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ODTÜ _DER YÖNETİM KURULU BAŞKANı 

LEVENT RESUL' ÜN 

YÜRÜYÜŞ'E DEMECİ 

• 15 Mayıs'ta başlayan boykot 

hareketinin nedenlerini açıklar mı
sınız? 

5 fıAort 1971 Iden sonra uzun bir sUre 
sekteye uğrayan ODTÜ'deki "demokra
tik ve özerk Universitell mUcodelesi 
1974-75 ders y ı l  ında yeniden yukselme
ye baııadı . 8 Kasım faıist komando bos
kınından sonra Üniversiteye yerleıtiri
len jandarma ise, bu mUcodeleyi bas
tırmak için kul lanı l ıyordu. 

1974-75 ders yıl ının ikinci stsmestri
nin boıınden i tibaren ise mUcodele yo
ğunlajl11aya baııad ı .  

Çeliıkiler önce Hazır l ık  Okulu ve 
Mimar l ık  FakUl tesinde yoğunlaıtı . Bu
na paralel olarak jandarma baskısı do 
arttı. ODTÜ giderek bir iandarma olay 
tal imgôhı görUnUmU aldı. 

Üniversitenin her bölUmUnde ve 
yurtlarda Akademik-Demokratik talep
ler doğru i tusundo imzalar toplanmaya 
baııadı .  Yurt öğrencilerinin talepleri 
okunrneksızın reddedi Idi . Bunun Uzeri 
ne, yurtlarda yurt Ueretlerini ödem'eme 
hareketi baııadı . Bu hareketin bUtUn 
anti-demokratik baskı faro rağmen kır ı
lomaması , RektörlUğUn okulu 2 hafta l ı k  
b i r  sUre iç in  kapatması i le  sonuçlandı:. 28 Nisan'da yeniden açılan ODTU 
yine bir toplama kampı ndan farksızd ı .  
Binlerce jandarmaöğrenciler i  baskı a l 
tında tutuyor , Mimarl ı k  FakUltesi De
kanı gUcUnU öğrenciler U�erinde dene
yebiliyor, Kayıt Kabul lıleri'nin tek 
görevi , Disiplin Kurul u 'na veri lerılerin 
l istesini açıklamak oluyordu. "Aydın 
BaIÇavul" okulun kapısında gözUne 
kestirdiklerini gözal tına olabi l iyordu. 
Okulun kapalı kaldığı sUrenin telafisi 
de dUıUnUlmediğinden, öğrenciler ders
lere hapsolup kalıyor, dersler öğrenci
nin Uzerinde siyasal bir baskı aracı ola
rak kul lanı l ıyordu . 

�ylece, dönemin uzatı lması , di
siplin cezalarının affı ve jandarma 
bask ısına son verilmesi talepleriyle 
baykot baııadı . 

/ 
• Bu talepler karşısında okul 

yöneticilerinin tavrı ne olmuştur? 

Baykottan bir gUn önce bu talepler 
Üniversite Konseyine ulaıtırı Imı i ve he
men reddedilmiıti r .  Boykot bunun Uze
rine boılamııtır. 

Rektör luk, boykatu k ırabi lmek için 
el inden ve cebinden gelen herıeyi har
camı it ı r .  Rektörlok., öğretim Uy:lerine 
baskı uygulamııı gazetelerde Üniver
site bUtçesinden ayrılan paralarlo bUyuk 

ilônlar yoyınlanmıı, TRT boykot kıncı 
yöntemlere alet edilmiı, jondormaya 
adam taplat ı lmıı,  k ı sacası elden gelen 
bUtUn gayret gösterilmiıtir. 

, Basın ve yayın organlarına, ODTU 
de 200 zorbanın 9000 kiıiyi yönetti§i
ni söyleyen RektörlUğun, gazet.lerde 
yayınlanan binlerce kiıi l i k  forum fatoğ-· 
raflarıyla yalanı ortaya çıkmııtır. 

Yönetim, boykotu k ı ramayaeağını 
anlayınca dize gelmittir. Ama aldan
mamak gerek . " Dize gelme" i lerici 
hareketi k ırmanın yeni giriıimlerine 
önayok olmuttur. 

• Yönetici ve öğretim Uyeleri 
arasında, öğrencilere karşı izlenecek 
tutum konusunda anlaşmazlık olduğu 
söyleniyor. Bunu açıklar mısınız? 

Öğretim uyelerimiz boykotun bat
ladığı gunlerde karars ız l ık  içindeydi 
ler . Geçen gUnler, öğrenci lerin hak l ı 
l ığının anlatılmasıyla sonuçlandı .  Boy
kotun yeniden baııaması , öğretim Uye
lerini ne yazık ki en baıa döndUrdu. 
Boykatun hak l ı l ığını ve gerçek dostla
rının bugUnkU yönetim olamayacağını 
kavrama lorını bek liyoruz. 

Yöneticiler ise Ulkemizdeki faıist 
MC iktidarının bir uzantısı durumunda
dırlar . MC içindeki çeliıki  ve ayrılık
lar aynen ODTÜ yönetic.i . lerine de yan
sımaktadır .  BugUn ODTU'de Rektörden 
daha soğda, daha koyu ve daha bağnaz 
foıist bir kı ik vard ı r .  

RektörUn boykot sonucunda öğren
ci lere taviz veriyor gÖfUnmesini dahi 
onaylarnoyan bu k l i k ,  öğrenci lerin zor
la bastır ı  lmasını ı  hiçbir taviz veri Ime
mesini istemektedirier . RektörUn, ver
diği tavizlerle zayıfladığını ve istifa 
etmesi gerektiğini belirtmektedirier. 

Öğretim Uyeleri aras ında, amaç la
rına yönelik imza toplayan bu klik için� 
de baıta Rektör Yardımcısı Yulu§ Tekin 
:(ural, TÖR E adl ı  faıist derginin baı
yazar ve kurucularındon , HUseyin Bo
tuna" ise 1971 döneminin Unlu muhbir
lerindendir . ,. 

Açıkça görUldUğu gibi , ODTU 
AP'ye yakın rektör Somer ve çevresi i le  
MHP'ye yakın faıist k l ik laraf,ndan 
yöneti lmektedir.  Aralarındaki Çeliıki
ler zaman zaman ortaya çıkmakta, an
cak i lerici öğrenci ve öğretim Uyeleri
ni harcamak söz konusu olduğunda bu 
surtuyneler azalmaktod ı r .  . 

Ayrıca ODTÜ ısğretim Uyeleri ve 

ilerici leri arasında bUyuk bir çoğunluk 
i lerici ve yurtsever kiıi lerdir . Ancak 
bUtUn yönetici ve öğretim Uyelerinin 
"sözleıme" i le çal ı ımosı ve faıist ikti
darın gUdUmUndeki MUteve l l i  Heyeti
ne bağıml ı  olması bu kesimi bir ölçUde 
pasifize etmektedir .  Demokratik Uni
versite mUcadelesinde objektif olarak 
öğrencilerin yanında yer alan bu bUyUk 
çoğunluk do Üniversitedeki gUçler den
gesinin i lerici kanadında yer olmakta
dır .  

• RektörlUğiin son olarak red 
ettiği ve iki tarafı uzlaşmaz çizglye 
getiren noktalar nelerdir? 

Taviz veriyor görUnen Rektörlukı 
bi l inen oyunlardan birini daha oynama
ya çal ı ımııtır: Taktik kaypak l ı k .  Öğ
rencilerin tUm istek ler i ,  hatta daha 
çoğu kabul edilmiı, ancak iki gUnson
ro tUm basın ve yayın organlarında bu 
yalanlanmlthr. 9 Haziran gUnU daha 
ustaca bir oyuna giriıi lmiı, yayınlanan 
bi ldiri i le yine tUm öğrenci istek leri
nin kabul edildiği , kaypak ve her yö
ne çeki l-ebilir ifadelerle i lôn edilmiı
tir . 

Ancak ODTÜ ısğrencileri bu oyuna 
gelmemiı, i�teklerinin kabul edildiği ne 
dair kanıt istemiılerdir .  RektörlUk , ta
ııdığı ort niyetleri kanı tlarcası naı hiç 
bir somut giriıimde bulunmamıı,  affe
dildiğini belirttiği disiplin cezalarını 
bi le resmen açıklomamııtır.  

16 Haziransabahı ise durum çok ko
rııık tı . Rekıörluk l.  yapı lan gısrUımeler 
sırasında dönemin uzatı.lması için a l ı 
nan karar yeterl i  idiyse de, RektörUn 
kaypak tavrı LO gUnluk bir kay ıp  daha 
getirmiJt i .  Bo durumda dönemin ya ye
niden uzatı lması gerekiyordu; ya do 
derslerin kısaltı lmas ı . Aksi halde ısğ
renciler yine iktidarın arzuladığı bas
kının altına girecekti . 
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Boykotsuresince yapılan tum sınav-_ 
ların iptali gerekiyordu. ÇUnku aksi 
halde sınavıara giren bir avuç hain 
mukôfatlandır ı lmıı  olacaktı . 

Rektör tarafından gÖfUımeler sıra
sında kabul edilen " i l k  hafta içinde 
sınav yapı lmaması ve yeni Disiplin Yö
netme l iğini hazırlamak la görevl i  komi
tenin kurulması" maddeleri hemen 
gerçek leıliri Imeliydi . 

Ancak , orada iki gUn derslere g i
ren öğrenciler ne boykot s ırasındaki 
s ınavların iptal edildiğini ne derslerin 
kısalt ı ldığını ne de diğer isteklerinin 
kabul edildiğini görduler . Rektısrluk 
yeni bir oyun oynamaktaydı . 

Bunun Uzerine , 
i . Dısnemin ayarlanması (Aıağıda

ki Uç ııkton biri olabilir) 
0- Dönemin uzatı l mos ı , 
b- Final sınavlar ın ın,  öğretim 

uyelerinin askerl ik dönUıU
ne ertelenmesi i 

c- Ders lerin derhal kısa l tı lması 
2. Boykot sUresince yapılan ders ve 

sınavların iptali i 
3. 23 Hazirono kadar s ınav yapı l 

moması , 
4. Öğrenci komitesinin (disipl in 

yısnetmeliği de§iıikl iği için) kurulması. 
5 .  Öğrenci sınıf tems i lci lerinin 

bölUm kurullarına girmesi 
talepleri 16 Haziran sabahı Rektörluıı. 
son kez i let i idi ve kesin cevap !.itend i .  
Ver i len cevap: • iy i  niyetimiz devam 
ediyor" idi . Yani kaypok tavır aynen 
sUruyordu. 

Toplanan ForumJda 7 000 öğrenci
den 6 9OO'UnU� aylarıyla baykota de
vam kararı a l ındı . 

Biz ODTÜ öğrenci leri , yÖnetimin 
boykotu kırmak amacıyla faıizmin tUm 
gUçlerini kul lanmaya , tum oyunlarını 
tezgôhlamaya çaltıocağı nı bi l iyoruz. 
Ama , dayonııma ve direnijimizi kıra
mayacak lar ve sonundo yine dize gele
cek lerdir .  

Baskı: Karaca Of.et Motboacılık 
Da§ıtım: HUrriyet Gazete Dağıtım 

T .I.fon 2B 50 20 i.ı.  
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Amerikan gölgesindeki 

çatlak 

MC iktidarını bekleyen koronırk gUnleri herkes görmeye boılad ı .  
Görenlerin arasında, hukumeti olujturan dört parti d e  var . Demokrasi cephe
sine saldırarak birliği koruma çabasının sonucu beklenemed i .  Beklemek için 
sabır gerekl i .  Oysa MC partileri, hukumeti, sabretmek için kurmodı lar .  Ak
sine, hazır olanaklara gUvenerek, sermayenin ivedi sorunlarını ivedi l ik le çöz
mek umuduyla biraraya geldiler. Olanaklar çobuk lUkend i .  Demokrasi cephe
sine saldırı bundansonra önem kazandı . Talihsizliği de burada . Şimdi dört par
tinin dördu de kendi yalunu seçmeye çal ı ııyor. 

Yol ayrımına gelinmesi, MC partilerinin sermayeninçıkarlarını sa
vunmakta birleımemelerinin sonucu deği l .  Sorun, bugUn için sermayenin çıka� 
larının ne ölçUde kol lonabi feceğinde yatıyor. Sermayeninçıkarlar ın ın  savunu l
mosı gUçleıince hemen ikinci bir  soru geliyor: Sermayenin çıkarlarını en iyi 
kimin savunacağı sorusu . Sermaye cephesinin demokrasi cephesine çevirdiği 
s i lôh burada kendisine karjl dönUyar . " Politika ekonominin önUne" geçince, 
politika bu defa sermaye parti lerini birbirine dUjUrUyor. 

AP, koal isyonun en bUyUk portisi oldu§u iç!n, önUndeki gUçlukler
den en çok korkan parti . Kaybedecekçok jeyi var. Kapitalizmin her çıkmazı, 
iktidardoki AP'ye her zam on kayıp getiriyor . iktidorı boıko portilerle poylor
ması rahatlatıcı bir unsur deği l .  Tersine. MC'yi kuran AP alduğuna göre, or
taklarının gUnahl da anun defterine yaz ı l ıyar. KUçUk ortak larla birle�mek, 
AP'nin Uzerindeki vebal i  azaltmıyor, arttırıyor Onun için, "zararın neresin
den dönulse kôr" he>abı gUdUyor . CHP'ye yokın loımoçobolorı bu hesobın UrU-
nU. 

CHP-AP yakınlajmasını  kotarıp yetk i l i  çevrelere sunanlar, sermaye
nin uzun vadeli dUıUnebi len kafaları. Bu kafalara göre, ancak CHP i le  birleı
miı bir AP, kitleleri politikadan uzaklajtırarak kapitalizmi onarabi l i r .  Bu ka

i sını' savaıının politik dUzeye yukselmesinin, "aksi tesir" yarattığını de
neylerle görmUı durumdo. i lk  yokınlo!",o !!neri lerini dıı  politiko olonında or
taya attılar. CHP buna yanaımadı . Yapması gereken de buydu.  Sermayenin 
muhalefete i"i�i CHP, karı ı l ı�ını, kitle lerle yeni i l iıkiler kurarak lSdetiyar . 
MCnin ambargo çukuruna dUjmesinden sonra yakınlaıtırma çabaları yeniden 
yoğunloıtı .  Fokot <ZHP l ideri bu konudo do çetin ceviz çıktı . Cumhurbaıkonıy
la görUımesinden ayrı l ı rken söyledik leri, bi rlejtirme umutlarının bir kere daha 
geriye atılmasına neden oldu . 

Amerikongölgesi doroldıkça Cephe 'deki çatlok bUyUyor . Cephe'de
ki esas çatlak AP ile MSP arasında. AP'nin MSP'ye karıı homurdanması, Erba
kan ' ın  gezilerinde dvyulmaya bajlodı . Demirel l lhizmet koymak"la uğrajtrken, 
MSP'nin iıi gUcU seçim gezileriydi. Bu sözler enlaml ı . Ankara'da oturup " hiz
metkoymak" , APinin sermayeye karjl baı l ı  ca ve temel görevi . AP'nin kapita
l i zmin açı l ı p  serpilme dönemlerinde altın çağını yaıaması, bunalım dönemle
rinde diken Uzerine dUımesi bu yUzden . MSP ise fark l ı .  MSP, geliıimini kapi
talizmin bunol ımlarına ve bunalım dönemlerine borçlu .  Sermayenin yedek par
tisi olmanın yolu bu. 71 sonrası dönemde MSP'nin bir yılda UçUncUparti olma
sının nedeni de bu . Böyle dönemlerde seçim seferlerine çıkmasının da nedeni . 
Kapitalizmin bunal ımlarından beslenen MSP, aynı zamanda "sorumsuz" do . 
Sorumsuzluğu devlet kadralarını il9ale kadar varıyar. AP bundan da rahats ız .  
Ekonomik olanak ların pembe gözUktUğU sıralarda sermayecephesinden ayrı dUı
memek için MC/ye sarı lan MSP, durum değiıince bu "sorumluluğu!! göstermi
yor. 

AP'nin homurdonmo51, bağımsız mi l letveki l lerinin MSP konusunda 
APlyi "uyarmolorıu i le  doruğuna ulo�tı . Buna, AP'nin tezgahlodığı birdonlJık
Iı döğUı diyenler bizce hak l ı .  Sanayi Bakanına soru önergesini veren " bağım
sız" ın, Bruksel Le beraber gidecek kadar Demirelle yakın olması öneml i  bir açı k .  

Cephe'nin birleıik görUnen kanadındo bir d e  baJko hesap var: MC 
partilerinin seçim ittifakı tasarısı ve AP, CGP ve MHP'nin birleımesi tasorısı . 
Birinci tasarıya MSP hiraz ediyor. Bunun nedeni, MSP'nin en oz geçeD seçim
lerdeki kodar oy olabileceğine inanması . ikinci tasarıya ise MHP'l i lerin bir 
bölOmU itiraz ediyor . Orta Doğu gazetesinde çıkan bir yazıya göre, AP ger-

• çekte bir merkez partisi . Partinin bugUnkU llsağa kayı f ' ı  geçici bir olgu. " Tu
tar l ı "  ve ligerçekil s�cı olan MHP'nin btsyle bir parti içinde erimesi tosvip e
dilemez. 

AP'nin oyunları diğer parti leri uyarmlja benzer . MSP zaten uyanık
tı . CGP ise "bitmij" bir parti . Onun AP i l e birlejmesi bir sorundeği l .  Diğerle
rinin tersine,CGP uyandıkçadaha çak birlejmeyanl ıs ı oluyor ve alacak. MHP'
de iseAP i l.  birleımeye karıı etk i l i  bir muhalefetolacak . Üste lik, AP, MSP'ye 
yuklendi�ind. MHP'nin bir kesimi MSP'denyana tavır al ıyor. MSP ile MHP 'yi 
yaklajtıran önemli  bir neden var : Her ikisi de sermayenin siyasal ÖfgUtu olma 
tekelini AP i le  paylajma, giderek devralma çabasında. MC iktidarı, onlara, 
sermayenin gözUne girmek için olanak ve zaman s-oğlamljtı . Şimdi bu olanak 
ve zamanı 18yıkmca kul lanmaya çOl l jıyorlor. Önlerine engel çıksın istemiyor
lar . Rakiplerinin gölgesi alt ında eriyip gitmek istememeleri normal . 

Bunun yanısıra MSP i le MHP'yi ayıran etkenleri unutmamak gerekl i . 
AP'den ayrı olarak geliıip geniıleme ıansı MHP için MSP'den çok daha oz . Yı l 
lardır al ı nan seçim sonuçları bunu gösteriyor. MHP'nin, MC iktidarı dönemin
de de geniıleyemedi�i ya voı yavaı g!Sruluyor . Tom AP-MSP ayrımının belirdi
ği gUn/erde MHP'nin seçim ittifakı tasarısının ivedi l ik/e çıkarılmasını istemesi 
bir rastlantı deği l .  MHP bugUn için bir karar verme döneminde. 

Şimdiki durum jU: AP, namusunu ancak bir erken seçimin paklayo
cağı kanısına yaklojıyer. Erken seçimin Aplyi MSP'den kurtarocağı umuluyor. 
Tabii MSPlnin hızı kesi lebi lirse. Fakat sermayenin diğer partileriyle arası 0-
çı ldıkça MSP'nin hızı artıyor. AP'nin mUjkUIU burada. HukUmeti bozması zor. 
HukUmeti bozmak MSP'ye koz vermek olacak . Bu yuzden, Ekim Senato yeni
leme seçimlerinin sonuçlarını görmek istiyor. AP için tek çıklj  yolu bunu CHP 
i le  onlaıarak yapmak . CHP i le  AP, bir erken seçim kararında birleıebi l i r ler .  
iki partinin arasını  yapmok isteyenler için bir deneme fırsatı bu .ı 

CHP,APiye pas verir m i ?  Bugune kadar topları geri çevirdi . Ameri
kon gölgesindeki çatloğı yomamok için son gUnlerde giriıi len çabaları do boıa 
çıkardı . Bundan sonra da pas vermemek zorunda.AP'nin imdadına kOJlTlak CHP'
ye dUımemel i .  Bunu yaprıak için, kısa vadel i iktidar hesaplarına umut bağla
mıı olmak gerek . CHP'den bek lenen bu de�il . Ayrıca CHP'yi iktidara götU
ren yol da bu değ i l .  CHP'den beklenen, sermayenin köıeye sıkııtırılmasında 
kendisine dUıeni yapması . 

Sermayenin köıeye s ık ljtırtlmesı demokratik gUçlerin gUndemdeki 
görevi . BugUnku bunalım, demokratik gUçler arasında sosyalistıere önemli gö
revler yUk l Uyor. Sosyol ist ojitosyon için de olanoklor yarotıyor. Örnek, MC'
nin dUıtUğU ik i l i  anlaımalar çukuru . Görev, anti-emperyalist bi l inci geiiıtir
mek. Örnekler gittikçe artıyar ve artacak . Sosyalist ajitasyonu, demokratik 
cephe birli�inden ayrı dUıUnmemek gerek l i .  
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çatlak 

iktidarını bekleyen koronırk gUnleri herkes görmeye boılad ı .  
hukumeti olujturan dört parti d e  var . Demokrasi cephe

koruma çabasının sonucu beklenemed i .  Beklemek için 
MC partileri, hukumeti, sabretmek için kurmodı lar .  Ak

olanaklara gUvenerek, sermayenin ivedi sorunlarını ivedi l ik le çöz
geldiler. Olanaklar çobuk lUkend i .  Demokrasi cephe

bundansonra önem kazandı . Talihsizliği de burada . Şimdi dört par
yalunu seçmeye çal ı ııyor. 

ayrımına gelinmesi, MC partilerinin sermayeninçıkarlarını sa
elerinin sonucu deği l .  Sorun, bugUn için sermayenin çıka� 

nabi feceğinde yatıyor. Sermayeninçıkarlar ın ın  savunu l
hemen ikinci bir  soru geliyor: Sermayenin çıkarlarını en iyi 
sorusu . Sermaye cephesinin demokrasi cephesine çevirdiği 

karjl dönUyar . " Politika ekonominin önUne" geçince, 
sermaye parti lerini birbirine dUjUrUyor. 

syonun en bUyUk portisi oldu§u iç!n, önUndeki gUçlukler
ti . Kaybedecekçok jeyi var. Kapitalizmin her çıkmazı, 
zam on kayıp getiriyor . iktidorı boıko portilerle poylor

unsur deği l .  Tersine. MC'yi kuran AP alduğuna göre, or
anun defterine yaz ı l ıyar. KUçUk ortak larla birle�mek, 
a l i  azaltmıyor, arttırıyor Onun için, "zararın neresin

he>abı gUdUyor . CHP'ye yokın loımoçobolorı bu hesobın UrU-

yakınlajmasını  kotarıp yetk i l i  çevrelere sunanlar, sermaye
dUıUnebi len kafaları. Bu kafalara göre, ancak CHP i le  birleı

politikadan uzaklajtırarak kapitalizmi onarabi l i r .  Bu ka
politik dUzeye yukselmesinin, "aksi tesir" yarattığını de

durumdo. i lk  yokınlo!",o !!neri lerini dıı  politiko olonında or
buna yanaımadı . Yapması gereken de buydu.  Sermayenin 

karı ı l ı�ını, kitle lerle yeni i l iıkiler kurarak lSdetiyar . 
çukuruna dUjmesinden sonra yakınlaıtırma çabaları yeniden 

l ideri bu konudo do çetin ceviz çıktı . Cumhurbaıkonıy
l ı rken söyledik leri, bi rlejtirme umutlarının bir kere daha 

neden oldu . 
Amerikongölgesi doroldıkça Cephe 'deki çatlok bUyUyor . Cephe'de

ile MSP arasında. AP'nin MSP'ye karıı homurdanması, Erba
dvyulmaya bajlodı . Demirel l lhizmet koymak"la uğrajtrken, 

gezileriydi. Bu sözler enlaml ı . Ankara'da oturup " hiz
sermayeye karjl baı l ı  baı l ı  baı ca ve temel görevi . AP'nin kapita

dönemlerinde altın çağını yaıaması, bunalım dönemle
dUımesi bu yUzden . MSP ise fark l ı .  MSP, geliıimini kapi

ve bunalım dönemlerine borçlu .  Sermayenin yedek par
71 sonrası dönemde MSP'nin bir yılda UçUncUparti olma

Böyle dönemlerde seçim seferlerine çıkmasının da nedeni . 
ımlarından beslenen MSP, aynı zamanda "sorumsuz" do . 

kadralarını il9ale kadar varıyar. AP bundan da rahats ız .  
pembe gözUktUğU sıralarda sermayecephesinden ayrı dUı

lan MSP durum değiıince bu "sorumluluğu!! göstermi

AP'nin homurdonmo51, bağımsız mi l letveki l lerinin MSP 
APlyi "uyarmolorıu i le  doruğuna ulo�tı . Buna, AP'nin tezgahlodığı 
Iı döğUı diyenler bizce hak l ı .  Sanayi Bakanına soru önergesini veren 
sız" ın, Bruksel Le beraber gidecek kadar Demirelle yakın olması önem

Cephe'nin birleıik görUnen kanadındo bir d e  baJko hesap 
partilerinin seçim ittifakı tasarısı ve AP, CGP ve MHP'nin birleımesi 
Birinci tasarıya MSP hiraz ediyor. Bunun nedeni, MSP'nin en oz 
lerdeki kodar oy olabileceğine inanması . ikinci tasarıya ise MHP'l i
bölOmU itiraz ediyor . Orta Doğu gazetesinde çıkan bir yazıya göre, 

• çekte bir merkez partisi . Partinin bugUnkU llsağa kayı f ' ı  geçici 
tar l ı "  ve ligerçekil s�cı olan MHP'nin btsyle bir parti içinde erimesi 
dilemez. 

AP'nin oyunları diğer parti leri uyarmlja benzer . MSP zaten 
tı . CGP ise "bitmij" bir parti . Onun AP i l e birlejmesi bir sorundeği
rinin tersine,CGP uyandıkçadaha çak birlejmeyanl ıs ı oluyor ve ala
de iseAP i l.  birleımeye karıı etk i l i  bir muhalefetolacak . Üste lik, 
yuklendi�ind. MHP'nin bir kesimi MSP'denyana tavır al ıyor. MSP 
yaklajtıran önemli  bir neden var : Her ikisi de sermayenin siyasal ÖfgUtu 
tekelini AP i le  paylajma, giderek devralma çabasında. MC iktidarı, 
sermayenin gözUne girmek için olanak ve zaman s-oğlamljtı . Şimdi 
ve zamanı 18yıkmca kul lanmaya çOl l jıyorlor. Önlerine engel çıksın 
lar . Rakiplerinin gölgesi alt ında eriyip gitmek istememeleri norm

Bunun yanısıra MSP i le MHP'yi ayıran etkenleri unutmamak 
AP'den ayrı olarak geliıip geniıleme ıansı MHP için MSP'den çok daha
lardır al ı nan seçim sonuçları bunu gösteriyor. MHP'nin, MC iktidarı 
de de geniıleyemedi�i ya voı yavaı g!Sruluyor . Tom AP-MSP ayrımının 
ği gUn/erde MHP'nin seçim ittifakı tasarısının ivedi l ik/e çıkarılmasını 
bir rastlantı deği l .  MHP bugUn için bir karar verme döneminde. 

Şimdiki durum jU: AP, namusunu ancak bir erken seçimin 
cağı kanısına yaklojıyer. Erken seçimin Aplyi MSP'den kurtarocağı 
Tabii MSPlnin hızı kesi lebi lirse. Fakat sermayenin diğer partileriyle 
çı ldıkça MSP'nin hızı artıyor. AP'nin mUjkUIU burada. HukUmeti 
HukUmeti bozmak MSP'ye koz vermek olacak . Bu yuzden, Ekim 
leme seçimlerinin sonuçlarını görmek istiyor. AP için tek çıklj  yolu 
i le  onlaıarak yapmak . CHP i le  AP, bir erken seçim kararında birl
iki partinin arasını  yapmok isteyenler için bir deneme fırsatı bu .ı 

CHP,AP,AP Piye pas verir m i ?  Bugune kadar topları geri çevirdi
kon gölgesindeki çatloğı yomamok için son gUnlerde giriıi len çabaları 
çıkardı . Bundan sonra da pas vermemek zorunda.AP'nin imdadına kOJlTlak 
ye dUımemel i .  Bunu yaprıak için, kısa vadel i iktidar hesaplarına 
mıı olmak gerek . CHP'den bek lenen bu de�il . Ayrıca CHP'yi ikti
ren yol da bu değ i l .  CHP'den beklenen, sermayenin köıeye sıkıı
kendisine dUıeni yapması . 

Sermayenin köıeye s ık ljtırtlmesı demokratik gUçlerin 
görevi . BugUnku bunalım, demokratik gUçler arasında sosyalistıere 
revler yUk l Uyor. Sosyol ist ojitosyon için de olanoklor yarotıyor. Örnek, 
nin dUıtUğU ik i l i  anlaımalar çukuru . Görev, anti-emperyalist bi l inci 
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• HÜKÜMETiN, AMERiKAN AMBARGOSUNA K ARŞI 
ALDıCı "K ARAR", KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKI 
UYAN DıRDı . KARAR, iç SiYASAL TARTıŞMALARı 
DA ALEVLENDiRDi. ÇANKAYA, GELişMELERi 
"KAYGı" iLE iZLiYOR . ' 

• ÇANKAYA'NIN GiRişiMLERi, CUMHURBAŞKAN l N I N  
CHP'Yi D IŞ  POLiTiKADA CEPHE iLE iŞBiRLiCiNE 
ÇACIRDICI BiçiMiNDE YORUMLANıYOR. 
YOCUN SiYASAL TRAFiK içiNDE ,  MSP'YE 
YOLLARıN KAPA TILMASI OLANAK LARı ÜZERiNDE 
DE DURULUYOR. 

"Dış poUtikada biz konuşursak, 
cepheciler mi Iletin yUz Une bakarn az. " 

Sözler CHP Genel Başkanı BUlent 
Ecevitte aitti ve �önceki haftanın so
nunda Tokat'ta söylenmlşt!. 

Ecevit'in bu sözlerinden üç gün 
sonra, Cephe' hükümetinin Dışişleri 
Bakanı bır basın toplantısı yaparak, 
Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı 
silah ambargosuna karşı hliktimetln 
kararını açıkladı. Cephecllerin "Mil
letin yüzüne bakacak" kadar pişkin 
olduklarını kanıtlayan karara göre, 
ambargo tehdidiyle Türkiye'den taviz 
koparmağa çalışan Amerika'ya bir ay 
daha mühlet tanınıyordu. 

, Uyduluğun ve her türlü ölçünün aı
tıııdald tesUmiyetln ifadesi olan karar, 
yine Cephe Dı şi şleri Bakanının ağzın
dan ''Devletlerarası müzakereterin. 
uzun vadeli" usulüneien sayılıyordu. 

Ama yalnız cephecilerin değU, son 
30 yılın CHP' sinin de, bağımsız�tan 
yana güçlerin yüzüne bakacak hali 01-
masa gerek. Çünkü, Amerika'nın Tti� 
kiye'ye ne zaman girdiği blUnivor. 

Türkiye'de 30 yıllık Amerıkan 
emperyalizmi kuşatmasına kimler 
karşı ÇıkmıŞ, kimler bu uğurda hapis
lerde çürümüş ve kimler hayatlarını 
vermişti ? 
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Hangi sınıf ve güçler.-yılmadan u
sanmadan karşı koyabllmişlerdl uydu
luğa? .. 

C HP Genel Başkanının cevap ve
remeyeceği sorular da bunlardı. 

Daha dün gibi kısa bir söre önce, 
Türkiye işçi Partisi'nın kapatıldığı, 
tüm demokratik güçlerin BUsturuldu
ğu, yurtseverlerin ve gençlerin yar
gılandığı bır dönemde, "6. Fllo ra
hatça gelebıur artık. Solcuların kö
künU kazıdık" diyen Başbakanlar da 
yaşadı geçen haftayı. 

Cephe Dışişleri Bakanının geçti-
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ğlmlz haftanın Salı günü yaptığı basın 
tophıntısı gerek açıklanan karar, ge
rekse Çağlayangil'in zlhiiılere takılan 
bir takım Borulara verdiği cevaplar 
açısından yürekler acısıydı. 

Cephenin h astalığı 

Bakan, ambargo kararmm alındı
ğı 5 i1ıbat'tan bu yana Uçüncil mühle
tin verlldlğlni kabul etmek Istemlyo1'
du. Aslında bu 30 'günlük sür�ye de. 
beUrU bir kararlılık sınırı olarak 
bakmaya olanak yoktur. Çünkü bunun 
hemen sonrasında bir "Geçici statil" 
uyutmacası ortaya çıkmaktadır. Ba-

sın toplantısında "Geçici Statil" konu
sunda bilgi vennekten kaçınan Dışiş
leri Bakanı bır gün sonra· TRT'de bu
nu kıyısından köşesinden a.plabnaya 
çalıştı. Anlattığı, malOIn durumu ve 
kesin tesUmiyetçlUğI simgeUyordu. 
Çağlayangil, "Geçici statüde devamı
nı arzuladığımız iUşkileri beUrtece
ğlz" diyordu. 

Çağlayangil televizyondald konuş
masında bir benzetme de yapıyordu. 
"Hasta vardır. hem vererne hem de 
şekere tutulmu ştur. Birinde bol gıda 
alması diğerinde de, perhız etmesi 
gerekirH diyordu. Ama sözUn sonu 
gelınlyordu. Cephe Dışişleri Bakanı 

" 'PATROr-JlARIN YÜRÜYÜŞÜ. 

kaş yapayım derken, Türkiye'deki 
büyük sennayenin ve onun hükümeti
nin tanımını yapıyordu. 

Yani Cephe hükümet! "ABD Ile a
rarnızdaki ikiU anlaşmalar tek taraf
lı olarak bozulmuştur" derken ileri 
gidiyor. bundan sonrası ıçın de per
hizi uygıın görüyordu. 

IIBağımsızlık" dendiği zaman şa
ha kalkanlar, bağımlılıklarını biraz 
çetrefilli olmakla beraber açıkça an
latıyorlardı. 

Haysiyet mi ? 

Cephe hükümetinin kararı usulen 

sözlerinden üç gün 
hükümetinin Dışişleri 

toplantısı yaparak, 
Türkiye'ye uyguladığı 

karşı hliktimetln 
Cephecllerin "Mil

bakacak" kadar pişkin 
kanıtlayan karara göre, 
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güçler.-yılmadan u
koyabllmişlerdl koyabllmişlerdl uydu

Başkanının cevap ve
da bunlardı. 

kısa bir söre önce, 
Partisi'nın kapatıldığı, 
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dönemde, "6. Fllo ra
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diyen Başbakanlar da 
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Bakanının Bakanının geçti-

ğlmlz haftanın Salı günü yaptığı basın 
tophıntısı gerek açıklanan karar, ge
rekse Çağlayangil'in zlhiiılere takılan 
bir takım Borulara verdiği cevaplar 
açısından yürekler acısıydı. 

Cephenin h astalığı stalığı 

Bakan, ambargo kararmm alındı
ğı 5 i1ıbat'tan bu yana Uçüncil mühle
tin verlldlğlni kabul etmek Istemlyo1'
du. Aslında bu 30 'günlük sür�
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beUrU bir kararlılık sınırı olarak 
bakmaya olanak yoktur. Çünkü bunun 
hemen sonrasında bir "Geçici statil" 
uyutmacası ortaya çıkmaktadır. Ba-

sın toplantısında "Geçici Statil" konu
sunda bilgi vennekten kaçınan Dışiş
leri Bakanı bır gün sonra· TRT'de bu
nu kıyısından köşesinden a.plabnaya 
çalıştı. Anlattığı, malOIn durumu ve 
kesin tesUmiyetçlUğI simgeUyordu. 
Çağlayangil, "Geçici statüde devamı
nı arzuladığımız iUşkileri beUrtece
ğlz" diyordu. 

Çağlayangil televizyondald konuş
masında bir benzetme de yapıyordu. 
"Hasta vardır. hem vererne hem de 
şekere tutulmu ştur. Birinde bol gıda 
alması diğerinde de, perhız etmesi 
gerekirH diyordu. Ama sözUn sonu 
gelınlyordu. Cephe Dışişleri Bakanı 

kaş yapayım 
büyük 
nin tanımını 

Yani 
rarnızdaki 
lı olarak 
gidiyor. 
hizi uygıın 

IIBağımsızlık" 
ha kalkanlar, 
çetrefilli 
latıyorlardı. 

Cephe 
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çıkmazı mı ? 

Türkiye 'nin eıkmazı mı? 
VARlıK ÖZMENEK 

Cephe demogoglorının mantığıyla, " Sağ adına, genel oy'un yUzde 
67'sini temsilen i� ba�ında bulunan" MC'nin iki buçuk ay içinde gel ip  dayan
dığı çıkmaz gözler önUnde. 

Ülke içindeki suçluluk, dünya önUndeki yaln ız l ık la birle�ince, 
Cephe 'nin ne menem bir ii icraat HukUmeti" o,lduğu ve daha ne kadar olabi-
1eceği somut olarak ortaya çıktı . 

Bu arada, siyasal ve ekonomik anlamda, i�in içinden çık ı lamaya
cak noktayı belir leyen II Ç lkmaz" kavramı Uzerinde dura l ım.  Zaman zaman 
deği�ik kı lıf ve biçimlerde sözU edi len bu olay, sağın kar� ı 1a�tığl hem kapal ı  
kapı, hem d e  kapıyı açtığı ooahtar deliği . . .  Yani çaresizlik olduğu kadar 
yöntem. 

Şöyle: Bel l i  ortam ve dönemlerde "çıkmaz"dan kurtulu� reçetesi 
olarak II OloğanUstUIl formul ler bulunup sahneye konuluyor . K i tleler bu yolda 
inandırılmaya çalı�ı l ıyor . FormUl l erin çerçevesi de, genel likle "Mi l l i  bera
berlik" ruhu ile dantelô ediliyor. Göze bu bağ sormalanınca do, i� "Mil l i  
kerarlar"ın a l ınmasına v e  uygulanmasına kolıyor� • .  

iç siyasal ortamda uygulanan en son' örnek ve y'öntem: 1 2  Mart . . .  
Yöntem, toplumsal geli�me dinamiğini terse katlamayı hedeflediyse de, tam 
ters sonuç verdi . Gerek 14 Ekim seçim sonuç ları i gerekse demokratik güçle
rin bugUn sahip bulunduğu deriıik yapı bunun kanı tı . Yöntem yakayı ele ver
di, 

Yöntem dı� poli tikada da uzunca birsüre uygulandı . ABD'nin TUr
kiye'ye kar�ı uyguladığı silôh ombargosu kar�ısı nda izlenecek "Mi I l i  PaL itika" 
konusunda da denendi ama sökmedi .  

Sermayenin MCsi bunun için öfkelidir. Bunun için demakrolik mu-
halefete oteı pUskurmektedir, ' 

Anerika i le otuz yı lda e l l i  kUsur ikili anla�ma imzalanır, Kore'de 
binlerce asker heder edi l irken ve de 1964'de Johnson mektubu sineye çeki
lirken hep bel li "Çıkmaz"lardan söz edilerek "Mil l i  karar· lar a l ınmı�tı. 

Sonunda i�, ambargo kaldırmaya kar�ı bir takım taviz ler vermeye 
dayandı ve bunun için bir tane daha " Mi l l i  kararlı gerekti. Yöntemin, en 
somut biçimde yakayı ele vermesi bu noktada gerçekle�ti. Ve �u gerçek bir 
kez daha ve en açık biçimde saptandı: 

" Çıkmaz" olsa olsa TUrkiye kapitalizminin ve onun dı�a bağıml ı  
sermaye sınıfının "çıkmazı"d ı r .  

Sermayenin içte ve dı�taki " çıkmaz" ları, ne biçimde değerlendir
diği ve böyle bir fırsatı, içte baskı, dı�ta ise teslimiyetçilik adına kul l andığı 
gözler önUne serildi . Galiba i�in soyut moyut tprafı do kalmadı . .  , 

bir nota ile ABD'ye bildirilince kamu
oyunda bUyük tepki uyandırdı. Hemen 
hemen hiç kimse UHayslyet" ile karar 
arasında bağlantı kuramıyardu. 

Cnceki hafta, Cephe hUkUmetlne 
dış politlkada destekolacağını ilan e
den DP bile karara karşıydı, DP'U 
Özer Ölçmen, "DışişlerI Bakanı hay
slyet lurıcı bIr tavizIn sözcUsli olma
malıydı" dedi. 

Cepheciler, gerek CHP Genel 
Başkanının ağ'lr eleştirilerlne gerek
se DP'nIn "Hayslyet" Uzerine yıoptığı 
saldırıya cevap veremediler. Oysa 
ulaşılan noktada, tUm sermaye partl
lerinin parça parça sorumlulukları 
vardı. Amerika'ya ilk kez "Hayslyet 
kırıcı'1 taviz verilmiyordu. 

Bu konuda tek söz .ahlbl sosya
listler ve llerıcı gUçlerdl. Bu gerçek, 
geçtl�z hafta kesin biçImde tescil 
olundu. 

" KAYGı" 
lar 

Kararın kamuoyunda tepkI görme
sI, başkentte sıyasal trafllte luz ver
dI. Cumhurbl!şkanı Koruturk bırer 
gün aralıklarla CHP ve DP Genel 
Başkanlarıyla görU ştu. 

Her Iki partI liderI görUşmeler
den sonra, Cumhurbaşkanının Iç ve 
dı Ş gelişmelerden "Kaygı" duyduğunu 
açıkladılar . 

Cumhurbaşkanı partI liderlerlnl 
nlçln köşke çağırmış ve kendllerlne 

neler söylemIştl? Ankara'da, geçtl
ğimiz hafta.nın sonları, zihinleri meş
gul eden soru buydu. 

KorUtlirk'Un, Ecevit' i çaitırma
sıyla blrllkte yorumlar bır noktada 
toplanıyordu. Cumhurbaşkanı herhal
de CIIP'nin MC'ye omuz vermesini 
isteyecektı' Bu arada Idealinde yaş at
tı/\ı CHP-AP koallsyonu önerlslnl bır 
kez daha tekrarhyacaktı, , . 

NItekim gell�meler, bu yoruma 
kuvvet kazandırdı, Cumhurbaşkanı, 
Içte, özellIkle MSP'nln durumundan 

Geli�melerin bir kez daha doğrulodığı bir ba�ka gerçek de, iç ve 
dı� politikalar,n arzettiği bütünlüktür . iç yüzünde demokrasi dUımanlığl ya
zan yönetimlerin, dı� yüzünde, uyduluk ve kayıtsız �artsız  tesl imiyetçi l ik 
okunduğu gerçeği . . . 

Tez oldu ama gUç olmadı: 12 Mort ' ı n  sivil uzant,sı kimliğini ta�ı
yan MC'nin iki buçuk ayda posası çıktı . Sonu zorunlu k ı lan dört buçuk y ı l l ık  
siyasal ,  toplumsal ve ekonomik olaylar birikiminde deği�ik bir olgu do bekle
nemezdi . 

Nedir bu birikim? 
12  Mort, bUtUnolumsuz sonuç larına rağmen demokratik ve toplum

sal guçlerin boy atmosına, daha do peki�mesine hız verdi . 14 Ekim seçimle
rinden çıkan anlam, egemen gUçleri ürkUttU. Geli�meler, sermayenin, de
mokrasinin biçimsel görünUm ve i�leyi�ine bile saygı s ız l ığ ın ı  kanıt ladı. Ser
maye, tartı�mos ız  ve ele�tirisiz bir dönemde, kendi istekleri doğrul tusunda 
be�te birini deği�tirdiği Anayasa'ya saygıs ız dU�tU . . .  

Alt ı  ayda olu�turulan ve geçtiğimiz 31 Mort'ta kurulan MC, iki 
buçuk aydır diline, " E zmek", " K afaları k ı rmak" ve "öIUm" sözcuklerini do
ladı. Sermaye kurulu�lar ın ın  kongrelerinde " Sava� Kanseyleri"nin temelleri 
atı ldı . i�çi sı nıfına, tUm demokratik ve ilerici guçlere kar�ı • • .  

Kongrelerde veotel salonlarında i�çi haklar ın ın  zapt-U ro pt a l t ına 
a l ı nması kararları tezgôhlanırken, " Devrimci sendikalara Oye oldukları" ge
rekçesiyle fabrikalarda be�er onar i�e son vermeler ba�ladl. 

Öğretmenler kur�un lonırken, devlet dairelerinde çalı�an yurtsever 
kadroların tasfiyesine gidildi. Öğrenciler, "devlete yard ımcı gUçler" tara
fı ndan sUrekli  baskına uğrarken, polis kadroların ın SS' le�tirilmesi çal ı�mala
rı no hız veri Idj. 

iki buc;uk ayl ı k  MC sayım dökUmUnde, dosyada görUnen bu. 
Cephe ba�ı do i�in biraz farkında. Önceki hafta sonu yaptığı ba

sın toplantısında konu�masına "64 GUnde Neler Yapıld ı ?" diye ba�lık açar
ken, söze " Geçen 64 gUn zarfında hukümet 19 kabine toplantısı yapmı�tır" 
diye boıladı . . .  

Az. zamanda bunca i� yapan kabine ya her gUn toplansaydı � 
Cephe çıkmazda.  Ama bu, öyle zaman zaman söz U edildiği gibi 

Turkiye'nin çıkmazı değildir. Elbette MC çıkmazın ın  ulke çıkarlarına, de
mokrosiye olumsuz etk i leri olmu�tur ve de olacakt ı r .  Ancak MCnin iı bo�ın
do kaldığı sUrece eridiği de bir gerçek . Bir sUre daha dağılmamalı ki, erisin .  
Bu da  demokrasinin çı kar yolu . . .  

endIşe duyuyor, dış polltlkada da, 
C HP'nIn CepheyI keıxll haline bırak
masını ''kaygılı He karşılıyordu. SI
yasal hayal MSPlden ıırındırılamoz 
mıydı? Dış poUtlkadaortak bır cephe 
kurulamaz mıydı? Son çözUmde bır 
CHP-AP kaynaşmasına ne denlrdl? . 

Ecevit'In köşkten keslnbir cevap
la ayrıldığı hemen hemen kesIn, ikı 
buçuk ayhk Cephe serUvenlne CHP'
nın omuz vermesI dUşUnUlemezdl. 
AP lle ortaklığa gelince, bu da olanak 
dışıydı ... 

DP liderI lle Korutürk'Un görUş
mes! fazlaca ilgi ve merak uyandır
madı. Aşajtı yukarı "Dandy" glbl bır 
partl olan DP'IUn durumu şöyle özet
lenlyor: IlUkUmet ama hUkUmet değil, 
Muhalefet ama muhalefet değıı!, 
Toprak sermareslnln belli bır kesl
mlnl tem sıl eden DP'nin, ''Dandy''ll
ltlnl bu gerçekte aramak gerek, 

MSı> olayı 

ÖDcekl haftanın başındaki Mm! 
GUvenlik Kurulu toplantısı, Iç ve dış 
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dantelô ediliyor. Göze bu bağ sormalanınca do, i� "Mil l i  
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atı ldı . i�çi sı nıfına, tUm demokratik ve ilerici guçlere kar�ı • • .  
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a l ı nması kararları tezgôhlanırken, " Devrimci sendikalara Oye oldukla
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kadroların tasfiyesine gidildi. Öğrenciler, "devlete yard ımcı gUçler" 
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do kaldığı sUrece eridiği de bir gerçek . Bir sUre daha dağılmamalı 
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"genel grev" den 

Türk-lş' ln örgütlecl!bri "genel grev" 
16 Haziran Pazartesi günU İzmir'de 
gerçekleştirildI. Greve 60 bın civarın>
da işçinin katıldığı söyleniyor. Grcv 
sırasında hemen hemen hiç bır olay 
çılanadı. 

Bu. TIlrktye'deki ilk "genel grev" 
Daha doğrusu. genel greve en çok ben
zeyen ilk Yasalarda, işçilere 

hıi<kı tannmamış. Bu. 
Tilrkiye'nin. i şçi sınıfının gelişiminin 
gerisinde bil' olgu. Düzenin yasaları. 
fiili durumun gerisinde kalınca ortaya 
tuhaf durumlarçıkar. Bununbir örne
ği genel grev konusundagörüldü. Ge
nel grevinY3sallaşması için 1969 yılın
da l\leclis'e önerge verenlerin arasın
da AP'li iki milletvekllinin de bulun
ması bu açıdan hayret verici değiL. 

Bug'ln sermaye. 1969'dakinden da
ha huzursuz. Sermayenin bunalımı, 
işçi haklarının bir adım bile ilerletil
mesine tahammül edemeya:ek boyutla
ra ulaştı. Onun için. sermaye cephe
sinin izmir grevine tepkisi de sert ol
du. Ama bu sertlik. iktidardan yeter
li destek buiamadığı için sonuç verme
dLKuşkusuz. iktidardan destek ahnma
masın.ın nedeni. iktidarın işçiden yana 
oluşu değiL. Sermayenin siyasal iktida
rı da bunalım içerisinde. Me'nin bir
çok derdi var. Bir de işçilerle başının 
belaya girmesini i stemedi. Türk-İş 
ile ipleri bütünüyle kopannayı göze a
lamadı. Türk-İş İzmirgrevi sermaye
yi ve iktidarını işte böyle koşullar için
de yakaladı. 

Sermaye cephesi söyledlkieriyle 
kaldı. ·'Topiu işten çıkarma'�ehditle-

politikadaki gelişmeler. Cumhurbaş
karurun temasları önümüzdeki hafta
larda muhtemel gelişmelere ışık tu-
tacak niteliktedir. . 

G;;ndemin iIk maddesi MSP ile il
gilidir. Uzun yıllardır büyük sermaye 
partileri ıarafından ısrarla yapılan 
dinci propaganda bu parti ağzıyla a
çık açık yapılınca endi şe uyandırmak
tadır. Aslında dinci propagandanın 
çok etkili olduğunu söylemek zordur. 
MSP'nin özellikle doğuda geli şmesi
ni bu nedene bağlamak yanıltıcıdır. 
MSP doğuda diğer sermaye partileri
nin ve bunlar içinde de özellikle AP
nIn ilişkili bulunduğu ilkel sermaye 
gruplarını kendine çekebilmektedlr. 
Yoksa sağ. taze oy. yeni güç destek
leri bulamamaktadır. 

AP-MSP arasındaki şimdilik ses
siz tepişmeyi bu açıdan değerlendir
mek gerekecektir. 

MSP'nin AP aleyltinegeUşmesi ve 
bu konudaki değerlecdirmeler baştan. 
APlJi uzmanlarca "Solcu takti�I" ola
rak nitelendirildL. Ancak son günler
de bu konuda gözle görUlUr bir telaş 
hUkijm sürUyor. MSP'nin bir oldu bil
liye getirilip kapatılması gerektiği 
düşüncesI AP'lI taktisyenlerIngünde
minde. Bu konuda incellkıı bir tak
yun tezgahlanmaktadır. MSP'nin ka
paıılması suçu CIIP'ye devredilirse 
kazanç çok yönlü olacaktır ... 

Çarpık kapilallzmin siyasal cle
�erıe1"jvle vola çıkan sermaye poHtI
kac.ılarırun buia bula buldukları sa
lIm yol budur. 

Ancak olav. CHP tarafından dik
kaıie izlenmektedir. CllP çevreierin
den 617.:ın haberler göre. böyle bir 
oyuna dUşüimevecektlr. 

Bunalım bunalım .... 

Geçtiğimiz hafta başkent siyasal 
<:evrelcl'ind� sık sık sözU edilen 
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ri sökece�e benzemiyor. Sermayenin 
çaresizliği yer yer eğlecdirlci çelişld 
ler sergiliyor. Kimi yerde. girişilen 
eylemi k�çUmsemeçabalarl a�ır bası
yor. "İşçtlerin yüzde 90' ının greve ka
tı lmadığından ii bahsediliyor. lGmi yer
de ise. grevin "korkunçluğu" ve "işçi
lerin bencilliği"ni ktiçük burjuvaziye 
ihbar çabaiarı ağır basıyor. Bu kez, 
yüzde ıo katılma oranı ile gerçekleş
tirilen korkunç birtablo çıkıyor orta-
ya. 

BUtün bunlar meselenin bir yönU. 
Olayın. önem taşıyan başka yönleri de 
var. Tüı-k-İş L6 Haziran'da İzmir'de 
Hgenel grevHe gitme kararı aldığında 
hemen şu sorular soruldu: "Neden ge
nel grev" ve "Neden 16 Haziran?" 

Bu soruların cevabı, biraz daha 
gerilerde yatıyor. Türk-iş yıllardır 
"partilerüstU politika" sloganı altında 
"işçJ1erilstü" politika yapan bir kuru
luş. "Partilerüstü politikal' sloganı an 
cak bir süre için geçerli ya da cazip 
olabildi. ÖZeıııkle 1970'den bu yana, 
militan sendikacılık giderek bilinçlenen 

. işçi yığıniarını daha çok çelaneye baş-
ladı. Türk-İş, altındaki Işçi tabanının 
kaymakta olduğunu gördü. önce 274-
275 sayılı yasalar yarclıma çağrıldı. 
Sökrnedi. Sonra, 1973 seçimleri Türk
İş için bir başka ayılma vesilesi !lldu. 
Türk-İş bundan sonra bir "atılım" 
yapma gereğini duydu. iktidarı dö
neminde CHP'ye yakınlaştı. B ir· ara 
Türk-İş'in CHP'yi resmen destek-
leyeceği söylentileri hayli yaygın-

laştı. Cl-rP iktidarından sonra da 
Türk-iş·CHP. özellikie Halil Tunç 
-CHP ilişkileri bozulmadı. 

"Kriz" sözcüğü temelde bir MSP ol
gusuna dayanması Itibariyle sun' i idi. 
Oysa 'fkriz", bizatihl MC'de onun 
ekonomi politiğinde düğümle�ekte
dir. 

Cephe Başıının önceki hafta sonu· 
yaptığı basın toplantısı. cephenin i
çinde bulunduğu bunalımı sImgeliyor
du. Demirel. kurulduğundan bu yana 
Cephe icraatını anlatırken gözle gö
rUlür bir çıkar yol gösteremiyordu. 

Ekonomik alanda bir bunalımı o
lanca yoğunluğuy la yaşayan Cephe.po
litIk alanda zengin bır dökilme sahip. 

genel greve 

Bu diyalog. CilP lIderi Ecevit'in 
Almanya gezi sInden sonra daha da pe
ldştı. Almanya'dan dönen Ecevit, ila
lil Tunç'a giderek. CHP-SPD işbirııği
ne Tilrk-İş'inde katılmasını önerıyol'. 
1\ınç'tan olumlu cevap alıyordu. 

Bundan sonra 1\ınç. "siyaset dışı 
sendika", "taraf tutmayan sendika" 
görUnilmUnü silmek içinyoğun bir ça
baya girişti. Öııce "siyasefe lakayd 
kaldığımız söyleniyor; değiliz. Mev
cut partilerin tutumunagöre tavrımı
zı beHrliyoruzll dedi. Daha sonra, Al
manya gezisinde kendisIne soru yöne 1-
ten işçilere, ''bundan böyle sizi tutan 
partileri destekleyeceğiz" cevabınJ ve
riyordu. 

Tunç ,28 Mayıs'ta CHP'li Deniz 
Baykal ve Erol ÇevIkçe ile görüştü. 
Bu görüşmede Tunç'un "genel grevI! 
içIn CHP'den destek aradığı ve buldu
ğunu anlamak için özel bir çabaya ge
rek yok. 

Bu. Ttirk-İş-CHPilişkilerInin2-3 
aylık görUnümU. Ancak, Thnç ve Türk
iş'In CHP'ye yaklaşması konusunda da
ha dikkatli düşünmek gerekiyor. Söy
lediğimiz gibi Türk-İş bir ·'atılıml.! 
yapmak zorunda idi. Ve 16 Hazıran bu 
atılımın iIk adımı idi. Türk-işbu adım
da yalnız l:almak istemedi. En azından. 
arkasında en çok milletvekilli partinin 
olurunu ve desteğini görmek istedI. 
Başka deyişle. Türkiye'de politikanın 
muhtemel gelişim çizgisiyle (C·HP'nin 
güçlenmesi) Türk-İş'In can havli atı
lımiarı bu dönemde CHP- Türk-iş ya
kınlaşmasında somutlaştı. 

Tarih olarak 16 Haziran'ın seçil
mesi de TIirk-İş'in işçi sınıf1 karşı-

Nitekim CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit, Cumhurbaşkanıyla görüşür
ken bu konudaki düşüncelerini ifade 
etmiştir. 

Ecevit'e göre, anti demokratik 
girişimlerIne devam ettiği, yüksek 
mahkeme kararlarını çiğnediğ! ve 
devlet kadrolarında giri ştlği tehlike
li icraatı sürdürdüğü sürece, Cephe 
ile dialog kuruLilası olanaksızdır. 

BütUn bu görUnümüyle Cephe dar 
boğazagelip dayanmıştır. Elbette dar 
boğaz ın bunalımı yIne Cevheye, te
melde temsil ettikleri sermaye sID1-

sında bir türlU yenemediği ezikliğIne 
dayanıyor. Bu ,5 yıl önce,16 Hazıran 
olaylarının gerisinde kalmanın verdi
ği ezikIlk. şimdi Türk-iş. 5 yıl önce 
kendisinin de desteklediği bir yasayı 
protesto etmek IçIn girişilen eylemle
re, dökülen kaniara sahIp çıkmak is
tiyor. 

Bir de, "genel grev miydi. deltH 
miydi" tartışmaları var. Gerçekten 
de her grev. genelgrev değiL. Gerçek 
genel grey. gerek kapsam, gerekse 
yöneldiği hedefler bakımından Türk
İş'in İzmir "genel greV"inden birçok 
bakımdan ayrılıyor. En azından. gre
vin kapsamı yeterInce geniş tutulmadı 
ve yöneldiği siyasal hedef. herhangi 
bir siyasal grevIn yöneldiği hedeften 
farklı değildi. Oysa genel grev, işçi 
sınıfının. büyUk siyasal değişlmler 
arifesinde ve bunları sağlamak içIn 
kullandığı bir silah. Kıdem tazminatı 
yasasının belirli bir biçimde çıkması. 
işçi emekli aylıklarının artırılması. 
asgari ücretten vergi alınmaması ve 
işçi memur ayırımı gibi hedefler, ge
nel grev gibi bir silahia karşılaştırıl
dığında nispeten ufak kalan hedefler. 

Ancak bütün bunlar, meseleye dar 
sendikal rekabet açısından bakarak İz
mirgrevini sarıya boyatmamalı. İzmir 
grevi. işçi sınıfı hareketinde önemli 
bir adım. Ne amaçla ve kimin t�rafın
dan girişildiği bir yana. genel grey 
hakkının elde edilmesi yolunda kazanı
lan önemli bir mevzi. Unutulmamalı 
ki. tarihsel kazançlar bir çok kez onu 
şu ya da bu dar çıkar hesabıyla başla
tanların değil, onlara bilinç le el atıp 
geliştirenlerin hanesinde yer alıyor. 

fına aittir. 
Sermaye sıruMın bunalımlarını 

daha başka boyutlara taşırıp, sonuç
lar almak yöntemleri Türldye'de de
nenmiş ve bugün bütün çıplakhğıyla 
anlaşılmıştır. 

Cephe'nin çaresizliği biraz da 
bundan ileri gelmektedir. MalOm hl
kayedir: Adından hoşça sözettiren 
bir mahınk da. dokuz türlü yüzme 
bildiğini söylermiş de. dereye dü
şünce hepSini unuturmuş... Darısı 
Cephe'nin başına. 

için. sermaye cephe
grevine tepkisi de sert ol

sertlik. iktidardan yeter
buiamadığı için sonuç verme

iktidardan destek ahnma
iktidarın işçiden yana 

Sermayenin siyasal iktida
içerisinde. Me'nin bir

Bir de işçilerle başının 
girmesini i stemedi. Türk-İş 

bütünüyle kopannayı göze a
İzmirgrevi sermaye

işte böyle koşullar için

cephesi söyledlkieriyle 
işten çıkarma'�ehditle-

gelişmeler. Cumhurbaş
önümüzdeki hafta

gelişmelere ışık tu-
. 

maddesi MSP ile il
yıllardır büyük sermaye 

ıarafından ısrarla yapılan 
bu parti ağzıyla a

endi şe uyandırmak
dinci propagandanın 

söylemek zordur. 
doğuda geli şmesi

bağlamak yanıltıcıdır. 
sermaye partileri

içinde de özellikle AP
bulunduğu ilkel sermaye 

kendine çekebilmektedlr. 
oy. yeni güç destek

bulamamaktadır. 
arasındaki şimdilik ses

açıdan değerlendir

aleyltinegeUşmesi ve 
değerlecdirmeler baştan. 

"Solcu takti�I" takti�I" ola
Ancak son günler

gözle görUlUr bir telaş 
MSP'nin bir oldu bil

getirilip kapatılması gerektiği 
taktisyenlerIngünde

konuda incellkıı bir tak
tezgahlanmaktadır. MSP'nin ka

CIIP'ye devredilirse 
olacaktır ... 

kapilallzmin siyasal cle
çıkan sermaye poHtI

bula buldukları sa

CHP tarafından dik
izlenmektedir. CllP vreierin

için geçerli 
olabildi. ÖZeıııkle 1970'den bu yana, 
militan sendikacılık giderek bilinçlenen 

. işçi yığıniarını daha çok çelaneye baş-
ladı. Türk-İş, altındaki Işçi tabanının 
kaymakta olduğunu gördü. önce 274-
275 sayılı yasalar yarclıma çağrıldı. 
Sökrnedi. Sonra, 1973 seçimleri Türk
İş için bir başka ayılma vesilesi !lldu. 
Türk-İş bundan sonra bir "atılım" 
yapma gereğini duydu. iktidarı dö
neminde CHP'ye yakınlaştı. B ir· ara 
Türk-İş'in CHP'yi resmen destek-
leyeceği söylentileri hayli yaygın-

laştı. Cl-rP iktidarından sonra da 
Türk-iş·CHP. özellikie Halil Tunç 
-CHP ilişkileri bozulmadı. 

"Kriz" sözcüğü temelde bir MSP ol
gusuna dayanması Itibariyle sun' i idi. 
Oysa 'fkriz", bizatihl MC'de onun 
ekonomi politiğinde düğümle�

MC'de 
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MC'de 
ekte

dir. 
Cephe Başıının önceki hafta sonu· 

yaptığı basın toplantısı. cephenin i
çinde bulunduğu bunalımı sImgeliyor
du. Demirel. kurulduğundan bu yana 
Cephe icraatını anlatırken gözle gö
rUlür bir çıkar yol gösteremiyordu. 

Ekonomik alanda bir bunalımı o
lanca yoğunluğuy la yaşayan Cephe.po
litIk alanda zengin bır dökilme sahip. 

Bu. Ttirk-İş-CHPilişkilerInin2-3 
aylık görUnümU. Ancak, Thnç ve Türk
iş'In CHP'ye yaklaşması konusunda da
ha dikkatli düşünmek gerekiyor. Söy
lediğimiz gibi Türk-İş bir ·'atılıml.! 
yapmak zorunda idi. Ve 16 Hazıran bu 
atılımın iIk adımı idi. Türk-işbu adım
da yalnız l:almak istemedi. En azından. 
arkasında en çok milletvekilli partinin 
olurunu ve desteğini görmek istedI. 
Başka deyişle. Türkiye'de politikanın 
muhtemel gelişim çizgisiyle (C·HP'nin 

politikanın 
(C·HP'nin 

politikanın 

güçlenmesi) Türk-İş'In can havli atı
lımiarı bu dönemde CHP- Türk-iş ya
kınlaşmasında somutlaştı. 

Tarih olarak 16 Haziran'ın seçil
mesi de TIirk-İş'in işçi sınıf1 karşı-

Nitekim CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit, Cumhurbaşkanıyla görüşür
ken bu konudaki düşüncelerini ifade 
etmiştir. 

Ecevit'e göre, anti demokratik 
girişimlerIne devam ettiği, yüksek 
mahkeme kararlarını çiğnediğ! ve 
devlet kadrolarında giri ştlği tehlike
li icraatı sürdürdüğü sürece, Cephe 
ile dialog kuruLilası 

BütUn bu görUnümüyle Cephe dar 
boğazagelip dayanmıştır. Elbette dar 
boğaz ın bunalımı yIne Cevheye, te
melde temsil ettikleri sermaye sID1-

işçi 
asgari 
işçi memur 
nel grev 
dığında 

Ancak 
sendikal 
mirgre
grevi. 
bir adım. 
dan girişildiği 
hakkının 
lan önemli 
ki. tarihsel 
şu ya da 
tanların 
geliştirenlerin 

fına 

daha 
lar almak 
nenmiş 
anlaşılmıştır. 

Cephe'nin 
bundan 
kayedir: 
bir 
bildiğini 
şünce 
Cephe'nin başına. 
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Kadın sorunu 

ve emekci kadınlar 
NERMiN AKS/N 

1975 y ı l ı  Birleımiı Mil letler ÖrgUtUnce. Uluslararosı Kadınlar Yı
I ı  olarak i lôn edilmijtir • . 

Öyle ise bütUn dünyada ve tabii Türk iyemizde ça l ı jan kadı nıann 
temel ve çeıi t l i  sorunlarının enine boyuna tartı ıı l acağı bir y ı l  yajıyoruz. 

Bu kararı n ;  baskı ve sömürUye karjl mücadele etmeyi i lke edinmiı 
güçlerce desteklenmesi g iderek gerçek anlamını tüm kadınlarımıza ve kamu
oyuna mal etmesi gerek l idir .  

Kadın  sorunu toplumun genel  sorunlar ı n ı n  bir bölümüdür ve kanı
mı zca önem l i  bir bölümüdür . Bu nedenle bu sorun do diğer sorunlar ı n  çözüm
lenmesine bağ l ı d ı r . 

DUne kodor ; "karı ve ana olarak yaratı lan kadı n ı n  tüm gücünü 
evine yöneltmesi gerektiğini  bundan baıka toplumsal bir görevi olmad ı ğ ı n ı "  
ısrarla savunan hakim sınıfların, bi l im v e  teknolojinin hızla �eli�mesi karıı
sında ağız değiitirdikleri bir gerçekt i r .  Bu gelivneler i n ,  kapitalist toplumda 
olumsuz sonuçlar doğuran dönem leri olon, iısizlik dönem lerindeı kadına y i 
n e  "tabii mesleği"nin  esas olduğunu hatır latarak eve gönderen kapital izm,  
üretimde kol gücünUn önem ini azaltan makinel eime i l e  b ir l ikte  "kadın ve ço
cuk emeği" prensibini benimsemi�tir.  Kapitalizmin bu prensibi benimsemesi
'ni n  en büyük nedeni , kodın emeğinin erkek emeğinden daha ucuza kapotı la
bilmesi ve en ucuz emek olmasıdı r .  Kadının yaradi l ii i  gereği ara l ı k l ı  çalıı
ması (gebel ik i doğum • . •  ) kapitalistlerce kadına daha dUiük ücret veri Imesi
nin  bir gerekçesi olarak sunulur. 

BütUn kapitalist ülkelerde var olan bu durum; dev yabancı ıirket
leri n ,  ulusl ararası tekel ler i n ,  k ısaca emperya l i zm i n  boyunduruğunda sömürü
len toplumumuzda; emekçi kadı nlarım ı z ı n  durumu daha do ağırd ı r :  Yasalarla 
tanınmıı hak l ar ı n ,  yazılar halinde kalıp yajanır  olmaması sonucu; kodınlar 
en ağır en pis iı l erde ve en dUjük ücretlerle çal ııtırı lmaktadır . Büyük bir 
çoğunluğu sendikasız ve sigortası z  olan kadın ilÇi lerin SÖfnürUsü daha da ko
layd ı r .  

Kadınlar ımız ın  ucuz i l Ç i  olarak kul lanı lması ; "eıi t i ı e  eıit ücret" 
po l i tikas ı n ı n  uygulanmaması , ono ve kad ı n  sağ l ı ğ ı n ı n  hiçe sayılması , kreı ve 
yuva gibi toplumsal hizmet kurum larının gerçek lejtiri l memesi i l e  en ağır ıart
larda çalljtırdan emekçi kadı nlar ı m ı z ı n  sömürUsü katmerleıtiri lmektedir .  Bu 
konuda ijçi ler i n  ekonomik mUcadele örgUtleri olan sendi kalar dç kesin tavır 
almadığı gibi bel ir l i  bir çaba da göstermemektedir ler.  Doha çok kad ı n  i ıç i l e
rin çal ı ıt ığı  iıkol l arında cirit atan sarı sendikalar ise bu kOju l l ara yardımcı 
olmakta, imzaladıkları toplu iı stszleımeleri aracı l ı ğ ı  i le yasalara uygun k ı 
l ıflar yaparak kadın ijçilerimizin sömürülmesine katılmaktodırlar . 

Büyük ıehir l erde yajayan iJçi kadınlarımız bu sömürünün bUtUn 
ıiddetini üzerleri nde duyarken köylü kadın lar ımızın  durumu daha da insanlık 
d l jı d ı r .  Onları koruyan hiç bir örgüt , hiç bir yasal güvence yoktur. Gün do
ğUjundon gün batııına toprak ve hayvanla uğraıan köy emekçisi kadı n ,  çoğu 
zanan çocuğunu tarlada doğurur, gtsbeğini  kendi e l i  i l J  keser ve topluma bu 
yönUyle de bulunduğu katk ı n ı n  bi l incinden çok uzak yine çalı ımas ı na koyu
lur.  

433 . gününü 

örnek 

doldu ran 

b i r  d ireniş 

"Grevde 433 gün. 433 yıl olsa da yeneceğlz" 
diyor E LEKTROMETA L'dekl 600 I şç i .  

Toplu sözleşme görüşmelerine i.  I.  1974'te 
başlandı. İşçilerin bağlı oldukları sendika Maden- İş .  
İşçiler patrona karşı Istek lerini şövle sıraladı lar: 

- Yıllık saat Uerell: 

ı.  pl :  325 krş. 

2. y ı l : 375 krş. 
- ller yıl ıçın dört IkraInlye. (I20 gtin) 

Dar gel i r l i  �emur ai lesinde çoğuzamankarı koca birl ikte çal ı�t ık
ları halde toplumun genel sömUrUsU d ı� ına çıkamazlar; tüm kadınlar gibi ev 
kodı nl ığı , annel i k  görevi de olon buradak i çal ı ian k ad ı n ı n  istismar! devam 
edecektir .  

Kapita l izmin ;  suni  olarak kadın erkek ay ır ımını  yarat ıp  bunu ka
dın lar aleyhine körüklemesi kaçı nı lmazd ı r .  Bugün kapita l izmin en üst düze
yinde bulunduğu kabul edi len bir çok batı ülkelerinin yönetim kadrolarında 
kadı nların no zor boneuğu durumunda olması , kad ı n ı n  sUs e�yası gibi �abul 
edi l i p  "saçı uzun aklı k ısa" deyimi i le daima ikinci planda bırak ı l mas ı , ka
d ı n ı n  cinsiyeti dolayısıyla sömürülerek insan haysiyetine yara�mıyacak iart
larda yaJat ı l mas l ; üretimde kadı n ı n  ucuz iiÇi olarak kul lanı lmas ı , hakların 
hayata geçirilmesi iç in  yapılan mücade lede, örgütse l mücadelede de erkek 
i�çi arkada�ına kar�ı kul lanı lmak istenmesi • . •  hep bu ayrım ı n  sonuçları d ı r .  

Emekçi kadınlar olarak ası !  görevimi z ,  kad ı n  erkek i l i ık i l erindeki 
bu dengesiz l iğin  suni olduğunu bi lmek ve olduğundan fazla büyü ter ek erkek
lere cephe olmak değil tam aksine erkek emekçi lerle omuz omuza sömürüye 
karil mücadele etmek tir.  Bi lmel iy iz  k i  bütün i�çileri olduğu gibi kadın ijçi
leri  de sömüren kapitalistlerdir. Kapital ist  düzen geçmeden kadın emekçi ler 
i ç i n  gerçek kurtulu� yoktur. 

Türk iye ijçi Sınıfı n ı n  çok önem l i  bir bölümünü olu�turan iiÇi ka
dı nlar ımız;  grevlerde, direnijlerde erkek emek ç i l er le omuz omuza hak ara
ma savaıına kat ı l maktad ı r .  iıte 1968'deki ��rby Lôstik Fabrikası ijçi ler i n i n ,  
E y l ü l  1970 Gıs laved k a d ı n  iıçi ler inin,  1974 Ulker k a d ı n  iıçilerinin mücadele
si ve 1970, 16 Haziran iıçi  yürüyüıüne kat ı lmı�  büyük kadın ijçi  y ığ ı nları  . . .  
Yine ijte köylU kad ı nlar ı m ı z ı n  ekmek ve toprak isteği i l e  ağa'ya karıı müca
deles i ,  gecekondusu yık ı ldığındo " canımlZ t  ol t n ,  evimizi yıkmayı n" diyerek 
öne ot dan ve zulme karıı direnen kad ı n l arım ı z .  Türkiyemizde artık çoğa l t ı 
labi Iecek b u  örneklerde görüldüğü g i b i  i j ç i  s ın ıf ın ın  b i r  parçası olon v e  üre
time katı l an kadın iıç i l er asırlordır suni olarak jartlandır ı ld ık ları 
ezik l ik kırmağa bajlaml jlardı r .  Ve iiÇi  s ı nıf ın ın  b i l i nci i l e  mücade
leye daha etkin olarak katılmaktadırlar. 

K od ı n ı , erkeği tüm ijçilerin gerçek kurtuluju sömürü ve her türlü 
gelijimi engelleyen bask ı ları n  ortadan kalktığı bir toplumda gerçekleıecek 
tir . Böy le bir toplum cinsiyet vb. gibi furklar gözetilmeden tüm iıçilerin ör
gütlU olarak omuz omuza mücadelesi ile mümkündür. Kadına gerçek eıitliği 
tanıyan ve veren, kadını her çeıit baskı ve sömürüden kurtarmayt amaç edi 
nerek mücadele edecek örgütlerin e n  bejında ise ilÇi s ın ıf ın ın  gerçek politik  
örgütü vardı r .  

Sosyal istıerin bunu amaç edi nmeleri propaganda yapmak i ç i n  deği I ,  
sosyal izm i n  kurul ujunda bir zorunlu luk oldugunu bildikleri iç indir . Çünkü iki  
cinsin toplumsal eji tl ik ve bağımsı z l ığ ı  gerçek lejtirilmed ikçe, insa n l ı k  için  
kurtuluj yoktur. Bu nedenle kadı n ı n  sömUrL1lmesi de tUm sömürulen lerle bir
l i k te ancak sosyalist bir dUzende son bulacak t ı r .  

- 45 gün Iodem tazminatı. 
- Bazı sosyal yardımlar. 

_ Saat Ucretlerine birinci ve ikinciyıl 275 krş renııı ktdt.'m tazminntmo savılması konusunda anlaş
maya vıırı lamadı. İşyeri �msHclsi Halil Karnkaya 
şöyle diyor :  İşveren. yapılan göl"'jşmelerde b u  Istekleri 

kabul etmiyor. l:yuşmazlık
' 

zaptı lotulup. grev ıçın 
kanuni sürenin dolması bekleniyor. ·1 Mayıs 197'1'le 
greve başlanı yor. 

Grev silreslnee Işveren bazı Islekierin kabu
lUne yanaşıyor. Bunlar şöyle: 

zam. 
- Her yıl için 75 gtin Ikramlye . 
- i av kıdem tazmlnatı, 
- Yıida 1000 TL. yakncak paras ı .  
- Yılda 1000 T L .  lIcretll Izin. 
- istenen sosyal yardıınlol'ın bır bölUmi.1. 

Ancak. anlaşmanın imzu tarihi ve geçen sU-

"Amacı m ı z .  isteklerimiz kabul edilinceye ko

dar greve devam edecelliz". Ve SIlnhtarajta'dakl Elek
trometal işçileri sanki grevi n bil'inci gi.inü�·lYıijş, gibi 
inançlı. çoşku1u. Hep bır ağızdon haykırıyorlar: 

" Grevlmlz başıadııtı gibi devam etmekte ve 
edecekti r. ii 
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ağız değiitirdikleri bir gerçekt i r .  Bu gelivneler i n ,  kapitalist toplumda 
doğuran dönem leri olon, iısizlik dönem lerindeı kadına y i 

esas olduğunu hatır latarak eve gönderen kapital izm,  
önem ini azaltan makinel eime i l e  b ir l ikte  "kadın ve ço

benimsemi�tir.  Kapitalizmin bu prensibi benimsemesi
kodın emeğinin erkek emeğinden daha ucuza kapotı la

emek olmasıdı r .  Kadının yaradi l ii i  gereği ara l ı k l ı  çalıı
• . •  ) • . •  ) • . •  kapitalistlerce kadına daha dUiük ücret veri Imesi

sunulur. 
BütUn kapitalist ülkelerde var olan bu durum; dev yabancı ıirket

kel ler i n ,  k ısaca emperya l i zm i n  boyunduruğunda sömürü
emekçi kadı nlarım ı z ı n  durumu daha do ağırd ı r :  Yasalarla 

yazılar halinde kalıp yajanır  olmaması sonucu; kodınlar 
ve en dUjük ücretlerle çal ııtırı lmaktadır . Büyük bir 

ve sigortası z  olan kadın ilÇi lerin SÖfnürUsü daha da ko

rımız ın  ucuz i l Ç i  olarak kul lanı lması ; "eıi t i ı e  eıit ücret" 
anmaması , ono ve kad ı n  sağ l ı ğ ı n ı n  hiçe sayılması , kreı ve 

hizmet kurum larının gerçek lejtiri l memesi i l e  en ağır ıart
emekçi kadı nlar ı m ı z ı n  sömürUsü katmerleıtiri lmektedir .  Bu 

ekonomik mUcadele örgUtleri olan sendi kalar dç kesin tavır 
çaba da göstermemektedir ler.  Doha çok kad ı n  i ıç i l e

rında cirit atan sarı sendikalar ise bu kOju l l ara yardımcı 
toplu iı stszleımeleri aracı l ı ğ ı  i le yasalara uygun k ı 

ijçilerimizin sömürülmesine katılmaktodırlar . 
r l erde yajayan iJçi kadınlarımız bu sömürünün bUtUn 
duyarken köylü kadın lar ımızın  durumu daha da insanlık 

hiç bir örgüt , hiç bir yasal güvence yoktur. Gün do
toprak ve hayvanla uğraıan köy emekçisi kadı n ,  çoğu 

çocuğunu tarlada doğurur, gtsbeğini  kendi e l i  i l J  keser ve topluma bu 
katk ı n ı n  bi l incinden çok uzak yine çalı ımas ı na koyu

gününü 

nek 

doldu ran 

eniş 

yıl olsa da yeneceğlz" 
600 I şç i .  

görüşmelerine i.  I.  1974'te 
oldukları sendika Maden- İş .  

lerini şövle sıraladı lar: 

krş. 

krş. 
IkraInlye. (I20 gtin) 

Emekçi kadınlar olarak ası !  görevimi z ,  kad ı n  erkek i l
bu dengesiz l iğin  suni olduğunu bi lmek ve olduğundan fazla büyü ter ek erkek
lere cephe olmak değil tam aksine erkek emekçi lerle omuz omuza 
karil mücadele etmek tir.  Bi lmel iy iz  k i  bütün i�çileri olduğu gibi 
leri  de sömüren kapitalistlerdir. Kapital ist  düzen geçmeden kadın 
i ç i n  gerçek kurtulu� yoktur. 

Türk iye ijçi Sınıfı n ı n  çok önem l i  bir bölümünü olu�turan 
dı nlar ımız;  grevlerde, direnijlerde erkek emek ç i l er le omuz omuza hak 
ma savaıına kat ı l maktad ı r .  iıte 1968'deki ��rby Lôstik Fabrikası 
E y l ü l  1970 Gıs laved k a d ı n  iıçi ler inin,  1974 Ulker k a d ı n  iıçilerinin 
si ve 1970, 16 Haziran iıçi  yürüyüıüne kat ı lmı�  büyük kadın ijçi  
Yine ijte köylU kad ı nlar ı m ı z ı n  ekmek ve toprak isteği i l e  ağa'ya 
deles i ,  gecekondusu yık ı ldığındo " canımlZ t  ol t n ,  evimizi yıkmayı 
öne ot dan ve zulme karıı direnen kad ı n l arım ı z .  Türkiyemizde artık 
labi Iecek b u  örneklerde görüldüğü g i b i  i j ç i  s ın ıf ın ın  b i r  parçası 
time katıkatı l an kadın iıç i l er asırlordır suni olarak jartlan
ezik l il ik k kırmağa bajlaml jlardı r .  Ve iiÇi  s ı nıf ın ın  b i l i nci 
leye daha etkin olarak katılmaktadırlar. 

K od ı n ı , erkeği tüm ijçilerin gerçek kurtuluju sömürü 
gelijimi engelleyen bask ı ları n  ortadan kalktığı bir toplumda gerçek
tir . Böy le bir toplum cinsiyet vb. gibi furklar gözetilmeden tüm 
gütlU olarak omuz omuza mücadelesi ile mümkündür. Kadına gerçek 
tanıyan ve veren, kadını her çeıit baskı ve sömürüden kurtarmayt 
nerek mücadele edecek örgütlerin e n  bejında ise ilÇi s ın ıf ın ın  gerçek 
örgütü vardı r .  

Sosyal istıerin bunu amaç edi nmeleri propaganda yapmak 
sosyal izm i n  kurul ujunda bir zorunlu luk oldugunu bildikleri iç indir
cinsin toplumsal eji tl ik ve bağımsı z l ığ ı  gerçek lejtirilmed ikçe, 
kurtuluj yoktur. Bu nedenle kadı n ı n  sömUrL1lmesi de tUm sömürulen
l i k te ancak sosyalist bir dUzende son bulacak t ı r .  

tazminatı. 
yardımlar. 

_ Saat Ucretlerine birinci ve ikinciyıl 275 krş renııı ktdt.'m tazminntmo savılması 
maya vıırı lamadı. İşyeri �msHclsi 
şöyle diyor :  

zam. 
- Her yıl için 75 gtin Ikramlye . 
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AMERlHAN EKONOMISI 

Kapi talizmin devresel hareketleri (genialerne 
ve daralma dönemleri) tarihi incelendi�inde, kapita
l izmin tUm sorunlar ın ın  iki onÇ! soruna indirgenebi lece
ği görUldU . Birincisi, o onda mevcut Uretim kapasitesi, 
uretim teknolojisi, UrUn çeıitleri ve tOketim kal ı pları  
gibi  ekonomik verilerde bUyUk geliımeler ve değiıme
ler yaratobi lecek, dolayısıyla geniı yeni yatırım ola
nak ları açabilecek boyutta teknolojik yenilik ler ortaya 
koyma sorunudur . Örneğin, 18 .  yUzyı lda ve 1 9.yUzyl
l ın bOJında buhar motoru, 1850' I�rden i tibaren demir 
yolları (öze l lik le A. B. D.de), 19 15 ' Ierden itibaren oto
mobi l in  yoloÇtığl muazzam yapısal değiımeler ve yatı
rımlar. Ikinci sorun ise ta/ep sorunudur i yani sistemin 
Urettiği artık UrUnü-satarak artık değere (fiyat di l iy le 
kôre) çevirebi Ime sorunudur. ŞUphesiz bu iki sorun ara
sında çok sıkı bağlar ve karı ı i ık I ,  i l iıkiler mevcuttur. 
Örneğin buyuk yatırım lara yol açan bir yenilik aynı 
onda talebj öneml i_ö lçUde yüksel tecektir . Diğer yan
dan yeniliğin yolaçtığı bugünUn bUyUk yatırımları ya
rının dahabUyük talep gereksinimi vecolayıs ıylabuna l ı 
m ı  demektir. Kapitalizmin e n  değiımez özelliği olan 
devresel yükselme ve bunal ımlar göstermesi özelliği bu 
i l iıkiden dolayıd ır . Kapitalizmin talep sorunu savaı
larda bulur çözUmü çoğu kez . Savaı teknolojisinin sivi l 
teknalojiyi geliıtirmesi olgusu i lk sorun la  i lg i l i  olmak 
la beraber, sovaıı n talep sorunuyla i Igisi çok daha oğır
l ık l ıdı r .  

1 _  AMERİKAN EKO OMİsİNİN 

DEVRESEL HAReKETLE R İ  
18S0 ı lerden boılayan "demiryolu çağı "nın 

bitiıi 1907-15 bunal ımını  getird i .  1915'  de A. B.  D . 'de 
iısizlik oranı % 9.7'ye ulaımııtı . I .  Dünya Savaıı ve 
onu izleyen yı l l arda baııoyan otomobi l leıme hareketi 
1916-1929 geniıleme dönemini getird i .  Ancak bu uzun 
geniıleme döneminde bi le  iısizlik oranı ortalama % 4 .5  
gibi yuksek b i r  düzeyde kaldı . Talep sorunun yolaçtığı 
buhranlcırın en büyügUolon 1930 buhranı ancak, i i .  DUn
ya Sovoıı i le  sona erebi Idi . Çalııanların 1/4'UnUn iı
siz kaldığı buhranda, iısizlik oranı 1938'de halô % 1 9  
civarında idi . -

I I .  Dünya savaıından bugUne Amerikan eko
nomisi beıer y ı l  civarında &nUr sUren ikisi geniıleme, 
ikisi daralma olmak Uzere dört devrese l hareket iz le
miıtir: 1 . 1 950-1955 geniıleme dönemi (reel GSMH'nın 
y ı l l ık ortalama büyüme hızı % 5 .02), 2 . 1956-1961 da 
ralma dönemi (zikredi len hız % 2 . 1 1 ), 3 . 1 962-1966 ge
niıleme dönemi (zikreJi len hız % 5.6 1 )  4 . 1967-1971 
daralma dönemi (zikredi l en hız % 2.49) • 1972 y ı l ında 
tekrar baııoyan geniıleme dönemi bu kez ancak 2 . 5  y ı l  
sUrebiidi . 1974 'ün Haziran ayından itibaren boılayan 
bUyük bir bunal ımın bugUn en derin noktasında bulu
nulmaktadır. 

Dikkat edi lecegi Uzere Kore Savaıı y ı l ları 
geniıleme dönemine rastladığı halde Vietnam Savaıı 
(1966-1970) geniıleme deği l daralma dönemine rast 10-
moktadır. i lk yıl 6, onu izleyen 4 yı lda hery ı l  25 m i l 
yar civarında olmak üzere toplam 1 0 6  milyarın harcan
dığı Jietnom Savaı,nın neden Amerikan ekonomisinin 
daralma dönemine girmesine engel olamadığına daha 
sonra de�ineceğiz. 

Devresel hareketlerle i lgi l i  olarak, I I . DUn
ya Savaıı sonrası Amerikan kapita lizminin öncesinden 
fark l ı  bir yanı var. BugUo Amerikan Gayri Safi Mi l l i  
Hası losının % 40-45 l i k  kısmını hizmetler (bu oran gi 
derek yUkseliyor), diğer kısmını mal lar Uretimi oluıtu
ruyor. Hizmetler üretimi devresel hareketlerden çok az 
etki leniyor ve dolayısıyla mallar üretimindeki dalgalan
maları t!Srpuleyere' Gayri Safi M i l l i  Ha .. l adoki genel 
geniıleme ve daralma hareketlt:rinin ıiddetini eski dev
resel hareketlere kıyasla daha zayıf k ı l ıyor . Ancak, 
devresel harel-etler, buna rogmen yine "apitolizmin en 
doğal yasası, yu'orıdo' i ro'amlordon do görUldUgU gi
bi . 

L i�siZLjK OltAN ı 
Amerif.-an I"apital izmirı i n ,  j" inci Dünya 50-

voll yı l ları hariç, lam is t i hdamı gerr,e" lc)firdigi y ı l lar 
hiç olmazsa 20. yliz/ı lda /ovtur. En uzun gen i� leme 
dönemi olon 1916-29 do ��i lt: Oft'Jloma ir. iz l i "  oranı 
% 4.S 'dur. 19S0 'den !.anr(J i �'.. i z l iv ...... r'mındaf.. i de9i�me
ler yukarıda bel i r t i len ,J'.: lrt:'..t: 1  h'Jrd,(; t l ,.:r'!9I1re olmui
t!:lr. Kore Savaıının gt-tjrdi1i 'jt:" i � ı ,;rt,t: j ', i n,j,; 1?�3'J(: 

TEKELLER ÜLKESiNDE BUNLAR DA KiM? 
iısizlik oranı % 2.91a kadar dOjebi lmiı, daha sonraki 
daralma döneminde yukselerek 1961 'de % 6 . 7 ·ye ulaı
mııtı r .  Daha sonraki geniıleme döneminde tekrar dUıme
ye boılamıı ve 1969'do % 3.5 '0  kadar düımUıtUr. 1970' 
den it ibaren tekrar yukselmiı ve Mayıs 1975'de % 9 . I 'e 
ulaımııtır, ki bu 1940 ' lardan sonra en yuksek orandı r .  
1 948-1973 dönemindeortolama iısizlik oranı % 4 . 77 01-
muıtur .Bu oran beyaz ıarda %4. 29, siyah ve öteki azın
l ı k larda % 8.6 I 'dir . (iki iısizlik oranı arasındaki bu iki 
kot l ı k  i l iıki tUm dönem boyunca mevcIJttur . )  Amerikan 
ekonomisinde tom istihdama ' ulaıı lamamasın ın nedeni 
tamamen pol i tiktir, bi l inçli  olarak istenilen bir sonuç
tur. iıs iz l ik oranının iyice azaldığı dönemlerde iıçile
rin Ucret artıı istemleri, grev sayıları buyuk ölçude ar
tar. ilÇi, iıten atı lma korkusundan uzakt ır .  Bu 'sonuçton 
kaçınmak için kapitalist s ınıf hiç olmazsQ % 4-S ' l ik . bir 
iısizlik oranını mutlaka korumak ister. Amerikan burju
vazisi bu yedek iısizler ordusunu oluıtururken sosyal 
tepki daha az gelsin diye buyuk ölçUde siyahları kur
ban seçer, yukarıdaki orandan göruldUğU Uzere. 

3_ FİYATLAR 

.Eğer her bir sektörUn Urettiği mal ın  fiyatı 
maliyetlerinden daha fark l ı  bir oranda artıyorso, yani 
ekonomide görece fiyatlar değiıiyor ise, orada yaratı
lan toplam kôrın kapi talistler orası böluıumU değiıiyar 
demektir.  Görece fiyat hareket lerine göre A. B. D. bur
juvazisi Uç kesime ayrı labilir: I .  Devlete {federal, eyo

l e t ve mahal l i  idareler beraber) mal satan kesim, 2. Dev
lete ve sivil  ekonomiye hizmet satan kesim, 3. Sivi l  
ekonomiye yiyecek, dayanık l ı  ve dayanıksız mol lar sa
tan kesim. Ajoğıdoki tab lo 'dan do görUldUğU Uzere i lk  
iki kesimin fiyatları 1 948 ' lerden bu yana 3 . cu kesimin 
fiyatlarından çok daha h ız l ı  artmaktadır .  ÜçUncukesim, 
yani sivi l ekonomiyemal Ureten kesimin fiyatları 1948-
1964 dönemi çak az (toptan yiyecek fiyatları azalmıı 
bi le), 1964-1972 dönemi ise % 3 civarında, kamu al ım
ları ve hizmetlerin fiyatlarındaki art ıı  h ızlarının yarısı 
kodar bir h ız la artmittır . 

NUR; YILDIRIM 

Devletin aldığı mal ve hizmetlerin fiyatla
rının 1948 ' lerden beri böyle yUksek bir hızla artması 
ıu mekanizma içinde olmaktadır: Federal Devlet har
camalarının yarısı ndan çoğu askeri amaçlı (Mi l l i  Sa
vunma harcamaları, NASA, asker emek l i l eri hor cana
ları, dıı i l iıkiler harcamalarının bir kısmı v . s) harca
malardır . Devlet bu harcanoların çok bUyuk bir kısmı
nı, buyuk askeri mal Ureten firmalarlo tek tek . � Jjıki 
kurarak temamen tekel koıul ları al t ı  nd� yapor . Orne
ğin 1968 yı l ında devletin askeri mal siporiı kontratla
r ın ın  peğer olarak sadece % ii . 5·i rekabetçi kOju l lar
do, gerisi tamamen tekel l er le  özel i l iıki içinde imza
lanmııtır. Sayı ları ıoo'u geçmeyen, hery ı l  �Utçenin 
yarısına böylece el koyan, bu dev askeri firmalar, 
fiyatlarını tom bir tekel ortamında istedikleri gibi art
t ı rmaktadırlar. Kamu sektörünUn hizmet a l ım larındaki 
enflasyon ise, buyuk ölçUde sağ l ı k  ve eğitim hizmet
ıerinde ortaya çıkmaktadır .  

Bu Uç kesime ait  fiyatların böyle fark t ı  ıe
ki lde artmaları her bir kesimin maliyetlerindeki artıı
ların fark l ı l ığına boğlancımaL Sağl ık  ve eğitim hiz
met lerinde maliyetlerin hızlı arttığı o lgusu bir yana 
bırak ı l ırsa, hizmetlerde ilÇi ucretleri genel l ik le  mal 
Ureten kesimlerdekinden daha dUıuklOr. Üstelik sen
dikal örgütlenme ve dolayısıyla Ucret artııı istemle
riımal Ureten kesimde çok daha kuvvet l idir .  Öte yan
dan silah sanayiinde mal Ureten kesime k ıyasla daha 
buyuk maliyet ortııları olması için bir neden yoktur. 

Kanımızca bu fark l ı  fiyat hareketleri, her bir 
kesimin tıkirne sattığı venesattığı" sorusuna boğlanmal ı 
dır .  Devlete veya sivi l ekonomiye satmak, mal veya hiz
met satmak seçenek leriıAmerikan burjuvazisini çıkar ke
simlerine ayırmakta bugUn . Si lôh sanayiinde ka oranları 
sivil kesimdekinin en az iki katıdır, sivi l ıirketl ... dev
let kontratı olmak için bUyUk bir mUcodele  sUrdUrmekte
dir ier . 

Bu noktada Amerikan ekonomisi Uzerine ge-

TABLO: Dö n e m l e r i t i b a r i y l e  f ı y a t  e n d e k s l e r i n i n  o r t a l a m a  y ı l l ı k  a r t ı ı  o r a n l a r ı  

Dönem GSMH zımni fj�at deflat!SrU TUketici Endeksleri T0.l't� Fi ot Endeksleri 

Özel Kamu Genel Yiyecek Dayan ık l ı  ve Hizmetler Genel Tarım Sanayi Genel 
Dayanıksız UrUnleri, ÜrUnleri 
Mal lar iılenmiı 

yiyecek 
ve 

1948-1964 1 . 7 1  4 . 67 � _ 96 1 _  17  0.9 1  3 . 20 1 .58 - 0 _ 53 1 . 33 0 _ 84 

1964-1972 3 . 33 6 . 82 3 . 68 3_63 2 .78 4 .88 3 . 74 3-4 1  2 . 67 2 . 87 

Daha somut !Srnekler verel im: 1960-72 arasın
da yeni araba fiyatlorı % 6 . 2  ortmıı, televizyon fiyat
ları % 2 1 . 7  ozalmııtı r .  Oysa aynı dönemde genel hiz.-' 
metler (kira hariç) fiyat endeksi % 59.6, toplam dev
let kesimi zımni fiyat deflotörU % 104.0 gibi bUyÜk or
tl� lar göstermiıtir. 

Özel l ik le yiyecek fiyatlarının fırlomaSl ıek
l i nde gözüken 1973 ve 1974 y ı l ları fiyat art ıı ları nı,ele_ oldıgımız 1950-1972 döneminingenel yapısına uymadı
gı i ç in  burada ele olamıyoruz. (Genel Tuketici fiyat
lurı cndehi 1973dc % 9 . 8, 1974 de % 12 . 2 yUkselmil
ı ir . }  

. 
ne l l ik le i l eri sUrulen bir tezedeğin:nek istiyoruz. Bu te
ze göre, tom tekeller tUketici karıısındu çok egemendir
ler , fiyat rekabeti ve fiyatların azalmosı olgusu eski ka
pital izmle beraber geçmiıe karıımııtır, tekel fiyatları b i

r im maliyetlere % 10- 15  civarında bir kôr  oranının eklen· 
mesi ıek l inde saptanır .  Yinebu tezde,devlet o lanak Ior ı 
n ı n  ku l lanı lması açı sından tekel lerin kendi i çlerinde..bir 
çeliıki gösterebi lecek leri oloSl,l ığı Uzerinde hiç durulma
jllaktodır • 

ButonUn içeriklerine inmeyen bir c;özOmleme 
çoğu kez doğru vorgı lora göturmez insanı . tık ba�ııta 
çok doğru gibi gözUken bu tezin e leıtiriye o�ık �ak ya-

talep gereksinimi vecolayıs ıylabuna l ı 
Kapitalizmin e n  değiımez özelliği olan 

yükselme ve bunal ımlar göstermesi özelliği bu 
d ır . Kapitalizmin talep sorunu savaı

çözUmü çoğu kez . Savaı teknolojisinin sivi l 
tirmesi olgusu i lk sorun la  i lg i l i  olmak 

sovaıı n talep sorunuyla i Igisi çok daha oğır
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bunal ımını  getird i .  1915'  de A. B.  D . 'de 
9.7'ye ulaımııtı . I .  Dünya Savaıı ve 

l larda baııoyan otomobi l leıme hareketi 
geniıleme dönemini getird i .  Ancak bu uzun 

inde bi le  iısizlik oranı ortalama % 4 .5  
düzeyde kaldı . Talep sorunun yolaçtığı 

büyügUolon 1930 buhranı ancak, i i .  DUn
sona erebi Idi . Çalııanların 1/4'UnUn iı

buhranda, iısizlik oranı 1938'de halô % 1 9  -

Dünya savaıından bugUne Amerikan eko
civarında &nUr sUren ikisi geniıleme, 

olmak Uzere dört devrese l hareket iz le
955 geniıleme dönemi (reel GSMH'nın 
büyüme hızı % 5 .02), 2 . 1956-1961 da 

(zikredi len hız % 2 . 1 1 ), 3 . 1 962-1966 ge
(zikreJi len hız % 5.6 1 )  4 . 1967-1971 

(zikredi l en hız % 2.49) • 1972 y ı l ında 
geniıleme dönemi bu kez ancak 2 . 5  y ı l  
'ün Haziran ayından itibaren boılayan 
ımın bugUn en derin noktasında bulu

Dikkat edi lecegi Uzere Kore Savaıı y ı l ları 
dönemine rastladığı halde Vietnam Savaıı 

geniıleme deği l daralma dönemine rast 10-
yıl 6, onu izleyen 4 yı lda hery ı l  25 m i l 
olmak üzere toplam 1 0 6  milyarın harcan
Savaı,nın neden Amerikan ekonomisinin 

ine girmesine engel olamadığına daha 
ğiz. 

Devresel hareketlerle i lgi l i  olarak, I I . DUn
Amerikan kapita lizminin öncesinden 

var. BugUo Amerikan Gayri Safi Mi l l i  
0-45 l i k  kısmını hizmetler (bu oran gi 

yUkseliyor), diğer kısmını mal lar Uretimi oluıtu
üretimi devresel hareketlerden çok az 

dolayısıyla mallar üretimindeki dalgalan
eyere' Gayri Safi M i l l i  Ha .. Ha .. Ha l adoki genel 
daralma hareketlt:rinin ıiddetini eski dev

re kıyasla daha zayıf k ı l ıyor . Ancak, 
l-etler, buna rogmen yine "apitolizmin en 
yu'orıdo' i ro'amlordon do görUldUgU gi

L i�siZLjK OltAN ı 
Amerif.-an I"apital izmirı i n ,  izmirı i n ,  izmir j" inci Dünya 50-

iısizlik oranı % 2.91a kadar dOjebi lmiı, daha sonraki 
daralma döneminde yukselerek 1961 'de % 6 . 7 ·ye ulaı
mııtı r .  Daha sonraki geniıleme döneminde tekrar dUıme
ye boılamıı ve 1969'do % 3.5 '0  kadar düımUıtUr. 1970' 
den it ibaren tekrar yukselmiı ve Mayıs 1975'de % 9 . I 'e 
ulaımııtır, ki bu 1940 ' lardan sonra en yuksek orandı r .  
1 948-1973 dönemindeortolama iısizlik oranı % 4 . 77 01-
muıtur .Bu oran beyaz ıarda %4. 29, siyah ve öteki azın
l ı k larda % 8.6 I 'dir . (iki iısizlik oranı arasındaki bu iki 
kot l ı k  i l iıki tUm dönem boyunca mevcIJttur . )  Amerikan 
ekonomisinde tom istihdama ' boyunca ' boyunca 

ulaıı lamamasın ın nedeni 
tamamen pol i tiktir, bi l inçli  olarak istenilen bir sonuç
tur. iıs iz l ik oranının iyice azaldığı dönemlerde iıçile
rin Ucret artıı istemleri, grev sayıları buyuk ölçude ar
tar. ilÇi, iıten atı lma korkusundan uzakt ır .  Bu 'sonuçton 
kaçınmak için kapitalist s ınıf hiç olmazsQ % 4-S ' l ik . bir 
iısizlik oranını mutlaka korumak ister. Amerikan burju
vazisi bu yedek iısizler ordusunu oluıtururken sosyal 
tepki daha az gelsin diye buyuk ölçUde siyahları kur
ban seçer, yukarıdaki orandan göruldUğU Uzere. 

3_ FİYATLAR 

.Eğer her bir sektörUn Urettiği mal ın  fiyatı 
maliyetlerinden daha fark l ı  bir oranda artıyorso, yani 
ekonomide görece fiyatlar değiıiyor ise, orada yaratı
lan toplam kôrın kapi talistler orası böluıumU değiıiyar 
demektir.  Görece fiyat hareket lerine göre A. B. D. bur
juvazisi Uç kesime ayrı labilir: I .  Devlete {federal, eyo

l e t ve mahal l i  idareler beraber) mal satan kesim, 2. Dev
lete ve sivil  ekonomiye hizmet satan kesim, 3. Sivi l  
ekonomiye yiyecek, dayanık l ı  ve dayanıksız mol lar sa
tan kesim. Ajoğıdoki tab lo 'dan do görUldUğU Uzere i lk  
iki kesimin fiyatları 1 948 ' lerden bu yana 3 . cu kesimin 
fiyatlarından çok daha h ız l ı  artmaktadır .  ÜçUncukesim, 
yani sivi l ekonomiyemal Ureten kesimin fiyatları 1948-
1964 dönemi çak az (toptan yiyecek fiyatları azalmıı 
bi le), 1964-1972 dönemi ise % 3 civarında, kamu al ım
ları ve hizmetlerin fiyatlarındaki art ıı  h ızlarının yarısı 
kodar bir h ız la artmittırartmittırartmit . 

Devletin aldığı 
rının 1948 ' lerden beri böyle 
ıu mekanizma içinde olmaktadır: 
camalarının yarısı ndan 
vunma harcamaları, NASA, 
ları, dıı i l iıkiler harca
malardır . Devlet bu harcan
nı, buyuk askeri mal Ureten 
kurarak temamen tekel 
ğin 1968 yı l ında devletin 
r ın ın  peğer olarak sadece 
do, gerisi tamamen teke
lanmııtır. Sayı ları ıoo'u 
yarısına böylece el koyan, 
fiyatlarını tom bir tekel
t ı rmaktadırlar. Kamu sektörünUn 
enflasyon ise, buyuk öl
ıerinde ortaya çıkmakta

Bu Uç kesime 
ki lde artmaları her bir kesimin 
ların fark l ı l ığına boğlancımaL 
met lerinde maliyetlerin 
bırak ı l ırsa, hizmetlerde 
Ureten kesimlerdekinden 
dikal örgütlenme ve dolayısıyla 
riımal Ureten kesimde çok 
dan silah sanayiinde mal 
buyuk maliyet ortııları 

Kanımızca bu 
kesimin tıkirne sattığı venesattığı" 
d ı r .  Devlete veya sivi l 
met satmak seçenek leriıAmerikan 
simlerine ayırmakta bug
sivil kesimdekinin en az 
let kontratı olmak için bUyUk 
dir ier . 

Bu noktada 

TABLO: Dö n e m l e r i t i b a r i y l e  f ı y a t  e n d e k s l e r i n i n  o r t a l

Dönem GSMH zımni fj�at deflat!SrU TUketici Endeksleri 

Özel Kamu Genel Yiyecek Dayan ık l ı  ve Hizmetler Genel 
Dayanıksız 
Mal lar 

1948-1964 1 . 7 1  4 . 67 � _ 96 1 _  17  0.9 1  3 . 20 1 .

1964-1972 3 . 33 6 . 82 3 . 68 3_63 2 .78 4 .88 3 . 7

Daha somut !Srnekler verel im: 1960-72 arasın
da yeni araba fiyatlorı % 6 . 2  ortmıı, televizyon fiyat
ları % 2 1 . 7  ozalmııtı r .  Oysa aynı dönemde genel hiz.-' 
metler (kira hariç) fiyat endeksi % 59.6, toplam dev
let kesimi zımni fiyat deflotörU % 104.0 gibi bUyÜk or
tl� lar göstermiıtir. 

. 
ne l l ik le i l eri sUrulen bir 
ze göre, tom tekeller tUketici 
ler , fiyat rekabeti ve fiyatların 
pital izmle beraber geçmiıe 

r im maliyetlere % 10- 15  
mesi ıek l inde saptanır .  
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UZERINE 

nı vardı r . Kapitalizmin bugUnku tekelci oıomosındo, 
burjuvazinin kendi iç  çeliikileri yeni görUnUmlerde su
rUp gitmektedir . Bu iç mUcadele yaratı lan toplan artı
gın bölUıUlmesi mUcodelesi olduğu için de kapitalizm o l
dukça sona ermeyecektir.  Çok genel amaçlar iç in  dev- -
let olanaklar ın ın  sermayenin tUm kesimlerine eıitçe açık 
tutulduğu doğrudur. Örneğin, Amerikan hukUmeti hi�bir 
bUyUk ıirket veya bonkanın iflôsıno seyirci kolmomokto
dır �  buyuk kredi s ık ıntı lar ı ,  bunalımlargibi genel sorun
lar hangi kesimden gelirsegelsin devlet harekete geçer . 
Ancak bunlar burjuva devletinin kapi talizmin tUm °10-
molorınde vor olon nötr (sermayenin Çeıit l i  kesimlerine 
göre nötr) görev leridir. Bu Çeıit genel anaçlar dııındo 
kolon çok daha somut ve özel amaçlar için devleti kul
lanma uğra�ısı bugUnkU Amerikan kapitalizmi içinde de 
vardı r .  Devletin mal al ım ları (öze l l ik le  askeri mallar) 
nı kapotma yani devi ete mal satma bu mUcodelenin önem
li bir alanıdı r .  Di�er bir alan hukümete karar aldırma ve
ya kararlarını etkileme u�raıısıd ı r .  Örneğin bir iki y ı l  
önce A. B . D:de petrolun fiyatını petrol ı-irketlerinin ar
tırmak, kasaba ıirketlerinin ise artırmanok istemeleri ve 
sonunda petrolcUlere yak ın l ığı i le  tanınan Nixon yöneti
minin petrolun fiyatını arttırma kararı öneml i  bir örnek
tir .  Bu karar sonunda petrol ıirketleri çok önemli  kôrlar 
soğladılar ve y ı l lardır A. B. D. nin en boyuk ıirketi olon 
General Motors yerini bir petrol ıirketine kaptırdı . Wa
tergate skandal ı n ı n  bu boyutlara ve sanuca ulapııası da 
yine Amerikan sermayesinin bir iç çeliJkisi ve mUcodele
sinden baıka bir ıey değildi r ,  

TUm tekel lerin her ıeye mutlak egemen oldu
ğu, fiyatlarını istedikleri gibi saptadık ları , yani yeni ka
pi tal izmin eskisinden �ok fark l ı  olduğu görUıU de ger�ek
lere �ok uymamoktadır .  çoğu kez, Uretimdeki tekel leı
me derecesine bak ı l arak, fiyatların do bu derecede bir 
tekel gUcU i le saptandığı sonı l ı r .  Oysa bir mal ı n  tek bir 
firmaca Uretilmesi hal inde bi le rekabet yönUnde iıleyen 
�ok �eıitl i gU�ler vard ı r :  diğer kapitalist ulkelere ai t
firmaların rekabeti , o mal ı n  yerine geçecek mallar Ure
ten firmaların rekabeti , toplumun tUketim kal ıplarında 
ve tUketici lerin butçesine o mal ı  sokma vesoktuktan son
rada o yeri gittikçe bOyUtebilme sorunu , tokaticilerin o 
malda dayumdurumuna (tlzel l ik le  dayanı k l ı  toketim mal
ları i�in buyuk sorun) gelmeleri vs .  

Amerikan ekonomisinde yukarıda saydığımız 
her Uç kesime ait fiyatların 1948lden bU yana olon seyri 
bize i lginç i puçları vermektedir.  Örneğin sivi l ekonomi
ye mal Ureten kesimin fiyatların ın dUıtuğU yıl ların sayı-
" hi� de az deği ldir .  , 

Örneğin,  sanayi mal lar ın ın  toptan fiyatları 
endeksi 1948-1968 dtlneminde 5 yı lda negatif (azoımıı) , 
5 yılda sı lıro �ak yakın, 3 yı lda yUksek artı ı.diğer yı l 
larda d o  % 1 - 1 . 5  gibi � ok  a z  birartıı gtlstermiıtir. Tarım 
UrUnleri , yiyecek malı Ureten sanayi lerde ise bu durum 
daha a�ıkt ır :  aynı dtlnemde ii yı ld� fiyatlar azalmıı, 
3 yıl fiyat brtııı olmamııt ır.  Tabkmun UçUncU kısmı bu-o 
nu özetlernektedir .  Oysa devlet kesiminin aldığı mal ve 
hizmetlerin fiyatları i le  hizmet Ureten kesimin fiyatları 
1 948-1 973 dtlneminde tek bir yıl azalmamıı, Ustelik bu
yUk tll�ulerdeartmlllardır.  Örneğin:  1950-1972dtlnemin
de (zımni fiyat dellattlrlerinden) ıahsi tuketime satılan 
dayanık l ı  mal lar ın  fiyatlar ı :  % 28 . 5 ,  dayanıksız molla
rınki % 57.8  artarken: hizmetlerin fiyatlerı % 100.8,  
hukUmetin mal  ve hizmet alımlarının fiyatları % 148 . 3  
ortmı ıtır .  Devletin özel l ikle askeri al ıı lorını sayı ları yU
zU ge�meyen buyuk askeri firmalardan yaptığı , bu har
cemalardan sivi l ekonominin az bir pay aldığını yukarı
da belirtmiıtik . 

Sonuç olarak , fiyat rekabetinin Amerikan eko
nomisinde bugUn h&lô tlnemli  bir ger�ek olduliunu sııyle
yebi liriz . Sermayenin Uretimdeki toplulapnası her zaman 
fiyat saptanması nda tekel olobilmeye yetmemektedir .  

Devletin aldığı malların fiyatlar ın ın  niçin 
hızla arttığı konusunda kısaca yukarıda durduk . Hizmet
lerin fiyatı nın neden h ız l ı  arttığı sorulabi l i r .  Bu konuda 
iki ıey söylenebi l i r :  I .  Sanayideki yığın Uretiminin 
(mal olduğu i�in) hizmetlerde aynı tll�ude stlzkanusu ol
maması . Araba firmaları bir arabanın yapım zmıanını ve 
maliyetini hergUnazoltmaktadırlar ..  Oysa bir dektor ye
tiıtirmenin zaman ve mal iyeti azolmamaktadır .. 2.  Hiz
metlerde hem yurtdıı ı  rekabeti yok denecek kador az , 
hem de yurti�i rekabeti mal lardaki kadar etki i i de�ildir , 
Örneğin :  1960-72 döneminde yiyecek fiyatları (toketid 

Kapital izmin bugünkü tekelci aşamasında , 

burjuvazinin 

kendi ic  çelişkileri yeni görünümlerde 

sürüp gitmektedir 

fiyatları) % 40. 3  arttığı halde, rekabetin �ok yoğun ol
ması beklenen lekanıalar ın  yemek fiyatları % 61 . 1  art
mı ıtır . Ayrıca mallarda doyumayaklaian tUketiciler,hiz
metlerde böyle bir sı nır duymomoktadırlar .  

4 _  EKONOMİNi  D iGER ÖZELLİKLER İ 

0- BORÇLAR: Gerek devlet, gerek ıir'ketler, 
gerekse tuketiciler olsun A. B. D/de borçlanma çok bu
yUk bayutlara ulaımııt ı r . 1972 y ı l ında, toplam kamu bar
cu 560 mi lyar $'0 ulaımııtır. Şirketlerin bor�lori 952, 
fertlerinki ise 715 olmak Uzere toplam bor� miktarı 1972 
y ı l ı nda 2227 mi lyar $ d ı r .  Fertler,harcanabil ir ıahsi ge- ' 
l ir in % 901 1 ;  ıirketler, yarattık ları has ı lan ın  % lOOlu; 
devlet GSMHinın % SOlsi oranında borçsahibidirler. T� 
cari bankalar toplam depozi tlerinin % 80li kadar borç 
vermiılerdir. Oysa, bu aran 1950' lerde % 40 idi.  0010-
yısıyla ticari bankaların 19S0lde % 60 olon likidite ora
nı (nakit ve nakte kolay çevrilebi l ir  hazine tahvi l leri 
btllu toplam depozit leri) 1973'de % 20'ye dUımUıtUr . Bu 
hem Amerikan banka sisteminin krize doğru hızla gitti
ğini , hem de kredi olanaklar ın ı n artık s ın ı ra dayandığ ı
nı gösterir.  Ger�ekten 1967-1971 durgunluğunun (Viet
nam Sa.vaıına rağmen) bir nedeni de bu dönemdeki tuketi
ci ve iı kredilerindeki 1962-66 geniıleme dtlnemi kredi 
lerine kıyasla buyuk dUıuılerdir ,  

Ayrı ca 19731den bu yana var olon çok h ız l ı  
enflasyon borçları eri tmek te böylece banka ve kredi sis
temine diğer bir darbe vurmaktadır .  

b- TEK NOLOJiK GEL i şME YANi 
VERiM ARTIŞI TlKANIK LI � 1  

Amerikan ekonomisi diğer kapitalis t U lkeler
den fark l ı  olarak teknolojik gel iimeye harcanan fonların 
�ok buyuk bir kısmının ( % 80 gibi) askeri olanlara ayrı l 
dığı b i r  ekonomidir.  Sivi l  ekonominin teknolojik dinami
ğini silôh sanayii belirler. iıte butlzel l ik A . B. D, ekan<>
misinin öze l l ik le  Japon ve Alman ekonomilerine kıyasla 
en boyuk zayıf l ığıdır.  Bir kez,�ok luklo sivil ekonominin 
yeni l ik gereksinimi si lôh sanayiindeki yeni l ik lere uygun 
duımemektedir .  Örneğin,  1970 yı l ı nda, yiyecek , petrol , 
teksti l ,  kağıt, lôstik, taı, com , temel metal lerin top
lamına birden giden Araıtırma ve Geliıtirme Fonlarının 
toplam fona oranı ancak % LO gibi dUıuk bir rakamdır.  
Ve i lgin�tir ki 1973'den buyana en �ok fiyat ortııı gtls
teren mallar bu dal lara ait mallard ı r .  

1 965-73 döneminde imalôt sanayiinde emek
saat baıına has ı lo  (veriml i l ik) deki art lı , Jappnya'da % 
98. 4 ,  Fransa'da 46.6 ,  Almanya'da % 40.5  hatta ingi l 
tere 'de bile % 30 . 5  iken Amerika'da % 27 .5'dir. Bu ra
kamlar ı ,  toplam kapitalist Ulkeler imalat sanayii rnalla
rı ihracatında ABDinin h ızla dUıen payı , ABDinin açık 
vermeye baııoyan mal dlJ ticaret dengesi ve yUksek tek
nolojik içeri�F olan 'Japon mal lar ın ın  ABD'yi isti lôs ı  o
layları ile birleıtirirsek, bugUn ABD ekonomisinin sivil  
kesiminin boyuk bir teknolojik tıkanık l ık la  yUzyUze ol
duğunu rahatl ık la  stlyleyebil iri z .  iıte Vietnam Savcıı 
harcamalarına rağmen 1967-71 durgunluğunun asıl nede
ni burada yatıyor . Sivil  ekonomiye mal Ureten kesim ne 
yUksek bir veriml i l ik  ortııı ger�ek leıtirebilmekte ne de 
(hizmetler ve kamuyamal satan kesimin tersine) Uretti
ği malların liyatlarını yeterince yUkseltebi Imektedlr. So· 
nuç, kapasite kul lanım oranı n ın hızla dUımesidir. 1966' 
do imalat sanayi inde söz konusu oran % 91 . 9  iken, bu 
yı ldan itibaren sUrek l i  dUıerek 1971 'de % 75. 0 'e kadar 
ind i .  Aynı dönemde genel fiyat endeksi , hizmetlerin ve 
devlete mal satan kesimin ger�ek leıtirdiği bUyUk fiyat 
ortııları yUzUnden öneml i  artıılor kaydetmiıtir. Böylece 
alt kesimlere inmeyen bir analizde bu dönem, imalatta 
kapasite kul lan ımın ın azaldığı ve genel fiyatların do art
tı§ı bir dönem olarak gözukmekte, iki olayın aynı onda 
olmaması gerektiği için de izahı zor bir durum ortaya ç ık
maktadı r .  Oysa fiyat hareketlerini ekonominin kesimleri 
dUzeyinde inceleyince bu �eliıki bUyUk öl�Ude hafifl i -
yor . 

c- DEVLETiN MALi BUNAlıMı 
Amerikan Federe Devleti Inin bUtçe açık ları , 

geçmiıte, ekonomiyi canlandırmak amaciyla kul lanılan 
bi l in�1i bır poli tika sonucu iken, 1970'Ierdeki bUt�e a�ık
ların ın  çok buyuk bir kısmı devletin mali krizinin,yani 
giderlerine kıyasla gel irlerinin az l ığı n ın  ifadesidir. Ame
rikan kapitalizmi sistemin her turlu gld�� unsurlarını sos-

yal leıtirmekte yani devletin Uzerine yUklemektedir. Ör
neğin sanayi çevreyi kirletir, temizlernesi devlete aittir. 
Sistem sUrek l i  olarak iısizlik oranının % 4-S civarında 
tutulmasını , tom istihdama uloıı lmamasını ister, bu iJsiz
lere devlet bir tak ım ödemeler yapor, v .b • . .  Birçok ne
den le devlet ulaıtığı harcama dUzeyini korumak ve her 
y ı l  daha do yUksei tmek zorundadır . Giderlerden kısmak 
olanaksızdır. Oysa gel ir lerde bu tll�ude artı i sağlamak 
zor. Zaten vergilerin çok buyuk bir kısmı sabit gel ir l i  
iı�i  vememurlardan a l ı nmaktadır .  Bu yUkU daha do yUk
sel trnek olanaksızdır . Şirketlere karıı ise devletin gUcU 
yetmemektedir. Ayr ıca yukarıdan beri belirtmeye çalıı
tığımız, tekeller orasıçıkar çeliıkileri , devlet nimetle
ri nden yararlanmadaki eıitsiz l i k ,  fark l ı  fiyat hareketleri 
nedenleri ile tekeller arasında ve�gi yUkUnUn nasıl böl U
iUleceği çözOmu devletin gUcUnU oıon bir sorun. olmakta
dır .  Sanu� bUyUk bUt�e a�ıkları ve devletin mali buna
I ımıdır.  1971 ve 1972'de her y ı l  23, 1 973 'de 14mi lyardo
laralan bUt�ea�lkları i 975'de 35, 1976'da ise 70-80 mi l
yar dolar (bUt�e gelirlerinin 1/3'une yok ; n  bir  miktar) 
civarında olması beklenmektedir.  

d . UCRETLER 
Amerika geliımiı kapitalist ulkeler arasında 

hem reel hem cari olarak Ucretlerin enoz arttığı bir ekono
midir. imalat sanayiinde emek-saate ödenen reel Ucretler 
1 965-73 arasında yı lda artolama -olarak Japonya'da % 
9 . 9 ,  italya 'da % 1 . 2 ,  Fransaıda % S. 7 ,  Almanyaıda 
% 4 .6 ,  ingil terelde % 4 . 0  crtmııken Amerikalda sodece 
% 1 . 3  artmııtır.  Oysa enflasyon bak ımından Amerikan 
ekonomisi Japonya hori� diğerkapital ist  ulkelerden geri 
deği Idir.  Zaten yukarıda Amerika'da enflasyonun hizmet
lerde ve devlete mal ve hizmet satan kesimde yaratı ldı
ğ ın ı  gtlrmuıtUk. Bu kesimlerde iı�i lerin Ucret artııı talep
leri baskısı , fiyatların çok daha az arttığı sivi i ekonomi
ye mol satan kesime kıyasla çok aaha azd ı r .  K ı saca A1ne
rikan ekonomisinde enflasyonu Ucret artıılorına bağlamak 
kesinl ilde olanaksızdı r .  

Ucret ortııları buyuk tll�udeenflosyon terafın
don emilmektedi r .  Örneğin tlzel kesimde brut haftalık 
reel emek geliri fiyatların az arttığı 1948-1964 dtlnemin
de ortalama yı lda % 2 . 31 artarken, fiyatların hızlı orttı
ğI 1964-1972 dtlneminde bu hız % 1 . 22'yedUjmUltllr. ikin
ci sorun iıçinin ödediği vergiler ve diğer keseneklerin 
y ı l lar i�inde oğırlaımasıd ı r .  Örneğin eğer iı�ilerin tlde
diğ! verg i ler vediğer kesenekleri dUJerek iıçinin harca
nabi l ir  reel gel i r inin  artıı hızını bulursak, bu hızlar 1948 
1964 dtlnemi i� in  ortalama y ı l l ı k  % 1 .74, 1964-72 i�in 
% 1 . 02 olarak �ıkar. Oysa , eğer iı�inin vergi yukU za
man içinde sabit kolsaydı bu oranlar yukarıdaki brm Uc
ret artıı hızlarına eıit çıkacaktı . 

so Uç 
Burada özetlemeye Çal1ıtığımız görUılerin bir 

kısmı , hemen hemen herkes�e kabul edi lmil gtlrUıler, di
ğer bir kısmı ise tarafımızdan i leri sUrulen tezler niteli
ğindedir . Örneğin tam istihdom ı n  burjuvazice kasten en
gel ıendiği ; Amerikan ekonomisinde ıahıs,  tirket ve dev
let borçların ın  muazzmı toplamlara ulaıtığı , banka sis
teminin bUyuk bir krize doğru gittiği , sivil ekonomide 
teknolojik geliıme ve verimli l ik ortıılar ın ın ,  aroıtırmo 
fonlar ın ın  çok bUyuk bir k ı smının askeri sahalara ayr ı l 
ması sonucu durgunluğa girdiğ i ,  devletin mali bunal ım 
i�inde olduğu konusundaki gtlruıler genel kabul gtlren 
görUılerdir. Diğer yandan burjuvaz inin devlete mol sa
tan, hizmet satan ve sivi l ekonomiye mal satan diye Uıre 
ayrı ld ığ ın ın  ve her grubun kendi mallarının fiyatlarını 
arttırmakudretinin vedevletin nimetlerinden faydalanma 
olanaklarının çok fark l ı  olduğunun iddiası bize aittir. ıvı· 
cak , bu yazıda yer darlığı ve faz la teknik olmama �abosı 
dolayıs ıy la bu tezi yeterince kuvveti i savunmcwnlJ olabi-
1 ir iz.  

Kaynak : Veri lerin çok bOyUk bir kısmı II Economic Report 
of The President, 1974" U. S. Government Printing Offi
ce, Wash,  1974'dcki tablolardan hesaplanmııtır .  Bunlar 
resmi verilerdir. 

u�raıısıd ı r .  Örneğin bir iki y ı l  
fiyatını petrol ı-irketlerinin ar

ise artırmanok istemeleri ve 
ğı i le  tanınan Nixon yöneti

arttırma kararı öneml i  bir örnek
ıirketleri çok önemli  kôrlar 
D. nin en boyuk ıirketi olon 

petrol ıirketine kaptırdı . Wa
yutlara ve sanuca ulapııası da 

bir iç çeliJkisi ve mUcodele
i r ,  

her ıeye mutlak egemen oldu
gibi saptadık ları , yani yeni ka

k l ı  olduğu görUıU de ger�ek
çoğu kez, Uretimdeki tekel leı

fiyatların do bu derecede bir 
sonı l ı r .  Oysa bir mal ı n  tek bir 

le rekabet yönUnde iıleyen 
diğer kapitalist ulkelere ai t

iıleyen 
t

iıleyen 

yerine geçecek mallar Ure
toplumun tUketim kal ıplarında 

mal ı  sokma vesoktuktan son
bOyUtebilme sorunu , tokaticilerin o 

e l l ik le  dayanı k l ı  toketim mal
gelmeleri vs .  

isinde yukarıda saydığımız 
1948lden bU yana olon seyri 
dir.  Örneğin sivi l ekonomi

fiyatların ın dUıtuğU yıl ların sayı-
, 

mal lar ın ın  toptan fiyatları 
dtlneminde 5 yı lda negatif (azoımıı) , 

yı lda yUksek artı ı.diğer yı l 
� ok  a z  birartıı gtlstermiıtir. Tarım 

Ureten sanayi lerde ise bu durum 
ii yı ld� fiyatlar azalmıı, 

Tabkmun UçUncU kısmı bu-o 
devlet kesiminin aldığı mal ve 
hizmet Ureten kesimin fiyatları 

yıl azalmamıı, Ustelik bu
Örneğin:  1950-1972dtlnemin

den) ıahsi tuketime satılan 
% 28 . 5 ,  dayanıksız molla

hizmetlerin fiyatlerı % 100.8,  
alımlarının fiyatları % 148 . 3  

askeri al ıı lorını sayı ları yU
firmalardan yaptığı , bu har

az bir pay aldığını yukarı

, fiyat rekabetinin Amerikan eko
bir ger�ek olduliunu sııylesııylesıı

Uretimdeki toplulapnası her zaman 
olobilmeye yetmemektedir .  

malların fiyatlar ın ın  niçin 
aca yukarıda durduk . Hizmet
arttığı sorulabi l i r .  Bu konuda 

Sanayideki yığın Uretiminin 
rde aynı tll�ude stlzkanusu ol

nı (nakit ve nakte kolay çevrilebi l ir  hazine tahvi l leri 
btllu toplam depozit leri) 1973'de % 20'ye dUımUıtUr . Bu 
hem Amerikan banka sisteminin krize doğru hızla gitti
ğini , hem de kredi olanaklar ın ı n artık s ın ı ra dayandığ ı
nı gösterir.  Ger�ekten 1967-1971 durgunluğunun (Viet
nam Sa.vaıına rağmen) bir nedeni de bu dönemdeki tuketi
ci ve iı kredilerindeki 1962-66 geniıleme dtlnemi kredi 
lerine kıyasla buyuk dUıuılerdir ,  

Ayrı ca 19731den bu yana var olon çok h ız l ı  
enflasyon borçları eri tmek te böylece banka ve kredi sis
temine diğer bir darbe vurmaktadır .  

b- TEK NOLOJiK GEL i şME YANi 
VERiM ARTIŞI TlKANIK LI � 1  

Amerikan ekonomisi diğer kapitalis t U lkeler
den fark l ı  olarak teknolojik gel iimeye harcanan fonların 
�ok buyuk bir kısmının ( % 80 gibi) askeri olanlara ayrı l 
dığı b i r  ekonomidir.  Sivi l  ekonominin teknolojik dinami
ğini silôh sanayii belirler. iıte butlzel l ik A . B. D, ekan<>
misinin öze l l ik le  Japon ve Alman ekonomilerine kıyasla 
en boyuk zayıf l ığıdır.  Bir kez,�ok luklo sivil ekonominin 
yeni l ik gereksinimi si lôh sanayiindeki yeni l ik lere uygun 
duımemektedir .  Örneğin,  1970 yı l ı nda, yiyecek , petrol , 
teksti l ,  kağıt, lôstik, taı, com , temel metal lerin top
lamına birden giden Araıtırma ve Geliıtirme Fonlarının 
toplam fona oranı ancak % LO gibi dUıuk bir rakamdır.  
Ve i lgin�tir ki 1973'den buyana en �ok fiyat ortııı gtls
teren mallar bu dal lara ait mallard ı r .  

1 965-73 döneminde imalôt sanayiinde emek
saat baıına has ı lo  (veriml i l ik) deki art lı , Jappnya'da % 
98. 4 ,  Fransa'da 46.6 ,  Almanya'da % 40.5  hatta ingi l 
tere 'de bile % 30 . 5  iken Amerika'da % 27 .5'dir. Bu ra
kamlar ı ,  toplam kapitalist Ulkeler imalat sanayii rnalla
rı ihracatında ABDinin h ızla dUıen payı , ABDinin açık 
vermeye baııoyan mal dlJ ticaret dengesi ve yUksek tek
nolojik içeri�F olan 'Japon mal lar ın ın  ABD'yi isti lôs ı  o
layları ile birleıtirirsek, bugUn ABD ekonomisinin sivil  
kesiminin boyuk bir teknolojik tıkanık l ık la  yUzyUze ol
duğunu rahatl ık la  stlyleyebil iri z .  iıte Vietnam Savcıı 
harcamalarına rağmen 1967-71 durgunluğunun asıl nede
ni burada yatıyor . Sivil  ekonomiye mal Ureten kesim ne 
yUksek bir veriml i l ik  ortııı ger�ek leıtirebilmekte ne de 
(hizmetler ve kamuyamal satan kesimin tersine) Uretti
ği malların liyatlarını yeterince yUkseltebi Imektedlr. So· 
nuç, kapasite kul lanım oranı n ın hızla dUımesidir. 1966' 
do imalat sanayi inde söz konusu oran % 91 . 9  iken, bu 
yı ldan itibaren sUrek l i  dUıerek 1971 'de % 75. 0 'e kadar 
ind i .  Aynı dönemde genel fiyat endeksi , hizmetlerin ve 
devlete mal satan kesimin ger�ek leıtirdiği bUyUk fiyat 
ortııları yUzUnden öneml i  artıılor kaydetmiıtir. Böylece 
alt kesimlere inmeyen bir analizde bu dönem, imalatta 
kapasite kul lan ımın ın azaldığı ve genel fiyatların do art
tı§ı bir dönem olarak gözukmekte, iki olayın aynı onda 
olmaması gerektiği için de izahı zor bir durum ortaya ç ık
maktadı r .  Oysa fiyat hareketlerini ekonominin kesimleri 
dUzeyinde inceleyince bu �eliıki bUyUk öl�Ude hafifl i -
yor . 

c- DEVLETiN MALi BUNAlıMı 

yar dolar (bUt�e gelirlerinin 1/3'une 
civarında olması beklenmektedir.  

d . UCRETLER 
Amerika geliımiı kapitalist 

hem reel hem cari olarak Ucretlerin enoz 
midir. imalat sanayiinde emek-saate 
1 965-73 arasında yı lda artolama -olarak 
9 . 9 ,  italya 'da % 1 . 2 ,  Fransaıda % S
% 4.6 ,  ingil terelde % 4 . 0  crtmııken 
% 1 . 3  artmııtır.  Oysa enflasyon bak
ekonomisi Japonya hori� diğerkapital ist  
deği Idir.  Zaten yukarıda Amerika'da 
lerde ve devlete mal ve hizmet satan 
ğ ın ı  gtlrmuıtUk. Bu kesimlerde iı�i lerin 
leri baskısı , fiyatların çok daha az arttığı 
ye mol satan kesime kıyasla çok aaha 
rikan ekonomisinde enflasyonu Ucret 
kesinl ilde olanaksızdı r .  

Ucret ortııları buyuk tll�udeenflo
don emilmektedi r .  Örneğin tlzel kesimde 
reel emek geliri fiyatların az arttığı 1948-19
de ortalama yı lda % 2 . 31 artarken, fiyatların hızlı orttı
ğI 1964-1972 dtlneminde bu hız % 1 . 2
ci sorun iıçinin ödediği vergiler ve 
y ı l lar i�inde oğırlaımasıd ı r .  Örneğin 
diğ! verg i ler vediğer kesenekleri dUJerek 
nabi l ir  reel gel i r inin  artıı hızını bulursak, 
1964 dtlnemi i� in  ortalama y ı l l ı k  % 
% 1 . 02 olarak �ıkar. Oysa , eğer iı�inin 
man içinde sabit kolsaydı bu oranlar yukarıdaki 
ret artıı hızlarına eıit çıkacaktı . 

so Uç 
Burada özetlemeye Çal1ıtığımız

kısmı , hemen hemen herkes�e kabul edi
ğer bir kısmı ise tarafımızdan i leri sUrulen 
ğindedir . Örneğin tam istihdom ı n  burjuvazice
gel ıendiği ; Amerikan ekonomisinde ıa
let borçların ın  muazzmı toplamlara 
teminin bUyuk bir krize doğru gittiği
teknolojik geliıme ve verimli l ik ortııla
fonlar ın ın  çok bUyuk bir k ı smının askeri 
ması sonucu durgunluğa girdiğ i ,  devletin 
i�inde olduğu konusundaki gtlruıler 
görUılerdir. Diğer yandan burjuvaz inin 
tan, hizmet satan ve sivi l ekonomiye mal 
ayrı ld ığ ın ın  ve her grubun kendi mallarının 
arttırmakudretinin vedevletin nimetlerin
olanaklarının çok fark l ı  olduğunun iddiası bize 
cak , bu yazıda yer darlığı ve faz la teknik 
dolayıs ıy la bu tezi yeterince kuvveti 
1 i r iz.  

Kaynak : Veri lerin çok bOyUk bir kısmı 



Emperyalizmin Tilrkiye'de
ki çıkarlarını ve i l i şki ağıDı 
iyi bi lmek iç in üzerinde önem
le duruLması gereken bir ku
nıluş vnr:  1t1rktye Sınai Kal
kınma Bankası (TSKB). Bu ku
ruluş. emperyalizmin yeni sö
m ü rgec i Hk pol itikasının baş 
uygu layıcısı olan Dünya Ban
kası ve onun uzantılarının Tilr
kiye'deki tem silcisi, önemi 
de buradan geliyor. 

TSKB. Dünya Bankası'nın 
girişimiyle 1950 yılında kurul
du, Yani, Dünya Bankası'nın 
Avrupa'nın yeniden kurulması 
görevini başka kuruluşlara 
devretmeye ve asıl çalışma 
alanını azgelişmiş ülkelere 
kayd ı rd ığı yılda. Kurucular 
l i stesine bir bakmak. TSKB
nin kime hizmet etmek için 
kuruLduğunu anlamaya yeter
l i ,  Kurucular arasında iş Ban
kası ve Akbank gibi mali ser
maye temsilcileri; Osmanlı 
Bankası. Selanik Bankası. 
Banko dı  Roma gibi yabancı 
bankalar, istanbul Ticaret 
Borsası. İstanbul Ticaret ve 
Sanayi O:tası gibi sermaye ör
gütleri var, Vehbi Koç. Ca
bir Selek ve Nuri Dağdelen 
gibi büyük işadamları da ku
rucular arasında. 

TSKB'nin kuruluş amac ı .  
"yerli v e  yabancı özel serma
yenin Türkiye'de kurulan sa
nayi tesislerinin sermayesine 
kaıılmalarına yardım etmek" 
ve "bu sanayi kuruluşlarının 
çıkardıkları pay senetleri ve 
tahvillerin özel mül1tiyel elin
de toplanmasını sağlamak, " 
TSKB'nin adı banka ama ken
disi  Bankalar Kanunu'na tabi 
değiL. 1950 ve 1958 yıllarında 
çıkarılan iki kanun. bu banka
yı ''banka'' saymıyor. Dal ası 
da vaı': TSKB. Ticaret Kanu
nu'nun 422. maddesine de uy
mak zorunda değil. Yani. ö
denmiş serma\'esinden daha 
fazla miktarcla ta" vil çıkart
mak hakkına sahip. İlk kuru
luş yıllarında TSKB'nin vılda 
en 37. tf G oraııında kar etmcsi 
de yasal garantiye bağlanmış. 
1950 yllında � l karl lan 5 660 S3-
v ı l ı  kanunla. pay sahiplerinin 
be ş  yıl süreyle "ılda en az ti G 
kar elde etmelerini Maliye 
Bakanlığı ga, antı etmiş. Böy
le Ş irket kurma\'a can kurban, 
Devletin o l anak ve kaynakla
rını bUI'juvazive ulufe olarak 

dağıtmanın bin türlü yolu var. 
bu da bi r tanesI. 

TSKB1n1n kuruluşunda en 
aktif rotU ovnayan kurum Dün
,va Bankası.  Ana S::izleşme'yi 
haıırlavanlaı' DUnya Bankası 
uzm nları ; TSKB'nin ilk Ge
ncI MUdr ro de gene Dünya 
Bankası'ndan. adı Norman M. 
Thcker. TSKBkurucuları ser
maye olarak 12, ;, milyon lira 
i l e  i Ş<L başlam ışlar, şirketin 
bug(lnkU scrmavesi ise 193 m i l  
" on ii nı, Empervallzm Ic  bU
tUnlc l1mc,'i tamamlamak için. 
hir Düm':! Bankası kuruluşu, 
L'luslnraru�1 Finansman Kuı'u 

yURU"US � I i iaziran 197:; - ın 

Emperyalizmin 

truva atı 
mu (IFe), 1963 yılında TSKB 
sermayesine <:t: IS oranında or
tak oluyor. Bu lçll-dışlı Iliş
kinin sonuçlarını görebilmek 
için TSKB'nin kredi olarak 
dağıttığı veya tasarrufunda bu
lundurduğu paraların nereden 
geldiğine bakmak gereki)'oı·. 

Kuruluşundan bu yana TSKB 
ye en çok kaynak sağlayan ku
rUI.Q Dünya Bankası. 1951- 1974 
yı lları  ara sında Dünya Banka
Si. TSKB'ye 233 milyon dol.r 
kredi vermiş, runya Bankası
nm yan kuruluşları olan IDA 
ve IFC'nin verdiği krediler 
bunun d ı şında kalıyor. TSKB
nin Avrupa sermayesi i l e  de 
arası çok iyi. TUrkiye'yi Or
tak Pazar' a pazar yapan an
laşmanın 1963yılında imzalan
masından bu yana TSKB. Av
rupa Yatırım Banka sı'ndan 70 
m i lyon dolar kredi aLmI ş. Fe
deral Almanya tekellerinin 
sermaye ihraç aracı olan Kf\V
den alınan krediler i se 155 mil
yon DM. Özetlersek. 1974 yı
l ı  sonunda 'TSKB kaynakları
nJn 'J 60'ını Dünya Bankası 
grubundan. 'k IS' ini Avrupa 
Yatı rım Bankası 'ndan ve cı 13 · 
ünü de KfW'den alınan kredi
ler olu şturuyor, Geriye kalan 
ik 9 da gene bu tür kuruluşla
rın verdiği krediler.  Bu kadar 
" mi l l i 'I bir kuruluş doğrusu az 
bulunur, 

. 

Yeni sömUrgeciliğin Türki
ye'deki uygulayıcı lığı göı'evini 
yüklenen TSKB'nin 1951 vıl ın
dan bu vana emperyaıi zmin 
yardakç ısı olarak neler yaptı
ğını incelemek çok aydınlat.
Ci sonuçlar vel'İyoL l\lal'şal 
Planı çerçeveSinde Türkiye'ye 
giren Amerikan sermayesinin 
özel sektöı'e da�ıt ımını .  1951 
y ı l ından başla�ıarak TSKB H st
lenmiş, Türkive burju vazisi
ne parasa i kaynak s�Klamak 
amacını güden ve başlangıcta 
5'1 . 5  mi h'on I I ra ola l'ak sap !l
nan Marşal Planı Özel Teşeb
büs Fonu. rSKB'nin cmdnde, 
Du fon önce 1 17 ıullyon l i rm':ı, 
sonunda da 277 m i lvon l i ı'a\'a. 

çıkarılıvor. Bu puı'aları da
ğıtma yetkisi TSKB'cle, I961 
yılında. Merkcz Bankası 'nda 
biriken kaı'şılık paralal'(ilm 
oluşturulan ve adına !lUSlisi 
TcşebbU slere Sermaye i !$l i nık 
Fonu denen 70, 5 mi lyon l i ra

lık kaynak da TSKBinin emri
ne veriliyor. 

TSKB. empe�'a l l ? m fn o den 
ii  güvenini kazan mı Ş ki. itha
lat finansmanı icin Amerikan 
"yard ı m l " ndan 1'Urklye'ye gc
len dövızleri özcl sektHre da
ğıbna I şini de U.t lenmiş. KQı· 
amacıyla fl Inn deği L .  sevubına, 
Türkiye'nın döviz sıkıntısının 
cn yüksek dUzcve vnı'clıı'{ı OP 
iktidarı ylIJarındn TSKB, 9, 5 
milvondolnrdövizdağltıvor ve 
döviz sutın almava purası yet
mcvcn ILhnlat(' ı lU l'll gene sevo
bına kredi a<;ı"or. Dünya Ban
ku::;ı ilı' TIirklve arasındakı i
l i şkilerln �cslldl14I \'ll1a l-dıı bi
le TSKB sıkıntı ,,·ekm ivor. 

TURKjyE SıNAi KALKıNMA BANKASrNIN KURUCULARı A RASINDA. 
iş BANKASı VE AKBANK CiBi MALi SERMAYE TEMSILC ILERI,  
OSMANLı BANKASI SELANiK BANKASI. BANKO DI ROMA GIBI 
YA BANC I BANKALAR iSTANBUL TiCARET BORSASı. I STANBUL 
TiCARET VE SANAYi ODAsı GiBi SERMAYE ÖRGUTLERi VAR. 
VEIIBi KOÇ. CABiR SELEK VE NURi DAG DELEN GiBi BUYUK 
iŞADA M LARi DA KURUCU . . . . .  
TÜRKjyE SıNAi KALK ıNMA BANKASPNIN ADI "BANKA" AMA 
KENDisi BANKALAR KANUNU ' NA TABi DEGiL. 
AYRıCA TiCARET KANUNWNUN 422. MADDESiNE DE UYMAK 
ZORUNDA DEGiL. YANi ÖDENMiş SERMAYESiNDEN DAUA 
FAZLA TAilViL ÇıKARTMAK HAKKıNA SAHip. iLK KURULL:Ş 
YILLARINDA . YILDA EN A Z  'i 6 ORANıNDA KAR ETMESI DE 
YASAL GARANTiYE BAG LANMıŞ • . . . .  

KURUCULAR. 12. 5 Mİ LYON TL iLE iŞE BA LAMIŞLAR, 
ŞiRKETiN BUGUNKÜ SERMAYESi iSE 193 Mi LYON TL. 

ABD ile yapılan anlaşmalar 
savesinde TSKB'nin kn�nlal'1nn 

döviz a)uyor. 
Kı'ed ilere bakıp da bu kav

nakln ı'ın gCT\'ek bi i· sttlıuvileş
mc yolunda hnrcnnd ıjtını dUşU
nUrseniz yan ı l l l' ı·n n ı z .  Böyle 
bır snnuyl1eşme haı'ekeli em
pel'vnllzrnln çıktl " l n l' lnu aykı
rıdır. Onun içinde TSKB. kre
di vel'ccejti vcvu kUl'ulu şunu 

. 
finanse edece�1 tituu,vI gil'i
şimlerını çok titizlikle seç� 
yor. Kredi verilirken uvgula
nan kıstaslardan biri "dev pro
Jelerin değU. bUhassn göste
dşslz fakal sUratle netice vc
rlr işlerin tercihi " ,  Bır başka 
kı sto s dn "küçük ve biiyUk sn
nn\'1 faı'kı gözetllmernesl ", 
i lalbuki snnayl lesme 8U ı·ee l
nin temel I lk.lerlnden birisi. 

sınai kunıluşlarırr bcliı'li biı' 
büyi.ikıükten daha kliçUk ö lçek
tc kuru1mumasını öngörUr. A
mn TSKB'nin sana�'ilcşmcye 
gCl'çekten katkı yapmak gibi 
bir amacı olmadığı için. em
peryalizmdcn sağlanan para
lur. "klını kayısı ", "domates 
salçası". "kil ve kalker" , 'bi
racılık" , "dericilik" vb, Sttlıa

yi kollarına yönclti l i�'or, Em
peryalizmin de istediği ?,alen 
bu : Tiit'ki\"e ekonomisini ken
di çıknrl�rı do�ı'ultusunda yö-' 

netmek ve TUI'kiye'vi kendi 
sunuyii için biı' paı.ar ve b i l' 
hammadde kıı�'nnıtı olunlk tut
mak. 

Tsı,a'nin dnğıttı�ı kı'ecl ilt'
dn yarısına �'ahın bır blilUmii 
at'u ınıılları (�lmento. ın�, 
topruk. cam. orlnan OrUnleri) 

Ureten s:.uıuyie, " 36'sı tüke
tim m u l lul' l  sunadine verili
voı'. Ynt ırın'! maııorı (TSKB, 
�'aydanlık. tenceı'e. kUl tabIn
sını da vnı ı r ı m  malı sayıyor) 
sannyiine u"rılun kı'edi ise 
nncak f i 16. 7 

BütUn bu fuuliyetleri sıra
sında TSKB. iki emekli orgc
naralin ,-üksek finans bilgi le
!'inden de ,'ararlnnıvor. Bu 01'
genel'n l lerden b i d s i .  12 l\Ia ı'l 
ml1hl ınl �ının invalu"ıcıların
dım eski GencI I,u rmuy Baş
l..:mı ıı. lt'nıduh TnJ.,.'lnnç. diğeri 
ise Naz illi Ku ı'n.koç, TSKB'nin 
l'i.i rki"e'Cıckl J...'Üı·cvinin ne 01-
du;1.lIllu \'lıkarda anlatmaya ('8-
I ı ştı�ımız ı. .. in Ta�.,nn(' ve K� 
I'llkO(" UIl TSKB Yönetim Kuı"'U

lun ,I;ı nl,'(lelı bulunduklurını 
",�l'lca vOl'umlumaya gerek 
vok Sun )voru?. 

Kurucular 
bakmak. TSKB

etmek için 
anlamaya yeter

asında iş Ban
gibi mali ser

temsilcileri; Osmanlı 
Bankası. 

gibi yabancı 
istanbul Ticaret 

Ticaret ve 
sermaye ör

Vehbi Koç. Ca
Nuri Dağdelen 

işadamları da ku

kuruluş amac ı .  
özel serma

kurulan sa
tesislerinin sermayesine 

yardım etmek" 
kuruluşlarının 

senetleri ve 
l1tiyel elin

sağlamak, " 
banka ama ken

Kanunu'na tabi 
1958 yıllarında 

kanun. bu banka
''banka'' saymıyor. Dal ası 

Ticaret Kanu
maddesine de uy

değil. Yani. ö
serma\'esinden daha 

vil çıkart
sahip. İlk kuru
TSKB'nin vılda 

oraııında kar etmcsi 
bağlanmış. 

lan 5 660 S3-
sahiplerinin 

"ılda en az ti G 
etmelerini Maliye 

etmiş. Böy
can kurban, 

ve kaynakla
ulufe ulufe uluf olarak 

türlü yolu var. 

kuruluşunda en 
kurum Dün
S::izleşme'yi 

DUnya Bankası 
TSKB'nin ilk Ge

gene Dünya 
Norman M. 

TSKBkurucuları ser
milyon lira 

ışlar, şirketin 

tak Pazar' a pazar yapan an
laşmanın 1963yılında imzalan
masından bu yana TSKB. Av
rupa Yatırım Banka sı'ndan 70 
m i lyon dolar kredi aLmI ş. Fe
deral Almanya tekellerinin 
sermaye ihraç aracı olan Kf\V
den alınan krediler i se 155 mil
yon DM. Özetlersek. 1974 yı
l ı  sonunda 'TSKB kaynakları
nJn 'J 60'ını Dünya Bankası 
grubundan. 'k IS' ini Avrupa 
Yatı rım Bankası 'ndan ve cı 13 · 
ünü de KfW'den alınan kredi
ler olu şturuyor, Geriye kalan 
ik 9 da gene bu tür kuruluşla
rın verdiği krediler.  krediler.  kre Bu kadar 
" mi l l i 'I bir kuruluş doğrusu az 
bulunur, 

. 

Yeni sömUsömUsö rgeciliğin Türki
ye'deki uygulayıcı lığı göı'evini 
yüklenen TSKB'nin 1951 vıl ın
dan bu vana emperyaıi zmin 
yardakç ısı olarak neler yaptı
ğını incelemek çok aydınlat.
Ci sonuçlar vel'İyoL l\lal'şal 
Planı çerçeveSinde Türkiye'ye 
giren Amerikan sermayesinin 
özel sektöı'e da�ıt ımını .  1951 
y ı l ından başla�ıarak TSKB H st
lenmiş, Türkive burju vazisi
ne parasa i kaynak s�Klamak 
amacını güden ve başlangıcta 
5'1 . 5  mi h'on I I ra ola l'ak sap !l
nan Marşal Planı Özel Teşeb
büs Fonu. rSKB'nin cmdnde, 
Du fon önce 1 17 ıullyon l i rm':ı, 
sonunda da 277 m i lvon l i ı'a\'a. l i ı'a\'a. l i ı

çıkarılıvor. Bu puı'aları da
ğıtma yetkisi TSKB'cle, I961 
yılında. Merkcz Bankası 'nda 
biriken kaı'şılık paralal'(ilm 
oluşturulan ve adına !lUSlisi 
TcşebbU slere Sermaye i !$l i nık 
Fonu denen 70, 5 mi lyon l i ra

lık kaynak da TSKBinin emri
ne veriliyor. 

TSKB. empe�'a l l ? m fn o den 
ii  güvenini kazan mı Ş ki. itha
lat finansmanı icin Amerikan 
"yard ı m l " ndan 1'Urklye'ye gc
len dövızleri özcl sektHre da
ğıbna I şini de U.t lenmiş. KQı· 
amacıyla fl Inn deği L .  sevubına, 
Türkiye'nın döviz sıkıntısının 
cn yüksek dUzcve vnı'clıı'{ı OP 
iktidarı ylIJarındn TSKB, 9, 5 
milvondolnrdövizdağltıvor ve 

ABD ile yapılan anlaşmalar 
savesinde TSKB'nin kn�nlal'1nn 

döviz a)uyor. 
Kı'ed ilere bakıp da bu kav

nakln ı'ın gCT\'ek bi i· sttlıuvileş
mc yolunda hnrcnnd ıjtını dUşU
nUrseniz yan ı l l l' ı·n n ı z .  Böyle 
bır snnuyl1eşme haı'ekeli em
pel'vnllzrnln çıktl " l n l' lnu aykı
rıdır. Onun içinde TSKB. kre
di vel'ccejti vcvu kUl'ulu şunu 

. 
finanse edece�1 tituu,vI gil'i
şimlerını çok titizlikle seç� 
yor. Kredi verilirken uvgula
nan kıstaslardan biri "dev pro
Jelerin değU. bUhassn göste

sınai kunıluşlarırr bcliı'li biı' 
büyi.ikıükten daha kliçUk ö lçek
tc kuru1mumasını öngörUr. A
mn TSKB'nin sana�'ilcşmcye 
gCl'çekten katkı yapmak gibi 
bir amacı olmadığı için. em
peryalizmdcn sağlanan para
lur. "klını kayısı ", "domates 
salçası". "kil ve kalker" , 'bi
racılık" , "dericilik" vb, Sttlıa

yi kollarına yönclti l i�'or, Em
peryalizmin peryalizmin per de istediği ?,alen 
bu : Tiit'ki\"e ekonomisini ken
di çıknrl�rı do�ı'ultusunda yö-
netmek ve TUI'kiye'vi kendi 
sunuyii için biı' paı.ar ve b i l' 
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Sermayenin 
MSP hurucu 

METiN ÇULHAoGLU 

Sermaye , Türkiye'de bir dönem rahat gUnler yaıodı . 1 965-1971 
arasında sermaye egemenliği , siyasal planda bunalımsız ,  kool isyonsuz AP 
ik tidarları ile sUrdU . Bu dönemde ciddi bir ekonomik bunalım söz konusu 
deği ldi . Eldeki ekonomik imkônlar ve elveriıli  koıul lar sayesinde, serma
y�ni� iç sürtüımeleri ön plana ç ıkmamııtl,Sermayenin siyasal örgütü AP ge
nı� bır kit le tabanına sahipti h6lô . Bu nedenle ,  TUrkiye'de sermaye ege
menliğinin k i t le tabanın ı  ve vurucu gUcUnU olu�turan din motifine duyulan 
gerek bi le giderek azaldı . AP, I l laik porti" görünümUnü bir çok ki�iye ve
rebi ldi .  

1970 y o l ı  i l e  birlikte, TUrkiye kapitalizmi daha önce eıi görül
me�iı 

,
boyutlarda bir ekonomik bunal ım ın  içine gird i .  Bu bunal ımın,  siya

sal ıktıdar planına yansıması aloğandı ; ve yansıdı do. AP, ii 41� lerle ken _ 
di içinden bölUndU . Sonro 12 Mort dönemi geldi . 12 Mort dönemi iktidor
ları , ekonomik bunalım ortamında sermayenin, oma ağırl ı k l ı  olarak buyük 
sermayenin çıkarlarını kol ladı lor. 

Bugün için 12  Mart dönemi bir anlamda geride kaldı . iç ve d ı �  
ko�ullar yeni b i r  12  Mart deneyine iz in  vermez . Şimdi sermaye, 12  Mart 
dönemi öncesi iktidar biçimlerine dönmek zorunda. Ama görünen iki bUyük 
engel var: Birincisi , ekonomik bunal ım �iddetini koruyor . Hatta 12 Mart'
tan bu yana yeni boyutlar kazandı . ikincisi , sermayenin kit le tabanı artık 
eskisi gibi değil • Bölünmü� durumda. Bu, birincisine bağ l ı  bir sonuç . 

Bu iki etken, sermayeyi yeni aranl�lara itiyor. Aranııın hedefi , 
ekonomik imkônlarla sağlanması imkansız olon sermayenin iç bütünlüğünü 
baıka araç larla sağlamak. Bu araçlardan biri din. Ve bu motifin bel ir l i  bi
çimlerde kul lanı lması . AP, bu si lahı kul lanma yeteneğini büyük ölçüde yi
tirdi . Şimdi,  geriye dönüı imkanları arıyo;. Son olarak , din görev l i leri top
lantısı nda AP'nin gövde gösterisi denemelerinegiri�mesi , bunun kanıtı . Ama 
ne yapsa, eskiye dönü� imkônları s ın ı r l ı .  Çünkü, bu silahı AP den çok da-
ha etk i l i  biçimde ku l lanan MSP var artık sahnede. 

' 

Bir yanı lg ıdan kurtulmak gerek . AP, büyük sermayenin örgütü. 
Ama di,n si lahının yerine "kapitalist rasyonalizm"i tercih etmi� deği l .  Yal
nızca, bu silahı , daha iyi kul lanan ba�kalarına kaptırmıı durumda. ikinci _ 
s i ,  MSP'nin silahı din,  ama MSP bu silahı tekelci bUyük sermayeye karı i 
ku l lanmıyor .Tekelci bUy.uk sermaye ve sermayenin diğer kesimleri arası ndaki 
iç barı ıı kurtarma amacıy la,  demokratik ve sosyaJist güçlere kar�ı kul lanı 
yor . 

Bogün Turkiye'ye damgası nı vuran sınıf bUyük sermaye. Ama bü
yük sermaye kit le tabanından ve bunları oluıturan "uç beylerinden" vazge
çecek kodar güç l ü  deği l . Hele,  içinde bulundugumuz ekonomik bunal ım 
ortamında. Sermayenin "uç beyleri " ,  gel iıen kapitalizmin derinden sors -
fığı kUçük sermayedarlar i le,  sermaye birikimi bel ir l i  boyutları aııp finans
man ve pazar arayan yerel burjuvaz i .  

Buyuk sermayenin bel ir l i  kesimlerinin MSP'yi tercih ediı nedeni 
de bu gerçekte yatıyor . Buyük sermaye i l e ,  sermayenin "uç beyleri" ara
s ında, AP'nin kopardığı , ya da sL:rdüremediği i l iıkiyi ıu onda MSP sürdür
meye aday. MSP, çıkıı noktasında, kapitalist geliıimin sarstığı küçük ser
mayedarlarla, pazar aramıındaki yerel sermaye birikiminin s/jzcüsü olarak 
göründü.  Ancak, Türkiye kapi talizminin en belirleyici gücü büyük serma
ye, kısa sUrer-'e MSP'ye damgasını vurdu . Şimdi MSP bUyük sermaye adına, 
bu kesimle sermayenin diğer kesimleri arasındaki iç borı�ı korumaya çal ı � ı
yor.  

Sermaye , iktidarını sağlama bağ i amok iç in  her alma�ığı dü�ünmek 
zorunda . şu onda AP, sermayenin en gUç lU  partisi . Sermaye i le  AP arasın
daki ipler kopmu� değ i l . MSP ise, ası l  temsilcisi olduğu büyük sermayeye 
kit le tabanı olu�turabildiği /jlçüde sermayenin bel ir l i  kesimlerine " istikbal" 
vadediyor . Buyük sermaye, AP aracı l ı ğ ı  i le kOStUrdUğU sınıf ve tabakol arın 
korılS ı na ıimdi MSP arac ı l ığıylo çık ıyor. 

MSP Genel Boıkan, 'nın son gUnlerde soğdo soldo söyledikleri 
var . " Yurt dıı ındo uçok fabrikası kurmak" ," mi lyar l ık  20-30 fabrika kur -
mok" vs. gibi . Bunlaro genel l ik le  gUIUnUp geçiliyor. Oysa ciddiye a l ın
ması gerek . ÇUnkU Hocanın bir  bildiği var . Kapitalizmin geliıiminden y ı
kıma uğrayan, huzursuz olon s ın ıf  ve tabakalarla, e l indeki leri I I layıkıyla" 
değerlendiremeyen burjuvazinin böyle mitler ya do utopik vaadlerle uyu
tulabi i .  K ısacası Erbakan, kUçük sermaye sahiplerini ve bu-

eKıeı..e -

yUmek istiyen sermaye sahiplerini dizginlemenin yöntemlerini kavranıı.  Ge
ni� kUçük burjuva yığınları n ın  büyük burjuvazi ye karıı pol i tize olmasını 
engel lemede, mitlerin, sahte hedeflerin, gUIUnüp geçi len voodlerin önemi
nin iyi değerlendiri lmesi gerek . 

Aynı Nazi Almanya'sındaki gibi . Ekonomik bunalımdon yıkıma 
uğrayan orta s ınıf ın, iıçi s ınıf ı  yanında, büyuk sermayeye karil horeketlen
mesini önlemek için, buyük sermaye adına Nazi ler ortaya çıktı lor . Yahu
di l ik ,  masonluk \is .  gibi sahte hedefleryarattı lar yığınları n gözünde Sonun
da, bUyük sermaye adına .orta s ın ıf ları uyutmoyı., afyonlomayı bOiordl lar. 

Erbakan da bunu yopmaya çal ıı ıyor. Ilk bokııta, TUrk,,! 'in MHP
si daha IIfa�istll . Ancak , biraz daha derine ini ldiğinde Erbakan ' ın  tarihten 
daha iyi ders aldığı , Türkiye için daha geçerli  yöntemler kul landığı ortaya 
çıkıyor. En azından Erbakan 1930'lorın Nazilerini motornot takl i t  etmiyor. 
Bir anlamda, Türkiye'nin somut veri lerinden hareketle, o yöntemleri Türki
ye ko�ulJarına uydurmaya Çalı ilYor � 

MSP'nin ba�ları , t ı rmanma d/jneminde din motifinin önemini kav
raml� lar.Turke�' ten daha baıard ı  olmaların ın  bir nedeni de bu . Adı no hare
ket ettikleri s ınıf la, adına hareket ediyor görUndükleri sınıf arasındaki bo
rııın ne yollorla sağlanabileceğini de bi l iyad",.  Bu nedenle de TUrkeı'ten 
daha bi l inçl i  hareket ediyorlar . 

Artık MSP kortlorını doho oçık oynuyor . " iıçi-iıveren çatııması 
Batı 'n ın hastal ığıdır i bizde görülmezıt diyorlar. " iıçi hakkı do ne demek
miı?" diye soruyorlar. Nazi ler de "yahudi icadı" demiılerdi . Kendi lerine 
"yabancı" bulmuılardı . Hiç kuıkusuz,  Erbakanl ın  eline gUç geçerse, " Ba
t ı 'n ın  hasta l ığ ı ll nı Türkiye'den l Içıkarmaklt için e l inden geleni yapacak . 
Şimdiden kadrolar hazırlanıyor. Yalnızca Bakonl ık lardaki otomolarda de
ği l . MSP, gençliğe bUyuk önem veriyor . Yine, Nazilerin yoptığı  gibi . 
Askerliğini yapmomı� imam vemüezzin�rin bu. görevlerini polis olarak yap
malarını öng/jren tasarıyı hazır layan, MSP'f j  Içiıleri Bakanı . 

Solun, demokratik güçlerin bunları dikkate olmaları gerek . Gu
lUp geçmek , olay etmek , .yetmiyor . Hitler'e/anun köpeklerine de boılarda 
çok kiıi gUIUp geçmiıti . Sermaye bugUn bunalım içerisinde. i leride çok 
daha bUyuk buna l ım lar içinde olacak. i lerideki bunalımlar ,  sermayeye, 
çok daha pervas,z tercihlerle pervosız  adımlar attırocak kodar bUyuk ola
cak . 

CHP'nin de dikkatli olması gerek iyor. Ecevit ' in  son gezi lerin
de sUrek l i  olarok MSP yi hedef olmas ı , din konusuno eğilmosi belki de bu 
dikkatin UrUnU . Yine de doho buyUk dikkat gerek . ÇUnkU CHP'de,foıiz
min gerçek oğababası olon bUyük sermayeyi unutup, faıist örgUtlerin kit
le tabanıar ın ı  abortma eği l imleri var. Kimi ler i ,  llsonunda bUyük sermaye
nin damgasın ı  yemi� olsa bi le,  f"JJizm kUçük burjuvazinin hareketidir. " 
diyorlar. Buyük sermayenin, küçUk ve orta burjuvaziyi savunduğunu iddia 
eden faıist örgutleri hemen hemen en baıından itibaren denetimine aldı
ğ ı n ı ,  i l erisi için "beslediğini �unutuyorlar. Fa�izmin durduru lması ve faıiz
min kit le tabanının faıizmden koparı lması gUçlU sosyalist ÖfgUtlerin iıi . 
Demokratik gUçlerin g/jrevi ise, her an uyanık olmak, Utopyacı olmamak , 
ve faıizmi lIeğiterek" yola getirebi leceklerini sanmamok . 
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kol ladı lor. 
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Hocanın bir  bildiği var . Kapitalizmin geliıiminden y ı
olon s ın ıf  ve tabakalarla, e l indeki leri I I layıkıyla" 

burjuvazinin böyle mitler ya do utopik vaadlerle uyu
i .  K ıi .  K ıi .  sacası i .  sacası i .  Erbakan, kUçük sermaye sahiplerini ve bu-

eKıeı..e -

yUmek istiyen sermaye sahiplerini dizginlemenin yöntemlerini kavr
ni� kUçük burjuva yığınları n ın  büyük burjuvazi ye karıı pol i tize 
engel lemede, mitlerin, sahte hedeflerin, gUIUnüp geçi len voodlerin 
nin iyi değerlendiri lmesi gerek . 

Aynı Nazi Almanya'sındaki gibi . Ekonomik bunalımdon 
uğrayan orta s ınıf ın, iıçi s ınıf ı  yanında, büyuk sermayeye karil hor
mesini önlemek için, buyük sermaye adına Nazi ler ortaya çıktı
d i l ik ,  masonluk \is .  gibi sahte hedefleryarattı lar yığınları n gözünde 
da, bUyük sermaye adına .orta s ın ıf ları uyutmoyı., yı., yı. afyonlomayı bOiord

Erbakan da bunu yopmaya çal ıı ıyor. Ilk bokııta, TUrk,,!
si daha IIfa�istll . Ancak , biraz daha derine ini ldiğinde Erbakan ' ın  
daha iyi ders aldığı , Türkiye için daha geçerli  yöntemler kul landığı 
çıkıyor. En azından Erbakan 1930'lorın Nazilerini motornot tak
Bir anlamda, Türkiye'nin somut veri lerinden hareketle, o yöntemleri 
ye ko�ulJarına uydurmaya Çalı ilYor � 

MSP'nin ba�ları , t ı rmanma d/jneminde din motifinin önem
raml� lar.Turke�' ten daha baıard ı  olmaların ın  bir nedeni de bu . Ad
ket ettikleri s ınıf la, adına hareket ediyor görUndükleri sınıf arasındaki 
rıı ın ne yollorla sağlanabileceğini de bi l iyad",.  Bu nedenle de 
daha bi l inçl i  hareket ediyorlar . 

Artık MSP kortlorını doho oçık oynuyor . " iıçi-iıveren 
Batı 'n ın hastal ığıdır i bizde görülmezıt diyorlar. " iıçi hakkı do 
miı?" diye soruyorlar. Nazi ler de "yahudi icadı" demiılerdi . Kendi
"yabancı" bulmuılardı . Hiç kuıkusuz,  Erbakanl ın  eline gUç geçerse, 
t ı 'n ın  hasta l ığ ı ll nı Türkiye'den l Içıkarmaklt için e l inden geleni 
Şimdiden kadrolar hazırlanıyor. Yalnızca Bakonl ık lardaki otomolarda de
ği l . MSP, gençliğe bUyuk önem veriyor . Yine, Nazilerin yop
Askerliğini yapmomı� imam vemüezzin�rin bu. görevlerini polis ola
malarını öng/jren tasarıyı hazır layan, MSP'f j  Içiıleri Bakanı . 

Solun, demokratik güçlerin bunları dikkate olmaları gerek . Gu
lUp geçmek , olay etmek , .yetmiyor . Hitler'e/anun köpeklerine de 
çok kiıi gUIUp geçmiıti . Sermaye bugUn bunalım içerisinde. 
daha bUyuk buna l ım lar içinde olacak. i lerideki bunalımlar ,  
çok daha pervas,z tercihlerle pervosız  adımlar attırocak kodar bUyuk 
cak . 

CHP'nin de dikkatli olması gerek iyor. Ecevit ' in  son gezi
de sUrek l i  olarok MSP yi hedef olmas ı , din konusuno eğilmosi belki 
dikkatin UrUnU . Yine de doho buyUk dikkat gerek . ÇUnkU CHP'de,
min gerçek oğababası olon bUyük sermayeyi unutup, faıist örgUtlerin 
le  tabanıar ın ı  abortma eği l imleri var. Kimi ler i ,  llsonunda bUyük 
nin damgasın ı  yemi� olsa bi le,  f"JJizm kUçük burjuvazinin hare
diyorlar. Buyük sermayenin, küçUk ve orta burjuvaziyi savunduğunu 
eden faıist örgutleri hemen hemen en baıından itibaren denetimine 
ğ ı n ı ,  i l erisi için "beslediğini �unutuyorlar. Fa�izmin durduru lması 
min kit le tabanının faıizmden koparı lması gUçlU sosyalist ÖfgUtlerin 
Demokratik gUçlerin g/jrevi ise, her an uyanık olmak, Utopyacı 
ve faıizmi lIeğiterek" yola getirebi leceklerini sanmamok . 
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Halkın birligi politikasının 

K OMÜNisT PAnisiNiN sEçiM AFişlERi: ARTAN SAYGı NlıK 

İtalya'da , geçtiğimiz 15-16 
Haziran'da iki gün süren yerel 
seçimler yapıld ı .  40 Milyon 
seçmenin katıldığı seçimlerin 
en belirleyici özelliği, genel 
olarak solun ve özellikle Komu . 
nist Partlsininbaşarısı. Yerel 
seçimler, genel seçimler için 
geçerli olabllecekgenelleme
Lere elvermez. Ne var ki İtal
yan siyasal yapısı gözönüne a
lındığında bu ülkede lem\11 ve
rilerin kökünden altüst oldugu 
nu şimdiden söylemek mümkün. 

Son yerel seç imler 1970'le 
yapılmıştı. Buna karşın siyasi 
yelpazeY'i ve partileriııgUcUnU 
ele aldığımızda. 1972 genel sc 
çim sonuçlarmj kullanmak ge 
rekiyor. Bu seç imlerdençıkan 
iktidar gurubunu 4 parti oluş
turuyor. Oyların r: 38. 8'fni a 
lan Ifrlstfyan-Oemoknıllur. ',! 
9. 6 ile İtalyan Sosvalist Parli
si. Sosyal-Oemokrat Parti ve 
Cumhurlyetçiler. Muhalefette 
de dört gurup var: Oyların cı 
7. 2 'sl Ile İtalyan KomUnist Par 
tfsi. Libcr::ıııcr. Faşistler. ve 
Goşist gurupcuklar. Yerel "'<,im· 
lere bu dağılım ıçınde gidildI. 
İtalya'da önemıı yetkileri olan 
20 Bölgenin 15' lnde. 95 ll'ln 8G 
sıııda. ve 6347 belediye Mecıı _ 
sinde seçım yapıldı. Sonuçların 
en bdlrgin yanı, I Irlstlyan-De 
mokratlaı'ın 135'e düşmeleri. 
buna kaı'şılık da lKPlnın aldı
ğı oyların 'lf33, 51a çıkması 01-
rlu. 

AlL üst olan hesaplar 

KomUnist Partisinin bu başa
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rısı [talyan siy!lsi hayatının te. 
me! verilerini gerçekten alt
üst etti. Bugüne kadar Merkez· 
sağ, Merkez-sol ortaklıklarla 
ülkeyi yöneten Hristiyan Demok
ratlar ve bır bütün olarak sağ 
geriledi. oy oranı az da olsa 
artan İtalyan Sosyaııst Partisi 
ise yeni sorumluluklarla karşı 
karşıya: Daha ne kadar I şçi  Sı 
nıfının güçIU örgütü İKP'yi bir 
kenara itip burjuvazi adına 
HDP' ntn yöneUci kliğiyle 
iktidar ortaklığı kuracak ? Hri s 
Uvan-Demokrat Parti'nin taba 
nı da sola kayıyor: Bu,yöneti
eilerin kabul etmediği "Tarih
sel uzlaşmaHnın partinin laba
nını oluşturan katolik emekçi
ıcrct! benim sendiğinin bl r kanı 
Lı olabi l i r. Bu konuda hükUm 
vermek i�in vakit henü? erken: 
üstelik İKP Genci Sekreteri 
Be d inı,I'\Jc r, tam anlamıvla si
yasal iktic.luı· ı�jn salt '{r,I'lik 
biı' st!c:lm çOğ,m1uh'1.lnun Yeler
li olm ıvncağını ısrarlabelil'ti
yol'. �Imdlden bilinen bı r ger
çek yar ki o da siyasal Iklid:ı
rın bu sonuçlarllan gen'kcıı 
dersleri çıkarması gerekli ği. 

Vu rgul anın ası gereken bir 
başka nokta da faşlstlerln uğ
radıkları yenilgi. Seçim önce
si ortalığa yaymak Istedikleri 
lerör ve anarşi geri tepU.  Se
çimlerin bır başka özelliği de, 
seçmen yaşının IS'c indirilme
siyle 4 milyon yenı seçmenin 
Ilk kez oy kuıınnması oldu. De 
mokrallk gUçlerln ve İ!<P'nLn 
ilerlemesinde gençıığln oyları 
nın da etkisi oldu. UlusLararn 
sı dayanı şma da kendini gös 
terd ı :  Fransa'da çalı şan onbln 

basarısı 
lerce İtalyan işçi, Fransız Ko· 
münist Partisinin sağladığı a
raçlarla ülkesine dönüp oy kul
landı. Bu noktalardan birkaçı 
ayrıca ele alınmaya değer: 

faşİzmin elinde 

patlayan bom ba 

Gerçekten de seçimlerin bır 
anlamı da faşistterin oyların
dald büyük düşme. Miııtanları
nı küçük ve orta burjuvazinin 
gerici elemanlarından dev şi
ren Almirante yönetimindeki 
İtalyan Sosyal Hareketi boyu-

nun ölçüsünü aldı. Seçim önce 
sinde giriştiği faşist saldırılar 
la orta}Jğl bulandırmak ve Ko
münist Partisini yıpratmak is
teyen bu parti işçi sınıfından 
gerekli cevabı böylece almış 
oldu. Geniş emekçi yığınlar, 
faşizmin giriştiği tertipleri 17 
Nisan'daki 10 milyonluk büyük 
grevle protesto etmişlerdi. DI 
reniş oy pusulaları ile de devam 
etti. FaşizmLn Ioşlortı silahı 
geri teptl. 

Bunalımın hesabı soruluyor 

2. Dünya Savaşı'ndan bu ya
na ülkeyi büyükburjuvazi adı
na yöneten Hristiyan-Oemok
rat Parti. tekelci devlet kapi
talizminin bunalımı sonucu ye
ni lgiye uğradı. Bunalımın 
faturasını geniş emekçi yığın
lara ödetmeye kalkan Fanfani' 
nın partisinin elindeki en sl
hirıı silah antLkomUnlzm oldu. 
Ama bu da artık sökmüyordu. 
03rçekten de İtalya'yı sarsan 
bunalımı kapitalizm için en az 
zararla atlatmak amacıyla tUm 
olanakları seferber eden ikti
dar partisi böylece uyguladıitı 
politikanın karşılıltını aldı. Bu 

poııtikanın belirgin yönleri ne 
lerd ı ?  Orta ve kUçUk işletme
Ler aleyltine bır kredi kısıtla
masına gidilmiştı. Büyük ser
mayenin emrine tahsis edilen 
kaynaklaryüzUndenyerel yöne 
tım kredileri de kesllmlştl.Ge 
niş tüketim maddeleri aracılı
ğıyla dolaylı vergilere yöneli rı. 
nti ştı' Kamu bizmetlerlnde fi 
yatlar ve tarifeler yılksellil . 
miştı. Yalotlara zam yapılmış. 
tı. Ve hepsinin de ötesinde I ş .  
sizlik alışılmadık boyutlara 
ulaşmıştı : Tüm çalışan nüfu" 
sun %4, 5'u. Bir ntilyon 300 
000 nüfuslu Napollde çalışan 
nüfusun %25'1 lşslzdi. Tüm bu 
nedenler belirli bir bütünlük 
içinde ele alındığında Hristl
yan Demokratların yenilgisi 
açıklanır ama sol partilerin, 
özellikle de İJallnln başarı sın· 
da ayrıca özel nedenler var. 

i KP . nin büyük başarısı 

Geçen Mart ayında toplanan 
ve Berlinguer'in "Tarihsel Uz. 
laşma" önerisini kabul eden 
İ!<P 14. Kongresinden buyana 
yapılan bu ilk seçimin bu açı
dan da özel bir anlamı var. 
Gerçekten de büyük sermaye
nin sömürüsü albnda ezilen 
geniş katolik emekçi yığınlar 
kendilerine uzanan bu kurtarı· 
cı eıı sonsuza dek geri Itecek 
değillerdi. Görünen o id daha 
düne kadar HD'ye oy veren bir 
çok bölge bu seçimlerde İ!<P' 
ye oy kullanmış .  Bu genel vur
gulsmanınötesinde, İKP neden 
kazandı sorusuna cevap ver
mek gerek. Çünkü yıııardır 
yönettikleri belediyeler "Hal
ka en iyi, en düzenli bizrnet! 
gölUrmüşlerdlr de ondan. "Yüz 

lerce beledıyede tek başına ço· 
ğunluitu elinde bulunduran Ko
münlst delegeler EmHla-Romag
na bölgesini bır başlarına, 
Toscade ve Ombria bölgeleri
ni de İSP lle koalisyon haıınde 
yönetmektedirler. Mafiatnın 
huzursuz ettiği İtalya'da sade
ce komUnist yönetlmlJ beledi
yeler bu yer örgütüne karşı 
koyabilmek'te . Komünistleri 
herkes "dürUst, yürekli, yö
netimi ve ekonomiyi bilen kişi ' 
ler" olarak tanıyor artık. Ko ·  
münlstlere o y  vermek, "iyi yö
netim" Için oy kullanmak de
mek. 

Uluslararası boyutlar 

Bir yerel seçim sonuçların
dan kalkarak uluslararası du
rumda yenı gelişmeler bekle
mek, hele şu a şamada, olanak
sız. Ne var id söz konusu olan 
ülke İtalya. Kapitalist dUnya
nın en güçlü Komünist Partisi
ne sabip. Üstelik ABD karşı
sında sahada tutunma mücadele
si veren bir Avrupa'nın gilne 
yinde yer alıyor İtalya. Emper
yaıızmin Avrupa zincirlnln en 
zayıfhalkalarından biri. Çünkü 
Avrupa güneyinden epey yara 
aldı.  Portekiz şimdiden kaybe. 
dllmlş Işlemi görüyor. Brandt'�  
Pa1met siyle Avrupa serma
yesi şimdi biç değilse ispsnya� 
yı kurtarmaya çalışıyor. Fran
sa zaten Ortak Program Ile 
mutlak çoitunluitu demokratJt 
ve antitekel bır SOL Blrıık'e 
vermek üzere. Bu bütünlük ! 
çinde ele alındığında İ!<P'nln 
elde ettiği %33, 5'luk skor, bır 
yerel seçlm sonrasında blle 
nice uykuları kaçırmaya yete 
cek büyüklükte görünüyor. 
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üst etti. Bugüne kadar Merkez· 
sağ, Merkez-sol ortaklıklarla 
ülkeyi yöneten Hristiyan DemokDemokDemok
ratlar ve bır bütün olarak sağ 
geriledi. oy oranı az da olsa 
artan İtalyan Sosyaııst Partisi 
ise yeni sorumluluklarla karşı 
karşıya: Daha ne kadar I şçi  Sı 
nıfının güçIU örgütü İKP'yi bir 
kenara itip burjuvazi adına 
HDP' ntn yöneUci kliğiyle 
iktidar ortaklığı kuracak ? Hri s 
Uvan-Demokrat Parti'nin taba 
nı da sola kayıyor: Bu,yöneti
eilerin kabul etmediği "Tarih
sel uzlaşmaHnın partinin laba
nını oluşturan katolik emekçi
ıcrct! benim sendiğinin bl r kanı 
Lı olabi l i r. Bu konuda hükUm 
vermek i�in vakit henü? erken: 
üstelik İKP Genci Sekreteri 
Be d inı,I'\Jc r, tam anlamıvla si
yasal iktic.luı· ı�jn salt '{r,I'lik 
biı' st!c:lm çOğ,m1uh'1.lnun çOğ,m1uh'1.lnun çOğ,m1uh Yeler
li olm ıvncağını ısrarlabelil'ti
yol'. �Imdlden bilinen bı r ger
çek yar ki o da siyasal Iklid:ı
rın bu sonuçlarllan gen'kcıı 
dersleri çıkarması gerekli ği. 

Vu rgul anın ası gereken bir 
başka nokta da faşlstlerln uğ
radıkları yenilgi. Seçim önce
si ortalığa yaymak Istedikleri 
lerör ve anarşi geri tepU.  Se
çimlerin bır başka özelliği de, 

dald büyük düşme. Miııtanları
nı küçük ve orta burjuvazinin 
gerici elemanlarından dev şi
ren Almirante yönetimindeki imindeki imin
İtalyan Sosyal Hareketi boyu-

nun ölçüsünü aldı. Seçim önce 
sinde giriştiği faşist saldırılar 
la orta}Jğl bulandırmak ve Ko
münist Partisini yıpratmak is
teyen bu parti işçi sınıfından 
gerekli cevabı böylece almış 
oldu. Geniş emekçi yığınlar, 
faşizmin giriştiği tertipleri 17 
Nisan'daki 10 milyonluk büyük 
grevle protesto etmişlerdi. DI 
reniş oy pusulaları ile de devam 
etti. FaşizmLn Ioşlortı silahı 
geri teptl. 

Bunalımın hesabı soruluyor 

2. Dünya Savaşı'ndan bu ya
na ülkeyi büyükburjuvazi adı
na yöneten Hristiyan-Oemok
rat Parti. tekelci devlet kapi
talizminin bunalımı sonucu ye
ni lgiye uğradı. Bunalımın 
faturasını geniş emekçi yığın
lara ödetmeye kalkan Fanfani' 
nın partisinin elindeki en sl
hirıı silah antLkomUnlzm oldu. 
Ama bu da artık sökmüyordu. 
03rçekten de İtalya'yı sarsan 
bunalımı kapitalizm için en az 
zararla atlatmak amacıyla tUm 
olanakları seferber eden ikti
dar partisi böylece uyguladıitı 
politikanın karşılıltını aldı. Bu 

miştı. Yalotlara zam yapılmış. 
tı. Ve hepsinin de ötesinde I ş .  
sizlik alışılmadık boyutlara 
ulaşmıştı : Tüm çalışan nüfu" 
sun %4, 5'u. Bir ntilyon 300 
000 nüfuslu Napollde çalışan 
nüfusun %25'1 lşslzdi. Tüm bu 
nedenler belirli bir bütünlük 
içinde ele alındığında Hristl
yan Demokratların yenilgisi 
açıklanır ama sol partilerin, 
özellikle de İJallnln başarı sın· 
da ayrıca özel nedenler var. 

i KP . nin büyük başarısı 

Geçen Mart ayında toplanan 
ve Berlinguer'in "Tarihsel Uz. 
laşma" önerisini kabul eden 
İ!<P 14. Kongresinden buyana 
yapılan bu ilk seçimin bu açı
dan da özel bir anlamı var. 
Gerçekten de büyük sermaye
nin sömürüsü albnda ezilen 
geniş katolik emekçi yığınlar 
kendilerine uzanan bu kurtarı· 
cı eıı sonsuza dek geri Itecek 
değillerdi. Görünen o id daha 
düne kadar HD'ye oy veren bir 
çok bölge bu seçimlerde İ!<P' 
ye oy kullanmış .  Bu genel vur
gulsmanınötesinde, İKP neden 
kazandı sorusuna cevap ver
mek gerek. Çünkü yıııardır 
yönettikleri belediyeler "Hal
ka en iyi, en düzenli bizrnet! 
gölUrmüşlerdlr de ondan. "Yüz 



Dünyaya açılamayan 

kapitalizm 
MEHMET AKÖZER 

Kapitalizm anarıi i ç i nde ge l i  ıir . TUrkiye kapita l izmi , anorıik ge
l iımenin en iyi örnek lerinden biri .  Anarıik geliımenin sınırları zorlanınca 
"buna l ımlı , dUzenin temel kuralı  haline geliyor. TUrk iye'de de böy l e .  Böyle 
olmas ı n ı n  nedenlerinin bellnda emperyal izme bağı m l ı l ı k  geliyor. Emperyal iz 
me bağ ı m l ı  bir kapitalist yapıda sür� l i  dengeler bulunamıyor. Sürek l i  denge
lerin bulunamaması , dUnyo Uzerindeki yerinin kararl ı  bir biçimde saptanama
mos ı n ı  da getiriyor. Mekanik bok ı ı  açısı iç in  kavranması zor bir olgu . Fakot 
gerçek 

Sosyal ist sistemle emperyalist  sistem arasında soğuk savaıı n  geçerli 
o l duğu dönemde, Türkiye kapita l izmi , Amerikan emperya lizminin "strat�jik 
ıemsiyesi" a l t ı nda " güneıllten karunuyordu . Böylece iç dengeler daha kolay 
bulunup sUrdürUld U .  Anarıik ge l i ımenin birikimleri d ı ıa fazlasıyla yansımadan 
ç/lzUlebi Idi . 

Soğuk savaıın sona ermesiyle iç dengelerin kararl ı  olmasının önemi 
arttı . Hatto belir leyici  oldu. Yeni dönem iki yeni l ik getirdi . Sağlam dıı den
gelerin bulunması , ekonomik ve po l i tik gUcUn sUrek l i l iğini gerektiriyordu . 
Buna karıı l ı k ,  iç istikrarı garanti edebi len iktidarlar, esnek bir d ı ı  politikayla 
kapitalizmin ge l iıimindeki anorıinin dozunu azaltmo olanağ ı n ı  do artık değer
lendirebi l ir lerd i .  

TUrk iye kapi talizmi anarıi içinde geliıe geliıe bir özel l ik  kazandı : 
En gel iıen yönü, onarıik yönU oldu . U/aıı lan her denge, eskisinden daha bu
yUk bir onarıinin haz ı rl a nması pahası no oldu . 1 965-70 y ı l lar ı n ı n  Demirel ' i  bu 
i ı l e  uğraıtı . Bunal ımın  patlak verdiği  sı rada ıapkas ını o l ı p  " ne muhalefet ne 
de ik tidar" oldu . Bu orada tabanı n ın  böl Uneceği olas ı l ığını kUçUmsedi .  GUnUn 
birinde iktidara yeniden oturmak i ç i rı ,  kapitalizmin buna l ı m  dönem lerinde 
tUreyen " Selômet" çi l i ngirlerinin anahtarına muhtaç olacağı n ı  kestiremedi . 
Oysa 1975'e kodar anarıi kron i k leıt i .  1975 ' i n  Demire l ' i gerçek iktidara eski
sinden daho uzak olduğunu anlamakla meıgul . 

Burada durup 6S-70 Demirel ' in in  �radığı d ı ı  dengelere boka l ı m .  
Demirel, artık ekonominin stratejik konumdan önce geldiğini görd U .  Demirel ' in 
bu dönemde yaptığ ı , dUnyadoki yeni dönemin yen i l ik leri nden yararlanmaya 
çal ı ımak oldu . Birincisinde d ı ıardaki l eri , ikincisinde kendisini kandırmaya 
ç o l ı ıorak . Dı ıarda aradığı yeni denge merkezlerine, kendisini güçlU ol arak 
tanıtmaya ç a l ı ıt ı . içerdeki dengeyi sUrdUrmesine yard ımcı olacak dıı  ağı r l ı k  
noktalarının kendisine gUvendiğini varsaydı . Olaylar yanı ld ığ ın ı  gösterdi ve 
gösteriyor. 

Demirel 'in Türk iye'yi alelacele AET'ye sokmak to o den l i  ocele et
mesinin mantığı buyd u .  Hesap, yok/oıon bunal ımı  Avrupa Birleıik Devletle
ri 'nin " pol it ik  ıemsiyes i "  a l tında kozasız belasız savuıturmaktı . Daha da i leri 
gitt i . Avru pa ' l ı lara, TUrk iye'nin Avrupa emperyo lizminin Asya 'daki uzantısı 
olabileceğini vaad etti . 1967 Moyıs ı 'nda ıunu söyledi : " TUrkiye ortak l ı k  yolu 
ile gerçekleıtireceği iktisadi engetrasyon lo,  kalkınma çabo:sındaki bir ekono
m i n i n  geliımiı ekonomilerle yararl ı  bir birleımeye gidebileceğin; ispatlayon 
boıarı örneği olacak ve böy lece gel ivniı Avrupa ile az ge l i ım i ıler k ı tası Asya 
arasında hayati bir köpru haline gelecektir . "  Demirel ' in  Avrupa i le Asya ara
sında kurabi Idiği tek köprü Boğaz KöprU�u oldu . Onun da kurdelôsı nı boıkaIa
rı kest i .  

Demirel ' in  beklediği bunalım 1969'dan sonra patlak verdi . Buna 
karıı l ı k ,  Avrupa 'nın Türkiye kapitalizmine verdiği ilk " ceza ödevi" 1970 de
val Uosyonu aldu. Buna l ı m  1971 'de siyasal planda re jimin iı /emez hale gelme
siyle sonuçlandı . Bu, Türkiye kapitalizminin gUçsUzIUğUnü kanıtladı . Buna l ı m  

uzadı . ÇözUmUne uloJı lomodan k i tl elere yansıdı . i� denge kurulamodı ,  ak
si ne serposordı .  Sermaye birikimi kısa görUıl U  strateji lerle yürUtUldU . TUrkiye, 
Avrupa emperyalizminin gUvenini yitirdi . TUrk DIJiıleri, Avru pa 'nın  siyasal 
bUtUnleıme çal ı ımalarını "gazete haberleri" nden iz lemek zorunda kaldı . 
1974 Temmuz 'una kadar sermaye , Yunanistan'daki Alboylar cuntası n ı  bir ö l 
çude kendi lehine k u l l anmaya ç a l ı ıt ı .  Fakat Avrupa, TUrk iye'nin dengesiz 
kapitalizmine karıı yUkUmlUluklere girmeye niyetli deği ldi . Giderek , TUrk i 
ye'nin AET'den olabildiği her /ldUn, uygul onono dek demode oldu . 

K ı br ıs  bunal ı mı sermayeyi haz ı r l ıksız yakaladı . Amerika, Ada ' n ı n  
taksimini sağlamak iç in  K ı brıs ' ta faıist bir darbe dUzen led i .  Ecevit hukUme
tinin tepk isi baılangıçta Amerika'n ın  hesapladığı biçimde geliımedi . Sermaye 
parti leri , Amerika 'n ın  kÜ5eceği gerekçesiyle K ı br ıs 'a mudahale edi l mesine 
karıı ç ı k tı lar . Amerika müdahaleye "seyirci k a l ı p" , olaylar daha sonra IItak
sim" doğrultusunda geliıince mUdahaleye sahip çıkt ı lar . 

Sermaye K ıbrıs'a mUdahale edilmesine karıı gelirken, sonunda 
iyice yal n ı z  kalacağını sanki bir s ın ıf  içgUdÜ5Uyle seziyordu . TUrkiye 'nin 
K ıbrıs 'o müdahalesine engel olmayan Amerik a ,  bunun arkası ndan Yunanistan 'a 
haı görunmek iç in  Turkiye'ye karıı s i lôh ambargosuno baıvurdu . Amerik a ' n ı n  
Ada'daki fi i l i  durumu değiıtirrnek g i b i  b i r  niyeti yoktu. Aksine,  f i i l i  durumun 
kısa zamanda hukuki bir duruma dönUım�si hesaplanıyordu. Amaç , TUrkiye i le 
Yunanistan 'ı  bir pazarl ı k  masasına oturtmaktı . 

RUıtUnU bir turlu ispatlayamayan sermaye en baıta Avrupa 'nı  n bas
kıs ıy la  karıı loıtı . Amerikan baskısı,bir pazar l ık ortamı n ı n  aranması bi çiminde 
geliıiyardu; oysa Avrupa'nın  bask ısı daha ciddi ve etkindi . iç dengelerini 
yitirdiği bir sırada, sermayenin,  dı ıarda kol lamaya Ç a l ı ıt ığı  ağı r l ı k  merkez
leri birer birer kayıyordu. Sermaye, s i lah ambargosuyla iyice ıaık ı na döndU. 
Pazarl ığa oturmaya dUnden razıydı . Fakat istenilenleri verecek durumda de
ği Idi . Verm�si iç in  MC'nin hukUmet olması do yetmed i .  Verdiği takdirde bu
tUn siyasal gUcUnü oıon tedbirler o lmaya mecbur kalacaktı . 

1975 'de Baıbakanl ı k  kol tuğuna oturan Demirel öneml i  bir gerçeğin  
farkı na vardı . Eski Baıbokanl ığı  sırasında yürüttUğU po l i tikayla kandırabi ld i
ği sadece kendisiydi . Fakat, kendisini kandırmaya kendi gUcUnUn de yetme
yeceği bir gerçek önUndeydi :  TUrkiye kapital izmi , Amerika'nın stratejik ıem
siyesine burun k ı vıracak kadar rUıtUnU ispatlayamamı ıtı . 

CHP pazarl ığın  soruml u l uğuna ortak olmayı reddetti . K issinger bir 
CH P-AP ortak l ı ğ ı  önerisi getirdi . Bu da geri çevri ldi . Sorumluluk,  ortak bu
lamayınca "sahip" de bulorf.1adl . Sorumsuzluk havası iç inde Cephe , boyundan 
bUyUk söylenti l er yaymaya baııadı . 

Fakat sermayenin sorumlu sözculeri yetiıti ler. Amerika 'ya verilen 
noto (�) sermayenin Amerika'ya olon ihtiyac ı n ı n ,  Amerika'nın TUrkiye 'ye 
olon ihtiyacındon fazla olduğunu gösterdi .  " Sorumlu uyarı c ı l ar" , üslerin ka
patı l masına karıı Amer i k a ' n ı n  yumuıamayıp,  aksine daha sert bir tutum ala
bi leceğini görduler.  Gerçi Demire l ,  "sorumsuzluğun" egemen alduğu bir sı

rada, "bize ihtiyacı olmayanlara muhtaç deği l iz" demiıti . Amerika ile Tür
kiye arasındaki köprulerin atı l masını Amerika'n ın  do istemediği söylenmiyor 
değ i l di . Fakat i l iıkilerin kopmaması iç in  i l k  giriıim Türk iye'den geliyardu . 

Türk iye 'de sermaye s ın ıf ı  nı n d ı ı dengeler açısından kazıarı nerdey
se tukenmek üzere. Oı ıardaki tUkenil, içerdeki buna l ı mlarını artırmak duru
munda. Bu, sermayenin önUmUzdeki sUre içinde MC tipi ik tidardan umud4nu 
kesmesini  çabuklaıtıracak bir etken. Sosyal istler ant i -emperyalist propagonda 
iç in  bu olanağı iyi değerlendirmek zorunda.  

Afrika'nın yen i bağ ı msız cum h u r iyet i 
ayrılıklarının Usteslnden gel
mesini bildi. Ttim Mozambik 
halkını ulusal bağımsızlık bay
rağı altında toplamayı başaı'
d ı ,  Şimdi. 25 Eyıui 1964'tebaş
tatılan silahlı savaşın yıkın -
tı lnrını ortadan kaldırmak. de
mokratlkyönetlmi işlerliğeka
vu şturmak, politik baitımsız -
Iığı ekonomik bağımsızlıkla ta. 
mamlamak vepekiştlrmek gll· 
revi var önUnde FRELiMOlnun. 

ayrı düşünemeyen. İkinci ola
rak silahlı savaş sırasında 
FRE UMOlnun yanında yer a
lan sosyalist U1kelerin deste
ği ve yardımı var. Asıl önem
lisi de Mozamblk halkının Kur
tuluş Savaşı boyunca edindiği 
devrimci deneyler var. Ger
çekten de yeni Lizbon HUkUme 
t l  2 7  Temmuz 1974'te sömUrge 
lerin buğımsızlığı Ilkesini ka
bul ettiği zaman FRE LİMO,Mo
zambik'in önemli bir kesimin! 
kurtarmış bulunuyordu. Bu 
kurtarılan bölgeler ekonomık 
verim esaslarına göre yeniden 
dUzenleruyor, eğıtım, sağlık , 
ulaşım hizmetler! derhal baş
latılıyordu. Halkın yakın işblr 
Iiğl Ile gerçekleşıırilen bu re
formlur sayesinde iktidarın 
gerekli organları da Baha o 
zamandan böylece oluIJmuş o
luyordu. 

m o z a m b i k  
Mozambik , 25 Haziran ' da bağımsızlığına kavuşuyor 

25 Hazi ranıda es

ki bır sömllrge bağımsızlığı

na kavuşuyor: Mozambik, 25 

Nisan 1974'te LIzbon'da doğan 
özgtirlUk gtineşl böylece Afrl

ka'nın bir kesımını daha ay
dınlığa kavuşturuyor. Ne var 
kı bu bağımsızlık bır IUtu! de

ğiL: 25 Hazıran 1962'de Edou

ardo MONDLANE önderliğin

de kurulan Mozamblk Kurtu
luş Cephesi'nin 1964'ten beri 

yUrüttUğU silahlı savaşın so
nucu kanla. ateşle elde edil
miş. Ulkeyi baitımsızlığa gö
tUren FREı)MO Ile Portekız 
hUkUmetl arasında imzalanan 
27 Temmuz 1974 anlaşması,ba
ğımsızlık gtinU olarak Mozam
bik halkının tek temsilcisi i
lan Cephelntn kuruluş yıldö
nUmUnU tmpladı .  Röylece Por
tekiz halkıru n özgtirlUk ve de
mokrasi mUcadelesi Mozam-

bik halkının ulusal bağımsız
lık kavgasıyla özdeşleştı. 

EMPERYAliZMiN 
TERTiPLERINE DtKKAT ! 

E ski b ı r  Portekız sömUrgesi 
bağımsızlığına kaw�uyor. Em 
peryalizmin. faşizmin. geri
cııığin bu çökUş karşısında ha
reketsiz kalmadığı , kalmayn
cağı ortada. Salazar. Caetano 
ve benzerleri C IA ve PIDE 
(Fa�lst Portekiz ' in  siyasi po
lis örgUtU) aracılığıyla Ango
la'da sahneye koymayı başar
dıkiarı ' Böl ve yönet'  taktiği
ni Mozambik'te de çok denedl
ler, Ne var ki. FRE LİMObu
na olanak tanımadı ,  Irk, dil.dln 

YENi KAZANı MlARA 
DOGRU 

FRE LİMO ve anun Partisi bu 
görevi baııarmada önemli koz 
lora sahip. Bir kez eski "ana 
valan" Portekiz'de demokrasi 
ve sosyaliı.m yolunda karArlı 
adımlada Ilerleyenbir iktidar 
var, kendı özgUrlUğUnU Mozam· 
bik halkının bağımsızlığından 

vtlRUvUş - 24 Hazıran 1975 - 13 

ğini gerektiriy
garanti edebi len iktidarlar, esnek bir d ı ı  politikayla 

ıimindeki anorıinin dozunu azaltmo olanağ ı n ı  do artık değer

talizmi anarıi içinde geliıe geliıe bir özel l ik  kazandı : 
yönU oldu . U/aıı lan her denge, eskisinden daha bu

l a nması pahası no oldu . 1 965-70 y ı l lar ı n ı n  Demirel ' i  bu 
patlak verdiği  sı rada ıapkas ını o l ı p  " ne muhalefet ne 

orada tabanı n ın  böl Uneceği olas ı l ığını kUçUmsedi .  GUnUn 
yeniden oturmak i ç i rı ,  kapitalizmin buna l ı m  dönem lerinde 

girlerinin anahtarına muhtaç olacağı n ı  kestiremedi . 
kron i k leıt i .  1975 ' i n  Demire l ' i gerçek iktidara eski

uzak olduğunu anlamakla meıgul . 
Burada durup 6S-70 Demirel ' in in  �radığı d ı ı  dengelere boka l ı m .  

stratejik konumdan önce geldiğini görd U .  Demirel ' in 
dUnyadoki yeni dönemin yen i l ik leri nden yararlanmaya 

Birincisinde d ı ıardaki l eri , ikincisinde kendisini kandırmaya 
aradığı yeni denge merkezlerine, kendisini güçlU ol arak 

içerdeki dengeyi sUrdUrmesine yard ımcı olacak dıı  ağı r l ı k  
gUvendiğini varsaydı . Olaylar yanı ld ığ ın ı  gösterdi ve 

Türk iye'yi alelacele AET'ye sokmak to o den l i  ocele et
Hesap, yok/oıon bunal ımı  Avrupa Birleıik Devletle

al tında kozasız belasız savuıturmaktı . Daha da i leri 
iye'nin Avrupa emperyo lizminin Asya 'daki uzantısı 

1967 Moyıs ı 'nda ıunu söyledi : " TUrkiye ortak l ı k  yolu 
tisadi engetrasyon lo,  kalkınma çabo:sındaki bir ekono

milerle yararl ı  bir birleımeye gidebileceğin; ispatlayon 
böy lece gel ivniı Avrupa ile az ge l i ım i ıler k ı tası Asya 

haline gelecektir . "  Demirel ' in  Avrupa i le Asya ara
köprü Boğaz KöprU�u oldu . Onun da kurdelôsı nı boıkaIa

beklediği bunalım 1969'dan sonra patlak verdi . Buna 
Türkiye kapitalizmine verdiği ilk " ceza ödevi" 1970 de

1971 'de siyasal planda re jimin iı /emez hale gelme
Türkiye kapitalizminin gUçsUzIUğUnü kanıtladı . Buna l ı m  

K ıbrıs 'o müdahalesine engel olmayan Amerik a ,  bunun arkası ndan Yunanistan 
haı görunmek iç in  Turkiye'ye karıı s i lôh ambargosuno baıvurdu . 
Ada'daki fi i l i  durumu değiıtirrnek g i b i  b i r  niyeti yoktu. Aksine,  f i i l i  
kısa zamanda hukuki bir duruma dönUım�si hesaplanıyordu. Amaç , 
Yunanistan 'ı  bir pazarl ı k  masasına oturtmaktı . 

RUıtUnU bir turlu ispatlayamayan sermaye en baıta Avrupa 
kıs ıy la  karıı loıtı . Amerikan baskısı,bir pazar l ık ortamı n ı n  aranması 
geliıiyardu; oysa Avrupa'nın  bask ısı daha ciddi ve etkindi . iç 
yitirdiği bir sırada, sermayenin,  dı ıarda kol lamaya Ç a l ı ıt ığı  ağı r l ı k  
leri birer birer kayıyordu. Sermaye, s i lah ambargosuyla iyice ıaık
Pazarl ığa oturmaya dUnden razıydı . Fakat istenilenleri verecek durumda 
ği Idi . Verm�si iç in  MC'nin hukUmet olması do yetmed i .  Verdiği takdirde 
tUn siyasal gUcUnü oıon tedbirler o lmaya mecbur kalacaktı . 

1975 'de Baıbakanl ı k  kol tuğuna oturan Demirel öneml i  
farkı na vardı . Eski Baıbokanl ığı  sırasında yürüttUğU po l i tikayla kandırabi
ği sadece kendisiydi . Fakat, kendisini kandırmaya kendi gUcUnUn 
yeceği bir gerçek önUndeydi :  TUrkiye kapital izmi , Amerika'nın stratejik 
siyesine burun k ı vıracak kadar rUıtUnU ispatlayamamı ıtı . 

CHP pazarl ığın  soruml u l uğuna ortak olmayı reddetti . K i
CH P-AP ortak l ı ğ ı  önerisi getirdi . Bu da geri çevri ldi . Sorumluluk,  
lamayınca "sahip" de bulorf.1adl . Sorumsuzluk havası iç inde Cephe , 
bUyUk söylenti l er yaymaya baııadı . 

Fakat sermayenin sorumlu sözculeri yetiıti ler. Amerika
noto (�) sermayenin Amerika'ya olon ihtiyac ı n ı n ,  Amerika'nın 
olon ihtiyacındon fazla olduğunu gösterdi .  " Sorumlu uyarı c ı l ar" , 
patı l masına karıı Amer i k a ' n ı n  yumuıamayıp,  aksine daha sert bir tutum 
bi leceğini görduler.  Gerçi Demire l ,  "sorumsuzluğun" egemen alduğu 
rada, "bize ihtiyacı olmayanlara muhtaç deği l iz" demiıti . Amerika 
kiye arasındaki köprulerin atı l masını Amerika'n ın  do istemediği 
değ i l di . Fakat i l iıkilerin kopmaması iç in  i l k  giriıim Türk iye'den 

Türk iye 'de sermaye s ın ıf ı  nı n d ı ı dengeler açısından kazıarı 
se tukenmek üzere. Oı ıardaki tUkenil, içerdeki buna l ı mlarını artırmak duru
munda. Bu, sermayenin önUmUzdeki sUre içinde MC tipi ik tidardan 
kesmesini  çabuklaıtıracak bir etken. Sosyal istler ant i -emperyalist 
iç in  bu olanağı iyi değerlendirmek zorunda.  
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FRE LİMO ve anun Partisi bu 
görevi baııarmada önemli koz 



• 

ı ra n 

Şah 
Nedim, Istanbul'un "Bır sengine 

yekp9.re Acem mUlkü fedMır" dedilt! 
zaman İran'da henüz petrol bulunma
nuştı. CIA da yoktu o zaman daha, 
SAVAK da. İşkence teknııtındekl geli ş
melere İran'ın katkıları da blünml
yordu. Bugiln hepsi var. İran, delt!
şen, kaynayan Orta-Ooğu'nun Japon
yası olma yolunda Ilerlerken I şadam
ları. onların akıllı akıl hocaları; der
ken Cumhurbaşkanı, arkasından "can 
dUşmanımız" Yunanistan'ın Dışişleri 
Bakanı, Muhammed Rıza Pehlevi' nın 
konuğu olarakAcem diyarına ayak bas
mak ıçın sıraya giriyor. Gezilerinden 
dönUşte petrolUn getirdiklerini, "A k 
Devrim'ti anlata anlata bitiremlyorlar. 
BUyük basın da petrolün ve Farah'ın 
hatırına derinlere inmiyor, susuyor. 
Oysa sesslzlilt! yırtmak gerek. 

mı mu ? 
• 

pıyon , 

Sessiz bir iç savaş SARAYDAN BiR GÖRÜNTÜ: SÖMÜRÜ VE ŞiDDET ÜZERINE K URULAN IHTI� 

Bugün İran'da sessiz bir iç savaşın 
sürmekte olduğunu söylemek abartma 
sayılmamalı. Gerçekien rakkamlar 
bunu gösteriyor: Son Uç yılda İran' da 
"mahkeme kararıyla" 280 kişi idam 
edildi. Sıyasal dUşUncenin kılıfların _ 
dan biri afyon kaÇakÇılığı; ama b u  
rakkam "intiharılları, ''kayıpllları ve 
de tUrıu çeşıtlı ''kaza''lara uğrayan
ları kapsamıyor. Halen Şah'ın zindan
larında Işkence altında çUrilyen siya 
sal tutuklu ve "mahkı1m"ların sayısı, 
batılı gazetecilerin verdikleri bilgi
lere göre elli bln!n Ustilnde. Bu bas 
kılar tepki doğurmakia geclkmlyor 
tabii. "İşkencecilere ölüm" kampan
yası çerçevesinde girişilen eylemler
de Şah reJlmlnln gilvenllk sorumlula -
rmdan birçok ileri gelen,ötekl dUnya -
yı boyladı. Aydınlar, devrımcı genç
ler, ilerici işçiler, kalıredici bır bas
kının kıskacında. Pek çoğu kurtuluşu 
kaçmada, İran't terketmede buluyor. 

Orta _ doğu' da yeni bir jandanna ... 

İran'dakl bu faşist baskıların altın
d.,Şah'ın ve onu tutan yerli gilçlerln 
Ulkeyl ABD emperyalizmiyle bUtUnl.ş
tirme çabaları var. Gerçi ABD İran'
la "ilgilenmek" ıçın GUney-Ooğu As-_ 
ya'dan kovulmayı beklemedı' 1953'te 
CIA'nın dUzenledllt! darbeyle, Ulke 
petrollerine sahip çıkmak I stedJit1 I
çin Muaaddık'ı ala� etmekle Iran'a 

verdiği önemi açıkça ortaya koydu. 
Ne var kı son yıllardaki gelişmeler 
İran'ın 1Izel bir Işlevi olmasıyla açık
lanablllr. Bu Işlev, ABD'nln bölged'4 
doğrudan bır slllıhlı mUdahale zorun
da kalması olasılığını ortadan kaldır
mak, azaltmak. "AsyalılarınAsyalıla
ra kırdırılması" demek olan UnlU Ni
xon doktrini. Amerikanın çıkarlarını 
"tehlike"ye atabUecek yerel karı şık
lıkları bastıracak bır kolluk kuvveti 
İran. Bu yUzden de sağlam olması, 
gilvenlıır olınası gerek. iktidara geli
şini CIA'nın darbesine borçlu ollın 
Şab,bu bakımdan aranan tiim nitelikle
re sahip. 

.... Ve yeni bir ordu 

Amerıkan emperyalizmiyle bUtUn
leşme aUrecl Içine giren faşist Şah 
reJimini ayakia tutan iki temel direk 
var: biri SAVAK, biri ordu. Her iki
si de "velinimeHertt' e IAtnın hizme
tinde. Ordu herşeylyle ABD'ye bağlı. 
Durmadan sılahlanıyor. 1973 - 1974'+ 
te ABD'den 7 mılyar 600 m Ilyon do -
larıık silah satınaldı. Hava kuvvetle
rinin sıparış ettilt! 80 adet F-14 uça
ğına ödenen 1, 5 mılyar dolar, Grum
man Alrc rnit Corporation şirketini If
ıastan kurlardı. Bugiln iran,A BD'nIn 
en bUyUk silah mUşterlsl. Geçtiğimiz 
4 Mart'ta Imzallınan yenı bır anllı""a 
Ile de Iıer yıı ı mılyardolarlık Am,!rI-

kan slllıhı satın almayı üstleııdl. 
12 000 İranlı subay Amerıka'da elt!

tim görmekie. İran ordusunda i 200'ü 
Unlformalı olmak Uzere 5 500 Ameri
kalı "danışman" ve s.ayısız İsrailU .. 
"teknlayen" çalışıyor. Iran'da bulunan 
20 000 Amerikalı'dan 13 000 'ının de 
MaJestelerlnln ordusunda görevıı ol
duğunu �t1antlk ötesi gazeteler yazı
yorlar. Aslında ordu, klasik anlamda 
devletin silahlı da olsa bır aygıtı 01-· 
makian çıkiı. Toplumun bUtUnUyle as
kerileştirilmesi aUreçinde kendine 1Iz.. 
gil kurumları ve örgiltlenlşl Ile temel 
görevi yUklenmlş durumda. Kendine 
özgil okulları, sağlık, kalkmma batta 
din örgiltU var. 

SAVAK : 
Emperyalizmin göz ü ,  kulagı 

Faşist baskıların başlıca uygulayı
cısı, CIA'nın Acemlstan şubesi SA
VAK. 1956'da kurulan SAVAK'ın başın
da askerler var. TUm araç gereç Ih
tiyacını CIA karşılıyor. Eğıtım ve ye
tiştirmede İsrailU teknisyenlerin de 
önemıı katkıları oluyor. CIA bu alan
da ışı o kadar ileri götilrdU kı, eski 
direktörlerinden biri olan Bay Helms' i 
Tahran' a BUyUkelçl atadı. "Yerinde, 
hizmet-yerinde denetimil anlayışını 
uygullıyarak. 

A8lıııda, SAVAK,lıIIkUmetln emrln -
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de bır gizli servi� olmanın 1I!e8iDde 
çalışıyor. Bır çeşıt PARALEL HU
KÜMET. Yurttaşları fi şlerne, Ispl
yonlama, terörız. etme, kitleleri gil
venslzliğe, kuşkuya dUşUrme gıbı 
''klasik'' görevler dışında asıl ışı. 
tiim devlet yönetimini denetlemek ve 
yöneltmek. Bu Işte yardımcıları tve 
de rakipleri), poııs örgiltil, ordu (2. 
ooro) ve Jandarma (2. Büro). 

Resm! olarak kullandığı personelin 
sayısı, ABD basınına göre 600 000. 
çeşıtlı aşamalarda geçıcı olarak Is
tihdam ettilt! "görevli" sayısı I se 3 
milyon, kaba bır hesapla ber LO İran 
yurttaşlMan biri. Bu "görevlilflertUr
lü çeşitli kılıklarda "Iş" yapıyor ılır: 
"Sayın mubblr vatanda,"olarak yetki ... 
II makamları l'uyaranlar" var. Fa
hiteler var; düpedüz IcraY1 faaliyet 
eyleyenleri sonra, ortalığı karı ,tır
mak Uzere 1IzoI olarak yetiftlrllml, 
"mltingçller" geliyor. Gerekilğlnde 
gösteriler düzenlemek, düzenlenenle
re katılmak üzere. 

Kısaca SAVAK "her yerde hazır ve 
nazır", G<Szle görtLnınez, tanınmaz. 
Soruşturma. koğuşturma gizlI. Tek 
sorumlu olduğu yer Ise Şah'ın bizzat 
kendisI. İran 'da denlr ki SA VAK Şab� 
ın gözü-kulağıdır. Ne var kı beyin 
"Made In USA" oldu�ı ıçın SAVAK 
Şah'tan da gilçlü. Slylendııtıne gilre 
Şah üç yıldır lIuveyda'yı Batbakanlık
tan uzaklaştırmaya çalı şmakia, SA
VAK buna engol olmakla. Ama Şab da 
SAV AK' ın gilcUnUn kendisininkinden 
bilyilk olduğunu bıııyor, bu yUzden ''pl
yonların en büyUğU" olına görevini 
yerıne getirmeye devam ediyor. 

Et kin dayanışma gereği 

Bu dayanışma herşeyden 1Ince fa
şist reJimi bu y1lnlerlyle saran ses
sizlik duvarını yıkmakla olur. Iran 
halkı, Iran gençliği Işte böyle bır kı.· 
kacın ıçınde. SAVAK'ın faşist baskı
larına karşı yığıtçe direnen Işçiler, 
k1SylUler, ilerici aydınlar, gençler ve 
onların mUcadelelerl derın bır &esaız· 
lIkle boğulınak Isteniyor, İtkencenln 
en barbarı, en çağdı şı teknlkierle uy
gulanıyor. Tutukluyu kollarından ta
vana asarak mabadına kırık 'I", d
ma vahşetine dek varan bu çaldı,ı uy 

gulamalar İran'da ''Y1Inetlrn y1lnteml" 
durumunda. muslararası Al Örgiltil, 
Demokratik Hukukçular De melt!, Hu 
kukçular Dernelt! bu gerçekleri azçok 
biliyor. TUrkiye devrimcileri de bi
liyor. TUm demokratik gilçler de bU
meli. Deha geniş kitleler de bilmeli. 
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KOLTOR \LE SANATTA YORIJYtIŞ 

Köpeksilik 

SOSYALiST GERÇEKÇiLICİN 
USTA YAZARı 

GORKi 
BiR BURJUVA TAVRı 

SERGiUYOR 

( . . .  ) Bır köşeye sıkıştırılan burjuva sınıfının belli başlı sığ'l.n:ıkları
nı hepimiz çok iyi tanırız: Tanrı .  metarızik ve köpeksi i ik (kinizm). Oysa Tanrı, inancının gücüyle yaratıp yine inancının ateşiyle ona can 
veren kişinin ruhunda yaşar. Çağdaş insanın killtenmiş ruhundaysa. değll 
Tanrı . taptığı bir kadın bile kolay koiay yaşamaz. 

Metafizik yengiden sonra iyidir, ama kavgadan önce. kesin bir bili
me ihtiyaç vardır, Metafizikse böyle olmaktan çok uzaktır, dolayısıyle. rak-Iaşao bozgun karşısında kafaiarı allak bullak olanların yüreğine su serpe
mez. ( . . . ) 

Burjuva sı�fı. toplumsal adaletin tarihsel yürüyüşü karş�sında. I s
ter i stemez köpeksiilği seçmiştir savunma aracı oiarak ( . . .  ) 

Çağdaş köpeksilik birçok eı;ıiinüş aitında ortaya çıkmaktadır; ama 
karamsarlığın kapkara m:ıntosuna büründüğü zaman çok daha kaba. çok 
daha aptalcadır. 

- Herşey boştur azizim! 
Eski püskU paçavralara sarınmış, korkudan Ur tir titriyen. kadidi 

ÇıkmıŞ burjuva. işte bu ı�narı gevelemektedir ağzında. 
Oysa hayat. özgUr eyieme duyulan susuziukta olanca canlılılııyle or 

taya çıkmaktadır. Ulusiararası kardeşliğe dayanan bir geleceğin gerçek
leşmesi için milyonlarca kahraman1 bırer er gibi, gö�sünü gere gere can 
veriyor. 

Köpeksi burjuva bunu bilmekte ve IMmı patlatmaktadır:  
- Eh. kuşaklar gelir ve gider, azizim! ( . . .  ) 
Eskiden. içten ins;ıniarın sevgi ya da öfkesinden doğduğu için sağlam 

ve gilzel olan karam sarlık, bugün. onu ağızlarına sakız yapıp çiğneyen,sal 
yaiarıyie kirieten, tekbiçlmU. mide bulundırıcı bir sersemUkier karı şı 
mı haUne getiren geveze burjuvanın eline düşmüştUr. 

Köpeksiler: 
- Biz hiç bir zaman hiç bir şey bi lemeyiz.  insan hayalını kuşatan sır 

iarın içine giremeyiz, derier. 
Sonra gidip sefih ve ahinksız bır yaşayışa dalarlar. 
Ve insanlardan birlnin. hayatın gizierini inceieye lnceleye. yeni bir 

buluşLa insan bilgisinl zenginieştirdiğlni. doğanın incelenmesinde yeni bir 
hız kazandırdılıını işittikieri zaman gözie göıiilUr öiçUde caniarı sıkılır. 

Ve öfkeli öfkeli bağırıriar: 
- BUtün bu çabalarınız boşuna! iUç bir şey bildiğiniz yok sizin. Doğ 

ruyu yanlı ştan ayı rma yetnerlnlz sonsuza dek eksik kalacak: 
Köpeksi adam. bu dUşUncesiyie, halk masalındaki .  sakatlığından ö

tUıii kendislni suçiayan demlrciye: "Öyieyse sen Lki kat sakatsın. çUnkU i 
kı gtSzUn var! . . .  " 

- iiayat yaşanmaya değ'er mi ? diye sorar köpek si adam. 
Sonra karşı savı sawnan dUzyazı ya da ştir. bir sUrU kanıt sıralar. 

Ondan sonra da en ıyı besınlerı alarak huzur içinde ve olablldl�lnce uzun 
yaşamaya bakar. 

ÇüokU hayatın yaşanmaya değmediği gösterildikten sonra. hızını ar
tırmaya, o değerli gUzeliiğin. O basit ve pariak DoğrU'nun geli şmesLne yar 
dımcı olmaı'a ne gerek vardır! Bu durumda, başkalarının çalışmasından 
elde edilen Uıiinlerle hiç dUşUnmeden yaşamak, kendı varlıllını . malını 
mUlkUnU -özellikle malını mUikünU - savunurken haksızlıkiar etmek. eski 
önyargıları sağlamlaştı rmck . buniara yenlierinl ekiemek. kadıni"ria dU
Ijilp kalkmak ve her şeye kara çalmak son derece mantıklıdır. Ondan son
ra da, kaskatı bir yUreğin duyduğu çı lgınca korku içinde. ödlekçe it'klime 
ierle, acıklı çığlıkiar atarak yavaş yavaş öimek. yeryüzUnden kendi var 
lığını temiziemek. buna karşılık halka değdiği yere yapışan yaianiarın.an 
lamsız Bilzlerin, aşağılık önyargıiarın ve daha başka pisliklerin arap sa
çına benzer yumakını bırakmak da en azından bunun kadar mantıklıdır. 

_ insanlık yaşayıp da ne bulacak ? diye sorar köpek si adam, Ve son 
ra Bağdan soWanderlenmiş fikirleri kendince kuşa çevirerek. birtakım i s
keletlere dayanarak tez eWen. keskin bir karara varır: 

_ IIaylr, yaşamasında bir yarar yok. 
Soruya verilen bu karşılık, hiç değilse erkendir. ÇünkU, mantılta vu

rursak, bu soru, şu ya da bu biçimde, yeryUzündeki bUtUn beyaz, kara. 
sarı ya da kııılderlll Insanların hayatın tum zevklerini tatmasından, InBln 
Iı(pn yüzyıllar boyunca ortııya koyduğu akıii"ra sığmaz eseri gözden geçir 
mssinden. geLenekierin yUce dejterinl aniayıp kendi engin yaşantılarının)'a 
rarını ölçmesinden sonra cevaplandırıloblllr ancak. 

İşte ancak o zaman. insanlar, oyblrii�iyieyerktlreyi havaya uçurma 
yı knrar13ştırablllrler. O zaman bwıo hakları olur. 

Ama sessiz bir devin vtlcuduno yapışmış asalakların. bu devln ynşa 

mas ında yarar var mıdır yok mudur sorusuna cevap bulmaya kalkması tlt ... 

rençtır. gUlUnçtUr: Kilpeksilik dediğimiz şey de budur işte. ( . . .  ) 

Sanık 

POLAT DEMiR 

Elimde ünlü oyuncu ve sinema yönetme 
ni Yılmaz Gilney'in "Sanık" iıdlı kitabı. Ki
tabın kapağına bakıyorum. kapakta bazı ga 
zetelerden alıntılar var. Gazeteler biribi
rine yakın başlıklar atmışlar. "Kılltür Sara
yını yakanlar açıklandı". "ihanet bedeli ola 
rak yUzbinlerce Ura alrnışlar"," 17 sanık i
çin savcı Idam i stedi. " HenUz kitabı okuma 
ya başlamıştım, radyo haberleri okuyordu :  
"YUksek Mahkeme Sabotaj Davası sanıkia
rı h.akkında beraet kararı verdi .  "Kültür 
Sarayını yaktıkları, iddia edilenler, Mar
mara Gemi si, Kastamonu Şi tebi ve Eminö
nU Araba Vapuru sabotajlarıru.n sanıkla
rı suçlusu diye gösterilenler suçsuz bulundu 
ğuoa göre, bu işleri kimler, ne için yap
nı şlard ı ?  

Yılmaz Glineylin "Saruk" adlı kitabını ka
ramda bu düşUnçelerle okudum. "Sabotaj " 
Davası" sanıklarından Yaşar Yılmaz'm sor 
gu dönemi anlatıLıyor kitapta. Yaşar Yıl
maz kitapta şöyle tanıtılıyor: 1945 te Medi 
ne'den doğma. Tuf:ınbeyli ilçesi BozgUney 
köyü nUfusuna kayıtlı.  İstanbul Teknik Uni 
versitesi son sınıf öğrencisı' Çalıştığı bU
roda. adım adım yaklaşan sinsi tehlikeden 
habersiz: birazdan nişanlısı Öksüz ile bu -
1uşma dUşUncesi lle statlk betonarıne hesa 
bı yapıyorken gelen Uç zlyaretçi(!  ) onu a
lıp götürdüler. 

Gerçek hayattan alınan bu olayı/Yılmaz 
GUıiey kendi akıcı Uslubu içeri sinde ve bır 
roman şeklinde ele almış. Kişileri yaşa- , 
yan gerçek kişiler, olaylar gerçek olaylar. 

Romanın kahramsmı Yaşar Yılmaz yok
sul bir .Anadolu çocuğu. Romanda doğduğu 
yer, çevresi somut olarak anlatılıyor. Yn 
şar yüzbinlerce yoksul köy çocuğuodan biri . 
Kızıldan, kızamıktanölmemlş. Eşit olma
yan köşullarda Liseyi bitirip Teknik Univer. 
siteye girmeye bak kazanmış. Koyünü . çev 
resinl, sını fını unutmamış.  Yaşarlın ser 
mayenin hışmına, işkencesine uğramasının 
nedeni, sınıfına yabancılaşmaması, sınıfı. 
nın adamı olarak kalmasındandır. 

Sermaye kendisine karşı gelmenin ne 
demek olduğuou onbi r gUn süreyie göster
miştir Yaşar'a. Hem de kendi ellyle değil 
"Biz emperyalizmin, sermayenin uşa[tı de 
ğiUz" diyenlerin eUyle. 

Faşizmin, emperyalizme ve onun işblr 
Llkçilerine karşı geleniere neler yapabile
ceğini görmek isteyenler mutlaka okumalı 
lar "Sanık"ı. . Korkudan kaybolmuş Ibnenin 
şeyi. . .  Nerde ulan erkekliğin? arıyoruz. 
arıyoruz bulamıyoruz" GÜ1üştiller. Bir el 
penlsini tuttu. "Haydi vedolaş erkekliğinle 
btr daha tadına vararnıyacaksın" ince bır 
tel bağladılar. Bir de ayak baş par
mağına . . .  bağıracak gUcü kalmamıştı 
"Kahrolsun faşizm, zulUm mutlaka yeni le 
cektir! " 

Yaşar. onbir gUn, sürekli bu şekilde Iş
kence görür. Artık onu Yaşar yapan hiçbir 
şey kalmamıştır. KültUr SaraY'nı yakmak 
la suçlanmaktadır. Oysa o gUn Yaşar Yıl· 
maz, Ankara'da Soayalist Gençlik ÖrgUtü
nUn Genel Kurulundadır. Kurban yanlış se 
çilmiştir . . .  
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• Sayın Yıldız, hükümet, Amerikaının silah ambar
gosunun sürmesi üzerine. TUrkiyeldeki Amerikan üs 
lerinin ve ikili anlaşmaların durumunu görüşmek ü
ze.e .Amerikan hilkiimetine 30 günlük bir siire tanıdı 
ve 30 gün sonra geçicfbtr statünün uygulanacağını a
çıkladı . Bu karar hükUmetin zaafının bir belirtisi ola
rak yorumlanıyor. Türkiyeıntn, ambargonun hukuki 
sonucu olarak doğan haklarını kullanınadığı belirtili
yor. Amerikan ambargosunun hukuki sonuç Larını a 
çıkLar mısını z ?  TürkiyeInin bunun karşı sındakt duru
mu nedi r ?  

e Bir kere .Amerika anlafTlalarl tek yanıt olarak bozdu.  
Bu bozulU dUımanca sayı labilecek bir  eği lime glltUrdU. 
Bu ambargo i le birlikte Amerikalılar bUtun yardımlorını , 
kredilerini, ekonomik olsun, askeri olsun destek lerini , 
devletleri genel politik amoçlarına göre ku l lanmak için 
yaptıklarının açık örnek lerini verdi ler. ÇUnku Amerika 
sıkııık bir durumda gıırUnUyor. Birçok diplomatik kural
ları do aıarok zor, bask ı ,  yıldırma sindirme metodunu 
açıkça kul lanıyor. Sarv-a bunu yaparken öZUf de arıyor. 
HukUmet, kabohat bende deği l ,  Kongre'dedir demek 
suretiyle ikisinin arasındaki tartıpnadankazanacağı za
manla pazarl ık  gUcUnU bir sUre için yUrUtmek istiyor. 
Bunlar inandırıcı değildir kuıkusuz. Amerika 'da bir dıı 
konuda hukUmetle kongre Çatııtığı zaman uzlaıtırmo yol
ları çoktvr. Amerika 'da geçerl i  yöntemler vardır .  On
ları kul lanabi l ird i .  Demek onlerı uygulamamıı ve bun
ları kul lanmak istemiı. Bir de Lu var ki, Amerika za
man ayarloması yapmaktadır.  Ambargoyu bir y ı l ,  hotto 
iki y ı l  önce isted i .  Bir y ı l  önce afyon Uzerine isted i .  
Tutmadı . K ıbrıs'tan sonra teloao dUıtu, oma fazla i leri 
gidemedi . Etkin bir karıı l ık veremeyeceği kanısında 01-
duliu hlkUmetler gel ir  gelmez, amborgoyu açık pozar
Iılia kaydu.  Uyguladı . SUre aldı . ırmak hukUmetinden 
bir ay aldı . SUreyi tekrar uzattı . Demirel hukOmetinden 
bir ay daha aldı . Şimdi sUreyi bir ay daha uzatt ı .  Ve 
sUreyi uzatarak , Temsilci ler �c1isi 'nde kararı n  son gö
rUıulmesi ile bizim vereceğimiz karıı l ı§ı ayarloma pol i
tikası gUttU§U anlaıı l ıyor. 

Devletler Hukuku 'nda geçerl i  kural lar da çiğnenmiıtir 
1969 Temmuz anlaımasındaki koıul la'r do çiğnenmiıtir. 
Ne haber verme var , ne de bir sUre tanıma. Anraamalor
da U Ben size ortak savunma tesisleri karıı l ığında bunu 
yapıyorum" deniyor; demek o karıı l ık deği lmiı bu. 

Bu ambargonun mantıksal tutarsızl ığı da çok belir
gindir. Ambargo koyarken Yunanistan' la i l i ıki lerimiz, 
afyonla i l i ık i lerimiz söz konusu değildir anlayna met
ninde. Şimdi ambargo konulurken bel i r l i  nedenler yok , 
belirli amaç do yok . Bunundııında haıuna gi tmeyen her
hangi bir davranııımızı cezalandırma aracı yaptırnııtır. 
Bu yalnız hukuksal deli i l ,  ,"antıksol bir sapmadır do. 

• Başbak:., ve Dışişleri Bakanı. hükUmetin kararı 
ıçın çeşıtlı " ,rekçeter öne sürdüler. Alınan kararla 
birlikte . TU klye'nln de. i�iu anlaşmalar üzerındekı 
tek taraflı ta.arruf hakkını kullanmış olduğunu ııerl 
sürdUler. Fakat 30 gUnlUk bır sürenin tanınması, ko
nunun yeniden gör(Jşmelere bırakılma sı vb. bazı lu -
taraı zlıkları açığa vuruyor. Siz durumu nasıl değer
lendlriyorsunuz ? 

Ahmet Yıldız 
SAYIN DEMiREViN pOLiTİKASINA ORTAK OLUNAMA Z. 
BU pOLiTİKANıN TEMEL NiTELİGiNi SÖYLEYEYiM SiZE:  
SAYIN DEMİREViN pOLiTİKASI BAGlMSIZ KişiLiGi OLAN BiR POLiTİKA OLAMAZ,  
NEDENLERiNi SÖYLEYEyiM: 
i )  iç VE DlŞ ÇıKAR ÇEVRELERiNİN TEMsiLCisi OLAN BiR HÜKÜMET. ONLARıN viZEsi 
OLMADAN. ONLARıN YEŞİL IŞD< YAKMADlGI BiR YÖRÜNGEDE pOLiTİKA iZLEMEYE 
KALKlŞmSA ONLARIN BASKıSıNA UGRAR. 
2) SAYIN DEMİREL ESKİDEN BERİ DEMOKRAT PARTi'DEN A LDlGI 
MİRASIN SAVUNUCUSU OLAGELMişTi R . 
O POLİTİKANIN TEMEL NiTELİGi UYDUC ULUK İDİ. 

• Gerçektensayın Çağlayangi l 'in vesayın Demirel ' in 
söyledikleri inandır ıcı deği ldir . Doğrudur, Amerika tek 
yonlı olarak, bize sormadan ambargoyu koymuıtur . Biz 
de diyoruz k i ,  tek yönlu anlojOlalonn yUrurlukte olma
dığını ilôn ettik . Ama ne koyduk ortaya? i lônı yok eden 
kaıul lar kayduk . Otuz gUnluk sUreden sonra Amerika 
gel i p  oturur konuıursa, göruvnelerin bitiıine kadar biz 
bu tek yllnlU kararı uygulayamıyoruz . Üstel ik sayınÇağ
layangi l  Çarıamba gUnU ne diyor? Biz bu tesisler içinde 
ortak savunmayı hangi ölçUde, hangi sını rlar içinde yU
rutebi leceğimizi bi Idireceğiz. Bu ne demektir? BugUn 
varolan anlayna lannbir bölumUnU tanıyoruz , demektir.  
HukUmetin, anlaımalan tOmUyle geçersiz i lôn ettiği SözU 
tutarl ı  deliildir. Tutarl ı  olmadığı gibi,  glSrUımelere ye
niden boılamak sllzU de bir çeliıki nite l iğindedir. Gll
rUımeler zaten sUrUyor . K issinger ' le konuıu luyor, Ford '
la göruıulUyor, Hortman geliyor onunla göruıUlUyor. 
Bunlar gllrUıme değ i l  miydi ki  yeniden gllrUıUIUyor? 

HUklJmet aynca löy le demektedir: Savunma konuları 
dııında her hong i bir konu söz konusu değildir. Bunun 
anlamı JUdur: "Korkmayın;  biz poli tikada temel deği 
ıik lik yapmayacaliız.  ÖbUr konuları tartı ıma konusu yap
mayacağız .  Anlapııalar arasında kabul ettik lerimiz var. 
Gene ortak savunmaya ve NATO'ya bağ l ı l ığımızı sUr
dUreceğiz � Koıul larını saptayacoğız . Size de sunarız . "  
Bunu dediğiniz gOn, karıı taraf to 'etkin ad ı m  atamazlar' 
kanısı kesin olur. Ve sizden, i leri gidemeyeceğiniz te
minatını alarak, rahatl ık la görUameleri uzatma fırsatını 
bulmuı olur . Bu bokımdanda yonlııtır. Dııiıleri Bakanı
nın konuamos ı ,  diplomasi konurası değ i ldir.  GUcUnUn, 
zaaflarıyla birlikte söylenmesi diplomasisidir bu .  

'Bir noktaya daha deliinmek istiyorum . Şimdi ortak 
savunma tesislerinden bahsediyoruz. Ortak savunma te
sisleri sözUnUn pek doğru olduğuna inanmıyorum. Ortak 
isebiz tek yanlı bunları nası l  kaldırıyoruz? Zayıf biz iz,  
kuvvetli Amerika 'dı r .  Böyle b i r  durumda, zayıf olontaraf 
"ortak savunma tesisleri"ni kapatma tehdidini karıı ta
rafa yönel temez . 

• HUkiimet , Amerika'ya verilen notanın ve dolayı
sı)'la Amerıkan ambargosunun NATO Ittlfakıyla ııgisl 
olr.ıadıltı kanısını yayma)'a çalıştı. Dışişleri Bakanı ' 
nın bu konuda çeıı şklll beyanları oldu. Bunu nasıl a -
çıJ...lıyorsunuz ? 

• Bu daha buyuk bir çeliıkidiraslında. Sovunma ortak
tır. Ortak savunmanın kuruluJU da NATO'dur. Ortak 
savunma kuruluıu NATO, tesisler ortak, NATO'yla i l
gisi yok. Anlaıılabilir b i r  mantık deliildir bu . Amacıyla 
i l iıkisi olmayan tesisler anlamına gel i r .  Oysa , herhan
gi bir tesis savunmasını olumlu ya do alumsuz ,ek i lde 
etkileyecekse NATO onu gllrmezl ikten gelmez .Amerika 
NATO'nun patronudur. DUıUnebi liyor musunuz k i ,  Anıe
riko bu tesisleri kul lanacak veya bu tesislere baıkası 5al 
dırocak ve NATO hareketliz kalacakt ır? Kalırsa NA
TO'nun anlomı kalmaz, NATO yok demektir. O halde 
bu da mantık tutar l ı l ığından yoksun bir konuJ01adır.  

Pek i ,  bu mantığa neden baıvuru luyor? Şimdi , bu 
tun bu iıte tutulan politikanın sak ıncalar ından kamuo
yunun kaygı duymaması içindir bu açık lamalar. Yani : 
"Merak' etmeyiniz NATO yUrUrluktedir. Merak etme· 
yiniz korkulu bir geliıme olmayacaktır.  Merak etmeyiniz 
Amerika 'nı n vermedi§ini Avrupa 'dak iler verecekti r . "  
Bu konı yaratı lmak için bu çeliık i l i  beyanlaro boıvuru l 
maktadır . 

• Son haftalar ıçınde, muhalefeıı ve ana muhalefet 
parıısini hUkUmet poııtlkasına ortak etme yönünde çe
şltıı girişimler oldu.  Muhalefetle Iktidar a�a.ında böy
le bir sorumluluk ortnklı�ını mUmkUn g(iriiyor musunuz ? 

• Ana muhalefet partisi yerinde ben olsam, hangi po
l itikaya ortak olocoğım sorusunu kendime sorarım.  Or-

tok l ık  yapılabi lecek noktaları vor ise, belki bir ayrım 
yaparak , o nitelik lere ortak olabi l ir im. 

Ama kanım odur ki,  saYlh Demi�el ' in  poli tikasına 
ortak olunamaz. Bu pol i tikanın temel niteliğini söyle
yeyim size: Sayın Demirel 'in poli tikası bağımsız kiıi l i
ği olan bir politika olamaz. Nedenlerini söyleyeyim: 
i) iç ve dıı çıkor çevre lerinin temsi l cisi olan bir huk u 
met, onların vizesi olmadan, onların yeıi i ııık yakma
dığı bir yörUngede politika izlemeye kolkııırsa onların 
baskısına uğrar. 2) Sayın Demirel eskiden beri Demokrat 
Parti 'den aldığı mirasın savunucusu olagelmiıtir. O p:>
litikanın temel niteliği uyduculuk idi . Bendung konfe
ransına gittiğimiz zaman , bu yUzden ÜçuncU DUnya dev
letlerine karıı geldik. Kuzey Afrika 'daki Arapların bo
ğozlanmasınaonun için ses ç ıkarmodık .Kanal harekot ın
do do§al olarak bulunmamız gereken yllnde deği I,  sal
dırganların yanında yer aldık. BUtun bu poli tikaları 
uyguladıktan sonro , TUrk hukumeti , uyanacak tepkilere 
karıı kendisini savunmak için resmi bir anlol""a i le Ame
rikan Cumhurbap<anı 'nın koruyuculuğuna girmiılir. 1959 
Mart anlavnasına göre, dolaylı bir saldırı ulkeye yö
nelirse, yani cepheden değil  içerden biraey alur ise, 
TUrk hukUmeti Amerikan Cumhurbaıkanı 'ndan yardım 
ister ise, Amerikan CumhurbcJkanı kendi yasalarına 
göre silôhlı kuvvetlerini TUrkiye 'de kul lanacakt ı r .  
Sayın Demirel ' in mirasçısı olduğu Demokrat Pc:.-ti poli
tikası bııyle b ir  politikadır .  

Joseph Luns 'un dı ıarda Demirel ' l e  i lg i l i  sözleri ,  d ı 
aorda Demirel 'in saygınlığını tOmUyle yitirdiğini göste
riyor. Diyor k i , '  sayın Demire l ,  özel görurnelerinde 
resmi göruvnelerinden daha anlayı,ıı davranmaktadtr." 
Yani , Ilzel konuıtuliumuz zamon botka ıer 'llylUyor, 
resmi gııruımelerde boıkaıeysllylUyor. iki yUzIU bir po
l itika gUdUyor, diyor. Kendisi için bunların 'llylendilii 
bir hUkUmetin, elbette boğımsız bir politika gUtmesi o
lanaklı deği ldir.  

Belli  boı l ı  demokratik Avrupo ulkeleri ve UçUncU 
DUnya ulkeleri Demirel 'den yana deği l lerdir .  Bunların 
gllzUnde de Demirel 'in saygınlıliı yoktur . Saygınl ıllı 
yaktur, i potek lidir, gUveni l i r  deği ldir . ikiyUzIU olduliu 
uluslararası alana yansıyacak kadar söylenen bir kimse
nin uygulayacağı politikayamuhalefetin katılma olana
ğı bu i unarnaz • 

• Son bır soru: Amerıkan ambargosunun 1Urklye U· 
zerIndeki etkilerini nasıl değerlendlrlrorsunuz ? 

• Ben sanıyorum k i ,  ambargo pek de a kadar zararl ı  
olmamııtır. ÇUnku Amerika'nın poli tikası bUtUn açık l ı
ğıyla ortaya çıkmııtır. Askeri yardımı ne  amaç la ku l lan
dığı anlaıı lmııt ı r .  Uzun y ı l lar tek kaynak olarak Amerika·  
ya bolilanan, tek gUvence olarak Amerika ve NATO 
yu dUıUnen TOrkiye, bir uyanııla kendi u lusal sovurvna
sını daha gerçekçi ölçUlere doyondırma ihtiyacını duy
muıtur . Daha önceleri TUrkiye bUtUn savunma konuları
na NATO ve Amerikan gllzUyle bakardı .  Hatta bir ,Ure 
TUrkiye,NATO'nun " i leri savunma karakolu" oldU§unu 
övUnerek sör lerd i .  Bu, bir memleketin onurunu inciten 
bir sözdUr. I l eri savunmo karakolu demek , osıl kuvvet
ler için sovaaon,  anlCl" için kendini tehlikeye atan kuv
vet demektir.  Demek k i ,  TUrkiye NATO ve Amerika için 
kendini yok edip, ulkesi isti laya u§radıktan sonra kur
tulma umudu i le bu görevi almıı gibi gtssterilmektedlr. 
Şimdi gllrdUk k i ,  asıl gllrevimiz NATO dııındadır. He
le Sovyetler ' le Amerika 'nın d�rudan bir savaıı artık 
akı l  dııı sayı ldığı bir dllnemde, NATOve Varıovo Pakt
ları , bir savaı tehlikesi hal i nde göruımeler iç in bir ze
min tetk i l  eder hale geldikleri bir dönemde, bizim onlar 
dııındaki görevlere hazır olmamıza i litkin y ı l lardan be
ri hUklJmete yaptı§ımız uyar ı ların  onlaıı ımasına yardım 
edeceği bakımından do ben bunu olumlu sonuçlar vere
cek bir giriıim olarak değerlendiriyorum . Üstel ik artık 
bUtUn Sosyal ist Blok ve ÜçUncu DUnya dovletlerine sırt 
çeviren bir politikanın do pek geçer l i  olmadıliı , d_hıet 
dengesi içinde dengeletmenin  alanaklarından yararlan
ma ak ı l  i ı l ığını do getireceği dUıUncesiyle belki de uyarı
c ı ,  hayırlı bir i ı  olmuıtur. 

geçicfbtr statünün uygulanacağını astatünün uygulanacağını a
karar hükUmetin zaafının bir belirtisi olaola

yorumlanıyor. Türkiyeıntn, ambargonun hukuki 
rak doğan haklarını kullanınadığı belirtili

ambargosunun hukuki sonuç Larını a 
TürkiyeInin bunun karşı sındakt duru

.Amerika.Amerika anlaanlafTfTlalarl lalarl tek tek yanıt yanıt olarak olarak bozbozdu.  du.  
dUımanca sayı labilecek bir  eği lime glltUrdU. glltUrdU. 

birlikte Amerikalılar bUtun yardımlorını , , 
ekonomik olsun, askeri olsun destek lerini , , 

politik amoçlarına göre ku l lanmak için için 
örnek lerini verdi ler. ÇUnku Amerika Amerika 
gıırUnUyor. Birçok diplomatik kuralkural

zor, bask ı ,  yıldırma sindirme metodunu metodunu 
Sarv-a bunu yaparken öZUf de arıyor. de arıyor. 

kabohat bende deği l ,  Kongre'dedir demek demek 
arasındaki tartıpnadankazanacağı zaza

gUcUnU bir sUre için yUrUtmek istiyor. istiyor. 
değildir kuıkusuz. Amerika 'da bir dıı 
kongre Çatııtığı zaman uzlaıtırmo yolyol

Amerika 'da geçerl i  yöntemler vardır .  vardır .  var OnOn
d i .  Demek onlerı uygulamamıı ve bunbun
istemiı. Bir de Lu var ki, Amerika zaza
yapmaktadır.  Ambargoyu bir y ı l ,  hotto hotto 

Bir y ı l  önce afyon Uzerine isted i .  d i .  
brıs'tan sonra teloao dUıtu, oma fazla i leri 

bir karıı l ık veremeyeceği kanısında 01-
gel ir  gelmez, amborgoyu açık pozar
uladı . SUre aldı . ırmak hukUmetinden hukUmetinden 

tekrar uzattı . Demirel hukOmetinden hukOmetinden 
Şimdi sUreyi bir ay daha uzatt ı .  Ve 

Temsilci ler �c1isi 'nde kararı n  son gögö
vereceğimizğimiz

�
ğimiz

�
karııkarıı l ı§ıl ı§ı ayarloma ayarloma pol ipol i

anlaıı l ıyor. 
Hukuku 'nda geçerl i  kural lar da çiğnenmiıtir 
anlaanlaımasındaki ımasındaki koıulkoıul lala'r 'r la'r lala'r la do çiğnenmiıtir. miıtir. 

var , ne de bir sUre tanıma. AnraamalorAnraamalor
ortak savunma tesisleri karıı l ığında bunu bunu 

deniyor; deniyor; demek o karııkarıı l ık değideği lmiı lmiı bu. bu. 
ambargonun mantıksal tutarsızl ığı da çok belir

koyarken koyarken YunanistYunanistan' la an' la i l i ıi l i ıkiki lerimiz, lerimiz, 
rimiz söz konusu değildir anlayna metmet

ambargo konulurken bel i r l i  nedenler yok , , 
yok . Bunundııında haıuna gi tmeyen herher
nııımızı cezalandırma cezalandırma aracı yaptırnııtır. yaptırnııtır. 

hukuksal deli i l ,  ,"antıksol bir sapmadır do. 

ve Dışişleri ve Dışişleri Bakanı. Bakanı. hükUmetin hükUmetin kararı kararı 
" ,rekçeter öne sürdüler. Alınan kararla 

klye'nln de. i�iu anlaşmalar üzerındekı ı 
taraflı ta.arruf hakkını kullanmış olduğunu ııerl 

la göruıulUyor, Hortman geliyor onunla göruıUlUyor. 
Bunlar gllrUıme değ i l  miydi ki  yeniden gllrUıUIUyor? 

HUklJmet aynca löy le demektedir: Savunma konuları 
dııında her hong i her hong i her hong bir konu söz konusu değildir. Bunun 
anlamı JUdur: "Korkmayın;  biz poli tikada temel deği 
ıikıik lik l ik yapmayacaliız.  li ız.  ÖbUrÖbUr konuları konuları tartı ıma konusu konusu yapyap
mayacağız .  Anlapııalar arasında kabul ettik lerimiz var. var. 
Gene ortak savunmaya ve NATO'ya bağ l ı l ığımızı sUrsUr
dUreceğiz dUreceğiz � Koıul larını saptayacoğız . Size de sunarız . "  z . "  
Bunu dediğiniz gOn, karıı taraf to 'etkin ad ı m  atamazlar' atamazlar' 
kanısı kesin olur. Ve sizden, i leri gidemeyeceğiniz tete
minatını alarak, rahatl ık la görUameleri uzatma fırsatını fırsatını 
bulmuı olur . Bu bokımdanda yonlııtır. Dııiıleri Bakanıkanı
nın konuakonuamos ı ,  diplomdiplomasi asi konurası konurası dedeğ i lğ i ldir.  dir.  GUcUnUn, GUcUnUn, 
zaaflarıyla birlikte söylenmesi diplomasisidir bu .  

'Bir noktaya daha deliinmek istiyorum . Şimdi ortak 
savunma tesislerinden bahsediyoruz. diyoruz. Ortak savunma te
sisleri sözUnUn pek doğru olduğuna inanmıyorum. Ortak Ortak 
isebiz tek yanlı bunları nası l  kaldırıyoruz? Zayıf biz iz,  z iz,  
kuvvetli kuvvetli Amerika 'dı r .  Böyle b i r  durumda, zayıf olontaraf taraf 
"ortak "ortak savunma tetesisleri"ni sisleri"ni kapatma kapatma tehtehdidini didini karıı takarıı ta
rafa yönel temez . 

• HUkiimet , Amerika'ya verilen notanın ve dolayı
sı)'la Amerıkan ambargosunun NATO Ittlfakıyla ııgisl 
olr.ıadıltı olr.ıadıltı kanısını kanısını yayma)'a çalıştı. Dışişleri Bakanı ' 
nın nın bu konuda ççeıı şklll beyanları oldu. Bunu nasıl a -
çıçıJ...lıyorsun.lıyorsunuzuz ? ? 

• • Bu Bu daha daha buyuk buyuk bir bir çeliıkidiraslında. çeliıkidiraslında. Sovunma Sovunma ortakortak
tır. Ortak savunmanın kuruluJU da NATO'dur. Ortak Ortak 
savunma savunma kuruluıu NATO, tesisler ortak, NATO'yla i li l
gisi gisi yok. Anlaıılabilir b i r  mantık deliildir bu . Amacıyla acıyla 
i l iıkisi olmayan tesisler anlamına gel i r .  Oysa , herhanherhan
gi gi bir tesis savunmasını olumlu ya do alumsuz ,ek i lde de 
etkileetkileyecekse NATO onu gllrmezl ikten gelmez .Amerika 
NATO'nun patronudur. DUıUnebi liyor musunuz k i ,  AnıeAnıe
riko bu tesisleri kul lanacak veya bu tesislere baıkası 5al l 
dırdırocak ve NATO hareketliz kalacakt ır? Kalırsa NANA
TO'nun TO'nun anlomı anlomı kalmaz, kalmaz, NATO NATO yok yok demekdemektir. tir. O O halde halde 
bu da mantık tutar l ı l ığından yoksun bir konuJ01adır.  

Pek i ,  bu mantığa neden baıvuru luyor? Şimdi , bu 
tun bu iıiıte tutulan politikanın politikanın sak ıncalar ından kamuo
yunun yunun kaygı duymaması içindir bu açık lamalar. Yani : 
"M"Merak' etmeyiniz NATO yUrUrluktedir. Merak etme· etme· 
yiniz yiniz korkulu bir geliıme olmayacaktır.  Merak etmeyiniz yiniz 
Amerika Amerika 'nı n vermedi§ini Avrupa 'dak iler verecekti r . "  i r . "  
Bu Bu konı konı yaryaratıatı lmak lmak içiniçin bbu çu çeliıeliık i l i  k i l i  beyabeyanlaro nlaro boıboıvuruvuru l l 
maktadır . 

• Son haftalar ıçındındın e, muhalefeıı ve ana muhalefet 
parıısini hUkUmet poııtlkasına ortak etme yönünde çe

dırdırganların yanında 
uyguladıktan uyguladıktan sonro
karıı karıı kendisini savunmak 
rikan rikan Cumhurbap<anı
Mart anlavnasına Mart anlavnasına 
nelirse, nelirse, yani cepheden 
TUrk TUrk hukUmeti Amerikan 
ister ister ise, Amerikan 
göre göre silôhlı kuvvetlerini 
SaSayın Demirel ' in mirasçısı 
tikası tikası bııyle b ir  polit

Joseph Joseph Luns 'un 
aorda aorda Demirel 'in say
riyor. riyor. Diyor k i , '  sayın 
resmi resmi göruvnelerin
YaYani , Ilzel konuıtuliumuz 
resmi resmi gııruımelerde 
l il itika gUdUyor, diyor. 
bir bir hUkUmetin, elbette 
lanaklı lanaklı deği ldir.  

Belli  Belli  boı l ı  demokratik 
DUnya DUnya ulkeleri Demirel 
gllzUnde gllzUnde de Demirel 
yaktur, yaktur, i potek lidir, 
ulusluluslararası alana 
nin nin uygulauygulayacağı yacağı polipoli
ğı bu i unarnaz • 

• Son bır soru: Amerıkan 
zerIndeki etkilerini 

• • Ben Ben sanıyorum k sanıyorum k 
olmaolmamııtır. ÇUnku 
ğıyla ğıyla ortaya çıkmııtır. 
dığı dığı anlaıı lmııt ı r .  Uzun
ya ya bolilanan, tek gUvence 
yu yu dUıUnen TOrkiye, 
sını sını daha gerçekçi 
muıturmuıtur . Daha önceleri 
na na NATO ve Amerikan 
TUrTUrkiye,NATO'nun 
övUnerek övUnerek sör lerd i .  
bir bir sözdUr. I l eri savunmo 
ler ler için sovaaon,  sovaaon,  sovaa anlCl" için 
vet vet demektir.  Demek 
kendini kendini yok edip, 
tulma tulma umudu i le bu 
Şimdi Şimdi gllrdUk k i ,  asıl 
le le Sovyetler ' le Ame
akakı l  dııı sayı ldığı bir 
larıları , bir savaı tehlikesi 
min min tetk i l  eder hale 
dıııdııındaki görevlere 
ri ri hUklJmete yaptı§ımız 
edeceği edeceği bakımından 
cek cek bir giriıim olarak 




