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Dostluk, kısanlar arasındaki çeşitli 
baglaruı belki de en değeri isidir. Her tür 
lü çıkar endişesinden uzak, özlü bir kay 
naktan doğar, yalnız fikir birliğine değil, 
ruh yakınlığına dadanır. Sahici bir dost 
luğa daima büyük ihtiyaç duymuş, hep 
aramışızdır. Yazık ki, küçük hesaplarla ö-
rülmüş pis bir dünyada dostlukların ço 
&ı sahtedir. Galiba bu yüzden dostlardan 
va vefasızlıklarından şikâyet etmek edebi 
yatın başlıca konularından biri sayılmış • 
tır. Fikir adammın hükmü hem çok sert 
tir. hem de ince bir nükte ile yüklüdür? 

«Ey dostlarım, dünyada dost yoktur!» 
Halk şairimizin ümitsiz arayışında, da 

ha ince bir mâna ile birlikte, daha derin 
bir hasret saklıdır: 

Dost dost diye nicesine inledim 
Bir dost bulamadım gün akşam oldu.» 

tranlı sairin mısralarında ise ezelî ve 
ebedî hastalığımız olan bencilliğin \T^^ 
ni buluruz. 

x 

«Tek taraflı dostluk baş ağrısı verir.» 

Yine de dost lanınız bulunduğuna I -
anmak isteriz. İyi zamanlarımızın alda 

tıcı rüyasına kapılıp ne kadar çok sevildi 
ğimizi anlatan süslü cümleleri dinler kö 
tü zamanlanmızda da, dostlarımıza güve 
nebiieceğimizi sanırız. Ama imtihan döne 
mi gelip çatınca; müşkül bir duruma çare 
aramak gerektiği vakit vetya acılı günleri 
mizde, maskeler öyle bir düşer ki, «güven 
diğimiz dağlara» artık kar bile yağmaz! Sa 
hiçi bi rdostluğun temel yapısında koru 
yucu bir özellik bulunduğunu öğrenmişiz 
dir. «Uçan kuş» tan ve «esen yel» den kıs 
kanmak âşıklara vergi bir davranıştır ama 
kötülüklerden ve iftiralardan sakınmaları 
nı dostlarımızdan bekleriz. Hesaplannm 

DOST DİYE DİYE... 
bozulacağı bir noktada susmalarımı belki 
anlardık ya hakjkat sevgisini de öldürme 
ierine, yalan ve iftiranın bizzat kaynağı ol 
malarına ne diyelim! 

Şair, ölümünden sonrasını düşünmüş, 
«Savılsın şahsıma ait kusurlar. 
Meydana vurulsun saklanan sıılaı 
Yüzyüze getirmez bizi asırlar 
Korkmayın içine yalan da katın!». 
Söylediklerine itiraz etmeyecek, hat 

tâ yalanlarım bağışlayacaktık; hiç olmaz 
sa içine biraz «doğru» katsalardı! 

öldükten sonra öğreneceklerimizi şim 
diden bilmek nasıl bir kader ola? Şairimiz 
doğrusu çok iyimsermiş: 

«Anlayın kimlermiş dost sandıklanın 
Muhabbetlerini kıskandıklarım.. 
Anlayın ne boşmuş inandıklarım 
ölünce bir daha beni aldatın! 
Dostlar sağolsun! öleceğim güne de 

ğin sabredemediler ki, henüz yaşarken al 
dattılar... 
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Bab-ı DE VLET'de .. i v 

Mevlid ü menşeim Vilâyet-i Gümüşhane'ye muttasıl Kelkit 
nam kadılık olup sene 1362 dur. İki yaşında bir sübyan iken pe
derim dâr-ı fenadan dâr-ı bekaya irtihal ettü. Andan ba'de ge-
lüp, pay-ı tahtın karibinde Kırıkkale nam şehre post serdük. 
Anda mekteb-i evveli tahsil idüp ahırından, acemi oğlanlar kış
lasına mukayyet oldum. Ol yerde dahi dört sâl tâlim-i askeriye 
görüp muradım aldım. Bu fakir, askerliği ziyade severdi. Hay
ra kim kader bizi andan dahi munfasıl kıldı. Bundan sonra bir 
müddet kârha-yı matbua (1) ile İştigal idüp, mürettiplik ilmcy-
ledim. Parmaklarım, kâğıt pıçağı ile doğradıktan sonra ol hirfe-
ti dahi terk eyledim. Uç senelik idadiyi bjgs senede temam ile 
Erzincan idadisinden aliyyül âlâ derece ile icazet ahzeyledim. 
Bııâhcre pay-ı tahîa gelüp Medrese-İ llâhiyeye kayd oldum. Ol 
yerde, zemânın en meşhur mü d e nisanın dan cümle ilimleri tah
sil idüp bir yâneden dahi şiir ketbederdim. El'an bir divanım 
vardur, Ism-i Hakikim Cebeci oğludur. Çikı ecdadımın kaffesi 
Cebeci ocağından yetme, gaayetle hünerli kimesnelerdür. Fa
kir dahi çelik — çomak oyununda yekdürür. Andan başka, çiğ
dem kazmak vü kerpiç kesmek vü çene çalmak vü tütün içmek
te kimesne bizimle iddialaşamaz. Bu kemter ü bende seyyah-ı 
fakir ismin kanden almıştur, imdi anı naklidelim: Bir kice rüya 
da, destimde asâ vü pâtyımda çaruk ile bir istikamet-i meçhule 
revan IdJm, yolum üzre gaayetle büyük bir kârbân (2) zuhur 
ettü. Kurbân başı bize «Hande gidersün ey garib yolcu» deyû su
al ettükte. seyahata çıktım ki kande gittiğüm ben dahi bilmezem 
deyû cevap dâdem (3) «Gel seni Evliya Çelebi'ye götüreyim» 
deyüp, bizi 50—60 yaşlarında güler yüzlü vü hoş sohbet âdemin 
yanına götürdü. «İşte Evliya Çelebi Mehmet Zilli îbni Derviş 

Tezkere-i Seyyah-ı Fit kir 
budur» dcyûp çekildi. Evliya bize; «Berû gel yâ refik ne deyû 
stvahate piyade gitfersün, senin deve at vü sair hayvanatın yok 
mudur?» dedi. Biz dahi yoktur pirim, ne atım ne avretim ne de 
akçem yok dürür. Biz imdi Sandukoğlu Süleyman devrin yaşa
rız kim şol sahduklarim kimesnede yoktur. Ger bizim 5—10 ak
çemiz var idi, lâkin arılan dahi civar-ı Bitlis'te eşkiya kisem ile 
beraber gasbeyledütr. Bunlan gûş iden Evliya bize bir kîse ak
çe ihsan idüp «var git aziz refik var git, Allah taâlâdan senin 
çün nusret dilerim Lâkin duyduk kim ahfadımız, İsmimiz dahi 
ferâmuş ıdiptür, anm çün ismim sana yadigâr virdim. Ajynı ziya
de neşredesün» deyüp sırtımı mesh ile, üç defa «Uğur ola Sey
yah-ı Fakir deyup, dideden nihan oldu. Uyandıukta, hayırdır 
inşallah deyû bu râyâyı hayra yorup yola rivân oldum vü ol gün
den berû yoldayım. 

Medrese-i llâhiyede Molla İsmail Cerrahîden tefsir vü U-
san-ı Arabi tâlim idüp, hâcelikte hayli maharet kesbeyledim. 
Molla Halûk Karamağara vi den dahî asâr-ı atike üzerinde^ iki 
sâı dersler aldım. Ahırımda ser müneccim Receb Doksatî'den 
İlm-i nücum vü ilm-i kıyafet tahsil ile zor-belâ icazet ahzeyle . 
dım. El'an yıldızlara bakup akıbetimizin tahminin yaparım. 

Asânm Seyahate, Edebiyata vü ilm-i Sima ya ait olup, an
lardan bazılan : 

1 — Ruhiyat-ı Borufesür: Bazı Borufesür nam müderrisa-
nm kulûbundan mürur iden düşünceler neler dür vü Borufesür 
lüğü nasıl kesbeylemislerdür anı naklider. 

2 — Seyâhat-ı Koridor-u Meclis : Bu eser dahi. Meclis ko
ridorunda, riya imâli, kûyde âdem kandurma vü vadinden dön
me gibi işlerin esâsın vü bina-yı meclisin rahatlığın beyân ider. 

3 — Tefsir-ül güftâr-ı Süleyman Bin Sanduk: Süleyman 
Bin Sanduk nam bir vezir-i azâmin vü ana benzer bazı eşhasın 
fehmi zor olan belâgâth cümlelerin tefsiridür. «Hareket-i Tul-
lâb olmuşta ne olmuş» vü «Failindir tttrâh vü isti'mâl idenin âb» 
cümleleri gibi. 

(1) Karhayı Matbaa : Matbaa işleri-
(2)Kârbân • Kervan 
(3) Cevap dâdem : Cevap verdim 

DEVLET in BİRİNCİ 
CİLDİ 

Gazeteniz DEVLET'ln birinci sayısından 32. saysîna kadar 
ciltlenerek satışa arzedilmiştir. 
Güzel bir cilt kapağı ile 75 liraya satışa çıkanlan DEVLET cil-
iinl P.K. 284 Bakanlıklar — ANKARA adresinden ödemeli is-
üevebilirslniz. I* 

k* 
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Büyük Türkiye 
Aylık — Fikir — İlim ve Kültür Dergisi 

Memleketimizin eo tanınmış fikir ve ilim adamlarının, edebiyatçı
larının yazılarım ihtiva eden «BÜYÜK TÜRKİYE» dergisini ofcuyu-
nuz. Abone olunuz, abone bulunuz, 

Yıllık abone bedeli: 30 T.L. 

Her türlü haberleşme : P.K. 899 İSTANBUL 
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Y A Z I S I Z 

İhanet Hareketleri vo 
İhtisas Muhkemden İhtiyacı 

141. ve 142 nci maddeler Türk Ceza Kanununun devlet aleyht-
ne işlenen cürümler bölümünün en çok sözü edilen iki maddesidir. 
Bu maddelerin şöhretleri sık sık tatbik edilmelerinden doğmuyor. Ak 
«ine, uzun yıllardanberi bunlar tatbikat alanına intikal ettirilmemek-
tedirler. Bir kanun maddesinin fiilen yürürlükten kaldırılması kanun 
koyucu hesabına güçsüzlüğün olduğu kadar baziret sizi iğin de ifade
sidir. Zira kanunlar hele cezai müeyyideleri ihtiva eden ve içtimaî nl 
zama yön ve şekil verme durumunda olanlar ulu orta konulup kal
dırılmazlar. Kanun yapma yetkisine sahip olan makam bunların ce
miyete getirecekleri her türlü değişikliği inceden inceye hesap etmek 
mecburiyetindedir. Şartların değişmesi kanunun yürürlükten kaldırıl
masını yahut değişiklik yapılmasını gerektirmişse bu işlem usulüne 
uygun şekilde yapılır. Bu suretle içtimaî nizamın çeşitli tazyik ve zor 
lamalarla zedelenmesine imkân verilmez. Bir kanun maddesi bu usu 
lün dışında var iken yok kılınırsa, yani tatbik edilmemek suretiyle ra
fa kaldırılırsa, evvelâ yasama organının sorumluluğu bunlarınkinden 
daha az değildir. Şimdi şu içtimaî vasatın meydana getirdiği hazin tab 
loyu birlikte seyredelim. 

Memleketimizde komünizm propagandası yapmak, millî bütün
lüğümüzü parçalayıcı çalışmalarda bulunmak 141. ve 142. nci mad
delerin kapsamına giren fiillerden sayılmak suretiyle yasaklanmışlar
dır. Bu fiilleri İrtikâp edenler için çok ağır cezaî müeyyideler tâyin 
edilmiştir. Ancak bu maddeler ceza kanununda istirahate sevkedilmiş 
lerdir. Yıllar var ki 141. ve 142. nci maddeler tatbik edilerek ceza
landırılan bir vatandaşımız mevcut değildir. Komünizm propagandası 
yapılmıyor mu, müstakil bir kürdistan devleti kurmak için çalışanlar 
yok mu? Bu suallere menfi cevap vermek için insanın Türkiye'de ya

şamaması yahut zekâ, muhakeme, müsahade gibi insanî hususiyetle* 
riıı tümünden yoksun olmak gerekir. 

Bir taraftan alabildiğine bir kızıl propaganda ve komünist bir 
nizam kurmak İçin alenî çalışmalar yapılıyor; bununla kol kola iler* 
leyen kesif bir kızıl kürtçülük faaliyeti cereyan ediyor. Fakat ne bik* 
mettir bilinmez ceza kanununun mezkûr maddeleri işlemez haldedir. 
İlgili organlarda bu maddelere lüzum kalmadığı kanaati varsa nor
mal yollardan gidilerek maddeler yürürlükten kaldırılmalıdır. Komü
nizm ve paraleli kürtçülük bir tarafta alenen yapılır diğer taraftan bu 
maddeler ceza kanununda muhafaza edilirse devlet gücü ve otoritesi 
feci şekilde yaralanmakta devam eder gider. Sözde kanunen yasal: 
olması gereken fiile tatbikatta meşruluk verilirse millî bünyenin mâ
ruz kalacağı zarar çok daha fazla olur. Zira tatbikatta bahsedilen meş 
ruluk, beraberinde sun'i de olsa «Haklılık» ve «Doğruluk» gibi vasıf 
lan da sürüklüyor ve komünistlere umumî efkâr önünde hesapsız im
kânlar sağlıyor. 

Kanun yapma yetkisine sahip olan yasama organı, içtimaî btinyö 
nin bu şekilde tahrip edilmesine imkân veren durumu bir an önc»i dil* 
zeltmelidir. İktidar partisi yasama organının hâkim gücü olarak bil 
noktada siyasî hesaplan bir kenara bırakmak zorundadır. 141. ve 142. 
nci maddelerin neden işlemediği tesbit edilmeli, gerekli sarahat sağ 
tanına!ıdır. Ancak mesele kanun maddesinin meydana getirilmesiyle 
bitmemektedır. Bu maddelere hayatiyet kazandıracak olan tatbikat* 
tır. Tatbikat alanındaki mevcut durum acıdır. Komünizm gibi tesbit ve 
anlaşılması belirli bir kültür ve bilgiyi ihtiyaç gösteren konu çoğu ke 
re bilirkişilerin mütalâalarına göre karara bağlanmaktadır. Kimdir bu 
bilirkişiler? Bunlar genel olarak nasıl ve hangi yönde mütalaa vere
cekleri daha önceden kestirilen, peşin fikirli, sola meyyal yahut solun 
tam göbeğinde bulunan şahıslardır. Bu suretle çeşitli hukuk ve bilim 
cambazlıkları yapılarak kanunların işlemez hâle getirilmemesi için 
kanunu çoğu kere yanlış beyanlara dayanan bilirkişilerin tasallutundan 
kurtarmak gerekir. Bunun için komünizmi iyi bilen, bu konuda özel 
olarak yetiştirilmiş mütahassıs hâkimlere ihtiyaç vardır. Bu hâkimle* 
rin teşkil edecekleri ihtisas mahkemeleri meseleyi bu günkü gülünç 
ve hazin çıkmazdan kurtarabilir. ı 

Bu kanundaki cezaî hükümler, ferdi hudutların ötesinde içtimaî 
tesirler husule getirirler; cemiyetin şekil ve rengine mesned olurlar. 
Komünizmi iyi bilmeyen bir hâkimin bu konudaki hataları sadece dâ
va çerçevesinde tesir yapmaz. Bütün bir cemiyette hükmün neticele
rinden doğan tesire mâruz kalır. Öğrenim imkânı sınırlı olan üniversl 
tenin hukukçularımızı komünizm konusunda mütehassıs seviyesinde 
bilgiyle teçhiz etmesi düşünülmeyeceğine göre esas sorumlu gerekil 
tedbirleri almayan iktidardır. Komünistlerin karşısında bocalayan 
devlet güçlerinin durumu yalnız hükümet ve İktidar partisinin itibarı* 
m zedelemez; bundan millî şahsiyetimiz de rencide olur ve olmakla
dır. 

Şuur ve ilhamım millî kaynaklardan alan bir hükümetin üç-bu* 
çuk hainin karşısında acze düşmesi mümkün değildir. İktidar mensup 
lan bu komünist—Kürtçü ittifakının gittikçe azgınlaşan faaliyetine 
karşı gerekli tedbirleri almadığı için sorumlu, kanunların tatbikini sa$ 
layamadığından suçludur. 
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Ergenekon 
MEKTUPLARI 

GEÇMİŞE BAKIŞ 
Yeryüzünde hiç bir millet gösterilemez ki, geçmişini hor göısün. 

Kendilerine bir vatan, bir büyük kültür ve medeniyet miras bırak
mış ecdadına küfretsin. Ancak millî düşmanları tarafından söylene
bilecek sözleri, yapılacak hakaretleri yapsın. Hattâ onları millî düş
manlarıyla bir tutsır 

îşte bu garabet, aşağılık duygusu içinde bulunan yeni zaman 
Türk aydınları tarafından her gün gözler önüne serilmektedir. Her
hangi bir fırsatta Osmanlı'dan bahseden yazar-çızer, kendine aydın 
süsü veren herkes, o tarihimizin en şerefli sayfalarını yaratan insanla
rı en kötü sıfatlarla anmakta ve her yapılanı hakir görmektedir. 

Hemen ifade edelim ki, bu davranışı tasvip etmeyen biz, geçmi
şe ait herşeye gözü kapalı iyi', güzel ve en doğru demiyoruz. Bizim 
geçmişte sevdiğimiz, beğendiğimiz hususlar herkes tarafından beğe
nilmesi, tasvip edilmesi gereken hususlardır. Yoksa çirkinlikler, kötü
lükler değildir. Türk tarihinde, özellikle Osmanlılar devrinde de bi
rinciler ikincilerden çok fazladır. Osmanlılar hakk'ı adaleti, medeni
yeti temsil etmişlerdir. Memleketin her tarafında devlete saygıyı, dev 
îet otoritesini sağlamıştır. Hattâ iddia edebiliriz ki, bir asırdan beri 
dışarıdan başkalarının, içeriden düşman ajanlarının yıkmaya çalış
tığı, fakat bir türlü yıkmayı başaramadığı Türk Devletinin yıkılma-
maması, dimdik ayakta durması Osmanlı'nın altığı sağlam temeller 
sayesindedir. Burada Saltanatın kaldırılmasını, yerine Cumhuriyet 
İdaresinin tesisini Osmanlı Devletinin yıkılıp yerine Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin kurulduğu görüşüne katılmadığımız sanılmasın. Aksine 
meseleyi idareci ekibin değişmesi şeklinde mütalâa ettiğimizi belirtmek 
İsteriz. Bu sebeple, bugünkü devletimiz tam anlamıyla Osmanlı'nın 
ter sahada varisidir. Fakat devlet adamlarımız bu işin şuuruna vakıf 
değillerdir. 

Fakat devlet adamlarımızda görmediğimiz bu anlayışı baş 
İtalarında pek âlâ görmekteyiz. Bir kaç sene önce Libya'yı ziyaret 
eden Cumhurbaşkanımızın orada bulunduğu sürenin resmen bayram 
flân edilmesi, Libya'nın bizi Osmanlı'nın varisi olarak görmesinde-
dir. Diğer Kuzey Afrika devletleri için de durum aynidir. 

Öte yandan başka bir Türk Devletinin varisi olan bugünkü Pa
kistanlılar da, kendilerine orada çeşitli eserler bırakan Türk Sultan
larına karsı bizim tamamen zıddımız bir duygu taşımaktadırlar. Ekim 
ayının sonunda Pakistan Adalet Bakanı Sayın Alvin Robcrt Corne-
lius memleketimizde verdiği bir konferansta bu gerçeği resmen bir 
kere daha açıklamıştır. Sayın Bakan konuşmasında, Pakistan'da «İs
lâm kuvvet ve imajının yer etmesi, adalet, eşitlik ve kardeşlik prensip 
terinin tanıtılması ve yayılması ve en nihayet İslâm otoritesinin iyi 
organize edilmiş bir hükümet olarak Hindistan'ın ekseri yerlerinde Je-
sis edilmesinin 13. yüzyıldan itibaren Türk Sultanları eliyle olduğu
nu ifade etmekte ve «Biz, Pakistan'lılar, bu Sultanlara olan şükran 
borcumuzu hiç bir zaman unutamayız» demektedir. Bakan ayrıca, 
Türk Sultanlarının ekonomik insiyatiften de yoksun olmadıklarını be
lirtmekte ve devamlı bir fiyat kontrol sistemi ile karne usulüne tesis 
ettiklerini ileri sürmektedir. Pakistanlılardaki Türk sevgisi böylece 
resmî bir ağızla tekrar ifade edilmiş bulunmaktadır. Esasen Hindis
tan'ın ve Pakistan'ın birçok bölgelerinde Türk kelimesinin, Müslü
man kelimesi karşılığında kullanılması da bu bölgelerdeki Türk te
sirini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Burada bizim dikkati çek
mek istediğimiz husus, ecdadımıza karşı Pakistan'lılar kadar bile ol* 
sa gerekli saygıyı duymadığımızda. 

t 
Pakistan Adalet Bakanının yerine, bizden birisinin Pakistanda-

ft? Türk hâkimiyeti üzerine konuşması istenseydi, bu kişinin şöyle de
mesi mümkündür: X 

«Pakistan, emperyalist ve barbar Gazneliler ve daha sonra Ti
mur ve Cengiz oğullan tarafından altı yüzyıl işgal edilmiştir. O zaman 
i i Türklerin tek kaygılan fütuhat idi. Halbuki bugün biz gayet mede
ni bir millet olarak, atalanmızm bu barbarlığını tamamen terk etmiş 
durumdayız. Onlar çok yanlış yoldaydılar, hattâ üzülerek Pakistan'ı 
sömürdüklerini ifade etmemiz gerekir.» 

Biz böyle söylerdik ama, Pakistan Bakanı yukarıdaki gibi ko
nuşmaktadır. Bugün görünen meselelerimizin çözümünde geçmişe ba 
kışımızın değişmesinin rolü büyük olacaktır. Pakistan Bakanından ge
rekli dersi alabileceğimizi ummak isteriz. 

Cezmi KIRIMLIOÖLU 

olaylar • düşünceler • yorumlar 

• Bir dev öMü 
Dö Gol 9 Kasım 1970 günü 

Colombey—Les Eglises köyün 
deki evinde televizyon seyreder 
ken oturduğu koltuğunda ge -
çirdiği bir kalp krizi sonunda 
öldü. 

Dö Gol'ün ölümü Fransızlar 
için büyük bir kayıp olduğu gi 
bi diğer milletler içinde bü -
yük bir kayıp oldu. 

Dünya siyaset sahnesinde mil 
liyetçi yani «Fransızca» özelli -
ğiyle tanınan Dö Gol 80 yıllık 
ömrü boyunca daima Fransa'
nın yükselmesi ve yücelmesi yo 
lunda bitmez tükenmez bir ener 
ji harcamıştır. Daha geçen yi 
la kadar 11 yıllık bir iktidar sa 
hibi olan Milliyetçi Lider son 
iktidarı zamanındaki mücade
leleri ile düşmanlarının dikkat 
lerini iiyice üzerine çekmişti. 

Dö Gol'ün idaresinden kuşku 
lanan düşmanları 27 Nisan 969 

t * 

DO GOL — Askerce doğdu. Asker-
ce yaşadı, askerce öldü ve toprağa 
verildi. 

tarihinde yapılan relaranaum» 
da Fransız milletine «hayır» de 
dirterek emellerine vasıl ol -
muşlardır. Fransızlara verdiği 
sözde duran General Dö pol 
referandum neticesi öğrendik -
ten sonra Cumhurbaşkanlığı gö 
revinden istifa ederek Elize Sa 
rayından Kolonbey köyüne yer 
leşmişti. 

BU DÜŞMANLIK NIÇINDI? 
Onbir yıllık iktidarı müdde -

linçe Fransa'da milliyetçi bir 
idare kurmak isteyen Dö Gol iç 
te millet yararına olan bir ikti 
sadi nizamı savunmakla yaban
cı sermaye temsilcileri, dış po 
litikada Fransanın menfaatleri
ne Anglo-Sakson lara çiğnetme-
mekle onların husumetini ve or 
ta doğudaki Yahudi zulmüne 
karşı çıkmakla dünya siyoniz -
minin hışmını üzerine çekmişti. 
Bu düşman koalisyonu 1946 yi 
lından beri Fransız milliyetçili 
ğinin temsilcisi olan Dö Gol'a 
karşı mücadele eden komünist
lerin de gücü eklenince Dö Gol' 
ün iktidarı bütün süresi boyun 
ca bir varlık yokluk mücadele
si haline gelmiştir. 

1958 yılında Dö Gol'ü arzu et 
tikleri gibi idare edebilecekleri
ni sanan bu düşman koalisyo
nunun üyeleri niyetlerinin tat 
bik alanındaki güçlüğünü anla* 
vınca tertiplerle onu iktidardan 
kaydırmanın yolunu aramışlar
dır. Halbuki Dö Gol memleke 

tinin selâmetini kapitalizmin, si 
yonizmin ve komünizmin yıklı-
şında arayan bir lider hüviyetiyı 
le icraat sahnesinde boy göster; 
misti. 

GOLİZM 
Dö Gol'ün iç ve dış politika

sındaki bütün hedefi daima mil 
liyetçi bir Fransa yaratmak ol 
muştur. «NATO'da Fransa en 
az A.B.D. ve İngiltere kadar 
hak sahibi olmalıdır.» demiş, 
böyle bir nizam kurulmazsa 
Fransanın NATO'da fafydalı ola 
mıyacağı tezini savunmuştur. 
Başta Rotşild bankası olmak ü-
zere Yahudi bankalarının aracı 
lığı ile Fransa'da kurulmak is 
tenen sermaye tahakkümünün 
karşısına çıkmış ve Fransız mil 
lî sermayesini hakim hale getir 
meye çalışmıştı. Eski Fransız 
sömürgelerinde Fransız Ordusu 
vasıtasıyla yahudi bankalarının 
kurduğu İstismar politikasınaN 

son verirken Orta Doğu'da îsra 
il'in bir zulüm ve bsşkı âleti ol
masını şiddetle protesto etmiş
ti, tç politikada devleti siyasi 
simsarların elinden kurtarmaya 
çalışmış «hizmet için iktidar» 
düşüncesini Fransız seçmenine 
hazmettirmek istemişti. Goliz * 
min ismi altında özetlenebile # 
cek olan bu politikanın karşı • 
sında kapitalizm, komünizm ve 
sivonîzm ittifak etmiş, o gün * 
den Heri Dö Gol'ün iktidarına 
son vermek it, in denemedik yol, 
kalmamıştı. 

1 ÇIKIŞLAR 
Bir yandan Golizmin prensip 

lerini tatbikat hayatına sokma 
ya çalışan Dö Gol, diğer yan -
dan hasımlarının oyunlarını bo 
şa çıkarmaya uğraşmış ve on 
bir yıllık iktidarı devamlı bir 
mücadele içinde geçmişti. New 
York ve Londra borsalarında 
Frank'ın değerini düşürmek i- i 
çin oyunlar tertip edilmiş, Ya 
İmdi talebe liderlerine Fransız 
Üniversitelerinde Çin'in kültür; 
ihtilâli misali boykot ve işgal -
ler yaptırılmış Yahudi ve kapi 
talistlerin paralan ile Dö Gol'-, 
ün karşısına Fransız solu Mitter 
rand'ın idaresinde teşkilatlandı
rılmıştır. Buna karşılık nifak; 
koalisyonunun oyunlarına Dö I 
Gol Fransız milliyetçilerini teş 
kilâtlandırarak çıkmış ve 27 Ni 
san refarandumuna kadar mü 
cadeleyi başarı ile yürütmüştü, 

Dö Gol bu rerarandum so ı 
nunda «hayır»lar, «evet»lere ga 
lip gelince Dünya siyaset sahne 
sinde ve hele milletimiz siyaset 
sahnesinde görülemiyecek bir 
davranışta bulunarak Elize Sa*< 
rayını terkedip Fransız milleti •' 
nin sinesine yani köyüne dön ı. 
müştü. . \ 

Köyünde Cumhurbaşkanlığın 
dan emekli ücretini kabul etmi-
yerek altı cilt olarak hazırladı
ğı ve dört cildini yayınladığı ha 
tıralarının geliri ve askerliğin
den doğan emekliliği ile geçin « 
meye çalışmıştır. 

ÖLÜMÜ BİLE ASİLDİ 
Dö Gol ölümü ile bile bir mil 

liyetçi gibi öldü. Şatafatlı tören 
ler yerine o vasiyetinde müteva 
zi bir törenle gömülmesini iste 
di. Resmi törenler için Paris 
Devlet adamları ile dolup taşar 
ken, o köyünde mütevazi ve as 
keri bir törenle toprağa verili • 
yordu. 
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-$>K4 EKTUPLAR 
GalÎD ERDEM 

Bu yazı Fransa'daki 27 Nisan 
1969 günü yapılan «Referandum» da 
Dö Gol'ün iktidarı kaybetmesi üzeri 
ne 5 Mayıs 1969 günü gazetemizde 
neşredilmişti. 

Büyük Milliyetçi lideri Dö.Gol'ün 
9 Kasım 1970 günü Colombey — Les 
Engelises'deki köyünde vefat etmesi 

üzerine Sayın Galip Erdem'in ya
zısını önemine binaen yeniden yayın 
lıyoruz. 

DEVLET 

Fransa'daki referandumun sonucunu 
öğrendikleri vakit «bizimkiler» yâni DEV 
LET'imizin büyükleri: «Ne haber, dediler, 
seninki kaybetti!» Doğrudur. Dö Gol'ü 
beğenirim. Ama daha çok, o büyüklükte 
bir milliyetçi yöneticiye sahip olmalarına 
imrenerek Fransızlan kıskanırım. 

ikinci Dünya Savaşını düşünüyorum. 
17 gün içinde teslim bayrağını çekmiş, adı 
kocaman ama içi tükenmiş bir Fransa. Ve. 
kurtuluş ümidi ile tutuşanların başında 
uzun boylu, uzun burunlu bir adam: Şarl 
Dö Gol. Yıkılmış bir milletin şerefini ayak 
ta tutmak için nasıl birjnatla çırpındı, na 
sil bir gayretle didindi! öğrenmek İsteyen 
Çörçil'in «Hatıralar» mı okusun. îşte bir 
misâl: Dö Gol, kurdurulmuş bir kukla hü 
kûmetin başındadır. Çörçil, beğenmediği 
bir bakanı değiştirmeğe karar verir. Du 
rumu öğrenen Dö Gol küplere biner, «Ba 
na haber vermeden nasıl, ne hakla bir de 

ğişiklik yapıyorsunuz?» diyerek kafa tu
tar. Dö Gol, Fransızlara, çoktan unuttuk 
lan bazı şeyleri, bilhassa milli gururlan 
m hatırlatmağa en müşkül şartlar altın 
da başladı. 

Birkaç yıl önce, Fransa yine korkunç 
bir karışıklığın eşiğindedir. Dö Gol, sıkı 
yönetim ilânına karar vermiştir. Halka hi 
taben konuşuyor: «Hürriyetlerinizin bir 
kısmım, belli bir süre için kaldırıyorum. 
Buhran bitince haklarınızı kullanmağa baş 
kıyacaksınız!» Samimiyetin, dürüstlüğün 
böylesine hep hayran kalmışımdır hele dik 
tatörlüğün demokrasi, hürriyetsizliğin hür 
rîyet haksızlığın hak niyetine satıldığı bir 
siyaset cambazhanesini seyrettiğim aklı -
ma geldikçe hayranlığım daha bir büyü • 
yor. Bir devlet adamı, milletinin varlık da 
vasi eğer öyle gerektiriyorsa, kitabm do 
kunulmaz saydığı bütün diğer haklar gibi 
hürriyeti de teper, misali çoktur. Ancak, 
davranışına süslü bir kılık hazırlamak ih 
tiyacını duymayan pek azdır. 

Mareşal İvin, Dö Gol'le bir konuşma 
sında, ikisinin bildiği bir hadiseyi kaste
derek: «Daha önce harekete geçseydiniz, 
şahsınız yönünden daha büyük bir basan 
ya ulaşırdınız.» dfyor. Dö Gol'ün cevabı kö 
şcbaşlanna yazılacak cinstendir, öylesine 
ibret verici, öylesine büyük öylesine muh 
teşem: «Haklısınız. Söylediğiniz gibi hare 
ket etseydim kendi yönümden hiç şüphe 
siz kârlı çıkardım. Peki ama, Fransa ne 

ADAMIM 
kazanırdı?» Fransa, hep Fransa! Dö Gol' 
ün bütün masalları daima Fransa üstüne.. 
Kıskançlığımda haksız mıyım? Kendini dü 
şünmeyen, bütün işlerinde «Ya Türkiye ne 
kazanırdı?» diyebilen kaç yöneticimiz var? 
Bitmeyen hasretliğimiz neyedir? 

Devlet Başkanlığından aynlması Dö 
Gol için elbette bir kaiyıp değildir. O İçişle 
rl Bakanlarının dediği gibi, «Yaşasın Fran 
sızların en büyüğü »dür. Bundan sonrasını 
düşünmek Fransızlann işidir. Geçmişin tek 
rarlaınmasını sağlayabilecekler mi? 11 yıl 
önce, büyük tehlike içinde çırpman Fran 
sanın, Meclisteki hazin münakaşalardan 
sonra. Cumhurbaşkanlığını kabul etmesi 
için Dö Gol'e nasıl yalvardığı elbette unu 
tulmamıştır. 

..Türkire'ye geldiği sırada, yayınlanan 
bir konuşmasını dinlemiştim. «Viva La 
France — Yaşasın Fransa» cümlesi ile dü 
ğümlencn sesinde engin bir sevgi ürpertici 
bir derinlik vardır. 

Sevimsiz bir çağda yaşıyoruz. Millet 
lerin çoğu önce kendini düşünen siyaseti 
diğer bütün kaygıların üstünde, tutan, bü 
yük kuvvetlerin hâkimiyet mücadelesi çar 
kında tükenen yöneticilerin elindedir. îş 
te bğyle bir çağda Do Gol, milliyetçi bir 
tutumun temsilcisi idi. Ne yaptıysa Fransa 
için yaptı. «ADAMIM» olması bu yüzden 
dir. Çekildiği köyünde sağlık ve huzur İçin 
de yaşamasını bir kere daha Fransa'yı kur 
tarmak zorunda kalmamasını dilerim. 

olaylar • düşünceler • yorumlar • olaylar • düşünceler 

Hacettepe Üniversitesi 
n 

Çalışamaz Hale Geldi 
Bir müddetten beri Hacette -

pe Üniversitesinde bir çok o-
laylar cereyan etmekte idi. Bu 
olaylann bir kısmı gerçek dışı 
da olsa basında yer alırken, bir 
kısmı da üniversitenin kozmo
polit, basiretsiz ve «kapalı ku 
tu» yönetimi tarafından usta
lıkla basından saklanıyordu. 

Hacettepe Üniversitesindeki 
olajylan yaratanlar elbette ki 
Milliyetçi gençler yani «Koman 
do adı verilen sağcı» gençler de 
ğildi. Buradaki olaylann müseb 
bibleri Marksist — Leninist Dev 
Genç üyesi öğrencilerdi. 
* Milliyetçi öğrenciler her üni 
versite ve Yüksek okulda oku
ma haklarmı kullanmak ve ser 
bestçe eğitim yapmak için mü
cadele veriken Hacettepe Üni -
versitesindeki yöneticilerin da 
ima Marksist — Leninist öğ -
rencilerden yana olmalan yü
zünden buradaki mücadelele • 
rinden vazgeçmişler ve Üniversi 
te yöneticilerini bu tutum ve 
davranışlannda serbest bırak • 
mışlardı. 
• Hacettepe Üniversitesinde 
Milliyetçi öğrencilerin mücade
leden vazgeçmeleri üzerine 
Marksist — Leninistler adeta 

Üniversitede Bir «Ali—Kıran — 
Baş Kesen» çetesi olmuş ve en 
sonunda da üniversiteyi çalışa
maz hale getirmişlerdir. 

1970—71 öğretim yılının baş 
ladığı 7 Eylül 1970 den 5 Ka 
sim 1970 gününe kadar sayısız 
Marksist eylemde bulunmuş • 
lardır. Bu Marksist eylemler bu 
gün o hale gelmiştir ki; Üniver 
site yöneticilerin mal ve can 
emniyetleri de ortadan kalkmış 
ve hiç bir yetkili Marksist öğ
rencilerin arzusu hilâfına bir 
davranışta bulunamaz olmuş • 
tur. 

Basmın da Marksist öğrenci 
lerden yana olmalan veya gö -
zükmelerl üniversite yetkilileri
nin elini kolunu bağlamış, ge • 
rekli idari va adli kovuşturma 
yollanna bile gidilememiştir. 

Can çekişmeye başlayan Ha -
cettepe Üniversitesi ve onun 
kozmopolit yöneticileri 5 Ka
sım 1970 günü Rektör İhsan 
Doğramacının başkanlığında o-
lağanüstü bir toplantı yaparak 
bu güne kadar Marksistlere ver 
dikleri tavizler dolayı siyle üni -
versiteyi yüzblnlerce liralık za 
rara soktuklan yetmiyormuş gi 
bi şimdi de toplantıda alınan 

kararları Basın İlân Kurumu a-
racılığı ile ve binlerce lira ve 
rerek 9 Kasım 1970 günü bir 
kaç gazetede «Yeni Ders Yılına 
Girerken Hacettepe Üniversite
sinde Sorunlar ve Tutum» baş 
[ığı altmda yayınlatmışlardır. 

Milliyetçi öğrencilerin «Ana • 
yasadaki okuma haklarını kul 
|anma yolunda» giriştikleri en 
ufak bir hareket karşısında asis 
tanından — Rektörüne kadar 
bangır bangır bağıran ve kaatil 
lerin »canilerin okullarında ba-
rındıklan zaman Cumhuriyet 
Savcılanna ve Güvenlik Kuvvet 
lerine edepsizce saldırıda bulu 
nan Hacettepe Üniversitesi so 
rumlulan bu yayınlan ile üçbu 
çuk komünist öğrenciye karşı 
açıkça cephe alamamanın, ye 
nikliğini ve ezikliğini böylece 
belgelemişlerdir. | 

öte yandan Hacettepe Üni • 
versitesinin bu «Sorun ve Tu 
tum»larına karşı bütün Devrim 
ci Eylemlerde (!) birlikte ha 
reket ettikleri diğer üniversite 
öğretim ve yönetim kadroların 
dan hiç kulak asan olmamışty. 
Anayasa, özerklik, eğitim, öğre 
tim şampiyonu ünlü siyasacı 
ve yasacılar Hacettepe'mi yal 
nız bırakmışlardır. Hacettepe 
Üniversitesini yakında Güven -
lik Kuvvetleri de yalnız bırakır 
sa buna hiç şaşılmamalıdır. O 
zaman koruyucu meleklerin ha 
tini bütün Türk milleti seyreder 
ken elbette şimdiye kadar hor 
gördükleri TRT.'nin diliyle «Ko 
mando tâbir edilen sağcı genç 
ler» de ibretle seyredecekler • 
dir. { 

ve Tıp Fakültesi Yönetim Kuru 
I u üyeleri.» 

ŞİKAYETE HAKKINIZ 
VAR MI İDÎ? 

Her zaman tedbiri kendileri
nin alabileceğini iddia eden Ha 
cettepe Üniversitesi yetkilileri 5 
Kasımdaki toplantıda «tespit e-
dilen görüşler ve kararların öğ
rencilere, ilgililere ve en geniş 
ölçüde kamu oyuna yansıtılma 
sini uygun» görerek şimdiye ka 
dar «özerkiz, bize dokunamazsı 
nız» diye karşı çıktıklan Gü
venlik kuvvetlerine ve «Komü * 
nist oluşmaya» ittikleri kamu 
oyuna Marksist — Leninistler» 
İurnallemeye ve şikâyete kalk 
tılar. Hem de iumalledikleri ve 
halka şikâyet ettikleri Marksist 

— Lenininistlerin adını ustalık
la gizleyerek. 

ELI KOLU BAĞLILARA 
BAKIN 

Şimdiye kadar Marksist — 
Leninistlere taviz veren ve 5 Ka 
sim 1970 günü olağanüstü top 
lantıya katılarak oy birliği ile ka 
rar alan ucuz kahramanlar top 
luluğuna bakın. Toplantıya kim 
ler katılmış; hem de Rektör'ün 
başkanlığında: 

«Hacettepe Üniversitesi Se -
natosu. Üniversite Yönetim Ku 
rulu, Üniversite Genel Yöne • 
tim Kurulu, Fen ve Mühendis
lik Fakültesi Yönetim Kurulu, 
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fa 
kültesi Yönetim Kurulu, Sağ -
hk Bilimleri Fakültesi Yönetim 
Kurulu, Sosyal ve İdari Bilim -
ler Fakültesi Yönetim Kurulu 
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BİR memeleketin iktisadî kudretini ölçmede millî gelir mukaye* 
seleri en iyi ölçü durumunda olmaktadır. Millî gelirle, dış ticaret ara
sında çok sıkı bağlılık mevcuttur. Bu bağ, az gelişmiş ülkelerde ken
disini daha kuvvetli hissettirmektedir. Çünkü, az gelişmiş ülkelerde* 
İthalât imkânları geniş ölçüde ihracat şartlarına bağlı olduğundan, 
dış ticaret sektörünün, millî gelir içindeki yeri, genellikle düşük ol
makla beraber, büyük önem kazanır. 

Türkiye için ise bu bağlılığın önemi çok daha fazla olmaktadır, 
şöyle ki; bugün ziraî ürünler ve ham madde ihraç edip kalkınmamız 
için gerekli malların 1/3 ünü de ithâl yolu ile elde etmek ve böylece 
kalkınmayı başarmak mecburiyetindeyiz. Denebilir ki, Türkiye'nin az 
gelişmişlikten kurtulma meselesi, esas itibariyle şu üç kavrama dayan 
kırılabilir: Millî gelir, ihracat ve ithalât. 

Yazımızı üç bölümde takdim etmeyi uygun bulduk, her bölü
mü yek başına inceler tarzda ele almayıp, vermek istediğimiz genel 
görüş içinde, konunun cüz'üleri halinde ve birbiriyle bağlantı kurma
ya itina göstererek incelemiş bulunuyoruz. Konuyu hazırlarken fay
dalandığımız kaynakları, yazı serimizin sonunda vermeyi uygun bul
duk. , . . . . 

Birinci bölümde, Türkiye'nin millî gelir ve dış ticaret hacmi in
celendikten ve genel ekonomik bünyemiz üzerinde durduktan sonra 
«Dış ödemeler dengesi» açığımız üzerindeki görüşmelerimizi açıkla
yacağız. İncelemelerimiz 1950 yılından sonraki rakamlara islinad 
edecektir. 

İkinci bölümde, ihracatımızın teşviki üzerinde duracak, sınai 
mallar ile ziraî ürün ihracatını arttırma imkânlarını inceleyeceğiz. 

Üçüncü bölümde ise, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki, 
dış ekonomik bünyemiz ile ilgili hedeflerin tahlil ve tenkidine girece-

ı 
A-Dış Ticaret ye Milli 

Gelirin Karşılıklı İncelenmesi 
Bir memleketin ihracat ve ithalâtı, millî gelir istatistiklerinde, 

doğrudan doğruya bir gelir veya gider sayılamaz. İhraç edilen malla
rın kıymeti, ülkede üretim safhasında hesaba katılmıştır. İthal fit ise 
ihracatla ödenmektedir. Bu sebeple dış ticaret bilançosunun aktif ve
ya pasif olması, doğrudan doğruya durumu değiştirmez. Ancak bu 
açık veya fazlalık şayet milletlerarası borçların veya yatırımların art
masına sebep olmuş ve bu dununda sermaye ve kredi akımı yarat
mışsa, bu takdirde «Kâr veya faiz» olarak dışarıya ödenecek veya 
alınacak kıymetler, milli gelir rakamları üzerinde etkili olur. Nite
kim yurt içi üretim faaliyetine dış âlem gelirlerini ekledikten veya çı
kardıktan sonra, millî gelire ulaşılmaktadır. 

Türkiye'de dış âlem gelirleri, daima negatif (olumsuz) bir baki
ye vermiş ve ülkenin millî gelir rakamının, yurt içinden düşük çık
masına sebep olmuştur. 

Türkiye'nin iktisadî kalkınmasının gerçekleşmesi, geniş ölçüde 
dış ticaretinin (özellikle ihracatının) gelişmesi şartına bağlı bulunmak 
tadır. Şöyleki; Türkiye, iktisadî kalkınmasını sağlamak için, geniş öl
çüde yatırım yapmak zorundadır. Türkiye'de 1963 yılından itibaren, 
yıllık gelişme (kalkınma hızı yüzde 7 civarında yürütülmeye çalışıl
maktadır. Bunun için, gayri safi millî hasılanın, 1963—1972 devre--
sinde, ortalama yüzde 18'nin, yatırımları harcaması öngörülmüştür. 
Bu oran, yılda yaklaşık olarak 18 milyar TL. nın üstünde yatırım ya
pılmasını gerektirir. Halbuki, toplam tasarruf kaynaklarımız zorlan
sa bile, bu oranın ancak bir kısmı iç tasarruflarla sağlanacak, geri ka
lan ise dış kaynaklardan elde edilecektir. Ancak, dış kaynaklar, ıtha 
lâtın finansmanında da kullanılmaktadır. Yani Türkiye'nin hem ithâl 
malı ihtiyacım karşılamak, hem de yatırımları finanse edebilmek için 
geniş döviz kaynaklarına ihtiyacı olduğu açıktır. Buna rağmen, Tür
kiye'nin ihracat ve ithalâtının millî gelir içindeki payı oldukça düşük
tür. 1965—1968 yılında Türkiye ihracatının gayri safi millî hasılaya 
oranı yüzde 5 iken, ithalâtın oranı yüzde 8 civarındadır. Oysa 1968 
yılında millî gelir içinde ihracatın payı B. Almanya için yüzde 18, Yu
nanistan için ise yüzde 7 ve ithalâtın payı aynı memleketler için yüz
de 14 ve yüzde 17 dir. Demek ki, Türk halkı gelirinin ancak yüzde 5 
kadar kısmım ihracattan sağlarken, Almanlar yüzde 18 ini ihracat
tan elde etmektedirler. Buna karşılık biz harcamalarımızın yüzde 8 ini 
ithâl mallarına yöneltebilirken, Yunanlılar yüzde 17'sini bu yolda ̂  
harcamaktadırlar. 

İhracatımızın, millî ekonomi içindeki payı da azalmış, yani ihra
cat gelirlerindeki artış, toplam gelirdeki çoğalma oranında olmamış
tır. Sadece 1964 yılından sonra ihracattaki artışın, toplam gelirdeki 
artışı aştığı görülmektedir. Buna mukabil ,ithalâtın hissesi, ithalât tah
ditlerinin kaldırıldığı yıllarda çoğalmakta, tahditler artırıldığı yalarda 
ise düşmektedir. 

Aşağıda Türkiye ihracat ve ithalâtının gayri safi millî hasıla için 
deki değişmeleri gösterilmiştir: 
TÜRKİYE'DE İHRACAT ve İTHALÂTIN GAYRI SAFI MİLLİ 

HASILAYA ORANLARI (% olarak) 

Ydlar 
İhracatın 

G.S.M.H. ya Oranı 
İthalâtın 
G.S.M.H. ya oranı Fark 

1950 
1955 
1960 
1965 
1968 

7.87 
4.59 
370 
5.75 
4.42 

8.53 
7.28 
4.76 
7.16 
6.8. 

—0.66 
—2.69 
—1.06 
—1.41 
—2.44 

Tablodan anlaşıldığı gibi, ihracatımızın millî ekonomideki payı, 
1950 de yüzde 8 iken, 1968 de yüzde 4,5 gerilemiş, yani ihracat ge
lirlerindeki artış,, toplam gelirdeki çoğalma nisbetinde olmamıştır. 

TÜRKİYE' nin 
İhracat- İthalât 

Buna mukabil, ithalâta harcanan pay, liberasyonun tatbik edildiği 
1950—1955 devresi ile, 1961—1963 yıllarında yüzde 10 civarında 
kalmış, fakat ithalâtın zorlaştığı 1958'de yüzde 2,8'e kadar düşmüştür. 

B - İhracatımızın Seyri 
İhracatımızın 1951 yılından sonraki seyri gözden geçirilecek 

olursa, 1953 yılında (396 milyon dolar) azâmi seviyeye ulaşıldıktan 
sonra, 1958 yılında 247 milyon dolara kadar gerilediği görülür. Bun
dan sonraki ihracat devamlı bir gelişme kaydederek 1968 yılında 496 
milyon dolara kadar ulaşmıştır. Bu arada 1967 de 522 milyon dolarla . 
bugüne kadar sağlanan en yüksek meblâğ elde edilmiştir. 

Konuyu daha yakından ele alacak olursak, şu önemli hususları 
görmüş oluruz: 

a— 1959—1966 devresi ihracatımız incelenecek olursa, doğ
rusal bir gelişme eğiliminin mevcudiyetini görmek mümkündür: 
1959—1966 devresi Lirend denklemi Y=392.13 + 11.03X dir. Bu
rada X'ler altı aylık nazari ihracat artışım gösterdiğine göre bu dev
rede nazarî (teorik) yıllık ihracat artış ortalamasının 22 milyon dolar 
olduğu anlaşılır. 

b— lhracatımızdaki bu gelişmeye rağmen ,bugün ulaşılan sevi
yeyi yeterli saymağa imkân yoktur. Türkiye'de )1965—1968) adam 

Mesut İSFENDİYAKOĞLU 
üzmen İktisatçı 

başına ihracat kıymeti takriben 15 dolar ve ithalât kıymeti ise 21 do
lar tutmakta iken, meselâ B. Almanya'da fert başına 360 dolar ihra
cat ve 290 dolar ithalât, Fransa'da 225 dolar ihracat ve 250 dolar it
halât, Yunanistan'da 57 dolar ihracat ve 135 dolar ithalât isabet et
mektedir. İstatistiklere bakılacak olursa, ihracat gelirlerinin yükseldi
ği yıllarda genellikle ithalât imkânlarının arttığı; gerilediği yıllarda 
ise ithalâtın düştüğü görülür. Nitekim 1952—1966 devresine ait on-
altı yıllık ihracat ve ithalâtımız arasındaki münasebet (korelâsyon) 
0.79 gibi bir rakam vererek, kuvvetli bir ilginin olduğunu ortaya koy
maktadır. 
YILLAR İTİBARİYLE İHRACAT ve İTHALÂT KIYMETLERİ 

YILLAR 
1952 
53 
54 
55 
56 
57 

< 58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

(Milyon, dolar) 
İHRACAT 

363 
396 
335 
313 
307 
345 

: 247 
354 321 
347 
381 
368 
411 
464 
491 
522 
496 

İIHALAT 
556 
533 
478 
498 
407 
397 
315 
470 468 
507 
619 
688 
537 
572/ 
725 
691 
710 

^ 

: 

Gerçi ithalâttaki azalma ve çoğalmaların, ithalâta konan tahdit
lerin seyriyle dış yardım imkânlarına bağlılığı bir gerçektir. Ne var ki, it 
halat tahditlerinin azaltılıp çoğaltılması ve dış yardım imkânlarının 
araştırılması, yine de geniş ölçüde ihracata göre ayarlandığı inkâr edi
lemez. 

c— İhracatta artış olmakla beraber, bu gelişme millî hâsılada
ki yükselmeden daha yavaş olmuş, bir ifade ile ihracatımızın millî ge
lir içindeki payı (nisbî Önemi) azalmıştır. Nitekim carî fiyatlarla he« 
saplanan millî gelir ile ihracat değerlerf arasında hesaplanan indeks 
rakamları aşağıda verilmiştir. (İndeks rakamları dolar değerleri üzerin
den hesaplanmıştır. 

MİLLİ GELİR ve İHRACAT İNDEKSLERİ 
YILLAR MİLLİ GELİR İHRACAT 

1951 
61 
64 
65 
66 

100 
135 
186 
199 
224 

100 
110 
131 
148 
156 

Görülüyor ki, ihracattaki nisbi gelişme, millî gelirdeki artışa na
zaran çok az olmuş ve bilhassa 1961 yılından itibaren ihracatta baş
layan nisbî artış, millî gelirdeki toplam artışın çok altında kalmıştır. 

• 
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Milli Gelir, 
Problemleri 

d— İthalât ile yatırımlar ve yatırımlar ile iktisadî kalkınma ara 
sındaki sıkı münasebetler de, millî ekonominin gelişmesi hususunda, 
ihracat gelirlerinin arttırılması lüzumunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye'de ithalât, döviz kaynaklarının verimli olduğu ve libe
rasyonun tatbik edüdiği yıllarda (1952, 53, 1961—1963) yüksek sevi 
yelere ulaşmış, imkânların daraldığı tahditlerin çoğaldığı yıllarda 
(1957—1958) en düşük seviyede kalmıştır. 

C - İthalatımızın Seyri 
Türkiye'nin ithalât rakamları 1923 den 1968 yılma kadar ince

lendiği takdirde: 
a— Cumhuriyet'ten bu yana. ithalâtımızın arttığı görülür. 
b— İthalât devamlı bir gelişme halinde olmayıp, yukarda söy

lediğimiz gibi, büyük değişmeler göstermiştir. 
o— İthâl edilen malların kıymeti genellikle ihraç edilen malla

rın kıymetinden fazla olmuştur. 
d— İthalâtımız yıldan yıla değiştiği gibi, aylar itibariyle bölü

nüşü de muntazam değildir. Memleketimizde bunun yine az çok ih
racata tâbi olduğunu ve dolayısıyle ihraç mevsimini takip eden aylar
da çoğaldığını söylemek mümkündür. 

MADDE GRUPLARI İTİBARİYLE İTHALATIMIZ 
Yıllar İthalât değeri İnşaat Mak. İstihlâk Ham Toplam 

1950 
1955 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 

(Milyon dolar) 
286 
49a 
468 
577 
725 
691 
770 

mal. (%) 
12 
18 
7 
5 
5 
4 
4 

T° 
36 
45 
37 
42 
43 
44 

ö) mad. (" 
21 
15 
10 
4 
5 
5 
5 

o) mad. 
33 
31 
38 
54 
48 
48 
47 

% 
100 
.100 
100 
100 
100 
100 
100 

Bu tablonun tetkikinden anlaşıldığı üzere: 
a— İthalâtımızın en büyük kısmını makina ve teçhizat gtubu 

ile ham maddeler teşkil etmektedir. Bu iki ana grubun teşkil ettiği it
halât, toplam ithalâtımızın yüzde 90 nını kavramaktadır. Diğer yan
dan makina ve teçhizat İthalâtı ile inşaat malzemesi ithalâtım birlik
te ele alırsak, yatırım maddelerini temsil etmiş oluruz ki, bu takdirde 
ithalâtımızın yarısının yatırım maddelerine ait olduğunu söylemek 
mümkün olacaktır. 

— İnşaat malzemesi ithalâtında azalma görülüyor. Bu durumu 
normal karşılamak gerekir. Zira son senelerde memlekette gelişen çi
mento, tuğla, fayans istihsali —artan tüketime rağmen— inşaat mal
zemesi ithalâtının azalmasına sebep olmuştur. 

c— Makina ve teçhizat ithalâtının devamlı olarak arttığını gö
rüyoruz. Bu durumda tabiî görmek icap eder. Çünkü Türkiye gibi ik-
tisaden gelişen memleketlerde, makina ithalâtı daima yüksek olmak
ta kalkınma hareketi tamamlanıncaya kadar bu gelişmenin devam et
mesi lâzım gelmektedir. 

d— Tüketim maddeleri bünyesinde esaslı bir değişiklik olduğu
nu görüyoruz. Çeşitli tüketim, maddeleri için, imkânlarımızın yüzde 
25 ini verirken, bu oran yüzde 5'e kadar düşmüştür. 

e— Buna mukabil ham madde ithalâtı artış kaydediyor Türkiye 
son yıllar içinde giriştiği sanayileşme hareketinde yeni kurulan bir
çok sanayi müesseselerinin ham maddesini ithale devam etmiş ve 
bunların miktarı yıldan yıla artmıştır. Nitekim kurulan veya kurul
makta olan kâğıt sanayinin, plâstik eşya fabrikalarının ham madde
leri tamamen dışardan gelmektedir. Üstelik kurulan çeşitli montaj sa
nayii, parça ihtiyacının temininde geniş ölçüde dışarıya dönük kalmış 
tır. Bu iki âmil Türkiye'nin ithalât ikâme edici sanayileşmesine rağ
men, ham madde İthalâtmı arttırmıştır. 

Yazımızın başında da belirtildiği üzere ve buraya kadar yaptı
ğımız r.çıklamaların ışığı altında, Türkiye için hayatî bir ehemmiyete 
haiz olan tediye bilançomuzu (ödemeler dengesi) inceleyecek ve gö
rüşlerimizi izaha çalışacağız. 

Ç - Dış Ticaret Dengemiz ve 
(Memeler Dengesine Etkisi 

Cumhuriyetten beri Türkiye'nin dış ticaretinin genel görünüşü 
şöyle özetlenebilir. 

1923 — 1930 Açık 
1931 — 1938 Denge 
1938 — 1946 Fazla 
1947 — 1968 Açık 
1950 — 1953 döneminde ihracatımızda büyük bir artış olmuş, 

fakat 1954 de başlayan azalma, 1958 yılına kadar sürmüştür. Öyle ki 
1950—1953 ihracat seviyesine ancak on yü sorîra 1962—1963 yılla
rında varabiliyoruz. Bu on yıllık arada ihracatımız, dünya ticaretine 
oranla da, millî gelirimize oranla da azalmıştır. Türkiye 1960 - 1963 
devresinde, dünya ticaretinden 1950—1953 deki oranda pay almış 
olsa idi, ihracatımız yüzde 70 daha yüksek olurdu. İhracatımızı srde-
ce az Gelişmiş Ülkelerin ihracatı oranında artırabilmiş olsa 'dik yine 
1960—1963 yıllarmdakinden yüzde 33 daha fazla ihraç edebilme
miz gerekirdi. Hatta bizim belli başlı ihracat kalemlerimizin ihraca

tında dünyadaki artışa ayak uydurabilse idik, bu klâsik ihracat mal
larımızın satışları bile 1960—1963 ortalamasından yüzde 20 fazla 
olurdu 

'imalâtımızın, 1950'den 1953'e kadar hızlı arttığı, fakat 1954'den 
başlıyarak 1958'e kadar devamlı olarak düştüğü görülüyor Bu fiili 
durum, elbetteki ithalât talebini yansıtmaktadır, çünkü 1950'ierin 
ilk yıllarındaki gemş liberasyon uygulamasını takip eden yıllarda, it
halât hacmini «İthalât talebi değil», «İthalât imkânı tâyin etmiştir» 
ki bu hâlâ da böyledir. İthalât imkânlarımızı şöyle tanımlayabiliriz: 

İTHALAT İMKANI s İHRACAT + GÖRÜNMEYEN 
KALEMLER + REZERV HAREKETLERİ + DIŞ YARDIM 
(HİBE VEYA KREDİ) — BORÇ GERİ ÖDEMELERİ 
Görünmeyen kalemler, ulaştırma (navlun) gelir ve giderleri, kâr 

transferleri, turizm gelir ve giderleri gibi hesaplamalardır. Türkiye'-
dış ödemeler dengesinde, görünmeyen kalemler son yıllara kadar 
aleyhte bakiye vermekte idi. Ancak 1965 ve 1966 yıllarında. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında (bundan sonra B.B.YJC.P. seklinde 
göstereceğiz) bile kesinlikle ön görülmeyen bir görünmeyen kalem, 
dış üklelerdc çalışan işçilerimizin transferleri, görünmeyen kalem
ler hesabına ortalama eksi 30—40 milyon dolardan 1965 de artı 10 
milyon dolara, 1966 da İse artı, 53 milyon dolara yükselmiştir. 

Türkiye'de turizm gelirleri, ihracata yardımcı olmamıştır. 1963 
te turizm net geliri 8 milyon dolar iken net giderlerimiz 21 milyon do
lar olmuştur. Ancak turizm gelirlerinde 1968 den itibaren hissedilir 
bir artış olmaktadır. \ 

Altın ve döviz ihtiyaçlarımız, 1950-1954 devresinde, cömertçe 
kullanılmış, sonraki yıllarda çok düşük seviyelerde ancak küvük oy
namalar gösterebilmiştir. 

Dönem boyunca aldığımız gayri safı (borç ve faiz ödemesi çıka
rılmadan) dış kaynak, (hibe ve kredi) 200 ile 300 milyon dolar ara
sında değişiyor. Fakat bu kaynakların şartları bilhassa vâdeleri, al
dığımız —net— kaynaklar üzerinde çok tesirli olmuş, «vâdeleri gel
miş borçlar bazı yıllarda ekonomimizin altından kalkanııyacajüı mik
tarlara varmıştır. Bilhassa, kredili ithalât adı altında alınan kısa vade
li kaynaklar Türkiye'nin borç ödeme yükünün çığ gibi büyümesine 
sebep oluyordu. Nitekim 1953'den sonra vadesi gelen borçlar öden
miyor ve alacaklı ülkelerle «Ariyer anlaşmaları» imzalamak zorunda 
kalınıyordu. Bu suretle ihracatımızın bit kısmının, borcumuza sayıl
masını kabul ediyorduk. Fakat 1956 dan sonra durum daha da kö
tüleşti ve 1958 yılında kendimizi 400 milyona varan, vadesi gcjmiş 
geçmiş bir «borç yükü altında bulduk. 1958 deki —Stabilizasvon— 
ameliyesi her halde hatırlardadır. Borçlarımız oniki yıla yayılarak er
telendi, fiili devalüasyonu kabul ettik ve oldukça önemli yem dış kre 
di aldık Bunun sonucunda 1959 yılında dış ticaretimiz biraz ferahlı
ğa kavuştu. Fakat bu ferahlık uzun sürmedi, borç yükü 1964'e doğ
ru yine ithalât imkânlarımızı sıkıştırdı ve bir borç konsolirasvonuna 
daha gidildi, önümüzdeki yıllarda ana para ve faiz olarak Ödeme
miz gereken miktarlar, yine ağır bir borç ödeme yükü üe karşılaşacağı
nı göstermektedir. 

Şimdi dış ödemeler açığına, çok basit bir model içinde bakalım. 
Temel münasebetleri şöyle gösterebiliriz: 

Millî Hasıla + Dış kaynak = İstihlâk + Yatırım. 
— Millî Gelir = İstihlâk + Tasarruf 

t Dış Kaynak = Yatırım — Tasarruf 
Diğer bir ifadeyle: 
Dış açık = İç açık.. 
Tarif itabı, dış açık ile iç açığın birbirine eşit olması gerekir. Fa 

kat bu denklemin hangi yanının sebep, hangi yanının netice olduğu
nu belirtmez. Halbuki bu illiyet ilişkisi önemlidir. İç harcama açığı 
yani iç finansman eksiği olduğu için mi dış açık ortaya çıkar, yoksa 
dış açık olduğu için mi iç açık ortaya çıkıyor? Demek oluyor ti, Türk 
ekonomisinin gelişmesini smırlıyan faktör —dar boçaz— döviz kıt
lığı mıdır, yoksa iç tasarruf eksiği midir? 

Asıl sebebin dış ticaret sektöründen geldiği ileri sürenler var. 
Bu iddialar esas itibariyle iki katagoride özetlenebilir: 

i) Aleyhte gelişen ticaret hadleri, 
j) Katı formüllü gelişme maddeleri. 
Birinci iddiada, ticaret hadlerinin yani ihracat ile ithalât Hatlar 

oranlarının ve bazende sanayileşmiş memleketlerin güttükleri, tica
ret siyasetinin gelişen ülkenin ticaret imkânları üzerindeki olumsuz et 
kilerine işaret edilerek dış açığın kaçınılmaz olduğu ileri sürülür. Ti
caret hadleri konusu bazen mübalâğa edilmekle beraber, dünva tica
retinin fakir ülkelere en iyi imkânlar açacak şekilde gelişmediği doğ
rudur. Nitekim bu ters gidişi düzeltmek üzere yepyeni bir Birleşmiş 
MUletleı Arganı (UNCTAD) kurulmuş bulunuyor. Ancak bu gerçe
ği kabul etmek ille de dış açığı sebep olarak kabule yetmez. Bazı ba
sit gelişme maddelerinde de, farzedilen ilişkiler ve katsayılara göre 
dış açığın kaçınılmaz olduğu ortaya konulmaktadır. Şöyleki: 

İthalât hacmi, yatırım hacminin ve sınaî istihsalin fonksiyonudur. 
ihracat hacmi ise ülkede yaratılan millî hasılanın bir fonksiyonu

dur 
Gelişen ülkelerde aşağıdaki eşitsizlikler carîdir. 
Yatırımı artış hızı — Millî Gelir artış hızı (*) 
Smaî istihsal artış hızı — Millî Gelir artış hızı. 

•O halde, ithalât artış hızı — İhracat artış hızı, olur. 
Buna göre gelişen bir ülkenin ithalâtı, mutlaka ihracatından hız 

lı artacak, dış açık doğacaktır. Fakat güdülen para ve ticaret politi
kaları belirtilmeden bu gibi katsayılara önem yakıştırmak güçtür. Dış 
açığın yaratılması gibi, önlenmesi de, esas olarak, nakdi bir mesele
dir. Gerçi, alınacak iktisat politikası tedbirlerini kolaylaştıracak ve
ya zorlaştıracak reel faktörler bulunabilir. Fakat mesele mevcut al
ternatiflerden, hedefimize en uygun olanını seçmektir. Bir ülkede, 
gelirden fazla harcama yapılırsa bu, bulunduğu ölçüde dış .kaynak it 
hâli veya rezerv kaybı ile karşılanır. Harcama bu imkânlarında üze-

(Devamı İt nci Sayfada) 
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ŞİMDİ SABRINIZ VARSA 
Şimdi sabrınız varsa Türkiye 

nin sadece bir üniversitesinde, 
Hacettepe Üniversitesinde ko
münist öğrencilerin 61 günde 
Türk Devletine, Üniversiteye, ü-
lıiversite görevlilerine, eğitim 
ye öğretime karşı eylemlerini 
Üniversite yetkili kurullarının 
para ile yayınlattıkları bildirile 
rinden birlikte takip edelim . 

«1970—1971 öğretim yılı üzü 
cü olaylarla başladı Hacettepe' 
de. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve 
Rektörlük büroları iki üç kez. 
işgal edilmiş kayıtlarda usulsüz 
lükler yapıldığı iddia edilmiş, ye 
dek kayıtların yapılmasına mâ 
ili olunmuş. Diş Hekimliği Yük 
sek Okulunda, Tıp Fakültesi 1. 
döneminde .Kimya Enstitüsü 3. 
Ve 4. sınıflarında kısa ve sürek 
li boykotlar başlatılmış, forum 
lar düzenlemiş, bir otomobil ya 
kılmış, dersanelere, öğretim üye 
lerine ve bürolarına saldırılmış, 
eşyalar tahrip edilmiş, sınıflar, 
kantin, kafeterya ve mutbaklar 
işgal edilmiş, vemek servisine 
engel olunmuş, çeşitli öğrenci 
ve asistan kuruluşları adına sü 
rekli bildiriler vavınlanmış, yüz 
lerce öğrencinin üniversiteden 
kovulduğu söylentileri çıkafrıl-
mış, Basın — Yayın organları
na demeçler verilmiş, üniversi
te ve fakülte organlanna sözlü 
Ve vazılı notalar vazdırıîmıştır. 

Son olarak; üniversite Öğren 
ci Birliği Yönetim Kurulu adı 
na Rektörlüğe gönderilen ülti
matomda, 10 Kasım a kadar 
mühlet verilmekte, «Direniş» a-
dı verilen bu olaylara şiddetle 
devam edileceği ve 11 Kasım'-
dan sonraki gelişmelerden ve 
olacaklardan «Birliğin» sorum
lu olmıyacağı bildirilmekte -
dir.» 

KAYIT DONEMİ VE 
ÜNİVERSİTE İLE 
İLİŞKİSİ OLMAYAN 
KOMÜNİSTLER 
TARAFINDAN 
SÜRDÜRÜLEN EYLEM 
«7 Eylul'den 5 Ekime kadar 

devam eden kayıt döneminde, 
kayıt işlemlerinde usulsüzlük 
yapıldığı, düşük puanla' öğren 
çiler alındığı, Dekanlara 10 öğ 
renciilk kontenjanlar tanındığı 
gerekçeleri ile kayıt bürosu iş 
gal edilmiş, kayıt ve kabulle gö 
revü idarî personel tehdit edil
miş, bürolardan zor ve kuvvet 
kullanılarak çıkarılmış, camlar 
Ve kapılar kırılmış, silâhlar atıl 
mış ve yedek kayıtların tamam 
lanması işi kasıtlı bir biçimde 
geciktirilmek ve durdurulmak 
İstenmiş, kontenjana bakılmak 
sızın, bütün lise mezunlarının 
üniversiteye alınması talep edil 
mistir. 

' Üniversite Senatosunun ve 
Rektörlüğünün, öğrenci ve asis 
tan temsilcilerinin katılmasın
la yeni kayıt dosyalarında yap 
tırdığı İnceleme ve araştırma
lar sonunda; usulsüzlük bulun
madığı ve hlc bir kimseye tini 
versite içinden ve dışından kon 
tenjan tanınmadığı, düşük pu -
anlı öğrenci alınmadığı tespit ve 
ilân edilmiştir. 

! Üniversiteye giremiyen öğ -
rencifere maledilmek istenen 
bu iddialar ve eylemler, çoğun 
lukla Üniversite ile ilişiği olma 
yanlar tarafından sun'î ve ka 
•itli olarak yaratılmış ve sürdü 
riilmüştür.» 

ÜZERİNE KÜRSÜ 
DEVRİLEN 
ÖĞRETİM ÜYESİ 
«21 Ekim 1970 günü Biyokim 

ya Öğretim Üyesi Dr. Pınar Ö-
zand'ı öğrencilerine ders verir 
ken, ellerinde kamâı şeklinde 
tel ve sopa bulunan 10-15 kişi 
lik bir grup öğrenci tarafından 
sınıfa girilerek en ağır tahkir 
sözlerini içine alan şarkılarla 
ders engellenmek istenmiştir. 
Derse devam etmek istiyen Dr. 
özand, Üniversitece isimleri bi 
linen bu kişiler tarafından tar 
taklanmış ve kürsü üzerine dev 
rilmiştir.» 

Dr. DOCAN TANER'E 
ÖLÜM TEHDİDİ 
Olay 4 kasım günü cereyan et 

mistir. Üniversite bahçesinde 
yapılan bir toplantıda bir ki • 
sim öğrenci Kıbrıs Türklerin -
den olan Anatomi Öğretim Ü-
yesi Dr. Doğan Taner'in sembo 
lik kuklasını yakmışlar, daha 
sonra kışkırtıcı hareketler ve 
«Yabancı Uyruklu Hoca îste -
meyiz» sözleri ve ölüm tehditle 
ri ile Dr. Taner'in odasına yürü 
yerek eşyaları tahrip etmişler -
dir. O sırada Doğan Taner'in cü
dasında bulunmaması, daha va 
him olayların çıkmasını önle -
mistir.» 

TEHDİT VE TAHKİR 
EDİLEN DİĞERLERİ 
«Bundan başka Dişçilik Yük 

sek Okulu Müdürü Doç. Dr. Er 
dem Yarkut ile Temel Bilimler 
Yüksek Okulu Müdürü Doç. 
Dr. Gürol Ataman, çeşitli vesile 
lerle tehdit ve tahkir edilmişle* 
dir.» 

OTOMOBİL YAKMA 
OLAYI 
«20 Ekim 1970 günü üniversi 

te bahçesinde Amerikalılara ait 
bir otomobU bazı öğrencilerin 
kasıtlı ve kışkırtıcı hareket ve 
teşvikleri ile yakılmış ve olaya 
Savcılıkça el konmuştur.» 

DERSANELER 
İŞGAL EDİLİYOR 
«Temel Bilimler Yüksek Oku 

lu binasındaki üç dersane öğ -
rencüerin kurduğu dernekler ta 
rafından ve herhangi bir izin a-
lınmadan işgal edilmiştir. Der-
sanelerin işgalinden vazgeçilme 
sim isteyen Üniversitemiz Te -
mel Büimter Yüksek Okulu Mü 
dürüne hakaret edilerek işgal 
devam ettirilmiştir. Her üç der 
sanede de yapılması gereken 
dersler yapılmamaktadır.» 

KANTİNE VE GELİRİNE 
DEV—GENÇ EL KOYUYOR 
«28 Ekim 1970 günü sabahı 

saat 6.30 civarında. Temel Bi
limler Yüksek Okulu binasında 
ki kantin, Dev-Genç mensubu 
5 öğrenci tarafından görevli 
personel işbaşından uzaklaştın 
larak işgal edilmiş, buradaki yi 
yecek ve içecekler satılmış w 
bedeli alıkonulmuştur. 

Kantin de halen işgal altın ı 
dadır.» 

DAYANIŞMA DİYE 
YÖNETİM TANINMIYOR 
«Üniversitede ve hastane kli

niklerinde çalışan sağlık perso
neli, mensup oldukları sendika 
dan ayrılmağa zorlanmış, per
sonelin sağlık, ilâç, yemek, gi • 
yim-kuşam ihtiyaçları, sorunları 
ve disiplin işleri Hacettepe Üni 
versitesi İşçi — Gençlik Dalya 
nışma Derneğine maledilmiş, a-
dı geçen personel haostahane 
düzenine ve yönetimine karşı 
direnmeğe teşvik edilmiştir.» 

ÖĞRENCİ YURDUNA ÖZERKLİK İSTENİYOR 
«Geçen yıllarda yüksek öğre 

nim yurtlarında cereyan eden 
kanun dışı olaylar, işlenen suç
lar, yurtların üniversite özerk 
ligi sloganı arkasında, kanun 
ve hukuk dışı eylemlere sah
ne olabileceğini açıkça göster -
mistir. Öğrenci yurdunun özerk 

HACETTEPE UYANDI MI? 
GEÇEN hafta gazete sayfalarını çarçaf çarşaf işgal eden bir 

ilan vardı. İlânda Hacettepe Üniversitesinde cereyan eden oJaylar 
Üniversite yetkilileri tarafından umumî efkâra açıklanıyordu Anlaşıl 
dığına göre bu muhterem yetkililer bıçağın kemiğe dayandığına niha
yet kanaat getirmişler. Ne zaman? Bir öğretim görevlisinin odası tah
rip edilip, bir araba yakıldığı zaman. Bazı öğretim üyelerine en galiz 
küfürler yapılıp, tehdit ve tazyikler gittikçe arttıktan sonra. 

Bu adamları mümkün olsa da, karşımıza alıp sorsak: 
«— Aa gülüm, şimdiki durum bir anda ortaya çıkan bir faaliye

tin sonucu mudur? Bunca senedir yapılmakta olan kızıl çalışmalar kar 
şısında neden sustunuz? öğrencilerinize millî kültürü verecek, cnları 
milli şuurla mücehhez kılacak tedbirleri almaktan sizleri alıkoyan ne
dir? Hem bu vasatın amili olacaksınız, hem de neticeden şikâyet ede
ceksiniz.» 

Yağma yok beyler. Size karşı sıkılan yumruklar, yapılan haka
retler ektiğiniz tohumların yeşermesinden ibarettir; bunlara çaresiz 
katlanacaksınız. 

Hem sonra sizinki can da başkalarının ki değil mi? Üniversite
nize sokulmayan, her türlü işkenceye maruz kalan öğrencilerinizin du* 
rumu karşısında neden sustunuz? ı 

İlânınızdan mütecaviz zihniyetin adını koymaktan ısrarla kaçın
mışsınız. Hâlâ bu pısırıklık nedendir? 

Bugün Hacettepeden yükselen feryat, çok yakın bir gelecekte, 
şu güne kadar komünistlere verdikleri tavizler ve takındıkları müsa
mahalı tavır sebebiyle onlarm gelişip güçlenmelerine amil olan diğer 
müesseselerden ve şahıslardan da işitilecektir. Uğur Alacakaptahıar, Er
dal İnönü'ler ve benzerleri kızılların soluklarım enselerinde hissetdik-
leri noktada hakikati keşfetmeye mahkûm birtakım adamlardır. Ne 
yazık ki onlar hakikati keşfetmedikleri için memleket bu anarşi va
satı içerisinde karanlık çıkmazlara sürükleniyor. 

Herşeye rağmen Hacettepe'deki uyanışın diğer bütün uyuyanla
ra sirayet etmesini ümit ve temenni ederiz. 

olması ve dolayısiyle güvenlik 
kuvvetlerinin yetki alanı dışın 
da tutulması talep edilmiştir.» , 

HUKUK DIŞI İSTEKTE 
BULUNULUYOR 
«Hacettepe Üniversitesinda } 

Cemiyetler Kanununa göre ku
rulmuş birlikler ve dernekler, 
bazı öğrenci üyelerin kurullar -
dan ayrılmaları istemişler, ülti 
matomlarla yönetmelik değiştir 
mesi, öğretim üyelerinin işinaı 
son verilmesi gibi üniversite ö» 
zerkliği ve Hukuk Devleti ilka 
leri ile bağdaşımdan isteklerde 
bulunmuşlardır.» L\ 

SADECE BİR KİŞİYE CEZA 
Hacettepe Üniversitesinde ka» 

münist eylemler bu derece hız 
la gelişirken üniversite yetkili
lerinin displin kovuşturması da 
dikkate değer ve ibret vericidir, 
Bu konuda da bildirilerinde şöy 
le denilmektedir: > 

«Muhtelif eylemlere katılan 
öğrenciler hakkında bağlı bu «! 
lundukları fakültelerce tahki •-) 
kat açılmış, bir kısmının işle « \ 
dikleri suçlar nedeni ile dikkat 
leri çekilerek, öğrenciye yakı « ; 
şır davranışta bulunmaları ü-
mit ve dileğiyle kendilerine da 
ha ağır eczalar verilmemiştir, a 
Sadece. Alman Dili ve Edebiyi 
ti Bölümü öğrencilerinden Ah j 
met Kunt'a, üniversite yönetici 3 
lerine ve öğretim üyelerine yazı 
lı ve sözlü hakaret, üniversite 
memurlarını görev başında teh 
dit .işlerini engelleme ve perso 
neli disiplinsizliğe teşvik gibi 
suçları nedeniyle üniversiteden 
çıkarılma cezası verilmiştir.» 

Hacettepe Üniversitesindeki 
bu 61 günlük Marksist eylemin 
asıl sebebi bildiride açıkça be-
lirtilmcmesine rağmen üniversi 
teden «bir yıl içinde, başarısız 
lik ve devamsızlık denei ile ilişi 
ği kesilen» 38 Marksist öğrenci 
ile yukarda adı geçen Ahmet 
Kund'un üniversiteden kovul -
maşıdır. Bugün ilişiği kesilen -
lerle dışardan yardıma gelen 
Dev — Genç üyeleri bu öğren 
çilerin beleşten sınıf geçmeleri 
için savaş vermektedirler. 

Nitekim Hacettepe Üniversi -
tesl öğrenci Birliği Rektörlüğe 
bu konu ile ilgili bir ültimatom 
vermiş ve «Dört defa başarısız 
lığa uğraması nedeniyle üniver 
siteden ilişkisi kesilmek duru
munda olan öğrencilere iki hak 
daha verilmesi, üniversite ile i* 
lişkisi kesilmiş bulunan başatı 
sız öğrencilere son bir sınav hak 
ki daha tanınmasını» istemiş -
tir. 

«İstekler «10 Kasım 1970 gü
nüne kadar cevaplandırılmadığı 
takdirde, 11 Kasım'da toplana
cak forumda genel direniş kara 
rı verileceği ve çıkacak olaylar 
dan öğrenci Birliğinin sorumlu 
olmıyacağı» bildirilmiştir. 

Hacettepe üniversitesi yetki 
lileri bu isteklerin mümkün ola* 
mayacağmı öğrencilere res -
men bildirmemiştir. Ancak Çar 
samba günü toplanan «forum» 
da bazı öğretim üyeleri bu kö 
mıda öğrencilere müsbet müj
deler iletememlştir. Bunun üza 
rine Marksist öğrenciler «ft> *'', 
rum»da üç günlük genel boy « 
kot karan almışlardır. ' 

Cumartesi günü sona erecek 
olan genel boykot sonunda ne 
lerin olabileceğini tahmin et -
mek güçtür. Ancak beliren İh 
timallerin başında üniversite -
nin kapja nacağı gelmektedir. 
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Kmm Anıtı 

Geçen hatta içinde İstanbul 
Belediye Sarayı Karşısında, oa 
raçnane Parkı içinde, sessiz sa 
kin ve mütevazı, takat Türklük 
için çok onemü bir temel atma 
töreni yapıldı. Bu törene, Oe-
mirel, hükümetin bütün ileri 
gelenleri, inönü ve öıger yük
sek zevat davet edilmişti. Fa 
kat seçime ve geçime tesir etmi 
yeceğinden mı, yoksa daha ö-
fiemli sebeplerle mı bilinmez, 
hiçbiri bu törene iştirak etme 
di. Halbuki Türk kamu oyu çok 
yakından bilmektedir ki, Demi-
rel resmi ve gayri resmi temel 
atma törenlerini hiç kaçırmaz, 
lokanta, gazino, kümes oahil bi 
lumum temellerin atılışında 
kurdelâyı keser ve parlak kal 
kınmadan, nurlu ufuklardan 
kendine yakışırcasına söz eder 
di. İnönü ise, artık dizinin der 
manı kalmadığı için, her yere 
mektupla, telgrafla uzanır, bit 
mez tükenmez fetvalarını ver 
mekten hiç geri kalmazdı. 

Ama böyle Türk tarihinin ö-
nemli bir hadisesi, Türk kültür 
ve medeniyetinin cihan çapında 
ki belgesi söz konusu olunca bl 
zim şampiyonlar irili ufaklı 
meydandan kayboluyor. Nite
kim Osmanlı İmparatorluğu -
nun kurucusu Ertuğrul Gazi İh 
tifali her yıl tarihi şehir Söğüt 
de yapılır ve bizim Devletlûler 
birer şakrak telgrafla işi geçiş
tirirler. 

Bir tek miliyetçl lider var 
ki, bu gerçekten önemli, günlük 
şamatalardan uzak törenleri 
hiç kayırmaz. O da Alpaslan 
Türkeş tir. Türk Yazarlar Bir 
ligi tarafından düzenlenen tö
rene sadece Sayın Türkeş ka -
tılmış ve Orkun Kıtabevlerinin" 
«Türk Bilge Kağan Anatmın» 
temeline ilk harcı koymuştur. 
Türk tarihinin en büyük abide 
si sayılabilecek olan bu anıta 
ilk harcı koymadan önce kısa 
ve özlü bir konuşma yapan Sa 
.yırt Alpaslan Türkeş, Orkun Abi 
idelerinin tarihi önemi üzerinde 
durmuş ve özetle; «1200 yıl ön 
ce Türk Kağanı tarafından ve 
rilen parola bugün de bütün 
canlılığını muhafaza etmekte -
dir. O tarihte kendi törelerini 
bir tarafa iterek, Çinlilere ben 
zeyen ve böylece baş gösteren 
kültür emperyalizmi sonucun • 
da Çin'e esir düşen milletini bu 
esaretten kurtaran Bilge Kağan 
milletine hitaben bir konuşma 
yapmış ve sözlerini «Ey ölüm -
süz Türk Milleti kendine dön» 
diye bitirmiştir. 

Bugün bu sözler bizim için 
bir parola olmuştur. Yürüttü
ğümüz mücadelede Bilge Ka -
ğan'ın Türk Milletine söylediği 
sözleri adeta tekrarlıyoruz. Bu 
gün de memleketimizde bir em 
peryalizm tehlikesi hüküm sür 
inektedir. Bu emperyalizm 
Türk Devletinin bağımsızlığını 
tehlikeye sokacak kadar güçlen 
mistir. Buna karşılık Türkçü -
lük fikriyle savaş veren bizler 
«Türk Milleti Kendine Dön» di 
yoruz.» demiştir Türkeş konuş 
masına devamla. «Orkun Kita
beleri Türk Kültür ve medeni 
yetinin en büvük belgeleridir. 
Orkun Kitabelerinin dikildiği ta 
rihte Batılılar henüz millet ha
line gelmemiş, dilleri tam teşek 

Genel Başkan Prof. Dr İbrahim KAFESOĞLU, Türk Aydınları 
Ocağı açılımda konuşurken. 

kül etmemiş insan kalabalığı ha 
linde yaşıyorlardı. Bu da göste 
riyor ki, Türk milleti tarihin en 
erken teşekkül etmiş bir mille 
tidir.» Daha sonra bu abidenin 
Türkiye'nin diğer büyük şehir
lerine de dikilmesini isteyen 
Türkeş, «Bununla da kalkınma 
îyıp Türk Tarihinin büyük eser 
lerini hep bu şekilde yeniden 
abideleştirmek lâzımdır. Millî 
şuurun uyanmasına büyük çap 
ta yardımcı olacak bu abideyi 
dikenlere teşekkürlerimi bildi
rirken, Türk aydınının bu mil 
lî davaya sahip çıkmasını dile 
rim.» demiştir. 

Sayın Alpaslan Türkeş'tcn 
sonra bir konuşma yapan 
«Türk Yazarlar Biriliği Başkanı 
Ali Kemal Meram» özetle şun 
lan söylemiştir: 

«Şimdi bir yanı Kızıl Çin'in, 
bir Yanı Sovyet Rusya'nın sı 
ııırlar licinde ezik ve silik varlı 
gını sürdüren Orta Asva'da, O, 
öz Türk yurdunda. 1200 yıldan 
beri uyanmış ve birleşmiş bir 
Türk milletini bekliyen yazılı i-
k{ taş anıt vardır. 

Tarih ve edebiyatımıza (Or
hun Kitabeleri) adiyle geçen o 
taş anıtlara can veren, ses ve 
ren vicdan; 1420 vil önce tari 
hin karşısına Gök renkli, kurt-
başlı bir bayrakla çıkan ve adı 
m ırkımızın özbenliğinden ala -
rak ilk Türk Devletini, kuran 
(Göktürkler) in millî ülkü yö 
nünden son hükümdarı (Türk 
Bilge Kağan) dır. 

Temelini attığımız bu amt ta 
mamlandığında, üstündeki ya
zılarda yaşayan ruh ve vicdanı, 
bütün bir Türk dünyasına yep
yeni bir anlam yepyeni bir güç 
ve ulusal ülkü verecek; en doğ 
ru yolu, en ışıklı yönü göstere 
çektir. 

Bugün için Türk milletinin 
kaderini ellerinde tutanların hiç 
biri, bütün uyarmalarımıza ve 
dileğimize rağmen, görüldüğü gi 
bi burada bulunmuyorlar. Ne 
var ki, O'nlar bu gereği duyma 
salar da ,ilk Türk Devleti'nin en 
yüce hükümdarı Türk Bilge Ka 
gan'ın bu anıt üstündeki kutsal 
ve millî öğütleri, dilekleri ve 
buyrukları sonsuzluğa kadar ya 
sayacaktır. 

Biz inanıyoruz ki, bu eşsiz de 
ğerdeki kutsal ve millî anıt'rn 
ışığından yoksun kalmış olma 
nın sonucunda, Türk'ten uzak 
Türk'e düşman akımlar dört 
bir vanımızı sarmıştır. 

Biz inanıvoruz ki, bu anıt ta 
$ı üstün/teki ruh ve vicdanı, nl 
hayet Türk milletini kendine 
döndürecektir 

Çünkü, bu anıt taşı üstünde 
bin vıllardan bu vana kazanıl -
mis 7aferlerin vanı sıra. bütün 
millî Mâk«*ler*m*TÎn nedenle
ri il* hMikte T"«rk mîlletinin 
kendinden uzaklaşıp düşman • 

lardan ve yanıltıcılardan yana 
oldukça nasıl batıp vejç olduğu 
nun en gerçek öyküsü yazılı • 
jlır. 

Bu millî ve kutsal anıt, Türk 
milletine kutlu olsun. 

Tann Türk Milletini koru • 
sun.» 

• «Milliyetçiler 
Müccıtalelenne 

Atanmıştır-
Ülkücü Öğretmenler Sendika 

sı Gazi Mustafa Kemal'in ölü
münün 32. yıldönümü münase
betiyle bir bildiri yayınlamıştır. 

ÜLKÜ — SEN'inu bildirisin 
de özetle şöyle denilmektedir: 

«— Bugün SEN'i Türklük gu 
rur ve şuuru içinde, kendisini 
Türk bilip Türk hisseden evlât 
lann olarak anıyoruz. Tarih bo 
yunca kan vergisini, can vergi 
sini ödeyenler, hizmetlerde ile
ri sürülen, nimetlerde geriye iti 
len Türk Milliyetçileri ve vatan-
millet sevdalıları olarak huzu
runda bulunuyoruz. 

Aziz Atam, Sen'in, zamanın 
da düşman belli, hedef görünür 
de, Kuvay-ı Milliye Ruhu şahlan 
mış idi. Şimdi hainler içimizde, 
hedef yok, milli ruhun düşman 
lan varlığımızı yok etmenin ça 
basında. Dış ve iç düşman işbir 
ligi kurmuş, Amerika ve Mos
kof uşakları. Mao uyduları iha 
netin son perdesini oynuyor. 

Türk'ün dostu Türktür inan 
cini taşıyan, mukaddesatına say 
gı duyan Türk Milliyetçileri, kor 
kunç bir zihniyetin baskısına a-
lınmış durumda 

Ho'yu, Mao'vu, Marks'ı ve Le 
nin'i Sen'in kutsal mevkiine ge 
çirmek isterisinde kıvranan fi
lozof taslağı ülküsüzler, bölge-
ciler, mezhepçiler Türk mille 
tinin amansız düşmanları vata 
ııın kutsal bağrında kol gezi • 
yor. 

İdareciler basiret yoksunu. 
Meclis kendisivle alav ediyor, 
sokaklar komünist vobazlarıyla 
dolu, «her göründüğü verde e-
zilmelidir» dediğin millet düş
manları azgınlaştı Hürriyet ve 
istiklâlimize kastedenler Ordu' 
muzu, mukaddesatımızı hedef 
olarak seçmiş. 

Tembeler. bedavacılar, vur -
guncular, iman ve ülkü fukara 
lan, nemelazımcı ve ruhu ko-
kuşanlar ihanetlerin destekçisi 
durumunda. Sıkıştıkları zaman 
Sen'i paravan vapanlar, Ameri
ka ve Moskof emDervalizminln 
gerçekleşmesi savasını veriyor. 
Bütün ihanet furvasını .vetkili 
saydıklarımız «çağımızın icabı» 
hükmüne baglavın Icraatttan çe 
kinivorlar 

Aziz Atam bu kötü şartlara 
rağmen, Türk rnîllivetHleri kut 
sal mücadelelerine adanmıştır. 
Aziz ruhun müsterih olsun!» 

Bozbeyli nin istifası 
Adalet Partisi istanbul \!İK 

lef vekili ve Millet Meclisinin eski 
Başkam Ferrûh Bozbeyli, yaptığı 
bir açıklama ile partisinden istifa 
ettiğini bildirmiştir, istifa nedeniy* 
le bir bildiri yayınlayan Ferruh 
Bozbeyli, istifa nedenlerini açıkla* 
diktan sonra özetle şöyle demiştir: 

«Vatan için e'eie verelim, slo» 
gam ile seçimlere giren AP'nin 
bünyesinde el ele ve gönül gönüle 
beraberliğin yolunu araması gere-
kirken, nifak ve tedirginliğin mih
rakı haline gelmesi tasfiye veya ih
raç çarkının işletilmesi ha/Mı bir 
tecellidir.» 

Adalet Partsi içinde gün geç
tikçe artna huzursuzluğa değinen 
Bozbeyli, bu huzursuzluğu meyda
na getiren nedenleri sıralamış ve 
Millet Meclisi Başkanlığından ay
rıldıktan sonra Adalet Partisinden 
de istifa etmeyi uygun gördüğünü 
belirtmiştir. 

•Elâzığ t!» ülkücülere 

Solon Verilmedi 
Elâzığ Genç Ülkücüler Teş 

kilâtı yıllık kongrelerini yap -
mak üzere her turıü toplantıla 
ra tahsis edilen Haık Egıtım Sa 
fonunu, valilikten istemişlerdir. 

Ancak Valilik salonu «oilınmi 
yen sebepler»ie Elâzığ Genç Ül 
kücüler Teşkilâtına vermemiş* 
tir. | 

Konu ile ilgili olarak Elâzığ 
Genç Ülkücüler Teşkilâtı ve Ul 
kü Ocakları Birliği bir bildiri ya 
yınlamıştır. 

Bildiride özetle şöyle denil t 
inektedir: 

«BüyÜK Türk Milleti, 
Asırlardır devam eden karan 

lıkların, ahlâki siyasî ve iktisa 
dî buhranların en büyük sorum 
lusu yabancı kültür ve ideoloji 
lerin ortamında vetisen aydınla 
rımızolmuşıu, 

Şimdi de durum aynıdır. Mil 
lî ve mânevi değerleri günden 
güne yok edilmekte çiğnenmek 
tedir. Türk Milliyetçileri adım 
adım izlenirken, üniversiteler 
komünist ihtilâlcilerin karargâ 
hı olmuştur Orta dereceli okul 
larda sapık ideoloiiler kol gez 
mektedir Dinsizlik propaganda 
sı alıp vürümüstür Millivetçi • 
Toplumcu öğrenciler cezalandı 
rılmakta bazı okul müdürleri ta 
rafından baskı altında tutul • j 
maktadır 

Sayın Elâzıg'lıiar 
Şehrimizde de Türk Milliyet

çileri boğulmak ve sindirilmek 
istenmektedir Her çeşit kuru 
luş ve topluluklara Halk Eği
tim Salonunu veren şehrimiz va 
lisi ve Millî E&itim Müdürü vıl 
hk kongre için istediğimiz sa 
lonu vermemişlerdir 

Millivetçi — Toplumcular o-
larak Türk — îslâm medeniye 
tini kurmak, Türkçülük Ülküsü 
nü yaymak ve Türk milletini 
çağdaş medenivet sevivesine cı 
kartmak kavgasına devam ede
ceğiz. Bizim ölümden zulüm * 
den, baruttan kandan ve zin <* 
dandan korkumuz voktur. 

Ev Türk Milleti 
Allah'tan ve senden başka si 

Sınacağımız bîr vurt şîkâvetle 
rimizî dinleverek bir makam, 
yüreğimizi serinletecek bir kay 
nak kalmadı B'"*"n düşmanla 
nnı, sana şi
kâyet ediyoruz. Bizi duy ve an
la. 
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BEY olan AĞABEY ler 
Sakın ha, bunu kimse bir yükselme 

bir mevki kazanma zannetmesin. Aksine bu 
bir tenzili rütbedir. Sevdiğimiz ve saydığı 
mız hiç kimsenin «AĞABEY» likten «BEY 
lige düşmesini istemeyiz. 

Şükrederim, bh o kimseleriz ki indi 
mizde bir zat «Ağabeylik» makamına çıka 
rıldı mı, artık o kendisi tahtından kendi 
ni indirmedikçe, tarafımızdan ilâyevmilkı-
yâme «Ağabey» olarak bilinir, karşılanır 
ve sayılır. Bizim şu veya bu koltuğa otur 
mamız; askeriyede general, sivilde başve 
kili iğe kadar her rütbeye erişmemiz neti 
ceyi değiştirmez. Bizim böyle nice «Ağa
bey» lerimiz var ki bu sıfatlan devam edip 
gidivor. 

Fakat, öyle «Ağabey» bildiklerimiz de 
oldu ki, bütün gayretlere rağmen, hakika
ten «Ağabey» kalmakla devam edenlerin, 
âdeta kendilerini silercesine, sarfettikleri 
çabalara rağmen. «Bey» olmakta ısrar et 
tiier ve oldular. Onlara Allah acısın mı, 
acımasın mı bilemem; orasını sahibine ha 
vale ettim. 

Efendim, kalemim kudretsiz, en iyisi 
ne demeK istediğimi bir iki misalle anlata 
yun. Aslında bunlar gayet müşahhas, ol 
muş ve her gün etrafımızda olmakta de 
vam eden hadiselerdir. Ama gene de isim 
vermeyeceğim. Erbabı okuyunca hemen 
anlayacaktır. Bilmeyene de ibret olsun. 

Evet, «Bey» olan «Ağabey»ler yekûn 
tutmaya başladı. Defterde neredeyse yer 
kalmayacak. Allah şahit ya, bunu biz iste 
miyoruz. Onlar kendileri yapıyor. Maya me 
selesi, zorla olmaz ki bu iş. Kendi kendi 
terini imtihana sokuyorlar, enteresan bir 
şekilde kendi kendilerine çakıyorlar ve 
«Bev» oluyorlar.. 

Misale geçeyim, bir akradaşımdan na 
kil: Falan ağabeyi tanırsın. Filân tarihte 
Amerikava gitmişti, iyice bir burs almıştı. 
Oradan bana bir mektup yazdı: «Şu mev 
zuda bir kitap geçti elime. Yazan meşhur 
bir Pakistanlı profesör. Davamız bakımın 
dan da mühim, takdir edersin* Modern i-
lim ve din zaviyesinden meseleyi ga(yet gü 
zel İzah ederek neticeye bağlamış. Ben bu 
kitabı tercüme etmeyi düşünüyor ve sizin 
yayınevi tarafından neşrini arzu ediyo « 
rum.» Bu mektubu alınca hemen cevap 
verdim: Çok isabetli olacağım, yayınevi 
mizl seçmesinden dolayı duyduğumuz se 
vincin kelimelerle izah edilemeyeceğini, lâ 
kin bunun — bilhassa tercüme ücreti ola 
rak— maddi külfetini karşılamak hususun 
da mütereddit olduğumuzu... Yazdım. 

Aradan kısa bir müddet geçti, ikinci 
mektup geldi. Kitabın sahife vesairesi hu
susunda geniş malûmattan sonra da mad 
dî külfet konusuna temasla: «Rica ederim, 
paranın aramızda sözü mü olur? Hem biz 
ne için uğraşıyoruz? Ücret bilmem kaçın 
cı medtebede kalır, aslolan hizmettir..» tar 
zında bizim endişemizi gideriyordu. Biz 
de müsbet cevap vererek, bekledik. 

Bir sene sonra avdet etti ve sözleşme 
ye göre de avdetinde kitap hazır olacaktı. 
Biz kitabı alacağız diye neredeyse kâğıt 

mmaBsgagmm 

tedarikine girişecektik. Kendisine Derne 
ğin kongresinde rastladık, konuştuk. Gelir 
kon vapurda yapacağını ümit etiğini, fa 
kat olamadığını beyanla, yeni gelmiş bu 
lunduğu için biraz paraya ihtiyacı olduğu 
nu belirtti ve bir miktar avans verip vere 
miyeceğimizi sordu. Ben de «arkadaşlara 
sorayım, varsa neye vermeyelim?» de
dim. 

Meseleyi anlattım yayınevi mensupla 
rina. Biri, «garip» dedi, vapurda kitap 
mı tercüme edilir? Kovboy romanı mı bu? 
Koca bir dinî—iktisadî mesele. Üzerinde 
fırtınalar kopmuş, cemiyet hayatını de
rinden etkilemiş ve etkilemekte. Hem de 
ticarî hayatın can damarı..» Şimdi mebus 
olan bû* başkası da, «canım» dedi, «Ağabe 
vimiz» değil ml t «elde ne varsa verelim.» 
Ve mevcut 750 lirayı o «Ağabey» e takçlim 
etmek üzere bana uzattılar. 

Ahmet RİFAT 
Aradan bir sene daha geçti. Oldu •— 

olacak, bitti — bitecek derken bir haber: 
«Efendim ,ben kitaptaki bazı iktisadi tâ 
birleri ve mevzuları Prof. Falan ile Doç. 
filâna sormuştum. Prof. falan ilgi ile oku 
muş. memnun olmuş; beni aradı, gittim. 
«Aman» dedi, «çok enteresan, son derece 
ilmi bir kitap. Bunu fakülte bastırsın. Hem 
senin doçentliğin için de çok iyi olur.» Ben 
hocaya meseleyi anlattım, size danışmanı 
İcap ettiğini söyledim. Kitap sizin. Fakül 
te tarafından neşrine ne dersiniz?» dedi. 
Bizim cevabımız hazırdı: Aslolan bu ki la 
bin Türkçe neşri değil mi? Kaldı ki fakül 
te tarafından neşrinin sizin için son dere 
ce faydalı bir sonuç doğurması muhte
mel. Zaten bizim gayemiz, kitap neşrede 
rek Hacı Hüseyin Efendi ile Tuhafiyeci 
Mehmet Efendinin okuyup zevklenmesi de 
ğil, adamına okutmak ve bir fayda, bir ha 
reket, ruhlarda ve karalarda bir hareket 
meydana getirmektir. Sonra birimiz hepi 
nüz. hepimiz birimiz için değil miyiz? Siz 
nasıl münasip görürseniz öyle yapın. Biz 
den vana da gönlünüzü hoş tutun.» 

Memnun oldu tabii. Aradan zaman 
geçti; fakülte kurulundan «Tetkik edilmek 
ve rapor verilmek üzere» bir profesöre ha 
vale edildi. O zat, bu hususta müsbet miy 
di7 menfi miydi; hür düşünceli miydi, de 
ğil miydi bilemem; lâkin aylar geçtiği hal 
de ses çıkmadı. Ne raporu verdi ve ne de 
kitabı. Nihayet ben askere gideceğim sıra 
da mütercim «Ağabey» bizi çağırdı. Yanım 
da yayınevimizin mes'ullerkıden Silifkeli 
bir arkadaş olduğu halde gittik. Mütercim 
kitabın İjıgilizcesini bir yana, Türkçe dak 
tilolannı bir tarafa koydu. Ölçtü, biçti. As 
lı şu kadar sahife, İngilizcesinden şu ka 
dar Türkçe bu kadar daktilo sahifesj edi 
yor... Diye bir takım hesaplara girişti. Si 
tifkeli çilekeşle göz göze geldik. Hemen 

anlamıştım ne demek istediğini. Zira öy 
le şeyler görmüştüm ki yalnız kulağımızın 
ardı kalmıştı, pişmiştik. Mütercim, san 
ki bize yeni kitap satıyormuş, sanki evvel 
ce kendisi teklifte bulunmamış, o mektup 
lan kendisi yazmamış gibi başka yayın ev 
leri ve tercümelerden misaller getirerek, 
pişkin bir Yahudi edâsiyle: «Kaç para ve 
receksiniz?» demez mi.. 

Evet, doğru, kaç para vereceğiz? De 
ğer mi artık? Bize göre bu iş burada biter 
di, anlamıştık. «Ağabey» kendisini imtiha 
na sokmuştu, «Bey» olmak istiyordu. Bu 
imtihanda kendisini tamamen hür bırak 
mak lâzımdı ki ne olduğu belli olsun. Bir 
miktar söyledik ve ancak bunu verebiliriz, 
dedik. îlâve etmeyi de unutmadık: «Yalnız 
siz daha iyi bir fiat bulursanız hemen ve 
rin, biz vazgeçeriz.» Aman efendim ne ka 
dar memnun oldu, tarif edemem. 

Aradan bir iki 8y daha geçti. Bizce 
bu is bitmişti, sadece «Bey» lik imtihanı 
nmın neticesini bekliyorduk. Adam, kendi 
si teklif ettiği, daha tercümesine bile baş 
lamadan avansını aldığı, iki sene de böyle 
birmacera ile oyaladığı gitap için, teklifin 
den üç sene sonra fiat tespiti talebinde 
bulunuyor ve çok yükseklerde uçuyordu. 
Eseri bir başka yayınevine vermiş. Ben 
de askerim. Bir paket aldım, açtım bak 
tim ki o kitap. Cidden sevdiğimiz bir ya 
îyınevi basmış. Onlara helâl olsun, bilseler 
basmazlardı. Ama o köftehor... 

Kitabı derhal iade ettim ve «Benim 
hislerim bir bardak su rdi ve berrak mı 
berraktı, bulandırdın. Güç halle bulantı 
parçalarını dibe çöktürdüm. Şimdi bu ki 
tabı yollamakla suyumu tekrar bulandır 
dm. Benim işim gücüm yok da seninle mi 
uğraşacağım?» Sen artık benim nazarım
da «Ağabey» değil «Bey» sin...» diye de 
yazmayı ihmâl etmedim. 

Bir de içine yazdıklarına bak: «Ese -
rin tercümesi hususunda çok kıymetli teş 
vik ve yardımlarını gördüğüm..» Edepsiz 
ligin ve yüzsüzlüğün mertebesine bak 
sen. 

ı 
Evet, aziz okuyucu, arkadaşım haklı. 

Mesele o kitapta değil. Hak, hukuk ve İs 
lamı dillerinden düşürmeyenlerin üç se 
ne evvel bitmiş ve iki sene evvel 750 lira 
kaporası alınmış, bu suretle de fiilen per 
çinlenmiş bir satış malmı tekrar tezgâha 
kovmak suretiyle ne olduklarını göster -
melerinde. Yoksa ücretin şu veva bu ka 
dar olması bir şey ifade etmez ve anlaş
mamak için seben voktur. Nitekim, arka 
daş, fakülte tarafından neşri meselesinde 
tam bir ideal adamına yaraşır harekette 
bulunmakta kusur etmemiş. 

Ne diyor Meryem oğlu ÎSA: Bizden 
olmayanları bizimle cem edemezler. 

Bazı gerçekten (Ağabey) ler boşuna 
gayret ediyorlar. Bunlar «Bey» efendim 
«Bey».... Maya meselesi, zorla olmaz ki... 
ibret alına. 
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İstanbul'du Türk 

Aydınları Ocağı 

Kurulda 

İstanbul'da «Türk Aiydınla-
n Ocağı» adı ile bir kültür der 
neği kurulmuştur. Derneğin ve 
•i tanzim edilen lokalinde bir 

basın toplantısı yaoan Dernek 
Genel Başkanı Prof. Dr. İbra
him Kafesoğlu Ocağın gayesini 
şöyle özetlemiştir : 

«Türk milliyetçiliği fikrini 
yaymak, Türklük surunu geliş 
tirmek, millî bünyemizi sarsan 
fikir buhranı ve mefhumlar a-
narşisi ile mücadele ederek, mil 
lî ve manevî değerlerimiiz yıkı
cı ve bozucu akımlardan koru 
mak. memleketin: sosyal ve eko 
nomik meselelerine millî men
faatler açısından çareler bul -

mağa çalışmak, düşüncede ve 
davranışta Türklüğe ve milliyet 
çilik idealine bağlı, vatanperver 
nesiller yetiştirmek yollarını a-
ramak, gaye birliği halinde olan 
kuruluşlar arasında işbirliği sağ 
lamak.» 

Türk Aydınlar Ocağının gö -
nişlerini de açıklayan Prof. Ka
fesoğlu şöyle devam etmiştir : 

«Büyük Türk Milletini bölün 
mez bir bütün kabul ediyor ve 
ayırıcı, parçalayıcı, Türk kültü 
rünü zayıflatmağa yönelen her 

çeşit görüş ve tutumun karşı -
sonda yer alıyoruz. Türk Mille 
tinin uzun tecrübelerden sonra 
ulaşmış olduğu bugünkü, kamı 
na ve hukuka dayalı demokrasi 
nizamım kuvvetlendirmek, Bü 
yük milletimizin vatanına, di
nine, diline, ahlâkına ve manevi 
yatma bağlılıkta temellenen 
Türk demokratik hayatını ruh 
yapımıza ve kültür muhtevamı 
za aykırı düşen, sosyalizm ve 
komünizm başta olmak üzere, 
hukuku zedeleyici, hürriyeti ki 
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DEVLET VE PRODÜ KTİVİTE 

U 

(Baştarafı 12 nci Sayfada) 

Biıfo Prodüktivite 
Memleketimizde, prodüktivitenin artırıl>-

ması çalışmalarında; geç kalınmıştır. Prodükti 
vite konusu, Türkiyede 1953 de ele almmış 
1954 de Bakanlıklar arası prodüktivite kongre 
si teşkil edilmiştir. 8 Nisan 1965 târihinde 580 
sayılı kanunla (MPM) Millî Prodüktivite Mer
kezi kurulmuştur. (MPM) çalışmalanyle, ya
yınlan, seminerleri ve kongreleri ile Prodükti
vitenin fikriyatında hayli gelişme sağlanmış
tır. Fakat, Millî ekonominin temelini teşkil 
eden ana konularda halâ prodüktivite şuuru 
canlanduilamamıştır. (MPM) bir âmme mü
essesesi olmasına rağmen henüz devletin pro
düktif çalışmasına ışık tutacak şekilde kendisi
de prodüktif bir kuruluş haline gelememiştir. 
(MPM) Devlete örnek olacak şekilde bürokra
siden kendini dikkat ve titizlikle koruyama-
mıştır. Bu suretle (MPM) prodüktif bir kuru
luş hâlinde ortaya çıkamamış, prodüktif çalı
şan ideal bir örnek olamamıştır. Halbuki 
(MPM) nin kuruluş gayesi bu idi, Devlete bu 
hususta ışık tutması ideâl bir örnek olması lâ
zımdı. Zira, bu gün devlet makanizması tama
men prodüktif şartların dışında ve aykırı bir 
çalışma içindedir. Devlete bu gün çok lâf az iş, 
çok adam düşük verim ve İsraf hâkimdir. Yâni 
bizde Devlet prodüktif değil bürokrattır. Bu 
sebeple, milletin nüfus gücünden prodüktif 
olarak faydalanılamıyor. 35 milyon, nüfusun 
15 milyonu çocuk 3 milyonu âvâre genç, 5 mil 
yonu orta yaşlı kadın ve erkek olup hâzır yi
yen ve boş gezenlerdir. 2 milyonu ihtiyar olup 
tamamen istirahat halindedir. Sadece 10 mil
yon nüfus tarım ve ekonomi alanında faaldir. 
İşte 35 milyonluk Türkiye'nin hazır yiyen 25 
milyonunu besleyen bu 10 milyondur. Türki
ye'nin 2/7 si yâni ancak 10 milyonu prodük
tif olarak çalışmaktadır. 5/7 si yâni 25 milyo
nu hazır yiyen müstehliktir. 2 milyon açık işsiz 
var, 7 milyon da gizil işsiz olduğu iddia edili
yor. 18—64 yaş arası 15 milyon nüfusun 8 mil 
yonu erkek olup bunun H 65 i yâni 5,5 mil
yonu okumuştur. 7 milyon kadın nüfusun % 
33'ü yâni 2,5 milyonu okumuştur. 8 milvon o-
kumuş nüfusun %• 10'u da memurdur. Genel 
olarak okumuşlardan Lise ve yüksek tahsil ya 
panların % 90'ı Devlet kapısında memur ol
muş, sadece % 10'u teşebbüse geçerek iş ada
mı hâline gelebilmiştir. Okumuşların çoğu 
Memur olduğu için prodüktivite düşüktür. Ca 
hil olanlarında bilgisiz oldukları için prodükti
viteleri düşüktür. Bu duruma göre Türkiyede 
topyekûn bir prodüktivite düşüklüğü vardır. 
Buna mukabil Bürokrasi geniştir. Esasen bun
lar birbirinin zıddı olup bürokrasinin yaygın ol 

duğu yerde prodüktivite olamaz. Prodüktivite 
olan yerde bürokrasi barınamaz. 

Yaşadığımız çağ, prodüktivite çağıdır. 
Prodüktivite, memleketimiz için hayatî bir ö-
nem kazanmıştır. İhmâl edilmesi büyük ikti
sadî ve millî zararlar doğurmaktadır. Türkiye'
nin bir an evvel prodüktif çalışır bir hâle geti
rilmesi şarttır. Bunun için: 

a— Kalifiye personel yetiştirme işi yeni
den gözden geçirilmeli ihtiyaç plânlı ve prog
ramlı çalışmalarla telâfi edilmelidir. 

b — Binbir fedakârlıkla fakir millet için 
çok pahalı olarak yetiştirilmiş bulunan mev
cut teknik personelden tam randımanla istifa
de edilmelidir. ' 

c— Mevcut elamanlardan tam randıman 
alınabilmesi için onları masa başında boş otur 
tan bürokrasi tasfiye edilmeli, masalar boşal
tılmalı teknik güç hizmete sevk edilmelidir. 

d— Devlet mekanizması ve bütün ıcsmî 
sektör prodüktif çalışır hâle getirilmelidir. 

e— 10 milyon faal nüfusu bulunan Tür
kiyede, 10 milyonda atıl iş gücü vardır. Bu po 
tonsiyelden üretimin artırılmasında faydalanıl 
malıdır. O zaman Türkiyenin kalkınma hızı 
derhal 2 misli artacaktır. 

f— İşe. eğitimden başlanmalıdır. Bu gün, 
Türkiyede eğitime muhtaç 20 milyon insan var 
dır. Bunların plânlı ve programlı bir şekilde 
eğitimden geçirilmesi şarttır. Yapılacak bu 
eğitim tatbikatında, halka ve köylüye; her şey 
den önce, tabiat kaynaklarının rasyonel kulla
nılması öğretilmelidir. Yâni toprağın, akla il
me ve tekniğe göre; işlenmesi öğretilmelidir. Or 
mantarın önemi, ormandan faydalanma, or
manda düzenli hayvan otlatma aşın orman 
tahriplerinin zararları öğretilmelidir. Keza nay 
vancılığın, ormana zararsız olan modern ahır 
hayvancılığına döndürülmesi hayvancılık de
vamlı bir iş sahası otup hayvancılık sektörüde 
geniş bir sektör olduğundan hayvancılığın geliş 
tirilmesiyle atıl iş gücününde mas edilmesi sağ 
lanmalıdır. Eğitimle memleket çapında endüs 
trinin gelişmeside atıl iş gücüne dinamizm ka
zandıracak kalkınma geniş ölçüde hızlanacak
tır. 

g— Memlekette prodüktif çalışma başla
yınca istihsalde geniş ölçüde artacaktır Artan 
istihsali değerlendiren işçi için pazarlama orga 
nizasyonu şarttır. Bunun için kooperatif hare
keti geliştirmek suretiyle pazarlama organize 
bir hale getirilmelidir. 

ğ— Devletçe ve milletçe her türlü israf 
önlenmelidir. 

lı— Devletçe ve milletçe kuruşu sıkı tu
tan ve gerçek manasıyle bütçeyi mahalline sarf 
eden tasarruf prensibi ciddiyetle benimsen
melidir. 

Memleketimizde Devlet • prodüktiviteyi 
karşı değildir. Prodüktivitenin artırılması için 
(MPM) ve (DPT) kurulmuştur. Kalkınma plân 
lan yapılmıştır. Fakat bunlar da bürokrasinin 
gelişmesinden öte bir fayda sağlıyamamıştır. 
Fakat kalkınma ancak prodüktivitenin artması 
ile olur Prodüktivite ise yalnız istemekle, teş
kilât kurmakla, bürolarda çalışanların sayısı
nın artırılması ile artmaz. Prodüktivite büroda 
çalışmakla değil, hizmetin yapıldığı ve yapıla
cağı yerlerde bulunmakla, bizzat yapmakla, 
yaptırmakla ve hizmetin gideceği yere hizmeti 
götürmekle artar. Bu ise, radikal icraatla, yâni 
Personel reformuyla gerçekleşebilir. Prodükti
vite, tasarrufla yâni kuruşu sıkı tutmakla, ser 
mayc artırmakla lüks ve israftan kaçınmakla, 
yatırımları artırmakla, kısaca üretimi ve istih
sali artırmakla mümkündür. İstihsal artınca 
ihracaatta artar; ihracaat artınca, Devletin dö
viz geliri artar; döviz geliri artınca, ekonomik 
denge sağlanır. Dış borçlar azalır, para değerle 
nir. Memleketimizde prodüktiviteyi engelleyen 
faktörler: Başta, bürokrasi, dosyacı devlet, 
lüks, moda ve gösteriş düşkünlüğü ile israftır. 
Bunun neticesi, olarak emek, sermaye ve za
man boşa harcanmaktadır. Bu surette*de, pro 
düktivite düşmektedir. Türkiye Devleti, hâlen 
prodüktif bir devlet hâline gelememiştir. Yüz 
yılların ötesinden gelen ve Cumhuriyet devrin
den yarım asırdan beri şişirilen bürokrasi A 
dan Z ye kadar kanser gibi bütün bünyeyi 
sarmıştır. Bu şartlar altında, devletin bünyesi 
hastadır. Bu hasta bünyeden prodüktif çalışma 
beklenemez. Devletin prodüktif çalışır bir hâle 
getirilebilmesi için, radikal icraata ve personel 
reformuna zaruret vardır. Devlet cesaretle bu 
reformu gerçekleştirebilirse o zaman prodükti
vite artacak, emek, sermaye ve zaman dtğcrle-
necektir. Devlet Bütçesinin kuruşu işte o za
man gerçek mânâsıyle mahalline sarf edilecek 
yatırımlar artacak, istihsal artacak bunun ne
ticesi millî gelirde istenen seviyeyi bulacaktır. 
Devlet makanizmasında, çalışan ve çalışma
yan ayrılacak; çalışanlar mükâfatlandırılacak, 
çalışmayanlar cezalandırılacak ve Devlet hiz
metinde çalışmak istemiyenler de tasfiye edi
lecektir. Bu suretle hem devlet prodüktif hâle 
gelecek hem de Türkiyenin iktisadı kalkınma 
hızı artırılmış olacaktır. Memleketi sevenlerin, 
özlediği ve dört gözle beklediği; Devlet Perso
nel Reformunun gerçekleşmesini ve dolayjsiy-
le milletin ve Devletin prodüktif çalışır hâle 
getirilmesini dört gözle beklivoruz. 

XI— KAYNAKLAR: 
1— Prof. Z. Hatipoğlu (İşletme iktisadı) 
2— Feridun Görgülü (MPM) yayınları 

No: 11 
3— Hasan Tahsin Erol Prodüktivite ve 

Tarımsal Kooperatifler 
4— Jean Fourastie (XX. Yüzyılın f midi) 

olaylar • düşünceler • yorumlar 
sıtiayıcı, millet birliğini bölücü 
her türlü materyalist cereyanla 
ra karşı korumak ve geliştir • 
HU k başlıca hedeflerimiz arasın 
tiadır. 

Bu hedeflere varmak için, O-
cağımrz, konferanslar, seminer 
ler, açık oturumlar tertipleye
cek, ilmî çatışmalar yapacak ye 
ilmî araştırmaları teşvik edici 
.Yarışmalar açacak, yayın yapa 
cak, kabiliyetti gençlerimizi ye 
tiştirmek üzere fonlar, tesisler, 
vakıflar kuracaktır.» 

Prof. Kafesoglu Ocağın kuru 
culan ile ilgil iolarak şöyle de 
mistir: 

«Ocağın halen 56 kurucu üye 
si vardır. Bunlardan 17 si pro 
fesör, 5 i, doçent, 9 u asistan ol 
mak üzere, 30 dan fazlası îs-
tanbul Üniversitesinin çeşitli fa 
kültelerine mensup öğretim üye 
teri ve yardımcılarıdır. Memle
ketin tanınmış kalem ve fikir a-
damları da kurucular olarak bu 
mülî vazifeyi paslaşmaktadır
lar. 

Aziz yurdumuzda son yıllar * 

da hızını arttıran materyalizm 
ve anarşizm karşısında kuvvet 
li bir fikir cephesi teşkil edece
ğine kani bulunduğumuz Oca • 
&n, Büyük Milletimiz için ha
yırlı olmasını temenni edıyo • 
ııız.» 

fi.ü.T 
Yozgat Genç Ülkücüler Teş 

kllati yıllık kongresini 8 Kasım 
1970 günü yapmıştır. Çok ol
gun bir hava içinde geçen yıl
lık kongre sonunda yeni idare 
heyeti seçimi de yapılmıştır. 

Yozgat Genç Ülkücüler Teş
kilâtı yeni idare heyeti seçildik 
ten sonra görev bölümü de yap 
mış bulunmaktadır. 

Görev bölümü sonunda; Baş 
kanlığa; Bünyamîn Nazlı» Baş
kan Yardımcılığına; Aziz Er -
baz. Sekreterliğe; Kenan Eroğ 
lu, Sekr. Yardımcılığına; Os -
man Fidana. Muhasipliğe; Ha 
nın Mermerkaya, Muhsip Yar 
duncılığına; Salih Şahin getiril 
mistir. 

TÜRKİYE'NİN 
(BttştaraJ» orta sayfada) 

rinde UUirse, enflasyon ve bundan doğacak meseleler ortaya çıkar. 
Burada para ve ticaret politikalarının tetkiki gerekli ise de, ko

numuzun sınırlan çok aştığından bunları şimdilik bir tarafa bırakıyo
ruz. 

Türkiye'nin son 17 yıllık iktisadî manzarası şöyle çizilebilir: Kal 
kınma hamlesini gerçekleştirebilmek için, gerek yatırım, gerek carî 
gelişme harcamaları arttırıldı, fakat bunlar iç tasarruflarla sağlana
madı. Birikmiş döviz ve altın ihtiyatlarına ve dış yardıma baş vurul
du. 1951—1953 yıllarında, iyi hasadın da yardımıyla rahat bir geliş 
me kaydedildi. 1954 yılında ise kötü iklim şartlarının doğurduğu sı
kıntı ile beraber, iktisadî durum bozulmaya başladı. Kullanılabilecek 
döviz ve altın stoklan kalmamıştı. Millî gelirdeki hızlı artış durmuş, 
dış yardım yavaşlamış, borç ödeme yükü artmaya başlamıştı. Bu du
ruma rağmen harcamalar ayarlanmadı ve memleketin kaynakları 
enflâsyon ile zorlandı. Üstelik içeride fiatlar hızla yükselirken para
mızın dış değeri (döviz kum) sabit tutulmaya çalışıldı Bu zorlama 
1958'e kadar sürdü ve ekonomiyi iflâsın eşiğine kadar getirdi. Talep 
olunan baskı 1958 yılındaki stabilizasyon ameliyesinden sonra da de
vam etmiştir. Bugün yine ekonomimiz dış açıkla yasamakta tu dış 
açığa ek olarak potansiyel dış açık, yâni —fazla talep— bas\ıs» <** 
devam etmektedir. 

Gelecek yazımızda, «Türkiye'nin İhracat Meselesi»ni teke* te
ker ve konunun teknik yönlerine ağırlık vererek ele alacağı?. 

DEVAM EDECEK 



DEVLET VE PRODÜKTİVİTE 
bıri3 

Burası Türkiye, yıl 1970, Feza çağında 
yaşıyoruz. Peza alimleri ılım ve teknikte yap
tığı araştırmaları geliştirdiler nihayet insanoğ
lu iki kere aya kadar gidip aya inmesini ve 
tekrar aydan dünyaya dönmesini başardı. Fe
za çalışmaları günün konusu olduğu için, haklı 
olarak bu çağa feza çağı denmeye başlandı. 
Halbuki, çağımızı bu hale getiren, üim ve tek 
niği bu kadar geliştiren, esas faktör nedir? Bu 
nun üzerinde durulmadı. Bu faktör Prodükti
vitedir. Batılı ülkeler bu hamleleri prodüktiv! 
te sayesinde yapmışlardır. Bu günkü ülkelere 
ve feza başarılarına prodüktif çalışmalar saye
sinde ulaşabilmişlerdir. Bu yönden, çağımıza 
bir bakıma; prodüktivite çağı da denebilir. Pro 
düktıvitenin verimli kudretinden faydalanan 
memleketler iktisaden sür'atle kalkınmışlar
dır. Zengin ve ileri ülkeler haline gelmişlerdir. 
Prodüktivitenin önemini idrak edemiyen onun 
bu verimli ve sihirli kudretinden faydalanma
sını bilmeyenler de iktisaden geri kalmış fa
kir ülke hâline gelmişlerdir. Bu gün ileri endüs 
tri memleketleri arasında; bir prodüktivite re
kabeti ve savaşı başlamıştır. Bu savaş olanca 
şiddetiyle devam etmektedir. Prodüktivite ya 
rışında, önde giden memleketler, yalnız sana
yii yönünden değil: tarımda bile, endüstrileş-
mişierdır Bir tanm memleketi olan Türkiye'
nin ekmeklik buğday açığı prodüktivite yarı
şını kazanan endüstri memleketleri tarafından 
kapatılmaktadır. Halbuki o memleketlerde 
endüstri bir dev, tarım ise devede kulaktır. Fa 
kat bu devede kulak olan tarımın dev prodük
tivitesi vardır. Bu dev prodüktivite sayesinde 
onlar tarımla kendi karınlarını doyurduktan 
başka Türkiye'ye buğday ihraç etmektedirler, 
işte endüstri memleketleri bu sonuca prodük
tivite yanı kitle halindeki istihsalle ulaşmışlar
dır. Zira onlarda (az lâf çok iş) prensibi hâkim 
dir. Az emekle, az topraktan çok yüksek ve
rim alınır. Yâni az zamanda, az adamla çok 
,süyük işler başarılmıştır. Bütün bu sonuçlar 
r xlüktivftc sâvesinde elde edilmiştir. 

Prodüktivite Nedir? 
frouukiıvıte, istihsalin artırılması, veU' 

rhn, verimlilik demektir. Prodüktivite yatı
rımlarla parelcl olarak artan gelir demektir. 
Prodüktivite istihsalle elde edilen hâsılanm_o 
istihsal için sarf edilen üretim faktörlerine nis-
betidir. 
Prodüktivite : Çıktılar — Hasıla Output 

girdiler — üretim faktörleri — Input 
Emerson'a göre: Prodüktivite, her çeşit 

gayret ve israfın önlenmesi, yapılması lâzım 
gelen işin uygun işçi ile, uygun yerde, uygun/ 
zamanda yapılmasıdır. 

Gilberthe göre : Bir işi yapmanın en iyi 
bir usulü vardır. Prodüktivc, bu en iyi usulü 
tatbik etmekle elde edilir: 

Jean Fourastıe: Prodüktivite, üretim ar
tışının emniyet altına alınması, tüketim mad
delerinin mal oluş fiatlarının düşürülmesidir 

Prodüktivite, araştırmaya önem vermek
le, yapılan tatbikata tecrübeyi ve ilmi otoriteyi 
hâkim kılarak teknik gelişmeyi gerçekleştir
mek suretiyle elde edilir. 

Prodüktivite, nasıl artırılır? Bunun için 
çeşitli yollar vardır: 

a — Kullanılan istihsal vasıtaları sabit 
tutularak hâsıla artırılır. 

b — Hâsila sabit tutularak, kullanılan is 
tihsal vasıtaları azaltılır. 

c — Kullanılan istihsal vasıtaları azaldığı 
halde hâsıla artırılır. 

d — tstihsal vasıtaları artırılarak hasıla
tım da büyük bir hızla artması sağlanır. 

Prodüktivitenin Önemi 
Günümüzde klâsik ekonomi nazariyeleri 

iflâs etmiş yerini dinamik ekonomiye bırak
mıştır. Ekonomi, dinamik karakteriyle ortaya 

çıktığından beri, milletlerin hayatına hâkim 
olan önemli faktörler arasında yer ahnışLr. Bu 
yüzden çağımıza dinamik ekonomi çağı, feza 
çağı, prodüktivite çağı da denebilir. Bunların 
içinde en önemlisi prodüktivitedir. Çünkı eko
nomiye dinamizm veren de insan oğlunu Koza
ya çıkaran, aya indiren ve tekrar oradan da 
dünyay döndüren de hep prodüktivitenin kud 
retidir. tlim ve teknikte en yüksek prodüktivi 
teyi, yâni verimi elde eden ülkeler; fezada da 
en yüksek noktaya çıkmışlardır, tnsan oğlunu 
güneş sisteminin içinde güdümlü bir seyyare 
gibi dolaştıran kudret prodüktivitedir Bu se
beple, çağımıza, feza çağı denüdiği gibi; feza 
çağım da doğuran prodüktivite olduğundan, 
bu çağa prodüktivite çağı denmesi gerçeğe da
ha uygun olacaktır. Prodüktivite İnsan gücünü, 
yâni emeğini, sermayeyi, zamanı en yüksek öl 

Mustafa Hacıömcroğlu 
UZMAN VETERİNER HEKİM 

çüde değerlendiren, en yüksek verimi ve en 
yüksek randımanı gerçekleştiren kısa vâdede 
en yüksek kârı, uzun vâde de ise; en yüksek 
kazancı, sağlayan dinamik bir faktördür. Bu
nun için prodüktivitenin önemi çok büyüktür. 

Devlet ve Prodüktivite 
Devlet, bir memleketin hizmetlerini gör

mek üzere millet tarafından kurulmuş bir 
âmme teşkilâtı olup, büyük bir makaniznın 
özel İşletmeler gibi Devletin gayesi kâr ve ka
zanç değildir. Fakat, onun da gayesi vardır: 
Milletin hizmetini daha iyi, en iyi şekilde yap
mak; memleketi ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönden en kısa zamanda kalkındırmaktır. Dev 
let, milletin işlerini bütçe ile yapar. Bütçe ge
lir ve giderlerden ibarettir. Devlet makanizma 
sı, prodüktivite kıstasına göre çalışırsa: mille
tin bütçesinin tek vuruşunun gerçek mânâda 
mahalline sarf edümesi prensibi gerçekleşebi
lir. Aksi takdirde, Devletin masrafı gebrinden 
fazla olursa borçlu duruma girer. 

Bütçe, israf edüirse; içerde ve dışarda 
borçlu olan Devlet ekonomik yönden zayıt dü 
şer. Kalkınma hızı da yavaşlar Milletin hiz
metleri lâyıkıyle yapılamaz. Bu suretle, bütçe
nin de prodüktivitesi düşer. Kalkınmaya muh
taç olan, iktisaden geri kalmış memleketlerde» 
Devletin prodüktif çalışması, bütçeyi israf et
memesi içerde ve dışarda borçlu duruma düş
memesi, bütçelerin prodüktivitesini dâima yük 
sek tutması şarttır. Aksi takdirde kalkınmayı 
gerçekleştirmesi mümkün değildir. 

Prodüktif Devlet 
Almanya, îsraü ve Japonya gibi devletler 

prodüktif çalışan devletlerdir. Almanya pro
düktif çalışmak suretiyle 2. Dünya harbinin 
yakıp-yıktığı harap Almanyasından bugiinkü 
mâmur ve müreffeh Almanyayı çıkarmıştır. 
Almanya, prodüktif çalışma sayesinde, iktisa
den Dünyanın en güçlü devleti haline gelmiş
tir. İsrail keza çölde prodüktif çalışma saye
sinde Türkiye'nin l/40'ı kadar arazide 2,5 
milyonluk İsrail milletini besledikten sonra el
de ettiği üretim fazlası meyve, sebze ve hay
van mahsulleriyle geniş ölçüde ihracaat yapa
rak zörtgin olmuştur. İsrail küçük bir devlet
ken yüksek prodüktivite sayesinde iktisaden 
çok güçlü bir devlet hâline gelmiş, Arap âlemi 
ne meydan okumaya başlamıştır. Japonya 2. 
Dünya harbinden önce ve sonra Japon n ucize 
sini prodüktivite sayesinde yaratmıştır. Japon 
ya, prodüktif bir devlettir. İsraf yoktur. A dan 
Z ye kadar bütün devlette tasarruf zihniyeti 
hâkimdir. Tasarruf sermaye yaratmış, artan 
sermaye ile yatırımlar artırılmış yatırımların 
artması da istihsali artırmıştır. Artan istihsal, 

dünya pazarlarına sevk edilmiş; elde edilen dö
vizle, Japonya zengin olmuştur. Türkçe'nin 
1/6 sı kadar arazide Japonya prodüktif devlet 
sayesinde kara ve deniz tabiat kaynaklarını ras 
yonel bir şekilde işletmek suretiyle küçük ada 
lardan mürekkep ülkesinde 100 milyon nüfusu 
beslemesini bilmiştir. Endüstride Almanyı\ 
ve Amerika ile boy ölçüşmektedir. Bütün bu 
sonuçlar, ancak prodüktif devlet olmak saye
sinde elde edilmiştir. 

Bürokrat Devlet 
Adı üzerinde, bu devlet, bürokrasiye bo

ğulmuş, dosyacı devlet demektir. Bunun da en 
tipik numunesi Türkiye'dir. Acı, fakat gerçek; 
memleketimizi her sahada geri bırakan bürok 
rasidir. Rene Dumont'un dediği gibi 'Bir mem 
lekette büroda çalışanların sayısınm artma&ıy-
le üretim asla artırılamaz.) Nitekim Türkiyede 
büroda çalışanların sayısı 800 bini bulmuş
tur. Türkiyede 18—64 yaş arası 7 milyon oku
muşun 0/o 10'u memurdur. 40 kişiye bir me
mur düşmektedir. Hâlen okullarımız birer me 
mur yetiştiren okul, devlet kapısı da okumuşla 
rın ekmek kapısı haline gelmiştir. Bu durumda, 
masa ve memurla tıka basa dolmuş bulunan 
devlet dâirelerinde, prodüktif çalışmak nıiiı 
kün değildir. Realitede budur. (İktisaden geri 
kalmış bir memlekette en büyük zorluk kalifi
ye personel yokluğudur.) diyen Prof Z. H? 
tipoğlu haklıdır. Geri kalmış bir memleket kal 
kınmaya muhtaçtır. Kalkınacaktır. Bu ise, pro 
düktivitenin artırılması ile olur. 

Prodüktiviteyi artırmak, kalifiye perscnejl. 
çalıştırmakla mümkündür. Bu personel olmaz
sa kalkınma da olamaz. Fakat, geri kalmış Bü
rokrat memleketler, elde mevcut olan kalifiye 
personeli de; hizmete sevk edemez, çalıştıra
maz. Ancak, çelik masaların başında ikâmete 
memur eder. Onları yüksek ücretli kâtip ola
rak kullanır. Boş oturtur. Bir tarafta, yüz yıl
ların ihmâli ile kambur kambur üstüne yığıl
mış yığınla memleket hizmeti dururken, fakir 
millet hizmet beklerken, bu hizmetler için ye-% 
tiştirilmîş olan kalifiye personelin masa başla
rında hapsedilmesi, Devlet Dâirelerinin birer 
asri hapishane, darülaceze hâline getirilmesini 
akılla ve mantıkla izah etmek mümkün değil
dir. Bu affedilmez bir gaflettir. 

İleri Memleketlerde 
İktisaden kalkınmış bulunan ileri memle

ketlerde prodüktivite yâni verimlilik faaliyetin 
başı ve esasıdır. Bizde, besmele ne ise, batılı 
memleketlerde prodüktivite odur. Prodüktivite 
hesapları yapılmadan, netice garanti edilme
den; işe başlanmaz. Prodüktivite hesabı 
menfi çıkarsa faaliyet durur. Akıntıya kürek 
çekilmez ve havanda su döğülmez. Prodüktivi
te, ne kadar yüksek olursa* faaliyet o nisbette 
artar. Prodüktivite düşünce, faaliyet de o ni' 
bette düşer, tnsan orada ayaklı bir saat \eya 
motor gibi çalışır. Bütün mesaî saatleri, ciddi 
çalışma ile geçer; olağanüstü hallerde, günde 
18 saat bile çalışırlar. Hatta 24 saat, günün 
her saati çalışmayla geçer, 8'er saatten 3 var
diya hâlinde çalışmak suretiyle bir günden 3 
günlük randıman almasını bilirler. Onların o-
kulları, memur yetiştirmez; meslek sahibi, mü
teşebbis iş adamları yetiştirir. Her şahıs ya 
kendi işinde çalışır, veya özel sektörde is bulur, 
ekmeğini alnının teri ile taştan çıkarır. Devlet 
kapısında iş aramaz. Devlet kapısında iş ara
yanlar, sadece dışarıda çalışma gücünden mah 
rum olan, Devlet kapısından verilecek ücrete 
kanaat eden kimselerden ibarettir. Devlet dâ
irelerinde çalışanlarda (az lâf çok iş) prensibi
ne göre çalışır. Gününü değerlendirir, bu gün
kü işini yarına bırakmaz. Orada gösteriş mo
daya ve lükse düşkünlük yoktur, tsrat yoktur. 
Hayatlarında ve bütün faaliyetlerinde tasarruf 
zihniyeti hâkirfıdir. Tasarrufla sermâye birikir 
ve artar; artan sermâye ile yatırımlar yapılır 
ve artırüır. Artan yatırımlarda, istihsali artırır, 
istihsal artıncada, kısa vâde kâr ve uzun vâde
de kazanç artar. Bu suretle hem kalkınırlar ve 
hemde zengin olurlar nitekim olmuşlardır. 

(Devamı 11 tıci Sayfada) 
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