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SERMAYE VE FA$IZM 
KOSEBASlARINI TUTUYOR 

Ticaret Bakanlığı çok IInemli.  Turkiye'nin 
ithalatı, ihracat ı,  i ç  ve dıı  ticareti bu bakan l ıktan 
sarulur. En kUçuk tUccarı ndan en buyUk ithalatçısına 
kadar Ticaret Bakanl ı ğı'ndan izin a lmadan iı g&uI
mez. Şimdi kooperatiflerde boğlandı Ti caret Bakan
l ığ ı na, Tarım K redi ve Satıı kaaperatifleri ... Bu ba
kanl ığ ın en llneml i  kiıisi de mUsteıardır ıUphesiz.  Ba
kanl ığ ın  nabzı mUsteıarın elinde atar. SizMil l iyetçi 
Cephe hukUmeti olsanız Ti caret Bakanl ığ ı  mUsteıarl l 
ğ ı no kimi getirirsiniz ? Kendinize yakın gördUğUnUz 
bir yUksek bUrokratl mı ? Özel kesimin bi l inçli bir 
temsilcisini mi ? Yoksa Uç dört senedir Ticaret Bakan
l ığ ı  mUsteıarlığın l  yUrUten, rUıvetçiliği, çı karcı l ı ğ ı  
Bakanlığa uğratmayan eski mUstejarı n  görevine devam 
etmesine ses çıkarmaz mıs ın ız ? Mi l l iyetçi Cephepek 
çok yere pek çok bağla sıms ık ı  boğl ı .  BUyuk tUcca .. 
dan AbdUsselôm Bey telefonu açı p  da Bakan Bey Kar. 
deıierinden bir ricada bulunur. Bakan bey kardeıi de 
durumu Ticaret Bakanl ığ ı  mUsteıorına Uhatır ım 50f
ma.c içinI! telefon ederken söyleyiverirse, bu iı ol 
mal ı . .  Ama ya olmazsa . .  Olmazı yok . .  MUsteıar 
gider Abdusselam beyin iıi olur . .  Tabii bu kadar ba
sit değil • •  MUsteıarı n  bilgisi olmadan ve imzası ol
madan daha pek çok ıey olmaz Turkiye'de. O halde 
gitmeli • •  Peki Ticaret Bakanl ığ ı  MUsteıar l ığl 'na ki
.mi getireceksiniz? Adam haz ı r .  Denenmiı , bi l i ni 
yor . Kendini pe k  ç ok  kereler gııstermiı. Mesela ne 
yapmıı?  Şimdiki Maliye Bakanı Yı lmaz Ergenekon 
Devlet Planlama Teıki lat ında Teıvik ve Uygulama 
Dairesi Baıkan l ığ ı  yaporken o do yanı nda ıu be mU
durlUğu yapmıı .  Sadece o kadar m ı ?  Ergenekon o 
sıralar asker kaçoğı a larak Daire Baıkanlığı  yapı p 
Demirel sUialesine teıvik belgeleri veriyordu ya ha 
ni, adam da bu kıymetli daire baıkanı naadacı lardan 
birinin yeterli hUrmeti gllstermediğini saptamı ı .  0-
docı Daire batkanın ın  arabasının kapısını açmamıı.  
Arabaya binerken yerlere kadar eğilmemiı. Bu ada
cıya ne yapı l ı r ?  DPT ' nin orta yerinde dııvuıur. O da 
lIyle yapmıı ve adacıyı dllvmUı. Dedik ya adam ken
dini göstermiı.  Daha sonra do göstermeye devam et
miı. Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri olmuı. 
Oroda komUnizme ve onarıizme karıı yayınlar çı kart 

Mil l iyetçi Cephe hukUmetinin Ticaret Bakon-
10111 'nı n mUsteıarl kim olabilir? iıte yeterl i  bir adom . 
Hem de ticaret kesiminin bel l i  bir grubunun temsi lci
si  • •  Ayrıca son zcmanlarda Ti caret Odası olarak pek 
kendi sahalarına girmese bile TUrkiye'de harp sana
yii konusunda toplantı lardUzenlemiıı yayı nlar çı kar
mıı .. Yani Turkiye'nin bUtUn meseleleriyle i lgi leni
yrx . .  Bilgili ve bi l i nçl i . Mil l iyetçi Cephe de bu a
damı mUsteıar yapmayacak do ne yapacak ? Hazırlar
sın kararnameyi gıınderirsin Çankaya'ya. Çankaya 
da imzalar. Belki adamın değerini Çankaya da tak

.dir ediyordur. Belki  de adamı bi lmiyor oma, "ben 
HnUme gelen kararnameyi imzalamak zorundayım" 
diye dUıUnUyardur . Her ne ise . .  iıte bııylece geçen 
hafta içinde Ti caret Bakan l ığ ı  Musteıarı Şeref Duru
gllnUI bakanl ı k  mUıaviri oldu. Ankara Ticoret Odası 
Genel Sekreteri Agôh Oktay GUner de Ti caret Ba
kanl ığ ı  mUsteıarı . 

Ticaret Bakanl ığ ına iıi dUıen itholôtçı, ihro
catçı , tuccar takımı e l lerini ovuıturuyor ıimdi . Ge
risini exiacı lar duıUnsUn . 

BOROKRASIDE TASFIYE 

MC HUkUmeti, devlet mekanizmasındaki bir 
avuç ilerici, yurtsever bUrokratl tasfiye doğrultusun
da yUrUtmede bulunuyor. Ve bUrokrasi faıist TUrkel ' i n  
insiyatifine terkedi l iyor . Gerçekten d e  Mi l l i  Eğitim 
Bakanl ığı A'dan Z'ye kadar Turkeı'in portili militan 

ve mUfettiılerinin e l ine bırak ı l m ı ıtır. Bu uygulama, 
Toprak Reformu mUsteıar l ı ğ ı na kadar uzanıyor. Bu ay
nı  zamanda bUrokrasinin tUmuyle egemen sınıflar bu
rokrasisine dönUıtUralmesidir .  

Bunun önemi, bugun M . E . M .  Öğretmen O
kul ları Genel MUdUrlUğUne getirilen Ayvaz Gııkde
mir ' in UlkUcu Öğretmenler Derneği 'nin yayın orga
nı olan Ülku-Bir 'deki " Solda telôı: Bazkurtlar diri l i 
yor" ad l ı  yazısında belirt i lmektedir. Yazı mutlaka 
okunmal ı .  (Ülkü-Bir 3. Yı l .  2. Sayı) 

ŞiMDI BAZt NOTLAR 
0- 21 Şubot 1947 . Washington'doki ing i l i z  

e lçi l iği  Amerikan Dliiılerine, Yunanistan v e  TUrkiye 
üzerine bir not vermiıtir . Bunda, Orta Doğu/do 
"Pax-Britanica"nın sona erdiği bi ldiriliyordu. Ame
rikan Dliiıleri bu not Uzerine el A'ya, Yunanistan ve 
Türk iye'de etk i l i bir biçimde yerleıme tal imatı verd i .  

b - "Eğitim Merkezlerimizde, dönuılerinde 
eğitici ve geleceğin l iderleri olarak yetiıtirmek Uze
re, kendi ülkeleri taraf ından seçi lerek gönderi len su
boyları eğitmemizı Askeri yard ım yatırımlarımı zdan 
sağlanan faydaların en önem l isidir. Bunlar, gerek li  
bilgi lerle teçhiz edilmiılerdir .  Amerikal ı lar ı n ne 
yopmok istediklerini ve nas ı l  dUıUndUklerini gaye' 
iyi bi len kimselerin l iderlik yeri nde bulunmalar ın ın  
önemini belirtmeye ayrıca gerek duymuyorum ." 

(Robert Moc Namara) 
Horry Mogdof: Emperyolizm Çoğ ı . Çev. Doğan Şa
fak 155. sayfa. 

c- M.K . Wofford, (Çev. Fatma Varıı). TUr
kiye Köy i lkokul ları Hokkında Rapor, 1952. Mrs. 
Wofford Türk iye'deki 36 kllyincelemesine dayanarak 
verdiği bu raporunda ıöyle diyor: " • . •  Bu bUyUk prob
lemlerin e l e  a l ı nmasın ın en tesirli yolu belki de dik
katl i  seçi len lohlSlardan mUteıekkil bir grubu mezun 
soy ı p ,  yukardaki çal ı ımolorla meıgul olmak üzere 
gıırevlendirmek tir. Bılyle bir grubu , ki taplık ve da
nı ıma hususundoki kol ayl ık lardan dolayı Ameri� 
ka Birleıik Devletlerinde bir üniversi teye gönder
mek faydol ı  ol acaktı r .  Bu grup oroda iı lerinin baskı 
sı ndan uzak olarak Türkiye'de klly oku l lorını ıs lah e
decek ve yardım sağlayacak olon program ve plan 
lar Uzerinde çal ı ıocakt ı r . "  

d - USA TUrkiye'de AlD aracı l ığ ıy la 20 
nin üzerinde eğitim projesini 1974'ten bu yana uy-
gulomııt ır.  . 

e - Öze l l ik l e  lIğretmen yetiıtiren kurum
lara ağır l ık  verilmiitir. 

Şimdi kapatı lan Yuksek Öğretmen Oku 
lu bu projelere dayatı l mak istenmiıti r .  Tam olmamak
la birl ikte oldukça yUksek oranda baıarı elde edil -
mijtir. Bu yuksek öğretmen okulunda ırkçı, faıist ,ve 
Amerikancı : 

Adnan Ötuken 
Nihai Atsız ' ı n  yeğeni Reıide Sangar, 
Cahit Okurer ve kardeıi 
Şimdi MC hUkUmeti torofı ndan MEB 

MUsteıarl ığına getirilen eski AP Çanakkale milletve 
k i l i  Nihat Akay gıırevlendirilmiıler ve okulu devrim 
ci nitelikten çı kararak komando yatağı hal ine getir
mislerdir. 

f - BugUn Öğretmen Okulları Genel 
MUdUrlUğune getiri len Ayvaz Gökdemir bu uygu lo
moları n ürUnUdUr. 

1967-68 öğretim y ı l ı nda Alposlan TUrkeı ' le  
birlikte, zamanın Baıbakonı Demirel 'e, IIze l l i kle 
öğretmen yetiıtiren kuruml ardaki i lerici, yurtsever 
öğretmenlerin l i stesini vererek marksist oldukları ge' 
rekçesiyle tasfiyelerini sağ lamııtır. O yandan bu ya
na öğretmen yetijtiren kurumfardaki yurtsever öğ
retmenlerin yerleıtiri lmemesine özel önem veri lmi�-
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tir. Bu iı lemler aynı zamanda Amerikal ı  uzmanler 
ve Al D tarafından yurUtulmUıtUr. 

Ayvaz Glikdemir 1 2  Mart'tan sonra Tal,; hu
kUmetince Gazi Eğitim EnstitUsUne yerleıtiri lmiıtir, 
Ve orada mi I l iyetçi ve Amerikancı ideolojisini uygu
lamaya çal ıımııtır. Örneğin bir derste: "Amerika 
dUnyanı n  en zengin ulkesidir. TUrkiye'yi sömUrmeye 
niye tenezzUI etsin ? Bu marksistlerin bir uydurması 
d ı r  • Zengin v e  hurriyetçi Amerika'nın h i ç  bir ulke
yi s/!mUrmeye i htiyacı yoktur. Aksine geri kalmı, 
ulkeleri Moskof emperyal izminden kurtrxmek için 
kar} ı l ı k l ı  yardım etmektedir" gibi inciler, onundur. 

CHP iktidorı dılneminde Gazi Eğitim Enstitu
sUnden her nedense a l ı nmayarak korunan Ayvaz Gtsk� 
demir aynı iktidar döneminde, bir yaz ıs ında Jöyle 
diyor: 

"Dunyadan ve memleket gerçeklerinden ha
bersiz say ı n  eshab-ı kehfimiz'in yardımı ve uysal 
destek leriyle gerçek leıtirilen yedi buçuk ayl ı k  '�ol 
iktidar denemesi" solun ik tidar olmak ve iktiderdo 
kalmak için ıınee l i k le yııneleceği hedeflaren neler 
olduğunu açık seçik göstermiıtir" 

(Ülku-Bir. 3. Y ı l  2. Sayı) 

MILLI EGITIM BAKANLIGıNDA SON 
ATAMALAR 

1- Mil l i  Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem: /IoJ'
Ulkucu Öğretmenler Kurultayı 'na gitmiı kendisine 
"Bozkurt Erdem" diye tezohUrat yapı imııt ı r .  

2- MEB MUsteıarı Nihat Akay. Kendisi Ga
zi Eğitim EnstitUsU TUrkçe öğretmenl iğinden bug� 
reve getirilmiıtir. Eski AP Çanakkale Mi l letvek i l i 
dir • Hacettepe 'deki 1 2  Mart sonrası uygulamanın 
mimarları ndand ı r .  

3 - MEB v e  Teknik Öğretim MUsteıarloilına 
getirilen Abdul lah Niıane ı . Tolim Terbiye uyeliğin
den getiri lmiıtir. Amerika tarafından yönetilen "Fen 
Eğitimini Geliıtirme Proiesi"nin yUrUtuculerinden
dir. 

4- Vel i  Soysald ı : M E BMUsteıar yardımcl'lilı
na getiri lmiıtir. HalenMHP Parti mUfettiıi ,  eski Ata
turk lisesi MUdUrU . 

5- Haydar Diriıız: ME B  MOsteıar yardımcı l ı 
ğ ı na getirilmiıtir .  Irkçı -Amerikancı kadronun adom
larındandır. 

6- Zeki Sofuoğ l u :  MEB MUsteıar yardımcısı . 
Ti caret yUksek lIğretmen okulunu komando yatoğı ha
l i ne getiren eski mUdUr. 

7- Mustafa Sarı cal ı :  Saçını Hitler gibi tara
d ığ ından "Hitler Mustafa" diye tan ın ı r .  Şimdi M E B  
Özluk iıleri Genel MüdUrU. 1 2  Marttan sonra Gazi 
Eğitim EnstitusU Genel MudUrU idi .  Bu okuldeki tas
fiyeleri , s ıkıyllnetimle iıbirliği halinde gerçek leı
tirmiıtir. 

K ısacası bUlUn Mi l l i  Eğitim Bakanl ığı  Mer
kez Teıkilôtı baıtan aıağı TUrkefin kısmen de Erba
kan ' ı n  insiyatifine geçmijtir.  

Okul mUdUr ve lIğretmenleri de tasfiyeye 
uğromııtır. Nitekim, Gazi Eğitim EnstitUsU mudUrU 
Yakup Şimıek gıırevinden al ınarak Mamok lisesi 
öğretmenliğine atanmııtır.  Yakup Şimıek 12 Mart'tan 
sonra tutuklanan MUdUr Ba�yardımcısı idi ve EnstitU 
Kurulu tarafından seçilmiıti . Bu seçim Bakanl ıkça 
onanmljtı. 

Yine 12 Marttan sonra tutuklanan iki TUrkçe 
öğretmeninden Orhan Ural Gazi Eğitim EnstitUsU'n� 
d�ki görevin�en a l ı narak Abidin Poıa Lisesi'ne, Emin 
Özdemir ise Incirli  Ortaokuluno atanmııtı r .  

Orhan Ural mektupla ıı/jretime yazdığı TUrk
çe metinlerle tan ı nmııt ı . Bu çal ı ıma Ayvaz Gııkde
mir tarofından Orta Doğu Gazetesinde, komUnizm 
propogandasıy la  suçlanmııt ır.  

TL . 
TL . 
TL. 

K apak dUzen i :  ibrahim Niyazioğlu 

Bask ı :  Koraca Ofset Matbaacı l ı k  Tesisleri 

Dağıt ı m :  HUrriyet Gazete Dağıt ım A.$, 
Tel efon 2850 20 istanbul 

K aynak gllsteri lmeden a l ı ntı yapı lamaz, 
Gllnderi len yazı ve fotoğraflar iade 
edilmtlZo. 
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(Robert Moc Namara) 
Horry Mogdof: Emperyolizm Çoğ ı . Çev. Doğan Şa
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c- M.K . Wofford, (Çev. Fatma Varıı). TUr
kiye Köy i lkokul ları Hokkında Rapor, 1952. Mrs. 
Wofford Türk iye'deki 36 kllyincelemesine dayanarak 
verdiği bu raporunda ıöyle diyor: " • . •  Bu bUyUk prob
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Şimdi kapatı lan Yuksek Öğretmen Oku 
lu bu projelere dayatı l mak istenmiıti r .  Tam olmamak
la birl ikte oldukça yUksek oranda baıarı elde edil -
mijtir. Bu yuksek öğretmen okulunda ırkçı, faıist ,ve 
Amerikancı : 
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Nihai Atsız ' ı n  yeğeni Reıide Sangar, 
Cahit Okurer ve kardeıi 
Şimdi MC hUkUmeti torofı ndan MEB 

MUsteıarl ığına getirilen eski AP Çanakkale milletve 
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na öğretmen yetijtiren kurumfardaki yurtsever öğ
retmenlerin yerleıtiri lmemesine özel önem veri lmi�-
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MILLI EGITIM BAKANLIGıNDA 
ATAMALAR 

1- Mil l i  Eğitim Bakanı Ali 
Ulkucu Öğretmenler Kurul
"Bozkurt Erdem" diye tezohUrat 

2- MEB MUsteıarı 
zi Eğitim EnstitUsU TUrkçe 
reve getirilmiıtir. Eski AP 
dir • Hacettepe 'deki 1 2  Mart 
mimarları ndand ı r .  

3 - MEB v e  Teknik 
getirilen Abdul lah Niıane ı
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5- Haydar Diriıız: 
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6- Zeki Sofuoğ l u :  
Ti caret yUksek lIğretmen okulunu 
l i ne getiren eski mUdUr. 

7- Mustafa Sarı cal 
d ığ ından "Hitler Mustafa" 
Özluk iıleri Genel MüdUrU. 
Eğitim EnstitusU Genel MudUrU 
fiyeleri , s ıkıyllnetimle iıbirliği 
tirmiıtir. 

K ısacası bUlUn Mi l l i  
kez Teıkilôtı baıtan aıağı 
kan ' ı n  insiyatifine geçmijtir.  

Okul mUdUr ve lIğretmenleri 
uğromııtır. Nitekim, Gazi 
Yakup Şimıek gıırevinden 
öğretmenliğine atanmııtır.  
sonra tutuklanan MUdUr Ba�yard
Kurulu tarafından seçilmiıti
onanmljtı. 

Yine 12 Marttan sonra 
öğretmeninden Orhan Ural 
d�ki görevin�en a l ı narak Abidin 
Özdemir 

�
Özdemir 

� görevin�en 
Özdemir 

görevin�en 
ise Incirli  Ortaok

Orhan Ural mektupla 
çe metinlerle tan ı nmııt ı . Bu 
mir tarofından Orta Doğu Gazetesinde, komUnizm 
propogandasıy la  suçlanmııt ır.  

K apak dUzen i :  ibrahim 



Turhan Sekuk 

AMERiKA, Kı BRıs'TA ÖDÜN KARŞIlI�I, S iLAH AM BARGOSUNU KALDıRıYOR. ( BA SıNDAN) 

CEPHEDE TAKTiK 

yalçın 

küçük 

BIRLESıK SERMAYE 
CEPHESI KARSISINDA ••• 

çephe hUkUmetinin ekonomik, sosyal, iç ve dıı siyasal çizgisi artaya 
çıktı. Temel özelliği ıu: Kuıkulu. Cephe hukumeti, kısa zamanda seçim de 
dahil sanuç alıcı bir politika ile uzunca sUre hukUmette kalma olasılığı ara
sında bocalıyor. Kıdem tazminatları konusundaki tutumu buna örnek. Parla
mentoda kıdem tazminatı yasasının sahibi olup olmama konusunda ikircikli. 
Demir-çelikte uzun hazırlıklardan sanra dağ fare doğurdu. Fare, mevcut du
rumun devamı anlamına geliyor. Pomukda uzun zamanda sermaye çevreleri
nin tezgôhladığı ayun, ilerici gUçlerin tepkisinden korkulduğu için, ıimdilik 
sUrUncemede tutu luyar. 

Demokratik ve sosyalist örgUt ve kiıilerin Uzerine yUrUyUıte de aynı 
durumu görmek mUmkUn. Bir yandan "iktidara geldik, biz de sukünet sağla
yabiliriz" endiıesi var. Diğer yandan, "iktidara geldik, demokratik örgUtle
rin kökUnU kazıyalım, sosyalistlerin baıını ezelim" isteği var. Bu iki isteğin 
pratikde bileıimi "vur-kaç" politikası oluyor. Birleıik sermaye cephesinin e
kanomik ve siyasal alandaki bugUnUn eylem turU vur-kaç tekniğine dayanıyar. 
Şimdiki zamanda vur-kaç politikası, hem birleıik sermaye porti lerine hem de 
birleıik sermaye cephesine uygun dUıUyor. 

Politikanın devamlı çizgileri de ortada. Bu çizgide yenilik yok. Ye
nilik varsa bile sadece yoğunlukta. Sadece dıı siyasal ve ekonomik baskılara 
boğımlılığın yoğunluğu artıyor. Şimdi TUrkiye'ninAmerika Birleıik Devletle
ri ile sUrdUrdüğU gizli pozarlığın" en önemlisi silah ambargosu veya Kıbrıs 
değil. Amerika yeni ekonomik tavizler istiyar. TUrkiye'nin Ortak Pazar'a 
verdiği -tavizlerinin aynının kendisine de tanınmasını istiyor. Aksi takdirde 
ekanomik ambargo uygulamakla tehdit ediyor. Demirel Baıkanlığındaki Cep
he hukUmetinin Dıı ııleri Bakanı Çoğlayangil ve Dııiıleri, bu isteğe ıu anda 
boyun eğmiı durumda. 

TUrkiye'nin ihraç edecek kadar buğday Ureteceği iddia ediliyor. A
ma gazetelere ilanlarla Amerika'dan buğday ithalatına baııanıyar. Amerika, 
fazla buğdayını TUrkiye'ye satacak. TUrkiye, buna boyun eğiyor. TUrkiye'nin 
yetecek kadar demir-çel ik stoğu var. Ancak Avrupa'da da satıı bunalımı. Av
rupa demir-çeliğini satmak zorunda. TUrkiye'nin ihtiyacı yok. TUrkiye bu zo
ra boı eğiyor. 

Örnekleri çoğaltmak mUmkUn. Ama gerekli değil. ÇUnkU nitelik or
tada. Cephe hukUmetinin dııa bağımlılığı, daha önceki sermaye hUkUmetle
riyle Qynı doğrultuda fakat daha yoğun bir biçimde devam ediyor. Cephe hu
kUmetinin iç kaynakları özel kesime artan ölçUde peıkeı çekme politikası da 
sUrUyor. Bu iki politikada bir değiıiklik yok. Bu iki politika daha yoğun. 

Neden? Neden, gUnlUk politikada "vur-kaç" tekniğini uygulayan 
birleıik sermaye portileri hukUmeti, dııa bağımlılık ve enflasyonist kredi zor
lamasında daha açık, daha katı ve daha cUretkôr? Çunku bunların etki ve 
sonuçları daha uzun dönemde belli olacok. Bunlar, TUrkiye'ye, TUrkiye'nin 
emekçilerine belki diğerlerinden daha zararlı. Bunlar TUrkiye'nin yarınını 
ipotek altına alacak eylemler. Fakat bunlar bugUn ancak bilinçli emekçile
rin, iıçilerin, öğrencilerin, devrimcilerin sorunları. Bunların buyuk kitleler 
Uzerindeki kemirici etki leri bir sUre sonra ortaya çıkacak. 

Doha açık söylemek mUmkUn. Dııa boğımlılığın artması, bUyUk kitle
lerin ancak uzun bir zaman aralığından sonra bilincine varobileceği bir dert. 

ŞimdIlik soyut. Tıpk .. ıu anda petrolde oynanan oyunun bUyük kitleler için 
soyut olması gibi. Enflasyonda zaman aralığı dahq dar. Yıl sonuna kadar uza
nan bir zaman aralığı . Fakat ıu onda özel kesim için kredi olanaklarını zor
lamak, bu tehlikeli yola girmek de büyuk kitleler için fazla entellektüel bir 
konu. Fiyatlar yUzde otuza doğru tırmanmaya baıleyınceya kadar da entellek
tuel kalmaya mahküm. 

Bu durumda ne yapılacak? Zamanın geçmesi mi beklenecek? Yoksa 
belirli sUrtuımeler abartılarak birleıik sermaye hukUmetinin kendi içinden 
porçalanması mı beklenecek? Bazı çevrelere yaygın olan bekleyiıin bu oldu
ğu anlaıılıyor. Sermayenin tabanındaki çatlağı bilmenin verdiği bilinç fazla 
abartılıyar. Unutulan ıu: Devrimciler, sermaye cephesindeki çatlakları bilir
ler, incelerler. Bu çatlaklıkları hesaplarına alırlar. Ama hiç bir zaman bu 
çatlaklıklera bel bağlamazlar. Çunku bağlamamak gerek. 

Öyleyse ne yapmalı? Ne yapılacağına karar vermek için birleıik ser
maye cephesinin en gUçlU yanına bakmalı. �edir en gUçlu yanı? En gUçlU 
yanları birleıik sermaye hukUmetini kurabilmek için bir araya gelmeleri. Öy
leyse en zayıf yanları da burası. BugUn birleıik sermaye portilerinin en zayıf 
yanı bir araya gelmiı olmaları. Bu yUzden en açık cepheleri de aynı yer alu
yor. En zayıf yanları .. en gUzel hedefi veriyor. 

Neden sermaye parti leribir iken dört oldu, beı oldu? ÇunkU sermaye
nin has portisi AP'nin etki ve toplama alanı daraldı. Tekelleııne dUzeyi artıp 
AP·tekellerin boyunduruğu altına girince, AP'nin tekellerin bayunduruğu al
tına girmesi bUyuk kitlel ... e mal olunca, yenileri çıktı. DP, CGP, MHP, 
MSP. Ve bUtUn bu portiler, sermaye partisi olmalarına, aynı yolun yolcuları 
olmalarına karıın, AP'ye karıı oldukları izlenimini verdiler. Oylarını, tekel
lerin, iç ve dıı tekellerin portisi, AP'den farklı aldukları izlenimini verebil
dikleri için, toplayabildiler. Kimisi dinciyim, dedi. Tanrı'dan çok daha faz
la sermayeye yakın iken. Kimi milliyetçiyim, dedi. Amerikan milliyetçiliği-
ni kasdederek. 

Özleri ve iılevleri bir alan dört parti bir araya geldi. Biribirine ben
zemediklerini iddia eden dört porti birleıik sermaye hukUmetini kurdu. Ne 
olacak? Bunları destekleyen, bunlara oy veren kitleler, biribirine benzeme
diğini söyleyen dört partinin biribirinden ayrılmazlığı ortaya çıkınca ne ya-
pacak? 

D d d b b' 'b' . i b' I ·  b' 'b' . d f kı i ört öZ eı, ört enzer ın ıny e ır eıırse, ırı ınn en or arı o -
madığı artaya çıkınca, kurdukları birliğin gUcU artmaz, azalır. AP'den fark
Ii bir portiye oy verdiğini, destek alduğunu sanan kitleler, oylarının aynı 
desteğe gittiğini görUrlerse her halde bir durum muhakemesi yapar. 

Bu yUzden bugUn birleıik sermaye cephesi karıısında olanlara dUıen, 
bu cepheyi oluıturanlar arasındaki ayrı Iığı değil birliği vurgulamak. ButUn 
köylere, bUtUn fabrikalara, kUtlelerin biriktiği bUtUn yerlere bu sloganı gö
tUrmek. Bunu, birleıik sermaye cephesinin elindeki araçlarla yoğunlaıtırdığı 
prapagandayı karıılamak için her gUn ve her saat bıkmadan stıylemek. 

BugUn TUrk iye 'de, demokratik gUçleri n biri iği nden kuvvet, sermaye 
cephesinin birliğinden de zaaf doğduğu gUnlerde yaıanıyor. Bu durumu doğru 
saptayıp uygun sloganlara ulaıtırmak ve bunları kUıleiere yaymak en gUncel 
sorun oluyor. 
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GeçtiRimiz haftanın 
Perşembe günü akşamı, 
TRT Haberlerini izlemek 
için radyo ve televizyonla
rını açan milyonlarca ki. 
,i, haber bülteninin hemen 
başında şu olaydan haber
dar oldular: 

"Cumhurbaşkanı Fah 
ri Korutürk, MHP Ge
nel Başkanı Alpaslan Tür
ke,'e bir telgraf çekerek, 
MHP'nin 12. Kurultayında 
seçilen Genel İdare Heye
tine ç�ışmala

,;
ında başa

rılar diledı. . . . 
TRT, bu önemli (!: 

olayı, yine Cumhurbaşka
mmn bir "Kabul" haberin
den sonra ikinci sıraya 
yerleştirmişti. Sonra ü
çUncü haber geliyordu. 

TRT, haber sıkın-
tısı çekmiyordu ve o gi!n 
ba,kent Ankara 'da önemli 
diplomatik olaylar oluşu
yordu. Ne var ki, TRT o 
layı "Üçüncü sıradan" sa
yıyor, "Ba,arı telgrafı"n
dan sonra veriyordu. 

CENTO'nun 22. Ba
kanlar Konseyi toplanmış. 
tı. O sabah Ankara 'da baş
layan toplantıya, Amerika 
Birle,ik Devletleri Dışiş
leri Bakanı Kissinger, �n
ılltere 'nin Dışişleriyle gö
revli Devlet Bakanı Hatter
.ley ve İran Dı,işleri Ba
kanı Halatbari ile Pakistan 
ın dı,i,leri ve savunma -
sıyle görevli devlet bakanı 
Aziz Ahmet katılıyordu. 
Türkiye Dı,işleri Bakanı 
İhsan Sabri ÇaRlayangil 'in 
de katıldıRı toplantıda açış 
konuşmasını Cumhurbaş
kanı Fahri Korutürk adına 
Genel Sekreter Fuat Bay
ramoRlu okuyacak, Başba
kan Süleyman Demirel de 
bir konu,ma yapacaktı .. 

TRT, yine Cumhur· 
ba,kanı ile ilgili bu haber· 
üçUncü sıraya itmektesakın 
ca görmüyordu . •  

İ,çi düşmanlıRından 
i,veren kalfalıRından ve de 
-Ha,ha, yasaRı yanlılıi!ty
la tescilli- ABD taraflar
lılıpru:!an ba,kaca defte
rinde bir ize rastlanmay� 
Nevzat Yalçıntaş yöneti
mindeki TRT, Anayasanın 
26. maddesindeki görevini 
yerine getiriyordu! .. 
"Halkın haber almasını 
düşünce ve kanaatlara u
la,masını ve kamu oyunun 
serbestçe olu,umunu" saR
lıyordu! ., Ama birazcık 
acemice ve yUzüne gözüne 
bUla,tırarak ... 

Genel MüdürlüRünün 
be,inci gününde komando 
hızıyla haberlere dalan 
Yalçıntaş, TRT'llin anaya
sal görevlerini ne hale ge
tirece�i biraz erken ol
makla beraber gözler önü· 

ne serdi ... Olay, karar
namenin onaylandıRı Çanka 
ya 'da nasıl karşılandı bi
linmiyor. Ancak Türkiye 
de çoıtu kimse 22 Mayıs 
Perşembe akşamı haber 
bültenlerindeki ikinci ha
bere "hayırlı bir gelişme" 
gözüyle bakmadı . • .  

KISSINGER ANKARA'DA 
Oysa o gi!n Ankara

da neler oluyordu? CENTO 
nun yıllık Bakanlar Konse
yi toplantısı iki yönden ö
nem arzediyordu. Birin
cisi, bu yılki toplantının 
Ankara ıda oluşuı ikincisi 
ABD Dışişleri Bakanı 
Kissinger'in toplantılar 
sırasında, toplantıların 
gündemi dışında, Kıbrıs 
ve Türkiye- Yunanistan i
lişkileri konusunda görüş
meler için ba,kente gel
mesiydi. .. 

Kissinger'in Türki
ye'ye gelişi ile CENTO 
Bakanlar Konseyi toplantı
sı arasında sadece biçim
sel bir ilişki vardı. Esas 
amaç başkaydı ve kamu 
oyunun dikkatleri CENTO 
toplantısı ile birlikte o 
yönde toplanıyordu ... 

Aslında bir büyük 
mizansen oluşturuluyordu. 

Türkiye ile Yunanis 
tan DıŞi,leri Bakanlarının 
Roma' da yaptıkları ikibu
çuk günlük görüşmelerin 
sonuçlandıi!t geçtii!imiz 
Pazartesi günü gecesi 
Birle,ik Amerika senato
su, Türkiye'ye uygulanan 
siliih ambargosunun kaldı
rılması yönünde bir karar 
alıyordu. Karar 40 red o
yuna karşılık 41 evet oyuy
la saRIanıyordu. Amerikan 
senatosu konuyu sadece 1 
oyluk dengeye oturtuyordu: 
ESENBEL A�ZINDAN KAÇiRIYOR 

hk bakışta çok zor 
alındıRı izlenimi bırakan 
karar, gariptir ki, daha 
bir gi!n önceden TUrkiye
de kamu oyunca biliniyor
du. Yani karar çıkmadan, 
kararın ne yönde çıkacaRı 
Türkiye'de duyulmuştu bi
le ... Mizansen hayli usta
lıkla çizilmiş olsa bile, es
ki Dışişleri Bakanı ve Tür
kiye'nin Washington Büyük 
elçisi Melih Esenbel "mUj 
de "yi dilinin altında saklı'
yamıyordu. 

CENTO Bakanlar 
Konseyine katılmak üzere 
Pazar akşamı Türkiye'ye 
gelen Esenbel, EsenboRa
da kendisini karşılayan 
gazetecilere, 24 saat son
ra toplanacak olan Ameri
kan senatosunun alacaRı 
kararı açıklıyordu ... 

Esenbel, gelmeden 
önce, hafta içinde Başkan 
Ford, Dışişleri Bakanı 

Kissinger ve Demokrat 
Parti Grubu lideri Mans
field ile Cumhuriyetçi Pal'
ti lideri Scott ile görüşme
lerden çıkan sonuç, Ame
rika 'nın Türkiye 'ye yeni
den siliih sevkine başlaya. 
caRı yönündeydi. 

Senatonun aldıi!t ka
rar sadece 1 oya dayanın
ca, bu konuda yapılan tah
minlerden çok akla cam
bazlıklar gelmektedir. 

, İş, senato kararıyla 
sonuçlanmıyordu. Konu 
bir de Temsilciler mecli
sinde görüşülecekti. Araya 

giriyordu ve kesin 
Temmuz başına ka

lıyordu ... 
ABD ÖDON ISTIYOR 

Te=uz başına ka
darki sürede, Türkiye'den 
ve Yunanistan 'dan alınacak 
ödünler için herhalde ye
terli görünüyordu. 

Kissinger Ankara
:la bulunduıtu süre içinde 
hükümet yetkilileriyle ve 
CHP Genel Başkanıyla bu 
konuları konuştu. Kıbrıs 
konusunda verilecek ödün 
ler neleri kapsayabilirdi? 

Milliyetçi Cephe'nin 
ABD 'ye ödenler konusunda 
fazlaca bir müşkül .. t çı
karması beklenıniyordu. 
Amerika 'dan gelecek silah 
yardımı vedesteRinekarşı
lık ödün vermek Cepheci
ler için sorun deRiIdi. An
cak sorun CHP'de düRüm
lenmekteydi. 

CHP de, Cepheci-

da şimdiden hazırdı: ·oVe· 
rileni birlikte verdik! .. " 
Ancak, 23 Mayıs Cuma sa· 
bahı Ecevit, Kissinger'le 
yaptıRı kahvaltıdan sonra
ki açıklamasında, MC 'yi 
dı, politikada açıkça yal
nız bırakıyordu. Ecevit, 
MC'nin izlediRi dış politi
kaya CHP'nin ortak edile -
meyeceRini, CHP'nin tutu
munun bu politikayı dikkat 
le deRerlendirip eleştirmek 
olacaRını açıkladı. 

CHP 'nin bu tavrı 01-. 
dukça ilgi çekiciydi. Milli
yet Başyazarı ALdi İpekçi 
CHP'nin muhtemel tavrın
dan hoşnut olmadıRını ga
zetesinde açıklıyor, ana 
muhalefet partisinin hiç ol 
mazsa dış politikada iktida 
ra destek olmasını istiyor
du. Buna karşılık Uıtur 
Mumcu aynı gün, İpekçi
nin tam karşıtı görüşleri 
savunarak, MC'nin dış po
litikasına CHP'nin ne des-
tek ne de alet olmasını is-
!iyordu. 

Ecevit'in son açıkla
ması, YÜRÜYÜS'ün konu
ya ilişkin önceki' deRerlen
dirmelerini dojtrulamakta 
idi. YÜRÜYÜS'ün dördUn
cü sayısında, CHP'nin dış 
politika alanında başta AP 
olmak üzere MC ik'tidarıffi 
muhalefet edeceRini, CHP 
nin dış politikada AP'nin 
"yedek diplomatı" olmaya· 
:aRınıvurgulamıştı. 
ULUMA SESLERI 

ler yönünde ödünler konu- Hafta sonuna doRru 
suna yaklaşırsa Amerika- olayların dış politika yö-
ya "El ve gönül birlijti" i- nüne kaydıRı başkentte 
çinde bazı ödünler "Helal- hafta, Milliyetçi Cephe-
i hoş" edilecekti. ... Bu- yi oluşturan partilerden 
nun adı da, milliberaberlik birinin uıtuldulu kurultay 
ruhu" olacaktı. Yarın Mil- haberleriyle başladı. 
liyetçi Cephe bu konuda "1kinci Ergenekoni" 
eleştirilecek olursa, cevap müjdesiyle "Bozkurtları" 

Se'�uk Demirel 

tarafından uluma sesleriy
le seliimlanan Genel Ba,· 
kan, "Patlama noktasını 
aştıklarını" ve "Hainleri 
kı,kırtanların kafalarınılı 
ezilece�ini ii ilan ederek 
asıl amaç ve hedeflerin 
kendi iktidarları olduıtunu 
söylüyordu. 

MC'ye niçin girmi,
lerdi? "MC 'ye dahil diRer 
partiler, hareketlerinin Ol'
taya attıRı görüşleri pay-o 
la,mı, görünüyorlardı. 

MC'nin payla,tıi!t gö 
rü, neydi? Mü,terek bir 
mücadele ile yUklenen me 
suliyetler nelerdi? . 

Bu soruların cevabı 
40 günlük Milliyetçi Cephe 
hükümetinin uygulamasın
da yatmaktadır: 
MC.'NIN 40 GONLOK FATURASı 

130 ÖRrenci olayı. 
6 ölU, 700 yaralı, .. 80 kt,i 
tutuklu; 580 kişi de gözal
tında ... 

Bunların yanı sıra, 
fabrikalardan toplu işçi çı 
kartmalar, memur kıyımı 
Antidemokratik giri,im
ler ... 

BütUn bunlar 13 Ni
s an' da gü venoyu alan cep
he hükümetinin 40 gUnlük 
icraatı! 

Gazetelere yansıdı
Rı kadarıyla yapılan dökU 
me göre, cephe hÜkUmeti
nin güvenoyu aldıktan son
ra meydana gelen öRrenci 
olaylarının sayısı 130' u 
bulmaktadır. Bu olaylarla 
birlikte meydana gelen si
yasal nedenli olaylar dizi
sinde, biri iki ya,ında kız 
çocuıtu olmak üzere bir 
işçi, bir öRrenci, bir öıı
retmenı bir memur ve 
bir assubay ölmü,tü. 
, Olaylar sonunda 700 
kişi yaralanmı" 80 öRren 
ci tutuklanmı" 580 öııren-
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ABD Dışişleri Bakanı 
Kissinger'in toplantılar 
sırasında, toplantıların 
gündemi dışında, Kıbrıs 
ve Türkiye- Yunanistan i
lişkileri konusunda görüş
meler için ba,kente gel
mesiydi. .. 

Kissinger'in Türki
ye'ye gelişi ile CENTO 
Bakanlar Konseyi toplantı
sı arasında sadece biçim
sel bir ilişki vardı. Esas 
amaç başkaydı ve kamu 
oyunun dikkatleri CENTO 
toplantısı ile birlikte o 
yönde toplanıyordu ... 

Aslında bir büyük 
mizansen oluşturuluyordu. 

Türkiye ile Yunanis 
tan DıŞi,leri Bakanlarının 
Roma' da yaptıkları ikibu
çuk günlük görüşmelerin 
sonuçlandıi!t geçtii!imiz 
Pazartesi günü gecesi 
Birle,ik Amerika senato
su, Türkiye'ye uygulanan 
siliih ambargosunun kaldı
rılması yönünde bir karar 
alıyordu. Karar 40 red o
yuna karşılık 41 evet oyuy
la saRIanıyordu. Amerikan 
senatosu konuyu sadece 1 
oyluk dengeye oturtuyordu: 
ESENBEL A�ZINDAN KAÇiRIYOR 

hk bakışta çok zor 
alındıRı izlenimi bırakan 
karar, gariptir ki, daha 
bir gi!n önceden TUrkiye
de kamu oyunca biliniyor
du. Yani karar çıkmadan, 
kararın ne yönde çıkacaRı 
Türkiye'de duyulmuştu bi
le ... Mizansen hayli usta
lıkla çizilmiş olsa bile, es
ki Dışişleri Bakanı ve TürTür
kiye'nin Washington Büyük 
elçisi Melih Esenbel "mUj 
de "yi dilinin altında saklı'
yamıyordu. 

CENTO Bakanlar 
Konseyine katılmak üzere 
Pazar akşamı Türkiye'ye 
gelen Esenbel, EsenboRa
da kendisini karşılayan 
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ci de gözaltına alınmıştı. 
Bu süre içinde çe

fitli okul ve öıırenci yurt
larına 25 komando baskını 
düzenlenmiş. bu arada 28 
kuruluşun binaları ve bazı 
801 düşünceli kişilerin ev
leri tahrip edilmişti. 

DEMOKRASlvE KARŞI KAVGA 

MC ortaklıııında hiç
bir partinin bezi diııerin
den temiz degildir. Demok
rasiye karşı açılan müca
dele gerçekten "müşterek
tir . BüyUk se rmayenin de
mokratik ve ilerici gUçle
re karşı açtıgı kavgada 
"demokratik saçmalılıa" 
yer yoktur.· 

Almanya'da Nazi 
devletine gidilirken şöyle 
deniyordu: 

"Silahlı darbe ile ik
tidara gelmeye çalışacalıı
mıza, kendimizi tutup 
Reichstag'da, katolik ve 
marksistlerin karşısına 
çıkmalıyız. Onları oy ba
kımından geçmek, öldür
mekten daha uzun zaman 
alacak. Ama sonuç kendi 
Anayasalarıyla garantilen
miş olacak. Her kanuni 
hareket yavaş gider. Er 
geç �manr.a 'yı ele geçi
recei!!z ... 

Sözler Hitler'indi. 
Bu sözlerin söylendii!! ta
rihten LO yıl sonra 1933 
lerde Naziler iktidar or
tagı olmuşlardı. Ama ke
sin sonuç almak istiyor
lardı. 

Propaganda Bakanı 
Goebbels o gUnlerde, son
radan ele geçirilen not 
defterine şunları yazmış
tı: 

"Artık savaşmak ko
lay. çünkü devletin bütün 
kaynaklarından yararlana 
biliriz. Radyo ile basın e
limizde. Ortaya bir propa 
�anda 'laheseri çıkaraca
iıız. Ve bu sefer parasızlık 
çekilmeyecek elbette . • •  " 

(3 Şubat 1933) 

I$ADAMLARI 
- İktidar ortalıı Nazi

lerin kayıtsız şartsız ikti
darı devralmaları için az 
bir zaman kalmıştı. Yol
lar iş adamlarından geçi-. 
yordu. 

Amerika'lı yazar 
William L. Shirer bundan 
sonraki gelişmeleri şöyle 
anlatıyor: 

"ÖrgUtlenmiş işçile
ri hizaya getirmeye çalı
şan ve !abrikatörıeri, iş
lerini istedikleri gibi yö
netmekte serbest bırakan 
yeni hükümetin politikasın 
dan memnun kalan iş adam
larından kesenin alızını aç
maları istendi. 

21 MAYISTAN SONRA 
DEVlET BASKANlARı' 

1960 ton bu yona Turkiye Uç 
Cumhurboıkonı gördU, Cemal 
GUrsel, Cevdet Sunay ve fahri 
Koniturk. Bu UçUnUn ortak ö
zelliği, asker kökenli olmaları. 
Ayrı co her uçU de, 50n zaman
larda moda olon deyimle, par
lamentonun "seçimle gelmemiıli 
uyelerinden. Bu ortak özel i ik -
ler dııınefo Uç Cumhurboıkonı ,
nın kiıiliklerinde farklılıklar 
görUlUyor. 

Cemal Gursel, bu Uç Cum
hurboıkanı 'ndan halka en ya
kın olanı idi. Çeıitli çevreler, 
kiıiler ,örgUtler Cumhurbaıkan
larını etkilemeye çolııırlar. 
CelJlal Gursel, diğerlerine kı
yasla halktan, demokrotikgUç-. 
lerden gelen etkilere en açık 

olanıydı, Görev dönemi boyun
ca yaptığı hatalar yarottığı 
sempati içinde eridi, unutuldu. 

1960 sonrası dönemin ikin
ci CumhurbaıJ<anı Cevdet Su
nay i komandolara koruyucu 
kanatlarını açarak demokrasiye 
"bağlılığını kanıtladı. Bu ö
zelliğini Çeıitli vesilelerle 
gösterdi. ilerici, demokratik 
gUçler karıısında kesin tavır 
aldı. 12 Mart Muhtırasında 
kendi poyının olmayııına hayıf
londı. Ancak bunu, Tağmaç ve 
Erim'le oluıturduğu gerici Uç
IUnUn faoliyetleriyle kopamaya 
çalııtı. Sunay, ha�kında en 
çok fıkra anlatılan "devlet o.., 
domı" oldu. Bunda politik tav
rı kodar kiıisel tutumunu" pavı 

I{ORUTURK 
çekilmelidir 

Goering'in Reichs
tag Başkanı Sarayında 20 
Ocak 1933'de yapılan bir 
toplantıda bu konuda an-
laşmaya varıldı-

. 

Toplantıda Hitler, 
sanayicilere hafifçe bir 
yalı çektikten sonra uzun 
bir nutka başladı: 

Özel teşebbüs, dedi 
demokrasi çalıında sürdü. 
rülemez. Halk salılam bir 
otorite ve kişilik anlayışı-

na vardılıı zaman özel te
şebbüs yaşayabilir. 

İş adamlarına karşı 
marksistleri -ortadan kal· 
dıracaltına- söz verdi. 

Hitler, -Simdi önü
müzde son seçi� var- diye 
sözlerini bitirirken din
leyicilerine, -Sonuç ne o
lursa olsun, artık dönüş 
yok- diye söz verdi. 

Hitler'den sonra ko
nuşan Goering ise -Mali 
bakımdan bir takım feda-

bUyuk 0150 gerek. 
Üçuncu Cumhurboıkonı bu 

oçıdan Sunay'dan farklı. Seçi
minden dağan rahotlık, kiıisel 
ıonsı, bundan dağdu. Politik 
açıdan do Sunay'dan fark,", o
lup olmadığı konusunda zaman 
erken. ilk boılordaki olumlu 
etki i yerini endiıeye bırakma
ya boıladı. Cumhurboıkonı 'nın 
özellikle son aylardaki tutumu 
kaygı verici. Örneğin, CHP ik
tidarı sırasında bir çok korarno
meyi tereddUtle imzalarken, 
bir bölUmUnU imzalomazken, 
MC hukUmetinin kararnamele
rinde aynı titizliği gtsstermiyar, 
ismail Cem kararnamesi yalnız
ca bir IIrnek. Cem kararname
o/nln yaraı orqanlarındaki de-o 

netımı sonuçlanmodan 
Ticaret Odosl"Kôtibi Umumili
sini Ticaret Bakanlığı mUsteıor
lığına atayan kararnamenin al
tında KorutUrk 'Un imzasının do 
bulunması çok dUıUndUrucU. 
ÇUnkU bu kararname Devletin 
tarafsız olmadığını sergiliyor. 
Üstelik Cumhurbetkanı Uzerin
de belirli çevrelerin etkili ol 
duğu kanısı nı uyandıran geliı
meler var. Son 19 Mayıs ko
nuımasında , ulkedeki .endik� 
ların sayısı ya do iıodomlorı
nın deyiıiyle "sendika enflas
yonu" konusunda bu iıodomlorı 
nın sık sık söylediklerini .öy 
Iemesi , onlar 
ile aynı tahlili poyloımOlI,dtı
mokratik gUçler için yine du
ıUndUrUcU. 

lı lnı, .. 'nın 96, maddlSini halı.lılın 
• • Tiir1<es : "Memleketi kaııstlrııım" di 

yen CHP'nin tehdıll.,;ne laılı önem 
mmemek laıım celdlğinl söyledi. 

KORUTÜRK'ün 
olaylara koydUğU 
teşhis yanlıştır! 

kir1ıldara- katlanmanın 
gereklrui!!nden söz etti ve 
-Sanayiciler 5 Mart seçi
minin gelecek LO yü için
ce ve belki de gelecek yUz
lerce yıl içinde yapılacak 
son seçim olduıtunu anlar
larsa bu parayı ödemele
ri daha kolay olacaktır 
dedi. 

Daha önce Hitler'i 
Başbakan yapmamasını 
Cumhurbaşkanı Hinden
burg'a tavsiye eden silah 

kralı Krupp kalktı ve -Du
rumun bu kadar açıkça 
anlatılmasmdan ötürü-
if adamlarının -teşekkür'
lerini- Hitler'e bildirdi. 

Bunun Uzerine Nazi 
ileri gelenlerinden Dr. 
Schacht şapkasını açarak 
para topladı. Sonra Nuren
berg'de anlattıltına göre 
üç milyon mark topladı .. " 

MEMUR KIVIMI 
, Shırer İçişleri B.a

kanı Goering'in "icraatın-

.TARiHTE BU HAFTA 
28 1927 
Cumhuriyet döneminde, ö
zel kesimi desteklemek ü
zere çıkarılan en önemli 
yasalardan biri olan Teş· 
vik-i Sanayi Kanunu yürUr
lUlıe girdi. Bu kanun ser
mayedarlara o güne kadar 
tanınmamış kolaylıklar 
salılıyordu. Bunların ara
sında en önemlileri olarak 
çeşitli yatır;� indirimleri 

gümrük muafiyeti, bedava 
arsa tahsisi sayılabilir. 

29 1970 
Personel Kanunulnun taz 
minatların kaldırılması 
yolundaki bir hükmünü pro
testo etmek amacıyla An
kara'daki karakol ve top
lum polisleri forum düzen
leyereK bOYKota ibaljlıfd>
lar. 

30 1969 
AP iktidarınca hazırlanan 
"Üniversite Reform Tasa
rısı"nda yer alan özerkli
lıe aykırı maddeler nede
niyle Ankara ve İstanbul 
üniversitelerine mensup 
öltretim üyele ,inden bir 
bölümü istifalarını verdi-
ler. . 
30 1970 
Sayıları 25 .bine ulaşan tek-

nik personel, Personel Ka
nunu 'ndaki ilgili hükümle
ri protesto amacıyla iki 
günlük bir boykota başladı
lar. 

3-0 Mayıs 1971 
Sinan Cemgil, Rıpasıan 
Özdaltan ve Kadir Manga, 
Adıyamim 'a baltlı lnekli kö
yü civarında' kendilerine 

pusu KUran jandarmalar,ıa-. 
rafından öldürUlcıUler. 

1 Haziran 1921 
Yazı kadrosunda Dr. Şefik 
'Hüsnü, Sadrettin Celiil, Ah
met Cevat Emre, Sevket 
Aziz, Burhan Asar ';e Ke
rim Sad i 'nin bul undugu 
"Aydınlık" dergisinin ilk 
sayısı Çıktı. 
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CelJlal Gursel, diğerlerine kı
yasla halktan, demokrotikgUç-. 
lerden gelen etkilere en açık 

kanatlarını açarak demokrasiye 
"bağlılığını kanıtladı. Bu ö
zelliğini Çeıitli vesilelerle 
gösterdi. ilerici, 

Çeıitli 
ilerici, 

Çeıitli 
demokratik 

gUçler karıısında kesin tavır 
aldı. 12 Mart Muhtırasında 
kendi poyının olmayııına hayıf
londı. Ancak bunu, Tağmaç ve 
Erim'le oluıturduğu gerici Uç
IUnUn faoliyetleriyle kopamaya 
çalııtı. Sunay, ha�kında en 
çok fıkra anlatılan "devlet o.., 
domı" oldu. Bunda politik tav
rı kodar kiıisel tutumunu" pavı 

I{ORUTURK 
çekilmelidir 

Goering'in Reichs
tag Başkanı Sarayında 20 
Ocak 1933'de yapılan bir 
toplantıda bu konuda an-
laşmaya varıldı-

. 

Toplantıda Hitler, 
sanayicilere hafifçe bir 
yalı çektikten sonra uzun 
bir nutka başladı: 

Özel teşebbüs, dedi 
demokrasi çalıında sürdü. 
rülemez. Halk salılam bir 
otorite ve kişilik anlayışı-

na vardılıı zaman özel te
şebbüs yaşayabilir. 

İş adamlarına karşı 
marksistleri -ortadan kal· 
dıracaltına- söz verdi. 

Hitler, -Simdi önü
müzde son seçi� 

Hitler, 
seçi� 

Hitler, 
var- diye 

sözlerini bitirirken din
leyicilerine, -Sonuç ne o
lursa olsun, artık dönüş 
yok- diye söz verdi. 

Hitler'den sonra ko
nuşan Goering ise -Mali 
bakımdan bir takım feda-

erken. ilk boılordaki olumlu 
etki i yerini endiıeye bırakma
ya boıladı. Cumhurboıkonı 'nın 
özellikle son aylardaki tutumu 
kaygı verici. Örneğin, CHP ik
tidarı sırasında bir çok korarno
meyi tereddUtle imzalarken, 
bir bölUmUnU imzalomazken, 
MC hukUmetinin kararnamele
rinde aynı titizliği gtsstermiyar, 
ismail Cem kararnamesi yalnız
ca bir IIrnek. Cem kararname
o/nln yaraı orqanlarındaki de-o 

tarafsız 
Üstelik 
de belirli 
duğu 
meler 
nuımasında
ların 
nın 
yonu" 
nın 
Iemesi 
ile aynı 
mokratik 
ıUndUrUcU. 

lı lnı, .. 'nın 96, maddlSini halı.lılın 
• • Tiir1<es : "Memleketi kaııstlrııım" 

yen CHP'nin tehdıll.,;ne laılı 
mmemek laıım celdlğinl söyledi. 

KORUTÜRK'ün 
olaylara koydUğU 
teşhis yanlıştır

kir1ıldara- katlanmanın 
gereklrui!!nden söz etti ve 
-Sanayiciler 5 Mart seçi
minin gelecek LO yü için
ce ve belki de gelecek yUz
lerce yıl içinde yapılacak 
son seçim olduıtunu anlar
larsa bu parayı ödemele
ri daha kolay olacaktır 
dedi. 

Daha önce Hitler'i 
Başbakan yapmamasını 
Cumhurbaşkanı Hinden
burg'a tavsiye eden silah 

kralı 
rumun 
anlatılmasmdan 
if adamlarının 
lerini-

ileri 
Schacht 
para 
berg'de 
üç milyon 
MEMUR 

kanı 

HAFTA 

döneminde, ö
desteklemek ü

önemli 
olan Teş· 

gümrük muafiyeti, bedava 
arsa tahsisi sayılabilir. 

29 1970 
Personel Kanunulnun taz 

30 1969 
AP iktidarınca hazırlanan 
"Üniversite Reform Tasa
rısı"nda yer alan özerkli
lıe aykırı maddeler nede

nik personel, Personel Ka
nunu 'ndaki ilgili hükümle
ri protesto amacıyla iki 
günlük bir boykota başladı
lar. 

pusu 
rafından 

1 Haziran 



SERMAYENIN MHP KONGRESI 

17-la Mayıs tarihlerinde yapılan MHP'nin BUyUk Kurultoy'ı, BUyUk 
sermayenin MHP kurultayı oldu. Bu kurultay, sanki sağın "birleıme, kaynoı
mo" ıöleni oldu. Böyle bir ıölen için, parlomentoda Uç sandalyesi bulunon bir 
partinin kongresinin seçilmesi Turkiye'de sağın hongi temellerde birlejmekte 
olduğunu gösteriyordu. MSP'li Fehmi Cumolıoğlu'nun kongredeki sözleri bu 
garip durumu özetledi. ii Bu kongre, bUtun milliyetçi partilerin birleımesine 
vesile olmolıdır." HukUmet içindeki birleıme yeterli değildi;doha baıka 
planlardo do birleıilmesi gerekiyordu. 

MHP Kurultayı, "yavuz hırsızın ev sahibini bastırabileceğinill de 
gösterdi. MC HukUmetinde evsohibi rolUnU tokınon AP, kendi eliyle boı kö
ıeye oturttuğu Baıbuğ'un önUnde ıimdi sodokat Söz U verir pazlora giriyordu. 
Baıbuğ'un tutumu oçıktı: "Bugun Milliyetçi Cepheyi teıkil eden diğer parti
ler hareketimizin orteyo attığı görUıleri payloımıı görunmektedirler. Sami
miyetlerinden ıUphe etmek için ıu ando bir sebep yoktur. Ortoklarımızla o
lon çe"i�kileri dUımanlarımız kar�ısında ikinci plana atmı� bulunuyoruz." di
yc:;,.du. AP ise, gerçekten bir I'cephell harekatının jargonuna uygun bu sözle
ri doğrulomokton geri kolmodı. AP odıno konuıon ismoil Hakkı Yıldırım, 
"TUrk milliyetçiliği anlayııındo AP ile MHP'nin hiçbir farkı yoktur. Sayın 
TUrkel'in kongrede okuduğu progrom konusunda AP'nin muhalefeti yoktur" di
yordu. Bu sözlerin ne anlama geldiği ertesi gUnkU San Havodislin baıyazısın
da daha iyi görUldU. Baıyoz i 'da, AP'nin yalnız Kurultay'da ortoya konan prog
ramla değil "MHP"nin programıyla hiçbir ihtilôfının olmadığı" söyleniyor ve 
ıöyle devom ediliyordu: "Kurultoy'da açıkço mUıahode ve tesbit edilen bu du
rum, Adalet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni yokın bir gelecekte, hu
kUmet ortoklığından doha sıcak bir ıekilde yonyano getirebilme imkônlarının 
mevcut olduğunu göstermektedir. 'i 

Acaba sağ'ın bir1eıme ıöleni için neden MHP kongresi seçilmiıti? MHP 
nasıl bir partiydi ki, parti hesaplarını bir kenara atanlar onun çatısı altında 
"cephe" birliği yapıyordu? 

ister beğenilsin ister beğenilmesin gerçek ıudur ki: BugUn soğın gUçlu 
birliğini arayan bazı sermaye çevreleri i bu birliğin ancak MHPinin faıist ide
olojisi ve vurucu gUcU etrafındo olobileceğini ciddi ciddi dUıUnmeye baıla
mıılardır. Turkeı: "MHP, gençlik, oydın ve beyin kodrosunu en gUçlu ıekilde 
kurmu� ve iktidara hazırdır" diyerek bunu özetlemiıtir. AP ve CGP bu tırman
mayo korıı koyomomokto, tek çıkor yolu kurt uğultulorına katılmokto bulmok
tadır. Sermaye, MHP'ni, sağ partileri sağ partilere rağmen bUtunleıtirmenin 
aracı olarak görmektedir. 

MHP Kurultoyı olayı, soğ partilerin orolorındoki kiıisel çekiımeler 
yUzunden birleıemiyeceğini dUıUneniere herhalde bir uyarı oldu. Sermaye par
tilerinden önce sermayenin kendisi birlejmenin zorunluluğunu çoktan kavra
mııtı. Sıra bu birleımenin mizonsenini hazırlamaya gelmiıti. "Cephe" yo da 
"hukUmet" biçiminde birleımek bunun için yeterli değildi, aslında uzarunlu" 
da değildi. MC içindeki kiıisel surtuımelere bokıp yorum yopanlar bu neden
le aldandılar. Sermaye, birleımesi yolunda "kiıisel hesapların" bir kenara 
konmasında kararlı. Bilindiği gibi, kapitalist dUzende "kijiler ancak sermaye
yi kiıileıtirdikleri orando önemlidir." iıte böyle durumlordo, parti hesapları
na dayanmayan bir portinin bulunması en emin yoldur. 

MHP Kurultayı, "Turkiyelnin hukUm'etsiz kalmasına vicdanları razı 
olmayan bağımsızlor"a, hos portililerden çok doho fozlo sermayeye sodık ol
duklarını kanıtlama fırsatını da verdi. Sermayenin IIKoca Reisllj Bilgiç, par
ti hesaplarından kurtulmanın rahatlığıyla, llsolun kaqısına çıkılması için her 
turlu porti endiJesinin bir kenara bırakılmasını" istiyordu. Bahri DoğdaJ i�e, 
IIhiçbir kuvvetin kendilerin Bozkurtçu dU�Unceden vazgeçiremeyeceğinill i
lôn edecek kadar kraldon çok krolcıydı. Dağdaı, Ustelik "iç bolıeviklerin 
ellerinin kırılmasını" da yeterli görmUyordu. Aynı zamanda IIdlJ balıevikler 
de hOsrana uğratılmalıydıll� 

MHP Kurultayı, sermayenin kendi partilerini MHP'nin kırbacı altında 
birleıtirme giriıimierine sohne oldu. Bu kurultoydo AP, MHP'nin kuyrukçulu
ğu rolUnU benimsediğini gösterdi. Ancak kongrenin yapıldığı gunlerde AP 
Gençlik kongrelerine mesojlor gönderen Demirel'in kullondığı dil de dikkat
Ierden kaçmadı. Demirel, mesajlarında bol bol IIkomUnizm ticareti" yapmak
la kalmadı. Aynı zamanda lIönUmUzdeki gUnrerin tehlikelerindenlı söz etti. 
MC'nin �öhretinin zirvesine ulaıtığı bir zamanaa tehlike ne olabilirdi? 

dan" söz ederken de: 
"Goering, yüzlerce Cum
huriyetçi memuru işinden 
attı. Yerlerine ço� S. A. 
ve SS subaylarından 0-
lu,an bir takım Nazileri 
getirdi" diyor. 

Nazilerin Hitler'den 
sonra iki numaralı adamı 
Goering aynı tarihlerde 
"5 Martta seçim yapılma
dan önce, halkta korku ya
ratmak için heyecanlı" ha
berler yayılması" gerekti
pne inanıyor ve Reichstag 
yangınını planlıyordu. 

27 Şubat 1933 gecesi 
parlamento binası ateşe 
veriliyor ve Propaganda 
bakanı Goebbels de gesta
po şefi Rudolf Diels'e 
şöyle sesleniyordu: 

"Işte komUnist ihti
Hili başlıyor! Bir dakika 
bile bekliyemeyiz. Acımak 
yok. Her komUnist bulundu
au yerde öldUrUlecek. Bü
tlln komünist milletvekil
leri hemen bu gece sallan
dır-ılacak ... " 

Reichstag yangınını 
kimin hazırladıltını Alman 
Genel Kurmay Başkanlıitı 
yapmış olan General F ranz 
Halder, daha sonra Nuren 
berg Mahkemesinde şöyle 
anlatmıştı: 

"1942 yılında FUhrer 
in do�m günü şerefine ve
r-ilen öltle yemeltinde konuş. 
ma dönUp dolaşıp Reichs
ta, binasına ve bu binanın 
sanat delterine geldi. 
Goering'in konuşmayı or-

tasında kesip şöyle baitır
dıl!ını işittim: -Reichstag� 
en iyi bilen tek adam benim 
Çünkü onu ben yaktım! .. " 

Söylediklerinin ve 
demeçle rinin tam te rsini 
yapan Nazi Başbu� Hitler 
işçilere hitaben yayınladı
ltı bir bildiride şöyle diyor
du: 

"İşçiler: Sizin kurum 
larınız bizler için kutsal
dır. Ben kendim yoksul bir 
köylü çocu�yum ve yok
sullu�n ne oldu�nu bili
rim. Kapitalizmin sömürü 
sU nasıldır, onu da bilirim. 
Işçiler! Size söz veriyorum 
biz yalnız mevcut olanı ko
rumakla kalmayacaltız, iş
çinin korunmasını ve hak
larını daha da ileri götüre· 
ce�iz. " 

Köylü çocu� Hitler, 
bu sözleraen üç hafta son
ra toplu sözleşmeyi yasak 
etti. .. Grev Almanya 'da 
tarihe karıştı. 

Bundan sonrası Ame
rikalı yazarın şu satırları 
lle özetleniyor: 

"Iş adamları durum
dan çok memnundular. A
ma Almanya ıda kanun ve 
düzen durmadan bozuldu. 
Çılgına dönen kahverengi 
gömlekıller, sokaklarda 
durmadan dolaşıyorlar, is 
tedikleri kimseleri yakalı 
yor, dövüyor bazan da öl
dürüyorlardı. Polis ise bü
tun bunlara seyirci kalıyol" 
du. Sokaklardaki terör ha
vası Fransız ihtilalinde 

MHP Kongresinden sonra Ankara'da en çok duyulan söz Bilgiçlin baıı
nı çektiği bağımsızların AP yerine MHP'ye girecekleri oldu. Bilgiç'çilerin 
ıonslorını bir kez de MHP'de deneyecekleri ileri sUrUldU. Demirel'in sözUnU 
ettiği tehlikelerin biri bu olobilirdi. Biri de herhalde Vural Önsel oloyı ile 
ilgili olorak CHP'nin açıklodığı belgelerdi. şu onda Devlet GUvenlik Moh
kemeleri önUnde duroklomıı olon Vural Önsel serUveni herhalde Demirel 'i 
dUıunduruyor. Belli olmaz amo, belki Demirel de gece yotınca kendi kendine 
.. acaba?1I di ye soruyor. 

oldu� gibi, hükümet oto
ritesinin zayıflaması sonu 
cu deltildi, tersine bu hare 
ketler devletin teşvikiy'le 
ve genellikle onun emriyle 
yapılıyo rdu ... " 

TORKIVE'DE MC UVGULAMASI 

Aradan 42 yıl geç
tikten sonra Türkiye'de 
gelişmelerin aynı doltrul
tuda benzerlikler gösterme 
si düşündürücüdür. Cephe 
hilkümeti ortaklarından iki 
si iki hafta arayla, "Kafa
ların ezileceltinden ve 
"Solcu öltretmenlerin ense 
lerinden pençe ile tutulaca 
ltından" söz etmişlerdir. 
Geçtiltirniz hafta Cumhur
başkanı Korutürk'e bir tel 
graf çeken TÖB-DER Ge
nel Başkanı özetle şöyle 
dedi: 

"13  -14 Mayıs gecesi 
Sivas Devrim ılkokulu ölt· 
retmeni üyemiz Hüseyin 
Esen evinde yedi kurşunla 
öldürülmüştUr. 15 Şubat 
tan bu yana öldürülen iki ... 
ci üyemizdir. Saldırıya 
ultrayarak komalık edilen 
ve yaralanan arkadaşları 
mızın sayısını ise biz dahi 
bilemez olduk. Öltrencile
rimizin durumu bizlerden 
de kötUdür. Bir tanesi ha
riç saldırganlar her neden 
se yakalanamamışt ır. " 

TÖB-DER Genel Baş
kanı Ali Bozkurt, telgra
(ında, "dövme ve öldürme 
olaylarının son koalisyon 
hükümetinin kurulmasın -
dan sonra kat kat artarak 

cumhuriyet yönetiminin 
hiçbir devresinde görülme
miş boyutlara ulaştıltını" 
belirtip şöyle devam etti: 

"Y etkilile rin bu o
laylardan kılı bile kıpırda· 
mamakta, öltretmen ve ölt
rencHe re yapılan bu insan
lık dışı saldırıları telin da· 
hi etmemektedirler. Hat -
ta yetkili makamlarda bu
lunan bir kısım görevliler 
ise konuşmalarıyla adeta 
olayları tahrik etmektedil" 
ler . . . ii 

TÖB-DER Genel Baş
kanının telgrafının Çankaya 
da nasıl delterlendirildip 
bilinmiyor. 

Aynı günlerde Cum
hurbaşkanı 19 Mayıs Genç
lik ve Spor Bayramı dola
yısıyla mesajını hazırlıyol" 
du. Cumhurbaşkanı soru
yordu: 19. Yüzyılda filozof 
Karl Marx yaşamamış ol
saydı, 20. asırda Avrupa
da komünizmin ve daha son
ra onu beltenmeyip Asya
da bır başka türde yeni bir 
komilnizmin vücut bulabile
celtini iddia etmek milmkOn 
olur muydu? . ii 

Milliyetçi Cephe po
litik ortamı gergin tutmak 
ta yarar görmektedir. B u
nun altında, kitleleri silah 
lı terör ve sindirme yöntem
leriyle sürekli baskı altın
da tutmak ve durumu doltal
mış gibi alıştırmak politi
kası yatmaktadır. 

Ülkenin ilerici ve de
mokratik güçleri sinecek 

işçi greve gitmekten korka
cak, memur ulusal bir so
runun savunulmasında se
sini çıkartamayacak, ölt
renci 'eti senin kemi� be
nim' hale getirilecek . . •  

Ve hep bunlar büyük serma 
ye böyle istiyor diye olacak 

IŞADAMLARı NE ISTIVDR? 
Büyük sermayenin 

faşizan bir MC uygulama
siyle neyi hedefledip kamu 
oyuna yansımıştır. Gizli 
yapıle.n bir toplantıda iş a
damları , "İşçi sendikala
rının çOA'almasından" ra
hatsız olduklarını, "Artık 
işçi ücretlerinin artırı!
masına engel olunmasını", 
ItEmek mi asli unsurdur, 
yoksa sermaye mi" tarzın 
daki tartışmanın sona erdi 
rilmesini., sermayeye o
ranla erneitin fazla korun
du� gerekçesiyle iş I<anu 
nunda gerekli düzeltmele 
rin yapılmasını, " Lokavt 
anayasaya aykırıdır şeklin 
deki fetvaların sona erdi
rilip, lokavtların serbest 
çe kullanılabilmesini iste
mişlerdir . •  

Iş adamlarının istek 
lerini yerine getirmek i
çin de "Demokrasillyi bi
raz ihmal etmek gerekrnek 
tedir. Cephecile r bu konu 
da iş adamlarını memnun 
edecelte benzemektedirler 
Olay ister istemez 42 yıl 
öncesini hatırlatmaktadır. 

Başbakan Demirel 
geçtiltirniz hafta Çarşam
ba günü yaptıltı açıklama 

27 Mayıs 1975 

mayo korıı koyomomokto, tek çıkor yolu kurt uğultulorına katılmokto 
tadır. Sermaye, MHP'ni, sağ partileri sağ partilere rağmen 
aracı olarak görmektedir. 

birleıemiyeceğini dUıUneniere herhalde bir uyarı oldu. Sermaye par
sermayenin kendisi birlejmenin zorunluluğunu çoktan kavra

birleımenin mizonsenini hazırlamaya gelmiıti. "Cephe" yo da 
"hukUmet" biçiminde birleımek bunun için yeterli değildi, aslında uzarunlu" 

içindeki kiıisel surtuımelere bokıp yorum yopanlar bu neden
Sermaye, birleımesi yolunda "kiıisel hesapların" bir kenara 

Bilindiği gibi, kapitalist dUzende "kijiler ancak sermaye
orando önemlidir." iıte böyle durumlordo, parti hesapları
portinin bulunması en emin yoldur. 

Kurultayı, "Turkiyelnin hukUm'etsiz kalmasına vicdanları razı 
bağımsızlor"a, hos portililerden çok doho fozlo sermayeye sodık ol

fırsatını da verdi. Sermayenin IIKoca Reisllj Bilgiç, par
kurtulmanın rahatlığıyla, llsolun kaqısına çıkılması için her 

bir kenara bırakılmasını" istiyordu. Bahri DoğdaJ i�e, 
kendilerin Bozkurtçu dU�Unceden vazgeçiremeyeceğinill i

kraldon çok krolcıydı. Dağdaı, Ustelik "iç bolıeviklerin 
da yeterli görmUyordu. Aynı zamanda IIdlJ balıevikler 

uğratılmalıydıll� 

MHP Kurultayı, sermayenin kendi partilerini MHP'nin 
birleıtirme giriıimierine sohne oldu. Bu kurultoydo AP, MHP'nin 
ğu rolUnU benimsediğini gösterdi. Ancak kongrenin yapıldığı 
Gençlik kongrelerine mesojlor gönderen Demirel'in kullondığı 
Ierden kaçmadı. Demirel, mesajlarında bol bol IIkomUnizm 
la kalmadı. Aynı zamanda lIönUmUzdeki gUnrerin tehlikelerindenlı 
MC'nin �öhretinin zirvesine ulaıtığı bir zamanaa tehlike ne 

de: 
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tasında kesip şöyle baitır
dıl!ını işittim: -Reichstag� 
en iyi bilen tek adam benim 
Çünkü onu ben yaktım! .. " 

Söylediklerinin ve 
demeçle rinin tam te rsini 
yapan Nazi Başbu� Hitler 
işçilere hitaben yayınladı
ltı bir bildiride şöyle diyor
du: 

"İşçiler: Sizin kurum 
larınız bizler için kutsal
dır. Ben kendim yoksul bir 
köylü çocu�yum ve yok
sullu�n ne oldu�nu bili
rim. Kapitalizmin sömürü 
sU nasıldır, onu da bilirim. 
Işçiler! Size söz veriyorum 
biz yalnız mevcut olanı ko
rumakla kalmayacaltız, iş
çinin korunmasını ve hak
larını daha da ileri götüre· 
ce�iz. " 

Köylü çocu� Hitler, 
bu sözleraen üç hafta son
ra toplu sözleşmeyi yasak 
etti. .. Grev Almanya 'da 
tarihe karıştı. 

Bundan sonrası Ame
rikalı yazarın şu satırları 
lle özetleniyor: 

"Iş adamları durum
dan çok memnundular. A
ma Almanya ıda kanun ve 
düzen durmadan bozuldu. 
Çılgına dönen kahverengi 
gömlekıller, sokaklarda 

MHP Kongresinden sonra Ankara'da en çok duyulan söz 
nı çektiği bağımsızların AP yerine MHP'ye girecekleri oldu. 
ıonslorını bir kez de MHP'de deneyecekleri ileri sUrUldU. 
ettiği tehlikelerin biri bu olobilirdi. Biri de herhalde Vural 
ilgili olorak CHP'nin açıklodığı belgelerdi. şu onda Devlet 
kemeleri önUnde duroklomıı olon Vural Önsel serUveni herhalde Demirel 
dUıunduruyor. Belli olmaz amo, belki Demirel de gece yotınca 
.. acaba?1I di ye soruyor. 

oldu� gibi, hükümet oto
ritesinin zayıflaması sonu 
cu deltildi, tersine bu hare 
ketler devletin teşvikiy'le 
ve genellikle onun emriyle 
yapılıyo rdu ... " 

TORKIVE'DE MC UVGULAMASI 

Aradan 42 yıl geç
tikten sonra Türkiye'de 
gelişmelerin aynı doltrul
tuda benzerlikler gösterme 
si düşündürücüdür. Cephe 
hilkümeti ortaklarından iki 
si iki hafta arayla, "Kafa
ların ezileceltinden ve 
"Solcu öltretmenlerin ense 
lerinden pençe ile tutulaca 
ltından" söz etmişlerdir. 
Geçtiltirniz hafta Cumhur
başkanı Korutürk'e bir tel 
graf çeken TÖB-DER Ge
nel Başkanı özetle şöyle 
dedi: 

"13  -14 Mayıs gecesi 
Sivas Devrim ılkokulu ölt· 
retmeni üyemiz Hüseyin 
Esen evinde yedi kurşunla 
öldürülmüştUr. 15 Şubat 
tan bu yana öldürülen iki ... 
ci üyemizdir. Saldırıya 
ultrayarak komalık edilen 
ve yaralanan arkadaşları 
mızın sayısını ise biz dahi 
bilemez olduk. Öltrencile
rimizin durumu bizlerden 
de kötUdür. Bir tanesi ha
riç saldırganlar her neden 

cumhuriyet yönetiminin 
hiçbir devresinde görülme
miş boyutlara ulaştıltını" 
belirtip şöyle devam etti: 

"Y "Y etkilile rin bu o
laylardan kılı bile kıpırda· 
mamakta, öltretmen ve ölt
rencHe re yapılan bu insan
lık dışı saldırıları telin da· 
hi etmemektedirler. etmemektedirler. Hat -
ta yetkili yetkili makamlarda bu
lunan bir kısım görevliler 
ise konuşmalarıyla adeta 
olayları tahrik etmektedil" 
ler . . . ii 

TÖB-DER Genel Baş
kanının telgrafının Çankaya 
da nasıl delterlendirildip 
bilinmiyor. 

Aynı günlerde Cum
hurbaşkanı 19 Mayıs Genç
lik ve Spor Bayramı dola
yısıyla mesajını hazırlıyol" 
du. Cumhurbaşkanı soru
yordu: 19. Yüzyılda filozof 
Karl Marx yaşamamış ol
saydı, 20. asırda Avrupa
da komünizmin ve daha son
ra onu beltenmeyip Asya
da bır başka türde yeni bir 
komilnizmin vücut bulabile
celtini iddia etmek milmkOn 
olur muydu? . ii 

Milliyetçi Cephe po
litik ortamı gergin tutmak 
ta yarar görmektedir. B u
nun altında, kitleleri silah 

işçi greve 
cak, memur 
runun savunulmasında 
sini çıkartamayacak, 
renci 'eti 
nim' hale 
Ve hep 
ye böyle 

IŞADAMLARı 
Büyük 

faşizan 
siyle neyi 
oyuna 
yapıle.n 
damları
rının çOA'almasından" 
hatsız 
işçi ücretlerinin 
masına 
ItEmek 
yoksa sermaye 
daki tartışmanın 
rilmesini., 
ranla erneitin 
du� gerekçesiyle 
nunda 
rin yapılmasını, 
anayasaya 
deki fetvaların 
rilip, lokavtların 
çe kullanılabilmesini 
mişlerdir 

Iş 
lerini 
çin de 
raz ihmal 
tedir. 
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Geçtiğimiz ay içinde radyoların haber bUltenlerinde yer olon, TV de 
yansıtı lan ve çok satan gazetelerde bay gösteren bir alay , y ı l lardan beri de
vam eden fllırlUn sarmaı-dalaılığını ortaya çıkardı . 

Olayın ko hramanları Itlyle stly l Uyorlardı : 
ECEViT :Almanya 'do bulunduğum sırada hukUmet ve sosyal demokrat por. 

ti yetk i l i leriyle sosyal ve ekonomik konularda iıbirliği yapmamız için bir ta
kım temaslarım oldu. B .. orada sosyal demokrat porti i le bir i lke anlaımasına 
vardık . iki porti arası ndaki komisyon çal ı ımaları mayıs ayında TIlrkiye'de baJ 
layocaktır.  Bu çolıımolara Alman sendikalar birliğinden bir yetk i l i  de katıla
caktır. Çolıımolara TOrk-iı 'ten de bir yetkil inin katılmasını Sayın  Hal i l  Tun9' 
ton rica ettim. Memnuniyetle ka bul ettiler. Bu bize kuvvet verecektir • • •  

TUNÇ : Sayın Ecevi t'in Almanya seyahati oldukça veriml i  olmuı,aldı
ğımız raporlar bunu gösteriyor. Biz de kl"dimiz bakımından bu seyahatten bd< 
lediklerimizi almıı olmanın mutluluğu içindeyiz . Hele Sayı n  Ecevit'in açıkı". 
dığı gibi ortak çal ııma gurubuna TUrk-il'in de katı lması çalıımaları biraz da
ha hızlandıracakt ır .  Sayın  Ecevit'ten aldığım bu tln bilgi leri geliıtirmek için 
Iın çalıımaları geliıtirmek için Almanya'ya gideceğim. Almanya'daki faal iyet
lerimi bu g6rUıme çerçevesinde sUrdUreceğiz.  

Ve btlylece sosyal demokrat Ecevit, bUyuk sermaye porti lerinin, TOrk i -
ye iıci sınıfının tek temsilcisi olarak TUrk -il'i kabul etme politikas ı nı onay -
lerken, belirli  bir sUreden beri Hal i l  Tunç'un "CHP rengini belirlesin ve DiSK 
in mi yoksa Turk-ifin mi yanında olduğunu açıkca ortaya koysun"sorusunu da 
yanıtlamıı oluyordu . 

MAZIDEKI ŞENLIK 
Ecevit i le Tunç'un teati ettikleri i ltifatlar ve ytlne ldik leri mutlu dUnyo

nın mazideki ıenliği de var . 1963 lerde Ecevit çal ı ıma bakanıdı r .  Ve Hali l  
Tunç'da Turk -Iı genel sekreteri . Mecliste anayasa gereği olarak toplu slızleı
me ve GREV hakkı yasalaıacaktır. Hal i l  Tunç sermaye çevre lerinin azam i 

slızcUIUğUnU yapobi lmek için sola, sosyalistıere, devrimci yazarlara ,aydınla
ra tehditler ,kufurler savurmakla kalmıyor, aynı zamanda LOKAVT'ln da ya
sa hukmU olarak yerini almasını  savunuyordu . 

Bu çabaları n da sonucudur ki bugun artık demokratik hiç bir anlamı kal
mayan, hiç bir ıeki l de ilÇi sınıfının sendikal ihtiyaçlarına cevap vermeyen, 
274 ve 275 say ı l ı  yasalar vard ır .  . 

SONRADAN ClKAN OYUN 
Son gUnıerde lokovtların yaygınlaıması Turk-iı'in huzurunu koçırmııtır.  

Ayrıca bUlUn çabalara rağmen uyanmıı TUrk-il'in tabanı sUratle sola koymak
tad ır .  Lokavtlar bunu daha da hızlandıracakt ır .  Bırakın" Parti ler UsIU"politi
koyı , "partilere kor ıı boğımsız"poli tika yutturmocolorını artık kimseler yut 
muyor . K lasik manevralar da s!ıkmUyor . Peki ,  ne olacaktır ? 

CEVIR KAZı YANMASIN 
Turk-iı derhal lokavtı "ÇA� DIŞI"  i l an etti . Üretimin fazi letinden, iı

ci lerin çal ı ıma hakkında dem vurmaya baııadı . Burjuva yasalarından madde
ler sıralad ı .  Lokovta etkin çareler aradı . Ve bu tUr yaygaralar ın ,feryatl a
r ın  ard ı ndan bir takım çlızUm yolları arz-ı endam edecekti . Ni tekim gecikme 
di :CHP nin 33 mil letveki l i  tarafından meclise verilen bir yasa tek lifine g6re, 
yasal bir lokavt 7 g.Un içinde uzl�lmal'la sonuçlanmaz ise,bu sefer iıyerinin 
ytlnetimi " DEVLET IŞLETME KOMITESI"ne devredi lecektir. Bu komite huku
metin otoyocağı bir uzmanı n  baıkanl ığ ında en bUyuk iıci ve iıveren sendikala
rı konfederasyonunun birer temsilcisinden olujacak ve komite lokovtın sona 
ermesi ne kodar iiletmenin Uretimini sUrdUrecektir. 

SıRlTAN GEREKCE VE TELAŞ 
Yasa tek lifinin gerekçesinde önce: "Öze l l ik le,çal ı ımakta olduğu bir 

iıi varken ,  i jverenlerin kazanç hırsıarı ve emeğin bedelini vermeme eğilimle
ri �eni i le kendisinin kapı dllOrı edildiğini g6ren bir iıçinin kafasında cid
di bunal ımlar doğacaktır • • •  " denilmekte ve eklenmekıedir: " Lokavt kararla-

rı halkımızın ihtiyacı olan mamullerin fiatlarını arttırmakta , uretim ve hizmet
lerin durdurulması Turkiye gibi sanayi leımeye yeni baılamıı Ulkelerin ekonomi 
lerinde olumsuz etk iler yaratmakrodır • • •  " 

Yani mesele Uretimin devam etmesidir. Lokavt Uretimi d�"wrdw�wA. 
gllre durması isteniyor. Peki ,  ne ol acak ıimd i ?  

Uygulamada, grev kararına kariı lakavt yUrurlUğe ;,onuluyor. Lakavt 
uygulamasında da'7 gUnsonra Devlet Iıletme Komitesi imdada yetiıti , uretimi 
surdUrdu.  K imin adına? iıveren adına . • .  Ne zamana kadar ? jıçilerle iıveren 
arasında anlaıma soğlanana kadar • • .  Pek i ,  iıveren neden anlaımaya yanapın 
ki? Üretim devam ediyor , kôr sUrek l i  ve iıçiler eski Ucretlerle çal ı �ıyorlar. 

Ve bu, grevleri de nilen ortadan kald ı racok olan tek lifin hazırlayıcısı 
ve imzalayıcısı  Turk-iı'e bağl ı  Genel-iı sendikası genel baıkanl ve CH'Pmil
letvek i l i  Abdu l lah BaılUrk 'lUr. 

SULU POLITIKA 
Eskiden Turk-iı ilÇi sınıfına "sakın �a politikaya karıımayın" diyardu 

" Poli tikayı politikacılar yapsın . • •  " Yani iıci s ınıf ının mUcadelesi "EKONO
MiK" çember içine hapsedi l mek isteniyordu.  Şimdi devreye sokulan " portile

re karıı bağımsızlık" ise yeni bir çemberdi . Yani demek isteniycrdu ki iıimi 
ze gelen bir sermaye partisini destek leriz. Bu CHP de olabi l ir .  

Bir  kere iıçilerin poli tikaya katı lmaları deği l ,  politika yapmaları slız 
konusudur. Ve politika ÖRGÜT i le yapı l ı r .  Yani ilÇi sınıfı , kendi sınıfsa l 
kurtuluıu doğrultusunda, kendi ideoloiisi i le,  kendi mil itan kadrasuna daya -
Iı 6rgUtUyle iktidar mUcadelesi yapor. Bu sınıf mUcadelesi temel inde olur. Ve 
de yUrUrlUğe girmesi için çal ı ıı lan, iıci sınıfının politikası budur. 

iıte Turk-iı buna su katmak istiyor. " iıÇi sınıfının pol itika"sından her
hangi bir sermaye portisini destek lemek , ya da dolay l ı  destek lemek gibi yaz
laıtırmayı , çarpı tmayı anlıyor. Daha doğrusu kast i olarak bııyle tuzoklor ku
ruyor. CHP nin ise bu, g!ıkte arayıpda yerde bulduğu ıeydir.  Üretim araçla 
r ının özel mUlkiyetine dokunmayon , tersine onun en gözde savunucusu olan , 
ilÇi s ın ıf ına ve emekçi halk ki tlelerine solumtrak sloganlar atan ve de s!lmU
rUyU dUzenli bir ıskilde devam ettiren sasyal demokrasi baıka ne ister k i ?  
Ustelik Turk-iı mUlkiyete, ilÇi sınıfının bakıı açısı i l e  değil  d e  tekelci kapi
talizmin bakıı açısı i le baktıktan,mUlkiyeti bu gtlzle " çoğ dııı" ilan ettikten 
sonra ? 

DBG - TORK-Iş - CHP 
DBG Alman sendikalar birliğidir. Turk-iı poralelindedir .Almanya' 

da çal ı ıan TUrk iıcilerinin bUyuk bir çeŞunluğu DBG'ye Uyedir, aidat Ilder. 
Bu aidatıar ın  bel l i  bir yUzdesi de Turk-Iı' in kasasına okar . Aynı zomandaDBG 
i le Alman sosyal demokrat porti kol koladır .  Ecevit de Alman sosyal demek 
rat porti ile "Avrupo teknolojisi i le  Arap sermayesini Turkiye'de buluıturalım" 
mantığına dayal ı  cici i l i ık i lere giriımiıtir. Turk iıçilerinin çıkarları do btlyle 
bir pol itika i le korunocaktır.  

Ve iki  sosyal demokrat porti yanlerına birer tane sarı sendika temsi lci
lerini de aldık larında mesele kotarı Imıı olacaktır . Oyun, bu gUnlerde Torki
ye'de hızlanocaktır. TUrk-il "faaliyetlerini g6rUıme çerçevesi içi nde"surdu
rerek , CHP de bundan "kuvvet" olarak. 

ŞAŞıLASI DE�IL 
Sarı sendikalarla sosyal demokratların iıbirliği acayip değildi • Mep'ep

lerine uygundur . Sarı sendikacı l ık ilÇi sınıfının mUcadelesini ekonomik 
olana hapseder i iıçi sınıfını burjuva parti lerinin, iıverenlerin dUmen suyuna 
tutar . Sosyal demokrasi de ilÇi sınıfı ile buriuvazi arasındaki uzlaımaz çeliı" 
kiyi uzlaıtırmaya, s ınıf mUcadelesini yok etmeye çal ı ı ır .  Kapitalist Iızel mlJ. 
kiyet ortadan kalkmadan slımurU-soygun sona ermeyeceğine g6re, uzlaımoe\. 
maz. Bu yUzden sosyal demokratlar buriuvazinin yanı nda yer al ı r .  Öyleyse 
sarı sendikalarla sosyal demokratlar arasında mukemmel bir ıskilde iıbirlilii 
kurulabi l ir .  Kurulmuıtur . . .  

ile, işveren çevrelerine 
büyük olanaklar tanıyan 
kararları açıkladı. Mer
kez Bankasının 2 milyar
lık kredi olanakları iş a
:lamlarının emrine ve rili 
yordu. 

yönden 15 günden 30 . gUne 
çıkarılması düşüncesi ye
rinde de!!ildi. • .  " 

Kıdem tazminatı ko
nusunun bir sUre avutmaya 
alındı!!ı anlaşılıyor. 

tı ülkeleri ile birlikte az 
gelişmiş ülkeleri denetim 
altına almak için kurduj!u 
bir tlrgU!tü . . .  " 

"Petrol i1reticisi 

Aynı gUnlerde işçi
.erin kıdem tazminatinın 
ıo gUne çıkarılmasına i
işkin kanun tasarısı Mil 
et meclisi genel kurulun 
Jan komisyana geri dönü
·ordu. 

Türkiye Işveren 
:endikaları Konfede ras
'onu, tasarının mecliste 
·tlrüşUlece� gUnbir bildi
i yayınlayarak kesin tavır 
oydu. "Kıdem tazminatı
.ın ekonomik ve sosyal 

CHP-MSP koalisyonu 
zamanında hazırlanan tasa 
rı, işverenlerin bu tepkisi 
üzerine tekrar komisyona 
iade edildi. Tasarı şimdi 
Bütçe Plan Komisyonunda. 
Komisyon Başkanı ıs met 
Sezgin'e bakılırsa, "tasa
rının daha mükemmelleş
mesi için çalışılıyor! • •  " 

Bugün toplu-iş sözle Ş 
meleriyle ortalama olarak 
kıdem tazminatları 26 gUne 
ulaşmıştır. Bütun kıyamet 
dört gUn için koparılmak 
tadır. Ancak sermaye bu 
tavizi vermeye bile yanaş 
mamaktadır. 

ENERJI AJANSı 
Bu arada Cephe hü

kUmeti Türkiye'nin Enerji 
Ajansına girmesi için ha
zırladı!!ı kararnameyi TB 
MM 'ye yolladı. "Iktisadi 
NATO" olarak nitelendiri
len ajans, Petrol Ihraç e
den ülkeler örgUtüne OPEC 
karşı ABD önderli�nde 
batı ülkelerinin enerji so
rununu çözümlemek ve ba
tı ülkeleri ekonomileI'in! 
denetlemek amacıyla ku
rulmuştu. 

Devletin resmf bel
gelerine gtlre, Ajans aynı 
zamanda "Amerika'nın ba-

Enerji ve Tabii Kay 
naklar eski Bakanı E rhan 
Işıl kararı eleştirerek 
"Türkiye 'nin hükilmranlık 
haklarına ve ulusal çıkar
larına aykırı bulduj!umuz 
için uluslararası enerji 
ajansına muhalefet etmiş
tik" dedi. 

Türkıye 'nin ajansa 
üye olmasıyla bu örgUtün 
tesbit etti� fiyattan dü,ük 
petrol satın alınamıyacai!ı 
nı söyleyen Erhan Işıl şöy 
le diyordu : 

komşu arap ülkelerine kal' 
şı, gelişmiş batılı ülkele 
rin safında ye i' almakla bil 
kilmranlık haklarımız ka
dar, ulusal çıkarlarımıza 
da ters dilzece�z . . .  " 

CephecUerin Ise böy 
le sine ciddi endi,elerle .. 
çirilecek vakitleri yöktur. 

Yabancı petrol tir 
ketlerine bol keseden imU 
yazlar tanımakla i,e ba,la 
yan Cephecilel', göEl.riJü 
kırpmadan "Gayrı ınnır 
kararlar'almaktadır. 

Içte terör, dıtta ka" 
yıtsız ,artsız teslimiyet. 

Cepheeller yollan
na devam ediyorlar • • •  

• 'lO 

ıtirmek için Almanya'ya gideceğim. Almanya'daki faal iyet
çerçevesinde sUrdUreceğiz.  
sosyal demokrat Ecevit, bUyuk sermaye porti lerinin, TOrk i -

temsilcisi olarak TUrk -il'i 
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sUreden beri Hal i l  Tunç'un "CHP rengini belirlesin ve DiSK 
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k-ifin mi yanında olduğunu açıkca ortaya koysun"sorusunu da 
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ŞENLIK 
Tunç'un teati ettikleri i ltifatlar ve ytlne ldik leri mutlu dUnyo

ıenliği de var . 1963 lerde Ecevit çal ı ıma bakanıdı r .  Ve Hali l  
genel sekreteri . Mecliste anayasa gereği olarak toplu slızleı

yasalaıacaktır. Hal i l  Tunç sermaye çevre lerinin azam i 
lmek için sola, sosyalistıere, devrimci yazarlara ,aydınla

furler savurmakla kalmıyor, aynı zamanda LOKAVT'ln da ya
yerini almasını  savunuyordu . 

n da sonucudur ki bugun artık demokratik hiç bir anlamı kal
ıeki l de ilÇi sınıfının sendikal ihtiyaçlarına cevap vermeyen, 

yasalar vard ır .  . 

ClKAN OYUN 
lokovtların yaygınlaıması Turk-iı'in huzurunu koçırmııtır.  

çabalara rağmen uyanmıı TUrk-il'in 
aıması 
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re kor ıı boğımsız"poli tika yutturmocolorını artık kimseler yut 
manevralar da s!ıkmUyor . Peki ,  ne olacaktır ? 

YANMASIN 
derhal lokavtı "ÇA� DIŞI"  i l an etti . Üretimin fazi letinden, iı

kkında dem vurmaya baııadı . Burjuva yasalarından madde
Lokovta etkin çareler aradı . Ve bu tUr yaygaralar ın ,feryatl a

takım çlızUm yolları arz-ı endam edecekti . Ni tekim gecikme 
letveki l i  tarafından meclise verilen bir yasa tek lifine g6re, 
g.Un içinde uzl�lmal'la sonuçlanmaz ise,bu sefer iıyerinin 

IŞLETME KOMITESI"ne devredi lecektir. Bu komite huku
bir uzmanı n  baıkanl ığ ında en bUyuk iıci ve iıveren sendikala

onunun birer temsilcisinden olujacak ve komite lokovtın sona 
iiletmenin Uretimini sUrdUrecektir. 

GEREKCE VE TELAŞ 
lifinin gerekçesinde önce: "Öze l l ik le,çal ı ımakta olduğu bir 

enlerin kazanç hırsıarı ve emeğin bedelini vermeme eğilimle
kendisinin kapı dllOrı edildiğini g6ren bir iıçinin kafasında cid
doğacaktır • • •  " • • •  " • • •  denilmekte ve eklenmekıedir: " Lokavt kararla-

MiK" çember içine hapsedi l mek isteniyordu.  Şimdi devreye 
re karıı bağımsızlık" ise yeni bir çemberdi . Yani demek 
ze gelen bir sermaye partisini destek leriz. Bu CHP de olabi

Bir  kere iıçilerin poli tikaya katı lmaları deği l ,  polit
konusudur. Ve politika ÖRGÜT i le yapı l ı r .  Yani ilÇi sınıfı
kurtuluıu doğrultusunda, kendi ideoloiisi i le,  kendi mil it
Iı 6rgUtUyle iktidar mUcadelesi yapor. Bu sınıf mUcadelesi 
de yUrUrlUğe girmesi için çal ı ıı lan, iıci sınıfının politikası 

iıte Turk-iı 
yUrUrlUğe 

Turk-iı 
yUrUrlUğe 

buna su katmak istiyor. " iıÇi sınıfının 
hangi bir sermaye portisini destek lemek , ya da dolay l ı  destek
laıtırmayı , çarpı tmayı anlıyor. Daha doğrusu kast i olarak 
ruyor. CHP nin ise bu, g!ıkte arayıpda yerde bulduğu ıeyd
rının özel mUlkiyetine dokunmayon , tersine onun en gözde savunucusu 
ilÇi s ın ıf ına ve emekçi halk ki tlelerine solumtrak sloganlar 
rUyU dUzenli bir ıskilde devam ettiren sasyal demokrasi 
Ustelik Turk-iı mUlkiyete, ilÇi sınıfının bakıı açısı i l e  de
talizmin bakıı açısı i le baktıktan,mUlkiyeti bu gtlzle " ç
sonra ? 

DBG - TORK-Iş - CHP 
DBG Alman sendikalar birliğidir. Turk-iı porTurk-iı poralelinalelin

da çal ı ıan TUrk iıcilerinin bUyuk bir çeŞunluğu DBG'ye 
Bu aidatıar ın  bel l i  bir yUzdesi de Turk-Iı' in kasasına okar
i le Alman sosyal demokrat porti kol koladır .  Ecevit de Alman 
rat porti ile "Avrupo teknolojisi i le  Arap sermayesini Turkiye'de 
mantığına dayal ı  cici i l i ık i lere giriımiıtir. Turk Turk iıçilerinin 
bir pol itika i le korunocaktır.  

Ve iki  sosyal demokrat porti yanlerına birer birer tane tane 
lerini de aldık larında mesele kotarı Imıı olacaktır . Oyun, 
ye'de hızlanocaktır. TUrk-il "faaliyetlerini g6rUıme çerçeves
rerek , CHP de bundan "kuvvet" olarak. 

ŞAŞıLASI DE�IL 
Sarı sendikalarla sosyal demokratların iıbirliği iıbirliği acayip acayip 

lerine uygundur . Sarı sendikacı l ık ilÇi sınıfının mUcadelesini 
olana hapseder i iıçi sınıfını burjuva parti lerinin, iıverenlerin 
tutar . Sosyal demokrasi de ilÇi sınıfı ile buriuvazi arasın
kiyi uzlaıtırmaya, s ınıf mUcadelesini yok etmeye çal ı ı ır .  
kiyet ortadan kalkmadan slımurU-soygun sona ermeyeceğine 
maz. Bu yUzden sosyal demokratlar buriuvazinin yanı nda 
sarı sendikalarla sosyal demokratlar arasında mukemmel 
kurulabi l ir .  Kurulmuıtur . . .  

çevrelerine 
tanıyan 

Mer
milyar

iş a
ve rili 

yönden 15 günden 30 . gUne 
çıkarılması düşüncesi ye
rinde de!!ildi. • .  " 

Kıdem tazminatı ko
nusunun bir sUre avutmaya 
alındı!!ı anlaşılıyor. 

tı ülkeleri ile birlikte az 
gelişmiş ülkeleri denetim 
altına almak için kurduj!u 
bir tlrgU!tü . . .  " 

işçi
minatinın 

çıkarılmasına i
tasarısı Mil 

kurulun 
dönü

Işveren 

CHP-CHP-CHP MSP koalisyonu 
zamanında hazırlanan tasa 
rı, işverenlerin bu tepkisi 
üzerine tekrar komisyona 
iade edildi. Tasarı şimdi 
Bütçe Plan Komisyonunda. 
Komisyon Başkanı ıs met 
Sezgin'e bakılırsa, "tasa
rının daha mükemmelleş
mesi için çalışılıyor! • •  " 

Bugün toplu-iş sözle Ş 
meleriyle ortalama olarak 
kıdem tazminatları 26 gUne 

ENERJI AJANSı 
Bu arada Cephe hü

kUmeti Türkiye'nin Enerji 
Ajansına girmesi için ha
zırladı!!ı kararnameyi TB 
MM 'ye yolladı. "Iktisadi 
NATO" olarak nitelendiri
len ajans, Petrol Ihraç e
den ülkeler örgUtüne OPEC 
karşı ABD önderli�nde 
batı ülkelerinin enerji so
rununu çözümlemek ve ba
tı ülkeleri ekonomileI'in! 

Enerji ve Tabii Kay 
naklar eski Bakanı E rhan 
Işıl kararı eleştirerek 
"Türkiye 'nin hükilmranlık 
haklarına ve ulusal çıkar
larına aykırı bulduj!umuz 
için uluslararası enerji 
ajansına muhalefet etmiş
tik" dedi. 

Türkıye 'nin ajansa 

komşu 
şı, gelişmiş 
rin safında 
kilmranlık haklarımız 
dar, 
da ters 

le sine 
çirilecek 

ketlerine 
yazlar 
yan 
kırpmadan 



DISK 5. GENEL KURULU 
DiSK'in 5 .  Genel Kurulu geçti ğimiz hafta i 

çinde tamamlandı . Genel Kurul, TUrk iye'de devrim
ci ilÇi sınıfı harek etinin gUcUnU yeniden belgeledi . 

DiSK'in 5. Genel Kurulu , TUrki ye'de serma
ye portilerinin demokratik gUçleri sindi rmek ve de
mokrasiyi alabildiğine k ısıtlamak Uzere birleıtiği bi r 
dönemde toplandı . DisK, TUrk i ye'de ilÇi sınıfının 
poli tik mUcadelesinden ayrılomayocağı i lk esine da
yalı sendikal hareketi temsil ediyor. Sermaye parti 
lerinin ilÇi ve emekçi sınıflara karıı a�ıktan bir si 
yasal cephede bi rleıtiği bu dönemde DISK'in Genel 
Kurulu özel bir önem k azanıyordu. 

5. Genel Kurul 'da sendik a hareketinin sorun
ları enine boyuna tortııı ldı . Fakat bu tartııma, aynı 
çatı altında birleımenin bilinci i çinde geçti. 

KONUKLAR 
5. Genel Kurul'un en önemli özelliklerinden 

biri, bu kez k onuklar listesi nin her z amanki nden da
ha zengin olmasıydı . DUnyanın en i leri sendikal ha
reketlerinin temsi lcileri Genel Kurul 'do hazır bulun
dular. Bu olgu DISK 'in mUcadelesi nin ulaıtığı aıama
yı belgel iyordu . 

Genel Kurul 'dak i yerli k onuklar arasında 
CHP'li mi lletveki lleri de yer aldı . CHP Genel Sek
reter Yardımcısı Deniz Baykal Genel Kurul 'da bi r 
konuıma yaptı. Baykal TUrkiye'deki siyasal ortamı 
değerlendirdi. Baykal, mevcu t siyasal bunalı mın, 
CHP�nin iktidara gelmesinin engellenrnek i stenmesi n
den k aynaklandı ğını i leri sUrdU. Baykal 'ın, sol hare
k etin bi rliği hakkı n da buna dayanarak i leri sürdUğU 

9Juıler de, bu değerlendirmeyi yansıtıyordu. Genel 
Kuru l 'da k onuıan diğer CHP temsilci leri de, DiSK'in 
ijçi harek etin dek i önemini vurguladılar. Bu tutum, 
CHP'nin tutarlı l ığından kuıkulu alanları bi r kere da
ha dUıUndürdu. CHP temsil cileri, ayrıca, DiSK i l e  

' TUrk-il'in bi rleımesi gere� t i ğini i leri sUrduler. Bu ö-
nerinin dayanocağı somut temeller Uzelinde i se açık 
bir tez ortaya k oyamadı lar. 

DiSK Genel Kurulu'nda bu k ez Bulgaristan, 
Cezayi r, Federal Alman Cumhuriyeti , Fran sa, itol
ya, Sovyetler Birl iği ve Yugoslavya sendikalarının 
temsi Ici leri söz oldılar. Sözeuler i ulu slararası iilii 
sınıf, dayanı ımasının zorunluluğunu ve bugUnkU onla 
mını belirtti ler. Her biri , TUrkiye i�çi sınıfının, da
ha iyi çalııma k oıulları, daha ileri demok ratik hak
l ar, u lusal bağımsızlık ve toplumsal i lerleme yolunda 
verdiği mUcadeleyi desteklediklerini açıkladı lar. 
Fransız ve Alman k onu�macıları Ulkelerinde çolı�an 
TUrk i ıçi lerin i,  kendi ilÇi sınıfı hareketleri i çinde 
kardeıçe k aynaıt ı rdıklarını ve bu k ardeıl i ğin daha 
da geli ıeceği ni bildirdi ler. 

CALlŞMA RAPORU 

Yurdumuzda i�çi sınıfının ekonomik mücade
lesi nin �aılnda Devrimci iıçi Sendik aları Konfederas· 
yonu (DIS9 yer al ı yor. DISK, verdiği mUcadelenin 
k ararlılığını ve tutarlılığını elde ettiği baıarılarla 
k anıtlıyor. Gi ttik çe daha geniı  ilÇi ki tleleri, sınıf 
iıbirliğini t emsil eden parti ler-UstU sendik acılı ğın 
çıkmazını k avrayarak DiSK çatısı altında taplanma
yı tek çıkar yol alarak görUyor. DiSK'in 5. Genel 

KEMAl IURKlER'IN KONUŞMASı 
DiSK Genel Baık anı Kemal TUrkler'in 5. Bu" 

yuk Kongreyi açı� konuımasının bir özetini veriyoruz: 

EMPERYALIZM VE TÜRKiYE 

• • •  Gerek Ulkemiz, gerekse dUnyamızın po
litik, ekonomik ve sosyal sorun l arının giderek önem
li boyutlara ulaıt ı ğı bir dönemde DiSK'in 5. Olağan 
Genel Kurul toplantısını yapıyoruz. Yurdumuz ve 
dUnya emekçi lerinin her geçen gUn bUyUk bir hızla 
çevrelerine karıı verdik l eri sürekli mUcadele, bu 
arada Vi etnam ve Kamboçya halklarını n  emperyali z
me k orıı sUrdUrdOğU sıcak sava�ın sosyali zmin zaferi 
i le sonuçlanması gibi somut örnekler de gııstermek te
dir ki, emperyali zmin varol ma çabaları i istediği a
maca ulaıamıyacaktır •• Bu arada sosyali st devl etlerle 
k apitalist almayan yoldan k alk ınma yolunu seçen 
UçUncU dUnya devletl eri ,sağlam adımlarla politik ve 
ekonomik bağımsızlıklarını k orumak ve bunları her 
geçen gUn biraz daha pek i ıti rmek yolunda i leri adım 
lar atmaktadı rlar. Dunyamızın i çinde bu luodu ğu bu 
durum k orıısında yurdumuz nasıl bir tavır almakto
dır? Burada hemen ıunu belirtelim ki TUrkiye gerek 
içinde bulunduğu ekonomik ,  gerekse sasyal sorunla
rın içerdiği nedenlerden ötUrU azgeliımiı bi r ulke 
aima durumunu ısrarla sUrdUrmek tedir. Ekonom i si ba
ğımlı, dı ı politikası k api talist ulkelere dönUk k aldığı 
surece TUrk iye bu durumdan kurtulamıyacakt ı r  • • •  

M C  V E  FAŞlzAN BASKtLAR 
BugUn Türk i ye'nin içinde bulunduğu ekono

mik, politik ve sosyal çık mazl arın , ancak ; anti 
emperyalist, anti -kapitali st ve anti -faıist bir yön
temle, yan i ,  tüm i lerici demokratik gUçlerin iıbir
liği nin sağlanması ile mUmkUn olabileceği tartııma 
götUrmez bir gerçek iken, bu gUçleri n dağınıklığın
dan yararlanan emperyali zm, faıi st uygulamalarla 
yurdumuzu altından zor k alkılabi lir gUç durumlara 
itme çabası içindedi r • • •  

- i lerici gençli k ;  aydın v e  öğretmenleri miz 
baıta olmak Uzere, Ulkenin politik ve ekonomik ba
ğımSl zlığını kı skançlıkla savunan her yurtsevere kar
İİ  sUrdUrUlen faıist saldırı lar yoğunl aıtı rılmıı, özel 
k omandolar aracılı ğı ile, demokrasimi zin her k esi-

mini, emperyalizmle bUtUnleımiı bir azınlığın emrin 
de tutma çabaları açık seçik bir tavır almı�tır. 

- TRT gibi bağımsı z alması ve bu bağımsız
lığını sUrdUrmesi gereken bi r Anayasa kurumu, sa
dece halkımı zın emrir')de ve halkın sorunlarını yan
sıttığı i çi n ,  çıkarcı çevreler tarafı ndan huzursuzluk 
kaynağı ol arak görUnmUı ve bu c;evrel erce devamı i 

biçimde baskı altında tutu lmak istenmiıti r • . •  

OEMOKRATiK GÜCLERiN BiRllGI 
Cephe hukUmetinin amacı , bUyUk halk k i t

leleri ni yanılgıya dUıUrmek , temelde hi çbir çöz Um 
getirmeden /i leri'd gUçlere oy veren halkımızın bir
liğini bozup, bu birliğin dağılmı ılığı ndan yararla
narak bugUnkU halka karıı gUçleri n ikti darda kalma 
devamlılığını sağlamaktır. Bııylece bir ortam yara
tılınca da, esasen k açını lmaz olon genel seçimleri 
yıl sonuna dağru gerçek leıtirmek , bu hesap tutmaz
sa, seçimleri 76 yılının baharına almak suretiyle 
halkın oylarıyla halka karıı alan bi r yöntemi plôn
lamak tır. Bııyle bir planlamanın gerc;ek leımesi i se, 
yurdumuzu ve yurdumuzun politi k ,  ekonomik ba
ğımSl zlığını daha da bUyUk ölçude tehlikeye dUıU
rUr, i lerici gUçlerin birli ğine, özellikle, sendikal 
ve diğer tUm demok ratik haklarımıza ciddi darbe
ler indi rir. Faıizmi n ,  mali sermayeni n  emri nde en 
geri ci, en löven ve en emperyalist vurucu bir gUç 
olduğu bilindiğine göre, butUn ilerici demokratik 
gUçlerin ve kurumların !:ıöyle bi r tehlikeye k arıı a
zami mUıtereklerde bi rleımesi, hem yu rdumuzun 
bugUnkU oıamasın dayerine geti ri lmesi gereken cid
di bir k aıul oluyor. Hem de bu k oıulun ic;erdiği ta
rihi bi r zorunluluk olarak önUmUzde duruyor. 

REFERANDUM 
Hepi mizin kendi gUncel yaıamımızdan çık a

rak gayet i yi bildiği mi z gibi DISK, tUzUğUndeki 
temel i l k elere uyumlu bir yönde bUyUk bir hı zla 
geli ımek tedir. Onun bu hızlı geliımesine, i�çi n i n ,  
k erldi sendik asını kendisinin özgUrce seçmesi de
mek olan "Referandum" bi c;imi bUyUk ölC;Ude yar
dımcı olmaktadır . . .  

YURT DtŞINDAKI IŞCILER 

HenUz gereği gibi sanayileıememiı, kendi 
ağır sanayi ni kuramamıı, bu yUzden de alt yapı te
sislerini tamamlıyamomıı, iısi zlik sorununa ve yurt 

Kurul'una sunulan çalııma raporu, DISK'in tvt..-Iı 
mUcadelesi ni kanıtlayan önemli bir belge. 

kalkınması na tutarlı bir çöz Um yolu bulamamı ı bir 
Ulkenin, sayıları milyonu aıan bir emekçi k i tlesini 
yurt dııına i tilmesi nin, ne denli çarpık bi r poli tika 
sonucu olduğu açıktır • • •  

iısizliğin yağunlaıtığı kapi tali st ulk eler-
den yurda k esin dönUılerin baılamıı bulunduğu bu 
gUnl erde, bu dönUıUn daha da hızlanocağı gerçeği 
gözden kaçırıl maksı zın, yurda dönen emekçilere iı
yerleri sağlanmalı ; bunlafln çocukları na i se okuma 
olanaklarını sUrdürmeleri içir bir devlet görevi ola
rak her tUrlu tedbir önceden alınmalıdır. 

DiSK, yurt dııında çalııan iıçileri mi zin bun
lar ve bunlara benzeyen daha yığınla sorunlarını sı
cak bi r gUndem maddesi olarak dai ma gözönunde tuta
cak ve bunların i ıçi leri mizden yan a bi r  uygulama ka
zanması yönUnde çaba gösterecek, mUcadele vere
cektir. 

GENEL GREV HAKKı 

Ülk emi zin ve tUm çalııanların ek onomi k ,  
sosyal, politik yaıamının daha iyiye, daha gUzele 
dönUıtUrUlmesi , demokratik haklarımızın sağlam bi
çimde elde edi lmesi i çi n, ilÇi sınıfı nın en etk i n  mü
cadele araçlarından biri olan genel grev k onusunda, 
DisK, Uzerine dUıen tari hi sorumluluğunun bilinci 
i çinde gerekli k avgayı mutlaka vermeli dir. 

Ayrı ca, 30 gunlUk k ıdem tazminatının yasa
laıması, memurlara da sendik a  kurma ve grev hak k ı 
nın tanınması, lok avt'ın yasa dııı bı rakılması, iısiz
lik si gortasının kurul ması, konut ve halk ı n  yaıam ve 
ni teli ğine uygun ıehi rci lik planlaması sorunu ilÇi me
mur ayrımı sorunu gibi i lk planda ele alınması gerek
li ve önemli sorunlar da, DISK'in gelecek dönemdeki 
mUcadelesinde, Uzerinde ısrarla durocağı k onulardan 
al acaktır • • • 

ILERi i 
Sosyalizmin kuruculu ğunda daha iyi hi zmet

ler, emek c;i lere daha iyi hak lar, yurdumuzun politik ,  
ekonomik bağımsızl ı ğının gerçek l eıtiri lmesi nde daha 
etk i n  çabalar ve dUıUnce özgUrIUğUnUn bi r daha sö
kUlmeyecek bi çimde yerleımesi faıizmin Ulkemi zden 
sökuıup atılması , anti -emperyal i st, anıt-kapitalist 
ve anti-faıist bir cephenin oluıması için Uzeri mize 
dU�en tarihi ve sı nıfsal görevlerimi zi daha iyi, daha 
olumlu yeri ne getirmemiz Uzere i leri � 
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Yurdumuzda i�çi sınıfının ekonomik mücade
lesi nin �aılnda Devrimci iıçi Sendik aları Konfederas· 
yonu (DIS9 yer al ı yor. DISK, verdiği mUcadelenin 
k ararlılığını ve tutarlılığını elde ettiği baıarılarla 
k anıtlıyor. Gi ttik çe daha geniı  ilÇi ki tleleri, sınıf 
iıbirliğini t emsil eden parti ler-UstU sendik acılı ğın 
çıkmazını k avrayarak DiSK çatısı altında taplanma
yı tek çıkar yol alarak görUyor. DiSK'in 5. Genel 
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getirmeden /i leri'd gUçlere oy veren halkımızın bir
liğini bozup, bu birliğin dağılmı ılığı ndan yararla
narak bugUnkU halka karıı gUçleri n ikti darda kalma 
devamlılığını sağlamaktır. Bııylece bir ortam yara
tılınca da, esasen k açını lmaz olon genel seçimleri 
yıl sonuna dağru gerçek leıtirmek , bu hesap tutmaz
sa, seçimleri 76 yılının baharına almak suretiyle 
halkın oylarıyla halka karıı alan bi r yöntemi plôn
lamak tır. Bııyle bir planlamanın gerc;ek leımesi i se, 
yurdumuzu ve yurdumuzun politi k ,  ekonomik ba
ğımSl zlığını daha da bUyUk ölçude tehlikeye dUıU
rUr, i lerici gUçlerin birli ğine, özellikle, sendikal 
ve diğer tUm demok ratik haklarımıza ciddi darbe
ler indi rir. Faıizmi n ,  mali sermayeni n  emri nde en 
geri ci, en löven ve en emperyalist vurucu bir gUç 
olduğu bilindiğine göre, butUn ilerici demokratik 
gUçlerin ve kurumların !:ıöyle bi r tehlikeye k arıı a
zami mUıtereklerde bi rleımesi, hem yu rdumuzun 
bugUnkU oıamasın dayerine geti ri lmesi gereken cid
di bir k aıul oluyor. Hem de bu k oıulun ic;erdiği ta
rihi bi r zorunluluk olarak önUmUzde duruyor. 

REFERANDUM 
Hepi mizin kendi gUncel yaıamımızdan çık a

rak gayet i yi bildiği mi z gibi DISK, tUzUğUndeki 
temel i l k elere umlu bir yönde bUyUk bir hı zla 

Kurul'una sunulan çalııma 
mUcadelesi ni kanıtlayan önemli bir belge. 

kalkınması na tutarlı bir çöz Um 
Ulkenin, sayıları milyonu aıan bir 
yurt dııına i tilmesi nin, ne denli 
sonucu olduğu açıktır • • •  

iısizliğin yağunlaıtığı 
den yurda k esin dönUılerin baılamıı 
gUnl erde, bu dönUıUn daha 
gözden kaçırıl maksı zın, yurda 
yerleri sağlanmalı ; bunlafln 
olanaklarını sUrdürmeleri içir 
rak her tUrlu tedbir önceden alınmalıdır. 

DiSK, yurt dııında çalııan
lar ve bunlara benzeyen daha 
cak bi r gUndem maddesi olarak 
cak ve bunların i ıçi leri mizden
zanması yönUnde çaba gösterecek, 
cektir. 

GENEL GREV HAKKı 

Ülk emi zin ve tUm 
sosyal, politik yaıamının daha 
dönUıtUrUlmesi , demokratik 
çimde elde edi lmesi i çi n, ilÇi 
cadele araçlarından biri olan 
DisK, Uzerine dUıen tari hi 
i çinde gerekli k avgayı mutlaka 

Ayrı ca, 30 gunlUk k ı
laıması, memurlara da sendik a  
nın tanınması, lok avt'ın yasa 
lik si gortasının kurul ması, konut 
ni teli ğine uygun ıehi rci lik planlaması 
mur ayrımı sorunu gibi i lk planda
li ve önemli sorunlar da, DISK'in 
mUcadelesinde, Uzerinde ısrarla 
al acaktır • • • 

ILERi i 



" ANA AMAÇLARı YANıNDA, SENDiKALAR, i şçi  sıNıFıNıN MUTLAK 
KURTULUŞU içiN, ONUN ÖRGÜTLÜ MERKE ZLERi OLARAK HAREKET 
ETMESiNi Öt;RENME Li VE BU DOt;RULTUDA HER SOSYAL VE POLiTiK 
HAREKETE YARDIM ETMEli D iRLER. KEND iLERiNi, TÜM i şçi sıNı F ıNıN 
ÖNDE GE LEN TEMSiLC i LERi OLARAK KA BU LLENiRKEN, HAREKETiN Dı
ŞıNDA KALANLARı SAFLARıNA KATMAYI iHMAL EDEMEZLER . . .  TÜM 
DÜNYAYı, ÇABA LARıNıN , DAR VE BENCi L  BiR ÇERÇEVEDEN UZAK, 
MAZLUM M i LYONLARıN KURTULUŞUNA YÖNE LDi�iNE iKNA 
ETME Li DiRLER. " 

K . MARX 

DisK 'in Çal ı ıma Raporu, son y ı l ların uluslar
arası geliımelerinin Türkiye'yi i lg i l endirdiği ö lçüde 
incelenmesiyle baı l ıyor. Bu inceleme, dünyada "ka
pitalizmin con çekiıtiği!! gözlemine dayanmakta. 
Yapı lan çözüm l emelerde, dünya kapitalist sisteminin 
buhranı ayrı ntı l ı  a l arak ele a l ın ıyor. 

DISK Çal ııma Raporu K ı br ı s  sorunu üzerinde 
de dufuyor. Çözüm yol u ol orak Türk ve Rum topl um
ları arası ndaki kin ortamı nın ortadan kaldırı lması , 
TUrkiye ve Yunaniston' ın  ' dostluk ve iıbirliği havası 
iç ine girmeleri i barı i iç inde birarada yaıarnanın K ı b
r ı s ' ta bir i lke hal ine getiri lmesi öngörUIUyor . Ve ıu 
ekleniyor: "K ıbr ıs ,  bağ ı ms ız,  Uslerden si lah lardan 
arınmıı bir barıı odası o lmal ıd ır .  i i  

DisK Raporu 'nda, TUrkiye i le A BD arası nda
ki i l i ık i lerin u lusal çıkarlor açısından değerlendiri l 
mesi , Türkiye'nin b lok l ar dııında tam bağımsız bir 
pol i tika izleyerek bi� barıı u lkesi olması isteniyor. 

ULUSLARARASI DAYANIŞMA 
DisK Çal ı ıma Roporu , u lusl ararası tekel lere 

karıı ilÇi s ınıf. hareketinin birliğine özel bir önell) 
verdiğini kanı tl ıyor . DisK Raporunda, ilÇi s ın ıf ın ın 
çeıit l i  ideolojik ak ım lar iç inde bölünmUj olması n ı n  
onun u l us lararası birliğini de engel lediği , ancak son 
yı l l arda bu sı nır ların da aıılmokta olduğu belirti l i 
yor. 

Kapital i zmin u lus l ararası niteliğinin önem li  
bir sonucu da, emek gücü sömürüsünün uluslararası 
bir nitelik kazanması , yüzbinlerce iıçinin yurtl ar ını 
'terkederek yabancı Ulkelerde en kötU koıu l larda Çal ıı
tır ı lmos ıd ı r .  ilÇi sınıfının u l uslararası dayanıımesı , 
i leri kapitalist Ulkel erde çalııan yabancı iıçilerin ça 
l ıl"'a koıu l lar ın ın  iyi leıtiri lmesi yolun.da veri len mU
cadelede de kendisini gösteriyor. D ISK Raporu 'nda 
yabancı Ulkelerde çal ı ıan iıçilerimizin sorunları ay
r ı ntı l ı  olarak ele a l ı nmokta. Kapitalizmin geçirdiği 
son u l us lararası ekonomik bunal ım ın  etkisiyle TUrk i 
ye g i b i  Ulkelerde iısi z l i k  sorununun daha da derin
leıtiği uzerinde durulduktan sonra ıöyl e  deniyor. 

II Yobancl ilÇi sorununun çtszUmlenmesi için 
TUrkiye'de, en çok kôrı  sağlama anacı  i l e  hareket 
eden kapitalist gel iıme yolunun bırak ı lması ve en 
çok sosyal has ı l ayı amaç edinen topyekün plan la  U i
ke sorun lar ın ın  e le a l ı ndığı yola giri l mesi gerekir .  ii 

DisK Çal ı ıma Raporu 'nda, ilÇi ve emekçi 
s ınıflar ın  burjuvaziye karıı mUcodeleleri sonucunda 
burjuvaziyi "sosyal hukuk devleti" gibi kavram at
mak zorunda bıraktık ları , ancok bunun kapi ta l izmin 
ıınırlorı  i çinde önem l i  değiıik l ik lere yol açmayacağı 
da anlatı l ıyor. Bu gerçek, özel l ik le bUtçeyasal arı n ın 
incelenmesiyle ortaya konuyor. 

Bütçeler,  devlet harcamaların ın  gideceği 
alanları ve gel i rlerin nereden ve nasıl toplanacağı n ı  
ıaptor . Bunlar , hUkumetlerin dayandığı s ı n ı f  çıkarla
rını göstermesi bakımından önemli belgelerdir. TUr-

DISK, CHP ve IIP 
"DiSK i ç i nde ne olacalıı belirsiz b i r  tak ı m  denge hesaplarına girildilıi,  i ş ç i  sınıfını i ş 

ç i  a n ı n" bölme çabalarına p r i m  verildilıi t a kdi rd e ,  önce i ş ç i  s ı n ı fı v e  DİsK sonra d a  C I I P  çok 
şey kaybede(' e k l i r: '  B '  sözler, C I I P ' nin çıkardılıı "Demokratik Sol" DergiS i ' nde ye r aldı . B a ş 
yaz ı o l a rak y a z l l çJ ı .  Başya z ı n ı n  başlılıı " D iSK ' in Genel Kurulu Yakl a ş ı rken'.' 

L z ı .  varılan aşamayı gös termesi bak ı m ı ndan çok öne m l i .  Tİ P ' i n ,  i ş ç i  s ı nıfı ve i ş ç i  s ı 
n ı fı n ı n  devrimci örgüt l e riyle sağlam v e  güçlü bağla rla kurulmasının olumlu etkilerinden b i r ı 
s i n i  gös t e riyor. Sol  örgüı lenmenin,  sol  örgütlenmede başarı kapılarını n  a ç ı l maya başlamas ı ,  
ş i mdiye kadaı' solundan ge l e n  eleşti rileri küçümseyen Halk Partisini belli b i r  dolırultuya dolı
ru yürümek z O I'unda b ı rakıyor. 

Demokrat ik Sol 'un b a şyaz ı s ında başka önemli pasajlar da var: "12 Mart sonrasında de
mok rasinin e rtel endilıi dönemde alıı r yaralar alan DisK örgütünün eski gücüne yaklaşan b i r  a 
lı ı rlık kazanMası ancak emekçi halkın p a r t  i s i  ile karşılıklı  dostluk ve yardımlaşma i l işkisine 
gi rdikten sonra olanaklı o l mu şt u r " .  Burada önemli olan Halk Part i s i 'nden "emekçi halkın par
tisi" olarak Söz ediJmE's İ .  

Ancak aynı pasajda d0lıru olmayan, gerçekıere t e rs düşen yanlar da gözden kaçnuyor. 
B i r  kez DİSK. 1 2  M a rt döneminde alıır yara almadı .  Baskı a l t ı nda da gel i şm e s i ni s ü rd ü rd ü .  
İkinC i S i ,  şimniye dek, DiSK ' i n  H"lk Partisi  ile ilişkis i hep tek yanlı oldu. C H P ' n i n  tutumu de
vam l ı  o l a ra k  "biz ne yaparsak yapalım sol b i z i  destekler" düşüncesine uygun gel i ş t i .  H"lk 
Part i s i  'nin hükümet i zaman ı nda CHP yine Türk-İş ' i  işçi sınıfının tek ve " resmı" örgütü olarak 
tanı maya devam etti.  Üçüncüsü Ecevit,  Almanya dönüşü izlenimlerini sadece Türk - İş ' i n  lide
rine anlat mak ihtiyacını d uydu. İ ş b i rliğini sadece Türk- İ ş  kanalıyla gel i ş t i recelıini açıkla
dı. 

B ü tün bunla r ,  geçmişle ilgili.  Geçm işle i lgili kalmasında yarar var. Önemli olan C H P '  
nin bunları u n u t  m a k  iht iyac ı n ı  duyması.  E lı e r  H & l k  P a r t i s i ,  ilerde hatırlatmazsa, eylemleriy
l e  hat ırlat ma z s a ,  kimsenin de hatıı�lamaya ihtiya c ı  olmaz. 

Bunun dı şında Demokratik Sol 'un baş yazısı fazla telaşl ı ,  fazla sinirli .  B i raz da te rbiye 
s ı m rl a r ı nı z o rlayan yanları va r .  Her halde DİSK kongresinden sonra daha sakin y az ıl a r  ç ı ka r. 
Çünkü sosyal i s l l e r  ne yapmak istediklerini, ne yapabileceklerini DİSK kongresinde de gös t e r i 
yorlar. 

kiye'de sermaye sınıf ın ın çıkarlarını savunan hükUmet
ler bütçeler yoluyla toplum kaynak lar ın ı  egemen s ı
nı flar yararına ku l lanmaktadır lar.  DiSK Çal ııma Ra
porunda TUrkiye'de devlet harcamalorın ın ve ge l i r
lerinin kaynak ları ayrı ntı l ı  bir biçimde inceleniyor 
ve gelirlerinin kaynak ları ayrı ntı l ıbir biçimde ince
leniyor ve IIkolk ınmallnın tum yUkUnU emekçi s ın ı f-

. Iarın s ı rt landığı , buna karıı l ı k  sermaye çevrelerine 
ak ı l  almaz yarar lar sağ landığı belgeleniyor. 

o.iSK Raporu 'nda, 1975 bUtçesinde öngörUlen 
gel ir artı ı ın ın  enflasyon tarafından bUlUnUy le kemiri , 
leceği , kemiri lmese bi le  öngörUlen gel ir in zaten 
gerçekleımeyeceği , bu yüzden de egemen sı nıfların 
ancak emekçi hal k ı n  s ı rtına yeni vergi ler yük leye
rek nefes alabi lecekleri ortaya koyuluyor. 

TÜRKIYE'NiN YOLU 
. 

Sermaye hukUmetlerinin uygu ladık l ar ı  çeıit
li ekanomik pol i tikalar ın  iç  yUzUnU ortaya koyan 
DjSK Raporu TUrkiye'nin ekonomik ve t oplumsal sis
temini ıöy le irdeliyor: 

" Emperyal ist-kapi talist dUnya sistemi içinde 

yer alan Turkiye az geliımiı kapitalist bir Ulkedir • •  

Bu nedenle Turkiye'de gerçek bir sanay i l eımeden s!lz 
edi lemez . Emperyalizme bağ ıml ı  olan sanayi leıme 
çarpık bir sanayi leıme nite l iğ ini tOjımaktadı r .  Türk i 
y e  ekonomisi , emperyal izmin v e  onun yerli ortak la
rının kontrolU a l t ındadı r ,  Emperyal izm,  emperyalizm 
i l e  iıbir l iği  yaporak onunla bUtUnleımil olan yer l i  
teke l ci burjuvazi v e  onlarla iıbir l iği  halindeki tefeci 
-tUccar zUmresi , bUyUk toprak sahipleri , Türkiye 
halk ın ı  ağır bir ıek i lde sömUrmekted i r . "  

SIYASAL SORUNLAR V E  DISK 
DiSK Raporunda 1973'ten bu 

-
yana TUrk iye '

de yer a lan  siyasal geliımeler de değerlendiriliyor. 
Buna bağ l ı  olarak Çeı i t l i  dönemlerde DjSK ' i n  siya
sal konul arda aldığı tavır gerekçeleriyle açıklanı-
y ı r .  

12  Mort dönemini n ,  "AP'nin Ulkeyi yönet
mekte tam bir yeteneksiz l ik göstermesi Uzerine mey
dana gelen gel iımeler karıısı nda egemen �evrelerin 
baıvurduğu bir çare" o larak nitelendiği DISK Rapo
ru'nda; 14 Ekim 1975'te genel seçimlerin yapı labi l 
mesinin ve  seçim sonuçlar ı n ı n ,  demokratik gUçlerin 
ve ilÇi s ın ıf ın ın  yUrUttuğu ekonomik ve demokratik 
mUcadele i le sağlandığı bel i rti l iyor. 

DiSK Raporu 'nda, grev lerin ertelenmesi , hu
kuk dııı lokavt uygu lamalarına göz yumulmas ı ,  ilÇ i
lerinin hak l ı  ve yasal direniılerinin zorba l ı k l a  bast ı
r ı lması ıek l i nde hUkUmetlerle sermaye sı n ıfın ın  na
sı i iıbi r l iği  yaptığı  da ortaya konuyor, ve D i SK ' i n  
bu  tUr uygu lamalara karıı mUcadelede karar l ı  a lduğu 
bel irt i l iyor . 

DiSK Çal ı ıma Raporu , D i SK ' in  baıarı l ı  mU
codelesiyle gittekçe daha geniı iıçi kit lelerinin des
teğini  kazandığı n ı ;  DiSK 'in boılattığı REFERANDUM 
hareket:'de sendika seçme özgürlUğUnUn inkar edile
mez bir sosyal olgu haline geldiğini somut örnek leri 
i le kanı t lamakta. 

Rapor, DiSK için örgUt lenmeve eğitim çal ı ı
malar ın ın  ayrı ntı l ı  bir dökUmUyle sonuç lanıyor. 

DiSK ' in balQrıs ı  ve gel i ımesi , TUrkiye'de 
ilÇi s ın ı f ın ın  baıarısı ol acaktır . Turkiye'de ilÇi sı 
n ıf ın ın  sendikal bir l iği  ancak D i SK çatısı a l t ında 
gerçek l eıecektir .  Sermaye parti lerinin birer birer 
maskelerinindUımesi , ilÇi s ın ıf ın ın  tumUnUn DiSK ' in  
temsi l  ettiği gerçek sendikacı l ığa sahip ç ıkmasını  
salll ayacak tır . 
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l e  hat ırlat ma z s a ,  kimsenin de hatıı�lamaya ihtiya c ı  olmaz. 

Bunun dı şında Demokratik Sol 'un baş yazısı fazla fazla telaştelaşl ı ,  l ı ,  fazla fazla sinirli .  sinirli .  
s ı m rl a r ı nı z o rlayan yanları va r .  Her halde DİSK kongresinden sonra daha 
Çünkü sosyal i s l l e r  ne yapmak istediklerini, ne yapabileceklerini yapabileceklerini DİSK 
yorlar. yorlar. 

kiye'de sermaye sınıf ın ın çıkarlarını savunan hükUmet
ler bütçeler yoluyla toplum kaynak lar ın ı  egemen s ı
nı flar yararına ku l l anmaktadır lar.  DiSK Çal ııma Ra
porunda TUrkiye'de TUrkiye'de devlet harcamalorın ın ve ge l i r
lerinin kaynak ları ları ayrı ntı l ı  bir biçimde inceleniyor 
ve gelirlerinin kaynak ları ayrı ntı l ı bir biçimde ince
leniyor ve IIkolk ınmallnın tum yUkUnU emekçi s ın ı f-

. Iarın s ı rt landığı , buna karıı l ı k  sermaye çevrelerine 
ak ı l  almaz yarar lar sağ landığı belgeleniyor. 

o.iSK 
yara

o.iSK 
yara

Raporu 'nda, 1975 bUtçesinde öngörUlen 
gel ir artı ı ın ın  enflasyon tarafından bUlUnUy le kemiri , 
leceği , kemiri lmese bi le  öngörUlen gel ir in zaten 
gerçekleımeyeceği , bu yüzden de egemen sı nıfların 
ancak emekçi hal k ı n  s ı rtına yeni vergi ler yük leye
rek nefes alabi lecekleri ortaya koyuluyor. 
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Sermaye hukUmetlerinin uygu ladık l ar ı  çeıit
li ekanomik pol i tikalar ın  iç  yUzUnU ortaya koyan 
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yer alan Turkiye az geliımiı 
Bu nedenle Turkiye'de gerçek 
edi lemez . Emperyalizme 
çarpık bir sanayi leıme 
y e  ekonomisi , emperya
rının kontrolU a l t ındadı
i l e  iıbir l iği  yaporak onunla 
teke l ci burjuvazi v e  onlarla 
-tUccar zUmresi , bUyUk 
halk ın ı  ağır bir ıek i lde 

SIYASAL SORUNLAR 
DiSK Raporunda 

de yer a lan  siyasal geliı
Buna bağ l ı  olarak Çeı i t l i  
sal konul arda aldığı tavır 
y ı r .  

12  Mort dönemin
mekte tam bir yeteneksi
dana gelen gel iımeler karıısı
baıvurduğu bir çare" o la
ru'nda; 14 Ekim 1975'te 
mesinin ve  seçim sonuçla
ve ilÇi s ın ıf ın ın  yUrUttuğu 
mUcadele i le sağlandığı 

DiSK Raporu 'nda, 
kuk dııı lokavt uygu lamalarına 
lerinin hak l ı  ve yasal direniılerinin 
r ı lması ıek l i nde hUkUmetlerle 
sı  i iıbi r l iği  yaptığı  da 
bu  tUr uygu lamalara karıı 
bel irt i l iyor . 

DiSK Çal ı ıma Raporu , 
codelesiyle gittekçe daha 
teğini  kazandığı n ı ;  DiSK 
hareket:'de sendika seçme 
mez bir sosyal olgu haline 
i le kanı t lamakta. 

Rapor, DiSK için 



ÇAGA UYDURUlMAK ISTENEN KESIM : 

ESNAF YE IENAATKARLAR 
MC'YE TALEPLER 

MC hükümetinin der'di 
bir degi l ,  iki deiP l .  İşadam
larına bUyük ümitler verdi 
önce. 5onl"a, işadamları 
istedikleri tedbirlerin a
lınmasında gecikildigini 
bir muhtıı'a ile hükümete 
hatı rlattılar. Sı rada bekle
yen, t a rım il ret icileri,me
mu rlar, muhtarlar da var'. 
Kimi tabanfiyatı,  kimi ma
aş artışı.  kimi de maaş 
baglanması peşinde. Top
lumun çeşitli  kesimleri,  
MC hükümetinin nileliliini , 
seçim kaygısını tespit et
miş durumda. Ekonomik 
mücadelelerinde, yükl'en
dik çe yükleniyorlar. "iste
yenin bir yüzü. vermeye
nin iki yüzü kara i i  demiş 
ler. M C  hükümetinin bu 
isteklere yüz çevirme s i ,  
seçimlerde i k i  degil dört 
kara yüz ç ı karacak ortaya. 

ESNAF VE ZENAATKARLAR 
SAHNEDE 
Kendi deyimleriyle 

"toplumun temel dire�j ı ıni 
oluşturan esnaf ve zenaal
karların da sesi yükselme
ye başladı. Onların da bir  
takım istekleri var.  MC 
hükümeti. toplumun çeşit
l i  kesimlerinin isteklerini 
degerlendirirken, bu ke
simlerin politik agı rııkIa
rını da hesaba katmak zo
runda. Bu aç ıdan, esnaf ve 
zenaatkarlara hiç olmazsa 
"tatlı meme" vermesi ge-

rekiyor. Çünkü, kap i t a l i " t  
hükümet l e ı' polit i k  tabaıı I a 
rını mümkün oldu� kadaı' 
geniş tutmak iste r·l e l·. J: s 
naf ve zenaalkarlann göz e 
tilmesi, po l i tik aç ıdan en 
azından muhtarlar vetarı ın 
ü ['ei i c i le rinin güze t i l  nıes i  
kada r geı'ekli. 

KOCOK iMALATÇıLAR 
Zenaatkarı esnaftan a 

y ı rmak gerekiyor, Zenaat
kar yada I lküçük imalatçı" 
üretim s ü reci içerisinde 
yer a l ı r ;  esnaftan bu nok
tada ay rıl ır .  Kapitalizm 
geliştikçe, küçük imalat ç ı 
ların bütünüyle y o k  olaca
gını. sanmak hatalı olur. 
Kapitalizmin gelişkinlik 
düzeyine göre. bazı  küçük 
imalat dalları ge riler'ken, 
yokolurken, başkaları do
ga r,  gelişir.  Ancak genel 
olarak elealındıgında, top
lam sanayi üretimi içeri-

_ i nde kOçük sanay ı O ret i
minin payı gide r'ek a za l ı r . 

GERiLEYEN BiR KESiM 
l'lil'kiye 'de küçük i mcı 

latç ı l ığın geı'ilemes i ,  ka
p i ta l i s t  ge l i şimin kend i ne 
özgü sonuçtanyla o ı'taya 
çıkıyor. B i r  kere, beli r l i  
b i r  m a l ı  üretebi l mek i ç i n  
gerek l i  se rmaye miktarı 
giderek büyüyo r.  Küçük 
sermayeye sahip işyerleri 
ki tle ürelin1 i  yapan ve böy 
lelikle de mal iyeti düşüre
bilen büyük s e ı'mayeli ku
ruluşlarla başedemiyor
lar, Cumhuriyetin 50. y ı 
l ı  için haz ı rlanan b i r  ra
porda (50 Yılda Türk Sa
nayi i )  yer alan veril e re 
göre, küçük sanayi ü n't ı 
m i  1 9 6 2 - 1 9 7 2  yıl lar ı  a ra 
sında şöyle b i r  degi şim 
gösteriyor: 

Küçük Sanayi C' retiminin 
Toplam Sanayi C ,'elimi İ-
çindeki Payı fl;' : 
1962 1967 1 9 7 2  

Küçük sanayi üretimi
nin göreceli agı rl ığ ı  gide 
rek azal makı a .  Kimi üre
tim kolla rında, hem kat ma 
delier pay ı ,  hem de i şyeri 
say ı s ı  bak ımından aza lma 
görülüyor. Bun l a r' ın  baş ı n 
da,  Dokuma, Kundu ra(' ı
I ı k ,  Madeni E şya Sanayile
ri geliyoı', C e rileınenin 
görüldü ü bu üç dal , geç-

mişte küçük sanayi işlet
mele rİnin en yaygın oldu
� dalla r. 1963 y ı l ı nda, 
mevcut 157. 7 5 9  küçük iş
yerinin yakla ş ı k  ••  G O 'ını  
bu üç dalda ü retim yapan 
i şyerleri o luştu ruyordu. 
Dokumacılık ve Kundu rac ı 
l ıkta büyük işyerlerinin ge
lişmesi, ev tüketiminde 
plastik ve alüminyum mad
delerin yaygınlaşması bu 
üç daldaki gerilemeyi açık
l ıyor. 

da gelişenler bir yana, kü
çük imalatçıl ık genel ola
rak geriliyor. Bunda ham
madde fiyatlarının giderek 
artmas i da önemli bi l' rol 
oynuyo r. Çünkü küçük ima
latçılar da hammadde kul
lanmak zorunda. Hammad
de fiyatlarındaki a rt ı ş ,  kü
çük işyeri sahiplerini, bü
yük sanayic iler karşısında 
çaresiz duruma getiriyor. 
Hammadde fiyatları endek
sinin gelişimi şöyle: 

1972 1 9 7 3  1974 

Toptan E şya Fiyatları Endeksi 
G ı da lI<laddeleri ve Yemler Endeksi 
Sanayi Hammaddeleri Endeksi 

1 9 9 .  3 240. i 306 
1 8 5 . 4 2 2 5. 3 2 3 0  
2 2 2 . 4 2 64. 7 3 4 4  

GElişENLER 
Buna karş ı l ı k ,  küçük 

in1alathanelerin sayıca ge
l i ştiği üret i m  dalları da 
var. Bunların başında taşıt  
a raçları taıniri ile ilgili 
işye rl e rigeliyo r. 1 9 6 3- 1970 
ar'asında en büyük gelişme
yi gösteren küçOk sanayi 
dal ı  bu. Tü rkiye'deki geli
şim a ç ı s ı ndan dogal bir so
nuç .  Taşıt a raçlarını n  sa
y ı s ı nı n  giderek a rtması ve 
tamirhanelerin küçük öl
çekte de kalsa varlıklarını 
ko ruyabilmeleri bu gelişi
mi körüklemekte. Tamir
hanelere .  modern sanayi
nin yeni uzantıları gözüyle 
bakmak gerekiyor. 

HAMMADDE FIYATLARı 
Özel koşullar sonucun-

Yüksek girdi maliyet
leri ile başedememe. öz el
likle demir ve kösele ile 
çalışan işyerleri için ge
ç e rli, Bu nedenle en büyük 
şikayetler. demi r - madeni 
eşya imalatçıları ile ayak
kabıeılardan geliyor. 

Yüksek maliyet karşı
sında küçük imalatçının 
yapabilecegi tek şey. ürün 
fiyat ı nı artırmak. Ancak. 
pazarın zaten sını rlı oluşu 
ve düşük fiyat koyabilecek 
güçteki büyük işletmele rin 
varlıgı düşünülürse. bu yo
lun küçük imalatçıyı yıkı
ma götürecelti açık. 

ESNAFLAR 

CEPHE IKTIDARıNıN IPlIGI PAlARA ÇıKTı 

. Esnaflar, nitelik olarak 
küçük imalatçılardan fark
lı. E s na f  sermayesi, t ica
r i  s e rmayenin bir bölümü. 
Ticari se rmaye. kapitalist 
üretimin amacı olan karı, 
satış aşamasında gerçek
leştiren bir i şleve sahip , 
Kapitalistin ürettigi m alı 
bizzat sata rak karı geroak 
leştıı'nu,"i bir çok durum
da rasyonel degil. Bu alan
da girişilecek masraflar 
yüzünden, o rtalama kar o
ranı düşebilir. Ticari ser
maye i şte burada işin içi
ne girer.  Ancak sanayi 
s e rmayesi gibi .  t icari ser
maye de tekelleşme egili
minde. Sanayi kesiminde 
ki tekelleşme nasıl küçük 
imalatçıyı etkiliyorsa, ti
cari sermayenin tekelleş
mesi de küçük esnafı etki
liyor. 

Pamuk sorununa nihayet bir çözum bulundu, Çözu
mU bulan sermaye sı nıfı . Uygu lamaya koyan onun iktidarı . 
Uygu lama , kooperatiflerin e l inde bulunan pamuğun ihraç 
fiyatıy l a  sermaye sınıfına satı lmasıyla gerçekl ejecek . Ser
maye s ın ıfı n ı n ,  bu sonuca u la�masıkolay olmadl . Çözum i 
ç i n  kamuoyunu alu�turmak gerek l i .  Bu ,  sermayesınıf ı  ikti
darına geçi� aıamasındak i ı  " Geçici IrmakHUkUmeti" zama
nında sağlandı . Sonra iktidar gerek l iydi , O do Buyuk Ası
koro Ote l inde kurulan transfer pazar larıyla soğl andı . Doğ-

, rusu bu ijin maliyeti az değ i l d i .  Şimdi ono para faiziyle 
geri a l ı nıyor. Faiz oranı ise ne islamiyete s ığıyor , ne de 
kapital izme. 

Pamuk , TUrk iye'nin öneml i  ihraç maddelerinden 
biri . Toplam ihraçat ın  yak lajık % 30'unu tejki l  ediyor. 
Pamuk fiyatları 1973'Un aksine 1974'te dUnya piyasaların
da buyuk dUjUjler gösterdi . Öte yandan taban fiyatları 
1974 y ı l ının dlj fiyatlardon yUksek tutuldu. Ecevit iktida
r ı  bu kararı pol i tik amaç larla a lmljtı . Pol itikanın doğrultu
sunun , toprak ağalarına yöneldiğine i l ijkin elejtirilere her 
nedense ( � )  kulak verilmedi . ihracatçı lar piyasaya girmedi .  
Sonuçta tUm pamuğun % 80'i devletçe satı n 0 1 1  ndı . Yurti çi 
ihtiyaç karj ı landıktan sonra ihracı gereken 400 bin ton pa
muk var. ihraç olanakları ise ıimdi l ik  sınır l ı . Ancak dikko
ti çeken nokta dlj piyasalarda be l i r l i  bir hareketlenmenin 
bajl adığı ve cUzi fiyat art'ıları n ın kaydedi ldiği bir dönem
de cepheci lerin son kararı o l ıvermeleri • •  

Sermaye sı nıfı bu s ık ııı k l ı ktan yararlanmal ıydı , 
YUksek taban fiyatı uygulaması yla devre d l jl kolon serma
ye sı nıfı , bi Idiri ler le,  bas ın aracı l ığ ıy la  bukonudaki görUı
lerini yaymaya bajlad ı lar. GörUj ler , devletin i hracatta pi 
yasa bulmakta gUç l uk çekeceğine , ihracatçı ların ise engin 
tecrUbe leri bulunduğuna, dıı ticaret dar boğazı nedeniyle 
pamuk ihracatın ı n  bir on evvel gerçek leıtir i lmesi gerek ti
öine dayand ı r ı l ıyordu . Ortam uygun dUılUkçe, bu yöndeki 

taleplerin dozai ı do artt ır ı l  ıyordu, Ni tekim ırmak HukUmeti 
zamanında bu istek ler pamuk ipl iğinde vergi iadesi sağ -
lonmosına kadar uzadı ve bu do sağlandı . 

Cepheci lerle ik tidar olon sermaye sınıfı , baklayı 
ağzından ç ıkararak culus bahjijini isted i ,  Pamuk ihraç f i
yotı y la sermaye s ın ıf ına devredi lmel iyd i .  ihraç fiyatları i ç  
fiyatl ardon dUjUk olduğundan b u  i j i n  kôrı bUyUk . Sermaye
nin cepheci leri bu öneriye icazet sağlayacuk raporu Tica
ret Bakan l ı ğ ı na haz ı r l att ı lar . Giz l i  rapor , bUrokrasinin 
k l asik muğ lak l ığ ı  içinde, sonuç olarak , sermaye sınıfının 
bu isteklerinin kabu l leni lebi leceğini ifade ediyor. Rapor 
Bakan l , k lorarası Ekonomik K uru la götürUlUyor. Bakanlar 
Kurulu do 20 MoY I S ' tok i taplontıs ında pamuk lar ın  ihraç fi 
yahy la  sermaye s ın ıf ına intikal ine karar veriyor. 

Bekonlar Kurulu kararı bununla do bitmiyor. ihroç 
fiyat,ylo devredi len pamuk , pamuk ip l iği veya pamuk lu do
kuma haline getiri lerek ihraç edi l irse vergi iadesinden de 
yararlanacak . Pamuk ipl iğinde uygulanan vergi iodesiniR , 
% 35'e ç ,�or ı lması sözkonusu . Bu kaju l l arda pamuk nedeni 
i le  hazinenin koyb"" hesaplnmok gUç deği l . Öte yandan 
ihracatta vergi iadesi uygulamas ın ın  TUrk iye'nin u luslarara
sı taahhUt lerine ne den l i  denk dUıtUğU de sorunun ayrı bir 
yönU. 

Pamuk sorunu, diğer yandan sermaye s ınıf ının ken
di iç çel ijki lerini de artaya koyan bir olgu . Bir yanda top
rak ağaları , öbUr yanda sermaye s ın ıf ın ın sanayici kesimi 
ve deihracatçı lar , Yuksek taban fiyatlar ı , maliyetleriyUk
seltiyor. Nitekim sanay i ci lerin cephecilerden diğer bir is
teg i ,  taban fiyat lar ın ın  pol i tik amaçlar la saptanmaması yö
nUnde . izmir ' l i  i� adamları " pol i tika i le ekonominin ayr ı l 
mas ın ı II istiyor lar. Bu konuda cepheci ler tazyik al t ında. 
Taban fiyatların ,n dUjUk tutulması , bugUnkU kOju l l arda pek 
ala"ak l ı  görUlmUyor. Bunun ol anak dahiline girmesi seçim
lerin olanaksızlajmasına bağ l ı .  

Türkiye' de. özellikle 
son yıllarda, küçük esnafın 
ç ıkmazını gösteren sesler 
de yükselmeye başlıyor, 
ÖrneiPn daha geçenlerde. 
Ankara Bakkallar ve Bayi
ler Dernegi Genel Başkanı 
" Pe rakendeci esnafın sü
permarketler karşısında 
giderek yok oldu� "nu söy
ledi. Tedbi l' olarak da bak
kal s ayısın ı n  sınırlandırıl
mas ı n ı  öneriyor . Ticaret 
Bakanlıgı ' nın yayınladı!!ı 
istatistikler bu kaygıları 
dogrular nitel i kte .  Bu ista
tistiklere göre, 1 9 7 3  yılın
da llcareti terk eden 4080 
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KOCOK iMALATÇıLAR 
Zenaatkarı esnaftan a 

y ı rmak gerekiyor, Zenaat
kar yada I lküçük imalatçı" 
üretim s ü reci içerisinde 
yer a l ı r ;  esnaftan bu nok
tada ay rıl ır .  Kapitalizm 
geliştikçe, küçük imalat ç ı 
ların bütünüyle y o k  olaca
gını. sanmak hatalı olur. 
Kapitalizmin gelişkinlik 
düzeyine göre. bazı  küçük 
imalat dalları ge riler'ken, 
yokolurken, başkaları do
ga r,  gelişir.  Ancak genel 
olarak elealındıgında, top
lam sanayi üretimi içeri-

porda (50 Yılda Türk Sa
nayi i )  yer alan veril e re 
göre, küçük sanayi ü n't ı 
m i  1 9 6 2 - 1 9 7 2  yıl lar ı  a ra 
sında şöyle b i r  degi şim 
gösteriyor: 

Küçük Sanayi C' retiminin 
Toplam Sanayi C C ,'elimi İ-
çindeki Payı fl;' : 
1962 1967 1 9 7 2  

Küçük sanayi üretimi
nin göreceli agı rl ığ ı  gide 
rek azal makı a .  Kimi üre
tim kolla rında, hem kat ma 
delier pay ı ,  hem de i şyeri 
say ı s ı  bak ımından aza lma 
görülüyor. Bun l a r' ın  baş ı n 
da,  Dokuma, Kundu ra(' ı
I ı k ,  Madeni E şya Sanayile
ri geliyoı', C e rileınenin 
görüldü ü bu üç dal , geç-

Sanayi 

GElişENLER 
Buna karş ı l ı k ,  küçük 

in1alathanelerin sayıca ge
l i ştiği üret i m  dalları da 
var. Bunların başında taşıt  
a raçları taıniri ile ilgili 
işye rl e rigeliyo r. 1 9 6 3- 1970 
ar'asında en büyük gelişme
yi gösteren küçOk sanayi 
dal ı  bu. Tü rkiye'deki geli
şim a ç ı s ı ndan dogal bir so
nuç .  Taşıt a raçlarını n  sa
y ı s ı nı n  giderek a rtması ve 
tamirhanelerin küçük öl
çekte de kalsa varlıklarını 
ko ruyabilmeleri bu gelişi
mi körüklemekte. Tamir
hanelere .  modern sanayi
nin yeni uzantıları gözüyle 
bakmak gerekiyor. 
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taleplerin dozai ı do artt ır ı l  ıyordu, Ni tekim ırmak HukUmeti 
zamanında bu istek ler pamuk ipl iğinde vergi iadesi sağ -
lonmosına kadar uzadı ve bu do sağlandı . 

Cepheci lerle ik tidar olon sermaye sınıfı , baklayı 
ağzından ç ıkararak culus bahjijini isted i ,  Pamuk ihraç f i
yotı y la sermaye s ın ıf ına devredi lmel iyd i .  ihraç fiyatları i ç  
fiyatl ardon dUjUk olduğundan b u  i j i n  kôrı bUyUk . Sermaye
nin cepheci leri bu öneriye icazet sağlayacuk raporu Tica
ret Bakan l ı ğ ı na haz ı r l att ı lar . Giz l i  rapor , bUrokrasinin 
k l asik muğ lak l ığ ı  içinde, sonuç olarak , sermaye sınıfının 
bu isteklerinin kabu l leni lebi leceğini ifade ediyor. Rapor 
Bakan l , k lorarası Ekonomik K uru la götürUlUyor. Bakanlar 
Kurulu do 20 MoY I S ' tok i taplontıs ında pamuk lar ın  ihraç fi 
yahy la  sermaye s ın ıf ına intikal ine karar veriyor. 

Bekonlar Kurulu kararı bununla do bitmiyor. ihroç 
fiyat,ylo devredi len pamuk , pamuk ip l iği veya pamuk lu do
kuma haline getiri lerek ihraç edi l irse vergi iadesinden de 
yararlanacak . Pamuk ipl iğinde uygulanan vergi iodesiniR , 
% 35'e ç ,�or ı lması sözk onusu . Bu kaju l l arda pamuk nedeni 
i le  hazinenin koyb"" hesaplnmok gUç deği l . Öte yandan 
ihracatta vergi iadesi uygulamas ın ın  TUrk iye'nin u l uslarara
sı taahhUt lerine ne den l i  denk dUıtUğU de sorunun ayrı bir 
yönU. 

Pamuk sorunu, diğer yandan sermaye s ınıf ının ken
di iç çel ijki lerini de artaya koyan bir olgu . Bir yanda top
rak ağaları , öbUr yanda sermaye s ın ıf ın ın sanayici kesimi 

deihraca Yuksek taban fiyatla maliyetleriyUk

Türkiye' 
son yıllarda, 
ç ıkmazını 
de yükse
ÖrneiPn 
Ankara 
ler Dernegi 
" P" Pe r
permarketler 
giderek



SERMAYENIN 
metin 
�u'haOğ'u IEK PARII DENEYI 

K ısaca tızetleyelim; 1923-1950 dönemi , Türkiye burjuvazisinin palaz
lanma ve emperyalizme hazırlanma dönemi . En bUyUk destek , devletten ge
liyor. Devlet, fark l ı  ka�ullara göre , sermaye birikimini h ızlandırmak ama 
c�y�a fark l ı  iktisadi politikalar izl iyor. Yanı lgı , bu fark l ı  politikaların fark
Ii sistemler olarak değerlendirilmesinde. 

Cumhuriyetin i lk gUnlerinde TUrkiye Buriuvazisinin iki ayrı kesimi ara
� ı nda bir �eli�i olduğu söylenebil ir .  Bu �el i � i ,  Kurtuluj Savajı 'nın bajında 
Istanbu l 'do bıraktığımız ijbirlik�i ticaret burjuvazisi i le Kurtu luj Savajl 'nın 
teme lini alujturan Anadolu Burjuvazisi arası nda. Bu �eli�iyi uzlajmaz so -
nonlar �ıkıyor. 

Oysa ortada uzla�az �eli�i yok. Çunku ikisi arasında önem l i  niteGk 
fark ı yok . BUlUn mesele , devletin kimi kollayacağ ı nda , yabancı mUmess i l l ik
leri kimin koparocağındo. Ka�rlanmlj jstanbul burjuvazisi el indekileri Anka 
ro HukUmeti i l e  daha yakı n  i li�i leri i�inde olon Anadolu burjuvazisine kaftl 
racağını  sanıyor. Ger�ekte ise jstanbul i�in böy le bir tehlike yoktu. 
. Kurt�lu� Savajı ndan hemen sonra , Anadolu burjuvazisi Turkiye Mi l l i  
Ithalat ve Ihracat Şirketi 'ni kuruyor . B u  jirket, burjuvazi i le bUrokrasi ara
s ında daha yakın bir bUtunle�eyi temsil  ediyor, Tabii daha �ok bUrokratla -
rın burjuva lajmaSl yoluyla,  Şirketin kurucuları arası nda , ejraf ve tUccarl a 
�irlikte mi l letvek i l leri ,  memurlar ve askerler büyuk ağırlığa sahip. Şirket 
Istanbul b�rjuvazisi i�in ciddi bir tehlike deği l .  ÇUnkU yöne l iji aynı : ijbir
l ik�il ikte, lstanbul kesimi Anadolu 'nun siyasal gUcUne, Anadolu do Istanbul '  
u n  recrubesine ve ekonomik gUcUne muhta�. jstanbul burjuvazisine Serbest 
F ırka'yı kurduran kaygıların ger�ek�i olmadığı daha sonra ortaya �ık ıyor 
Fırka 'nı n ömrU de böylece sona eriyor. 

, Çel i�inin �özUmUndeki ilk adım, jzmir jktisat Kongres i .  Kimileri , 
jzmir jktisat Kongresin i  Anadolu Burjuvazisinin jjbirlik�i jstanbul burjuva
zisinin canına okuyacoğı bir savaj meydanı olarak gördU ler . Hi� te öyle ol
madı . Kan!jrede TUrkiye burjuvazisinin sözcUlUğUnu jstanbul 'un örg U t U  
Mi l l i  Turk Ithalat ve I hracat Birliği yaptı . Bu örgUl, yabancı sermayenin 
"mi l i i II iirketlere katı lmasını savundu.  Bu öneri benimsendi .  izmir iktisat 
Kongresi , burjuvazinin  istanbul ve Ankara kanatlarını ve her ikisini de bo
roki'atlarla birleıtird i .  jzmir iktisat Kongresi ve ald ığ ı  kararlar bir bUlUn ola
rak TUrkiye burjuvazisini temsi l  ediyordu . Yabancı sermaye ve diğer konu -
larda , "mi l l ici lik" yokııtırı lan Anadolu burjuvazisinin hi� karıı sesi �ıkmadı . 

Olaylar , kongre kararları doğrultusunda ger�eklejti . Arajtırmalara 
gl:lre , 1920-1930 y ı l ları arası nda kurulan 201 anonim jirketin 66 'si nda yabancı 
sermaye bulunuyord u .  73 mi lyon Tl. l ık  ödenmiı anonim jirket sermayesi nin 
% 43'u yabancı sermayel i  Turk Anonim jirketlerine aitti . 

Dikkat edi lmesi gereken nokta jU: " libera l "  diye adlandırılan dönem
de de , II Devletçill diye adlandırılan dö nemde de , devletin sermaye birikimi 
ni  sağlamak ya do hızlandırmak Uzere yUklendiği gl:lrev kesintiye uğramadl .A  
ma� aynı kaldı . Örneğin "en Devlet�i" dönemde bi le,  teke l lerin imtiyaz l ı  
ıirketlere devredi l mesiyle,  �ıkarılan ihalelerle özel sermaye birikimi h ızlan
dırı ld ı .  Öze l l ik l e  " Devlet�i" dönemde sık rastlanan bir uygulamayı örnek 

verelim:  Özel sanayi kurulujları ,gene l l ik l e  Devlet Kurulujlarıyla aynı dalda 
faa l iyette bulundular. Fiyatlar, Kamu SektörUndeki yUksek ma l iyetlere gl:lre 
ayarlandığından, aynı malı daha dUIUk maliyetle Ureten 'özel kesim yuks ol< 

ticari firmanın % 32 t sini 
Bakkaliye ve Giyim E şya
ları ü zerine ticaret yapan 
firmalar oluşturuyor. 

Ticaret kesimindeki 

bir rant sağlayabi idi . 
Dönemi beljrleyen en öneml i  unsur, bo�l ı ca sermaye birikim alanlart 

olarak gl:lrUlen tarım ve ticaret kesiminin sUrek l i  kol lanmosı . Kapita lizmin 
gel iıimine para lel olarak tarım - sanayi �eli�isinin olgunla�aSl TU r k  i ye 
i�in henUz yeni sayı lacak bir olgu . Anadolu burjuvazisi toprak sahipliği i l e  
bUlUnlejmij niteliğini uzun b i r  sUre korudu . Ası l ayrı�a , 1950 lerden sonra 
bajladı . 

jki evrensel olgu hem sermaye birikimini hız landırdı , hem de polazla
nan TUrk iye burjuvazisinin emperyalizmle bUlUnleımesini bir sUre geriye attı . 
Bunlar, DUnya Ekonomik Bu�a lımı ve jkinci DUnya SOvall . Emperyalizmle 
bUtUnle�me sUrecindeki i lk gecikme DUnya Bunalımı i le  ortaya �ıktı . 1930 
larda yabancı sermaye hareketleri hemen hemen bUlUnüyle durdu . Yer l i  burju -
vazinin bunal ı mdon en az zararlo sıyrılması için " Devletçi" uygul amaya ge
�i ldi . Daha sonra jkinci DUnya Savajl patlak verdi;  Sermaye hareket leri 
yine durdu. Devlet adamlarımız ı n ,  bUrokratlarımızın iradeleri dıı ı nda kalan 
bu iki  olay sırasında a l ınan tedbir leri , bUrokratların " Devlet�i l iğine" ya da 
" U�Uncu yol" culuğuna bağlamak yanllj olur . 

Bu iki olay , sUreci aksatmosaydı ,  emperyalizm TUrkiye'yi �ok daha 
geri kaju l larda yakalayacaktı . Devlet�i uygulamalar ve j kinci Dünya SO 
va�ı s ırasında izlenen politika sonucu , burjuvazinin ticaret burjuvazi s i  
dljı ndaki kesimleri de bir öl�Ude gU�lenme imkanı bulabi ldi . 

Daha önce ajarı n  kaldırı lması , tarımdaki kapita l ist geliıimi h i Z -
landırmljtı . jkinci DUnya Savaıı sırasında t arım UrUnleri ve hammadde fiyat
larının artmas.ı , tarım ve ti caret burjuvazisinin daha do gUçlendird i .  Sı 
ro , tarım ve ticarette sağlanan birikimin sanayie aktarı lmasına gelmiıti. 1940 
lordan sonra kurulan fabrikaların sahiplerinin kökenleri hakkındaki veri le
re göz atalım: 

1940 ' ton SONRA KURULAN FABRjKALAR 

Fabrika sahibinin 
kökeni 

LO dan fazla iı�i 50 den fazla iı�i 
fabrikalar fabrikalar 

BUyük Çift�i 
Usta ve ij�iler 
TUccarlar 
Sanayici ler 
Diğerleri 
T o p l a m 

1 9 . 4  
1 7 . 3  
43. 0  
8 . 3 

1 2 . 0  
100.0 

1 8 . 2  
O 

"'5 . 1  
1 14 .4  

2 . 3  
100.0 

GöruldUğU �ibi , sanayi sermayesının büyük bölUmUnU, tarım ve tico 
ret kes!minde biriken ser naye alujturuyor . 

Ikinci DUnya Sav, iii 'nı n sonunda, emperyalizmle her anlamda 
bUlUn lejme zamanı geld i . " Bizimk i ler m i  �ağırdı , O mu geldi" tartı�aları 
�ok anlamsız .  SUYJn meydana gelmes i ,  tek bajına ıe aks i jenin ne de hid 
rojenin iji . Sorun , bUlUnlejmeyi daha etkin bi�imde ger�ekleıtirecek , d a ha 
"doğrudan" bir iktidar getirmekti ba� . 1950 iktidar deği�ik liği bunu sağı a d ı .  
Yoksa ,  DP'nin iktidara geliji ne bir "karjl devrim" ne de " burokrasiye karıı 
halk devrimi"dir.  

Üçüncü Beş Yıllık Planda, 
bu dalların gereksizligi, 
bu dallarda çalışanlara 
"yeni i ş  alanları açılma
s ı "ndarı Söz ediliyor. Teş 
vik görecek dallar olarak 
ise, gelişen s anayi ile "u
yumlu" faaliyetler gösteri
liyar , 

yüksek karlar, bu alandaki 
tekelleşmeyi de körüklüyor. 
Türkiye 'de büyük sermaye
nin perakende ticaret ala
nına da el  atması bunu gös
t eriyor. Örnegin, 1 9 6 3  yı
lında ticaret kesiminde fa
aliyet gösteren 137 anonim 
ş i rket varken, yalnızca 
1 9 7 3  yılında ticaret kesi
minde faaliyet göstermek. 
üzere 513 anonim şirket ku
ruluyor. 
BÜYÜK BURJUVAZI VE ORTA 
SıNıFLAR 

BUyUk sanayi ve ticaret 
s e rmayesinin küçük ima
latçıları ve esnafları kar
şısına alması kapitalizmin 
dogal bir sonucu. Ancak 
burjuvazi, toplumdaki ege· 
menligi için orta s ınıflara 
muhtaç. Orta sınıflar b i r  
anlamda, büyük s e rmaye
nin toplum içe risindeki gö -

zü, kulagı v e  daha önemli
si vurucu gücü, ÇUnkU, mO!
kiyet duygusunun toplumda 
en yaygın biçimde temsili 
onlarca yapılıyor. Bu ne
denlerle, kapitalist geli 
,şim kimi orta sınıfları ta
rihin derinliklerine gömse 
bile , yerine yenilerini or
taya çıkaracaktır, Ya da 
mevcutları bUl UnUyle ken· 
dine bal!ımlı duruma [leti . 

:ecektir. Şu da v a r  ki, 1 2  
Mart sonrasının pervasız 
büyük burjuva iktidarları 
tabanIarına gereken önemi 
vermediler, KUçük imalat
çı ve esnafla rı karşıya a· 
lan bir çok öneri bu dönem
de yapıldı. KUçük esnafı 

ayaga kaldıran "bUyük ma
gazaları! tasarı s ı ,  12 Mart 
hükümetlerininürUnü, Sim· 
di  bUyük se rmaye deiişik 
bir yö';'tem deniyo r,  Bu de
nemenin başarısı için, ni
hai olarak çıkarları büyük 
se rmaye ile çelişen bazı 
tabakaların gözetilmesi zo 
runlulujpl var, BUyük ser
maye , yeni bir faşizm de
nemesinde bunları kullan
mak niyetinde. Ama bUyük 
se rmayenin kapitalizmin 
gelişimini de göz önüne al
ması gerek. Bunun için, 
teşvik ya da destek görme
ye"ek, ba�ka deyişle yok 
olmaya terkedilecek dallar 
şimdiden tesbit edilmiş, 

MC'NIN STRATEJISI 
Özetle, MC hükümeti 

esnaf ve zenaatkarlar kar
şıs ında eski pervasızlıgı 
sürdUrecek güçte degil. Bu 
nedenle Programa esnaf 
ve zenaatkadara ilişkin 
'101uınlu "ctiınleler konmu ş .  
Gerçi, esnaf ve zenaatkar
lar MC hü,kümetinden kar
şılayamayacagı kadar çok 
şey istiyor. Örnegin teş
vik ledbi de rinln kendile ri 
için de uygulanmasını, ban
ka kredilerinin M C ' nin ta
s adadıgından daha çok a r
tırılmasını istiyorlar. MC 
esnaf ve zenaatkadar için 
yeni teşvik tedbirleri ala
maz , Ancak , Halk Bankası 

kredilerini bir miktar ar
t ı rabilir. Bunu da, BaR- Kur 
Kanununda zaten yer alan 
bir madde ile s aglayacak. 
Bag-Kur primlerinin % 2 S ' i  
E s naf ve Zenaatkarlara 
kredi açılmak üzere Halk 
Bankası 'na yatırılacak.Ay
rıca, 1 Hazi ran 'dan itiba
ren, krediler bir misli ar
tırılacak. Daha önce kurul
muş bulunan "Sanayi Sitel� 
ri line yenile ri eklenecek. 

MC hükümeti bunları 
yaparak tabanını güçlendir
meye çalışacak. Yapa,bile
ceklerinin en fazlası tıu. 
Ancak, tabanı güçlendl" 
mede, tavanla uyumu ka
ç ı rmamak gerek. Tavan, 
siyasi iktidarın temeli olan 
büyük burjuvazi. Bu neden
le MC hükümetinin, esnaf 
ve zenaatkarı teşvik, kre

,di politikasında, en az çe
lişkili yolları denemesı, 
büyük se rmayeye uyumsuz 
dalları tasfiye, digerleri
ni destekleme politikası i z 
lemesi bekleniyo r. 

i i  

Savajı ndan hemen sonra , Anadolu burjuvazisi Turkiye Mi l l i  
Şirketi 'ni kuruyor . B u  jirket, burjuvazi i le bUrokrasi ara

daha yakın bir bUtunle�eyi temsil  ediyor, Tabii daha �ok bUrokratla -
yoluyla,  Şirketin kurucuları arası nda , ejraf ve tUccarl a 
eri ,  memurlar ve askerler büyuk ağırlığa sahip. Şirket 
i�in ciddi bir tehlike deği l .  ÇUnkU yöne l iji aynı : ijbir

kesimi Anadolu 'nun siyasal gUcUne, Anadolu do Istanbul '  
ekonomik gUcUne muhta�. jstanbul 

gUcUne, 
jstanbul 

gUcUne, 
burjuvazisine Serbest 

kaygıların ger�ek�i olmadığı daha sonra ortaya �ık ıyor 
böylece sona eriyor. 

�özUmUndeki ilk adım, jzmir jktisat Kongres i .  Kimileri , 
Kongresin i  Anadolu Burjuvazisinin jjbirlik�i jstanbul burjuva

okuyacoğı bir savaj meydanı olarak gördU ler . Hi� te öyle ol
TUrkiye burjuvazisinin sözcUlUğUnu jstanbul 'un örg U t U  

ve I hracat Birliği yaptı . Bu örgUl, yabancı sermayenin 
katı lmasını savundu.  Bu öneri benimsendi .  izmir iktisat 

yenin 
iktisat 
yenin 

in in  istanbul ve Ankara kanatlarını ve her ikisini de bo
d i .  jzmir iktisat Kongresi ve ald ığ ı  kararlar bir bUlUn ola

uvazisini temsi l  ediyordu . Yabancı sermaye ve diğer konu -
yokııtırı lan Anadolu burjuvazisinin hi� karıı sesi �ıkmadı . 

kongre kararları doğrultusunda ger�eklejti . Arajtırmalara 
ları arası nda kurulan 201 anonim jirketin 66 'si nda yabancı 

d u .  73 mi lyon Tl. l ık  ödenmiı anonim jirket sermayesi nin 
sermayel i  Turk Anonim jirketlerine aitti . 

lmesi gereken nokta jU: " libera l "  diye adlandırılan dönem
diye adlandırılan dö nemde de , devletin sermaye birikimi 
hızlandırmak Uzere yUklendiği gl:lrev kesintiye uğramadl .A  

Örneğin "en Devlet�i" dönemde bi le,  teke l lerin imtiyaz l ı  
esiyle,  �ıkarılan ihalelerle özel sermaye birikimi h ızlan
" Devlet�i" " Devlet�i" " D dönemde sık rastlanan bir uygulamayı örnek 

kurulujları ,gene l l ik l e  Devlet Kurulujlarıyla aynı dalda 
bulundular. Fiyatlar, Kamu SektörUndeki yUksek ma l iyetlere gl:lre 

aynı malı daha dUIUk maliyetle Ureten 'özel kesim yuks ol< 

32 t sini sini 
E şya

yapan 

indeki 

bu iki  olay sırasında a l ınan tedbir leri , bUrokratların 
" U�Uncu yol" culuğuna bağlamak yanllj olur . 

Bu iki olay , sUreci aksatmosaydı ,  emperyalizm 
geri kaju l larda yakalayacaktı . Devlet�i uygulamalar 
va�ı s ırasında izlenen politika sonucu , burjuvazinin 
dljı ndaki kesimleri de bir öl�Ude gU�lenme imkanı bulabi

Daha önce ajarı n  kaldırı lması , tarımdaki kapit
landırmljtı . jkinci DUnya Savaıı sırasında t arım UrUnleri 
larının artmas.ı , tarım ve ti caret burjuvazisinin daha 
ro , tarım ve ticarette sağlanan birikimin sanayie aktar
lordan sonra kurulan fabrikaların sahiplerinin kökenleri 
re  göz atalım: 

1940 ' ton SONRA KURULAN FABRjKALAR 

Fabrika sahibinin 
kökeni 

LO dan fazla iı�i iı�i 50 den 
fabrikalar 

BUyük Çift�i 
Usta ve ij�iler 
TUccarlar 
Sanayici ler 
Diğerleri 
T o p l a m 

1 9 . 4  
1 7 . 3  
43. 0  
8 . 3 

1 2 . 0  
100.0 100.0 

GöruldUğU �ibi , sanayi sermayesının s ının büyük bölUmUnU, 
ret kes!minde biriken ser naye alujturuyor . 

Ikinci DUnya Sav, iii 'nı n sonunda, emperyalizmle 
bUlUn lejme zamanı geld i . " Bizimk i ler m i  �ağırdı , O 
�ok anlamsız .  SUYJn meydana gelmes i ,  tek bajına ıe 
rojenin iji . Sorun , bUlUnlejmeyi daha etkin bi�imde ger�ekleıt
"doğrudan" bir iktidar getirmekti ba� . 1950 iktidar deği�ik
Yoksa ,  DP'nin iktidara geliji ne bir "karjl devrim" ne 
halk devrimi"dir.  

Üçüncü Beş Yıllık Planda, 
bu dalların gereksizligi, 
bu dallarda çalışanlara 
"yeni i ş  alanları açılma
s ı "ndarı Söz ediliyor. Teş 
vik görecek dallar olarak 
ise, gelişen s anayi ile "u
yumlu" faaliyetler gösteri
liyar , 

alandaki 
körüklüyor. 

sermaye
ticaret ala

gös
1 9 6 3  yı

nde fa
137 anonim 

yalnızca 
kesi

göstermek. 
rket ku

ORTA 

ticaret 

zü,  kulagı v e  daha önemliönemli
si vurucu gücü, ÇUnkU, ÇUnkU, mO!
kiyet duygusunun toplumda 
en yaygın biçimde temsili 
onlarca yapılıyor. Bu ne
denlerle, kapitalist geli 
,şim kimi orta sınıfları ta
rihin derinliklerine gömse 
bile , yerine yenilerini or
taya çıkaracaktır, Ya da 
mevcutları bUl UnUyle ken· 

ayaga kaldıran "bUyük ma
gazaları! tasarı s ı ,  12 Mart 
hükümetlerininürUnü, Sim· 
di  bUyük se rmaye deiişik 
bir yö';'tem 

bUyük 
yö';'tem 
bUyük 

deniyo r,  Bu de
nemenin başarısı için, ni
hai olarak çıkarları büyük 
se rmaye ile çelişen bazı 
tabakaların gözetilmesi zo 
runlulujpl var, BUyük ser
maye , yeni bir faşizm de

MC'NIN STRATEJISI 
Özetle, MC hükümeti 

esnaf ve zenaatkarlar kar
şıs ında eski pervasızlıgı 
sürdUrecek güçte degil. Bu 
nedenle Programa esnaf 
ve zenaatkadara ilişkin 
'101uınlu "ctiınleler konmu ş .  
Gerçi, esnaf ve zenaatkar
lar MC hü,kümetinden kar
şılayamayacagı kadar çok 

kredilerini kredilerini 
t ı r
Kanununda 
bir 
Bag-Kur
E s n
kredi 
Bankası 
rıca, 
ren, 
tırılacak. 
muş 
ri 

yaparak 
meye 
ceklerinin 
Ancak, 
mede, 
ç ı rmamak 
siyasi iktidarın 



DDNYADA 

YrlRO'YDŞ 

TUrk- Yunan ilişkileri 
yeniden günün konusu oldu. 
Hükümetin, dikkatle ri bu ko 
nudan uzaklaştırma çabala 
rı etkili olmadı. İç ı:·olitika 
tartışmalarının gürültüsü 
dış politikanın sesini kısa
madı. 

Türkiye- Yunanistan i 
lişkilerinin, iki komşu dev
let arasındaki ilişkilerden 
ötede bir önemi var. Türki 
ye ve Yunanistan ekonomik 
gelişme düzeyleri bakırnın 
dan birbirine yakın iki ülke. 
İki ülkenin de ekonomik ge 
lişmeleri emperyalizm ta -
rafından engellenmekte; kay 
nak da�ımları dengesizJ 
mali kaynakları t e k e 1 c i 

grupların kontrolünde. İki 
ülke de NA TO üyesi. Kapi

talist sistem içinde yer a
lan bu iki ülke dünya sosya 
list sistemiyle komşu. İki 
ülke de birer Akdeniz ülke
si . İki ülke de Orta Doğu 'y 
la içiçe. 

Türk- Yunan ilişkileri
nin son bir- iki yılda bu den
li önem kazanmasının geri
sinde bu objektif etkenle r 

yatmaktadır. Uluslararası 
ortamdaki son yılların ge
lişmeleri dolaylı olarak i 
ki ülke arasındaki ilişkile 
rin tartışılması sonucunu 
doğurmuştur. 

Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ilişkilerin bir
den fazla yönü var. 

Gerek Türkiye gerekse 
Yunanistan için uluslarara 
sı  ekonomik ilişkile r bugün 
dün olduğundan çok daha ö
nemli. Her iki ülkede de ser 

maye sınıfları, ülkelerind e 
kapitalist düzeni sUrdUrür
ken,dışbaglantılarını kapifa 
list dünyadaki yeni ekono
mik ilişkilere uydurma ça
basındalar. AET ile kurula
cak ilişkile r iki ülkenin de 
egemen sınıflarını fazlasıy 
la meşgul ediyor .  TUrki)" 
ile Yunanistan 'ın ekonomik 
yapılarının birbirine benzer 
olması, Aı;; T so rununun iki 
Ulke arasındaki siyasi iliş
kileri etkilemesine neden 
olmakta. 

SILAHLANMA VARIŞI 
Fakat TUrkiye il� Yuna 

nistan arasındaki esas an
laşmazlık konuları askeri 
ve siyasal alanda yer alı -
yor. DUnyada son on yılın 
gelişmeleri NI\TO sıra 
tejisini bUyük ölçüde etki 
ledLBunun sonucu olarak , 
baştanberi bir saldırı ör -
gUtü olan NATO'nun, TUrki 
ye ve Yunanistan gibi it Ka 
nat"Ulkelerin savunma so 
runlarıyla ilgisi olmadıltı 
bütun açıklı gıyla ortaya ç ı k  
t ı .  B u  gerçegi kamuoyundıı 
saklamaya çalışan egemen 
sınıflar, hem Türkiye ' de 
hem Yunanistan 'da,böylece 
dogan yeni duruma kendile-
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TÜ R K  - YUNAN I LI ş KI LER I N DE YEN I D U R U M :  

CAGlAYANGIl ROMA'DAN 
NE GETIRDI ? 

rini uydurrnanın çarele rini  
aramaya başladılar. Faka t 
bu çareyi gerçekçi b i r  po
litikada aran1adılar. Yuna
nistan'da Albaylar cuntas,
Türkiye 'de 1\ P ve 12 Mart 
hükümetler i ,  dev s i lah te
kelle rini n ve şoven-milli 
yetçi güçlerin etkisiyle iki 
ülkeyi birbi rini hedef alan 
bir silahlanma yarışı içine 
soktular. Iki ülkenin NATO 
üyesi olmaları sorunu hafjf 

letmedi; aksine, bi r "işbir
ligi" anlaşması olmayan 
NATO'nun üyesi olunması 
iki ülkeyi artan bir güven
�izlik içine soktu. NATO i:ıı 
çekişme karşısında kayı t
sız durmakla kalmadı, bu 
silahyarışını körükledi de. 
1974 baharından sonra, yıl 
lardan beri atılan bu tohum 
ların meyvesi toplanmaya 
başlandı. 

Bu dış unsurlara bugün 
yeni iç etkenler de eklen -
mektedir. Yakın zamanlar
dan beri Tü rkiye 'de büyük 
burjuvazinin en güçlü ke -
simleri bir de savaş sana 
yine talip oluyo rlar. Ser
maye birikiminde ulaşılan 

düzey ve karşılaşılan pazar 
sorunları bu tı rmanmanın 
başlıca nedenle riçlir. Yeni 
akla gelen çeşitli "ulusal 
güvenlik" gerekçeleri de 
buna dayanak yapılıyor. 
Burjuvazinin bu tırmanma 
harekatı da, Türkiye ve yu 
nanistan arasındaki gergin. 
ligi ayakta tutan, körükle
yen bir etken.  

E G E  VE KIBRIS 
Türkiye ile Yunanistm 

arasında birbuçuk yıldır 
kızışmaya başlayan anlaş
mazlık konularına gelince:  

Ege pet rolleri sorunu , 
dünyadaki "enerji bunalı -
mı" dolayısıyla dev petrol 
tekellerinin alevlendi rip 
Türkiye ile Yunanistan ıl 
rasına soktugu bi r anlaş -
mazlık konusudu r .  Geliş
mekte olan ülkelerin dogal 
kaynaklarına kıskançlıkla 
sahip çıktıgı bir ortam ve 
dönemde ulusal enerji so
runlarına kayıt sı.z kalan 
TUrk hükümetlprinin .  ani 
den komşusu Yunanıstan ' l a 
bu yüzden çeki şmeye gir -
mesi bir  tesadü f degi ldir .  
Bu durum , Türk hükümptle 
rinin artık ulusaJ bir ('neı' 
ji  politikas ı uygula mala r ı n  
d a n  dogmuyor. ) abanc ı 
petrol şirke t l e rine akıl a l ·  
maz tavizler vermekten ç e  
kinmeyen hükümetl e rin, ı·ı
ge petrolleri konusunda " U  
lusal" bir  polit ika i z ledik
lerine kamuoyunu inandı1'
ınaları  mümkün degildir. 

Kaldı ki, Ege petrol lerinin 
TUrkiye ile Yunanistan ara 
sında bir rekabet, b i r  tır -
manma konusu olmasına dı 

hiçbir npden 'yoktur. Ara -
daki anlaşmazlı ğı uzatan a 
s ı l  nede n ,  Türk hükümeti -
nin aktif bir  politika i z le -
ınekten kaçınmas ı ,  yabancı 
pet rol tekellerinin çevi r -
d ikle ri oyunlara göz yum
masıdır . Ege'nin bir "baoş 
denizi l 'haline geti rilınesi -
nin şart ı ,  Tü rkiye ve Yu na 
nistan ' ı n  NATO'dan ke sin
likle bagımsız ortak bir  � 
veniik politikası yüriltme -
lerine bağlıdır .  

Kıbrıs bunalımının i s  e 
CIA tarafından yaratıldıgı 
aı-tık herkesin ö�rendigi 
bir gerçektir Kıbrıs yüzün
den Türkiye ve Yunanistan 
ı n  çatışma içine sokulması, 
emperyalizmin Ada 'yı t ak 
sim planlarının bir parça
sıydı. Planlarını Nato çer
çevesi içinde kolaylıkla yü 
rütebilecegini tasarlayan 
ABD, daha sonra çeşitli � ç  
lüklerle karşılaştı. NATO 
nun bugünkü yapısı içinde 
ABD 'nin Ankara ve Atina' 
y ı  istedigi rotaya sokması 
güç oldu; bir yandan Yuna

askeri ya 
pısınd:ı-n çekildi, diger yan
dan da Türkiye Amerika' 
nın silah ambargosuyla kar 
şılaştıl Şimdi Amerika Tür 
kiye ile Yunanistan arasın 
da doğan gerginliği yumu
şatma çabasındadır. Bunun 
için de Türkiye karşısında 
silah ambargosu kullanıl -
maktadır. 

BÖVLESI VUMUŞAMA 
Milliyetçi Cephe hükü

metinin kurulmasıyla ABD 
nin yumuşatma çabaları i
çin yeni olanaklar dogdu . 
MC hükümeti, başta silah 
ambargosu olmak üzere 
ABD 'ye karşı her türlü ta
vize açık oldugunu belli et
ti.  MC Hükümeti için Kıb 
rıs ve Ege so �unlarının A 
BD önerileri çe rçevesinde 
çözümlenmesi için bir en
gel yoktu. 

Roma 'daki Çağlayangil 
Bitsios görüşmele ri , A BD 
nin iki hükümet üzerindeki 
ı s rarları sonucunda gerçek 
leşti.  Dünya bas ı n ı ,  görüş
melere gid i l mesi için Türk 

hükümetine baskı yapı ldığı  
nı do!,:rulamakta. Rol11a gö 
rUşınelprindp ulaşjlan ı "k 
somut sonu('uıı Uaka nla ı' 
arasındakI gör(l ŞI 1 1l" I " l " i n  
devamına ka l'Cl l '  vpl ' i l llH' ti i  
olduğu dolt ı·ud u l " . \ , .  vaı' 
k!, bu sonucun k {l c.: il m s t> m t>  
mek gl" rekiı· .  Ç'ağla.\"angil  
Bilsios gÖI'üşn"' I " " i i l "  
Türk - Yuna n i l i � k i l < ' I ' i nd" 
b i r' yumuşam a.va c l ı ıgı 'u b i ı '  
adı m at ı lln ı ş t ı r'.  ,\ı:; ı J  s o ı 'UIl 
bu yumuşamaya yol a�' a ıı 
koşullar'ın ka i , e ı l ı ğ ı  i , i ıı 
b i r  neden oln1aınuH I ,  duı'um 
daki ufak bi,· d .. glşlkllkle 
bugüne kadar' kuı a r' ı J anla -

rın yitirilebilecek olması
dır. 

Bugünkü "yumuşama' 
tarafların ABD önerileri 
karşısında yumuşamasıdır 
Bu konunun önemli yanı Kıb 
rıstaki durumla ilgili ola
nıdır. Türkiye ile Yunanis 
tan arasındaki esas anlaş
mazlık konusu hala Kıbrıs 
olarak kalmaktadır. Roma 
bildirisinde Rıbrıs ' a  hiç 
deginilmemesi de bunun 
göstergesidir. 

ABD'nin Kıbrıs�n 
statüsüyle ilgili tartışmala 
ra artık iyice karıştıgı her 
kesçe bilinir olmuştur. Yu 
nanistan'ın cografi fede ras 
yon tezini benimsemesi ve 
Türkiye'nin de bazı IIkan_ 
ton "ların oluşmasına rıza 
göste rmesi, buna karşılık 
Amerikan silah ambargosu 
nun kaldırılması ABD ara
cılıgının sonuçlarıdır. 

ABD, Kıbrıs'  ın Türk 
kesiminde Anayasa oylama 
sının Haziran'daki Vi.yana 
görüşmelerine dek ertelen 
mesini de saglayabilmiş
tir. Haziran ayı içinde ye 
ni bir  erteleme daha söz
konusu olabili r. Yabancı 
basında, Adadaki Ameri
kan üslerinin Yunanlılara 
devredilmesinden de söz e
dilmektedir. 

ABD Ege anlaşmazlı 
gının da çözümlenmesini 
istemektedir. Tü rkiye nin 
tutumunda ırmak hüküme
t i s ı rasında başlayan yumu 
şama MC hükümptiyle bir
l ikt"  daha bpI J r'gin bir hal 
almı ş ı ı r. Türk hükümeti, 
Yunanist a n 1 ı  il önerisjne uy 
gul1 o laı'ak sorunun J .ahey 
J\dal"ı Dlv aııı ' na göt ü rlll 
m t ' s i n j  bt' n i ııısf>mi şt i r. 

I\ B D ' lı i n  Türk iyp lle 
'ı unanistan aı'as ı ndaki ger 
ginlilti  yu muşatma çabası 
t"m"ld" :>I .\TO'nun bütUn
lÜğU il" i l g i l id i r .  Geı'gin
l i g l n  oı" t adan kaldı rilma s ı  
'r una n i s t a n ' ı n  N ATOlyadön 
m .... ı ıı ı  saltlayabi lpcekll r 
Bu t am olaı'ak gerçekleş
me"e bile, TUrkiye ile Yu 
nanista n ' ı  ortak askerl'pro 
j"i"" altında bira raya g('tir 

menin önündeki engeller 
ortadan kalkacaktı r .  Mev
cut gerginlik, iki ülkenin 
birbiriyle aynı tatbikata 
katılmasını dahi engelle
mektedir. 

İkinci olarak, O rt a 
Doğu ge rginliginin yeniden 
önem kazanması, AIDlni n  
Türkiye'deki üslerinin ö 
nemini artırmaktadır .Orta 
Doğu'da yeni bir savaş ha
linde, MC hükümetininTür 
kiye 'deki üslerin kullaml
masına izin vermemesi 
imkan dışı degildir. 

BELIRSIZLIK 

Fakat yumuşamanın ge 
lecegi henüz hiç de açık a... 
gildir. Türkiye için önemli 
olan silah ambargosu so -
runu çözümlenmemişti r.çı; 
zümlenecegi konusunda da 
ABD Türk hükümetine so -
mut bir· garanti vermemiş
t ir.Vermesi de beklenemez. 
Ambargo sorunu Temmuz 'a 
kadar belirsizligini sür
dürecektir. Bunun anlamı, 
Brüksel ve Viyana'da am
bargonun pazarlık konusu 
olmaya devam edeceltidir. 
Türk- Yunan ilişkilerinde 
bir ilerleme görlllmedikçe 
ABD Kongresinin ambargo 
konusunda yumuşaması da 
beklenemez. 

Öte yandan, Başbakan 
lar aras ındaki görüşmele
rin beklen'mesi ve ve rile 
cek karşılıklı tavizlerin ka 
muoyu önünde tartışılma
sının istenmeınesi, Ron1a i 
da ayrıntılı bil' açıklama 
yapılmamasına neden ol -
muştur. 

Her iki ülke 'de de, va
rılacak sonuçların özellik
le iktidar çevreleri arasın 
da bir süre tartışılması gP_ 
rekmektedir. 

TlIrkiye 'de, serm"ye 
nin kısa dönemli istekleri 
ni geı'çekleşti rnwk amaeıy 
la b i raraya gelmiş olan ve 
dar yorganın altına sıgmak 
ta hayli güçıuk çek';n "mil 
J iyctçi "partilerin, veı'U p 
c e k  tavizled birbi ı-ler'ine 
anlatmalaı'ı hayli /(lIç ola 
caktır. Çagla)"angi ı .  Hoına ' 
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TUrki 

üyesi 
iki ülkeyi artan bir güven
�izlik içine soktu. NATO i:ıı 
çekişme karşısında kayı t
sız durmakla kalmadı, bu 
silahyarışını körükledi de. 
1974 baharından sonra, yıl 
lardan beri atılan bu tohum 
ların meyvesi toplanmaya 
başlandı. 

Bu dış unsurlara bugün 
yeni iç etkenler de eklen -
mektedir. Yakın zamanlarzamanlarzamanlar
dan beri Tü rkiye 'de büyük 
burjuvazinin en güçlü ke -
simleri bir de savaş sana 
yine talip oluyo rlar. Ser
maye birikiminde ulaşılan 

düzey ve karşılaşılan pazar 
sorunları bu tı rmanmanın 
başlıca nedenle riçlir. Yeni 
akla gelen çeşitli "ulusal 
güvenlik" gerekçeleri de 
buna dayanak yapılıyor. 
Burjuvazinin bu tırmanma 
harekatı da, Türkiye ve yu 
nanistan arasındaki gergin. 
ligi ayakta tutan, körükle
yen bir etken.  

E G E  VE KIBRIS 
Türkiye ile Yunanistm 

arasında birbuçuk yıldır 
kızışmaya başlayan anlaş
mazlık konularına gelince:  

Ege pet rolleri sorunu , 
dünyadaki "enerji bunalı -
mı" dolayısıyla dev petrol 
tekellerinin alevlendi rip 
Türkiye ile Yunanistan ıl 
rasına soktugu bi r anlaş -
mazlık konusudu r .  Geliş
mekte olan ülkelerin dogal 
kaynaklarına kıskançlıkla 
sahip çıktıgı bir ortam ve 
dönemde ulusal enerji so
runlarına kayıt sı.z kalan 
TUrk hükümetlprinin .  ani 
den komşusu Yunanıstan ' l a 
bu yüzden çeki şmeye gir -
mesi bir  tesadü f degi ldir .  
Bu durum , Türk hükümptle 
rinin artık ulusaJ bir ('neı' 
ji  politikas ı uygula mala r ı n  
d a n  dogmuyor. ) abanc ı 
petrol şirke t l e rine akıl a l ·  
maz tavizler vermekten ç e  

aı-tık herkesin ö�rendigi 
bir gerçektir Kıbrıs yüzün
den Türkiye ve Yunanistan 
ı n  çatışma içine sokulması, 
emperyalizmin Ada 'yı t ak 
sim planlarının bir parça
sıydı. Planlarını Nato çer
çevesi içinde kolaylıkla yü 
rütebilecegini tasarlayan 
ABD, daha sonra çeşitli � ç  
lüklerle karşılaştı. NATO 
nun bugünkü yapısı içinde 
ABD 'nin Ankara ve Atina' 
y ı  istedigi rotaya sokması 
güç oldu; bir yandan Yuna

askeri ya 
pısınd:ı-n çekildi, diger yan
dan da Türkiye Amerika' 
nın silah ambargosuyla kar 
şılaştıl Şimdi Amerika Tür 
kiye ile Yunanistan arasın 
da doğan gerginliği yumu
şatma çabasındadır. Bunun 
için de Türkiye karşısında 
silah ambargosu kullanıl -
maktadır. 

BÖVLESI VUMUŞAMA 
Milliyetçi Cephe hükü

metinin kurulmasıyla ABD 
nin yumuşatma çabaları i
çin yeni olanaklar dogdu . 
MC hükümeti, başta silah silah sila
ambargosu olmak üzere 
ABD 'ye karşı her türlü ta
vize açık oldugunu belli et
ti.  MC Hükümeti için Kıb 
rıs ve Ege so �unlarının A 
BD önerileri çe rçevesinde 
çözümlenmesi için bir en
gel yoktu. 

Roma 'daki Çağlayangil 
Bitsios görüşmele ri , A BD 
nin iki hükümet üzerindeki 
ı s rarları sonucunda gerçek 
leşti.  Dünya bas ı n ı ,  görüş
melere gid i l mesi için Türk 

hükümetine baskı yapı ldığı  
nı do!,:rulamakta. Rol11a gö 
rUşınelprindp ulaşjlan ı "k 
somut sonu('uıı Uaka nla ı' 
arasındakI gör(l ŞI 1 1l" I " l " i n  
devamına ka l'Cl l '  vpl ' i l llH' ti i  
olduğu dolt ı·ud u l " . \ , .  vaı' 
k!, bu sonucun k {l c.: il m s t> m t>  
mek gl" rekiı· .  Ç'ağla.\"angil  

rın yitirilebilecek olması
dır. dır. dır

Bugünkü "yumuşama' 
tarafların ABD önerileri 
karşısında yumuşamasıdır 
Bu konunun önemli yanı Kıb 
rıstaki durumla ilgili ola
nıdır. Türkiye ile Yunanis 
tan arasındaki esas anlaş
mazlık konusu hala Kıbrıs 
olarak kalmaktadır. Roma 
bildirisinde Rıbrıs ' a  hiç 
deginilmemesi de bunun 
göstergesidir. 

ABD'nin Kıbrıs�n 
statüsüyle ilgili tartışmala 
ra artık iyice karıştıgı her 
kesçe bilinir olmuştur. Yu 
nanistan'ın cografi fede ras 
yon tezini benimsemesi ve 
Türkiye'nin de bazı IIkan_ 
ton "ların oluşmasına rıza 
göste rmesi, buna karşılık 
Amerikan silah ambargosu 
nun kaldırılması ABD ara
cılıgının sonuçlarıdır. 

ABD, Kıbrıs'  ın Türk 
kesiminde Anayasa oylama 
sının Haziran'daki Vi.yana 
görüşmelerine dek ertelen 
mesini de saglayabilmiş
tir. Haziran ayı içinde ye 
ni bir  erteleme daha söz
konusu olabili r. Yabancı 
basında, Adadaki Ameri
kan üslerinin Yunanlılara 
devredilmesinden de söz e
dilmektedir. 

ABD Ege anlaşmazlı 
gının da çözümlenmesini 
istemektedir. Tü rkiye nin 
tutumunda ırmak hüküme
t i s ı rasında başlayan yumu 
şama MC hükümptiyle bir
l ikt"  daha bpI J r'gin bir hal 
almı ş ı ı r. Türk hükümeti, 
Yunanist a n 1 ı  il önerisjne uy 
gul1 o laı'ak sorunun J .ahey 
J\dal"ı Dlv aııı ' na göt ü rlll 
m t ' s i n j  bt' n i ııısf>mi şt i r. 

I\ B D ' lı i n  Türk iyp lle 
'ı unanistan aı'as ı ndaki ger 
ginlilti  yu muşatma çabası 

menin 
ortadan 
cut 
birbir
katılmasını 
mektedir. 

Doğu 
önem 
Türkiye'deki 
nemini 
Doğu'da 
linde, 
kiye 
masına 
imkan 

BELIRSIZLIK 

Fakat 
lecegi 
gildir. 
olan 
runu 
zümlenecegi 
ABD 
mut bir· 
t ir.Vermesi r.Vermesi r.
Ambargo 
kadar 
dürecektir. 
Brüksel 
bargonun 
olmaya 
Türk-
bir ilerleme 
ABD 
konusunda 
beklenemez. 

Öte 
lar aras
rin 
cek karşılıklı 
muoyu önünde 
sının 
da ayrıntılı 
yapılmamasına 
muştur. 

Her 
rılacak 
le iktidar 
da bir 
rekmekte

TlIrkiye



EMPERYALIIMIN 
mehmet 
aközer KARA GUNLERI 

Vietnam ve K amboçya halk lar ın ın  zaferlerinden sonra Amerikan emper
yalizminin dUnya Uzerindeki durumunun ne olduğu t ar tliı l ıyor. 

Amerikan emperya lizminin Vietnam ve Komboçya 'yı terketmesi maddi 
bir zorunlu luk halini almıı  ve ABD bu i ki Ulkeyi terketmiıtir. Böy lece Ameri
kan emperyalizmi tUm GUneydoğu Asya 'yı ierketmeye mi �azırlanmaktad ı r ?  
Bu soruya olumlu cevap vermek mUmkUn değ i l .  ABD, bölgedeki varl ığ ını çe
ıi t l i  yöntemlerle surdUrmeye çal ııacaktır.  

A,)cok Amerikan emperyol istleri bu konuda önem l i  güç l uk l erle karıı 
kor�ıyod ır . ABD 'nin Vietnam ve Kamboçya yeni 19is i ,  Güney Doğu Asya ' daki 
Amerikan kuklası rejimierin ABD 'ye karıı bes ledikleri gUveni ciddi olarak 
sorsmııt ır . Bu nedenle bölgedeki Amerikan etkisinin zay ıflaması geri döndürU
lemez bir sUreç ha l i ni almııtı r .  

Tayland ve Laos 'taaçıkça anti -Amerikan ve anti-emperyal ist bir geliı
me gözleniyor. Laos 'to soğcı gUçlerin ordu ve hUkUmet içindeki etkinlikleri 
hızla koybolmak ta, buna karıı l ı k  ulkede solun lehine siyasal bir butunleıme 
gözlenmektedi r .  Ülkenin öteden beri özlemini çektiği ulusal birliğe daşru ö
nem l i  adımlar atı l maktadı r .  Sağın ordu içinde geril emesi i Laos 'ta bir ii Iç sa
vaı" ı n  boılamak Uzere olduğu ıek l inde yansıt ı lmıı,  fakat bunun doğru ol madı
ğı kısa sUrede anlaıı lmııtır. 

Buna karıı l ık bölgedeki gerici yönetim lerin, duyduk ları bUtUn gUvensiz
liğe rağmen anti -Amerikan bir doğrultyya girmeleri bek lenemez. Bu yönetim-. 
lerin varl ığ ı  Amarikan 'cı l ı k larına dayanmaktadır .  ABD , bu yönetimler aracı
l ığıyla kontrolUnU sUrdUrmeye çal ııacaktır.  Ancak bu kontrol , sbnuçları bokı
mından, esk isi kadar gUçlu olmayacaktır . 

Bu durumda ak la !;ıelen soru, bölgede gerginliğin aza l ı p  azalmayacağı
dır .  Amerikan emperyal izminin siyasal etkinl iğinin azalması hiç ku�usuz o
nun saldırganlığını  arttıracakt ı r .  Amerikan emperyalizminin gözU ıimdi Kore 
Uzerine çevri lmijtir. Suel'deki gerici yönetim, bir sUredir, Kuzey'den gelen 
borııçı birleıme öneri lerine kulaklarını tıkamakta, gerginl iği arttırıcı sald ırg01 
beyanıarda bulunmakta, si lahlanmosını  h ızlandırmak tad ı r .  Vietnam ve K am
boçya yeni lgi lerinden sonra Pentagon yetk i l i leri de Kore 'yi di l lerinden dUıUr
mez olmujlord ır .  " K uzey'den bir saldırı gelebileceği" imajı kofalara özen
le ve sinsice yerleıtir i lmektedir.  

Fokat yeni bir  savaıı n boılatı lmaSl ABD için kolay kolay boıvuru labi lir 
bir yol deği ldir.  ABD , GUney Vietnam ve Kamboçya'da kurulan devrimci yö
netimlerin var l ığ ın ı  tanımak, Amerikancı Jerici hukumetlerin devrimci yön� 
timlerle i l i ık i lerini yeniden dUzenlemelerine göz yummak zorunluluğunu duyo
bi lecektir .  Endonezya ve F i l ipinler 'deki kukla hukUmetler, yeni duruma a l ı i"' 
mo hazırlıkları içinde gözUkmektedirler . 

Bununla birlikte, bölgede uluslararası yumuıama uygulamasının daha cb 
gUçleıeceği ,  yumuıaman'n gerektirdiği görevlerin daha do artacağı ortaya 
çıkmaktadır .  Yumuıama uygulaması ABD'nin hareket alanını sı nır lamakto, o
nun azgın emellerine gem vurmaktadı r .  Vietnam ve Kamboçya zaferlerinde 
yumuıama olgusunun payı bUy�tur. Şimdi ABD'nin yumuıoma karılSı nda bes 
lediği kuıkular gi ttikçe daha s ık  ifadesini bulmaktadır.  ABD, yumuıama" yı 
bel l i  askeri ve ekonomik konularla sınırlandırma isteğini yavaı yavaı açığ a 
vurmaktadı r .  K i ssinger, 13 MaylS'taki bir konuımasında, yumuıama uygulama
si dolayısıyla Sovyetler Birliği 'ni eleıtirmiı, " yumuıama bir tuzak , tek taraF
Ii Amerikan tavizlerine giden bir yol olmamal ıd ıril demiitir .  K issi nger ' in  ka 
nUjmaSl ,  " uydu"bölgeler diye nitelendirmekten çekinmediği bölgelerde yumu
ıoma 'nın ABD �tkisinin aleyhine geliıtiğinin fark ında olduğunu göstermekte -
dir. Bu olgu ABD 'yi fazlasıyla rahatsız etmek ted ir.  

ABD 'yi  rahats ız eden önemli konulardan biri de, kapıta l ist dUnyanın e
konomik sorunları n ın henUz ABD yararına yeterince çözumlenmemi� olmasıdır. 
Ekonomik sorunların gittikse karmaıık laımaSl ve UçUncU dUnya ulkelerinin ol'
ton etkisi , bu konunun önemini gUn geçtikçe arttırmaktadı r .  Kukla rejimle -
rin artık bir iıe yaramamaS l , Amerikan liderliğini tehlikeye sakmakto , ABD ' 
nin po l i tikasını Avrupa 'ya kaydırmakta ve ekonomik sorun lar ın  ağ ı r l ığ ın ı  ar
tır rroktadır . 

ABD yönetimi ,  artık her tur lu  uluslararası sorunun çözUmUnUn ABD 'den 
geçmediğini itiraf etmek teancak onsu z da bir çözUm olamayacağını i leri sur
mektedir.  Burada ABD açıs ı ndan görulen " iyimserlik" ABD yön'Oticilerinin bi
raz do zorla tak ı nd ık ları bir tutumdur. Ford yönetimini bu ön .. mde ulke için
de de ıirin gözUkmek zorundadır ve olayları biraz iyimserl ikle yorumlamak ge
rekmek tedir.  

BugUn ABD 'nin ul uslararası ekonomik pol itikası nın sorunlarından belki 
de en bUyüğu,  UçUncU dUnya ulkelerinin zorladığı "yeni bir u luslararası eko
nomik dUzenin" kurulması hareketidir. ÜçUncU dUnya hareketinin önemini gö
ren bazı Avrupo ' l ı  kapital ist ulkelerin Uç UncU dUnya ulkeleriyle özel i I i ık i 
lere girmeleri ABD'nin iıini zorlaıtırmaktadır.  Yeni uluslararası ekonomik du
zen hareketini frenlemek ABD 'ni n en önem l i  sorunları ndan biridir. 

ABD 'nin Avrupo'ya yöne l ik poli tikası yal n ı z  ekonomik değ i l ,  oynı za
manda siyasal ve askeridir de.  13 MOYIS'taki konuıması nda K issinger, Avrupo
dak i ,  Kanada'daki ve Japonya 'daki mUttefik ve dostlarıyla olon i l i ık i lerinin 
ABD için " birinci l öncel iğe"sahip olduğunu söylemektedir .  ABD bu konuda 
yoklaıan NATO zirvesine bUyuk önem vermektedir.  

Bu geliımeler içinde Orta Doğu bölgesinin önemi artmaktadır .  Guney 
Doğu Asya'daki gel i ımelerden sonra , Orta Doğu, Amerikan etk inliğinin önem
ii bir noktası olmaktadır .  Orta Doğu'nun ulus l ararası ekonomik sorunlardan do
ğan ayrı bir önemi de vor . Avrupo'l ı  kapital ist Ulkelerin de Orta Doğu'da eko
nomik çıkarlarını artırması ABD 'nin sonuç almasını gUçle�tirmekted ir .  Vietnam 
ve Kamboçya yeni lgi ler i ,  ABD 'nin Arap yarımadasındaki mUttefiklerini (Ö 
zel l ikle ÜrdUn ve Suudi Arabistan ' ı )  �ndiıelendirmektedir .  Bu koıullarda ABD 
nin "adım ad ı m  borıı" politikas ın ın  ıanSlndan kaybetmesi doğaldır. BUyuk bir 
olası l ık la  ABD yeniden tek mUttefik olarak js/ai l ' in yanına geçecek tir .  Bu taı.. 
dirde bölgede gerginliğin artması ıoıırtıcı olmayacaktır.  

da bu konuyu Yunanlı mes
lekdaşlarına anlatmaya ça 
lışmıştır. Ecevit 'le karşı 
karşıya olmadı!!ından yine 
de  memnun olan Yunan Dı 
şişleri ' n i  bundan da tatmin 
olması beklenemez. 

Öte yandan MC hUkUme 
tinin TUrk- Yunan ilişkile -
rinde CHP' nin onayını al
maksızın girişimlerde bu
lunması da güçtür. TUrki)e 
de  s iyasal ortam bu gergin
li!!inl sUrdUrdükçe ve ülke 
içinde MC hukuk ve demok
ras i dışına kaydıkça, hük U 
met i l e  CHP arasında d ı ş  
politikada bir diyalogun ku 
rulması iyice güçleşmekte. 
dir. Oysa MC hUkUmeti, 

CHP ile ilişkilerinin ger -
gin tutulmasını, iktidarının 
bir garantisi olarak gör -
mektedir J-ıUkUme t ' leki var 
lı!!ı, Anayasa sınırlarının 
zorlanmasına dayalıdır En 
a z ından bir seçim dönemi
ne kadar.Bu da,Türk - Yunan 
"yumuşama" sının çok a�ır 
ilerleyece!!ine, hatla bir 
yerde kesilebilece!!ine ö
nemli bir kanıUır. 

Roma görüşmeleri son· 
rasında Yunan kamuoyunun 
gösterdi!!i tepki de dikkat 
çekicidir. Yunan kamuoyu, 
aradaki gerginli!!in lavizll'!>
le çözUmlenmesine karşı 
olduııunu gÖslermektedl l'. 
Yunan kamuoyu, N /\TO ' nun 

işin içine karıştırılması 
karşışında Türk kamuoyun 
dan daha hassast ı r. Kara -
manlis hUkllmeli, her lür
lU yumuşama denemesinde 
geni� bir kamuo.vunun lep� 
siyle karşılaşacaktı r. 

MC BARIŞ GETiREMEZ 

TUrkiye 'deki ilerici  ve 
demokratik kamuoyu da ay_ 
nı hassasiyeti göstermek 
zorundadı r. M iJliyetci Cep. 
he 'nin lkiyüzlü şoven ve A
merikan yanl ısı teslimiyet
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sin olarak ortadan kaldırıl
ması. tki ülkenin çok yönlü 
bir işb irli!!i havasına gör
mesiyle mümkündUr. Ne 
"ar ki,bu iki Ulkenin NATO 
üyesi olarak kaldıkça,ara
larında iki ülkenin karşı
lıklı yararlarını gözeten 
kalıcı bir işbirlilıinin ku
rulması beklenemez. Nato 
üyeli!!i hem Türkiye '.)'e 
hem de Yunanistan'a alıır 
vecibeler yüklemekte. iki 
ülke arasındaki işbirli!!i
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s ı nırlamaktadır. Ba/tımsız 
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gözeten bir işbirligine yö
nelememektedirler. NATO 
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tUrlü unsuru biraraya ge
tiren, anti-komUnizm VE: 
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zeten Milliyetçi Cephe hü
kümeti, Türkiye ile Yuna
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döneminin açılmasını salt
lama gücünden yoksundur. 
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Çin Halk Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı Teng 
Hsiao-Ping önceki hafta i -
çinde Fransa 'yı ziyaret et
t i. Teng Hsiao-Ping ve ya
nındakiler, Gischard d 'Es
taing, Başbakan Chirac ve 
Dışişleri Bakanı Sauvag -
nargues 'la görüştüler. 

Teng Hsiao-Pingin bu 
görüşmeler sırasında yap
tıltı açıklamalar Avrupa 
Komünist Partilerinin sert 
tepkileriyle karşılaştı. Ga
zetelerde, Fransız Komü
nist Partisi Genel Sekrete 
ri Marçhais ' nin .Teng'i kı
nadıltı haberi yer aldı. 

Teng Hsiao-Rng Ely
seı! sarayında verilen ye
mekte konuştu. Çin Başba
kan Yardımcısınagöre, ba
rış için bugün en büyük teh� 
like, ABD ile SSCB arasın 
daki rekabetlen doguyordu. 
tki "süperdevlet"(! )arasın
daki yumuşama yapay ve 
geçici bir olguydu. Teng 
Hsiao-Ping şöyle diyordu: 
"tki sUperdevletin rekabe
tinin odak noktası Avrupa
dır . Barışı ve güvenlilti a
sıl tehdit edenin, dünya halk 
larını apaçık askerf tehdi
t i  altına alan ülke oldugunu 
kimse görmezlikten gele -
mez. "Teng, bu sözleriy
le, iki "süper devlet" (! ) 
arasında bir ayrım yaptı
ltını, ve özellikle Sovyet
ler Birliltini vurguladıltını 
gösteriyordu. ABD 'nin dün 
yanın çeşitli yerlerindeki, 
örneltin Avrupa 'daki, Ja -
ponya 'daki Orta-Dogu 'da
ki ve hatta GUneydogu As
ya 'daki varlıltına karşı ol
dugunu belirten tek bircüm 
le altzına almıyordu. 

Teng Hsiao- Ping, iki 
"süperdevlet" arasındaki 
rekabet hakkındaki teori
lerinl sergiledikten sonra 
savaşın kaçınılmazlıltı te
orisini de ortaya koydu : 
"sUper devletlerin reka
betlerini sürdürmeleri er 
geç bir dünya savaşına yol 
açacaktır. Bu katı gerçe
� ciddi olarak dikkate al
mak zorundayız ;  yoksa a
cısını bizler çekeriz. Fran 
sız halkının ve dilter Avru 
pa halklarının tarihin ver
di� dersleri unutmayacak 
larına eminiz. " Teng Hsia 
Ping, böylece Mao Çin�nin 
Avrupaıda gerginliltin yu
muşatılmasına, konvansi
yonel ve nUkleer slUihların 
azaltılmasına neden karşı 
çıktıltım da göstermiş olu 
yordu. Çin'in Avrupatla ba 
rışın pekişmesi için öner
di� yol(! )Avrupa'lı kapi
talist devletlerin sllahlan 
ması, nUkleer gUcUnUn ar
tırılması ve SovyetlerBir 
lilti 'ne karşı bir askeribIo
gun oluşturulmasıydı: Av
rupa 'nın baslıca kapitalist 

devletlerinin bir süredir 
peşinden koştugu ve NATO 
nun kamufie bir uzantısı 
olacak olan Avrupa Birlilti 
tezini işlemesi bir rastlan 
t ı  deltildir. 

Teng bunu şöyle dile ge 
tirili: "Bildiltiniz gibi Çin, 
kıta Avrupası'nın birliltini 
kararlı olarak desteklemek 
tedir. Batı Avrupa ülkele
rinin baltımsızlıklarını ko
rumak ve güvenlikle!i:inigü 
venceye almak amacıyla 
birlik yolunda durmaksızın 
ilerlemeleri, uluslararası 
durumun olumlu yolda ge -
lişmesine katkıda buluna -
caktıc. 

Halkı ve dilter Avrupa 
halkları emin olabilirler ki 
baltımsızlıklarını koruma 
ve birliklerini güçlendi rlJle 
davasında Çin halkının des
teltini her zaman bulacak -
lardır. Çin hükümeti AET 
ile ilişkilerini bu anlayış i
çinde yenilemektedir. " 

Teng Hsiao- Ping ' in  Av 
rupa Birlilti hakkında söyle 
dikleri Atlantik birlilti a
rasında bir ayrım yapma
dıltını, O'na göre Avrupa 
birliltinin ABD ve NATO 
dışında gerçekleşmesinin 
gerekmediltini gösteriyor
du. NATO ile uyum içinde 
bir Avrupa Savunma B i rli
lti kurulması gibi sloganlar 
özellikle ABD 'nin Güney
Dogu Asya yenilgisinden 
sonra Fransız militarialle
rinin altzından düşmez ol
muştur. Örneltin, Le Figa
ro, bu yenilgiden sonra "hür 
dünyanın korunması için her 
ne pahasına olursa olsun 
Avrupa'nın gUcUnU artırma 
sının" zorunlu oldugunu ya 
zıyordu. Fransı z  militarist 
leri ülkenin nükleer gücü
nUn bu Avrupa Birlilti emri
ne verilmesini öneriyorlar
dı. Böylelikle Fransa bir  
oldu-bitti i le  yenidenNATO 
ya ilhak edilmiş olacaktı . 
Başbakan Chirac, bundan 
bir ay kadar önce, Fransız 
nUkleer gücünün NATO'nun 
gücUnU artıracaltını açıkla
yan KomUnist P.aırtisi'ni ,  ül 
kenin ulusal savunmaSını 
baltalamakla su.çluyordu. 

Çin yöneticileri, emper 
yalizmin gerçekçi bir tah
lilini yapmaktan dikkatle 
kaçınmaktadırlar. Çin yöne 
ticlleri, emperyalizmi,  Av
rupa'nın kapitalist devlet
lerini de içine alan bir dUn 
ya sistemi olarak görme
mekte, se rmayenin uluslar 
arası niteliltinden d0ltan so 
nuçları ve çelişkileri gör
mezlikten gelmektedirler. 
Emperyalizmi bir dünya 
sistemi olarak nitelendir
memeierinin nedeni, çaltı
mızda kapitalizmle sosya
lizm arasındaki mücadele
yi ikinci plana atmak,hatta 

T E N G  H S i A O  - p i N G ' I N  F RA N SA G EZ i S i  

CIN YONETICILERI 
ATESLE OYNUYOR 

bütünüyle yok saymak is
temelerid i r. 

Dilter bir amaçları da 
Avrupa 'da iki sosyal sis
tem arasındaki yuınuşama 
yı engellemek ve bunun i
çin de Avrupa 'lı  kapitalist 
devletlerin Sovyetler Bir
liği 'ne karşı sHahlanınala
rıdır. Çin yönpt! mi,bu amaç 
la, Nat o ' nun ABD emperya
lizminin ve onun Avrupalı 
sadık müttefiklerinin lider 
liltinde bi r saldı rı örgütu 
oldugunu gizlerneye, bir sa 
vunma örgUtü olarak gös -
termeye çalışmaktadır. 
Teng Hisao - Ping'in Fran
sız yöneticHeriyle görüş
meleri Sı rasında, Varşova 
paktına karşı N .tı,  TO'yu des
tekledikle rini bildir
mesi bu açıdan hiç de şa
ş ı rtıcı deltildir. 

Teng'in,  A vrupa birlilti 
için çalıştıkların söyledi
lıi "halkla rdan" ( !  ) bi ri de 
Batı Alman hGkÜmetidir. 
Emperyalizmin GUney Do
gu Asya 'da gerilemesinden 
Avrupa'lı emppryalistler 
kadar endişelenpn Çin yö
netimi Bonn'a ümit balıla
maktadır. Frans ız Maocula 
rının organı J i I 1umanil� 
Rougp 'un 23 :'\isan tarihli 
deneme sayısında, Waltpr 
Schpel'in Fransa gezisi hak 
kında şöylp deniyordu : "A
merikanın Rus sosyal -em
peryalizmi karşısındaki bu 
çaresiz gerllpmpsi, Avrupa 
Ulkelerine, t ehdiledilen'gG
venliklerini korumak i ç i n  
ABD 'ye gilvenpnwyecekie
rini; herşeyden önce kendi
Jerine dayanmak s ı z ı n, vt' 
tuta r l ı  bir gGç oluş ıurmak 
ve sosyal empeı'y a l i z rn l a  
rafından yudum yuduın yu 

lulmamak. U,pre bi r-ı .. şmek 
sizin kendi lel"l ııi  s aVll llilma 
yacak l n l' ı n ı  gös l t ' r' l ı l : �l i ı ' ,  
işte \Va l i p ı' Sdı"ll \ I'upa 

TENG 

ALMAN iNTiKAMCıSı J. STRAUSS VE MAO 

nın siyasal birliltini ilerlet 
mek amacıyla bugün Fran
sa 'dadır. Çünkü, Batı Av
rupa ülkelerinin birliltinin 
geleceği büyük ölçüde Fran 
sa ve Almanya arasındaki 
ilişkilere dayanmaktadır . .  
Bugün Almanya'nın bir ya 
rısı Rus sosyal-emperya
lizminin sömürge tahakkü . 
mü altındadır.  Dilter yarı
sı ise, özellikle nükleer si 
lahlara sahip olmaması ne 
deniyle, Sovyet devine kar 
Şı büyük ölçüde yetersiz si 
lahlarla donanmıştır. İşte 
bu yüzden Patı Almanya Rus 
genişlemecileri için bir 
yer durumundadır. Yine bu 
yüzden, revizyonistler, nük 
leer plan da dahil olmak ü
zere kendisini tek başına 
savunabilecek bir Avrupa
da B'Itı Almanya 'nın bütün 
leşmesini istemempktedir
ler. " Içindeki bazı kelime
leri çıkarırsanız bu sözler 
aynı bir NATO elkitabında 
da bulunabiiiı'. Avrupa'nın 

I lderliltini ABD adına i1s t 
lenmiş olan Bonn hilkümet i ,  
son dönpmlerde, Avrupa'da 
kapitalizmin ayakta tutul 
mas ının ve Kata'nun vuru· 
cu gücünUn art ı rılmasının 
"parababa! ı� ın ı"  yapn1akta 
d ı r. Tek !\Imanya sloganla 
rı yeniden yüksplmpktp, i
ki Al manya a ı'asındaki gpr 
gi nlik arı 1 .. . 1 makl ad ı r. Ilonn 

hükllmpt i ,  .. l i n  .. g .. �· J '·dilıi 
I\ E 'J'  l i d e d i lt i n i  kullanal'ak 
" j\ v rupa b i l'l i �i ":1d t n a  Av
rupa dpvı .. l h·r · ini kpndi as
kt'ı·j amaçlaı ' ı  dOğTultusun 
da b iraraya get ir'me çaba
!:Hndad ı ı".  Bonn'un J\ v rupa 

l id .. ,·ı ı ltı A B D ' n i n  b .. ı ır t i  
I ns iyaı if i  all  ındad ı r  ve  ABD 
bu amac;.'la Avrupaıda yuınu
şaına'nın (d"l anl ' l n )  yavaş
l a t ı lmas ına çal ı şmaktad ı r. 

Ç i n  YIIIlt' l i c i lt' r i ,  bütün 
kt 'likin l a rıar ına r'ağınfi"n, 

iki "sOperdevletten" sade
ce birini, Sovyetler Birli
ltini hedef almaktadırlar. 
Bu yüzdenAvrupa'da savaş 
kışkırtıcılarını ve intikam 
cıları desteklemekten çe
kinmemektedirler. 

Teng'in Fransa'daki 
açıklamaları Avrupa ülke
lerinin iktidar çevrelerin 
de hararetle alkışlandı. Al 
kış sesleri yalnız Avrupa 
dan dlj. gelmedi. Türkiye' 
de de sermaye sınıfının 
sözcüleri Çin' n tutumunu 
kutlamakta geri kalmadı
lar. Tercüman'ın 2 2  Mayıs 
tarihli sayısında, Çin Bü
yükelçi 'si  Liu Chun' ın 
Tercüman gazetesiyle 
yaptıltı bir konuşmadan iz
lenimler yayınlandı. Ter
cüman yazarı E rgun Göze 
şöyle yazıyo r :  Çin Büyükel
çisi "bir noktayı sarahalle 
belirtiyor. SSCB ,  ABD 
den daha tehlikeli bir em
peryalisttir. (Ben) bizim 
hem kapitalist hem de sos
yalist emperyalistlere kar
Ş ı  oldugumuzu belirttikten 
sonra, Çin Halk Cumhuriye 
ti 'nin bilhassa SSC B '  ye 
karşı bazı demarşıarını 
tasvip ettiltimlzl belirtiyo
rum. Zafer Atay misalli -
yor. Çin'in NATO'ya, Or
tak Pazar'a laraflar oldu
gunu ve Kı  brıs işinde SSCB 
den daha nel davrandıltını 
söylüyor . .  Fransa ' n ın, F" an 
sız  KomUnist Partisi inin, 
Ç inin Ortak Paza r ' ı  teşvik 
etınpsinp kar ŞI giriştilti gü 
rilH ülil protesto ile çalka
landll!ıl1l ima pderek, " şu 
anda blz size, Fransız Ko

münist Partisinden daha ya 
kınız" diyorum. Kahkaha
lardan sonra BiiyUkelçi, 
"Görüyor musunuz, işte 
ortak taraOarımız meyda-
na ç ı k ıyor. " d i yoı" . . . . . .  . 
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halkları emin olabilirler ki 
baltımsızlıklarını koruma 
ve birliklerini güçlendi rlJle 
davasında Çin halkının des
teltini her zaman bulacak -
lardır. Çin hükümeti AET 
ile ilişkilerini bu anlayış i
çinde yenilemektedir. " 

Teng Hsiao- Ping ' in  Av 
rupa Birlilti Birlilti Birlilt hakkında söyle 
dikleri Atlantik birlilti a
rasında bir ayrım yapma
dıltını, O'na göre Avrupa 
birliltinin ABD ve NATO 
dışında gerçekleşmesinin 
gerekmediltini gösteriyor
du. NATO ile uyum içinde 
bir Avrupa Savunma B i rlilili
lti kurulması gibi sloganlar 
özellikle ABD 'nin Güney
Dogu Asya yenilgisinden 
sonra Fransız militarialle
rinin altzından düşmez ol
muştur. Örneltin, Le Figa
ro, bu yenilgiden sonra "hür 
dünyanın korunması için her 
ne pahasına olursa olsun 
Avrupa'nın gUcUnU artırma 
sının" zorunlu oldugunu ya 
zıyordu. Fransı z  militarist 
leri ülkenin nükleer gücü
nUn bu Avrupa Birlilti emri
ne verilmesini öneriyorlar
dı. Böylelikle Fransa bir  
oldu-bitti i le  yenidenNATO 
ya ilhak edilmiş olacaktı . 
Başbakan Chirac, bundan 
bir ay kadar önce, Fransız 
nUkleer gücünün NATO'nun 
gücUnU artıracaltını açıkla
yan KomUnist P.aırtisi'ni ,  ül 
kenin ulusal savunmaSını 
baltalamakla su.çluyordu. 

Çin yöneticileri, emper 
yalizmin gerçekçi bir tah
lilini yapmaktan dikkatle 
kaçınmaktadırlar. Çin yöne 
ticlleri, emperyalizmi,  Av
rupa'nın kapitalist devlet
lerini de içine alan bir dUn 
ya sistemi olarak görme
mekte, se rmayenin uluslar 
arası niteliltinden d0ltan so 

bütünüyle yok saymak is
temelerid i r. 

Dilter bir amaçları da 
Avrupa 'da iki sosyal sis
tem arasındaki yuınuşama 
yı engellemek ve bunun i
çin de Avrupa 'lı  kapitalist 
devletlerin Sovyetler Bir
liği 'ne karşı sHahlanınala
rıdır. Çin yönpt! mi,bu amaç 
la, Nat o ' nun ABD emperya
lizminin ve onun Avrupalı 
sadık müttefiklerinin lider 
liltinde bi r saldı rı örgütu 
oldugunu gizlerneye, bir sa 
vunma örgUtü olarak gös -
termeye çalışmaktadır. 
Teng Hisao - Ping'in Fran
sız yöneticHeriyle görüş
meleri Sı rasında, Varşova 
paktına karşı N .tı,  TO'yu N .tı,  TO'yu N .tı,  des
tekledikle rini bildir
mesi bu açıdan hiç de şa
ş ı rtıcı deltildir. 

Teng'in,  A vrupa birlilti 
için çalıştıkların söyledi
lıi "halkla rdan" ( !  ) bi ri de 
Batı Alman hGkÜmetidir. 
Emperyalizmin GUney Do
gu Asya 'da gerilemesinden 
Avrupa'lı emppryalistler 
kadar endişelenpn Çin yö
netimi Bonn'a ümit balıla
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rının organı J i I 1umanil� 
Rougp 'un 23 :'\isan tarihli 
deneme sayısında, Waltpr 
Schpel'in Fransa gezisi hak 
kında şöylp deniyordu : "A
merikanın Rus sosyal -em
peryalizmi karşısındaki bu 
çaresiz gerllpmpsi, Avrupa 
Ulkelerine, t ehdiledilen'gG
venliklerini korumak i ç i n  
ABD 'ye gilvenpnwyecekie
rini; herşeyden önce kendi
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rupa ülkelerinin birliltinin 
geleceği büyük ölçüde Fran 
sa ve Almanya arasındaki 
ilişkilere dayanmaktadır . .  dayanmaktadır . .  dayanmaktadır 
Bugün Almanya'nın bir ya 
rısı Rus sosyal-emperya
lizminin sömürge tahakkü . 
mü altındadır.  Dilter yarı
sı ise, özellikle nükleer si 
lahlara sahip olmaması ne 
deniyle, Sovyet devine kar 
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2 Haziran 1 9 7 0 'de ted� 
vi olmak i ç in gittiği Bulga
ristan'da hayata gözlerini 
kapayan gerçekçi Türk ed<>
biyatımn usta ve etkin ka
lemlerinden Orhan Kemal 
ölümünün 5. yılında yapıla
cak büyük bir törenle anıla
caktır. 

Türk edebiyatımn ge r 
çek halkçı yazarı olan Or
han Kemal ( Mehmet Raşit 
ÖğUt ç ü )  1914 de Adana 'mn 
Ceyhan ilçesinde doğmuş -
tur . Babası avukat Abdül -
kadi r Kemali  Bey, annes i 
öğretmen Az ime Hanımdın 
Ulusal Kurtuluş Savaşımı
zın önemli k i ş ile rinden bi -

ORHAN 
KEMAl 
ANilıYOR 

ri olan Abdülkadi r Kemali 
Bey, siyasal mücadelesini  
bağımsızlık ülküsü doğru l 
tusunda yoğunlaşt ı rdık tan 
bir  süre sonra Türkiye Bü
yük Millet Mec l i s i ' ne biri n
ci dönem Kastamonu M i l 
Ietvekil i  olarak gi rmi� ve 
yeni Türkiye Cumhudye t i '  
n i n  kuruluş ve yöne t i mi nde 
görev almı ştır.  I D 30 da 
Hal k F ı rkasına kal' Ş ı  Aha
li  Fırka s ı n ı  kuran Abdül -
kadir Kemali Bey, siyasal 
durumlar nedeniyle Suriye-
ye sürgün gitrnek zorunda 
kalır. Ortaokul öğrenlınini 
yarım bırakan Orhan K e  -
mal babasıyla birl ik.te 8ey
rut ' a  giderek hayata a t ı l ı r .  

B i r' S Ü I'l' s o ı ı r a  :\da na ' y a  
d ü t l e n  O r h a n  K e m a l  fab r i 

k a i a nıcı. ı � ç' i J i k , clokllll1a(' ı 
i ı k v P  k a l i p l i k .vap" , .a k  ha 
,' a t ı n ı  H li rdli l ' ü r ' ,  0 .\  ı ı ı a ı� -
da ,\"Cl I llwğa � ÖIlE' l en Orhan 
K e m n l  fl s J.; � r l i k  i1üI'ev i n i 'y� 
pa l'keıı ., cH· g l l a n ı r  ve T ü r k  

Ce/.a K a n u nuııun � )  madde 
s i  u.'gu l ana rak ;) .' 1 1  ('eza 

gi.,·e ı" .  I D :lD'da HurHa Ceza 
e v i ndt, ,Hı t a rk e n  r Li r k  e d e b �  
,\,a l l l 1 l n  ill ü n ı s ü z  Uli ı a t:i l  \a
Z Hn l I i k met ' le t a nı ş ı r .  Bu 
t a n i ii illa O l'nan l\.ema l ' i n ,Vct 
z a l' l ı ğı n ı n  dönüm nokta s ı  o 
I U I' ,  Ecpb ıya t ı m ı 7 a  ş i i rle 
gi ren Orhan Kern a i  c e z a e 
v i nde h i kaye ,'e roman yan. 
llliJğa yöne i i ı· , Topluma ve 
insanlar'a g e r ç e k ç i  aç ıdan 
bak m a k ,  bu aç ıdan vermek 
doğrultusunda büyük gel i ş 
m e l e r  kazaDan Orhan Ke -
mal 'Tü r k  edebiyatına unu
tulmaz t i p l e r ,  öl ümsüz ya
p ı t l a r  ve I'İ r ,  

Yaşam ı n h e r  döne m i ni 
bir kalem eııı e k ç i s i  olarak 
.'"aşıyan ve bunun övüncünü 
bülün bir ömür onurla taş ... 
yan Oı·han J...: e m a l ,  hayat ı n  
büt ü n z o r l u k l a r ı n a  I 'a�men 
y a z d ı k l a r ı ndan ödün verme
miş, gl'r<;' ek�' i  ve halkçı n ı 
t e l iğ i n i  büt ün etk i n l i ği)']e 
s ü rd ü nnliş yazal'lar ı m ı z 
d a n  b i ri d i r .  ı":apitalist  d ü  -

,., zenin b ii t ü n  bas k ı larına ka
Il'mi.vle k a r ş ı  ç ı k a n  Orhan 

Kem a l ' i n e l l i,yi a ş k ı n  k i  -
t a p ı a r ı ndan b a z ı l a r ı nı şöy
le s ı r<-t l l ,\'a b i ı i ı� i z ;  

E k Jl1<,k "a vgas ı . Sa rhoır 
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TRT'YI BOYKOT 
TRT 'ye yönelik anti 

demokratik ve hukuk dışı 
baskılara ve gerçekleşti r i
len yönet i m  değişikliğine 
karşı tepki ler  devam et
mektedir. B lindiği gibi  
ısmail Cem'ın görevinden 
alınarak yerine Nevzat 
Ya ıçıntaş 'ın atanmasından 
sonra, TRT görevlilerinin 
bir bölümünUn yanısıra, lıa
z ı sanatçılar da TRT 'den 
ayrılmaya , ya da T R T 'y i  
boykot etmeye başlamış
lardır. 1 l" lk TUrkUleri sa
natçısı  Atakan Çellk
In "Yeni yönetimi halka dö
nUk bulmayıp" i stifa etme
s inden sonra, besteei ve 
yönetmen Timur Selçuk da 

TRT'yi boykot ettiğini be
lirtmiş,  diğer s a n aı ç ı l a r ı  

d a  aynı eyleme davet e t 
m i ş t i .  

Son o l " rak, T ü l'idy<, 
Y a zarlar n ; ı' l i ği de TRT ' 
yi boykot ha rekeı i ne ka" 1 -
mış t ı r. 

Türkiye Ya z a f' l a r  
Sendikası iki nci Başkanı 
yazar BEKiR Y I LDIZ yap 
t ığı bas ı n  t o p l a n l ı s ı nd a ,  
TU rkiye Y a z a r' l a r  Se ndika 
s ı  Yönetim Ku ru l u  ' nun.  U �  
yesi bulunan bUI Un T ü  r'k 
yazarlarını, T H T  , ön .. l i 
minin halk ı n  ç ı karlar ' l lla 
karşı bir biçimde deği ş t i 
rilmesini  proles l o ;ı m a c ı y 
l a .  simdi ki T R T  VÖIll' l j m i -

ni boykc u ,  kur'uııula 11(' 1 '

hangi b i ı' h i , i ll1dt' b u l u n a n  
eserler' i n i  gt..o r' j  ç'E'kın ('.\' {> ,  
i ş b i r l iğ i n elı' hu lunm rımaya , 
bundan böy l t' <.1(' f'St' I '  vt'l '
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taza, Eskici Dükkanı ,  Kanıt 
Toprak l a r .  Bir F i l i z  Vardı, 
Arkadaş I s ]ıkla,." Vukuat 
Var. 

Ö lün1Unden bir süre SO� 
ra ailesi  tarafından ve bjr 
önceki yıl yayınlanan ro -
manlara ve rilmek ve Orhan 
Kemal ' i n  anıs ına saygı ol
mak üzere b i r  "Orhan Ke -
mal Rornan Armağanı" dü
zenlenmiştir.  ller yıl 2 Ha
z i ran ı da yapılan anma top
l a n l ıs ı nda verilen Armağan 
Türk edebiyatını n gerçekçi 
ve topluıncu doğrultudaki 
en önemli  Armağanların -
dan b i ri olarak önemini ve 
etkinliğini s ü rdü rmektedi r. 

TOrkiye 'nin en çalkan
tılı döne mlerinden 1971 yı
lında Armağan o yılın s iya
s a l  durumlarına karşı bir 
direniş anlamı içerisinde 
ve rilmemi ştir. 1 9 7 2  yılında 
siyasal sanık olarak ceza
evinde yatan Yılmaz Güney� 
i n  Boynu Bükük Öldüler ro
manı kazanmıştır, Yazarın 
tutuklu olması nedeniyle Ar_ 
mağan ödülü altın ve gümüş 
karışımı özel plaket kendi 
s ine verilememiştir. 1 9 7 3  
d e  A rmağan Se çici Kurulu 
ödüle katılan romanlar i -
çinde çetin Altan' ın Büyük 
Gözal t ı  romanını Armağa
na Ilygun bulmuş, bu kere 
de çetin Altan' ın Sağmal -
cılar Cezaevinde bulunoıa
s ı  nedeniyle A emağan ödü
lü plaket kazanan yazara 
veı"i lememiştir.  1974\:1e A r
mağ,am Yenişehi r'de B i r  
Öğle Vakti romanıyla Sev
g i  Soysal kazanmıştır. A r 
mağan ancak her üç yaza
rında özgürlüklerine geçen 
yıl kavuşması sonucu Türk 

Sinematek Derneğinde dü -

zenlenen bir törenle veri
lebilmiştir. 

Bu yılda "Orhan Kemal 
Roman Armağanı 19 75"tö
reni ve Orhan Kema l ' i  5. 
yıl  anma toplanlısı 1 Hazi 
ran 1 9 7 5  pazar günü saat 

15 'de Türk Sinematek Der
neği salonunda aşağıda su 

nulan program içinde dUze 
lenecekti r. 

Açılış Konu ş ması:Onal 
Kutlar 

Armağanın geçmişi ve 
1975 sonuçlarının bildiri l
mesi ve kazanan yazar ü -
zerine genel bir değerlen
d i e me : Rauf Mutluay 

Türk Yazarları Sendika
sı adına: Yaşar Kemal 

Çalışanların Yazarı Or
han Kemal: Bekir Yıldız 

Orhan Kemal 'in Türk 
edebiyatındaki ye ri ve öne
mi : Demirtaş Ceyhun 

Türk Sinemasında Or -
han Kemal:  Atila Dorsay 

Türk Tiyatrosunda Or -
han Kemal : Ali  Özgentürk 

A r mağanı kazanan ya -
zara ödüIün aile adına ve -
rilmesi ve kazanan yazarın 
konuşması. 

Armağan Seçici  Kurulu 
Vedat Günyol 
Cevdet Kudret 

Fikret Oıyam 
Rauf Mutluay 
Fethi Naci 
Mehmet H. Dogan 
Hilmi Yavuz 
Konur E rtop 
Nure r Ugurlu 
Vedat Günyol ile Cevdet 

Kudret ' i n  işlerinin çokluğu 
nedeniyle Seçici Kurul 'dan 
ayrılmaları Uzerine yeni 

Seçici Kurula Behçet Nec� 
tigil ile Asım Bezirci seçil
mişlerdir. 

sendikalar 
üzerine 

• 
k.marx 
tengels 
v.i.lenin 

• 
Işçi harekeUerl 

grevler ve lşel birliklerI 
sermaye Ile emek arasındakı mücadele ve sonuçları 

mülksüzleştirllenlere karşı yasalar 
adlı bır lşgünO karşllıOı adlı bır Ocrel 

grevler o'slüne 
kitle yokSUllaşmasının ve ekonomık mu code lenin şlddetlenmesl 

parU'nln sendIkalara karşı tavrı OstOne 
sendIka torof91zll01 

parU Işlerinin karakıer ve OrgOısel biçimleri 
Işçi sınıfı hareketInIn biçimleri 

ted� 
Bulga

gözlerini 
Türk ed<>
etkin ka

Kemal 
yapıla

anılaanılaanıla

ge r 
olan Or

Raşit 
Adana 'mn 

Ceyhan ilçesinde doğmuş -
Abdül -
annes i 

Hanımdın 
Savaşımı
rinden bi -

ri olan Abdülkadi r Kemali 
Bey, siyasal mücadelesini  
bağımsızlık ülküsü doğru l 
tusunda yoğunlaşt ı rdık tan 
bir  süre sonra Türkiye Bü
yük Millet Mec l i s i ' ne biri n
ci dönem Kastamonu M i l 
Ietvekil i  olarak gi rmi� ve 
yeni Türkiye Cumhudye t i '  
n i n  kuruluş ve yöne t i mi nde 
görev almı ştır.  I D 30 da 
Hal k F ı rkasına kal' Ş ı  Aha
li  Fırka s ı n ı  kuran Abdül -
kadir Kemali Bey, siyasal 
durumlar nedeniyle Suriye-
ye sürgün gitrnek zorunda 
kalır. Ortaokul öğrenlınini 
yarım bırakan Orhan K e  -
mal babasıyla birl ik.te 8ey
rut ' a  giderek hayata a t ı l ı r .  

I U I' ,  Ecpb ıya t ı m ı 7 a  ş i i rle 
gi ren Orhan Kern a i  c e z a e 
v i nde h i kaye ,'e roman yan. 
llliJğa yöne i i ı· , Topluma ve 
insanlar'a g e r ç e k ç i  aç ıdan 
bak m a k ,  bu aç ıdan vermek 
doğrultusunda büyük gel i ş 
m e l e r  kazaDan Orhan Ke -
mal 'Tü r k  edebiyatına unu
tulmaz t i p l e r ,  öl ümsüz ya
p ı t l a r  ve I'İ r ,  

Yaşam ı n h e r  döne m i ni 
bir kalem eııı e k ç i s i  olarak 
.'"aşıyan ve bunun övüncünü 
bülün bir ömür onurla taş ... 
yan Oı·han J...: e m a l ,  hayat ı n  
büt ü n z o r l u k l a r ı n a  I 'a�men 
y a z d ı k l a r ı ndan ödün verme
miş, gl'r<;' ek�' i  ek�' i  ek� ve halkçı n ı 
t e l iğ i n i  büt ün etk i n l i ği)']e 
s ü rd ü nnliş yazal'lar ı m ı z 
d a n  b i ri d i r .  ı":apitalist  d ü  -

,., zenin b ii t ü n  bas k ı larına ka
Il'mi.vle k a r ş ı  ç ı k a n  Orhan 
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en önemli  Armağanların -
dan b i ri olarak önemini ve 
etkinliğini s ü rdü rmektedi r. r. r

TOrkiye 'nin en çalkan
tılı döne mlerinden 1971 yı
lında Armağan o yılın s iya
s a l  durumlarına karşı bir 
direniş anlamı içerisinde 
ve rilmemi ştir. 1 9 7 2  yılında 
siyasal sanık olarak ceza
evinde yatan Yılmaz Güney� 
i n  Boynu Bükük Öldüler ro
manı kazanmıştır, Yazarın 
tutuklu olması nedeniyle Ar_ Ar_ Ar
mağan ödülü altın ve gümüş 
karışımı özel plaket kendi 
s ine verilememiştir. 1 9 7 3  
d e  A rmağan Se çici Kurulu 
ödüle katılan romanlar i -
çinde çetin Altan' ın Büyük 
Gözal t ı  romanını Armağa
na Ilygun bulmuş, bu kere 
de çetin Altan' ın Sağmal -
cılar Cezaevinde bulunoıa
s ı  nedeniyle A emağan ödü
lü plaket kazanan yazara 
veı"i lememiştir.  veı"i lememiştir.  veı 1974\:1e A r
mağ,am Yenişehi r'de B i r  
Öğle Vakti romanıyla Sev
g i  Soysal kazanmıştır. A r 
mağan ancak her üç yaza
rında özgürlüklerine geçen 
yıl kavuşması sonucu Türk 
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htihat ve Terakki 'nin iflasından beri , TUrkiyeınin yönetici l eri , ordu
nun siyasete korı�masın ı  önlemek için her tUrlu tedbirin a l ınması gerektiğine 
candan inanmıılar ve bu yolda bUyUk çabalar harcamıılard ı .  O kadar k i ,  otuz 
y ı l l ı k  Cumhuriyet denemesinden sonra, ordu, hemen hemen tamamen siyaset
ten yal ı t ı lmıı duruma gelmiıti . Böyle almasına rağmen, gUnUn birinde ordu 
kendini siyasetin gtıbeğinde buldu. Bu nas ı l oldu ? Harcanan bUtUn çabalara 
rağmen bu ge l i�me niye önlenemed i ?  Kanımızca, bu sorunun cevabı ,  toplum 
YOjamının değiımez bir yasası nda aranmal ıdır.  Yasa ıtıyledir : s ın ıf l ı  toplum
larda devlet çtızUlmeye yUz tutarsa, bOjka bir deyiı le,  anarıi miktarı bel l i  
b i r  dUzeyin Ustune çıkarsa, o toplumun e n  tsrgUtlU gUcU dUzeni sağlamak için 
devlete el koyor . Bu, siyasal nitelikte bir yasedır.  Yani ,  toplumun sınıfsal 
yapısı ne olursa olsun, kaçını lmaz olarak i� ler. 

Temmuz 1954·t'; kabul edilen genel azi l yasasının sUrek l i  tehdidi al
tında bulunan idare, tamamen felç olmuıtu. Memurlar, bir yandan "görUlen 
IUzum Uzerinel! iılerini yitirmek korkusu içinde YOiorlorken, öte yandan suç 
iıleyip i leride hesap verme durumunda kalmaktan çekiniyarlardı . Halk Parti
si  ,"devri sobık" yaratacağ ı n ı ,  yani hesap soracağını  açıkça i l ôn etmi�ti . Yar
gı gUcU, tam bir çaresizlik içindeyd i .  En Ust dUzeydeki yargıç lar bi le,  ansı
zın görevlerinden atı labi l iyorlard ı .  GUvenceleri ile vicdanları arasında s ıkı
ı ıP kalmıılard ı .  Anayasa 'n ın  tıngtırdUğU mahkeme bağımsı z l ı ğ ı ,  içi  tumuyle 
boıalmıı bir kavram hal ine gelmiıti . iktidarın temel i olan ordu bi le  kaynaıma
ya iti lmiıti . Ocak 1958'de açığa çıkan Dokuz Subay Olayı 'nın gösterdiği g i
bi , S i lah l ı  Kuvvetler'de çtızUlme e�i l imleri baılamııt ı .  Daha tıneml isi , ordu 
bu olayı kendi içinde tsrtbas etmeyi yeğ tutmuıtu. 

Resmi kurumlardaki bu buhran , giderek toplumun bUtUn kesimlerine 
yayı l ıyordu. 1956'da kabul edilen ve her neredeolursa olsun "maksadı mahsu
sa mUstenitil olarak toplanı lmasını yasaklayan Toplantı ve Gösteri YUrUyU�leri 
yasasına rağmen , 'muhalefet bUyuk gtısteri ler dUzeni iyor ve pal isin coplu ,  kam
ç ı l ı .ve s i lôh l ı  mUdahalesiyle bu gtısteri ler kan l ı  kavgalorla sonuçlanıyordu. 
Üste l ik , Nisan 1959'da Halk Partisi 'nin baııattığı " bUyUk taarruz" l a ,  bu kav
galar, iktidarın veya muhalefetin yandaıı olarak halk ın  bizzat katı ldığı  bUyük 
meydan savOjları halini almııt ı . Mayıs 1959'da yer alan Topkapı Olayları , U i
kede muhalefetin can gUvenl iğinin bi le  kalmadığını  ortaya kaymuıtu. 

3 Mayıs 1959'da, Cumhuriyet tarihinde i l k  kez gazeteler beyaz sUtun
larla çıktı . iktidar. olaylar için koyduğu yayın yasak ların,n haber verilmesini 
dahi yosoklaml�tl . °Bosın omansız bir baskı al tına a l ınmı�tı . Gazeteler kapatı 
l ıyor, matbaalara el  konuyor, gazeteci l er hapse atı l ıyordu . Yasa dııı l ı k  ve 
huzursuzluk iktidar partisine bi le  bulaımııtı . 1955'ten sonra artık hi, kongre 
topl amayan Demokrat Parti yönetici leri , herhangi bir i ç  muhalefetin ye�erme
sine en ufak bir olanak tanımıyorlard ı .  

1 8  Nisan 1960'ta, yasa dıı ı l ı k  artık san kertesine ulaımııtı . Meclisteki 
Demokrat çoğunluk, o gUn , u CH P ve bir k ıs ım bas ın  hakkındaU soru�turma yap
mak Uzere bir komisyon kurmu�tu . Dokuz gUn sonra , bu komisyonun görev ve 
yetk i lerini dUzenleyen yasa kabul edi l d i .  Bu yasa, Demokrat iktidarın Anaya
sa dııına dUjtUğUnun en açık belgesi oldu . Muhal efete ve basına karıı bir mec
lis soruıturma komisyonunun kurulmas ın ınhukukrolanaksı z l ı�.ı bir yana, bu k.o
misyon akı l lara durgunluk verecek yetk i lerle donatı lmı�t ı .  Orneğin:  savcı ların 
sulh ve sorgu yargı çları n ın ve askeri adliamirlerin bUtun yetk i lerini kul lanmak 
yayın  yasak ları koymak , gazete ve dergi toplatmak , matbaalara el koymak , 
her turlu toplantı ve gösteriyi yasak lamak, soru�turmasın ı  yUrUtmek için " I u
zumlu göreceği bi l cUmle tedbir ve kararları U olmak ve nihayet, "HukUmetin 
bUtun vası talarından istifade" etmek� Üstel i k ,  bu soru�turma gizl i  olacaktı , 
komisyonun kararlarına kar�ı gelenler hapisle cezaland ırı  lacaktı ve komisyon 
kararlarına kar�ı hiç bir mercie i tiraz ol unamayacaktı . YUrUtmenir'! ve yargı
nın öneml i  bir bölUm yetki l erini bir meclis komisyonuna aktaran bu yasa i l e  
anayasol dUzenin sonu gelmi�ti . . 

Yasanın kabulUnUn ertesi gUnU bUyUktsğrenci gtısteri leri baııad ı .  Ikti
dar, baıkent sokaklarına dahi söz geçiremiyardu. 21 Mayıs 'ta Harbiyel i lerin 
yUrUyUıU,  anarıinin artık dayanılmaz bir dUzeye çıktığının a,ık kanıtı oldu . 
� durumda , yukarıda söz U edilen toplumsal yasanın i� lememesi , toplumdaki 
en tsrgUtlU gUcUn bu dağ ı l maya birsan vermemesi dUıUnUlemezdi . Nitek:m tıy
le oldu ; siyasete korljmaması için her tUrlu tedbire bajvurulan bir ordu, ansı
zın kendini devletin baı.ında buldu. 

Ancak bu noktada, cevaplandır ı lması gerekenikinci bir soru beIirmek
tedir • Kaçı nı lmaz hale gelen bu mUdahalesini ordu niye iktidardan yana de
ğ i l  de, muhal efetten yana yapmııtır ? 

Bu soruya cevap alabilecek turlu nedenler vardır.  Yer dar l ığ ı  dolayı
sıyla, bunların sadece birkaçını sıralomakla yetineceğiz.  Bir kere, 1954'ten 
itibaren ulkede alabildiğine geliıen enflasyon, bUtUn memurlar gibi subay ları 
da geçim sıkıntısı içine dUıUrmUjtu. Üste l ik ,  Halk Partisi dtıneminde sahip o l 
dukları i tibarı da  yitirmiılerdi . Demokrat Parti 'ye karı ı ,  hem madd i ,  hem de 
manevi gerekçelerle beslenen bir h ınç duyuyorlardı . Öte yandan ordu, i i .  
Mahmut'tan ber i ,  kendisini batı l ı la�ma hareketinin öncUsU sayıyordu. Buna, 
Cumhuriyet'ten sonra, Ataturk devrimlerinin bekçil iği eklenmiıti . Oysa De
mokrat Parti , muhalefetteki bUtUn l iberal leıme vaatlerine sırt çevirdiği gibi , 
layik l ik  ve d i l  devrimi a lanlarında Ataturk ' ten uzak laıma eği l imleri gtıster
miıti . Ordunun bunu ncı karıı l aması bek lenemezdi .  Nihayet, eski bir ordu 
komutanı tarafından ytıneti len muhalefet tamamen reiim içi idi .  Baıka bir de
yiıle, muhalefet, toplumun sınıf yapıs ını  tehdit etmiyor, kurulu toplumsal du
zeni temelinden değiıtirici bir eği l im gtsstermiyardu . Ordu, anun safına geç
mekle,  kendi temel lerini hi, bir biçimde tehlikeye atmayacaktı . Nitekim, 
sonraki gel iımeler bu teıhisin doğru olduğunu, mUdahale sonucu ordunun ken
di temel lerini daha da soğlamlaıtırdığ ın ı  gtssterd i .  

Bu' b i r  ihti lôl  midir,  yoksa bir darbe midir? Bilindiği gibi ihti lô l , 
toplumun s ınıf  yapısında ktıklU bir de�iıik l iği  iz leyen veya ana yol açan bir 
siyasal iktidar değiıik liğidir. 27 Mayıs'tan sonra egemen s ın ıflar ittifakı nda 

sanayi buriuvazisine daha bUyUk bir pay ayrı ldığı gtırUlmek le beraber , bu ha
reketin sınıf egemen liğ ini kökten değiıtirici bir nitel ik taıımadıııı ortadadır. 
Bu bakımdan 27 Mayıs'a ihti lôl demek alanoğı yoktur . Öyle ise, 27 Mayıs 
basit bir darbe midir? Bilindiği gibi , siyaset bi l iminde darbe, devletin bir gU
cUnUn diğer gUçlerini aloıağı etmesidir . Uzaktan bak ı ldığında,  27 Mayıs ha
reketi , bu tanıma tamamen uygun bir biçimde, ordunun hukumeti devirdiği ba
sit bir darbe alarak gtırUlebi l i r .  Ne var k i ,  gerçek biraz daha karmOjıkt ır.  

Bir  kere, 27 Mayıs olduğunda, artada meıru dUzen diye bir ıey yoktu. 
Asl ında darbeyi yapan Demokrat Parti çoğunluğu a lmuıtur. iktidardaki part i ,  
Anayasa'nın tamamen dli lna çıkarak , devlet gUçlerinin bir böl Umunu ötekinin 
ve toplumdaki bUtun muhal iflerinin Uzerine sUrmeyi denemiıtir. B .. açıdan bo-. 
k ı ld ığında , 27 Mayıs ,  asl ı nda bir "karıı -darbe" o larak gtsrunmektedir .Bu ni
teliğinden dolayıdır ki ,  27 Mayıs kendisine rahatl ık la  " ihti la l "  sıfatını yakıı
tırabi lm!J ve ayd ınların öneml i  bir k ısmı bunu tamamen mevu görebilmiıtir. 

ikincis i ,  yukarıda belirti ldiği gibi , 27 Mayıs , toplumun artık dayana-. 
mayacağı bir duzeye ulaımıı olan anarıiye san verme hareketi id i .  Bu yo.nıyla 
jOhtilal veya darbe olu�undan bağımsız olarak , toplumun kendi varl ığını sUrdu
rebilmesi için kaçını lmaz hale gelen bir sağ l ı k  tedbiri niteliği toı1yordu . Son 
ana kadar Demokratlar ı n  arkası ndaöneml i  bir halk desteği bulunmasına rağmen 
(15 Mayıs 1960'ta izmir'e gelen Menderes ' i  iki yUz bin kiıi karıı lamııt ı ) ,  27 
Mayıs sabahı memleketin tUmU rahat bir nefes almlj ve yeni yönetime karıı ö
neml i  hiç bir muhalefet hareketi gtırUlmemiıtir. 

- UçUncUsü, 27 Mayıs ,  toplumsal tabandan tamamen yoksun, basit bir 
saray darbesi değ i l d i .  27 Mayıs ' ın  bir bUrakrat-aydın  ayaklanması olduğu çok 
stıylenmiıtir. Ancak , dağru olan bu teıhis daha temelde bulunan bir baıka 
gerçeği tırtmemel idir.  Temeldeki gerçek ıudur ki , 27 Mayıs TUrk burjuvazisi
nin demokratik devriminin son halkos ıd ır .  Bi l indiği gibi k lasik demokrasi " 
burjuvazinin normal rejimidir. Sosya l izm tehdidi ciddile�medikçe, burjuvazi 
k lasik demokrasiden vazgeçmek istemez . 1960'ta burjuvazinin .l)öyle bir teh
dit le karJ ı laJmadığ l  ortadad ır.  Böyle bir durumda, bUrokrasinin ve aydınların 
kendi çıkarları için verdik leri mUcadele,  egemen sın ıfların kendi normal si
yasal çerçevelerine kavuımak için gtısterdikleri c;aba i l e çakıımııtır. TUrk bur
juvazisinin siyasal devriminin i l k  adımını nas ı l  Ittihatç ı lar atmııl arso, son 0-
�amasını  do 27 Mayısçı lar gerçek leJtirmillerdir.  

27 Mayıs ' ın  en önemli sonucu , yukarıda da belirtildiği gibi , TUrkiye
de demokratik devrimi tamamlamıı almasıd ır.  Öze l l ik le bu hareketin getirdiği 
yeni anayasa i le ,  k lasik demokrasi , hukuk dUzenimizin dayanağı haline gel 
miJtir. Böylece burjuvazi ,  kendi ideal siyasal dUzenine kovujmo fırsatını bul 
muıtur. Ancak , b u  olanakla birl ikte burjuvazi Çeliık i l i  bir duruma dUjmUjtur . 

Gerçekten de, 1960'ta Batı 'da k lasik demokrasi artık sasyal bir içerik 
kazonmli ,  "neo-k la�ik" demokrasi haline gelmi�ti . Burjuvazi bak ımı ndan ör
nek a l ınabi lecek tek demokrasi turU de bu idi . Sosyal hakları reddedip sadece 
k lasik demokrasi i l e  yetinmesi , demokratik devrimini bir turlu tamomlayamo
ması , yine çoğdı�ı kalması demekti . Bu durum , devriminde geç kolmıı bir 0%
gel iımiı ulke burjuvazisinin kaçınomayocağı bir talihsi zl ikti . Üstel ik ,  burju
vaziye araç l ık  eden kuçuk burjuva aydı n  zUmresi , Batı 'daki en son modoyı ok
tarmo tutkusunda frenlenemezdi . Sonuçta, TUrkiye burjuvazis i ,  ancak geli.",iı 
ulke buriuvazi lerinin baı edebi leceği bir hukuk ve siyaset dUzeni ile karıı kar
�ıya kaldı . Bu dUzen, böylesi bir burjuvazi için gerçekten " I uks"tu. 

Ancak , 1960'tan sonra, siyaset sahnesinde yeni bir sınıf boy gösterme
ye ba�laml�t ır.;  i�çi sı nıfı . Bu s ın ıfı n ,  kendi mUttefik leri i l e  birlikte, yeni dU· 
zene h ız la  sahip çıkmas ı ,  bu dUzenin toplumun tumU bakımından hiç de " l uks" 
olmadığın ı  kanıtlamlJtır. Böy lece ortaya i lginç bir durum çıkmıı, burjuva dev
riminin doruğu olon bir onayasal dUzen, en gUçlu dayanağ ını oemekçi s ın ıflar
da bu Imuıtur • 

Bu durum kari ıs ında, egemen s ın ıflar, kısa zamanda, 27 Mayıs'ta faz
la i leri gidi Imij olduğu görU�Une varmljlardır. K lasik demokrasi burjuvazinin 
normal rejimidir ama, bu kural , sosyal izm tehl ikesi belirmediği sUrece geçer
l idir .  1960'tan sonra hızla yaygı nla�an s ınıfsal bi l inçlenme, burjuvaziyi UrkUt
mU� ve giderek onu kendi demokrasisinden vazgeçme sevdası na suruklemiıtir. 
Böylece, i lginç bir bi,imde, TUrkiye'de demokratik devrimi tamamlayan 27 
Mayıs ' ın  bir sonucu do, fo�izmi ,  yani burjuvazinin hukuk ve demokrasi dııı , 
zorba yönetimini , siyaset gUndemimize getirmi� olmasıdır.  Özetlemek gere
kirse, 27 Mayıs,  TUrkiye'deki sosya lizm eği l imini gUn ıı ığ ına çıkaran demok
ratik bir burjuva hareketi olduğu içindir ki , burjuvaziyi demokrasiden hızla 
soğutmuj ve fa�izm özlemine itmijtir. 

27 Mayıs ,  aydı n  kUçuk burjuvazi bak ımından da i lgfnç sonuçlar ya
ratmı�t ır.  Burjuvazinin 1960'ların baıından it ibaren kendi yönUnden sezdiği 
tehlikeyi bu kesimin gtırebi lmesi için 1970'lere gelmek gerekmiıtir. Daima 
"geç ayıkon" kUçuk burjuvalar, ancak 1970'ten sonro, körU körUne peıinden 
gittikleri k lasik demokrasinin kurulu dUzen için yaratmakta olduğu tehlikeyi 
gtırebilmiılerdir. Üstel ik  bunların egemen kesimi , bu on y ı l l ık sUre içinde e
pey palazianmıı,  dUzenle iyice bUtUnleımiıtir. Böy le oluneo da bu kesim, tı
zel l ik le  12  Mart 197 1 ' den sonra, demokrasiden hızla vazgeçmek gerektiğine 
ve en sağ lam gUvencesinin burjuvazinin fa�ist yönetiminde bulunduğuna inan
mljt ır.  

Aydı n  kUçuk burjuvazinin geri kalan kesimi ise tam bir  bocalama için
dedir.  K lasik demokrasi bayraktarl ığ ın ı  sUrdUrmek te, ama an beı y ı l  tın cek i 
burjuva desteğini bir turlu bulamamaktadır .  Buna korıı l ık ,  bunları emekçi 
s ın ı flar destek lemektedir. Ama, yalnızca klasik demokras i ,  emekçi s ın ı fların 
tızlemlerine bay'ak l ı k  edecek bir ideoloji olmoktan uzaktır .  Böylece, ayd ı n  
kUçuk burjuvalar pek garip b i r  durumda kalmıılardır. Bayrağını tuttukları bur
juva orduları arkalarında erimi� ,  artları nda s ıklaıan yeni saflar ise, kUçuk 
burjuvaların taııyamayacak ları kador alı ır  yeni bayrak ların tızlemiyle dolmuı
tur. 

Kuvvetler'de çtızUlme e�i l imleri baılamııt ı .  Daha tıneml isi , ordu 
de tsrtbas etmeyi yeğ tutmuıtu. 

ardaki bu buhran , giderek toplumun bUtUn kesimlerine 
kabul edilen ve her neredeolursa olsun "maksadı mahsu

toplanı lmasını yasaklayan Toplantı ve Gösteri YUrUyU�leri 
'muhalefet 'muhalefet 'muhalef bUyuk gtısteri ler dUzeni iyor ve pal isin coplu ,  kam

mUdahalesiyle bu gtısteri ler kan l ı  kavgalorla sonuçlanıyordu. 
1959'da Halk Partisi 'nin baııattığı " bUyUk taarruz" l a ,  bu kav

muhalefetin yandaıı olarak halk ın  bizzat katı ldığı  bUyük 
halini almııt ı . Mayıs 1959'da yer alan Topkapı Olayları , U i
can gUvenl iğinin bi le  kalmadığını  ortaya kaymuıtu. 

1959'da, Cumhuriyet tarihinde i l k  kez gazeteler beyaz sUtun
olaylar için koyduğu yayın yasak ların,n haber verilmesini 

°Bosın omansız bir baskı al tına a l ınmı�tı . Gazeteler kapatı 
konuyor, gazeteci l er hapse atı l ıyordu . Yasa dııı l ı k  ve 

partisine bi le  bulaımııtı . 1955'ten sonra artık hi, kongre 
Demokrat Parti yönetici leri , herhangi bir i ç  muhalefetin ye�erme

nak tanımıyorlard ı .  
1960'ta, yasa dıı ı l ı k  artık san kertesine ulaımııtı . Meclisteki 

o o gUn , u CH P ve bir k ıs ım bas ın  hakkındaU soru�turma yap
komisyon komisyon kurmu�tu . Dokuz gUn sonra , bu komisyonun görev ve 
nleyen yasa kabul edi l d i .  Bu yasa, Demokrat iktidarın Anaya

en açık belgesi oldu . Muhal efete ve basına karıı bir mec
yonunun kurulmas ın ınhukukrolanaksı z l ı�.�.� ı bir yana, bu k.o

durgunluk verecek yetk i lerle donatı lmı�t ı .  Orneğin:  savcı ların 
çları n ın ve askeri adliamirlerin bUtun yetk i lerini kul lanmak 

koymak , gazete ve dergi toplatmak , matbaal ara el koymak , 
ve gösteriyi yasak lamak, soru�turmasın ı  yUrUtmek için " I" I u
l cUmle tedbir ve kararları U olmak ve nihayet, "HukUmetin 

talarından istifade" etmek� Üstel i k ,  bu soru�turma gizl i  olacaktı , 
rlarına kar�ı gelenler hapisle cezaland ırı  lacaktı ve komisyon 

kar�ı hiç bir mercie i tiraz ol unamayacaktı . YUrUtmenir'! ve yargı
bölUm yetki l erini bir meclis komisyonuna aktaran bu yasa i l e  

sonu gelmi�ti . . 
kabulUnUn ertesi gUnU bUyUktsğrenci gtısteri leri baııad ı .  Ikti

sokaklarına dahi söz geçiremiyardu. 21 Mayıs 'ta Harbiyel i lerin 
artık dayanılmaz bir dUzeye çıktığının a,ık kanıtı oldu . 

yukarıda söz U edilen toplumsal yasanın i� lememesi , toplumdaki 
dağ ı l maya birsan vermemesi dUıUnUlemezdi . Nitek:m tıy

korljmaması için her tUrlu tedbire bajvurulan bir ordu, ansı
baı.baı.baı ında buldu. 

noktada, cevaplandır ı lması gerekenikinci bir soru beIirmek
hale gelen bu mUdahalesini ordu niye iktidardan yana de

yana yapmııtır ? 
cevap alabilecek turlu nedenler vardır.  Yer dar l ığ ı  dolayı

sadece birkaçını sıralomakla yetineceğiz.  Bir kere, 1954'ten 
alabildiğine geliıen enflasyon, bUtUn memurlar gibi subay ları 

içine dUıUrmUjtu. Üste l ik ,  Halk Partisi dtıneminde sahip o l 
yitirmiılerdi . Demokrat Parti 'ye karı ı ,  hem madd i ,  hem de 

beslenen bir h ınç duyuyorlardı . Öte yandan ordu, i i .  
kendisini batı l ı la�ma hareketinin öncUsU sayıyordu. Buna, 

sonra, Ataturk devrimlerinin bekçil iği eklenmiıti . Oysa De
efetteki bUtUn l iberal leıme vaatlerine sırt çevirdiği gibi , 

devrimi a lanlarında Ataturk ' ten uzak laıma eği l imleri gtıster
ncı karıı l aması bek lenemezdi .  Nihayet, eski bir ordu 

ytıneti len muhalefet tamamen reiim içi idi .  Baıka bir de

hiç gtırUlmemiıtir. 
- UçUncUsü, 27 Mayıs ,  toplumsal tabandan tamamen 

saray darbesi değ i l d i .  27 Mayıs ' ın  bir bUrakrat-aydın  ayaklanması 
stıylenmiıtir. Ancak , dağru olan bu teıhis daha temelde 
gerçeği tırtmemel idir.  Temeldeki gerçek ıudur ki , 27 Mayıs 
nin demokratik devriminin son halkos ıd ır .  Bi l indiği gibi 
burjuvazinin normal rejimidir. Sosya l izm tehdidi ciddile
klasik demokrasiden vazgeçmek istemez . 1960'ta burjuvaz
dit le karJ ı laJmadığ l  ortadad ır.  Böyle bir durumda, bUrokra
kendi çıkarları için verdik leri mUcadele,  egemen sın ıfların 
yasal çerçevelerine kavuımak için gtısterdikleri c;aba i l e çakıımııtır. 
juvazisinin siyasal devriminin i l k  adımını nas ı l  Ittihatç ı la
�amasını  do 27 Mayısçı lar gerçek leJtirmillerdir.  

27 Mayıs ' ın  en önemli sonucu , yukarıda da belirtildiği 
de demokratik devrimi tamamlamıı almasıd ır.  Öze l l ik le bu 
yeni anayasa i le ,  k lasik demokrasi , hukuk dUzenimizin dayanağı haline 
miJtir. Böylece burjuvazi ,  kendi ideal siyasal dUzenine kovujmo 
muıtur. Ancak , b u  olanakla birl ikte burjuvazi Çeliık i l i  bir 

Gerçekten de, 1960'ta Batı 'da k lasik demokrasi artık 
kazonmli ,  "neo-k la�ik" demokrasi haline gelmi�ti . Burjuvazi 
nek a l ınabi lecek tek demokrasi turU de bu idi . Sosyal hakları 
k lasik demokrasi i l e  yetinmesi , demokratik devrimini bir 
ması , yine çoğdı�ı kalması demekti . Bu durum , devriminde 
gel iımiı ulke burjuvazisinin kaçınomayocağı bir talihsi zl
vaziye araç l ık  eden kuçuk burjuva aydı n  zUmresi , Batı 'daki 
tarmo tutkusunda frenlenemezdi . Sonuçta, TUrkiye burjuva
ulke buriuvazi lerinin baı edebi leceği bir hukuk ve siyaset 
�ıya kaldı . Bu dUzen, böylesi bir burjuvazi için gerçekten 

Ancak , 1960'tan sonra, siyaset sahnesinde yeni bir 
ye ba�laml�t ır.;  i�çi sı nıfı . Bu s ın ıfı n ,  kendi mUttefik leri 
zene h ız la  sahip çıkmas ı ,  bu dUzenin toplumun tumU bakımın
olmadığın ı  kanıtlamlJtır. Böy lece ortaya i lginç bir durum 
riminin doruğu olon bir onayasal dUzen, en gUçlu dayanağ
da bu Imuıtur • 

Bu durum kari ıs ında, egemen s ın ıflar, kısa zamanda, 
la i leri gidi Imij olduğu görU�Une varmljlardır. K lasik demokrasi 
normal rejimidir ama, bu kural , sosyal izm tehl ikesi belir
l idir .  1960'tan sonra hızla yaygı nla�an s ınıfsal ıfsal ıf bi l inçlenme, 
mU� ve giderek onu kendi demokrasisinden vazgeçme sevdas
Böylece, i lginç bir bi,imde, TUrkiye'de demokratik devrimi 
Mayıs ' ın  bir sonucu do, fo�izmi ,  yani burjuvazinin hukuk ve 
zorba yönetimini , siyaset gUndemimize getirmi� olmasıdır.  
kirse, 27 Mayıs,  TUrkiye'deki sosya lizm eği l imini gUn ıı ığ ın
ratik bir burjuva hareketi olduğu içindir ki , burjuvaziyi 
soğutmuj ve fa�izm özlemine itmijtir. 

27 Mayıs ,  aydı n  kUçuk burjuvazi bak ımından da 
ratmı�t ır.  Burjuvazinin 1960'ların baıından it ibaren kendi 
tehlikeyi bu kesimin gtırebi lmesi için 1970'lere gelmek 
"geç ayıkon" kUçuk burjuvalar, ancak 1970'ten sonro, körU 
gittikleri k lasik demokrasinin kurulu dUzen için yaratmakta 
gtırebilmiılerdir. Üstel ik  bunların egemen kesimi , bu on 
pey palazianmıı,  dUzenle iyice bUtUnleımiıtir. Böy le oluneo 
zel l ik le  12  Mart 197 1 ' den sonra, demokrasiden hızla vazgeçmek 
ve en sağ lam gUvencesinin burjuvaz inin fa�ist yönetiminde 
mljt ır.  

Aydı n  kUçuk burjuvazinin geri kalan kesimi ise tam 




