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08RENellER DE TOPUN ASliNDA 
ODTü ... ODTÜ ... 
ODTU 'de sUrmekte olan bır akademik-de

mokratik mUcadele var. Bu mücadelenin kamuo
yuna yanlış aksetUrUmesi, "yine anarşi hortladı" 
n!daları ile öltrenciler hakkında olumsuz bir kanı 
oluşturulması için gerekıı her yola başvuruldu. 
Rektörlük, TRT ve gazetelerde bir bildiri yayın
ladı. "Öltrencilerin kısmı gUvence altında 
derslerine devam etmek istetindedirler. Sınırla
ra dahi gelse dersler. yapılacaktır: 
deniyordu bu bildiride. Aynca, RektörlUk bir grup 
öltrencinin derslere gI:uitini·blldiriyordu. Amaç 
boykotu kırmak oldultu için 9 bin ODTU öltrenci
sinden sadece 33'ünUn derslere glrditi beıırtilmi
yordu. MUteveııi Heyeti yüksek lirajlı gazetele
re, sömestrenin bir hafta uzatıldıltını belirten bir 
ilAn verdi. Ayl\1 bildiride öltrencilerin gelmemesi 
nedeniyle yapılamayan ders ve sınavların yapılmış 
sayılaca� açıklanıyordu. RektörlUk ve Mütevelli 
Heyeti boykotu akademik baskılar yoluyla kırmaya 
çalışırken, AnkaraSıkıyönetim Komutanlı� yayın
ladı� 10 numaralı bildiri ile bazı öltrencilerin zor 
kuııanarak boykotu sürdürdüklerini öne sürdü ve 
bu öitrencilere karşı en seri tedbirlerin alınac�nı 
bııdirdi. BUtUn bu çabalara karşın ODTU'deki boy
kot başarıyla sürmekte. çünkU bu boykotun nedeni 
ubir avuç anarşistin". "art niyetle ortaya attığı 
talepler" detil. Ayrıca dört öltrenciye bir jandar
manın düştütii üniversitede beş-on kişinin zor kul
lanarak boykotu sürdürmesi olanaksız. Boykotun 
devam etmesinin tek nedeni ODTtl'deki öltrencile
rin bir bUtUn olarak demokratik talepler yolundaki 
mücadeleyi benimsemesidir. 

ODTU'deki son boykotla ortaya çıkan duru
mu daha iyi anlamak için gelişen akademik-demok
ratik mücadeleyi adım aelim izlemekte yarar var. 
Bu mUcadele önce tek tek bölüm toplantılarında 
akademik taleplerin tartışılması ve bölüm başkan
lıklarına bu taleplerin iletilmesiyle yoltunluk kazan 
maya başladı. Bölüm başkanlıkları düzeyinde bu 
talepler ciddi bir şekilde ele alınmayarak oyalama 
politikası gildilldü. Bölümlerde gelişen hareketin 
yanısıra yurtlarda kalan öltrenciler demokratik 
taleplerini _aptayarak rektörlUite 2500 imzalı bir 
dilek çe sundular. Her kata bir çay oca� konulma
aı, kantınıerden birinin ders çalışan öltrenciler 
için açık tutulması, yurtlardan gerekçe_iz, _avun
masız atılmalara _on verilme_i vb. gibi çok kolay
lıkla karşılanabilecek i_tekleri içeren bu dllekçe 
okunmaya gerek görUlmeksizin "art niyetli" buluna
rak geri çevrildi. Bunun üzerine öltrenciler yurt 
paralarını ödememe şekıınde bır protesto Jı;isek�ti 
başlattılar. Aynı sıralarda Mimarlık Fakültesi ölt
rencileri dekan Atllla Bilgiltay'ın görevind�!, alın
masını, etitim programına yeni boyuttar getirilme
sini istedııer. Aslında inşaat mübendlsi olan Bıı� 
giltay; dengesiz kişiliti ııe ün yapmıştı. İsteklerde 
özeıııkle vurgulanan eititimln mekanıklikten kurta
rılıp toplum sorunlarına döniJk olmasıydı. Dekanın 
türkü söyledlti gerekçesiyle bır öitrendyi tartak
layarak odasına götUrmeye kalkması ve buna engel 
olmaya çalışanları Jandarmaya teslim etmesi bar
daitı taşıran son damla oldu. Mimari öitrencileri, 
BllgUtay görevden alınıncaya, karakola götürUlen 
arkadaşları _erbest bırakılıncaya dek söreslz boy
kot kararı ·aldılar. RcktörlUitün Bllgiltay'ın yanın
da yer almasına karşın, öl'reUm Uyeleri öğrenci
lerin haklı taleplerine katılarak ortak bir direnişe 
girdiler. Universitede gelişen demokratik mücade
leyi rektörıuğUn umursamaz tavrı karşısında yurt 
Ucretlerlnl ödemerne şeklindeki protesto harekeıı
nı ve Mimarlık FakUltesl'nde boykotu desteklemek 

ıçın tüm ODTU çapında iki günllik protesto boyko
rona gidildi. Bu boykotu tUm 1lltrencııer okuıua ul
siplinıı bır şekilde forumlar dUzenleyerek yUrüttli. 
RektörlUk ise öitrencilerin bu gilçlU blrliitl ve mü
cadelesine okuldaki jandarma sayısını artırmakla 
cevap verdi. Derslere başlanaca� giln 13e sabab 
ajansından el!1t1m ortamı kalmadıitı gerekçesi Ile 
Universltenin 12 gUn sUreyle kapiıtıldı� öltrenildi. 
Bu karar öitrenciler arasında oldultu kadar, okula 
bır baskın Ihtimali oldultu gerekçesI ile ikna edil
meye çalışılan öltretlm görevlileri arasında dıtep
kı uyandırdı. Universite öltrencllerinin dayanışma 
ve birlik içinde sUrdUrdUkleri demokratik mUcade
leyl kırmak amacıyla okulu kapatan RektqrlUk, ve-o 
Illere gönderdlti mektuplarla öltrencile� üzerine 
yeni bır baskı oluşturma çabasına gırdı. "12 giln
lUk tattl"ln sonunda ise üniversitedeki jandarma 
baskısının arttı� görUldü. Bu baskıyı protesto i
çin derslere girilmedi. Ö!trenciler Universiteyl 
terkederken otobUslerden indirilerek Universite 
"başçavuşu"nun önünden tek sıra balınde geçIril
di. Bu arada rastgele 43 öltrenci gözaltına alındı. 

Hemen ardından üniversite dlsipıın' çarkı 
işletilmeye başlandı. Eaki defterler kanştınldı. 
Antt-demokratlk dlsiplin yönetmeııtinden yararla
nılarak beş ay öncesi olaylarla ilgili görülen bazı 
ölrencllere "kesin ihraç", "sUreti uzaklaştırma" 
gibi cezalar verildi. Bugilnkü Universlte disiplin 
yönetmelitine göre gözaltına alınan ber öltrencı 
Unlversiteden atılabilir, hakkında mahkemece ta
kipsızlık kararı alınmış olsa bile. Ilginç olan,di
sipıın kurulunu oluşturan öitrettm üyeleri arasında 
Töre Dergisi'nde yazan ıskender ÖksUz'ün yedek 
tlye olmasına ratmen yer alması. 

Giderek disiplin kuruluna ça�rılan ö�ren
cılerin sayısı artmış ve elllyi bulmuştur. Bu ge
lişmelerin sonucunda, RektörlUk tarafından Univer 
sıtenin kapatılmasındıın doitan eititim kaybının gi
derilmesini, disiplin cezalarının son bulmasını ve 
jandarma baskısına son verilmesini içeren talep
ler 14 Mayıs tarihli Unlversite Konseyı toplantısı
na iletilmişlir. 12 Mart sonrası uygulamaların bir 
sonucu olarak ODTU'de öltrencııer Rektörlük kar
şısında hukuki olarak temsil edilmemekte. Bu ne
denle üniversite konseyine talepler ancak telgraf 
çekılerek ve profesörlerle tek tek konuşuiarak du
yurulmuştur. Konseyln bu istekleri reddetmesi U
zerine, öitrencller haklı ısteklerı kabul edllinceye 
dek boykota başlamışlardır. Universite ve çevre
sInde zaten var olan jandarma ve sivil poUs baakı
sı hareketin başlamasından hemen sonra daha da 
arttırıldı. Hiç bir nedenyokken 16 ö�renci gözaltı
na alındı. 

Basında yaptıiP açıklamalarla öitrencllerln 
direnişlerini kıramayaca�nı anlayan Rektörlük, 
öğretim Uyelerine "muhbir vatandaşlık" görevini 
yüklerneye çalışıyor. Boykotu sUrdilren öltrenclle
rı jandarmaya ihbar etmelerini Isteyerek, öitretim 
görevlileri Ile öitrencileri karşı karşıya bırakmak 
çabasında. Oy_a _ııdh geriye tepti. Birçok öitretim 
görevıısl bu doltrultuda hareket etmek Istemedikle
rini belirttiler. Öitrencilere karşı uzlaşmaz bır 
lutum aldı� ıçın rektörıutii eleştirdiler. Unlversl
te öitretlm Uyelerl de öitrenciler kadar anti-demok
ratik uygulamalar karşısında. Kendi yöneııcllerl
nı seçme hakkına sahıp deitlller. Her türıu Iş gü
venceslnden yoksunlar. Hiçbir gerekçe gösterIl
meksizin görevlerine son verilebiliyor. Universi
te Konseylnin bile �arar alma yetkisi yok. Ancak 
MUtevel ii Heyetine tavsıyelerde bulunabiliyor. Mü
tevelli Heyet ise hükümet tarafından atanıyor. Ge
nellikLe "başarıı� TUrk ışadamlarından" oluşuyor. 
Unlversite hakkındaki birçok karar kamuoyuna du-
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yurulduktan sonra öitretim görevlilerine lietiUyor. 
Anti-demokratik uygulamaların gerek öltrettm gö
revlileri gerek öltrencller Uzerlnde böylesine yo
ltunlaş!l'ası ortak bır dayanışmayı gettrmekte 

Öltrencller, disiplin yolu/la öitrencl kıyı
mına son verılmesı, Rektörün keyfi olarak okulu 
kapatması nedeniyle kısalan el!1tlm dönemlnlır\jı�: 
tılmaaı, polis, jandarma baskısına son ver1lmesl 
yolundaki Isteklerini elde edene dek direnIşlerini 
sUrdUrmeye kararlı. Boykotun sonucu TUrklye'de
ki gelişmelerden ba�sız deitJI, bu yUzden MUte
velll HeyeUnln ne tür bır karar alac�nı keetlr
mek biraz daba gilçleşlyor. 

ERZURUM'DA TERÖR 
Orta Doitu Teknık Universitesi TUrkiye'nin 

başşehri Ankara'da. Olan bItenler eksIk de olaa, 
çarpı\11nuş da olsa kamuoyuna yansıyor. Ancak, 
anU-demokratik baskıların yoltunlaştı� başka llni
versiteler, Yüksek Okuııar da var. Buralarda olup' 
hltenler kamuoyuna hemen hemen hiç yansımıyor. 
Erzurum AtatUrk Universite_i bunlardıın birI. . 

AtatUrk Universitesi'nde 5 blok yurt var. 
Yurtta kalanların toplam sayısı 3200 civarında bu
giln. TUm fakÜıtelerin öltrencl sayısı toplamı da 
6000'e yaklaşıyor. Genellikle otel sablplerinin ka
zanç kayoa� olan öitrencilerin bUyük çoitunluitu 
şehır merkezinde barınıyor. Şehır de öltrenclye ev 
kıraya vermek konusunda çok Insafsız bir ambar
go uygulanıyor, bu da bu öitrencilerin ilerici nlte
lil!1nden ileri geliyor şUphesiz. MC hükümetinlıı 
kuruluşundan buyana yurtlarını terkeden 600 ö!treD 
clnin dışında orada banllAbilen Ilerici öltrencilerin 
saYısı 500 dolayındadır. Kız öltrenei yurdu dışında 
bUtUn bloklar şimdi faşist hakimIyetle kayıtaız 
şartsız. 

YurUarda can gilvenlil!1 bırakmayan 0-
laylardan önceki olayların gelişimine bakılırsa, 
il Nisan'da _aat 15. 00 de Universiteli olmayan 50 
kişıılk bır sllablı grup Zıraat FakUlteslni basarak 
1. sınıftan olan Mehmet Bayar, Özgilr çaitdaş ve 
Ali isImli üç öitrenciyi muşta ve sopalarla yarala
yıp kaçtılar. Aynı grup buradan çıkıp Tıp Fakülte
sIne baskın yaptı ve önlerine çıkan dört öitrenelyl 
�r şekilde yaraladılar. 14 Nls8!"da ileriei öltren
eller toplam 500 imzalı dllekçeyle dekanlıklarına 
durumu anlatan Tıp ve Ziraat öltreDeilerl 1 giln
dersleri boykot ettiler. Bu demokratik direnişe 
faşist tepki sert oldu. Aynı giln saat 2. 30'da Yu
suf Karlık ve Iki arkadaşı demır çubuklarla şehir 
merkezinde feci şekilde dövüldU. Bu olayda A laat
Un adlı öltrencinin çenesi tamamen parçalandı. Ay
nı saatte yurtta sıkıştırılan üç öltrenci, kız yurduna 
kaçarak kurtuldular. Yine aynı giln saat 23. 00 de 
evlerine gitmekte olan Muhammet Yoksuç ve Bin
ali AkyUz adlı öltrenciler sopalı bır grup tarafın
dan komaya sokulacak kadar dövüldU. 

Olayların tümü uıkü ocaklarının tecrUbell 
kadrolarınca planlandıltı Için "falii meçhul" kaldı. 
O anda numune hastabanesinde nöbetçi doktorun 
faşist olması gözden uzak tutulmuyordu. Ve tUm 
bu serı o.layların UzerIne barınaksız kalan, F:akUl
tede can gilvenlil!1 kaimayan öltrencilerln yarısın
dan fazlası memleketlerinegıttiler.FaşlsUer öit
renime devam ettiler. Bu bır ay kadar sürdU. Ko
maya girenler rapor alamadı� gibi sanık bııe ol
dular. Emniyet bir şey yapamadı�nı söyledi. AtA
tUrk Universitesl devrımcı öltrencl_i dinledi. 

Atatürk UniversitesI'nde olanlar bunlar. 
Öitrencllerin demokratik mUcadeleslni destekleyen 
halkımız bunları da bılme durumunda. 
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hltenler kamuoyuna hemen hemen 
Erzurum AtatUrk Universite_i 

AtatUrk Universitesi'nde 
Yurtta kalanların toplam sayısı 
giln. TUm fakÜıtelerin öltrencl sayısı toplamı 
6000'e yaklaşıyor. Genellikle 
zanç kayoa� olan öitrencilerin 
şehır merkezinde barınıyor. 
kıraya vermek konusunda çok 
go uygulanıyor, bu da bu öitrencilerin 
lil!1nden ileri geliyor şUphesiz. 
kuruluşundan buyana yurtlarını 
clnin dışında orada banllAbilen 
saYısaYısa sı 500 dolayındadır. Kız 
bUtUn bloklar şimdi faşist 
şartsız. 

YurUarda can gilvenlil!1 
laylardan önceki olayların 
il Nisan'da _aat 15. 00 de Universiteli 
kişıılk bır sllablı grup Zıraat 
1. sınıftan olan Mehmet Bayar, 
Ali isImli üç öitrenciyi muşta ve sopalarla 
yıp kaçtılar. Aynı grup buradan 
sIne baskın yaptı ve önlerine 
�r şekilde yaraladılar. 14 Nls8!"
eller toplam 500 imzalı dllekçeyle 
durumu anlatan Tıp ve Ziraat 
dersleri boykot ettiler. Bu 
faşist tepki sert oldu. Aynı 
suf Karlık ve Iki arkadaşı demır 
merkezinde feci şekilde dövüldU. 
Un adlı öltrencinin çenesi tamamen 
nı saatte yurtta sıkıştırılan üç
kaçarak kurtuldular. Yine aynı 
evlerine gitmekte olan Muhammet 
ali AkyUz adlı öltrenciler sopalı 
dan komaya sokulacak kadar 

Olayların tümü uıkü 
kadrolarınca planlandıltı Için 
O anda numune hastabanesinde 
faşist olması gözden uzak tutulmuyordu. 
bu serı o.layların UzerIne barınaksız 
tede can gilvenlil!1 kaimayan 
dan fazlası memleketlerinegıttiler.FaşlsUer 
renime devam ettiler. Bu bır 
maya girenler rapor alamadı� 
dular. Emniyet bir şey yapamadı�nı 
tUrk Universitesl devrımcı öltrencl_i 

Atatürk UniversitesI'nde 
Öitrencllerin demokratik mUcadeleslni 
halkımız bunları da bılme durumunda. 

Snskı: Koraca Ofset 



Nezih 

Ir< AN 

AYRUPAIA OOGRU 
ya'�,n 
küçük CEKilEN AMERIKA 

Birinci buyuk savaıla birlikte dUnya emperyalist sistemi en zayıf nok
tasından koptu. Ikinci sınıf bir emperyalist ulke olon o zamanın Rusya'sında 
sosyalist rejim doğdu. 8UylJ< bunalım ve bunu izleyen ikinci bUyuk savaı son
roıında emperyalist sistem biraz daha derald ı .  Çin kıtası ve Doğu Avrupa, em
peryalizmin boyunduruııundan kurtuldu. 8Uyuk ekonomik bunal ımdon sonra bu
gunlerde en derin ekonomik derolmasını YOloran kapitalist sistem yeni yenil 
gilerle karıı kerııyo. Vietncıriı ve Kamboç halkları, bağımsızl ık  ve sosyalizm 
yol unda yeni dersler yarattııer. 

Son denler, yeni ıoıkınlık lara ve gUvensizliklere yol açıyor. Japan
ya, te1ôı içinde Amerika'ya yelvermaye boıladı . IIKeruyueull �siyesini uzak 
doğudan eksik etmemesi için . ikinci sınıf emperyalist ulke durumuna dUıen jn
giltere ile petrol dolarlarıyla birlikte ikinci sınıf emperyalist ulke olmaya ö
zene" iron, iyimserlik tl..lri<uleri söylUyor. Amerika'nın IIgUvenilir" bir dost 
olduııunu, "bağlantılarıno" daima sahip çıkacağını ilôn ediyorlar. Bu görev 
ıimdi bunlara dUiUyor. 

GUvenilir mi? Amerika doğu 'do ne kader diretecek ? Bu sorunların 
cevabı dUnya dengesini ve daha önemlisi, dUnya dengesindeki deııi�eleri 
saptamaya bağlı. Ancak bu iı çok zor. Ustasanatçı Aziz Nesin'in YURUYUŞ'un 
ikinci sayısında bUyuk bir ciddiyetle v� önemle parmak bastıııı gibi: " DUnya 
dengesinin nasıl oluJtuöunun öğrenilebilmesi için el imizde yayınlor i yeterin
ce veriler, açık-seçik bilgiler yoktur . Bu nedenle, dUnya dengesini hesap et
menin bir sezgi iıi olduııu, bUyuk strateji ustalarının bu yanlerıyla sanatçı ol 
dukları bile söylenir . "  

Ancak dengedeki geli�e ve deği�eleri bilmeye çalı�ok zorunlu ve 
gerekli .  ÇunkU dUnyadoki bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mUcadelesinin 
oıanalerı, iç dinanik ve dengelerdeki gel i�e kadar, dUnyadaki açı l ım ve 
gerilemelere de bağlı. TUrkiye, bu gel i�elerden doğrudan doğruya etkileni
yor. Bu yUzden ne kadar zor olursa olsun, hiç olmazsa yUksek sek le dUıUnme 
yöntemini kullanerak, dUnya dengesi sorununa eııilmek gerek . Buradoki te
mel bilgileri ortaya kaymak gerek . ÇUnkU sorun, sadece sezgiye bırakılama
yacak veya bUyuk strateji ustalarının ortaya çıkııına kadar ertelenemeyecek 
kadar önemli.  

Derlenebilen bilgiler bazı ipuçları getiriyor. Son 25 yı l  içinde dunya 
ekonomisinde önemli geli�eler saptanabiliyor. Dunya ticaretindeki hız l ı  ge
niıleme bunlardan birisi. fakat önemlisi deııil . Önemli olon dUnya ticareti
nin ekonomiler ve Ulkelerde yoğunlaıması. Sanayile�iı kapitalist ekonomile 
rin dUnya ticareti içindeki payı 1950 yıl ı nda yUzde 50 iken 1970 yılındo yUz
de 72'ye çıktı. Deııiıik l iııin bir önemli yanı do 'i. carete konu olon metalarda. 
DUnya ticareti içinde mamul maddelerin payı 1950 yı l ı nda yUzde 41 iken 1970 
yı l ı nda yUzde 65 oldu. 

. 

Bunlcr önemli  geliımeler. Ancak daha do önemlisi ticaretin altındaki 
deııi�eler. Uretimle ve sermaye ile ilgili olanlar. Amerikan yabancı serma� 
ye yatırımları 1950 y ı l ında 12 milyar dolardı . 1970 yıl ında 78 milyar dolara 
çıktı . Eskiden bunların önemlice bir bölUmU az gel iımiı denilen ulkelerd� 
idi. 20 yıl içinde Amerikan yabancı sermayesi bu tUr ulkelerde sodece 5 mil
yar arttı . Sonayile�iı kapitalist Ulkelerdeki artıı ise 30 milyar çevresinde. 

Eskiden Amerikan yabancı sermayesi petrol ve madencilik gibi ham
madde turlerinde yoğunlaııyordu. 1950 yılında imalôtla ilgili yabancı sermaye 
yatırımı, toplamın Uçte biri. 1970 yıl ında ise yarı yarıya yok ın .  Amerikan 
yatırımlorının imolôt sanayiinde yoğunloJmosl1 bunlorın Avrupa ulkelerine 
yönelmesiyle aynı zamanda oluyor. 

Ortaya çıkan geli�eleri, yeni bir kavram belki daha iyi açık ler: 50-
nayiin uluslararası l oaması sureci. TicCl"et ve sermayeden sonra sanayi (Ketimi 
de uluslararası bir nitelik kazanıyor. Bir sanayi manulUne giren parçaların 
Çeıitli Ulkelere doğılmıı fabrikalarda Uretilm.,i sUreci. Çeıitl i Ulkeler, git
tikçe artan ölçude ve karııl ık lı  olarak, K uzey Amerika ile 80tı Avrupa 'yı i
çine alıyor. Amerika, ekonomik platfarmda, Amerika ile Avrupa'ya çekili
yor. 

Kuru ekonomi bilgilerinden çıkan LU: Avrupa Amerika için, Amerika 
Avrupa için daha önemli olmaya baııad ı .  Diııer bölgelerin önemsiz old,*, 
sonucu sl!z konusu deııil . Vurgulanan nokta LU: imalôtın daha do öne çıkması, 
petrol dahil bazı hammaddelere olmcııklor aranıp bulunması, petrolUn alma
ıığının do gUndeme girmesi, bölgesel oğırlıkları deııiıtirici bir etkiye sahip 
olacak. Şimdi gözlenmesi gereken dUnya emperyalist sisteminin lideri ve si
lôhlı gUcU Amerika için Avrupa'nın öneminin belirginleamesi. &i be:irginli
ği, bundan bir koç yıl önce, Vietnam için geçici bir anl a �. yaptıktan sorı
ro, önUndeki y ı l ları B Avrupo yılı" olcrak ilôn ederek Kissinger göstermiıti . 

Avrupa'nın Amerika için vazgeçilmezliğinin, bir boıka deyiıle, sol
yalizme bırakı lamozl ıııının daha açık bir biçimde ortaya çıkması ile sorunler 
bitmiyor. Avrupa nerede ba�iıyar, nerede bitiyor? Coğrafya olarak bir ucun
da Portekiz, diğer ucunda Turkiye var. Partekiz 'in durumu ıimdi gUndernde. 
Partekiz, açıklıııa doğru yola çıktı . TUrkiye'nin ise Yunanistan' la sorunları 
var. Ustelik son zamanl arda, her ıeye roğmen, Amerika için butunUyle gUve-
nilir olmadıııını kanıtladı. . 

Önce, Demirel 'in bundan önceki görev dönemlerinde, ilerici gUçle
rin kitle hareketleri nedeniyle TUrkiye'deki Uslerini istediği gibi kullanamadı. 
12 Mort ' ın  uysal ve kuyrukçu uygulamalarından sonra Ecevit'in hClhCl kararı 
bir tokat etkisi yaptı . ilk Kıbrıs çıkartması ,  Amerika'ya roğmen gerçekleıti. 
şu onda Ecevit, Kıbrıs konusunda, istedikleri kolaylıkları g6stermemek için 
Amerika'ya ve Demirel 'e  diretiyOI". Kararlı görUnUyor. 

TUrkiye'de Amerika ummadığı gUçllJ<lerle karıı l oıırken TUrkiye'nin 
yanında ummadıııı bir gUçlu  dost bulmaya baılad ı .  Bu, petrol dolarlarıyla, 
boıkalarının yardımı olmadan, silôhlanan ve yine petrol dolarlarının bir böl U
mU ile emperyalist Ulkelerin bUyuk tekel lerine ortak olarak emperyalist dUnya 
ile bUlUnleıen jran. Emperyalist sistem için TUrkiye 'nin ıimdiye kadar Ustlen
diııi role sahip bır ulke. Ustelik ıimdi demokratik ve sasyalist bir muhalefetin 
etkiriliııinden de yoksun. 

iran, Amerika için ve Amerika'dan ayrı olarak Avrupa için, Avrupa
nın sınırını çizmede yeni boyutlar getiriyar. Iran, TUrkiye'nin bulunduğu coğ
rafya bölgesınde emperyalizmin vurucu gUcU durumuna geliyor. Buna istekl i. 
Bu rolde öncUIUljU TUrkiye'den almıı olmanın kıvancını do hiç saklamıyor. Bu 
yUzden bugUn lerde TUrkiye'nin eski "bekçilik" görevinin yanında, zaman za
man bu gllrevden de çok. TUrkiye coğrafyasının transit özel liği.uzerinde duru
luyor . 

Eldeki bilgiler iıimdilik bu kadar . Amerika'nın Avrupa'ya doğru çekil
dii1i ve iron ' ın bir artçı gUç olarak hazırlandı§ı bir zamanda Avrupa'nın s ın ı
tında TUrkiye var. Turkiye'nin bu sınır ın  hangi terafına dUıtUljU, gelecek yıl
ların ilerici çizgisi bakımından çok önemli. Ancok TUrkiye'nin dUnya içinde
ki konumunun belirlenmesinde de ilerici çizginin etkinl 1i1inin artmasının öne
mi çok bUyuk . 80jka IIrneklerin de kanıtladıııı gibi sadece bunlardan birisine 
ooırlık vermek toplumu hiç bir yere AötUrmez . 

AYRUPAIA OOGRU 
CEKilEN AMERIKA 
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önemli  geliımeler. Ancak daha do önemlisi ticaretin altındaki 
Uretimle ve sermaye ile ilgili olanlar. Amerikan yabancı serma� 

1950 y ı l ında 12 milyar dolardı . 1970 yıl ında 78 milyar dolara 
Eskiden bunların önemlice bir bölUmU az gel iımiı denilen ulkelerd� 

yıl içinde Amerikan yabancı sermayesi bu tUr ulkelerde sodece 5 mil
Sonayile�iı kapitalist Ulkelerdeki artıı ise 30 milyar çevresinde. 

Ortaya çıkan geli�eleri, yeni bir kavram belki 
nayiin uluslararası l oaması sureci. TicCl"et ve sermayeden 
de uluslararası bir nitelik kazanıyor. Bir sanayi manulU
Çeıitli Ulkelere doğılmıı fabrikalarda Uretilm.,i sUreci. 
tikçe artan ölçude ve karııl ık lı  olarak, K uzey Amerika ile 
çine alıyor. Amerika, ekonomik platfarmda, Amerika ile 
yor. 

Kuru ekonomi bilgilerinden çıkan LU: Avrupa Amerika 
Avrupa için daha önemli olmaya baııad ı .  Diııer bölgelerin 
sonucu sl!z konusu deııildeııilde . Vurgulanan nokta LU: imalôtın daha 
petrol dahil bazı hammaddelere olmcııklor aranıp bulunması, 
ıığının do gUndeme girmesi, bölgesel oğırlıkları deııiıtirici 
olacak. Şimdi gözlenmesi gereken dUnya emperyalist sisteminin 
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Avrupa'nın Amerika için vazgeçilmezliğinin, bir 
yalizme bırakı lamozl ıııının daha açık bir biçimde ortaya 
bitmiyor. Avrupa nerede ba�iıyar, nerede bitiyor? Coğrafya 
da Portekiz, diğer ucunda Turkiye var. Partekiz 'in durumu 
Partekiz, açıklıııa doğru yola çıktı . TUrkiye'nin ise Yunanist
var. Ustelik son zamanl arda, her ıeye roğmen, Amerika için 
nilir olmadıııını kanıtladı. . 

Önce, Demirel 'in bundan önceki görev dönemlerinde, 
rin kitle hareketleri nedeniyle TUrkiye'deki Uslerini istediğ
12 Mort ' ın  uysal ve kuyrukçu uygulamalarından sonra Ecevit'in 
bir tokat etkisi yaptı . ilk Kıbrıs çıkartması ,  Amerika'ya 
şu onda Ecevit, Kıbrıs Kıbrıs Kıb konusunda, istedikleri kolaylıkla
Amerika'ya ve Demirel 'e  diretiyOI". Kararlı görUnUyor. 

TUrkiye'de Amerika ummadığı gUçllJ<lerle karıı l
yanında ummadıııı bir gUçlu  dost bulmaya baılad ı .  Bu, 
boıkalarının yardımı olmadan, silôhlanan ve yine petrol dola
mU ile emperyalist Ulkelerin bUyuk tekel lerine ortak olarak 
ile bUlUnleıen jran. 
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emperyalist 
Emperyalist sistem için TUrkiye 'nin ıimdiye 

diııi role sahip bır ulke. Ustelik ıimdi demokratik ve sasyalist 
etkiriliııinden de yoksun. 

iran, Amerika için ve Amerika'dan ayrı olarak Avrupa 
nın sınırını çizmede yeni boyutlar getiriyar. Iran, TUrkiye
rafya bölgesınde emperyalizmin vurucu gUcU durumuna geliyor. 
Bu rolde öncUIUljU TUrkiye'den almıı olmanın kıvancını do 
yUzden bugUn lerde TUrkiye'nin eski "bekçilik" görevinin 
man bu gllrevden de çok. TUrkiye coğrafyasının transit özel 
luyor . 

Eldeki bilgiler iıimdilik bu kadar . Amerika'nın Avrupa'ya 
dii1i ve iron ' ın bir artçı gUç olarak hazırlandı§ı bir zamanda 



TDRKlYE'DE 
YDRDYDŞ 

Adı: Osman Nuri 
Soyadı: çataklı 
DoAum yerı ve yılı: Unye, 
1925 
Ntifus kalıdında, kendtslnln 

"Cumhurıyet çocuğu" olduğun
dıın daha fazlaca bır bllgl yer 
almıyor. 

Ama defteri Ilglnç: 
Unvanı: Profesör 
Dilnyevf görevi: Vakıflar 

Genel MUdürü 
Ubrevf kılıfı: Nakşlbendl ta

rlkatı başı İstanbul Fatih ısken
der Paşa Camll Başımamı Hoca 
Mebmed Efendt'nin haletl. .. 

Siyası meşrebl: MSP 
uCumhuriyet çoculu" olmak

tan öte özellıklerı de bulunan 
bu zatın bir de sıhri özelU� 
var: MSP Genel Başkanı ve 
MC hükUmeti Başbakan Yardım· 
cısı Necmettin Erbakan'ın e
nlştesl ... 

Olur, olur ... Ama bUtUn bu 
özellikler yan yana gelince Iş
ler biraz Ilglnçleşlyor. Bu ka
dıırla dıı kalmıyor. "Kayın bl
rader" bir partinin siyasi, HE_ 
nı şte" Ise yine o sıyasal partl
nin dını Uderl. • .  

CHP-MSP koalisyonunun ku
rulduğu geçtl�[z yılın şubat 
ayından bu yana MSP'nin "Di
ni karargahı" olarak nitelenen 
ve dtn namına sıyasal oyunla
rın tezgahlandılı Vakıflar Ge
nel MUdUrlÜtunün başındaki 
Prof. Osman Nuri çataklı, ·bu
güne kadıır kamuoyunun gözUn 
den nasıl kaçmıştır, ya da, ka
çırtılm.ıştır, önemli ... 

Oysa bır yılı aşkın zamandır 
MSP'nin yan örgütü halinde yö
netilen Vakıflar Genel MUdür
!Utunde, yaptılı "ıcraat" hiç 
de kUçümsenecek gıbı de�l! 

Devlet bUtçeslnden geçen yıl 
kopartılan 172 milyon, bu yıl 
dıı 250 milyon Ura bır partinin 
ilDirıl karargahına" teslim edt
Uyor. "Al da harca" deniyor. 
MUdUr Bey de gere�ni yapıyor: 

Ayrıca bUtçeden belll bır mik· 
tar para dıı bu Genel MUdUrlU
tun emrine vertllyor: ""6ylere 
ve Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Derneklerine dııtıt" dt ye. Ge
çen yıl 35 milyon, bu yıl dıı el
U milyon Ura para. 

Bu para "belU bır plAn dahi
linde" köylere ve derne

o
klere 

dıı�ıtılıyor. Tabll "BeIU bır 
plan" dah1Unde! . 

Genel MUdUrIU�e ba�1ı 54 
öğrenci yurdu var. Bu yurtlar
dıı barınan 8 bın cıvarındıı da 
öğrencI. Genellikle orta ö�e
tım çağındaki ö�encllerln ba
rındıkları yurtların yönetlml 
Genel MUdUrlUğe alt • . •  Işler 
hayU çatallaşıyor de�1 ml? 
Onun ıçın de, yeşıl bır örtU 
altında "sessiz ve derinde" kal
mak gerekU. Yapılan da bu! 

YEşIL ORTO 

Şımdı bu yeşıl örtUyU kaldır
mak gerekIyor. 

BUyUk sermayenin BeccadeU 

BUYOK SERMAYE'NIN MSP 
KARARGAHı DEVlET DAIRElERINI 
NASil YESlllESTIRIYOR? 

pbrtisi, Mv urması ıçınut: t\.h lu Bslında. Ama vitrindeki tz- Kurucuıarı ya da kurulmasına 
lelerln dinsel inanç ve duyguı.· lenlm de�şlktlr. çataklı, Ge- önayak olanlar Korkut ve Tur 
rını sömUrme görevini yerıne nel Başkan Erbakan'ın kız kar- gut Ö'zal kardeşlerdır. (Kor-
getlrlrken dayanaksız de�l. ' deşl Atıfet hanımla evUydi. Bu kut Özal halen Gıda-Tarım ve 
Genel Başkanları "Solcu'ö�et- Uderllk bağlantısından sonra ge. Hayvancılık Bakanı, Turgut 
menlerln enselerlnden pençele- len bır başka "sıhrl" bağlantı Özal dıı, Sabancı Holdtng fa -
rimlzle tutacalız" derken, des· ldL. Cataklı'yı MSP ıçınde bır mHyaslDdan BOSSA'nın genel 
teksiz ve arkasız de�il. Bakan· "mümtaz mevld"de tutan özel. koordlnatörll bulunuyor). 
ları, bır takım' ekonomık eleş- ak, Nakşlbendi tarikatının Özal kardeşler, TUMAŞ'ı

.
n 

tlrHerl yapanlara "öIUm" reçe- "MUstakbel başı" olmasındıın kurulduğu yıllarda devletln ö-
teleri yazarken yaslandıkları Herl gelmeldeydt. Tarikatın "emli kademelerinde yönetl-
yer var: BUyUk sermaye ve 0- başı, Istanbul Fatih İs�ender cHIk görevlerInde bulunuyor-
nun 1975'ler TUrldye' sinde de- Paşa Camll Başıınamı Hoca lardı. . mokraslyi katletrnek Için kur- Mehmed Efendt'nin urulUnde Korkut Özal, TPAO Genel 
duğu MC ortaklılı. . . -

yerıne Cataklı geeecekttr.
' 

MUdUrü, Turgut Özal da Dev-
Vakıflar Genel MUdUrlU�n- YEŞIL HAREKAT aAŞUYOR let Planlama Teşkll4tı MUste-

de dönen dolaplar senaryonun Devlet Bakanı SUleyman Arif şarı Idi. Bır de küçUk kardeş 

vardı: Yusuf ÖzaL. O da, Dev
let Planlama'dıı Araştırma Da
Iresi MUdUrUydU. 

TUMAŞ'ın kuruluşu, o yıl
lardıı Inşaat mühendıslennın 
bUyUk tepkIsIyle karşılaştL 
Ancak şırket kuruldu ve geıış- . 
tl. 

Şlrketln hIssedarları şöyle 
dalılıyordu : 

Haldor Topsoe adında Danl
markalı bır fabrlkatör yUzde 
40 hisse. 

TPAO yUzde 19 
Azot Sanayıı yUzde 15 
TUrklye Şeker Fabrikaları 

yUzde 15 
bır bölUmU . •  BIz de bundan Emre tarafından yapılan atama 
sözedece�z. -bUtun bu yönlerden "Mılha ve e- Turhon Sel�uk 

BILL DEVLET BAKANı hemmlyet" taşıyordu. 
Geçtt�lz yıl CHP-MSP ko- çataklı, Genel MUdUrlük gö_ 

,ıısyonunun kurulduğu günlerde revine başlar başlamaz, Genel 
.tSP'nin ortaklık ıçın şart koş- MUdUr Yardımcılarını de�lşttr
.uğu bakanlıklardan bIrI de, Va- dt. Kaybedilecek vakit yoktu. 
onar ve Diyanet İşleri - Baş - Cahlt Sonbay ve Ferit Altınok
<anlılının bağlı olduğu Devlet u yerlerInden alarak mUşavlr 
Bakanlılı ldL. MSP, bu bakan- kadrolarına atadı. Yerlerine 
lık konusunda ısrar gösterlyor- ıkı adet has adam gerekIyordu. 
du. CHP, başlarken bozulma- YUksek MUhendts Nail Eker 
SlD diye .sonu. nda ısrara dayana- Ile Avukat Recep HakerI Genel 
mamış "Evet" demiştt. MüdUr Yardımcılıklarına gett-

Devlet Bakanlılının haşına SU· rHdHer. BIrInci Isim, SUmer-
leyman Arif Emre getlrHdt. bank Daire başkanlılındıı bulun· 
Şımdı aynı koltukta yine bır muştu. Hakeri Ise DIyarbakır 
MSp'ıı, Hasan Aksay oturuyor. bölge teşkilatına mensuptu. 

SUleyman Arif Emre, bakanlık NaH Eker'In tarikatsal bağ-
görevlne başlar başlamaz Ilk lantısı pek açığa çıkmadı. An-
atamayı yaptı. Vakıflar Genel cak diğer Genel MUdUr Yardım-
MUdUrlUtune, İstanbul Teknlk cısı Recep Hakeri hakkında de-
Unlversltesl Su Yapıları "tir- �şlk ıkı söylentı vardı. Bır kıs· 
sUsU ProfesörU Osman NurI mına göre Nakşlbendt, bır kıs-
Cataklı getlrildl. Kararname, mına göre de Nurcu Idt . • .  
gerek bakanlar kurulundıı ge- Çataklı-Eker-Hakerl uçıusu 
rekse Çankaya'da engelle karşı. bundan sonra yoğun bır atama 
laşmadı! . çalışmasına gIrIştiler. Atama-

çataklı'nın Vakıflar Genel MU· lara esas olan lostas: "Bizden 
dUrlUttJne atanması konusunda, olanlar-olmayanlar"dı. 
Istanbul Unlversltesl Senatosu TeşkHAt hallaç pamuğuna 
da güçlUk çıkartmadı, IzIn ver- çevrHdl. Iradesi dışında tayın 
dı. -çataklı halen genel mUdUr- edHenler, re'sen emekııye Çl
lUk göreviyle bırııkte, ITU, Sa- kartılanlar, kızağa çekilenler 
karya MUhendlsıık MImarlık bIrbirInI IzledI. 
AkademisI ve Karadenız Teknık Atamalar, MSP'nln "Merke-
Unlverslteslndekl görevlerIne zl Tayin KomItesI" tarafından 
devam etmektedIr. - yUrUtUlUyordu. "Merkezf Ta-

Olay, akademik karlyere sa- yın Komltesl"nln dığer ve res-
hip bır kIşInIn atanmasından ml adı, TUMAŞ ldl. TUMAŞ 
bIraz ötedeydl. ÇUnkü aynı şa- (TUrklye MUhendtsllk, MUte 
hıs, MSP ıçınde "MUmtaz" bır ahhltıık ve MUşavirllk AnonIm 
yer sahibIydI. KendIsIne "DInI Şırketll'den açılmışken söz et
ııder" gözUyle bakılıyordu par- rnek crerekp.cektlr. 
tı ıçınde. Parttnln "SiyasI ııde- DEVLET MALI DENIZ 
rı" Erbakan daha sonra geııyor· TUMAŞ 1969 yılındıı kurUldU. 
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ları, bır takım' ekonomık eleş- ak, Nakşlbendi tarikatının Özal kardeşler, TUMAŞ'ı
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Şeker sıgorta yUzde ii hls-
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Danlmarkalı Haldor Topsoe, 
Özal kardeşlerin pek yakın i
lişkiler ıçınde bulundultu bır zat 
\ol şırkettl. Topsae'nIn ARAM
CO Ile de yakın b�ları vardı. 

TUMAŞ, devletten bUyUk pro
Jelerin Ihalelerini almakta gUç
lUk çekmedı. Marifetii kardeş
ler yardımcı oluyorlardı. Şir
kete bir de "Kayın birader" yer
leştlrllmlştl İçerden dışarden 
yUrüyordu ... 

Şırketı kuranlar, şirkete pro· 
Je verenler ve şırketı yUneten
ler ÖZA L'lar oldu. 

TUMAŞ'ın Ilk ışı, DPT'nln 
reorganlzasyonu Ile cam Ure
tım ışı ldl Reorganizasyon 
ışı Ile bırlıkte cam UreUm ışı 
milyonlarca liraya şirkete ra
kipsiz Ihale edilmişti. 

.MERKEZI TAYIN KOMITESb 
Şırket giderek MSP'nin önem· 

Li karar ve Iş merkezlerinden 
biri halıne geldi. Va\aflar Ge
ııelMUdUrlU�glbl MSP'lllerln 
bakım oldultu bUtun devlet dai
relerine yapılan atamalar Işte 
bu TUMAŞ'ın sUzgeclnden geçi
yordu. "Merkezi Tayin Komlte-

sl"nln yanı TUMAŞ'ın en sözU 
geçen adamları da, Recai Ku
tan ve Turgut Özal'dı. Recai Ku 
tan, haı .. iı MSP Genel Başkan 
Yardımcısı olup ayoı zamanda 
TOrk Hava Yolları Yönetim Ku
rulu Uyesl bulunmaktadır. -Va
kıfl-..r ıçınde yapılacak bUtUn a
tamalar gıbı Genel MUdUrlUlte 
Iş ıçın haşvuran her klşlnln d!>
rumu bır hafta kadar burada 
tahklk edııır, uygun bulunursa 
ataması yapılır. -SözU edildi
li gıbı TUMA'Ş, MSP'ye ballı 
dller resmi teşkilatlara yapı
lacak atamalarda da bu fonksi
yonunu yUrütmektedlr. -

TUMAŞ, tUm teşkilAt ıçınde 
Nakşibendllerin, Nurcutarın, 
SUleymancılann ve Kadırıle -
rln kaydını tutmaktadır. Teş
kılata Nakşlbendller hakimdir. 

Yapılan atamalarda bUtUn 
bu tarikatsal özellikler Inceılı.. 
le soruşturulur ve ondan Bonra 
bir karara varılır. 

Vakıflar Genel MUdUrlU�nde 
yapılan biltUn atama ve nakıııer 
I, 5 yıldır bu esaslar ıçınde yU
rütUlegelmlştlr. 

İlk başta yapılan Işler ara -:. 
sında önceııli bölge mUdUrle-

rının deliştirilmesi aldı. Ilçede olmak Uzere ötrencl yurt- neitln "Kamuya yararlı" "Iri '�I, 
İstanbul'daki başmUdUr İh- ları ballı bulunmaktaydı. Ilk a- na ilişkin Bakanlar Kuru lu I,a-

san Erzl,re'sen. emekııyesev. lızda 35 yurdun mUdUrü deliştl- rarı şart. Ama derneklen deı · 
kedllerek yerıne Balıkesir rlldl. Yerlerine 'GUvenlllr' ve nele yardım keyfe ba�lı. Va-
MSP mıııetvekııı adayı YUk. "has" adamlar atandı. kıf Ilk önce kamuya yararlı s" 
MUhendls Hıfat Taııdoltan atan· Yurdların özeıııkle öneml bU- yılan "gUvenl ıır" derne�e pa-
dı. yUktu. 54 yurtta çoltunlultunu or- ra verıyor, o da, öbilr derne-

Antalya Bölge MüdUrü Cela- ta dereceli İmam-Hatıp Okulu öt" le para aktarıyor. Derneklen 
lettln AkgUmUş Ile Gazıantep renellerinin oluşturdılltu 8 bın öl- dernele ... Sorun böylece çö-
Bölge MUdUrU Mahlr Ab:ıy yer· rencl biırınmaktadır. Yurtların zUmlenmlş. 
lerlnden alınarak aynı görev- sıkı sıkıya kontrol altında bulun- Vakınarın mal varlılı LO 
lere İmam-Hatıp çıkışlı Aıı durulması ve llerde mıııtan kad- mılyar TL. civarında. Genel 
Taha Özaydın Ile 1973 mahal- roların yetıştırılmesı "bUyUk ö- MUdUrlU�n Vakıflar Bankası 
Li seçimlerinden MSP Kilis be- nem" taşıYıir. Ile de ııışklsl var. Banka ge-
ledlye başkan adayı Kemai Dev. Kısa zamanda Vakıflar teşkl- nel mUdUrU, Va\aflar genel 
rlmcl getirildiler. lAtının yUzde 70'1 "başarı" Ile ye- mUdUrünUn Inhası Uzerine ata· 

Yılmaz KaratUn Edlr�e Bölge jllleştlrlldl. nır, yanı çataklı'nın. çatak-
rnUdUrıu�ne, yine onun gıbı YUk. CHP-MSP koalisyonun bozulma-lı mevzuat gerel! Banka'nın 
şek İslam EnstltUsU çıkışlı idrls sı Işlere biraz sekte vurur gıbı İdare Meclisi Uyesldir. Bank, 
Tosun da Erzurum Bölge MUdUr..;ılduysa da, Cephe organlsazyonun�arından hisse de alır. 
lUklerine atandılar. den sonra Işler gene kızıştı. Ge-· SözUn kısası, çoltu kışı ıçın 

Bu arada Genel MUdUrlU�n nel mUdUrıuk, devletin malı gUç kıyıda köşede, Ismi var clsm! 
döner sermayeli bazı kuruluşla- ve olanaklanyla bUyIlk sermaye- yok Vakıflar Genel MUdUrlUlil 
rına yenl atamalar yapıldı. is- nln seccadeıı partisinin hlzrne- bır nimet ambarıdır. Hem sl
tanbul Vakıf Gureba Hastahane- tlnde. 250 milyonluk bUtçe ola- yasal bır partinin amaçlarına 
sinde 8 doktor zorlanarak ya da nalının dışında, 50 milyon 11- hızmet alanında. hem de kişi
emekliye sevkedllerek görevle- ra bu yıl köylere ve derneklere lerı doyurmaalanında alzına 
rınden .... oklaştırıldılar. dalıtılıyor. Bu arada tUrlU tUr- kadar dolu ambar . •  vaıwıa r, 

MILITAN KADROLAR 
LU cambazlıklar da yapılıyor. bUyUk sermayenln bu secca-

Bııındlli gıbı, derneklere deıı partisinin yeşllleştlrdili 
İş bu kadarla kalmıyordu •• Ge- yardım bazı koşullara b�lı: devlet dairelerinden sadece bi-

nel MUdUrlille 54 il ve bır kaç Örnelin yardım yapılacak der- rı ve başlıcası. • .  

BUYUK SERIAYE'MIM "SAVAS KOMSEYI" 
KUrsUde!<-l konuşmacı, "şim_ 

di biraz da Anayasa Mahkeme
elne çatacatım" deyince, dlvııı 
başkanı konuşmacımn sözUnU 
kesti: 

timeterinizi anlıyorum ve 
katılıyorum. Ama, mevzua-
tın çizdili sınırlar ıçınde ka� 
malıyız. Ayrıca, sayın hatıp
te, söylemek Istedlklerini k� 
timelerin arasına sıkıştıracak: 
hitabet kudretini de görüyorum." 
dedi. 

KUrsUdeki konuşmacı, Sam
sun Tıcaret ve Sanayı Odası 
delegeslydl ve olay, TUrklye 
Tıcaret Odaları, Sanayı Oda
ları ve Tıcaret Borsaları BIl'
llli'nln 30. Genel Kurul top -
lantısının yapıldılı Dedeman. 
Sınemasında geçiyordu. 

Önceki haftanın sonunda yı>
pılan ve ıkı gUn sUren Genel 
Kurul'da söylenmek 'Istenen 
bazı şeyler, divan başkanının 
nazik uyarısına ralmen "Keli
meter arasında" söylenmedi. 
Dolrusu, sermaye temsllcll� 
rının böylesine bır zahmete 
katlanmaları ıçın sebep de y<l<-
tu ... 

Ekınlar arasında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Dolru da vardı ve konuşmas .. 
nın en çok alkış toplayan bölU
mUnde şöyle diyordu: 

"Gazetelerde okuduk. Demır 
Indirimi Ile montaJ cı ların ıkı 
Uç milyon lira kAr edecelinl 
yazıyorlar. Bır Insanın bayram 
sevincinde dahi kara haber ·du}'" 
muşçasına böyle ıstıraba dUş
meslnl hangi şeyle karşılaya
bilirsiniz. Bu bır haset hasta
lılıdır. Bunun tedavısı ölUm
dUr! .. " 

ÖLOM FERMANı 
Sermaye temsllcllannln ke

Ilmeler arasına sıkıştırama
dıkları, böylesine bır kUlfete 
katlanmaya gerek görmedlkl� 
rı sözler. anayasal kurumlara 
ve demokratik gUçlere karşı 
ilAn ettıklerl ölUm fermanıy-
dı • • .  

CHP - MSP koaıısyonunun 
haıım-seıım, fırsat bu ldukça 
"40 m Ilyonu n kardeşııllndcn" 
dem vuran Sanayi ve Tcknolo-

JI Bakanı, MC ambalajında ger 
çek klmlllinl bulmuş, "Sınıf" 
>rkadaşlarının önünde demok
ratik gUçlere clhad açmıştı .. 
"ÖlUm" deyince de, şiddetli 
atkış topluyordu. 

Sermayenın uenel k.urulu'n
da, "ÖıUmlfden ve "Kavga'�dan 
söz eden sadece Abdillkerlm 
Dolru delildı. Söz alan dele� 
6elerln hemen hepsi kah "Ke
timeler arasına sıkışbrarak" 
kah açık açık, yumruklarını 
sallaya sallaya, Allahın blldl
�ni kulden saklamadılar ... 

. SAVAŞ KONSEYI 
Kibar aOlyla "TUrk HUr Te

şebbUsU Yüksek Danışmanlar 
Konseyı" olan kuruluş, Odalar 
Bırlıli öncUlU�nde, TUrklye 
Zıraat Odaları Bırlıli, TU,kl
ye Esnaf ve KUçük Sanatkarlar 
Konfederasyonu, TUrk Sanayi
cileri ve Jş adamları Demeli 
temsilcilerinden kurulacaktı. 

Konsey Uyesl kuruluşlarden 
TUrklye Zıraat Odaları Birıı
li Genel Sekreteri Zeki Yılce
tUrk de, genel kurulda bır ko
nuşma yapıp, konseyde bırleş· 

me amacının "KomUnizmIe sa
vaş" oldultunu, bu savaşın da 
"KUltUrel seviyede" kalınıya
calını mUJdellyordu! .. Dıb
lan'ın kelimeler arasına sıkış
tırdılını YUcetUrk açıkça söy
lUyordu. Konsey aslında "Sa
vaş Konseyı" olacaktı • . .  

Genel Kurul'da en çok "SUk· 
se" toplayanlarden biri de, 12 
Mart'ın i. Ordu ve İstanbul Sı
kıyUnetlm Komutanı ve şlmdl
nln Umumf M�azalar TAŞ Yd· 
neUm Kurulu Uyesl Emekli Or· 
IlAneral Faik TUrUn ldı. Kong-

Odalar Bırlıli Başkanı Se
zai Dıblan, "Anayasanın temel 
felsefesinin teşebbUs hUrriye
tIne" dayandıtım ilAn ederken, 
"TUrk Hür TeşebbUsU Yüksek 
Danışmanlar Konseyilinin ku
rulac$nı mUJdeledl! 

IMDB IOMGRESI 
TMMOB Genel Kurulu 23-24 Teornan ÖztUrk'ten sonra 

Mayıs'ta Ankara'da yapıldı.: CHP Genel Başkanı Ecevit söz 
Genel Kurul'a TMMOB'ye b�- aldı. Ecevit, "demokrasiyi da;: 
lı 17 meslek odasından gelen bır çerçeve Ile sınırlamak Iste
delegeler katıldı. Kongre divan yenıer, halkın polıtıka Ile Ilgl
başkanlılına Mımarlar Odası'n. sını engellemek IstemektedIr-

KODseyin amacı, "TeşebbUs 
hUrriyetine yapılan saldırılar 
ve gerekılrdlll tedbırlerı ön
celikle ele almak"tı ... 

den .Ergun Unaran seçildi. ler" dedI. Oysa kı, "toplumun 
ANAYASANıN TEMEL bUtun bireyleri Ile siyaset yap-
FELSEFESi :ıax. dönemde TMMOB Baş- ması ve siyasetle utraşması 

"TeşebbUs hUrriyetine yapı- kanı olan Teornan ÖztUrk Ge- gerekınektedir. " Ecevit "TMM· 
lan saldırılar ve gerektirdili ted· nel Kurulu açı Ş konuşmasında, OB'nln kendı özel çıkarlarından 
bırler" acabR neydi? teknık elemanların sömUrü ve önce toplum sorunlaı·ını dUşUn

Dıblan konuşmasının bır baş- baskıdan kurtuluş yolunu,halkı- menln bııınclnde oldultunu" be;. 
ka böıumUnde buna ııışkln Ip mızın kurtuluş süreci ıçınde IIrttı ve TMMOB'yI kutladı. 
uçlarını da bol bol.verlyordu. gördUklerınl ve bu yUzden de 

"Işçi Ucret artışları fıyat- egemen sınıflara karşı saftakl 
lar ve gelirler arasında uyum yerlerini aldıklarını beıırttl. 
sallayacak ölçUler ıçınde tu- ÖztUrk, "etkın ve planlı bır tulmak zorundadır" diyordu. biçimde örgUtlenen emperyalist Dlblan açıkçası, Işçi Ucret- -kapitalist uygulamanın sonuç -lerinin zapt-il rapt altına alın- larını fiilen yaşayan" teknık e-masını Istiyordu. lemanlar Uzerlnde baakıların Tedblr bu olunca Dıblan'ın yoltunlaştılına Işaret etti. Sen-"Saldırı"dan neyi anladılı a- dlkal mUcadele olanaklarına 8a-çıla çıkmaktaydı. TUm demok- hıp olmayan ve 657 sayılı devratık kurum ve gUçlerln serma· let memurları yasası Içine haı>-yeyi eleştlrmesi "saldırı" sa- sedilen teknik elemanlar Uze _ yılacaktı. "Anayasanın temel rindeki baskının özellikle 2. Ko-felsefesi leşebbUs hUrrlyetıne· allsyon döneminden sonra daha dayanmaktaydı! .. " da arttılına dikkati çektı. 

Anayasa, bu iradelerle, ser 
mayeyl kolladılı ve tahakkUmU Teornan ÖztUrk "enerji aJan
nU kurdulu anlamda anaysssy- sına" girilmesine, ynbancı pe� 
dı • • .  12 Marl hareketinin bır rol şirketlerine sayısız arama 
devamı nlleııltlnde sUrdUrUlcn rohsatlarının verilmesine, bo-
"Cephe" hnrekdtının yedinci - rnks, manyezit krom gibi ulu
haftasında Odalar Bırııli Gc- sal kaynaklarımızın yabancı la
nel Kurulu bu sözlerle çınlı
yordu ... 

ra peşkeş çekilmesine karşı 
çıklı. 

CHP Genel Başkanı, cephe 
hUkümetlnln Ilk lşlnln "memur 
ve teknık eleman kıyımı Ile bır 
IIkte, yabancı petrol şirketle
rinin haksız Isteklerine boyun 
etmek" oldultunu söyledi. Söz
lerini "hiçbir tertip, hiçbir gUç, 
hlçhlr zorbalık çalı gelmiş olan 
bu dUşUncelerln topluma yayıl
masını önleyemeyecekUr. ii, 
"Bır sUre ıçın teknık elemanla
nn sendlka kurma özgUr lUk le
rlnlmayabııır. Bır sUre ıçın 
TRT'nln sesi kısılablllr. Hal
kın bilinçlendili Ulkede sal 
uzun sUre Iktidar olamaz. " (11-
yerek bltlrdl. 

Ecevit 'ten sonra kUrsUye ge
len TUrklye Işçi Partısı Genel 
Başkanı Behlce Boran'ın konuş
ması delegeler tarafından iiııl 
Ile karşılandı. Behlee Boran, 
eon RUnlerde bazı çevrelerin 

rede Cephe başkanı Demirel'· 
den neredeyse daha fazla atkı· 
topluyor, delegelerin daklka
larca sUren sevgi gösterileri. 
ne muhatap oluyordu ... 

Kongrenin başka ilginç sl
maları da, "Devlet GUçlerlne 
Yardımcı" gUçlerdl. Delege
ler sık sık kuııste birbirleri
ne "Bu yardımcı gUçlerl" ta
nıtıyorlardı. Tanıyan tanıma
yana tlBu" diyordu, "aıkı ko
mandodur. tanımanı isterim. 
Sonra karşılıklı memnunlyet 
ifadeleri teatl oluvordu! .. 

milliyetçi cepheyle birlikte si
yasal kutuplaşmanın da oluş -
maya başladılını öne sürdükle
rine. kimilerinin de, kısa sü
rede ortadan kalkmış gibi göriı
nenkardeş kavgasının yeniden 
alevlendilinden söz ettikINine 
dldd 
dikkati çekerek: "Bize göre, 

kutuplaşma eskiden beri va .. rlı; 
esklden beri yoltunlaşarak de· 
vam ediyordu. BUlün sınıflı 
toplumlarda kutuplaşma vardır 

ve yoltunlaşarsk devam ede ... U .. -
tada olan bu olgu bir karde� 

kavgası delildir. Bunu böyle 

göstermek kamu oyunu ynnıH
maktan başka bir şey değildi ... 

Ortadaolan olgu bır sınıf müca
delesidir. Sınıf milcadelesi isc 
olumsuz bır olgu de�i1dlr, olum· 
ludur" dedi. 

Bu kutuplaşmada aydınların 
sarının neresi olduğu sorusuna 
delinen Behlce Boran, bilim
sel ve leknoloJlk devrim ile 

bilimin artık dolrudan Uret im 
gucU haııne geldiltlnı, bunun 
sonucunda da uzman teknik kad· 
roların dolruda" üretime kat i
lan unsurlar durumuna gcldi�i
nı söyledi. Işçi sınıfının klIpsa
mının genlşledil'ini ve bazı bur
Juva Ideologlarının beli .. lIll!i 
gibi işçi sınıfının önt'minı y:
tlrmcdilini. tersine işçi 81-
nıfının öneminjn giderek Ol't
tı�ını beıırtti. BurJlIvuzlnln 

ıeknlk kadroları yUksck Uc-

sUzgeclnden geçi
Tayin Komlte- sında önceııli bölge mUdUrle- nel MUdUrlille 54 il ve bır kaç Örnelin yardım yapılacak der- rı ve 

BUYUK SERIAYE'MIM "SAVAS KOMSEYI" 
konuşmacı, "şim_ 

Mahkeme
deyince, dlvııı 

konuşmacımn sözUnU 

anlıyorum ve 
mevzua-
ıçınde ka� 

sayın hatıp
Istedlklerini k� 
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görüyorum." 

konuşmacı, Sam
Sanayı Odası 

TUrklye 
Sanayı Oda

Borsaları BIl'
Kurul top -

Dedeman. 
geçiyordu. 

sonunda yı>
sUren Genel 

'Istenen 
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ralmen "Keli
söylenmedi. 
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haset hasta

tedavısı ölUm

temsllcllannln ke
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bır kUlfete 
görmedlkl� 

kurumlara 

JI Bakanı, MC ambalajında ger 
çek klmlllinl bulmuş, "Sınıf" 
>rkadaşlarının önünde demok
ratik gUçlere clhad açmıştı .. 
"ÖlUm" deyince de, şiddetli 
atkış topluyordu. 

Sermayenın uenel k.urulu'n
da, "ÖıUmlfden ve "Kavga'�dan 
söz eden sadece Abdillkerlm 
Dolru delildı. Söz alan dele� 
6elerln hemen hepsi kah "Ke
timeler arasına sıkışbrarak" 
kah açık açık, yumruklarını 
sallaya sallaya, Allahın blldl
�ni kulden saklamadılar ... saklamadılar ... saklamadılar 

. SAVAŞ KONSEYI 
Kibar aOlyla "TUrk HUr Te

şebbUsU Yüksek Danışmanlar 
Konseyı" olan kuruluş, Odalar 
Bırlıli öncUlU�nde, TUrklye 
Zıraat Odaları Bırlıli, TU,kl
ye Esnaf ve KUçük Sanatkarlar 
Konfederasyonu, TUrk Sanayi
cileri ve Jş adamları Demeli 
temsilcilerinden kurulacaktı. 

Konsey Uyesl kuruluşlarden 
TUrklye Zıraat Odaları Birıı
li Genel Sekreteri Zeki Yılce
tUrk de, genel kurulda bır ko
nuşma yapıp, konseyde bırleş· 

me amacının "KomUnizmIe sa
vaş" oldultunu, bu savaşın da 
"KUltUrel seviyede" kalınıya
calını mUJdellyordu! .. Dıb
lan'ın kelimeler arasına sıkış
tırdılını YUcetUrk açıkça söy
lUyordu. Konsey aslında "Sa
vaş Konseyı" olacaktı • . .  

Genel Kurul'da en çok "SUk· 
se" toplayanlarden biri de, 12 
Mart'ın i. Ordu ve İstanbul Sı
kıyUnetlm Komutanı ve şlmdl
nln Umumf M�azalar TAŞ Yd· 
neUm Kurulu Uyesl Emekli Or· 
IlAneral Faik TUrUn ldı. Kong-

Odalar Bırlıli Başkanı Se
zai Dıblan, "Anayasanın temel 
felsefesinin teşebbUs hUrriye
tIne" dayandıtım ilAn ederken, 
"TUrk Hür TeşebbUsU Yüksek 
Danışmanlar Konseyilinin ku
rulac$nı mUJdeledl! 

IMDB IOMGRESI 
TMMOB Genel Kurulu 23-24 Teornan ÖztUrk'ten sonra 

Mayıs'ta Ankara'da yapıldı.: CHP Genel Başkanı Ecevit söz 
Genel Kurul'a TMMOB'ye b�- aldı. Ecevit, "demokrasiyi da;: 
lı 17 meslek odasından gelen bır çerçeve Ile sınırlamak Iste
delegeler katıldı. Kongre divan yenıer, halkın polıtıka Ile Ilgl
başkanlılına Mımarlar Odası'n. sını engellemek IstemektedIr-

KODseyin amacı, "TeşebbUs 
hUrriyetine yapılan saldırılar 
ve gerekılrdlll tedbırlerı ön
celikle ele almak"tı ... 

den .Ergun Unaran seçildi. ler" dedI. Oysa kı, "toplumun 
ANAYASANıN TEMEL bUtun bireyleri Ile siyaset yap-
FELSEFESi :ıax. dönemde TMMOB Baş- ması ve siyasetle utraşması 

"TeşebbUs hUrriyetine yapı- kanı olan Teornan ÖztUrk Ge- gerekınektedir. " Ecevit "TMM· 
lan saldırılar ve gerektirdili ted· nel Kurulu açı Ş konuşmasında, OB'nln kendı özel çıkarlarından 
bırler" acabR neydi? teknık elemanların sömUrü ve önce toplum sorunlaı·ını dUşUn

Dıblan konuşmasının bır baş- baskıdan kurtuluş yolunu,halkı- menln bııınclnde oldultunu" be;. 
ka böıumUnde buna ııışkln Ip mızın kurtuluş süreci ıçınde IIrttı ve TMMOB'yI kutladı. 
uçlarını da bol bol.verlyordu. .verlyordu. . gördUklerınl ve bu yUzden de 

"Işçi Ucret artışları fıyat- egemen sınıflara karşı saftakl 
lar ve gelirler arasında uyum yerlerini aldıklarını beıırttl. 
sallayacak ölçUler ıçınde tu- ÖztUrk, "etkın ve planlı bır tulmak zorundadır" diyordu. biçimde örgUtlenen emperyalist Dlblan açıkçası, Işçi Ucret- -kapitalist uygulamanın sonuç -lerinin zapt-il rapt altına alın- larını fiilen yaşayan" teknık e-masını Istiyordu. lemanlar Uzerlnde baakıların Tedblr bu olunca Dıblan'ın yoltunlaştılına Işaret etti. Sen-"Saldırı"dan neyi anladılı a- dlkal mUcadele olanaklarına 8a-çıla çıkmaktaydı. TUm demok- hıp olmayan ve 657 sayılı devratık kurum ve gUçlerln serma· let memurları yasası Içine haı>-yeyi eleştlrmesi "saldırı" sa- sedilen teknik elemanlar Uze _ yılacaktı. "Anayasanın temel rindeki baskının özellikle 2. Ko-felsefesi leşebbUs hUrrlyetıne· allsyon döneminden sonra daha dayanmaktaydı! .. " da arttılına dikkati çektı. 

Anayasa, bu iradelerle, ser 
mayeyl kolladılı ve tahakkUmU Teornan ÖztUrk "enerji aJan

CHP Genel Başkanı, cephe 
hUkümetlnln Ilk lşlnln "memur 
ve teknık eleman kıyımı Ile bır 
IIkte, yabancı petrol şirketle
rinin haksız Isteklerine boyun 
etmek" oldultunu söyledi. Söz
lerini "hiçbir tertip, hiçbir gUç, 
hlçhlr zorbalık çalı gelmiş olan 
bu dUşUncelerln topluma yayıl
masını önleyemeyecekUr. ii, 
"Bır sUre ıçın teknık elemanla
nn sendlka kurma özgUr lUk le
rlnlmayabııır. Bır sUre ıçın 
TRT'nln sesi kısılablllr. Hal
kın bilinçlendili Ulkede sal 
uzun sUre Iktidar olamaz. " (11-
yerek bltlrdl. 
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DISK GENEl KURUlU : ÇARPITllAN GERÇEK 
Kemal Tlkkler'in DISK Genel K ..... lu'ndan Iln 

ce Yankı Dergisi 'ne verdi�i demeçingazetelerde Ge 
nel K ..... I toplantısından sonra ayınlonması Mi l l iyet 
Gazetesinin devamlı tahrifçjl . iyle birleıince Genel 
K ..... l 'da alınan kararın niteli� bir turlu anlaıılama 
dı . Genel Kurulun aybirli�, ile 1973 seçimlerinden 
Ilnce alınan CHP'ni destekleme kararını kaldınnasına 
ra�men DISK'in Halk Partisini desteklemeye devam 
etti�i konısı uyandırı ldı .  Halbuki bu toplantıda DISK 
sosyalist akım içindeki yerini ve Ilneminl hIç kuıku
bırakmıyacak ıekilde ortaya kaydu. 

DiSK Genel Kurulu'ndan hemen sonraki paı:aı 
tesi gUnU, Kemal Tunder'in Yankı Dergisine kongre 
den Ilnce verdilıi demeç, bozı gozetelerde, yer aldı . 
Bu demeçte TUıider "dyasi portiler içinde CHP, salı 
ve faıist gUçlere karıı mUcadele veren gUçlU bır de
mokratik k ..... luı oldulju için DISK 14 Ekim seçimlerin 
den Ilnce aldı�ı destekleme kararını bu nedenle kal
dırmamıı bulumıaktadır" dedi .  Kemal Tuncler, Ge
nel Kurul 'dan Ilnce böyle dUıUnUyordu. Genel Kurul 

ay birli�i ile böyle dUıUnmedl�ini glSsterdi . Ancak 
" Halk Partisi'nin solunu ben tayın ederim" diyen Ab· 
di ıpekçi'nin boıında bul.u�dulju Mil l iyet Gazetesi 
de aynı Ilzlem içindeydi. DISK izlemekle 
g!!revlendlrllen Mi l l iyet MuhabIri Oral ,  Genel 
Kurul'un kapolı oturumundan .oıva bir gUn geç vakit 
gazetesine koıarak DiSK'in Halk Partisi'ni destek le
me kararı aldığını yazdı .  Bııylece Abdi lpekçi'yeis 
tedi�i haberi ulaıtırdı . Fakat bir gUnsonra fena hal -
de "atladığını" anladı . 

DiSK'e bo�1ı bUtUn sendika boıkanlarının bir
l ikte hazırladı�ı ve Genel K ..... I'un aybirliği ile ka
bul ettilıi bu koror bilinçli iıçilerden olul'ın DiSK'in 
TUrkiye'nin Içinde bulundulju aıamayı , sosyalist mU
cadelenin gereklerini ve Halk Partisinden beklenen 
demokratik gıırevlerl tom anlamıyla d�erlendirdik
lerini 9I"taya kayuyordu. Ayrıca DiSK'in bUyuk ço
lıunluljunu olUfluran sosyalistlerin gerektilıinde tam 
bir birlik içinde olabildiklerini g!Sstermesi bokımın
don ıınemliydi. Alınan karar, sosyailıtlerin bıılundu
lıUnU bir ",kız halıne getiren _de iıçi sınıfı dcıstları 
ile gUçlukler karıııında ponilıe kapılan bozı kUçUk 
burjuva ilericileri için Ilnemli  bir den oldu. (Genel 
Kurul kararının tam metni yan sUtunlarımızda) 

Koror, Genel Kurul'a d!!.ha lineeden veril -

mlı ııızlerle gelenler ıçın tam bır IUrprlz oldu. Bu sı
rada Genel Kuruluyllneten Divan Baıkan Veki l i ,Meh
met Kılınç, kararın bundan Ilncekl kararlara bır "ek" 
olduljunu s!!yledi. Sosyal Iı Genel Baıkanı Özcan !<es 
geç, oturdulju yerden, "bu kararı n bundan Ilnceki "ka 
rorların yerine Uzere alındı/lını" açıkladı . 
Kemal TUrkler, Kesgeç ' l onayladı . Bııylece 
kararın niteli�1 hakkında hiç bır kuıkuya yer bırakıl 
madı . 

Ancak bu dun,ım, daha Ilnceden verllmlı sllz
lerle gelenleri ve verdikleri sIlzleri yerine getireme
yeceklerlni , getiremedikierini anlayanları rahabız et 
ti. Bundan sonra Genel K ..... i , çalıpnoları daha ıett 
bir hava içinde geliıti . 

Sosyalistler, DISK Genel Kurulu'nayıınetime 
hakim olmak stratejisi ile gelmemıılerdı,. Onlar için 
iıin bu yanı ıu gUnlerde pek Ilnemli  d�ildl . Çunku 
DISK'In en diri elemanları sosyalist bilinci benimse
miıti .  Bu durum Genel Kurul 'dan sonra, DISK çalıı
malarını tahrif etmekle g!!revlendirilen Mi l l i)'et Mu
habiri ve demeç veren yeni Genel Sekreter ıbrahim 
GUzelce tarafından da açıklandı . GUzelce Mi l liyet 
Muhabirine "Ilzel likle 12 Mart'tan sonra ulkemizde 
emekçilerin sosyalist do/irultuda bUyuk bir aıama i
çinde oldulıunu" s!!yledi."  Bu çok bUyuk bir gUçtUr. 
DiSK de bu gUce dayanmaktadır" dedi. 

Fakat daha Ilneeden verılmiı sllzU olup do bun 
ları yerine getiremeyince kızgınlık larını DiSK top
lantısına polis ça�ırocak kadar frenleyemeyenler ,bu 

. yola saporlarsa yapı lacak boıka birıey yoktu. Ve top 
lantıda da kızgınlıklarını frenleyemeyenler IstedIk -
leri cevabı aldılar. 124 delegeden oluıan Genel Ku 
",lu, 55 deı.genin terk etmesiyle karıı larındaki" 
gUcUn ne olduljunu g!!rduler. 

Genel Sekreter seçimlerinde TUrk-Iı yllntemle 
ri uygularvnaya Çalııı ldı . Ikinci turseçImlerinde dele 
ge olmayanlara ay kullandırı ldı . Bunun Uzerine ay
lama Iptal edildi. TUrkler bunun Uzerine kongrenin 
dıpdan Idare edildiğini ileri surdu. Oysa, kongre
yı Idare eden portInin yııneticilerl fiilen kongre sa
lonu� ı .  Iki CHP mil letvekili  ve CHP Gençlik 
Kol ları Baıkanı delegelerin arasındaydı .  Tartıpna 
lar bUyUyUnce Divan Baıkanı Melvnet Kılınç "bUtUn 
dinleyl�lIerl dıpıya atın, poliSleri ço/iırın"diyeses 

retlerle, maaş ve prlmlerle antl-emperyaııst mUcadeleden ay-
mUkafatlandırma yoluna glt- n dUşUnUlemeyeceltinl, demokrasi 

lendi. �alilt delegeler bu provakasyonlara karıı
mamak amacıyla Kongreyı terketti ler. Korıgrenin ya
pıldığı bohçede .adece 60 klıi kalmııtı. Dıpı çıkan 
delegeler, ıeçllen kurulların yeterli sayıda delege 
tarafından benlmsenmedllılni, azınlığın aylarıyla te 
çildilıinl açıkladılar. Bu kongrenin DiSK'In tarihine 
gıılge dUıUr(fU�UnU .!!yledller, içlerinden bozı ları , 
olanları fabrikadaki arkadaılarına anlatacaklarını 
s!!yIUyarlardl . 

Terkeden .osyaliltlerln sayısı kadc;ır, yurUtı'ne 
Kurulunun seçilme yllntemleri de Ilnemllyd l . DISK'in 
ıçınde Maden-Iı 51 delege I le en bUyuk a!iırlıiia 
hıp. Kemal Tuncler, bundan bır sUre IInce 
Kongresini yaptı . TUzUlie g!!re Ilnce genel boıkan se 
çildi. Yine tUzu�eg!!reylınetim kurulu Uyeleri ancak 
genel boıkanın glSsterdllıi adaylar arasından seçilebi 
lıyordu. Mcıden-iı Kongresinde delegeler 20 turKe -
mal Turkler'in glSsterdiği adaylara ay vermedi . 21 . 
turda sosyalistlerle scığlanan bir anlaırno Ile bUgU�U 
yllnetlm kurulu seçi ldi . DISK genel kuruluna delegele
ri bu yıınetim kurulu ",ptadı.  TUrkler, bunlar arasın 
da kendisine yakın olmayanların bul\lrvnaması için e 
linden gelen çabayı glSsterdi .  Fakat DISK Genel 
'Kurulu'nu terkedenler arasında 51 Maden-Iı delege -
sinin yarKından çok fazlası bulunuyordu. Turkler'in 
de bulundulıu yedi kiıilik yUrUtme kurulunun dilrt U
yesi Kongre'yi terkedenler arasındaydı . 

DiSK yUrUtme kurulu Uyeleri yine Genel Baı
kan TlkIcler'in glSsterdilıi adaylar arasından seçildi . 
ilk iki turda hIç birisi tuzukte gereklı Uçte bir ça -
�unlulıu salılayamadı. Bundan sonra tUzuııe gııre salt 
ço/iunlu/ia geçildi . Kemal Neblo/ilu, 124 delegeden 
oluıan Genel Kurul 'da ",dece 51 ay alarak seçııdi • 
Genel Sekreterlilıe aday olon eski genel ..ıcre" Ke 
mal Sulker Ilk., Iki turda gerekli  ayu salilayaınayınca 
genel kurulun elliılmine saygılı  olduöunu belirterek 
adaylıktan çekild I .  Bundan sonra, batıncl turun "'
nunda ıbrahim Guzelce yeni genel Sekreter oldu. Iı 
çi sınıfı içInde temiz birismesahlpolan GUzelce'nln 
uzun yı llar yurt dııındo kalması ve ...,anda bır sendi
kaya dayaMlO11lasl bundansonraki g!!revl lçln ıınemll  
eksikliklerdı . Ancak gıırevlne boılar boılamaz " DISK 
in hiç bır kuruluıun Izinde olmadılıını" açık lammı ve 
sosyalist gUce dayandılıını bellrtın_ l ,  Genel Kurul 
kararı do\irultusunda g!!rev yapoc:aliı tekııde deiierlen 
diri ldi.  

tiltine dikkati çeken Behlce Bo ıçın mUcadelenln Ivedl görev oldu-
ran bunun sonucunda da, uz... lunu, ancak bunun sosyalist mUca- KAMUOYUNA TAH R I F  EDILER EK 
man teknık kadroların kUçUk deleden aynı derecede kopmaz, 
bir kısmının burjuvaziyle bü- ayrılmaz oldulunu beıırten TİP 
tünleşmeslne karşın bu kad- Genel Başkanı,emperyaıızmln ve 
roların büyük bır kısmının lş- kapitalizmin ılışkıler alP ıçınde 
çı ve emekçi sınıfların yanın- kalındıkça ne TUrklye'nln ne de 
da yer almakta olduklarını dljter bir geri kalmış Ulkenln tam 
söyledi. . baIPmslzlılpna ve demokrasIye ka-

Tİp Genel Başkanı Behlce vuşamayacaIPnı söyledi. Behlce 
Boran, tUm kitle örgUtlerlnln Boran; "bunı!ıın dolayıdır kı bızım 
kendı amaçları etrafında, ken- görUşUmUze göre, b$msızlık, 
dı mesleki sorunlarıyla Ilgi- demokrasi ve sosyalizm mUcade-
lenmek zorunda olduklarını, lesi bır bUtUndUr, biribirinden ko-
aksi takıırde "kitleden kopuk, parılamaz ve ancak beraber, abenk· 
içi boşalmış bır kuru kabul/' ii bır şekilde yürUtülerek tam ba-
halinde kalacaklarını söyledI. şarıya u laşabilir" dedI. Sosyalizm 
Siyasal unsurun nerede Işe konusunda aynı görUşU paylaşma-
karıştığı sorusunu soran Bo- salar dahi anti-faşist ve anti-em-
ran "En somut ve en mesleki peryalisl mUcadele safhasında 
nitelikte olan sorunlara bile tUm yurtsever ve demokrasiden 
bır bakış açısından bakmak, yana gUçler ve çevreler Ile lş-
ona dojtru bir yorum getirmek, blrııjtlne hazır olduklarını söyle
doğru çözUmler önermek mU m- di. 
kündUr. Yanı siyaset aslında Konukların konuşmalarından 
bütün sosyal , ekonomik, kültü- sonra Çalı şma Raporu eleştiril-
rel sorunlara yansır" dedi. di . TUm odaların ortaklaşa kura-

Boran şunu da ekledi: "Eler cakları ortak konut ve ortak bıısı-

kitle ör@tlert birer parti gibi mevi soru nl arı üzerinde de du-

(j�vranmaya kalkarlarsa veya ru ldu . 
Luı parti bir kitle örgütünden Birlik Yönetim Kurulu,  her 

parti �ibi davranı ,:,  beklerse meslek odasının gösterdi�j üç 

. l e r  yürUmez, k
"
arl"lır . . , B ı r  adaydan birisinın Genel Kuru l'ea 

ıı'tı � ıtlc örgütlerın(' ben böy- seç i l mesiyle oluştu. Genci Kuru

le dıvorum, siz bu dı J'('kt ıf E.' l u  izleyen ı ı k  yönetim kurulu top

uy:ıcaksızız.  yoksa sapmıs olu r- l :lntısında dn Teoman Özıürk ye-
S U nu !. ,  h,ı ı n  fllursunuz ı;.!'ibi b ı r  n ick'n T:\f:\lnr i ıı l ıg-ı na, :\1: 1-
tutum ı ç ı nde' olu rs:ı bu partı  k ı na ;\IUhC't1(I ı � I ( · l " 1  ( ld;l 'iından ısmet 
çrtL \,:ı n l ı  hı r voldad ı ı  Rıza Çf..·bi i S c  i i .  J �; ı -I\anlı �.\ SL'-

SUNULMAK ISTENEN 

DISK GENEL KURULU KARAR ıNı YAYıNlı YO RUZ 

, � busus kesınlıkle bılınme.! 
ıldır ki, TÜrkıye Şosyallstha
rekettnln tarihçesi, daha geri
lere dayanmakla beraber, CO: 

n�llıol· I�ltiklc�mc sUrccj nin 

Haziran 1975 

DiSK'in Halk Partisi'ni destek le
Bııylece Bııylece Bıı Abdi lpekçi'yeis 

Fakat bir gUnsonra fena hal -

sendika boıkanlarının bir
K ..... I'un aybirliği ile ka
iıçilerden olul'ın olul'ın olu DiSK'in 

I'un aybirliği ile ka
DiSK'in 

I'un aybirliği ile ka

undulju aıamayı , sosyalist mU
Halk Partisinden Partisinden Pa beklenen 
anlamıyla d�erlendirdik
Ayrıca DiSK'in 

anlamıyla 
DiSK'in 

anlamıyla d�erlendirdik
DiSK'in 

d�erlendirdik
bUyuk ço

yalistlerin gerektilıinde gerektilıinde gere tam 
olabildiklerini g!Sstermesi bokımın

ar, sosyailıtlerin bıılundu
getiren _de iıçi sınıfı dcıstları 

ponilıe kapılan bozı kUçUk 
Ilnemli  bir den oldu. (Genel 

yan sUtunlarımızda) 
Kurul'a d!!.ha lineeden veril -

çinde oldulıunu" s!!yledi."  Bu çok bUyuk bir gUçtUr. 
DiSK 
çi
DiSK 
çi

de bu gUce dayanmaktadır" dedi. 
Fakat daha Ilneeden verılmiı sllzU olup do bun 

ları yerine getiremeyince kızgınlık larını DiSK 
rılmiı 

larını DiSK 
rılmiı olup 

larını DiSK 
olup 

top
lantısına polis ça�ırocak kadar frenleyemeyenler ,bu 

. yola saporlarsa yapı lacak boıka birıey yoktu. Ve top 
lantıda da kızgınlıklarını frenleyemeyenler IstedIk -
leri cevabı aldılar. 124 delegeden oluıan Genel Ku 
",lu, 55 deı.genin terk etmesiyle karıı larındaki" 
gUcUn ne olduljunu g!!rduler. 

Genel Sekreter seçimlerinde TUrk-Iı yllntemle 
ri uygularvnaya Çalııı ldı . Ikinci 

seçimlerinde TUrk-Iı 
Ikinci 

seçimlerinde TUrk-Iı 
turseçImlerinde dele 

ge olmayanlara ay kullandırı ldı . Bunun Uzerine ay
lama Iptal edildi. TUrkler bunun Uzerine kongrenin 
dıpdan Idare edildiğini ileri surdu. Oysa, kongre
yı Idare eden portInin yııneticilerl fiilen kongre sa
lonu� ı .  Iki CHP mil letvekili  ve CHP Gençlik 
Kol ları Baıkanı delegelerin arasındaydı .  Tartıpna 
lar bUyUyUnce Divan Baıkanı Melvnet Kılınç "bUtUn 
dinleyl�lIerl dıpıya atın, poliSleri ço/iırın"diyeses 

prlmlerle antl-emperyaııst mUcadeleden ay-
glt- n dUşUnUlemeyeceltinl, demokrasi 

bulundulıu yedi kiıilik yUrUtme 
yesi Kongre'yi terkedenler arasınday

DiSK 
Kongre

DiSK 
Kongre

yUrUtme kurulu Uyeleri 
kan TlkIcler'in glSsterdilıi adaylar 
ilk iki turda hIç birisi tuzukte 
�unlulıu salılayamadı. Bundan sonra tUzuııe 
ço/iunlu/ia geçildi . Kemal Neb
oluıan Genel Kurul 'da ",dece 
Genel Sekreterlilıe aday olon 
mal Sulker Ilk., Iki turda gerekli  
genel kurulun elliılmine saygılı  
adaylıktan çekild I .  Bundan sonra, 
nunda ıbrahim 
adaylıktan 

ıbrahim 
adaylıktan 

Guzelce yeni genel 
çi sınıfı içInde temiz birismesahlpolan 
uzun yı llar yurt dııındo kalması 
kaya dayaMlO11lasl bundansonraki 
eksikliklerdı . Ancak gıırevlne 
in hiç bır kuruluıun Izinde olmadılıını" 
sosyalist gUce dayandılıını bellr
kararı do\irultusunda g!!rev yapoc:aliı 
diri ldi.  

Behlce Bo ıçın mUcadelenln Ivedl görev oldu-
uz... lunu, ancak bunun sosyalist mUca- KAMUOYUNA TAH R I F  

kUçUk deleden aynı derecede kopmaz, 
bü- ayrılmaz oldulunu beıırten TİP 

kad- Genel Başkanı,emperyaıızmln Başkanı,emperyaıızmln Başkanı ve 
kısmının lş- kapitalizmin ılışkıler alP ıçınde 

yanın- kalındıkça ne TUrklye'nln ne de 
larını dljter bir geri kalmış Ulkenln tam 

. baIPmslzlılpna ve demokrasIye ka-
Behlce vuşamayacaIPnı söyledi. Behlce 

örgUtlerlnln Boran; "bunı!ıın dolayıdır kı bızım 
ken- görUşUmUze göre, b$msızlık, 

Ilgi- demokrasi ve sosyalizm mUcade-
olduklarını, lesi bır bUtUndUr, bUtUndUr, bUtUnd biribirinden ko-

kopuk, parılamaz ve ancak beraber, abenk· 
kuru kabul/' ii bır şekilde yürUtülerek tam ba-

söyledI. şarıya u laşabilir" dedI. Sosyalizm 
Işe konusunda aynı görUşU paylaşma-

Bo- salar dahi anti-faşist ve anti-em-
mesleki peryalisl mUcadele safhasında 

bile tUm yurtsever ve demokrasiden 
bakmak, yana gUçler ve çevreler Ile lş-

getirmek, blrııjtlne hazır olduklarını söyle
mU m- di. 

aslında Konukların konuşmalarından 
kültü- sonra Çalı şma Raporu eleştiril-

i. di . TUm odaların ortaklaşa kura-

"Eler cakları ortak konut ve ortak bıısı-

gibi mevi soru nl arı üzerinde de du-

veya ru ldu . 
örgütünden Birlik Yönetim Kurulu,  her 

beklerse meslek odasının gösterdi�j üç 

B ı r  adaydan birisinın birisinın Genel Kuru l'ea 

böy- seç i l mesiyle oluştu. Genci Kuru

ıf E.' ıf E.' ıf l u  izleyen ı ı k  yönetim kurulu top
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DISK GENEL KURULUNDA 
:;9ÖZ SOSYALISTLER 

DiSK S .G.nel Kurulu sona erdI .  G.nel kurul, buriuvazlnln, t.k.lcl 
bOyuk sermay.nln, liÇI ıınıfının zat.n kısıtlı alan .kanomik v. demokrati� 
haklarına y.nl y.nl soldırı lar planladıllı ve bunu açıkca lIôn .ıııöı gUnlerd. 
yapı ldı . Buriuvazlnin Genel Kuruldan aldıöl c.vap Ise açık oldu: lıçi sınıfı 
demokrasiden demokratik hak ve ııZgUrI uk lerden v. bunların g.lIıtlrilmesind.n 
yanadır; lıçi sınıfı, emperyalizme v. faıizm. karıı ısrarl ı  mUcad.ley. karar
lıdır. Buriuvazinin, haldinglerln, faıizm !Izlemi içind. isteri nöbetierine tu
tulanların Genel Kurulu ıyı dellerl.ndlrmelerl ger.kll .  Bunu yaptıkları da gli
rUIUyar. Yeni baskı tedbirleri tl_Isi baıka neyin kanıtı olabilir kı ? N. var 
ki, bu tıp faılzan giriıimier. iıçi sınıfınınyakın geÇmiıt.verdiııl cevapları da 
hatırlamak gerekiyor • 

DISK S. Ge".1 Kurulu ..... sosyal istler d. doljru dellerl.ndirmek zorunda -
dırlar. Iıkln Lu söyl.nmelldlr kı, G.nel Kurul, iıçi sınıfının ulaıtıöı lI.rl bi
linç dUzeyinln açık bir gtıotergesidlr. Genel Kurul,  IIÇi sınıfının uluslararası 
dayanı ...... ının ve birllöinin yansıdıöı bır olaydı . Konuk olarak katılan diöer 
ulk. sendikalarının, i lericI ve �allst sendika tem.llci lerinin G.nel Kurul
dan gtırduklerl sıcak veaçık ilgi , ilÇi sınıfının bılınçınd., belli bir nit.llksel 
ol .......... n, Ileri bır .vr.nin so ..... cudur. Aynı oluıumdur ki, bu konukların G.
".1 Kurula katılmalarını sol!lamııtır. 

Ge".1 Kurul bir kere daha gtllterdl ki, DI SK her g.ç.n gUn daha bOyU
yar ve hızla gellıiyar. iıçi sınıfı , An)erikoncı sarı sendikacılıııın çemberinI 
her geçen gUn hızla kırıyor v. gerçek sendikalarda, sooyallst çizgideki s.ndi
kalarda toplanıyor. Bu, iıçi sınıfının ekonomlk mUcad.l .. indekl btılunmuılU1jU 
bır lÜ'eÇ içInde ortodan kaldıracak v. iıçi sınıfının bu dUzeydekl birIIliinI sol! 
layocak olumlu bır gelitmedir ve sosyalistler bu olUlUmu hızlandırmayı k.ndl_ 
1.1". tıdev blllrler • 

SosyalistlerIn G.nel Kuruldaki tutumları da bu ytlnd. olmuı v. DISKIn 
butUnllJilUnU dlnamltlarneyl gtlz. alan, bu ..... n ıçın Genel Kurulda muhblrllk 
yapan, delege t .. bitl.rind. ve ay kullanmado soht.clllö. y.lıenen "secar.I.
rı al""ln malumu olan" ların provokasyonlarıno al.t olmamıılardır. Sosyallst
i. sorunlara ve sorunların çtlzUmUne gUnlUk hesaplarla bakmadıklarını ve 
DISK'In blrıııılnd.n butUnlU1jund.n yana olduklarını , bunun gerçek sovunucu
larının kendileri oldullu ..... G.nel Kurulda açıkca kanıtladı lar. çunku sooya
IIstl. "iıçi sınıfı hareketı ıçınd. yollarını yItirmIı konuklar delilıdırler" • Sos
yallstl. i1.lcl iıçi tırgUtlerinl btılm., tobanı y.terli tllçUde hazırlamadan tir
gUte ÜstesInden gelarneyecelll gtlr.vler yukleme yanılgı larına dul"'ez. Sosya
listi. ". bu yanlııları yaparlar ne de DISK'in burluvazininve o ..... n alanların 
cirit aHıııı bır alan hall ... gelmesIne gliz yumabillrler. 

Unutulmamalıdır ki, TUrklye'deki sendikal hareket, Amerıkan tıpı s.n
dıkacılık çlrkefind.n kurtulma mUcadelesi veı;iyor. Bu çirkef kı, ·"Ice gangs 
ter sendikacılar tUretmlıtlr. Bu çlrkefte kı, CIA y.tlıtlrmesl nIce s.ndlkacı 
lar klip batı kapmıılardır. Futbalcu transferi gibi tranifer yapan, uaetlnl a 
hp sendika �Iıtlren niceleri gtlrUlmUıtUr. TUrk-il sendikacıhııının ahıkan -

Iıkları v. ka lı ntı ları , kongre oyunları 
( 

sohteclliklerl Ise glrdiııı y.de de ya 
ıama mUcadel .. 1 ver.cektir. ÇUnkU D SK'. ytlnelenakın lıçi ıınıfının tabanın
dan, s.ndikaların tabanından gelenzorlamaların so ..... cudur. Yoksa .. ndıkanın 
baıına xtlr .... rvnlı Uç bey "zat-ı muhteremin" hldoy.t. ermelerınden delili .  
i,çiler DISK'e koıuyorlar. Bunu  tlnlemeyenlerin I .. yapabil.cekl.i tek ıey 
var: t.zgahlarını y.ni çatıları altında kurabilmek. DiSK'in dııında dU_n tu
tamaz hal. gelenler, içerde bazı yandaılar bulabıı .. ler de ". kadar tlIIUr. -
bilirler borularını ? Bunu zaman gtıoter.cek. Olumlu bır geLi .... olan DiSK 'In 
bOyırnesl gerçellinl bu olumsuz eliilimierin DiSK içinde IyIce çtlr .... nme teh
likesini g!lz tınunde tutorak .1. almak gerekiyor. DiSK'in bOyırnesl , so.yallst
ler., sooyalist .. ndlka yııneti�lIerl'" v. samImi demokratlara y.nl gtırevl. 
yuklUyor. 

DiSK S. G.nel Kurulu bir gerçelll daha herk_ kabul .lIlrmlıtlr:OiSK' 
i DiSK yapan içinde barındırdıöı sooyali.t patonslyeldlr. Bu pato"'ly.l ,  kah
lan .. ndikalardan gel.n y.nl devrımcı oııırlıkla daha da bOyUmektedlr. DISK' 
In çlzgislnln t .. bltlnd. parmak '-apıarı , "tUrIU-çetltll" kongre oyunları ii. 
SOı!lanan bir kaç oyluk fazlalık yeı.1I alamamaktadır. Sosyall.t 6iiırlık daha 
tayın edIci olmaktadır. Sosyaıı.tl.'n, devrımcı .. ndıkaların bu durumun bIlIn 
cinde ve .cırumlulullunda olmaları gerelcmektedlr. 

Sosyaıı.tler Ge ... 1 Kurulda bu scnımlulUııun bilincinde oıcı.�darını da 
gtıotermiılerdlr . Ge ... ı kuruldakl çekl,...nln, gUnUn kOlUlion da dikkate alı -
ncırak, "O Portl ml, bu Parti ml?" hall ... getırılmesı tınl.mıl, ve DISK ' In 
durumu ve gtırevlerl, sooyaıı.t hareket rehber alınarak açıklamıııtır. Sooyallst 
lerin bu çlzgl.ı ve doliru tavırları , Ge".1 Kurula katılan ve fabrikalardan ge -
1en bazı sosyal demokrat gtlrUıte d.legelerl bll. uyarmıı ve dlvana çtıreklen
miı "zat-ı muhtereml." DISK'in tarIhinde Ilk defa pall.ı devreye sokerakGe
nel Kurula leke .Urmuılerdlr. Aynı camI duvarının yanından geçnılı sosyalist 
geçInen bazı sol!cı , revIzyonistIerin de ıplıklerı bır kere daha pazara _lImlt
tır. Hedefln sadece bır kısım Parti li delege olmadıııı hedefin sosyaıı.t anloyıı _ 
ta .. ndlka hareketinIn ta kendl.ı oldullu ve sooyaıı.tl.ln her zaman açık to
vır almak zorunda oldukları anloıılmııtır. 

Sooyaıı.t sendIkal hareket, devrımcı .. ndlkacı l ık ,  sooyallst palltlkadan 
soyuflanamaz. IIÇI sınıfını,," ekonomık, palltlk ve Ideolollk mUcadeI .. 1 bır 
bUtUndUr ve bIrbirI ... dlyaleVlk bolIlarla bolIhdır. Bu gerçelll gı:ızden kaçır
mak, lıçl ıınıfının .konomlk mucadeı .. lnl de sektey. uöratır ve sonunda bw
luvazlnln kUYruiiuna tokar. DISK'In S. Ge".1 Kurulu, bu bakımdan da bır kı
sı.., sooyaıı.tl. ıçın uyarıcı olmalıdır. 

sonuç alarak de".bl llr kı, DISK S. Ge".1 Kuruldan sonra yenı ve 11. 
rı aıamaloro geçııın sancılarını duymaya baıloyacaktır. I,çl ıınıfındoklgellı
me ve bu ..... n DISK ıçınde blllurloıması bu gldl,ı kaçını lmaz kı lacak gUçtedl� 
Burluvazlnln telaıı da bundandır. lıçl ıınıfı ve demokratik gUçler hakkında
kI karanlık nlyetl.1 bwluvazlnln kursol!ında bırokı lmalıdır. lıçl ıınıfının dev_ 
rlmcl ekonomık tlrgUtu olan DISK bu konuda Uzerl". dtııen garwl.1 yerıne ge
tIrecek gUçtedlr. 

ni�1I çıkışlı dalgalanmalarla lidlr. partıler ve tUm demokratik 1- salt dUşUncenln bır suç olması hak ve özgUrlUfllerl 1,lerlikten 
ancak 1929 yılından bu yana ka- Bu Itlbarla Ulkemizln, bugUn lerıcı gUç ler yelpazesi karşı- ve cezalandırılmasının ortadan alıkoyınu, oldukları açık ve .. -
hn çizgilerle belinlenmeye içinde bulundu� somut koşul- SlOdaki d urumu saptanırken, kaldırılması ıçın en etkın bi- çık bilindltınden, Anayasa! öz.. 
ba,lamışbr. 196I'den bu yana lar özellikle dikkate alı�arak, saydıtımı z gerekçenın, özel- çimde bır çaba göBterllmeBi. gUrıuklerln korunması ve ge-
da, Toplumcu Sendikaların sl- çeşiııı sol parııler yelpazeBi Ilkle, de vrimcl pra�n doi- . - Türk Ceza Kanunu'ndaki lı,ıırllmeSı ıçın DIsK'ln etkın 
nıfBal görevleri doltru ltusunda karŞIBında DİSK'in mevcut ye- ruları içi nde dikkate alınmaBı BınıfBal btllnçlenmeyl Bınırla- bır m lleadele BUrdUrerek Ana-
omuz -vermeleri Ile bu belirgin rının açıkça saptanmasında ve tarihi bir sorumluluktur. yan ve Balı düşünceyi BUÇ sa- yasamızın 1961 deki özUne ka-
Ilk en keBln bir dorııta ulaş- bu doirultuda çaba ve eylem Bu iUb arla: yıp cezalandırmayı amaç edl- vuşturulma81 doltrultu"unda blr 
tınlmıştır. sürdUrmeBinde büyUk faydalar - 12 Ma rt döneminin verdıtı nen, 1930 tarIhli ıtalyan faŞIBt eylem BürdUmlmeslnl, 

DİSK, 1961 den Bonra, gitlIk- vardır. derslerde n yararlanılması ve Kanunundan alınan 141 ve 142. -Sermaye sınıfının emekçi 
çe yUkselen bu grafıtın, hiç u- Dünyamızda, artık, SoByalist Türkıye' nin bugUnkü koşulla- maddelerin, 1961 AnayaBaBı 1- Bınıflar Uzerlndekl açık dtkta-
Dutulmaması gereken. ve 8osya- uygulamanın, 50 yılı aşkın bır rını unut mayarak, ayrıca fa- le geıırllen dopl özgUrıuklere ııırlU� demek olan ve ucu em-
IIBt hareketin önemli bır taşıyı pratiii var. Çeşıtlı Ulkelerde, şlzmln ke ndi doltrultuBunda ve çatımızın ıçınde yaşadıtı peryallBt tekellere dayanan In-
cıBI olan bUyUk potanBlyel gUcU bu pratik, bır tornadan çıkmış- bir dUzen kurmak ıçın fırsat uygarlık dUzeylne terB dUştU- sanlıtın baş belası fllljlzmln 
olmuştur. Ve gelecekte de, TUr- caBına birbirinin aynı detıldlr. kolladıtı nı da heBaba katarak, �nU, ayrıca, adı geçen mad- dUnyamız ve TUrktyemlc ıçın 
klye koşulları ıçınde böyle ola- Hele geri kalmış, az gelişmiş TUrklye' de demokratik hak ve delerin, faşIBt IBpanya hariç, de bUyUk bır tehlike oldulunu 
caktır. Ulkelerde, BOByallzme giden özgUrlUkl erin tam anlamı Ile hiçbir Avrupa UlkeBlnde bulun- yurdumu. dahil, hirçok Ulkede 

Bu patanslyel gUç, şımdı, ö- bu pratltın başka başka yöntem yerleşme Bi ve pekışıırilmesi madıtı, Portekız ve Yunanls- bugUn de faşizmi tezgahlarnak 
""miL bır sorunla karşı karşıya biçimleri vardır. Bu ıtıbarla, ıçın, bUtU n ilerici ve yurtBe- tan'da bile, Bon gelişmelerden ıçın emperyallzmln ve y.rll lş-
dır, Sayın Kongremizin bUtUn bu ko- ver demo kratlk örgUtlerle lş- Bonra, bu tUr maddelerin o Ui- blrllkçllerln fırsat kolladıklan : 

Sosyalist bır örgUt oldu� bl- şulları dikkate alarak, gUnUmUz biriiiine gidilmesi, bu amaç- kelerin Ceza Kanunlarından da asla unutulmıyarak, DISK'ln fa-
lI""n ve Işçi 81nıfımızın devrım. de, ilerici yurtBever demokra- la bu kon ularda Bomut bır i�- atıldıtı blllndıtınden, DISK'In şlz'me karşı yolun bır mUcade-
cl praııtı ıçınde sınıfBal göre - tık gUçlerle, klBa sUreli amaç- blrlltınl de Bailamek amacıy- bu çok önemlı ve ölUm cezası- le sUrdUrme"1 gereklidir. 
vtnl sUrdUren DISK'In BtrateJI lar ıçınde demokratik özgUrlUk- la, gerek tı çalışmalarda bulu- nın yaBadan kaldırılmaBını he- BUtUn bu konularda, gUnUmU-
ve taktik hataları Ile zedelen- lerln yerleşmeBI ve fa�lzme et- .nulma8ı� detleyen konular Uzerlnde de zUn koşulları ıçınde ve kitleler-
memeal. yara almamaaı ge - kın biçimde karşı konu lara(( , - Anay aBamızın ıçınde yer elkln bır mücadele vermesini, le yukarda belirttitımiz hedef-
reklldlr. Kaldı kı, DISK'In, halkımızın can gUvenııtınln alan tlzgu rlUklerln başında dU- - Işçi Bınıfımızdan ve ıum e- ler dolrultusunda bUıunleşen 
devrımcı nlteııtı olan ve elkln sallanmaBI ıçın, blrtıkte Bomut şUnce öz gUrlU�nUn geldltını, mekçl kitlelerden yana olan A- ilerici ve önemlı bır demokra-
ekonomık bır mUcadele BUrdU- eylemler .UrdUrUlmell, önce- bugUnkU y a.al durum ve uygu- nayaBamızın getirdıtı özgUrlUk- tık gUç oldulu InkAr edilemeyen 
ren sendikal bır örgUt olarak Ilkle, Işçi Bınıfımızm bu ey- lamarun A nayasanın dotal öz- lerden tedirgin olanların 12 Mart CHP Ile de, gUçbl rııtı yapma 
da varlıtını tltızııkle koruma- lemde bUtünleştırllmeBI Bai- gUrıukler ilkesine ters dUştU- döneminden yararlanarak, 1961 doirultuBunda eylem ıçınde 01-
BI, TUrklye SoByaliBt hareketl- Ianmalıdır. �nUn hny atın her kesiminde Anayasasını Uç kez deilştırdik- manın bUyük yararları olacak-
nin geleceil bakımından önem- Bu bakı mdan, DISK'in'Bol göİ1İ1up s aptandıtı, hu Itlbarla lerini ve AnayaBada yer nion tır. 

açık bir gtıotergesidlr. Genel Kurul,  IIÇi sınıfının uluslararası 
birllöinin yansıdıöı bır olaydı . Konuk olarak katılan diöer 

sendikalarının, i lericI ve �allst sendika tem.llci lerinin G.nel Kurul
sıcak veaçık ilgi , ilÇi sınıfının bılınçınd., belli bir nit.llksel 

.vr.nin so ..... cudur. Aynı oluıumdur ki, bu konukların G.
katılmalarını sol!lamııtır. 

bir kere daha gtllterdl ki, DI SK her g.ç.n gUn daha bOyU
gellıiyar. iıçi sınıfı , An)erikoncı sarı sendikacılıııın çemberinI 

hızla kırıyor v. gerçek sendikalarda, sooyallst çizgideki s.ndi
Bu, iıçi sınıfının ekonomlk mUcad.l .. indekl btılunmuılU1jU 

ortodan kaldıracak v. iıçi sınıfının bu dUzeydekl birIIliinI sol! 
gelitmedir ve sosyalistler bu olUlUmu hızlandırmayı k.ndl_ 

• 

G.nel Kuruldaki tutumları da bu ytlnd. olmuı v. DISKIn 
dlnamltlarneyl gtlz. alan, bu ..... n ıçın Genel Kurulda muhblrllk 

bitl.rind. ve ay kullanmado soht.clllö. y.lıenen "secar.I.
olan" ların provokasyonlarıno al.t olmamıılardır. Sosyallst
sorunların çtlzUmUne gUnlUk hesaplarla bakmadıklarını ve 

butUnlU1jund.n yana olduklarını , bunun gerçek sovunucu
oldullu ..... G.nel Kurulda açıkca kanıtladı lar. çunku sooyasooyasoo
hareketı ıçınd. yollarını yItirmIı konuklar delilıdırler" • Sos

tırgUtlerinl btılm., tobanı y.terli tllçUde hazırlamadan tir
gelarneyecelll gtlr.vler yukleme yanılgı larına dul"'ez. Sosya

yanlııları yaparlar ne de DISK'in burluvazininve o ..... n alanların 
hall ... gelmesIne gliz yumabillrler. 

Unutulmamalıdır ki, TUrklye'deki sendikal hareket, Amerıkan tıpı s.n
çlrkefind.n kurtulma mUcadelesi veı;iyor. Bu çirkef kı, ·"Ice gangs 

tUretmlıtlr. Bu çlrkefte kı, CIA y.tlıtlrmesl nIce s.ndlkacı 
kapmıılardır. Futbalcu transferi gibi tranifer yapan, uaetlnl a 

Iıtlren niceleri gtlrUlmUıtUr. TUrk-il sendikacıhııının ahıkan -

i DiSK yapan içinde barındırdıöı sooyali.t patonslyeldlr. Bu 
lan .. ndikalardan lan .. ndikalardan lan .. gel.n y.nl devrımcı oııırlıkla daha da bOyUmektedlr. 
In çlzgislnln t .. bltlnd. parmak '-apıarı , "tUrIU-çetltll" kongre 
SOı!lanan bir kaç oyluk fazlalık yeı.1I alamamaktadır. Sosyall.t 
tayın edIci olmaktadır. Sosyaıı.tl.'n, devrımcı .. ndıkaların bu 
cinde ve .cırumlulullunda olmaları gerelcmektedlr. 

Sosyaıı.tler Ge ... 1 Kurulda bu scnımlulUııun bilincinde 
gtıotermiılerdlr. Ge ... ı kuruldakl çekl,...nln, çekl,...nln, çekl,.. gUnUn kOlUlion 
ncırak, "O Portl ml, bu Parti ml?" hall ... getırılmesı tınl.mıl, 
durumu ve gtırevlerl, gtırevlerl, gtıre sooyaıı.t sooyaıı.t soo hareket rehber alınarak açıklamıııtır. 
lerin bu çlzgl.ı ve doliru tavırları , Ge".1 Kurula katılan ve fabrikalardan 
1en bazı sosyal demokrat gtlrUıte d.legelerl bll. uyarmıı ve dlvana 
miı "zat-ı muhtereml." DISK'in 

gtlrUıte 
DISK'in 
gtlrUıte 

tarIhinde Ilk defa pall.ı devreye 
nel Kurula leke .Urmuılerdlr. Aynı camI duvarının yanından 
geçInen bazı sol!cı , revIzyonistIerin de ıplıklerı bır kere daha 
tır. Hedefln sadece bır kısım Parti li delege olmadıııı hedefin 
ta .. ndlka hareketinIn ta kendl.ı oldullu ve sooyaıı.tl.ln her 
vır almak zorunda oldukları anloıılmııtır. 

Sooyaıı.t Sooyaıı.t Sooy sendIkal hareket, devrımcı .. ndlkacı l ık ,  sooy
soyuflanamaz. IIÇI sınıfını,," ekonomık, palltlk ve Ideolollk mUcadeI .. 1 
bUtUndUr ve bIrbirI ... dlyaleVlk bolIlarla bolIhdır. Bu gerçelll 
mak, lıçl ıınıfının .konomlk mucadeı .. .konomlk mucadeı .. .konomlk mucadeı lnl de sektey. uöratır 
luvazlnln kUYruiiuna tokar. DISK'In S. Ge".1 Kurulu, bu bakımdan da 
sı.., sooyaıı.tl. ıçın uyarıcı olmalıdır. 

sonuç alarak de".bl llr kı, DISK S. Ge".1 Kuruldan sonra 
rı aıamaloro geçııın sancılarını duymaya baıloyacaktır. I,çl
me ve bu ..... n DISK 

geçııın 
DISK 

geçııın 
ıçınde ıçınde ıçın blllurloıması bu gldl,ı kaçını lmaz 

Burluvazlnln telaıı da bundandır. l
rloıması 

l
rloıması 

ıçl ıınıfı ve demokratik 
kI karanlık nlyetl.1 bwluvazlnln kursol!ında bırokı lmalıdır. 
rlmcl ekonomık tlrgUtu olan DISK 

bwluvazlnln 
DISK 

bwluvazlnln 
bu konuda Uzerl". dtııen gar

tIrecek gUçtedlr. gUçtedlr. gUçt

nmalarla lidlr. partıler ve tUm demokratik 1- salt dUşUncenln bır suç olması hak ve özgUrlUfllerl 
yana ka- Bu Itlbarla Ulkemizln, bugUn lerıcı gUç ler yelpazesi karşı- ve cezalandırılmasının ortadan alıkoyınu

inlenmeye içinde bulundu� somut koşul- SlOdaki d urumu saptanırken, kaldırılması ıçın en etkın bi- çık bilindltınden, 
yana lar özellikle dikkate alı�arak, saydıtımı z gerekçenın, özel- çimde bır çaba göBterllmeBi. gUrıuklerln 

Sendikaların sl- çeşiııı sol parııler yelpazeBi Ilkle, de vrimcl pra�n doi- . - Türk Ceza Kanunu'ndaki lı,ıırllmeSı 
ltusunda karŞIBında DİSK'in mevcut ye- ruları içi nde dikkate alınmaBı BınıfBal btllnçlenmeyl Bınırla- bır m lleadele 
belirgin rının açıkça saptanmasında ve tarihi bir sorumluluktur. yan ve Balı düşünceyi BUÇ sa- yasamızın 1961 
ulaş- bu doirultuda çaba ve eylem Bu iUb arla: yıp cezalandırmayı amaç edl- vuşturul

sürdUrmeBinde büyUk faydalar - 12 Ma rt döneminin verdıtı nen, 1930 tarIhli ıtalyan faŞIBt eylem BürdUmlmeslnl, 
Bonra, gitlIk- vardır. derslerde n yararlanılması ve Kanunundan alınan 141 ve 142. -Sermaye 

hiç u- Dünyamızda, artık, SoByalist Türkıye' nin bugUnkü koşulla- maddelerin, 1961 AnayaBaBı 1- Bınıflar 
8osya- uygulamanın, 50 yılı aşkın bır rını unut mayarak, ayrıca unut mayarak, ayrıca unut fa- le geıırllen dopl özgUrıuklere ııırlU� demek 

bır taşıyı pratiii var. Çeşıtlı Ulkelerde, şlzmln ke ndi doltrultuBunda ve çatımızın ıçınde yaşadıtı peryallBt 
bUyUk potanBlyel gUcU bu pratik, bır tornadan çıkmış- bir dUzen kurmak ıçın fırsat uygarlık dUzeylne terB dUştU- sanlıtın 

de, TUr-TUr-TUr caBına birbirinin aynı detıldlr. kolladıtı nı da heBaba katarak, �nU, ayrıca, adı geçen mad- dUnyamız 
böyle ola- Hele geri kalmış, az gelişmiş TUrklye' de demokratik hak ve delerin, faşIBt IBpanya hariç, de bUyUk 

Ulkelerde, BOByallzme giden özgUrlUkl erin tam anlamı Ile hiçbir Avrupa UlkeBlnde bulun- yurdumu. 
gUç, şımdı, ö- bu pratltın başka başka yöntem yerleşme Bi ve pekışıırilmesi madıtı, Portekız ve Yunanls- bugUn de 

sorunla karşı karşıya biçimleri vardır. Bu ıtıbarla, ıçın, bUtU n ilerici ve yurtBe- tan'da bile, Bon gelişmelerden ıçın emperyallzmln 
Sayın Kongremizin bUtUn bu ko- ver demo kratlk örgUtlerle lş- Bonra, bu tUr maddelerin o Ui- blrllkçllerln 

oldu� bl- şulları dikkate alarak, gUnUmUz biriiiine gidilmesi, bu amaç- kelerin Ceza Kanunlarından da asla unutulmıyarak, 
devrım. de, ilerici yurtBever demokra- la bu kon ularda Bomut bır i�- atıldıtı blllndıtınden, DISK'In şlz'şlz'şlzme karşı 
göre - tık gUçlerle, klBa sUreli amaç- blrlltınl de Bailamek amacıy- bu çok önemlı ve ölUm cezası- le sUrdUrme"1 

BtrateJI lar ıçınde demokratik özgUrlUk- la, gerek tı çalışmalarda bulu- nın yaBadan kaldırılmaBını he- BUtUn 
zedelen- lerln yerleşmeBI ve fa�lzme et- .nulma8ı� .nulma8ı� . detleyen konular Uzerlnde de zUn koşulları 

almamaaı ge kın biçimde karşı konu lara(( , - Anay aBamızın Anay aBamızın Anay ıçınde yer elkln bır mücadele vermesini, le yukarda 



IRAN :"KOMSUDA PISER, 
BilE DE DOSERli 

TÜRKiYE'NIN ARANIŞI 

1975 y ı l ı  TUrkiye'nin yakın doğu alkeleriyle i 
l işk i lerini gUçlendirme yo do gUçl�mdirmeye çalıyna 
y o l ı aldu. En azından, 1975'Ie Tur�iye Batılı Ulkeler 
dıı ındo kolonlara karıı değiıik bir politika izlemesi 
gerektiğini farketti . Yakın Doğu'yaoçı lmoda iki Ulke 
ön planda 9�rUnUyOf. iran ve Libya. Şu.onda a l ı nan 
somut sonuçlo< bir yana, bu ikisi içinde Iran doha ö
nem l i .  Birincisi , TUrkiye burjuvazisini bu ulkelerle e
konomik i l i ıkiyi QUçlendirmeye iten nedenlerin çHzU
mü teorik olarak Iron'da daha kolay bulunabi l ir.  ÇUn_ 
kU, iron ' l n  mal i olanakları ve pazarı libya'ya k ıyasla 
çok daha buyuk . ikinci neden ekonomik deği l  ,pol i tik.. 
Orta Doğuda gerçek leıecek bir iran- Turkiye iıbirliği 
emperyal izm için bulunmaz bir nimet. Emperyalizm, 
son y ı l l arda bozulan Yunoniston-lurkiye zincirini 
TUrkive-iron zinciriyle yeni lernek isteyebil ir.  

MISAFIR NE YER? 

iran seferini boılotonlor 14 kijiyd i .  iran Ticaret 
Sanayi ve Moden Odası 'n ın daveti Uzerine iron 'a gi
den bu 14 kiıiden 9'u sanayici ,3'u Bankocı , kolon i
kisi ise TÜSIAD görevlisi etiketini taııyordu , Daha 
sonra i)adamlar ın ın gezisini pekiıtirmek amacıyla, 
zamanın Dı)i)leri Bakanı Melih Esenbel iran'o gitt i ,  
Şimdi sı rada Cumhurba)kanı Fahri Koruturk var . O  do 
bu günlerde iran 'a gidecek . 

iran-Türkiye temaslarının to boıında ortaya Ç ı
kan bi r  sonuç vor: i)adamlO' ımız,  iran'da aradıkları 
nı YQ do umduk larını �omayacok lor. Finansman ve 
pazar sor�nlarındo iron ' ı n  katkısı iıadamlar ın ın  bekle-

diklerinden çok daha az olacoğı benziy,?,. Fakat 
sorulması gereken soru, oranonların neden Iron'da 0-
rondığı . Kom)uda pi)enin nas ı l  pi)tiği . 

ZENGiNLICIN TEMELI 

iron ' ı n  ekonomik sıçraması son y l l lO'ın olgusu. 
Dayandığı iki temel var :Birincisi petrol gelirleri , ikin
cisi çokuluslu tekellerin faaliyetleri . 

iran ötedenberi dUnyanı n  i lk  s ırala-daki petrol 
üreti cilerinden. Bu yUzden d� emperyalizmin i lgi nok
talarından biri . Ülkede her zaman petrol zenginleri 
varolmu). Toprak ve petrol "aristokrasisi " ,  iron'daki 
gerici dik tatörlüğün iki temel direği . Ne var ki bu a
ristokrasinin niteliği , petrol zenginliklerinin kullanı l 
masıyla ülkenin geri kalml)l ık tan çıkmasını engelle-

Son y o l ların getirdiği öneml i  değiıild i k ,  petrol 
fiyotl-arındaki öneml i  artı ) .  Bu fiyat artı)ı Iran'ın ge
l irlerinde büyük bir s ı çramaya neden oldu. Petrol ge
l irlerinin son Uç yıl içindeki gelijimi )öyle: 1972'de 
2 , 5  milyar dolar , 1973'de 3,7 mi lyar dolar ve 1974 
de 23. 0 mi lyar dolar. Böylece 1974'te iran ' ı nmi l l i ge
l i r indeki artı) yüzde 33'ü buluyor. 

Petrol gelirlerindeki art ı ) ın  ilk sonucu, bUyük 
mali kaynakların doğması . Son y ı l larda petrolden bu
yük gelirler sağlayan Basra Körfezi ve Arap yarıma
dası ülkeleri ,bu malikaynakları nas ı l  kul lanmalı soru
suyla karıı laıt ı l ar .  Bunları kul lanmanın Uç yolu var: 
I ) Ülke içinde temel sanayi leri finanse etmek , 2)gelil
mekte olon ülkelerin kalkınmalarına yardım için kul
l anmak , 3)bu kaynakları uluslararası sermaye piyma
sına sokmak . 

ULUSLARARASI TEKELLER 

Birinci yolu seçmek için iki ko)ul gerek l i :  Bi
rincisi , iç piyasanın  bu kaynak ları soğurabilecek ge
niılik ıe almas ı ; ikincisi de,ü lkede i lerici bir yöneti 
min i ıbaıı ııda olmas ı .  iran,ülke içi piyasası dar olon 
bir ulke . Bunun baıındaki neden, halk ın  satınalmagU
Cıjnün s ın ı r l ı  olmasl . Ne var ki , iç pazarın geniıl iği
nin ıot ınmlar için bir engel olmas ı ,  kapitalizmin ku
(a l laıı(ı ı n  önceden benimsenmesi ne bağ l ı .  Kapitah 
olftıoyon bi,  yöntemle,  eldeki bUyük kaynaklar iç pa
. (Il ı n  geniıleti lmesi için rahat l ıkla �(u l lanılabi l i r . Bu  
u a  iron 'dot i gerici rejimin harcı degi l .  

Pc tı ol fonlarındon UçüncU dUnyan ın  geliımesi 

için yararlanmak,yine anti-emperyalist rejimierin i 
ıi . iran , Kuveyt ,Suudi Arabistan gibi, iıbirlikçi relin
lerin boıta oldullu ulkelerin bu yolu seçinesi akla uy_· 
gun de�i I .  

Iran ise elindeki petrol fonlarını iki yolla kul
lanıyor:Dıı yatırım ve yardım. ABD ve GUney Afrika 
iran l ın dıı yatınmlarlnda ilk sırayı alıyor. Bir zanaı
lar iron ' ın  en bOyuk feodali,ıimdi de en bOyuk "ka 
pitalist" i Şohlın,K'rupp hisselerininyUzde 25lini, Pan 
Am hisselerinin de yUzde 15'ini satın aldı�ı hatırlar
da. son olarak do British Petrol'Un yUzde 20 hissesine 
talip oldullu haberleri gelmekte. Fokat iron' ın  dııul

kelere verdiği "yardım"ler daha da anlam l ı .  Bu "yar
dımll lor,dUnya kapitalist sisteminin yaralCl'lnl sorma
ya Y!lneliyor:ingiltere'ye 200 mi lyon dolar, Fransa -
ya i milyon dolar, IMF'e 580 mi lyon Özel ÇekmeHcI<_ 
kı (i ÖÇH=I,21 dolar), DUnya Bankasına 290 Milyon 
ÖÇH. 

iran rejimi böyleceJlU$lararasl sermaye i le bu -
tunl�ıiyor. DiktatllrlU/ju sUrdunmenin tek emin yolu 
bu. Iran rejimi, emperyalizmden bağımsız bir geliı

menin risklerine katlanacak kadar kendinden emin de. 
ği l .  Olenaz do. 

Çok ui�ıu tekel l erin iran 'daki faaliyetleri ise 
yeni değil .  Iran rejimi çokuiuslu ıirketlerle petrold<>
layısıyle Öteden beri sıkı fık ı .  Son petrol potlenası 
buna yeni bir hız kotmıı durumda. 

Fakat çokuluslu te.kellere ıimdi yeni faaliyet 
olanları açı ldı . ÇUnkU Iran rejimi petrol gelirleri'; 
yurt için finansman anacıyla kul lanma al ternatifini 
bırakmıı deği l .  Bırakmasına da bir neden yok . Aksi re 
bırakmaması için neden çok . En baıta iran burjuvazi
sinin talepleri . Ancak bu iae giriıi lmesi için bir sUr. 
nin geçmesi gerek l i  görUldU. Uluslararası sermayeyi 
ulkeye çekmek için. Ulke içi piyasayı geliıtirme iıi , 
yerli sermaye i le uluslararası tekeller arasında iıbir
l iğ i  içinde yapılocok. DUzenin garantisi bu. 

iç piyasadaki geliımeleri rakamlarlo izlemek 
mUmkUn. 1973-74 arasında jran'da imalôt sanayiinin 
geliıme hızı yUzde 18. Sanayi ve modencilik yatırım 
larında bu yı l yUzde 20'Iik bir artıı bekleniyor. Öte 
yandan, cari iılemler dengesinde bu yı l beklenen LO 
m i lyar ÖÇH 'lik fozla gözönune al ınarak ithalôt iılem
leri bOyuk ölçode kolaylaıtırı lmıı durumda. Tarımda 
sulanabi l i r  alanın bu y ı l  için'de iki mis line çıkaılmo
sı planlanıyor . 1 973-78 kalkınma planında 2. 100.000 
yeni iı yaratı lması öngörUIUyor . BuöngörUnUn gerçtk 

leımesinden kuıku duymak zor. ÇUnkU bir örnek var: 
Bundan önceki kalkınma planında bOyUme hız ı  yUzde 
9 planlanmıaken, daha az gerçekletmesi bir yana faz_ 
lasıyle yUzde ii olarak gerçek leıti . Bunların dııındo, 
çel ik Uretiminin 600 bin tondon 20 tona, ali
minyumun i milyon tona çıkarı lması 3 ye. 
ni rafineri , 2  yeni nukleer santral ,özel bir çelik kom
pleksi kuru lacak . 

iıte bu iıleri çokuluslu tekeller Uzerine alacok. 
Rofinerilere Batı Alman ve Japon firmaları talip. Çe
lik kompleksinin ihalesi Schneider Le Creusot-Loire 
ıirketi UstUnde. Nukleer santral ler ABD i le ortaklcıa 
gerçek leıtiriliyor. Yeni bir otomobi l  fabrikasının ku
rulmas ın ı  Renaul t  ve Citroen Uzerine olmıı. ABD i le  
imzalanan 15milyarlık ticaret anlal""ası içinde gUbre, 
petrok imya,elektronik endUstrisi ve konut yapımı yer 
al ıyor. Ünlu ITT'nin Fransız kolu CGTC ve LMT i l e  
Batı Alman SEL, iron 'ı telefon ıebekesiyle döıeyecek. 

SILAH, DAHA COK SILAH 

Uluslorarası senmaye, diktatllrlU�Un direklerin
den sodece biri . ikincisi de silahıanma. 1 975 genel 
bUtçesi harcama lar ının yUzde 28 ' i  llsavunma" harca
malar ı .  Bu oran,kamu ve sosyal hizmetler harcamala
r ın ın toplamına eıi t . 

iran ' ı n  s i lahlanma narcomalarını  rakamlarlo iz
lemeye gerek yok . Gazeteler her gUn bununla ilSili 
haberlerle dolu. Şah'ın 15 Mayıs 'ta Washington'a yep
tıÖI gezinin tsnemli  sorunlarından biri de yeni silôh 
al ı ıveriıieri .  

Si löhlanmanın hedefi ylılnızca l çerde dllıtaıer
IlJlıu yaıatınok deliii .  Şah.OrtaDo/lu'da Basra Kllrfe
zi çevresinde yeni bir askeri blokl""",nın çalıımala
rı içinde. Bunun nedenlerinden biri, TUrkiyeiyi de j. 
çine olon CENTO'nun artık gunun gereklerini ka'll
layamaz hale gelmesi. Şah, CENTO'yu, " aroda br 
Oyelerinin gidip oturup sohbet ettikleri bır kulup " 
olarok nitelendiriyor. CENTO 'nun kaldırı lmasına bir 
gerek olmodı�ını sııylemesi, CENTO'd ... hatnut oldu
!iu anlamına gelmiyor • Ayrıca, CENTO iyI çalıpa da
hi bugUn içinyine de "yeterli" alenayacak blrllrgut. 

Emperyalizm, bölgede gUn geçtikçe i l erleyen anti -
emperyalist hareketi bastınmak ve bu aroda Hint 01<
yanusu 'nu do denetim altına olmak için yeni bir blolo
loımaya muhtaç. Petrol 'Un bir silôh olarak kullanı lma
ya :'''Ilenasl, ABD'yi Araplar arasında yeni mUtlefik 

ler aramaya ve bölgedeki gerici Arap rellmlerlnden 
ol",an bir birlik kurmaya yııneltiyor. 

Şah' ın  silôhlanma furyası ,bir gerçelll bilmesine 
dayal ı .  Askeri antloımaların temelinde maddi olanak
ların ve askeri harcenalorı karıılayacak sUrekli  gell� 
lerin bulunması gereği.  Bu iıte yol nız Amerikan do
larına bel boğlenomok gerekti�i . Bu nedenle  mUt
tefiklerini petrol zengini gerici reliml.r Cl"osından 
seçiyor. Bunlar ,Kuveyt,Suudi Arabistan, Birietik Arap 
Emirlikleri, Bahreyn ve !Anman. Bu Ulkeler,kuzeyin
de iran 'ın bulundu�u Basra Kllrfezini doğudan �e gU
neyden çevre i iyer • 

IRAN VE A.B.D 

Şah, aluıturulacak yeni pokt kqnusunda, gtırU
nUıte ABD'nin de bölgeden, -erneği n Bchreyn'deki LIS
lerinden- çekilmesini öngllren bir pol itika izliyar.� 
nu, Şah 'ın, ABD ile arasındaki ipleri "kaponmodan 

IRAN: BAZI 

• iran, DUnya petrol Uretimi�e 4.sıroda. DUnya 
petrol Uretiminin %10 unu Iran sağlıyor. 

• Petrol rezervleri bak ımından DUnya'da yine 4. 
sırayı almakta. 

• 1973-74 y ı l l arı a�asında petrol fiyat ların ın  art
ması nedeniyle, Iron ' ın  varil baıına petrel geli
ri %500 ortmıı, 1 , 5  dolardan 9,27 dolara ulaı
mı)tır. 

3 Haziran 1975 

nimet. Emperyalizm, 
Yunoniston-lurkiye zincirini 
yeni lernek isteyebil ir.  

boılotonlor 14 kijiyd i .  iran Ticaret 
'n ın daveti Uzerine iron 'a gi

sanayici ,3'u Bankocı , kolon i
etiketini taııyordu , Daha 

gezisini pekiıtirmek amacıyla, 
Melih Esenbel iran'o gitt i ,  

anı Fahri Koruturk var . O  do 
gidecek . 

slarının to boıında ortaya Ç ı
lO' ımız,  lO' ımız,  lO iran'da aradıkları 

�omayacok lor. Finansman ve 
katkısı iıadamlar ın ın  bekle-
olacoğı benziy,?,. Fakat 

oranonların neden Iron'da 0-
nas ı l  pi)tiği . 

TEMELI 

sıçraması son y l l lO'ın olgusu. 
:Birincisi petrol gelirleri , ikin
faaliyetleri . 

dUnyanı n  i lk  s ırala-daki petrol 
Bu yUzden d� emper

dUnyan
Bu yUzden d� emper

dUnyan
yalizmin i lgi nok

her zaman petrol zenginleri 
petrol "aristokrasisi " ,  iron'daki 

temel direği . Ne var ki bu a
petrol zenginliklerinin kullanı l 

kalml)l ık tan çıkmasını engelle-

getirdiği öneml i  değiıild i k ,  değiıild i k ,  değiıil petrol 
) .  Bu fiyat artı)ı Iran'ın ge

çramaya neden oldu. Petrol ge
deki gelijimi )öyle: 1972'de 

1973'de 3,7 mi lyar dolar ve 1974 
Böylece 1974'te iran ' ı nmi l l i ge

buluyor. 
lerindeki art ı ) ın  ilk sonucu, bUyük 

Son y ı l larda petrolden bu
Basra Körfezi ve Arap yarıma
ynakları nas ı l  kul lanmalı soru

Bunları kul lanmanın Uç yolu var: 
leri finanse etmek , 2)gelil

kalkınmalarına yardım için kul
uluslararası sermaye piyma

TEKELLER 

için iki ko)ul gerek l i :  Bi
kaynak ları soğurabilecek ge

de,ü lkede i lerici bir yöneti 
iran,ülke içi piyasası dar olon 

neden, halk ın  satınalmagU

ya Y!lneliyor:ingiltere'ye lyon dolar, Fransa 
ya i milyon dolar, IMF'e 580 mi lyon Özel ÇekmeHcI<_ 
kı (i ÖÇH=I,21 dolar), DUnya Bankasına 290 Milyon 
ÖÇH. 

iran rejimi böyleceJlU$lararasl sermaye i le bu -
tunl�ıiyor. DiktatllrlU/ju sUrdunmenin tek emin yolu 
bu. Iran rejimi, emperyalizmden bağımsız bir geliı

menin risklerine katlanacak kadar kendinden emin de. 
ği l .  Olenaz do. 

Çok ui�ıu tekel l erin l l erin l l e iran 'daki faaliyetleri ise 
yeni değil .  Iran rejimi çokuiuslu ıirketlerle petrold<>
layısıyle Öteden beri sıkı fık ı .  Son petrol potlenası 
buna yeni bir hız kotmıı durumda. 

Fakat çokuluslu te.kellere ıimdi yeni faaliyet 
olanları açı ldı . ÇUnkU Iran rejimi petrol gelirleri'; 
yurt için finansman anacıyla kul lanma al ternatifini 
bırakmıı deği l .  Bırakmasına da bir neden yok . Aksi re 
bırakmaması için neden çok . En baıta iran burjuvazi
sinin talepleri . Ancak bu iae giriıi lmesi lmesi lme için bir sUr. 
nin geçmesi gerek l i  görUldU. Uluslararası sermayeyi 
ulkeye çekmek için. Ulke içi piyasayı geliıtirme iıi , 
yerli sermaye i le uluslararası tekeller arasında iıbir
l iğ i  içinde yapılocok. DUzenin garantisi bu. 

iç piyasadaki geliımeleri rakamlarlo izlemek 
mUmkUn. 1973-74 arasında j

geliımeleri 
j

geliımeleri 
ran'da imalôt sanayiinin 

geliıme hızı yUzde 18. Sanayi ve modencilik yatırım 
larında bu yı l yUzde 20'Iik bir artıı bekleniyor. Öte 
yandan, cari iılemler dengesinde bu yı l beklenen LO 
m i lyar ÖÇH 'lik fozla gözönune al ınarak ithalôt iılem
leri bOyuk ölçode kolaylaıtırı lmıı durumda. Tarımda 
sulanabi l i r  alanın bu y ı l  için'için'içinde iki mis line çıkaılmo
sı planlanıyor . 1 973-78 kalkınma planında 2. 100.000 
yeni iı yaratı lması öngörUIUyor . BuöngörUnUn gerçtk 

leımesinden kuıku duymak zor. ÇUnkU bir örnek var: 
Bundan önceki kalkınma planında bOyUme hız ı  yUzde 
9 planlanmıaken, daha az gerçekletmesi bir yana faz_ 
lasıyle yUzde ii olarak gerçek leıti . Bunların dı ıındo, 
çel ik Uretiminin 600 bin tondon 20 tona, tona, ali
minyumun i milyon tona çıkarı lması lması 3 ye. 
ni rafineri , 2  yeni nukleer santral ,özel bir çelik kom
pleksi kuru lacak . 

iıte bu iıleri çokuluslu tekeller Uzerine alacok. 
Rofinerilere Batı Alman ve Japon firmaları talip. Çe
lik kompleksinin ihalesi Schneider Le Creusot-Loire 
ıirketi UstUnde. Nukleer santral ler ABD i le ortaklcıa 
gerçek leıtiriliyor. Yeni bir otomobi l  fabrikasının ku
rulmas ın ı  Renaul t  ve Citroen Uzerine olmıı. ABD i le  
imzalanan 15milyarlık ti caret anlal""ası içinde gUbre, 
petrok imya,elektronik endUstrisi ve konut yapımı yer 
al ıyor. Ünlu ITT'nin Fransız kolu CGTC ve LMT i l e  
Batı Alman SEL, iron 'ı telefon ıebekesiyle döıeyecek. 

SILAH, DAHA COK SILAH 

Uluslorarası senmaye, diktatllrlU�Un direklerin
den sodece biri . ikincisi 

senmaye, 
ikincisi 

senmaye, 
de silahıanma. 1 975 genel 

bUtçesi har l yUzde 28 ' i  llsavunma" harca

Si löhlanmanın hedefi ylılnızca
IlJlıu yaıatınok deliii .  Şah.OrtaDo/lu'da 
zi çevresinde yeni bir askeri blokl
rı içinde. Bunun nedenlerinden 
çine olon CENTO'nun artık gunun 
layamaz hale gelmesi. Şah, CENTO'yu, 
Oyelerinin gidip oturup sohbet 
olarok nitelendiriyor. CENTO 'nun 
gerek olmodı�ını sııylemesi,mesi,me CENTO'd 
!iu anlamına gelmiyor • Ayrıca, 
hi bugUn içinyine de "yeterli" 

Emperyalizm, bölgede gUn geçtikçe 
emperyalist hareketi bastınmak 
yanusu 'nu do denetim altına olmak 
loımaya muhtaç. Petrol 'Un bir 
ya :'''Ilenasl, ABD'yi Araplar 

ler aramaya ve bölgedeki gerici 
ol",an bir birlik kurmaya yııneltiyor. 

Şah' ın  silôhlanma furyası 
dayal ı .  Askeri antloımaların temelinde 
ların ve askeri harcenalorı kar
lerin bulunması gereği.  Bu iıte 
larına bel boğlenomok gerekti�i
tefiklerini petrol zengini gerici 
seçiyor. Bunlar ,Kuveyt,Suudi 
Emirlikleri, Bahreyn ve !Anman. 
de iran 'ın bulundu�u Basra Kllrfezini 
neyden çevre i iyer • 

IRAN VE A.B.D 

Şah, aluıturulacak yeni 
nUıte ABD'nin de bölgeden, -erneği 
lerinden- çekilmesini öngllren 
nu, Şah 'ın, ABD ile arasındaki 

IRAN

• iran, DUnya petrol Uretimi
petrol Uretiminin %10 unu 

• Petrol rezervleri bak ımın
almakta. 



• IRAN REJIMi YOLLARLA ULUSLARARASI SERMAYEYLE BUTUNLEŞiYOR. 
TEK GARANTiSi BU. AYRıCA ŞAH, ORTADO�U'DA YENI BIR 

BLOK LAŞMANıN PEşiNDE . BU KONUDA, YALNıZ AMERiKAN DOLARINA BEL 
BA�LAMANIN GEREKT1�INi BiLiYOR. 

• iŞADAMLARı, BIR F ıRSAT KAÇıRDıKLARıNı SANıYORLARSA YANILlYORLAR
'
iRAN'IN 

PETROL ZENGINLiÖI TURKIYE'YE DUŞECEK KADAR BUYUK DEÖIL- DUŞMEYECEK. 
KADAR BUYÜK . IŞADAMLARı VE ONLARıN ADıNA IRAN'A GiDEN GAZETECiLER VE 
CUMHURBAŞKANı BUNU BILMEK DURUMUNDA. 

germek" politikasıyle açıklamak mı.mkUn. şu var ki 
ABD bölgeyi bir ölçude sila��ızlandınada, Basra KIIr. 
fezi çevresinde kurulacak yeni bir pekt ,bu ulkelerin 
bcıl oca silôh satıcısı ve kreditörU ABD'nin kontrolu
nU artıracak. 

Şah gıırmut geçirmiı od"",. Pol itikasını gUnUn 
kOlui lerı na uydurması gerektilıi ni biliyor. Amerika 'ya 
kllru kllrUne baiılanmanon sakıncalarını gllrUyor. iran� 
ın porasındolordan ayırııözel Çekme Hakları 'na ba11-
laması bu yUzden. 

Ayrıca bugunku mucizesinin petrole dayondılıı 
non do bilincinde. Bu yUzdenpetrol ureticisi dilıer ul
kelerle i litkilerini geliıtirmek istiyor. Örnelıin <:aa· 
yir'le arasını yumuiOtıyor. Cezayir'deki son OPEC 
toplantısında kendisinden beklenenin ötesinde bir ka
rarl ı l ı k  g!ıoteriyor. Unutmamak gerekir k i ,  petrol , Şah' 
ın "bUyuk devlet"politikasının en ıınemli  piyonu.Ör 
neijin, iran 'ın petrol geliri bu yı l  dutmekte. DUıUılh 
%20 oranında olduiju stıyleniyor. Sııylenenlerden biri· 
de, bu dUıut sonucunda bazı proielerin suya dUıtUijU. 
Bunlcw, iran " mucizellsinin petrole baöl l ltÖının kanı tı . 
Şah 'ın, petrol fiyatlarının bu yı l  sonunda yeniden yuk. 
seltilmesi gerektilıini sııylemesine bu yUzden ıara 
mal ı .  

Fakat Şah' ın  Amerikan politikasına te" dUtme· 
sini hiçbir zaman beklamemeli. Petrol 'Un bir silah <>
larak kullanı lmasına i lk  kartı çıkan Şah 'ton ba;<os, 
delıi l .  Petrol ,  Avrupo için bir bunalım sorunu olunaı 
ilk imdatlarına yetiten yine Sah. 

iran "bUyU< devlet" olma yoluna,bugUnUn ka-
pitalist devlerinden 100-150 yıl sO<Ya giriyor. ıim<lö 
o zamanı n  devlerine yardım elini bile uzatıya. Yol .. 
nız, iron ' ın  bugunku durumunun;geçen yUzyıl kapla. 
list gelitme yoluna giren Ulkelerden bir fark var. 
· iran tarihsel gelitmesinde ge� kalmıı bir ulke. 
Iran 'ın sermaye birikimi, derebeylik kalıntıları Uze
rine, sosyal ve ekonomik geri lik Uzerine cıılanıyor. 
Bu bir anakronizm. Farklı çaijloro ve dönemlere ait 
yapı ların biraroda bulunmas ı .  Sosyal anakronizmler, 
potlamaları çobuklCltıran bir  etken. Çelitkilerin yo
ğunlatmosına ve birbirlerini etki leyerek kesin buna· 
ı ımıarın daijmasına neden oluyor. Bııyle bir yapını" 
karıısında ancak faıist bir diktatllrluk dUzenin deva
mını saijlayobi lmekte. 

ABD'nin "hur dUnyo'yademokrasi ihraç etme
ye boılamasıyla birlikte bu moda iran'a da sıçradı . 
Bilinen çak porti numaraları orada da oynandı .  Şah 
yakınlarda bu numaraya da bir son verdi . Yeni bir 
iran Diriiiı Partisi kurarak diııerlerini laijvett i .  Bu
na katılmayacak olanları da peıinen vatan haini i
lan elli. Sonra da Amerikalı gazetecilere iran'da 
siyasal suç ve siyasal suçlu olmodıııını oçıklodı . iı-
odamları da gazetelere çoriOf çarıaf ilanlar vererek 
bu kararı kutladı l ar .  

Foıist bir rejimle ittifak kurmak Turkiye bur
juvazisinin elbette iıine gelir. Ustelik bu "bölgede 
gUvenliğin devamını" (:)  do .aijlar. Fakat TUrkiye
nin böyle bir ittifaka girmek istemesi gUı;sUz lUijUn-

GOSTERGELER 
• iran ' ı n  1974-75 yı l ı  petrol geliri 17 mi lyar "Öze 

çekme Hakkı"dır. 

• Dolıol gaz rezervi : 330 bin mılyar ayok kUp. 
(dUnya do1ıal gaz rezervlerinin %13 U) 

• Gayri Safi Yurt içi Hası la'da Imalat Sanayii 'nin 
payı : %16 (1974) 

• Kiıi Baıına Mi l l i  Gelir: 1400 dalar (1974) 

• iran bUtçesi yılda 300 mi lyar riyal (yak laıık ola
rak 60 mi lyar TL) faz lalık vermektedir . 

den olur. Şah'ın durumu ise fark l ı . Şah 'ın Turkiye 
ile surekl i  bir ittifoka girmekteözel biryorar gllrme
si için neden yok . Bııyle olunca do, batkaları iste.e 
bile, kendi.i için yararlı gllrmediııi toahhUtlere gir
mez. 

UYUŞMAZUK 

Bunun baılıca nedeni, Turkiye'nin iran'dun 
bUyuk çapta ve uzun dönemli katkı lar beklemesi . 
Buna karıı l ı k ,  iron ' ın Turkiye'de arodığı çözumler 
kısa döneml i ,  kUçuk çapta ya da tek yanlı . iran'a 
giden iıodomlorı da bunu pek gUzel anlamıı! " iron ' ın  
kısa dönemde Turkiye'den tek bekleyiıi transit ko
loylılııdır. Fakat bu konudoki bekleyiılerinintekyön
lu oldulıu vesodece iran açısından delıerlendirildi
lıi gIlrUlmektedir ."  (TUSjAD iran Raporu, .S .3) Bir 
örnek daha: " Bu  strateji sınai yatırımlarda da söz 
konusu olmoktadır. Örnelıin TUrkiye'de iran pozarı
na dıinuk yeni çimento ve hatta ıekerfabrikaları in-

naedi l ipedilmeyeceiji tartıııldığında, ortadönemde 
fran'ın bu gibi ihtiyaçlarını iran 'da kurulacak fabri
kalardan karıılayacaklarından söz edi lmektedir ."  
(Aynı rapor, s .4) 

iki ulke arasında geniı çapta ve uzun sureli 
bir ekonomik, iıbirliııinin kurulması emperyalizmin 
Orta Daiju'daki çıkarları açısından umut verici ola
bil irdi . Ne var ki, iki ulkedeki ulusal gelirin ulaı
tılıı dUzeyin farkl ı  latmaıı bunun yarattıııı gereksinim
ler ve bu gereksinimlerin karıılanma biçimi, böyle 
bir itici motorun oluJl11C1Slnı engelliyor; hiç olmazsa 
ıimdi l ik. 

Bir de "uzun dönemli projeler Uzerinde fizibi
lite çallJl11alarına batlarvnosı" 'sorunu var. Bu, kısa 
dıınemli iıl..-in pek de bUyU< çapta olarnayacalıının 
daha klbcr lfadeol. 

IRAN'A MOLANAN YOLLAR . . .  

Uyutmayan kısa döneml i  isteklere gelel im.  
iran ' ın birinci isteöi , TUrkiye'den geçen ulaıım h�t 
ve merkezlerinin geliıtirilmesi.  Diğeri , UrUnleri 1 -
ran'a ihraç edilmek Uzere ve iran'ın katkısıylo ger
çekl"1tirecek Gıda Sanayii kol ları . Buna karıı l ık 
TUrkiye'nin bekledikleri ise hemd�hofark l ı  ,hem de 
daha Çeıitl i .  Bunların baıında, Iran 'a çimento ve 
il9UcU ihracı , ortok bir bankacı l ık  sisteminin kurul
ması , Ahvaz gaz boru hattının iskenderun'da sonuç
lanması gel iyor. 

iran ' ın  birinci isteği , yani ulaıım ıebekesinin 
geliıtirilmesinin ıu anda TUrk iıadamları için bUyuk 
bir anlamı yok . iran, Samsu,n ve Trabzon limanlarının 
geniıleti lmesini., Do1ıu Anodolu 'dan geçen kara ve 
demiryollarının gel iıtiri lmesini ve onarımını jstiyor. 
Bunlar, Iran için çok öneml i .  ÇUnkU ithalatı Batı 'dan 
yapıyor ve bu Ithalat sUrekli artıyor . Ama TUrkiye 
için bu önemin kısa dönemli olabileceııi kuıkusu da 
var. Iıadamlarımız, Iran 'ın ithalatta baıko merkez
lere koyması ya da Basra körfezindeki kendi limanla
rını Reniıletmesi sonucunda Turkiye'nin Hneminin kay-

balmasından endiıe ediyorlar. Hak l ı lar da; çUnkU, 
o)O'todo gerçekten bir garanti yok . Bııyle yatırımlar, 
ancok Do1ıu'ya surekli ihraç olanağı bulunan ya da 
Iron ' ın sUrekl i  ithal gaantisi verebileceği mall ·vı u
reten sanayi dallarının kurulmasıyla mumkUn. A" cok 
bu alandaki belirtiler pek umut verici delıi l .  Bir te. 
et, sUt ve yumurta baıta olmak Uzere gıda maddeleri 
sanayii var. Bu do, söz konusu alt yapı yatırımları 
için yeterli bir dUrtUcU deği l .  

lRAN'1 BESLEMEK 

fran'ın ikinci isteği , TUrkiye için do�a kabule 
ıoyon. Koıul lar da daha elveriıl i .  Gıda maddeleri 
Uretimi ve iranlo ihracında iran hemen hemen açık 
kart verebi liyor. ÇUnku iran ' ın  torım kapasitesi çok 
sınırl ı .  Ekime elveriıli toprakları az. Gıda madde
lerini . en dUiUk maliyetle Turkiye'den ithal edebi l ir.  
iron ' ın  verebilecekleri ıunla: ya ortak yatırım, ya 
da uzun vadeli kredi yoluyla finansman. Bir de UrUn
leri LO yıl sUre i le satınalma gaantisi veriyor. Bun
lardan Iran'ın tercihi , uzun vadeli kredilerle finans
man ve satınalma garantisi . iran ile Ttlrkiye arasın
daki ekonamik i litkilerin en önU açık olanı bu. Ni

tekim, iran ' ın  ziyaret edenlerden Koç grubu mensubu 
birinin sorusu Uzerine iran Ticaret Bakanı Mahdavi , 

iron 'ın "sermaye iıtirokine, kredilemeye ve uzun va
deli pazar baijlantısına hazır" olduğunu açıkça söy
lUyor. 

HAYAL KIIIKUCI 

Turk heyeti ,  gaz boru hattına çok önem veri
yor. O kodar ki ,  iıkenderun projesi ve tankerlerle 

denizden taııma alternatifleri arasında "hiç bir ma
l iYet farkı olmadığı" konusunda iran'l ı  yetki l i leri ik
na için bUyuk çaba gösteriliyor. SUveyt kanal ı nın po
litik nedenlerle kaponabi lecelı i ,  bu durumda deniz· 

den tOlıma iıinin boltalanabileceği IItehlike"si wrgu-
lanıyor. Ama iran pol itik gucunden emin gllrUnUyor. 
Özel likle son zamanlarda belirginleıen Arap Ulkele
riyle dostluk politikas ı ,  iranla "benim SUven'ten 
yana enditem yok" dedirtebi liyor. jskenderun projesi 
Iranl ı lar tarafından bu nedenle "kiborco" reddedildi . 

iı adamlarımızın birinci dertlerinden çimento 
konusunda da umulan bulunamad ı .  ÇözUm yalnızca 

ımevcut stokların bir bölumUnUn iran'da eri tiIebilme
si • Şah, ortoklaıa çimento fabrikaları kurulması öne
risine hayır dedi . ÇUnku 5 yıl sonra iran çimento'da 
kendi k�ndine yeterli olmayı umuyor. Ustelik, bu 
konuda Iran, Dolıu komıularıyla daha tlnceden teıeb
bUse geçmiı durumda. 

SON sOZ 

iran ve Turkiye arasındaki ekonomik gelitme 
perspektifleri özetle böyle. iran ' ,n  istedikleri, TUr
kiye'nin umduklorıyla korıı laıtırıldığındo çok kuo;iJk 
kalıyor. iran do bunun bilincinde. Bu nedenle,bazı 
kozları var; onları kullanı�or. Örneğin, Dunya Ban
kası 'nın gerekl i  krediyi vermedi§i Karakaya Barajı 
için Turkiye'ye kredi öneriyar. Ama karıı l ığ ında 
TUrkiye 'nin pek yonatmak istemedilıi 9iriıimleri bek
l iyor. 

Tork iıodamları , iran 'o giderken ve döndUkten 
sonra hep ıunu vurguladılar: Yı l larca Batı 'yo önem 
verdik .  Yak , n  Daiju'daki kamıulorımızı çok ihmal et
tik. i1odamlorı bundan yakınıyorlar oma "ak ı l ları 
ıimdi boılarına geldi" diye dUıUnmemek gerek . Tur
kiye'nin ekonomik geliıimi bu sorunları yeni yeni gUn
deme getiriyor. iıadomlorı bir fı"ot kaçırdıklarını 
.onıyorlona yanlıı dUıUnUyarlar . Daha önce böyle 
bir fırsat yoktu . Şimdi böyle bir fırsat çıkıyor. 
baıko nesnel engeller ortaya çıkıyor . iron'ın ·�t ""lı 
zenginlilıi TUrkiye'ye duıecek kadar buyUk d '�i l ,  
dUımeyecek kadar bUyuk . Komıuda piıenin ve " .c 
dUıenin karlı laıtırı lmaSl bunu gHsteriyor. iıodO! 
ve onların odına fron'a giden gazeteciler ve ( . 
hurbaıkanı bunu bilmek durumunda. 

kendisinden beklenenin ötesinde bir ka
Unutmamak gerekir k i ,  petrol , Şah' 

tikasının en ıınemli  piyonu.Ör 
petrol geliri bu yı l  dutmekte. DUıUılh 

stıyleniyor. Sııylenenlerden biri· 
sonucunda bazı proielerin suya dUıtUijU. 

ucizellsinin petrole baöl l ltÖının kanı tı . 
larının bu yı l  sonunda yeniden yuk. 

sııylemesine bu yUzden ıara 

Amerikan politikasına te" dUtme· 
beklamemeli. Petrol 'Un bir silah <>

i lk  kartı çıkan Şah 'ton ba;<os, 
Avrupo için bir bunalım sorunu olunaı 
yetiten yine Sah. 

devlet" olma yoluna,bugUnUn ka-
100-150 yıl sO<Ya giriyor. ıim<lö 
yardım elini bile uzatıya. Yol .. Yol .. Yol 
durumunun;geçen yUzyıl kapla. 

giren Ulkelerden bir fark var. 
gelitmesinde ge� kalmıı bir ulke. 

birikimi, derebeylik kalıntıları Uze
ekonomik geri lik Uzerine cıılanıyor. 

Farklı çaijloro ve dönemlere ait 
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rejimle ittifak kurmak Turkiye bur
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TE$VIK TEDBIRlERI : 

YAIMA HASAN'IN BOREli 

Kapitalizm kendisini çağı
mızın koşu llarına uydurmaya 
ve böylece varlığını daba bır 
müddet sürdürmeye çalışır
ken bazı yeni özellikler kaza
nıyor. Bu özelliklerin en ö
nemlilerinden birisi tekelle
rin devletle bUtünleşmesi ve 

tekelci devlet kapita
çıkması. 

Tekelci devlet kapitalizmi
nin başlıca amacı, kapitaliz
mi bunalımlardan 'kurtarmaya 
çalışma ve aynı zamanda e
mekçi sınıf ve tabakaların sö
mUrUlmesini yo�nlaşbrarak 
tekelci burjuvaziyi daha da 
zenginleştirmek. Ama bu yapı
lırken esnek bir politika izlen
mesi ve tekel-tekeldışı burju
vazi arasındaki ilişkileri 8-
yarlarken devletin tekelci ni
teliğinin bütUn çıplaklığıyla 
ortaya konmaması gerekiyor. 
Bu yUzden de devletin biltUn 
kayoak ve olanakları tekeııe-

rin çıkarları u�runa sefer
ber edilirken tekel dıŞı ser
mayeye de yağmadan bazı pay
lar aynıması zorunlulu� be
liriyor. Bütün bu uygulamalar 
tekelci sermayenin kısa vade
li çıkarlarının da korunmasına 
yönelik oldu� için tekel dıŞı 
sermayeye ayrılan paya tekel
cllerin geneııikle göz yumdu
� görU1Uyor. Bazan, TUrkl
ye'de oldu� gibi, bazı tekel
cilerin çığıık edip bu uygula
malara karşı çıktıA'ı ve "hep 
bana" dedikleri de oluyor. 
Bunlar, dışa bağımlı kapita
lizmin az gelişmiş tekelclle
ri oldukları için Devlet baba 
kusurlarım görmezlikten ge
liyor. 

TEKELCI DEVLET KAPITALIZMI 
VE TORKIVE 

Tekelci devlet kapitaıızmi
nin yaygınıaşıp yerleşmesi i
leri kapitalist Ulkelerde çok 

büyUk boyutlara Ulaşmış. Üı
kemiz henUz bu aşamanın ge
rektirdiği tekeııeşme dUzeyl
nı tutamadığı Için TUrkiye'de 
tekelci devlet kapitalizminin 
egemenliğinden söz etmek :ıiJç. 
Ama inklr ... ,.·H lcm.::ı .... \,. ... :. IJ::· 
olgu da tekeııerln gelişmesi 
ile bırlıkte TUrklye'de de te
kelci devlet kapitalizmine öz
gil uygulamaların yerleşmesi 
ve yaygınlaşması. Tekellerle 
devletin bütunleşmeslnin di
ğer toplum�al göstergeleri de, 
aynı yargıyı doğrula.r nitelik
te. Siyasi gericiliğin alıp yU
rumesi ve militarizmiri hort
laması olguları, ekonomik ta
banlarının gerektirdiğinden 
çok daha yUksek dUzeyde sey
redlyorlar. Bürokrasi-tekel
ler ilişkisi hızla olgunlaşıyor 
ve bi r taraftan yUksek kademe 
bürokratlar tekellerde çeşitli 
görevler alırken ıtiğer taraf
tan da tekel le rln mutemet a
damları devlet aygıtındaönem-

BUGDAY FIYATlARı 

li kilit noktalarına getiriliyor. 
31 Mart hükümetinin işbaşına 
gelmesiyle bu tUr ılışkıler 
bUtUn açıklığıyla belirginleş
ti. 

TEKELLER VE SAVAŞ SANAvII 
BI r diğer gösterge ise, te

keııerln devlet sıparışine da
yanan Uretime geçmek için 
yırtınmalan. Emperyalist 
Ulkelerde tekel kArlannın en 
önemli kayoaklanndan birisi 
olan devlet siparişleri, illke
mizde de savaş sanayii biçi
minde gerçekleşmek Uzere. 
Savaş sanayiinin "bUr teşeb
bUs" eliyle kurulması, ülke
mizde tekelci devlet kapita
lizminin hlzla gelişmesini 
sağlayacak. Tekeııer ü rettik
leri ölüm araçlarına hazır 
müşteri bu lacak; devlet de 
"milli birlik ve beraberlik ru
hu'nu gerçekleştırmek için 

VE SERMAYE SıNıFıNıN ıÇ ÇElI$KllERI 
Geri kalmışlığın bır göster

geside yo�n ekmek tüketımı. 
Buğday, protein ihtiyacında, 
eti ikame eden önemli bir ü
rUn. Bu TUrklye ıçın de böyle. 
Son yıllarda gayrı safi milli 
hasılada tarım ile sanayiin 
oranları koşut bir duruma 
geldi. Gene de tarımın ağır
lığı hissediliyor. Sermaye sl
rnfı ve onun iktidarı da bunun 
farkında. Sermaye sınıfı, ta
rım sektörUnün daha akılcı dü
zenlenmesinden yana olduğunu 
ağır topları aracılığıyla kamu
oyuna açıklıyor. Nedeni açık. 
Yüksek saptanan taban fjatları 
sermaye sınıfının diğeı: kesi
mını, (!:telllkle sanayicileri 
etkiliyor. Bu�dayda taban fi
atı saptanırken cepheeller, sa .. 
nayicııerln bu (!nerllerlnl dik
kate aldılar. Sonuç, geçen yıl 
Ecevit ıktıdarının saptadığı 
taban fiatından 20-25 kuruşluk 
bir Cazlalık. 

Bu yıl içen saptanan fiatlara 
g(!re, geçen yıl kıyı bölgele
rinde kııosu 205 kuruş olan 
bultday 225 kuruşa, Trakya'da 
215'den 235'e, Orta, GUney 
Do� ve Do� Anadolu'da I.e 
225 den 250 kuru�a yUk seltil
di. Geçen yı l, Ecevit iktıda
rında, buıtday rtalları, C'f 100 

ıuk bir artışla 105 kuruş zam 
görUrken cephe Iktidarı : ll-
12 lik bir artışı yeterli buldu. 

Cephe iktidarını buna iten 
neden, sermaye sınıfının di
ğer kesimlerinden, özeııikle 
sanayicııerden gelen ağır bas
kılardı. Sanayiciler ve ihra
catçılar, taban fiatlarının 
yalnız bultdayda değil, dığer 
UrUnlerde de "politik amaçlar_ 
la değil, ekonomik amaçlarla" 
saptanmasını ısrarla istediler. 
Taban fiatlarının yüksek tu
tulması, hazinenin açıktan 
destekte bulunmasına yol aQı
yor. Hazıne bu amaçla Mer
kez Bankası kaynak larını kul
lanıyor. İç finansman sıkıntı
sı çeken bUyUk sanayi burJuva
zisinin kredi olanakları ise 
bo nedenle sınırlaruyar. 

Öte yandan, bultday Uretı
ellerinden hangilerinin Uretı
lenl piyasaya sUrdUkleri, 
artık herkesçe bııınlyor. Bult
day taban fiatları en çok bUyUk 
toprak sahiplerini ilgilendl ri
yor. CHP geçen yıl % 100 ıuk 
artış saltlarken bu konuda çok 
uyarıldı. Uyarılar dikkate a
lınmadı. Cepheeller, bultday 
taban flAllnrını cUz' i artışlar
la geçiştirirken acaba CHP'ye 
geçen yıl yapılan uyarılardan 
mı eBtnlenlyor. (! ) 

Bunu iddia edebilmek gilç. 
Cepheciler sermaye sınıfının 
iç çeıışkııerlnl belirli bir den
gede tutmak ister. Nitekim 
dış piyasalarda buğday fiat
ları dUşerken (kı 160-175 ku
ruşa kadar dUştU) içerde 20 
-25 kuruşluk da olsa bır artış 
sağlanması bunundeliıı. Ure
ticiler Ise 285 kuruşluk bir 
taban fiatı (!nermişlerdl. Bu 
öneri de gözönUnde bu lundu
rulursa cephecilerin bir den
geye ulaşma çabası ortaya Çı
kar. 

Diğer yandan cepheeller Ik
tidar olur olmaz, büyUk topra. 
sahiplerine, gilbre fiatlarını 
dUşUrerek bır olanak sağla
mışlardı. Şimdiki kUçUk artış, 
Ikinci bır olanak olarak delter
lendl rilebllir. Cepheeller aynı 

zamanda, yenı bır öneriyle bU
yUk toprak sahiplerinin karşı
sına çıkıyorlar. Hektar başına 
verım arttırma olanaklarının 
zorlanması. Bu amaçla, yeni 
tUr tohumluk saltlama, maki� 
nalaşmaya giderek ağırhk ver
me yollarını araştırıyorlar. 
Sermaye slnlCının dllıer kesim 
lerı de bundan yana. Vehbi Koç 
bu konuya uzun boylu deltlndl. 
BIlylece bırım başına alınacak 
daha Cazın UrUn, taban finllnrı-

nın artışına gerek kalmadan e
le geçenparayı artbracak. An
cak girdi maliyetleri ne olacak. 
Bu o kadar açık değiL. Belki de 
şimdilik durumu geçişlirmek 
gerekiyor. 

Bır de bu yılu\ iyi Iklim ko
şulları, ürUnUn, ihtiyacın üze
rinde oluşacağım gösteriyor. 
Bultdayda tahminler 13 mllyoD 
ton dolaylarında. Buna rağmen 
cepheeller ithalatta bulunmaya 
niyetU. Belirıı bır stok bu luD
durmak istiyorlar. Erbakan 
açıklama yaparken, bu yılki 
rekolteyi olması gerekenin çok 
altında göstermeye dıkkat elLL 
Bu�day, Amerıka'dan alınacak. 
YUksek rekolteye rağmen itha
lata gidilmesinin gerçek nede
ni Amerika'nın baskısı • .Baha
ne de "savaş ihtimaU". 

Cepheciler, böyle blrçılgın
lığı gözealabilirmi? Bunu za
man gösterecek. Bilinen o kı, 
bultday için saptanan taban fia
b, diğer UrUnlere bır gösterge. 
BUyUk sanayi burjuvazisiniII, 
taban Clyatlarımn OOşUk tutul
ması görUşu, şimdilik geçerıı
ğinl koruyor. Cepheellerin, 
nltırlıklarını sanayiciden yana 
koydukları kesınlıkle söyleDe
mez, ama Cephe'ntn amacı çe
şltU kesimleri blrblrine OOşUr
meden "idare etmek". 

bu ölUm araçlarına en yUksek 
Clyatı vermekten kaçınmaya
cak. 

TEŞVIK TEDBIRLERI 
Bu denıı bUyük çapta olmasa 

bile, bUyilk burjuvazinin zen
ginleştirilmesi Için devletin 
uyguladığı politikanın en i lginç 
örnekleri "teşvik tedbirleri" 
ıtiye adlandırılan yağma meka
nizmasmda görillebiliyor. Bu 
mekanizmanın özünü oluştu ran 
fikir. bazı yatırım ve ihracat 
girişimlerinin devlet tarafın
dan ödüııendlrilmesi. Ödü ller 
çok çeşitli; aIo1h kapitalist
ler, bir iş yapmakla bir kaç 
ÖOOL bırden kazanabÜlyorlar. 
Örneii:ln, işini kitabına uydu
raD bir kapitalist, kuracağı 
fabrlka için gerekli makına, 
teçhizat ve bammaddeyi bi r 
kuruş gUmrUk vergisi ödeme
den ithal edebiliyor, fabrIka
sım yaptırırken bir kuruş In
şaat vergisi vermiyor, aldığı 
kredilerde resim ve harç öde
miyor, yaptığı harcamaların 
yansım gelir vergısı matra
hlndan OOşUyor, elter Urettiği 
ilrUDiI ihraç ederse ihracat 
vergisi de ödemiyor. BUtUn 
buniar şimdi yUrUrıukte olan 
"Teşvik Tedbirleri Mevzuatı" 
nın burjuvaziye tarudı�ı ayrı
calıklar. 

1967 yılından 1969 yılına ka
daryilrUrıukte olan "Kalkınma 
Planının Uygulanması E sas
lanna Dalr Kanun" ise devlet 
kayıuılı:1annın burjuvaziye en 
rezll biçimde peşkeş çekilme
slni amaçladığı Için A nayasa 
_emesi tarafından Iptal 
edildi. Bu kanunla yUzsUzlUk 
o dereceye vardırılnuştı kı, 
burjuftJ:iye aÇllitan para ver
mek için devlet bütçesine ayrı 
bır fon konulmuştu. 

\IA8ICA VOLLAR DA VAR 
Bu kanunun iptalinden SOD

ra ''Teşvik Tedbirleri", oyu
DIL çok açık etmeyen çeşitli 
ka_nlar ve sayısı çok kaba
nk karar, teblilt ve listeler 
lle yilrUtUlmeye başlandı. 
TeşYlk edilecek girişimleri 
aaptama yelkisinln önemli 
bır 1ıiI1UınU de Sanayi ve Tek_ 

IıoloJI Bekanllğı'nda toplandı: 
Bu bOn*ratik mekanizmanın 
içlnıletı çıkabilmek herkesin 
ha"" deliL. Durmadan deği
şen kararları, tebll�leri ve 
Uatelerl yorumlayıp, sonun
da da teşvik belgesini vere
cek gllveniUr bUrokratlara ih
tıyaç var. SI Mart bUkUmeti
ni oluşturan partiler arasın
da bilrokraslnln bu kademe le
rlne R!anacak kIşileri seçme 
kavgammn bir nedeni de işte 
bu ihtlyaç. Hangi sermaye 
kealmlerl bu kademelerı ele 
geçirirse işlerlnI o denli ko
lay yUrUtecek, yağmadan o 
denli büyük pay alacak. 
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aların sö
yo�nlaşbrarak 

daha da 
yapı

izlenizlen
burjuburju

arasındaki ilişkileri 8-8-
tekelci nini

çıplaklığıyla çıplaklığıyla 
gerekiyor. gerekiyor. 

biltUn tUn 
tekeııe-tekeııe-

bana" dedikleri de oluyor. 
Bunlar, dışa bağımlı kapitakapita
lizmin az gelişmiş tekelclletekelclle
ri oldukları için Devlet baba baba 
kusurlarım kusurlarım görmezlikten görmezlikten gege
liyor. 

TEKELCI DEVLET KAPITALIZMI 
VE TORKIVE 

Tekelci devlet kapitaıızmi
nin yaygınıaşıp yerleşmesi i
leri kapitalist Ulkelerde çok 

aynı aynı yargıyı doğrula.r 
te. te. Siyasi gericiliğin alıp yUyU
rumesi ve militarizmtarizmiri horthort
laması olguları, ekonomik ekonomik ta
banlarının banlarının gerektirdiğinden gerektirdiğinden 
çok çok daha yUksek dUzeyde seydUzeyde sey
redlyorlar. Bürokrasi-tekelBürokrasi-tekel
ler ilişkisi hızla olgunlaşıyor hızla olgunlaşıyor 
ve ve bi r taraftan yUksek kademe kademe 
bürokratlar bürokratlar tekellerde çeşitli çeşitli 
görevler alırken ıtiğer görevler alırken ıtiğer taraftaraf
tan tan da tekel le rln mutemet aa
damları devlet aygıtındaönem-

BUGDAY FIYATlARı 

devlet siparişleri, illkedevlet siparişleri, illke
mizde mizde de savaş sanayii biçibiçi
minde minde gerçekleşmek Uzere. gerçekleşmek Uzere. 
Savaş Savaş sanayiinin "bUr teşebteşeb
bUs" bUs" eliyle kurulması, ülkeülke
mizde mizde tekelci devlet kapitakapita
lizminin lizminin hlzla gelişmesini gelişmesini 
sağlayacak. sağlayacak. Tekeııer ü rettikettikü rettikü r
leri ölüm leri ölüm araçlarına hazır r 
müşteri müşteri bu lacak; devlet de de 
"milli "milli birlik ve beraberlik ruru
hu'nhu'nu gerçekleştıgerçekleştırmek için için 

SERMAYE SıNıFıNıN ıÇ ÇElI$KllERI 
göstergöster

tüketımı. tüketımı. 
ihtiyacında, ihtiyacında, 

bir übir ü
böyle. böyle. 
milli milli 

yiin yiin 
duruma duruma 

ağırağır
Sermaye slSermaye sl

da bunun da bunun 
sınıfı, ta

akılcı düakılcı dü
olduğunu olduğunu 

kamukamu
açık. açık. 

fjatları 
diğeı: kesidiğeı: kesi

cileri cileri 
taban fifi

ller, sa .. sa .. 
dik

geçen yıl yıl 
saptadığı saptadığı 
kuruşluk kuruşluk 

fiatlara 
bölgelebölgele

olan 

ıuk bir artışla 105 ıuk bir artışla 105 kuruş kuruş zam zam 
görUrken görUrken cephe Iktidarı : ll-
12 lik bir artışı yeterli buldu. buldu. 

Cephe Cephe iktidarını buna iten iten 
neden, neden, sermaye sınıfının didi
ğer ğer kesimlerinden, özeııikle özeııikle 
sanayicııerden gelen ağır basbas
kılarkılardı. Sanayiciler ve ihraihra
catçılar, taban fiatlarının fiatlarının 
yalnız yalnız bultdayda değil, dığer dığer 
UrUnlerde de "politik amaçlar_ ar_ 
la değil, ekonomik amaçlarla" 
saptanmasını ısrarla istedilersaptanmasını ısrarla istediler. . saptanmasını ısrarla istediler. saptanmasını ısrarla istediler
Taban fiatlarının yüksek tutu
tulması, hazinenin açıktan hazinenin açıktan 
destekte bulunmasına yol aQıaQı
yor. Hazıne bu amaçla MerMer
kez Bankası kaynak larını kulkul
lanıyor. İç finansman sıkıntısıkıntı
sı çeken bUyUk sanayi burJuvaburJuva
zisinin zisinin kredi kredi olanakları olanakları ise ise 
bo nedenle sınırlaruyar. 

Öte yandan, Öte yandan, bultday UretıUretı
ellerellerinden hangilerinin UretıUretı
lenl lenl piyasaya sUrdUkleri, leri, 
artık artık herkesçe bııınlyor. Bult
day day taban fiatları en çok bUyUk 
toprak toprak sahiplerini ilgilendl ri
yor. yor. CHP geçen yıl % 100 ıuk 
artış artış saltlarken bu konuda çok 

Bunu Bunu iddia iddia edebilmek edebilmek gilç. gilç. 
CepheCepheciler sermaye sınıfının sınıfının 
iç iç çeıışkııerlnl belirli bir denden
gede tutmak gede tutmak ister. Nitekim Nitekim 
dış dış piyasalarda buğday fiatfiat
ları dUşerken (kı 160-175 kuku
ruşa kadar dUştU) içerde 20 20 
-25 kuruşluk -25 kuruşluk da olsa bır artış artış 
sağlanması bunundeliıı. Ure
ticiler Ise 285 kuruşluk bir kuruşluk bir 
taban fiatı taban fiatı (!nermişlerdl. Bu Bu 
öneri de gözönUnde bu lundulundu
rulursa cephecilerin bir denden
geye ulaşma çabası ortaya Çı
kar. 

Diğer yandan cepheeller Ik
tidar tidar olur olur olmaz, olmaz, büyUk büyUk topra. topra. 
sahiplerine, gilbre fiatlarını fiatlarını 
dUşUrerek dUşUrerek bır olanak sağlasağla
mışlardı. mışlardı. Şimdiki kUçUk artış, artış, 
Ikinci bır olanak olarak delterolarak delter
lendl rilebllir. Cepheeller aynı aynı 

zamanda, zamanda, yenı bır öneriyle bUbU
yUk yUk toprak sahiplerinin karşı
sına çıkıyorlar. Hektar başına 
verım arttırma olanaklarının 
zorlanması. Bu amaçla, yeni 
tUr tohumluk saltlama, maki� 
nalaşmaya giderek ağırhk ver

nın nın artışına gerek artışına gerek kalmadan kalmadan e
le le geçenparayı artbracak. An
cak cak girdi maliyetleri ne olacak. 
Bu Bu o kadar açık değiL. Belki de de 
şimdilik şimdilik durumu durumu geçişlirmek geçişlirmek 
gerekiyor. gerekiyor. 

Bır de bu de bu yılu\ iyi Iklim ko
şulları, şulları, ürUnUn, ürUnUn, ihtiyacın üze
rinde rinde oluşacağım gösteriyor. gösteriyor. 
Bultdayda Bultdayda tahminler 13 mllyoD mllyoD 
ton ton dolaylarında. Buna rağmen rağmen 
cepheecepheeller ithalatta bulunmaya ya bulunmaya bulunma
niyetU. niyetU. Belirıı bır stok bu luDuD
durmak istiyorlar. durmak istiyorlar. Erbakan Erbakan 
açıklama yaparken, açıklama yaparken, bu yılki yılki 
rekolteyi rekolteyi olması gerekenin çok çok 
altında altında göstermeye dıkkat elLL elLL 
Bu�day, Bu�day, Amerıka'dan alınacak. alınacak. 
YUksek YUksek rekolteye rağmen itha
lata lata gidilmesinin gerçek nedenede
ni Amerika'nın baskısı • .Baha
ne de "savaş ihtimaU". 

Cepheciler, böyle blrçılgın
lığlığı gögözealazealabilbilirmi? irmi? Bunu Bunu zaza
man gösterecek. Bilinen o kı, kı, 
bultday için saptanan taban fiafia
b, diğer UrUnlere bır gösterge. 
BUyUk sanayi burjuvazisiniII, , 
taban Clyatlarımn OOşUk tutultutul
ması görUşu, şimdilik geçerııgeçerıı

dan ödüııendlrilmesi. 
çok çeşitli; çok çeşitli; 
ler, bir 
ÖOOL bırden 
Örneii:ln, Örneii:ln, 
raD bir 
fabrlka için gerekli fabrlka için gerekli 
teçhizat 
kuruş gUmrUk 
den ithal edebiliyor, fabrIka
sım yaptı
şaat vergisi 
kredilerde 
miyor, yaptığı harcamaların miyor, yaptığı harcamaların 
yansım yansım 
hlndan OOşUyor, 
ilrUDiI ihraç ederse ihracat 
vergisi 
buniar şimdi 
"Teşvik 
nın burjuvaziye nın burjuvaziye 
calıklar. calıklar. 

1967 yılından 
dardaryilrUrıukte yilrUrıukte 
Planının 
lanna Dalr Kanun" 
kayıuılı:kayıuılı:1annın 
rezll biçimde peşkeş rezll biçimde peşkeş 
slni amaçla
_emesi tarafından 
edildi. edildi. Bu 
o o dereceye 
burjburjuftJ:iye 
mek mek için 
bır bır fon fon konulmuştu. konulmuştu. 

\IA8ICA 
Bu kanunun 

ra ra ''Teşvik 
DIL DIL çok açık etmeyen 
ka_nlar ka_nlar 
nk nk karar, 
lle lle yilrUtU
TeşYlk TeşYlk 
aaptama aaptama 
bır bır 1ıiI1UınU 1ıiI1UınU 

IıoloJI IıoloJI Bekanllğı'nda Bekanllğı'nda 
Bu Bu bOn*ratik 
içlnıletı içlnıletı 
ha"" ha"" deliL. 
şen şen kararları, 
Uatelerl Uatelerl 
da da da da teşvik 
cek cek gllveniUr 
tıyaç tıyaç var. 
ni ni oluşturan partiler arasın
da da bilrokraslnln 
rlne rlne R!anacak 



metin 

kazancı 

ENERII BUNALıMıNDAN 
ENERJI AlANSINA 

DUnya iki yıldır sennayeci dUzenin sık sık geçirdiği bunalımlar dizi 
sinden bir baı!<asını Yaaamokta. Enerji ile ilgili olon bu bunalımdon kimi Ui
k.ler zarar gt5rUrlerlcen, kimi ulkeler kazançl ı  çıktıkları kanıs ında ve bunun 
hesabını  yapmaktalar. 

1970-71 yı llarına kadar yeryUzUnde enerji kaynağının önemli  bir � 
lUmunu oluıturan petrolun bu yı l lara kadar Uretim -lUketim dengesinde olduğu 
nu, yine aynt y ı l lara kadar petrol gereksirvnesinin Ulkeler için dirimsel bir 
sorun olmaksızın korıılondığını bilmekteyiz. 

Enerji bunalımlnın ilk tohumlarını Nixon yönetiminin enerji politi
kasına getirmek istedilii bir değiıiklikte g!!rllyoruz. 1971 y ı l ında Kongre'ye 
yol ladığı mesajda Nixon, Amerika Biri"lik Devletleri 'nin geleceğinin çok 
daha gUvençl i  olması için en kısa zanondo-yeni enerji kaynaklarına yönelin
mesi ger�i Uzerinde durmakta ve bu konuda etkin bir oraıtırma dUzeninin ku 
rulmasına çalıFealiınl bildirmekte idi . Gerçekten Nixon yakın  bir gelecek
te petrole dayalı bir enerji politikasının dağuracağı sakıncaları çok iyi g!!r
mekte ve Ulke dUzeyinde bir değiıiklik önermekteydi .  Yapılan hesaplardon 
1970 hızıyla urelildilii takdirde Amerika'da ii y ı l l ık  bir petrol rezervi olduğu 
anlaıllmııt ı . (I) . hıcok sorunun çözumu için çak önemli bir gUçlUğu aamak ge 
rekiyordu ki bu gUçlık Amerikan sermayesinin egemenliliinde olon çok uluslu 
bllyık petrol ıirketlerinin tutumlarından ileri geliyordu. Bir kere bu ıirketler 
petrolun ıimdilik yeı.i kadar bol olduliunu bu kaynaktan vo:ıgeçi lmesinin el_ 
de ettikleri bUyık karlardon fedakarlık etmek anlamına geleceğini i leri sUre
rek strateji deliiıikliliine taroflar deliildil ... Öte yandan oldukça pohalı olon 
yeni enerji kaynaklon bulumıası -!!zellikle nukl .. r enerji- ile i lgi l i  araıtır-
malaro pora yatırmak istemiyorlardı . Kujkusuz bu çak uluslu ıirketler yeni e
-li kaynağı kul lanımına geçilirse aynen petrolde olduğu gibi bu yeni olan
larda do söz sahibi olmak ....... CL ndoydı lar • hıcak enerji kayneliı bulurvnası 
ile i lgili  araıtırma _ çalıpneların bUtUn maliyetini yuklenmek niyetinde de
liildiler. Nitekim Ni""" devrinde bu konuda yapılmakta olon araıtırmalarda 
öncuIUğu ve mcıonıfo ,urekli olarak kamusal yönetim yuklervniıti . Bu strateji 
içinde Amerıkan Hık_i 8et Boyıklerin kÔrlarına dakunmaksızın deliiıikli
liin i lk bölumunu uygulcnaya koydu ve petrol fiyatlorırla ABD içinde varilL 
7-9 dolar ar .. ında deiil,...ıc U-Lere t"'-ı fiyat uygularvnaya boılandı (2). 
Bır yandan Pahalı "'Ie gel .. petrolUn ulke içinde dahaoz kullanımını , dola
yısıyle rezervi k....-ya -ça/ııırken, lite yandan yeni enerji kaynakları bul
maya dllnık ar""ırmaları gUdUlemil oluyardu. Bu arada kamusal aroıtırmalar
dan elde edılen sonuçların uaelsiz alarak çakuluslu petrol ıirketlerine _11-
m.lnl öngören bır k ...... do ben i  ......... iıti. 

Kôjjıt  Uzerlnde bu gerekçe, Amerika'nın enerji kaynağını bllyuk 111-
çUde petrole ın gelecekte yarataealiı ,akıncoları Ilk gören ulke 
olması lle açıklormal<ıadır. hıcok ne wl" ki bunalımın temelinde liderlik ve 
birbirleri Ile didi,...ıc zorunda olon gelirlıkapitalist Ulkelerin savoıları yat
maktadır.  

DUnya pazarlarında Batı Avrupa ve Japonya'nın Amerika Için ciddi 
ve yenilmesi gUç bi ..... rakip olmaları Amerika açısından tahommUI edilmez bir 
hal aımııtı . 1971 yılında doların devalu. edilmesi bordaliı taııran son damla ol 
du. Bu arada Amerika petrol ihraç eden ulkelerle yUrUIIUliU göruımelerde pet
rol fiyatları konusunda dcıhcı cesoretli dovranı lmasını llneriyor ve böyle bir gl
rlılmi destekl iyeceliini de ima ediyot'du. Kaldı ki Amerika'nın 9 dolarlık bır 

TEevIK BELGESI NASIL AL.-n 

taban fiyat uygulaması petrol Ureten ulkeler için bir yeıil ııık idi (3) . Bekle
nen fırsat 1973 Ekiminde baııoyan Arap-jsroil çalııması ile geldi ve savoıın bi 
timinden iki ay sonra petrol ihraç eden ulkeler tek yonl .  bir kararla petrol fi
yatların ı  vari l i  1 1 ,65 dolara çıkardı lar. Bııyle bir dönemin seçilmesi i le Ameri 
ko kendisi için çalııı lan deği l ,  hedef alınan bir ulke imajına kolayca oturabi
lecekti . ÇUnkU artırma kararı Arop-israil savaıı nın okabinde a l ınmıı  dUnyanın 
Arapların Amerika ve öteki israil yanl ısı ulkelere bir misil leme yapocağını be.: 
lediği döneme rastlatılmııtı . Bazı devletlerce operasyonunun deöerlendirilme 

si de bu yönde oldu. Kuıkusuz lÇo67 de Arap-ısrail sovaıı sonrası böy le bir yol a 
gidilmemiı olması çok dUıUndUrUcudur. Ve sorunun esasını 1967 de ne Japon
yalnın, ne de Avrupaının Amerika için henUz ciddi bir tehlike olmochklorı nok
tasına getirmek zorunlu bir ç ıkarsama olacaktır. 

Bııylece belirgin olon bunalımın etkileri ve yarallığı tepki halen de"", 
elmektedir.  Hatta bugUnlerde bunal ımın yeni bir safhaya girmesiyle Turkiye 
de kriz sonrası istenilen yere oturtulmuı bulunmaktadır .  

Dunya bunalımla birlikte Uç bUyuk kampo ayrı lmıı- bulunuyor: Petrol u
retenler, petrol tUketen geliamiı Ulkeler ve UçUncU dunya ulkeleri . 1 975 mart' 
ında Cezayir'de bir oraya gelen petrol Ureticisi Ulkeler bizi de çok yakından 
ilgilendirmesi gereken yeni kararlor olmıılor ve yeni stratejiler benimsemiıler
dir. Örneğin seliımiı Ulkelere teknoloji transferi karıı l ığında petrol verme , 
UçuncU dUnya Ulkelerine . daha duıuk fiyatl ı  petrol solma olanakları Uzerin" 

de durulmuı ve kararların bir on önce uygulamaya konulması karorlaıtırılmıı
tır. 

hıcak öte yandan kapitalisi dUnya Amerika'nın gerçek l iderlilii altın-, 
\lo örgUtlenmil ve Enerji Ajansı i le yeni bir !!rgUt kurmuıtur. B" örgUte Fransa 
girmemiıtir. A.nerika 'nın toplam 58 ayu bulunmakta ve Turkiye kendisine ve
rilen 4 oyla Uyelik beyannamesini imzalamıı bulunmaktadır. Ki m i görute gö
re TUrkiye ısrarla Ajansa liye olmaya davet edilmiı, kimi görute göre de Tur
kiye ileri 9!!ruılu hariciyeelleri aracı l ığıyla i lerde petrolsUz kalma tehllk.i
ni bertaraf elmek için Ajanso girme baıarısını sağlamııtır. Daha önce Irak ve 
Libya'dan ucuz fiyatla petrol aldıliımız ve olmaya devam edeceıılmlz gerekçe 
si korıısında Turkiye 'nin Ajanso liye ·olma nedenini ·oÇıkl';"''''' olonalcsızdır. 
Sözde Uretici Ulkel .. korıısındo gUç almayı ,ağlayacak E_jl AJans l ,lIyel .. l 
n e  surekli petrol salilama olanağı verecektir • Oysa b u  !!rgUt aracl llGıylo Ame
rika, tehlikeye .glren l iderliliini sUrdUrmuı olmokta, hem de sahıp olduliu se 
ayla fiyatları bu kez herkesi balilayocak biçimde empaze edebıımek gUcUne e
riamektedir .  Turkiye Enerji Alansını seçmekle, yerinin tekelci sermayenin at 
aynallıliı kesim olduiiunu bir kez daha açıklamıı olmaktadır. 27 Mayıs gUnU 
Enerji Ajansının Poris�te yaptıl:iı toplantıda Klsslnger 'ln bellrttil:ilne göre,san
ki t .. ada ve kıvançta birlikte Imlılz gibi geliıine!< hep bırlıkte, batorsak yi
ne hep bırlıkte Enerli Alansıyla beraber botacaliız. 

(i) Comlt6 prof_Ionelledu P6trole, hınuaire 1972, Paris, s . 13 

(2) Frank Ellis (Ed . ) , O I  and Development, I . D. S . B . , Ekim 1974, 
l ondra, s.8 vd. 

(3) le Monde Diplomatique, Nisan, I975, , .4  

Te�vik belgelerinin veril
mesine temel teşkil eden şey. 
yatırım projesln1n "yapılabi
lirlik" raporunun bazı koşul
lara uygun olması. & rapor
da, Bakanlar Kurulu kararla
rına uygun davranılaeap "va-... 
dedilirse" teşvık belgesi ai
mak son derece kolay bır iş. 
Ondan sonra gelsin ayncalık
lar. Raporları de�erlendlren 
bakanlı�ın bu de�erieııdlrme 
lşlemlnl ciddi biçimde yaptı
iPnı söyiemek imkAnsız. Ör
neıttn. yı l da 5 mi lyon tona ya
kın yat, 4 milyon tona yakın 
binter, 9 milyon ton kapçık ve 
13 mi lyon ton kUspe Ureteceıtt
nı ve bUtUn bunları 37 mı lyon 
liralık yatırım ile gerçe.kieş-

ortada. Türkiye'nln toplam 
suni yem Uretimi 400 bin tona 
ulaşmamışken bunun 30 katın
dan ı;oiPınu ve ek olarak da 
18 mılyon ton başka UrUn Ure
teceğini "vaadeden" bir firma 
teşvik belgesi alıyor. Konya' 
da kurulan bır dl�er şırket. 
102 mılyon lira sermaye Ile 
yılda 34 milyon metrekUp yon
ga levha Ureteceltinl söyıuyor 
ve hemen teşvık belgesi alıyor. 
TUrklye'nin yıllık toplam yon
ga levha Urettmi Ise ancak 48 
bin metrekUp. Bir d1�er örnek 
de Ankara'dan. AçıkgözUn biri 
19 milyon sermaye Ile yılda 
7. 5 milyon adet çeşıtlı tipte 
su pompası Imal edeceıttnl Id
dia ediyor ve teşvık belgesi 
sağlıyor. Halbuki, TUrkiye'de 
yılda 20 bın tane bile su pom
pası yapılamıyor. Bu örnek
ler, teşvik belgesi veril lrkep 
uygulanan kıstasların ne denlı 

saçma 
.
oldu�nu gösteriyor. 

KIMSE INANıYOR MU? 

Teşvik belgeslnl veren Ba
kanlık ·Işln saçmalıiPm bilmi
yor mu diye bir soru akla ge
lecek olursa cevabı bell i :  El
bette biliyor ama tekel-tekel 
dışı sermaye arasındaki iıış
kıleri bozmamak gerek. Te
kellere o kadar ayrıcalık ta
rururk"" burjuvazinin dığer 
katmanlarının sesinin çıkma=
masıru salılamak gerek. Tekel 
dıŞı sermayenin de ağzına bır 
parmak bal çalıp "işte siz de 
yaıımaya ortaksınız" fikrini 
yerleştlrmek gerek. Bu proJe
ler nası i olsa gerçekleşmeye
ceği için tekellere rakip ya
ratma tehlikesı yok. 

manın bulguları bu açıdan çok 
ilginç. 1968-1975 yılları ara� 
sında teşvık belgesi alan 1320 
yatırım proJesinden 207 tane
si ne finansman sorunlarını 
çözebiimişler ne de proJelerl
ni gerçekleştirmek yolunda 
bır harcama yapmışlar. Bu 
rırmaların tU mü kUçUk ve ye
ni şirketler; ya da son zaman 
larda mantar gıbı tUreyen 
halka açık şırketler. Araştır
manın bu konuda vardılı 80-
nuç, bu 207 projenin gerçek
leşme şansının olmadıiP yo
lunda. ' Yanı. tekelleşmenin 
hızla gellşti�i U lkemlzde, teş
vik tedbirlerlyle desıeklense
ler bile, kUçUlrltrrtıaların ba
şarı kazanma olasılığı yok. 
Bu da, hem burjuvazinin "ser
mayenin demokraııkleşti rlllp 
mUlklyetin vaygınlaştırılması' 
masalının, hem de sosyal de
mokrasinin "halk sektörü" 

yutturmacasımn gerçekyUzU
nU sergiliyor. 

. tireceıttni iddia eden bir Ur
maya % 100 gUmrUk indirimi 
ve % 50 yatırım Indlrımı uy
gulanabiliyor. Bu işın yapı la
bllirlilti deltil. yapılamazlıiP 

DPT'NIN ARAşTıRMASı 

Devlet Planlama Teşkilatı 
• tarafından yapıLan bir araştır,. 

A raştırmanın ortaya çıkar
dıiP bır dl�er nokta da, teşvik 
tedbirlerinden yararlanan rır
malar arasında yalınadan as
lan payını alan Uretim kolunun 
tekstil sanayii olması. HenUz 
Uretlme geçmemiş, fakat Ure
time başlamak Için her tUrıu 
hazırlığını tamamlamış 253 
rırmadan 69'u tekstil kolunda. 
Bu rırmaların teşvık tedbIrle
riyle gerçekleştirdiklerı sabıt 
sermaye yatırımları ise 9 mil
yar ı ıradan fazla. Teşvik ted
birlerinden yararlanan tekstil 
firmaları arasında baş tekstil
ci Halil Narın'In rırmaları iıa 
var. Devletin sağladı�ı ayrı
oalıklardan yararlanma ve ka
pitalizmi savunma nrasındakl 
doj!rudan ilişkı de herhalde 
böylece en Gomut biçimini a
lıyor . 

Fealiınl . Gerçekten yak gelecek
dayalı bir enerji politikasının dağuracağı sakıncaları çok iyi g!!r

dUzeyinde bir değiıiklik önermekteydi .  Yapılan hesaplardon 
urelildilii takdirde Amerika'da ii y ı l l ık  bir petrol rezervi olduğu 

) . hıcok sorunun çözumu için çak önemli bir gUçlUğu aamak ge 
ki bu gUçlık Amerikan sermayesinin egemenliliinde olon çok uluslu 

ıirketlerinin tutumlarından ileri geliyordu. Bir kere bu ıirketler 
ıimdilik yeı.i kadar bol olduliunu bu kaynaktan vo:ıgeçi lmesinin el_ 

bUyık karlardon fedakarlık etmek anlamına geleceğini i leri sUre
deliiıikliliine taroflar deliildil ... Öte yandan oldukça pohalı olon 
kaynaklon bulumıası -!!zellikle ı -!!zellikle ı -!!z nukl .. r enerji- ile i lgi l i  araıtır-
yatırmak istemiyorlardıistemiyorlardıistemiyorlar . Kujkusuz bu çak uluslu ıirketler yeni e

kul lanımına geçilirse aynen petrolde olduğu gibi bu yeni olan
sahibi olmak ....... CL ndoydı lar • hıcak enerji kayneliı bulurvnası 

araıtırma _ çalıpneların çalıpneların bUtUn bUtUn maliyetini yuklenmek niyetinde de
ekim ekim Ni""" Ni""" devrinde bu konuda yapılmakta olon araıtırmalarda 

ve mcıonıfo ,urve mcıonıfo ,urekli olarak kamusal yönetim yuklervniıti . Bu strateji 
Hık_i 8et Boyıklerin kÔrlarına dakunmaksızın deliiıikli
uygulcnaya koydu ve petrol fiyatlorırla ABD içinde varilL 

ında deiil,...ıc U-Lere t"'-ı fiyat uygularvnaya boılandı (2). (2). 
Pahalı "'Ie gel .. petrolUn petrolUn ulke içinde dahaoz kullanımını , dola

k....-ya -ça/ııırken, -ça/ııırken, lite yandan yeni enerji kaynakları bul
ar""ırmaları gUdUlemil oluyardu. Bu arada kamusal aroıtırmalar

elde edılen sonuçların uaelsiz alarak çakuluslu petrol ıirketlerine _11-
bır k ...... do ben i  ......... ben i  ......... ben i  iıti. 
Uzerlnde bu gerekçe, Amerika'nın enerji kaynağını bllyuk 111-

ın ın gelecekte yarataealiı ,akıncoları Ilk gören ulke 
açıklormal<ıadır. hıcok ne wl" ki bunalımın temelinde liderlik ve 

didi,...ıc zorunda olon gelirlıkapitalist Ulkelerin savoıları yat

pazarlarında Batı Avrupa ve Japonya'nın Amerika Için ciddi 
bi ..... rakip olmaları Amerika açısından tahommUI edilmez bir 

yılında doların devalu. edilmesi bordaliı taııran son damla ol 
Amerika petrol ihraç eden ulkelerle yUrUIIUliU göruımelerde pet

konusunda dcıhcı cesoretli dovranı lmasını llneriyor ve böyle ve böyle ve bö bir gl
yeceliini de ima ediyot'du. ediyot'du. ediyot' Kaldı ki Amerika'nın 9 dolarlık bır 

NASIL AL.-n NASIL AL.-n 

de kriz sonrası istenilen yere oturtulmuı bulunmaktadır .  
Dunya bunalımla birlikte Uç bUyuk kampo ayrı lmıı-

retenler, retenler, ret petrol tUketen geliamiı Ulkeler ve UçUncU dunya 
ında Cezayir'de bir oraya gelen petrol Ureticisi Ulkeler bizi 
i lgi lendirmesi gereken yeni kararlor olmıılor ve yeni strat
dir. Örneğin seliımiı Ulkelere teknoloji transferi karıı l ığın
UçuncU dUnya Ulkelerine . daha duıuk fiyatl ı  petrol solma 

de durulmuı ve kararların bir on önce uygulamaya konulması 
tır. 

hıcak öte yandan kapitalisi dUnya Amerika'nın gerçek 
\lo örgUtlenmil ve Enerji Ajansı i le yeni bir !!rgUt kurmuıtur. 
girmemiıtir. A.nerika 'nın toplam 58 ayu bulunmakta ve Turkiye 
rilen 4 oyla Uyelik beyannamesini imzalamıı bulunmaktadır. 
re TUrkiye ısrarla Ajansa liye olmaya davet edilmiı, kimi 
kiye ileri 9!!ruılu hariciyeelleri aracı l ığıyla i lerde petrolsUz 
ni bertaraf elmek için Ajanso girme baıarısını sağlamııtır. 
Libya'dan ucuz fiyatla petrol aldıliımız ve olmaya devam 
si korıısında Turkiye 'nin Ajanso liye ·olma nedenini ·oÇıkl';"'·oÇıkl';"'·
Sözde Uretici Ulkel .. korıısındo gUç almayı ,ağlayacak E_jl 
n e  surekli petrol salilama olanağı verecektir • Oysa b u  !!rgUt 
rika, tehlikeye .glren l iderliliini sUrdUrmuı olmokta, hem 
ayla fiyatları bu kez herkesi balilayocak biçimde empaze 
riamektedir .  Turkiye Enerji Alansını seçmekle, yerinin tekelci 
aynallıliı kesim olduiiunu bir kez daha açıklamıı olmaktadır. 
Enerji Ajansının Poris�te yaptıl:iı toplantıda Klsslnger 'ln bellrttil:ilne 
ki t .. ada ve kıvançta kıvançta kıv birlikte Imlılz gibi geliıine!< hep bırlıkte, 
ne hep bırlıkte Enerli Alansıyla beraber botacaliız. 

(i) Comlt6 prof_Ionelledu P6trole, hınuaire 1972, Paris, 

(2) Frank Ellis (Ed . ) , O I  and Development, I . D. S . B . , E
l ondra, s.8 vd. 

(3) le Monde Diplomatique, Nisan, I975, , .4  
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ortada. Türkiye'nln toplam 
suni yem Uretimi 400 bin tona 
ulaşmamışken bunun 30 katın
dan ı;oiPınu ve ek olarak da 
18 mılyon ton başka UrUn Ure
teceğini "vaadeden" bir firma 
teşvik belgesi alıyor. Konya' 
da kurulan bır dl�er şırket. 
102 mılyon lira sermaye Ile 
yılda 34 milyon metrekUp yon
ga levha Ureteceltinl söyıuyor 
ve hemen teşvık belgesi alıyor. 
TUrklye'nin yıllık toplam yon
ga levha Urettmi Ise ancak 48 
bin metrekUp. Bir d1�er örnek 
de Ankara'dan. AçıkgözUn biri 
19 milyon sermaye Ile yılda 
7. 5 milyon adet çeşıtlı tipte 
su pompası Imal edeceıttnl Id
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KIMSE INANıYOR MU? 

Teşvik belgeslnl veren Ba
kanlık ·Işln saçmalıiPm bilmi
yor mu diye bir soru akla ge
lecek olursa cevabı bell i :  El
bette biliyor ama tekel-tekel 
dışı sermaye arasındaki iıış
kıleri bozmamak gerek. Te
kellere o kadar ayrıcalık ta
rururk"" burjuvazinin dığer 
katmanlarının sesinin çıkma=
masıru salılamak gerek. Tekel 
dıŞı sermayenin de ağzına bır 
parmak bal çalıp "işte siz de 
yaıımaya ortaksınız" fikrini 
yerleştlrmek gerek. Bu proJe
ler nası i olsa gerçekleşmeye
ceği için tekellere rakip ya

manın bulguları bu açıdan çok 
ilginç. 1968-1975 yılları ara� 
sında teşvık belgesi alan 1320 
yatırım proJesinden 207 tane
si ne finansman sorunlarını 
çözebiimişler ne de proJelerl
ni gerçekleştirmek yolunda 
bır harcama yapmışlar. Bu 
rırmaların tU mü kUçUk ve ye
ni şirketler; ya da son zaman 
larda mantar gıbı tUreyen 
halka açık şırketler. Araştır
manın bu konuda vardılı 80-
nuç, bu 207 projenin gerçek
leşme şansının olmadıiP yo
lunda. ' Yanı. tekelleşmenin 
hızla gellşti�i U lkemlzde, teş
vik tedbirlerlyle desıeklense
ler bile, kUçUlrltrrtıaların ba
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HASTA ADAM. DEMIR EL'E ELI N I  UZATACAK M I ? 

IAlO'YU 
lE YAPMAlı ? 

Demirel Bt1Ik.el'e gltU gel
di. YtlRUYtlŞ dlzgiye glrdltı 
.ıralarda Bt1Iksel göt1lşmele
rı daha yeni başlamıştı. Has
ta adamın başucundaki kon.Ul
ta.Yon yeni açılmıştı. 

TUrklye'de gittikçe yalnız
laşan MC' nın başı, Amerika
lı ve Avrupa'lı do.t ve mUtte
fiklerlyle .ermaye adına pa
zarlılta oturmaktadır. LUNS, DEMIREL'iN TAVIz DiPLOMASisiNI ÖZETLEDi: 

.HASTA ADUI. 
Aınerlka'lılar sıkıya geldik

lert zaman dUnyada "ha.ta a
dam"lar keşfetmeye meraklı
lar. Fakat bugUn dUnyanın a.ıl 
ha.ta adamı NA TO' dıın başkası 
detıl. Bır in.anın hasta olma
sı ıçın bUt ün organlarının Işle
mez hale gelme.ı gerekmez. 
Birkaç organın mUzmin bır 
hastalıp tutulması bUtUn vU-

"DEMiREL ÖZEL KONUŞMALARıNDA RESMi 
DEMEÇLERINDEN DAHA ANLAYı Şlı"!' 

TORKIYE'NIN AMEııiKA içiN ÖNEMiNI KAYBETMESI 
DEMiREL'I ZOR DURUMDA BıRAKıYOR. 
DEMIREL, AMERiKAN "YARDIM" ININ BIR BASKı 
ARACı OLARAK UYGULANDIÖINI KABUL 
ETMEK ZORUNDA KAlıYOR. 

cudunun lşleme.1ni bozar. 

• 
organlarına götUrmUş, fakat 

NATO'nun bugUnkU durumu da ber defa.ında gerl çevrIlmIş-
böyle. tır. TUrklye'nin Yunani.tan-

BugUn NATO'nun GUııeydoltu MC .S�zcOSO BASıN,  BRO<SEL'DEKi TAVIZ AlıŞ daki altyapı yatırımlannın 
kanadı tam bır bunalım lçlnde- VERIŞINE KAMUOYU OLUŞTURMA ÇABASıNDA. durdurulması önerl.1 ke.ln 
dır. AUantik .abillndekl Por- " ARABULUCULUK" ADıNA SERMAYENIN SÖZCOLOÖONO bır dille reddedilmiştir. 
teklz NATO'nu n .lya.al yöt1ln- YAPAN BAZI YAYıN ORGANLARı DEMIREL'IN Silah ambargo su sorunu 1-
ge.lnlkırmakUzeredlr. Fran- işiNi KOLAYLAŞTıRMAYA ÇAlıŞıYORLAR. .e TUrk bUkUmetl ıçın en ö-
aa ve Yunanistan artık NA TO- nemıı .orundur. Silah ambar-
nun askerl yapısı ıçınde detıl-

• 
go.unun TUrkiye'nin askeri 

lerdir. İ�ltere ve İtalya. potanslyeıınl azalttıltı en yet-
ekonomık ve .Iyasal bunalım- klll altıztarla lfade edllmekte-
larla çalkanmaktadır. Fran.a dır. Ambargonun konma.ın-
da ve İtalya'da .ıya.al Iktıda- dan bu yana NA TO çevreleri 
rın demokratik gUçlerln lehine lerı ara.ında oyblrlıtı .altla- ıs milyon dolar olan yenı Bo- TUrklye'nin .Ilah ihtiyacının 
el değlştlrme.i çok yakın bır yamamıştır. eing-707'ler almaya ikna et- dllter NATO Uyelerlnden .aıt-
ihtimal halini almıştır. 

. Avrupa'daki ekonomık ve miştir. Aynı toplantıda Avru- lanma.ı konu.unda çalışır gö-
NA TO'nun "dolaşım .ı.temf' .Iya.al l.tlkrar.ızlık. bir Av- pa'lı Uyeler. hava alanlarının rUnmUşlerdlr. Fakat bugUne 

de iyice ak.amaktadır. Sllah- rupa blrııtıningerçekleştlrll- modernlza.yonu ıçın 1. 5 mll- kadar ciddi bir .onuç alınama-
lanmanın finan.manı ve .tan- me.lnl lylce olanak.ız hale ge yar dolar ayırmayı kabul et- miştir. Demirel'in Almanya. 
dardizasyonu na.ıl düzenlene- Urmektedlr. Birkaç Uyenln mışlerdır. Ne var ki. NA TO- Belçika ve LUk.emburg baş-
cekllr? SiHUıIı kuvvetlerin ko- gUçlü olması bu Iş ıçın yeter- nun A vrupa'lı Uyelerı, .Ilah bakanlarıyla yapacaltı görUş-
ordinaayonu nasıl sağlanma- it de�ldir. İng111z "Times", sanayii akımının yalnız Ame- melerde bu sorunele alınacak 
lıdır? NATO üye.1 ülkelerin bu Qurumu. " NATO'nun. At- rika'dan Avrupa'ya doğru 01- tır. ÇUnkU bu konuda .on ve 
ekonomik politikaları ara.ın- lantık'in her iki yanında Inanç ma.ına karşı çıkmaktadırlar. a.ıl karar. Uye Ulkelerln bU-
daki çatışmalar .ürüp gidecek tazeleme.1 gerekıı" diyerek Bazı Uyeler. aralarında kon- kUmetlerine kalmaktadır. 
midir? Enerji ve ham madde özetlemektedlr. Amerıkan US .orsıyumlar oluşturma yolu- Burada bır noktaya dıkkat 
sorunları na.ıl çözUlecektlr? New. and World Report i.e, na girmişlerdir. Amerıkan ve etmek gerekir. Amerıkan .1-

P RTEKIZ'DEN INGILTERE'YE 
İngıltere'den. "Atlantık ittlfa- Avrupa'lı .Ilah tekeııerl ara-
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Işle NATO üye. i Ulkelerln etmektedir. kızışmıştır. dıltını kanıtlamıştır. TUrkIye-
devlet ve hUkUmet başkanları ' sı O i DEMIREL'IN 

nin Amerikan standartlarıyla 
BrUk.el'de bu sorunları na.ıl LAHLARıN G LGES .IIAhlanma.ının eskl.1 kadar 
çözeceklerini konuşuyorlar. Amerika ıçın dUnyanın en Bt1Ik.el toplantılarının TUt'- önem taşımadıltı ortaya çık-

Amerika ve NATO'lu mUtte- önemlı bölge.1 artık Avrupa'- klye ıçın elı önemıı yanı. NA- mıştır. Bazıları bunu Amerl-
IlKıerı. ",ortekız .orununu az dır. Amerıkan emperyallzml- TO'nun Güneydoltu kanadı .0- kan .trateJi�lnde bır çelişki 
çok "bitmiş" olarak görmekte- ninAvrupa'daki çıkarları hem runudur. BrUk.e!'de ele alı- olarak görmektedirler. Oysa, 
dirier. Portekız NATO' dan .ayıca. bem nitelikçe yoltun- nan konuların başında. Yuna- ABD'nln özellikle Iran' la ara-
kı.a bır .üre ıçınde çekllme- laşmıştır. A BD, Avrupa'lı nl.tan'ın yenıden NATO'nun .ında kurdultu .on "köprü" 
yecektlr. Fakat, NATO plan- mUtteflklerlnln .lIahlanma a.kerl yapısına alınmasının TUrklye'nln önemini azaltmak 
larının uygulanma.ında Porte- ma.raflarını artırmalarını. yolları, TUrk-Yunan anlaş- tadır. Türkıye şimdi Avrupa 
klz'den e.klsl gibi yararlan- daha verimli bır eşgUdüm mazlığının Ege'dekl NATO u- .tandartlarıyla .Ilahlanmaya 
mak artık olanaksızdır. NATO .ağlamalarını ı.temektedlr. laşımımn önüne çıkardıltı en- zorlanmaktadır. BöyleceTUr-
Portekız'den bekleditıyUküm- 22 Mayı.'takl Savunma Plan- gelıer, Amerıkan .Ilah am- ktye .lIah tekelleri ara.ında-
WlUklerln başka üyeler eııyle lama Komlte.1 toplantı.ında. bargo.unun kaldırılma.ı, Tür kı rekabetin ortasına atılmak-
gerçekleştırıimesine çalışa- .a,unma ma.raflarının 1982 klye'nin .Ilah Ihtiyacının kar- tadır. Savunma .I.temlmiz. 
caktır. Partekız, belki de NA- ye kadar giderek artırılması, �ılanma.ı .orunu gelmektedlı: bır kere daha rUzgArın e.titı 
TO eliyle fiilen NATO dışına bu artışın bazı ülkelerde yUz- Bu .orunlar Demlrei'e kilo yönde eğdlrllmlştir. 
çıkarılacaktır. de 15'1  bulması kararlaştırıl- verdirecek kadar altırdır. PAZARUCIN KADERI 

Portekız'In dolturdultu boş- mıştır. BrUksel toplantılarında NAl·· Demlre!'ln sllah ambargo.u 
lultu gidermek ıçın Amerika Amerika, konvan.lyonel .l- TO üyeleri YunanI.tan'a kar- konusunda yenı bır söz alarak 
Ispanya'yı NATO'ya aldırma- Iabların .tandartlaştırılma.ı- şı nazik davranmaya özel TUrklye'ye dönme.1 beklene-
ya çalışmıştır. Franco da. nı ve Amerıkan .tandartları- dıkkat gö.tereceklerdlr. Yu- mez. ABD ve NATO'lu mütte-
Ulke ıçınde zorlaşan durumunu nın kabulUnü de Istemektedir. nanl.tan a.kerl yapıdan çe- {ıkieri. Yunani.tan'ı gUvendl-
dUzeltmek Için bunda yarar Savunma Planl.ma toplantı.ın kıldıkten sonra. TUrklye, E·· recek her tUrlü davranıştan 
görmektedir. Fakat Amerika da ABD Savunma Bakanı, Av- ge'dekl denız ve bava .orum- çeklneceklerdlr. 
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ltında bazı şeyıer koparmaya 
çalışacaktır. Ancak. Deml
re!'ln Kıbn. ve Ege sorunia
rında taviz verme.1 kolay de
tıldır. Bır kere. TUrklye'de 
halk oyu Amerıka'nın TUrklye
ye karşı baskı yaptıltını açıkça 
görmektedir. MC'nin bUtUn 
propaganda.ı. A BD Ile TUrkl
ye arasındaki ııışkllerin dost
luk çerçeve.lnde detıl, "pa
zarlık" çerçeve.lnde yUrUdU
ltUnU glzleyememektedlr. Ikln
ciai, Demirel'in, A BD'ye kar
şı verılecek tavizler konusun
da ülke ıçınde bır oyblrııtı 
.altlayamayacaltı ortaya çı k 
mıştır. U çüncU.U, Yunani .... 
tan'ın NATO'ya geri dönmesi 
NATOiçin TUrklye'nin NATO
ya kafa tutmaaındıın daha önem 
ııdlr. Avrupalı NATO Uyelerl 
altırlıklarını Yunanistan'dan 
yana koyacaklardır. 

lDBMAM : 
LUbnan'da aylardır dUzen

ienen faşist komplonun .on 
perd�sl geçtitırniz hafta Için
de .ahnelendl. Gerıcilerin fa
şist komplosunu fır.at bilen 
I.rall de GUııey LUbnan'da ye
ni bır temizlik harekAtına gl
rlşti. 

LIIbnan' da Falan)l.t PartI'
nin .aldırıları .on ay ıçınde 
yoltunlaşmıştı. Ulke bır Iç sa
vaşın eşltıne getirildi. Oyu
nun .on .ahne.l, bır maııyecl 
olan gerici general Nurettin 
Mal 'nın başkanlıltında bır as
keri hUkUmetln kuruima.ıyla 
.ahnelendl. Bunu Izleyen bır 
gUn ıçınde I.rall Alta EI-Sab 
köyUne havadan ve karadan 
.aldırıya geçti. 

Aakerl blr hUkUmetinkurul
ma.ı, "altın ötedenberi yaptı
ltı provokasyonlarla hazırlanı
yordu. Plan, Falan)ı.t Parti 
ııderl Plerre Gemayel ve Ulu
.al Liberal Parti ııderl Cam 11-
le Cbamoun tara ından çIzIlI
yordu. Camiile Cbamoun, GU
ney LUbnan'da balıkçılık teke-
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meraklı
dUnyanın a.ıl 

başkası 
olma

Işle
gerekmez. 

mUzmin bır 
bUtUn vU-

TORKIYE'NIN AMEııiKA içiN ÖNEMiNI KAYBETMESI 
DEMiREL'I ZOR DURUMDA BıRAKıYOR. 
DEMIREL, AMERiKAN "YARDIM" ININ BIR 
ARACı OLARAK UYGULANDIÖINI KABUL 
ETMEK ZORUNDA KAlıYOR. 

bozar. 

• 
organlarına götUrmUş, fakat 

durumu da ber defa.ında gerl çevrIlmIş-
tır. TUrklye'nin Yunani.tan-

GUııeydoltu MC .S�zcOSO BASıN,  BRO<SEL'DEKi TAVIZ AlıŞ daki altyapı yatırımlannın 
lçlnde- VERIŞINE KAMUOYU OLUŞTURMA ÇABASıNDA. durdurulması önerl.1 ke.ln 

Por- " ARABULUCULUK" " ARABULUCULUK" " A ADıNA SERMAYENIN 
OLUŞTURMA 

YENIN 
OLUŞTURMA ÇABA

YENIN 
ÇABA

SÖZCOLOÖONO bır dille reddedilmiştir. 
yöt1ln- YAPAN BAZI YAYıN ORGANLARı DEMIREL'IN Silah ambargo su sorunu 1-
Fran- işiNi KOLAYLAŞTıRMAYA ÇAlıŞıYORLAR. .e TUrk bUkUmetl ıçın en ö-

NA TO- nemıı .orundur. Silah ambar-
detıl-

• 
go.unun TUrkiye'nin askeri 

İtalya. potanslyeıınl azalttıltı en yet-
bunalım- klll altıztarla lfade edllmekte-

Fran.a dır. Ambargonun konma.ın-
Iktıda- dan bu yana NA TO çevreleri 
lehine lerı ara.ında oyblrlıtı .altla- ıs milyon dolar olan yenı Bo- TUrklye'nin .Ilah ihtiyacının 

yakın bır yamamıştır. eing-707'ler almaya ikna et- dllter NATO Uyelerlnden .aıt-. Avrupa'daki ekonomık ve miştir. Aynı toplantıda Avru- lanma.ı konu.unda çalışır gö-
.ı.temf' .Iya.al l.tlkrar.ızlık. bir Av- pa'lı Uyeler. hava alanlarının rUnmUşlerdlr. Fakat bugUne 

Sllah- rupa blrııtıningerçekleştlrll- modernlza.yonu ıçın 1. 5 mll- kadar ciddi bir .onuç alınama-
.tan- me.lnl lylce olanak.ız hale ge yar dolar ayırmayı kabul et- miştir. Demirel'in Almanya. 

na.ıl düzenlene- Urmektedlr. Birkaç Uyenln mışlerdır. Ne var ki. NA TO- Belçika ve LUk.emburg baş-
SiHUıIı kuvvetlerin ko- gUçlü olması bu Iş ıçın yeter- nun A vrupa'lı Uyelerı, .Ilah bakanlarıyla yapacaltı görUş-

sağlanma- it de�ldir. İng111z "Times", sanayii akımının yalnız Ame- melerde bu sorunele alınacak 
ülkelerin bu Qurumu. " NATO'nun. At- rika'dan Avrupa'ya doğru 01- tır. ÇUnkU bu konuda .on ve 

ara.ın- lantık'in her iki yanında Inanç ma.ına karşı çıkmaktadırlar. a.ıl karar. Uye Ulkelerln bU-
gidecek tazeleme.1 gerekıı" diyerek Bazı Uyeler. aralarında kon- kUmetlerine kalmaktadır. 

madde özetlemektedlr. Amerıkan US .orsıyumlar oluşturma yolu- Burada bır noktaya dıkkat 
ktlr? New. and World Report i.e, na girmişlerdir. Amerıkan ve etmek gerekir. Amerıkan .1-

INGILTERE'YE 
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Ulkelerln etmektedir. kızışmıştır. dıltını kanıtlamıştır. TUrkIye-
başkanları ' sı O i DEMIREL'IN 

nin Amerikan standartlarıyla 
na.ıl LAHLARıN G LGES O i LGES O i .IIAhlanma.ının eskl.1 kadar 

konuşuyorlar. Amerika ıçın dUnyanın en Bt1Ik.el toplantılarının TUt'- önem taşımadıltı ortaya çık-
NATO'lu mUtte- önemlı bölge.1 artık Avrupa'- klye ıçın elı önemıı yanı. NA- mıştır. Bazıları bunu Amerl-

.orununu az dır. Amerıkan emperyallzml- TO'nun Güneydoltu kanadı .0- kan .trateJi�lnde bır çelişki 
görmekte- ninAvrupa'daki çıkarları hem runudur. BrUk.e!'de ele alı- olarak görmektedirler. Oysa, 
NATO' dan .ayıca. bem nitelikçe yoltun- nan konuların başında. Yuna- ABD'nln özellikle Iran' la ara-

çekllme- laşmıştır. A BD, Avrupa'lı nl.tan'ın yenıden NATO'nun .ında kurdultu .on "köprü" 
plan- mUtteflklerlnln .lIahlanma a.kerl yapısına alınmasının TUrklye'nln önemini azaltmak 

Porte- ma.raflarını artırmalarını. yolları, TUrk-Yunan anlaş- tadır. Türkıye şimdi Avrupa 
yararlan- daha verimli bır eşgUdüm mazlığının Ege'dekl NATO u- .tandartlarıyla .Ilahlanmaya 

NATO .ağlamalarını ı.temektedlr. laşımımn önüne çıkardıltı en- zorlanmaktadır. BöyleceTUr-
bekleditıyUküm- 22 Mayı.'takl Savunma Plan- gelıer, Amerıkan .Ilah am- ktye .lIah tekelleri ara.ında-

eııyle lama Komlte.1 toplantı.ında. bargo.unun kaldırılma.ı, Tür kı rekabetin ortasına atılmak-
çalışa- .a,unma ma.raflarının 1982 klye'nin .Ilah Ihtiyacının kar- tadır. Savunma .I.temlmiz. 

NA- ye kadar giderek artırılması, �ılanma.ı .orunu gelmektedlı: bır kere daha rUzgArın e.titı 
dışına bu artışın bazı ülkelerde yUz- Bu .orunlar Demlrei'e 

gelmektedlı: 
Demlrei'e 

gelmektedlı: 
kilo yönde eğdlrllmlştir. 

de 15'1  bulması kararlaştırıl- verdirecek kadar altırdır. PAZARUCIN KADERI 
boş- mıştır. BrUksel toplantılarında NAl·· Demlre!'ln sllah ambargo.u 

TO üyeleri YunanI.tan'a kar- konusunda yenı bır söz alarak 

ltında bazı 
çalışacaktır. 
re!'ln Kıbn. 
rında taviz 
tıldır. Bır 
halk oyu Amerıka'nın 
ye karşı baskı 
görmektedir. 
propagan
ye arasındaki 
luk çerçeve.lnde 
zarlık" çerçeve.lnde 
ltUnU glzleyememektedlr. Ikln
ciai, Demirel'in, Demirel'in, 
şı verılecek tavizler konusun
da ülke 
.altlayamayacaltı 
mıştır. 
tan'ın NATO'ya 
NATOiçin 
ya kafa tutmaaın
ııdlr. Avrupalı 
altırlıklarını 
yana koyacak

lDBMAM
LUbnan'da 

ienen faşist 
perd�sl geçtitırniz 
de .ahnelendl. 
şist komplosunu 
I.rall de 
ni bır temizlik 
rlşti. 

LIIbnan'
nin .aldırıları 
yoltunlaşmıştı. Ulke 
vaşın eşltıne 
nun .on .ahne
olan gerici 
Mal 'nın 
keri hUkUmetln 
.ahnelendl. 
gUn ıçınde 
köyUne havadan 
.aldırıya 

Aakerl 
ma.ı, "altın 



DEMIREL'lı YALıiILlGI 
Cephe bir Illi i yaponlorın yalnız olmamaları beklenir. Bireroya getlrdlk- T<*tik boslttir. Ilk odım MC'yi borıı ko .... omanı gibi gllllermektir . özel-

leri gUçlerln desteliine politikalarını yUruIecek lerl var1ayl- likle torafsızların ve desteliini aradıliı kitlelerin gtızUnde. Takllliln Ikinci a-lır. Kimileri, MC'nin dıı politikoda da aynı rahallıkla dav dımı , verılecek tavizleri CHP'nin sırtıno yuklemektir. Amerika, lavizlerl E -ronocoOınl vmuyvordu. cevit'ten koparmaya çalıtıyor havaıı yaratılacaktır. Anahtar Ecevitlin .Iine 
Oysa, Milllyelçl Cephe, sermayenin yalnızlıliını ortadan kaldırama - veri lip kaçılacak, bir laıla iki kuı V\KUlacakıır. Bııylece "mllliyeıçillk" d. mıtlır. Sermaye, ancak toplumun dllier bozı kesimlerini arkasıno alarak, bozı kimselere bırakı lmayacakıır. Bunun adı ,  "milli  birlik ve beraberlik n.ıhu" ola-k .. imlerlni de tarafsız kı larak gUçlu olabilir. TUrklye'de sermaye cephesI iou caktır • yerıne getirememiııir. Cephe blrlilii, sermayeyi yalnızlıliından kurlara - Bu laktiliin açılia çıkarı lmasında Ilerici bosının payı buyuk oldu." Milli 

momakta, yalnızlıliını iyIce yUzUne V1KITKlktodır. Milliyeıçi Cephe'yi, iç po- birlik ve beraberlik n.ıbu" slogonının nasıl ItımUruldUliunU gııııarmekle IlerI -
lIıikoda zorbalılia ve "ntalcı l ıöc, dıı polıtıkoda da gizlili/je ve demagojiye ci basın gıırevlnl yerine getirdi .  MC Ile CHP arasında "arabulucu" rolU ... gIr 
Iten bud... mek isleyenler boFl lı  olamadı . MC ile aynı rolaya girmesi Için CHP'ye bas-

Milliyetçi Cephe'yi kısa vodeli aynomak zon.ında bırakan yine bu yal - k ı  yapılmadıliını ileri sUrenler s .. lerini duyuramadılor. Ecevit cepheyi açıklı-
nızlı/jıdır. fakat iıin bır de tıbUr yUzUnU gtırmek gerekir. 'Yalnızlık, cepheyi öc çcöırı nca MC'nin yelkenleri indi. KIsslnger geriye hazırlıksız ve umuhuz 
ktıklu sorunlara alelacele çtızUmler aramak zon.ında da bırakmaktadır . Bır yan- dtındu. 
dan ıınemslz giriıimIerine ""alı kı lıflar bulmakıa, tıbUr yandan da ktıklu 50- Scıöın sIlzcUlerini çeliıkilere dUıUren, MC lakliilinin Ikili olmasından 
runları el çabtAduöuno getirmeye bakmaktadır. botka biraey delilı . Bir yandan MC'nin bontçılıliını tı .... c .... lnlz. MC 'yı , "mil 

Bu politikanın boaarı l ı  olması , cephenin yalnızlıliını duymamasıno boö- ii pirlllie dayalı kararlı hukUmel" olarak gllllerecek.lnlz. Arkosından, MC' 
ııdır. �ha"flerlnl ve .... Iz kalmayı tercih edenleri eıki.ız k ı ldıliı , kendisl- den taviz alamayan KiSllnger Ecevit'e botvurdu diye mante' atacaksınız.KI. 
ne ortak edebl ldllil .Urece amaçları no ulaaabilecelilnln kendi.ı de farkındodır. .inger'ln DemIrel 'den kopardıliı tavizleri açıklayanıcra al .. pOskUrecek.lnlz • 
Bu yUzden, kendi.lne elini uzatanın kolunu kapma takılliine botyunn<*tadır. Dıı pollllkoda açıklık ancak savaı dtınemlnde ol .. , borıı döneminde Ince dlp-

MC'nln dıı politikasının da tızell bud .. . MC bugUn iki ytınlu oynuyor. lomasl yUrUtUIUr, heraey açıklanmaz diye de ıncil .. dizecekslnlz. KIsslnger'. 
Oyu ... n bırıncı ytınU dı" dtınuk. Sorun, yalnızlıli;nı giderme sorunu.Amerika· Demirel 'in verdIlii tavIzleri Ecevit onay lamoyı nca , onu da mıllı birIIili btıl-
ya istediklerIni _erek ve korıı lıliında onun deslelilnl alarak MC yalnızlıöın- rnekı., dıı politikayı Iç politika içIn ItımUrrnekle aıçloyacakıınız. V. Kluln-
dan kurtulacaııını ummaktadır. Sermaye, blak halinde Iktidarda kalmak, ka- ger'ln eli boı dtınmesini Demirel'in taviz vermemekle kararlı olmasına velv'ne-
labilmek ıçın her zaman dıı d .. telie muhtaç. MC'nln dıı politikasının ikinci decek.lnlz. fakal Turkiye ile Amerika 'nın arasını açan yine EcevIt olacak . 
ytınU Ise Içe dtınuk. MC, açık bır takılde, "dıı politikayı Iç politikaya alet" iııe MC stızcUsU basının bir haflalık tıykUsu. 
etmektedIr. YIne yalnızlıliını gidermek için. KutkUlUz MC'yl çelitki lerden k .. tarmak IIerlclı .. ln III delilıdır . lı .. lcl-

Bu konuda MC'nln aamını ve aanssızlıliını iyi delierlendirmek gerekiyor. lerin İLİ, MC'yi yalnızlıliı içine daha da gIlrnmektlr. Yalnızlık MC'nln ç. _ 
Butunuyl. "nssız olduöu stıylenemez. EI çabukluliu ytınteml bugUn Amerika' litkllerini artıracak, iki yUzlulUl!U açıöc çıktıkça Cephe 'nın gerçek yUzU da-
nın kısa dllrıemll isleklerlyl. çakıpnoktadır. Amerikan dıı politikasındaki bu- ha Iyi gtızUkecektlr. Artık ç.lltkıı .. lnden kurtulsa bII., bu kez oynayocak 
nolımın çtızUmu, Amerika'nın Avrupo'daki "dosı ve mutıeflk" leriyle olan 1111- kozu kalmayacaktır.  
kilerini dUz.ltmesine, pekltlinnesine boölı Bu .on gUnlerln en tınemli sorunu MC'nin ılmdi botyu'aCOÖI taktik, kendi yalnızlıilını botkalarının Uz .. ı-
Bu yUzden Klulnger'in son kez Turkiye'ye geIiıi her zamankinden daha tınem ne atmak olacak. TUrkiye'nln dUnyadaki yalnızlıilından 1 ı  .. ICılerl _lu 
IIydl . Klninger'in son gelııinde hem hazırlıklı hem de umutlu olduöu gtızler- tvlmaya çalıaacak. Demirel 'in BrUksel'e gidiılnl "artık Turklye yalnız olma-
den kaçmodı . Turkiye'deki ilk oIIzleri ıu oldu: " Dostlarımızı terketmeyeceliiz. yacakıır" diye kutladıliı gibi. MC kafası no gııre, Turkly.'nln yalnızlılırndan 
AilO Turklye'yl delierli bır dosı saymaktalır. Turklye Ile normal savunma 11l1 - k .. tvlması Amerikan silah amborgaou ... n kaldırı lması demekıir. oysa bu yal .  
kilerimIzi tekrar kurma ytınunde gelitmeyı salilamek Için bUtUn çabayı harca- nızlık sadece sermayenin yalnızlıÖıdır. Sermaye, Turklye'nin sorunlarını çtı-
yacaııız" . Bııylece KISlingeı; ilk kez Demirel'in tınunde " normal savunma 1111- zecek cesarell kendisinde bulamomaklodır. Şimdi de, el çabukluöuna gelire-
kıı  .. inln tekror kurulmasını gereklirecek kadar bozulduöunu " illraf ediyordu. medi!!i sorunların sUrUncemede kalmasının faturasını i lerici lere tıdetmeye ça-

çunku bu bozulmanın gideri lmesInden umulluydu. Bu stızleri Ki"inger'in MC i i ıacoklır • 

ye IIt1fotı olarak deöerlendlrmek gerek. MC oiizcUsU basın bu iltifalı karıı lık- Bu oyunu bozmak la gıırevl l  olanların bır noktayı unutmaması gerekl� 
sıZ bırakmadı . Bu stızleri çaraaf çaraaf manaet yaparak . MC'nln bUlUn taktikleri gUÇlUzIUl!unden ve yalnızlıllından koynaklarwncıkta -

MC'nln "nuızlıliı Iıe, yalnızlıliını ve boıvurduliu laklllil gizleyememe- dır. Bu yUzden de hep "tehdıtkar" bır ",lup kullanıyor. Bu lehdltlerl etkl.ız 
.Idlr. Kollarını kopmak Için ellerini iılediklerı bu t<*tllii zamanında gtırmut- kılmd< Için, onlara kulak osmamak, Uzere gitmemek yetecektir. çunku 

ve halkın desteıılne sahıp delilıdır. 

saldırdı. 23'Unde gIlvenUk kuv
vetlerine zor kullanma emri 
verlidI. FalanJlar Beyrut Işçi 

Uni ele geçiren şırketın en nlecClerl Lllbnan bUkUmetlne Ilstlnllleri katletmeye. kışkır- mahallelerlne verıllstlnıııerln 
yUksek yönetlcısı ldL. FalanJ- karşı bugllne kadsr hisbir şld- tan U rdUn bUyUkelçlslnden kamplarına saldırıyorlardı. 
lara a�r sllablar s�layarak, det hareketlne girlşmemlş- başkası deltlldl. Şımdı de Lllb- 22' slnde U1kede ilerici par-
"onunda bır aakerl hUkUmetln lerdı. FIlIstlnıııer, 1970'te nan'da aynı oyun oynanmakta tllerln çaltrısıyla genel greve 
kurulmasıyla sonuçlanan olay- Amman'ds LO bın rıılstlnllnln ldl. gldııdl. ılerlcl gIlçler bır bıı-
ları kışkırtan ds yine 23 Ma- katledi lmesine yol açan olay- 9 Mayıs'ta hUkUmettekl altı diril'le taleplerini açıkladılar. 
yıs'ta hUkUmete gelen asker- ları unutmamışlardı. Demek saltcı bakan Istlfa 

,
ettı. Salta Talepler şunlardı: Kurumların 

lerd!. kı Lllbnan olaylarının başka bakanlar, FalanJ ljlrla FIIIs- demokratlaemasını saltlayacd< 

kes tam tcrsl sonuç verdi. 
Falanjlara karşı çarpışanların 
arasınr. mUsIUmanlar da katıl
dı. Ileri GUçler Cephesi hUkU
met! Ismaya ça�rdı. Lllbnan 
mUftUsU de bu çaltrıya katıldı. 
!ıerlel Sosyallst Parti, MUsIU
man polltlkacı Raşld Karamı!. 
yi bUkUmet başkanlı�na öner
dI. F ranJI bunu reddetU. 
Lllbnan' a saldırıya geçtI. 

Şubat ayında, Uç bUyUk kent- nedenlerı vardı. Orta Doltu- tlnlller arasındaki çatışma- bır sıyasal reformun gerçek-
te, balık teke il ni protesto eden nun Isveç'l kapltallst. dUnya- larda ordunun "tarafsız" kal- leştlrıımesl; slyonlst dUşmana 
halkın Uzerine bUkUmet kuv- daki son mail bunalımdan bU- masını eleştlrlyorlardı. 12 karşı verilenortakArap mUca 
vetlerl sUrUldU. Salds'da 30 yUk ölçUde eıkllenmlşt!. So- Mayıs'ta bı r ısraıı blrlllt! GU- deleslnın gerektlrdllt! baltlan-
kışı öldU. Saltcı gIlçler hrls- nuç olarak toplumsal hare- ney Lllbnan'a girerek 5 kişiyi tılara saygı gösterilmesi; FI-
tlyan azınlıkla mUslUman ço- ketlerln gIlcU artmıştı. Lllb- kaçırdı. Kaçırılanlar arasın- Ilstln davasının bUtUnUyle des-
ltunluk arasındakı uzlaşmazlı- nan KomUnist Partlsl ve Ile- ds, Lllbnan KomUnist Partisi teklenmesl; ordunun sıyasal 
lı kışkırtmaya çalışıyordu. rlcı Sosyallst Partl'nln çevre gIlney bUIgesl yönetlcllerln<:ien Iktldara tabı olmasını ve saf. 

U lkedekl hrlstlyan azınlık sindeki ilerici GUçler Cephe- Ahmet Murnt ds vardı. Aynı Inrındıı gerçek bır dengenin 
arasından devşirilen S bın Fa- sinde toplanan örgUllerln et- gIln 2 snltcı bnkan daha IsUfn kurulmn.ını saltlayacak yasa 
lanJ l st mllls, Nlsan'daUlkede- klsl artıyordu. ettl. ıstlfnlnrın amacı, Baş- delt!şlkllklerl; lçgUvenllk kuv-
kı FIllstln �'renlşçllerlne kar- Ayrıca bu yılın başlarında bnknn Rnşlt Sulh'u çekilmek vetlerlnln gIlçlendlrllmesl; 
ŞI silahlı saldırıya geçti. He- KIsslnger'ln Orta Doltu'dakl zorunda bırakmaktı. mail, ekonomık ve toplumsal 
def yalnız FIIIstlndl renlşçlle- "adım adım barış" polltlkası 18' lnde Isrnll kuvvetleriyle durumu Iyileştirecek tedbirle-
ri delt!ldl. Saldırılar, Ulkede- rıynskoyla sonuçlanmıştı. A- yenı çntışmalar oldu. Isrnll rln nlınması. 
kı tUm ilericilere yönellyor- nıerlka, Arap reJimieril'le snldırganlarıyln Lllbnnnlı ge- 23'U gecesi Devlet Başkanı 
du. Bır Iç savaş çıkarılarak, Flllstln direniş hareketinin rlcllerln amnçları nynıydı. 20 FrnnJI General Rıfal'yl hUkU-
sermayenin uzun sUredir öz- arasını açmayı başaramBmış- Mayısltnn Bonra Beyrut'la Fa- meU kurmakın görevlendirdI. 
lemlnl çektiltl "gIlçlU" hUkUme tı. Fıılsthi Direniş hareketl- InnJ Ist mll lslerle rıllstln dlre- HUkUmetln tek sivil bakanı, 
t. yol açılacaktı. nı etkisiz hale geUrmek ABD nlşçllerl nrnsındakl çnrpışma- Mlddle Bnst Alrllne'ln yUrUtU-

Lllbnnn'dnkl mUlteel kamp- ıçın bır zorunluluktu. 1970 Inr hızınndı. 22' slnde Beyrut- cUlerlnden ve Intrn Holdıng'In 
Filistin dlre- EylUl'Unde Kral HUseyln' l rı- ta halk vi ye cek dUkkAnlarına baŞkanı ldl. ilAn edılen ateş-

Iıerlcl gIlçlerln bUyUk. dire
nişi karşısında NuretUn Rlfa.! 
26' sında Istifa etmek zorunda 
kaldı. ıstlfa Uzerine ilerici 
partııer halkı çatışmaları dur
durmaya ç�rdı. Bu ç�rıya 
rııısUn dırenışçılerı de katıl
dı. Devlet Başkanı bu kez Ra
şit Karaml'yı hUkUmetl kur
makla görevlendirdi. çatış
maların kısa kesilmesi Kara
mi' nln atanmaaının geniş si
yasal çevrelerde gördUııu ka
bu Lu gösteriyordu. 

Lllbnan'da faşist tehlike bu
gIln ıçın savuşturuldu. Fakat 
asıl önernil olan bu başarının 
sUrekll olmasıdır. ısrail sal
dırgnnlarlOın ve Amerika' lı 
efendisinin faşistleri be.le
mekten vazgeçmelerı bekle
nemez. 
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ıınemslz giriıimIerine ""alı kı lıflar bulmakıa, tıbUr yandan da ktıklu 50- Scıöın sIlzcUlerini çeliıkilere dUıUren, MC lakliilinin 
çabtAduöuno getirmeye bakmaktadır. bakmaktadır. bakmakt botka biraey delilı . Bir yandan MC'nin bontçılıliını tı .... c .... 

politikanın boaarı l ı  olması , cephenin yalnızlıliını duymamasıno boö- ii pirlllie dayalı kararlı hukUmel" olarak gllllerecek.lnlz. 
�ha"flerlnl ve .... Iz kalmayı tercih edenleri eıki.ız k ı ldıliı , kendisl- den taviz alamayan KiSllnger Ecevit'e botvurdu diye mante' 

ldllil .Urece amaçları no ulaaabilecelilnln kendi.ı de farkındodır. .inger'ln DemIrel 'den kopardıliı tavizleri açıklayanıcra al 
kendi.lne elini uzatanın uzatanın uzat kolunu kapma takılliine botyunn<*tadır. Dıı pollllkoda açıklık ancak savaı dtınemlnde ol .. , borıı 

dıı politikasının da tızell bud .. . MC bugUn iki ytınlu oynuyor. lomasl yUrUtUIUr, heraey açıklanmaz diye de ıncil .. dizeceksl
ytınU dı" dtınuk. Sorun, yalnızlıli;nı giderme sorunu.Amerika· Demirel 'in verdIlii tavIzleri Ecevit onay lamoyı nca , onu 
_erek ve korıı lıliında onun deslelilnl alarak MC yalnızlıöın- rnekı., dıı politikayı Iç politika içIn ItımUrrnekle aıçloyacakıı

ını ummaktadır. Sermaye, blak halinde Iktidarda kalmak, ka- ger'ln eli boı dtınmesini Demirel'in taviz vermemekle kar
her zaman dıı d .. telie muhtaç. MC'nln dıı politikasının ikinci decek.lnlz. fakal Turkiye ile Amerika 'nın arasını açan 

dtınuk. MC, açık bır takılde, "dıı politikayı Iç politikaya alet" iııe MC stızcUsU basının bir haflalık tıykUsu. 
YIne yalnızlıliını gidermek için. KutkUlUz MC'yl çelitki lerden k .. tarmak IIerlclı .. ln III delilıdır 

MC'nln aamını ve aanssızlıliını iyi delierlendirmek gerekiyor. lerin İLİ, MC'yi yalnızlıliı içine daha da gIlrnmektlr. Yalnızlık 
ız olduöu stıylenemez. EI çabukluliu ytınteml bugUn Amerika' litkllerini artıracak, iki yUzlulUl!U açıöc çıktıkça Cephe 

isleklerlyl. çakıpnoktadçakıpnoktadçakıpnokt ır. Amerikan dıı politikasındaki bu- ha Iyi gtızUkecektlr. Artık ç.lltkıı .. lnden kurtulsa bII., 
Amerika 'nın Avrupo'daki "dosı ve mutıeflk" leriyle olan 1111- kozu kalmayacaktır.  

dUz.ltmesine, pekltlinnesine boölı Bu .on gUnlerln en tınemli sorunu MC'nin ılmdi botyu'aCOÖI taktik, kendi yalnızlıilını 
Klulnger'in son kez Turkiye'ye geIiıi her zamankinden daha tınem ne atmak olacak. TUrkiye'nln dUnyadaki yalnızlıilından 

Klninger'in son gelııinde hem hazırlıklı hem de umutlu olduöu gtızler- tvlmaya çalıaacak. Demirel 'in BrUksel'e gidiılnl "artık 
Turkiye'deki ilk oIIzleri oIIzleri oII ıu oldu: " Dostlarımızı terketmeyeceliiz. yacakıır" diye kutladıliı gibi. MC kafası no gııre, Turkly.'nln 

delierli bır dosı saymaktalır. Turklye Ile normal savunma 11l1 - k .. tvlması Amerikan silah amborgaou ... n kaldırı lması demekıir. 
kurma ytınunde gelitmeyı salilamek Için bUtUn çabayı harca- nızlık sadece sermayenin yalnızlıÖıdır. Sermaye, Turklye

lece KISlingeı; ilk kez Demirel'in tınunde " normal " normal " nor savunma 1111- zecek cesarell kendisinde bulamomaklodır. Şimdi de, el 
kurulmasını gereklirecek kadar bozulduöunu " illraf ediyordu. medi!!i sorunların sUrUncemede kalmasının faturasını i lerici

bozulmanın gideri lmesInden umulluydu. Bu stızleri Ki"inger'in MC i i ıacoklır • 

deöerlendlrmek gerek. MC oiizcUsU basın bu iltifalı karıı lık- Bu oyunu bozmak la gıırevl l  olanların bır noktayı 
Bu stızleri çaraaf çaraaf manaet yaparak . MC'nln bUlUn taktikleri gUÇlUzIUl!unden ve yalnızlıllından 

"nuızlıliı Iıe, yalnızlıliını ve boıvurduliu laklllil gizleyememe-gizleyememe-gizle dır. Bu yUzden de hep "tehdıtkar" bır ",lup kullanıyor. 
kopmak Için ellerini iılediklerı bu t<*tllii zamanında gtırmut- kılmd< Için, onlara kulak osmamak, Uzere gitmemek 

ve halkın desteıılne sahıp delilıdır. 

saldırdı. 23'Unde gIlvenUk kuv
vetlerine zor kullanma emri 
verlidI. FalanJlar Beyrut Işçi 

ketın en nlecClerl Lllbnan bUkUmetlne Ilstlnllleri katletmeye. kışkır- mahallelerlne verıllstlnıııerln 
FalanJ- karşı bugllne kadsr hisbir şld- tan U rdUn bUyUkelçlslnden kamplarına saldırıyorlardı. 

s�layarak, det hareketlne girlşmemlş- başkası deltlldl. Şımdı de Lllb- 22' slnde U1kede ilerici par-
hUkUmetln lerdı. FIlIstlnıııer, 1970'te nan'da aynı oyun oynanmakta tllerln çaltrısıyla genel greve 

sonuçlanan olay- Amman'ds LO bın rıılstlnllnln ldl. gldııdl. ılerlcl gIlçler bır bıı-
ds yine 23 Ma- katledi lmesine yol açan olay- 9 Mayıs'ta hUkUmettekl altı diril'le taleplerini açıkladılar. 

gelen asker- ları unutmamışlardı. Demek saltcı bakan Istlfa 
,

ettı. Salta Talepler şunlardı: Kurumların 
kı Lllbnan olaylarının başka bakanlar, FalanJ ljlrla ,ljlrla , FIIIs- demokratlaemasını saltlayacd< 

kes 
Falanjlara 
arasınr. 
dı. Ileri 
met! 
mUftUsU 
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yi bUkUmet 
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bUyUk kent- nedenlerı vardı. Orta Doltu- tlnlller arasındaki çatışma- bır sıyasal reformun gerçek-
protesto eden nun Isveç'l kapltallst. dUnya- larda ordunun "tarafsız" kal- leştlrıımesl; slyonlst dUşmana 
bUkUmet kuv- daki son mail bunalımdan bU- masını eleştlrlyorlardı. 12 karşı verilenortakArap mUca 

Salds'da 30 yUk ölçUde eıkllenmlşt!. So- Mayıs'ta bı r ısraıı blrlllt! GU- deleslnın gerektlrdllt! baltlan-
gIlçler hrls- nuç olarak toplumsal hare- ney Lllbnan'a girerek 5 kişiyi tılara saygı gösterilmesi; FI-

mUslUman ço- ketlerln gIlcU artmıştı. Lllb- kaçırdı. Kaçırılanlar arasın- Ilstln davasının bUtUnUyle des-
uzlaşmazlı- nan KomUnist Partlsl ve Ile- ds, Lllbnan KomUnist Partisi teklenmesl; ordunun sıyasal 

çalışıyordu. çalışıyordu. çalışıy rlcı Sosyallst Partl'nln çevre gIlney bUIgesl yönetlcllerln<:ien Iktldara tabı olmasını ve saf. 
hrlstlyan azınlık sindeki ilerici GUçler Cephe- Ahmet Murnt ds vardı. Aynı Inrındıı gerçek bır dengenin 

S bın Fa- sinde toplanan örgUllerln et- gIln 2 snltcı bnkan daha IsUfn kurulmn.ını saltlayacak yasa 
Nlsan'daUlkede- klsl artıyordu. ettl. ıstlfnlnrın amacı, Baş- delt!şlkllklerl; lçgUvenllk kuv-

enlşçllerlne kar- Ayrıca bu yılın başlarında bnknn Rnşlt Sulh'u çekilmek vetlerlnln gIlçlendlrllmesl; 
geçti. He- KIsslnger'ln Orta Doltu'dakl zorunda bırakmaktı. mail, ekonomık ve toplumsal 
renlşçlle- "adım adım barış" polltlkası 18' lnde Isrnll kuvvetleriyle durumu Iyileştirecek tedbirle-

Ulkede- rıynskoyla sonuçlanmıştı. A- yenı çntışmalar oldu. Isrnll rln nlınması. 
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UnlU Sovyet yazarı Slmonov 
26 Mayıs gUnU Ankara'da bır 
basın toplantısı yaptı. Bır ya
yınevinin çllÇıhsı olarak TUr
klye'de bulunan yazar, toplan
tıyı açı Ş konuşmasında özetle 
.ıınlan söyledi: 

''Bızım lçlnlSnemU olan TUrk 
aydınları ve yazarları lle Illş
kt kurmak ve bu ııışldlerl ge
ıı�tlrmektlr. TUrklye'ye Ilk 
Sovyet yazarlar kurulu 1965'te 
gelmiştl. Ben de bu kurulun 
IClndeydlm. Aynı yıl, ilk TUrk 
yazarlar kurulu da Sovyetler 
Bırııll'ne geldi: Aziz Nesln, 
Yaşar Kemal, Meııh Cevdet 
Anday. Son LO yıl ıçınde 30 
kadar TUrk edeblyatçısı Ulke
mlze geldi. Bızım yazarlan
mı. da TUrklye'ye geııyorlar. 
Bu arada karşılıklı olarak çok 
kitap yayımlandı. Bizde en 
çok TUrk romancılarınınkttap 
lan çıkmış şimdiye kadar; ö
zellikle Orhan Kemal, Kemal 
Tahir ve Yaşar Kemal'In ro
manları. Biz Sovyet okuyucu
INnun dlkkatlnl TUrk edeblya
tına çekmek Istlyoruz. Bunun 
ıçın antolojiler yayımlanıyor. 
Ikı yıl önce yirmHerln TUrk 
hlklyesl antoloJlsl ÇıkmıŞtı. 
BugUnlerde de ça�aş Türk hl- _ 
kAyelerl antoloJlsl çıkacak. 
Sonra, Rusça çevirisini oku
du�m ve çok Iyi buldu�m 
dört şaJrlnlzln şIIrlerini bır 
araya getlren bır kitap çıktı: 
Dallarca, Oktay Rıfat, Rıfat 
IlgazıAhmed A rif. Bır de genç 
TUrk şaJrlerl antoloJlsl yayım 
landı. Bu da ilginç bır olay. 
ÇUnkU bızım gençlilimizin 
TUrk gençııllne ilgi duydu�
nu gUsterlyor. 

Ben, yalnız yazar oLaralo 
delil, Sovyet Yazarlar Bırıı
Li 5ek reteri olarak şunu söy
leyebııırlm kı, kUltUr ve ede
blyatlarımızı karşılıklı olarak 
tanıtmak ıçın elimizden gele
ni yapmaya hazırız. Bu ıkı ta
ral ıçın de yararn olıır sanı
yorum. Edebiyatı bl r yana bı
rakalım, halklarımız birbiri
ni daha Iyi anlasın. Aynca, 
böyle karşı Iıklı tanıtmalar 
yallUz ıkı Ulke ıçın delil, bU
tUn dUnya edebiyatı ıçın yarar
lıdır. Biz barış ulırunda sava
şıyoruz. Her Insan, barış ulı
runda kUçUk de olsa bır şey 
yapmalı. O zaman dUnyada 
barış olacak. " 

Daha sonra, Konstantın 81-
monavkendıslne sorulan BOru
ları cevaplandırdı: 
• Soru: Sosyaııst gerçekçııık 
hakkında ne dUşUnUyorsunuz ?  
5erpııın, Tanya, Slntsof"olum 
lu kahraman" sayılablllrler 
ml? 
• Cevap: Bana göre, yazar 
hayatı dUşUnmell; daha sonra 
eleştlrmenlerln ne dlyecelılnl 
delılL. Yazarken Insanları dU
şUnmek, hayatı yansıtmak ge
rek. Tolstoy "Baş kabrama
lUm gerçektlr" diyor. Yazar-

SIMONOY: 
"KÜLTÜR VE EDEBIYATLARI MIZI  

KAR Şılı Klı OLARAK 

TAN ıTMAK ı Ç i N  

lıltınlemeli gerçektlr, gerçek
LikUr. Tanya'yı, Slntsorıu, 
se rpllln' i çok severim ben. 
Okuyucularıma da sevdirmek 
Isterim. Birçok mektup alıyo
rum okuyucularımdan ve onlar 
bazan kahramanlarımı belıen
mlyorlar. 
• Soru: Andre Slniavskt'nln 
bizde Reallzm diye 
bır kitabı çıktı. Orada Sini av
ski "Sosyallst gerçekçi yazar
lar bır A nna Karenlna yarata
mazlar" diyordu. Bu konuda 
sızın glSrUşUnUz nedır? 
• Cevap: Slnlavskt çok yazan, 
bır dedlll bır dedltınl tutma
yan bır yazardır. Sözgeııml, 
genç GOrkl Uzerine yazdıltı 
bır makalede, sosyaııst ger
çekçllllt1n öncUlUııunU savun
muştu. Ama ondan sonra, çı
kan birkaç makalesinde de, 
"sosyalist gerçekçiltk edebl
yab öldUrUyor" dlyebllm1ştlr. 
Yani tutarlı bır tavrı yoktur 
onun. Bu yUzden onu dUşUnmek 
bile gUç oluyor. Anna Karenl
na Ile Ilglıı sözU Ise gUIUnçlUr, 
boş lMtır. Örnelin, Tolstoy 
gerçekçi olmasaydı Anna Kare 
nina'yı, Sivastopol'u, ivan il
yiç'ln ÖlümU 'nU yazabılır miy
di? 
• Soru :SolJenıtsln'ln Yazarlar 
Bırııll' nden atılması konusun
da ne düşUnUyorsunuz? 
• Cevap: BugUn SoIJenltsln I
çin SiZe şunu söyleyebııırlm: 
O artık salt poııtlk bır savaş
la ulıraşıyor. Onun fikirleri 
geride kaldı; gelece�e dönUk 
bır yanı yok. Onun Ideallerl-

nın Çarlık Rusya'sında oldu�, 
gUnden gUne daha açıkça orta
ya çıkıyor. Benim polltlk tav
rım SoIJenıtsln'lnklyle taban 
tabana karşıt. Ben devrimden 
yanayım, o devrime karşı. A
ma eskiden, Ilk ortaya çıktıltı 
zaman, SoIJenitsln böyle delil 
di; ya da açıkça beııı etmiyor
du gerçek yUzUnU. Ilk eserle
rini okudu�m zaman, llerde 
böyle bır taV1r alacaltııu hlç 
dUşUnmemlştim. 
• Soru : sızı yazar olmaya ylS
nelten Ilk ned!,n nedır? 
• Cevap: Başlangıçta, patron
larımı eleştlrmek Istedilim 
için ya:tmaya başladım. O sı
ralarda bir fabrikada tornacı 
olarak çalışıyordum. Bır du
nr gazetemiz vardı. Aziz Ne
sin'i o zaman bilmiyordum a
ma. sanki ona bakarak yazı
yordum. (Aynı yaşta oldu�"", 
za gUre, o da o zaman 16 yıt
şındaYdı. ) Yanı, mlzah şllrle
rı yazıyordum. Fabrika mU
dUrlerini ve sendika yönetici
lerini eleştlrlyordum. İlk de
nemelerlm bunlardı. 

İlk ciddi şIIrieri benim ço
cukluiıumun kentl olan Lenin
grad' a gidince yazdım. İlk kez 
gUrdUııum ve çok sevdilim bu 
gUzel kent üstUne bır defter 
dolusu çok köıu şıır yazdım. 
Böyle başladım Işe. 
• Soru: Klasik Rus yazarla
rından en çok hangisinin etki
si altında kaldınız? 
• Cevap: Tolstoy'un. 
• Soru: Sovyetler Bırllll'nde 
eserleriniz ne kadar basıh-
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bir sis gibi iniyor gece 

YERYÜZÜ 
TÜ R KÜ LERI  

bir sis gibi sinsice yayı larak 
borakSl -demiri-pamulju harmanlıyarak 
yukleyip ölı.nu terkisine usulca 

bir çiçek postacısına sUngU çıkarıp 
bir _çenin ötUıUne 
bir dergideki ıiirin sıızcljderine 
zincir pırdatıp, zindan hazırlayarak 

gökyUzUnden mavıler giyinen grevci arkada", pranga adayıp 
seı- selamına kelepçe takarak 
sızıyı ve IlSeneeyi ",h belleylp, cinayeti taç yapıp balina 
bir siı gibi iniyar gece, va ..... ti kendi ... koldaı yaparak 

yor? 
• Cevap: Çoktan beri bunun 
hesabını yapmadım. On yıl 
önce 20 milyon vardı; yani, 
Sovyetler Bırıııı'nın bUıun 
Cumhuriyetlerinin dillerinde. 
Son şıır kitabım 200 bın basıl
dı. Son kıtabım Yir

GUn'Un ıkı baakısı yapıldı; 
ıkı baskının toplamı 1, 5 mil
yon. Yakınlarda çıkan kUlııya
tım 300 bin basıldı. Ama bu 
bana özgu bır durum deliL. Bu 
sıralarda çok kitap çıkıyor. 
Her Cumhuriyette de ayrıca 
basılıyor kitaplar. Azeri dos
tumuz Anar, Azerbaycan'daki 
durumu daha iyi anlatır. 

"Azeri yazıcılarının eserle 
rı hem Azerbaycan'da Azeri 
dilinde, hem Moskova'da Rus 
dilinde, hem de Sovyetler Blr
llA-!'nlnötekl cumhuriyetlerin
de her cumhuriyetin kendı dl
ıınde yayımlanır. Azerbaycan
lı yazarların tUm Sovyetler 
Bırııli'ndeki baskı sayılarını 
dUşUnUrşek, kitapları 300 bın 
-500 bin, hatta i milyon bası
lan yazarlar var. Azerbaycan 
Cumhuriyeti 'nın nüfusu 5 mil
yon. Bu nUfusa gUre, Azerbay
can'da Azerbaycan' h yazarla
rın eserleri 50-30 bin, en azı 
10-15 bın basılır. 
• Soru : Kitapları devlet ml 
hasıyor, kişiler ml? 
• Cevap: Bizde kitapları dev
let ya da devlet l!ılSltıdakl lSr
gUlIer basar; kişiler delt11.  
Örne�ln, kUlliyatım devlet ya
yınevince basıldı; romanları
mı Yazarlar Blrlllıl yayınevi 
basmıştı. Yanı, Bırıılın kendı 
yayınevi var ve devlet karış
mıyor oraya. 
• Soru: Yenı yetlşen bır yazar 
hangi yollardan geçerek Ya
zarlar Blrlllıl'no Uye olur? 
• Cevap: Bir yazarın Yazarlar 
Blrıı�ı Uyesl oln,ası Için ıkı 
kitabının yayınlanmış olması 
gerek ir. Kimi zaman bır ki
tap da yetebillyor. Ama bunun 

tekin sönmez 

çok ilginç ya daolalanUslU bır 
kitap olması gerekiyor. Genç 
bır yazarın Iki kitabı çıkar. 
Ondan sonra Yazarlar Bırıııı 
Uyesl olan Uç yazar 00 kitap
ları okuyup yazılı gUrUş bildi
rirter. Daha sonragençyazar, 
bu Uç yazarınkltapları hakkın
da yazdıklarıyla bırlıkte Ya
zarlar Birıııı Yönetim Kuru
tu'na başvurur. On-on iki y8-
zardan oluşanijzel bır komis
yon kitapları okuduklan sonra 
glzıı oyla gUrUşlerlnl beıırtlr. 
Yazar, Bırıılın bır şubesine 
kabul edilmişse elıer, o bel
geler merkezi Yönetim Kuru
luna gUnderııır ve orada onay
lanır. 
• Soru: Peki, o ikl kitap na
sıl yayımlanıyor'? 
• Cevap: Bizde pek çok edebi
yat dergisi vardır. Herhangi 
bır gençyazar, eserlerini gU
tUrUp o dergilerden birine ve
rir ve orada yayınlalır. Ben 
Novy Mlr dergisinin başında 
Iken, gUnderllen eserleri bas
mak tçin, yazarının Yazarlar 
Bırllll Uyesl olup olmadıltını 
hlç sormuyordum. Bır kitap 
gellyor, okuyoruz. Sonra da 
yayınlıyoruz. Yalnız Yazarlar 
Blrll� üyelerinin kttaplarını 
basmış olsaydık, çıkmaza gl
rerdlk zaten. ÇUnkU Uye olmak 
ıçın, ıkı kitap yayınlamış ol
mayı şart koşuyoruz. 
• Soru: Bır yazar, bu yollar
dan geçip Yazarlar Bırllll'ne 
aye olunca ona bır aylık mı 
batı1lnıyor? 
• Cevap: Hayır, aylık almaz
lar Yazarlar Bırllll Uyeleri. 
Ama bır takım haklar kaza
lUrlar. Sözgelimi, emekııılk 
hakkı, sa�lık sigortası, vb. 
Ayrıca bır edebiyat fonumuz 
var. Yazarlar oradan para 
alablllyorlar, birkaç yıl ıçın. 
Bır kaza olursa, yine edebi
yat Conu yardım ediyor yazar
lara. Sonra, Yazarlar Birli
tt 'nJn sanatoryumları, dinlen-
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BOru

gerçekçııık 
dUşUnUyorsunuz ?  

Slntsof"olum 
sayılablllrler 

• Cevap: Slnlavskt çok yazan, 
bır dedlll bır dedltınl tutma
yan bır yazardır. Sözgeııml, 
genç GOrkl Uzerine yazdıltı 
bır makalede, sosyaııst ger
çekçllllt1n çekçllllt1n çekçllllt öncUlUııunU savun
muştu. Ama ondan sonra, çı
kan birkaç makalesinde de, 
"sosyalist gerçekçiltk edebl
yab öldUrUyor" dlyebllm1ştlr. 
Yani tutarlı bır tavrı yoktur 
onun. Bu yUzden onu dUşUnmek 
bile gUç oluyor. Anna Karenl
na Ile Ilglıı sözU Ise gUIUnçlUr, 
boş lMtır. Örnelin, Tolstoy 
gerçekçi olmasaydı Anna Kare 
nina'yı, Sivastopol'u, ivan il
yiç'ln ÖlümU 'nU yazabılır miy
di? 
• Soru :SolJenıtsln'ln Yazarlar 
Bırııll' nden atılması konusun
da ne düşUnUyorsunuz? 
• Cevap: BugUn SoIJenltsln I
çin SiZe şunu söyleyebııırlm: 
O artık salt poııtlk bır savaş
la ulıraşıyor. Onun fikirleri 
geride kaldı; gelece�e dönUk 
bır yanı yok. Onun Ideallerl-

• Cevap: Başlangıçta, patron
larımı eleştlrmek Istedilim 
için ya:tmaya başladım. O sı
ralarda bir fabrikada tornacı 
olarak çalışıyordum. Bır du
nr gazetemiz vardı. Aziz Ne
sin'i o zaman bilmiyordum a
ma. sanki ona bakarak yazı
yordum. (Aynı yaşta oldu�"", 
za gUre, o da o zaman 16 yıt
şındaYdı.şındaYdı.şındaY ) Yanı, mlzah şllrle
rı yazıyordum. Fabrika mU
dUrlerini ve sendika yönetici
lerini eleştlrlyordum. İlk de
nemelerlm bunlardı. 

İlk ciddi şIIrieri benim ço
cukluiıumun kentl olan Lenin
grad' a gidince yazdım. İlk kez 
gUrdUııum ve çok sevdilim bu 
gUzel kent üstUne bır defter 
dolusu çok köıu şıır yazdım. 
Böyle başladım Işe. 
• Soru: Klasik Rus yazarla
rından en çok hangisinin etki
si altında kaldınız? 
• Cevap: Tolstoy'un. 
• Soru: Sovyetler Bırllll'nde 
eserleriniz ne kadar basıh-

bir dergideki ıiirin sıızcljderine 
zincir pırdatıp, zindan hazırlayarak 

gökyUzUnden mavıler giyinen grevci arkada", 
seı- selamına kelepçe takarak 
sızıyı ve IlSeneeyi ",h belleylp, cinayeti 
bir siı gibi iniyar gece, va ..... ti kendi 

yor? 
• Cevap: Çoktan beri bunun 
hesabını yapmadım. On yıl 
önce 20 milyon vardı; yani, 
Sovyetler Bırıııı'nın bUıun 
Cumhuriyetlerinin dillerinde. 
Son şıır kitabım 200 bın basıl
dı. Son kıtabım Yir

GUn'Un GUn'Un GUn'Un ıkı baakısı baakısı yapıldı; ıldı; 
ıkı baskının toplamı 1, 5 mil
yon. Yakınlarda çıkan kUlııya
tım 300 bin basıldı. Ama bu 
bana özgu bır durum deliL. Bu 
sıralarda çok kitap çıkıyor. 
Her Cumhuriyette de ayrıca 
basılıyor kitaplar. Azeri dos
tumuz Anar, Azerbaycan'daki 
durumu daha iyi anlatır. 

"Azeri yazıcılarının eserle 
rı hem Azerbaycan'da Azeri 
dilinde, hem Moskova'da Rus 
dilinde, hem de Sovyetler Blr
llA-!'nlnötekl cumhuriyetlerin
de her cumhuriyetin kendı dl
ıınde yayımlanır. Azerbaycan
lı yazarların tUm Sovyetler 
Bırııli'ndeki baskı sayılarını 
dUşUnUrşek, kitapları 300 bın 
-500 bin, hatta i milyon bası
lan yazarlar var. Azerbaycan 
Cumhuriyeti 'nın nüfusu 5 mil
yon. Bu nUfusa gUre, Azerbay
can'da Azerbaycan' h yazarla
rın eserleri 50-30 bin, en azı 
10-15 bın basılır. 
• Soru : Kitapları devlet ml 
hasıyor, kişiler ml? 
• Cevap: Bizde kitapları dev
let ya da devlet l!ılSltıdakl lSr
gUlIer basar; kişiler delt11.  
Örne�ln, kUlliyatım devlet ya
yınevince basıldı; romanları
mı Yazarlar Blrlllıl yayınevi 
basmıştı. Yanı, Bırıılın kendı 
yayınevi var ve devlet karış
mıyor oraya. 
• Soru: Yenı yetlşen bır yazar 

tekin 

çok ilginç 
kitap olması 
bır yazarın Iki 
Ondan sonra 
Uyesl olan 
ları okuyup 
rirter. 
bu Uç yazarınklt
da yazdıklarıyla 
zarlar 
tu'na başvurur. On-on 
zardan 
yon kitapları 
glzıı oyla 
Yazar, 
kabul edilmişse 
geler merkezi 
luna gUnde
lanır. 
• Soru: Peki, 
sıl yayımlanıyor'? 
• Cevap: 
yat dergisi 
bır gençyazar, 
tUrUp o dergilerden 
rir ve 
Novy Mlr 
Iken, gUnde
mak tçin, 
Bırllll 
hlç sormuyordum. 
gellyor, 
yayınlıyoruz. 
Blrll� 
basmış 
rerdlk zaten. 
ıçın, ıkı 
mayı şart 
• Soru: 
dan geçip 
aye olunca 
batı1lnıyor? 
• Cevap: 
lar Yazarlar 
Ama bır 
lUrlar. 
hakkı, 



ÇOKUlUSlU BIR SIRKEli 
adalet 
agaoglu YONElENlER NElERI BiliRlER? 

ÇOÖUI ortak bir yazarın, bir dUıUnurUn seçimi olmayan nice yabancı 
kitap çevri liyor di l imize. Tuketim ekonomisi, Ustelik bu ekonominin bu 
tun koıulları gerçekleımemiı olduııu halde, ulkemizde de kurallarını gUzelce 
iıletmeye yelteniYor.AI ,  yine al , yi n .. al . Alabildiııin kadar a l .  Olmaz s a  
borçlanıp a l .  Krediyle al . Bu özendirme ne adına? Bilinçli bir okur yaratma 
adına m i ?  Bir karayolu kıyısında sabuntozuı biskUvi , mensucat ve pil reklam 
panoları dizi,i içinde bir de yayınevi reklam panosunu ilk gördUl!um zaman 
epeyce ıoıırmııtım. Az ilerde de bir heykel fabrikosı vardı zaten .AtatUrk 
Heykel Fabrikası .  Heykellerin çamuru da, AtaturkçUlı!ljU kimselerin kimsele
re bırakmak istememesindeki kördUl!Uıte ortalıııa yUksel"n tozdan karılmıı ol
sa gerek. 

Şimdi el imde genç bir Fransız romancısının l ' lmpr�cateur (I) adlı ro -
man i var. Ren6-Victor Pilhes adını i lk  duyuyorum. Dysc: bu yazar, ulkesinde 
onca do tsduI olmıı. Yayınevlerimizden biri, neden hemen çevirtmemi,. di
Iimize, bilmem ki? ilk ramanı La Rhubarbe'la 1965 yı l ında M6dicis ÖduIUnU 
almıı Ren6-Victor Pilhes. Ardından Loum 'u yazmıı. Geçen y ı l  da iıte bu 
L' lmpr6cateur'le Fimina !ldUlUnU kazanmıı. Pilhes de, çoöum�z gibi ,!ldul lere 
duıkuıy bel l i .  Kendini bu yol la dahaçok okutabilecellini ummUJ olmal ı .  Ala
nı boı bırakmanın sakıncalarını da dUıUnmuı olabi lir. Ya da Fransa, her du

ıUncede, her bayada ve her alandaki Ustun çocuklarına sahip çıkmayı ,onla
rı Ulkesinin propaganda aracı , döviz kaynol!ı olarak kullanmayı çok iyi bilen 
bir ulke olduııu için, Ren6-Vicfor Pilhes'e dirsek atmamıı, dirsek atılmasına 
da gözyummamll. Batl kapitalizmindebir yazar,bu dUzeni okurun gözUne bU 
tUn çıplaklıöıyla serse de, dUzenin yöneticileri için aslolan boıka piyasaia
ra sUrulecek maldır. Bu malın etkinliği surUmUyle orantı l ı  olacoöına göre, bu 
etkinliği de sUrUm pazarlarındaki iı-ortakları dengeleyecektir. Bilinçlenme
miı okuru aydınlatma etkinliöi sUrUmden gelecek kardan fazla ise, o za m a n  
zaten kapitalistlepneye özenen Ulkeler pazarı , sınırlarını kapayıvereeek, bu 
malın !!nUne engeller çekecektir. Bu nedenle, Batı kapitalizminin yöneticile
ri ,dUJUnce odanlcrını da bırc*:ırlor yazsınlar i bı.rakırlaf çizsinier. Çunku,no 
s ı l olsa Nobel 'i de hangi ulkenin alacoöını onlar bilirler. Ama tabii maddi u
r!!nlerin pazarında olduöu gibi, dUıunce urUnlerinin pazarında da, bu pazar 
ulkelerin insanları , hem malı kullanır, hem onu öğrenirler. 

L ' lmpr�cateur 'U okurken beni asıl dUıUndUren,kapitalizm UstUne bu 
özet ,genel ,kaba -bilgiler d�i l .  Bizim,dUzene karıı olan yazarlarımızlo, Bo 
tı Kapitalizminin dUzene karıı yazarları arasındaki ,hemen i lk bakııto bile 
kavranabilecek ayrım çizgisi . Aynı bilinç dUzeyine ulaımıı bulunsak da,ay
nı dunya göruıUne sahip ol sak da,aynı estetik kaygı ları taıısak da, önemli bir 
çizgi bizi ayırmakta. «Qpitalist dUnyanın yazarları, hatta dolaysız olarak ka 
pitolizmi elettirimen, onun içyUzUnU ortaya dıskerken bi le, bir masalbabası 
kisvesine bUrUnUyarlar. Önceki yı l  Rezvani lnin Les Am�ricono ioques'ını (2) 
okurken de duıUnmuıtUm: Bu yazar, içinde yaıadığı dUzenin kokuımuıluğ�nu, 
bu kokuımuıluöun urUnU CIA'yl sergi lerken, bir yandan da inceden inceyedal 

g05lnl geçme hokkını neredenbuluyor, diye. Çamurda boğulmakta olon, ar -
tık hiç kurtulvı umudu kalmamıı bir keıiı edasıyla; artık kaybedecek hiç bi r 
ıeyi kalmarnıı bir rindin son tebessumlerini sOÖa sola dOÖıta dOÖıta, sanki "biz 
çUrUduk . Bize bakın, ibret alın"demek istiyor Rezvani. Bir duıu, bir karabaso 
nı anlatır gibi, artık anlattıklarının inanılmazı.�ına nerdeyse bir nokta d a n  

sonra okuru n da inanmamosını dileyerek , nerdeyse, "bojverin, yalandı bUtUn 
anlattıklarım,"diyerek • • •  Bu, bir Çeıit oıı" aydınlık körlUl!U olso gerek .Kar
ııtı da, gözUn aıırı karanlıkta aydınlanması . Kanımca, iki ayrı dUnya yazar
ları arası nda oldukça önemli bir ayrım bu. Ren6-Victor Pilhes de, Rezvanl ııi 
bi hemen hemen aynı yönetimi kullanıyor. Ama o, Rezvani 'den biraz daha u
mutlu. Nerdeyse "ben çöksem de benim anlattıklarımla boıkaları yoıar" de -
meye getiriyor. Yoksa, son dakikanın çok bilmiılikle bezenmiı ince tebessU
mU onun da dudaklarının ucunda. 

Bitim sorunsal l löımız i le, kapitalist dUnyanın yazorlar:ındoki,  nerdey
se inançsızlığa varan iıırenti gözden uzak tutulmamak koıuluyla, ya da solt 
bu trajik durumun bilincinde olarak, bu romanda Pilhes 'in anlattık larından 
da öte ıeyler öğrenebi lir bir okur. Asl ında, ustasının elinde iyi biçimlendi -
rilmiı "pol isiye" bir roman sanki L Iımpr'cateur. Hattô biraz bilim-kurgu, bi
raz Kafka usulu  karabasanla ycı!ırulmuı olarak yazar, burada bir zamanlar ba 
ıından geçen bir hastalıöı anlatıyor. Ne gibi bır hastalık bu? Çokuluslu ıir
ketlerin saldıöı bir hastal ık.  Bir çeıit Yeba. " ButUn dUnyayl tek ve geniı bır 
ıirket yaprnak"dır bu hastal ığın ad ı .  Herhangi bir okur, L 'Impr6cateur 'den hiç 
bir ıey öğrenmese, yukarda anlatmOLLa çalııtıöım biçimde, bir " Avrupa 'I i ya
zorın sarununu çözemese de, ıunları mutlak öğrenecektir: (3) 

" Bir zamanlar, çokuluslu dev bir Amerikan ıirketi olan Rasserys ". 
Mitchel l 'in bUyuk UnU vard ı .  "öylesine gUçlU ve UniUydU kı bu ılrkeı, o en 
parlak döneminde, ulusları y!!netmede YOIgll5terici bir nitelik toııdıl!ı için,bu 
gUn bu ıirketi kısaca tanıtm. hiç de yararsız olmayacaktır. Çunku, Raa.ys 
ve Mitchell Şirketi , artık vatandoıların belleklerinden tUmUyle silinmiı, i .... 
rihte ise en kUçuk bir iz bırokmc:.n1ıtlr. 

Bu ıirket, fabrikalarında tarlaları surmeye, ekmeye ve hasatı biçmeye 
yarayan biçer-döğer makinaları yapıyor, bunları ambalajl ıyor ve satıyordu • 
Şirket Kurmay Baıkanl ıöının yeri, yUce K uzey Amerika Devleti'nin lowa eya 
letinde, Des Moines 'daydı .  

Şirket, makinalarını önceleri Birleıik Devletler için satardı . Daha son 
raları bunları ihraca boıladı ve giderek yabancı Ulkelerde fabrikalar kurdu. 
(I) L ' lmpr6cateur.Ren6-Victor Pilhes; Sevil Yayınları , 1974. 

(Bu yazıyı y'azdıktan hemen sonra, romanın bir yayınevince çevirtilip ya
yınlandığıhı i lônlarından gördUm. )  

(2) Les Am�rica\ıoiaques. {Amerikanomanyaklar)Rezvani ; Çev.A.Aöooölu. Hur 
Yayınevi, 1973. 

(3) Bu bölUmler romanın 7 . ,  8 . , ve 9.  sayfaları ile 13. , 14. , 15 . ,  sayfaların 
dan aynen aktarı ImlJtır. 

Devam edecek 

me evleri, bir de, yazarLarın 
rahatça çalışabiimesi için 
sessiz-sakın yerlerde yapılan 
"yaratma evleri" var. Ayrıca, 
diyelim ki, Moskova'daki bir 
yazar Sibi rya hakkında bir ki
tap yazmak istiyor. Yazarlar 
Birlili, bütün giderlerini kar
şı layarak, o yazarı Sibirya'ya 
inceleme yapmaya gönderebi
lir. Aynı yardım, yalnız Uye
lere değil, Birlik üyesi olma
yan genç yazarLara da yapılı
yor; ama buna karşılık, Ya
zaclar BI rllği üye "i olup da 
artık yazmayı bırakmış yazar
lara yapılmıyor. İnsan çalış
malı. Çalışmak için de büyük 
olanakLarımız var. Leni n'in 
dUşüncesi şimdi de geçerli ve 
yaz�rL!1r için de söz konusu : 

hakkındaki görüşünü söyleye
bilirim. Bize göre Türk ede
biyatı, halkla bağ kurabIImiş, 
gelenekleri zengın, yığınlara 
ulaşmak Isteyen, gerçekçi 
bir' edebiyattır; 'gUçIU ve bize 
çok yakın gelen bir edebiyat
tır: Türk yazarLarı Sovyetler 
Birııği'nde bili niyor ve sevi
Uyor. Sevilmelerinin iki ne
deni var: Birincisi, Türk e
debiyatının demokratlığı, ikln 
cisl, TUrk yazarlarının u sta
lı�l. Yazarlarınız, araların
daki farklara rağmen, Türki
ye'yl anlamak ve an,latmak I s
tiyorlar. Nazım Hu1met'e ge
lince: Daha önce hakkında çok 
konuşmuş oldutum için, baş
taki konuşmada onun adını 
söylemedim. Biz Nazım dı
şındaki şairlerinizi de tanıt
mak Istiyoruz. çünkü, ne ka
dar büyük olursa olsun, tek 
bır şair bir ülkenin şiiri de
Itildir. Nazım için şunu söy
leyebil irim: O yirminci yüz
yılın en büyük şairlerinden 
biridir. 

lar). Sonra, kahramanlarını 
halktan kişilerden "eçiyor
lar. Bugünkü hayatia çok 11-
gllenmeleri de bir başka ortak 
yanları. Yetenek bakımından 
karşılaştırma yapmak gUç. 
Örneğin bizde eskiden çok ıyı 
mizah yazarları vardı, İlf ve 
Petrov gibi. Ama şim dj Aziz 
Nesin çapında bir mizah yaza
rırrıız bence. Yazık ki, 
durum 

• Soru: Sov et edebiyatında 

en çok beğendlltinlz yazarlar 
kimlerdjr? 

• Cevap: Sovyet edebiyatının 
en bUyUk romam, Şolohov'un 

Don'udur bence. Ayt
matovlu, Tendryakovlu, Be
loruayal lı Vaail Bikovlu, Lit
vanya' h Avtjua1u, Belorusya
lı Adamoviç 'I, Yanko Brll ' l  
3everim. Şiire gelince: Klasik 
şair olarak Tvardovaki'yl ka
bul edJyorum. Bori" Slut"kl'
nin şiirlerini çok severim. 

Martinov. Voznesaenskl, Yey 
tuşenko sevdiğim şairler 'ara
sındadır. Çok yetenekli bır 
şair olan Dağıstanlı Resul· 
Hamzat'ı beltenirlm. Bu ara
da ıkı Azeri şai rı "aymam ge
rek: Samed Vurgun ve Re\ul 
Rıza. Güreü şııri de çok gUç� 
lUdilr. Yaşayanlar arasmdada 
ölmüş olanlardan da çok yete
nekli şairler var: Simon Çıka
vani, Dabidze, Kavokadze gi
bi. Beni durdurun biraz, yok
sa saymakla bitiremeyeeeltlm. 

Çalışrnayan' yaşayamaz. Ben . 
de doltru buluyorum bunu. 
• Sor\l : Sizce Tilrk edebiyatı
nın dünya edebiyatındaki yerı 
nedir? 
• Cevap: Türk edebiyatının 
dünya edebiyatındaki yerini 
saptamak Için dünya edebiya
tını çok ıyı bilmek, benden 
daha kUltürlü bir In"an olmak 
gerek. Ben bu konuda kesin 
bl o' �ey söyleyebIIecd: k"da .. 
cesur deltlllm. Ama bizim 
toplumumuzun TÜ I'k edebiyatı 

• Soru : Çaltdaş Türk ve Sov
yet edebiyatl,rını karşılaştı
rır mısını z ?  
• Cevap: B ı r  kez, ele aldıkla
rı kon�lar arasinda benzerlik 
ler var. (Ör. tarihsel konu-

• Birinci Enternasyonal 
Jacques Duclos 
{I971 Lenin Niıanı ,  1975 
Mayıs Karl Marx Ç)dulu 
20 TL 
• Ateı - Henri Barbu .. e 
(G�ncourt Edebiyat ÖduI u) 
30 TL 
• Kadın ve Marksizm 
Marks -Engels-Lenin-Stalin 
20 TL 
• Marksizm-leninizm1in 
ideolojik ve Politik DUımono : 
Maoizm - Bilim iıçileri 
15 TL 

Ö N C U  K i T A B E V i  
• ',TUrkiye'de i lk Sendika 
" Sarıkııla 'da 1932" ibra
him TopçuOÖlu LO TL 
• Babeuf 
ii Hayatı , Eserleri ve 
Siyasi Savunması" 
Josette L6 pin LO TL 
.Siyasi DUıUnce Hurriyeti 
ve 1961 TUrk Anayasası 
Bulent Tanör 15 TL 
• iz-DulUmU 
Balaban 15 TL 

• Aydınlık 
Henri Barbusse 12.50 TL 

• Sovyet Şairleri Antolojisi 
67 Şair (Beraat etti) 15 TL 
ÇıKACAK KiTAPLARIMIZ 
• Tekel ler - Jean Pierre Deli lez 
• isyancı "KomUn GunlUl!U" 
Jules Valles 
• Karl Marx'ın Biyografosi 
Bilim iıçi leri Kurulu 
ÖNCU K iTABEVI 
Babıali Cad. No:8 
COÖalOÖlu - istanbul 

almıı Ren6-Victor Pilhes. Ardından Loum 'u yazmıı. Geçen y ı l  da iıte bu 
Fimina !ldUlUnU kazanmıı. Pilhes de, çoöum�z gibi ,!ldul lere 

Kendini bu yol la la dahaçok okutabilecellini ummUJ olmal ı .  Ala
bırakmanın sakıncalarını da dUıUnmuı olabi lir. Ya da Fransa, her du

bayada ve her alandaki Ustun çocuklarına sahip çıkmayı ,onla
propaganda aracı , döviz kaynol!ı olarak kullanmayı çok iyi bilen 

olduııu için, Ren6-Vicfor Pilhes'e dirsek atmamıı, dirsek atılmasına 
Batl kapitalizmindebir yazar,bu dUzeni okurun gözUne bU 
serse de, dUzenin yöneticileri için aslolan boıka 

gözUne 
boıka 

gözUne 
piyasaia

maldır. Bu malın etkinliği surUmUyle orantı l ı  olacoöına göre, bu , bu , b
sUrUm pazarlarındaki iı-ortakları dengeleyecektir. Bilinçlenme

latma etkinliöi sUrUmden gelecek kardan fazla ise, o za m a n  
pneye özenen Ulkeler pazarı , sınırlarını kapayıvereeek, bu 

engeller çekecektir. Bu nedenle, Batı kapitalizminin yöneticile
odanlcrını da bırc*:ırlor yazsınlar i bı.rakırlaf çizsinier. Çunku,no 

de hangi ulkenin alacoöını onlar bilirler. Ama tabii maddi u
pazarında olduöu gibi, dUıunce urUnlerinin pazarında da, bu pazar 

nları , hem malı kullanır, hem onu öğrenirler. 
lmpr�cateur 'U okurken beni asıl dUıUndUren,kapitalizm UstUne bu 

-bilgiler d�i l .  Bizim,dUzene karıı olan yazarlarımızlo, Bo 
Kapitalizminin dUzene karıı yazarları arasındaki ,hemen i lk bakııto bile 

ayrım çizgisi . Aynı bilinç dUzeyine ulaımıı bulunsak da,ay
dunya göruıUne sahip ol sak da,aynı estetik kaygı ları taıısak da, önemli bir 

ayırmakta. «Qpitalist dUnyanın yazarları, hatta dolaysız olarak ka 
elettirimen, onun içyUzUnU ortaya dıskerken bi le, bir masalbabası 

yarlar. Önceki yı l  Rezvani lnin Les Am�ricono ioques'ını (2) 
duıUnmuıtUm: Bu yazar, içinde yaıadığı dUzenin kokuımuıluğ�nu, 

urUnU CIA'yl sergi lerken, bir yandan da inceden inceyedal 

bu trajik durumun bilincinde olarak, bu romanda Pilhes 
da öte ıeyler öğrenebi lir bir okur. Asl ında, ustasının elin
rilmiı "pol isiye" bir roman sanki L Iımpr'cateur. Hattô biraz 
raz Kafka usulu  karabasanla ycı!ırulmuı olarak yazar, burada 
ıından geçen bir hastalıöı anlatıyor. Ne gibi bır hastalık 
ketlerin saldıöı bir hastal ık.  Bir çeıit Yeba. " ButUn dUnyayl 
ıirket yaprnak"dır bu hastal ığın ad ı .  Herhangi bir okur, L 
bir ıey öğrenmese, yukarda anlatmOLLa çalııtıöım biçimde, 
zorın sarununu çözemese de, ıunları mutlak öğrenecektir: 

" Bir zamanlar, çokuluslu dev bir Amerikan ıirketi 
Mitchel l 'in bUyuk UnU vard ı .  "öylesine gUçlU ve UniUydU 
parlak döneminde, ulusları y!!netmede YOIgll5terici bir nitelik 
gUn bu ıirketi kısaca tanıtm. hiç de yararsız olmayacaktır. 
ve Mitchell Şirketi , artık vatandoıların belleklerinden tUmUyle 
rihte ise en kUçuk bir iz bırokmc:.n1ıtlr. 

Bu ıirket, fabrikalarında tarlaları surmeye, ekmeye 
yarayan biçer-döğer makinaları yapıyor, bunları ambalajl
Şirket Kurmay Baıkanl ıöının yeri, yUce K uzey Amerika Devle
letinde, Des Moines 'daydı .  

Şirket, makinalarını önceleri Birleıik Devletler için 
raları bunları ihraca boıladı ve giderek yabancı Ulkelerde 
(I) L ' lmpr6cateur.Ren6-Victor Pilhes; Sevil Yayınları , 1974. 

(Bu yazıyı y'azdıktan hemen sonra, romanın bir yayınevince 
yınlandığıhı i lônlarından gördUm. )  

(2) Les Am�rica\ıoiaques. {Amerikanomanyaklar)Rezvani ; Ç
Yayınevi, 1973. 

(3) Bu bölUmler romanın 7 . ,  8 . , ve 9.  sayfaları ile 13. ,
dan aynen aktarı ImlJtır. 

yazarLarın 
rahatça çalışabiimesi için 

yerlerde yapılan 
Ayrıca, 

Moskova'daki bir 
rya hakkında bir ki

Yazarlar 
giderlerini kar

Sibirya'ya 
gönderebi

yardım, yalnız Uye
üyesi olma

da yapılı
buna karşılık, Ya

olup da 
bırakmış yazar

İnsan çalış
de büyük 

var. Leni n'in 
geçerli ve 

söz konusu : 

hakkındaki görüşünü söyleye
bilirim. Bize göre Türk ede
biyatı, halkla bağ kurabIImiş, 
gelenekleri zengın, yığınlara 
ulaşmak Isteyen, gerçekçi 
bir' edebiyattır; 'gUçIU ve bize 
çok yakın gelen bir edebiyat
tır: Türk yazarLarı Sovyetler 
Birııği'nde bili niyor ve sevi
Uyor. Sevilmelerinin iki ne
deni var: Birincisi, Türk e
debiyatının demokratlığı, ikln 
cisl, TUrk yazarlarının u sta
lı�l. Yazarlarınız, araların
daki farklara rağmen, Türki
ye'yl anlamak ve an,latmak I s
tiyorlar. Nazım Hu1met'e 

ve an,latmak 
Hu1met'e 

ve an,latmak 
ge

lince: Daha önce hakkında çok 
konuşmuş oldutum için, baş
taki konuşmada onun adını 
söylemedim. Biz Nazım dı
şındaki şairlerinizi de tanıt
mak Istiyoruz. çünkü, ne ka
dar büyük olursa olsun, tek 
bır şair bir ülkenin şiiri de
Itildir. Nazım için şunu söy
leyebil irim: O yirminci yüz
yılın en büyük şairlerinden 
biridir. 

lar). Sonra, kahramanlarını 
halktan kişilerden "eçiyor
lar. Bugünkü hayatia çok 11-
gllenmeleri de bir başka ortak 
yanları. Yetenek bakımından 
karşılaştırma karşılaştırma yapmak gUç. 
Örneğin bizde bizde eskiden çok ıyı 
mizah yazarları vardı, İlf ve 
Petrov gibi. Ama şim dj Aziz 
Nesin çapında bir mizah yaza
rırrıız bence. bence. Yazık ki, 
durum 

• Soru: Sov et edebiyatında 

en çok beğendlltinlz yazarlar 
kimlerdjr? 

• Cevap: Cevap: Sovyet edebiyatının 
en bUyUk bUyUk romam, Şolohov'un 

Don'udur Don'udur bence. Ayt
matovlu, matovlu, TendryTendryakovlu, Be
loruayal lı Vaail Bikovlu, Lit
vanya' h Avtjua1u, Belorusya
lı Adamoviç 'I, Yanko Brll ' l  
3everim. Şiire gelince: Klasik 
şair olarak Tvardovaki'yl ka
bul edJyorum. Bori" Slut"kl'
nin şiirlerini çok severim. 

Martinov. Voznesaenskl, 
tuşenko 
sındadır. 
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da ıkı 
rek: Samed 
Rıza. Güreü 
lUdilr. 
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vani, Dabidze, 
bi. Beni 
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yaşayamaz. Ben . 
buluyorum bunu. 

edebiyatı
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edebiyatının 
edebiyatındaki yerini 
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(G�ncourt Edebiyat ÖduI u) 
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meI-.met 
selilc. 

TUHIIYE YE 
SOSYALIST PAHTI 

türkiye ve insanları 
TUrkiye'mizı toprakları yorgun, verim gUcU dUıUk bir ulkedir. Binlerceı 

yı l  en ilkel yönıerıılerle sllmUrUlmul, dirililli korunomamıı ıopraklardır bunlor. 
Ikliminin dalial dUzeni bazulmuı bir Ulkedir. Ormanlorı ıahrip edilmiı'ir. Ruz
gör ve sel erozyonu her yıl topraklorımızı doho do yoksul loııırmakıa biıkinleı_ 
lirmekledir. BugUn TUrkiye ıoprakları uzerindeki insonları besleyememekıedir. 
Ve bu vahim durum önumuzdeki yı l lardo daha buyuk bayullaro uloımo yönUn
de hızlo yol olmokladır. 

TUrki�e'miz, ekonomisi az geliımiı, geri bıraklırılmıı birUlkedir.Hol
kımız yeterınce beslenememekte gerek beden bokımından, gerekse kafo baıt;
mından yeterince geliıernemekledir. Ellitim dUzeyi utonç verecek derecede dU
ıuklUr: lJy.!l,!rlı� ln bugUn �tık en ilkel nimellerinden biri olon okuma-yozma_ 
don bıl� hôlo mılyonlarca ınoanımız nasibini olomadan limrUnU luketip gil _ 
mektadır. Do/lurn oranı do ölum oronı do yukseklir. Ortalomo lImUr sUr.,i dU
ı uktUr. Bunlorın her bakımdan ne muazzom kayıplaro neden olduliunu kavra _ 
yobilmek için uzman ya da bilgin olmaya gerek olmaso gerek . 

. TUrkiye'miz, milyonlarca insanı barındıran binlerce köyu ve kasabasıyle 
ı lkel bir toplumsal yapıya sohip bir ulkedir. Yoldan, sudon, ıııkton ve okul
don yoksun köylerdir bunlar. K endi kendilerine yelebilme durumlorını çoklan 
kaybetmiıletdir. Köyıulerimlz, kapitalizmin çok yönlU kesen kıskacını boyun
larında hergOn biraz daha ertan bir ııkılıkla hissetmektedl.ı ... Çaresizlik ve 
tnedllmlıllk Içindediri ... Bu tnedllmlıllk ıçınde baııarının çerMlne kendi 
kendll..-lne yabancı diyerl,...da ve .. hırlerde bakmak zorunda bırokılmıılardır .  

�hirlerimiz hergUn biraz daho köyleımekıe, bUyucek köyler halıne gel
mektedir. Buralera akan bu inoanlorımız ,ehirlerde de ikinci sınıf vatandaıler 
durumundadırler. Burada do kaderleri tehir yoıamının artıkları, kırıntı ları  ve 
suprUntUlerl ile yoıamakladır. Burada belki köyden de beler bir sllmUru balaliı 
içindedirı ...  

Genel olarak nufusurnuzun ıızel olarak çalııabilir nufusumuzun hôlô ge
rek mutlak rakom olarak gerek .. nispi alorak çok bUyuk kısmı geçimini tarım
dan sajjlornaya çohımaktadır. Sanayi, yovoı, kllr-Iopol ve geliıi gUzel gellı
mekledir .  Buna karıı ı ık,  her iki kesimi de, yani,  lerımı do sanayii de _U
ren _um ono hizmetler kMimi (ticoret, bankacı l ık,  sigortacı l ık,  aracı l ık,_ 
feci lik) bUyUyen bir ur olmakta devom etmekledir. 

azgelişmiş kapitalizm 

TUrkiye'nin bugUnkU ekonomik dUzenl "azgeliımi, ve dıl" baliımh kopi
talizm"dlr. Kapilalizm ve bunun egemen sınıfı olon burjuvazi,  yurt ekonomi
ılni geıı,tlremernlıtir. Torımda kapiıalistleımeyi gerçekleıtirememiı'lr _ Sanayi
leımeyi boıaromomıılır. jç pazarı bUlUnleıtirlp geni,leıememiıtir. Dıl" açı l 

mayı becerememi,lir _ Yabancı diyarıarda yabancı sermayenin _UrdU/ju TUrk 
emelilnin yurda yolladıliı dövizleri çarçur etmenin rahallıliı ve rehaveti içird .... 
dir. Ulusal pazorı ,  yerlı emelii ve yurl kaynaklarını kendi boııno _Urme ye
lenejjinden yaksundur. Bu yUzden de dıl" boliımlanma dalına sorılmayı Yelilv
miılır _ Yabancı sermayenin Ulkeyi bir açık pozar, bir elllence yeri (turizm) , 
bir meyve ve sebze bahçMi ve bir ucuz emek deposu haline gelirTl\e plonlorı 

kar,ısında çaresizdir. Ya do bu yolda yapocaliı hlzmellere korıı l ık oloCOÖI pa
yı dUılernektedir. 

TUrkiye burjuvazisi, gerek kırsal kMimde gerekse sanayi olonında sermo
ye birikimi sUrecinin soncılorı içinde kıvranmaktadır. Sahiller Yalima lanmak
tadır. Arazi ve ona spekulosyonları dllrlnala gitmekledir. Enfl.,.yon ilÇI, ki!)"
lu, kUçuk memur ve aıaliı orla lobakayı inim Inim Inletmekledir. Vergı , flyaı, 
komu harcomoları ve politikalorıylo halkın sırtındon edinilen kaynaklar gittik
çe orlon ölçtlde burjuvaziye petkeı çekilmekledir. 

TUrkiye'nin bugunku ekonomik dUzeni azgeliımiı çorpık bir kopitallzm
dır. Bir yandan, rekabetçi kapiıolizm dönemini yelerince yaıomadan hızla le
kelcl kapilolizm dönemine girilmiılır. Öle yandon, bır anlamdo boliımsız yo
rı-kapiıalisı ve kopltolisı lUrlerden oluıon bir kUçUk iıletmeci lik ve mal Ure
Ilmi biçimi egemenlillini sUrdUrmektedir. MUlkiyel biçimi olorak kUçuk bur -
juvo mulkiyeti aliır basmak lo devam elmekledir. Verim duıUklUr, sllmUrU nis
bi olarok sınırıo kalmaktadır. Bir ölçtlde çaliın gerelil ve bır ölçUde de lçlellr
gUllenme, gUçlenme ve uyanmo sonucu olorok lekelci bUyuk sermaye genel 0-
larok _elii ve özel olarak sendikalı ilÇi emeliini keyfince ve gönlunUn Isledi
ilince _Urernemekledir_ 

KUçuk burjuvazi-kUç� ve orla larım Uretlclsl , esnof ve zonoolkôr-bU -
yUk burjuvazi -bUyUk lorım kopitalistl, IUccor ve sonayiCı-korıısındo ıoıkın '" 
zovol l ı  bir durumdadır. Kapilolizmln geliımesi ölçUsUnde "yarınlorın"kendi
sinin olmadıilını artık azçok - çarpık bllinçle de also - sezinlemektedlr. 

egemen sınıflar arası çel işkiler 
Boyuk tarımsal gUçler, ticaret sermayesi, banka sermayesi ve sanayi ser

mayesi orasındo sUregelen ve bir anlomda geleneksel deni lebilecek olon,ege
men sınıf ittifakında iç çeliıki lerin oluııurduilu çolloklar son yı l lada su yUzU
ne çıkmayo baılomıılır. Bunlar emek karıısındo ve emeliin sllmUrUlmeslnde bir. 

leamekte, oma sÖlnUrUnUn paylaıllmasında ayrı lmakto, birbirine girmektedir -
ler . Dunyanın kapitalist geliıme tarihi ve deneyi,  kapitalizm geliıtilii ölçtlde 
sanayi sermayesinin diöerlerini egernenHöi altına o1ct1ö1nı yo do daha dOt bir 
ittifak içinde aliır basan unsur haline geldiliini gösterir. Yurdumuzda do yaban
Ci sermaye 01' 1 '  sanayi sermayesinin bu UstUnlU/ju ele geçirmMi beklenebi lir. 

Son çözUmleme de, kUçuk burjuva mUlkiyetl ve Uretimi, ticoret ve ban
ka sermayesi (TUrkiye'deki kaıullar oltında) hem ekonomik ve sosyal gerikal
mıılıliın UrUnU ve sonuçlarıdırlar, hem de i lerlemenin ayak baliıdırlar. 

uyanış ve engelleri 

Halkımızın bUyUk çaliu�lu!iuyla ve !ıcıtta genel olorak ilÇI sınıfı ve emek
çi kMimleriyle ne dıı ekonomik ve siyasal baliımoızlıliın ve ne de _UrUyle e_ 
lele giden ekonomik , sosyal ve entellektUeI gerikalmıılık çemberinin kır ı la -
maz olmadıöınınfarkında ve yeterince bilincindedir. Emperyalizmi de, dııa bı 
öımlı l ıöı do, kopitalist sllmUrUyU de, diyel im, bir vietnom halkı, GUney Am. _  
rika insanı ve bir Avrupo ilÇisi kadar somut alorak görUp kavrayomanaktadır. 
25-30 yı l  önce Amerika 'nın TUrkiye'mlze 9irlıi, 19S0'lerin bır Kare maceras ı ,  
gene o yı lların Petrol ve Yabancı Sermayeyi Teıvik Yasalorı gibi I"Yler ,san
ki onu ilgilendirmeyen, sanki onun kendisinin dııındo ıeylerdlr. Ama bu du 
rum son iS y ı ldır önemli ölçtlde deliiımeye baılomomıı do deliildir. Bugun, A
merika'nın Johnson yönetiminin LO yı l  kador önce Kıbrıs sorununda elimizi ko
lumuzu bolilayabl lmMini, gene aynı sorunla IJglli olarak si lah ombargosu yo
luyla v" dilier yol lardan karıımıza dikilııını, petrol sorunu Uzerinde aynonan 
ayunları giderek daha iyi kavromakta ve delierlendirmektedlr. 

Bu kavrayomoma durumunun ve � yeterOız bilinç dUzeylnin sUrup git -
mMinde elbet kUçuk burjuva ideolojisinin, dln .. 1 Ideolojilerin ve bunları 010_ 
bildiliine _Uren dıl" boliımlı-tekelci-kapltallst Ideolojisinin çak bUyuk et 
k�si vardır. ButUn bu ideolojiler el lerindeki geniı basın, yayın, propoganda .. 
etkileme araç ve olanaklarıyla halkımızı ıoıkına çevirmekte, gerçekleri gii 
rUp kavromasına engel olmaktadırlar. 

Mil l i  plyangosuyla, spor totasuyla, banka IkromiYMlyle, radyo, tele -
vizyon, Ikromlyeli -pehlivan tefrikaları- peygamber masah-Iç gıdıklayıcı cin 
sel rMimli romoniı gazete ve dergilerle hemen hemen yoıamının her lonlYMln_ 
de halkımız ofyonlanrnokta, gerçeklerden kaparıhp duıler aleminde y",,",1 1  -
maktadır. " Elin beı porrnaliı bir m l ? " ,  "Tanrı yakıullorı daha çak ıever"yallu 
telkinlerle uyutulmaktadır. 
. Aynı saptırmo olanca etkisini elbette Sıyasal dUzeyde de gllstermektedlr. 
Insanın ne kafa ve ne de el emeliiyle yarattıliı hiçbir delieri Ifade etmeyen , 
hiçbir insancıl yUksek ulku ve omacı dile getirmeyen, adeta cehaletlyle alay 
edii lrCMine benimsenmiı semballerle (ot, koç, kurt, el, onahtor), korıısına9-

kon partilerin kendı ıızlemleriyle, kendi bekleylılerlyle hiçbir i lgileri olmadı
liını halkımız henUz kavromaktan uzak bulurvnoktadır. Bunların kendiıinl _
maye adına, egemen sınıflar hesabına _Urme oraçlerı aldullunu bilememek
tedir. 

umut kapıları 

Mistik ulkucu, açık gıızlu ve dUrUst davronııl ı ,  demokratik hak ve ıız -
gurluklerln genilletilmMinden Içtenlikle yana Izlenimini geniı aydın çevrel..-
de uyand ırmıı genel boıkanıyla altı aklu parti, uIIradılil her ıaldırıyla bır tok 
geçirerek , dolmıı görUndU/jU hayal aleminden zarla biraz kurtulmaktadır _ Bu 
portinin TUrkiye 'nin yarını için somut gerçekleıtlrllebl l lr  bır ekonomık ve ıos
yol programı yoktur. Halktan yanadır.  Emekten yana olduliunu durmadan söy
ler. Ama bunlar sözle olmaz k ı .  Halktan, ernekten yana dUzen kuracaktır .Na
sı l ?  Bunu kimse gibi o kendisi de bilmez. Ama kendisine gene de umut bolilon
mııtır. Birçok umutlara balilanmıı ve hayal kırıklıklarına uliromıı çllekeı hal
kımız bu umut deneyini de yaıomaya hazırlanır gllrUnUyor _ Sanucu hop blrli�
te gllrecelilz . 

gerçek çözüm 

Yukarıda yapmaya Çalııtıiıımız genel delierlendirme bizi sosyalist hare
ket ve sosyalist porti sorunu açısındon nasıl bır yargıya glItUrUr? Geri kolmıı
I ıliın, sllmUrUlmenin yenilmez bir alın yazısı olmadıliını , nimeti yuklenilen�
fete orontı l ı  bulocak bir yöntemle özgUr, demokrotik, adoletli ve eıitllkçl ii
toplumun kurulmasını salilayocak bır ekonomık, toplumsal ve entellektUel ge
liımenl;' IIÇI, köylu ve tum emekçi halk ımıza kendı emelilyle ve çobasıyle ku
ruloblleceliinin bıkmadon, usunmadan ve yı lmodan onlatılması ocil görevdır. 
Bunu ancak bir .osyalist porti baıarabl l lr.  KOlUlları daliru olarak saptayon, bu 
koıullara göre yapılabilecek olanı ve yapılması gerekeni ortaya kayabi len,bun
ların gerektirdıııi bilimsel çalıımaları ve siyosal eylemi yUrUlecek kadroları ye 
'iı'irecek gerçek sosyalisı porli .  

bugUn �tık en ilkel nimellerinden biri olon okuma-yozma_ 
lyonlarca 

�
lyonlarca 

�
ınoanımız nasibini olomadan limrUnU luketip gil _ 

Do/lurn oranı do ölum oronı do yukseklir. Ortalomo lImUr sUr.,i dU
bakımdan ne muazzom kayıplaro neden olduliunu kavra _ 

uzman ya da bilgin olmaya gerek olmaso gerek . 
milyonlarca insanı barındıran binlerce köyu ve kasabasıyle 
yapıya sohip bir ulkedir. Yoldan, sudon, ıııkton ve okul

köylerdir bunlar. K endi kendilerine yelebilme durumlorını çoklan 
Köyıulerimlz, kapitalizmin çok yönlU kesen kıskacını boyun

biraz daha ertan bir ııkılıkla ııkılıkla hissetmektedl.ı ... Çaresizlik ve 
ediri ... Bu tnedllmlıllk ıçınde baııarının çerMlne kendi 

diyerl,...da ve .. hırlerde bakmak zorunda bırokılmıılardır .  
hergUn biraz daho köyleımekıe, bUyucek köyler halıne gel
akan bu inoanlorımız ,ehirlerde de ikinci sınıf vatandaıler 

Burada do kaderleri tehir yoıamının artıkları, kırıntı ları  ve 
yoıamakladır. Burada belki köyden de beler bir sllmUru balaliı 

nufusurnuzun ıızel olarak çalııabilir nufusumuzun hôlô ge
olarak gerek .. gerek .. gerek nispi alorak çok bUyuk kısmı geçimini tarım

çohımaktadır. Sanayi, yovoı, kllr-Iopol ve geliıi gUzel gellı
karıı ı ık,  her iki kesimi de, yani,  lerımı do sanayii de _U

hizmetler kMimi (ticoret, bankacı l ık,  sigortacı l ık,  aracı l ık,_ 
bir ur olmakta devom etmekledir. 

miş kapitalizm 

bugUnkU ekonomik dUzenl "azgeliımi, ve dıl" baliımh kopi
pilalizm ve bunun egemen sınıfı olon burjuvazi,  yurt ekonomi

lıtir. Torımda kapiıalistleımeyi gerçekleıtirememiı'lr _ Sanayi
ıılır. jç pazarı bUlUnleıtirlp geni,leıememiıtir. Dıl" açı l 

i,lir _ Yabancı diyarıarda yabancı sermayenin _UrdU/ju TUrk 
yolladıliı dövizleri çarçur etmenin rahallıliı ve rehaveti içird .... içird .... içird 

yerlı emelii ve yurl kaynaklarını kendi boııno _Urme ye
yaksundur. Bu yUzden de dıl" boliımlanma dalına sorılmayı Yelilv

sermayenin Ulkeyi bir açık pozar, bir elllence yeri (turizm) , 
sebze bahçMi ve bir ucuz emek deposu haline gelirTl\e plonlorı 

çaresizdir. Ya do bu yolda yapocaliı hlzmellere korıı l ık oloCOÖI pa

burjuvazisi, gerek kırsal kMimde gerekse sanayi olonında sermo
sUrecinin soncılorı içinde kıvranmaktadır. Sahiller Yalima lanmak

spekulosyonları dllrlnala gitmekledir. Enfl.,.yon ilÇI, ki!)"
aıaliı orla lobakayı inim Inim Inletmekledir. Vergı , flyaı, , flyaı, , flyaı

ve politikalorıylo halkın sırtındon edinilen kaynaklar gittik
burjuvaziye petkeı çekilmekledir. 

bugunku ekonomik dUzeni azgeliımiı çorpık bir kopitallzm
rekabetçi kapiıolizm dönemini yelerince yaıomadan hızla le
dönemine girilmiılır. Öle yandon, bır anlamdo boliımsız yo

kopltolisı lUrlerden oluıon bir kUçUk iıletmeci lik ve mal Ure
menlillini sUrdUrmektedir. MUlkiyel biçimi olorak kUçuk bur -

basmak lo devam elmekledir. Verim duıUklUr, sllmUrU nis
kalmaktadır. Bir ölçtlde çaliın gerelil ve bır ölçUde de lçlellr

gUçlenme ve uyanmo sonucu olorok lekelci bUyuk sermaye genel 0-
özel olarak sendikalı ilÇi emeliini keyfince ve gönlunUn Isledi

ekledir_ 
burjuvazi-kUç� ve orla larım Uretlclsl , esnof ve zonoolkôr-bU -

-bUyUk lorım kopitalistl, IUccor ve sonayiCı-korıısındo ıoıkın '" 
dadır. Kapilolizmln geliımesi ölçUsUnde "yarınlorın"kendi

çi kMimleriyle ne dıı ekonomik ve siyasal baliımoızlıliın ve 
lele giden ekonomik , sosyal ve entellektUeI gerikalmıılık çemberinin 
maz olmadıöınınfarkında ve yeterince bilincindedir. Emperyalizmi 
öımlı l ıöı do, kopitalist sllmUrUyU de, diyel im, bir vietnom halkı, 
rika insanı ve bir Avrupo ilÇisi kadar somut alorak görUp kavrayoman
25-30 yı l  önce Amerika 'nın TUrkiye'mlze 9irlıi, 19S0'lerin 
gene o yı lların Petrol ve Yabancı Sermayeyi Teıvik Yasalorı 
ki onu ilgilendirmeyen, sanki onun kendisinin dııındo ıeyler
rum son iS y ı ldır önemli ölçtlde deliiımeye baılomomıı do de
merika'nın Johnson yönetiminin LO yı l  kador önce Kıbrıs sorununda 
lumuzu bolilayabl lmMini, gene aynı sorunla IJglli olarak si lah 
luyla v" dilier yol lardan karıımıza dikilııını, petrol sorunu 
ayunları giderek daha iyi kavromakta ve delierlendirmektedlr. 

Bu kavrayomoma durumunun ve � yeterOız bilinç dUzeylnin 
mMinde elbet kUçuk burjuva ideolojisinin, dln .. 1 Ideolojile
bildiliine _Uren dıl" boliımlı-tekelci-kapltallst Ideolojisinin 
k�si vardır. ButUn bu ideolojiler el lerindeki geniı basın, yayın, 
etkileme araç ve olanaklarıyla halkımızı ıoıkına çevirmekte, 
rUp kavromasına engel olmaktadırlar. 

Mil l i  plyangosuyla, spor totasuyla, banka IkromiYMlyle, 
vizyon, Ikromlyeli -pehlivan tefrikaları- peygamber masah-Iç 
sel rMimli romoniı gazete ve dergilerle hemen hemen yoıamının 
de halkımız ofyonlanrnokta, gerçeklerden kaparıhp duıler alemin
maktadır. " Elin beı porrnaliı bir m l ? " ,  "Tanrı yakıullorı daha 
telkinlerle uyutulmaktadır. 
. Aynı saptırmo olanca etkisini elbette Sıyasal dUzeyde 
Insanın ne kafa ve ne de el emeliiyle yarattıliı hiçbir delieri 
hiçbir insancıl yUksek ulku ve omacı dile getirmeyen, adeta 
edii lrCMine benimsenmiı semballerle (ot, koç, kurt, el, onahtor), 

kon partilerin kendı ıızlemleriyle, kendi bekleylılerlyle hiçbir 
liını halkımız henUz kavromaktan uzak bulurvnoktadır. Bunların 
maye adına, egemen sınıflar hesabına _Urme oraçlerı aldullunu 
tedir. 

umut kapıları 

Mistik ulkucu, açık gıızlu ve dUrUst davronııl ı ,  demokratik 
gurluklerln genilletilmMinden Içtenlikle yana Izlenimini geniı 
de uyand ırmıı genel boıkanıyla altı aklu parti, uIIradılil her 
geçirerek , dolmıı görUndU/jU hayal aleminden zarla biraz kurtulmaktadır 
portinin TUrkiye 'nin yarını için somut gerçekleıtlrllebl l lr  bır 
yol programı yoktur. Halktan yanadır.  Emekten yana olduliunu 
ler. Ama bunlar sözle olmaz k ı .  Halktan, ernekten yana dUzen 
sısı l ?  l ?  Bunu kimse gibi o kendisi de bilmez. Ama kendisine gene 
mııtır. Birçok umutlara balilanmıı ve hayal kırıklıklarına ulir
kımız bu umut deneyini de yaıomaya hazırlanır gllrUnUyor _ 
te gllrecelilz . 

gerçek çözüm 

Yukarıda yapmaya Çalııtıiıımız genel delierlendirme bizi 
ket ve sosyalist porti sorunu açısındon nasıl bır yargıya glItUr
I ıliın, sllmUrUlmenin yenilmez bir alın yazısı olmadıliını , nimeti 
fete lı  bulocak bir yöntemle demokrotik, adoletli 




