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FASiST TERÖR KARTAL VE YÖRESiNE 
• 

SICRATILMAK iSTENiYOR 
Istanbul'un Kartal bölgesi, sanayi iş

çUerinin YDtlun. sendikal hareketin güç. 
IÜ oldueu bütm bölgeler gibi burju\·az.i
nin her zaman gi.bdemlndeclir. Zaman 
zaman örgütlenmelerin denenditl:i Kar
tal'da kltJe lIbe.nı Oıuşturmayı bugi.iıe 
kadar başanmayan faşist hareket yeni 
sıldU'ılarla işçi ha.rekedni sindinneye ça· 

Iışıyor. 
Geçtilimiz gmleıde Karta! ve yöre

sinde faşist çeteler yeni şiddet e»'lemle
ri ve yeni saldınlndüıenlediler. Böylece 
şimdiye kadar gil'fmedikleri. işçi ve e· 
mekçilerin bllinçli ve örgüdü direnişleri
ni karşıJannda buldukları Kutaı'da fa· 
�st çeteler bu defa işe bndi )'UvaJannı 
bombalamıktan başladıJır .. _ Geçtiei
mb; günlerde �nIP'nin Kartal ılçe bina
fının bombalandılı haberi yer ahyordu 
,autelerde. Olly öylesine p1anlıydlki 
ıWan bombayla MHP Ilçe binasının 
adece camlan kırıldı. Diler tan.ftan 
bombalanan ilerici sendika demek v e  
p u ti  binalarındln geride hiçtir ,ey kal· 
mai.en MHP Ilçe binasınm .dece cam· 
lanıun kadmiisı dikkat çekiciydi. ,Ha 
ZOııWıkI yöDlemle bu olay tunamıaeat 
yöredeki parti, aıendilta ve dernek Jokal· 
ierine mlsilleme yıpı1aClkte. Aradan çok 
ıoçmoden y.pıldı da, 

MADEN·IS SENDIKASı 
4, BÖLGE BINASı BOMBALANıYOR 

20-21 T.mmuz eocesl �1.d..,'I, .... 
<ıiwının Pendik'teiri bina" .. tabrip ıü
cü çok y .... k bır bomba konuldu, bl .. • 
nm yö�lIndfki n ve ltıbılır dı 1w.sar 
e6rdii. tf sadece bu kldarla da kuruyor, 
aynı &OC. duvltlon Catlsı çetelerı. o'IÜ· 
uj UGD Im .. ı. lIopnllf yaılıyordu. 
AlI1Iç belliydi; ra.11l bııtı, tehdit le 
,iddeti yoIuDl.ştmnak ve bölgede 
emekçi ballu WndlnnekJ örgliUü işçi ii· 
nıll hll1:!ketinl bu.lu altına almak.. 15 

bl"" )'ılkın ınoioi i,çillnln ör&llUü oldu· 
Lu Mıd@"n.ı, Rndlkaanın 4, Bölgesini 
bombalalilik b"", .. dotlldl elbette, Sa· 
tı sola hunhıırCl .Idmn r. ... , MHP'nln 
komando ıcb wrilen mlULlnll." bu defa 
trrtipleriol dotNdan l.,çllere vto onlann 
.ndlkalmna yöııeldyordu. 

F.� .. ııldmı" K&rtal'da yolunlaş'" 
undemokratik IÜÇlerin birlik ve daya· 
Dıpııını geU,unn.k, i�i ve emekçile· 
rin kitle güc�U .ldUlların kar$lIoIna 
koymllk adı bir ,örev olarak Kartal'b 
ıoıyalistlmn ve demokratlann önünde 
duruyor. 

Türkiye ı.çi Partili Kartal IıQHI bu 
,örnın bilinciyle Ml.den.ı, bölre binası· 
nUl bombl.lI.nmasmın ertesi gÜrlü Maden· 
I . .. ndlkLsı 4. bölgesine baRIı Işçilerin 
sürdürmekle olduklan erevlıeri zlyarel eL· 
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tt Grevci Işçilerle omuz omuza ol· 
dukJanru belirten TIP'liIer hiçbir g�iiı 
Işçi sını(ını yıldıramayacaRını, grcvd 
Işçileri sonuna kadar destekleyeeekle· 
rini btlirtUler. TlP Kartal Ilçesi folklor 
ekibi grevel işç itcte (olklor gösterilerin· 
de bulundu. Grevci işçilerin de katılma· 
sıyla grev yerleri bayram yerine döndü. 
Daha sonra ıiyarett.e bulunan m Kar· 
tal ılçesı Ü)'eleri Te'uan, AL TAŞ ve 
ÇELIK MONTAJ grev y.derlDe bır" 
pankart bırakarak grey yerlerinden ay· 
ddar. 

MADEN·IŞ YüRÜTME KURULU 
ÜYELERI KIME HIZMET �;<? 

Aynı gün grevleri dola:!imakta olan 
Mıtden.lş yürübne kururu üyeleri nahti· 
yar Erkul, Halit Erdem, Murat Tokmak 
grev yerlerine m'U ziyaretçileree wlan 
"Umudumuz Işçi Sınıfı, Kurtuıuşumuz 
Sosyalimı" pankarUarını söktürdijtr. 
KendUerine grevcl itçiletce bunun nede· 
nı sorukiulunda "Buraya tiyasl partJler 
pankart asamızlar. TlP asara CHP, AP 
ve öteki partiler de asmak isler" yanıtını 
verdiltr. Ve erev yerlerine eotüriie n  TLP 
Yl.yınlanna el konuldu. Mıden.l, Sendi· 
kasımn yürübne kumlu üyeleri grey yer. 
lerine asılın "Umudumuz Işçi Sınıfı, 
Kurtulu4umuz Sosyalizm" pınkarbnı ve 
TİP yayınlanm sakınClb (!) buldulaı. 
Açıkça giri$likleri bu encellemelerin 
erevci işçiletce ve sendl kanın yili t bi· 
linçll itçllerinee bo .. ç-ıbrtıl1caRındtn 
kimllenin ku,ku5U yok. 

MADEN·lş SENDIKASı 4, BÖlGE 
BINASıNIN BOMBAlANMASINI 

PROTESTO BilDIRIsI 

�2 Temmuz cumartesi gi.i'ıU Mıden
If üy .. ı erevei ifÇIl" seDdika bıldııriı .. • 
ni dalılarak bölge binalaıının bombaılan· 
mllUll prot.ato ettiler. Pendlkteld Ma· 
den.İş blnasırun bombalanmasını protes
loblJdirilerinin daRıttnu için TİP Kartlol 
ılçesı ilyeleri de bölge binalina ıelfrek 
bildiri d.alıtımında bukIRmak ı.t.ediler, 
ancak bıldiri dalıtımının kı... sürmesi 
nedeniyle bu eerçekle,emedi. Pendik'te 
daaıtdan Moden.ı. blldlıtlennden he· 
men sonra ta,isUer Elir Türkleri kurtar
r:.ıa bIJdlrileri dalıttılar. 

CEvlıLl TEKEL 
SIGARA FABRIKASıNDA 

FAŞIST BASKıLAR: 

Karta) yöresindeki baskı ve t«Ö1Ü\ 
bir parçuı di. Cevizll'de kurulu ve 4500 

14(:lnln çılı,alı Tekel Sip" fabrikasın· 
daslirmeıctedlr. DISK'. baRIı Glda.lş 
Sendikasıyla T'ılrk,l, üyesi Tek Cıda Iş 
sendJk,sl arasında yetki çekişmelerinin 
süre�rmeı bu Iljyerinde MC döneminde 
Tekele sokulan 200 kadar komando 60n 
,ünltrde Ilerici I,çllere e:öz daRı vermek, 
yıldırmak Için ellerinden eeleni yapma· 
ya çalışmakladırilr, 22.7.1978 &mU ra· 
,Llt çeteler adı geçen I,yerinde lDküçü 
I!şçller bnzaSlYla yaııl olmayan bır bil
diri daRıtml,lardır. Bildiride fa,lltler 
IDl.icadtltle!iDlD"herkesln anlayacaeı diL· 
den olacaRı Türk l,çiılne uZlnan kahpe 
ellerin kınlacaRll'I yolhı tehditleri uyur· 
mak.tan da rert kalmıunl4lardır. Bu yasal 
oIm.y.n bildirilen daaıtan kooıandoler· 
din 10'u tekel fabrıkau öni.iıde Cin allı
na alırınıı, 3'ik"ıde IIıbanCl ele .eçlrilml,· 
tir. Ancak biri dı,mda dfRerlerl serbeIt 
bırakılmışlardır , 

ı, yerine yeni atanan CHP'll mUdür 
iıe bu olaylara seyirci kıbnllkla i,yerin-

da r.�ı.tlenn i�II .... ııöW'Iı ........ iDe 
bilı hiç bır wdbir bde ılmamaktadır. 

MADEN .iŞ 
4, BÖLGE 

TEMSILCiLlGi SEÇiMi 
6 AGUSTOS'TA 

YAPılıYOR 

Maden·lt Stııd.kaımı" en çok üy.11 bulunan bötıılerlod.n biri olan Kartal' 
daki 4, Bölee Temslldliıll .. çimi 6 Alu.loı'ıa )'iiPıl.lcat Böll. temlildlllllçtD 
adaylar sendika n"rkezine ı..,vundulllI tamamladılar, 

Böı,. T .... lldIlRlııe ıdaylılını koy.n Puan F.brtlwll4ÇllerI.d.n O ... an 
ASLANBAY YlIriIyiq'liı sorulanru cevaplan: 

YVRVYVŞ - U�un yıllard., Mod.n ,.kol.undG ça/'fI)'Of"IUnfd, kıa:am/UilOı 
ıeçmlflnizl anltıhr ml&'lnlZ' 

O ..... ASLANBAŞ. 1932 yılında dojldum, Otuz yddır I,çilik )'IIPlYO, 
rum. 1963 yılından bu )'llna d. Mod.n ,l, [;yeıiyim. 1964 yılında Eroııı De
mir Çellk'de Maden.l, ii. Metal·l, Fedaruyon" "uındaki mliı:'daloye .ktif 
olarak ka!ddım, I,yerl temsUdll�I, Iokal I<mslldUII, v. Iokal baıııınlllı yap. 
bm. Sendikam .. ın elitim ç.Iı .... Ia""" katıldım, 1967'. Mıd.n,l, C.""I 
Kurul delegesi oldum. Aynı lI.rihU OıSK'in kurucu delecelerı uaam:ll yer al. 
dım, 

YVRVYVŞ· Erelli Demlr·ÇeIOı'ten ne-.&Oman o�,"ldln"" Dohc 'onra nt· 
relerde çG/lfhnlZ 1 

Osman ASLANBAY· 12 Mu! 1971 Caıill döneminde luluklmınca Demır. 
Çellk'ı. I' ıktim reshedlldi, Tulukluluktan """a S.ydl .... Ir'. pd .. ek � 
minyum teslslerinde çalıpaYı batladım. ı,yerinde TUrk.ı,'e balh 4 Lin an. 
dika birden vardı. Bu sın 4ebekelere kar,ı oItqturdulumu't muhalf'fet bı .. n
h oldu. öz&ür .AlümInyum.l, sendikaıını \ örıUllıdlk. ben � bqkan Yekill 01. 
dum. Inerinin Maden·I,'dI! örgUt1enmKi dalruttusunda ç.tıhfllm. Maden.l$'ln 
15. Bilite temsilciUelnl kurdum. Sekiz i.y bu görevi ıUrdlinllin. Aynı ınıarda 
Seydişehir Belediye Meclls üyeliRi de yapıyordum. 

YORVYVŞ· Se)'di,ehil"de ıuin r"dundugunıu dö,..mde ıe,;cile,;n _d,. 
rdarı oldu. Sin YÖMlcn IGldmlar da oldu mu! 

Olmın ASLANBAY· MC Iktidarı Arasmdlı. dört ay IuPrine ıokulmadım. 
Du arada bır eece evim bombalandı. Dört ay lOnrtı da lısc.en.ıbldmI 

YVROYVŞ . Tem.i1cl .çildillnu klltHrd. bu: IÖrwi no.ıi )'ürüteecltdniz, 
Itı.ıaCd QÇflıttIT milınız? 

Oaman ASLANBAY. Uyele.-Imlzln çalışmı ve ya"m ko",Uannın daha iyi 
hale getirilmesi, Işçilerin Inll.n onuruna yar'.,ır bır hayııtleYlYHlne kavu,tu. 
rubnl.&I sendikalann lemel görevtdir, Bu a:örevi Itçt &lm(ımn bUlmi I$ılındl. en 
iyi ,eldlde aürdürmeye Çalı,.caaım. 

Sen 30 yıllık lıçlylm, BUUOı 1ıa)'lllınıl.-;iIlkl. ceçti. Sınırımın mücadeiKi. 
de hiç boyun etmeden yer aldım. Bundan böyle de .ynı kararlılılda mi.i:adele
ye devam edeceelm. Bu kınrbhkla 4. Bölge temsUdlilinde adayoluyorum. 



GÖREVLER ZiNCiRiNDE 
TEMELHALKA 

ZEKI KIlIC 
�i ...ı: ..... ... m.kçi lıit1eJer IÇlSmdan.1iIIraııizin ckmoknıtik1eıme' 

sini ve bllmllZlIktan yuıa bir tutum içine girmesini isteyen tüm ilerici ve de
moknıt idfi ve kıınıIuflar açısından. biIYGk bir dikkat. sorumluluk v. ciddiyet. 
le cioi .... ııdiriimeoi .. ",Iten bir dö ... m yaşaıııyor. Bu dönemi beUrteyen un
lUJ!Um çö ..... emainin yapılanık mücadele bedell.rinin "'ptanın .. v. bu be
deOae uJqabllmetr. içiıı ""dılı Jllçlerin topadanın ... v. yöıdendirilmesl .rte· 
lenemeı bir ,örev olank öoIioıüıde duruyor. 

12 Mort'çdor v. MC iktidadan. bir yandan devlet ayptmda v. topı .... 
muzun çqitB btlannda laşist meV1:iIeI' .. ",turur. mevcut oianian .... çinlq. 
tirirlııen; dil" yandan ..... bir CIIP IıüIıiOnerin. kaqı lqist odaIdan korumak 
için de bndileri açısından zorunlu olan önlemleri ıılmaya çalq"",,1ar v. bu 
y". önomllayılacak adımlar atmqlardır. N. viii' Iıi. anti.lqiSl mücadelenin 
ıw.ifiıııda aırdiiriLImeSi .... lIeııemem4. MC'nin kitl. tabıuunılalıi çöziilmo
nin hp""mJ, .. n önü almamışbr. MC partilerinin yönlendirdili kitleler. 011-
iardm ıızakiafmoyı .. kaqı dunnaya ba,lamı,lardır. 

CIIP. iktidar önı:ooiııde .. sımmdaki gö!iş ve ö ... rileriyle uyguJaınalıın 
ldIIIIdaIıi Iwyıthlda kitle ... baknnından "umut" _ çılımaya b ..... 
""". kaıdioiııi ıIeot.kleyeıder açısından bnıtıZIıIı: v. uıııııuuzluk ortaınmın 
"'",-_ ...... ştur. 

Eınpuyollzın, CIIP b_ti i •• eokiJine gö", .tkin.tilı: ve uyıuJanabi. 
liılili &idelOk azalan boııanb v. anlaşmalaımı orw:ınıık ve bunların birer veri. 
lIIkımıiZ aç ......... _FÇImez olgular .. dulum kitleleri inandırmalı •• miş. 
tir. Bu yoldo. CHP bem empeıyolizm ile varolan bojlaııtılan _gı.mlaştınnış. 
bem de IMF. Düııyı LIanba vb. poi yeni boıtant ..... v. arıiqıııaiaııı upıyı 
açılr. tutmuştur. . 

Hayıt pahaiıbiı day .......... boyudarıı uJqırlıon. fiyıtlar dört nola kal. 
kar •• ıı11uy0ll onnı giiııiıqiirı aıt_. CIIP h_.ti 'ıçi ve emekçilerin lu· 
_ yeni yö .......... yeni yllkleri uc_k yiiIıIemi,tir. örnelln "toplumJStl 
......... ile ifçj ııcmıeriıılıı artınlmuı 1DI ..... 1esinin öııllDe .... 1 komılıııUf. 
böylece biiytk buıjuvozinin buyrulu y.rin ... tiriınek •• ıırııiştir. 

BIYiIı buıjuvazi. TOddy. kapitalizııinOı yozlq_ kitle ..... bt· 
terin. ve öııüderin. _kıl ve sistemli olarak ylll1lltmaya çıılışınqtır. CHP. 
bOYiI< bUljııftZiı:ıin bu yönd.ki amaemın gerçekle,meıöne önayak 01_ v. 
bunun boyata FÇirilrnuini önemli ölçüde -iIa"""br. CHP'nin dolro"'" ve 
dolayb yollardan DbK içinde yürilttiliü opeıuyonlar bumn .0 tipik ömeli 
oImu,tur. 

lIÜYiLk buıju_i. MC iktidanyla ve özellikl. MHP arocılıtıyla oluştur. 
dulu fqist ...... iIerin .kien çılımamıısı. dopımaması için de .linden geleo 
tım çaboyı göııt.rmey. devun .tmiştir. MHP v. tltkücü demekler gibi açık
ça bilinon fqist kuruluşlada. kootrzerillaıuo veya nereden yöıdendirildili 
açıkça bilinmıeyen ulusal ve uhı.ıaıaruı laşist Jllçlerin _kıl bnnanduıI. 
dılı siy .... cinay.tIerin. "_'linin" Sl/r<iiriiimesi la,ist mevzilerin vııı\ığınm 
korunmaa ve o'" fq:isa hiikümet düzenJemcierioe ıereken zeminin Iıaznian
ması ımaçlaııınıftu. CHP hiikiirııeti. "anarPk" ortaırun devanu ile ancak var· 
IıkIanıu koruyabilecek durwnda olan faııist Jllçleriıı iiıerine kanrlıiıkiıı git· 
mek yaiue, tım tersine, söz konusu güçlerle uı.la,ma yolunu seçmek me
miftir. CIIP _.ti. bir yandan fqist odaIıIara yönelemeyişini .ı .. tındıııı 
30 AfuatOl'luIa açılr.larnaya. bu anlamda 30 AluSlos'uo "umutla .. bekleoil. 
ıoesi _Iten bir ııri11 olduluna "ierici" yazarlan "Ikna .tmek" v. bu dol· 
nı1tu. oııIon ıweıı..te geçirmek iıtemi,; diğ.r yandan fıı4ist kişi ve kuru· 
1",1arIa açık-lıapalı uzlaşma yoUan anmak v. bulmak ÇOboSl lç.risin. ginnq· 
tir. 

Siy'" cinayetıeriD. "anarşinin" devıııuıun bir diler ve önemli ama
a da. demoknıtiJdeFoe _inin yavaşlatılm .... kitleleriıı demoknıtik milca· 
dele karaıiıiıidanıı törpiilennıaidir. Başka bir deyqle kitlelerin demoknıtik 
talep ve ôıJemJ.eri dofndtulUnd.aki mücadele az.im ve kararhlıklarirun yumu
,atım-. aynı zarıwıda kitleler içiııd. yuvalanan faııist kişi ve kıınıIuşlıınn 
yaşama oianakianıu v. ko,ullanm oluşturmaktadır. 

Khlelerin kapltalizmd.n kopu, _ciııin hızlııııınaa v. onlann diR .... 
olan tepiıllerinin aniarn ifade edebilmesi. ancak bu kopuş v. kid ... ı tepkiohı 
iKi llnı1'anlZm ıooyalizmi hedel alan politik ..... kI!tinin. Türlıiy. �çi Partisi 
........ tinin yöril ....... pmı.siyle _klindür. MC partilerinden ve CHP'den 
kopan. onlardan uzaklaşan Idtlelerin umutllız!ıılo ve uıanızlıto itiiıneoi. ö1a. 
.. lqist yö ... lifIe .. öianak v«mekt.n öte bir qlev gönnez. Bu tem.1 dofruyu 
uvramak. bu anlamda göot.rilen _dellt v. kanınızWdano laşizme ne ölçü
de yanı""" gönnek içiıı dünyodaki deneym v. il Mart ôOC<li IlIk1:mizdeki 

.,Iişmelere iasa bir göz almak yeterlidir. 
Bu gelişmelerin ııq.d.ndirilınesiııde dıkkat edDıneoi ....... n 6_ 

nokta. laşlzmln bnnandırıima .. v. giderek ye� il'iıı. bllyilt buıjuva. 
D. "çi sınıfı partisine kaqı yarattıiı düşmaıılık umpanyaruıa. buaıı kıIa yOı· 
..... "devrim". bazan ,osyal ckmokıUnirı z.aalIanna _ boiıma. baran cıuııa
ı:ıi.ık po! öneri v. g ... kç.lerle 1dIyii< burjuva aydınlanru da liııtemli olarak 
U_i bo_ oiınuodır. OUııeınizde il Man ön<ai cwılacılılr. .. biıd .. 
çök çeşiti ile MDD'ciik ile ifçi 1lnı1' .. 1z", biiiııiaei aooyalilt putiııiııe u'" 
çdohr. ona dllşmaıılık açıkça taiıriiı: ediiirtıeıı daha aoon "ileri ckmoknıtik 
dliten". "!iiaiıiı miicadele". vb. ptıi Södif ve önerilerle bom CHP ön plana Çı' 
uıtılmq. v. tek aeçenekınişçesin. ki_ yansıtılmaya çıılqılrnııı. bem de 
.... _. sosyalizm adma TIIrIıiy. �I Partili ..... 1rdIne difmaıılık en yibok 
<&;.ylere ulaşlınlınqbr. B�Jln bu yö�mIer de .""", y'" .. _" do· 
pcaiı ve ,"u top..ı.y_iı &ibi göılflal •• diiıı.....ıık içiıı boşka araçlar 1ıııI· 
Iarulmaya başlarııııışbr. 

N ..... I k�. kitlelerin ..... sosyalizlllO yöııellşlerinlıı önil_ açd. 
dılı dönemleıde. ifçi auufı partilatDe ıiiitmoniıiı y ....... dofrudan ve cep .... 
den oırı.z. Buıjuvazl. ayıu zamanda puti dif..nıJlIDlIaIıriIı ._k içln.r.. 
ti dqı DPımlar le ve kitle ..... btleriyle Idtle ölJlderi içinde y ..... caJı 
p:dJder yoluyla aızuladılı özllOl kOfullan aerçekleştimıey. çaIJfır. _ .... 
• Y._. G8di yet.r v. oiaııak buJo_ parti içine zaaf tobuınlan el",..· 
y. v. yq«bn� ufnqu. . 

Kitlelerin ..... bt v. örıtdeııişirıin öoiıii almak içiıı burjıı_ dol· 
rudan saldırılanyla. başla lerlci aendikai ..... ltet .. mak ÖZt<e diler demoknı· 
lik lıitle öqılltleriııin içerisiııe sokuldulu dorboi" ye bu _lazden çılııf 
mücadelesini .... lIeyen .pmalann ctıınuı.. ç�_ılır. berici oendilıal 
..... lteti tasaJlııt a1buda tutan WIIy.cililkt blfka biçiıııl<nle hill 1Ir _ 
oi. DISK' .. açılan yaralonıı .nirııa. b.mız ıamamiaıımadaıı bqb yaralanıı 
açılmaarııı y" açmaktadir. DL'lK'bı Için. sokuldulu bu aa dunım. hom Idt
Ieleri öqılltMI olmak ..... k ve anlayışmdan uzaldafbmıakta. "'m de "toplum
sal anlaşma" &ibi Ince yöotemletle lfii lUUf ..... m nıücadeie lwadılılı 
II'mIeomek ıııt.nmelrtedir. 

. 

TilrIıiy. �i partiai dqmdaki biliid .... P .. 1diııı.1e ..... 1erin kendllçIe· 
rindeki ve yalan ç....,lerind.ki dunırıUn. politik JI!iş ve ideoıo;terinıleo 
bynakianan tulaısızbldari "oor' gibi götterilmekt<. böylece kitleler açıomdan 
,osyalist ha .. btin güvenilirlik v •• ypnlılına _kıl ö1anılr. kUfku buludan
nın .. dımetine neden .. maktadır. Tüıtıiy. �i Pıırtisi'ııin .... k Tıııtciyc'delıi 
gen.1 ckmokrasi ıııücad.1eIini çözlinleme v. önerilerinin v. bu dotruhııılald 
mil<odele,inin tuto.w.iloun görilliip anIa,ıIması. ge"'u. demoknlik toplum
sal muhalefetin ""ç.kIeşmesi dolnıltu,..nıta _pmala .. kaqı vedleo ide .. cıjiIı 
politik ve eylem düzeyiııd.ki milcadelenln sonuçlannın doinıluiu1Oln ania· 
�ıIması. sapmalan zaafa uiratmış. onlan açmaılorıı v.çöı_ltııı4· 
tir. Bu durum Pııni dqı solu bölil ..... le .. v. iifkili "dulı:lan ç.vıderdeo 
.oyutlanma s6ıecine sokmUştUl. 

Yukanda belirtilen nesnel ve öznel koşullar, işçi ... (maın ıoıyllizmi 
hed.1 alan politik ..... "'tiniıı nicel v. nitel gelişme oiaııakiannı ıırtımıaktıı· 
dır. Bu yolda. qçi sılUIanlZm bilimael sosyalist partisi .. ıqip Jllçlendlkç •• de· 
möknairıin korunup gelişmesi. dlitenden kopan kitleleriıı kucaklanıp yöolen. 
diriinıesi lmIııııarak IÜıecektir. 

Toplumdaki olumlu gelişmeleriıı devam ed.biImesi. dt<ookıalik hakiıı· 
no kol)lnup geliştirilıııesi içiıı tım ilerici. demoknıt ve lOIyaliııt ..... JÖ....ıı 
edan.yecekleri Sö- ve ıoromlululdan vaıdır. Bu JÖıevier ztnciriııdeld temel 
halka. Işçi .rulınm bilim .. ı .osyalist partisine kaqı bwjuvoı.iııin "l'tılı ..... 
maniık kampanyası için. girmemektir. V.rine .. _kle gö....ı; oIdu&umııt 
dii.r gö .. vlerimiz ise . .. ndikalan v. dip demoknıtlk kitle ölJiltleriııi zaaf. 
larından armdınnak. onlann .tkintik ve öqılltHllilk dilzeyleriııi geliştinnek; 
kitle ha .. k.tIerinin ..... kIilifinln. buıjuvaziııin dolrudan veya dolayb y". 
iardan engdlemesi v. iı:az.ti dqında lwaılaşbnnaktır. Bu açıdan da CHP hli
kim.tinin demokratikle,me açmndao ıvııııtajlannı del.rlendiriılıl:n. OILUD 
tutarlılıtuun özleınini ç.kmekten sıyrılıp. onu la,iz ... kaqı iwuiı v. tutariı 
bir mücadele Için •• okmak içiıı zoılamak. denetlan.k .. ",kir. CHP'den daha 
çok CIIP1j olmak. onun zaal ve tutar.ıızWdanoın iize.r:irıi öı1mdıten 61< lfIeO 
görmey.n >Özd. "umut'1aria yapılmaSı ... kI!ııi giılerııeye çalışmak. anti· 
laşist mllcadeleyi .. lI'lıem.k; demoknıdkleşme sıl_ini teblilıı:y. v. kazaya 
upbnok demektir. 
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DÖNME ;DOLAP: AMBARGO 
'"TOPLUMSAL ANLAŞMA" GERECIN:E HüKüMET ILE TORK·lş ARASINDA· 
KI MUHABBET HAFTA IçINDE ILK MEYVALARINl VERMECE BAŞLADI. HÜ· 
KüMET PETROL üRüNLERI FlYAnARINA YAPACACı ZAMLAR ıÇIN 
TORK�Ş'RoI GöRÜŞtlNÜ SORDU. iŞ BU KADARLA DA KALMADı, ÇA1JŞMA 
BAKANı BABIR ERSOY DA. SENDIKALAR YASASINDA YAPıLMASı DÜŞÜ· 
NüLEN DECIŞIKLIKLERl TORK'ıŞ'E BILDIRDI. 

Amerika'nın Türkiye'ye uyguladıRı 
sUah ambarlO5U konusu. geçti�imiz hlf
ta içinde ABD senatosunun aldıtı bir 
kararla "tuth" bir nit.eh�e 'büıiiıdü. 

Alustos'un Ilk bartası ic..'inde Temsil· 
ciler Meclisinde RÖıUfülectk olan kararın 
Senato'da 42 red oyuna karşdık 57 oyla 
Ihnm&S!ndan ıonn Washington'da Car
ter'ın, Türldye 'de ECeYlt'ln tıleri bavayıı 
kalktı. Ama bu "tartı" anlamma.ıelebi· 
lecek "rehtler $On derece ihtiyaUı ya
pıldL 

Carter ıçın kannn ",artlı" yanı, Ece-

Yit iç in de "kaldınlmlŞ olma" yını çeki
ci olu yordu. Ikisi yanyaM gelince "şart
lı kaldırmı armOnlslDllamamlamyordu .•. 
Bu geU,melenin ıçılı vurumayan ıma 
pek açık biçimde temelinde mıtan yanı 
ise, bu aşımada Carteı için silah ambar· 
gosunun katdınl"ımn Ecevit için Ise bu
nun "şarılı" olması yanının yansıtılmı· 
yı çahtlldlRı orında önem La,unıdılı 
ııerçeliydi. 

NltekJm Ecevit bu konu daki uvra· 
ylfım şu şekilde eermiie ebnek1e gedk· 
medi: 

Kör pencere 
Sosyalia olınIıdıın y ı  da en azından 

.ooyaliım. DYplı almadan. ıuııırlı bir 
demokrol oIunamayaetil Türl<iye'de 
bundan on-onbe, yd Ö"'" yazılıp, söy· 
lerııeydi beIJCi d. ne söylenmek ist.ndiği 
lII'..pıoe udqdnıazdı. Ama lJU&iIn bu 
doJru, IÇık, bir gerçeği üade ediyor. 

Ama yapmia dolnılanan bu gerçek 
ıym Dnw.nda bir k.m "demoklat" ve 
''Derici''edrı d. karaba ....... 

Nasılkı, ''ywnurta.IJaI·ter<yall'' ""n· 
ned halinde bilineo o .. ki köy kavramı 
anıIdıyaa, .rslmakıayla, bir kı.m • 
''ilerici'' ... "demokral''Ianıı da eski om· 
1ı.1Ieri, ıyaklanrıırı altuıdan kaymakta. 

Kitlelerin bir zamanlar atrılannın içi· 
ne balctılı, andıiiı. bir ginden bir pıe 
öıIedili "llerici-demokrol" yazarlar d. 
6y1c._ 

Empay .... .ıuıpitalist ilişkiler atı i· 
çindek Türl<iy. kapiıalizminin, ge •• 
liıetim ilifkieıinin yanıttığı çelişl<ila 
keslönlefÖl1çe, toplumoal sııullar an· 
... daki mücadeı. kıııştıkça, sosyalirmin 
alt bir öd.m olmaktan çılOp, mı .. ve 

lÖmiirilen aıııfIonn .1Ierinin ve yiftk· 
lerinin k .. . ıı.rnn .. iyle kurula<a!ı ger. 
çefinin Ö<p;dü, yılıoal bir bllinçl. ka,.. 
nnmaya btıŞlanmUlYla, .udec:e burjuvı 
""nnetinde soluk riizprlar ..... q. baş. 
lımı(h. Kalemlerim de OlHMlbeş yıl ön
ceki cennetlerde açan ''ilerici-demok.
rıt" yazar çiıerloio de cennetleri dı
idmatı yüz tuttu ... 

N.rede ogiitler1 
. O "man da yuıyord uk, fimdi 

de yazıyoruz una ... 
Ne okuylO. ne dddiyc alan , ne an· 

yarı, Dt 6ı.Icycn ... 
CeDDCl oldu bir vii'me_. 
Kimlii b_LU Bitti, kimisi kurudu 

ptti, kimiii?. 
Kimili de devam ediyor. Denizin üze

rine yazıyor ... 
Cuoıı·cılıktan müıekait bir kÖf< ya. 

"ruı.a ne d.meli?. Gauıecilili. kabulu. 
nu yorgwl bir kaplumbatı pb; !afıyan 
bir putedin ikinci. .yfllIDdaici kÜlfe
dlinde '"Bu gazete acaba niçin tiraj kay· 
bediyor" sorusunu kendisine ıoncalına, 
nds.f. müdaCaa kabilinden hala o pz.ete· 
den haber w biiıi çılwtmal_ çalışan 
okuyu"" dıyquu baoamak y.pıp, 
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sosyaliitlere sövüyor. 
Arnı bay yazar -)'LU ıamanda " $OS

yaılst!.." 
Yazılannda, "işçi sanılı" demdi, 'OYı· 

bil bül!ln bunlum temelinde suufal .... 
denla yabyor" diyebilmeli! .. 

Okuyucu da bu .. "sosyııliııt" diyebiı· 
meli. 

Y ıızanmız yazmalı: 
Parti: derph! 
PII1i1i:müzit! 
Lider: t.kk< şeybi!.. 
Yazmın başlığ "MIni.uderla" olmalı 

ve sonra döktürmeli: 
"o MüritJcr tekke şeyhinin her kUlU' 

nma bir kulp tak.ank derıPb. yerı,,· 
mi.tlerdir. Her minHiderin tekkainde 
bir kıwuı kay,..,. tlIkecle kaYOlyan ka· 
z.arun)'l .......... .. 

P.ki yı çözüm? Yıwınmız eksik 01· 
maan onu da yazar: 

". N. d.nir? Türl<iye 'd. _yalist ha· 
reket serçek liderini bumncuya dek tek
kecilik sliıecek... Şimdili< tek olum" 
nokta şu: Işçi '" köyıÜ, doiaalseıgil.· 
riyle mini·liderlerc yüı �nniyor, küçi& 
buıjuva tekkeciJlfirıden uzak duruyor 
ve serçek liderini bekliyor ... ii 

iıban Selçuk .. n giftlmi. bıkmadlO 
usanmadan bunu yazıyor. 

B .... ydpazeslnin saygıdel" kalabil· 
mesi Flektn "Cumhuriye. "i � onun b
han Selçuk'u bu .. bm mı geçiriyor? .. 

Çocuk, bebasma devaınlı oiınI< ''Iw. 
tayını " dcrmiı. Adam bakannış oIluna, 
tuıp gibi. oynuyor. _çnyor. Alnına kor
mlli elini, ate, yok! 

- Hıyır Dilum, len hasta deiUsln� 
·!botayırnl 
• Değilsin! 
• VaIWıi! 
• Değilsin! .. 

Uzatınıyalım, alnuş doklorı JÖtür
miiş çocuğu. 

- Doktor. bu çocuk kendisini hana 
saruyor .... 

Doktor, çocuiu iyice bir muayene 
elmi'f: 

- Hayır, çocuk kendini ha5b sannu
YC1r,dem�.çocuk hasta!,. 

Cennet yazan ılhan S.lçuk "yaıa. 
nm" diyor, yuıyor!.. Amo Iuı .. Selçuk 
çocuk d.liI _Uab! Maka YlUr! .. 

". Karar akma yanLabUiı ... Ama 
olumlu ve ıerçekçi yanları .. vll ... " 

Aynı ıeadeleri ABD Bı,kanı Clller'U) 
ku llanmaması için de hiç bir neden yok� 
tu. Wuhlnıton'dar;ıeten hiberttı ıerçe· 
lin bu ,yikünü ıydınlatıyordu. 

Başbakan Ecmt, karar kartlSındakJ 
tepkisini "şartm" kamuoyunda yınLa· 
eılı soru işaretini dikkate alıralı: ihtlyıt.. 
lı bit sevinç gösterisiyle IÇlll vurdu. 
Konu ile ııpıi demec:lnde şarttan hiç söz 
elmiyor "sübjektif deRerlendlrme"den 
dem vuruyordu. 

Demecin bu yönüyle içe dönük bir 
pınsumın endl,esine dlyandlRınl söy· 
lemek mimkl8ıdU. 

Her halükirda Ecevit'In kendı sınıeal 
ve siyasal mıntılırun heybeıine bır artı 
puın kaydettilını de bellrbnek gerekir. 

DEMIREL'IN IŞTAH ŞURUBU 

Nitekim AP Genel Bı,kanı Slieyman 
Demirel 'In kararla ııcııı oIank verdlll 
dımeç. Ilk löze çarpan yan "tart" Ile 
ileill olan bulUıtu. 

Demirel ,öy. diyordu: 
". Ambugo şutaız kalkınılı ldL .. 
AP Genel SafkaDl, Amtr'lkan Jena� 

sunun karanfil üZ\kıtüyle ur,ılıyer; "dı· 
eın lare dotunlulunu" belirterek, "ın· 
la4ılıyor kı, Amerikan Senat.oaunun Tür� 
lUye'ye kır" tutum ve davnru,larmdıl 
bir deli,iklik yoktur" dlyordu ... 

Ilk bl.k�t.a., . :mtn t.aroan OemlreJ.'l! 
kredi içm:ı ,ılı ımkb "101" ı"ezeler! 
yenı bir i.�· i :rubu ı,dıyacak nItelik
teki bu sö .. . I!� . . hiç bir kıymet.-I harbıye 
lqımadılı da açıktır. 

O D.mirel , bucüne kadlr Ammka ' 
nın Türkiye'ye karşı tutumu ne ileiU 
oiirIi< k.m-kWII bır ıeyler otiyleml,U 
ama 'TUrkiye'nin Amerlka'ya ku41 ru. 
tum ve POUtikaSl kaq&llndl dikkaUe 
tek kelime IÖZ .bnekten kaÇlOnu,b. 

Oyıı Amerika'nın Türkiye'ye kuşı 
tekındılı tuıumdan çok, TiirI<lye'nln 
AmtKtka'ya kl111 tutum ve POUtikaSl 
önemUydl o Ve bu ikinci .oru ortaya 1,' 
Urildllinde ıu veya bu ikııdarın orllk 
yanı çıkıyordu : Derin teslimiyet! •. 

AmtKtkın Senatosundi. ambargonun 
kaldırılmasmı Wilkin kırar ve TürkJye' 
de burjuvı pırtllerinden yükleıto aıeller 
görünürde dell,lk tonlar da taş .. , o te,· 
IImlye t haLatına vanyordu ... 

Konu g.çUllmIz halta yapdın MIIH 
Güwenilk Kurulunda da ele ılındı. 

Cumhurba,kanı Fıhri Korut.W-k'ih 
nhlUlı.lıtl ned.nlyle aııbeıbn Bülenı 
Eeevlt'ln ba,kınllRında yıpılan toplantı. 
da, ABD aenatosu.nun kararı CÖrÜ!lüldü. 
Ortak kanı ve karar, aBah ımblrıo.unun 
kaldınlmasına ilitkin kararın keıinle,' 
mes1nden sonra bunun bir ın önce uygu. 
lamıyı konulması yönl8ıde ABD nez. 
dinde cınılml ... ııeçllmOlI yönindeydl. 

çlvIsÖKME ÇABALARı 

Mıllı Güvenlik Kurulu ıynca Iç (Ü
venUk konullnnı da gÖl'ÜfmiqtU. 

Toplantıda bulunan �rr mÜlt.f48il 
Adruon Ersöı, gö .. vı bqladlllDcIoo bu 
y&n.l Idenlmlfrini ınlıbna, ve mevcut 

IsIihba .. t öreliDeri uuında eulldiinü 
sallayacak bir m«kezl bilim oIu,tllN'" 
maan i öntrml,ü ... Enöz bııIDdi MİT 
Içinde yapılan n yapLlaeak yenı dÜ&en· 
lemeleri de anlattı ... 

Aayi, konusunun IOD hafta ıçınde 
bır _Ilkpordeli ukalUll çeidldlll 
gözden kaçmadı. lçl,ı.n BaIwu lıWı 
öZlydmh. ö ... ki haliliiardı "ı.dlıltln 
kaynatında bazı kendini milIIyılÇI .. 
nan llyaal partiler vudı" demlt. IDII 
bu bııta bilyük baıui olmak Uz .. Idm· 
senin dikkat duvart&nna çarpmAlnI"'I. 
Bir ıçııleri Bakaııımn ılzuıdan çıkan bu 
sözleri elbelte bır II.-m ve dayaııalı 01· 
mak Ifteldyordu. Nederue IÖZden kacı
rdmalt imnon nokta da buydu. lçt,ı.n 
Bakanı söyledikleri dotru lıuıunda han· 
ket etmllDekle bundan Ionrak1 _ 1ıId· 
bit'" kaynaCınl .. ldunak sorum�ı�au· 
nu "',ımaktadı.r. 

Bu .... 1z1Ik Aokara'dI bil<iin _ 
k.n MHP 0 .... 1 Ba""ru AlpuIarı Tik
keş, kendiline tanınan .rbad içinde 
Bakanlar Kurulundon çhi IÖkmt çabala· 
fmı mrarlı devam etmetıeydi. 

Tıcıı ıçın Yalon'da _ Türke,' 
In. Dnkıt Bakanı Enver AkOft Ile IÖ
riif�U hemen hemeo ayOl ... Uftde An
kara'dI duyuldu. HiI<iinet lçtnde ''MC 
.....ını .. koruyanlan. batında Itı.ai.· 
den sayılın En"'r Akova dıbl ıorın 
bqkenıe e,elecek ve topıak.stı. ve ii top
rakh köyıily .... fono bHlpolndeid ırazi· 
l.rin Idn1aDıc::tIım IÇıklayıcaktl ... 

KORUTORK TOPLUMSAL 
ANLAŞMAYı ONAYLADı 

Geçdaımiz hınanın bır bqka ııcınç 
olayıda, balll sonundi ralıalllZlıll nede
niyle Giihane AIlıeri Tıp A kaılemlsirle 
kaldırılan Cumhurbo,kanı Fıbri Konı· 
türkilm yeni kontenjan _nalöderini i· 
çıkIamaJıydl. .. 

Yenı ""Wn. Hiiii Tunç, Fıbri Ço
br, Hilmi Fnt, N.rmln Abadın Unal 
ile Adnan Baı" IW.otlu idi. 

Gö.. ç uı-n D k ııcınç nokta Halil 
Tunç'un, Korutitk"üo Ilk rasyon uy
IUlamwyla yeniden kontenjan .00Cöfo 
ı"ım, ItUrilmllllydl. Bundan çıkan an· 
lem, Cum}wrba4karunlO, blillUıet Ile 
TUrk.l, uaıında irozalanan ''Top_ 
Anlaıma"yı onıylad ılı ldL. Hıtil 1\ınç 
bu konud. alloı..dlll (enııl vo Iıdab� 
Iılın karldılım gömılillü. 

Bu arada "Top�m.1 AnlllfmI" g •• 
glne. Hilkiinel U. TUrk.l, UlUdaıd 
muhabbOl ha(ii lçl�de Uk meynlaruıı 
.. nnet. bı," dı. HilkOmet, "peirol iM· 
leri GyaUınna yapacaıı .... Iar ıçı. 
TUrk,I,'n !lÖri!tünü ıordu. I, bu kaclorltı 
dı kalmadı, Çalıtml Baka .. BabIr Enoy 
da, .... dlkalar ya ..... da yapdına. dlilil
nülen detlllkUkIa1 TIkI<.I,'. bildirdi. 
'I1irk.II len Kuru� � "1 ....... ,unU l4p
lanarak koouyu tl ...... k 21 Aıu
Adana'da yapılacalt Yöntilm Ku"," 
loplanbllndo da tarb...uıı. Oocloo 
00..,. dı Türk·l,ln ııör\itil blJtOmtt. bI� 
dlrilecektl, 

GeçDlimiz bananlO Cuma ,unU ta. 
tanbul'da bır b .... toplanı .. dl&anltytrı 
TOSIAD Yönelım Kuru� Ba4l<an1 Yey· 
ylZ Herke' de, "Top�m.1 Anla,mo")II 
ııpta LLe bakıyordu. 

Berker'ln hük\inıu.en bır "ufaCtk" it. 
c:uı da vardı. Acabı ıynı anı14ma DISK 
Ile de Imzalanamız mıydı?. 

Çünkü I"" bu yilnü "'niril ... yici 
v. lı ıdamları"n ı yakınlıon ııcılendlrl· 
yordu. 



Feyyaı Berker. hük\inete karşı za· 
Hmee davranmıyordu. Hükümetin "ba· 
şarılı ve başırısız" yanları vardı. Ve on· 
ları tt'ker teker sayıyordu. Berlo:.er'ln aklı 
�trol sübvansiyonuna emiyordu! Arnı 
Isteklerine tercüman olarak hliı:imet bu 
konuda girişimlere geçmiş TUSıAD'ln 
bir bll$ka göriUıtüsti Türk-ı,'e görüş sor· 
mU$tu!... 

Berker, "anarşik aaylara"da deeindi· 
Ri bısm toplantLiında çözümü bUyük 
partilerin konuya ortak bakışında götü· 
yordu. TOSİAD Başkanı gene "AP-CKP' 
diyor du ama kon�muının bUl8$1nda 
bir $.l:tpt.ama yapm.yı. da ihmal etmiyor· 
du: 

", Sözlerimden, büyük partilerin şim· 
dilik beraber hüklinet olmalan anlamı 
çıkarUlmlsın ... " 

ŞECAAT ARZEDERKEN 
SIRKATıN SOYLEYENLER 

Iş adamliır ı hükümetten memnuodu. 
Her ne kad ar .. \P-CHP rüyası bltmemişse 
de. ıomut �arUarda heniil. bunun olgun· 
taşnıasının ıortutu da di kkatte" uzık 
tutulmuYOldu_ .. 

Büyiit SfTl1l4l.ye çe\-relerinin hüküme, 
te yöneltti kleri sıcak bıkışı belgelernesi 
bakunından Fen'az Berker'jn, hükiine· 
Lin "olumru" buldueu icwUannl sırala· 
mak ta yıtar vardır. Hükinletin "olum· 
lu" iş� ,unl.rdı: 

". d.lIPliicıayon. 

• lIPdui ,den borçlarlG kIMJ lJddeli 
bo"çler," lIoMDlidcuyunu w f4ıe para 
bulmoya yöneliII ,inoimkr, 

• enfla.yonu ,ınulay,cı bir bütçe 
haı".lannwuı, 

• (iyat arlı.'arını linlemey. dönük 
bi,. tabern fıyatları politillıu. uYlUlamOlJ. 

• Kfrl.rd • •  ubClandyonltJl'l tualto 
. mo)'G yi:SnelUı fiyat uYlUlamalan, 

• I.çi i.i:rdlerlnd., (iyat arl1f.lan cıe 
prodiilftiClUe /Jrllfları ll. UlfIIili ,erçekçi 
bi,. toplu .661qm. uYlUlamGIlPID dönük 
p"',iml.,., 

• A ET illf/tilerlnde lıaNJ7'llltla dö· 
nüll çallfmalOnn boflatılmGll, 

• Ihracata dö,,;ik bazı Oıumlu karar
ların ammou W bu �tikam.He çabala· 
nn riin:lUrvJmeıi ... 

SERMAYENIN PROGIlAMI 

TUSIAD. YönoU m Kuruhı Başkanı 

hükümetin "olumsuz" kar:ır ,'(! u)'guı.'l
mıllannıda şöyle 5tralıyordu: 

". Demir, çelik. çimento, her(!de gi
bi bazı temel malların ticar(!tinill d(!IıI(!/
leftJrilm��ine )'6nı!lill &irişimler, 

• Linyit işletm�,1 başta olmak iiıer(! 
ba.ı. madenierde işletmenin deııletlefti
rilme.; kararları. 

• Devlet inşaatının emDnet yoluyla 
yapdm.ıı.J konuıunda karor. 

• Plan .tTalej.inde özel k.,imden lJt' 
karma ellonomi kurollMuıdan hiç .öz 
edilmezken, ekonominin tüm akiriılının 
KlT1e,.. ue kooperoli""" kaydı",'mOl'
na yöneh'k polilikanın ortaya lIonu/mD' 
". 

• AET yaklafımı i� .an4yi/qme 
.tratejilerinin çelişme.i. 

• Gerekıiz biçimde uzun 'Ürt kamu' 
oyunu itgal eden yen ııe:-gj tOlOnlarınclo 
Hunımlaşmayı Ile "rmtlye piya&a8lnı en
/eyki bir {eIM{enill ortaya lIonmaıı, 

• Ihracatta girdilerin dünya piyrwu. 
fiyatlarıyla ıonayiye intikalin;" ıollan
mıuıno döniii. ,e"çek tefııiklerin yapıla
mama .. , 

• .4.yrıca. petrol /iyatlarının anlaş,'
mN bir ışrorla llozinec� ,ubııoıııiyonuno 
deuam edilmısi. 

• Bir yandan kredili ithalat "nırlan
drrılırken. döviz kallUlna işlerlik kazan' 
dırılamamaı. nedeniyle tranl{."/e11n ya' 
pılamamOJı, 

• Fiyat t"piti Ile Ilontrolii konun;n
daki politik ue poliıiye tedbirlerin ricari 
ilitkileri olum.ut etkileyecek şekle dö
ni;şm"i. 

• Geçmiş. döniili olarak tDlep edi
len kur {erlllar",m yaraNCrlı tereddüde 
ek olarak "tirdili ek /inon.man yükü 
� biifiin b"nlarlTl üzerine banka kredi
,.rindelli ,ımrlon14nın ortaya ç.kordIC, 
&ıllıntıler. 

• Deukl horcamalarının ıı."tm.ına 
dayalı olarak müteahhitlere )'apılamayan 
ödemelerin ekonomiye ya",lma'J. 

• V. nihtıyet K1T1ef'f biiyük önem 
ilerilmetiM Ile ürünleriM yüzde 200'e 
I.ICIran zamlara rolmen 1918 )'ılını yak la-
• ık 20 milytJl' TL. zararla tamamlayacak
lannın (TPAD'nun yılda 6 mılya" TL, 
demir yollannm 3 milyar, denizcilik 
bankaının yılclo 2 milyar TL %anı" ede· 
ce,/ni ortaya koyan ıö.te,.,ekr uardır) 
belirlenmal. 1978 yılının ikinci ya,.,.ın.a 
deldi .orunkula &irilmekte oldt.ılnu ıö" 
termektedir ... 

KA YA KIMlillAMIŞTIR 

TUSIAD Yönetim Kunılııı "Ruh",. 

nın "olumsuz"fuk diye sıraladılı karar 
ve uygulamalan.n da ne menem uygu· 
lamalar oldugu bilindIAine göre, hükü
metin rotaıı büyük sermaye taraCından 
Vıze edilmektedir. 

Kolluk altındaki haçı biraz daha göz· 
Ler öni.l1e serilen bu CHP'nln, emeki kit· 
leler gözünde gerçek slnıCsal kımUelnın 
dahı da Inlaşt1maSJ.YIa birlikte, I,çi. 61· 
mCının ve yandaşı emekçi kitlelerin ger· 

çek kurtuluı;unu omuzlayan Türkiye i,. 
çi PartlaJ'ne karşı yolunlatan Slldınlın 
daha da iyi anlamak ml.inki.i"ıdÜl. 

Faşistlyle, anıC dolı ndıncıııyla, sınıC 
uzlaşmaclSlYla. M.o'cu. .Idırı ve m.ee
racılıklarlı, "losyIUı.m" sabıkabıı hıv. 
rilerle çerçevelenen kör ku,ıtm., aldın 
�1an ve heSlPlan ltlaa: etmeye yüt tu� 
mu,tw. Thrklye IfÇI Partbl kayıyı kı· 
mıldatmlftır ... 

BABıALlDE YENI GELIŞMELER VAR 

Gazetelerin tophımu etkilanenin yanında, hiirimed.c:r ft. alacaklan karar· 
lar üzerindeki eıkloi. gaz .. e çılwacak kadar _ o .... hal< .. i U.lmelriy .... 
Semıaye guruplan pu teleri kendi sınır çılcorlan '" özel çılwtan dotruJıu. 
Slında yönlendinn.k için önemli bir s�aha sahipler. han bukuı bu etIJyI af· 
lamak .. olduk ça etkili bir yönıem. Ancak gene de dotnıdan blr pu"ye 
salıip olmak sermaye gunıplanrun ilgisini çe kmeye devam ediyOf. 

Gaze .. çıkarmak yapdan yaı.,ırun bilyi.klüğü dikka .. alındıiDıda artık 
ç ok karlı bi r iş olarak gÖNmilyor. Gazeteye yıtJnlmaa gereken aennaye ile 
başka j�Jen)e daha büyük paralar kazanmak her zaman mimkim. Bu nedenle 
bıwn teıı.llerinin bazdon b� alanı ... cı. yatınm yapnaya yoneüy .... BII
yük '.rın.ye gnıplan da çok karlı obnayan bu alanda baıka 1�1erden ";ladık· 
lan büyük karlarm bir ktsmmı yatırabileceklaini 1e bu yatuunlanndan diic:r 
işlerindeki k:ir:lanru annbileceklerini dÜfil1iiyorlar. 

Baz. büyük serm.ye gnıplaruıuı yeni puıe Çı kamıa hwrlıldan ymırıda 
mevcut etkin gazeteleri satm alma niyet \'e &irişimlr::rinden de SÖZ edUyor. Ol· 
ke ekonomisindeki etkinliklerini politik planda perçinlernek için etkili bir yol 
olarak gördükleri pze te kOhUSW1U tartışan büyDk lMnaye _hiplıerinden biri· 
nin 270 milyon liraya MilIiyel Gazeıesini "IDI almayaçalıfiili" PUaıIıkıa 
anlaşma "'ilandılı SÖYlmiyor. Bu pourbkta SeWıııltin Beyal'ın da ll&lli 0l
duğu duyuldu. 

Baıbıali basınDIm genel blr bunalım içinde oldulu dönemde ,.ın çok a
.... tek ı;:ıuıesi Terciinan d. hiikiOneıle �i d .... dımh bir .. ya otun. 
mak için politika .... gözden geçiriyor. Ekonomi _yfıuıoı dılıenlernek ılı..., 
Ertuğrul Soysal'm da içinde bulunduıu bir ekip" çaltımaya lıIZIrIIıWı T ... 
ciinan gıtUtesl siyasal dauıman cıiank da CGP'Ii çok IIrıanli '" eaiıi bir p oti. 
tikaadan yararlanmayı b_plıy .... 

Haber ojarıslannm demilen yapdaClk yardımdan en bilyilk poyı aiıııok için 
yanJ!ıIdan bir dönemde burjuva ba ... run dunımu da kısaca b6yle . 

Kendisini solda myan .. k "dddi puıe" Cunıı.ıriyel'le de ba .... bm LO· 
lişmder gözleniyor. 

CUMHURIYET Ml. YENI CUMHURIYET MI? 

Cumhuriyet putetinin &&hipiili w yönedmi iilerine nk t.uU.pnalar 12 
Mart dönem inde kamuoyunca ÖırenDmifti. Nıdir Nadi, tıhao s.lçuk ,. Ok· 
tay Kurtböke'nln de içinde- bulundulu akip, Cumh uriyet'in ortaklannetan Ni· 
yui Nun'un opera'Yonuyla �t.eden uukl.,ıanlnu, ... p.ul4 dahı .... ç.' 
kilerek yayınmı sürdünn�tü. Uukla,brı.lan .kibln "Yerıl Cumhuriyet" adan' 
d. bir pute çıkarmaya huu-landıkJan bu uralarda duyuldu, Ancak aYN .ki· 
bin yeniden Kıautenin yöne-timine dönm.leri üzerine '"Y.ni Cumhuıyet" olayı 
da askıda bldı. zamanla da unutuldu. 

CUMHURIYET ZOR DURUMDA 

Uzun %amandan beri izlenen yayın politikul ına. etti. CHP 'nin yan rnm.I 
yayın larında bile aruıra ıörü1ebilen CHP 'ye yön.Uk.le,tiril. Cumhurıyet'In 
yönetim ekibince en öne-mli yuarlarına dahi lIınınmayan bir hak oldu . K� 
yuarllırının yuılermdan haberlere kadar her .tllUlda CHP'yi haklı çıkarmak
tan batka amacı olmayan yön'ltici ekip idari ,«unlan çbllmedl. pUWnin Q' 
rajının dÜfmeaini de önıeyerr.edi_ CHP'yi duteklemeyi PHl4nin tek am .. , 
haline getiren anlaYlf, O derec. uç noktalara vard .... ıldıld yakın &amana kadar 
CIIP'nin \'tl IWleri Ecevit'in ht yapbıında keramel arama. bUtUn ba,anadıkı., 
rı başarı olarak Kösterme ve yanh,lara özür bulmada u,caııtayla tanınan U'ur 
Mumcu'nun yudarı dahi yönetimin makaandan kurtula madı_ 

Tir.jın "kurtulma nok\aıı" olarak ıörü!en 100 b'nUk .t .. ID çok altında 
kalan ve bir türlü tiraj artuamayuı put. -'ttikçe okuyucu kıybed.r hale I.· 
lince kuan iyic. kayoamıya ba�ı. Hu.I.deld clalıhm Cumhuriyet'te bu· 
.. s bir d"n� olu,turuyor. Niyazi Nun Lllrafından mahkeme kararı Ile bloke 
edilen hiueler dl41nda büyük bir böıiim. Nadir Nadi'nin kıüa.rd.,i lAyla U,U
hgil'in elinde bulunuyor. Yönetimin ba41nda bu lunan OkLay Kurtbah'nin 

korkulAI da baprwzlıtın or\aktarı harekete ,eçireceli ve yönatim • .ı koyabi
lecekleri noktasında \Oplaruyor_ 

Geeteyi kurta:rmek Için Anldıra ve ızmir'de or.t b .. kıyı Keçtımftl ve eh
n:m diler önlemlerbazı ku,kula rı da birlikte ,etiriyor. ''Cumhuriyet Cunıua" 

diye anılan yönttim ekibi hi ... sahiplerinln muhtemel müdahaleaine kar,. 
bir dizi önlem alıyor. Parual aıkınU}'e rAlmm el deki tipo rotatinwin wrkedi· 
lerek oC�te geçil mesi de ''Yenı Cumhuriyet" olayını b ..... lıyor. Ouetede 
uzun !ıı'lllarda çlll".n, ı'ük�k i.ic!reUı, "Cu:nhuriyet Cuntac" mel"up1annın 
kıdem wrninatları milyonlarca lirayı buluyor ve bir ıazete çıkannay. ye'e
eeAi düşünülüyor. 

Cumhuriyet'in etkin kl,i1mnden nhan Selçuk'un ıeçen harta AnUnda 
fÜrdürdüA:ü temaalar ve yazılarında bırden ortaya çılu\ ..... n deli,lkllk de An· 
kara'nın ıauted ç .. ,.ltrince bu leU,mele.,. b.,1ı olarak deleTlmdirtldi. 
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TEKSTi L SEN DiKASil TAHRiP 
Geçti{!:imiz hafta içinde Istanbul 5. 

iş mahkemesi DISK'e balh Tekstll sen
dikasıru, "ilerlemeci" diye adlandD'LJan 
muhalefet grubunun başvurusu üzmne 
KaY)'Um'a teslim etti. Gerekçe Olarakta 
ola�8n merkez genel kurumnun 6 ay ge
cikmiş olmasını gösterdi. Oluşturulan 3 
kişilik j(ayyumdan A .... M�ir Kaya Can
poıat istifa edince yerine bir başkası a· 
tandı. Olaylar bununla da kalmadı. 

)'lahkeme karanndan önce DISK YÜ· 
rübne Kurutlı Tekstil Sendikasındaki ge· 
lişmeleri dikkate alarak duruma el koy
du. Gazetelere verdij!"i i1an1a yanın kalan 
Bakırköy ve nd kez ertelenen Beyoi!:lu 
Şube kongrelerini yaptlıarak 26.27 
Temmuz'da Merkez Genel Kurulunu 
yaptlr8C3.�ml ilan etti. 

Ancak geçen zaman fazla birşeyi de· 
�iştirmedi. Bakırköy Şube kongresi 
Divan Başkanı, DISK Genel Sekreteri, 
Fehmi Işıklarm "anlaşıımaz" bir davra
nışla "bu ko:&ullar altında kongre yapıı
maz" diye divandan ayralmasıyla yeni 
boyuUar kazandı. "Devrimci Birlik" di
ye adlandırılan gruP. Divan Başkamnın 
kongreyi terketmesinin birşey ltade et
miyecetini söyliyerek kendi arasında 
kongreyi yaptıemı ilan etti w Şube bi
naSU'LI gidip oturdu. "berlemeci" grup 
ıs. kenclıininde kongre yaplıl'ım Uan 
etU. Beyog-ıu Şube Kongresi Ise yapı
Imıadan Uçüncü kez yine ertelendi. An
c:a.k "Uetlfmeci" grup daha önce ertele
nen .fUbe kongresini yaptılım Iddia edi
y_ mqru sayllmasını Istiyordu. Oysa. 
" yaplık" dedikleri "korsan kongre" idi. 
Ertelenen konereden Önce yaptıklan ise 
iOŞzırnin la kendist ldl. lıerici ve TİP'li 
�Uereı fabrikalano önünde saldınyor 
sUlh çrldyorlardl. 

SOf)'1bllltrin birlik önerilerine sürek
li ka�ı Çıkıyor, atılması gereken her 
ilm adımı engelliyorlardı. Hesap açıklı; 
h� ni! patu.&uLI olum olsun Tekstil'I ele 
Kt(irmek. SorumlUz davranışlarıyLa kay
bettikleri ·mwzileri '· geri aImai . . Bir 
yandan tabanın sesini Tekstil'de duyur
mak için "ölim orucuna" yatıyorlar, 
öte yandna tabt.nd1k 1 ölfÜte sahip çıkan 
sosyalist i�çllere saldınyorlardı. Haya· 
bnda batkam olduRu Maden-Iş Sendika
sın ın çevierini bill! ender ziyaret eden 
Kemal Tllrkltl"'l "ölim orucu. çadırlara" 
nı zlYIlfLe getiriyorlardı. 

EDi LiYOR 

MAHKEMENIN VERDIGI 
TEDBIR KARARI 

Mahkemenin Sendikayı. Kayyum 'a 
teslim etmesinden sonra DISK, daha ön
ce Ilan elti�i tarihte (26-27 Temmuz) 
Tekstll Merkez Genel Kurulunu yapaca· 
ımı, karara karşı Yargıtaya itiraz eUi�i
ni belirtti. "DISK güvencesi" altına alı
nan. ama iyice arap saçına dönen. Bakır· 
köy ve Beyo�lu Şube Genel Kurullaray
la Ugill Merkez Genel Kurulunun karar 
vereceli bildirildi. 

DISK'DEKI HESAP 
KONGREYE UYMUYOR 

26 Temmuz'da Park Otel'de Genel 
Kurul'un başlaması beklenirken. Tekstil' 
de yeni bir gelişme başladı: Kayyum ka· 
rannı \-eren mahkeme "ileriemeci" gru
bun baş'/urusu Iil.erine Merkez Kongre
sine ihtiyati tedbir koyuyor \1! kongre 
açllamıyordu. DISK'in yapbAı baş .. 'Uru 
ise sonuçsuz kaldı. Tekstil sendikası nı
len boşlukta kaldı. örgütsel işlerllk orla-

dan kalkmış durumda. Genel Kurul'un 
ne zaman yapllacalını ise belirleyecek
tir. 

'·ILERLEME"NIN HESABı NE? 

Tekstil sendikası parçalanmakla 
karşı karşıya kaJmıştrr. Bütm uyan ve 
Tekstil'in örgütsel bütlmlüRliılkı :saRlan
masma yönelik çabalar " Uerlemf'dler" i n  
uzlaşmaz tutumları oeelrniyle .onuçsuı 
kalmaktadır. Tecmmttt bIl(lInnda yapıl· 
ması karan alınan ancak dahi bir orlNn 
yaratılması Için 1 AJuaıoıI'I swlenec 
ören toplantwna, bu gC'r�n haya ıçınde 
gidilmekte, daba. dotrum götünim�ktA!l· 
dir. Amaç iplerin kopma Dokıuma eel
mesidir. 

DıSK içinde bir örgütsel otorite: bot
luCu yaratılmıştır. Künuoy-unda: OISK 
içindeki bu gelişmeler mdl�eyle iı;len
mektedir. "berlerne'nin Ikddardlyken 
yaratlı�ı boşhık ve l"bRı gedik lerden 
örgüt mrSlCI yaralar abna.ktadll". Artık 
DISK·e baeıı M.den.lş. Tekstil aIbi hazı 
sendikalar bile Türk.l, kllll5lnda 'ınde 

Sooya&t ltç"" .ndlluı/onmn .. _i ... 
,."' -,.. .... 

beyanı" kaybe-dtı' dUNma gelmı,dr. Bu 
duıum LO. yıllardı DISK Içinde t.ezpIJ. 
lanan oyuJÜ.l1n acı lOnuçl.ndu. Maden
I, lam anlamıyla bır duraklamo .. &Id .. 
rek ımleme dönemlne sokulmu,ştur. 
TIP'Ulerin ıuııy.slyl" yo",lIla. b�"· 
Ru, Apkın akımlann temıilcD� doldul'
m.kladır. PblUp. !abrilwimda TIP'lIIeri 
�"n Attırmışlar yakında yapılan .. LO· 
çimlfri i. go,llIer kazanmı,tır. Bun
lar den abnmuı gereken sonuçlardır. 

DAHA GEÇ KALINMADAN 

TeutU'ln parçt.lınmasını önlemek 
ıçın herıoy bitmiş dotjl<lir. Y�lardır 
.endikalim bfı4UU çöreklenmı. sı.nıl uz
la.şmI.Cw yörıtdcllcrin dilıinda tün ileri
C'i U!!!Url!!"!!! en eenl� !.�Jmıdl. birlikte
LLLL sıllanma1ı. IiImdika bu açma.z.dan 
kurtarllmalıdu. GrupLıı sorumsuz da,,
r8lU4lannıbın.kmah, sarı .mdiklcılıla 
luırt' en geniş bırllt oIuıturulmabdır. 
Yoka bu gidi, qçi sınırının birliiini 
parçalayıcı sonuçlan doQ:unbUecektir. 

r----------lariş üzüm işletmesinde başlayan 
provokasyon Buca Cezaevi 'nde sürdürülüyor 

MC döneminde faşistlerce işgal edi
len Tari�'ln çeşitli lşletmeleri arasında 
Ü'ı;ÜrD Jr;letmesi de vardı. Ozüm lşlebne
sindr yuvalanmış !aşistlcr bir türlü tc
mtzlcnmedi. Işletmenin ilerici Işçileri 
bup.iıııe kadar faşistlerin baskı ve saldın
larıyla çok sık karşlla4tı.1ar. EclNit Hü· 
kimelinin kUNhnasından sonra işlebne 
yönetiminde yapılan delişlklikler de bu 
saldırılan önlemeye yetmedi. Tariş'ln 
bü lun işk!tmeleri�de raşistlerin temiz· 
lenmdini yijneticller delil ilerici işçiler 
üslendiler. Bugüne kadar raşisllerln • 
çeş:iUi saldınları Iil.erine sanıkları yakala· 
mak Için polis l,şletmelere hiç giremedI. 
Ancak biT faşistin Ozim Işletmesinde 
dövülmesı üzerine ük kez polis ı,letmeye 
�dl. 14 11erid Işçi gözaltına olı.ıia. Em· 
niyet ı. Şubeye götm.ien 14 ilerici işçl
den CHP AIa,ehlr hçe Gençlık Kolu 
ba' ... ..;ını ve Işletme .en Bahattin Göver 
LLe 1 .. "1 Yı",·ın atır ,elı1ld. döv(idii<· 
leri adU tablp raporu Ile aptandı. Göz
altına alınan biiin l,çUere dayak zoruy
lo 'hazırlanmı, l!ado lulaııaklan' Imzala· 
bldı. 

Yf1BUYOŞ · 1  .tQum:ıs "7' . ,  

Mahkemece tutuklanan Tariş işçileri 
tu ıuklu kaldıkları 50 �ün sonunda 21 
Temmuz günü mahkeme kalemine götü
rülmek üzere k�uşıanndan ahndllar. 
Birkaç kl'Z Iil.erlcr:i arandı ve kapalı bir 
bölime alındllar. Buraya kadar yapılan
lar cezaevinde her zamanki uygulama
dan pek mkıl dc�ldir. Cezaevinde aynı 
gün mahkemeye ildecek tutukluların 
atllarının yazılı olduCu listede isimlerın 
karşısına 'saC' ve 'sol' diye işareUer ko
nulması, ayrı adalara alınması ve ayrı 
gruplar halinde götüri.ilrnesl bilinen uy
ıulamadır. Ancak bu kez Ilk olarak lis
tede yalnız 'sol' LşareUerl konubnuştu. 
'saC' ve 'sol' olarak ayrılmıı, tutuklulann 
alındıklan ayn odalarda bulunan alıcı· 
verici !\oparlörler demir parmaklıkların 
dı,mdan, tutuklu ve hiicimli.ierin e're� 
meclRI bir bölimlde birbiriyle lrtibaUı 
hale gt-tlrlllverml:şti. Faljisııerin burun· 
dulu böllinde Tari, ı�ııerinln adian 
böylece duyulmuştu. Kapab bölimde 
burunan Tarllj lşçDerinin yanına normal 
uyııuıamarun dışındaedl_'l olmayan tu
tuklular da abomamış�L 

SALDıRı BAŞLIYOR 

Tariş işçileri habersiz beklerken bir
den odanın kapısı açıldı .. 'e 9 !aşist ço
raplanndan, sırt ve ceplerinden çıkardık· 
ları şl,ş ve ralçatalarls saldırıya geçtiler. 
Odayı !aşistlerin kotuı,lanna batlayan 
malta kapısı da her nedense açıktı. Bır 
ıslık üzerine bülüı ra,şistler kotuşlardan 
fırlayıp saldırıya katıldııar. bericl işçi· 
lerden Si.ieyman Yaşar ve Agah Sım 
Ateş aCrryaralandl. 

Canlannı kurtannakiçin gardiyanla· 
rın bulundu�u kaı-ıaltma dolru bçan 
ilerici işçiler bu kez yeni bir engelle kar
şdaştııar. SaCfet ve Polat adlı p,rdiyan
lar kapıya sandalye koyarak açılmasını 
önlemişlerdi. Yüzlerce saldırganın kova
ladı�ı işçilere çelme takarak yakalanma
!omu _Qlamaya çaIıtan ıudlyuılarm 
ellnden zorla aiııwı aDlhtl.da bpıyı 
oçobUon !eeıı. oaniuuu Inırtıırablldllor. 
Bu arada Ilerici tutuklu "e hüklinIlIerin 
buundulu böUknlerln kapllan kltlen
mlljd. Fa�i'Uer büm UericUein olay 
ymne toplanmuı li&orIne koj!u,larıııa 

.;eklldiIf'r. Cezaevi Klaresi ve jandarma 
'"LLL saldırpnlan brrı)np aldıny. u�· 
lIy&nlan tehdil ebneyl ununbuldu. 
Jındanna .. 'e "cı r_"'llerin kol�lan
na aImediI .... Fo�Uer .. ıdırı onçlarıııı 
uygun şekilde &IZledikten !Onra ıöster
mfilt bır 'anık' bukmdu. lfadesl _Imıp 
bpkıldı. Şlmdl olayın soj!uına" bekl .. 
niyor. Unutturulmaya çalıııllıyor. 

BOTUN CEZAEVI SALDıRıNıN 
NASIL HAZIRLANOI(;INI BILlYORJ 

Saldırının planlı ve önceden di.iı.en· 
lenmiş oldUlu aÇıkça ortadadu. Fa,I"· 
ler blZ1 prdlyanla:rla birDkıe saldınyı 
örgüUemf:$lerdlr, Cez.aevi olayın tahkika
bm derinle�Urip suçlu"'n ortaya çıbra
caliDI örtbas etmeye çab�aktadll'. 
Şimdi Buca Cezaetini bütWı ilerici tu
tuklu ve hiilNmmeriyle birlikte CHP·. 
14 Tariş lşçlll d. CHP·nln Iktidordl bu
lundulu blr umında yaralannı tedl.-fı 
.tmoye çalı,ıyorlar. Bır de CHP 'n Ada
let Bakanı Mehmel Can 'ın ne yapacalmı 
morak ediyorlar. Bır !a,lItln hoar dövil· 
meıl üıerine ıyllrdır c811.e'rinde b.ıtuu 
14 CHP·n lıçl"in bu ",.al" Adgt Ba· 
kanı tanımdın _halde 'a,ın bır m. 
rak' _yılrrıayaı:&kbr. 



ECEVIT KAPiT01LASYONLARI 
GERi Mi GETI,RiYOR? 

ORHAN KURMUŞ 

Doç. Dı. Il,.�-.tUn Cömert 11 Tem. 

mu JU- öldür:I' :ü ye ud gOn ıonra top
.... .. rUeI. C�rnm'iD öldiiılildüll\l glin 
Aııbra·Y' ce"n '''I\IJt 1LIIIlı" bır işada· 
mı, cıuue töreDlDln yapıldıtı &üD''rur
kly,'daD .yrddı. Bu 1t.damuı.ıD TUrLd· 
y,'de .. tıldılt lop .... bluı \iç �D bo
yu_ Milliyet pseleol ayrmWı olarak 
blrtDCI. ayfuuıda duyunlu. Cumhun"· 
yet � lot babell, ikinci glillÜnde, 
pyel _ bır blçlmde Iç myfalamıda 
,irili. D-iii. psatelercle bu kODUda blç 
blqoy çıkmadı. Daha da BıiDcI, '''I\IJt 
.... ," Ifadamı yenı yuıdu Amalb. Bır· 
1 .. 1k nn .. ller1'De dö_D ıoıırıı kım. 
• bu kODuda blqoyler lÖyıemek ,eretı· 
.. duymadı. SaııkI "'rurit ..... " işadaDD 
Erol Beker, Bqbebıı E_rID ö .. ı 
çatrUı olıuıık TllDiy.'ye ,elraedl, mD· 
ld hnalaıııııda Y ... ı Y öııellm Bekonı 
özdomlr .o Asol _YI Ge .. ı MüdÜIIi 
O.dau _dan lw1ılanmadı, .,Id 
Bqbü.an EcnII .e _YI 8ekanı Alp 
00 blr .. rı toplaalılır yapmadı. Ve aD· 
ld bu lıItlyl yurdumuzun rollol yatak· 
ları, omwıh D .. letlniD kapltüluyonla. 
nnı bUe "rlde bıraIıac:ot biçimde peş. 
ket ç.tümedi. SaııkI bunlanıı biçbiri 
olmadı. N. "UoıIci" y_dan ne da,· 
dmcllWerl, a.Uompe<yaıı.Wklerl ken· 
ellerindeo menkul pupçuklardan De de 
konuyla çok YÜlDdan ııeuı olmaluı ,e· 
�ken ıııeoı.k kunılıııılarından bir tek 
demIÇ, .... tek _ bildirili duyu!. 
modı. HtpllniD li<trin, .nld ölü topnlı 
.. rUmI,li. 

"PRENSIp" ANLAŞMASı 

MIDIr" �ndı çıkan rololnflı 
baboı! ... büılıno gelltmoler GÖyle OL· 
du: ABD'ye yapılı! .... ..... d. Eoe
,_, Ameıllıa'da yade,ııılş "'rurit 1LIIIlı" 
Ifadanılan Do bır toplaatı yapıy .. 'e op
.... 'nDIye'ıılıı kalkınıııuına katkıda 
buluııma1anıu lIIIyor. Bu çatnYa Ilk 
uyan Id" do Erol Beker oluyor .. ileel 
uçalı le 'nDIyo'yl "Oy ... 1945 yı. 
Imda Aımılb'ya y ... ,tp "aıt.don mil. 
y ... er" o.... Beker'ID lıImy. Itkolunda 
fabılblua .. blp oIdulu lÖyleniYor. 

'rurIıIy.'da kaldılı \iç �D boyu_ 
çotıw dameçler .... n Bebr'ID lÖyle· 
dlklerlBden onlq�dıluıa göre E_lt'ln 
Amalb. , .. Ill ıon derece yuu\ı oImut· 
tur ye ubrl &mb_ııo Bqbn Cıuter'ID 
bukıayla bldırılac:altlır. Mardlu 'iD Ma. 
DIalit yıl_de bulu .. n rollat yatak· 
ları Beker taıaımdan ItloWocek .. üreıı· 
lecek, roorortl poe B .... r'ln konutı 
fabrllıalarda yapay �bn bammaddeol 
oiıuıık kuUoıııla<:akbr. Bu IkiDd konuda 
Beker .. ç"IW babıılar .. ylikltk dil
uydeld yöııoUc:ııer _da "pnOllp" 
..... _ .mDD,br. 

EonII'ID Amedka pzlıdyle ııew nla· 
tak aily1edlkltrl Beker'ID "'ndl Id, ... ı 
.... U_clir. Ama, Muıdallt rollal 
ymldannın Itletılıııeol lONDU, öui çal· 
nh olarak g.... .... Ameılkab ıtodamı 
i. Bqbü.an.. buı belwılann obıNP 
"pnoıalp" onlq ..... ,oruak çözmeyi 
luuladıklan kadar baIIl bır ıorun delD. 
dır. Bu "pmllllp" onlqınaaıwı arkuın· 
da, yurdumusuıı ,bnellye kadar el UZI-
blınaııut dolal zell(1ııllkJerInIn da .m· 
peryalWııo tOOJIm edılmeal ...... Iıklan 
.....ır. 

DONYADA VE TORKlYE'DE 
FOSFAT 

Yapty � ... _lniD en öaemU 

hammaddeltrlnden birisi olaa roll.ı 
dotada en çok kalalyum bU",IRi olart.k 
bulunur. DUnya rOllaI üretiminiD % 70 
dolayında bır böWınU yıpoy glibn .... 
yönde kuUonılır. FoIIal nıadandUlI d' 
bu yilzdan .. c:ot 130 yıllık bır pçml,. 
abipUr. Yurd\lIl1UZdtld en önemli tos
ral yatakları MaıdIıı'iD �luıdallt bö.e. 
lindold Batı 1Wr1k, Tqll, A.tru Te Şe
mIkan yö�lorinde buluıımaktacU. Bur.· 
luda.ki roatat yıtaklarmm ua.ma Te 
Ifleblle rubaollan Ellbonk'a altlır. Bu 
boııkay. balh olart.k çalıtan GUnoy n0-
tu Anadolu FoIIallan Grup Bqlwılıtı, 
1974 yılından bu yana Beli Kunk ro .. 
tıtlumı iki ıyn proje oluak i,letme Çı. 
ıı.malonıu ıilıdiimıektedlr. De.lel PIaa· 
lama T..,tuotıııın bu konudaki ozel lb· 
tllaı KomJSYODU raporuDl göre her nd 
proje ıçın de yabancı oermaye _ 
söz konUlU deaudlr. 

ı,te, "Thrk 1LIIIlı" Ifadaau Beker'e 
pqke, çekUen roor.ı y.taklan bunlar. 
dır. Bu yataklann anma ye. işlebDe ruh. 
atı Eııbank'. allıır, bu yztaldann Iflol· 
me projelerinde yabl.oca aeımaye olma
maa planlaıııru,br Ye Deniz Baykal'm 
Enerji ye Tabil Kayu.aklar B&b.nı oldu
tu bu bükümd ını roll.ı y.tak.larmı 
1t!ndl.llyle bır Amnilıah ı",ıiinuua tes· 
um etmektedlı. Ve her ne bJkme�� De
niz; Baykal, birind derecede sorumlu ol. 
m&II ,,�kon böyle bır kODUıli agzını 
açıp bır kelime söylemek zahmetine 
bU. kallanmamaktadır. Herlıalde "balk· 
çı" Te "lleı1cI" olmanm bır k�ulu da 
böyl. kODnlanIa _ kalmayı gerektiri. 
yor da ondan. 

Wrldyo, fOIfal ,ere.kıı\nIııılniD ilimii· 
nU Ilbalal yoluyla ........ maktııdır. Dün· 
yadakl en lıÜYIIk rollal iift_ olaa 
Sofytller BhIlII, ABD fO FH .ynı i&
maDda bUlDan eD bUYWı rolla _enle. 
rIBe de _pllrler. Toplam 48 mılyar 
toD _ labmID edllen dUnYa ........ 
lortaiD 48 mılyar lonu bu \iç Iilbdodlr. 
'ruıIıIy" nin rooral U_II 1970 yıl.uıda 
72 biD ton dolaymdaykon bııla uluıık 
1975 yılında 908 biD to ... yiibolrDltUr. 
I\iıolııUaId bu artı, .. bIıIIkte IUıaLaI fi. 
yalı da lıı&Ia erlııutllr. 1970'ltrIn bafla. 
nnda gemiye tOOJIm lODu 8 dolar olaa 
rollal 1976 yılında orta ..... 64 dolar, 
1976 yıl.uıda ... 0_ 47 do"r fiyzl 
ııetlrml,lIr. TUrldye rollal llbalatınıu bü· 
yük bır bölibnUriI Fu .e Tunuo'tıın -I· 
lamaktadır .. Oyallarm bu d.nU yllbel. 
mes1nln ana nedeni de bu Ulkelerin utan 
talep � ... da daba çok gelır ,Id. ei· 
mek ıçın ilftumı _alandır. 

Wrkiy.'niD roor.lh glibee Webl Için 
yep .... tabmlnler bu latebiD bızla arta· 
.... noklaanda blrlo,m.kledlr. Bu artı· 
'" ponl.1 _, Gübee Anıııtırma E ..... 
III1i11i'nUn IabmInlelln. ,öre 1982 yıl.uı . 
da Wlldye'nIn roll.ı kayaa talebi 6,8 
mUyon lona yaklqtc:Utır. Flyallarm 
ceçm\tteld ariıt hızıyla artac:aeı Klbl 
çok lyllDoer bır .... yun yapalt bUe 
'rurlılye'niD rollal Itbalalı ıçın 1982 
yılında ödeyoeell döv" 1 ,5 mUyar dola· 
ıa yaklqaı:aktır. 

Dünya rollal üretımının yılda orta· 
lama % 8 artlllı ,. eD bUyük ıkı üreııcl 
iilb oiaa Sofytllor Bırıııı vi ABD'niD 
lialWtleılnln % 90'ıııı YÜLD bır bölU· 
müril kondU.llniD tü ... IUel h_be kab. 
lına Wrklye'nln lUIa .. 1 ıçın bUyük ölçU. 
de Kıısey AMb Wk.lertae yönolmetl 
,e,.",oek1lr. Petrol üreten wır.eler gıbı 
rollal üreteo wır.eler de !lyallan IoIedIk. 
ıeiı dli<oyde olııııbı...uıan kurumlll 

@ Foôt yatııklıınımı lşlelilmeR .,runu, i1zel çaJrılı oiarıık Fiaı bir AJDtd. 
kah işadamı Ue llaşlıakaıı .. beD beiwıiarııı otoRIP "poaııip" uııq-. 
na ......... çiizmeyl luulaclı.ldan belar _ blr aonıııdefilclir.Bu " ....... 

IIp'' aııIaŞıııUmm ukumda, yurdn ........ fimdiye _ el lIZIııIıııOıııI � 
doiol rmslnlfklainiıı de empery*me talım odiimcii lıaUrIıLIOn ....ı.. 
Bu kez bır bqka Amoribb .. aclammıı pefiıq ç"'n follal yataldmılır. 

bır yapı oIl111turdukları Ialı.dlrda ftyaı
ların 1970·1975 YıUOn ..... dakl ari!t 
blZıy" arlacoııı _yanınıu ,"rçekwn 
çok Iytmaer blr .. ,..yun oldutu .e oru.. 
ldy.'niD 1982 yılında rollal Itbalall lçiD 
ödemelı , ... keD PLIIIJUII 1,6 mllyu do
....... çok daba yülıaek bır diiı.y. ult. 
Itbil..,..1 ortaya çıkar. 

Wrldy. bu bdar pıuayı roll.ı lçID 
Ildayeme%. O balde yapılıııaa pnbD 
,ey Eııbank .. MTA'nın ortatıqa ça· 
........ buldukları rollal yataklanıun lt· 
I.Wınesldlr. Güney Dolu Anadolu .e 
BIWs do .. y ..... dakI lÖıüıilr rollal ... 
unı.rIniD 40 mUyon lon oIdutu h_po 
Iaam"tır. O .... ........ rin do 260 mıı· 
YOD ton dolaymda oldutu laLımIıı edll. 
m.ktedlr. Tahml .. orta hepııi ,"'çeklet
m_ bile 'rurldy.· .. D k.ndl ,eobiD· 
meleılnl \lSUo yıllar l:aqılayac:ot kadar 
rollal yatıılm OOJıIP oIdulu twıklllUl' 
dur. 

D .. ıeı PItnIaırıa T"lıIlall'uo &II .. 
'ruıIıIye'de mo"",1 rollal y.taklanıun 
ItleWmeol buı ömmll teknclojl lOru ... 
ların çÖZIILırıOOIDI " .. kllrmelıt.odlr. 
Y .p"" b_p ......... ıtift bDglin 'rur. 
lıIyl'do _ecek ıooraı "yaaıım tonu 
1977 ftyalluıyla 810 Uıııya malolacak 
.. kapalıtenin , ........ aiy .. bu .. Oyel 
çok daha ualtılablloctk1lr. Bu maUy.1 
1976 yılı ortalaıııo ıııw.ı Dyllı olan 47 
dolar De ka" .... lınldıll .. g.lecekteld 
Dyal w,1arı da IÖJIÖIIÜ" almdtlı Ialı.. 
dlrda ek ... omlk açıdan uYlOn bır ..... 
'eme kıiiuı oIaıak kabul edlltbUlr. 

PROGRAMLAR: BOŞ LAF 

A .... �dılm. &II ... Bqbelıan Eentı 
.. buı boIıanlon rool&ı iUıal ,tm.k ye
line kendı rnolaUamrı .. l ltlotmlDiD daha 
YarUIı olacoRı iwarıııa _lardır. Bu 
olumlu bir gelitmedir. Ne .u ld rool&ı
lanm.ız.ı keDdl OW.kJumlıl ku1IaaInk 
kendim" delU do "'ruık .. Dı". blr. Ame. 

rtDıı lf.damlDm Itl.tmooı ıçın bu ... 
.damıyla "p .. OIIp" onlq_ da 
-_. 

Cumhurlyel Halt PUtIII �' 
mD 160. _yfuıııda .yııaıı ",ıılar 
yuıyor: "Cumhurlytl Halk hıiiii ID. 
kenID dolal I:I.YnUIUmı iüm UL_D 
Yaıblı _yar n buDlaıdln 1d,O..tD ft 
yabuıa1arııı delD lümOyIe ulU"D ya. 
ıaıIanmolllU _... Baturuız1ıIIm .. 
mWlyetçllll\n .... 1 kotullanııdaD 
biri yurt loprülormm yalau liIIIlıııle 
dalU alSuıda da ilm doaaı l:aYııakIar
da ulua1 ...."...ııaiD e_ .. 1:1.. 
ııı:a .. kulu_ır. Buııtd'ıılerIe ma· 
daDler, kömilr .e petrol Dnletç' Itl .. 
IlUp doaedeDdlrIIlcok1Ir." Kellmlll 
k�e buıılor yaılı CIfP _. 
mmda. IYI !<yleı, ııIlIol _ bWl· 
lar, ama bepol bof lot. 80, lot 0Idıı1 u 
da tool&ı yatalı:lanmı&ııı Erol Be_ 
adlı Amellkab Itaıaırı- P"tk.. ç .. 
_daoıbeDL 

lllIkIlmol p......".,da .. ",ıılar 
yaaıb: '"llldr uı_, ııo_ '0 ....... 
&IIı1LnW olImda nılıiau _ 
-.. emporyoUu. lıÜIÜıı ııiLdIY. 
le l:aql ç_ı.." DOIJU, 'l1laIyo 
lıal.tı omporyalb.mo l:aql çıl:aaktır 
amo ClIP .. ..,wi _u/IU _ 
DI JOIlIc:otlıı"l HorboIde Erol Bobr 
'''I\IJt ..... " oIdu/IU lçIıı ıioial Dy· 
_m .. _ .,.. .. y çoldl. 
... .. DO CLIP no da _ol _ 
IIlIIIIl lfkın dOtmilyoo o .. con"-

Şımdı, h_ Cumburlyot Halt 
PutIII'n1 .. bu blWlmel;l .... yup. 
layac:otlır'l l'ropunda yuılı coıcollı 
iıot laDaa mı baUnk, yota, 
yaptıklan ...... ml bakuü:7 "AyIno
il 1,lIr ldıllılD, ia.fıı __ " cl1'I 
Uniii blr .... _. Y_ bu ..... 
nln bl.. .....UOi' �.k doRrWtu· 
.. nda oIacokIır • 

TIP ıZMIR IL YONETIM KURULU üYESI 
CEM CEMlL ontıRK T AHLlYE OLDU 

Tllrlriye Işçi PartisI'nin 4-23 NIıwı ananıia ııQrdOıdlljlll ''Ulu
sal Bapn.mhk için NATO'ya Hayır" bmpanyaııa lInIIJIda rutuk
\anan C.CemII Ozl1lrk 28 Temmuz gOnll yapılan duruonıada tahl
ye edildi. 

K.ltle ôrgOtlerinln ızmir'de NA TO karaıpiıı ônOnde yaptık
laı bamı toplanıJsı SU'IIIIndıı g6u1tına alınan TIP hmit b Y 6netinı 
Kurulu tıyeııi OzUlrk, deoletin gtıoenliiilnl ilgiJendlreıı gizli biJSDer 
edindIAl Iddlaayla Aç ayı ıpm ııOredlr Buca eez-Inde ruMuyor
du. 

YOROYOŞ ·'1 ADOB:raı lI1' - 1  
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"TO LUMSA 
DOŞO DO 

GENCAY ŞAYLAN 

Içinde ya�dlA:ımız çaida kapitalizmin bunalımı· 
nın şiddetlendiIi ve bunalımlar ari\Sındaki Ulman pe. 
riyodunun giderek klSilldllıyadslRmubir görtimm ka· 
zanmıştır. Burjuva mdemisyenleri de, oluşturdukları 
ekonomi kunmının bu olguları açıklamakta yetersiz 
klin-.u. Uzerine, bunalımların dolailıA"" ileri sürmek· 
Le ve bunalıma karşı alınabilecek pratik önlemlerin 
neler ol.ıbileceği sorunu üzerinde d .. nuk.tadırlar. Bu· 
nalımların genel görününü, üretimin dar bolau gir· 
mesi, flnnaların gerekJi yaunmlan yapmıılc için k.ıy· 
n.ık bulmada güçlük çekmeleri, enflasyon ve işsizli· 
iin beraberce .ırtma"., dış ticaret ve fW<L sisteminin 
bozulması vb. olguları Içermektedir. Kapitalinnin bu 
ewensel bunalımı. işçi smıfının göreli "'arak güçsliı 
oIdu�u iIIk.I ... "" (b..,l ... çojlunlukla ç.vr. yı da ba· 
�ımh ülkeler dedi�imiz sistemlerdir) fa,lnnm boy 

sörtennesfne neden olmaktad ... Buna karşılık burju· 
vazinin, işçi sınıfının gikü ve «,üdülütü karıısında f.ı· 
$iıme YÖr1elemediA:i yerlerde, mevcut sistemin ekono
mik ve siyasa.l yapısında deii şildikler yapmadan buna
lımı Ym1uşatacak çözlin yi dı. önlemlere başvurul· 
maktadu-. 

temsel k.ar.ıI1lzhll toplumAl yaşamın her Alanıoda 
old�u gibi ç;ı(ıımı yaJOl11lna da yı da bir başkı ıle· 
ylşle işçi-işveren ilişkilerine de yansımaktıd.-. Buna
lım kendini duyurmaya başlayınca sbum ya da bur· 
juvazi, teknik terimlerle ifade edilecçk oluna, yatınm· 
ları hızl.ındırmak, fiyadarı tekn.r bnrh hale gedr
rnek vb. tipte .ımaçlarını gerçekleşdretdc yoUır, yön
temler ar3may.ı başlamakbd ... SözDediim bu amaç
ların gerçekleşmesi ise, dolaJ OI� sermaye Ile ör
güdenmiı Işçiı ... arasındaki Ikddar mlicad.I .... 1 ön 
pl.ına getirmektedir. Bu sOteç ıçınde k2pftillilı ekono
mi için ırıa sorun, "çı lkrcderin i dondurmak, �Ipna 
temposunu hızlincbrrrak ye YÖf'1l'uel denetimi artır
mak noktalarındı yojlunlljtnll bulunmaktodw. Do
/iii olarak bu�uva.ıi için hedef, bunalım kar".nda 
kendini .genıen kılın mLemin deliilimi delil buMiı· 
mın yükünlin .mekçi kesime yllld",..,.,IıIlr. Bununla 
b ......... bit çok üiked. buıjııvozi, örııi/daıml, emekçl· 
nın güca korıısında Iitr.d ... i dondur .... k "'.tipLeki 6n· 
lemlerı uygulamoya koy",* oIoııaJıııdıııı,. .... b ...... 
maktodw. iLLe bilyle durumlarda ücre."'i dondur· 
mık, üretimi ve yaıwtsel denetimi art.mak için dev-

HALIL TUNÇ 'TOPLUMSAL ANLAŞMA' YAPTı Kapitalinnin bun.ılımları ve giderek bUyUyen sis· 
I •• yardıma çoIrılmakto, ona bır ani>ulllCUlui< .. ç6-
,lhıl.ylcilik rolU yllkiinlen.r.k yukarıda ,mü odIlen 

Sosya l- iş Genel Başkan ı :  

TOPLUMSAL ANLAŞMA 
B R VITR N SOSODOR 

'"Top""'''' onIaşma''yı rwıi delerlmdiriyonu· 
nuz? 

Sııdeoe iikemize özlÜ oIduaunu DnmadıRun, fa· 
U, Wkemiz"" pU,mq kapltalJJ' iIIk.l ... e o<anla da· 
ba .Rk ye çok uycullnan blr yöntem var. Sözelideri 
ye kavtamları çarpıtma. Ömeetn burjuvazi yıllar yı
lı "uluIlİ Ç llıırtu" kavrarııım burjuvazinin çıkarı." 
Be � anlamlı daha dotruıu yalnızca bu anlamı ile 
kullanmıştır. Bunda t�i ve emekçi kltlt'leri şartlan· 
damı ualımaçtır tabii. 

"Topluma' anliilFiJllB" da böyle bir çarpıtmanın 
i.Uiinü. AnlafIDanın toplumsallılı sılt. sıtrmayeye 
yenı kir Oıınaklen yarabnık, işçi ücreUerinin don
durulmasım saRlamak yanı Ile vll. Bu yan ise kuşku
suz sermayenin plinlı ve programlı bir blc;imde I�çl 
sınıtımıza yöneldieinf gösteriyor. Bu saldm ise 
"Ecevitsel " bır vhrinle yapthyor. Vıni "Banşçıl", 
yani "demokraUk işçi hareked"ne sahip ( !)  çıkıla· 
rU. 

Bu olguyu, bu Iıldnıyı bilimsel sosyali,Uer yıllar 
öncesinden saptadılar ve söyledller. CHP .bÜYlic bur· 
juvazi m4kis1ni delerlendirdller. Ve kararlı mücade· 
Ielerinl sürdürüyorlar. Bu mücadele, i�çi "nıfırnız ve 
emekçi kitleleri doA;ru anlayı, ve mlftdele çızgısin. 
de ör(Üöeyerek sonuca ula,acaktır. 

Ücretlerin dondurulmasuun bu anlaşmada söz 
konusu olmadılı söyleniyor. Ne dermiz? 

Son ımlerde ücretlerin dondurulmasma karşı ot· 
dueunu söylemeyen hemen hemen hlç kimse kalma· 
dı. Televizyonda, renkli ha.nda boy göstererek kar· 
ŞI oIduklarıIU açıklayanlar anlamb bır tablo oluştu· 
ruyorlar. 

Süıp Sabancı ikreUerin dondurulmuına k.rşı 
olduklannı .çıkladı. Türldye 14veren Sendiblan 
Konfederasyonu, I, Adamlan ve Sanayiciler Demeli 
.ynı ,ekiı"" cörüo;lorinl belirtUler. Başb.lıan Ecevl' 
ve HaUl Tunç da lCretlerin don6un.ılmuıntn söz ko-

DUIU olmadıRınt ifade buyurdular. Bu durumun .Ö-
riintüde bır Çeti4kisl nr. Bu çeUşkl ise anlamb tab
Ioyu oJu4turuyOl'. Bu söylenenleri söyleyenlerln 
hepsı de dondurulmllQ"nı, ücreUerin bugi.i'ıkü duru· 
mun da aynen kalması anlamında kullanıyorlar. 
Böyle kuRanınca da dolruyu &Öylemiş oluyorlar, 
karşı olduklarını açıklamakla. 

Oysa biUnen ve örgilemeyecek olan gerçek !şu :  
Ocretlerin dondurulması demek, ücret artışlarının, 
ırnş oranlanNn, smırlandınlması demektir. 

. ı,te bu anlaşma Ile ikret artı,lımnın ıımd.ndınl
ması, yanı lkretlerin dondurobnuı ııRlınıyor. Bu· 
nunla aynca lIıı artı,lannın sebebinın ücret utı,ı. 
rı olduRu YUUumlacası.na da "demokratik ltçl hare· 
keti" orlak edilerek kamuoyu da yanıltıhyor. 

OcreUerin dondurubnaa ıçın i�leyeeek tezgah 
şöyle saptaNyor. 1976-1978 arası tlyıt ırtı,ı ora
nında bir zam, Işçinin toplam \i:ret gelirine ·yalnlZca 
maaş v�a aybk Ü!retine delil, !:lin sosyal yardımlar 
da. dahil· yanııtılacaktır. Bu rakımın büyiiı: "'acaRı 
Başbtıkan tarafından söylenmiştir. Gerçekten de. 
Ttirk·lş'e balh Mndlkalann bundan önceki toplu·l, 
sözle�m ı:feıine kıyasla rakam büyük olabiıir. Bu, gö- , 
riltUilii'l ötesinde gerçek bir anlım taşımaz. Zira bu 
zam 2 yıl Içine daRıtdaıak gerçeldeşUrileeeRlnden, 
1978 ücret ar'ı,ianyla işçiler, Iy76 Il'ın ıima dUz.· 
yine bile erlşmemi� olacaklardu. Kaldı kı cari yıllar 
Içindeki nat artışları da hCllba kaldır ı .. , 1976 sa
tınalma di..izeyinin de çok altına diiolimU. olacaklır. 
1977'ye or.nla 1978 de adece yiyecek maddeleri 
nabom " resmi islati.dklere'· göft %al arllıRının be· 
IIrlendill ülkemizde bunu çok net ıönnemek ıçın 
kör olmak gereklr, 

Bu anlalfmanın vitrinınlde aynca \.icrellerin don· 
duruimDI bUtiiuıelllll Içinde yer alan bı,ka aldın· 
lar da vardır. 

Ornetin, lş yaSl.ııun 13., 17., 24. maddelsin ye· 

niden dlllfnlfnecell. referandumu n ya_ıı,tlnlnıaa 
gibi, ilerici _dilıı.1 harekeLin yıllardır .wnduau 
dotNlar yııdıe. Am. bunlann .nIa ....... ın bUilmU 
ıçınde Inc.I,ndllln"" 'fiLIIn liiııIeI oIııü ywle,lI. 
rlldi11 .oıia,dmakLodır. Bır kere iiı:rellerlo dooduru� 
mmnı kabul ed.o bır .nlayı�, i.,;lIlrin I' aklLlIri
nın rOlhı n. 1Ig1I1, I, y .... ının 13., 11., 24. m.dd.l .. 
rini demokr.Llk bır lç.rtg. ahip kd ... . oI.yı,ında 
olm ... oIanak"ulir. NlLeltim "toplu IÖZJotmol.de, 
kamu kuruluşunda yön,Limln etkinlllloI _ıacü 
mıddeler konulamıylCllı gıbı var olanlar da çıbn· 
lacak" hökm\iıi.iı anlLlfmlda )'Wr alm.tıı bunu kendi 
Içinde karutlamaklada. 

Işçiye olmayan kArlordan lıiIae velleceRi " bob" 
yanında, toplu par.arhk .. crev haklarının yenıden 
di.iıenlemesinin yapılıalının bellrl,rım"l, "ıı,n Il· 
kıyönedm" lJ2,u ve clrltlmllle bütmle,mektedlr. ZI· 
n anlqmıda bu dütenlemenin ne oiıc_1ı .çıkça 
yoktur. Bu düzenlemenm kilitlama dllil, d.mom· 
tikleışıne olduCunun söylenırneyeceRl bundan ken· 
dlllilnden çıkmııkLodır. 

Bu bÜumMllik içinde bu anı."" •• EQe�t hükli
mednın kumı uşyerlerinde tercih ıUiRI lendlkaDln, 
ytne Ecevi"n deyimi II. "d .... okraLlk I,çl m ... kell· 
nın" !emdelsi Türk.l, oId�unu d. 'ooı:ii .nlamında 
bir belge olm.ktadır. 

DISK .. böyl. bır UOI""""",,, içine girer ml? 
DISK 'I de böyle bır .n1 ........ n Içine .lmak tl. 

bette bır temel. ımıç ve özlemdlr burjuyu! için. An. 
cak bugim likemh:ln verili ve ıornut kOfUllarında II .. 
ricl .. ndllıal mrekeUmlzIn Lok ila, örıü'U OLan DISK' 
i; bu anllfID. lçlne hapsetm. blylU ve öd.ml lçlndl 
olanlarla, DISK'I uzI'tmao aıendlo. lDI.yI4 .... .... 
çızgıaı .. pllrme çaba" v. 1,levi Içlndo olanlar kı· 
,lnUtl. hiilllııı u''')'Iı:akludır. lIor1cl •• dlbi bo. 
rek.Un birlilinin daima "ldU. v. lınır IoIldIlıı.alı"" 
ilkesı ıçinde vii' oIamtma lnaıu.ycrum. 



AŞMA" NI 
O KLERi 

lm.ıçliIT .. ç.kle,ıirilmeye çolı,ılmak .. d". 
ı,te devletin böyte bunalım zamanlıranda oynadılı 

In.buluculuk ve çöıimleyldlik ro'Unü yerine getirme 
biçimlerinden biri işçi ve bazı uman&udı dı. i�«en 
.ndiblNınl dı tanf alın "toplı.mal ın�,mab.r" 
yapmak olarak belir1enmektecir. Devletin bu i,levi, 
ötenikle atli,miş ve Silnı.yileşmiş kapitalist toplum
ludl oIdukç. bel"gin bir ıörün!in k""""mı, .. yıla· 
bII ... 1968 obylırındın SOlV'I Fnna 'dil O1iiban Del
mu Hlikiineti ile tim Işçi 'te işveren Jendikalırını" 
bır iIT>Y' sel«.k lmuladlldiITl Gren.lI. Anl.ım .... 
1975 yılındo Ingiliz I,çl PiITıi.1 HII<im.ıinin büylik 
ekonomik bunalım karılStnda işçi sendikaıarı Ile üc
ret dondur ........ Illıkın oI.rak ImUlıdlAı toph ... -
.. I ""Iatm. "" dr slri,lmlsin dpik ömeld«1 ..... nda 
.. yılabılır. 

önceld hafta Içinde Tliri<iy. I,çl S",dilaliITl Kon
red«uyontJ Ile Bilent Ecevit HUkim.ti ..... ndi Im
Dbmn w buı çevrelerce "dewimlO oIlrak nitelenen 
Toplumal Anl"mı Ilısind. durm.ık. bu .,..y,:iı yu
kanda kaba h.ıbn ilc bellrıilmey. çalı,ı"n ç�ç.ve
ye oturup otunnıdıjını ciddi bir biçimde tunşmak 
... kmektedi<. B ... "" .. berab« �nl ...... nın ön«me
laIOI de obııoclm 6_ . ............. beiıiaıaede ap-
'it ... odacia dına lık ıkı ııOkIaYa dıf:IIıımeIı. .... 
... ft ......... _ 

T�ye·nin uwn bir UITW1dl-n beri ciddi bir eko
nomik bunalım ıçinde bulundulu .... ke.çe bllinm.k
ıedir. Bu bumlımın kısmen TUrkiye kapitılizminln 
bUnyeool boıuldod.mdan ku""" d. parçası bulun
dulu kapitolist dUnyıyl oılclleyen b .... lıından kay
naklandolı ıı ... i sIIrilIeIıIl�. Dikede bır .. r.ıftan hızlı v. 
sıRldi !iyıı artqliITl hlikmllnO sUrdllriiri<.., diA« .. "',. 
"n dı, dcaret .çmon pnn<kle v. b6ylece Tliri<iy. 
lcapitollı;lmlnin .... damarı gyılabllecek Itha"t yıpa
mamıı ......... 1 .., ... k .. ç.ld.tme durumuna ",1-
rnekledır. Sistem ve HlCM1Wı deneumini elinde bu
lunduranlar bu bunalım kar,ısındo "' ..... belli ön
lemlerden ol""", bir r.ç.teden s6ı .tmek .. ve bu 
r.çe" bir bakım.ı llkenin blAımlı olduAu dı, .kono
mik liIç .... ce d. d .... ldenm.k .. dir_ SözU .dilen reçe
tey. ,öre bunalımın baı nad"'l Y.illGek I,çi Iic;�d«i
dir; sır:nclk.ıJv at'UI YUI,m.1 Oc:redorfıı baılboıuk ve 
sorumsuı bır biçimd. yülGelmesine yOl oçmak ... bu
n�u oIi1Tak da fiyıdiIT yUlGelmektc. y.urıml .. 
ve uillmakudır. Bu görtltbOyOld, 'çeweleri tl
r.l.f��dın ıSrarlı bir biçimde 1,lenmekte, Ilerederin 
dondurul ...... nın ser.klilil ilkede bu�u .. id.oIoji.l
nin deneômi ıltında bu'.JIWl kurum ve .1YBldırca vur
"'i .... rak bellrıilmek .. dir. Bu tıiı.kı bır çok ç.vreyl 
.ılclieınekle. örnelln .eçiml«de I,çil«in çok bUyük 
bir k .... minin reyinl ılmıı bulunan CHP Genel Bo,lu.
nı BOlent Ec:evlı.BıtI>akiiı Öld .... n .onr •• "dOny ... n 
hiç btr yerinde görünmeyen s«umsuz ücret mltlinn
dMı" söz. etmektedir. Nitekim B.ıJbıkın bu sorun.ı 
mudw bir çıre bult.ft.J.caIlnl dı belinmi, bul ..... -
nu.kta-d ... 

BurjuVJ ideolojisinin, kendi sınıf .. 1In çıkartırı için 
prçekleri rWLl tersine çevirdilinden fnlı söz etme
nin ıereli yoktur. Ülkenin ekonomık bunılımının 
yukJıek iJçl ücretlerinden dolduau iddiıs.nın hi,", bir 
ciddi bılıtı yoktur ye devletin resmi isôtutiklai lıçl 
Ucuderin;" ftyill Muşlırının gerisinde bldılını açık· 
çı ortay.1 koym.ıktıdır. Omelin litrellerin en fuli ar· 

ii' ı_dili kamu kesiminde bil. "'''iilml Ile�t 
1970 y,1ı 100 oIi1Tak .ı.,,,g 1975' .. 253'. u!a,mıı; 
buna karıılık 1968 yılı 100 olarak kabul edll.., IIJIc&

t1>ıı endeski 1976 yılındi 270.7·ye ytlkJelmi,ıir. SOLL 
top"n .,y. "yıdiITl 1976'da "19.1. 1977 yıı.,da ise 
"n'lık orıınlilTdi anı, ı_mlıllr. BllnellAi gibi k.
pitoliunin .vr", .. 1 buhranı k",dlnl .rnk slKekll ve 

yolun fiY.1t ınıılirı biçiminde göstermektedir. Kuı· 
kusuz k.1pitalizmin bu yüksek fiyıt ınıılırı biçiminde 
kendini gösteren buhr.1nın.1 k.1"1 örgütlenmiı işçiler 
diğer emekçi kesimSere siirt dah.1 iyi direnmi,lerdir. 
Buhr.ının bltfük yükü, es.ıs oI .. m, örgütlenmemiş e· 
mekçilerin sırtın.1 binmiştir. Böyle bir durumda halk
tan y .. n.ı 0Im.ık iddiıSlnl sürdüren bir sosyal-demoknt 
iktidarın Y.1pmıst bekJenen girişim, tim Çalış.ınl.ır.ı 
kenw çıkarlırını koruY.1bilmek ve ezilmemek için 
.. evli, toplu sözle,mell sendikal h.ık ve özglirlükJeri 
tilnım.ık oIm .. ltdır. 

T oplumgl Anl .. şma itte böyte bir ortım içinde 
lmul.ınmlt ve doAıl oI .. rak i,çi ve emekçi çık.ırlırım 
sawnanlir .. çlSınd.ın bir çok kuşkuları.dıv�tmişôr. 
Başbık.Jnın 20 Temmuz tırihli gazetelerde Anı .. "" .. 
Ile iipli oI.rak y« alan. "bu yıl kilTnu k .. lmlnd.ki 
toplu söıle""elerle işçila-im!ı.e rejimi ne olursa olsun 
dliny""., hiç bir ...... del1liiiimedik ölçüde yUlGek 
zaml.ıt milecektir" sözü kuıJc:ul.1n dah.ı da anırmı,- ' 
Ur. Bir oJ .. yl GMNdze etmenin ve .ıb.ınrnanın, ,enel· 
likl . ..  çeın hiç 01_ bazı kısımlarını ıilıden k.
ç�tmak için kull.nıl"" bir yön .. m oIduAu h_Id. 
h«kesçe bilinmektedir. Nitekim k.ndll«ini bu heye
c.ın.. akımına k.ıpb'MI ve "lIaici" of.1m tınının buı 
yıy';' orpnliITında Anla,m. il. ilııili oii1Tak. "Tüli< 
sendibcıhlınd.ı ekonomimizin son bulup siyuıl .n
dikacılıtın ·ba,ladıtl" . .... ç.k .n .. ında ""ıı·r'ıisı 
cephenin kurulduAu" ıipinde ilginç gyıı.ııil.cek yo
rumiMın y« .. Idılı görülmUştür. 

Bu yorumlır ve tartışm"I.1r çerçevesinde TGrk·l, 
ile Hllelmet .ırasıncb. imzalınan .1nl .. şm .. yl Iki boyut
lu oIi1Tak .Ie alm.ık ""Iilmlı oI.bllir. Bunl .. An",m.
nın ekonomik ve dya.sal boyud.ın oI.1m tınıml.1nıbi· 
ilr. 

AnIaı,m.1nın ekonomık boyutu içinde ele .. hNbile
cek hUküml«in oId"ç. _i .e muAlak bir irade .. -
"dııdarı dikkadsi çekmektedir. OmeAin . ..... yalnız-. 
ca ekonomık RvıtUN iI .. hk Yeren sendibcılık Ulke
mizln ekonomik ve soıy.ıl koşuilırı yönünden hızlı 
bir çıkmau yönelmekte, bu çıkmnın bugün vırobn 
emekçi haklın bakımınd.ın k.1muoyunu oIwnsuz bi
çimde .ıIcIl.meye bat!adılı görülmektedir ..... öneri.ı 
Iiı«inde durm.ık ".kmektedlr. Onerinin birinci bö
Uinünde ekonomizm eletcirilmekte; ancak ekonomiz· 
min kM,ltmın siyasaı Içerikli sınıf sendibcıltlı oIdu
lu yolundoki .. çel. hiç delinilnıenıektedir. Oellni
len noktı, sendikalar", Ileret aru,ı tlleplerinin kamu
oyundl .m.kçl hak v. ıı�klcrlyle iiıIIi oIum.uz 
bir ..... YilT'tııAldır. I,çi hık v. öZgüriUld«inl 01"",
SUL. olarak niteleyF" kamuoyunun ise h.ıng; sınıfın öz
lem .. eliliml«lnl"lıdıtl .çıktır_ ÇUnkU bllindiAi p
bl bu tür konul.ırdı tek bifi(.1muoyu yoktur ve I,çl 
sendilal.1rının ekonomik müc .. delesi Tiaret ve Sanı
yi Ocl.ıl.ınnın oluşturdulu lu.muoyunu rıhıtsız ed«
ken, .,.evti, toplu sözlevnell sendik.1 h.ıkkı tılep eden 
memuri .. ın oIu,turduAu kamuoyunca çok batka bır 
biçimde deAerlendirilm.ktedlr . .  �y1o ıözlikm.ktedir 
kı bu noktı. Anl .. şm.ının ekonomik sorun.ı y.ıklilJtml· 
nın temelidir, Anlı,m .. cb. somut olMak bundan son
raki Ileret .ilnışlırının 1976 yılı bu oImık Uzere flY.1t 
ırtı,liMl" ve ne ınl.ıIN geidili pek belli oImıY.1n, bir 
çok yöne çekilebilecek " Istihdam .. nışlırıntU diklu.te 
aı .. rak yıpılıcai ı ifade edilmektedir. AyrıCil Um kı
mu kesimini kıpa.y"Cılk bir çerçeve siilletmenin hı
ıırl .. n�, mlmkUn oIin ha- yerde I' kolu ssının 
uygulinmu. gibi hiMdinler yer ılmıktıdır. Bunl;an ek 
oI.rak. uten HIi<Umet ProsrilTnındi da yes .1..,.,.
r.ndum ve lşçl-memur .. yrımının uSQI egg ball .. n
mıs. &ibi konuLudın da söz edilmektedir, Bunun dı
Jında ınl.ışm.1da memur1ırla ilgili bır hUktm yer .. 1-
m.ı ..... k .. ; .n<ak .,ltlik ilk .. lnden 1lı.,.lne buıl .... k 

.iiı edilmekle v. b .... diyarıılanık memurl.1nn .ko
nomlk mllcadele "'.çlar .. dln yobun oIm.ılarl nadeni 
ii. y ...... iı .konomlk yıtam koıullarını I,çl Ilereıle
rI ile ilpli bir rer« .... oIi1Tak kul"nılma "iLimi ", .. yı 
konm.ık .. d ... Çalı"","r., hak ve öqllı1UId«ini seliı
arme yr;r;ne bu özgürlüklere sahip oI�may .. nt&r" du· 
rumunu işçiler Uzerinde b.ı:ıkı �pnuk için kullınm.1 
eliliml«i .ö ..... mek, enıekçll«den yana h«kesçe .-
ı.,tirilmesi ... ken bir tuıumotpk deA«lendiril.bi-
lir. 

Ozede nade etmek gerekirse. Işçiler ıçlSındın eka· 
n omik boyutunun oI.."lu ohınk yorumiMmu ol
dukçı zor lözliken Anlatm""ın sty .... boyuu.ınun ba
ıı lIııinç gyı .. bllecek ....... lan kapad,l, .6yt .... bil ... 
En önemli sÖzüken nokta Tllridye'de styui Iktldann, 
uy",lanacak .konomik ve sosyal politika ...... kaltl 
Uzerinde de biıı, lşç;lI«e danıprak aptrınmuanen 
... klilllinl labul .tmi, oIm.ı»dır. Bu ol",. Anlatmi
di irade edilmi, oImakll beraber . ..  dece Tı.It-ll'ın 
.. ",r kabul edilmesi .. An"ınwıın bir çok ..... hll
klinler kapr.ımı, olmalı nedeni ile Dm ınıımı ne or· 
.. yo çıkmil gy�tnlZ. Bununla birlikt. hmll gyı
lablle<ıek bln..t!anpoı oIUtltrdutu dl/tUnlJebll". TIlr
kie'de .. çek onlamdl demoknllld.tme bu yılndı 
çok raı.le mesare alm.ıkl. mimkUn oIab1lecekdr • .e bıJ 
yönde bir wnut uyandırmıı nedeni Ile Anlatmann bu 
bn(1"1ı hINemek ıerekir . 

An""""nın hlikiiml«i ..... ındl. yukındakl -.na 
illıık olarak Itçllsin yöneıime kaul ...... nın ... ldRI
ilnden SÖZ edildlAI ıöriilmektedlr. Ancak ııpıı lfad.
nın son derece belirsiz oImuı bu konudı iyim_ yo-
rum"r yapıl ...... nı ensell.rnektedlr. Gerçek bır 1Wt1-
milTOn. iıçU«in. llretimln mık .. n ve tipi. Itin iIrJjII
i"' ...... i ve teknoloji .. çimi. kim dalıul ..... biçimi 
vb. tipte ka ....... 'dI .öz Ahlli oIm.,1 U. mUmkon oia
caAı .çıktr. Voksı iıçilerin iı y .. lnde piıen yemejlln 
lisı.,ini huınom.ık" .öz Ahibi oIm.ılan yllnad ... ka
tıl ..... sayılamaı_ An"ı_di 'if' alan hUkme bakarak 
.ilıo edilen katılmamn .. çek bır kaulma dOı",lnl. 
seıiril.bileetiini öne sürmek mlmkiin ıörllnm<mekte
dır. 

SONUÇ 

V".rıdl .ytooıılı bır biçimde belirllınıeye çalı,ıi
dıtı ;bi. bul olumlu yönleri oim.ı1d. beraber. Top
lumgl Anlatm.ıyı d"' .... tik .e ._010 bir biçimde 
deAer�dirmeye oIMı.J.k yoktur. Anl.1ım.1nın temel 
r.ı,er .. ı. bllıl!lk Lı 9.v�l .. lnln .... hed<fi olan. i,çl 
ücretJ«ini kısrNk "e " ÇilhltYliil b.ın • .,." kunmk 01 .. -
rak ıözükm.ktedlr. I""n emeı!lnln. bir .. blO ;bi p.
urdı meta oI.lr2k alınıp. kiralandııı sistem wrlılını 
siWdllrdli<ç. It yo da çalılm.l barı,ı diye bir !Oyin 01.
m.ıyıcaAı .çıktır_ Anl.tm.ıdl ilk hedef. TiIı1<.I,·in 
kilmu kesiminde çok gilçlU olması ned.ni ii. bu k .. lm 
işçilai olnaklad .... BununlA beraber, cl.ıha önce de 01· 
dulu g;bi, k.1mu kesiminde oluşan ücreder özel kesi
mi de .tklley".k; dol.yh yoldin öz.ı kesimde örııOt
lenmi, buloo�n işçilerin paarlık IÜCÜ üzerinde ofLl"l1-
lu Y.1 da oIumsuı bir etkide bulunaCaktl'. 

Yukarıd.1 da belinildiii k�piQlizm buhr.ın um;an
ianndi d.vleıi yardı ..... çaA.""k .. ... devl.t bu ılır 
.. nblmalw ,hıemin sorunlomnı çözmeye �1,m.1k· 
"dır. G"'nu<:I'nln bellnıiji ;bl d.vlet. z ..... yıcılık 
zırhı Ile bpl.ınmı,ş bir hegemonyad., w bu heaemon· 
yı bır grubun ürelin" dQzenlndeki yft'lne dıy�n.k 
kurduAu sosY'I. kiiltü�1 ve Id.oIojik -ıenıerılilil ırade 
.tmektedir. Vı da bııi<> bır deyııle devlet mlldohıl.
sinin yönü, içerill ve ımıçivı önceden belırlenmı,tır. 
Bund . ..  It ıyı niyetli. insan ....... 0Im.ık y.tmez. Solt 
Iyi niyet, 100 yıl kadır önce, ı...lpl�list ürelim modu. 
nun delil sadece ebAlbn1 biçiminin deliıiminin p. 
�ktiAlnl .. bunun di devlet mlldahal .. ı ıle !>Alınabl
'eceAlnl ileri süren "B.y Ouhrin,'n" .çmuıno dU,
mekten kunar.ımu. 
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NOFUS SOR,UNU UZERiN E  (2) 
CANER FiOANE R  

"NUfus ubşı" olgıı5u, sooyo-ekono· 
mik yapının doi!Jl bır sonucu, bır pIU'. 
�Ui oIaıak görülmemeDdir. Her üretim 
biçimi kendı nüfus yapmm oluşturur, 
dolN. Ama bu olwıtunna, nıebnlk bır 
nedeD"oDu� llişkid deAUdirj aym 
üretım biçlminlD egemen oıdu� her 
ülkede niltıı. artışı birbirinin aynı d�· 
dır. Olkede lOI)'o-ekonomlk yapı de· 
1ı,lIllnde nüfus _,ı, bemen yenı -uro. 
ilm biçimine IÖ .. Jıorıdi/ilindc. olut"· 
wrmu. TenlDe. yenı dÜlenin ber öR_ 
cıbl o da ulntılarolı, _plananı< 
IDanluca d&'iunltniT, pilnhnu. BUDUD 
en Inandırıcı örnell, orta Arrya Sovyel 
CumhurtyeUmnd.kI durumdur. 1917 
BUyük EIdm DonimI'nden ıoma S",,· 
yeu.. BiılllI'nde Ül'lIıım d ..... ni köklen 
detl,lI. Veni düzend. yeni bır niltıı. ar· 
tış biçimi olu,tutu, nüfus artışının azal· 
dılı ,örüldU. Ancak bu detişlkllk, ber 
cumhuılyette Bym hızdıt, aynı yönde oL
madı. özeltikle özbekistan, Azerbeycan, 
Kıııızlstaıı, Taclililan, TUrkmenistan 
Halk Cumhuriyetlerindeki nUlus artışı 
ölold böl,elerdeld gibi hızlı ye önemli 
bil clifÜl ,öslermedl. 

BILIMSEL SOSYALISTLER IKI GRUBA KARŞI MüCADELE EDIYOR. 
LAR: BIR YANDAN NüFUS ETKEN LERININ TOPLUMSAL GELIşME. 
YE YAPTlGı ETKILERI REDDEDEREK KABA MADDECI KAVRAMLARı 
SAVUNAN LARA KARŞI, DIGER YANDAN DA TOPLUMSAL FlOLAKET. 
LERIN KÖKENINI NüFUS ETKENLERINE BAGLAYAN VE TEMELçö. 
ZOM OLARAK DoGUM HıZıNı AZALTMA POLITIKASıNı SAVUNAN 
YENI .... IALTHlJS'ÇULARA KARŞI. 

Dünyadald nüfUl ıaıtı,ınaIuı konu
sunda tutulacak yolu Guzenty til, .. 
özoWyor: "Bu tartışmalar _oda, .... 
yallll ülkelerlıı !emlllcllert ve lllold 1Bka· 
leriıı Markalal bUlm adamım, M_ 
LeninIn kulOnun !emel ıı...ııertnden 
yolı çıkanı<, ıkı CNpla yılmadıın mb· 
dele edlyoılar: Bır yandan, niifııi .ıu.ı. 
lerinin toplumaal ,eutmoyı yaptılı ıı
kUm _ reddtdtrek kabo ... ddıı· 
cl ka-.. .YUIIIDIID kaııı.; bır yııo. 
dan da yanı,. blçlmdıı loplıımal Ce". 
keUerIn kökenini ııüfus .Ikanlerl .. boR· 
layan ve lemel ı;özikıı olarak dotum b� 
'DU UaHma poDUkuuıı _YUIlRll bır la· 
kını yenl·MalUıuaçu ka....nıamı yan. 
dqlanııa 0"'." (12) 

Ş kndi Iklncl bır ooktaya ıelebillıiz. 
EmekçUadn durumu nüfus artışından 
naa1 etkilenJyoı'? Bu durumda emekçi
lerin yuumıı bır nUfus poliUka .. ııııai 
olD\abdıı'1 Merdorun nüfus artışımn 
toplumun soıyo-ekonomik yapasma 
önemli bir etkisinden söz ebnedilini 
söylemı,tik. Ancak ıU. bUyüklüe;; kODU· 
IUDda yuar, çoculuo emekçi sınıflar 
Için bugün bir yardımcı ve gelecekte bir 
","ence oldutunu düşüniyor. BUDU sa· 
YUıımak içID blrbıı oIaıak "aile 'yı .. çı· 
yor, bütün toplumu ya da emekçi RDJ
!ın lüırıUnii gözönüne alınıyor. Şimdiki 
durumda emekçi ailesinin çok çocuk 
yapmak. zorunda olduRunu sa:runuyor. 

Yazar. ılle birimine lnerek, emekçile
rin ,imdiki durumlarını bil vert, dotı,· 
mn bır durum gibi dÜfÜriiyor. Oya 
b. kapllıllll iilbde 14çl .nmı ekono· 
ınlk, damokrallk lıaklıınm almak ıçın 
utıqma.kta, durumunu düzeIbneye ça-

hşmakladır, nerid ör&ilUer, ,,,,ç.k kur· 
tulu,un nerede oldulunu bilerek işçl
emekçi 8D1Oann bugünkü çıkadamu sa· 
vuDurlu, yenı kazanımlar elde ederler. 
yaz:ann "daha üst ımıflann sorunu" ola
mk gördUaü nma, bakıcı,kıoş _RIan· 
maa Ialeklerl, Uerlcl ör&ilııertn gündem· 
deld konulandır. 

Bugün, büyük kenUerde yaşayanlar, 
<lIUın ye ,eUr düzeyi yükse k olanlar, 
Ialedlklert .. yıda çocuk yapabUme bak· 
klDl kullanabUmektedirler. Bu hakkı, 
emekçUer ıçın de RRlamaya uaıaşmak 
Dericllerin gll .. vldlr. Elbel .. bu bak öle· 
ki ekooomlk-demokıııllk baklardan, I.şçi 
1'e emekçileriD yqam düzeylerinin yük· 
.. IUlmesi, etııım, .11ıIı gibi kamu IÜ
ınıerinden yaıarlanmanın aıttınlDlUl 
utnış1anndln ayırdedllemez. Ama, bu 
uıtrqtano bır parç ... olduj!u unuıuı ... • 
malıdır. 

Uçüııcii bır nokta daha var. Vazar, 
nüfus a�mıD bızı sonuçlam yoJ açaca
ımı da düşünhyor. Çıor ç .... lerinin .n 
böyUk korkUlUnu !Öyle lanımhyor: 
"dünyada bunca ı,ııtz, yoklul ve aç insa
DIn lO)'1IUlln artma" cıderek bu Insanlar· 
da oybedacek bir ,eyl.ri olmadıRı 
blllııclnl uyandırablll:r v. bu Insanlar, 
kendı kacleılertne ahip çıkma doRrultu· 
sunda harekele ,eçlrtl.bIIlrdI." (3, s.1·2) 
Be ... 1 bır düşUnceyl binlerce yıl önce· 
sinin' ·  ecıemen anıI1aruı.ın sözcüsü olan 
ArIoIo'nun da Dert RiırnÜf oirnuı Dginç: 
"Nilfıııı artışmdan dolayı IŞOIZ &üçü ar· 
tiL. Bu a.rtJtm ıonunda bJ. güçlÜller 

Politika serüveni ya da 
nasıl zengin olunur? 

Esld AnI=ı Belediye Başlwıı V .... t DalolQy'ln hisselerini DISK'e .. t· 
maya 'Ikna edilmesi' Uzerine .. hipIIli Kem.1 TUr1<ler'. geç.n POLITIKA gaze. 

tal uzunca bır süredir "I,çl sınıfı.dın. (I)", liÇI sınırı harıkeline kUrur etlik· 
ten son .. piyasadan çeldldl. Geçtilirniz giinlerde uçakla ıStanbul'dan gelerek 
CHP'y. IQydını yaptı .. n 1, ... 11 Cem 'In ''i�Çı sınıfı .dına" yudıAı yaıılan 
nlmen bl, ınrlu .. tılımayan Po1illk>. «ız.lalnln sahipIIAI OISK' .. n Maden· 
ı,' • •  kunldı. ıSmail Cem 'den son .. gazetenin b'ıına ııedrUen Aydın Engin ve 

oya Boydar (Engin) ekibi de gazeteyi kurUr>madl. Her.y l!Çlle,ln .Idatla" ... 
dan onbinlerce rı .. takviye Ile yayınını sU,_n Pollllk>. gazetal artık plya .. • 

y. çıkmıyor, Resmi llon .1on "naylon gazele" ola .. k blr1<açyliz .det buılma· 
ya d • ...., eden Polillk>. gaze1<>lnde Aydın Engin ve Oy. Baydar (Engin) de 
yumıyoriar. PoUdk>. serüveni Maden·lı·e epeyce pahalıya ... 1 oldu. Maden· 
Iş yöneddlert bu maceranın ıorumluluiunu taŞlyorbr ve Işçilere hesap ver
mek zorundalar. Bu hesabı vermek pek kolay dotll. Hele sendllwıın sahiplı· 
ğlndeki bır gaze .. de sendllwıın haber1erlnln, puıeye ııedrllen bültenierin b.· 
ıına "ISTA" .dı konulank y.yınlanllWlnı ıuıı edebilmek hiç milmkün delil. 
Polldk>. Gueı.slnln Genel Y.yın. Yt;netmonl Aydın Encın .ynı zamanda 
ıST A Haber AI.ı",nın d. "hlbL. Maden-Iı'ln sahibi oldulu puıeye M.den· 
1,'ln haber1e,lnl .. tarak epeyce bUyUk bır mlkqr .lac:>klı duruma ııeldl, Şim· 
dı Polldk>. «ıze .. ,I'nln 'resmi Ilan .lan bl, gazete' olarak bl, doteri yar, Bu 
dot.rin piyasada pmı olank wıılılı 8-10 milyon lirayı buluyo,. 8·10 miL· 
yon ıı .. lık bu deAerin önemlı bl, bölümU IsTA'nın Polldk>.'dan .lacaklarıN 
karlılarn.ya gidecek. 

PoIldka serüveni bitti. Arnı. I�çl ıınıfı adına Işçi sanrfına. oynanan oyun
lar bl_dı' Polldk>. serüveni de bu konuda baıdan ıçın öıtredcl olabIIdiyse 
kir hanelertne yazımlaı' ,ene de. 

devrim yapmak .terler. Bunu önlemek 
ıçın de nüfus aıt"ı kılıUanmalıdır." 
(ll, •. 178). 

Oya, nUfusun tazıaIıIı devrlnı y ..... 
14<:ak bır elken olamaz. Çal detl,lIren 
devrimler, mıfus _,ının en yükaek o� 
dutu ülkelerde ortaya çılmuı delUdlr. 
Nüfus aıt14UUD yan,latılmuı da Deriel 
mücadeleyi &üçü bınıkmaz, bınıkamaz. 
Urlanls !Öyle diyor: " Markıislier, kapı· 
ıaıı.ı ülkelerde Işçi anıtı ıçınde aıle bii
yilklül\inlin llD"landınlmaa yaypıılaııı· 
yor olla da, bunun proletarya yönünden 
ıımf 511.vqmlımn şkldetlni etkilemedltl
ne Iııaruılar' (4) 

'I'I.hLrV Merdol un bUd1rbii iir.arine 
olan _"maımıı, yIoe Urlaııl.'1n bır ya. 
",ından aldılan" bir paıagrafla b1l1ıe. 
Um: " ıruru. art"ı yönUnden berbanııl 
blr yapay engel konulabilecetini göz. 
önüne almayan, oldukça yaygın bir ku
mm YUdır. Bu dÜfüDCCdekl yazalfu, nü
fus mışı bw besin üretlminden fazla 
olan ülkelerde bu durumu yalııızc:a 'u 
nedene baRlarlaı: Çarpık laplunual dli
zenı üretim güçlerinin geUşmell ne üre· 
ıım Illtkllerlnln nilellRl aruıııdald 
uyumaızluk. BüUin 1Bka1... .e 101)'0-
ekonomik ıeIı.menln her dönemine uy
ııuIandıaı zaman, bu kavram, Markılzm
le llgiaI olmayan Iııba maddecilitıo bü· 
tün izlerini la,,,, Bu dUşU""e, ancak U. 
kal bır karfl-MalUılllÇuluı. Oıanı< ,örül .. 
bWr: (5) 

son bölüme, Lenin 'ID n"ıitus konUlU· 
nu özeUedltl biçimde bqlııyıılım: "NU. 
cuaCOlıI _., IkClOomIk güçlliklerln daha 
da zodamaaDa OId.n olur, ama bu güç
lükIerIn ardında yalan neden delildir. ' 
(5). Bu fomıiilaayClOdıı lId öRe var, 1. 
rmfus artışı ekonomık güçlüklert art_ 
2. N"ıitus art"ı ekonomık güçlüklerin !e
mel nedeni detUdIr. Bu IId öR .... n blrt· 
alnı löDDazUklen &elmek, olaylan yıınhş 
yorumlamaya oedllD olur. Kabı. madde
eUer blrlncl oaeyl göreınlyorlar, yenı· 
MallblllÇular da IIdnd noktayı g!izden 
kaç.,lYoriar. 

TüD:lye'de nllfUl konuaaada, bu *li 
edUen yııııIışIarm b. IIıIaInin da nı ol. 
dUlunu ıöröyonız. Bu yllllıt lörutl .... 
kartı doRrulan _YUnmak da yına -,.a. 

. u.ıı ... dÜlUyor. 

T\irIı.1y.'Uı! demokralık .oplumaal 
mubaletelln nüfus kODUlU"" ortak bır 
lam, omk bil ııotı, aç. olmadılı da 
bır ""çek. Oya ı.çı .. emokçl aıufia. 
rm çıkarlan lçID ... nulmaa IC'elıın 
noktalar ftl. 

He"eyden önce, emekçUıdıı _k· 
leri lOyıda, laledIlıle1 uırıaıı çoc:ııJı: 1IIıI· 
bl oIabUme balılwun atıanıııaa .... 
nulıııalıdır. 8u�n loplıımun .ılçük bır 
alimi ane planlamaa yilnı.mloıtrıd.n 
yaıarlaııalılIıruokledlr. c.ııı, em.kçl yı
l!mIar 110, bu yönıemlesl kulIanamaınalı.· 
LO, bu yüzden kadınlar lLIı ak ",be ka� 
makiodır. Sonuç .. ollaya ıiifüiıier, o· 
dm baltalıklan, IYI batılmoyan bebekı. 
gibi bır dızı ıoplumal .1hI< .,runu çok. 
makiodır. 

öte yandan, emıkçllae, .. .çocuk 
IBRI«ı lıI:I�ıInin UJq_ ...... 
meOdlr. Dofum U_ bakım, .. don· 
ma, _nıne &Ibi konularda biliiin TUr
Idyı'yl Iııpayacak bır koruyucu aIJık 
lıl:lmeUari alı kunıimaiıdır. 

Soouç _k, .... _ ı-kan, 
berk_ bem IIIodllt .yıda çoc:ııJı: yap
ııwuıuı bem do pbo " çocıüluaı -I· 
lıkIamım ,UYencal oIıno1ıdır. 

KAYNAKÇA (Dc_) 

(II) V/ıiinıy, M.lln: T.1ut%j1 Ç41rn. 
da Kallırıma So",,,,,, Va'" YCl)'III
ltın, OCGit 1914, lıııınbı<1 

(12) G ... ova/)', Y.. Popultıllon Prob· 
..... and lh. DcILOIO ..... C..,ntrloo, 
InterMdonal Affoba. MGrt 1 911, i. 
ı ı ı , Moakoı.ıa. 
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UZLASMACI LIGIN ADI 
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DEVRiMCi Li K OLAMAZ 
E.Id,erbir'de uzun si.ircden beri Ett· 

tim Enstitüıtmden kaynaklanan faşist 
liklicülerin baskılan ve sıldtnlan devam 
ediyor. Okulda ilerici öercncll ... dövü· 
lüyor, ölretrnenler saldırıya ueruyor. 
BütWı bunlara ralrneo ESkişehir Valisi, 
12 Mart öncesi me�hur Sıyasal Bilgiler 
baskınını yöneten ve şimdi Eduşehir 
Emniyet Müdürü olan Altan Onal ve 
onun yarundan 8)'umadlAı, Toplum Po
lis müdürü Fevzi Çalı ,kan �ıÜlÜ l.3şist
lere kanat &eriyor. Fq� derneklete do· 
kunmayıp, ilerici dernekleri olur olmaz 
nedenlerle kapllıtmıklı iiı kazanan CHP 
döoeminin valid Nazif Demiröz, Eeltim 
Enstitüsü Içindeki tün olaylann sorum· 
JuJutunuUerici ötrtemen ve öCrencilere 
maletmeye çalışıyor. 

AçıldıRı pıden beri ERitim Enstitü
si.kıde hiçbir clddi önlem ahnmadı. Şeh· 
rln ana caddelerinde ilericilere aldu 
mıktan eeri dUnn&yln faşistler Hamam· 
yolu caddesine '''Erltnekon Caddesi" 
aduu takarak. kurlanlmış böl� ilan et.
dı •. Bu coddedt laılll aaldnpniar tara· 
fınelo ufuı yaNa. ve ölim uhUk .. I .� 

lanan öeretmenlere, Vali, caddeye bır 
daha ginnemeterinl tavsiye edebl.llyordu. 

20 Temmuz Perşembe günü, Ee-tUm! 
Enıtitiiswde faşist komandolar bomba 
atarak 2 öeretmeni bıçakla aeır yaralı· 
mışlaı. Olayla"n aynı gece devam edece
� herkes t:ırn.fmdan blllndiei halde, ,şe· 
hirde bu azgın saldırganlara karşı hiçbir 
tedbir ahomadı, Saat 21 .00 malınnda 
TöB·DER bahçesinde duran öRrotmen· 
lere otomatik silahlarla ate, açıldı \'C bu 
arada başından yaralanan Kemal Pehli· 
\'an adlı ö�etrnen, b.utaneye k::ı.ldırıhr· 
ken öldü. Aynı olayda bir b::ı.yan öeret· 
men kalçasından a�ır yaralandı, 

o' 

PROVOKASYON USfALARI 

Vali 'nin oyunu bundan sonra başh· 
yordu. Maoculaı· cenazenin kendilerine 
ait oldueunu ileri' süreceklerdi. Oysa öı· 
düNen öR'Ntmen TöB-DER üyesiydi ve 
olay TÖB-DER bahçesindt oImu�ıu. 
Demokratik kitle örgütjerl lle toplantılar 
yapaldı. Bu örgütjer öldürü1en öRtetme· 
nltı TÖB·DER üy .. ı oldutnu belirurek 

YÜRÜYÜŞ 
okurlarından 

ıZMIR - TORBAU 
ILÇESI'NDE 

ÖRNEK BIR ANTI-FAŞIST 
GöSTER1 

6.1.J918 P.,...mb. lÜniJ TMlıall'ya 
MJa G.,..ı BatulU 'ruMe,m IGCIt 
14.00'''' .. ı.CIII ho".ri biT fÜn .. _ 
linde,. onOlll edile,.", hollıın luatJlmtIG 
.undl 

Tii""" Torbabya neden ,elyordu' 
Çlinldi alçMça c1noy.tı.rin iflenerne· 

dillI, {o' .. 6rıı/illoriıı taban bulamodılı 
ıoyıll Yer.""n birlıi Torbalı idi. Bu du· 
rumdan hua-ur8ld' olclnar uardı. Fa,izm 
Mn ıUi�tiI�ç. ıüçı.rılr, {Ofiz", itçi .. 
.melıçl Iri".leri yıldırd.�a ,üçlenir. 
Tür/dy.'cUld (Of'" hnn'1nlfD1 bir 1UJLJUı· 
tml da Torbalı'da .,dılerne" lltiyordu. 
1'Ib*ıI,'fn ÖZ.LLIL1,. Torbalı'yo ,elişinin 
ned.ni d. bu idi. Konuşma ,ünü·niin P� 
pm" IÜftÜ olanlll .çilml, on .. do 
biT _Iımh d.,ı/ ldl. 

ÇiiMH P.,.,.mbc IÜnIJ Torbob'lUn ye
,..1 oiıınıll paunydL K6ylerdcn tIC kom· 
fU Ilç.ı.rd.n holk ç.,ltU ihtiyaç/arvu 
_dmnd ıçın "....,. ,.Iyordu. z.,Un 
IriCI. tDbanı bulama)'Gll MHP için bulun· 
ma bl1' trttsttı. Pautv allf-vm. iç bı ,e
on hollrın biT holababk ıIL""� toplan· 
,.,.. lralıla,,",ı dliflirtUW,o,du. Bliyı. 
b17 dÜfünce lçlnd. oJanıll ıoplantı pnii 
Pe".mbc oılarall .ptanmtftı. 

'!Tir"",'1n ,.ı.c." hab.rinln duyul' 
..... Ilıremı. Tiirfılye /,çl PartlMı.,. on/i· 

lot'" Torlıalı ,ençUL' d.molrrodlr d.r
ııı"'r uc CHP ylS""dm lIurulunun Iro
MOOIr eyltmb � 1UJIUı".". yolu.Nlo· 
icl .irıaranna: ra'men CHPWIe,. TlrIw,'in 
,."""'" 110""''''11 PIOIM/o ıçın aktif 
oianılr .ylem ionmcMI yolunda orCralı ça· 
ber hGl'Cdmar. 

Jı.rlclı.rln. onlt·""ı.t ,.nçı.rVı "" 
lOI)"oiidnVI yaptıürn top4cınllkr LO .... • 
cu hiç bır "' ,",pçu MmP ıllıre/U
an )'iip .... .  ylır", ii�nd. or&a:. 

bir platform oıU,turmutlardır. 

FAŞIzME GEÇtr YOK 

p ..... rnıı. ılinü ö,ı.ye do,", anti· 
(IJf;'I pJattomıdD birle,.n demoltludlı 
giiçlerin lIonuşma,.,n yapılaotıl. ymn 
)'OlunındDlei aJancı (atizmi prol",O için 
yaUOf )'GLIrIf dolma� ba,lamlflı:ı:rdL Kı· 
M bır IÜlWd. halkın do luahlıntayla ,mil 
bir anti-laf'" IdCIe oıU,hındmufl'u. Tür
.q lonUfrrIG yapm41c için ,eldlli anda 
''Katil Tlil-lu, D<{oU" .1o''''''11a hor
,.lanmııtr. Konu,mCIlUn bOfladl#. 
andan itibcııwn ıoplanon lritle", tarafm· 
dan ''Bolımaz TUrklye ", ''XGhlO''un 
Pa,dm", "KGdi Türke, De(oll" "o,an· 
lcrn .üreıııı u .. ..  Illin bır biçimde ahlnuıyG 
ba,landı. Bl1' .;ı,. 'OlVU EI/tim E",tilü· 
lerind.n w dller ynWrden ıoplanan 
buleme (of.' _tiu.r otobüileN 
lionutma yeriM ,-Idi"r. 

Biltün buna", ro'men ha/lun mrarfı, 
tutarlı MG. müocıdd,. tonunda TUm, 
uc bNl.ımd.,; Iconu,mcmın ba,lamaan· 
dan "-ıl bir Iii,. .arını ,eldikle'; atoba· 
larvıa atayaralı _çmd zorunda brro/ul· 
mlflardır. nu bo,an Torboll'dGlri ilerici 
yurt.uer, demokrat ve .�alUtlerin or
tali mücad.Ie" lOnucu elde edilmi, ı.H! 
Ilim olanlll ilçe içinde yiiriiyÜf ba,lahl' 
mlfhr. Yol boyun" Torbalı halııııun kG
ırimoıı ve .U" 'ÖIlfrllerl arDılnda 
dAıanl edenle AtırlÜrlı meydlllUllda .y-
1/1 duru,uya .on bulmu,tur. 

BAŞARIIl EYLEM VE 
"DAR GRUPÇU" HESAPLAR 

Tt;U,'fn Torbalı'ya ,ell,W pror..to 
lçbl oluftu"'Gn bofG7llı eylem birlt'i 
lOtIund4, bUtlin bu .. lif"","'; daha et· 
ırın bir biçimd. 1I1C",",.. uJaıhrmak 
cıma::ıyla TIirltlY' 1", Port/II", olayın 
bır bildiri ıı. doy""""""",, CHP "" IrIt· 
ı. örıı/itlorlndon TOM.DER, TVS·DER 
IM 'l'OB.IJER'. Ö.-/ o_� lö/llnnJlt. 

FOf&.tle,ee 
öldürtilen 
ö"..tm.nin 
cl'nıa;ıe tÖ,.ıı.I 
iç .. TaB-DBR 
önünd. toplanan 
Ilala".",,,, 
yürii,Üfii VOL, 
Emniy.C Müdütil 
.. TaB.DER 
yöneticilerinin 
çabalanyla 
.nıc'lend;. 

törenln TOB·DER tarafından yapalma· 
sında "ILLI ettiler, Bunun üzerine Maocu. 
lar toplantıYı terk eUller. Cenaze töreni 
için btr komıte olu4turuldu ve tören 
programı hazırlandı. Buna e:öre tören 
TöB-DER ön�de başlayacak ve mezar· 

tUr. Anc:a� bu .on,,"." ,.nit bir biçtn. 
d. /ıonUf""� .... lidild/llnde TO.B
DER tn "'rilmed t«mıikili biSy'" bir 
.yı.mi Partililırle d.Ii', derno�,./ik iri/
ı. örıı/illorlyk ya�/arvu 06yı.",i,ltr. 

Bunı40 bir ,.Ir amaç uardı. Bu da 
TOB-DER ylS,..timinde bulunan da,. 
flI1Ipçu tDtırlon UIW edin.n ..... rlem.c;. 
ıer''in bafGnYla bitirlJ,ın rorIN,'1protw· 
to mifi""ni IIlD'Idilnint mal etm.,ıı ilte
meleri idi. Bu ,dild. Türleiye Irçi Parti· 
lileri .ylemJn dlfrnda ,Ii.tn-ebiı.cellleri· 
nilOlUyori:ı:rd'ı. . 

Ald:ıcele hGıvanon bır bildiriyi 
TtJM.DER ve T(}8·DER terMik/ıınn. 
IUnanıll ima:alı:rt7na1ı: ;'btmi,lereli. TOM· 
DER tIC TOS-DER tenuik/"ri bildirinin 
b6yle luızırlan4MG�aca"nı. om" oJınall 
protato ey"m/nd. bUlullCln tiim PGI'fi 
vi' ontl·(o,. ,.nç'.,.den ""..kikrin 
alınma.ıu ,.temlflıtr uc bildin'nin ortall 
o_k hGıJrlonmoanUl ,.,..lcItlilini Wl'" 
ııılamlflard ... Töb·V., "m.llc. bÖ1ı. 
bi, ,I'y; Irobul "eme:yecclini .c;ylemi,· 
tir. Bunun _erin. -ru·m-Der tl. Ttı.Der 
temıfkileri anti-ta,iII fÜÇbirQiNn IC
�lIti1i biçtnde oıU,amayot:olııu uc baı 
da....,,-upçu huaplorın oldu'unu 1Öy1e· 
yeN ii çeAildilden,.; aç,,,amlfJrırdr. 

Doho,'0111'QI'; ,.I,melerde Tü.Der 
'emıikiıi dc/blan:a TOB-DER 'f )'Dnlatla· 
mun düzeltilmai için gitmi,. d. hiç 
bir ilgiU bulııırıom", ... 

Ancall Töb·D.r bildbVinin dG,.hlmo· 
..na bir gün ula çefitb' kurulUfar ile 
femaleileriyle toplan.lmlf LI' bu topan
tıdo Türlliyl' Irçi Partili,.,., Töb·D" 
yönetim lIuJV"',un " ittirmi, oldlllu 
laurvı yanlıt oldu"'nu ılSylemit ue anti· 
(aşili, anli-cmprryalilt mücadellde bu 
liir dar ,rupç" tavırlı"ın (a,iz.mi ,üçlen· 
direcelini belirtmiftir. Bütün bunanrı 
kabul edilmuint w,," TöB.DER Um' 
.ilc� bildirin;n da;ınlnuıflru (Töb·Der 
tek başına dG','aculc) ve dGha .onra 
elqtiri ,etirilmuin' '''�1TQ·,lerdir. Tlir
kiy� ltçi Partililıır bunun da yon'" ol· 
dulunu, bildiri e)'leminin dGluJ ,.rçelt· 
"',nvdili";. ),anlftı.,rn diizeltillbileee
kini .öyleyerdı, bildiriNn bir ha(tD 
,onra tüm and-(a,.C ıtJçlerie birlilrte 
ortak oblUlI haırrlanlp dG'ltdltltUJnI 
önıtrmj,lerdir. Bu ,örüt orada bulu,.,n 
herke. tarafından b.nlmanmlf ııe top· 
bntı 'ono .mU,tir. 

BUtUn bunGnI ralm.n TOB.DER yö
n.tiefllrl �rtui ,iinii ı,1r ba,Grına bildiri 
ekılıtarak dar f"lpçu hflClpJanrlı ot1rJYG 
koydUGr. 'Toplurna:al IlerlerI'U" adına 
and-fo,.t eylem blrll'inda bo.lUftCU 
tcwnrvu orfa)'G lI0)'0'rak Icllıldıro.n -a. 
y"'Gnmlfludv. 

FERIDUN TAŞ 

hla kadlr y�e(:ekti. Buna kal1wk F..s· 
kl,ehir Valisi. Emnlyeı miidür ve CIIP 
yön.dcUerl. lÖ .. nin InU·laıl" bır &ö .... 
rlye dönilımeoinl önlemek ıçın ellor1n· 
dtn "le n pyreti ılIster_Id ..... 

Tö .. nln ıonımlululunu ılan TÖB· 
DER 'de bundan ktu blr .ur. öne. yapı· 
lan konpdt yöıı.time "I,n CIIP'U 
grup iae "aman CHP hüklmedn. muha· 
lefet yıpmayabm. otay çıbnna)'lbm" 
anlayı,ı içindeydi. TÖB·DER ba,kanı 
ıek ba,ına Vali YI! Emnıy,ı MiidüN Ile 
IlÖrilılü. vın. cenazenin TöB·DER ö· 
n�de kısa bir konutma ile ınma töreni 
şeldlnde olr 'uını, yiJrU)'Ült lre Izin ver· 
mey«.,glni blldlrdl. VaUnln bu lulumu 
um ilericiler tarafından bekleniyordu. 
Fakat demokratik "klırın kuDlndma· 
sında kararlı olmaıı umuWı TöB·DER 
Ba,kanı'ndan Vall'ı" "latifa eı. biz 
muUıkl bu cenazf); kakhraCllız dtme· 
si beklenirken. 'Vali bey, öyleyw ben 
istifa edmm" diye karşılık veriyordU. 
8u sözii'ı arkasında.; " brn "dersem soL
)'alistler tekrar yöne'me etlir" t.hdldl 
yauyordu. Vali. Emnlyeı MUdUni. TöB� 
·)ER yönelimi ualuıno _uııda TöB· 
DER Başkanı Vally, yazdı dilekQf .. r· 
di. Sorumıululun kendismde olmadılını 
bildlrdi. Vali dt ıörenln TöB·DER ö· 
n�de kı .. bir .ruM toplantısı ,eklinde
yapılacalını \'� bundan sonra )'W'Ü)'lif OL· 

mayaaRını, sorumluluRun kendisinde

oIduAunu yazdı oian)c lçıklayacakıL 

VE UZLAŞMACıLAR 
Bu pazarlık diıer kurulu,la ... son ana 

kad3r duyurulmadı. Cenuenln saat 13. 
30'da cornlden �ıklnldıklan ""'rı TöB· 
DER önüne eelirllee<ti söylendl. Suı 
l 2 'de demokratik 0rıüıl..- TbJl.DER 
önikle geldiler. ul )'Irımda. cenaze 
TöB·DER öniine poıı, Lınrandan ıeıt1ril. 
di \'e orada toplımınlan. cmue tOl"f'ni. 
nin TöB·DER önlaıdf kıu. blr kMU$ml 
şeklinde oIacael )'ÜriiYtiOÜI1 )'Ipılma)'a' 
caRı ve TOB·DER'ln ��t.n ıoıııın· 
lu oImadıel bildiıildi. 'l'opk.ıluk 1C:1kta 
provokasyonı iUliyord\ı. Ctnllıt' yün.ıyü· 
,Ü y.p�dı�. tAkdirde, TÖB·DER ya ... d. 
minin ka.rana& ft . uzll,macı hltumu so
nucunda polisle karşı kar�ıya k.tm.cak 
olaylar ve bir kıyım kaçınılmn ola, 
cıktı. Vali, Emniyet MUdWil 'ie polis 
'föb-DER yönetimi Ile anl_$IJ'I.k cena, 
z�)'i "ötürecekU. Nitekim kı. bır ko· 
nuşma yapıldıktan 'onn., polis cenazeyi 
alıyor \'e oradan uzaklı,ıyordu. 

TöB·DER ÖlÜ\de !oplanan kurul",· 
lar provakasyona ,elmtrnek ıçın cb�d· 
dı1or. ESkiŞehir Vılisl ve Emniyet Miidi.i
rılnliı provokaıyen konusundaki uı.nıııı· 
htıııı bilen ve TöR·DER YÖnfticilerimn 
bu uz1a\mat'1 ı.wnnt ,(hen demokruH'" 
kitle örgUUm IONmhılu.klarınm enetı 
nı yerıne ptirdU •. 

}·OROYt/Ş · l AOVSnıs lIf! I I  
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AMBARGO OLTASI KIBRIS1A 
TAKI LI ,DU RUYOR 

a.çıqlml& _ lçlııdı _ 
s-ıc. 'I\IdıIyo yo ayplıuıolı liIah 
_ .... _DUD "t.,...ııu _ ' _  
.... i:oıuııu aldı. Bu _ tODUyı. B
_ bOlIIa ç_ bu_ III .. bil 
Iıtıyoda Iı:oqıluıdı. Bu 1b1lJ _ _  • 

AMERIKAN KONGRESININ BUGON YADA GELmEKTE ALACAGI HER· 
HANGI BIR KARARLA AMERIKAN sILAH SATıŞLARıNıN BIR ŞANTAJ 
ARACı OLMAKTAN ÇIKMASı MOMKON DEGILDIR. EMPERYALIZMLE 
IŞBIRLIGINDE YARıŞANLARıN UYKUSUNU KAçmAN DA BUDUR. 

ABD S-ıc.'DU ....... 11L .. ..
... .,ıa �ıIıdor.. 

OZRO KABAHATINDEN BOYüK 

do �bu S-ıc.·nun DDmım 
liIah aıııIıoqa.ınuu taı_ ,.... 
Kıbm CO laJo_t eoII4ıııo1ort bol"""· 
.. yoll:1-. Bu _DIe amlıaqODWl 
taı_ QO 'nidı:lyı bUkiimotı ıçın 
..... bır .... ıın. DI do aıııbeı10Ilua d ... • 
aımdoD yuıo oiuıiar Içlıı \am bır yeııll· 
iii oı-t .... .ıoadldldl. 

"KOŞULLU" MUı 

Am.ıtea Soaelcou'nun uıamwı 
''t.,...ııu ' OIaD.Iı. nllel.DdIıiImeıl gor· 
çekte eoımıt dlllUJl&l oldulU &Ibi you. 
IıtıııaıııatCOdır. Am.ıtea Seaelcou ıl· 
laIı am .... DlUDUD taıdırılme.ll ıçın ön· 
_ n y.ıu. Cotlıllmoııl IrIenıu bır ön 
t.,..,ı iSDI ılilUyor doiIUdir. Bu. ulen 
� keder olan durumdu •• _. 
,ODun lDIUm do "niDIye yo ıllaIı atq· 
lIıUıUı .... latılmaaıwı beiidi k",uIJaDı 
bol_ ..... I_til. -. s&
.. &oIU'Dun IOD iı:aıumuı yaptıı . ..  bu 
IIItIdyl Ie_ çomnektlr. Am.ıbD 
S-tc.ı DUD .... kıuan aıııIıoqoyu bl
_. bu a. 1iIah  • ...- do .. 
_ boiidi k.,.uiiua beRlı oldu ...... 
bo_tledlr. 

Bu. _kte ambuııo iS_detl 

dunurıa bil dIIııiit lölilnllmUadodlr. "rur. 
tıyo"yo YOPıIOıı ıIIaIı allıjlarmı onııollt· 
Y" AIDIrIIwı ,.. mad_ b1dırı1mıt. 
tır; bu .1Iıj1armııı durdurulmıuı bwıdan 
_ yın. Amer1bn )'>alDı orpnian. 
Dm yenı bır özel iıaıarma bellJdır. EL. 
ben. bu, yem bir li1ah ambarıOSUUUD 
b.. &IIILOD gUııdemde oldulU uıiaını .. 
,"imektedir Ama liIah ,mbereOlUnun 
D_da dalıa dell'lk YI dalıa 

'Derl" blı yolun tutu..l.m&aıu betlemek 
do mümkün doRDdIr. Amerlkıuı liIah m· 
Iit1armııı Amerllloa y .. ma oııaalamuı 
__ belu olarak durdurulmaa 
oiaabiı lIter litema her zaman gUD
demde olacaktır. Bunun tersi, ancak, 
Ameıllwı Koop 'nın runıye'ye liIah 
.1Iıj1armııı h., tIJriIi lw,uIdG _ 
etilnı pmıtı .lIneıl IIhI _kaz bır 
durum olabilirdi. 

ASıL SORUN 

O beldo IONn. 'l'lirldye'yo lilalı •• 
lIıjIamıııı aInIiıÜImeıIııL Amerlllaa 
Koııcr-ı 'DIn ",Iecokteld 1ııUıUIa .... 
bolu bıratılmı, _ doRDdir. Sorun. 
bu liIah .1IıjIamıııı 'i'iiridy. üı<_do bır 
poiiiit _ am", oı-t tullıuıılıııaa 
aIaaLJıII " Klbm IOlUDunun burada 

YOROYOŞ'Gn ildnd sayısındold "Ilerici DOıı� Gonçlllinln Golenelael 
Festivalieri" lıaJ�k� yuııa sençUk ye 6§roncl festivalieri .nlaııııyor. öneml 
vurıuianıyor "" bundan .onrald festi ..... rin do "dlln� gonçUllnln and-em· 
peryalist _le yolundo bant, dOltluk. d.yonı, ..... "n.n peldJOcetl bollr· 
dllyordu. 

Bupinlerde soayallJ< Kllba'nın bqkeııli Ha .... ·da 1 1 .  Dün� Gonçllk 
"" OI .. ncl FestiVillI gerç.ldoşllrlllyor. Bu festiViIli tıuırı.yan komitenin b.· 
""da bulu ..... Kas1ro ,öyle diYOrdu: "KUba ,..,çllllnln. ıonçllllmı.ln. festi· 
Villlerln milkem.,.1 gelenoilinin sUrmeSınden SOIU""U o""'lını biımek. duy· 
duLu ..... ınldn bır bqkA ned.nldlr. 30 yı" yakın bır unwıdır Dün� Gonç. 
Ilk ye OIlond FestiVilllerl in .... blın .oylu amaçlany" dayıııı,manın güçlü 
aönoıı.leri ...... Imlşllr .

.
. 

Bu saıler boUrll bır gerçell ııılabyordu. DOnyanın her yerind.n .. öze!· 
llIde sosyalist ülkelerdon g.nçler uzun siIıodlr dovam .aırdllderi ç.lı,moIan 
H ...... ·da nokıalıyorlar. Bu çalı,malann ıçınde ortaklap ç .. ı .... k ,emi In" 
etmek"n. festival için ö.gti1 AD.t IÖSlerllorl U .. tmeye IwIarblr çok y.nlllk 
yer "ıyor. 

28 T.m ..... • S AAustco Wlhlerl ..... nda H.b1nkl Senedinin daha sUçlU 
biçimde yqanra aktanı ....... ıçın y.pıl ...... .... kenler taroııla"'k. Vloınam. 
Laos. Kamboç halklannın af.ıterlnln peld,mesi. Kanıboç halkı _Ind.1d 
Fricl oyoolann piIIklO1illmesl ıçın daY"'lma BÖSl"rileı:ek. ŞIRY' ö.plrlük 
istemlorlııln bır III öııoe gerç.ldo,mesı lçln daha etldn .ylemler _Inde dUN· 
W:ak. An..,.. ye Filistin halklanyla. Kllba .... çllllyle. Ko .. ·nln blıteımesl 
ıçın mücadele .don Ilim Lııdn Amerika halk1any" dayanıı"" topllnblan dil
unloneı:ek. UI .... I kurtulu' mlicodelesl ıçınde bulunan halklam .. nçloı:1YIe 
dayanı, .. Iııylan"",k. Kaplı.llst Ulkeler .. nçlerlnln liÇI sırııfluı yanınıla 
..... dllderl bant. demoknsl. saoyaIIzm mllcadelosl .. ı.mlana<:ak ye nihayet 
dlJnya �"'ıınuı on aııÇIU dayanolı 'oayolbt ülkeler .. nçlerlnln mücad.lelerl 
illllaıı .. eak v. öneml vurgu ........ k. 

Bu yotun çalı,rra"r ö.llln k11111ir . ..... t. spor .öoterilorlyl. peld,drlle
",k. TUm bun .... "lIId-emperyallst bant, d_k d.yanı,",, " .!opnıy" 
bIr1oşdrllo",� 

nıaortJş - I  Ad� lf� • •  U 

'ÇıkÇI bellrtllıııealdir. Amorllloa liIah 
_1Iıj1anıuı bil beüı unouru ııIIollllııl CO· 

I"".. la Am.dkla K�1ıı pç
mit'" yo da bUFn a1dı1' ıu yı da bu ke· 
..". beRlı deıUdIr. ABD KODl .... ·DIn 
ıo ..... kie ... blloetll bır Iııkun -
do Amtrilıaıı 1I1a1ı all,1armııı bır beüı 

Olla olmaktan bildonbire çımermea\ 
clifüııillem ... Amorllwı IIlab _lIıjlarmın 
bil _ YI IIDCOI i .. '" olarak kUIIaıııI. 
maa Amerlkıuı dı, poUllkuıııııı emper· 
yaıı.t Dı",atının kaçmılmaz bır IDnucu· 
dur. 

Am.ıtea emperyalizmiyle l,blrlllII 
kODuıunda blı1ılrlyle Jln'1D EceYlt bil
_eLi U. MlDIyetçl Cepbe mube!efetı· 
DIn cli,ııııu alımlı de 1,10 bu cerçeklen 
kayııatlaıımaJr.ildır. Amedkla liIah •• 
tqlarmııı empeyallot beüı poUtlbaııııı 
bır am", olduIU artık büllln "rurtiy. D· 
muoyunun lÖZÜode bIIııIOf,g, � 
dadır. Ameıllwı liIah allıjlarıııo bol 
boR...... oimat, bu .laflarm &ilıüııllr
deki k.,.wıan ol oiunıı o ....... ABD'DIn 
_ poUtıl:ııamı .... ıııdaıı Dbullenmek 
aııiaıııııııı "' ..... kiedir. ABD KDn ..... • 
DIn a1dı1ı yo do ....... bıçbır kiıario bu 
bOIıı yoqııuıı IIItIIIoıııoy-tlııl bllm 
bübm.' .. '"mubalılf.ıt., bu ylbdıta 

AmIrIbn liIah .1Iıj_ Kılma ... 
ruauyla bolJıwı _ la .-
madalyonun doiı& do çıplak OU Olotl 
yliliicllı. AmIrIbıı ıIIaIı .1Iıj1armııı bu
De. ııllellll yolıııs ,paçık orlado dur· 
_ kalıııaıııal<1a, ayııı ........cıa üm 
IONDIIIIIlII bu boIlıııwı knn .... oIduIU 
ilan edilmekledir. EOO'fIt HlIkiIıııotı. bu 
durumda. ABD S-t_ nu. 'fodoıal 
.. ltı toplumlu" bır Kıbm'tID .. olln .. 
ııiııi ıer.kçe &öaIe .... k, bu boakıııııı bo
doanID "niDIY' dolU YuDlnlalaa YI 
Kıb.. Rum toplumu oldulUnu ki_ 
ma yolunu .çıııi4tır. Foklt bu tutum, 
kabohatlan çok dalıa bUYUIi: bil _ 
.YUllllLlyo ıoçmeklo of 1ıı1am1ıc1w. Söy· 
.... &ftiı bllldimell üm IDruauııouı 
çöıiimü ıçın Aıned .... omperyolllmlıılıı 
kolma...... .e cı.ıeılııo bol boIJodı· 
eım bolli -. oIıııatCOm. 

SeUlto nun Dran ılmdo TaaıIIIdlor 
MeclIaI ni bekliyor. TaıııIiJdI. MocIIi 
nID do SeUlto &Ibi deTDlllllla _. 
'abt bu. "niDIyo'nia uııaJ ç.
Bo b6ICe TO düayo 1ıorıt.101ılııo bo_n 
.... uç dotlldlr. Bu ., ... ç. _ ompor· 
YaJIaIDI TO ODun liIaIıIı öıııııı NATO' 
yo Iı:oq. _ bır _ oimotia, bo· 
rıttID ye boıtımmııtııuı yuıo lutoılı ılır 
poiiiib _kio _kGD 0II1ı11ı. 

Uupirıo __ ou ...... nıerln bır kısmı larraınUrıdı Bu ._ .... TIIrId-
ye'den de bır JlUP kablıyor. Ama TUı1<iy. sençlerlnl ııerç_n 1e ..... 1 ._ 
nlCOllAlnden uzak bır topluluk katılıyor. OstIendlkJıırl ıaıev olan "UlUlaI Ko
mlte"yl kurmayı ' .... v.ılln ön ça/I,molannı Y'P .... yl bile becenmcy.n bır 
toı>Iuluk kAıılıyor. 

BusUne kadar TUrlelye gonçallnln ÖnOne çılwılan "yuai" .orı.ma .... 
bu kez bır bqlc>. biçime dönU,dI. Yine Tlirldye "nçlerlnln dUnYa .... çllilyle 
kucaklıı,muı önlendı' Ama .otuk sa ... yılluında bile önlerino çıkan"n tOm

' 

.n .... rI .,masuıı b.J>l2bllml, olan TUrldy. .. nçllil bu !1ir .".11erI do 
yıkmuını bllecoktlr . 

TUm dllny. ,.nçllllnln oldulu .lbl TUrldyoe ""nçllllnln de ıc.Jlı1 b.,.on· 
lerde Ha ..... ·da çlrJ>ıyor. Bu ke, önlerin. çılwılan .n .. llerl .Jlml ..... ın bı>
ruldulu iç Inde • •  ma bundan .onra n. ılır ... "Iler olu .... olsun .JOCIiııvn bl. 
IIndndo. 

"Anlkmpory;ıllsı bant. dOllluk. d.�nı,ma ıçın ileri" .Iopııian alın
ıla 1 1. DOrıyo GonçUk .. OI .. ncı Festiv.ıll tIInı dOn� ",nçllllno lwIIu ........ 



i 
BOLiVYA'OA SAHTEKAR 

Di KTATÖRLER YıKıLACAK 
YilıIiylit·U. BoIIYyI llıertne üç .y ön . 

... Id bır yu_do ,öyle bır lOnJ oonıIu. 
yordu: "Temnıuz a�'1nda Rolivya 'da se· 
çimler )-.. pılacık. AkiM t\(>men bir $Oru 
&'tliYOl: srçim�rin yapılm.ıa yolundaki 
karar dikt.törtlilu ayakta lutmak için 
..!�ntnen bir t&ktjk midir? 

Bu ıoıuyu yarut.ıaD.eD 
&IK Oııilııdo buhınduNlın .. ı, .. kon ... . 
ço_n biri B ..... r yöDttlmlnln b ... · 
� IDDuaı çok zayıf blr durum. 
dı buluDdutudur. Ayuea bu yODttiın 
.,ı_ml müUeOkltrinln 00 bır am ... 
yIIIrm!ıar .. utilitoyu lebWıey. ıob· 
cak u... .. _ ıoma o,,"yo aleybln. 
bır durum çıtıılU>do .. ır .Iç"den .':'. 
nIobIIocok atıçlo. yoDu.dür ... 1IoIIoyo' 
dı buııdoD _ ..... meı.rI lalıırmı 
olmek oldukça c\lçlilr ... M._ .. Ve· 
__ 1Io'do 1IIqIIııd. bululllD baı oooyol 
.,."oaııı IIderIor bu roJmlerde ,:\ılilrn 
__ ııwıı. ... yI lIoIIoyo'do do unu· 
llmaya DIkqoIıWder. Böyloolııo bır LO' 
ılı .... Bolhyo'daiıi ııerlcı.rtn ,. oY" ... 
awıcio ABD yö-...ıııın dı "ID . .. lebl. 
lIr. No nı Id, BollYyo'doki 14ç1 _kea· 
ııin pçmlı/lle bır ... . lIIdılmda böy· 
.. bır pl!tmoıılıı bır lıayU uw oIdutu 
___ __ o NlIlklııı ..... dlden 
.-çlııılor ıçın pııı, bır acıl copb< tuıu� 
..... dlllWlldldlr. Bu copb< .... III.blldi· 
., IakdIrcIe BoIIYyI·d. çok ,eylrr cıoıı· 
ıoiılllr. _uç ne OL..... _ ... buıwı 
lIoIIoyo'di "aif iıalk yCıııIan (q"ıno 
karı' ....... bır ını .. dI .. Içindedir." 
(Y\ııUyIlf, 1  Maya 1918, i. 160) 

YiIIQyIiıJ'lin uç ay ö_1d bu dot.den. 
_ ooç\ınIer ıonunda Boıı.y.' dı or· 
Ilya çılıılıı pllımtlorl onIayabllmok lçlll 
dl lıüyIIı; GlçiIcIe .ydııılallcL 

lIo11Yy1'do 8 TlIIlJDus'do O_n b· 
...ı..- .-çimier )'Çiclı. Seçimleri 
ya Illada. "b��nlcIıI. llbl" -
ml o� ,,_ Pnedo "_dı". P ... • 
dı .-çimi'" _dı amo _ _  dılı 
do .tıamlamoyocak biçimde o,,"yo 
çıkIL Bllçot .-çim bölpllDd. P._· 
,. bJllb aç""'D a)'8DdOD daha fıaIa 
-J1do oy çıkIL Ayra D1U_.lıdly� 
.... IIb çopIDdI totıe..ııaı iıqan do bu 
ılda oyu ._o. )'Ç .... abIIbr. 
iii- cııoı.- __ boyuılan do 
cıdıoya ç .... D_IIIrIor mlııoroyl çoi. 
m,,1udL A _ __ o bdl. biiyilklil 
kl lıIIıt bulınek _dı. 

8AJfI"EKARLARIN KLASIK SILAlfI: 
ANTI-KOMUNIZM 

"BoçUo. 8e4Lu>" P.ıedo do Itçlmle· 
a bit b",ıııw bbul oLu re bu ... .... 
..,., oçıldomU: &oruJM1-o U1dc Seçimler 
�k .-çlın kUrUIU_ Iplal edUdi. P.· 
_ bır _ aoıııa llqDDl Lo Pu'don 
Bo...,. OI'duIuDUD ftlIUCU &ücü ha .. 
k""otIorIııIıı ... _ llull-CN& Iı.eııll· 
Dt ıJdank daha ö .... IlWirdUI\inÜ yola· 
,.. kcm_ı yopll. P._·yı 1Ö .. 
_ Itçblod _"",II. Ama 
"ui,*- k_Uma komplo" IÖ .... 
ı..ıo- •• Ulycırdul Eold 8e4Un 
_ Mdla �_ üçll bb- "' .... yo 
clıırtwdJJor, bu cuata da Plftda'yl LÖII

fO ç�cırd •• Pqioi I"ııeraıı ... .... �. 
ion _ .-çkol yapmı,lenll. 

Peadl _ bildi" _Ile ıkıldo .. 
pldl &ml aoru. WDyl bildiRI "" yil. 
_p yÖDtlemlyecetı· 

Aated dlklollldUkIl. Uk beideDO. 
bır "boiyOl" boftUUne ba,·""",.. ldl. 
Bu .. rç.lılefmedl. Yolan bır .. lecokto 
böyle bır _ ,. IolÖr uy",ıan-na 
ıJ- oIooıIıIUIIII k .... Ukl. orıow 
Dllınıachtı dı oöyl.oebll1r. 

ORGUTLU BIRLEŞIK GUı.; 

SEçiMLERE I'IILE 
KARIŞTlGINI ITIRAF 
ETMEK ZORUNDA 
KALA'" PEREDA BIR 
BALYOL 
HAREKATıYLA 
"IKTIDARı" ELE 
Gl'ÇiRDI' ESKI 
BAŞKAN BANIER'IN 
GöREvI ÜÇLü 
CUNTAYA 
BıRAKMASıNDAN 
S�RA, 
PET.fDA 
BAŞKANLI K 
SARAYıNA DAVET 
EDILDI. ŞIMDI SIRA 
SENARY�U" 
IKINCI 
PERDESINDE. 

YI'OID bulün ıçinde bulundolu kOAJul
lar. Bu koı_ o1\ındo BoIlfyo'run .. 
k. cllkllllld.� ldU. _llnl keıinlU<· 
I. yIIIrmi, durumdolar. Hepsi bu ILador 
do delI. Aabrl diklolÖı!ülUD Idlle _ 
\elliiden yobu. ol",u l4ID y ........ bb
yI8Il. ObUr YIS CIOIıO do ö-u! .. Çok � • 
.... -.ıl ..... ıeroklercle biri.""" de 
oiaiar demomak mubolor.t öJlÜUü bb
;iç olarak bır blrUk oIu,bımw, dUfUD� 
do. Seçin> ...... doıtıoal Le bu blrUk 
daha do pel:ı,mI, olarak beldlyor ,. Pe· 
_ .. ,mlnl loJllmıyor. 

OllnokıaUk muhalefet bareketlnln 
lalrbl .n lııIa umaııdo. dubey . ....... 
mllD1f olaDJ,uda.a. Içinde ılritedn daha 
",.bldı olarak yar oIacaaı y.nı bır geç� 
bUktiD'ıet1n1D tu.nllma. ye bu yem bükü

molla ıamon .. çlnned •• y.nı aeçlınlerl 
lıUırIIınUı • 

Mu_f.ı .. rumlu bır beldeyı. ıçın· 
dı. Bır yODdon do dorbtcll.rtn bella ,. 
.. lIr _koUellne bqlomo1oruıa bqı 
uyanık olınanı. öıılomltri aiuııy .... Ge· 
çedl Iek ODlam OIJÜUU I:ItIe baftbolle· 
rı. Bolhyo'nm Iok lt.dlUI ölJÜlil 

"COB". yÖD.llmindrki an ItDCllbc:ılo· 
nD CO ..... &il''''''' ralmen Mı"" •• I, 
F-..yocıunun büyük yükü tq�ı 
bır ııenel Cft.ın ..... bldan .. da yıpm .. 
durumdo. 

ASKERI DIKTATöRLllK 
YIXlLACAK 

Bülün bu olaylann tem.llnd. tutku. 
11l% yedi yıldır Wkoyi yÖııtle. Bollfyo 
ukeri CU Dtaamn iDuyl emperyallıme 
pqkoı ç .... n. emekçi bolkın ylf'm ko· 
,uJIarw dayan�maz ölçUlon çıbrıon 
polııkall yllmaı.lo. lJI"'nID ıçın. ıuı. 
diLi 1OIyll. ekooomlk Vf pollt1k buna
Iml çok dıerto. Bu nede. IOEI döaem· 
lerde .mperyoll&mln bu bUDÜmm yü. 
kUmi em.kçl boItın aat"," yüIıIome Içlll 
IoIphlodılı _ BoU'Yo'do 
kolayca prç'kIr!UdIomemetıo. ABD 
IIqDI1I Carler''' ........ bakiorı blnrl. 
.... pG&unda yüriilllilü yolan poUtlkall 
dı Boltrya'dI kolayca uYKularıma alanı 
bulanuyor. Emp«}'lll&m fO bUyük .... 
may. &lk;lrrl em.kçl boIko doyı_ lo
&edIkleri yenJ • \bmh". retorm1lL dıaen
Itmelerin Sulhya'ı!:, undl çlztlk ter:l .
IW)'o lçlı:ıde gtI'ÇI i. e,emlyec:ıeRlnln tar
lDudalar. Bu nedenı" abtıku1t1l açlkça 
kabul er.mek ION t -. ... kalan PeMI, yö. 

oeUme ION el koıuyar. Ama ' .. Izmin 

8oliVyı'dı bliWo '-' ı,lmlerine bqı ıe
nı. .m.kçl üu.ıen ÖIJÜUU bb- mIlcodele 
IÜı'dtirii)'oNr, DemoltnUk nıuhüefel ör
IÜUU miieade_1 llÜrdüıoblldlll blçüde 

ııü:. ıoru"'_ emporyoll&mIn çl&<ıgı 

aNıIIı, itinde �ÖI\lnI.r da�.hlmUl ıota· 
OL •• Bu mÜCIdele • •  mokıauk �U�· 
ıerin en leml'I day.RIIII. her yerde ol. 
dutu Clbi SoDvyada da. i�i andı ha· 

,",eti. BuDun �1n mUc:adMe mutlab 
boflt1l'. ııtqocak. BoBoya .m.kçl bol· 
u f .... _ ILaıtI "",coCıOı.-nde b_o 
ulo .. cak. 

Gymnasiade '78 
ve Mao'cu şike 

1 .-26 Temınur (i.ınleri I�nıi' bü:yuk bir "PO' elldnJılin� n aahipqı yap
tı Dünyanın dort bu yamnJ.,.. bOO'v .,lun .pon:u. yonetıd ... halıcını lllualu
.,.. Okullar Svor oyunlann. ıt.blda. 

Akdeniz Oyun18nruJ' .rc.bndatı Tukiye'dt l(erçelLJe,li.rtı.n bu eD bijJl&k 
�ani&uy"nun one çıka.r1.&1acak &.ek yonii bJ� ku,kulUı apor dellJ . Katılam. 
�Ide etHlen derecel.r �h .�.m!.n YÜlme, .ta.Uzın. m .... (,tom . .. dmn ..... 
daUanrd. mrdijrijlıcıı yuılifJW.la.nn ulu.,.na ıpor .tlllnlikleri ..... nct. pe" 
.dı leçJJ'u. Huna ralmu 'VOn:u yeti,Urmıede bu bynat atma. JPOI1ir 11,
kilitrin ııeU,tirilıııea i ç .... �an 0$ titranim ıentltl". yomU� bu ,uıınwlu 
yuub .nnuı;ı-r 11,. ,elinneı: ı,lceU 

Nn)'. It'nı;liliniı, hir an)'e ,etrlill bu t\ll y.",�lI, di.ı.nye Mn,ana .t
kileri .(,-IDoIUır. rl. uz';ncie dUNlme. ,ereken buı ö .... WUu ca, •. Spor 
eWnliklerinin rl.,I.I\. Ii'Lemle� aahip ulblıcrden ,eıcn ır ft(1trin bır U'&)'A .. -
»erek, dünya ';uı.uı. )'I,I'WU ,Iutthaklln. Kutlattıklın \.IoQ\lml .. ÖnM1'\Ü • 
s�.ıı.ı ulblıcrin lıu I.ur eLlLinlkJere bu .ç.uan bekulıJ.an ,h. bltinlyor tamir 
de oldu' u ılbi .m.cuı yum& ıpor lJetil .ynı .c.amand. du..�h.�a katlı olır ... 
boyleliı y��lann .. nemini ortaya çık &n)'or, 

SM)'a.IUt ul1ı.elıcrin ,�(A elkir.lik"rini böy-'" .Jııplamuıııun 'le tıu etldnlk.· 
Ie-ft .porun )'U\II.U'& hoylıc blr am.ı;,lI u,,",maalUn tenlin., ı ••• mı. lı..,ıt.aIiA 
ülke.rin .poru kendi prop_ıcand.annın )·.pllacal' bi, .... n u'-r." l0rdijU.rt 
ve IÖlı.enl\"ye çalılitaklan n • •  \' ... . 1",1\11. uda, lı:.pl\&Ü1 Ill1ı: •• rin bu enı.,n· 
dw clri.�rin� ııı. .... """,ı. oluDd\l. Au �.ı lahıh .. 11\: Iı:.n ..... ÇIn'la de 
ka&lJdı.aı Kü .... mlrndi Cupne k.uU' lı:iU� ıporu yepıyoruz. diynoe1ı., Y&Afma· 
)'1 reddeden , .porun lı" ikili YaNPI ıııom:edkten eelen ııtaOCU 1.,1n yönedml 
rin bUlÜn biL ıııorii,u hlr lanı. bU" \. lIklan Lu •• "' -'PıyONU AlNı bunun da 
ıorunun IkUI y.","1 ııumıekM'1I JlftU. çU}llk ıı,,,,,"rinlıı pN)pecud .. nı 
y.pına .nil)'ııurıdaıı lı.aynakı.mJlil urta)'e çıktı Diplotn .. Li.r.ı.irwıe '".... 
Le"", diplomu!lII ulan.\. ,eçcn Çın lIelk I;unlhu,j�'",li · I.:rtefl� Amedb ll" 
kilerinin <;ln ynnrtici"'ri iç", .purun ne ribi yuıb, .n"ç_ıII kuUaN1abUeo.· 
pne bir ilham k.)·na�ı oldu'u bi, .,ıçck. 

OOnr. 1ı1�,:�i.ıI.ıe1ı.J b u  YaRb,," bir um�i ıı .. I:ımi'-de ya,and,. SPOK:U 
yyı.mn. ydır yuıı"uci II" yan,m.y. kataı.ıı ı.:in f'Lil'. yantmadt h.".ytlen 
öner maoc.:u idc"lupletiniı, I'r\)p�.n';."N )·.�"'.)'I ımaçlanu,h. Bu niyet.
�·rt.nl bltllı",·U nıaı; tl" ll) c ctnı.ye J.:ıı.,J., var,!lnhk.Lan "ul..mlendl. M .. &.eni· 
ııioor ıc" L.yanlar.lııı Turkiye ) e  Vf' \,Lfl ,·r!ı.klw",. lapanya )& _ybebarin .. 
Ipcr adamlann,n ı".}eri ul1un(l. lun'r 111111l ııı.Jely. hediye cUn.r. 1'" ı \lı' d ... · 
B.1Ulilu ile ",,:ıurru)na u .. ı.ıun) . LeuM \·I·r\ .. V�N iı;uule i\tiC.\:luıft1 peld,t.lrdi. 
I'" ( ! )  IhınY. /falf\pi}'onu olan (:in'li ILU"" wııiM;ilr,u,ilı U� d ... nY . ... orUinl ,er' 
f,;ekle1jtiıme yul\ ı,ıl .. ü IUIf.� uayıtlan bu. .1t'oJi �\lhu: ... an ... �I' .mn. d& 
bır o karlar ulanı; urid hlr labln olu1'UN)'On:U.. 
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Anta lya Şen l iğ i /nden sonra : MAReEL 

UMBERTO R0681 

l�ARCEL MARTIN 

YtlRO'YtlŞ : Say", M"",ol Martin 
INrlaaJdc Antalya Film ŞenN'indc 
JÖlUrilen (ilmı.rfn ço'unu .eyretti
nU. T.� tc. IlimMr ünrine, ya da 
'.,.., oiıroll b.lIrtm.1I illCdlllni8 
,öriitl<rlniJr .. ı.r' 

M. MartIn: Bundan önce TUrk sine· 
JDOIUU r.u.ıa lannnıyoıduk. U1ua1ar .... 
r<ııınllerden Melln Erkan·ın tıımlnl. 
Gllney'ln tIlmIednl batırbyoıuz. Buııll· 
ım m.mda da Tiirldye'de çok ayıda. 
uıeak llcar1 nilolikte ILIm y"pddılım bl· 
Ilyonız. Antıılye'da ı.. çok aevimii .e 
�umlu bir ort.lm _dı ye bunun DlteI1k
.1 ,.. nlceUkıel açlt. ın olumlu bir geli. 
,imin bafıancıoı 01_ dDlyoıuz. 

YtlRtlYtlŞ: Gönl/iliiııiiz IIlnı1c .. 
doyonarall TiirIı ,iMmalimı diL" 
.. ,1'"....tc oun t.ıe ,-lifmi, ,",ptta
u.t UlUMr .,." ng"")''' lrartda,tı
rabılır mWnizl 

M. Martiıı: Burada löıdURUmüz 
filmler, konu Tl UIlup açlSlDdan Demç 
yapanlardı. ADICI.İ hemen bellrtmellyim 
Id. teknık alıı.nda n •• kaydmda ller. 
Itm.ltr yepılmak .orunda. bu da büyill< 
ölçüde malı ,arUa ... balJı. Bu .. kaqm. 
kaydadelt< yapımlar .. yretllk. Ben 
lIneııwıaııı , .. ırtıcı ölçüde Yuıoala. ıı. 
n ...... na benzeclllJııl !arkeilim. Aynı 
Içıjicllatl . .. ıı.ı denDebilecek ,Iddel her 
lId dnam.ada da .or. 6OOYOI .. polillk 

YUlIt1YfIŞ . ı  AIW8TOB 1918 · LI 

UMBERT'O IROSSI 
YüRÜYüŞ, ANTALYA FILM ŞENLltl'NDEN SONRA, FRANSIZECRAN 
DERGISI YöNETICILERINDEN. TANıNMıŞ SINEMA ELEŞTIRMENI 
MARCEL MARTIN VE IKP'NIN GONLÜK YAYıN ORGANı UNITA GA. 
ZETESININ SINEMA ELEŞTIRMENI UMBERTO ROSSl lLE GöRÜŞTÜ. 
BU GöRÜŞMEYI OKURLARIMlZA SUNUYORUZ. 

temaııtın de be .. ., oldulunu lUllyo
rum.. Bütün bunlar toplunı D lçlnden ee· 
I.n aeıçek . otıınllk . ejlWmlerIu ırade 
edllmlııd ye bu da beDel çok tiııımR blr 
teY. 

YtlRtlYtlş: BIu b.,tnd/linlo. 
Itdydiıd.,., buld..,.. .... /limionUn 
Mj. ıd. rnlııInUI 

M. 1dartiJı: Sarayorum hoplmı. Ma· 
den tilmi lIurlrıd. blrle,ıyorwr:. Soıyal 
•• poliUk açıdan çok ııaınç bır ILIm. IYI 
bır _nın IlrIldl. l'ırIl·m CInI.d m. 
ml 100 yabancı .yIn:D. laıaımdau daha 
kolay anlqdabllecek bır .... çllJılıli e&
.. Uk bır bana .... O da IYI bır OOOYaI 
.e polılk belg. nlltUllnd., Utrici bır 
lLJrıı. Zaten buıadald bUIÜD tIlmIer ileri· 
e� otanilk aııllYlfIann ürüııieri. Bu ILIm
lerde bollrll bır ,_ (opeetııde) u ... · 
N da ber uma.n Tar, &ml bu UDlUt bazı 
Itıılyaıı. Ftaıım tıımlorlnd., Coota Ga.· 
ıu'm tIlmIerlnd. de &ÖriD.n blqO)' •• 
belld aoıekll. Ancak tııml.rIn ",Öllerl" 
yı roda edOdiilnl de &öyleyomeylz. IYI 
ayu\amıuf bır .ylım (acılau) paymı 
Içorlyorlar, bu da olumlu b1qey. Ce. 
Aylzrıal.,.·dau uyulıuıaıı '"80"1 Boylum 
AI Yamıaiım·· .0 "Gü .. ıU Ba_" da 
beni hayU Dillendirdiler ... 

YtlRtlYtlŞ: G ... ı ola",k Tün\ .;. 
lllmeYI ürft'inc ' •• nM. ifttdilirü 
gıt,.;".,., ... Mr tD)''" Umbmo R� 
1/, 

U. Ra.ı: Ben de buraya ,.lmeden 
önce. ömetln �. Remo'da Güney'ln 
bır ilimini • •• l'ırIl'ln Clnleri'nI .. yt'tı. 
ıni4t1m. Man:el MaıI!ıı'1ıı dediklerine ek· 
lemok lltedlRlm ,eyler yu. 

Be. bu-,wn bıızı Tüıtı: ilimloriyI •• 
ıtalya' da .Y11 lIn.ma o\arilk adlandırıı· 
m14 akım amanda paüillk kunıyo
rum. Bu aiam Itıılya'da (na<H"Oallzmle) 
lçlçı glrm"lIr. Oımolau! alıı.nmda ıe
li,mekte olan birçok illkad. &öıillen bır 
akımdır bu. ItııIyıı'da da raıbm &Onra· 
anda ortaya çıknu, .. _ zamanda, 
aynı anda bm;ok " yin &öyltnmek ılten. 
meolnd.n dolmu,tuı. Bu ılteıd. bır çok 
ıey. demolau! _jLUı aenel1llde kölü. 
buOD d. ıyı bır bIçimde &Öyleumııllr. 
'l\lrk lIn'muı ıçın bualin ö .. mil olan. 
mllmkU... Bab lIneıııuıııııı. Itıııyan 
... muruıı yaplıtı yaıılıflan tekrarla. 
ıııaırıaIı.\ır. 

Bu yüzden Aorupa. demokralık Itııl. 
yan. Coota aa .... liııoıııııııııdau aiııwı· 
lu konUJUrıda ben Ma"" MaıI!ıı'deD 
_ r.u.ıa .i .. �i kODUf_Rım. 

Fıımı.nı. IÖllerl. poIIllk ulüallte 
.. m_J ulllUJian biıuada bulunuyor . 
Burada J.M. Stıobe'un birçok deraıu 
telauladılı. ''Z'' ILImI konUlUudold bII 
lÖılllÜıi1 utıırac:alllD. Bu yapIlD ıçın 
"ıyı bır ilim" diyor. "bunu ,!Inn, kar· 
ı .... blı bır Yu.... a1bayına bamen 
yumru" yap"bmıaIı Iller. ama bu Yu. 
Dalı albayı 2000 km. öltd' bulundulu 
ıçın ne dönmekte. b .. ka yapaeak bır· 
,ey hu/amu tilmi ,öıdükten ......... Bu 
olaym tehUkeol. lIIıııIrı .. ylrcD.ri de
mokrul açlUdaD !lbauatmall. tatmiD 
elmeoldlr. Soru soron ilimiar _malı· 
Yıl. tranW&e tdId ()'&Iı4Irran) detll. 
Ma"'. lIlınlnl •• dim, kalaı.Jık abm· . 

lerı r..kalade ıyı tuulayıp ıırçıkletllr. 
rııJıIer. Ama UDulmayalım Id. boy ..... 
.or\d bır blııtte. ıoura .yıobnı.ıe ka· 
Imııa. o Iı onda biter. 

YtlRtlYtlŞ: B&UDdo bir nok6ly. be
-'fo". Bu /flmlor/n .. _ 
"lorlik,. old",u bır ortrırndG yaprı· 
dMIon uıwaılmamaW .... Bu kH 
br .mbolLaml w .orulmn .orul· 
-""" COf". ....tiı .... lan ,.Ii ... 
yor. o.ı. .. k,. dıırv"",n (ar." 0!
n_ diltllm;'. Bı. /ILnIIn1 ._ 
muıl" w iltlnd olımık ıoeyol '0-
nınlarlıı iIfI/orı Gc....t4n d., .. ı.n· 
dinn.niJıt iJliy ...... O....,ln &ı:fU1 
Mwcel MGrlin. b.,._ upan)'tl ... 
Po,.,.'" oi ....... iın)'la Urtıla,lIr
mıdır yoptSl'Glı. bu Iıonu.'" iii 
aöyı.yoblllrılniJr' 

M. 1dartiJı: Daha önce. Ra.ı·nln or· 
teya koydulu _ &Orunun ö .. mlnl 
kabıl .WIImI &öyleyıylm. 0Ö0ı.rI D. 
ıdeolojı .... lIDdaid IIltId ""''''DU. An. 
ealı: bu ııIı:Lıı lçiD çok Dlııcoi olmayalıilir. 
Sızın 1In._. lıenı. "polilik olu ma 
y ....... 'nm, Dk blllııçlt ...... ..... du. 
rumuııdıı. Bu da lıI&ı knlaya kaçınalaıı, 
iıozı tıınled kaç_ Dbye.. D .... 
lOf1I11 100 ı_rı u. poiilIk ıdeolojı .... 
anda bır _ yepmak ı--t. bu 
açık. Bır de poIIlIk m",ııIuırı blç· ön 
plaıııı çıkmadıAlDı ıörüyoruz. Hop -
yol .. ",nlar ılı_d. duruluye.. sarıaiir 
albrıda poUIIk mrwılar _ oooyai ... 
",nlar udında ,_bWya<. Bunuu de· 
eıtecetl &lınıer de ce'-k umarım. 

YtlRtlYtlŞ:Bu, /Ilm yö,.,lmonı.rı· 
mUin � t'MI ollıra" do .nıatçll:r".. 
mil''" bır .anınu. Ot. )'CIndGn polJ. 
tIIe .anınlan ortaya Iıoyma" ın.".n 
fIlrnelı.rimlıı '�Io .... ıItIG" da dlif· 
me. "ı.mlyorlcar. Br tlJra/tllAn d4 bu 
yönetmenierimU. Iııoba propofOll
dG, .Io,..,.ılı. yııptılılan ,erekcı
.ıyı. eJqtlrller )'lJ1MltUiyor. 1tcrid. 
bu Hp fll .. " CoI.ld., . ....... n -
mam ..... önıemli bır ,oru,"""' 0""
tulUceaA: o.n bu �onudo uu dÜfiil· 
mcm" ,.,.un bo,lu» yanlıtlır 
Mı.,r 

M. MuliD: Sinema y .. aı!ıl1D1ll top
lumlarda bır ..... yi koludur, .ytrciiis 
y .. a_. MWIan bır !Dm 100 ö_n 
bu mmln dotnıluluDl lDIDIn kıtU...,. 
oeyYedDlr. FUmI. yaponında haııll •• 
ytn:iy. bllabodobllecell bellrl.ytcl rol 
oynar. Aneak yö .. ımenln yatenetl. tıı. 
min bqamı bu lIdIemın çösillm_ 
yvdıııı eder. 0nıolJıı. ltııIyıı·da.o Fmı. 
.' da böy\lk batan lıuuıaıı T .. ıuıı Ku . 
de,ler'ln Pacln Padroııe'lI ınmian .yıia. 
bUetek bır tııuıdlr, bu.- kaqm çok .. 
yıda .yiıd çekelıllrnltllr. Bunu. da bır 
reçetelı yoktur. YIIıııım.n, yataııatlylO, 
Idoolo� .e 1- araaııdaid doDllyl 
bul.ınıık sorundadır. DIIer bır ömek d. 
mWtao mm OLaD 'fe AlItama'da madıta 
i4çUerInIu pe"flııl _LU Hadon Coun· 
iry USA DImldlr. Bu yapIlD eD ıyı beJıo 
rum _i ....... .. Amor\Iıa'da line· 
......... çok .. yıda .yird terafıııdan 
izlenmitUr. Bu. tııınl. çok IYI bır ka."... 
ıa çalıfıııaa .. _dama Ue yap_o 
ncı IODucudur. 

YtlRtlYtlŞ: Sı. .. dmı.. Boy 
R_ii 

U. RaoıI: Benim bu kOll.da aIIJ1ıt. 
y .... 1m cioiitlk ..,1 . .... _ldl " 
!ap.nya·dan olla e_. bu lIIImI çeki
ya<. Bu U1Dı.. 11-. Y- y_. 
ııIoIıuı'a da lldaciilm Bu lDkaı.dl, elik
tııt6ı11k _da çok ı,ı ilmi. YaPdıııIf 
oldulunu IÖrtiy-. ön>aIID AlıpJo. 
pouIoo'un "lfomeclyenl.m ao,aıı.ıı" 
tilmi. Po,,"1dI ......... da ı,ı _ 
rini dlktııt6d1ik aII:ıııda ..... Bu ..... .... 
denl yii .. __ raııı ..,ı. aııyı. 
_k ...... ııdıı kaimo/an. 

PoIIllk bır ILIm mM DlJalakllll 
k_mak\ır. Yanı ._ ıııIIKaııIaa _ 
I_ek, _ _  Ian ı._ 
dıııu1lll1udo kalmaıııü. Ben Pa .. hd. 
..... yi çok 1IoI111JDIkIe bonbar, yilııeı. 
_ bır ö_.ı ILImI ··SOIııI MkIıııI' 
ID Btr H....... Vardı' 'yı _ odadrıı. 
Bu, dnJIm ı._ yaııoım.. iD ıyı nııo. 
_ID blıldk n lCLIUIaı _. ıı... bIJI. 
.... birçok ,oyIod tıı_,... 1IbııIar· 
dID k_o M_la W ...... ııımı.ı. 
Bunlar uIoD kafaaııde olan IIIıIIIIII .k· 
raıulI IrJfttmeyf Inen bll.b"'_ 
h",u .. lleiir. Oya aıWIU dııarııa yap
mak, _ ı._ aımıIar _. 
Bu .or bır " ana bundan _ k...,. 
bır yol, ya da ....... de yok. MadaD ID
mını aIaID. Bu lıIç fiiıı- çel &
bır ILIm __ ". 8-10 yıi ..... _ 
bır ILIm YaPOIamk 01-. _ .y. 
_ııIIr "CIA 10111l'·. "tqIIm 10111" d!
y_t _dan a,-, o kadarı ID
_ııIanı __ dolU, tataıa...a bii-
<am -.ıJyIıı. 

YtlRO'YtlŞ: 2'lIrIıI7o'lIı .... -
..ol d.,ftIHIIlıtdm _ ...... _ 
.... n 6 ... ınIl bı. ...... _: s __ · 
yıı d_i .. 1I<W>oIooI __ ŞiM
diye "'" _i ....,.".,.,, _ 
... ...,a., Ml1d)/la yııpı/ı:ıoonlu .. 
bu"", .... hor IIr/I/ do .... ""' _  
"""kı a",,/aıı)<dL Ş_ııı � 
ıIe .. o ... ' olanı . ....... la)'Gblll..". 
..... ı.üıı.ı.ı _ Mııı .... dllll, 
bı. _ .... -.. .... ,_k .... ..  
Iiı .... bı. _, IIn._ ....- k ... 
..._ .elyar. B .... n 7'Jir. 
.�·do oi ..... , ...... rinin -.r. 
"'i ko ... ,., bu 6"",""'"" Him ii
n.... l"1"'....... d .... 1fe7II1 bır ol 
mJı. yo .. aar du"'ınıItıJrI ......... . • 
_." _,.,_. b/>' yıınlım mı 
""" NnluJtlan. N. ........ Boy 
R"" 

U. RaoıI: Bu çok ö .. mil bır kODU. 
ltaiya'da, om- _daiı:l yaa .. . ko
nomlk öıılomlade ö_ ııaıımdlm. 
Ama nırtıyo ı..ıaa pak koul1fOlD&lD. 
aa .. ı _ _ _ ya mD_· 
i_e k_ 1ııJaftanııı. "Bu kouuya cı... 
lol kaDt-n" dIYaDIar _ Ille .... 
LıIIYILk palroııluııı oıomeııllllnl • .uuu. 
yarlar. Bı. 100 d_ID d ... okllllk ııIJç. 
1- kOlIlrol! ,utı II. bu mD __ 
kaçııulrııu o!duluuu .... ooy_. Fa· 
kal __ keUlWo kaqtJII. ItııI1a·dt. 
........ hill JILıUıILIk-. oya ,-
1Iqlıü:an lı/W'de KUIIIIr &bDIıIt'Dda 
lÖın\lykaD, O,S\ca'ya __ �. 
• _klllInl _1L 

Hor Illkade &iıı_ •• yi Da ııcııı . 
bır dı.ı.t kurumu kunılıııu ... kIId1r, 
Bı. bu kuruırıuu lLIkamIada ,... ,o ... 
_ __  te� ıaatııı· 
dan yii_ , ... kllllDl .",..ay<>
_. Belad\y_ '0 �i YIL __ 
klllltmuD ItIoy\fIDde olla ooiıliıi oı...ıı. 
Kuruıııuu baIIyellor\ da h_I, yui 
y1lıIIımo ...... doID Paılamento yanı 
yuuııa _ tıııaııııdaıı cIo .. lIoııaıol. 
Kurum blçblr ldooIoJk ...... \ıapuro 



MARTIN VE 

i LE KONUSMA 
maınalı adece malı kaynaklan en Iyi ,o. 
kDde paylaştırmıya özen ı;:;öltermell. Bu 
tabii, Iner lltemu blr .,çiml, bir eleme
yi l"lIrlr. BeD bu kaçB1ı1maz zorunlulu· 
LUn berb.aııd bir _naure yol açIl'Wilru 
önleyecek bır çare önerdim: ltaIy.·da 
Idam c:ezuı Weimımı, durumda. ama 
bence RDILire ba,nıa.cak bir linema 
merkezi yöııeııclline b"ı kullaDılmak 
üzere yeıı1deo yaaOqbnlmııbdD'! 

Y1JROY1JŞ: Siz M dmini< Bay 
MfII1f,,' 

M. ManIıı: BUdlRInIz pbl Fruısa' 
da korporallC Vichy HüIıiim.1I WaCıo· 
dan 1nmıImıı, bır !nu_I SIn.ma M.rk •• 
zi (USM) vudır. ADcak bullÜD bu kuru· 
I'" oldukç. olumlu qle,l ... .. blpllr. 
USM olmuaydı linemanmda oman ka
OUDU, köpekb&hk.1armın kilçUk babklan 
yeme öı&liduau ..... eD olurdu. Oya 
bU&ÜD bu alaııda ,e .. kU olan dIIIpUn ve 
deDeIIrD kılmeD _Iianmı,ıu. Ömeeln 
Fmım: ka mmcwıı bu m.rkezin yar· 
dmu olmadan .dfet rek.lam filmleri 
yapmaya mahkum olur. hiçbir öq!iD, 
yuatlCl ç ....... eeÜ4UrUemozdl. UZUD 
IUmcWlIn bır -. ıçın de 'YDl tey 
&öyleDebilir. ömetln Dk mmlerlni ya. 
pan yö .. lııMnlm USM aeııuyolar üz .. 
ılııd. bır &eÇim y.pı.ktaD .onra yaıdım 
ediyor. ŞUpheol% ltın Içine gOD. bollrU 
bır o!em. pıyor. ""cak .. çicl kuruluD 
tiLLtUı 'it Ilatma ümDID lydmJarmdao 
oluttulU d;ı.umuu- mümkUD olım eD 
_kötll yoluD .çUımf oldulU &öyl .... 
bWr. 

Y1JROYOŞ: B". 1rUIIy •• Bunıda 
ma". içJndd' Itita.rrı.n olutan 
Iıarpo,.ti/ btr ",,",mden .öudiyor· 
......... Oy .. 1JGy ROIII IlIIlyo'dtı bo,· 
Ao bIT 6"ı1tıe ..... ö_lIılerlni ıöy. 
lemltli. 

U. R": Eoet. bır k_ilC DIma 

• 
yan bır kurum IIl1yonız. Y ... ı. yanı be· 
Iedlye ve bölge yöııeıımıerlolD .. çUII 
kltUece yö�Uıecek, merkez yöneUm 
temsUcUeri de bulunabillı 'J pulunen· 
to tanhndan denetlenecek bu kurum· 
da mesle k temsUc:Uer1nJn adece göl'ilil 
belirtıne botıaıı olacak. Komr bakiu ile 
oldu tu gibi yerel yönetlm t.emsUcUerine 
verilecık. Bu tabii benüz cerçekleı;oıe
mlt bir kanun tekllti. 

M. Martin: Frana'da olay çok da· 
b. merkezUotarUml, ve korporatIJ bir 
DiteDkLe. Bu şekliyle de demokratik si· 
ydabiUyor. USM okoDOmlk ..,ılann bu· 
gUDkü �oU,imind. pıpde daba gerekU ve 
yuaıiı bır kurum. Ancak Fran .. ·da sl.ııe· 
maya devlet oiJdahalainln çok olumAl% 
bir yam da nr: Vergi ıonı:nu. BugUn 
ılnema lüks bir _Dlyi kolu .yılıyor ve 
buna göre verıilendlıiliyor. Sinema se· 
yirelai, en 6ikI bir eııence yerine giden 
kitiden daba fazla v"IP ödllyor! Devle· 
tin dı linımadan aRladıtl vergi gelirleri 
.memaya yaptılı yardımdan neredeyse 
daba razla. Sinemamn devlet bütçeıi 
içindeki y.ri çok küçiik ve ömej!in USM 
.. lizierinin \'t 75'101 .. y\ı<:Uerin ödediRI 
harçlar olUfturuyol. Bu bir skandal. 

8anIÜ.r IONnUM gelince, &ab .. kesin
Dkle aDlli .. bıııyım. ade"" I"DÇUıın 
korullJlWl "" oIıııan önlemler ılıtında. 
(pomopllk ilimierin 18 yqmdan kil· 
çiiklere _tlanmuından sözedWyor� 
SaııoüıUD yoılıı. balIan bıııo'Ddlrllmesl 
yeriotUrUmeDılır. Sin .... aeyirclll .. y .. • 
d..,..1 ye çoai.tıarm& .. yıotllreeej!1 
!llmI.ri bUlnçU .olaralı .. çebUmeUdIr. 
Şımdı Fra_'da her mmln bır kateı;ori· 
Y' dahil odIImoiı öııorWyor: "çocuklar 
Için", "çxul;1u .. büyiilıl.r ıçın" • •  e 

. "bOyiIkl.r Için" uteı;orlleılııden blrlll • 

. ne. Büyiilıleılıı .. yredecell lllmlere biç· 
bır IODIÜL kOPuJın.unaIı. laıeri_ por. 
D_lık ilimieri .yıolıılııler. Ama bu 
öı&lidülUn .. nucu da PLY�D bu !II ... 

lerle IstUaa oluyor. BuiJn Frana'dakJ 
ıınema üretimJNn 1/4 'ü pomogıaflkttr. 
Ame buna kartı berbanp bır yuakloma 
öne .. meyb:. tek çare halkın elltllmesl 
ve bıııoendlrllmezlıllr. 

Y"ÜROY1JŞ: Türldyo 'do ço� ,;;",,01 
olan bi,. .OlUn uar: Siıwnuı oA-"lIan 
.. o",n". 3 yıldan beri çaR" (3-4 ta
ne) iiniverRt.l.,d. olmalı ünre ıint
mG enldtii,.ri hun.ıldu. DGSA 'ya 
tuı,1ı Film Arşivi de bır altu' açn. 
öte yarıdan Kültür Babnlll, içinde 
tartlfılan yeni bG&1 ö,..ri�,. WIr: E,
ki .sinema: okulu yap_nın demodı 
olduğu, bun"nn )'flri". dGh:ı dtif 
Vf! profili bir eğitim H1'C1I Q,öly.�r 
hUl'1IlmoA ,enktili IDwfluluyor. 
Bu a'ölye�r ldun mehvjUl ,.tire
ce;i hıanfık bir fdım ,dlClbel '0-
nmbn dÜfünliltnlt ,imdilik IUIC 
rMtnıjda tatorlalUyor. Siain oku Uar
dG Vf! otiSlyeltrde riMmQ eliti".; ko, 
nu.undalti ılJrii,l4riniz nele,. t 

M. Martin: FraOlO'da blrl.ııl çok la· 
nınm� ama arbk bunu haketmeyeD 
IDHEC olmak üz .. , ıkı reoml llnem. 
okulu var ve ber lk1si de bUyük malı 
zorluklaı: ıçındeler. iyi kölü birkaç öıei 
Sin .... okulu da 'ar. öte yandan 1968' 
deo bu yana ü.nIvmttelerde sinema bö
IUmleri kuruldu. BuralanIıı etitim. ya ... 
ııcılıj!. yöneUk ama lC1U durumundatı 
VbıeeDDOI dı,ında. oldukç. teorik nı ... 
Dkte. Sonuç _ Fm.·da butın 
oIn .... ej!IUmloID blllnÇ""'DU teknık 
elemanlar Te yöDttzDenlel düzeyinde ol· 
dukça yeterolz. tarıh •• teori konlllUDda 
ile epey geU,IIi, _ öaotleyelılllrlz. 
Bu balian ej!IIIIıııeoIDde olumlu IODUÇ' 
!ara yol .çıyor. ODI .... t.ıer. Fnna'da 
60 yıldır yay"" .. etkili bır 1'1 ... ahip 
alım si.ıı .... tI�leriııl daba da dOl&ekU· 
yollar •• tlUe.1 bır .. D .... etnllDlno 
katkıda bululRlYollar. Fra .. ··cii birçok 
ıınema deq\IIDID 'llriılnu bUDun bır ka· 

nıtı olalOk gÖlte .. blllrlz. Sinema ,Iltımı 
konusunda daha ıonel ,eylor oııyleyemı. 
y-lIm • •  ma p .. tik yöııil &Uçleodlrme· 
yi unutmamalıyız. 

U. Roai: Ben konuyu lkly. ayınıca
ıuu. öneo kiU ... ı temel ııııelDl etiUm! 
ıorunu var. Gençlere liDel1WUn Illabe· 
ılnl öR'ı'etmeUyiz.. Bunun için IDI. okul· 
lanndan Itibaren bütün okullara ıiDıma. 
ej!ltimlnI ıokıni.iıyız. 6·7 yquıdatl ço
cukları sl.ııemayla kartı kartıya ,ollım ... 
U. gerekırse onlarla kilçUk rumler 
y.pDIIIıy ... D.ba önemlili. U .. ki yıllar. 
da da okulda oInema)'l bır den baB .. ge. 
lIre .. k bu eıtıtlr.ıl RirdlinneUyb:. 

Ikıncı olarak IInemo proCoeyoDeIle· 
ri.nin yetittirilmesl lOrunu Yudu. Ben de 
Mareel Martin gibi. Iyi teknlay.n.ıer Y" 
U,ürUnıeııl l.tekUII diqü....ındeyim. 
ama lloema okullan aynı ı.amanda arq

!uma laboratuv_n nlteUllDde olınab. 
BugUnlerde lto.ıy.·da Rom. Sınem. Me,. 
kezI'nin yenıden oıIu,turulmuıı IC)rUnu 
var, uDlıInm bu kuruDll lklnd ,ençDllnl 
_tabiilriz. Sinema Merkezini ade .. 
teknık etilim y.pılan. bır bocaıılD ... 1 
CJLııı çeklldlıını ötnıııeı bır YO! olarak 
4Si.tüamUyOlUZ, Bu ketln It"Ui, ıma 
bUDUn dqmda mm yapma, yuatma or· 
tamı obı,lııımIk, .IISIY .... kunııak gere. 
tıyor •. Kilçiiiı. bel&-.l. ber wnı ilimi .. 
yapılmılı. deneıımoU. Sinema ILICak 
böyle 6pnlleblUr. 

ö_RIn bır Kilı. 5lzı .... Meünl 
bu ,eldlde çal deterll sl.ııomaeılar y .. 
11'_. ıtalya SIn .... Merkezl·od. bır 
cııı..,de Umborto BarbIIo·DuD öııı!erIJ. 
linde bu up çll,,_ y.pıldı. 

YOROY1JŞ: Bir ço� ,l)Ilenlln "'" 
ettik. urnaru bUMoft 101U"11 da ,011· 
betlerinıia Anı.ıl)o<ı·dtıld TIirIı ıl .. 
"'"0",">,10 1>/rLI�" .. _,;g. Hor 
llıinla. dı ,o� r.,.�1tiiT odm.. 

LUIS CORVALAN. Edmdo Labareo, 12.50 TL. • GüNü. 
MüZDE TEKELCI KAPITALIZM. SSCB Biliml.r Akademisi 
4O.Tl. • ANTI·TEKELCI MüCADELENIN STRATEI I VE 
TAKTIKLERI, R.R.issinl • D.W.i .. ". 20 TL. • SOSYA· 
LIST üLKELERDE KOOPERATIFÇlLlK üZERINE, R.Ka· 
"lar · Z. lskül • YENI DEVRIM TEORILERININ ELEŞTı. 
Rlsl 1 1 ,2.31 J.Woddi •• 3750.Tl. • MARX" IN DüŞÜNCE. 
SININ GEL ŞIMI V.s.Vyıod.k, LS TL. • MARKSIST 
EKONOMI POLITIKDE üCRET VE TüRKIYE'DE üCRET. 
LER, A.Donay • H.50il. lS TL. . MARKSIZM VE DÖNE K 
GARAUDY. H.Momjon. LS TL. • SIYONIZM VE DüNYA 
POLITIKASıNDAKI ROLü. H,LulJlO1". LS TL. • GERÇEK. 
çlLI�IN TARIHI. B.Suckhov. 25 TL. • SOVYETLER BIR· 
LI�I KOMÜNIST PARTISI 25. KONGRESI. 17.50 TL. • 
DIN. BILIM VE FELSEFE. H.S<I"m. n.so TL . •  BULGA· 
RlsTAN'DA KAPITALlzM'DEN SOSYALIZME GEçiş SO
RUNLARI, BulgaristJn Bilimler Akademi\i Enstitüsü, 30 TL. . 
MAolzM'iN EKONOMIK ·TIORILER'''. E.Korbash. ıı.50 
TL. • MARKSIST FELSEFE YAZıLARı. K.Marx . F.Engels 
. V.l.unin. 12.50 TL.. SOVYETLER BI RLI�I KOMüNIST 
PARTISI TARIHI. B.Pono""" '. (Toplaııldı), 30 TL. • TEO· 
RIDE VE PRATIKTE BURJUVA OEMOKRASlsl. A.Mishin. 
7.50 TL. • PENTAGON VE AMERIKAN OSLERI, Melnikov, 
7.s0 TL. • TARIMDA KAPITALIZMIN GELIşMESI VE TOP. 
RAK RANTl. G.HooII, LO TL. • PORTF.KIZ'DE ÖZGÜRLü. 
MN ŞAFAGI, A.Cunhal, 1 7.50 TL. • PLANLAMA. KAL· 
KINMA VE TüRKIYE. Y.KUçUk (TUkendi). 2250 TL. • 
ÇA�DAŞ TROÇKlzM VE KARŞI DEVRIMCI ÖZü. M.Bas
manoy, 20 TL. . LATIN AMERIKA'DA DEVRIM. W.M.B .. u.r 
. B. Hartmann · H. Le<lere'. LS TL. • MARKSIzM VE MAOIZM. 

V.Krlv1sov (TUkendi), 20.TL. • ŞILI DEVRIMININ 0<;. 
REITIKLERI, R.Cosuııo, 12.s0 TL • IKI AÇIOAN TOR. 
KIYE Işçi PARTISI DAVASı. B.BOf2lI. LS TL . ENDOST. 
RILEŞME SüRECININ TEMEL SORUNLARI SOVYET 
DENEYIMl i 1925·1940, Y.KUçUk. 3O.TL . SENDIKALAR 
ÜZERINE1 K.Marx · F.Enıols · V.I. lenin (Tükendı), 2s TL . •  
KAPITAL ZMIN E KONOMI POLlTI�I, M.Ryndn • •  G. 
aı.mikov (TUkendi) • DIYALEKTIK VE TARIHI MATER· 
YALlZM. A.S?irkin . O.y.kol (TUkendi). 1 7.50. TL . •  AY· 
DINLAR VE SINIF MüCADELESI. A.c...nov. · O.Pr.vo .. · 
J. Meuıor (Ikinci 8;ı�m). 15.  TL . •  BILlMSEL SOSYALIZM 
VE SOSYAL DEMOKRASI, V.Vmine · S. Gribarıo. · LOun· 
ılassynov ( Ikinci B.�m), LO. TL . •  EMPERYALIZMIN 
TüRKIYE'YE GIRIşI. O.Kurmul, 30 TL .• • FEODAL 
TOPLUMDAN YIRMINCI YüZYı LA. L.Hube"""n. 20 TL. 

BILL'! YAYıNEVI KITAP FIY ATLARJNDA 
HE RHANGI BIR DECIŞI.KUK YAPMAMıŞTıR 

YENI YAYıNLAR. 

Ekim Devrimi Sonraıı TORKIYE TARIHI. SSCB Bilimler AIaı· 
deııılıi. SO.TL. 
BULGARIS'TANDA FAŞIZME KARŞI MOCADELE VE 
SOSYALIZM. N. G.,..."slıi. 20.TL. . 
Grafık ve örneklerle EK<l'IOMI POıJTIK. S.N.8eljajeWl 

2S0.TL. yı 'ı.n ı ... klerde " 25 Indirim y.pılır 
PostJ ücreti isteyene ıh olmı.k Uzere ödemeli ıönderllir 
ADRES: Piyertocl Cııd. 21/1. Çemberliı., . ISTANBUL 



FERDi KREDi UYGULAMASI 

SSK, konu! k .. disindeferdibııdi� ... 
çilmesinin kaıvl.şıırılclığuu "çıkladı. Bu kllJU1 rWıJ 
yorumluyomınuz? 

Bu karar SSK 'nın işçı konutlan sorununa yakla· 
şımda ileriye deeil, geriye d�nı Itılml,$ bir adundu. 
19S0'lar öncesinde de SSK Emlak Bankası aracılıeıy
la (erdi kredi .. -eriyordu. Birinci Beş Yıllık Planın ge· 
tirdi�1 ilkeler ıçınde konut kooperatinerinin &zendi· 
rilmesi yer aimai SSK'run uygulamasında bir deRI,,"e 
olmuştu. Kendisi örgüUenerek, Emlak Kredi Bankası· 
nın aracılıCı olmadan, sadece konut kooperatiOerine 
kredi "ermeee b8Jilamıştı. O zamandtan beri yapSııtçı· 
ların SSK üzerinde (erdi krediye dön\i4 üzerinde baskı· 
bm olmuştur. Bu etilime şimdiye kadar konutla ilgili 
meslfk çnrelerl karşı Çıknu, ''e yapsatçtlır bu karan 
aldıramamıştı. Hilmi l$gazar'ı sanırım SSK 'daki bü
rola_Uann dirençlerine karşın bu klrarı aldırıbildi!er. 

Dahı 0001 :ıJduılamaylJl (e,dj kredi �anınıun bu 
hükianet tlöntr:ıinde almabilmesini nasıl açıklıyorsu. 
nuz? 

Bir bç nedtnden söı edalebilir. Birincisi, ılınan is· 
tikrar önlemlerinin ekonomiyi durgunluta itmeıktir. 
Feordl krediye geçerek durgunJaşan konut kesiminin 
canlandırılmuı öncöriimWj: olabilir. Tıbii bu iyim· 
se bir yorum. tkinrisi, hiitWnedn Mtişık kesimleri 
uUlndaki ıu&lmZııkllr. Hem hükimet programı bem 
de CHP'nln procı3ITU bu eeriye dön�ü ıçermiyor. Ko
Dut IONllunun küçük üreticllikJe de en büyi,i( ölçekJl 
ve de"letin öncülüıtündtki girlşimlerle çözülmesi ön· 
&öriiüyor. Kentin yakın çevresinde kamulaştınlacak 
büyiiı: ılanJırda, sanay1leşmiş tophı konutlann yapıl· 
nuıl1 &erekJı' Eler hükinletin programına UYE\lD hare· 
ket e\.ltydi, SSK'run da (erdi krediye erri dönmemesi, 
toplu konul gi.rişimlerine.lamuıgerekirdl. SSK yö· 
neticileri, tter daha ıenlş Işçi klUeslni konut kredi· 
ımden yararlandı"n&); Istiyorlarıı, ilk yapmalan 
ıereken lşçllerin.tmaJ.maI�leri içindeki konul arLı' 
nın mlklanıu .rtırmakur. Bu arıın arttnlnuısmda kü
çük g;ri$imci olan yaplltçtya bel baRlanamaz. SSK ya 
kendili örgütlenerek yaptmcı hale gelmelidir. yada 
yerel yöortJmlerin bu konudaki girişimlerini etkin bir 
şekilde _ldemalldlr .. 

Niye yapsafçıJar emekçinin ödeme sınırlanyta u· 
yumlu bir konut arzı sağhyamazJar? 

Çok delişik netlenleri var. önce yapatçılar genel· 
likle kentin imarh yerleşik kesimlerinde çalışıılar. OL· 
kemızde kent topraklan speküJasyon konusu oldu· 
Rundan, bu kesimlerde konut. maliyeti içinde arsa pa. 
yı çok y\iı;5tk olur. Aynca geri teknoloji ile Çah411kla· 
rı için maliyeUm artar. Düşük sermaye ile yiJuek kar 
marjlan $Illamak dUNmunda olduklarından, üst ve 
üst orla anıllann tüketim kıbplarına uygun konut 
üretirler. Bu nedenlft"in limü yapalçılımn konut üre· 
timini emekçilerin atm .Ima gücü dı,ına Çıkaru. 

Sayısal bır örnek vermek gerelOne bugünkü 250, 
000 TL'ük konut kredısı bir emekçinin yapA:tçıdan 
alabilecegı bır konutun sıtı, fiyaltnm yüzde kırkın· 
dan azını saelar. Geri kalan yüzde 60'1 kendisi satla· 
malıdU'. Bu ise emekçi ailelerinin çok büyük kesimi 
için olaruı;kstzdır. 

Bu açıklamanız, ferdi krediye geçişin emekçiye bir 
şey getirnuyccegini gösteriyor. Aynca konut talebiııi 
artırması da söz kODU,lU olmayacak değil mi? 

En·t, bıraz Önce ferdi kredinin konut piyasasındaki 
durgunlu�a bir çözüm olacaeı �eklindeld yorumLB" 
bu nedenle lylmliCr bulmuştum, Ama bu r,mıtı, ya· 
pıJan de�lqiklikJerden kimse yararlanmlyıtcU. diye yo· 
rumlarnarnak gerekir. Küçük bır kesim yararlanacak . 
SSK slatüW içinde çah$ın yüksek lk:reUiler ıçın bu 
deCiış.iklikJerln anlamı VBr. Onların yilpatA;lludanko· 
nul ı:ı.lmaları kohı.ylaşacak. Kanımca SSK 'lUn şimdiye 
kadar olan uygulemalan da büyük ölçüde bu keıime 

KO UT SORU U A 

C ·· Z ·· DEOil iR O U , 
• 

SSK'NUN KONUT KREDISINE IlişKIN SON UYGULAMASI ILE ILGILI OLARAK YOROYOŞ'ON 
SORULARıNı YANıTLAYAN ıLHAN � I(ul; FERDI KREDI UYGULAMASININ EMEKÇ� K1Tll
LEllRIN KONUT SORUNUNU OEIlIL, YAPSATÇININ PAZAR TıKANıKLiılıNı ÇOlMEYE YONE
LIK OLDUilUNU BELIRTTI. 

yönelmişti. SSK'nın kendisinin konut arı eder hale olması IÖZ konUlU alamamaktadw. Oyl. ı. bu cnabı 
gelmemesi de bU nedenledir. Eler büyi,i( emekçi kıt· konut kredisi .oll.Da.klan -p'nm'hdw. Bunlmn belli 
Ielere konut .. �Iaın"k am"çlaıuaydı, SSK toplu ko· li .. birikimi olabildiii için 250.000 TL kr ... bu ..... 
nut üretimine ı;rmeklen kaçanamazdı. Zalen Türkıye' yırduneı olabUir. lşt.. fercl tre" de zaten bu puba 
de kapitalizmin kendi rasyoneli açlSlncbn konula bü· yönelmlştlr. Yok_ emekçilere dertL. 
yük kaynaklar aymmasnun zamam gelmedi. 

Neden Türld.ye'de kapitaliDn emekçinin konut so': ' Peki, büyük !!ePIlIyenin topnık IOI'Ununun çöı6-
runun çözmeğe eğilmiyor? mwden Çıkan oImamuııu ..... IÇlkhyommuı? 

Türkiye'de büyük sermayenin emekçinin konut so- Yine soruna tmelln yeniden ürelimi IÇllU\dan be. 
rununun çözümüne razı olması demek, oldukça büyUk kabiliriz. Büyiic .. maye . De. toprak _hlplll;lnin Çı_ 
nnansman ve kredi kaynaklarının konula ayrılmasına karluının çellşkiai.nin temelinde genetııkle bu oICU ya_ 
ve kent.sf.1 Loprak ıizennde spekülatif (aaliyetlerin ön· lar. Böyle bir çeli$lı;inin Türkiye'de ortaya çllemamı, 
lenmesi ya da denetim altına alınmasına razı olması olmuında, em.lin yenid.n üreUmlnin gecekondu ile 
demektir. Her ikisi de büyük.rmayenlo çıkarları ile çÖZÜMlenmiş olmasının önemli bir katkııı yudU'. Ay-
Çeliıiyor. rıca böyle bir çeıı,kl toprak milkiyed Ile .. nayl kapi. 

Bu iki koşulun da kaÇınılmazbeım göstermek Için laUnin tanıamın ayn ellerde oImalından kaynaklanır. 
biraz :ıçmekta yarar VM'. Emekçi, tammı gereli.  erne· Oya Türkiye'de kentsel Lopnk üzerindeıd det.r artı. 
�ln yeniden üretimi için gerekli ücreti alır, Kuşkusuz şından bUyük sermaye ahibi önemli PAylar .Imikta. 
bunun içinde konut giderleri de vardır. Am. bU gider dU', Buna banka si.alemlnin kullandılı "'mlnat mıka. 
bır aylık giderdir. Oysa konut bir ayda tüketilip bit· nizmaları da aynea yardımcı ahnaktamr. Ken&ltl ııı. 
mn. Konurun çok uzun siire kuUanılan bır mal olma· zinin deeer nrlı410dan pay ılan aynea bu artı,tan do
Si dolayı�yl.a emekçinin konut sorununun çözinıimde llayıi'c:ekoodulqma dolıyısıyla IIMIln ywnklen üre. 
iki yol oldutu söylenebilir. Emekçi ya konutu kiralı· timinin �madıfl bh ortam bu ...... .,. .... 
yataklır, ya da mülk konut sahibi yolpılmuı istenIIi. (ının, kentsel toprak sorunun çÖt.ilnWiden bir yaran 
yorsa uzun "adeli düşük faizli kredi ,'erilecektir. Tiir- yoktur. 
klye gibi bir ülkede büyük sermaye kapital sıkıntılı çe· 
kerken her Bd çözüme de razı olma)'acaktır. 

Böyle bir çözüme razı olmaması yalnız kapital kıl· 
hRı yüzünden de2i1dlr. 'l\yOl ı.amanda da; büyük 5er· 
maye açısından bir çözüme u la$ılınış buhınduRundan· 
dır, Emekçinin konut sorununun çözümü. sermaye 
llihlblnl eme�lrı yeniden üretimini ucuzlalmak ve Lic· 
reUt!r1 düşüonek açısındıın ilgilendirir. Oysa TÜlklyt!' 
de gecekondu böyle bir çözümü sermaye sahibine sae· 
l.makUıdır. Bunun öle!ilndc bir çözüm aramak Için 
neden yoktur. 

Büyük sermaye için konut sorununun çözülmesi 
açısından önemli grup, kendi YilOındoı. SSK slalÜlü 
ıçınde çalışan bürokrnı "e teknokrathr. Dunlann ha· 
rekeUlliltl azaltılmalımr. Onun ıçın de mülk konut 
saQ:lanmalıdır. Du grubun gecekondu çözümüne rnı 

Sizce konut sorunWlun çöıümiaıde SSK'um tuıu· 
mu ne olmalulır? 

Tabii, sorunun çöıümü bi r k UNmu n polid kısımlın 
ı;eçmeı. Soruna biraz önce analizini yaptıeım und.1 
çerçeye içinde uzun vıdeli olımk bakmak genldr, 
Ama kısa erinlde SSK'nın bu(\iıkü kurumal yapııı 
Içinde en olumlu ylklaşunının ne olaaılı sanılabilir. 
Bunun yanıtı SSK'Nn kendisinin toplu konut yapı
mına girerek emekçilerin olaneklın lçindeID konut 
arıını arthmıktır. Yoksa SSK'run kuruma' yapıli 
emekçilere kredi verilmesini SlOlrlamımlUadu_ E· 
mt'kçilerin ödemt �lerinin sanırlan içinde konut ar
ZI olnuı.ması kNdi kunımımını slnırlamıktadır. Ferdi 
kredi)'e geçtierek konut arıı dolayısıyla emekçilerin 
konut kredilerinden yararlınma düze)'t lrtLlılamaz. 
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