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TİP'in terör v e  tedhiş 
konusundaki yaklaşımı . .. 

t: Terörün kaynağı yapısaldır, sınıf
saldır. Burjuvazi emperyalizme bağımlı 
bu geri kapitalist düzeni ve kendi sınıf 
sal eg�menliğini işçi ve emekçi kitlelere 
tüm demokratik güçlere bir baskı ve te· 
rör rejimi uygulayarak SÜ'dli"ebileceğini 
hesaplamaktadır. Büyük burjuvazinin iş
birliği ettiği emperyalizm de aynı hesap 
ve uygulama içindedir. Büyük burjuvazi 
ve emperyalist odaklar belli açık ve örtü
lü örgütler aracılığı ile terör politikasını 
\tlutmeı...ıedirler. Şiddet olaylarının 
I..ontrol altına alınabilmesi için bu örgüt
Iere , onların baş sorumlularına kadar 
inebilmek gerekir. Bınirı "üstüne yii"ü
ntek" iddialarına rağmen hükümet bu 
odaklara el atamamaktadır, bu gücü ken
Jinde bulamamaktadır. Ve işçi. emekçi 
!-lIlelerin, ilerici, sol güçlerin demokra· 
tik n�üc.adelesini reddettikçe, bu güçleri 
I",Hşısına aldıkça CHP ve hükümeti bu 
giıcü hiç bulamıyacaklardır. Terörün 
kaynağı sınıfsal olduğu gibi onu alt ede· 
cek temel güç de sınıfsaldır. 

T I'P. bu gerçekıere çok. önceden, 
Haziran seçimleri öncesinden beri tekrar 
tekrar dikkati çekti, iktidar değişse de 
durumun kökten değişmeyeceğini be· 
lirtti. 

TİP ötedenberi demokrasinin 
korunup savunması ve 
"eliştirilmesinde CHP ile iş ve 
güçbirli�lni savunur ve öııgöri.ir. 
Bu ilke hala geçerU mi'? 
Bu konuya bakış açmız ... 

� itke olarak hali geçerlidir; birinci 
sorunuu verdiğim cevap demokratik 
suçler ,uılSlndOlki iş ve eylem birliğinin 
",orunlulugunu ortaya ı..oyuyor. Ne var 
!-i, iıı..elcrin uygulanm .. olanakları somut 

S.I'III,.: YQı1IYOf Y.yW\ctlık Ltd. Stı ••• 
nA NINt SAROIN • QıMeI V.Y., VD· 
n"m..,I, Z.kf KILıÇ .vu l l ... , MGcID
'II, M."n CULHAOCLU • Tekrılk $ek
... 1. BGNnl ARTAMLI • VO,..lml Ko
nu, IOk. 15/1 Kı.lllay - ANKARA Te" 
ı 1011 .lltIn""l BUrulU. ptv-ıoa cad. 
21/1, çem_nt.tı, ISTANBUL.. T.ıı 
26 LS ., . Abone KD,ulla,11 Yıllık 200 •• 
6 ayı'" Joo. TL.. Awupe, 6 Aylıkı 250 .. 
y,lIlk' &00. T�. Am.IM: i aylık US., 
Y,lIlkl 110. TL, A"".U,.lyıı..JNonv.l· 
, Aylıkı 400. TL... Yılhk, 100 TL.. • 
"0" Ot ... , YOROYO$ 0.1111 lOO2M 
I.." Ko,,,,,-,.. Arka �p* tR_kil) 
15.000. TL., A,kI �p. (Sty.h ..... u), 
12.000 TL. .. Le _',"'di �tun .·nOnh 
40. Tl ..... v.yı" ıı.".,. .. so indirimlidir'. 
...... OeUy N .. w_-o .. t T __ I 

koşUliMa gore dekişir •. HIPnin ıollondı· 
ğı ve siM"durdiiğu 1a\lr tJ�izmt "arşı i$ ve 
güçbirliği yollarını kapamaktadır, çünkü 
söz konusu olan, temel ortaı.. noktalarda 
anlaşmaya dayanan ilkeli bir iş ve güç 
birliğidir, her hal ve şart ta CHP'nin tek 
uraflı desteklenmesi değiL. 

Hükümetin son ekonomik 
kıırarlan konusundaki 
gön4lerinlz? 

-
'o' Hükümetin son ekonomik kararla

rı Uluslararası Para Fonunun dayattıgı 
ve'biiylJ<. burjuvazinin de onayladığı ka
rartırd.,.. "Biz once ekonominin gerekle
rine löre kannarımız, kendimiz aldık, 
�nra Para Fonu ile görüşmelere otur-

duk" demek bir şeyi deAiştirmez, çün· 
kü Para Fonu'nun istekleri çoktan beri 
açıklanmıştı, biliniyordu. Büyli< serma
yenin bazı şikayetler ve istekler ileri 
sii"meleri, eleştiriler yapmaları da hükü
metin ekonomik politikasından esas iti
bariyle hoşnut oldukları doğrusunu de
ğiştirmez. 

Bir takım önlemlerle enflasyonun 
kontrol altına alınacağı, devalüasyonun 
olumsuz etkilerinin dar gelirliıerin geçi .. 
mine yansımasının önleneceği iddiaları· 
nın geçerliliği kuşkuludur. Bir kez sözU 
edilen önlemler önce alınmalı sonra de· 
varliasyona gidilmeliydi; Ikincisi, devalü· 
asyon ve enflasyonun Işçi emekçi kitle
lerir. yaşamı üzerindeki olumsuz sonuç
larını kimi önlemlerle giliermek, yok et
mek mümklln d�ildlr. 

"HA YSlYEfU. KJşıUCı 

OLAN DIŞ POUTlKA" 

VE "ULUSAL SAVUNMA 

KA VRAMI"NIN ÇOK SöZü 

EDıLEN BU GüNLERDE 

NATO OLGUSUNU 

HATıRLAMAKTA VE 
HATlRLATMAKTA YARAR 

VARDıR. 

TüRKJYE NATO'DA 
KALDICI SüRECE BU ıKJ 

ISTEK VE HEDEF DE 

GERÇEKLEŞEMEZ. 

"N ATO'ya Hay,," 
kampanyasının amacı? 
ABD ile ilişkilerdeki 
son gelişmeler ve Ecevifin 
çıkışmı nasıl 
de�erlendiriyorsunuı.? 

'o' "Ulusal Bağımsızlık için Nato'ya 
Hayır Kampanyası"nın açılması ve yürü· 
tlimesi Merkez Yönetim Kurulumuzun 
ı s Ocak 1978 tarihli toplantısında ka· 
rarlaştırıldı.. Kampanya NATO'nun 
kuruluş günü olan 4 Nisan'dan başlaya
rak, ulusal bağımsızlık ve egemenliğin 
simgesi olan Büyük Millet Meclisi'nin 
açılış günü 23 Nisan'a kadar sii"dürüle
cektir. 

"Haysiyetli, kişiliği olan dış politi
ka" ve "ulusal savunma kavramı"nın 
çok sözü edilen bu gi6ılerde NATO ol
gusunu hatırlamakta ve hatırlatfllikta 
yarar vardır. Tilkiye NATO'da kaldığı 
sı.ece bu iki isteı.. ve hedef de gerçekle· 
şemez. Ecevit'in ABD jle ilişkiler konu
sunda yaptığı çıkışlar ve Amerika'n," 
.ildığı, nötron bombasını ii'etme kararı 
"onuyu daha girıccl hale getirmiştir. 

Ecevit çelişkili bir tutum içindedir. 
Bir yandan silahlı kuvvetlerin eğitim ve 
savaş araç, gereç ve silahları açısından 
tek bir dış kaynağa bağlı olmasını eleş· 
(irmekte, öte yandan ambargo kalkmı
yor diye öfkelenmektedir. Oysa ambar
go kalksa eski durum, yani donanım için 
ABD'ne bağımlı olma durumu sli"ecektir. 
ABD Kongresi "Savunma Işbirliği An
laşması"nı onaylarsa Tilkiye'deki Ame· 
rikan askeri üsleri ve dinlen� tesisleri 
yeni güvencelerle faaliyetlerini ve ekst
rateritoryal ayrıcalıklarını sii'dli"ecekler· 
dir. Bu da "haysiyetli, kişiliği olan bir 
dış politika" ile bağdaşmaz; ulusal ba· 
ğımsızlığımızı ise düpedüz ihlal eder. 

ABD 'nin nötron bombasını li"etme 
I(ararı da Tirkiye'yi doirudan ve ya
kından ilgilendirir. ABD, bu bombanın 
Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi devlet· 
lerde kullanılmak üzere hazırlandığını 
açıklamıştır. Kitle halinde imha aracı 
olan bu bombanın "temiz bomba" ola
rak sunulmak istenmesi insanlarla alay 
etmektir. Nötron bombasının yerel, sı .. 
nırlı savaşlarda kullanılmak üzere ileri 
sli"limesi son derece tehlikelidir. Yerel, 
sınırlı savaşlarda bir kez nükleer silahlar 
kullanılmaya başlandı mı, nükleer dünya 
savaşına yol açılmış olur. Tii'kiye bu 
konu üzerinde önemle durmalı, nötron 
bombasının Tirklye'deki Ü5lere yerleşti
rilmesine müsaade etmemelldir. Bundan 
da öte nötron boımasının irademiz dı· 
şında Tli'kiye toprakları üzerinde bulun
durulmlSlnın kesin olarak önlenmesi, 
ancak NATO'don çıkılarak Amerikon LLS· 
lerinin kapatılması ııe mlmklindli. 
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C7f$ne 

BURJUVAZi· VE 
ZAMANLAMA 

l\iETlN çeLilAOCU! 

Burjuvui umaolanlaYı biliyor. Kıs;ı dönemdeki her adımı uıun dönem
li plimlarına bağlamasını biliyor. Aynı şekilde, gelecq.1in hedefleri ilt uyumlu 
somut girişimler için, bugünden harf'kete geçiyor. Burjuvarini" bugünü 't'e ya
rını böyle bir bütünlük gösteriyor. Burjuvaıiye karşı mücadele edenlerin çok 
net olarak kavramaları gereken bir bütlilıük. En azından mücadele hedefleri
nin sınırlanıp daraltılmasında" kaçınmak için. faşist cinayetierin durdurulma· 
s.ı, katillerin yakalanması ve faşist odakların daAıtırması için mücadele edenle
rin, diğer yandan da burjuvazinin uzun dönemli tezgahlarına karşı uyanık ol· 
miları, bo açıdan büyük bir önem taşıyor. 

Türkiye'de burjuvazinin bugünü ve yarını, hangi somut verilerin ışığında 
ele alınabilir? Gelecek için ipucu niteliği taşıyan bazı veriler, özellille son bir 
iki hafU içinde netleşmeye başladı. Ama bundan da öncesi v;ır. 

Burjuvazi, Ecevit iktidarının, kendi zamanlaması açısından büyük önem 
taşıyan özünü görmekte hiç gecikmedi. Kitleler nezdindeki etkinliAini ve say· 
gınlığını henUz yitirmemiş bir parti ve liderle, kısa dönemde, uZll1dönem için 
geçerli birçok adımı atabi!eceğini hemen gördü. Bir Ecevh iktkfarı ile IMF ve 
ABD vesayetinin "legalize" edilmesi, doğrusu başka oluyordu. Dir Ece\'it ikti· 
darı ile "devtetin saY81n"ğl" fetişinin her sorunun üıerine konulmasında ayrı 
bir tat vardı. Bir Ecevit iktidarı ile, ordu-iktidar ilişkiıerinin kurunılaştırılması. 
uzun dönem açısından da büyijk önem taşıyordu. Burjuvali, iktidarın ru 
"avantaj"larınl farketti. Sonuna kadar kullandı. Tabii, kimi "ilerici"lerin de 
desteği ile. 

AnCik, bugünkü iktidar, burjuvazjnin işinin burada bitmediğini de �ili· 
yor. Burjuvazinin başka beklentileri, başka hedefleri var. Ecevit, geçtiğimiz 
hafta, üç cümle ile bu beklentilerin ve hedeflerin farkında olduğunu, bunları 
gerçekleştirmek için zaman istediğini duyurdu. 

Bir: "Bugünkü hükümetin işleyişinden çok memnunuz." Iki: "Hüküıııet 
öyle bir uyum içinde ki, işe başlarken ummadığımız bazı girişimleri bile başa· 
rabileceğiz." Oç: ''Türkiye'de bir proletarya. gerçeği var. Sosyalist hareket bu· 
radan kaynaklanıyor. Bir de lumpenproletarya gerçeği. Faşist harek.et de bu· 
rudan kaynaklanıyor." 

Proletarya ve sosyalizm, lumpenproletarya ve faşiznı. Ect\it, önce ikti· 
d.trı daha uzun bir süre için elinde tutabileceğini anlatmaya çalışıyor. Sonra 
da uzun dönemin ne amaçla kullanılacağını ust�ca !ergiliyor: Proletarya vf' 

sosyalizme, lumpenproletarya ve faşizme karşı er. etkin silah, "sutuko" için 
en güçlü arıç, köylülük ve orta sınıflar. Bu kesimlerin sorunlarının çözülmesi, 
bu kesimlerin dl!ienin "temel direği" haline getirilmesi. 

Ecevit, bu işi başarabilecek tek seçeneğin kendi iktidarı olduğunu söy· 
lüyor. Ama bunun için de zamana ihtiyacı v ... Burju\'azj adına bir bf;yük hiz· 
mette bulunacak. Ama yine zaman gerekiyor. 

Burjuvazi, Ecevit hükümetine istediği zamanı verecek mi? !-Ienüz verme· 
yec.eğini gösteren bir belirti yok. Tersine, mevcut veriler, burjuvazinin Eec"'t 
hükümetine bu zamanı vereceğini gösteriyor. Yalnızca Ecevit iktidarı "tek se· 
çenek" olduğu için değil. Burjuvazinin kısa ve uzııı dönemli planarı öyle ge· 
rektirdiği için. . 

O halde kısa ve uzun dönemli planlar ne? Bunları kabaca şöyle özede· 
rnek niimküo: 3 yıllık MC iktidarları ile ulaşılan mevzilerin ehlileşen CHP ve 
diri tutulan bir MHP ile pekiştirilmesi; bunun yanı sıra, uzm dönemde' daha 

da "sağa kayan" bir C!-IP ile geçmiş ilişkilerinden sıyrılmış görünUp "sola ka· 
van" bir AP'yi "güçlü koalisyon" Istasyonunda buluşturmak.. Burjuvazinin 

bugünkü koşullarda ağır basan planı bu. Bu plan için zamana gerek var: CHP' 
nin daha da ehlileştirilmesi; belirli misyonları yerine getirmesi, AP'nin de "so· 
la kayması", bUyük koalisyonu engelleyen pürüzleri ortadan �ldırmaSl Için 
gerekli hir uman. BurjUValiye gereken zaman, Ecevit iktidarına gereken u· 

man oluyor. Burjuvazi bu nedenle, Ecevit hü�umetine istediği urmnı verecek 
gibi görünüyor. 

Şimdi bu tablonun somut verileri üzerinde durnıak gerekiyor. Ece"'t'in 
misyonu ve zaman talebi ile ilgili veriler üzerinde duruldu. Burjuvazinin üç yıl· 
da kazandığı mevzileri nasıl .sergilemek gerekiyor? Geniş kitlelerin beldenti 
düzeyini, mücadele hedeflerini sürekli olarak düşük tutmaya yararaısı, MC ik· 
tidarlarının burjuvazi açısından en büyük lıizmeti oldu. Şimdi, bu nlevziyi ko· 
ruyabilmek için "devtetin saygınlıgı", "anarşik olaylar" ve MHP olgularının 
daha C..l kullanılması gerekiyor. Ecevit'in 20 Man eylemine karşı �ıkış biçimi 
hem MC'nin hu büyük hizmetini, hem de bugünkü konumu ile CHP 'nin bu 
mevzileri burjuvazi adına korumaya kararlı olduğunu gösteriyor. Birincisi, bu. 

AP'nin "sola kayma" sürecinin jik verileri açısından, ızmir toplantısına 
dikkat etme� gerek. ıZmir toplantısında AP'liler, solu CHP ile, kendilerini de 
MHP ile özde�leştirmel1j,... büyük bir hata olduğunu vırgulauılar. Bol bol "sos· 
yal adalet"ten, AP'nin "gerçek solculuğun<!an" söz ettiler. Bir yandan da Ce· 
rdrel'in Hürriyet'e yazdığı "antianıerikan", "ulusal bağımsızlıkçı" yazılar var. 
Bütün bunları, J\P'de yeni bir politikanın, burjuvazinin uzun döne",li hedrfi· 
ne uygun yeni bir çizginin göstergeleri saymak niirrkün. Bu da ikinci veri. 
Ama ancak ilerideki bir "anti Demirel" operasyon ile daha da doirulanacaJ.. 
bir veri. 

üçüncü "eri ise MHP ile ilgili. Bir kur farkları konusunda en açık bir bi· 
çimde burjuvaziden yana konuşmak, bir Ece";t�n ABo'ye tepkisi Oliyında en 
açık bir biçimde ABD'cilik yapmak, faşizmin klasik gözboyama ustalığına ya· 
kışıyor OLU? Bunu telaştan başka bir nedenle açıklamak mün�kün değiL. Telaş, 
MC dönemindeki dalların kuruır.asından, burjuvazinin ağ .. lıklı planında MHP' 
ye ikincil bir yer tanınmasından kaynaklanıyor. Bu da MHP')'i yeni kudurgan· 
"klara itmesi açısından, tüm ilericilerir. üzerinde öneliile durııı<ı�ı t;:creken bir 
olgu. 

Veriler ve olgular bıınlar. Ancak bir degelecd< ve f;erçtkler \ar. Bir kez, 
burjuvazinin sözü edilcıı bu planını, değişmez H' "'atı bir çizgi olarak görıılC" 
ıııek gerekiyor. Bu da yeni tertiplere kar�llıcrdönell1 uyanık oln:a ıon:nlulu· 
ğunu doğuruyor. Dikkat edilnıesi gereken noktalardan birincisi bu. 

Ikinci olarak çok önemli bir başka Ilcktzya da dikkat etmd, ger<,ldYlOr. 
[cevit'in (jslendiğini ilan rttiği "işçi sınıfı hare�etir:(' karşı tıüçlü lıir orta sınıf 
yaratma" misyonu Ile ölçüde gt.'rçekçi? ın. yUzyllın ikinci )·.ırısıııda, TiJrkiye 
gibi bir ülkede boyle bir mis)'onu, türrüylc gerçekçi sa) ma� nJi.in�kün de!.'i!. 

Dolayısıyla Ecevit'in konuyla ilgili sözleri, bir çalı$ma progran ır,dan \(,.�, 
burjuvazi ye \�rilen ).eni bir güv<'ncc, )'eni bir "itimat hlge�i" ril('li�ini t.'!.�ı· 
yor. 

O halde kaçınılmaz (llan, yığınlarm iktidardan, CHP 'del i 'c l'lcvıLlt {'l,!. 

zenden kopuşu olgusu "-arşısında ne düşünülüyor? Ce\'i1p y,ıloııca ")(J�y.'lisl 
hareket güçlcnnıezse, bunlar MHP')'e gider" olarnaı. m .. "ıc hir ılü�imcı'nıı' YI 
geçerliliği yok. 

O halde, güçlenen, daha da güçlenCLek olan SOSYAlist I"ırrl..l,'ı � .. ". ısUh •• 

burjuvazinin yeni tedbirleri neler olalıilir? A�ı\.. f,:ışizln, �ı;nJ<'tı.c!(' (,loll ' , ':'1'.1 

klasikleşmiş bir cevap. Başka sigortalar da var. OIJrjuvaıi,lıir 11 .\l'l\cLı�.' 'IJI •• ı 

dokunup "sendikaların deneğine !Nihip", "i�çi sınl(llcn:l'Iır:r 11111l .. 1\" ..... 'ıld.ı· 
ki bö!Unırilşlüğe son vel\!cek", belk.i de CHP'nin "5(,1 !.",wClırl" ,�.t i,iıw .,1,1 
cak yeni bir "sosyalizm" yarat;ınıaz I"II? 

Bu da olasılıklar içinde. Diğer timı oıasllı�lar bil- i , ni�<,ı ııın ıda!oılıl 1,11 

gibi, bu oiasıiığın �; ;� ���'��. �ır.lirle\'khi i��i sınıfının !Ii)hıll:.ırdı;ıı 1'1.\ 
cak. Sosyalist hareket,açık faşizııı IczgJhlJrın,l . .. ı;ıllj�o ) Jr .. tn·.1 �,;;;�:.-'::'�:: � 
karşı niicadele ettiği gibi, sahte sos)aIl7llIlcrl' "'ar�ı dol rı' \.'1\..111 !':Iıc.'I.!l'!l'\l 'i' 

recek gUçte. 

i i i 
i: i \ 
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"Ecevit yazulan"nın iuetelerindeki 
.ütunlannda, "Ecevit karikatürcü.leri"run 
de çbgilerinde "anti-emperyalist Ecevit" 
yaratma çabalannın yolunl.ştlRı günler· 
de Ankara'ya yüklek seviyeden bır ABD 
heyeti geldi. ABD Olti,leri Bakan Yar
dımcısı Warren M. Ctıriıtopher başkanh
landaki Amerikan heyetiyle Dışişleri 
uzmanlarının da htddlRı gÖl'Ü.şmeler ya
pıldı. Kapalı kapılann ard.mda neler ko
nu,u1duiu açık1anmadl. Toplantıların 
bir kısıruna Başbakan Bülent Ecevit de 
katıldı. 

Ecevit toplantılardan çıkışında gaze
tecilere aslında hiçbk şey açıklamayan 
bir açıklamada buıundu. "Heyet, Sayın 
Başkan Carter'ın ve Amerikan yöneti
minin Türk - Amerikan ilişkilerini de il· 
gilendiren konularda aldıaı yeni siyasal 
kararlarla ilgili olarak bazı öneriler getir· 
mıştir" dedi. Sızan haberler Başkan Car' 
ter'ın birantaşma paketi önerdili yolun· 
daydı. Bu anlaşma içinde Türkiye'ye 
yapılacak silah satıştan,ukeri yardımlar 
ve Türkiye'deki üslerin durumlarıyla ilgi· 
li öneriler vardı. Emekçi halkın elinde 
ıon günlerde sıksık patlamaya başlayan 
ekonomik önlemler paketine bir de 
Amerikan paketi eklenmişti .. 

Carter'ın önerilerini Chriıtopher'den 
dinleyen Türk yetkililer, kendi karşı 
önerilerini de heyele yapmışlardı. Türki
ye N ATO çerçevesinde sorunlarına çö
züm bulunmasmı istemişti. Başlangıcın
dan beri dış politikayı halkla oluş tura
ca.A:ınl açtklayan, bunu hükümet prog
ramına alan CHP ise yine "gizli diplo
mw"yi tercih etmişti. Anlaşılan CHP 
yöneticilerinin anladılı anlamda halk 
dışişlerinin yüksek bürokratlarından olu
şuyordu. 

Başbakan'ın açıklamadan kaçmdı�ı 
konulan Sovyetler BirU�i'nin haber ajan-

sı TASS açıkladı. TASS'a göre ABD he
yetinin ziyareti Türkiye'nın NATO çer' 
çevesinden ayrılmasını önlemeye yöne· 
ükti. ABD, İngiltere ve Federal Alman
ya'nın Kıbrıs ıorununda arabulucu rolü 
oynama çabalan NATO'nun GüneydoRu 
kanadını daha da güçlendirmek amacına 
yönelikti. ABD Kıbrıs'ı da NATO içine 
çekmeye çalışıyordu. 

NATO'Dun Türkiye üzerinde uygula
dıRı bukUlın etkisinin yok edilmesinin 
yolu sosyalist ülkelerle dostluk ve işbir
liline dayanan ilişkiler kurulmamndan 
geçiyordu. Ecevit'in önümüzdeki Nisan
May" aylarında Bulgaristan'a, Haziran' 
da da Sovyetler BaHRi 'ne yapacııA:ı gezi 
bu yönde deRerlendinneliydi. Gezinin 
iki tarafında karşılıklı dostluk ve işbir' 
iiRine dayanmasını engelleyecek davra
nışlardan Ecevit'in kaçınmU! gerekliydi. 
Bu noktada nötron bombası. sorunu yine 
ön plana çıktı. SBKP Birinci Sekreteri 
Leonid Brejnev nötron bombasının Tür· 
kiye anırlarma sokulmama6lnı temenni 
etmişti. Ancak bu temenni mesajının 
gelmesinin üstünden bir aya yakın bir za
man geçmesine raA"men Türkiye'den hi
ii bir cevap verilmedi. Başbakan bu ko
nuda da "açık" bir açıklama yapmalıy
dı ... 

HüKüMETIN "NIYET"I VE 
IMF 

ABD Heyetinin Türkiye'ye geldiRi 
günlerde Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oRlu da ıMF'ye "niyet"lerini bildirmiş 
ve "Niyet Mektubunu" imzalanuştı. Mü
ezzinoA"lu 'na göre IMF ile anlaşmanın 
imzalanması aYN zamanda yeşil ışlRı da 
yakacak diıgmeye basılması anlarruna ge
liyordu. Ancak atılan imzalara raamen 
yine ışık yanmadı. Kablolarda bir baR-

Işçi SıNıFı UNUTMAZ i 

'''Yukarıdan'' direktifli faşist çetele· 
rin katlettiği Doğan Öz'oo katilleri he
nüz bulunamadı. Türkiye'nin ''bağım
sızlık, demokrasi, sosyalizm" mkade 
lesiıin tarih ve ba�rına gömülen Öz'ür, 
katillerinin peşini işçi sımfımız bırak· 
mayacak. 

Doğan öz'e kıyan tabancam" ve sa· 
hibinin yakalanmasıyla da bitmeyecek 
sorurı. Doğan Öz'e sıkılan kurşunların 
kök ve kaynağını oluşturan politikalJrı 
ve ideolojileriyle birlikte faşizm dök· 
tüğü kanda boğulacak, emperyalizm 
yeryüzünden kazınacak.,. 

Doğan öz'ü katleden faşist maşalar i 

aranırken, perde arkasından genişletil· 
miş katiller korosundan sesler yüksel
miştir. Geçtiğimiz hafta içind(' bir 
"sermaye" gazetesinin köşe miço'larl 
söz birliği ilalinde, "Doğan öz'ün, na· 
$ �1 olup dd. Cumhuriyet savci yardım 
cılığına kadar gelebildiğini" sordular ... 

- ÖZ, "solcuların böylesine sahip çıktıklarına göre hatırı sayılır bir ilşırı 
solcu" idi. 

Sermaye miço'ları, öz'ün katillerini soracak değillerdi ya, bu soruyu soru
yorlardı. 

Sosyalistler, yaşamı boyunca sosyalist bilinç ve yiğitlikte mücadele verme
sini bilmiş olan Doğan öz'OO amsını, özenle yaşatacaklar. Doğan Öz'Un 
aOlsı canlılı�ını yitirmeyecek, yaşayacak, mücadele yolunu aydınlatacak. Jşçi 
sınrfı Doğan Öz gihi yiğit evlatlarını dUnyarıın hiçhir yeriNie unutmadı, Öz' 
leri n anılarnı on yıllarca, yüzyıllarca ayakta tuttu ve tarihi değiştiren omuzla
rını Doğan Ozlferle süs�i işçi sınıfı. Dünya işçi sınıfıtarihi, yiğitlerin yUzyll
larta uzanacak amlarının destanı oldu ... 

Önceki haftanın Pazar gUnü yapılan cenaze töreninde Doğan ÖzlUn eşi ve 
çocukları babalarının ölmedlğinin, ötmeyeceğinln diri bir simofl:tı.,�il.... � .. 1 

Hatice Sezen Ö� . .. �:� �.;.;;... �aciar Ankara dışında kalmasını" ta�iv� ��� bi�' 
hUkUmel yeıkili�". şu yanıt. verdi: 

"- Siz hükümet olarak benim can güvenliğimi sa�layamıyorSlnızl ölsem, 
ne pm?_ .... 

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücidelesi yaşadığı için yaşayacak 
bütün Can'lar ve öz'ler ... 
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lantwzhk vardı. ABD Maliye BakanlıRı 
Türkiye'yi klasifıye edince ABD banka
lan Türkiye'ye kredi açamaz duruma 
düşmüştü. 

Mi.iezzinoaıu üstün başanlarını anlat· 
mak ve kamuoyunu aydınlatmak için 
yurda dönüşünden sonra bir TV prog
ranu düzenledi. Karşı.sına aJdlRı spikere 
önceden verildi�i belli olan soruları ce· 
vapladı. Ancak sorular iyi hazU'lanma· 
mıştı ki Müe2Zin�ıu çıkmaza girdi. 

Spiker soruyordu: ''IMF ile imzala
nan anlaşmada bazı tavizler verildiRi 
söyleniyor. Ne dersiniz?".. Cevap iyi 
hazırlanan Müezz.inoA"lu 'ndan şöyle gel
di: ':1978 programında bulunan hedefle· 
rin dışında herhangi bir şey taahhüt edil
memiştir. DolaYL8IYla bir taviz de sözko
nusu olamaz ... " Spiker eli mahkum ol' 
duA"u için olsa gerek cevabı yeterli buldu 
ve üstüne gitmedi. 

Ancak bazı kafalarda cevap soru işa· 
retleri yarattı. Herşeyden önce 1978 yll1 
programı diye bir program ortada 
yoktu. Hükümet ilk iş olarak MC tara' 
fından hazırlanan programı Meclis'den 
çekmiş, yenisi de daha meclislere sunul
mamıştı bile .. MüezzinoA"lu hangi prog· 
ramdan bahsediyordu? 

ışte bu belli deA"Hdi. 
tkinci nokta bilindiRi kadanyla hükü

met ıMF istekleri doA"rultusunda deRi' 
şiklik yapmak. amacıyla programı ııeri 
çekmişti. IMF'nin istemleri doRnıltu
sunda detişiklikler yapıldıktan, kalkın
ma hızı düşürüldükren sonra program 
meclislere sunulacaktı. Peki şimdi Tür· 
kiye IMF'ye anlaşma karşılılı taviz ver
memiş mi oluyordu? Bu cevapları tele· 
vizyonda Müe:ı.z..inojtlu'ndan almak 
mümkün olmadı. 

Programın hazırlaNşı da en az Müez· 
zinollu 'nun cevapları kadar ilgi çekiciy· 
di. TV'nin engin bilgili muhabirieri en 
basit gazetecilik kurallarını da unutarak 
yalnızca büyük sermayenin görüşlerini 
ekranlara yansıttılar. TV programcıları
na göre (tabii ki hepsi delil) ekonomide
ki darboAaz sadece büyük sermaye ile 
hükümet arasındaki bir sorundu. Bir tek 
işçi temsilcisi bile o günkü programda 
görüşlerini açıklayamadı. 

Programa Türk-Iş'in çaA:rılması zaten 
gerekaizdi. Türk·rş'in "sarIŞUl" yönetici
lerinden biri ekrana çıksaydı, Feyyaz 
Berker'in söylediklerini biraz üslup deti
şikliRiyle yineleyecekti. 

VERGI YüKü 
NASIL AZALTı lıYOR? 

Maliye Bakanı Türkiye'ye gelmeden 
ônce birşeyler çıkartabilirmiyim düşün· 
cesiyle Paris'e de uRradı. Sonuç pek par
lak deRiidi. Ama MüezzinoRlu Paris'te 
de bir basın toplantısı düzenledi. Bir ga
zeteci MueninoA"lu'na dar gelirlilerin 
vergi yükünün nas.ıl hafifletileceRini ıor' 
du. Basın toplantılarında hep zaten böy
le "denlıiz" sorular sorulurdu. Ama Mü· 
ezzinoA'lu yılmadı. "Biz, dedi, dar ııelir
Iilerin vergi yükünü azaltıp, bu yükü çok 
gelirliıere devredece�iz ... " 

MiiezzinoQ:lu bunu nasıl yapacaA"lru o 
anda açıklayam_dı. Ama bu işin serma
ye partileri tararından yapılamayacaRı 
Paris'den çok uzaklarda Ankara'da belli 
oldu. Asgari geçim indiriminin asgari üc· 
ret düzeyine çıkarılmaslOa ilişkin yasa
nın gündeme alınıp olınamayactAının gö
riişüldüQ:ü gün, TBMM salonlannda yal
::;�;,�;. ��;lU"tt !emı yapan çaycıinr dO
laşıyordu. 

Türkiye ışçi Partili bunun sermaye 
partileri tarafından yapılamayaca8 ını da
ha 6 Haziran .eçimleri sırasındaki rad)'o 
konu,malarında .öylemişti. Dar gelirli· 
lerin verli yükünü &Zalatmak ancak ser· 
mayeclarların vergi yükünU artıırmak pa
hasına ıerçekleşebi1irdi. Buna da burju· 
va partilerinin ne gücü yeterdi,. ne de 

böyle bir niyetleri vardı. Söylenenler 
seçim meydanlannda düzenlenen ucuz 
halk matinelerinde kalmı,tı. İşçi sınıfı
run örgütlü gücü bir kez daha haklı çık
mıştı ... 

Dar getirlilenn vergi yükünü azalta
caklarını söyleyenler dar eelirlilerin başı' 
na balyozlarını indirmeye devam etmeyi 
de ihmal etmiyorlardı. Geniş halk kesi· 
minin temel ihtiyaçlarını karşıladıkı Sü
merbank ürünlerine yüzde 60'a varan 
zamlar yapıldı. Sümerbank'ıo üretti Ri 
kumaşlardan yalnızca halk yararlanıyor
du. Hiçbir sermayedar Paris modaevleri 
dururken Sümerbank'dan giyinmezdi. 
"önlemler paketi" bir kez daha halkın 
elinde patlamıştı .. 

Patlayan paketten yalnızca Sümer
bank zamları çıkmadı. Sanayiciierin 
ürettikleri mallara da beyan usulüne da· 
yanılarak zam yapılacaktı. Buna ıöre 
maliyetlerinin arttıAml ve ne kadar zam 
yapılması gerektiiini Sanayi BakanhA"l' 
na bildiren sanayiciler ürünlerine kolay· 
Iıkla zam yapabileceklerdi. 

"KUR" TATLlYA BAGLAN DI 

Bu arada sanayicileri yerlerinden hop 
kaldırıp hop oturtan "kur farkları" aoru
nu da tatlıya baRiandı. Resmi - yan ret
mi demeç ve açıklamalarda 9 ila 13 mil
yar lira dolaymda olduRu ifade edilen 
kur farkları, işverenlerin katlanabilecek
leri zaman dilimlerinde taksiUe alınacak
tı. Ayrıca işverenler devlete ödeyecelde
ri bu farkları, defterlerinde gider olarak 
gÖ6terebilecekJerdi. Konu, "halkçı" hü
kümet ile sanayiciler &rallOda gerçekten 
tatlıya baRlanmıştı ... Sabayidler, ödeye· 
cekleri kur farkmı vergiden dÜoŞecekler
di. Zaten devtete ödeyecekleri kur fark
!arım ürettikleri mal \'o hizmetlere yan· 
sıtacak olan ısanayiciler. ayrıca gider gÖl
terip bu farkları vergiden düşmek yoluy
la turnayı gene gözünden vuruyorlardı ... 

Ama neme lazım, "Ecevit hükümeti 
kur farklarını sanayicilerden söke-$Öke 
alıyor" imajıyla kamuoyu istenilen yön
de çoktan oluşturulmuştu ... 

Bu arada yeni bir zam paketi de ses
sizce yürürlüite girdi. Devlet Demiryol
ları hizmetleri kat kat zam1ar1a yeniden 
fiyatlandırıldı. 

üç AYDA üÇüNCü KEZ 

Geçtilimiz haftarun politik gelişme
leri konusunda en kayda deRer olayların 
arasında Meclis çalışmaları da gelmek
tedir. 

AP'li 10 miUetvekilinin AP Millet 
Meclisi Grubu adına verdikleri Içişleri 
Bakam ırfan özaydınlı hakkındaki gen. 
soru önergelinin iÜJldeme alınıp alınma
maS1 yolundaki görüşmeler ilginç bir şe
kilde noktalandı. Gensoru önereesinin 
gündeme alınması cepheti partilarm 192 
oyuna karşılık 214 oyla reddedildi. MC' 
ciler böylece üç ay içinde üçüncü kez 
meclis içinde yenilgiye uRraddaı. 

Ecevit hUkümeti, güvenoylamasındaki 
II farkı, bütçe göriişmelerinde 19'a. 
gensoru önergesinin oylanması sıruı.nda 
da 32'ye ulaştırma başarısını gösterdi. 
Hükümet için bu ha,arı elbette önemli
dir. Ancak bu olayın diler bir yon� de 
dlişi.indürücüdür. "Anarşi" tellal1.ıl1 ya· 
pan cephedier, ııeNoru gibi bir anlam· 
da hükümet hakkında "iddianame" nite
�ğ� taşıyan o;r önereenin $3vcıhQ:ınl mil' 
let meclisinde göstermelik de olsa balia
ramamışlar, çarpık tollerini icra etme 
becerisini bile eÖlterenıenıişlerdir, 

SUÇLU SAVCIOLURSA!. .. 

Toplumun demokratik hak ve talep· 
lerini, kan cinayet, şiddet, b_skı, terör 
ve tehdlş kun�ak.çılıRıyla bastırıp, yok. 



SIRT CEviR'ERE IK -

etmeyi amaçlayan ve bu politikayı ısrar
la ve azgınca .ürttiiren "Milliyetçi"ler, 
suçlu.u oldukları bir doıyanın savcWlı 
rolünü, yüzlerine gözlerine bulaştp'mış
lardır. MiUe!. Meclilinde ortaya çıkan 32 
farkın ne anlama geldilini, Ecevit hükü
metinin işbaşına gelmeıine kadar Gü
naydın'daki sütununda ııHP'lililini bir 
ölçüde saklama5Ull başaran kontenjan 
senatörü HÜ&amettin Çelebi dile getirdi. 
Çelebi, MC döneminde ya,zdıA;ı yazılarda 

suya sabuna fazlaca dokunmamayı 
tercih ·ederken, 80D dönemde, MHP'lili
lini gizleyemeyecek teJ,aş ve heyecan 
'Ölterilerine sürüklendi. özellikle Pol
Der ve TOB-DER'e yönelik aaldlrı yazı
larına ek 01arak televizyondaki bir açık 
oturumu fırsat bilen Hüaamettin Çelebi 
ekranda da TöB-DER düşmanlılı yaptı. 
Panik, Çelebi'ye kadar MHP'yi kavradı
ima ,öre, kimbilir TUrke,'in beyin ve 
sinir çerçevelerinde ne oluyordu? Gide-

Türkıye Işçi Parti�'rjn 18·19 Mart 25·26 Mart tarihlerinde çevre ii ve Ilçe· 
tarihlerinde başlayan "Bölge Temsilcileri lerin de katılması lle Diyarbakır'da yapı· 
Toplantıları" önceki hatta sonunda ta- lan toplantıyı Genel Başkan Behice Bo-
mımlındı. Bölge temsilcileri toplanh)arı, rın da katıldı. . 
Türkiye ışçi Partisi teşkilatlarım kapsaya- Toplantının Ilk gününde, Boran özellik
cak biçimde, 7 merkezde yapıldı. Islan- le do�u sorunu üzerinde· duran ve özetlni 
bul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Yürüyüş'Un bir önceki sayısında yayınl.· 
ıçel ve Izmir'de yapılan toplantılarda, çe- dılınuz bir konuşma yaptı. Diyarbakır 
şltli sorunlar dile getirildi. Emek Sinemumdı halkı ıçık olarak ya-

L 

TİP 
Bölge 

Temsllclleri 

toplantdan 

tamamlandı 

rek Türke,'in suçluluk aı1uiyetiyle ikiz 
kardeşi Demirel tarafında hava na.ıklı? 

TAVŞANLAR VE TAZILARI... 

Rakamlann dilini bilen Demirel, S2 
farkb yenilginin ne anlama geldilini el
bette iyi biliyordu. Yenilginin M gru
bunda ve Cephed haritada yaratılA'ı mo
ral çöküntüsünü giderecek bir gerilim Şi
nngulDa ihtiyaç vardı. Nitekim Demirel 
de gerelini yaptı. Şöyle diyordu: 

"- Bu hükümet pek yakmda kaça
cak! ... " 

M'deki ve cepbedeki yı1gınbk ve 
tela,a kar,ı Demirel kovalanacak tavşanı 
gösteriyordu... Burunlaı koklamaya, 
ayaklar ko,mala hazD" olmalıydı! ... 

Gensoru önergelinin oylama sonuçla
rının bir gün 80rnasında da, TBMM birle
şik toplantısında "soruşturma dosyala
rı" &orunu ele alındı. Geçtilimiz Çar
şamba günü yapılan birleşik toplantıda 
ortaya çıkan tablo şuydu: TBMM masa
larında 183 soruşturma dosyası vardı ve 
bunun &4 'ü AP'nin malum genel ba,ka
nına aitti ... 

MADALYONUN OBüR YüZü 

Soruşturma do.ya1annm sonuçlara 
ba�lanması yönünde komisyonlar olu'
turulması konusunda tartışmalar yapılır
ken, AP ve MHP'liler içtüzük oyunlany
la toplantıda sonuç alınmasını engelledi
ler. Birleşik toplantıda çolunluk olma
dıAı gerekçesiyle başkan oturumu ka
pattı ... Burada gözden kaçınımaması ge
reken bir nokta daha vardı: CHP'liler de 
soruna gereken <:iddiyetle eRilmemişler
di. Salonda çoRunluRu olu,turacak ön
lem ve hazırlıkları yerine getirmemi şler
di. Bu da, bilinerek hazırlanan bir mi
zansenden ibaretti. CHP'liler mümkün 
oldulunca bu soruştunna dosyalarının 
savsaklanmasmdan yanaydılar. Bu konu 
gereRince savıaklanmalıydı ki, CHP 'li 
hatiplere akışınca meydanlarda konu
,acak malzeme bulunmabydı. Bu gidişle 
CHP 'liler uzunca bir süre daha konu üze
rinde ,ereken ciddiyetle dunnayacak ve 
atok .aıdD"ı malzemesi ihtiyacı için bu 
konuyu ambarda tutmayı tercih edecek
tir. Kitleler önünde ciddi, tutarlı ve 
dotru olmak yerine, kitıeleri meffUl 

edecek stok konuların el altında bulun
dunılınaaı bakımından bu zorunluydu! ... 

TUTARSıZLIK BURADA KALMıYOR 

CHP'nin tutarlıiZ ve ciddiyetten uzak 
bir takım politik manevraları salt burada 

pılan toplantı ve Genel Başkan Boran 'ın 
konuşması, salonu tamamen dolduran 
900 civarında topluluk tarafından ö..Ikkıt 
ve ilgi Ile izlendi. J 97& yılında Türkiye 
Işçi Partisi'nin kuruluşu ile birlikte ilk 
kez Diyarbakır'a gelen Boran, havaalantn
da kalabaılk bir partill ve sempaUzan top
luhlAu tarafından karşılandı. Genel 1\,\ş. 
kan 80r8n'l karşılayan kalabalık cidha 

kalmamaktadır. Antila"st mücadele 
alanlarına bu tutwn olumauz olarak yan
.ımaktadp'. 

Fa,ı.t. odakların kökÜDe ve kaynalı
na eldllmekie gereken karar1ı.Wc: götte
rilememektedjr. Cinayet şebekeleri açık 
ad ve ııafat1arla luÇ işlemeRe devam et
mektedir. 

Geçtilimlz hafta Perşembe günü Ata
türk Liııes önünde meydana gelen olay· 
larda ibret verici bazı gerçekler .. ptan
d •. Poliı memuru Orhan Kahramanollu' 
nu dört kur,unla alp' yaralayan Oıman 
Yı1ınazcan yakalandı ve yapılan ilk ıor
gu ve IıorWlturmada bu şahan akdf bir 
Olkü Ocakb oldulu anla4ıldl. Yılmaz
can adb faşist, Olkü Oca.klı yöneticilerin 
Ilkoruma" görevini yapıyordu. Olkü 
Ocakları tarafından yayınlanan ''Haaet'' 
gazetesinin de· basm bürosunda Çalışı
yordu. Poli. memuruna kurşun yaldı
ran "karşıt gruptan" bir "gencin" nüfua 
kalıdı buydu! ... 

Ama olaym ortaya çıkardılı bir baş
ka gerçek daha vardı. Yaralanan poli. 
memuru rastgele seçilmemişti. Mart ayı 
başlarında Atatürk Lilesnde gene olay
lar olmuş, olay yerine giden iki MHP 
milletvekili polise silah çekmişti. Poli. 
yetkililerinin resmi tutanalıyta saptanan 
olayda, MHP'li iki milletvekiUnin ıilah 
çektili poU. memuru Orhan Kahraman
oRlu idi. 

Olkücü komandolar, millelwkilleri 
aRabeylerinin ıilab çekme işlemini üç 
hafta kadar sonra «ınuçlandırmala ça
lışmışlardı .... Olay bu kadar buitti. Si
te yurdunu aratan Savcı Dolan Oz'ü 
"wr" emri nUlI yukarclan eelmişee, 
MHP milletvekillerine Atatürk Lieesi 
önünde "kabadayılık" yapan poli. me
muru da katledilmeliydi. Bundan böyle 
MHP 'li çetelere karşı wiların başa abn· 
ması için de başka çBft yoktu!... 

Cinayetler, rutgele ve tetik hatala· 
rıyla i,lenmemekt.edir. Narnlu1ann niflln 
alındılı hedener, inceden inceye bilin· 
mekte, tetikJer bu hedefe eöre çelul
mekte, çektirilmektedir .. 

Devlet ayııtı ve polia kadrolan için
deki MHP yıaınakları hAli temizlenrnek 
ne kelime, i,lerliQ:ini korumaktadır. 
GeçtiRimiz hafta Ankara'd.ki Erkek 
Yübek Tekniker okulu önündeki poliı
ler ilericilere karşı ,öyle ıulenmi,lerdir: 

"-Eco'nuz ıekii böyle oldu ..... 
Oç yıldan beri ilerici öRnncilerin 

okula alınmadılı fqilt i.,.ı altmdaki 
EJkek Yükeek Tekniker'de f.pstterin 
bekçiliRini yapan poli. içinde bu IÖZler 
açık açık ve kayıtaıı.ca dile eetiribnekf,e
dir. 'çi,leri Bakanı özaydmb'run "aa
yi,i _Alayacak" poB. içinde bu ııederin 
sahipleri bir hayli yoluDdur ... Bu bilin
medikçe, ,önnezliklen ce1ndikçe işler 
ZOl'dur ... 

son konvoy halinde şehre hareket etti. 
Bonn'm toplantı salonuna girişll1de 

hep bir a�ızd.n '"Sosyallll Türkıye'", '"sı· 
lahmuz Parthnlz" sIoıanwl atlkh. Boran' 
LO konuşmısandan sonu toplantının ilk 
bölümü tamamlandı. 26 Mart günü ise böL· 
ge temsilcileri toplantııı, temsileHerln 
kl1lllıml Ile pllrti lokalinde sürdürüldü. 
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CHP'nin vergi reformları, ya da 

fincaneı katırları ürkmesin 
MURAT KOCACIOOLU 

Henüz tam açıklanmamalda birllkt.e 
CHP'nin "alır sanayı hamlesi" diyebile· 
ce�imiz savurganlılı önleme tedbirlerin· 
den sonra vergi alanındaki önlemleri de 
genel çizgileriyle belli oldu. Kısaca bu 
önlemleri şu başlıklarda toplayabilmz: 

-Gelir Vergisi alanında; 
En az geçim indirimi yükseltilecek, 

enız geçim indirimi ücretlilere uygula· 
nan özeL indirimle birlikte asgari üaet 
düzeyine çıkanlacaktır. 

SOSYAL DEMOKRAT BIR GÖRüNüMDE IKTIDARA GELEN ECEVIT 
HüKüMETI VERGI ALAN INDA öNGöRDü�ü DüZEN LEMELERLE 
BURJUVAZI LEHINE ' TERCIHINI' HEMEN ORTAYA KOYMUŞTUR. 
Işçi VE EMEKÇiLER YARARıNA OLABILECEK öN LEMLER A�ZA 
BILE ALINMAMAKTADıR. BU YIL ÇIKARILACA�1 SÖYLENEN öZEL 
GEçlM INDIRIMI KONUSUNDA DA BIR AÇıKlıK BULUNMAMAKTA· 
DIR. 

Gelir vergisinde bir milyon liradan 
sonraki kazançlara uygulanacak vergi 
oranı yüzde 60'tan 65'e çıkanlacaktır. 

Serbest meslek sahiplerine, maliyece 
bastmlan makbuz verme zorunlulu�u ge
tirilecektir. 

Telif kazançlan istisnası 10.000 lira· 
dan ı(j'l.ooo liraya çıkartılacaktır. 

Belli bir takvim yılında zarar dahi 
edUse, o yıl içinde yaşanıldılına göre, 
beUi bir gelirin vergisini ödemek demek 
olan asgari vergi uygulanacak ve 60.000 
liranın vergisi 20.000 lira vergi ödene· 
cektir. 

• Taşıt Alım ve Motorlu Kara Taşıtla· 
n Vergileri aeırlaştırılaeaktır. 

- Emlak Alım Vergisi ve Gayrimen
kul Kıymet ArtıŞ Vergisi oranlan birin
de yükseltiJip, diRerinde ızaltllarak ye
niden düzenlenecektir. 

· Veraset ve lnökal Vergısı Istisna tu-

tarlııri yükseltilecektir. 
· ışletme Vergisi oranIan düşürillüp, 

yaygınlaştırılacaktır. 
ışte CHP'nin vergi refomıu. . 
Aynea CHP hükümeti, vergi idaresini 

yeniden düzenleyecee!nı ve vergı deneti
mini etkinleştirece�ini söylemektedir. 

CHP'nin bu sıra1adıelOuz önlemlerine 
deAll relorm, toz alma bile dlyebllınek 
için tnsanm çok insanı olması gerekir. 

CEVAPLANMASı GEREKEN 
SORULAR 

Burjuvazinin her dönemde mutemet 
dostu Maliye Bakanı Müezzino�lu 'DA ve 
hakça vergi düzeninin savunucusu Baş
bakan Ecevit 'e şimdi somıak gerekir: 

ı. UyguladıJ:ınız ve savunduRunuz 
kapitalist ekonomlnin dahi bir buynı�u 
olan Tanmsal Kazançlan niye vergi!e 
mlyonunuz? Büyük kapitalist çiftçiler 

Harb - İş ülkücüleri temsUciliğe 
atıyor 

Türk Ham·l, aendllwı, Türk·I,'ln med.n, üst.ük Soner'ln çalışmalan 
"ıosyal demakrII" olarak nltel.nen .. n· "takdlrle karş�anarak" ıon veriliyor. 
dlkalanndan blri.1. Sondllwıın senel ba.· Eter Soner batanlı bır temsilci Iae, bır 
kanı da bır CHP m1Uetveldli : Kenan "ilimsiz kahraman .... , .. ndlka yöneUd· 
Durukan. Türk·I,'ln bütün "ıoıyal de· ıerı neden bu I,çlnln löreYlne ıon veri· 
mokral" etiketU ıondlkalan pbl Ham· yorlar? Bunun ce.abı yok. 
ı,'te olup blleııı.ri de dikkatle Izlemek Ama ıörevdon a1mmanan ıerekçesl, 
eerekiyor. En .meSan, .ndika yönetl- SoMr'in ve arkadqlannın yerine ata
mlnln ilerid, demokral ye ao,yalilı IIÇi· nanlann nlleUkleri II. blrUkte ortaya Çı' 
I ... karşı Izledlll polltikaıun anlatılma· kıyor, B .. temıilcl olank I,yerlne yenı 
si bakımından. atanan kl,ı, 1975 Mayıı'mda, aıır ba· 

Anllan'dakI Alır Hakım Tamir Fab· kım ve tanıır labr1lwında, ü1kilciier ıçın 
rikuında Ham·l, örpitlü. IIharne Soner, özel zlndr Imal ettlll aaptanan bır Id,ı· 
ıosyaliat bır I,çl YI ııyorının ba,temsU· dır. Bu "Iaallyeıı" yöneıım ıantmdan da 
cılılın; 6 yıldır aürdüıilyor. Ba,ternaUd· beli'lerI il. aaptanını,tır. Sürekli olarak 
Iili ıiireslnce, tıiıanıi Soner arkada,1an ilericii"" ve dema_Ianı, &osyalıııı,,. 
Ue blrllkle 14çl oınılıııın Çıkarlannı aa· külred •• bu Idt! "demomIIk aal" yö
vunmaklen bır milim bU. , .. roadL so- ... ııcller _mdan b .. ıemslld yap�a· 
nunda Soner, bu blzmelllrlnln karşılıtı rak ödIIloııdIıtlmIllr. 
olarak "sosyal domo_" yöıııllmden GÖN" ymı atanan dller bır 1d,1 ı .. , 
hlr meklup aIcIL Meklup, aynen ,öyle: 1976 yıImıIa "Belodlye ba,kanııun CHP' 

"Sayaı llbaml Soner, U oıa-" nedeni Ue EGO 'dan aynlan 
Türk Ham·l, .ndllwı Ankan mer· bır !dıldir. öyle Id, boledly. b"kanının 

kez ıube bünyealnde uzun yıllar çaba CHP'I oıa-.a, çalıtlılı yffr açıaından 
',ö"ermek .uretl Ile onun yükaelmes! ve bile tahamıııill ed .... yen bır Idtidlr. Ay· 

bugüne selınesi ıçın silaterdllllnlz pyrel· nı bır önceki pbl, MHP yanlısı olarak bl· 
ler, her türlü takdirin üzerindedir. Ham· i1nmakte, her _Ue 1I. 101a kÜı .. tmekte-
1,'ln yücelmesinde sizin &Ibi pek çok dır. O da "luUyetlednln" ödülünU, "d.· 
Isimsiz kahramanın çabalan mavcuttur. mokraUk 101" Harb·l, Mndlk .. _m· 

Dundan böyle de onun ltibınnın .e dan tel11lllclllOe atanarak a1ını,lır. 
blıtünlü�ünün korunmaıı için tüm güC:U- ı.çUer, ldmln kendUerlnden yana ol
niille çaba gönerecelinizden emın bnlu- dulunu, kimin kendi çıkarlannı ıonuna 
oarak bundan öncekJ bqanlı ,öreviniz kadar .. vunup kendllerlnl ıerçek anlam
n.denl Ile saygı ve le .. kkürlerimizln ka· da temsil .tUllnl elbette biliyorlar. Bu· 

ne zamana kadar küçük çiftçi muaflıeı 
ve götürü gider usullerinin arkasana sıeı· 
oarak vergi dışı kalacaklardır? 

2. Anonim, Umited gibi sermaye şlr· 
ketlerinin kurumlar vergisi ve stopaj ge· 
lir vergi.ı yükü oransal olarak % 38 do· 
layındadır. Bu oran bugün ayda 8000 li
ra brüt ücret alan aylıklının vergi yükü· 
ne e§it bir orandır. Sermaye şirketleri
nin ödedikleri vergi türü olan Kurumlar 
ve Stopaj Gellr Vergileri oranını neden 
aıttınnayı düşünmüyorsunuz? 

3. Holding şirketlerin vergi kaçırma· 
ya yönelik ayrıca1ık.lan, anonim şirket
lerde çıkanlan ve vergi kaçırmaya göz 
yummak demek olan hamlline yazlİı se
net uygulaması konusunda suskunlueu
nuzu ne zamana kadar sürdüreceksiniz? 

4. Ocretlllerin gelirlerinin gerçekleşir 
gerçekleşmez vergilenmesine ve hemen 
ödenmesine karşılık, S8n4yicl, tüccar, 
serbest meslek sahipleri lle rant sahiple
rbıln bır yıl, şirketlerden ortaklık payı 
karşılıAında kir payı sallayanlann Iki 
yıl sonra vergi ödemeleri hakça vergi il· 
kenizi renclde etmiyor mu? 

5. Vergiiemede kaçakçılılm ve ver
giden kaçmmanın önemli nedenlerinden 
biri olan vergilemede götürülük Ilkesini 
sürdürecek misiniz? 

6. Sizden önceki burjuva hükümet· 
lerinin ele alıp, özel kesime alt bızı tab
rtkaJarda plan oyunu adı altında deney 
uygulamasına bUe geçtieı ve üretilen her 
artı deRerin verg:llenJp, önceki verginın. 
d�ülm .. 1 demek olan ve bır parça dddl 
kaplta",t ülkelerin uygular.1aya çabala· 
dıRı Katma Deler Vergisi konusunda ne 
d\ifünüyonunuz? 

7. I,çl ve emekçi kitlelerin üzerinde
id Gelır Vergill yükü yetmiyormu, pbl, 
Gelır Vergial matrahmdan alınan Ildnd 
bır vergi olan Malı Oen,e Vergialnı kal· 
dırmayı dUfUnUyor musunuz? 

8. Devlet memurlan aylıklarından 
alınan dördüncü vergi nlteUllndeld Me· 
yak kealnUs!nl IIpll kanunu çıkannıya· 

. rak sürdüriip,bütçe açtklanru mı kapaya
eaksanız, yoksa Meyak kanununu çıka
np bu yoUa "zararlı otel Işletmeciiilii" 
alanına yatırım mı yapacaksınız? Bu 
(onların kullanımında bütünüyle çalı,a
nın söz sahibi olmasını hiç düşündünil< 
mü? 

9. En az ve özel geçim indirimlnden 
sonra emek ve sermaye gelirlerine göre 
vergi dilimlerinde bır larklılaşma olacak 
mıdır1 

Yasa konusu olan bu sorulara ne ce
vap alacaeuruz Maliye Bakanının bugiıııe 
kadarki yönetsel uygulamalanndan bem· 
dir. Vergi yönetimini yenlden düzenle
yece�ini söyleyen sayın Bakan hali bır 
önceki burjuva yönetiminin vergi idare· 
sindeki üşt bürokratlarıyla birUktedlr. 
Bu bürokratlar bıraderler ve ye�enlerln 
de vergi düzenini yürütmekteydiler. 

Vergi denetimlnin etkinli�inden "$ÖZ
eden bakan daha önceki burjuva ikti
darlan' zamanında yozlaştırılmaya çalı
şılan vergi denetim organlannı kumda 
oyna.tarak bu süreci sürdürmektedir. 

ECEVIT HOKUMETIN1N TERCIHI 

Ecevit hükümetinin bu tutum ve dav
raruşlan tümüyle lUlıfsal yapısına uygun 
tutum ve davraru,lardu. Sosyal demok
rat bir görünümde iktidara eelen Ecevit 
hükümeti, burjuvazi ile işçi ve emekçi 
kitleler &raSındaki tercihinl hemen yap
mı,tır. Getirileceli öne sürülen ve yuta
nda saraladllımlZ önlemler anandı bur· 
juvazinin dl,lne dokunan tek önlem 
yoktur. Fincancı katırlan ürkütülmemlş· 
tir. Alızda sakız yapılan enaz ve özel ı. 
çim önderiminin ne zaman çıkanlacaıı 
konUlUnda yetkili aı",lar bu y� çıkanla· 
caeıru söylemektedirler. Oysa 1978 yılı. 
nın Ilk üç ayı seçml,tIr. 

EceVit hükümeti ve onun maliye ba
kanı, yukarıda ıonalar bçimlnde mala
dılımız önlemlerin adıru bile aı",lanna 
alamaını,la.rdır. Oy. bu önlemlerin bir
çoRu blnz Içtenlikil ıosyal demokrat 
hükümetlerin ele a1abU-ııı konulardır. 
Bu konuda CHP hareketi kadar onu ko
,ulsuz olarak desleldeylp onun ıçınde 
eriyen v. I,çl mu!ıru lemsll eWllnI öne 
sürenler de ıonamludur. Hill en u .. 
çim indirimi konuau d"mda DISK 'ten 
bu konuda ciddi bır ltı çıkmamaktadır. 

Bunun ıçın B .. hakan EoeYlt 20 Mart· 
takl demeclnd. dedilii &Ibi, "ldmaeye 
bomımuz yok, Idmaeye dlyetlııılıı yok" 
dlyebUmekledlr. 

L 
buiLin!; rica ederiz." na kartılık, Idmlerin serid.I .. I.ı ııüçl .. 

Temsi

.

IClIik ıörevine ton verme mek- rio beIlemeled oldutunu dı ıyı bUlyor
lubunun allında, Salı Şırvak ve Ruhi lar. Ham·l, bünyea1nd.1d l,çUer, bu bl· 
TokM.pe'nln Imzalan buhınuyor. So· UnçlOrtl Ue, .. ndıkanın ıon ,ylemının 
ner'ln gorevine, hlçblr Itrekçe ıösterll� beu.bını lOraeaJdardlı. 
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DEMOKRAT Ki:ME DENiR ? 
MESlIT ODAIIAŞI 

Sosyalistler başkaları ıçın kullandık
ları saflUarl seçerken zaman zaman epey
ce (ömert davranıyorlar. Bunun birta· 
kım yararlan Va' elbette. Bazı Idşiler ve 
kesimleri demokrasi mücadelesine ka· 
zanmakla, belli bir yere getirmekte onla, 
R henüz tutarlı biçimde sahip olmadık. 
ları niteliklerle seslenmenin etkili oldu
Ru görü!üybr. Ama cömertnkte ölçüyü 
kaÇa'ıeak kadar dikkatliiz davranmarun 
sakıncalaıı da hiç bir zaman gözden 
uzak tutuımamalı. 

Saltınca, başkaları ıçın kullanılacak 
nitelemeler seçilirken, işçi sınlfuun öı· 
çütleri unutuımaya bqlandılı zaman or· 
taya çıkıyor. O zaman, hem kuDanılan 
kavramlarm özü bir ölçüde boşaltllmış 
ya da en &Zmdan buıanlklaştırılmış olu
yor, hem de bir anlamda bunlarla çlzllen 
rriicadele biçimleriyle bu mücadeledeki 
dostlar ve düşmanlar iyi ayırt edilmemiş 
oluyor. 

Bilimsel sosyalist teoriyle onun ıŞık 
tuttuı:.. le smanarak cetişip zenginleştitl sanlf mücadelesi pntili, gerekli ölçü� 
ıen ortaya koyuyor. Yeter Id, bu ıtabil· 
diflne zengin bilgi ve deney birikimi si· 
yaal mücadelede yol gösterici biçimde 
kullanıIabl\sln. Teorik çalışmaları .. Işçi 
smıfuun devrimci hareketinin deneyleri· 
ni ezber ödevi okur gibi tekrarlamak ya 
da vicdanları da rahatlatan blr "fikir jim
nastiti"nin HaCı yapmak ayrı blr konu. 
Zaten bunlar için neyi, nerede bulacalı· 
nı; ne için, nasıl kuııanacalını bilmek 
miimkün delil. G ... kU de delil. Bu yüz. 
den de, bir yanda, kitaplar abah duası 
niyetine okumuken; bir yanda türkçe· 
nin güzeUm sertlili dururken, küfretmek 
için bile Lenin 'in çevirilerine başvurulu· 
yor. 

Oysa, bugünü iyi anlamak bakımm
dan bilim&el sosyalizmin klasikleri sor. 
derece öt:retici. Ama bunun blrinci ko· 
şulu, işçi iıınfunn "balımsız" siyasal 
harekeıınln ıçınde bulunmak. Işçi .. nıfı 
hareketini, cömertçe yakıştD"ılan etiket· 
lerin kuyruluna takanların, olup biten· 
leri kavnyabilmeleri ne kadar mümkün· 
se, sözgelimi, "okuma.yazma bUmeyen· 
ler yan kapıya milıacut etsin" diyen bir 
yazılı uyarmın anlaşılması da O kadar 
mümkün. 

DEMOKRATLICIN AYIRACI 

Sık sık ve dikkatsizce kullanılan nite
lemelerden biri "demokratltk." Söylev 
verirken, bildiri yazarken, başkalarıyla 
bitlikte "demokratlar" diye de sesenme 
&özcükım kuDanmanın bir sakıncası 
)o·ok. Çünkü, o zaman, demokrat olma· 
yana demokrat demek tehlikeu yok. USo 
telik, gerçekten, Türkiye'de de demok· 
ratlar var. 

Ama beliıU akımları ya da kişileri 
"demokrat" diye nitelerken ya da onla· 
ra seslenirken bu rahatlık ortadan kalkı
yor. Şüphesiz, derrokrat olmak onur ye. 

rici bir özellik. Ama demokrat nitelerne· 
li, beyerendi, hanımerendı, sayın gibi 
herkesin adının önüne kolayca, rahatılk:· 
la getiriletilecek bir liteleme deRII. 

Demoknt olmanın bir IYIIICI olmalı. 
Çünkü, demokratların işçi aınıfının mU· 
cadelesinde önemli bir yeri var. Bu a)'ı· 
raç I�çl imdı hareketinde ve onun teori· 
linde bulunmuş, açıkça belirtllm1�. 
Epeyce de telaarlannu�. 

Ne kadar tekrarlansa da bueUn bir 
kez daha hUD'larnU. gerekiyor. Bunun 
ıçın en dolnıdan kaynaRa ııtmek hem 
daha kolay, hem daha ötretld. Kaynak, 
"Rusya'da Siyual PartUer" başlıklı yazı. 
Işçi .ınıfı partlsinln .. çimlere lirdJRI, 
pulamentoya temsildler gönderdJRI bir 
dönemde, 1912 yılındi yazWnış. Lenin, 

"DEMOKRAT HALKA INANıR, KITLELERIN HAREKETINE INANıR VE 
Ç<Xiu KEZ BU HAREKETIN KAPITALIST SISTEMIN ÇERÇEVESI içiN. 
DEKI ÖNEMI HAKKINDA YANlıŞ BIR KANISI OLMASıNA RA(;MEN. BU 
HAREKETE HER YOL nAN YARDıMCı OLUR. DEMOKRAT HER TÜRLÜ 
GERlcILI(;E SON VfKMEK IçiN IÇTENLIKLE ÇABA GÖSTERIR." 

çeşlW siyasal partlleıı ,.·.·lcdIAI bu ya· 
zıda şunları söylüyor: "ut'lllOkrat halka 
inana, kJtlelerin hareketine lnanu \'e ço
lu kez bu hareketin kapitaHst sistemin 
çerçevesi içindeki önemi hakkında yanlış bir kanısı olmasına ralmen, bu hare· 
kete her yoldan yardımcı olur. Demok· 
rat her türlü gertaUle son vermek için 
lçtenUkle çaba gösterir." (Toplu Eurler, 
Ingilizce basım. c. lB, 5. 60.01). 

Gerçekten, eşsiz bir turnusol kalKiı. 
IGtle hareketlne inanmayana demokrat 
denmez. Demokrasi sevgisini, özgürtük 
aşkını en güzel sözlerle dile getirmekle 
demokrat olunmaı. Demokrat olmak, 
kitle hareketlerine inanmakla ve onları 
desteklemekle mümkündür. 

KITLELERIN öCRET'I1CI 

TUrkJye'de işçi &lufı hareketinin 
uzun bir Ceçmişl var. Bu geçmişte en 
ıörkemll olaylardan biri 15·16 Haziran 
lse, 1971 karanllk döneminden &onra ya
şanmH. en önemli olayludın biri de 20 
Mart direnlşl. Işçi sınıfının gücUnu, Uste· 
Uk yalnız görünürdeki gücünü deAII. gizil 
gücünü de hem kendisine, hem dostları
na, hem de dUşmanlarına hatD"latmul 
bakımından. Hayatı yürütenin ve durdu· 
ranuı, faşizme ve her türlü gericiUle kar
Şı gerçek gÜftncelin kim oldulunu gös· 
termesi bakımından. Bir de, demokntlı· 
im tumu.>l kalKimı yeniden gündeme 
geUrmesi bakımından. 

Bu hareketin en kitlesel, en etkiU bi· 
çlmd. ge:çekleştlrildlll yer Ankara ol· 
du. Ecevit de aym günkü Ert tepkisinde 
"özellikle Ankara'da" diye vwgulamak 
gereAlnl duydu. "Bu direnlşe öncWiIk 
edenler kim olursa ollun davranışlarının 
sonuçlarına katlanacaklardır" diye )dUe 
hareketine katılanları tehdi� etti. Bunlar 
blUnlyor. 

Ecevit 'In yazarları da hemen ertesi 
gün havaya girdiler. Yapılanlarm zaman· 
iLZlılı, akıl&l.zlı�ı, InsafsızlıRı, hatta "bu 
hükümetin seçeneRi ra�lımdir" derile
rek, "balnntl" sütun IÜtun yazıldı. Bu 
yazarlar "Ecevit yazl<1ı#I"ndl öylesine 
mesafe aldılar ki, Metin Toker bUe on
larla "RockefeDer gazetesi" diye alay et· 
ti. Bir zamanın demokratları gülUnç du
nıma dUştüler. Bunlar da "lUnlyor. 

Ama her gülünçlüRün bır de acıklı ya· 
nı vardır. Kitlelerin hareketinin gezisinde 
katanlarm, hele, ona karşı çıkanların 
en önemlı özelliklerini ytUrmelerl kaÇı
nılmaz olur. "Liberal, kitlelerin hareke
tinden korkar; onu denetlemeye çalışr. 
GericiUAln beliıU kurumlarını .gerçekte 
en önemli olanlarını· kitlelere, özellikle 
lşçUere kuşı çekilmiş bır .. t olarak bi· 
I�r�h sawnur." (Lenin, a.g.y. 1.51) Ube
raDerin siyaseti, burjuvaztnin öteki ke· 
dmıeriyle Iktldarı paylaıpıak ve devılm
d hareketl blrUkte bmı allında lutabll· 
mek ıçın onları kııı..,ı eylemlerin geUş· 
mesiyle korkutmıktıı. 

DECIŞIM VE DOCRULTUSU 

yor? Ozerinde diişilnmek g ... k. DUşÜlD 
lünce ortaya çıkan şu: 'Halk IkUdau'. 
eAer hilklimete gelebilir .. , 1977 ",nn· 
... da Halk Partisi 'ne gerekli bır edelj. 
yat. ışçi sınıfı ve emekçilere yeni yükler 
biııdlrebilmek ıçın ....... kli bir edebiyat. 
'Halk. Ikıldan'na karŞı grev, ekonomik 
mücadele olur mu? ( ... ) Mızraklaruu ter· 
kedip çuva1a yerleştilmek isteyenler 
'korkmayın, Ecevi'ln kişilili vv' diyor· 
lar. Güvmce)i Ecevl'in kişililPnde bulu· 
yorlar. Sormak gerek: 1971 önceSnde 
Ecevit'in kişilili yok mu idl? Ya vadı, 
ya da yoktu. Var idi ise, o zaman Ecevtt' 
in kişiUII neden güvence oldu? Yok. idl 
Ise .. Ecevit klşlUjpnl yenl kızımıy ... 
olayluın geUşmesine ballı olarak Ee&
vll'ln ldşiUllnln de delişeceti de kabul 
ediUyor demek." (Yalçın Küçük, "BU
yük Burjuvazi ve Mücadele", Yürüyüş, 
SayI B6, 30 Kasım 1976) 

Demokrasi mücadelesinin güvencerini 
başkalarının klşlUkleriııe baAlamak Çı· 
kar yol delil. Çıkar yol olmadılı çok 
göriilmüştü. 20 Mart akşamı bir kez. dı· 
hi görüklU. Artık görmek istemeyenlerle 
ve ke&inUkle göremeyecek durumdaolaı}> 
Iarla birUkte. 

20 Maıt direnlşl karşısındaki tepkiyi, 
Ecevll�n ve CHP'nln "deAlşen ldşliAI· 
nin" çarpıcı bir görünümü olarak düşün· 
rnek gerek.. Ecevit'tn CHP'si hükümet ol· 
madançok önceleri, "ben gelirsem sol· 
cular sesini keser, oturdueu yerde otu
rur" dedi. Sermayeye verilen güvencenın 
bir parçası bu oldu. Gerçekten de sesini 
kesenler, oturduktan yerde oturanlar ol· 
du. Ama kitleler harekete geçince Iş de
liştl. ÇünkU . ..  Id�dara u�ra>"n da bu 
saldırıların kökünü kazıyacak olan da i�· 
çı ve emekçi kitlE-Ier. Onlar hare�Uen· 

meye başlayınca, Ecevll'ln CHP'" yaian
cı çıktı. Sermayenin kar�.uıda IÖltiDe 
güvenilmez duruma dUşmek CHP ıçın 
kötü bır şey. Tepldnln kaynaklaraıclan 
blribwaıla. 

Bir başka kaynaRı da Ecevll'In _ıt· 
sal lçgiiclisüııUn güçlülütünde uamU. 
"Hayalı all üst eden" Idtle direnlpıtn 
gücü. bu &mıf lçgiidüaiinUn ıiicUyle anla· 
şılıyor. l.J.ben.ln korkUlU buradan do
Ruyor. Çünkü Uberaı ıçın önemU olan, 
Idııeleri dizginlemek. Onun ıçın Idlle ey· 
lemlerinJn Iı".arşısma &etler çeklDyor. 

KITLELER KlMSEYl BEKLEMEZ 

Bazıları için "güvence" olan tıpu.t·· 
lerdeki gelişmenln, gelip UberaWAe da· 
yandılı anlaşılıyor. Liberallilin ne k.· 
dar sürecetl, şlmdlUk, beW delil. Ama 
"olaylarm gelşmesine ballı olarak deli· 
şeceti kabul ecllen" ldşiIlklerln nerelere 
kadar gelişebil� olaylarta birBtte iz· 
lenecek. tıedci derneklere polis baskıları 
düzenleten. eski a1lşkanlıtıyla toplaUıtl 
kitapları bombalarla yan yaOl seCıleten, 
"elimde yetld ola. DISK'i, TöB.DER'1 
kapatırun" diyen, bu I�lerde "tecrübeU" 
Içişleri Bakınına bakıl�... çok fazia 
beklanek de gerekmeyecek. 

Izlenlp beklemek delil yıpılıııuı I .. 
reken. Işçi ımdı ve emekçi kitlelerin 
nilcadelesi Idm&eyi beklemez. Gerçek 
demokratlarla yolUDI devam eder. 

''Marksistler onları bur;uuo deIJQk· 
ratlaı diye .:Ilındlı .. lar; ama keııılnllkle 
onlara '&II.Id .. nlık' Istedikleri için delil. 
Bunun bir tek nedeni vard.: Çünkü. 
topralın hiç bir yeniden bölüşümü ve 
devtetteki hiç bir demokratik dell"-"Uk, 
sermayenin, burjuva &Isteminin eeemen· 
Ulini ortndan kalc1ırmak için yetwli /je· 
tildir. ( ... l Biz, dcmokraıık iikelerlne .· 
dık kaldikları sürece, butün bwjuVl de· 
mokratlanyla yan yal\l saVaşa'lı." (Le
nin, "Kadetler \-e Demokratlar", Toplu 
EMrier.' trgilizce ba5lD1, C. 18, " 230) 

Tutarlı demokratların yeri, işçi ıuıdı� 
nın öncülük etti�i kitle mücadelelerinln 
içlnd�ir_ I layatın geMşmesi bunu herke· 
se ötrcti�or. ölrenmemekte c:Urenenler 
ıçın .. , git gide, yapdacak hiç bır teY 
kalnu)f\f 

Daha önceleri YUriiyllt 'te birçok kez 
beUrtlldl. SözgeUmI, şöyle: "Neden, �ur· 
juvazı 'halk Iktidarı' sözUnden UrlcmU· 

Tutarlı demokratlonn yeri, işçi 'IMI{ının br:ı,;uluH. ettı'. kitle muc:J.!e'rl.' -i/",ı 
IçindedIr. 
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Ulusal bağımsızlık · 

Yilriiyüş okunannın eline geçtiği sırada, NATO' 
nun lı.uruIlJ$unun 29. yılını UıR1amladlgl 4 Nisan gUnU, 
Türlı.iye Işçi Partisi'"i" "NATO'ya Hayır!" kampa"
Y4sı başlıyor. 

ülkemizin ağır ekonomik, toplumsal ve pol;tik 

bunalımların içinden geçtiği bugiklkü koşullarda, 

.ın.i�mptryalist mücadelenin gür sesini duyurma� 

özel bir önem taşıyor. Böylece, işçi sınefımııuı w: 

er.w:kçi kitlelerin üzerinde yoğunlaşan sömüriinün, n· 
g..anbşan gericiliğin ve faşizmin arkumda ld enlJ)erya· 
list güçlerin ytizü üzerindeki maske bir kere daha yırt,
lıyor. Kendi sömürüc.ü iktidarlarını koruyabilmek ve 
sürdürebilmek için, ulusal bağımsızlığa ,"oc egemenliğe 
ihanet ederek emperyalizmle birleşen işbirlikçilere bir 
tokat daha indiriliyor. Türkıye'nin aydınlık geleceğine 
giden yolun emperyahme, onun saldırgan güçlerini 
biraraya getiren NA TO'ya � yerli uzantılarına karşı 
mücadeleden geçtiği gerçeği, bir kere daha geniş yı· 
�ınlar içinde güçlü bir sesle tekrarlanıyor. 

ULUSAL BAGIMSIZLlK MüCADELESININ 
SAHIBI EMEKÇi HALK KITLELERIDIR 

ülkemizde anti-emperyalist mücadele, uzun bır 
geçmişe ve köklü bir gelenese dayilnmaktadır. Türki· 
ye halkı, daha Birinci Dünya Savaşı biter bitmez, Ana· 
dolu'yu paylaşmak ve sömürgeleştirmek için ortaklık 
kuran emperyalin işgalcileri yurt topraklarından kov· 
mayı hedef almakla kalmamış� aynı zamanda ülke üze· 
rinde halk kitlelerinin iradesine dayanan ulusal bir yö
retimin doğmas.yla sonuçlanmıştır. BUyük Millet 
Meclisi \'e onun hükümeti, ulusal kurtuluş hareketinin 
politik ve askeri önderlisini, ulusal bağıMsızlık ve ıılu. 
sal tgemenlik davasının asıl sahibi emekçi halk l..itle. 
lerinin iradesine dayanabiidiği , onlara guvcn ve-rebildi. 
ği ölçüde başarıyla gerçekleştirebiimi ştir. 

l!lusal kurtuluş hareketinin zaferinden do�an 
genç Curr.huriyet'in bağımsız ve barı�çı bir dış poli. 
ti"aya bağlı k.ılrnası da, emekçi halk k.itlelerinin anti. 
enıperyalist mücadelenin kazanımlarına hağlılısının 
bir sonucu olmuştur. Militarin ve maceracı politika. 
ların yol açtığı yıkımı yeniden yaşamaya niyeti olma. 
yan, yurdu yeni baştan kurnıak için ayağını sağlam 
bir harış toprağına basmayı bekleyen emekçi halkı. 
mız; bağımsızlık davasını kalıcı bir barış ve gUvenlik 
özlemiyle birleştirmiştir. Çabaları yeni toplum düZe
ninin kuruluşu ve sağlamlaştırılnwı üzerinde yoAun. 
laştırma zorunluluğu, Cumhuriyet yönetimini, bunun 
için zorunhı olan bir barış ve güvenlik ortamı yarat. 
maya, ulusal egemenliği titizlikle korumaya yönelt. 
miştir. 

Ulusal kurtuluş hareketi yıllarında ve genç Cum. 
huriyet'in ilk dönemlerinde, emperyalizmin yayıımacı 
planlarına karşı, bölgede barış ve güvenliği korumak 
için Türkiye ile SOVYt:tler Dirliği arasında kurulan 
dostluk iliş"ileri de, ülkemizde anti-emperyalist müca. 
dele geleneğinin dayandığı sağlam köklerden birini 
"luşturmaktadır. Iki ülke arasındaki işbirliA; ve daya
nışma, Turkıyc'nin uluslar toplulusu içindeki baAım
sıı, eşit 

,
ve onurlu yerini korumasında, emperyalist 

dc .... lctleruı haskı girişimlerine karşı koyabilmeCiinde 
bU) ük bir wl oynamıştır. 

T URKiYE'YI  E�IP[RYALlZM A{;INA ITEN 
Guıicl SERMAYE GüÇLERIDIR 

Tiırl..iyc'rıin yeniden emperyalizmin bağımlılık 
lI"dr/NH'e ıeslim edilmesinin , dünya gericiliğinin sal· 
ıJırl'Jrl cIIR'Herilıin bir hedefi ve aracı haline getirilme· 
,ilim sorıımluluı;u, emekçi halk kitlelerini daha 
\,,�uıı lıi, 1),)\"'1 vc �omüriJ altında tUlabilmek için em
(k"r"Jlio,llerlı' IILln\. verici bir sömiirü ortaklığı kuran 
�:t'rı�i srrl'I.t'(c �uçlNine ainir. Cumhuriyeı dönemi 

boyunca gelişin güçlenen ve Ikinci Dünya SavaŞı yılla· 
randa da Iktidarın dizginlerini sıkı sıkıya eline geçiren 
büyük sermaye çevreleri, daha savaş yıllarından baş
layarak, Türkiye'yi emperyalist devietlerin dUmen su· 
yundaki bir rotaya sokmuşlardır. Savaş boyunca sırt· 
larını Avrupa'da dövüşen emperyalist bloklardan biri· 
ne yil da öblirijne dayayabilmek için her fırsatta onla· 
rın antisovyet planlarına ortak olan hükümeder. savaş 
sonrasında da, galip duruma geçen emperyalist dev. 
letlerin gözüne girebilmek için antisovyetizm ticareti· 
nin en ateşli şampiyonu kesilmişlerdir. 

Gerici iktidar çevrelerinin girdiği antisovyetizm 
yarışının gerçek amacı çok geçmeden ortaya çıkmış· 
Ur. Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış, demokrasi 
� sosyalizm güçlerinin kazandığı yeni ve sailam Olev· 
ziltre karşı, emperyalizmin ve dünya gericiliğinin güç· 
lerini birleştirmede öncülüğü üstlenen Amerikan em
peryalizmi, 1 947'de Trunıan doktrinini ve �larst-a1l 
yardım rılanını ortaya atmıştır. Bunlardan birincisi, 
doğrudan doiruya Tüı1ciye'yi ve Yunanistan'ı, emper· 
yalizmin Sovyetler Birliği'ne ve sosyalin ülkelere kar· 
ŞI saldırgan planlarına bağlamayı aına{lamaktadır. 
Ikincisi ise. savaşın açtığı yaraların sarllmaS4 bahane· 
siyle. Amerikan tekelci sermayesinin Avrupa ülkeleri 
üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmaya yöneliktir. 
Türkiye'de ik.tidarı elinde tutanlar, Amerikan emper. 
yalizminin her iki girişimi karşısında dil. kendilerinin 
"en güvenilir Sovyetler Birliği düşmanı" olduklarını 
kanıtlamaya çalışarak, açıktan açığa teslimiyetçi bir 
tutum almışlardır. 

EMPERYALIZME TESLIMIYET 
MANTıGININ 

UTANÇ VERICI BELGESI 

Türkiye 1946 Ekim,nde ABD Ithalat ve Ihracat 
Bankası'ndan ilk 50 milyon dolarlık kredi yardımını 
almıştır. 12 Temmuz 1 947'de yapılan bir anlaşma ile 
ABD ile "Truman dokuini"nin öngördüğü askeri yar. 
dım planı gerçekleşmişj Temmuz 1 948'de ise Türkiye 
Marshall pJanına dahil olmuştur. Gerici iktidarların ve 
onların sözcülerinin, Tüı1ciye'yi emperyalizmin ekono· 
mik ve politik bloklarına sokmak için izledikleri �oli· 
tikanın teslimiyetçi mantığı, Ulus gazetesinin 25 
Ocak 1 948 tarihli başyazısında şöyle dile geliyordu: 

'orürkiye'nin ihtiyaç gösterdiği tarım, taşıt ve 
maden işletme malzemesi hem kendi kalkınına..�tna 
yarayacık, hem de hububat ve kömür vermek sııetiy. 
le Avrupa'nın kalkınmasına yardım sağlayacaktır. Bu 
bakımdan doğrUdan doAruya Marshall planının çer. 
çevesine girrr.ektedir. Bundan başka bugOn TUrkiye' 
nin karşılaştlAı iktisadi ve malı güçlUklerıkomUnizme 
karşı giriştiği azlrnli mukavemetin tabii neticesidir. 
Bu sebeple, TUrk ekonomisinin gUç bır durumla karşı. 
laşmaması, Truman doktr!ni ile ona baAlı Marshall 
planının gerçekleşmesine büyük ölçüde engel olacak. 
tır ... TUı1ciye'siz Avrupa kalkınma planının eksıklıli, 
başarısızlıAa namzetllği tartışma götUrmez ... Bu hal 

karşısında kOOlÜnizme kMşl mubvemet çephesinin. 
zaman geçmeden kuvvetlendirilmesi kesin bir unnc 
olmu�tur." 

NATO EMPERYALIZME 
HIZMET IçiN KURULDU 

NATO, 4 Nisan 1949'da Brüksel'de ABD, BIIyik 
Britanya, F",nsa, lı.ılyıı, Kanada, Belçlko, HoIl.1nııa, 
Ponekiz, Danimarka, Norveç, ızlanda ve lükserrbUIJ" 
un katılmasıyla kurulmuştur. 1952'de örgüte T�lye" 
den başka Yunanistan, 19S5'te ise Federal AIlTWlyı 
Uye olacaktır_ 

NATO, emp ... yıılist devletlerin ""y,list IlIkeleri 
ve ulusal kurtuluş hareketlerini SOIYaŞ tehditiyl� sin
tlirme, soğuk savaşı körüklemeı üye Ulkelerin en ıMı 
gü{lerini silahlanma yarışında seferber edebilme amı· 
cıyla kurulmuştur. NATO, Ikinci Dünya �'R$ı'ndan 
bu yana dünya barışını tehdit altıncb tutan lO'yi at
kın saltlırı savaşının yanında ve arkasında olmu,tw. 
1 949'dan 1976'yıı kada, NATO üyelerinin 'skeri har· 
camalarııın toplamı 2218 milyar dolara ulaşm, .... 

BM antlaşmasının hUkünılerine dayarwak v .. lllı 
haklı gösterilmeye çalılıl.1n NATO paktt, , .. çek .. , 
doğrudan doğruya BM'in organlarını etkisizleştimet, 
uluslararası sorunları ernpery.alist de�etJerin birer 
"aile" sorunu haline getirebilmek için kurulmu, .... 
Emperyalizmin en gerici, en saldırpn ,evftieıri, 
NATO a",cılılıyl., "Id�gan planwtnı kal., liziillit 
duvarla" arkasında te""hl,yıp halkı.,. e"""lO _ 
bilmeyi, özellikle silahlanma yarışın! her ttrlU diz
ginden kurtarmayı hesaplamışlardır. 

NATO, Amerik,n empery,lizmlnin koplıall. 
dUnyıı sistemindeki hegemonyıısını "llaml,şınbU· 
mek, NATO üyesi devleti ... ıçınde ye tüm dllnyııda,.. 
rici, faşist güçleri destekleyip yönlendirebilmek, IJu
sal ve toplumsal kurtuluş hareketlerinin Iwıaına en 
geniı gUçlerle çıkabilmek ıçın kurulmuştur. 



Türkiye Işçi Partisi Merkez Bilim ve Araştırma Bürosu 4 Nisan günü başlayaıı "NATO'ya 
Hayır" Kampanyasının bir parçası olarak. "Vlusal Bağımsızlık Için NATO'ya Hayır" adlı 
bir kitap' hazırLıdl, YÜRÜYÜŞ'ün bu kitaptali yararlanarak hazırladığı yazı)'ı okuyucu-
1armuza sunuyoruz. 

ekonomik, politik ve 
askeri baskı ve sömürüsü 
alhnda tutan emperyalizm 
ve onun yerli işbirlikçileridir. 
Emperyalizme karşı 
mücadele, bir yurtseverlik 
görevi oldugu kadar, 
vazgeçilmez bir 
demokratlık görevidir de. 
Emperyalizme, onun en 
gerici, en saldırgan güçlenni 
biraraya getiren Nato 'ya 
b�ımlıı,ga karşı 
mücadele, bütün demokratik 
güçlerin güncel görevidir. 
Bunun için hep birlikte 
"NATO 'ya Hay ır! " diyoruz. 

NATO, too, dünyada barış düşmanlığını" başlıca 
kışkınıeısı olmakla kaımamış, aynı zamanda yeryüzü
niiı dört bir yanında kendi benzeri irili ufaklı saldır
gan blokların doğmasını önayak olmuştur. ANIUS, 
SEATO. Bağdaı Pakıı ve daha sonra CENTO gibi sal
dırgan bloklar, emperyalizmin Sovyetler Birliği'ni ve 
ulusal �urtuluş hareketlerini uçak ve füze üsleriyle. 
doğrudan askeri müdahalelerle tehdit etme planları
nı uygulamışlardır. Bu mini bloklar, liye ülkeleri de 
empeı)'alizme bağımlılık zincirlerine sıkı sıkıya bağ
lama görevini üstlenmişlerdir. 

NATOCULUK ADıNA 
EMEKÇi HALKA TERÖR 

Türki�'e'dı!ki gerici iktidarlar, daha bir Atlantik 
Pak tı 'nın kuruluşu fikrinin doğmasından itibaren, 
biıyle bir ittifak içinde yer alabilmek için yarışa gir
mişlerdir. Bu yarışın temelinde de, işbirlikçi büyük 
sermaye güçlerinin, sırtlarını emperyalist dev1etlere 
dıh;ı sağlam dayayabilme çabası yatmaktadır. Ancak, 
b.ı'ita ABD 'tC ingiltere olmak üzere NATO üyesi em
p(;tyalist devfetler arasındaki hegemonya paylaşımı 
hesapları, Türkiye'nin NATO'ya üye yapılmasını 
195ı'ye kadar geciktirmiştir. 

Gerici iktidarlar, NATO'nun kuruluşundan üye
si olana kadar, saldırgan bloku n yöneticilerine ya

ranabilmek, Türkiye'yi sözde bir "komünist yayılma 
tehlilesi" altında gösterebiımek için, ilerici, demok
rat, sosyalist gUçlere karşı YoAun bir baskı ve terör 
kampanyası yürütmüşlerdir. Bu arada, NATO'ya üye 
olmak için ikinci başvurunun yapılmasından tam yedi 
sUn önce, işbirlikçi DP iktidarı Kore'ye bir askeri bir
lik gönderilmesi kararını almıştır. Barışçı güçlerin, 
TiJ'kiye'nin Kore'de emperya.list saldırganların ya/"n
da sava.ş .. katılınasına karşı gösterdiği sert tepki, ikti
darın YoAul1 bir baskı IQmpanyaslyla karşıla.şmıştır. 
1951 sonbaha,�nda işçi smıfının politik örgütlenmesi-

ne karşı girişilen saldırı da, iktidarın NATO'cuların 
gözüne girebilme girişimlerine eşlik etmiştir. 

EMPERYALIZMIN SALDıRı 
ORTAKLARı 

Tii'kiye'nin 18 Ş ubat 1952'de NATO'ya liye ol
�yla birlikte, ülkenin dış politikası anık bütünüyle 
emperyalizmin çıkarlarır.ın dogrultusuna sokulmuş
tur. 1955 yılında Türk.iye, daha sonra ([NTO adını 
alacak olan Bağdat Paktı'nın kurucuları arasında yer 
almıştır. Gerici iktidarlar, emperyalizmin 1956·1958 
yıllarında Onadoğu'da uyguladığı provokasyonların 
ve saldırıların ortağı olmuşlardır. 1950'lerin ortala
rından itibaren Türkiye, bu dönemde gelişip güçlen· 
meye başlayan "bağlantısızlar hareketi"nin tam kar· 
şısında bir konuma sokulmuştur. Sovyetler Birliği 'ne 
karşı alabildiğine kızıştırılan düşmanca politika, böl· 
gede barış ve güvenliğin .ağır yaralar almasına neden 
olmuştur. 

ULUSAL BAGI�ISIZlIK VE EGEMENLlGE 
IHANET ADI�lLARI 

, NATO antlaşmasına ve NATO'yla ilgili sözleşme
lere dayanarak 1954 yılından itibaren Ti.iri.. iye ile 
ABD arasında yiıze yakın ikili anlaşm:ı imza.lanııııştır. 
Bir bölümünün yazılı metni bile bulunmadığı açıkla· 
nan, ve tlinüne yakın bölümü Büyük Millct \�cclisi' 
nden bile g:zli !utul:m hu ;ınla�m:\l:;ır '-,i'kh':!'io:� �t:e· 

menlik haklarına fii len ,.\BO'nin on,ık ecil:'ıe>ı �. 
nucunu doğurmuştur. 

Yine NATO amiaşmolsın,) d,war.,ır,\!" iı lU:ın 

1954'te ABD ile yapılan hir ikili a"bıı,.ı,ı :i,,: • ıJI ı!. 
larımız üzerinde Amerikan saldırı ve 'd�mıul .ilıı";', 
kurulmasına başlanmıştır. Bir dizi Iıa\'� ... ı' .rr J:'.jik I,'· 
ze üssünUn, cleknonik dinleme lesislcriı1j" ;. ı,.' iııı;)" 
bu üslerde (alışan personelin ih�:)'açl.'I'I:":i 1'.IIl_ 
ması için, sadece istimlak yolııyı" 15 r ih :ıı ,ı(';r, ı.ı 

re yurt toprağı emperyalizmin sJ,ldın>;ı1 r,;·ınl ,f I.'.� 

teslim edilmiştir. Ayrıca hu üsleri n pe·<,·nı:· ' ·iı; t' 

egemenlik haklarıyla bağdaşmayar . .  .lll," j '  , , ' 
"kapitülasyon" niteliğindeki ayrııahıd. r .lIl' !" � i 

Bu saldırı üsleri, Sovyetler Birlif:i 'ni 'Ir i. 

Arap halklarını tehdit ed,"" nuklecr h,\�I .",I· 

ağır bombardıman uçaklarıyta do ıdu(lı lr .. :�· 

I şçi  SıNıFı  VE EMEKÇ i L E R " ! Cr\ .<ı'  
NATO'YA HAYıR 

Ifbirlikçi iktidarların, ülkemizin ulusıl h;ıglfll'll' 
lığına vf egemenliğine ihanet ederek empcry.ıliırnk 
kurduğu işbirliğine, yurdumu1.un NA ı O 'nun s.ı.ldır 
gan planlarına hedef gÖi:teri lmesine, işçi sınıfımıı ... t" 
ilerici güçler elbette susarak cevap vermeınl�lcrdlı 
Özellikle 1961 'den sonra ülkemizde NATP" .1. iı..i li 
anlaşmalara, Amerikan saldırı üsleıme ı..ar�ı \-ıı...ıı\ 
anti-emperyalist hareket rab. bey ;ıtr.ı:�t:r. lhl \ıını 
fının ve ilerici gençliğin yığınsal olarak yer aldı�ı bıı 

hareketin en ön safl;,,:ını ise Türk.iye Işçi Partisi tut
muştur. Türkiye Işçi Partisi, bir yandan (ikemizin 
NATO'dan çıkmas:, Amerikan üslerinin kapatılması . 
ikili anlaşmaların feshedilmesi, bağımsız, bağlantısız. 
anti�mperyalist bir dış politika izlenmesi davasında 
işçi sınıfını ve geniş emekçi kitleleri harelete geçir· 
miştir. Diğer yandan da el'1pery�Jjzmin yerli işbirlik
çilerinin, NATO'nun ülke içinde elele verdiği gerici 
güçlerin yüzündeki maskeyi s:ıar{alanuştır. 

Türkiye işçi Partisi'nin Kasım 1966'da yapılan 
2. Kongresi, Turkiye'nin NATO antlaşmasının sii'esi
nin dolduğu 1969 yılında NATO'dan çıkmak üzere 
derhal girişimlerde bulunmasını talep etmiştir. 1968 
yılında ise Türkiye Işçi POınisi, NATO'dan çıkılması 
için sürdürdüğü nıiic�deleyi geniş bir kampanya haline 
getirmiş, birçok ilde ·'direnme komitelerinin" oluş' 
masına öncüliJk etmiştir. Amerikan donanmasının 
1967'de ızmir ve istanbt:1 limdnlarına gelişine kdrşı 
işçi sınıfının ve ilerici gençliğin gösterdiği yığınsal 
tepki içinde de T Ip aktif bir rol :ılmıştır. 

Amerikan 6. Filosunun 1968 Temmuzunda yeni· 
den Istanbul'a gelişine karşı �iıJ...selen protesto hare 
ketlerinde Türkiye Işçi Panisi i lk şehidini vermiştir. 
Gerici AP iktidarının iTG ögnnci yurttarına karşı dü
zenlediği polis saldlllSl sırasınd.l, 24 Temmuz 1968 
gWlü TIp üyesi Vedat Demircioglu dövülüp pencere· 
den atılarak katledi lmiştir. F.ı;..at işbirlikçi güçlerin, 
yunse\-er kanı dokmcye kadar \laran baskı ve ylldırrN. 
girişimleri de, Tii'kiye Işçi Panisi'nin \"e tii'n yunse· 
ver güçlerin anti�mperyalist mücadelesinin yolunu 
kesernemiştir. 

NATO'YA SAGIMLlLlGA KARŞI 
MüCADELE 

BüTüN DEMOKRATIK GüÇLERIN 
GÖREVIDIR 

Tii'kiye'deki gerici iktidarlar ve tüm burjuva par· 
tilerinin yöneticileri, son yıllarda, ülkemizin emperya· 
lizme bağımlılığını halk kitleleriningözünde olağan taş
tırmak, halkımızın anti�mperyalist mücadele gelene· 
ğinin üstirıe bir sünger çekmek çabasındadıriar. Bu 
amaçla, emperyalizmin ekonomik, politik ve askeri 
egemenlik sistemleriyle bağları koparmad.n da, ulu· 
sal, kişilikli bir politilanın izlenebileceğine kitleleri 
inandırmaya çalışmaktadıriar. Tekelci büyük serma
}'C ve onun politik güçleri, ülkemizdeki kapitalist top
lum düzeninin gitgide ağırlaşan bunalımlarını, emekçi 
halk kitlelerin gözünde ulusal bağımsızlık sorununun 
Uzerine bir sis perdesi geçirmek için de kul lanma�'a gi
rişnıişlerdir. 

Gerçekte, toplumumuzun bugün içinde çaıı...aloln· 
dığı ağır bunalımların baş sorumlusu, uıı..cmizi el..o· 
IH)mik, politik ve askeri baskı ve sömürüsil olltında tu· 
,.ı11 emperyalizm ve onun yerli işbirlikçi leridir Işçi 
,nuhmızın ve emekçi halkımızın yaşam koşullarına 
, .\f�ı saldırıya geçen tekelci büyük sermaye, gucunu 
vc desteğini emperyalist onaklarından almaktddır 
Tt:kelci sermayenin sömürüsünü yoğunlaştır;ıbilmrl 
için pazarlısa oturduğu, IMF gibi, Dmya Ihlıl...151 gihi 
ı:mı.ıeryalist finans kuruluşlarından başkası değildiı. 
(,f'r't'i güçler, faşist saldırılarındiir, Tixkiye hall.. ını 

ıg:ıı.ılılık zincirlerine daha sıkı bağlalllJ)a (.ı1ı� .. 1I1 

" ·,peryalist desıekçilerine dayanmaktadırlar ulı..Cll11 
� . Il  emperyalizme bağımlılığını artıran tıN' ,ıdmı. ge 
, ic.itif;11l ve faşizmin yeni bir gU( !GızanmlQna. ddha 
,.U�::i o:..:tldırllilrı iç in kuvvet toplam,lslnJ. himıeı N-
-ıC',tt iıı 

t t'lrl'r.,.Jliı.nıe kdrşı nıiıcadtlc-, niL l ..jrt�\'eıljl 
�oıı' , ;tu�:u ı..,ul.ır \'.lıgeçilmcz lıir dcrnu\..l dt lı\.. �ii 
'nı' II h' t.mpı'r)o.\li7me-. onun en gerici. en ... 11�lırg.1J1 

i;" \ r. n";ır, yJ �etiren NATO'�a b.ıgımllllA., .... IP.r  
i <.' , 1':11 1111 elemokr.nik gtiçlcrin �lınlf'l '{ılr' ' ıı 

j,ı !ıep birlik ıe "ı I A ro ','ı I ı'ıy ıı ' " . 



" iNCi GERDANLIK" MASALI VE 
İçinde yer,1dlll toplumun, w.yal ve 

ekonomlk yapwna b_ılı olarak b'çimle
nen ulaşım ol.yı. insan ve mal taŞlm&1l 
olarak tanımlanmaktadır. DoAumuRu 
.orunların nitelik ve nicelikeel boyutları
nı d. yine toplumun sosyal ve ekonomik 
yapısı belirlemektedir. Emperyalist kapi
talitt ve bu sisteme baRınılı ülkelerde 
ul.,ınun sorun olrnad�ı bir üJke yoktur. 
Ancak ıorun, az gelişmiş ülkelerde ye 
özellikle Türkiye'de çok daha kannaştk 
ve çö:ıümü zor boyutlara ulaşnuştır. 

Açılışından bu yana " yalı aşkın bir 
süre ,eçen İ.d.anbul Botuiçi Köprüsün
den ıeçen anıç "YU' hızı. artmaktadır. 
Köprüden ,eçen araç sayllan. kazalar, 
oluşan hua.rlu, aeçi, ücretleri, giderleri 
libi konular da, kamuoyunun, bumın, 
araştırmacı wl uzmanların gün geçti.1ı:çe 
ilgisini çekmektedir. İkinci BoRu Geçi
.'nin yapılması ta.ıtI'ima1annm sürdürülo 
dülü şu sıralarda, Birinci Bolu Geçişi' 
nin ülkemize ne getirip, ne götürdülünü 
M.-gitemek ilericiler, yurteeverler ve 801-
yalistler için blr görevdir. 

TEKELLER PASLAŞIYOR 

Bolu Geçişinin ilk yapılabilirlik 
etüdleri 1956 yılında De Leuw Catber 
MÜfavir Mühendislik Firmasına yaptml-
11'll4, projeleri de 1960'ta D.B. Stein
mann MÜfavir Mühendiılik Firm .. na 
bualatılmıştır. 1960 1ann sonl.arında İl, 
lanbul ulaşımmm vardıiı boyuUar bir 
çözüm bubna zorunlulultunu ortaya Çı
karınca, dönemin iktidarınca mevcut 
Bolu Köpriia:ü . Haliç Köprüsü · çevre 
YoUan _çeneli ivediUkle uygulamaya 
konmuştur. O dönemde ilericilerin ge· 
tirdikleri ele,tiri ye öneriler çeşitli po. 
!emiklerle etkisizle,tirilnıeye çalışılmış
Lu. 

Yeni verilere göre, Bot.ziçi Köprü· 
IÜndn projesi 1968 yılında Fl'ftman 
Fox and Partners (FFP) Firmaama, ya' 
pılabilirlik etüdünün revizyonu da ayru 
yıl De Leuw Cather Firmasına hazala
tılmışbr. Yapımaru 1970 Niaanında baş
lanan köprü.nün inşaat yüklenici1i�ini Al
man Hochtief A.G. Firması ile İngilil. 
Clevel.a.nd Bridıe Firmll6ından oluşan 
bir korısorsiyum üstlenmiştir. tofaşam 
Mühendisl.ik hizmetlerini de projeyi ya· 
pan FFP Firmaı.ı ywütmüştür. De Le.uw 
Cather Firmuı bir yıl wnn, Bolu geçi· 
4inin yapılabilirlik etüdiı.nü sanki kendi 
yapmamı, ve savunmamış gibi, onayla· 
nan bu etüdi.in yanLıf sonuçlar d<>lurab�· 
lecelini, bu tür programlama ve planla
manm daha ıeniş ölçekte 1star.bul kenl
.1 ula4lm ve giderek Türkiye boyutunda 
ulaşım planuan ortaya konmadan yapıl' 
mıırun kopuk ve eksik oldugunu kanıt. 
layarak yeni görevlere (!) taHjJ olmuştur. 

HaUç Köprüsü projesi, ;968 yılında 
Japon Oridie CODlultanta Co. Ltd 'e, 
ı 971 Aralık ayında başlayan inşaatın 
yi.ı.kleniclliQ:ini de Japon ve Alman fir· 
malarından (uhıkawajima - Harima 
Heavy Induıtrieı CO Ltd. ve Julius Der' 
ıer - Bauboag A.G. Wer,baden) oluşan 
bir konsorsiyum üstlenmiş ve müşavir
Ulini de projeci Japon Firm.,ı yürüt
mÜftür. 

Bu kı ... bi.lgi bile, bir tek yatırıma 
LI.nnan uludRrarUl tekellerin, kendileri· 
ne ne tUr başlıkLar altında yeni pazarlar 
açtıklannı, gerek teknoloji gerek fin&nli' 
man ve gerekle teknik hil.met ve uzman· 
larıyla Türkiye'yi batunlı kıldıkJannıser' 
iPlemektedir. 

NELER SÖYLENMIşTl? 

o dönemde Odalat ve genelde ileri
dierin, Bolu eeçişlne kar,. getirdikleri 
ele,tiriler şu r; ana batlıkta toplanmıştı: 

1.  Boaaz Geçişi, İltanbul kentinden 
:\deta baltım8l�ca.sına tek başına ele alı· 

nıp ufi,rulamAya konmamalı, ııtanbul 
:.centinlo gelişımine ilitkin pl.ıın1amaların 
bır bölümü olarak dü.tünülmeli, gerek ka· 
'Putesı, ,.rp!uc hizmete gi,rmt!sinin, 
eter zorunluy .. , zamanlamuı boyle bir 
planlılma)'::! ballı kılınmalıdır. 

2. BilyUk oranda dı, mali kaynakl.a.ra 
lIayall olan bu projenin yepınu, üJkemiz 
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GERCEKLER 
• 

ULAŞıM SORUNU, BOGAZlçl GEçişLERINE INDIRGENEMEZ. ULA· 
ŞIM OLAYı, üRETIM OLAYıNıN BIR IŞLEVIDIR. GIDEREK ULAŞıM 
OLAYı DA üRETIM OLAYıNı ETKILER. BIR üLKEDEKI ULAŞıM SO· 
RUNLARININ OZELLIKLERINI VE BOYUTLARıNı O üLKEDEKI TOP· 
LUMSAL VE EKONOMIK YAPI VE POLITIK TERCIHLERIN BELIRLEDI· 
Gl BIR GERÇEKTIR, BU NEDENLE, ULAŞıM SORUNLARI, TüM YAPI· 
DAN VE DIGER SORUNLARDAN SOYUTLANARAK ÇöZüMLENEMEZ. 
BIR AN IçiN ÇÖZÜLEBILECEGI VARSAYILSA BILE,slsTEM YENIDEN 
AYNI SORUNLARI YARATACAK, KISA DöNEMLI ÇöZüMLERDEN DE 
GENIş EMEKÇi KITLELER YARARLANAMAYACAKTıR. 

açwndan diler tüm önemli yatırımlarla 
beraber ele alınmalı ve ka1kmma, sanayi· 
leşme zorunlulultunda olan Türkiye'nin 
öncelikli projeleri ile kıyulaması yapılıp, 
konu salt bir aeçim yatırımı olmaktan 
kurtanlmalıdır. 

3. Son derece stratejik önemi olan 
bu yatırımın, her türlü bakım, onarım, 
denetim işlerini dı,a battmlı olmaktan 
kurtan1mul ve bu konularda özgiicümü' 
ze dayalı teçeneklere qalık verilmeli 
,erekmektedir. 

4. Böyle bir uygulamanın başlaması. 
ileride her on ytlda, yeni bir BoRaziçi 
Köprüsünün yapamını ,erektirecek, ül
kemizin zaten kıt olan !ı:aynaklannın, 
köprüler tuzalıyla eritilmesine, gerek 
teknoktji ithali, gerek yabancı uzman
ların yönlendirmesi ve denetimi ve ,e
rekse lınanaman yönlerinden dışı ba· 
Iıınlıltlı pelriştirecektir. 

6_ Sonunda, Türkiye'de o dönemde 
yeni ieU,mekte olan yerli otomobile 
olan meml (monllj sanayii) ve dolayı· 
ııyla büyük oranda dı,a batırnh olan bu 
lektörle birlikte, akaryakıt tüketimini 
kam�llayact.Rı göz önüne alınmalıdır. 
Son tahlilde, bireysel tafımacıltA'a hi%· 
md ' edecek olan ve köprüden geçerne
yenin ödedili vergiyle köprüden geçe· 
nin finanit! edileceiti böylesi bir yataı
ma. �evcut biçimiyle karşı çıkılmalıdır. 

dulu bu açlk gerçeli, gizlemek, saptır
mak ve inkar etmekle yetinmeyip, ikinci 
BoRuiçi Köprüsüne ıerekçe ,österecek 
biçimde, Birinci Köprünün kAra geçtilti' 
ni muştularnak tek kelimeyle yalan &öy
lemektir. 

RESMI AGIZLARI RESMI 
BELGELER YALANlıYOR 

"ıstanbul Beleziçi Köprüsü ışletme
si" adlı belge 1977 ytlında Karayollan 
Genel Müdürilitü Otoyolu Köprüler Fen 
Heyeti MüdürlüRünce hazal.a.nnuştır. Ra· 
porun 34, 35 ve 36_ sayfalarında Bolu· 
içi Köprüaünden ,eçen araçların % 80' 
den fulumm otomobil oldutu, yani bi· 
reysel taşımacdtl"a hizmet etüti .. plan
nuş durumdadır. Bu konu, yıllar önce 
ilericilerin yaptık1an saptamaların haklı
hQ'mı vul'JUlamakla

.
dır. 

Resmi bp.lgenin inceıenmesinden 
anlaşılacatı gibi, Birinci BoRu Geçiti 
Kompleksi için yaptlan yatırımlar halen 
karşılanamadıltı gibi, her yıl artan bir 
oranda "lene sonu borç" olarak da, bir 
sonraki yıla aktanlmaktadır. Ve sonuç, 
Türkiye ekonomisine mllyarlarca liralık 
bir yükten ibarettir. Nitekim, BoRaziçi 
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·'KALKINMA DüŞMANııGı" 
SAFSATASI 

Tüm bu haklı ve bilimsel eleştiriler, 
"Kalkınma dü,manLı(ı:I" iftiraSl ile kar
,ılandı, yaIanla ve bOt polemiklerle k,,· 
muoyu uyut.ulmaya çalı,ıltı. Bu gün bi· 
Le "Botu'a bir ınci lerdanlLk taktik, 
bir ikincisini de ta.lcacallZ" ıloı;tanlarıyla 
seçim çalışmıııı yürütenlerin, ilericilerin 
elt>ştirilerine ku..rlil öne ıüıdükleri en 
"kuvvetli" tez "bu yatırım çok kArh 
oldulu ve paruını bir kaç yılda <>deye· 
celi" Idi. 

Du tezi n yanb,ıılı .omut verilerle ke· 
ıinle,mı,tir. Reımi gyılann ortaya ku�" 

. " ,., ',' 

Köprüsü parllWlI ödedi diyenler, parasını 
ödeyin ce köprüden geçiş ücretsiz 
olacaktır diyenler, kendi kendilerini in
kar eder duruma düşerek , ı CJ77 ytluıın 
sonlarında, geçiş ileretierini yaklaşık iki 
katına c;ıkarmı/llardır. 

Raporun 44. sayraaında açıklandı�ı 
gibi, DoRuiçi Köpruslt lam kapasiteyle 
(120 000 ta/lıt/ııün) c;alıljıırılu bile elde 
edilecek ıelirler �ok buyWc orunlarda 
mtırılma.ı.sa gelirle1!ider Ilta.mdali rark 
(ittikçe büyüyecektir. Nitel im önceleri 
e:izli tutulnn bu raporun yayınlanmasın
dan k ... bir sUre .oıınt lio12a7.i�i Köprü 
geçl� ücretleri henulU Krltııılmuitır. 

SONUÇ : M I LYARLARCA 
LIRAlıK BORÇ 

Raporda ıunulan özet tablolardan 
an!at.lacaa. pbl Bot .. Oeçl,ı Komp· 
leksine yapılan yatırım le bakım gider· 
leri 1976 yılı .onu Itibariyle 7 331 173 
000 lira do1ayIaruıda iken, aynı yl1 tonu 
itibariyle sallanan ,elirlerin toplamı an· 
cak 363 642 000 lira dolaylarındadır. 

Ancak bu çalıtma, .. lt Boluiçi 
Köpriisi.i • Haliç Köprüi.i - Çene Yolla
rını kendi içinde du anlamda deferlen
dirdiai için, makro düzeyde ve Türkiye 
ekonomili penpe:ktifinden diier pekçok 
olulIlIuz boyutu da kapsamamaktaehr_ 

Devlet tahvilinin bile wıreiaiz olarak 
yılda % 11 faiz ,etirdiRi bir ekoaomide, 
sermayenin ytlllk fai%inin % 12 gibi çok 
dijşük alındıiı bu ça1u'm& yerine, daha 
ıerçekçi olarak % 16 ila % 20 aruuıdaki 
bir Caiz oranı kabul edilecek. oluna, Bo· 
ıu'a takılan "inci ,erdanlıl'ın" ülkemi
ze salt bu açıdan en az 20 milyar liralık. 
bir mali yük getirdili anla,ılacaktır_ Bu
nun dışında, İltanbul'un bır yak .. ndan 

_w....ı.:,-. :  .... ..-... 

öt.e y&k .. ma ,eçmek ıçın katedU .. ki· 
lometrelerce daha uzun yol boyunca 
tüketilen petrolün döviz olarak ödtmeD 
miktanr..ın karıılılı lle kitle ulquDl y .... 
ne, birey�l ta,ımacdllm ÖHndirilmeli 
.onucu mODtajcl sanayUer yoluyla d1f&
rıya akan fazla dö'liz k ..... ılıklan da bir 
boyut olarak bu çalı,maya ekleD.inıe, 
Botu Geçiti Kompleksinin ülkemize 
maliyeti, bu raporda verileıllerin çok 
çok daha üzerinde olacaktır. 

Aynca Botuiçi KöpI'Ü8Ü ... Çe-ne 
Yollarmm yapımı nedeniyle, yakın 
çeVl'Hindeki arazilerde yıntılan artı 
deferin kamu yerine özel ellerde top
Ianm .. , ıpeküluyonu kamçdaylCl ve 
kent planlam.. açtlllndan da büyük 
ıorunlan bftab"rlnde ptirml,Ur. Bu. 
nun da öteUnde, .on bir yd Içinde 
"kur ayarlarn .. " adıyla ya da d�ü
uyon olarak Türk puuındald ayarla
malar • Türk Uraanm deterinin Do· 
lar'a karşı ulradılı % 60'ye yakın ka
yıplar, halen bu yatırım nedeniyle dı .. -
nya döviz olarak ödenmesi IÜrmekle 
olan borçların, bır miıli daha mmasana 
neden olmu,tur. 

ZAMAN BIR KEZ DAHA 
SOSYALISTLERI DOGRULAMIŞTlR 

BoRaziçi KöprüsünUn k..,.. pçtili id· 
dia edilerek, bunun ikinci Boluiçi 
KöprulÜ'nün yapılmaana eerekçe ,öate
rilditi bilinmektedir. Ancak bunu iddiı 
eden reımi aQl%lan, reımi belaeler ya. 
lanlamaktadır. Zaman bir kez. daha, ile· 
ricileri, ' yurtseverleri, solyaUıUeri hakb 
çıkarTmlitır. Ikinci Boluiçi Kôprüsü ı.41-
tüoe yine Israr edildili 'u rünlerde, bu 
ııerçeklerin kamuoyunda lerekU yaıw
mayı bulacalı açıkta. 

Ulaşım sorunu, Bolaziçi Geçişlerine 
indirııenemel.. Ulaşım olayı, üretim ola
yının bir işlevidir. Oiderek ulaşım olayı 
da üretim olayını etkiler. Bir ülkedeki 
ulaşım .orunlarının özelliklerini ve bo· 
yutlarını o ülkedekJ tOı>lums.a1 ve ekono
mik yapı ve politik terC'ihlerin belirlediRi 
bir gerçektir. Bu nedenle, uI&liınl sonın
ları, tUm yapıdan ve diler sorunlard&J\ 
soyutlanarak çözümlenemez. Bir an için 
çözülebilecel!i \'anaytlsa bile, siıtem ye· 
niden aynı sorunları yualacak , k ... dö

nemli çôzümlerden dt" ileniş emekçı kitle· 
ıer yarıırlaml.lT'ayacıd(fır. 
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Bir gene'l müdürün geride 
bıraktıkları 

GERICI GÜÇLERIN VE FAŞISTLERIN DEVLET KADROLARıNDAN TE. 
MlzLENMESI YOLUNDA KÖKLÜ GIRIşIMLERDE BULUNULMADIK. 
ÇA, TEMELDE DE�lşEN BIRŞEY OLMUYOR. MC DÖNEMININ ÖNDE 
GELEN ISIMLERI, BU KEZ DE CHP'NIN TEMSILCIsI YEREL EGEMEN 
GÜÇLERE YASLANARAK ÇARKLARINI çEVIRIYORLAR. BUNUN 
SON ÖRNEKLERINDEN BIRI DE "SÜMERBANK CAMIASI''NDA Di· 
YARBAKıR 'DA GÖRÜLDÜ. MSPı..1 KADROLARLA CHP'LI YöNETIcI. 
LER, ARALARıNDAKI BA�LARI GüÇLENDIRDILER, 

1. MC dÖMmind�1 Süm�rba"k Genel 
Miidürlülline Kernol Varol getirilmişti. 
VCll'O� azel lektörün en iyi elemanların
dan biri layılryordu. V.tılik maa, do alı
yordu dul şektörden. Burjuvo.ıi. Varol' 
don çok şey�r bekliyon:lu. 

VG1O� ilk iş olarak yardımcıltluıo Er
kan Yülelı i ,etirdi. Daha .onra Sümer
bank bünyesinde çOI'fon miielM!&e müdü
ninden .enıiı memuruna kadar geniş bir 
kadro kıyıma ı.:lrodı. MC'nin yanında 
olmad", bilinen müdürler l1t' şefier, 
öulükl« (Ofiıtleri" egemen oldu'u iş
yerlerinde "yontulmak" üzere elaml'o,.. 
Ilırdl. A fanonlonn yerine iu hatta lmom 
Hatip mtzunları &Le ı,lam Erutitiilüler ıe
tiriUyan/u. lUt aşama "yıllJn bu işler bi· 
tirildilıten ıonro iM Siimerbonk i,yerle
riM memur almak üzere Türkiye ölç,
linde .mavlar açıldL Bu "navlann beUrli 
merkul�rd� w .b�Urli kişi�rin deneti
minde )'apılmOlına d/lrkDl ediliyordu. 
Orrwlin, .ULGLI nı�rhuleri olarok Dolu' 
do Erzuronı, Güne)'dolu 'da i. Adıya
man _çilmifti. Sonuçta. örnelir. Diyor
bakır'dan himu "nQUO girme)'; bOfara-

rnodı. SlnGtIO IuJtılmak iiure yola çık
tıldan biUMnkrin yolları kaUiyor, dö
uülüyorlardı. MSP ya ekı MHP yandOfI 
olanlar iM .,lUJVltvo katılmaıda ue ka
unmakta hiç güçliilt çekmediler. 

DIYARBAKıR'DAN öRNEKLER 

Atamakırdan biri de Diyarbakıı, Sü
merbank hal, fabrikOluw yapılDn atama 
idi. Halı fabrikOllnm yeni müdürü Abdiil
luu1;r Zincir oldu. Pamuk lu m/;."".,.ine 
.anon Zeki Flncon ;. MSP Diyarbakır 
mUletwkUi YOfar Göçmen ile CHP II 
8Gflcorunın yakını idi. Bu üçlii, SiinM,... 
bank irLfGGtlatında biricoç "m.ilyoncuk if 
IlUrmuflardı. 

ı 912 yılında nurculuktan YOllılDnDn 
daluı ıonro lu Batmon Petrollerinden 
yolıuzlulr yaptrlı ıçın atılan Ir/an VZn' 
Hal, Fabriktu' tıcartt mlidiirliiliine; ylne 
daha önc� Van aa bir miit"hhWe blrlilt
te f)�rgi Itaçakçı"" yaPtll' ltlPlanan. if
çilerin .Itorta priml�rini ödemedılı için 
YDl'llı1anmı Hayrettin Vzdemir de planIo
ma müdfirliiliine ,�tirildi. 

Atomakırdan, MHP'liler de ntUlp�rlni 
alıyordu. Oç yıl önceki Diyarbakır olOy
lannda "nam yapan" ve MHP1i olarak 
biliMn Omer GördUk de maltina en,rji 
miklürUi'iine ,dirildi. Di'er atamalcr da 
bunlardan daha az lı,t çekicl d,Illdl. 
Yön,tim Iuulem�ltrine atanan ınal Hay
rulloho'Iu, Erol I.tanbulw, Fahrettin 
Yapar, Necall Hamzoolullar.. Y!!�= 
Karob�!,!� :... S.m.ut1n Mermutlu ıtbl 
IIlmltr, Imamı .. , hoealık. MHP'lilik uc! 

ifÇI dUtman"', konutUndo uzman MlY" 
/On �lflı.rrll. 

---._--- -�--

INCE BIR TAKTIK 

Bütün bunlara karşı ifçil�rin haklı 
tepk;";n; önlem�k için. ince bir taktjl� 
başuuruldu. E.ki AP milleluekili Şeuket 
Yılmaz 'ın lan Teluif a.endikcuına harşı 
gelişen muhalefeti {renleyebilmek için. 
bir de işueren "ndikeuı; Vz-Tek.if ku
ruldu. Oz-Tek.if. .özde Tek.i,.e karşı 
idi. Ancak bu "ndikanın kıırolmOlına 
başta Zeki Fincan olmak üzere Şeukl!t 
Yılmaz 'ın Tekıi('çi elemanlan önayak 
olmuşlanfı. Artık "daha .arı " Vz-Tek
af undikaıı il� utraşacak olan işçiler, 
bir )'enfe Tek.iff ue Tekli('e karşı ueri· 
len mücadeleyi unutacakIDrdL T�k.if 
k�l1dini rahatlıkla "işçiden yana" ,ö.te
rirhen. işçi diişmanı .ndikD olarok da 
şimşekleri Oz-Teluif üzerine toplayacak
tı. Plana uy,un olarok. Oz-Teuif, po_ 
nıuklu fabriktuında bizzat nıüdür Zeki 
Fincan tarofından kurdunıldu. 

Ancak bütün bunlar tezgahlanırken, 
diler ),anda" da direnme)'e kararlı ue 
kandırılmaz nUeUkte işçileri işten at
tnGk ,erekiyordu. Bunun için de özel bir 

plan uygulondı. Bu planda. biiyük göreu, 
ÇOllfma Bakanltl' Miilt�,an Recep Ha
keri'ye dÜfiiyordu. Hahri, Sümerbank 
fabrikalanna teker tehr dolaşarok işçi
lere "«iz hakkı" wriyor, dertlerini an
latmalanm uti)'ordu. Söz oLon itçilerin 
isimleri birer birer kaydediliyor, daha 
-'Onra "ituerene kor,ı kışkırlmocla bu
lunma ", "ıI)'",i propogandCl" fibi gerek
çeltrl� bunların işine tazminatıı.z olarak 
.on verili)'ordu. Tabii, atılımlann yerine, 
MSP1i )'0 da MHP'liler alını)'ordu.Yine 
.ınaula. Sınau,n niteli'Ini anlamak Için 
lle bu .mav Için ,öretılendiril�n ıiTuham
met Çap(Jl" 1 tanımGk " r�kir. ÇOJXlr da
ha önce DiyarbakU' Elitim En.titiilünün 
IÖzUi "n(W,nda da bulunmuf. TUr"'ş'in 
dolum )'lIm, .orarck "htıklı bır ün if yap
mıştı/ 

TEKSIF'IN SÖZLEŞMESI 

Sıra, Sümerbank ile Tek.if aroıında
ki «izle,me)'e ,�lmi,ti. 

Ancak burada bcııı pürlizler de orta
)'0 çıkmıştı. Gerç�kt" Teklif ile danı
,ıkiı dö'liften öte bi"ey ulma)'an Vz· 
Teklif olayı., portl ,ıkarlarının çatışmoı, 
ıonucunda i.tenllenden daha uç nokta
lara ,ötürlilmUt, ,enel müdürlilk Vz-T�k
ıI,.in daha da ııiiçlenebilmeıl için Telt.i!, 

�,'=:::�ö�ı::a:;:e��:::izit:�":;'�� , 
al'Olında Ira"ılıklı .uçlamalar başladı. 
��=:: ::!!�r. !!!, h�r;!!,"!!r!�! ;:b! E,eIZi,. 
oluyordu. Burjuua partilerinin Iç t,pi,
meleri ve dtiz,nlenen Ince oyunlGr, enin
de .,rwnda Ifçll,rln ba'Ula patllıtılf)'o", 
du. 

SonuçUı, Tek'if gö.termelik bir greve 
giNi. Greudeki işçilerin la)'''''' Türkiye 
ö!,.elinde on bini, buluyordu. Grew ,ö
tiiriilen i,yerleri, özellikle özel he.imin 
ürelim yapttlı alanlardaki işyerleriydi. 
Grtv boyunca. özel çU'çır fabrihalan
nın bezleri. baltani)'e, kumaş ue yünliiler 
gibi ürünler, Özel h,.imin 'Ioklarln çıko
rılarok adım adım eritilebiliyordu. 

. Nihayet. Siim�rbank yönetimi ile 
Tek8if ora.ııN:laki danışıkh dÖliiş ıona 
erdirildi uc 8özleşme imzalandı. 

VE CHP IKTIDARı 

öz-Teaif oroeı, işleuini tamamlamış
tı. Artık bir kenara bırakıkıbilirtF 
Bunun üzerine, biUnç.iz bir biçimde Vz· 
Teklif'e üye okın işçiler de uyandılar. 

0ltılan,;.;.tii bir kongre ile Oz-Teuif ,ef
lerini deuirdiler. MC 'nin gitrn�.� Vz
TelUif'inde çökmeli iizerin� ne yapaco
Rını ,aşıran fabrikD müdürü Zeki Finc:on 
iae kurtulu,u CHP'ye yaMfmakta bul
mu,ıU. MC gittikten IOtıI"CJ Fincan. CHP 
il bOfkanl HGMln D�'er ile "kirve clorok if 

bollGnnı ,jjçlendirdi. Deler<in elini ÖIU
rek "birlikte çolışabilecelckrini" belirtti . 
Deler de bunlonn karşıttlım wrd;; Fin
can 'ın görevinde kalnuııı için ,erekli 
yerlerle ternaıa ,eçti. 

Diyarbakır'da. MSP?i parti )'önetici
kri ile devle' dairelerinin kadrolan, fim
di CHP il )'öneticil�ri ile "kirw olanık " 
birlikteliklerini .ürdiirü)'orlar. Burjuva 
iktidarlan, kim geUret! gellin, köle';; bir 
temizlik yapamıyor. 

Ural'ın marifetleri 
CHP valileri anarşlyl önlemek Için sınırlan içine astıklan afişleri boyıt

"etkin" tedbirler almaya devam ediyor- b. Bu konuda Ankara Beledlye Bı,
lar. Klmisi özerkliRln kalkması gerekti· kanı 'ndan esinlendiRi belli oluyordu. 
Rinden sözediyor, kimisi cenaze törenle· Ancak Ural derslni eksik almışı ben
rine izin vermiyor. Ancak hiçbirisinin ziyordu. Atlşleri kapatmak için gri bo
aklma Kocaeli Valls! 'nin uygulaması gel- ya yerine kırmızı boya kullarunca tüm 
medi. 

'
KocaeU bir gecede kazıla boyandı. Yok-

Kocaelı Valisi İbrahim Ural boş za- sa Vali Ural kızıIIara sempati ml duyu
manlannda yazılar yazan bir zat. Bu ya· yordu? Vali Ural'm bu tutumu da ser· 
zılannı zaman zaman gazetelerde zaman mayenin hoşuna gitti. İzmitU sanayid 
zaman da kitaplar halinde yayınlıyor. Hilmi Ege bir yerel e12 teye verdlRI 
Son kitabı "Gençılk Puan" adını taŞı- demec;te bu tutumu olumlu bulduklan
yor. Vali Ural bu "yapıt"ında eençUk nı açıkladı. 
olaylannı "Urallst" bır açtdan delerlen- Vali Ural anarşiyl önlemek için bu
direrek, gençUk hareketlnin önlenmesı nunla da yetinmedi. KocaeU ımırian 
Için taktikler geUştiriyor. Büyük serrna- içinde demokratik kuruluşlann b.�ış ve 
ye bu "Uraltst" yaklaşımla yazılmış ese- aidat toplamalannı da yasakladı. Bun
re büyük ilgi duydu. Slm.vt'nin gazetesi dan böyle para toplamak Isteyenler po
"Kocaelı" yakında bu "eser"l tefrika Itsten Izln a1mahydılar. İzin almadan pa
edecek. Ural'ın kitabı 32 kısım tekmili ra toplamak Isteyenlerin hakkıysa Vali 
bırden yayınlanacak. Ural'a eöre kötekU ... 

Vali Ural'm boş zamanlannı "Uralist" Vali Ural'ın demokratik kuruluşların 
yaklaşımla yuılar yazarak deRerlendir- çabalannı önleme gayretleri boşa gide· 
diRini yukanda belirttik, Ancak Vali cek, Demoknıtlk kuruluşlar en do�.1 
Ural bu hakkın yalnızca kendisinde ol- haklanndan Vali Ural 'ın enıirnamtllf'ri 
duRu kanısına da sahıp. YayıniadıRı bır Ile vazgeçmeyer.ekler .... 
emirname ile Kocaeli sınırları 1.;lnde dU· Bizim de Vali Ural'dan bır isteeimlı 
şlince özgürlüRünü yok etmeyi amaçlı- var. Vali Ural daha önce Yalova Kaymu
yor. Emirname siyasi partıler yasası ile karnı olup olmadıeına ilişkin bır emirn.· 
siyasi. partilere tanınan anş yapıştırma me yayınlarsa kafamız.da kalan bazı so· 
hakkını Kocaelı sınırlan içinde askıya al· rulara da cevap vermiş olacak ... 
dı. Demokratik kunıluşla.ruı Kocaelı 
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GÖSTERiS Mi ÖRGÜTLU'LÜK 'MÜ -

TOTED Genel Merkez kongresi önü
ırtizdeki aylarda yapılacak. Merkez kong
resinden önce yapılması gereken şube 
kongrelerinden önemli bir bölümünün 
bu ay ıçınde sonuçlanaca" biliniyor. 
TOTED Ankara Şube kongresı de bu ay 
içinde !JOnuçlanan TOTED kongrelerln
den birisi oldu. Yapılan kongre sonu
cunda 4tanbul şubesi gibi Ankara şube· 
si de aynı doRrultuda ilkeler etrafmda 
bir birlik oluşturan gruplann ortaklaşa 
yönetime gelmelerine )(OL aç tl. Bugüne 
kadar, kltle örgütlerinde genellikle "De
mokraS Için Birlik" ve "Birlik ve Daya· 
nışma" ad1anyla varolan grupların belirli 
ilkeler çerçeveslnde blrUai 487 oy alır
ken, "Devrimci Birlik" adıyla genel ku
rula katılan muhalefet 313 oy aldı. 

TOTED ko..ıresinl diAer kitle örgüt· 
lerinin kongrelerinden ayıran fazla bir· 
şey olmadı. Genellikle artık tüm kitle 
örgütlerinde yaşanınaya başlanan bir ol
gu TOTED'dc de YlŞandl. KonuşmaCl- ' 
larm çoRu her demokratik kitle örgütün
de tekrarlanan sözleri TOTED kongre
sinde de tekıarladılar, "siyasetlerini" 

açıkladılar. 
TtlTED'in olaylı Ankara şube�n1n 

ardından iki yıl geçmesine ve bu kongre
den bır ay sonra gerlHmlerin ortadan 
kaldırdması için yapıldıAı bilinen bir 
olaAanüstü genel kurula gidilmiş olması
nil raRmen kongrenin az da olsa belirli 
bir gerilim altında geçd�i göziemlendi. 
Nitekim divanın "Uerici Birlik" adayı 
Turhan Tuna'nın başkanlıA'ında oluşma· 
si üzerine, daha kongre çalşmalarma ge· 
çUmeden verilen iki önerge beklenmedik 
gelişmelere yol açtı. Oysakl önerilerin 
iki� de aynı şeyi, faşist ku�unlarla kat· 
ledilen sosyalist savcı yardımcısı Doean 
öz'ün o gün yapılan cenaze törenine ka· 
ttlınmasını istiyordu. Ancak divan baş· 
kanının gündemi oyladıktan sonra bu 
önerileri oylamak zorunda oldueunu be· 
lirtmesi, gereksiz bir formalite yüzünden 
zaman yitirildıeini öne süren, aralarmda 
Teornan öztürk'ün de bulundueu göri.i· 
len bir grubun dlA'er TtrI'ED üyelerini 
beklemeden salonu terk etmelerine )'01 
açtı. Bu olaydan on dakika sonra tüm 
kongrenin törene katLima kararı alarak 

Tiyatro emekçisi 
Mehmet KÖK 

Her yıl 27 Mart günü bütün dünyada tiyatro gÜlÜ �arak kutlanır. 
Tiyatro, yazzları, rejisörü, 5esçisi, ışıkÇlsl, dekoratörO, oyuncuları, işçi· 

leri ve seyircileri ile bir bütün olan sanat dahdır. Oyunun düşünülüp yazılması 
uzun zaman alan ve düşünenin içinde yaşadığı ortamda oluş.., somut insan 
ilişkilerinden kaynaklanır. Oyun kağıda döklldükten sonra iş bitmeL Anlatı· 
lan olayın amaana uygun olarak canlandırılma� ge�kir. Bu iş ortak bir çaba· 
d ... . Ancak oyun bir kez oynanmaz. OyunclAarın doğal günlük değişmelerine 
ve birbirleriyle olan yeni ilişkilerine göre �yun amaclıdan S1pmadan, arra 
oyuncuları etkileyecek. ve yoracak biçimde yeniden oynanır. Bu durum iyi 
kavranmusa tiyatro sanatının sadece anlattığı olay ve yazarlar anımsanır. Oy. 
sa bir oyuncu hergün değişm davranışlarına ve bu davranış değişidiğini etki� 
leyen iyi kötü birçok. olaya rağmtn oyunu hergÜl daha iyi oynarraya � 
özümsemeye çalışır. . 

Seyir de aktif bir eytemdir. Seyirci oyun boyunca konuya yer yer bağlı, 
yer yes konu cJIŞI düşa-ek düşÜlür, üzülüp, sevinerek tep;i gösteri". Öğrerir, 
değişir ve tepkileriyıe sahneyi etkiler. Alkışlar, "kışlamak, yerli yersiz alkışk· 
y.ın olur, dışarı çıkan, sıkılan olur. Seyirci hergÜ'1 değişiktir. Yeni seyirci yeri 
günün koşullarına bağlı olarak oyuncuya yeri gelcn tepkiler gösterir. Bu değj� 
şilt:liklerin sev;nç, üzüntü ve heyecanıyla oyuncular isteyerek, bazen istemeye. 
rek yeni mimik, jest, ses, söz yorumları yapar, oyunu değiştirirler. Oyun oy· 
nandıı..ça halk içinde ünü yayılır, anlatılır, öğrl'Oilir ve dlhasonraki seyirdler 
k.ar�ısında O) nanıak daha da güçleşir. Işin en gUç yanı se�len ya da se'ıilme· 
yen re llerde" sonra günlük yaşamın akışına uymaktr. Bu durum da oyuncular 
üzerinde uyumsuzluı...lar yaratr. Bir yandan orta< çabanın sonucu birbirleriy
le içten bağlar kurar. tıyatro emekçileri bir yandan gÜllük yaşamın ayrı alan
larında yaşam mücadele!i verirler. 

Tiyatronun oyuncularının bu sorunlarını bi11ı!ek ve oyunu aylu boyu 
oynatmak re;SÖfiin gtrevidir. Ayrı bir zihiıı erneği, ıJoğru tiyauo bilgisi, birey 
ye kitle psikolojisi bilgisi aranılan iyi re;sör niteiklcridir. Sesçi, ışıkçı, dek&
ratör ve kOSlümcüsünden bu işleriı gereği olan işç.iliklerin tam bir bütiirildür 
tiyatro dünyaSL 

Kuşku.uz profesyonelleşm ımekçiler işlerini u'tılıkLa, koLaylıkla yll-Il· 
meyi dğrenirler. Ancak ülkemizde bu zor 5ar1\t dalına gönül vermenin, bu işi 
gcoçim yolu ya�anın karŞılığı düşük (krct, kÖfl.iya$i.W1'l koşullarıdr. Betenil· 
mc"-tfr: tıaş� kaygı, işini iyi yapmaktan başka ze\k ve ödül beı..lermez. Mad
di ı..'�" Jlların bozukluğu ve düzensizlği tiyatro emekçilerini yaşlandıkça gele
C\'� ,:lıdi)Hine düşürür. Bugünü gibi, yarını da mı(Ü güvence altında değildir. 
",ii 1(,01 işini uyumlu yapabilmek, ya�i\mınla uydurabilecek eiltim ve yönIen
diııne altında da deiildir. Kısaca� toplum içinde hak etti�1 yeri alabilmiş de. 
t,II'!;r tiyatro emekçisi. Ve kurtuluşu i$çl sınıfımızlı ve tUm emekçi hakımı. 
ıın I..urtuluşuna, ülkemizde bağımsızlık, derrokra!i, sosyalizm mücadelesinin 
k.l1.;ı;nılmasına bağlıdır. 

Üikemiz tiyatro en-ekçileri h« geçen �n b" gırçe§ dala iyi kavramak· 
tadriar. Tüm insanlığın önenii demylerini, yaşantdannı, hergÜl binbir zor
luk, çile ve özveri ile bizlere akL.ımak hepmilin kUltUı1ir.ü deAiştiren,8ei�
ren aktif sanat eylemcilerine, tiyatro emekçilerine,cn ba$ta da ülkemiz tlyat· 
ro emekçilerine OUnya Tiyatrolar Cününd: selam. 
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orgulM!1 bırlIk içın di,iplin 

başta divan başkaru olmak üzere törere 
katlldıkları ve son görevlerini yeıine ge· 
tirdikleri gözlemlendi. Sonuçta TUTED 
cenaze törenine katılmıştl. Görünürde 
deeJ,şen birşey yoktu, birşey yitirilme· 
mişti. Gerçekte ise zedelendiei açlkça 
göıi.inen birşey vardı. O da TOTED'in 

örgütael dislplinlydi. 
TOTED Ankltl1 ,ubell yönelim ku· 

rulu kongreden SODn yaptıı. görev bö
lüşümünde Namlk Kemal DöleoeRD 1 
şube başkanlıAma, Semlh özgen' şube 
sekreterli�lne ve HiBya Kumbuar'ı şu
be saymanlıfına getirdi. 

YAŞAMı KAVRAYAN EYLEM 

Karııı 
Sohbetlerde çay kaynatv, yo'7lWllw.:lcıro. 
Re"lllni lle acokblını demler konlqlilln. 
Illahı, W genç oçlıl .. i,çlmDnIII. 
Sofra açar, boldq kUl"tU' Dram ... 
Ekmek yeri iri Iokmo 
Su içer konar )'udum 
Bir teutan bir btudaktDn. 

Bac.m&ıd". 
SelJin«k bir IwJb ... 
Go ..... ıü/cı', d/,kri. 
y ... ı..k bır döl/ift. 

Bizim/edir. çatılır .... lın. 

Yüzünde onne ,Ü"" dolullG)'. 
Karnında bir con büyiittü. 
Giinii ,.ltl, """II, ... 1i 
Bir .:ıyı çOlGlt,. bizi. 

Sernpoti.ıon 
MGhGlI«le upıaına ,"o"'fu)'uz 
Fabriltodo t_hlllG arltad ... 
Bin bol .. lJt,ir, bize _rnpoman. 

Muş tu taşıdık, en nukli yiikii. 
Yollarda ekiplerle. 
- Karın dolurdu, dedik, çocuk olldn. 
Ilk yaptılı iş, paz",U"U yoklarken 
-Bakın, dedi, ka.lard4 art'yor gücüm. 
O ay 
Bir makbuz bQlıı; IJerdl Partiye 
FaaIDdan. 

Ve Çocuk 
Allarıo" kolay,nan ,",ma. 
l"'enn; runniler ille, deAi,/k IÖzler. 
Bir Io.Hk top levinci yetme';" 
Auutulmono. 
Atlanan 
GözYOf,m kurşun okıt da 
VUIOI,m dUşmono. 
Adını koymadan. 

AATAR 



YOROYOŞ 
okurlarından 

ECEVlT NE DIYOR? 

CHP Genel Başkanı BCJfbokon Bülent 
Ecevit radyo lle telellizyandan Istanbul' 
do tezgahlonon fo,i.t katlioma harşı 
DISK';n girişti,; eylenU yasadışı olarak 
gÖltermeye çalışarak gerçek yüzünü a�" 
La tlurdu. Şimdiye kaCÜU' izledil; politi
kada "halkın iktidar,", "özgiJrlükçü de
makro';" yutturmaca.sıyla CHP'yi umut 
holiM getiren ırayın başbakan. bu umu
dun i/ItJ. ettiliN anlayınca. ,e"çekteki 
yeri okm burjuuazi Ja(lıırın, l1t onun ç,
karlarını ıovunmayo bCJfl4dL Herhlllde 
bir gözle .,mayeye, diler bir gözle işçi 
ve emekçilere bokılamayoccılını, hem 
ııumayeyi Mm iŞ9 ve emekçileri koru
maNn milmklin olmayacoluıı kendisi de 
anlamış olol::ak ki, iki gözünü de ferrna' 
ye)'e çeıJirip, işçilerin yaaıl girişimlerini 
YOaJdlfl olarak nitelendin",hn; "özgür
lükçü demokro.ıye ne kadOI' ballı oldu
tunu" da gÖılerdi. 

/, bıınunlo da kalmadı. Sermayenin 
temıilci,i Halit Nann işçilere boyundan 
büyük telditler .savunarerak direnişe ko
tildcak işçilerin ::;ten atioca8ını ue üaet
krirıin ödenmeyecelini .öyledi. Pazarte
si gilnil iki aJOtUk direnişten .onra işten 
atmaltır. tutukltımoku. .oruşturmalar 
birbirini izledi. Yani deIJlet mekanizma" 
Halit Norinfn .özlerirun doğrultusunda 
işlemeye başlamıştı. 

Başbakonın demeciyle lermayenin 
tel.:!itleri aNılırıdaki ilişkinin delerlendi
rilnıefl )'apıldılında CHP 'mn lle genel 
başkon,"ın urmayeyle bütünleşme .... bil
tünleşmerun böyle ileri ve açık boyutlar 
kazanmOlından çıkarılmOlıgereken de,..
ler IJOrdv. 

CHP {aşi.t cinayetleri, bombalı soldı
rılan önleyenıiyor. Neden önleyetriyor1 
Cinayet ue mldvıları tezgahltıyan urma' 
)'eyle butünleştiR; için, cineyet ve ıaldı
rılorı önleyecek gilçlere. işçi .ınıfı ue di
scr eme/�çi kitlelere 'vt çevirdiı" için 
önıeyemiyor. Cinayetlerin önlenme'; 
lermayen;n işiM gelmedi'; için önleye
miyor. Başbahan Ecevit 'in demecirun, 
/-IoUt Narin 'in tehditlerinin altında cina
yetleri önleyecelt gücün. Işçi "nıfının 
lindirilme.i yatıyor. 

f'Ofiıt cınayet ve ıaldırıkvın önlen· 
"...e';, (aşizme horşı miicodelenin başarı
:ra ulaşma" ancak antifaı;i.t, antiempC1"' 
).aU.ı ceplumin giiçlendirilmeıiyle müm· 
kündür. Du da işçi "nıfının poUtik örgü
tunun zorunlu'14lunu ortaya koymakta
du. 

CHP'run .ermayeyle bütünleşme'; ue 

ıon oloylar işçi .ınıfm," poUtik örgütii
nUn zorunluluIunu bir defa daM ortaya 
koydı"u gibi, i,çi ıını(ının poUtik ö�.ü. 
tüne henüz gerek gönneyenlerle, bu or
gutii inkar edenlerin kime hizmet ettikle
rini llö.terrr.e.l?le de halmıyor, CHP'mn 
"rm;yeylı bütünleşme.inde" dola? 
boşlukları doldumıayı işçi .ını(ının polı ' 
tik ôrgütünün dlfında arayanların gerçek 
yi.ızkriru açığa ç,korıyor. Sol)lol demok· 
rat olup CHP 'ye oy wrenlere ıoygım� 
oor. Ama ",.yaüzm odın.a mattlalda k� 
bvekmayanlar. nuua başlarında he'kl.? 
,özlerle tortlf11UlY' lol)lalUm adıno mu' 
cadele 'Oyanlar, i,çi "nı(ının milmdele
dm k.mI«y, bvokrnak iltemeyenler ii-

çimlerde gidip, .ennayeyle bütünleşen 
CHP 'ye Oy uermi,lerdir.Bunkuın işçi " 
nıfı adıno konuşmaya hakları olmadllı 
gibi. işçi .mılınm bilimıel lO.yalis' hare
ketiyle de en u{ok bilgileri yoktur. (}ıte
lik ba.kı. cinayet ue lItlldvılardan ıorum
ludurlar da. 

Emperyalizmin yurdumuz üzerindeki 
baskı ue 6Ömiirüsiinü gönnezUkten gelip 
Marksizmi ve onun rorenselitini inkar 
ederek antiıouyet politika izleyenler, 0'
lında emperyalizmin baakı, terör ve sö
mürüsilnü nıa.kelemeye çalışıyorlar. 
Ama yalma yok. Işçi "mfı kemiline 
ihanet etmek için emperyalizmden aldı· 
lınlZ ödülleri, primleri burnunuzdan (itil 
(itil getirecektir, Son gilnlerde TIP'e ya
pılan ba.kı lle ıaldırıIar. bombahmalar 
dikktlt çekicidir. Bu yoRunlaştırlltın şa/· 
duılar işçi ,uufının öz örgütünü ortadan 
kaldumayı, en azından gelişip güçlenme 
hızını durdurmı:ıyı amaçltımaktadv. Bun
lar işçi .mıtmm gücünil bilmiyorlar gaU
bo. Onun bOıımıızlık, denwhra.i, 8O.ya
lUm mücadelelimn durdurulamayacolı· 
nı SO yıldır hdıa anlamallınuMl. o boş 
kofalarınua şunu iyi ıokun, Işçi .mıfı 
ıizden mutlaka hemp ıoracak. Onun 
için verecelimz heaapları (azla biriktir
meyin. 

K. Dclirmcn 

MERZIFON 

YORüYOŞ'ON 

BOŞLUKLARı 

14 Mart 1978 gün ve 153. myılı der
ginizde, Erzurum 'dan Recep Haldemjr 
arkadaşımız "YüriiyüŞ "iln '!'ürkiye boıı
nında önenıiM genelUkle parmak baıar
ken, diler baZI konulorda do boşlukların 
oluşuna işaret etmjş idi. Arkadaşın de
ğindili konukıra hatıluhen. bir okuyu
cunuz olarak diler bazı boşluklaro be
rum delinmeme izin vcrecelimze dair 
inancım tamdır, KuşklUlJZ flaldenıir ar· 
hCJdaşın da bd,ttili gibi Yüriıyüş'ün 
Türkiye 'de balınulZhh, demohra,j ve 
ıo.yalizm kampındaki konumu bir ger· 
çektir, Bunu, yayın hayatına geçişinden 
bu yana, Tiirkiye ölçelinde yaptıı, etki· 
lerle, örneklerle apaçıh hayal kanıtltıdL 
Buna hiç kimle IÜnger çekemez. Cek
mek iıteyen VOl"lO da gelecekte aynı fe
kilde diişiineceklerdir, 

Ancıok bazı boşlukla(ın oldulu da 
daırudur bence. OrMgin şöyle, Tlirki
ye'de kadın ıorunu derginizin miicadele· 
limn önünde duran bir "t durumunda· 
dır. Bence bu konuda bOfluk vordrr de
niliru, hayır denilemez, Bunun üzerine 
biraz ,ık gidilir. cok yararlı olocoAı ha
n"ındayım. Dertimnn 152. ıoy,ıının 
lO" myfaıında (8 Mart Ulu.ltırafOJI Ka
dınlar Gilnü) hakkındoki yazıda oldugu 
gibi. Ikinci olarah çocuk lOrunu hakkın
da da aynı şekilde dÜfUniilebilir. Du dal· 
da doyunlcU bir şekilde dergide Izledili
mi natırlayamıyorum, Me1810 bizim gibi 
çocuklu ana ve baboları buhUlUlta ay
dınlalumcuı zorunlu olon ödevler düşü
yor dngiy', 

Son olarak da .por konu ediletilir. 
Bu konuda da yeteri kadar aydınlık yok 
dergide. Derginin daha ıyı bildill gibi. 
IuJpitoUzmde .por bır kozanç dalından 

öte hiç bir şey del/ldir. Ancak Iol)'a
Iizmdeki yeri hakkında üzerinde geniş 
örneklerle durulmaıı gereken bir konu 
olarak artadadır. 

Evet bunlar ve benzeri aşılmcuı gere
ken birçok probkm varclır mücodeltm
zin önünde. 

Hatvlardadu, TIp GeMI Btıfkanı Be
hice Boren ,öylc demişti bir konuşma
.ındo: ''Bolın"ızlık, demokroıi ve .,I)'a
Hzme giden yol dikerWz bir gül bahçe
linden geçer gibi g�çmez, Bu yol zikzok 
&le engebelerle doludur. Bu yolda hare
ket bazen ilerleyebilir ve duraklayabilir. 
Ve hatta gerileyebilir. Fakat bu yoldaki 

%ikzakları düzeltımk, engebeleri aşmak, 
önümüzde duran deRerli bir göreooir. " 
Kuşku.uz Yürüyüş bu yolda şimdiye ka
dar birçok %ikzak ve engebelerin ÜZeriM 
azimle yiirüyüp aşarak geldi. Bundan 
aonrc da bu yolda duran ve dolan bir
çok dkzek ue engebeleri TIP ve biUmıel 

.,l)IOli.t neolajiaiyle aş" yiiriiyecegiM 
zerre kodıır kuşkum yoktur, 

Yapıcı ve yoretıcı yayınlarmwa ba
şarılar dilerim 

Selahattin Demirbol 
ISVEÇ 

PARTIUUK BlUNCI 

Tiil'kiye Işçi Part�ıi şoflarında yer di
dılım günden bu yana kendimi daha du
yarlı. daha bilinçli, daM kavruyıcı ola
rak gönnekteyim. KUfkıuuz bunlario da 
kolmamakta, ıımfMlI bilinci olmamda 
Partimin de her zaman öncü roliinden 
yeterince yararlanmaktayım. Ancak Mllt 
yararlanmakla yetinmenin yanlış olacoilı 
bilincindeyim Partim beni ileri götürür
ken, ben de Partimi omuzlarınıda taş,.. 
mamn bilinciyle ono her türlü katkımla 
ileriye götiinnenin yollarını bulup uygu
Iamalıyım. 

Parti Ml{larıno katılmamdon bu yana 
tam bir yıl dolmalina relmen verdilim 

miicodek>i, ])timliz ulra,larımın tümü
ne yellerim. Partili mücadeleri" ne ol
dulu açıkça ortaya çıkmaktadır. Aynı 
ZGmanda PartimJn beni ne irodar ileri gö
tUrdülü yine açıkça meydana çıkmakta. 

Her olayda bir ıorumluluk ttıfrtUl, 
her yerde partililik bilinciyk hareket et
ım, her Iolukta Partimindaha güçlenme
ii lle yaşamaımı ıallomoh görewu IiIt
lenmekte)tm 

Bu yıl 13 Mart 'ta Partimde bir yılımı 
doldurdum Azdır ne kadar övü".um. ne 
kodar sevinsem. Yam 13 Mart Partililik 
YOflmdır. Dolum gÜrlÜmü bUmem Do
luda okulu varsa köyüniin okultı kayıt 
olurken niifUl10 da kaydolmUfum, Benim 
gibi yüzlerce Anadolu çoculunun ger
çek ıorunlar, sefalet ue yokluk yanuıda 
yaşgünü veya bu gibi şeyler bir hiçtir ue 
benimlenmu analar babalar tGTTJ(mdon. 
Hatta gerikalmış ülkelerin çolunda de
rulebiUr ki bu tür olgulor çolunlukltı 
dikkat bile çekmez. 

Ama bunun yanında 13 Mart'ın be
mm için büyük deleri vardır. Kut«ıldv, 
Olgunluk, kararlılık, biUnçUUk yaşımdu, 
çünkü en önemli'; Partililik ya,ınıdır. 

Bu bir yıllık partililik döneminıde 
birçok beceri ve deneyimlerim oldu. 
Bunlarlo birlikte bazı çalışmalarım da 
yer aldı. Bu çalışmolorım aroıında ÖM
mi benim için büyiik olan ue tüm partili 
arkodaşltırıma bir yıllık gibi k ... bir .üre 
de olsa partililiRin ne demek olduRunu, 
Portim ile ballarımın koparılmazblını 
kendi açınıdon kanıtlayan armaRan 010-
rak .unabileceRim Partiun şiirimin COf
kuyla, ıe.1.f1i:yle karşılanocalını unuırım. 

12 Martlorın ardından mutlaka bi
linçli, giiçlü ve örgütlii 13 Martların da 
uar olduRu bilinciylc güçlenecetimizi 
bildiririz. 

Yaşasm işçi sınıfının bili�l «)1)10-
list Partili 

Yaşaıın Çark BOfak 

Cebrait AKKOYl.lN 
ERGANI 

ADRESLERI KİM BULUYOR? 

Emperyalizmin beyin yıkama, şart
Iondrrma, ııodık adam yetiştirme polin
kaıının aracı olan ue gelişmiş kapitaU/ıt 
ülkelerde yerleşik çeşitli kurulUfIar lJOt'-' 
dır. Bunltırın bir bölümü "kültür alışıeri
şi" vb. gibi perdeler arkasına gizlenerek. 
faaliyetlerini açık yürüten kuruluşlardu. 
Diğer bir bölümü iu "mi.yoner" oltırak 
mtelendirilebilecek ve bir bakıma "iIle
gal" kuruluşlardır. 

Oteden beri, Türkiye 'deki belirli kişi· 
lere yurt dışından çeşitli mektupltır ge· 
Ur. Hiç bilinmedik, tanınmadık ilikeler' 
den te kişilerden. Bu mektuplar, inıan" 
ları "tonrının yoluna boş koymaya ", 
"tanrının kutml sözlinden dışarı çıkma' 
maya" çaRırular. Bu tür çahalar, beUrli 
Ililiulcrin ''din yayma " (oaUyetleri ara
"nCa olmakla birUkte. politilı amaçlar 
için gdşkin kapitali.t ülkeler Iıükümet· 
len' tarafındttıl hoşgörü ile knrşl'.ıJnırlar. 

Onemli-olan nokta, bunla"n Türkiye '  
dek; adreıleri naaıl v e  kimlerin arac�Ittı 
ile elde edebildikleridir. örnelin Bursa' 
lUn Inegöl ilçeairode bu mektuplar yal
nızca Hü,...oenç ilyeli kişilerle Inegöl 
Ticaret Odasına kayıtlı bilyük tüccarlara 
gelmektedir. Bu durum yalnızca Inegöl' 
de delil, Türkiye'nin ba.şka birçok ye
rinde de böyledir. 

AP'mn Hilr-Genç teşkilatı üyeleri ile 
Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin ad
re.lerirun,Avrupo ue Amerika 'daki mi.
yomr kuruluşlarınca no.ıl elde edilebil
dilini 'uzun boylu dÜfünmeye gerelı yok 
herhalde, MÜlliimanll'ı. din ticaretini 
kim"ye bırokmoyan kunı/UflOrın üyele· 
rini emperyaliıt propagandaya, miıliıiz· 
me noııl te.lim ettikleri ortadadrr. 

R. ".""' . 
6.p. a'\s. 

R. BoyOOktl 
ln<göl 
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�u Sf' Un. rllllLde :ıi4..'S�Uı c!"n'okraı· 
l;vııı l�b:\�IIH!;ı hu lıınm:ı :.ı ,  "Isve .... !'"ne 
" i .. kvnus'lIlu I('kr;ır ı:l1nN'l!cştirdi. four;11\'1' \'CVTP1Niın](' " LSVf'\ �oliyalizııı.i" \'e
ya " lsk:l1l(hı�av St">} alı/mi" tartışmaları 
y:ıı'ıldı .so�y.ıl , '('lııo 1..ratlarınılı. y(' onl3" 
rilı l'lIleK'V1 kit ldN(' " umut" olarak ilan 
('ılilıııi� Illaı' hden ... .1) ın EC'e\it. "lsveı; 
Ornt'�ı"ne lıap<ınlıU.ıııılı Iıı'r fırSlltla 
hfi'lirte�rldilt.'r. :=:ıı}' ııı i:(ı·\iı ' i  11'vl'ç ziya
rı'tlt'riliu('ki bazı knnu�ll:alannda izierıc 
rustttı buldum. 7.3013:1111 M\S) :ı.1 demok· 
rtot llaşbnl.onı Clof P:ı.lı ı�€' ile birlikte 
Turl.. i�c.;i1eriyle yUJlııkhm lıir toplantı· 
db sayın Eee\';t ik tidara �tlt1 iklcrınc!e, LS· 
\'('�Ii sos)nl demoklotlan ornek ::ıJarak 
kendilerinin de Turkiyt>'yi kıs& zamanda 
kalkındırıp "Hal\c;a" bir "üzen kcracak
larım soyledi. 

Du ı"ısa incelemede, Sayııı Ecevit ve 
danı�nıanlnrır.ın �ok YUzeysclce rieger
leneireli" leri Is�ç sistemini açıklamaya 
«:::ılı�acagım. 

Yllzolçümü �ı50 bin kilometrekare 
alım ülkede S milyon insan yaşar. Olke· 
niıı yuz<!e 70'i onnanla kaph. Fert başı
na dlişcn gelir itibariyle zengin ülkeler 
arasında yer alır. Ls�ç'te 600 bine yakın 
rabar:cı işçi çalışmaktadır. Bunun 400 
ı,ini Finlandiyalı. Yüksek düzeyde geliş' 
miş bir sanayi ülkesi. wna hfili göçebe 
Iıayalı yaşıyan geri kalriıış bölgeleri var. 
Herkum hastalık vf' ihtiyarlık sigortlS 
var ama. sömürünün de en açık biçimi 
burada var. Kurdukları düzen "hakçalı 
bir düzen olmadıAı gibi, sosyal demok· 
ratlar, yürüdükleri lioka�ın çıkmaz oldu
ğunu da bizzat yaşayarak görtlüler. Son 
yıllardaki ekonomik kriz, ennuyon ve 
dayanılmAZ hale gelen hayat paha1II� I' 
nın doğurduğu toplumgaj bunalım. çık
maza saplanmanın açık kanıtıdır. Bu du· 
rum sonı.:.cu sosyal demokratlar. son &e
c,:imi s:ıIcl partiler karşuında açık farkl" 
kaybettiler. 

ISVEÇ'IN GEÇMIşI 

Bugunku İsveçlllerin ataları, takriben 
;\:'0. 2000 yillaruıda laYf'ç'e gelip yer
leşn,iş goçmenlerdir. Tüm Avrupa kıyı
Iann" &aldıkları korkudan ötürü bunlara 
deniz h:ıydullan (ıjörövare) anlamında 
"Vikingler" denmiş. Vikinglerin Avru
pa'nın c:,�eşitli yörelerinde yaptıklan sal' 
dtrılar L L .  yüzyıla kadar devam etti. 800 
ve yOO yıııannda, Fransa'mn AtlanUk 
k ıyılannd., Iıalkın kiliselerde toplana
rak . "Viking belasından kendilerini ko
ruması" için tannya dua ettikleri rivayet 
olunur. İngiltere, trlanda. Baltık" ve At
I&nlik kıyılarına sürekli &kınlar düzenli· 
yen Vikingler , adı geçen yerlerde pek 
,,'uk "nloniJer kurdular. Fransız kralları, 
kendilt!rine Ii.ı.ldırmamaları için Vikingle
re uzun süre hanç verdiler. 900 yıllan 
başlarıııdı> Fransızlar, di�er Viking akın· 
larına karşı kıyılaıını korumas için Vi
I..ing şerıerinden Gange·Rolf ve adamla
ruıa Sen nehrinin denize dökilidüği.i At· 
lanlik kıyılarında toprak ve ücret ven!i
ler Fransa'r:ın ku;ı(')' bölgesinôelô Nor' 
""iIIdira bölgesin in adı buıadan gf'lir. 
Kuzeyli adamlann oturduku yer demek
tır Nornıaıu.liya. 

\'il:I!lC donenu, .. ynı zamanda İlkan· 
dill8\' tanhinin en baakıcı dönemidir. Vi· 
kin�lcr i"'erde geniş I,.opraklarınd yı�ınl:\ 
hlllı ... alı�tırarak . cij�ıu-ıda da kot .... nl ık 
H' l':Ij.JU! yaparak dllZenleriııi sUrdurdUl cr. 

10bl,.. J. 1111\('1;1 Cf'niş toprak sahibi IiOY· 
lular I·ir :ıraya gelerek Isvcç Kırallıgmı 
IS\I'ni;t'1 y.ı.:J"Lıılnı Kralları, yalnız 
Sıı}lııların katıiuıRı &ec:,'imle işba�ına �t'. 
tırnıı'} i "ararlnşt ırd ılar KrallıRın kuru' 
hl�ulHL.ı.rı ·'Ô()nrn �:ı kolelik . 300 yıl gibi 
U 7.1 i i  , hir Mır(' (\('\an. etti 1 300'lcrilı Or 
talarmd;ı n'Mllen k.ıjdırılıil. 

ı 1I'4Y'd" I.s:veı.. r-,.·orveç ve Danimar�a 
ht ,ıra}" .ıf'lcrE'k KaiMar llirliği 'ni (Kal 
maruıl ion",,, ) I.. unlular. aralıklarla ı 5 2 1 '  
.' k,lıLır ı�ı'yam ec!E'n Kalr.uır BirhRi do· 
n.'!IlII-11l ıwk \'ok kuyhı isy<ı.nlnrı oldu 
i 1 1 11 ' ', ılları başlarında En�dl>rckt lider
Iı�ı ııdı' l ı,} Lin eden k"yhil er krallıl.. ı"uv· 
n ı lı'nuı } ı·nl'li·k ilk meclisi toplamayı 
h,ıı,ıırıl,ı'ır So)'lul"r ııapazl .. r w burıu 
\.11, , \ ;, n lJ�t!n l\<!) hllf.'r de kntıltlı b u  
1111'1'11..... i ,1\.. ,,1 l u  �l1lllın1ı. �,·kJ lden iba 
1.'1 " ., 1..,111.1 " u)mlı).,lalı i len ı:idrın(lui , 

i . 1 ·  •.• I.n;yuk i ,ı kn)lu "y.ını paı, 
,-,i . .  n.1 h.ııylü i�\ :\1'::'10 ha:,ına "eçe,.. 
\ . 1 '  �1..\ \':ı�.i " tl lı ... ':. "i Ealıı,nr Lirlif!i" 

l '  i:ı i i "  ., \ IS.\.\ ı t) i �  l -i 
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iSVEC SOSYALiZMi 
• 

VEYA 
SOSYAL 

DEMOKRATLARıN 
"ISVEÇ SOSYALIZMI" YA DA SOSYAL DEMOKRASININ !SVEÇ'TEKI 
"BAŞARI"SI, YıLLARDıR BURJUVA IDEOLOGLARıNCA PAZARLA
NAN, SOSYALIZME KARŞI BIR SILAH OLARAK KULLANıLMAYA 
ÇAlıŞıLAN BiR OLAYD ıR.  ARKADAŞıMıZ AHMET ARAS ISVEÇ'TE 
UZUN SURE YAPTIGI ARAŞTIRMA ILE "ISVEÇ SOSYALlZMI"NIN 
ARDıNDAKI GERÇEKLERE IŞIK TUTUYOR. KAPITALIST SISTEMIN 
TEMEL SORUNLARININ ISVEÇ'TE DE KESINLIKLE BIR ÇOZOME 
ULAŞTIRILAMADIGI, TERSINE SORUNLARıN YENI BOYUTLAR KA
ZANARAK TOM BIR TOPLUMU SARDIGI ARAS'IN ARAŞTIRMASINDA 
DA ORTAY A ÇıKıYOR. ARAS'IN ARAŞTIRMASININ ILK BOLÜMONO 
BU SAYıMııDA OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

1521 Koylü Qjohwı:ması (Juderı GU$taı: 
l"ASA 

ne son vererek hveç KraUıfjl'llI tekrar 
kurdu. Topladıltı sınınar meclisine ken
dini kral seçtiren ve meclise kra1Iı(tın ba
badan oRula geçmesini onaytatan Guı' 
tav Casa, Katolik Kilisesi'nin varlıı!:ına 
son vererek kilise elindeki bütün toprak
lanköylülere datıtt!. Luther öltretisini 
an tsveççeyle bastırıp datıtan G. Vau, 
Lutherci kili&eyi resmi kilise. kendini de 
bu kilisenin r\lhani lideri ilan etti. 

Zamanla güçlenen 1s�ç KraUıRı, Dal
tık ilikelerinden de birçok topraklar ahp 
ııenişleyerek büyük bir devlet haline gel
di. 1700 ylUarl başlarında hveç KrallıDı' 
nı büyük bir imparatorluk ol8l'ak bulu
ruz. Bu sırada tahta geçen XII. Karl 
(Demirba� Şarl)'ın Ruslatın girişti�i sa' 
yaş ve UU !8\'nşta yenilmesi. fsW!(,," in nal· 

J -�ı'" ) ,Iwrı I:oylı, _,, (1,: .. '." , ..ı�ı , . '''/('''''' 

simgeleyen heykcL. 

tık ötesi topraklarını kaybetmesiyle so· 
nuçlandı. Demirbflş Sarl'ın 1709 'ua 
Ruslara )'eniJerek Senc!er'de Osmanlılara 
sıkınmalil olayına Osmanlı tarihinde de 
yer verilmektedir. laveç tarih kitapların
da bu olay bizdekinden biraz farklı anla
tdmaktadıı. Temel okulun tarih kitabın
da-konuya ilişkin şu bilgiler var:"Kaı-1 
XLI küçük ordusuyla Türkiye'de Bender 
yakınlarında kamp kurdu. Orada beş yıl 
kaldı. Zamanını, Türk &\IItarum Rusya' 
ya karşısnaşa kışkırtmakl • .ı:eçirdLBıı
şanlı da. Türkler. Ruslara karşı büyük 
bir galibiyeL kazandılar ama başarıluını 
deA:erlendiremeyip uC"Uz bir barış yaptı· 
lar. Dahil sonrA Sultan, Karl XII'y! lut· 
sak yapr:ıa).'a 1:a.ll..ışınC'a. l':arl XII  \E' i;<iii 
}:adıır 8!'�( n k (l!'(li1l·ıini I'ırı l'li f '-1.. 

(;1'111" ıli'. şırJ CI!I'ri WıIHII/i' Iwyrull. Hedef .Ilmerika 

çlKMM 
Türk 'e karşı savundular. Tarihte bu ola· 
ya "B�nder'de KaI.b.hk" denir. Diler 
uveç kaynakları da D. Şarı'ın bir yan
dan danışmanı Leh aaOı PoniaıOvaki va
Illail)"l. Türk yetldlilerine rUtwUer w· 
rip, bir yandan da yakışıklı IUbaylanıu 
Sultan'ın haremine IiiIzdınru durunılan 
ayarl.tıp Türklerle Rualan I&vqa tutu,
turdulunu kaydederler. (Expreuen ,. 
15 .7.191e). 

l80S'deki Finl6ndiya .. vaşandan IOD
ra lsveç kabuluna çekilerek Avrupa kı· 
t.&.1ııIndaki savaşların dışında kaldı ve on
dan bu yana da başka bir ,;aYı,. katd
maı.h. 

GELIşEN SANAYI VE 
"ZENGIN ISVEÇ" IN 

ORTAYA Ç i K I Ş I  

18S0'Ierden itibaren hızlı bir sanayi
leşme başIRdI. 190Q'lere selinditinde 
başta orman mamulleri ve cemir-çelik 
olmak ü:tere pek çok sahada lawç'in 
gelişkin bir sanayi kurmu, olduRunu gö
rürüı.. Ama bu, ı.IYeç halkı. özellikle 
emekçi kitlelerinin - bütün diler Avnzp. 
ülkelerinde oldu�undan daha Cazla .. 
daha &tır bir şekilde · sörniiıülmeai. yok
.ulla.ı;tırılmaSl v(' a�ır "kınhlan pah .. na 
eerçekleştirilOliştir. 180e'lerin ıonlanna 
dolru �enel yoksulluk ye aau- hayat ko
şulları, emekçi kitleler için yaf&IIU 
çekilmez hale eetinniştir. 1870 ile 1930 
yılları aruanda Amerika'ya birbuculı: 
milyon lsvcçli �öç etmiştir. Afrika'dan 
yapılan esir zenci ticaretinden sonra ta
riltin en büyük ve çileli göçüdür bu. 

"Zengin Lsveç" ıkinci Savaş ıonraa 
dönemde ortara çıktı. ıneç'in bu zen· 
ginliRi. diler kapitalist ili.eler iibi az Le
lişmiş ülkeleri IıÖmürmü, olmaya n • ...,· 
teli Ikııı(·j rUlI) a SnvDşı 5U1'Iımda ve LA
\'lIŞ ",pnraı:ııı' ı';· � ııptıt:: ı \'Ufiuna dayanU". 
",.,. , , " I,r. 1 1.1 1.. ' �  1;<1 &.avaş döne· 



minde Hıtler A1many .. yla demlr-çelik 
.ta,ı konUlunda an1atma yaparak AI· 
man aavq makinesine en büyük yardımı 
yaptı. Bir yandan fa.şiat Alman ordulan 
"laveç ÇeliRi"nden yapllmılj rıilahlarla 
dUnyayl kana boyarken, öbür yanda LS· 
veç firmalan büyük kazançlar aatladı. 
Sava.ş sorıra.smda da hveç firmaları, 18' 
nayileri tahribolmu, diler ülkelere yük
sek fiyatlarla çok büyük mikyuta sanayi 
ürünleri 18tarak büyük vurgunlarla para 
k.ızanduar. Kapitaliat ülkelere yaptıklan 
.. tlf bedellerini yabancı döviz veya 
dolar olarak alırken, Sovyetler BirliRi'ne 
yalnız altın klll'fılılında mal sattdaı. Bu 
vurgunlar sonucu ilzel firmaların zengin
leşmesi, ".eç'in zenginliRiyle eş anlamlı 
hale leldL Sade İlveç vatanda,ı da "de· 
yede ku1a..k" nisbetinde bu tarihi 
vurgur.dan rwiplendi ama bu korkunç 
mekanizmanın buı\inkü ruhsuz ve buna· 
lımlı insanı olmaktan, alır ekonomik 
yüklerin altına ıirmekten kurtulamadı.  

. Işçi SıNıFı HAREKETI 
/ 

Gelişen sanayi !Üçlü bir işçi sınıfı
nın dolmaana yol açtı. 1800 lIOnlan ve 
1900 ba.şlannda toplumu temelder. etki· 
leyen (Üçlü işçi eylemleri oldu. ışçilerin 
ııiriştiRi grevlere kapitaliıtler hep kaba 
yöntemlerle karşılık verdi. 1909'daki 
300 bin işçinin katıidIA'ı "Büyük Grev" 
ve 1931 'deki Adtien erevleri üstüne ka· 
pit.aliJtler polia ve &akeri birlikler sevke
derek ve grevcilere ateş açtırarak pek 
çok işçiyi öldürttiier. 

Sosyal Demokrat ışçi Partiai (SAP
Sosya1demokratis.ka Arbetar Partiet) 
işçi .Ilnı'ı hareketinin en yotun olduRu 
dönemde, 18B9'da kuruldu. Ondan do
kuz yd sonra, lB9S'de soıyaldemokrat-
1ann kontrolündeki ışçi SendikaJan ör
ıütü (LO·Landa-organisationen) kurul
du. 

Sosyal demokratlar, başlarda işçi sı
nıfı enternasyonalizmini savunur lö
ründüler. Yanda.k..l resimde, LO'nun dü· 
zenledili 1899 1 May. ıÖlt.erilerinde ta· 
şınan dövizler var. Dövizin başpora1a.sı. 
"Bütün ülkelerin proleterleri birle,iniz" 
dir. Zamanla .ermayeyle işbirliRi politi· 
kumı eeliştire.n soayal demokratlar, sen· 
dika (LO) walıyla işçiler üzerinde tam 
kntrol kunıp _ndikal hiyerarşi içinde 
bir işçi e1iti yaratma girişimlerini şelci]
lendirdikten ııonra Marksizmle bütün 
baltan atarak aendika1ardw Leninist 
uru:urwı talfiyeye giriştiler. ışçilerin gi. 
ri,tiRi grev eylemlerinde, işverenle işbir
liIi halinde militan işçi liderlerini iş
lerinden attırarak taafiyeleri ıerçekleş
ürdiler. Bütün bun1an da kızubayraklar 
ıöleelinde enternuyonalizmi lÖyleyerek 
yıptw. Sol}'al demokratların, enternas· 
yonalizmi kapitaliltlerle bir i,birli�i tür
küaiiı:ıe çuumesinden 80Dra Parti için
deki LeninL.tler, 1917 'de aynl.arak Sol 
Soıyaldemokrat Partiıi'ni kurdular 
1921 'de Parti, 1aveç Komüni.at Partisi 
(Sveri," Komüni&tiab Partiet) adı.ru al· 
dı. 1960'1ara kadar zaman zaman b ... · 
gÖlteren .ekter ve revizyoniat e�ilimlere 
kartı birliRini koruyarak ilkeli bir poli
tika yürüttü. Bu dönemde maocu ve go· 
,iıt unsurlann yarattılı bunalım, parti
yi iç çekişmelere ve .onunda da parça' 
tanlTlllya ıötürdü. Bu .efer Sol Komü· 
niatler Partisi (VPK - Venter Partiet 
Komunilterna) adı.ru alan parti, IÖZÜ ge· 
çen gruplardan annarak parlamentoda 
lÜçlü bir grupla temıil edilme olanaAını 
yeniden MIladı. 1970'ler ıonruında an· 
tilOvyet etilimlerin yolunluk kazanma· 
si, pe..rtiyi yeniden Iç çeki,melere aü· 
rükledi. Parti yöneticileri ve Parlamen
to INbunun çoRun1ulunun, Mlcılarla 
Iosyaldemoluat1ann lürekU yürüttülü 
a.ntillOvyet politikaya çanak tutması 110' 
nucu parti yeniden bölündü. Muhalif 
grup, geçen yıl aynıaralı: Rolf Hagel li· 
derülini de I,çi komi.ınWleri (a-K, arbe· 
t&rna Komünlat.er) adıyla yenı bır parti 
kurdular. Bölünmeden önce 1976 aeçim' 
lerinde VPK yüzde 6,3 oy toplıyarak 
parlamentoya 17 mlUetvekili ıokmu,tu. 

SOSYAL DEMOKRATLARıN 
IKTIDAR DÖNEMI VE 

TEKELCiLICIN GELIşMESI 

Sosyal demoluıtlar 1932'de iktidara 
ıeldi. KapltaJ.i.atledn "I' ban,ı" Idealini 
ıerçekle,tirmek için büyük çabalar lu' 
feden ıootYai demokratlar, 1938 "Salt· 

1909 
"Büyük Greıı": 
Pol" 300 bin 
işçi üzerine 
ateş aç h, 
pek çok işçi 
katledildi. 

"Bütün 
tılkelerin 
Prolpterleri 
Birleşin " 
1899 
i Ma:9/.S 

Jjöbad" "iş banşı" an1aşm .... yla i,çile· 
rin grev y.pmaaını olanakau hale ıeUr· 
diler. !zinsiz ereyleri yalnız "kanunauz 
erev" deRil, "yahlli ırev" (vildıtrejik) di· 
ye de lalD koydular. 

1910'1aıda başlayan tekelleşme 501' 
yal demokratların iktidara gelişiyle d:.ha 
da blZlanara,k devam etti. Hele hele ıoa· 
yal demokratların tek ba,ma iktidarda 
bulunduRu 1967 $Onruı dönemde tekel· 
leşme, diRer bütün kapitalist ülkeleri ge· 
ride bırakan boyutlara ulaştı. FirmRlar 

arası birleşme "Y/.SI 1960'Ierde 635 iken 
19€O'larda 2543 olmuştur. ABD'yi dahi 
geride bırakan bir rekordur bu. Reımi 
bil a.rqtırmaya ıöre, en büyük 100 özel 
firmanın çalıştırdılı i,çl sayımnın ülke· 
deki toplam işçi "Y15ına oranı 1942'de 
yi.İzde 21 iken, bu oran bulÜn yüzde 51 
dir. En büyük dört firma toplam ülke 
üretiminin yi.İzde 76'lnl karşılamaktadır. 
tki büyük bank' (Hındelıbank ve Skan· 
dinaviska Enkildn Banken) tüm banka 
sermayesinin yüzde BO'inini eUerinde 

:Soıyal demolrrut14r 1938 Soll�ubcıd "ı., borif' anloşmOl' ''oı imzohyorlar: Kapitali.t· 
'erin g,rç,lrli;�,ı .d.:ali. 

tutmaktadırlar. Göller, ormanlar dahi 
özel şahıs ve firma1ann mülkiyetindedir. 
Toplam dış satıŞların yüzde 26'ini or
man ürünleri teşkil etmektedir. Tüm üre
tim araçlarının yüzde 89'unun özel fir· 
maların elinde oluşu, sistemin nilelilini 
wl1ulayan bil olıudur. 

Komünist Partisi eaki başkanı C.H. 
Hermonsun'un yaptıaı bir ar ... tırmaya 
göre,başta Waııenberg ve Bonnier pbi 
ulu&1arar8.Sl siyonizmin deıf.ekçileri ol· 
mak üzere 16 aile, ülkedeki en büyük 30 
firmanın 29'una hakimdir. Wallenhera: 
ailesi tek başına en büyük 10 ,irketlen 
yediainin, ve en büyük iki bankadan biri
nin hise senetlerinin çotunlulunu etin· 
de tutuyor. 

Zaman zaman tekeUeşmeye(malct· 
koncentraayon) kartı önlem almak üzen 
araştırmalar yaptıklannl lÖyleyen .o.yal 
demokratların .on dönem u.nayt bakam 
bu konuda şöylediyor: "Uirle,meler li
derek zorunlu bir hale ıelmektedir. Bun
Ları kolaylaştmnak ve mümkün kdmalc 
için sanayi bakanlılının tallmatıyla 
Yatınm Banku. tarafından çetitU bir-
leşme p1anlan üzerinde çalı,ılma.kladır." 
(ş. Alp'Y, arqtırma, ... k . •. 7 )  

Eı;itUzliRi ve lelir1er aruuıdaki uçu· 
rumu gidermenin kendilerince uYllUla
nan vergi politik .. yoluyla -alanacal.' 
nı 5Öyleyeeelmi, olan .aayal demokrat
lar, bu verıi ütemlyle aynı zamanda 
aosyallzmi de ıerçekle,tireceklerini id
dia etmişl('..rdir. Bunun için werıt kaça" 
ma &UÇU, en alu IUÇ oJ.arak telaJdd edil· 
mektedir. Ama verıi kaçırma konuıun
daki tutum ve uYlU1ama, kapitaliatleri 
bu çerçevenin dı,ında tutmaktadır. 

Sinema diinyuında yıllarca laveç'in 
prop.pndaıı için kuOınılmı, oLan reji
aor ln(l1lar Bergman'ın evi, iki yıl e,,",1 
vergi kaçırdıaı Iddiasıyla b .. ldı. Gözal· 
tına da alınan Berıman'ın malvarlılına 
el kondu. YoJun aldıntara ve plikok>' 
jik baakılara maruz kalan Berıman 10' 
nunda ülkeyi terketmek zorunda kaldı 
Sonradan ulandı amı bu aklanma pek 
bir şeye yaramadı. 

Bergman olayındın kıaa bir lüre 5011' 
ra, Yahudi aaıJh ve &iyonizmin en büyük 
destekçilerden Albert Bonnler'in 4 mil· 
yon kron (.)  vt>rgi kaçırdılı ortaya çık
lı. Hem de hiç bir tevile yer bırakmayoın 
delilli-iıpatlı bir kaçakçılıktı bu. t",aç 
sermaymnin ikinci büyük iımi olan 
Bonnier, laviçl'e'deki parıvnn ,Irkete ya· 
tırılmış olan bu paraları, Sovyetler Bleli 
R! .. � diler soayaliat ülkelerdI!' gizli {&aU
yet göateren Yahudi örgütlerine vordi�i
ni söyledi. "Balımaız" ve "tarıır,ız" ta
veç mahkemeai, .. rf bu g:erekç('ye day", 
narak Bonnier'e berat kararı çekti. Ru 
karara ve ıerekçealne kar,ı hiç kimsu
den de llel çıkmadı. Antikomunizın ve 
antilOvyeUzm tennayeyle bil'lefince, 
"Sosyalist 1ıveç"te yapdan en buyük 
melanetler bile normal ku,ıla.nır. 
(.) Bir Xron 530 Xı.TUftur. 

(Devamı Gelecek Sayıda) 
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Sorularıruzı l'amtlıumı)'a geçn:eden bu fırsıtttln ),a· 
rarlanarak önCf'tikle bfolirtmek istedigim bir konu var: 

YOROYCŞ bu saylSlYla üçüncü yılını doldum uş ola· 
cak.. Böyleee H:ı6 hafta boyunca detmE' bıiyuk basına 
tJış ı:lkartarJlk l,ic:imde giin sektirmeksizin �'8)'ınım SÜl' 
dümwş oluyor, Rir "yokiar ülkesi" haline gclen Türki· 
ye'de e�klriklenn nf' zaman kesilecetinin, ka�tduı, mü· 
rekhLin, çpşllli arae; V� gereçlerin bulunup bulunmaya· 
eaemın, bulunursa bile fiyatının ne olacatının bilinme· 
dl�;i ülkemiıde uc. )11 boyunca öÜJ'e$inde çıkabilmek bı· 
le ba,lı başına liı.i)'tik bir başarı. Hem de üç yıl boyunca 
nyatmı hiç artırmadan. nuna dalılam ıorluklan, çlkan· 
lan çeljitU engeller gibi götünÜ! görünmez daba nice baSA 
kı ekleninc, başarının büyüklütü daha iyi anlaşılabilir 
sanırım. 

Üç y� boyunca YÜRÜYÜŞ lçeri�lnde de "BıRım
ıızlık, demokrasi, soS}·.ljzm" yolunda "haftalık iiiyaSı 
habft V� l'orum dergigol olarak, kiminde ilk kez ama 
her 7.arnan do�ru haberi okuyucusUJU1 iletmiş ve dürüst· 
çe yorumunu da beraberinde getirmiştir. 

Güncel rlunya ,·e )ı.ırt olayları ile IlgiH olarak bir· 
çok olgu .. ·e deeerlendirmeyi ilk I:ez YOR PYUŞ 'te gö
rup Izlediğim g;bi, ôl�er yt1RUYUŞ okurları i�ln de 
durumun farklı olduğu"u sanmıyorum. 

1:WlHtIti statü.<:ü itibariyle bir şahsa baeıı kişLo;el nJ· 
teUleli bir faab}et olarOık görünmekle birOkte yeRe· YUŞ ilk çıkışından itibarım daima kollekti{ bir çalışma 
uıünü oldu . Yilzar ve çizerlerinden diıg1sine \'c basıma 
hazU'lanmasında, halwr iletıd \'C deRerlcndirenlerinden 
okuyucusuna u1aşltran dae:ıhC1SlIu, kadar yt'ntyt.'Ş·e 
eme�i geçenler bir aıle oluşlumıuştur. 

Üçündi yılını doldururk('1l öncelilde bır ailc Olat"3k 
nltelendirdiğim bütün YüRl'YUŞ çalışanlarını buglın 
ve geleceı.te gliniunüzu gerçek boyullarıyla hvnımali ve 
deRerlendlrmek Isteyenler içIn tjn�ınU bir bi lgi kal' .�.:.ğı 
ve kltaplıklarum?ın vazgeçilmez oger.ı olan 6 cildi ger· 
çekleştiren arkadaşlarınıı, ba�arılarınd8n dolay ı tuplu. 
ca kutlııUli. 

Sorularınızı yanıtlRmad:uı, öflcelikle bunu belirt· 
mek J�ttmJştinı . Şimdi sorularınız.1 �eçelıiUri2.. 

* NA TO 'ya Hayır hamyan)'tJ.Ilnrn a('l/",c no"d"'ıj 
konUlurula okurlarıtw::, aydmkıtır mııınlZr 

tl Boyle bu kampanyarun 8<,llrrlııUfl4l; l':ı.rtlmlıin 
He;k�2 Yönetım Kurulu Yfrel st'çirnlcrdcr �nı i ii;· � 

muzdp.)d dön.-m çalli;mularınll. iliş; h\ takvjy�,. s.'ipt.�,rl,"'r 
15 Ocak 1976 p,unW toplantısındh h:::nf \·"rı:ıl� !:';:tı:rı.. 
)"ordu, Anıerikau amtr,u�Ofıti ılc .lgill wn � .. ljrjı!)�lfI' i ,  
nuy\ı d:ıha da gun�ııeştirll\lş, h,lfI.TlI; ,:',n(n ı.ı· 
koymuştur, Ancak h(lmeı� bt!Urtlj,\,:' i l�w �i  :-:.,' : '  
dıUl çıkılanası istemi " hu kum!>"n: ,I ı�,· ' ".c.;" 
d .. gerek PartlnJ11n 't'n. 'tı' kuruı.,�_ - ' i  � "  

thtr, ıceretesc c:eçer (ı·:nf·;,. 1 i.ırl�l\,fj i , : '  ': I�OL t 

demJnde olmuşnır !...:ıbf.!1l KO'.U ,.�, W' 
dedlr. 

1968'ı'h !'tı:ATO f,,,n 1(1. }ıhnm rl . .  ; .;1 ' 11-',' '.,. 

anlaşma .Wıü,'; n(' gol\. iı;(�en uıı..-:ıuiıı bu �-ii Ü:l( I" 'l'l 

NATO'VA HAVIR KAMPANYASı ILE ILGI
tl O LARAK TIP GENEL SEKHETERI NI
HAT SARGIN'lA V APılAN SÖVlEŞIVI 
OKURlARIMIZA SUNl'VORUZ 

FASIZM NATO'DAN 
-

SOYUTLANAMAZ 
SIR AVUÇ TEKELCI, IŞBIRLIKÇı BURJUVAZI DıŞıNDA NATO' 
DAN ÇIKllMASI EN GENIŞ KITlELERIN ORT AK ISTEMI DURU
MUNDADıR. TIp AÇTlCI KAMPANVA ILE BU ORTAK ISTEMIN 
POLITIK PLANDA öNCÜ YE SöZCüLOGÜNÜ ÜSTLENMIŞ BU
LUNMAKTADIR. IŞÇI SıNıFı YE EMEKÇı HALK VIGINlARI PO
LITIK öNCÜ YE SöZCÜLERI TIP BAŞTA OLMAK ÜZERE SOS
YALIZM DOGRUlTUSUNDA BAGIMSızUK YE DEMOKRASI MÜ
CADElESINI SONUNA KADAR AZIMlE SÜRDÜRMEVE KARAR
UDIR YE DüNVADA NICE öRNEKLERI GöRÜLDüGü ÜZERE 
BAŞARI SONUNDA ONLARıN OLACAKTıR. 

haber vererek aynlacalı hükmüne dayanılarak, bir yıl. 
lık süreyi Işletebilrnek ıçın hükümetin çıluş isteminde 
bulunmasmı saltarnak üzere düzenlenen kampanya he· 
nüz batırlardadır. 

-

Ondan önce de ve sonra da geçen dönem Türkiye 
ışçi Partisi 'nin bütün seçim kampanyaları önceUkle 
NATO'dan çıkillll85l ve ildU anlaşmalarm kaldl1'l1ma.sa 
temeU Uzerine oturtulmuş bulunuyordu. 

Diyebilirim ki; demeç, bildiri, konU4ma, mecUs so· 
ru.u, bütÇf' tartışması gibi het ne biçimde olursa olsun 
Ti.irldye Jşçi Pıırtiliii.'nln hemen bütün resmi beyanlan ve 

propa;ıanda ÇaiW .... \af1 NATt;) ve IklU anlaşmalar konu· 
sunu şu veya bu yönüyle irdelemış ve kamuoyunun 
dlkkat.Unl konlJnun önemine çekmiştir. 

Bugün de NATO ve Ikili anlaşmalar Programımazda 
önemli blr bölüm olarak ele alınmıştır; Demokrul Bii
dirgemizde işlenmiştir. Kongre kararlarımızda yer al· 
mıştır. 

Geçen dönemde de, bugünde NATO konusunun bu 
kadar önemle ele alınışırun nedeni açıktD'. Türklye'nin 
birindtn kurtulmadan bir dilerine d�tüRü dar botula
rm temelinde kapitaUst-emperyaUst lUşJdler al!ı içhxle 
bulunmak yatmaktadır. 

Bu .gın en beUrgi. halk ... da NATO'dur. 
NATO emperyaUzınln saldogan örgütüdür; NATO 

düııya halkları ve barış için bir tehditlir; NATO ve ona 
ba�lı olarak �-apıJan ikili anlaşmalar ülkemizi, bIJIını 
AnD'run çckti�t emperyalizmin saldarga" emellerinın 
bir llerl karakolu ve olası bir atom savaşının savaş alam 
halıne getirmektedir. İşçi smıfı ve emekçi halk yıeınla· 
rının potanmyel gücünden oldum olıa büyük kuşku \"e 

korku duyan, bunun için emperyalist tekeIlere yaııan· 
mak Vb yamanmaktan başka çakar yol göremeyen işbir
likçi ve tekelci büyük buljuvaıklen başkatakb bqmda 
kirııY.!nin NATO'ya evet demesine olanak yoktur, 

Son günlerde Ecevil'ln ÇıkıŞı iie "bayslyetl, ki,lUıl 
olıın lıir dış politikli" ve "yenı ulusal Avunma" kavram· 
larıııdan :.:ene SÖZ edilmeye bqlandı, Ama �ATO'da hhııdlAI surece ne haysiyetti. ki,ililU olan bir dış politi
"a �ı.irulnıeye. ne de ulll5a1 savunma kavr.nuru geU,ttr
ın .. )'( olana), yoktur, 

Amerıka 'nın Nötron bombasını yapması V(l bu 
' :"lııbll.nm .\\Tupa'da NA1.'O ülkelerinde kullanılmak 
!LTI'!( hazırlandıRının açıklanması durumu daha da va

i hnll'lŞtlrmi�tir, Olkendzl ne nötron, ne de dlRer atom hor.ıbalııranın üssü haline getirmek iRtemiyorsak, sınU'1ı 
\ı�,:ı gcnp.I hir atom savaşının göbeRlnde uluıça topye· 
kun Iınlııı tehUkeslyle karşılaşmak Istemiyorsak, mutln· 
1:21 �� /\TO 'dan çıkılmııhc:hr ve Ikili anlaşmalar kaldırtı. 
1 . ,dıC:ır. 

• Kampanya"," sUNI.i ve bu .Ure içinde yapıtrru.", 
, ·,�"I/.;ı·n ('alı,malar honu.unda M dÜflinülmcktctfir? 

.... �'ATO üyesl kaldıkça ger('ek bir bD�lmHzlıktaıı 
"'.'j . .  dıl" n,ez. Bundan dalııyı kampanyaya "l" .. �tıl Au· 
:.: ".ı,ı:tlık lçln NATO'ya ııayır" adı vcrılınillttı \ e  Nı\· 
ro r.\JII kuruluş ı,.'Ünu olan 4 Nisan 'dan bll$lu)'ıırU. ulu· 

sal balınwz!ılımız ve eıemenllllml%ln liıncesl olan 
Türkıye Büyük �nUet Medlli 'nın Ilk açıh4 &ünü olan 23 
Nısan'! kadar sürdürülecektir. 

3 NI.n'da bülıiimete .... rllecek olan NATO 'dan çı. 
kı, Webını kapsayan bır mektupla reomen başlayııcaJı 
olan kampanya süresince öqütümüzün bulundulu bel 
yerde afişler, bUdlriler, Idtap ve yııymlarla blrBkte çe
ıltU düzey ve biçimde toplantılar tertlplenecelıUr. 

* Türkiye lıçi PartWi'ndcn bat.a örwütı.in Mm
ponl'Cl)'a kQtdmc olı:ııWl' wr rrudrr Bu �,,1IIfO da,iIII· 
.. imnU, 

" Kampanyıı Parti tarafmda. doCrodan düzenle· 
nlp YÜlÜtülmektedlr. Anc:ak çe,ltB demokntik kitle ör· 
&üUeriııln ve sendikal yıpıdaki kurullıflarm da kampan· 
ya süresl ıçınde kendı olanakları 110 aynı dofnıltuda Çı' 
lışmalar yapma hazırlıkları ıçınde olduklarını .. vlnçl. 
ölrenmekleylz. 

Esuen daha önce de belrttitlm üzere, bir avuç te
kelci, i,birlikçi burjuvazl dı,mda NATO'dın çıkıhna51 
en genış kitlelerin ortak Ilteml dunımundadır, Parti uç· 
tııı kampanya ile bu ortak l.st.emln politik pbnda onci" 
,'e söıcülüeünü üstlenmı, bulunmaktadır. 

* Sizce bu kompan)'GNn protik yararlo" ne (Ilabi 
tir, Ilerhalde bu hliJriimetin NATO 'don çıkma ;" emin' 
de bulunacaımı dÜfünmliyo,.,unıa' 

tr Ku�kusuz CHP aRırllklı bugünkü hükÜflwtk-n, 
halkımlZm bu ortak Istemini gerçekleştirmesi beklt-ne· 
mez. E&uen ne hükümet ne de CP'p'nin progranıında 
bu hUküm yer almamaktada', 

Kampanya lle önceHk� e5Ufn geçen dönl'm Parti 
çah,malarmdan beri Tüık.1ye'nin Cündeminde t-ı.:h,man 
ancak birçok konuda olduğu gibi kimi (t'Yl"l'lNCt' RIl· 

lamsız ,'e )inelerıe ylntlene Içi hoşalmılı> hir hill" rnline 
dönüşme tehlikesini gösteren l'u �cnu lıı.til" bo
yutlarıyla yeoiden algılanma olanagına kıvu�ıı("aktır. 

Aynca bugünden hemen VP dcerudan pnti .. bır so· 

nuç bek)eneme� dp, bir avut tekelci \'l' I�blrbh ... i rıı. 
şında. I,çi sınıfı ve emck�i halkımuan sosyalist, Uniei. 
demokrat, ywtli('ver kişi ve �rgütl"rin cırteb Istl'nılne 
"uluql baelPlSızllk \'e demobratikleşıııe" iı;teml�riylt! 
sıkı sıkıya ilişkili bu ı.omul isteme df' sonuna kadar sm 
çevinneye kimsenin gürü yt'tmt'recektir. 

Hem unuLulr.1amahdır ki günÜ1nuzun başlıcı. r.oru· 
nu olan "faşizm" olgusu ca cr".pt>ryaUzındt"n. dohıylSly' 
la NAı'O'dan �()rlııbIlUH'UtZ, 0ysı.. fıışiım kar�ısındcl en 
geniş yığınların ne Lıdar duyarlı \'1' unlenwyt' "ararlı 
tm Wvır ic.:ind(' oldukltmO! son :W �lurt Ihlar Pırcıuşi 
di' upaçık gC:>ZIN nııuuc senrıişur, 

IliÇı !<ımırı \'C' l'mekc.'i halk yı(!uılım llObli k onru \"1.' 

SIYlI ulrri Türkiye Işçi Partisi başta olmıık W.Cf( . :-'1)5)"a· 
114;H' dognıllusunda bapın;s l1lık \t' c:ieıııohrasi mllt'ı:dc· 
I"Sim !ıonl..!na barlar "ıin'lr- sUf(IUnH(' )l!  �ar:ırlı<iır \te 

c:i\.',� arta nin' (Ir!l('\·I\·rı J!c\rı,ldti�tl wrrı !J;ışatı tonlindil 
nnl.;IUl nliı:,ktır, 
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