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f ukara halk1m1Z1n oylarm• alarak iktidara gelen 
A.P. HukOmetl, dort ay• afan gorev suresi i~inde, 

halk yararma hi~bir davranlfta bulunmam•f, buyuk 
y• g •nlarl tedlrgin eden tasarruflar1yla, bir «Mutlu 
Az 111ilk HukOmeti» oldugunu gostermt,tir. 

~oziim bekleyen sa
ytstz y urt sorunu yiiziis
tii dururken, ktsa siireli 
politik yattnmlar pe~in
de ko~mayt yeg tutan 
ik t idar, bu at;:tk basiret
sizligin sonucu olarak 
pkmaza siiriiklenmi~ ve 
Tiirkjye bugiin «kayna
yan bir kazan•> olmaktan 
k u rtulamamttttr. 

Olaylarm bu htzh 
akt~t ve gitgide sarpa 
sartp kar~tstnda bile, 
yakla~an «biiyiik tehli
ke>>yi gor memekte akll 
almaz bir inat gosteren 
iktidar ba§lan, boylece 
g et;:m i§ten ders alma egi
limind e olmadtklartnt 
da at;:tga vurmn~lardtr. 

~imdi bu iilkede ya
~a yau biitiin yurtsever le
rin, T iirkiye'nin gelece
ginden kaygt duymalart 
it;: in p ek ciddi ve ~e~ itli 
sebepler vardtr. ~u dort 
ay it;:inde o lup bitenlere 
~oyle bir goz atmak bi
le, durum un korkunt;:lu-

gunu anlamaya yeter de 
artar: 

Petroliimiizii ve 

madenlerimizi yabanct 
somiiriiciiliigiine karp 
koruyan yurtsever Genel 
Miidiirler, uyantk t;:evre-
lerin biitiin direni~ine 

ragmen gorevlerinden u
zakla~tt rtlmt~lardtr. 

Dant~taytn yiik

sek dereceli birt;:ok me
mur hakkmda aldtgt <•te
hir-i icra karart>>, Hii
kumet tarafmdan uygu
lanmamt~tu. 

8 Saytst yiizleri bu

lan Vali, Vali Yardtmct
st, Kaymakam ve Savct, 
hit;:bir sebebe dayanmak
stztn yerlerinden uzak
la~ttrtlmt~ ve bu in
sanlar kt~ mevsiminde 
tedirgin edilmi~lerdir . 

tD 141 ve 142. rnad

delerin daha da fa~istleJ
tirilmesi it;:in Hiiku'mett;:e 
bazt te~ebbiislere giritil
mi§tir. 
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Kitap ve oyun 

yasaklart, birbirini kova
lamt~, bu arada Attila 
Bartmhogl u, iki yiizyll 
once ya~amt~ Franstz dii
~iiniirii Babeuf'iin bir 
yaztstnt 4<Giindem» gaze
tesine aktardt gt it;: in 7 ,S 
ytl hapis cezastna t;:arp
urtlmt~tlr. Unii yurt st
mrlartnt a~an degerli 
halk ozantmtz A~tk ih
sani de Diyarbaktr'da o
kudugu §iirler yiiziinden 
tutuklanmt~tlr. 

t1 Enflasyan hortla
tdmt~, hayat pahahlagt 
korkunt;: bir ~ekilde art
mt~, buna kaqtltk en az 
get;:im indirimini ertele-
len tasanntn kanunla~rna
styla, biitt;:enin 400 mil
yon liraltk at;:tgt, yine 
dar gelirli yurtta~lart
mtztn strttna yiiklenmi~-
tir. 

Hit;: geregi yok

ken, yeni Af v e Set;:im 
Kanunu Tasartlanyla 
yurt olt;:iisiinde biiyiik 
huzursuzluklar yarattl
mt~ttr. 

Aktlstz ve . ki§ i -

liksiz bir dt§ politika 
yiiziinden Ktbrts elden 
~tkanlmt~ttr. 

• Atatiirk't;:ii ku~ak
lar yeti~tirme gorevtnl 
yerine getiren ogretmen
ler, saytstz baskt hare
ketleriyle ytldtrtlmak is
tenmi§tir. 

Diyanet l~leri Or
giitii, tamamen . gericile
rin eline get;:mi~, devrim
ci din adarnlartteker te
ker yerlerinden attlmt~

lardu. Bunun dogal bir 

E 
sonucu olarak Tiirkiye'de 
gericilik ve din somiirii
ciiliigii artmt~, Ba~bakan 
Demirel bile, «Bayram .. 
gazetesine yazd tg t bir 
makale ile, bu kotii gi-
di~i htzlandumaktan ge
ri durmamt~ttr. 

Ornekleri sayfalar 
dolusu uzatmak miim
kiin. Ama bu, kaygllart· 
mtzt derinle~tirrnekten 

ba~ka i~e yaramaz. 
A.P. bu tutumda di~ 

renirse, korkanz «milli 
irade» ~ampiyonlugu bi
le kendisini «rnukadder 
aktbet»ten kurtaramtya
caktu! 
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I· s.,.mangH';n A .P. i 
§ hiikOmeti var ya, bir Af E 
~ Kanunu haz1rlad1. ~ 
E Tum Yass1ada mah- § 
§ kOmlar1n1n su~ l an, so- § 
§ nu~Jar1 ile birlikte affe- E = = § diliyor. Ve bu magtl u r § 
E «!» ki~iler, dev let orgu- E 
E tlinde gorev ahyorlarl E 
§ Oteyandan iki yuz- § 
§ y1l once yazllm1~ bir ki- § 
E taptan bir pa r~ay1 gaze- E 
§ tesine aktard 1g1 i~in, At- § 
§ tili Bart 1nhoglu 7, 5 ylla § 
§ mahkOm ediliyor. DartiR· § 
E ogvlu'nun cezas1, Af Ka- § - = E nunu'nun d •,•nda b •rak•· e 
E llyor. E 
§ Bart1nlloglu' n u n k i s - = § fikir su~u.. § 
E Otekilerinkr, Ana- a 
~ yasay1 ~lgneme k l.. § 
E Ad•m, Sulumangil. E · 
§ ~1n~nay, ,manayl .. ~ = ~ 
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i~te c; agrmrzda iktisadi ba
grmsrzlrga verilen onem, ik
tisadi bagrmsrzlrk ile siya
si Lbagrmsrzlrk arasrndaki 
bu yakrnlrga dayanrr. Birini 
kaybeden iill<e, otekini de 
kaybetmi~ sayrlrr. Az geli~
mi~ iilkeler, kalkrnma yon
temlerini sec;er ve deger
lendirirken, bu sorunlarr 
ve sonuc;larr gozoniine al
malrdrrlar. Nedeni ac;rk: 
Uluslarrn ve devletlerin il
kesi olan bagrmsrz ya~amak, 
kolay ve c;abuk kalkrnmak 
ilkesi gerc;ekle~emez. 
SOSYALiZM BiR TARiHSEL 

ZORUNLUK MUDUR? 
Sosyalizm, endiistrinin 

makinele1mesiyle insan e
meginin genii c;apta somii
riilmesi ve bunun sonunda 
toplumda iki ayrr srnrfrn-so
miirenler, somiiriilenler or
taya c;rkmasr sonucunda ta
rihsel bir zorunluk olarak 
dogar. Toplumun bu bic;ime 
gec;i1 durumuna geldigi za
m a n, tarihsel bir zorunluk
la bu bic;ime gec;tigi dii~iin

cesi , sosyalizmin kurucula· 
rr tarafrndan ortaya atrlm11 
trr. ~oyle ki, somiirenler 
ve somiiriilenler kutuplal· 
masr n rn meydana gelmesi 
demek, bu iki kutubun c;a
tr,malarrnrn dogmasr de
mektir. Somiiriilen srnrflar 
giic lenince somiirenlere ege
men olu r lar. Boylece diize
ni degi,tirirler, sosyalizmi 
get i rirler. «Bu donii1iim 
gerc;ekle~emedigi siirece so
miiriilen srnrflar ulusal ego
izm ic;inde kapanrp kalacak 
ve harbin sonuc;larrna kat
lanacaktrr» diyor G. ve F. 
Burgin. 

Sosyalizmin tarihsel 
bir zorunluk oldugunu daha 
iyi saptamak ic;in tanrmrnr 
bi r kez daha tekrarllyallm: 
«Sosyalizm, toplum belirli 
bir geli1me diizeyine ula~

trgrnda, gerekli ve kac;rnrl
maz bir duruma gelen ta
rihsel bir toplum 1eklidir.» 

SONUc; 
incelemeler gostermil· 

tir ki, bugiin sosyalizm de
nen donii~iim ve degi1imin 
temel ilkeleri, krsrm-krsrm 
ya da tamamen gerc;ekle~

mektedir. Diinya iizerindeki 
uluslarrn biiyiik bir krsmr 
toprak reformu, ulusal sa
nayi, devletc;i ekonomi, sis
temli vergi, kamu hizmet · 
Jeri konularrnda, sosyaliz-

dolaydan yaz1lm1~ 

9 numarah 

a~k bildirisidir 

hep tuttugum bo§luklar, hep serin menek~eler, ya~h bir a~k ve 
romantizm 

kiiskiiu bir :nevsim, soluk camlarda ya~anmt~ lale 
bogazda yitirilmif o eski §ilepler, ka~ak~t ta yfalar 

halk1m benim, didindigim, kur~unlamp oldiigiim, sonra siiriiklendigim 
bulamk renklerimi gelip durulardlmZ, ak ederdiniz 
ve uzan bir rapsodi, titrek kemanlar 
~enlikler ba~lard1, fitekler ve maytaplar 
oynak bir macar gecesinde koluma girerdiniz 

gozlerinde bir sessiz ~tghk diinyamtzm 
sokakta, evde oliim, pazarda ipliklerimiz 
sonra uzun bir yumruk o kokmu~ govdelere 
yiikselmi~ giine~lerle, adamlarla, a~klarla 
sonra ilk giin, ilk bayram ve ilk merhaba 
yeniden a~an ~i~ek 
ve yeniden ahnan soluk .. 

bunca r;;oylev verdim, kiif kokulu ambarlar, ka~ak dostlartm 
oykiisiinii soylerdim tanrtslZ ~ecelerin, ye~il bir yapraga uzanml§ 

kollanmla 
o vakit diinyamtza bakard1 gagarin, denizlere ve milyarla a~ka .. 

halktm benim, koynunda it ak§amlar hergele saatlerde 
kantmtz ~ekilirdi daglarda ~tghklarla 
bizi kan kusarken goriirdiiniiz, modern bir giilii~le yammtzdan ge~erdiniz 
ate§imiz yanardt ·o rahat koltuklarda 
bildiriler yaytmlardtk yorulmu~ ve sessiz •• 

burau dolay dedim, yorgam nrtlay1p geldim 
tok sesli bir adam, kurultaylar ve bir~ok paris'ler gordiim 
tutsakhk paralarla ~ogahp gidiyordu, yantp tutu~uyordum 
sonra meyhaneler, susuk ve bobiirlii ~airier 
o kutsal yenilik, ku§larla, yosunlarla 
kirli sularda bir ~ulluk sazlart doger 
kara-yagtz yiizlerinden operdim, bir sabah ate~ine durnrduk 
kan beynimize ~tkar mola biter .. 
gene size doqerdim, halktm bt>nim, iilkiim ve kutsalhgtm ..• 

iimer nida . 

min ilkelerini gerc;ekle~tir

me yolundadrrlar. Ozellikle 
az geli~mi1 iilkeler, gerekli 
donu~iimlerini yapmak, ya
ni sosyalizmi benimsemek 
yolunda onemli adrmlar at· 

maktadrrlar. 
U luslar, tarihsel ve 

toplumsal bir zorunluk olan 
emperyalizmin somiiriiciilii
gii kar~rsrnda gerekli donii~ 
,umleri, degi~imleri yap-

mak ic;in uyanmr,trr. c;un
kii insanllk yrllar boyu sii
riip giden somiiriilmelerden, 
sava,lardan yana degil, mut
luluktan, barr1tan yanadrr. 
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