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EGO iscileri .. 

" Be ız ekmegimize 
•• 

goz diken 

hükümetle hesaplaşırız " 

12 Akustos gecesinden beri Ankara'da otobUs
ler Işlemlyor. Ankaralı'lar Işlerine gtdebllmek ve 
evlerine dönebilmek ıçın dolmuş kuyruklarında. Anka
ra Beledıyesı OlobUs İşletmeleri 'nde GREV var. 

Grev, işçi sınlfının yaşam koşullarını görelt 
olarak lylleştlrme mUeadeleainde işverene karşı en 
etkin baskı aracı. Sendikal mUcadelede grev, vazge
çilmez bır hak. �çl sınıfının hakkı. Artan hayat pa
halılılı., hergUn dahada şiddetleneo enflasyonun baskı
sı, işsizltk tehdidi kar�ısında işçi sınıfı elbette grey 
hakkını kullanacak. EGO Işçileri de bu haklarını kul
lanıyor. Amabu haklı mücadeleyt kendı polıtık amaç-

, 

Durmak 

yok 

KEMAL ÖZER 

Sıra.ıdır bır daha hatırlamanın şımdı, 
getirip diktiler yurdun bağrına 
durdukça mayalanan sömUru UsierlnI, 
özgUrıuğü çok görenler insana, 
arkadan vuranlar bağımsızlık özlemlni. 

GetirIp diktiler, kurumadan alnında 
kurtuluş savaşının parlayan kanlı teri, 
bayraklarını getırip diktiler rUzgarına, 
namlunun ağzında yaşatmak için seni, 
ortak etmek ıçın barış dUşmanlığına, 

Getirip diktiler utancın telörgUlerinl 
IşbirliğI ede?ler ölUm tüccarlarıyla, 
borçlandılar senin adına gelecek gUnleri; 
bır yabancı gıbı kaldm kendı kapında, 
diledin kendı toprağında geçış Izni. 

Sırasıdır hatırlamamn şımdı bır daha 
bır yanda direniş, bır yanda lşblrliğı 
çarpışarak varıldı bugUne varıldıysa, 
durmak yok, savunacaksın elde ettıklerlnl, 
kararlıysnn sonuna dek yaşamı kurtarmaya. 

larına alet etmek Isteyenler, grevt yozlaştırmaya ça
lışanlar EGOIşçilerinin sırtından dolaplar çevtrlyor. 

Öncelikle bır genel doğru hatırl.nmalı. Grev, 
Işçi sınıfının haklı bır silahıdır. Bu silah, geçmişte 
olduğu gtbl bugUn de paslanmaya bırakılsın Isteniyor. 
Bu eğilIm, Işçileri patronların Insafına terkeden, opor
tünlst bır eğııım. İşveren durumunda olan Belediye' 
nın başında, "Işçiye yakın" olduğunu belirten Dalokay 
da olsa bu gerçek değışemez. Belediye Meclisi, IşçI
ler aylıklarını alamazken kendı "hakkı huzurlarına" 
zam yapmışlı. Bu da gösteriyor kt, Işç�-Işveren illş
ktlerl sUrdUkçe, kapltallzmln.1asalarl hakimdir. Ya
nI Işveren Işçiyi sömürür. İşçi sınıfı da sömUrü de
recesini azaltmak için sendikal mOcadete verir. 

İkinci bır genel doğru da, s.rı sendikaların 
Işçi sınıfının ekonomlk mUcadeleslnl Işçilerin çıkarı
na değıı, patronların çıkarına göre yUrUttüğü. Sahle 
Uye fI�lerlnden başlayıp, Işçiden habersiz toplu söz
leşme imzalamaya kadar herşey mubahtır sarı sen
dikalar ıçın. EGO'd. Işçiler sendIkanın toplu sözleşme 
tekliflerinden haberslz.Grevde L'l.?-iş sendikası Iş -
çllere yemek vermiyor. Sendika yetkilileri, henUz, 
grev boyunca Işçilere grev fonundan ne vereceklerini 
açıklamadılar. Hotta grev fonu ayırıp ayırmadtkları
nı belırtmedller. 

OlobUs ışletmelerınde çalışanlar, kamu kuru
luşlarında çalışan lşçııerden daha dUşük Ucret almak
la. İşletme M'�dUrU Ertuğrul Amasyalı'nın açıkladığı 
ortalama 93 TL ücrette kamuoyunu yanıltıcı bır he
saplamanın sonucu, işçilere verilen elbise. ayakka
bı, çocuk yardımı, fazla mesai ve dl�er sosyal yar
dımlar UcreUertn ilstilne eklentnce nncak 93 TL' sını 
tutuyor. 

EGO'da sendlkalar panayırı halinde. YetkIli sm 
dika MHP eliıılrnll uıaş- İş. Işçi sendlk.sından çok 
"komando obast"na benziyor. "İşçi adına, Işçiye da
yanmadan, I�çl sırlından" sendIkacılık anlayışına da-
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yanıyor. Grevin ikinci günil Bakanlar Kurulutnun gre
vi yasaklaması ıçın Erbakan'a milracaal "(IIlii IşçI
ler araSlılda konuşuluyor. Hem grev yapıp Işçiye ho, 
görüneceksin, hem de grevi yürti�ecek gUcUn ve ni ... 
yeıın olmadığı ıçın grevln bilmesi amacıyla el altın
dan çalışacaksın. Sarı sendikacılığın ınasının belgesi 
bu. 

İkıncı sendika Genel-İş. Bine y • .kın Uyesl ol
duğunu bellrte� Genel-İş grevde bııdlri dağıttı. Bıı
dirııer yı rtı Iıp yore atılınca sendika yetkilileri ne dU
şUndU bilinmez. 

İşçııer, haklarını koruyacak, namuslu ve dU
rUst bır sendika bünyesinde bırleşrnek Isteliinde. 
SendIka ağaları ııe gelişen mUcadelede gerçekleri 
gören i şçiler kar�ısmda "zevahiri kurtarma" çaba
sında. 

uıaş-İş, bUyUyen Işçi hoşnutsuzluğu karşısında 
greve gitmek zorunda kaldı. Bu arada nğababaları
nın kurnaz (!) hesabı. Belediye'yi ve onun başkanının 
partısı CHP'yl 121 Ekım seçimlerinIn aref�slnde yıp_ 
ratmak. Buna karşılık i!-lveren durumunda olanlar 
günlUk 30 TLUcret zammının işlebnece karşılana.ma
yac.ğını açıkladıl_r. İşçiler bu açıklamayı pekciddIye 
a1mıyorlar. "Bizim zammımız Işletme mUdUrUnUn 
ceblnden çıkmayacak. Eğer bUtçe yeterli değll8�, ye
ni geltrler bulunur. Kanuna göre kftmu hizmetlen 
yapan kuruluşlon devlet bUlçeslnden yardım yapılır. 
Eğer bugUn hUkUmet bu yardımı 'yapmıyorsa polttık 
nedenlerı var. Biz zammımızı alı.rsa.k, işletmenin 
parası buna yetmezso ve hUkUmet de bize yardım 
etmezse o znman bu durum işletme mUdUrUnU tığııen
dlrmez. Biz ekmeğlmlze göz diken hükUmetle hesap
laşırız. " diyorlar. 

Grov sUrUyor. İşçi sınıfı geltştıkçe, mllc3de
lesi bUyUdUkço sendika .ğalarının maskesi dilşecek. 
İşçiler "yakın dostlarılı ile değil "gerçek dostları" 
tle mUcadeleslnl sUrdUrme azmınde. 
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Işçi sınıfının ekonomlk mUcadeleslnl Işçilerin çıkarı
na değıı, patronların çıkarına göre yUrUttüğü. Sahle 
Uye fI�lerlnden başlayıp, Işçiden habersiz toplu söz
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grev boyunca Işçilere grev fonundan ne vereceklerini 
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nı belırtmedller. 

OlobUs ışletmelerınde çalışanlar, kamu kuru
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ODTU olayının 

ögrettikleri 
YALÇiN KÜÇÜK 

t Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin olaylarla dolu sınav oyunu bitti. 
Sınavlara girme oronı çok dU�Uk oldu. ODTÜ yönetimindeki MC uzantılarının 
her tUrlu baskısını gi:SğUsleyerek, sınava girmeyen öğrencilere not vermeme yU
rekliliğini gösteren öğretim Uyelerinin oranı ise çok dohadU�Uk oldu. Böylece 
MC, Universitede bir sorunu çCSzmUı olduğunu sonıyor. Aslında çözemeyeceği 
sorunları hazırlomı� olmaktan ileri gidemedi. MC'nin çözemeyeceği Universite 
sorun ları sonbaharda serg i i enecek. 

Ancak Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle ilgili olorak son bahar! bek
lemeden yapılacak değerlendirmeler var. Değerlendirme ıurodon geliyor: Üni
versite özerkliği, bir burjuva hak ve özgUrlUğU. Doğuıu ve niteliği bakımın
dan, tszerklik bir bvrjuva özgUrlUğU. Bu, Universite öğretim uyelerinin sermaye 
ile butunleıtiği LU gUnlerde çok daha geçerli. Fakat ODTÜ alayında, ne ser
maye ne de daha ileri noktalardan ba�loyarak liberalizm yafta$ına dQğru ge
rileyen ODTÜ i:Sğretim Uyeleri, bir burjuva tszgudUğu olan tszerkliğe sahip 
çıkmadı. Olayların geliıimi, bunu belgeledi. 

Bir burjuva özgUrlUğUne, sermayen:n ve sermaye ile bUtUnleien libe
ral aydınların sahip çıkmaması bir çeliiki ya da rastlantı mı? Ne çeliiki, ne 
de rastlantı. Çok daha genel geçerliliği olan bir çizgiye uyan bir geli�me. 
Üstelik sosyalistler için bir sUrpriz de değil. ÇunkU,sosyalistler, burjuvazinin, 
artık burjuva hak ve özgUrlUklerine sahip çıkmadığını, sahip çıkmakton çe
kindiğini kesinlikle biliyorlar. TUrkiye iıçi Partisi Genel Boıkqnı Behice Bo
ran'ın, 27 Mayıs'ın son yıl dönUmunde verdiği demeç bunu açıkça ortaya ko
yuyor: " 27 Mayıs hareketi bir devrim değilse de, önemli \osyo-politik sonuçlar 
doğuran, toplumu ilerletici bir etken olmu�tur. Toplumun ilerlemesine, de
makratikleimesine ve boğımsızloimosına ka�kıda bulunan tUm oluiumlorın, gi
riıim ve atılımların doğal mirasçısı biz sosyalistleriz. ii 

Bu tUr bir değerlendirme YurUyiJ1 okuyucuları Lçin yeni de�iI" Siyasal 
Bilgiler FakUltesi öğretim uyelerinden Cem Eroğul, "15 Yıl Sonra 27 Mayıs" 
adlı incelemesinde, 27 Mayıs karıısında burjuva ve emekçi sınıfların tutumuyla 
ilgili olarak, �unlorı yazdı: "Böylece ortaya ilginç bir durum Çıkmıı, burjuva 
devriminin doruğu olon bir onayasal dUzen, en gUçlu dayanağını emekçi sı
nıflarda bvlmuitur. Bu durum kor�ısında egemen sınıflar, kısa zamanda, 27 
Mayıs'ta fazla ileri gidilmii olduğu görUıUne varml�lardır. Klmik demokrasi, 
burjuvazinin normal rejimidir ema, bu kural, sosyalizm tehlikesi belirmediği 
sUrece geçerlidir. 1960'tan sonra hızla yaygınlaian sınıfsal bilinçlenme, bur-' 
juvaziyi UrkUtmUı ve giderek onu kendi demokrasisinden vazgeçme sevdasına 
suruklemlıtir. Böylece, ilginç bir biçimde, TUrkiye'de demokratik devrimi 
tamamlayan 27 Mayıs'ın bir sonucu do, faıizmi, yani burjuvazinin hukuk ve 
demokrasi dlil zorba yönetimini, siyaset gUndemimize getirmiı olmasıdır." 

Burjuvazideki faıizm özleminin, karıı siyasal bilinçlenmenin yanında, 
sermayenin yapı ve sorunlarından ileri gelen ekonomlk nedenleri de var. An
cak ıu onda bunların tartııılmasının gereği yok. Gerekli olon bu çizginin 
genel oluıtmu ortaya koymak. Bulgaristan sosyalist hareketinin baılatıcısı 
Dimitır Blogoyef'in söyledikleri, bL) yönde önemli bir adım. Daha önce Yu
rUyuı'te çıktığı biçimiyle"Dimitır Blagoyef, Bulgaristan sosyalist hareketinin, 
kurtulu)tan önceki milli kurtvluı hareketlerinin devrimci geleneklerinin biri
cik yasal mirasçısı ve devamcısı olduğunu belirtiyordu . 

Sermaye sınıfının burjuva özgurluklerine sahip çıkmayııının yaygınlı
ğıyla ilgili bilgiler buradoda kalmaz. Yirminci yUzyıl ın baılarına kadar gider. 
Ondokuzuncu yUzyıl kapitalizminde belirsiz olon, yirminci yUzyllla birlikte 
belirginleımeye baılayan, burjuvazinin burjuva özgUrlUkleri konusundaki 
ikirci kli, tutarsız, çeki ngen ve korkak tutumuna i i k dikkati çeken Lenin oldu. 
Lenin'in "iki Taktik" adlı çalııması, bu konuda, temel kaynak niteliğinde. 
jki Taktik, bugUnUn kapitalizminde daha do belirginleien geliımelerin ııığın
da, bugUn tekrar tekrar okunması gereken bir yapıt. 

Fransız solunun Ortak Programını da( bu değerlendirmenin sağladığı 
olanaklar içinde tekrar ele olmak mUmkUn. Burada, Ortak Progremı'ın bajarı 
ıansından daha çok, bu programı doğuran ihtiyaçlar önemli. Bir �ama olarak, 
Fransız burjuvazisini, bir takım kamulaitırma girlıimleri ile burjuva hak ve 
özgurluklerine mecbur etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Burjuva hak ve özgUr
lUkleri , iiÇi sınıfının hak ve özgurlukleri olmamakla birlikte, onlar için bir 
Iuks değil. Bunun yanında, yine bir aıama olarak, devlet aygıtının tUmUnde 
faıist hUcreleri temizleme ihtiyacı var. TUrkiye'de bugUn, tersinden ve karı i 
sınıflar için, devlet aygıtının tUmUnU yeniden faiist yığınağı haline getirme 
ve bu iı tamamlanınca do UstUne bir sUnger çekme ihtiyacının olması gibi. 

ButUn bu değerlendirmelerin içinde Yunanistan'ın yeri ne oluyor? 
Söylenenlerle çeliıiyor mu? ÖmrUnde demokrasiyi görmemi� olon Yunanistan, 
"demokrasinin.beıiği" masalına sahip çıkarak demokrasi dUimanlarıyla kesin 
bir biçimde hesaplo�ıyor mu? Bu sayının orta sayfalarında yer olon Ercan 
EyUboğlu 'nun incelemesi, Yunanistan'daki fa�izmin yargılanmasında Kara
manlis'i� ne kadar isteksiz oldu�unu gözler önUne seriyar. Karamanlis ve 
arkadaılorı, sosyalistlerin ısrarlartyla sUrUklendikleri yıpranmı� faıistleri yar
gılama sUreci içinde devlet aygıtına dokunmemak için özel bir çaba harcıyor
lar. Ayrıca, Yunanistan'ın ekonomik yapısının bir gereği olarak fOlizmin 
kUtlesel yaygınlığının daha fazla olmasına gUveniyorlar. 

Bu son gUvencenin açıklaması ıöyle: Yunan ekonomisi, TUrkiye'yle 
korıılaıtırıldığında, daha kUçuk iıletmelerden oluıuyor. Sanayide, bu böyle. 
Tarımda ise iki savaı arasındaki faıizm denemeleri toprakları yine daha ku
çuk parçalara bölmuı durumda. Ayrıca Yunanistan'ın tarihinde dııa ba�lı1lk 
bir ideoloji halini olmıı. Kuruluılarında bile bajlarına geçecek adamı ithal 
etmiıler. BuyUk sermaye, daha çok hizmetler kesiminde ve uluslararası bir 
özellik kazanmıı durumda. BUtUn bunlar, bir yandan f�izmjn kUtlesel taba
nını yaygınlaıtırırken, diğer yandan da iıçi sınıfının hem sayısal açıdan gUç
sUzluğune hem de sınıf niteliğinin yava� geli)mesine yol açıyor. TUrkiye'de 
faıizmin kUtlesel temeli zayıf, ekonomik gerekçesi gUçlu iken Yunanistan'da 
tersi bir durum ortaya çıkıyor. 

Turkiye'de iıletmeler daha bUyUk. Tekelleıme dUzeyi daha ileri. Bu
nun doğal bir sonucu olarak iıçi sınıfının sayısal gUcU ve sınıf bi /inci daha 
yUksek. Ayrıca sermaye, yapısal açmazlar içinde. ButUn bunların sonucu 010-· 
rak do rOl;st hUcrelere daha çok muhtaç olduğunun bilincinde. BulUn bunların 
sonucu olarak do TUrkiye'de i özgUrlukleri gUvence altına almak için, bir yan
dan bir takım temel ekonomik dUzenlemeler, bir yandan do, ra1ist hUcrelerin 
temizlenmesi vazgeçilmez bir gerek oluyor. 8o�ka bir yolu yok. 

ögrettikleri 
YALÇiN KÜÇÜK 

Teknik Üniversitesi'nin olaylarla dolu sınav oyunu bitti. 
çok çok dU�Uk dU�Uk oldu. oldu. ODTÜ ODTÜ yönetimindeki yönetimindeki MC MC uzantılarının uzantılarının 

gi:SğUsleyerek, sınava girmeyen öğrencilere not vermeme yUyU
öğretim Uyelerinin oranı ise çok dohadU�Uk oldu. Böylece Böylece 

sorunu çCSzmUı olduğunu sonıyor. Aslında çözemeyeceği çözemeyeceği 
olmaktan olmaktan ileri ileri gidemedi. gidemedi. MC'nin MC'nin çözemeyeceği çözemeyeceği Universite Universite 

serg i i enecek. 

Doğu Teknik Üniversitesiyle ilgili olorak son bahar! bek
değerlendirmeler var. Değerlendirme ıurodon geliyor: ÜniÜni

burjuva hak ve özgUrlUğU. Doğuıu ve niteliği bakımınbakımın
özgUrlUğU. Bu, Universite öğretim uyelerinin sermaye sermaye 

gUnlerde çok daha geçerli. Fakat ODTÜ alayında, ne serser
noktalardan ba�loyarak liberalizm yafta$ına dQğru gege

Uyeleri, bir burjuva tszgudUğu olan tszerkliğe sahip sahip 
geliıimi, geliıimi, bunu bunu belgeledi. belgeledi. 

özgUrlUğUne, sermayen:n ve sermaye ile bUtUnleien libelibe
çıkmaması bir çeliiki ya da rastlantı mı? Ne çeliiki, ne ne 

genel geçerliliği olan bir çizgiye uyan bir geli�me. geli�me. 
bir sUrpriz de değil. ÇunkU,sosyalistler, burjuvazinin, burjuvazinin, 

özgUrlUklerine sahip çıkmadığını, sahip çıkmakton çeçe
kindiğini kesinlikle biliyorlar. TUrkiye iıçi Partisi Genel Boıkqnı Behice BoBo

yıl dönUmunde verdiği demeç bunu açıkça ortaya koko
hareketi bir devrim değilse de, önemli \osyo-politik sonuçlar sonuçlar 
ilerletici bir etken olmu�tur. Toplumun ilerlemesine, dede

boğımsızloimosına ka�kıda bulunan tUm oluiumlorın, oluiumlorın, gigi
doğal doğal mirasçısı mirasçısı biz biz sosyalistleriz. sosyalistleriz. ii ii 

değerlendirme YurUyiJ1 okuyucuları Lçin yeni de�iI" Siyasal 
öğretim uyelerinden Cem Eroğul, "15 Yıl Sonra 27 Mayıs" 

Mayıs karıısında burjuva ve emekçi sınıfların tutumuyla 
yazdı: "Böylece ortaya ilginç bir durum Çıkmıı, burjuva 

bir onayasal dUzen, en gUçlu dayanağını emekçi sı
durum durum kor�ısında kor�ısında egemen sınıflar, sınıflar, kısa kısa zamanda, zamanda, 27 27 

gidilmii olduğu görUıUne varml�lardır. Klmik demokrasi, 
rejimidir ema, bu kural, sosyalizm tehlikesi belirmediği 

1960'tan sonra hızla yaygınlaian sınıfsal bilinçlenme, bur-' 
giderek onu kendi demokrasisinden vazgeçme sevdasına 

ilginç bir biçimde, TUrkiye'de demokratik devrimi 
bir sonucu do, faıizmi, yani burjuvazinin hukuk ve 

yönetimini, siyaset gUndemimize getirmiı olmasıdır." 

faıizm özleminin, karıı siyasal bilinçlenmenin yanında, 
sorunlarından ileri gelen ekonomlk nedenleri de var. An

bunların tartııılmasının gereği yok. Gerekli olon bu çizginin 
koymak. Bulgaristan sosyalist hareketinin baılatıcısı 

söyledikleri, bL) yönde önemli bir adım. Daha önce Yu
biçimiyle"Dimitır Blagoyef, Bulgaristan sosyalist hareketinin, 

Sermaye sınıfının burjuva özgurluklerine sahip çıkmayııının 
ğıyla ğıyla ilgili ilgili bilgiler bilgiler buradodaburadoda kalmaz. kalmaz. Yirminci Yirminci yUzyıl yUzyıl ın ın baılarına baılarına 
Ondokuzuncu Ondokuzuncu yUzyıl kapitalizminde belirsiz olon, yirminci yUzyllla 
belirginleımeye belirginleımeye baılayan, burjuvazinin burjuva özgUrlUkleri 
ikirci ikirci kli, tutarsız, çeki ngen ve korkak tutumuna i i k dikkati çeken 
Lenin'in Lenin'in "iki Taktik" adlı çalııması, bu konuda, temel kaynak 
jjki ki Taktik, bugUnUn Taktik, bugUnUn kapitalizminde kapitalizminde daha do belirginleien belirginleien geliımelerin geliımelerin 
da, bugUn tekrar tekrar okunması gereken bir yapıt. 

Fransız solunun Ortak Programını da( bu değerlendirmenin sağladığı 
olanaklar olanaklar içinde içinde tekrar tekrar ele ele olmak olmak mUmkUn. mUmkUn. Burada, Burada, Ortak Ortak Progremı'ın Progremı'ın 
ıansından ıansından daha çok, bu programı doğuran ihtiyaçlar önemli. Bir �ama 
Fransız Fransız burjuvazisini, bir takım kamulaitırma girlıimleri girlıimleri ile burjuva 
özgurluklerine özgurluklerine mecbur etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Burjuva çıkıyor. Burjuva hak 
lUkleri , iiÇi sınıfının hak ve özgurlukleri olmamakla birlikte, onlar 
Iuks değil. Bunun yanında, yine bir aıama olarak, devlet aygıtının 
faıist faıist hUcreleri temizleme ihtiyacı var. TUrkiye'de bugUn, tersinden 
sınıflar sınıflar için, için, devlet devlet aygıtının aygıtının tUmUnU tUmUnU yeniden yeniden faiist faiist yığınağı yığınağı haline haline 
ve bu iı tamamlanınca do UstUne bir sUnger çekme ihtiyacının olması 

ButUn bu değerlendirmelerin içinde Yunanistan'ın yeri 
Söylenenlerle çeliıiyor mu? ÖmrUnde demokrasiyi görmemi� olon 
"demokrasinin.beıiği" "demokrasinin.beıiği" masalına sahip çıkarak demokrasi dUimanlarıyla 
bir bir biçimde hesaplo�ıyor mu? Bu sayının orta sayfalarında yer 
EyUboğlu 'nun incelemesi, Yunanistan'daki fa�izmin yargılanmasında 
manlis'i� manlis'i� 
EyUboğlu 
manlis'i� 
EyUboğlu 

ne kadar isteksiz oldu�unu gözler önUne seriyar. Karamanlis 
arkadaılorı, arkadaılorı, sosyalistlerin ısrarlartyla 

�
ısrarlartyla 

�
sUrUklendikleri yıpranmı� faıistleri 

gılama gılama sUreci içinde devlet aygıtına dokunmemak için özel bir çaba 
lar. lar. Ayrıca, Ayrıca, Yunanistan'ın Yunanistan'ın ekonomik ekonomik yapısının yapısının bir bir gereği gereği olarak olarak 
kUtlesel yaygınlığının daha fazla olmasına gUveniyorlar. 

Bu Bu son gUvencenin gUvencenin açıklaması açıklaması ıöyle: ıöyle: Yunan Yunan ekonomisi, ekonomisi, 
korıılaıtırıldığında, korıılaıtırıldığında, daha kUçuk iıletmelerden oluıuyor. Sanayide, 
Tarımda ise iki savaı arasındaki faıizm denemeleri toprakları yine 
çuk parçalara bölmuı durumda. Ayrıca Yunanistan'ın tarihinde 
bir ideoloji halini olmıı. Kuruluılarında bile bajlarına geçecek 
etmiıler. BuyUk sermaye, daha çok hizmetler kesiminde ve ulus
özellik kazanmıı durumda. BUtUn bunlar, bir yandan f�izmjn kUtlesel 
nını yaygınlaıtırırken, diğer yandan da iıçi sınıfının hem sayısal 
sUzluğune hem de sınıf niteliğinin yava� geli)mesine yol açıyor. 
faıizmin kUtlesel temeli zayıf, zayıf, ekonomik gerekçesi gerekçesi gUçlu gUçlu iken Yunanistan'da 
tersi bir durum ortaya çıkıyor. çıkıyor. 

Turkiye'de iıletmeler daha daha bUyUk. bUyUk. Tekelleıme Tekelleıme dUzeyi dUzeyi daha daha 
nun doğal bir sonucu olarak iıçi sınıfının sayısal gUcU ve sınıf 
yUksek. Ayrıca sermaye, yapısal açmazlar içinde. ButUn bunların sonucu 
rak do rOl;st hUcrelere daha çok muhtaç olduğunun bilincinde. BulUn 
sonucu olarak do TUrkiye'de i özgUrlukleri gUvence altına almak için, 



TDRKIYE' DE YORCJYtIŞ 

mc devlet kadrolarına mayın döşüyor 

CE.PHE'de 
trapez gösterileri 

BAZI iSTEKLERİ YERiNE 
GELMEDiGi TAKDİRDE MSP'NİN 
KARARNAMELERLE İMZA 
KOYMAYACAGINI DEMİREVE 
BiLDiRDi. MSP, AHLAK DERSLERiNİ 
i"MM HATİP OKULU MEZUNLARININ 
OKUnMSINI, Bl' YIL 30 YERİNE 
80 İl'<MM-HATİP OKULUNUN 
AçrUMSINI, iSLAM ÜLKELERiNE 
ATANACAK TicARET 
ATE ELİKLERiNİN MSP 
KONTENJANINDAN DOL'::'URULMA 
İsrEDi. 

SAKIP SABANCrNIN BASIN 
TOPLANTıSı AP YÖNETici 
ÇEVRELERiNDE BÜYÜK TELAŞ 
UYANDrnDI. SAKIP SABANcı, 
PERŞEMBE GÜNÜ ERBAKAN'LA 
BİR GÖRÜŞME YAPTı. SABANCı, 
BAKANLAR KURl;LU TOPLANTısı 
SIRASINDA BAŞBAKANLIKTA yoı. 

Ve nihayet 20. haftasında MC cam
bazhanesinde trapez gösterileri başladı. 

Özellikle Sakarya seçimlerinden 
sonra hUkUmet ıçınde kapalı devre sUr
dUrUlen Itlşlp-kakışmaları, geçtığlmlz 
haftanın başından ıtıbaren Ister-Istemez 
açık gösterı nlteıığlne bürUndU. Doğrusu 
bu ya, gösterinin trapez numaraların
dan kalır yanı yoktu. 

Gösterı, önceki haftanın sonunda 
IId numaralı MC ortağının kendisini ha
vaya fırlatmasıyla başladı. 

istanbul'daki KUçUkköy Belediye 
seçimlerine Iddialı gelen MSP başı, Ye
şllköy'de uçaktan iner Inmez yıktı per
deyI. Ne AP'nin, MC'yI çıkarı ıçın kul
lanmaya çalıştığı kaldı, ne Kıbrıs'ta 
taviz hevesıısl olduğu, ne de , SUleymsn 
Demirel'in renkslzıığl kaldı! .. Hoca, 
seçime beş kala tekmeyl AP'nin beline 
Indirmiştı ... 

Erbakan havada perendeler de atı
yor, bır gUn sonra da, "Dostluk başka, 
seçim başka" diyordu. Diğer cepheciler 
açısından. 12 Eldm seçimleri öncesinde 
MSP kanadından gelen sesler hiç de Iç 
açıcı değildI. BugUn böyle söyleyen Er
bakan, kimbilir öbUr gUn seçim mey
danlarında neler neLer söyleyecekti.? 

TRAPEZİN ÖBÜR UCU 

Erbakan aşağıdaki gerlll ağa doğru 
Iuz alıyordu. işte tam bu sırada MC'nln 
baş ortağı, ayakları trapezln halkasına 
takılı olduğu halde, kendini başaşağı 
boşluğa bıraktı ve Erbakan'ı kaptığı gıbı 
yörüngesine aldı. Ve ondan sonra bır 
hafta sUresince havada birlikte saııan
dı lar ... 

Gösterı öylesine ılgi çeklclydl kı, 
demokrasi kUtuğünde sabıka kaydı her 
geçen gUn biraz daha artan MC'cllerln 
"tUrIU-çeşit" marifetlert kamuoyuna 
gerekınce yansırnaclı, yansıtılmadı. 

YURUY\JŞ - 19 Ağustos 1975 - 4 

Haftanın olaylar dökllmUiıde, aslın
da bu "turlU-çeşit" marifetler daha ö
nemııydl ama MC cambazhaneslnde olup 
bitenler de ilginçtı. 

VE K.OM ANDOBAŞı 
Çünkü trapez gösterisine baş cam

bazların yanı sıra figilranlar da karıştı. 
"En Bon Türk LevIeti"nin MHP'si, teh
likeli gösterlde kendı payına dUşeni yap
maktan geri kalmadı. Böyle olunca, Er
bakan'dan sonra havada MSP takım tak
lavatını da yakalamak gerekti ve Demi
rel bütun bır hafta boyunca bu Işle uğ
raıtı. 

Erbakan'ın malum demecinden son
ra, komandobaşı'nın kafası attı. AP
CGP-MHP montaJından, ancak yeni or

ganizasyonuyla partı ıçı darbeyi gerçek
leştırdığı takdl rde yarar uman komando
başı, tasarladığı Işın umut ettiği kadar 
kolay olmayacağını anlayınca, öfkesini 
Erbakan'dan aldı. Neydi bu Hocalnın 
ciddiyetsizliği? .. 

"Sotıa karşı", daha doğrusu Demok
rasiye karşı verılecek mUcadelede MC
nın daha da kenetlenınesi gerekirken, 
neydi bu sululuk? .. 

Gerçekte Partı'den çok komando 
takımın] andıran MHP aslında "Kızım 
sana söylUyorum, ii geltntm sen anla" da 
diyordu ... 

Demirel'in 80n Trakya gezisinde 
söyledikleri komando takımını kızdır
mıştı. Ne demişti Demirel: 

"Solun Türkiye'de ne gücU, ne de 
oyu vardır ... " 

Komando takımı, Demırettin bu 
sözlerini "zafiet" olarak nUCılemlş, 
"ÖnUmUzdekl genel seçlmde sol oylar 
yUzde 40'a çıkarsa hiç şaşmayalım" de
mişti. Komando takımının ı;azetelerlnde 
buna ılışkın uyarılar oık sık yapılmıştı. 

Şımdı olanlar neydi? 

Erbakan'ın "8Ulul�" anlaşılıyordu 
MHP'nln genel başkanı da pek oağlam 
gözükmUyordu. 

DİLiN ALTINDAK i BAKLA 
Komando takımının sözcüsü bir ga

zete açık aç ık hem MSP'ye hem AP'ye 
boyundan büyük dıskur çekiyordu. "İt
ttfak taahhüdü"ne ne olmuştu? 

CGP ve MHP, "Devleti yönetmek 
ve millete Wzmet aşkı ile IIUzerlerlne 
düşen tltızllğl göstermişlerdI. Ama ya 
AP Ile MSP? .. Ayoı şeyleri bu parl
ler ıçın söylemek gUçtü. "Yoksa gerek 
AP, gerekse MSP iktidar olmaktan bık
kınlık mı getlrmlşlerdl. .. " Komando 
takımının gazetesi, haftanın dığer gUn
lerinde de uyarılarına devam ettı. 

Bu kez Ilaçık konu,alım" deni�or
du. Sonra, ömünüzdeld ay ıçınde AP 
Ile resmi nlkah hazırlıklarını yUrUten 
CGP'nin sırtı sıvazlanıyor ve "mesele
nin düğüm noktasına" geliniyordu. 

"Meselentn dUği1m noktası" AP Ge
nel idare Kurulu Uyelerlnde toplanıyor
du. APIliler. meseleye şahsi çıkarları 
dışında eğllebllecekler mıydı? Sonra da 
"fedakarlıklar" kısmı geliyordu ve bak
la da dilin altında, çıkıyordu: "AP'liler 
ve genel başkanları, bugUn Işgal etttk
lerı makam ıçın dahi olsa fedakarlık 
yapabilecekler mıydı? Bır b'ayrak yarı
şındakl heyecarı'lçlnde hareket'edeblle
cekler miydi? . " 

Bayrak yarışında bayrağın el değiş
tirmesi, oyunun kuralı olduğuna göre 
AP'den ve Genel Başkanı'ndan Istenen 
fedakarlığın ne anlama geldiği ayan be
yaıı anlaşılıyordu. 

DALASMANIN KÖKENi 
Artık CGP diye bır olaya ancak 

TRT'de Işgal edilmiş dakikalar olarak 
bakmak gerekeceğınden, MC'nln Uç ka
nadı arasındakı dalaşmanın yüzeyde ve 

görünürdeld oedenl, "Seçim Ittırakı mı? 
Birleşme ml?" sorunlarından kaynak
lanmakta ldL. 

ittifak konusunda AP, birleşme ko
nusunda da MSP'yan çlzlyordu. FlgUran 
komando takımı da arada kalmıştı. .. 

Olayı. sabıkalılar cephesinde dalaş
ma olarak görmek doğrudur ama eksIk
tIr. Olay. demokrasi düşmanı Türkıye 
kapitalizminin, Işbirlikçi egemen sınıf
lar partilerinin çıkmazını bır kez daha 
noktalamaktadır. 

Hafta başlarında bır yandan Erba
kan. bır yandan da Türkeş pürUzlerlyle 
uğraşan Demirel'e belki de en büyUk 
sUrprlzl Türldye Sanayı Odaları Bırlığı 
Başkanı Sakıp Sabancı hazırladı. İzmlr'
de bır basın toplantısı düzenleyen Adana 
büyllk sermayesinin patron sözcüsli., 
"Türkıye, tarihinin en ciddi dış tıcaret 
açığı Ile karşı karşıya" diyordu. 

Adana ve İzmır sermayesinin ortak 
yapımıyla zar zor kurulabilen MC, def
terde yazılı olanı saklamıyordu ... Hem 
de Iktidarın asıl sahibi sınıflar temsilci
sinin ağzıyla gerçek ortaya dökUIUyor
du ... 

Demlrel'ln sabır bardağını taşıran 
son ve hatırı sayılır damla da bu oldu. 
Cephe başına "Sen de mi Sezar?" demek 
düşUyordu doğrusu. Kendisi gUnahoız 
"Brutua"tu! .. Sabancı'nın basın toplan 
tısında sııyledlklerl Demirel'I çileden 
çıkartmaya yettl. Ve aynı gUn akşamı 
başkent siyasi kulislerinde "Demirel'In 
Istifa ettığl" söylentl"1 yayılmaya baş 
ladı ... 

Gelışmeler zincirinin bu halkasına 
gelmeden önce Demirel'In Erbakan gö
rUşmeslnden stlz etmek gerekecek. 

Hafta başında ortağından eski plak
tan "Renksiz" damgası yiyen Demirel, 
bu konuda ne düşUndüğünU soran gaze
tecilere "Poternile girmem" demi, ve 
Salı gUnU Erbakan Ile Harlclye Kllşkilne 

TicARET 
ELİKLERiNİN MSP 

KONTENJANINDAN DOL'::'URULMA DOL'::'URULMA 

SABANCrNIN BASIN 
AP YÖNETici 

ÇEVRELERiNDE BÜYÜK TELAŞ 
SAKIP SABANcı, 

GÜNÜ ERBAKAN'LA 
GÖRÜŞME YAPTı. SABANCı, 

KURl;LU TOPLANTısı TOPLANTısı 
BAŞBAKANLIKTA yoı. 

20. haftasında MC cam
bazhanesinde trapez gösterileri başladı. 

Sakarya seçimlerinden 
ıçınde kapalı devre sUr

Itlşlp-kakışmaları, geçtığlmlz 
ıtıbaren Ister-Istemez 

nlteıığlne bürUndU. Doğrusu 
trapez numaraların

yoktu. 
önceki haftanın sonunda 

ortağının kendisini ha
başladı. 
KUçUkköy Belediye 

Iddialı gelen MSP başı, Ye
iner Inmez yıktı per
MC'yI çıkarı ıçın kul

kaldı, ne Kıbrıs'ta 
olduğu, ne de , SUleymsn 

renkslzıığl kaldı! .. Hoca, 
tekmeyl AP'nin beline 

havada perendeler de atı
sonra da, "Dostluk başka, 
diyordu. Diğer cepheciler 
Eldm seçimleri öncesinde 

gelen sesler hiç de Iç 
BugUn böyle söyleyen Er

öbUr gUn seçim mey
neLer söyleyecekti.? 

ÖBÜR UCU 

aşağıdaki gerlll ağa doğru 
tam bu sırada MC'nln 

ayakları trapezln halkasına 
halde, kendini başaşağı 

Erbakan'ı kaptığı gıbı 
Ve ondan sonra bır 

havada birlikte saııan

Haftanın olaylar dökllmUiıde, aslın
da bu "turlU-çeşit" marifetler daha ö
nemııydl ama MC cambazhaneslnde olup 
bitenler de ilginçtı. 

VE K.OM ANDOBAŞı 
Çünkü trapez gösterisine baş cam

bazların yanı sıra figilranlar da karıştı. 
"En Bon Türk LevIeti"nin MHP'si, teh
likeli gösterlde kendı payına dUşeni yap
maktan geri kalmadı. Böyle olunca, Er
bakan'dan sonra havada MSP takım tak
lavatını da yakalamak gerekti ve Demi
rel bütun bır hafta boyunca bu Işle uğ
raıtı. 

Erbakan'ın malum demecinden son
ra, komandobaşı'nın kafası attı. AP
CGP-MHP montaJından, ancak yeni or

ganizasyonuyla partı ıçı darbeyi gerçek
leştırdığı takdl rde yarar uman komando
başı, tasarladığı Işın umut ettiği kadar 
kolay olmayacağını anlayınca, öfkesini 
Erbakan'dan aldı. Neydi bu Hocalnın 
ciddiyetsizliği? .. 

"Sotıa karşı", daha doğrusu Demok
rasiye karşı verılecek mUcadelede MC
nın daha da kenetlenınesi gerekirken, 
neydi bu sululuk? .. 

Gerçekte Partı'den çok komando 
takımın] andıran MHP aslında "Kızım 
sana söylUyorum, ii geltntm sen anla" da 
diyordu ... 

Demirel'in 80n Trakya gezisinde 
söyledikleri komando takımını kızdır
mıştı. Ne demişti Demirel: 

"Solun Türkiye'de ne gücU, ne de 
oyu vardır ... " 

Komando takımı, Demırettin bu 

Erbakan'ın "8Ulul�" anlaşılıyordu 
MHP'nln genel başkanı da pek oağlam 
gözükmUyordu. 

DİLiN ALTINDAK i BAKLA 
Komando takımının sözcüsü bir ga

zete açık aç ık hem MSP'ye hem AP'ye 
boyundan büyük dıskur çekiyordu. çekiyordu. "İt
ttfak taahhüdü"ne ne olmuştu? 

CGP ve MHP, "Devleti yönetmek 
ve millete Wzmet aşkı ile IIUzerlerlne 
düşen tltızllğl göstermişlerdI. Ama ya 
AP Ile MSP? .. Ayoı şeyleri bu parl
ler ıçın söylemek gUçtü. "Yoksa gerek 
AP, gerekse MSP iktidar olmaktan bık
kınlık mı getlrmlşlerdl. .. " Komando 
takımının gazetesi, haftanın dığer gUn
lerinde de uyarılarına devam ettı. 

Bu kez Ilaçık konu,alım" deni�or
du. Sonra, ömünüzdeld ay ıçınde AP 
Ile resmi nlkah hazırlıklarını yUrUten 
CGP'nin sırtı sıvazlanıyor ve "mesele
nin düğüm noktasına" geliniyordu. 

"Meselentn dUği1m noktası" AP Ge
nel idare Kurulu Uyelerlnde toplanıyor
du. APIliler. meseleye şahsi çıkarları 
dışında eğllebllecekler mıydı? Sonra da 
"fedakarlıklar" kısmı geliyordu ve bak
la da dilin altında, çıkıyordu: "AP'liler 
ve genel başkanları, bugUn Işgal etttk
lerı makam ıçın dahi olsa fedakarlık 
yapabilecekler mıydı? Bır b'ayrak 
şındakl heyecarı'lçlnde hareket'edeblle
cekler miydi? . " 

Bayrak yarışında bayrağın el değiş
tirmesi, oyunun kuralı olduğuna göre 
AP'den ve Genel Başkanı'ndan Istenen 
fedakarlığın ne anlama geldiği ayan be

görünürdeld 
Birleşme 
lanmakta 

ittifak konusunda 
nusunda 
komando 

Olayı. 
ma olarak 
tIr. Olay. 
kapitalizminin, 
lar partilerinin 
noktalamaktadır. 

Hafta 
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"Türkıye, 
açığı Ile 

Adana 
yapımıyla 
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de Iktidarın 
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Demlrel'ln 
son ve hatırı 
Cephe başına 
düşUyordu 
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tısında 
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Kapitalist-emperyalist sistem bugUn genel bir buhrona sUrUklenirken, 
sosyalist sistem her geçen gUn gUçlenmekte, ve etkinliğini artırarak, beliren 
birçok sorvnun çözUmUnde inisiyatif sahibi olmaktadır. Holkların beni, de
mokrosi, ulusal kurtulvi ve sosyalizm için verdikleri mUcodeledeki geliimeler 
bir yandan emperyalizmin egemenlik olonını kUçülturken; öte yandan kapita
lizmin genel bunalımı ve kendine özgU çeliiki lerini derinlejtirip keskinlejtir
rnektedir. Bojko bir deyiile, kapitalizmin YOjodığımız çoğdaki çelijmeleri, 
sadece sonuna giden bir kapitalizmin değil, fokat dağılan, devrimle 
yıkılan bir kapitalizmin çelijmesidir. Emek ve sermaye arasındaki, emperya
list sistem-sosyalist sistem arasındaki; emperyalizm-maz lum halklar arasındaki, 
bizzat emperyalist güçler arasındaki çel i�meler, olağanüstü bir yoğunluğa eri�· 
mi� bulunmaktodır. 

Empery.pl izm, savaia baivurarak, bu sonuna kadar götürülmü� çel i�me
lerin Ustesinden gelmeye çaba göstermektedir. Sosyal ist sistem ise, emperya
lizmin tek seçeneği olon bu sova�a engel olmak veya çıkabilecek böy.le bir 
sava�ın tahribatını asgariye indirmek üzere aktif bir barı� politikası uygulama
ya çalı�maktadır. Son günlerde toplanan Helsinki Konferansı ve imzalanan 
belge, sosyalist sistemin aktif barı� politikasının ba�arılı bir örneğidir. ÖzU 
ne kadar perdelenmeye çalı�ılırsa çalı�ılsın bu konferansı n saptadığı hedef
ler sosyal ist mUcadele açısından iki amaca yöneliktir: Birincisi Avrupa'daikli
dar kapısını zorlayan i�çi sınıfı partilerinin sosyalizme barı�çı yoldan geçi�i
ni kolayla�tırmak, ikincisi ise emperyalizmi sava�a bajvurmaktan caydırmak
tır. Doğaldır ki, böylesine dinamik bir öze sahip bir anla�manın (anla�ma 
değildi dense bile) hayata geçirilmesinde sosyalist sistem büyük sorumluluk 
sahibidir. Ancak, daha do önemli olan, i�çi sınıfı partilerinin bu anlai""a 
hükümlerini vazgeçi Imez demokrati k haklar saymaları ve bu hakları hayata 
geçirmede verecekleri mücadelelerdir, 

Emperyalist - kapitalist sistemin savaş politikası zorunlu olarak kendi
'sine bağımlı olan ülkelerin iç politikalarına yansır. Bu, fa�ist bir yönetimin 

>'erleime hazırlı klarıdır. Yani bu, muhtemel bir bunalımda acze dÜiecek 
burjuvaziye faiist bir yönetimi kurmoda gerekli olon geçitlcri ve slrateiik 
noktoları önceden hazırlamadır. Fa�izm, belirli hazırlıklar yapılmadan ger
çekle�ebilecek bir yönetim değildir. Ancak b\,;, fa�ist uygulamaların yapılma
yacağı onlarlina gelmemelidir. Bu yUzden, fo�izmin �o:ırlık dönemi bir süreç 
olarak ele alınmalı ve geçit verilmemeye çolışılmalıdır. TUrkiye i�çi Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu'nun son olarak yayınladığı demokrasi bildirgesinde 
yer olon demokratik hedefler faiizme geçit verilmemesine yönelik ve bir; di
ğerini ileri götürecek eylemler dizisidir, 

Kapitalizmin genel buhranı tarafından meydan o getirilen fa�izm, ka
pitalist toplumdaki sınıf çelj�melerinin san derecede �iddetlenmiş olmasınınsi
yasi ifadesidir. Burjuva demokrasisi de, fa�izm de, kapitalistlerin sınıf ege
menliğine dayanır; �u farkla ki, fa�izm, tekelci bUyük burjuvazinin gizlen-

kapanmıştı. _ . 
Toplantıda. MSP'den içişleri Baka

nı Oğuzhan Asıııürk. AP'den de. Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk. Maııye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon ve Milli E�lllm Baka
nı Ali Nail1 Erdem de hazır bulunmuş
lardı . 

Toplantıya katılan bakanlar rasgele 
s�lImemlşlerdl. Karşılıklı pazarlık
larda_ bakanlıkları sık sık söz konusu 
edilecektI. 

Görüşmede labll kı' renklilik renk
sizlik sorunu kanuşulmadı. MSP ne is
tlyordu? 

Sorun daha başlan çataliaşıyordu. 
MSP birtakım Isteklp.ri yerıne getlrll
mez.se yığını;. bekleven kararnameler
den bazılanna imza atmayacaktı. Ay
rıca Maliye Bakanından da şikayet<:iy
dı ler. 

MSP NELER iSTiYOR 
İstekler neydi '? 
Erbakan melodı gibi sıralıyordu: 

OImliardakl Ahlak derslerini imam Ha
tip Okulu mezunl:ırı okutama?, mıydı? 
Bu yıl �Overl,e qO imaM-Hatip okul ve 
IIsesJ açılam�z mıydı? Dış ticaret ate
şeııkleri'e vapılacak tayınıerde. hiç 
olmazsa islam Ülkelerine yapılacaklar
da MSı' kontenjanı csasolamaz mıydı ? . 

/Yoııı başlı konular bunlaı-dl. Ama 
Pamuk Taban fivatları konusunda da ay
rılıklar vard ı. 

Bütün bunlara AP " Evet "  dese, ya
kında yapılac;ık kııvmak:tm tayinlerinde 
pekalO kendilerine makul ölçülerde kon
tenJan .al(lnn.bl ıı ı·di. 

Cephe başı. S.,11 günkü bu toplant ı
da bir ölçUde Erb:ıkon'ı yahştırmayı be
cerdl. Oy." Lrbakon. Isteklel'lnden 

santim gerilerneme konusunda kararlıy
dı. 

Demirel ikıncı pUrüzü Ankara'da 
bulamadı. Erbakan'a ve gizliden glzllve 
kendisine öfkelenen komandobaşı Yalo
va'ya gitmişli. Hem biraz nefes alacak. 
hem de Marm:ıra Bölgesi bozkurtlnrıv
la görüşmelerde bulunacaktı. Teşkll�t 
başkanlarına söyleyeceği şeyler vardı: 
�ıC'nln istlkball ıyı değildi ... Üstelik 
kendı sağlık durumu da son günlerde 
kötüye gidiyordu ... 

BAKA LAR K RULU 
VE BIR "MisAFiR" 
Cephenin trapezcilerl. aneak Per

şembe günü bır araya gelebIIdiler. 5:,
bah saat 10'da başlayan Bakanlar Kııı'ulu 
toplantısı yedi saat sürdü. Gündemde 
pamuk taban fiyatlarının lesbiti konusu 
vardı. Elbette bunun yanında diğerleri 
de vardı ama, pamuk da öyle sıradan 
bır sorun değllrll. 

Ilalt. öylesine kı' Bakanlar Kurulu 
toplantısının yapıldığı salonun karşısın
daki odada da bir "mümtaz misafirI! a
ğırlanmıştı. "Mümtaz misafir" bu pa
muk sorunu ıçın öıelllkle gelmişti ... 
Kendisi Türkıye sanayı Odaları Blrllitl 
B3$knnl S,ıkıp &ıbnncı Idi. Pamuk ve 
pamuk Ipliği ile nlan ılışkısı rle cok önem
liydI. 

Yedi soatsUrenbnknnl::ırkunılu top
lanlısı boyunca. Sabancı'nın Başbakanlıl< 
Özel I(alemlndc Demirel ile göl'Uşmel, i
çin belderlı!,;ıne ınanmak da kolay değil
di. TUrkiveI dr. Arlık S.ıhnncı'n ,n ne için 
ve ne omaç ın oradn bulunduğunu bilmeye
cek kı şi yok gibI. .. 

Pamuk fiyatlarının taşıdıltı önem 

KILIÇ 

memi� diktatörlUğU olduğu halde, burjuva demokrasisirıde kapitalistlerin sınıf 
egemenliği, sodece �ekilden ibaret olon "hakları! ve "hUrriyetler" altında 
gizlenir. i�çi sınıfı, emekçi köylüler ve ilerici aydınlar için, tekelci serma
ye egemenliğinin hongi tarzda yani burjuva demokrasisi aracılığıyla mı, yok 
sa fa)izmle mi uygulandığının hiç de önemsiz bir�ey olmadığı açıktır. Burju
va demokrasisinde, burjuvaziye ve tekellerin egemenliğine karjl mUcodele 
ıortları, fa�izmde olduğundan çok daha elveri�lidir, Fo�izm, toplumun bUtün 
i lerici unsurlarına kar�ı en vah�i terörUn uygulandığı bir atmos�er yaratır. Fa
�izm, bUtun burjuvazinin hatta bUtün büyük burjuvazinin iktidar �ekli değil, 
tekelci sermayenin en gerici, en ıoven, en saldırgan unsurlarının kanlı dik
tatörlUğUdUr. Bu yUzden, i�çi sınıfı partisi önculUğUnde bUtUn sosyalistlerin 
ilericilerin, demokratların ve yurtsever kiii ve örgUtlerin fa�izmin hazırlık 
dönemini yakından izlemeleri ve her anti -demokratik giriıimi zaııanında bağ
moları gerekmektedir. Bu yolda her türlü demokratik olanaklardon yararı anı 1-
malıdır. 

Turkiye uzun bir fa�istle�tirme sürecinden geçmi� ve geçmeye devam 
etmektedir. Özellikle TjP'nin kapatılmasıylabaılayan ve TÖS g;bi demokra
tik örgutlerin dağıtılmasıyla devem eden, toplumumuzun en ilerici ve yurtse
ver ki�ilerini ölümlere mahkum edip zindanlara tıkan 12 Mart faıist dönemiyle 
açıklık kazanan, MC hUkümeliyle de giderek hızlanan, pervasız ve açık 
toplumu fa�istleıtirme süreci devam etmektedir, Bu dönem süresince, sürekli 
olarak demokratik örgütler birbiri arkasından tasfiye edilmeye çalı�ılmakta ; 
geri ci yasalar çıkorılmaya uğra�ılmakta; devrimci sendikalara ve diğer i leri
ci örgUt/ere kar�ı bir polis terörü kurulmakta; bir yandan ilerici devlet me
murlarına yol verilirken, öte (ondon devlet memurlarının sayıları artırılmak
ta, memur kadroları içine en gerici ve militarist unsurları doldurulmakta; bir 
kısım devlet organlarının önemi artırılarak devlet mekanizmasının yapısı de-

ği�tirilmek istenmekte;. siyasi hayatın ç��itli olanlarına terörcU idari metotlar 
sokulmakto; fa�ist örgUtler parayla beslenmekte ve zorba davranl�ları teivik 
edi Imektedir. Bütün bunları veya bunlara benzer uygulamaları her gün görüyor, 
okuyar ve duyuyoruz. Bu uygulamalara, basitlik sıralamasına bağlı olmadan 
karşı çıkmalıyız ve kar�ı çıkl�larımızl da i�çi sınıfı hareketinin mUcadele ek
senine boglamalıyız. 

En küçük bir mücadelenin veya kovganın-dahi değijmez bir kuralı var
dır: Kavgado gerileyen, ilerleyene güç kazandırır. Hareketsizliğimizi fa
�izm gelir hesabına bağlamak, gerçekten faıist gUçlere gUç katar. 

Bo�ta i�çi sınıfımız ve onun öncU partisi olmak üzere, bUtUn ilerici, 
yurtsever ve sosya/i st kiii ve örgUtler eylemlerini fo�izme karıı birleıtirirler
se ve her fa�ist uygulomayı anında durdurabilirlerse kalıcı sonuçlara ula�abi
lir ve böylece f�izm tehlikesini ortadan kaldırabilirler. 

kadar. MC'nln geleceğinin tartışıldığı 
toplantıdan sonra bir açıklama yapılma-
dı. 

. 

İçerde olup bitenleri tahmin etmek 
zor değildi r. 

Hiç değilse 12 Ekim seçimlerine ka
dar MC'yi ayakta tutmanın mümkünü yok 

mudur? . 
Tüm cephecneri düşündüren nokta 

budur. 
Ancak olaya, "�anarun kuyruğu kop

tu" gözUyle bakmak da yanıltıcıdır. MC'
yi yaşatmak yolunda akla gelebilecek 
her formül denenecektir. Nitekim ''bir
lik beraberlik" yolunda hafta Içinde ö
nemli girişimlerde bulunulmuştur. 

TUrkeş ve saadettın Bilgiç'in temen 
ni mektuplarına cevap veren Erbakan . 
"Seçim itUfakındanllyanadır. Komando
başı dn bir ölçüde "Birleşme" umudunu 
terketmişe benzemektedir, ama ya itti
fak? . . 

Karşılıklt mektuplaşmalarda, mec
IIslerln olağanUsW toplantıya çağırılıp. 
, Seçim i ttı fa.1u 'na iıışkin yasanın çıka
nlmRsı gereğine de Işaret edilmiştir. 

Ancak bu da bır temennl olmaktan 
öteye geçmeyeceı:te benzemektedir. AP 
aynı konuda �imcliıık kulab'lnın UstUne 
vatmaktadı r. 

lIaft::ının sahnesinde oynananlaı' buy 
du. Ancnk Cephe'nin alttan alta sUrdUr
dürrıı ve bır oranda boğuntuya getlrmeyl 
başardığı işleri Ise nlablldığlne yo!!undıı. 
Devlet kadrolarındaki kıyım ve terör 
sUrUyo rdu. 

Cephecllerln devlet kadrolarında 1'1-
dştikleri amorasız kıyım olayı sanı ldı�ı 
gıbı Cepheının gücUnden, cesaretinden 
lIel'l gelmemektedir. Karşılıklı şantaJ
larla, birbirine kuyu kazmalarla yUrU-

tülen ama "Solu ve demokrasiyi" ezme 
gibi bir "Yüce amaçla" ayakta durabilen 
MC. kaçarken mayın döşemektedir as
hnda. Devlet dairelerinde sürdürillen 
yıldırma. sindirme. yer deboiştirme. Işe 
son verme ve her türlü baskı uygulamala
rının altında telaş ve korku yatmaktadır. 

20 hafta i ık Cephe hükümeti devlet 
kadrolarını Cepheei, faşist unsurlarla 
takviye etti. Ameliye henüz son bulma

'mışa benzemektedir. Hatta giderek hız 
kazanmaktadır. 

Geçtlğtmlz hana Çalışma Bakanlı
ğında gözlenen yer değiştirme ve atama 
işlemleri buna bir örnektir. 104 iş mü
fettlşinln yerleri değtştlrllmiştlr. 

Maliye Bakanlığında önlimlizdeki 
günlerde genış ölçUde nakil ve atamala
rın yapılacaıtı yolundaki haberler yaygın
dır. Başta �ııııı E!tltim Bakanlıitı olmak 
Uzere tUm bakanlıkların alt kademeleri 
allak bullak edilmiştir. 

Cephe gerlledlkçe bu tUr Işlemlere 
hız verecck . 

Demokratik ve ilerici kuruluşların 
MC'nin snlidemokratik girişim ve ey
lemlerine karşı sürdUrdüğü direniş, ça
lışanların sanarını pekiştiriyor. 

VE SEssiZLiK 
Oysa. sosyal demokrat ana muha

lefet gelişmelerin dinamiğini, habersiz 
ve sessiz Izliyor. 

Gelişmelerin gelip dayandığı nokta
nın ekoııoınlk, polıtık boyutları gereğince 
teşhis edılemlyor. 

&Ileyman Demlreı. önceki hafta, 
"BUtun olumsuzlukların kaynağı hnşhaş 
kararıdır" şeklinde demeç verdi. CHP'
den seaçıkmad,. Oysa CHP'nln hUkUmet-
te iken alchA-ı en olumlu knrnrlard�n biri .-.. 
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emperyalizmi sava�a bajvurmaktan caydırmak
böylesine dinamik bir öze sahip bir anla�manın (anla�ma 

hayata geçirilmesinde sosyalist sistem büyük sorumluluk 
do önemli olan, i�çi sınıfı partilerinin bu anlai""a 

demokrati k haklar saymaları ve bu hakları hayata 
mücadelelerdir, 

kapitalist sistemin savaş politikası zorunlu olarak kendi
ülkelerin iç politikalarına yansır. Bu, fa�ist bir yönetimin 

Yani bu, muhtemel bir bunalımda acze dÜiecek 
yönetimi kurmoda gerekli olon geçitlcri ve slrateiik 

hazırlamadır. Fa�izm, belirli hazırlıklar yapılmadan ger
yönetim değildir. Ancak b\,;, fa�ist uygulamaların yapılma

gelmemelidir. Bu yUzden, fo�izmin �o:ırlık dönemi bir süreç 
geçit verilmemeye çolışılmalıdır. TUrkiye i�çi Partisi 

Kurulu'nun son olarak yayınladığı demokrasi bildirgesinde 
hedefler faiizme geçit verilmemesine yönelik ve bir; di

götürecek eylemler dizisidir, 
genel buhranı tarafından meydan o getirilen fa�izm, ka

çelj�melerinin san derecede �iddetlenmiş olmasınınsi
ifadesidir. Burjuva demokrasisi de, fa�izm de, kapitalistlerin sınıf ege

farkla ki, fa�izm, tekelci bUyük burjuvazinin gizlen-
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santim gerilerneme konusunda kararlıy
dı. 

Demirel ikıncı pUrüzü Ankara'da 
bulamadı. Erbakan'a ve gizliden glzllve 
kendisine öfkelenen komandobaşı Yalo
va'ya gitmişli. Hem biraz nefes alacak. 
hem de Marm:ıra Bölgesi bozkurtlnrıv
la görüşmelerde bulunacaktı. Teşkll�t 
başkanlarına söyleyeceği şeyler vardı: 
�ıC'nln istlkball ıyı değildi ... Üstelik 
kendı sağlık durumu da son günlerde 
kötüye gidiyordu ... 

BAKA LAR K RULU 
VE BIR "MisAFiR" 
Cephenin trapezcilerl. aneak Per

şembe günü bır araya gelebIIdiler. 5:,
bah saat 10'da başlayan Bakanlar Kııı'ulu 
toplantısı yedi saat sürdü. Gündemde 
pamuk taban fiyatlarının lesbiti konusu 
vardı. Elbette bunun yanında diğerleri 
de vardı ama, pamuk da öyle sıradan 
bır sorun değllrll. 

Ilalt. öylesine kı' Bakanlar Kurulu 
toplantısının yapıldığı salonun karşısın
daki odada da bir "mümtaz misafirI! a
ğırlanmıştı. "Mümtaz misafir" bu pa
muk sorunu ıçın öıelllkle gelmişti ... 
Kendisi Türkıye sanayı Odaları Blrllitl 
B3$knnl S,ıkıp &ıbnncı Idi. Pamuk ve 
pamuk Ipliği ile nlan ılışkısı rle cok önem
liydI. 

Yedi soatsUrenbnknnl::ırkunılu top
lanlısı boyunca. Sabancı'nın Başbakanlıl< 
Özel 

toplumu fa�istleıtirme süresince, 
olarak demokratik örgütler birbiri arkasından tasfiye edilmeye çalı�ılmakta 
geri ci yasalar çıkorılmaya uğra�ılmakta; devrimci sendikalara ve diğer 
ci örgUt/ere kar�ı bir polis terörü kurulmakta; bir yandan ilerici devlet 
murlarına yol verilirken, öte (ondon devlet memurlarının sayıları 
ta, memur kadroları içine en gerici ve militarist unsurları doldurulmakta; 
kısım devlet organlarının önemi artırılarak devlet mekanizmasının 

ği�tirilmek istenmekte;. siyasi hayatın ç��itli olanlarına terörcU idari 
sokulmakto; fa�ist örgUtler parayla beslenmekte ve zorba davranl�ları 
edi Imektedir. Bütün bunları veya bunlara benzer uygulamaları her gün 
okuyar ve duyuyoruz. Bu uygulamalara, basitlik sıralamasına bağlı 
karşı çıkmalıyız ve kar�ı çıkl�larımızl da i�çi sınıfı hareketinin mUcadele 
senine boglamalıyız. 

En küçük bir mücadelenin veya kovganın-dahi değijmez bir 
dır: Kavgado gerileyen, ilerleyene güç kazandırır. Hareketsizliği
�izm gelir hesabına bağlamak, gerçekten faıist gUçlere gUç katar. 

Bo�ta i�çi sınıfımız ve onun öncU partisi olmak üzere, bUtUn 
yurtsever ve sosya/i st kiii ve örgUtler eylemlerini fo�izme karıı birleıtirirler
se ve her fa�ist uygulomayı anında durdurabilirlerse kalıcı sonuçlara 
lir ve böylece f�izm tehlikesini ortadan kaldırabilirler. 

kadar. MC'nln geleceğinin tartışıldığı 
toplantıdan sonra bir açıklama yapılma-
dı. 

. 

İçerde olup bitenleri tahmin etmek 
zor değildi r. 

Hiç değilse 12 Ekim seçimlerine ka
dar MC'yi ayakta tutmanın mümkünü yok 

mudur? . 
Tüm cephecneri düşündüren nokta 

budur. 
Ancak olaya, "�anarun kuyruğu kop

tu" gözUyle bakmak da yanıltıcıdır. MC'
yi yaşatmak yolunda akla gelebilecek 
her formül denenecektir. Nitekim ''bir
lik beraberlik" yolunda hafta Içinde ö
nemli girişimlerde bulunulmuştur. 

TUrkeş ve saadettın Bilgiç'in temen 
ni mektuplarına cevap veren Erbakan . 
"Seçim itUfakındanllyanadır. Komando
başı dn bir ölçüde "Birleşme" umudunu 
terketmişe benzemektedir, ama ya itti
fak? . . 

Karşılıklt mektuplaşmalarda, mec
IIslerln olağanUsW toplantıya çağırılıp. 
, Seçim i ttı fa.1u 'na iıışkin yasanın çıka
nlmRsı gereğine de Işaret edilmiştir. 

Ancak bu da bır temennl olmaktan 
öteye geçmeyeceı:te benzemektedir. AP 
aynı konuda �imcliıık kulab'lnın UstUne 
vatmaktadı r. 

lIaft::ının sahnesinde oynananlaı' buy 
du. Ancnk Cephe'nin alttan alta sUrdUr
dürrıı ve bır oranda boğuntuya getlrmeyl 
başardığı işleri Ise nlablldığlne yo!!undıı. 
Devlet kadrolarındaki kıyım ve terör 

tülen ama "Solu ve demokrasiyi" 
gibi bir "Yüce amaçla" 
MC. kaçarken mayın 
hnda. Devlet dairelerinde 
yıldırma. sindirme. yer 
son verme ve her türlü 
rının altında telaş ve korku 

20 hafta i ık Cephe 
kadrolarını Cepheei, 
takviye etti. Ameliye 

'mışa benzemektedir. 
kazanmaktadır. 

Geçtlğtmlz hana 
ğında gözlenen yer değiştirme 
işlemleri buna bir örnektir. 
fettlşinln yerleri değtştlrllmiştlr. 

Maliye Bakanlığında 
günlerde genış ölçUde 
rın yapılacaıtı yolundaki 
dır. Başta �ııııı E!tltim 
Uzere tUm bakanlıkların 
allak bullak edilmiştir. 

Cephe gerlledlkçe 
hız verecck . 

Demokratik ve ilerici 
MC'nin snlidemokratik 
lemlerine karşı sürdUrdüğü 
lışanların sanarını pekiştiriyor. 

VE SEssiZLi
Oysa. sosyal demokrat 

lefet gelişmelerin dinamiğini, 
ve sessiz Izliyor. 

Gelişmelerin gelip
nın ekoııoınlk, polıtık boyutları 



G1::ÇEN HAFTAKİ YÜRUYUŞ'TE 
CHP M:lLLETVEKİLi KENAN DURUKAN'IN 
SiNOP'TA ABD'Li 
İŞVERENLE BİRLiK OLUP US IşçiLERINİN 
GREVİNİ NASIL KIRDIaı YER AUUŞTI. BU SAYIDA, BİR BAŞKA 
CHP MiLLETVEKİLi'NİN iSTAN BUL'DA HILTON GREVİNDEKİ 
GREV KffilCILıal YER 
ALIYOR 

SIK SIK işçiLERDEN. 
isçi SINIFINDAN SÖZ EDEN CHP'NİN GENEL BAŞKANINA 
ışçiLER SORUYOR: 

BENDEN YANA MISIN. 
DOMUZDAN YANA MISIN? 

istanbul Hilton Oteli Işçileri dlre
ruşte. Hemen heryerde önce sarı sendi
ka çemberini kı rmak zorunda kalıyor 
Işçiler. Hilton'da da öyle. OLEYİs'te� 
ayrılıp. TURİzM-iş'e giren Hilton Işçi 
lerı, karşılarında işveren-OLEYİS Iş
birliğini buldu. Hilton Işçilerinin OLE
Yİs -Işveren Işbirliğine karşı giriştiği 
direnişin, nedenlerinden biri OLEYİS' 
In ısteğı Uzerine Işverence, toplu s6z
leşmeden doğan haklarının (ücret zammı 
dahil) verılmeme kararıysa da daha de
rinde yatan ve hareketi belirleyen neden 
özgürce sendika seçme hakkının kulla
nılmasıdır . 

Oleyis ; referanduma düşman sendika 

OLEYİs, Işçilerin özgürce sendika 
seçmelerine karşıdır. TUrk-iş sendlka
sıdır. TUrk-iş tezgahında yetişip, plş
mıştır yöneticileri. Özgürce sendika 
seçmenin, sendika ıçınde Işçilerin söz 
ve karar satıJbi olmasının Bonları oldu
ğunu bııırler. Sendika seçme özgürlUğU
ne de, sendika ıçınde demokratik hakla
ra da dUşmandırlar. 

Turizm-iı Gonol Baıkan, TURGUT GÖKDERE 

Turızm-iş 'sendlkası 17 Nısan 1973 
günü noter kanalıyla OLEYİS'e bır çağ
rıda bulundu. Turizm-iş, ıkı sendika 
arasında çoğunluk Iddiası Ile çıkacak 
uyuşmazlıkların referandum yoluyla çö
zUmUnU öneriyordu. Bu çağrıda, DİSK' 

CHP milletvekili 

Hilton'da 

i DiSK yapan "Işçinin söz ve karar sa 
hlbl olması" anlayışına dayanılarak şöy
le denlyordu: 

" Basından Izlediğimize göre. Sen
dıkanız TUrk-iş Içindeki Sosyal Demok
rat Sendikalar arasında yer almış bulu
nuyor. Sosyal Demokrat Sendikaların, 
tabana dayalı güçlü sendikaların olması
na ııışkln beyanlarını yine basından Iz
lemekteylz. 

Sendıkamız; Işçiler yaşama ve ça
lışma hayatına Ilişkin konularda söz ve 
karar hakkına sahiptir Ilkesini bırıncı 
Ilke olarak benimsemiş bulunmaktadır. 

işçinin çalışma hayatına ııışklnkoru
lardan birisi olan sendika seçme hakkı 
da yine bu Ilke ıçınde kullanılmalıdır. 
İ4çlnln bu söz ve karar hakkını kullana
cağı en geçerli yol REFERANDUMDUR. " 

OLEYİs bu çağrıya noter kanalıyla 
15 Mayıs 1975 günü cevap verdI. 

"Referandum teklifinizi ciddi bulmu
yoruz. Çünkü bu müessese Işçi hareketi
ni bUsbUtUndejenere edecek şekl i' de kul
lanılacak ve macerapereat sendikacılar 
ıçın olanak hazırlayacaktır. politikada 

ön seçim nasıl olumsuz bır yarışma ya

rattı ve siyaset ortamını dejenere ettiy
se, Işçi hareketl ıçınde aynı şey olacak
tır. " 

Sosyal Demokrat OLEYİSlşte budur 

Hilton direnişi ve Oleyis 

Hilton otelinde yakın zamana kadar 
OLEYİS çoğunluk sendlkasıydı. AltıyUz 
kUsur Işçiden 450'sl üç gün ıçınde OLE
YİS'ten ayrılıp Turlzm-İş'e glrdl. OLE
Yİs azınlık Turızm-iş çoğunluk sendlka
sıydı artık. OLEYİS yöneticileri, Işçi
ler Uzerinde lşverenle birlik olup çeşit
Li baskılar uyguladılar. OLEYİS'e dön
dUrmek ıçın. İşçilerin Ileri sUrdUğlIne 
göre noter getirip, mUdUr odasında Tu
rlzm-iş'ten Işçileri istifaya zorladılar. 
Bu yolla başarılı alamayınca, işverene 
toplu sözleşmeden doğan hakların verll
meyeceğl kararını aldırıp Ilan ettirdiler. 
ilanın yapılmasıyla da 450 Işçi direnişe 
geçti. 

işçilerin ileri sUrdUğUne göre dire
nişin bırıncı günU OLEYİS yöneticileri 
Hilton'u doldurdu. OLEYiS, Işveren ya-

harun karad�niz öldü 

bu cinayetin de 
Harun Karodeniz kordeıimizi kaybettik. Harun Karadeniz , foıizmin 

kendisini mahkum ettiği konserden kurtu lamoyarok 15 .A{Justos Cuma gUnU 0-
ramızdon ayrıldı. 0, halkın bağımsız l ı k ,  demokrasi ve sosyalizm mUcodele
sinde inonçlo yerini a1m ıı bir devrimciydi. Bu, egemen s ı n ı florın onun ha
yatına kostetmeleri için ye tti . Fa�izm , resmi raporlarla kesinle�en hastal ığ ı
na ve tedavi zorunlu luğunadoğrnen onun tedavi olanaklarını bilerek ortadan 
kald"d, . Onu dUpedUz tılume mahkum etti. 

. Bu siyasi bir cinayettir. 
Harun Karadeniz ölUme mahkum edilirken gözlerini , kulaklarını sım

sık ı  kapayanlar öl UmUnden sonrada paral ı  "ölUm ilônı"n ı  basmayı reddederek 
ne kadar özgur1ukçu, ne kadar insan l ı kçı olduklarını gösterdiler. Mil l iyet ve 
GUnaydın , i lôn metni ni doğrudan geri çevirdi ler. Borı� gazetesi sahibi YOior 
Aysev, durum telefonla kendisine bildirildiği zaman kabul ettikten sonra, met
ni görUnce caydı ve "Basın ilôn Kurumu'ndan geçmezse basmayocağını"  söy
ledi. ilôn metni uBosın ilôn Kurumu·ndan geçti. 

YÜRÜYÜŞ yiğit devrimci Harun Karadeniz 'in mUcadelemizde unutu l 
mayacak anı s ı  önUnde saygı ile eğilir. 

.. de buydu. "Bır Ulkede ne edileceğine o 
Ulke Insanları karar verır" şeklindeki 
sözlerin sahibi BUlent Ecevit ldL. Ve 
halktan da en genış desteği bu sözler u
zerine bulmuştu. 

Bu böyleyken, Cephe başını, halının 
ortasında, haşhaş konusu Uzerindeki ma
rifetiyle başbaşabıralanak anlamsızdı .. 

CHP Genel Merkezi liste hesapla
rıyla meşguldü, 

Konya'da 33 köyUn muhtarı CHP'ye 
katıldı. Aynı ılçeye ba�lı Dlnek bucaIP 
belediye meclis Uyelerltıden dördU CHP'
ye geçtiler. 5 Temmuz'da Konya'da E
cevit'I dinlemişler ve bu karara varmış
lardı. 

Muhtarlar Ankara'ya gelip toplu o
larak Ecevit Ile tanışıp görUşmek Iste
d1ler, Genel Merkezlden "Sayın Genel 
Başkanın vakti yok" cevabını aldılar. 

YURUYUş - 19 Ağustos 1975 - 6 

Sonradan öğrenildi ki, Ecevit olaydan 
. haberdar edilmemişti ... 

Genel Merkez'In böyle bır olaya ka
yıtsız kalmasının elbette bır anlamı ol
malıydı. 

12 Ekım 'de bır senatörlUk ıçın seçim 
yapılacak olan Konya'da, Genel Merkez
ellerın gönlUnde ıkı aday vardı. BIrisi 
olmazsa öbUrU mutlaka olmalıydı. Oysa 
senatılrlUk ıçın uç kışı adaylılPnı koy
muttu. !ııte Genel Merkezcllerin o UçUn
cU ıçın soru Işareti vardı. 

lX$Im bu noktada çözUIUyordu: Ya 
33 muhtarın CHP'ye girmesiyle meyda
na gelecek psikolojik aIPrlık o Uç UncU 
adaya kayarsa? ... 

Olayın örtbas edilmesinin nedeni 
buydu. 

ımlelerln demokratık Istek ve 6zlem 
lerı sosyal demokrat muhalefetln çok 1-

mı faili mechul 

TMMOB Uyesi , inıaot Y. MUhendisi eski iTÜ Öğrenci Birliği Baıkan, 
rurtsever , yiğit devrimci orkodo�ım ı z ,  

HARUN KARADENiz 
(ajjzme kar�ı verdiği mUcadelelerde, 1 2  Mart iktidarları i�kencecilerinin uy
gutadığı  insan l ı k  dı� ı  yöntemler ve kas ı t l ı  engellemeler sonucu iyile�me 010 -
hakları artadon kaldırı larak tı l ume mahkum edi Imiıtir. 

DUn (15 Ağustos Cuma gUnU) aranızdan ayr ı lan Harun Karadeniz 'in 
cenazesi 16 .A(justos Cumartesi gUnU öğle namaz ını muteokip Osmanağa Cczni
inden kaldırı larak Koracaohmet mezar l ı ğ ı nda toprağa verilecektir. 

TUm devrimci arkoda�larımıza bOiSOğlığl diler , ö l Umunden 12 Mart fa
ıist iktidarlarını sorumlu tuttuğumuzu bildiririz. 

Anısı halkımıza önder olsun. 

lerisinde. Doğal olgu ve gelişme bu. A
caba hangi talılll ve de�erlendlrmelerle 
bakılıyor TUrkiye'ye? 

14 Ekım seçim sonuçlan da ortada. 
Eııı yıllık mazlslne rağbet edildiği ıçın 
ml oy y�ştır CHP'ye?. Genel Mer
kezellere bakarsanız böyledir. 

Cephe ıçınde trapez gösterileri de
vam ederken, Polatlı Beylikk6prU k6yU
nUn topraksız köylUlerl ağaların bazln ... 
den gaSbettlğl topraklara el koydu. .aa. 
ylık kısmı AtatUrk Unlversltesl'nln Ata
tUrk dUşmanl RekWrU Kemal Bıyıko�lu
na aıt bu köyde ağaların adamları köy
IUlere sert çıktılar. "Devlet biziz" Is
tedııtımızl yaparız" dediler. Ama k6y -
IUlerln çıkışı onlardan d. serı oldu. Çıf.. 
tesl Ile Uzerlerlne yUrUyen bır aıt.y'. sı 
lahını alıp, tıplŞ lıplŞ evine gönderdiler. 
Altaların ve MC kuyrııkçusu kışkıı1.lcıl ... 

rın her an olay çıkartması olasılığına 
karşı Muhtar All Osman Altınten cephe
si beııı Ankara Valisine başvurarak tı»
bır almasını IstedI. Ama Cephenin Boz
kurlçu valisinin cephesi beııı; köylUlere 
henUz cevap vermiş değil. 

Geçen baharda Beylıkköy'e toprak 
dağıtımı ıçın giden Toprak Komisyonu,  
ağaların baskısı altında geri dönmUşle", 
dı. 

Toprak refonnu Istlyen topraksız 
köylUler şımdı çoluk-9aouk, tarlalar I� 
liyor, orada yatıp kalkıyor ve sorıınl.rı 
na acele çöz Um bekliyorlar. 

Ama pilot bölgede ba�lamış ref�r -
mu dııı'<iur.n MC'nln köyllilerle ilııı.ı 
herhalde ııo.kurtçu valinIn condaımo'
ları ve komando'ar kanalıyla olaesk, 

düşman sendika 

Işçilerin özgürce sendika 
karşıdır. TUrk-iş sendlka

tezgahında yetişip, plş
Özgürce sendika 

ıçınde Işçilerin söz 
olmasının Bonları oldu

Sendika seçme özgürlUğU
demokratik hakla

Turizm-iı Gonol Baıkan, TURGUT GÖKDERE 

Turızm-iş 'sendlkası 17 Nısan 1973 
günü noter kanalıyla OLEYİS'e bır çağ
rıda bulundu. Turizm-iş, ıkı sendika 
arasında çoğunluk Iddiası Ile çıkacak 
uyuşmazlıkların referandum yoluyla çö
zUmUnU öneriyordu. Bu çağrıda, DİSK' 

lardan birisi olan sendika seçme hakkı 
da yine bu Ilke ıçınde kullanılmalıdır. 
İ4çlnln bu söz ve karar hakkını kullana
cağı en geçerli yol REFERANDUMDUR. " 

OLEYİs bu çağrıya noter kanalıyla 
15 Mayıs 1975 günü cevap verdI. 

"Referandum teklifinizi ciddi bulmu
yoruz. Çünkü bu müessese Işçi hareketi
ni bUsbUtUndejenere edecek şekl i' de kul
lanılacak ve macerapereat sendikacılar 
ıçın olanak hazırlayacaktır. politikada 

dUrmek ıçın. 
göre noter 
rlzm-iş'ten 
Bu yolla başarılı 
toplu sözleşmeden 
meyeceğl 
ilanın yapılmasıyla 
geçti. 

işçilerin 
geçti. 

işçilerin 
geçti. 

nişin bırıncı 
Hilton'u doldurdu. 

harun karad�niz öldü 

bu cinayetin de 
Harun Karodeniz kordeıimizi kaybettik. Harun Karadeniz , foıizmin 

mahkum ettiği konserden kurtu lamoyarok 15 .A{Justos Cuma gUnU 0-
rıldı. 0, halkın bağımsız l ı k ,  demokrasi ve sosyalizm mUcodele

inonçlo yerini a1m ıı bir devrimciydi. Bu, egemen s ı n ı florın onun ha
kostetmeleri için ye tti . Fa�izm , resmi raporlarla kesinle�en hastal ığ ı

zorunlu luğunadoğrnen 
Onu dUpedUz tılume mahkum etti. 

siyasi bir cinayettir. 
Harun Karadeniz ölUme mahkum edilirken gözlerini , kulaklarını sım

kapayanlar öl UmUnden sonrada paral ı  "ölUm ilônı"n ı  basmayı reddederek 
özgur1ukçu, ne kadar insan l ı kçı olduklarını gösterdiler. Mil l iyet ve 

lôn metni ni doğrudan geri çevirdi ler. Borı� gazetesi sahibi YOior 
telefonla kendisine bildirildiği zaman kabul ettikten sonra, met

caydı ve "Basın ilôn Kurumu'ndan geçmezse basmayocağını"  söy
metni uBosın ilôn Kurumu·ndan geçti. 

YÜRÜYÜŞ yiğit devrimci Harun Karadeniz 'in mUcadelemizde unutu l 
s ı  önUnde saygı ile eğilir. 

Ulkede ne edileceğine o 
karar verır" şeklindeki 

BUlent Ecevit ldL. Ve 
desteği bu sözler u

böyleyken, Cephe başını, halının 
konusu Uzerindeki ma

başbaşabıralanak anlamsızdı .. 
Merkezi liste hesapla

köyUn muhtarı CHP'ye 
ba�lı Dlnek bucaIP 

Uyelerltıden dördU CHP'
Temmuz'da Konya'da E

Sonradan öğrenildi ki, Ecevit olaydan 
. haberdar edilmemişti ... 

Genel Merkez'In böyle bır olaya ka
yıtsız kalmasının elbette bır anlamı ol
malıydı. 

12 Ekım 'de bır senatörlUk ıçın seçim 
yapılacak olan Konya'da, Genel Merkez
ellerın gönlUnde ıkı aday vardı. BIrisi 
olmazsa öbUrU mutlaka olmalıydı. Oysa 
senatılrlUk ıçın uç kışı adaylılPnı koy
muttu. !ııte Genel Merkezcllerin o UçUn
cU ıçın soru Işareti vardı. 

lX$Im bu noktada çözUIUyordu: Ya 
33 muhtarın CHP'ye girmesiyle meyda

mı faili mechul 

TMMOB Uyesi , inıaot Y. MUhendisi eski iTÜ Öğrenci 
rurtsever , yiğit devrimci orkodo�ım ı z ,  

HARUN KARADENiz 
(ajjzme kar�ı verdiği mUcadelelerde, 1 2  Mart iktidarları 
gutadığı  insan l ı k  dı� ı  yöntemler ve kas ı t l ı  engellemeler 
hakları artadon kaldırı larak tı l ume mahkum edi Imiıtir. 

DUn (15 Ağustos Cuma gUnU) aranızdan ayr ı lan 
cenazesi 16 .A(justos Cumartesi gUnU öğle namaz ını muteokip 
inden kaldırı larak Koracaohmet mezar l ı ğ ı nda toprağa 

TUm devrimci arkoda�larımıza bOiSOğlığl diler , 
ıist iktidarlarını sorumlu tuttuğumuzu bildiririz. 

Anısı halkımıza önder olsun. 

lerisinde. Doğal olgu ve gelişme bu. A
caba hangi talılll ve de�erlendlrmelerle 
bakılıyor TUrkiye'ye? 

14 Ekım seçim sonuçlan da ortada. 
Eııı yıllık mazlslne rağbet edildiği ıçın 
ml oy y�ştır CHP'ye?. Genel Mer
kezellere bakarsanız böyledir. 

Cephe ıçınde trapez gösterileri de
vam ederken, Polatlı Beylikk6prU k6yU
nUn topraksız köylUlerl ağaların bazln ... 
den gaSbettlğl topraklara el koydu. .aa. 
ylık kısmı AtatUrk Unlversltesl'nln Ata
tUrk dUşmanl RekWrU Kemal Bıyıko�lu
na aıt bu köyde ağaların adamları köy

rın her an 
karşı Muhtar 
si beııı Ankara 
bır almasını 
kurlçu valisinin 
henUz cevap 

Geçen 
dağıtımı ıçın 
ağaların baskısı 
dı. 

Toprak refonnu 
köylUler şımdı 
liyor, orada 



•• 

Engin Unsal 

grey kırıcısı 

kınlığından çekinerek. istifa etmeyen 
ve direnişe katılmayan işçiler. sendika 
yöneticileri tarafından sürekli çalışma
ya teşvik edildiler. İçerde çalışan işçi
ler. direnişteki kardeşlerine karşı kış
kı rtı kh. Ama di renen işçilerle, çalışa� 
lar arasındakl bağ daha da güçlendi . İ
klncl ve üçüncü gün kalılanlarla direnlş
çi işçi sayısı 550 ye çıktı. DirenIşe ka
tılmaya cesaret edemeyen ,işçiler ise, 
sUrekli çalışmayı red ettiler. OLEYİS. 
işçilerin sürekli çalışmayı red edişini 
kendı kararı imiş gıbı kamuoyuna du
yurdu. "Dinlenme hakkını kullanıyoruz" 
dediler. Oysa gerçek bu değildi. OLE -
YİS'çiler bizzat çalışıyorlardı. 

Resepsiyonda bir milloh'ekili 

CIIP Milletveklli Engin Ünsal Ilk 
günden Hilton'a geldi. OLEYİSOln hukuk 
mUşaviriydi. 

DirenIşçilere ''kendisinin saptadığı 
25 Işçinin Işten çıkarılınasıyla bu işi 
halledeceği" haberini yoııadı. Bu tekli
nne cevap alamayınca da başta resepsl
yon olmak Uzereçeşitli işlerde çalışma
ya başladı. İşçiler Engin Ünsal'ın. dire
nlş yerindeki polisi de Uzerlerlne sevk 
etmeye çalıştığını söylUyorlar. 

H Umudumuz 

CIIP mıııelveklll Engin Unsal. bu 
Işkolunda çalışan Işçilere yaka silktlrl
yor. Hilton'da. Çınar Otelde. Yeşilköy 
de . . .  

Hllton Direnlşlnden önceydi.  Roman
ya dönUşU, Yeşilköy ııava alanında Işçi
ler. Ecevit'le görüşmek Istediklerini 
söylediler. Ecevit yorgundu. Konuşama
yacaktı. Ama Alev Çoşkun ve Denız Bay
kal"a konuşabl llrlerdi. Onlar kendisine 
i leUrIerdi. 

Alev Coşkun ve Denız Baykal' la ko
nuştu Işçiler de. Turızm-iş sendikası ' 
Uyesiydller. Sendikaları gerçek Işçi sen
dikasıydı. CIIP'nln söyledikleri ile OLE
Yİs hukuk mUşaviri CHP mıııelveklli 
Engin Unsal'ın yaptık ları uyuşmuyordu. 
MlIletvekıııerl Engin Unsal'ı Işçilerle 
uğraşmaktan alakoymalıydılar. Alev 
Coşkun ve Deniz Baykal. Engin"e konu
şacaklarını söylediler. 

Ama CHP mllletveklll Engin Unsal 

Hiltondaydı .  işçilerden UçU durumu ay
rı ayrı telgraflarla Ecevit'e bildirdiler. 
tftilya Tüzünturk'Un telgrafı şöyle: 

"Sayın Billent Ecevit 
CHP Genel Başkanı 

Ankara 
Büyük umut ve sevgi dolu olduğumuz 

CHP. mıııetvekıııerlnlzden Engin Unsal 
Bey biz direnişteki İstanbul Hilton Oteli 
işçilerlnin direnlşini kırmak Hiltondaki 
Işçi açı�ını kapatmak lşverene yararlı 
olabi lınek Iç in oteltn bilhassa resepsiyon 
kısmında fahrl olarak çalışmaktadır. Bu 
durumun işçiler ilzerinde ne kadar umut 
kıncı ve hüzün verici olduğunu zatıaltni
ze üzUlerek bildiririz. Gerekenin tara
fınızdan yapılacağına bUtUn kalblmlzle 
inanıyoruz. 

En iyi sevgi ve muhabbetlerimizi 
8unarız. 

Direnişteki İstanbul Hilton İşçiler i 
Adına 

Hülya TUzüntlirk 

Telgranar çeklldi. 
CHP mıııetveklll Engin Ünsal hain 

Hilton'da. 

Engin Ünsal kimi bağl.r 

CHP İstanbul tı Başkanı Aytekln Ko
tli yanında mi lletveklll All Özbay"a bir
likte dIrenişe geldi'. Bır de konuşma 
yaptı. Konuşmamn sonunda Işçiler sor
du. 

- Engin Unsal Içerde ne yapıyor? 
Aytekln Kott l lXIyle bır soru bekle

miyordu. Şaşırdı. KendInI topladı ve 
soruyu cevapladı :  

- Bır partI Uy"sl lXIyle davranabi lir. 
Bu bIzI baı;lamaz. BIz sizi destekliyoruz. 

TİP Kurucusu ve Merkez Yönetim 
Kurulu Uyesi Turgul Gökdere Ydnellmln. 
deki Turızm-İş sendikası. OLEYİSOi ıu ı
ton'da referandumu kabule çağırdı. OLE· 
YİS'ln cevabını bekliyor. cııp mlllet� 
veklll Engin Unsal ve sosyal demokrat 
OLEYİS yöneticileri direnIşi kırmaya 
çalışıyorlar. Ama Aytekln KollI açık · 
Indı. CHP'nln gönlU dlrenlşçl lerle bir
lik! 

BUGUNKU DİSK YÖNETİMıNİN. 
DİNçER DoGU. ÖZCAN KESGEÇ VE YILMAZ ÖZDEMİR'E 
"ÖRGUTSEL BİRLİGİN SAÖLANMASI" 
AMACı iLE 
DlslPLİN CEZALARı VERME KARARI. 
ÖZÜNDE. 
DiSK'IN KENDİ İLKELERİNE VE işçİ SINIFlNIN SENDİKAL BİRLiöiNE 
İNDİRiLMİş 
BİR DARBEDİR. 

YÜRÜYÜŞ'Un 14. soyos,ndo " So" Sendikoc ı l ,ğo indiril.n �ir Dnrbe" baıı 'ğı  
alt ında, oynı iıkolundaki iki  devrimci sendikanı n ,  Petrokimyo-Iı ve Kimya-I ı ' in  
birle�e kararları ve  bu karar ı n  bo�arıyla uygulanııı ayrıntı larıyla anlatı lmııt ı.  

Sendikaların birleımesi i lk kez rastlanan bir oloy deği ldi . Ancak, bunlar 
bUyUk çoğunluklo, bir sUrU kulis lerin döndUğU, yoğun poro ve koltuk pozor l , klo, , 
n o  dayanan, uzatmayal ım pis bir platformda yapı lan çıkar birle)meleri idi. 

Oysa , Petrol Kimya-i) adını olon yeni sendikanı n  Genel Baıkanı Dinçer 
Doğu'nun deyi)iyle bu birle)me, " kar)ı 1 l k l l  inanç ve gUvene dayonan, arkasında 
hiç bir hesop, hiç bir hukuki protokol bulurunoyon ve bu ıekliyle ul kemizde i l k  
kez gerçekle)tirilen" b i r  bir le)meydi. 

fokot bu oyın i l k  hoftasındo, DiS K Onur Kurul u 'nun eski Petrokimyo-iı 
Genel Baıkanı Yı lmaz Özdemir'e kesin ihraç, birleıme kararının a l ındığı  kongrenin 
ba)kanı Özcan Kesgeç'e 6 oy geçici ihraç, ve Di nçer Doğu'ya do ihtar cezaları 
verdiği gUnlUk gazetelerden öğren i ldi. 

Şimd i ,  Petrol Kimya-i) ' in kurulu)unu iz leyen ve bu tjrnek birle�menin ba
ıarı lı mimarlar ın ın  cezalandırı lmalorına kadar uzanan ge1 i�melere bir gtjz atal ım.  

Petrokimya-iıl in 5 ve 6 Temmuz gunleri istanbul ıda toplanan Genel Kurul u 
Kimya- i) l l e  birle)me kararı aldı . Genel Kurulun 39 delegesinden ikisi izmit iı 
Mahkemesi 'ne ba)vurarak birle)me karar ın ın  iptalini istediler. Bu davacı ların, 
hepsi de CHP'nin nas ı lsa ayıklonamamı) göbekçi lerinden 7 ooet de avukatı vardı .  
Mahkeme gerekli  ince lemeyi yapmak için tedbir olarak birle)meyi durdurma kararı 
verd i .  inceleme bitince cie tedbir kararı nı kaldırd ı .  

DiSK AVUKATlARı NE DiYOR 

Bu orada DiSK YUrUtme Kurul u  uyesi Rıza GUven, Konfederasyona bağ l ı  
sendi kalar ı n  avukatlarını b i r  toplantıya çağırarak birleıme kararının yasal olup 0 1 -
modığı konusunda görUı istedi. 

Rıza GUven ' in  bu konuda eği l imi neyd i ;  gönlU nas ı l  bir görUıUn belirme
sinden yanoydı bi l i nmiyor; ancak avukatlar konuyu enine boyuna tartııtı lar ve so
nunda "bir le)menin yasal olduğu, DiSK anatuzuğUndeki 'aynı iıkol unda DiSK'e 
bağlı birden faz l a  sendika bulunamaz ' i l kesine uygun oldu!;iul' noktası nda görUı 
birliğine vardı lar . Sonra do, izmit i) Mahkemesi 'nde aç ı l an "birleımenin ip�alil l 
davmı n ı n ,  asl ı nda DiSK'e karıı açı lmı� bir davô olduğunu, kendi lerinin de Petrol 
Kimya-i) yanı nda bu davôya girmeleri gerektiğini vurgulayarak ortak göruılerini 
Rıza GUven 'e i letti ler. 

ButUn bunlar olup bittikten sonra DiSK Onur Kurulu yukarıda söz U edilen 
disiplin cezal arı n ı  verd i .  Kamuoyu cezalarlo bir l ikte DiSK YUrUtme Kurulu'nun, 
Petrol Kimya-i) ' in  kurulu)undan önce Petkim-i) ve Petrokimya-i�' in birleıtirilmesi 
ıekl inde bir kararı olduğunu da öğrendi .  

işçi Si I Fl CEZAlANDIRIlAMAZ 

DiSK Genel Merkez yetki l i lerinin cezalara i l iıkin açıklomasında Yı lmaz 
Özdemir ' in  bu karara uymadığ ı ,  bu nedenle kesin ihracına karar veri ldiği i leri su
ruluyor. Bu görUıUn doyonok"z olduğu oç,kt ... 5 Temmuz gUnU yopdon Petrokim
ya-I) Genel Kurul u'na sunulan Çal ı ıma raporunda Il i k i l i  birle)me söz konusu edi l 
diğinde öncel ik le  yanyana geleceğimiz sendika Kimya-iıltir inancındoyız ( .  . . .  ) 
ba�ka dUnyalarda oturup bir leıme formUı leri o lu�turmakla bir l ik  deği l ,  bi nası z  çatı 
yapı ımı) olur. Bi r l iklerin buyrukl a  deği l ,  onur la in�a edileceği inancındoyızlı de
nil�ekte. Yani D iSK YUrutme Kurulu'nun Petkim -if l e birleıi lmesi korarı Petrokim
ya-lı Genel Kurul u tarafından II ba)ka dUnyolarda oturup birle)me formuıleri oluı
turmakll diye niteleniyor . Bu durumda Dis K YUrUtme KuruluInun kararını tanımayan 
Yı lmaz Özdemir deği l  Petrokimya i�çi leridir. Kesin ihraçla cezalandırı lmak istenen 
de Yı lmaz Özdemir değil devrimci Petrokimya iıçi leridir. 

Bunun gibi Dinçer Doğu'nun �ahsında do birleımeyi onaylayon Kimya-iı ' l i  
devrimci i ıç i  ler  cezalandırı lmak isteniyor. 

Kongre Baıkanı Özcan Kesgeç için verilen 6 ayl ı k  geçici ihraç cezasına 
gel i nce . . .  Bir kongre keyfıyöneti lmez ; kongre yönetimini dUzenlayen usul kural 
ları vardır. Bunlar ın  ba�ında, bir kongrenin önceden i lôn edilen bir gUndemi olma
Si  gerek l i l iği , çalıımal ar ın  bu gUndeme uygun olması zorunluluğu yer al ı r .  Eğer 
gUndemde delegeler d ıı ında bir takım kiıilerin konu�ma yapmasına izin veren bir 
madde yoksa, kongre s ırasında da usulUne uygun olarak böyle bir madde ekl enme
r,ni )se baıkon kimseye s�z veremez . ButUn bunların sözkonusu olmadığı  Petrokimya
lı kongresinde Baıkon Ozcan Kesgeç gUndemdl)1  konu�ma yapmak isteyen Mehmet 
Kı l ı nç 'a ve Dinçer Doğu'ya söz vermemi)tir. Yani yapması gerekeni yapmııtır. 
Kongreyi usulUne uygun yönettiği için kongre bOlkan lar ın ın  cezalandırı ldığı daha 
önce gtlrulmuı mUdUr? 

Bu kısa tart/ım? sonucunda görUluyor ki , DiS K Onur KuruluInun verdiği ce
zalar temelsiz ve geçersizdir. Daha önemlisi Kimya iı kolundaki devrimci iıç i leri 
cezal andı rmaya yönel ikti r . 

DiSK Yönetimini� bu kararı t emelinde tomamiyle styosal niteli ktedir. DISK· 
in bUny.esindeki Kimya-lı gibi devrimci sendikaları tasfiyeye yönel i ktir. Petrol 
Kimya-lı birleımes i ,  devrimci sendikaları tasfiye oyununu bozmuıtur ve son karar. 
b�na bir tepkiden ibarettir. Kaldı ki , kararın siyasal yanı bir tarafa özUnde, 
DIS Klin kendi i lkelerine ve iıçi s ın ı( ın ın sendikal birl iğine indirilmi� bir darbedir. 
Dinçer Doöu, Yı lmaz Özdemir ve izcan Kesgeç ' ir.. bu durumda bozı yasal hakları 
vard ı r ;  fakat oisı< yönetimi geçersiz karar ı nı hı zla gözden geçirmel i  ve kaldırma
ı ıdır. 
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istifa istifa etmeyen 
işçiler. sendika sendika 

sürekli çalışmaışma
çalışan işçiişçi

karşı kışkış
lerle, çalışa� çalışa� 

güçlendi . İİ
ve üçüncü gün kalılanlarla direnlşdirenlş

çıktı. DirenIşe kaçıktı. DirenIşe ka
,işçiler ise, ise, 

ettiler. OLEYİS. OLEYİS. 
red edişini edişini 

kamuoyuna dudu
kullanıyoruz" kullanıyoruz" 

değildi. değildi. OLE --
dı. dı. 

oh'ekili 

Ünsal Ilk 
OLEYİSOln hukuk 

''kendisinin saptadığı 
çıkarılınasıyla çıkarılınasıyla bu bu işi işi 

yoııadı. Bu teklitekli
başta resepslresepsl

işlerde çalışmaçalışma
Ünsal'ın. diredire

Uzerlerlne Uzerlerlne sevk sevk 
söylUyorlar. söylUyorlar. 

Unsal. bu 
yaka silktlrl

Otelde. Yeşilköy 

önceydi.  Roman
alanında alanında IşçiIşçi

Istediklerini Istediklerini 
KonuşamaKonuşama
Denız BayBay

Onlar kendisine kendisine 

Baykal' Baykal' la la koko
Turızm-iş sendikası ' 

gerçek Işçi sen

Hiltondaydı .  işçilerden UçU durumu ay
rı ayrı telgraflarla Ecevit'e bildirdiler. 
tftilya Tüzünturk'Un telgrafı şöyle: 

"Sayın Billent Ecevit 
CHP Genel Başkanı 

Ankara 
Büyük umut ve sevgi dolu olduğumuz 

CHP. CHP. mıııetvekıııerlnlzden Engin Engin Unsal 
Bey Bey biz direnişteki İstanbul Hilton Oteli Oteli 
işçilerlnin işçilerlnin direnlşini kırmak Hiltondaki Hiltondaki 
Işçi Işçi açı�ını kapatmak lşverene yararlı yararlı 
olabi olabi lınek Iç in oteltn bilhassa resepsiyon resepsiyon 
kısmında kısmında fahrl olarak çalışmaktadır. Bu Bu 
durumun durumun işçiler ilzerinde ne kadar umut kadar umut 
kıncı kıncı ve hüzün verici olduğunu zatıaltnizatıaltni
ze ze üzUlerek bildiririz. Gerekenin taratara
fınızdan fınızdan yapılacağına yapılacağına bUtUn kalblmlzle bUtUn kalblmlzle 
inanıyoruz. 

En iyi sevgi ve muhabbetlerimizi 
8unarız. 

Direnişteki İstanbul Hilton İşçiler i 
Adına 

Hülya TUzüntlirk 

Telgranar çeklldi. 
CHP mıııetveklll Engin Ünsal hain 

Hilton'da. 

Engin Ünsal kimi bağl.r 

CHP CHP İstanbul İstanbul tı tı Başkanı Aytekln KoKo
tli tli yanında yanında mi lletveklll All Özbay"a birbir
likte likte dIrenişe geldi'. Bır de konuşma konuşma 
yaptı. yaptı. Konuşmamn sonunda Işçiler sorsor
du. 

-- Engin Engin Unsal Içerde ne yapıyor? 
AytekAytekln Kott l lXIyle bır soru bekle

miyordu. miyordu. Şaşırdı. KendInI topladı ve 
soruyu soruyu cevapladı :  

- Bır partI Uy"sl lXIyle davranabi lir. 
Bu bIzI baı;lamaz. BIz sizi destekliyoruz. 

TİP Kurucusu ve Merkez Yönetim 
Kurulu Uyesi Turgul Gökdere Ydnellmln. 

ba)kanı ba)kanı Özcan Kesgeç'e 6 oy geçici ihraç, ve Di nçer Doğu'ya 
verdiği verdiği gUnlUk gazetelerden öğren i ldi. 

Şimd i ,  Petrol Kimya-i) ' in kurulu)unu iz leyen ve bu tjrnek 
ıarı ıarı lı mimarlar ın ın  cezalandırı lmalorına kadar uzanan ge1ge1 i�melere i�melere 

Petrokimya-iıl in 5 ve 6 Temmuz gunleri istanbul ıda toplanan 
KimyaKimya- i- i) l l e  ) l l e  birlbirle)me e)me kararı kararı aldıaldı . Genel . Genel KuKurulun rulun 39 39 deledelegesinden gesinden 
MahkemesMahkemesi 'ne ba)vurarak birle)me karar ın ın  iptalini istediler. 
hepsi de hepsi de CHP'nin nas ı lsa ayıklonamamı) göbekçi lerinden 7 ooet 
Mahkeme Mahkeme gerekli  ekli  inceince lemeyi lemeyi yapmak yapmak için için tedbir tedbir olarak olarak birlbirle)meyi e)meyi 
verd i .  inceleme bitince cie tedbir kararı nı kaldırd ı .  

DiSK AVUKATlARı NE DiYOR 

Bu orada DiSK YUrUtme Kurul u  uyesi Rıza GUven, Konfederasyona ba
sendi kalar ı n  avukatlarını b i r  toplantıya çağırarak birleıme kara
modığı konusunda görUı istedi. 

Rıza Rıza GUvenGUven ' in  ' in  bu bu konuda konuda eğeği li l imi imi neyneyd i ;  d i ;  gönlU gönlU nas ı l  s ı l  
sinden sinden yanoydı yanoydı bi l i nmiyor; ancak avukatlar konuyu enine boyuna 
nunda nunda "bir le)menin yasal olduğu, DiSK anatuzuğUndeki 'aynı 
bağlı bağlı birden faz l a  sendika bulunamaz ' i l kesine uygun oldu!;iul' 
birliğine birliğine vardı lar . Sonra do, izmit i) Mahkemesi 'nde aç ı l an 
davmıdavmı n ı n ,  asl ı nda DiSK'e karıı açı lmı� bir davô olduğunu, kendi
Kimya-i) yanı nda bu davôya girmeleri gerektiğini vurgulayarak 
Rıza Rıza GUvenGUven 'e 'e i li lettietti ler. ler. 

ButUn bunlar olup bittikten sonra DiSK Onur Kurulu yukarıda 
disiplin disiplin cezal arı n ı  verd i .  Kamuoyu cezalarlo cezalarlo bir l ikte DiSK YUrUtme 
Petrol Petrol Kimya-i) ' in  kurulu)undan önce Petkim-i) Petkim-i) ve Petrokimya-
ıeklıekl inde bir kararı olduğunu olduğunu da öğrendöğrendi .  i .  

işçi Si I Fl CEZAlANDIRIlAMAZ 

DiSK Genel Merkez yetki l i lerinin cezalara i l iıkin açıklomasında Yı
ÖzdemÖzdemir ' in  i r ' in  bu bu karara karara uymadıdığ ı ,  ğ ı ,  bu bu nedenedenle nle kesin kesin ihracına ihracına karar karar 
ruluruluyor. Bu görUıUn doyonok"z olduğu oç,kt ... 5 Temmuz gUnU 
ya-I) ya-I) Genel Kurul u 'na sunulan Çal ı ıma raporunda Il i k i l i  birle)me 
diğinde diğinde öncel ik le  yanyana geleceğimiz sendika Kimya-iıltir 
ba�ka ba�ka dUnyalarda oturup bir leıme formUı leri o lu�turmakla bir l ik  
yapıyapı ımı) olur. Bi r l iklerin buyrukl a  deği l ,  onur la in�a edileceği 
nilnil�ekte. Yani D iSK YUrutme Kurulu'nun Petkim -if l e birleıi lmesi 
ya-ya-lı Genel Kurul u tarafından II ba)ka dUnyolarda oturup birle)me 
turmakll turmakll diye niteleniyor . Bu durumda Dis K YUrUtme KuruluInun 
Yı lmYı lmaz Özdemir deği l  Petrokimya i�çi leridir. Kesin ihraçla cezaland
de de Yı lmaz Özdemir değil değil devrimci Petrokimya Petrokimya iıçiiıçi leridir. 

Bunun gibi Dinçer Doğu'nun �ahsında do birleımeyi ona
devrimci i ıç i  ler  cezalandırı lmak isteniyor. 

Kongre Baıkanı Özcan Kesgeç için verilen 6 ayl ı k  geçici 
gegel il i nce . . .  Bir kongre kongre keyfıyönetikeyfıyöneti lmez ; kongre yönetimini dUzenla
ları ları vardır. Bunlar ın  ba�ında, bir kongrenin önceden i lôn edilen 
Si  S i  gerek l i l iği , çalıımal ar ın  bu gUndeme uygun olması zorunluluğu yer 
gUndemde delegeler gUndemde delegeler d ıı ında bir takım kiıilerin konu�ma yapmasına 
madde madde yoksa, kongre s ırasında da usulUne uygun olarak böyle 
r,nr,ni )se baıkon kimseye s�z veremez . ButUn bunların sözkonusu olma
lı 
r,n
lı 
r,n

kongresinde Baıkon Ozcan Kesgeç gUndemdl)1  konu�ma yapmak 
Kı l ı nç 'a ve Dinçer Doğu'ya söz vermemi)tir. Yani yapması 
Kongreyi usulUne uygun yönettiği için kongre bOlkan lar ın ın  cezaland
önce gtlrulmuı mUdUr? 

Bu kısa tart/ım? sonucunda görUluyor ki , DiS K Onur Kurul
zalar temelsiz ve geçersizdir. Daha önemlisi Kimya iı kolundaki 
cezal andı rmaya yönel ikti r . 

DiSK Yönetimini� bu kararı t emelinde tomamiyle styosal 



" ikinci 801' 1$  Harekat ı " n ı n  birinci r ı l ında Yuna
nistan'dan gelen haberleri iyi de�erlendirmek gerekiyor . 
iktidara gelişinden bu yana demokratik gUçlerin israrla 
öne sürdUkleri talepleri bugOne dek sonuçsuz bırakort 
Karamonl i s ,  nihayetfajist cuntanın sorum lular ı n ı n  hesap 
vermesini kabul etmek zorunda kaldı . şu sıralarda Atina'
da Oç ayrı dava görUlUyor. Bu davalar yalnızca fajist 
subayl arın mahkeme önUne Çı  kması de�i I .  Faşizmin ortaya 
Çı  klj ve yerleşme nedenleri ni n degerlendiri Imesi ve Ame
ri kan emperyalizminin fajizmin gel iş inde aynadı§ı  rol 
de bu duruşmalar I j ığ ında ele a l ı nmal ı .  Yunanistan ' ı n  
Ortak Pozara tam Uye l i k  i ç i n  bajvurmuı olması d a  Atina'
dan gelen haberler arcısı nda . Yunan ekonomisine getire
ceklerinden çok, pol i t ik  anlamı i l e önem tajıyan bu 001-
vurma TUrkiye burjuvazisi açısı ndan bUyük pol i ti k  önem 
taııyex . ButUn bu noktalar Türkiye 'de veri len bağıms ı z l ı  k ,  
demokrasi v e  sosyalizm mücadelesi açısı ndan son kertede 
önem l i . Demokratik güçlerin fajizme karıı mücadelede 
takınmaları gereken tavır açısı ndan Yunanistan ' ı n  
öğreteceğ i çok ıey var. 

divana kal masın 

Faıist cunta yönetiminin sorum lu lar ı n ı n  bugüne 
dek e l i  kolu serbest dolaımalar ı ,  hatta bir kesiminin dev
let ayg ı t ı  i ç i nde halô önem l i  yerler iıgal etmeleri nası l 
açı k l anabi l i r ?  Karamanlis ' i n  i leri sürdUğü nedenler ye
terli m i ? Ono göre , kendisini göreve halk deği l ,  bizzat 
faşist cuntaçoğırmıştı . Ayrıca TUrkiye i l e savaıın eğişin
deyken, faıistleri temizlemek amacıyla bi le  olsa , orduda 
yeni temiz l i k  hareketlerine girişmek u l ke savunmasını  
zcrıflatıcı olurdu . Üçüncü neden de,  birdenbire gir iı i
lecek bir cezalandırma eylemi sert  tepkiler doğurabi l i r  
ve çi çeği burnundaki demokrasi yumurtoda boğulabil irdi . 
Oysa bu nedenler gerçek nedenler deği Idi . Bunların ya
n ı nda as ı l  amaç , sağ güçlerin ordu i çindeki faıist e le
manları sola karıı her  an ku l lanabi lmek i ç i n  iıbaşında 
tutma konusundaki planları idi . Örneğin Averof ,  açıkça, 
ordu iç inde y ı l lardır yerleıtiri len komUnizm aleyhtar l ığ ın ı  
kul lanmak istiyordu . 

faşizmin k ı p ı rdanışı 

Dem9kratik güçlerin tumuyarı ları no rağmen ha
·�kete geçmeye yanaımıyon Karamonl is ı  Ocakayındaki 
öğrenci göster i lerini geçiıtirdikten sonra tehli keyi görd ü .  
23/24 Şubat'ta Atina'da faıist subaylar bir darbe giriıi
mi nde bulundu. Ne var k i  hukümet, olayı geçi�tirmekle 
yetindi . Faıi,t darbenin 8 .  yl ldönlJmU alan 21 Ni,an 1975-

Le demokroH k gUçler AHna'da 400 000 kiı ; ! i k  bUyUk bir 
gösteri düzenleyerek faşistlerden hesopsorulmasını istedi . 
8 Aral ı k ltaki yerel seçimlerdesol veöteki antifaıist por
ti ler bu temel istekle ortaya ç ı km l �lar ve k i t lelerin bu
yUk de,'eğini görmUılerdi . 

Duruımalar Uç koldan yUrUlulUyor. i) 7 Ağu,tos 'lo 
başlayan 32 san ı k ı ı  işkence davası . �ker-sivi i 32 i�ken
ceci polisin duruıması s ı rasında i�kencecinin dUnyanı n  her 
yanı ndaki çirkin yUzUnü yansıtan olaylar öğrenildi . Fa
ıi,ılerin kullandıkları yönıemler aras ı nda bey l i k  falako, 
elektr i k  akımı , uykusuz bı rakma yanında tutukluiara pis 
l i klerini yedirme gibi  yöntemler de yer a l ı yor. 2) 21 ,a
n ı k l ı  Şubat 75 darbe giriıimi davası yeni ipuçlar ı n ı n  e le  
geçmesi bakımından özel bir anlam taşıyor. 300le yakın 

Yunanİstan' da fa 
f�ist özlemlisinin kat ı ldığı komplo dolayısıyla sadece 
21 k iı ininyarg ı l anması , ihtiyatlı  olmanın ötesinde Kara
man l i , ' i n  bazı poli l ik  he;aplarıyla açık lanabi l i r .  3) 21 
Nisan 1 967 faşist darbesinin soruml u l ar ı n ı  i lgi lendiren 
dava ise Yunanistan ' ı n s iyasal tari hini  yeniden inceleme 
olanağı nı veriyor. Tan ı k  olarak dinl enen eski Boıbakan 
Kanel lopulos, darbeni n Promele ad l ı  NA TO planı çer
çevesinde gerçekl eştiri Idiğini , bahane olarak i leri sürUI
mUı olan " komUnistsaldır ı " n ı n bir uydurma olduğlXlu be
l irtti . Son gelen haberler ise 5 ' i  general olmak Uzere 
15 kiıinin Atina'da tutuklandığını gösteriyor . 1 973 Ka
sımı 'nda Atina YUksek Teknik Okulu 'ndo kırk kadar gen
cin ölUmUne yol açan fa�ist gUçler de böylece hesap 
verme durumuna getiri Imiı oluyorlar .  

Demokratik güçlerin baskısı a l t ında Karamanl is  
i lk kez geçtiğimiz Ocak ayında 1 5  ki�i nin tutuklanması 
i l e  giriıilen ayıklomayı böylece biraz daha i leri götür
du. Na var ki  faşizm teh l i kesi Yunanistan'ı tümüyle 
terketmiş deği ldir ve bunun kökü çok daha eskilere da
yanmaktadır . 

ordunun faşistleşt iri l mesi 

Nisan 1 967 darbesi i l e  faıist bir yönetim kuran , 
Yunan ordusu içindeki faıist çekirdek ABD öncUlüğünde 
daha 1 950 boılarında oluştu. Anti-faıist sava�tan ç ı kan 
kadrolara dayanan halk hareketinin yenilgiye uğratı l 
masını sağlayan yabancı mUdahale Yunan ordusunu do 
yeniden dUzenled i .  Ülkenin Kuzeyine askeri yönetici ler 
atandı . Koro yol l arı , hava l imanları askeri lejtir i ldi . 
CIA'nın öncUIUğU i l e  anli -ger i l l a  örgUIU TOK ve ordu 
iç indeki subayların yönetimindeki anti-komünist m i l is
ler  (TEA) kuru ldu . BUlUn baskı lara ve yasaklara rogmen 
demokratik güçlerin gel işmesi ve solun legal örgütU 
EDA'nın 1 958 seçimlerinde % 25 oyolması CIA'yı yeni
den harekete geçirdi . O zaman teğmen olon Pa podopu
los'un do aralarında yer aldığı  bir fa�ist subay lar çevresi 
oluıturuldu.  1 967 darbesinin somut adımları daha o za
man böylece atı l ı yordu . 

oy yete rli mi ? 

Ordu iç inde yuvalanan faşist unsurlar iç ve dıı 
gerici çevrel erle iıbirl iği  hali nde demokrasi al eyhtarı 
planlarını geliıtirirken demokrasiden yana olduğunu 
,öyleyen güçler ne yapıyordu ? ABD BUyUke lçi,i  Peuri
foy 'un "önerdiği"  bir seçim sistemi sayesinde ayların 
yüzde 49'u ile sandalyelerin yüzde 82'sini e le  geçiren 
sağ , Karaman l i s ' i n  ERE Partisince tems i l  edi l iyordu . 
Yasodııı  çal ı şmaya zorlanan solcular ise EDA iç inde 
mücadele veriyorlardı . Bir yandan faıisı planlarını ha
z ı rlayan emperyal izm ve i�bi r l i kç i l erif diğer yandan do 
solun bu beklenmedik geliımesini durdurmanı n  daha 
"akı l l ı "  yollarını aramaktad ı r .  ÇözUm , Karamanl is ' i n  
solundadaha modernist b i r  hareket oluıturmakta bulunur. 
Küçük buriuvaz inin de desteklediği Yorgo Papandreulnun 
.vıerkez Bi r l iği  Partisi beklenen sonucu verir ve 1 964 
seçimlerinde Karomanl is ' i n  107 iskemlesine karı ı l ı k  177 
sandalye kazanır .  Ayların yüzde 53'ünü olon Papandreu 
bu baiarısına dayanarak s ı n ı r l ı  daolsa kendisine oy ve
ren k i tlelerin istemlerine cevap verme durumunda kal ı r .  
Sosyal ist bir terminoloji  ku l lanmamakla bir l ikte l i beral 
bozı açı l ımlar yapar , bağımsız bir d ı ı  pol i t i kadan söz 
eder . Bu tavrı i l e  de Kra l ' ı  ve CIA'yl tedirgjn eder . 
1 965 Temmuz lunda Başbakanı 1 ktan uzaklaıtlrt I ı r .  Burada 
Uzerinde durulması gereken nokta. faıizmin kıpırdanıı
ları kariısında kendisini  uyaranıarı ciddiye almoyan 
Papondreu'nun tutumudur.  Eski bir general olan Yorda
nidis ' in  1965'ten bu yana yapt ığ ı  uyar ı l arı di kkate o l
mayan Merkez Bi rl iği Partisi 'nin l ideri , 16 Nisan 1 967 
gUnlU ViMA gazele,inde faıi" darbeden bahsedenleri 
!ıpravokatör" olarak suçlamaktadır : 

işçi sınıfı ve faşist da rb e  

Foıizm tüm demokratik gUçlere karş ıd ı r ,  n e  var 
ki ası l  hedefi ilÇi s ı n ı fı hareketidir .  Yunanistan ekono
misinin yapısal özel l i kleri , bUyUk i� letmelerin az l ığ ı  ve 
yoğunloımadUzeyinin dUıukluğu, i�çi s ın ıf ın ın  mUcadele 
gUcUnU zayıflalmokıodır .  1 947'den beri legal 'iya,al 
örgUtlenme olanakları ndan yoksun bırakılan i�çi s ı n ı fı bu 
dağınık ı ıg ı  i l.  21 Ni,an darbe,ine karıı koyamaz . KUçuk 
iı letmelere daya l ı  bir ekonomide iıçi s ını fı antifaıist 
mUcadeleyi gereken etkinli kte veremez . Ge l i imesinin 
bel i r l i  bir  aıaması nda daha çok'timUrmek, daha çok ka
zanmak isteyen sermaye ise faıizm ister. Darbeyi önle
yemeyen iıçi s ın ı fı , faıizme karıı direnilfe de yeterince 
etkin olamaz. Bunun en ba�ta gelen nedeni de 1 968'de 
Yunanistan KomUnist Partisi ' nde meydana gelen btslUn-

med i r .  Bu bölUnme antifaıist direniıi de zoyıflottı . 

b i r  cia labrdtua rı 

23 Kası m  1973'le NATO GUney Avrupo Hava 
Kuvvetleri  Komutanı General Wilson orta Yunani.tan '
daki Larissa kentine gider. Kentte bulunan 28 . TUmen'j 
denetler.  TUmen komutan ı n 1 n  ad ı Gizi kis 't ir  ve bu G i 
z i kis,  25 Kos ı m ıda uygulanan b i r  " KiMON" planı i le 
Papadopu los 'un yerine Devlet boıkonl ığ ı na gelecektir. 

KARAMANLis' E GÖRE. 
KENDisiNi GÖREVE HALK DEGiL BiZZAT 
FAŞiST CUNTA ÇAGDll\llşrr .  
TURKİYE iLE 
BiR SAVAŞıN EşiGiNDEYKEN. 
FAŞiSTLERi TEMİZLEMEK AMACIYLA BiLE 
OLSA ORDUDA BiR TEMiZLİK 
HAREKETiNE GiRiŞMEK 
"ULKE SAVUNMASINl ZA YIFLATICI" 
OLURDU. 
AYRıCA, BİRDENBiRE GiRişiLECEK 
BiR CEZALANDıRMA EYLEMİ 
SERT TEPKİLER DoG1JRABiLİR VE 
ÇiÇEGi Bl'RNL'NDAKİ 
DEMOKRAsi 
YUMURTA DA BoGı:LABiLİRDİ. 
m; BAHANE LERiN ARKASINDAKİ NİYET, 
SAG GUÇLERiN ORDl' içiNDEKİ 
FA iST ELEMANLARı 
SOLA KARŞI 
HER AN KULLANABiUlEK içiN 
iŞBA ŞINDA TUTMAKTı' 

�I ında Amerikan emperyal izminin Yunanistan 
i l e  i /gi lenmesi çok eski lere uzanıyor. I I .  Dünya Savaşı 
sonrası altüstolan dünya dengesi içinde jandarma göre
vini ingil tereiden devralan ABD bölgede etkin olmaya 
baş l ıyor. jngi Itere i l e  bi rl i  kte hal kın direnişi ne karşı 
olarak Yunan iç  savaıına katılan Amerika insanl ı k  tar i 
h i n i n  i l k  Napolm 'ini  b u  savaşta, Grammos dağı nda ku l 
lanmışt ır .  

Ameri ka 'n ın  müdahalesi Türkiye'deki gel iımelere 
poralel olarak geliımiı'ir .  12  Morl 1947'de i lôn edilen 
Truman doktrini , Turkiye ve Yunanistan ' ı  ABD'nin "ge
ni�leyici gUven l i k" sisteminin elemanları olarak e le  al ı 
yor , " Totaliter reiimlerin i ç  y a  da d ı ı soldır l lar ı na karıı 
özgUr ulus ları ve onların demokratik kurumlar ı n ı  kexu
mayı ve savunmay ı "  ABD'nin görevi sayıyord u .  Dönemin 
önem l i  yorumcusu Li pmann ise şöyl e  diyor i Nisan 1947' 
de : " Eğer biz Türkiye ve Yunanistan ' ı  seçtiysek. bu , 
onların bize ihtiyaç duymalarındanya da bizim i nand ı 
ğımız  özgUrl Uklere bağ l ı  olmaları ndan dolayı degi l ,  bu 
iki Ulkenin Karadeniz 'e giriıi e l lerinde bulundurmaları 
ve Sovyetlerin kalbine çok yak ı n  olmalarından dolayı
dır . "  Bugün bile Amerika'nın dostluğu diye ortoya ; ı 
kanların iyice kafal arı n� sokulması gereken b i r  gerçek .  

emperyalizmin g i riş i  

Yunanistan'da bugün olup bitenleri anlamak i ç i n  
Amerikan emperyalizminin b u  ül keye giri�ini bi lmek ge
rekir. Bu giriı,  resm i ,  yarı -resmi ve giz l i  olmak üzere 
Uç yol l a  oldu . Resmi giri� Truman doktrini i l e  boı l ı yor. 
20 Haziran 1 948 onlaıması Yunanistan'daki Amerikan 
misyonunun faal iyet lerini düzenliyor. 22 Ekim 1 951 1de 
NATO'ya giriıin proıoko l u ,  18 Şubaı 1952'de i,e 9iriı  
bi ldirgesi imzalanıyor. Yunanista n ' ı  tan bir ABD UssU 
haline getiren anl a�ma ise 12 Ekim 1953'te imzalanıyor. 
BumlOla ABD sı nırsız hoklar ve ayrıcal ı klar elde ediyor. 
Bu niıel ikıeki iki ii anlaımalar 1956, 1 972 ve 1973'le de 
imzal anacak , ABD'ye yeni Usler, ayrı cal ı k lar tanına
caktır. 

Ekonomik alanda emperyal izm yard ı m  ve özel 
yaı ır ımlor kanal ıyla yerleıiyor. 1 945'len bu yana ya
pılan yardım ların tutarı 5 m i lyar doları a�ıyor, bunun 
yUzde 60'a yokını askeri yard ı m .  Özel sermaye yatırım
ları bakımı ndan Yunanistan, yabancı sermayenin gUven
celerini anayasal l oıı ıran tek yeryUzU U l ke, i . 1953'le 
Çı  kan Yabancı Sermaye Yasası zamanla daha do gel i ı
ıiri l i r .  1960'lan ,onra daha çok Orıa-dağu ve Afrika
ya yönel i k  Uretimi omoçl ıyanbir yatırım politikası i ç i n
de gelen ,.rmayenin kaynağı , ABD. Orlak Pazar l a  re
kabele yönelmiı.  1 964-70 ar",1 gelen 360 mi lyon dola 
özel sermayenin yUzde 771s; .Amerikan� 
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kadrolara dayanan halk hareketinin yenilgiye uğratı l 
masını sağlayan yabancı mUdahale Yunan ordusunu do 
yeniden dUzenled i .  Ülkenin Kuzeyine askeri yönetici ler 
atandı . Koro yol l arı , hava l imanları askeri lejtir i ldi . 
CIA'nın öncUIUğU i l e  anli -ger i l l a  örgUIU TOK ve ordu 
iç indeki subayların yönetimindeki anti-komünist m i l is
ler  (TEA) kuru ldu . BUlUn baskı lara ve yasaklara rogmen 
demokratik güçlerin gel işmesi ve solun legal örgütU 
EDA'nın 1 958 seçimlerinde % 25 oyolması CIA'yı yeni
den harekete geçirdi . O zaman teğmen olon Pa podopu
los'un do aralarında yer aldığı  bir fa�ist subay lar çevresi 
oluıturuldu.  1 967 darbesinin somut adımları daha o za
man böylece atı l ı yordu . 

oy yete rli mi ? 

Ordu iç inde yuvalanan faşist unsurlar iç ve dıı 
gerici çevrel erle iıbirl iği  hali nde demokrasi al eyhtarı 
planlarını geliıtirirken demokrasiden yana olduğunu 
,öyleyen güçler ne yapıyordu ? ABD BUyUke lçi,i  Peuri
foy 'un "önerdiği"  bir seçim sistemi sayesinde ayların 
yüzde yüzde 49'u ile sandalyelerin yüzde 82'sini e le  geçiren 
sağsağ , Karaman l i s ' i n  ERE Partisince tems i l  edi l iyordu . 
Yasodııı  çal ı şmaya zorlanan solcular ise EDA iç inde 
mücadele veriyorlardı . Bir yandan faıisı planlarını ha
z ı rlayan emperyal izm ve i�bi r l i kç i l erif diğer yandan do 
solun bu beklenmedik geliımesini durdurmanı n  daha 
"akı l l ı "  yollarını aramaktad ı r .  ÇözUm , Karamanl is ' i n  
solundadaha solundadaha modernist b i r  hareket oluıturmakta bulunur. 
Küçük buriuvaz inin de desteklediği Yorgo Papandreulnun 
.vıerkez Bi r l iği  Partisi beklenen sonucu verir ve 1 964 
seçimlerinde Karomanl is ' i n  107 iskemlesine karı ı l ı k  177 
sandalye kazanır .  Ayların yüzde 53'ünü olon Papandreu 
bu baiarısına dayanarak s ı n ı r l ı  daolsa kendisine oy ve
ren k i tlelerin istemlerine cevap verme durumunda kal ı r .  
Sosyal ist bir terminoloji  ku l lanmamakla bir l ikte l i beral 
bozı açı l ımlar yapar , bağımsız bir d ı ı  pol i t i kadan söz 
eder . Bu tavrı i l e  de Kra l ' ı  ve CIA'yl tedirgjn eder . 
1 965 1 965 1 9 Temmuz lunda Başbakanı 1 ktan uzaklaıtlrt I ı r .  Burada 
Uzerinde durulması gereken nokta. faıizmin kıpırdanıı
ları kariısında kendisini  uyaranıarı ciddiye almalmoyan 
Papondreu'nun tutumudur.  Eski bir general olan Yorda
nidis ' in  1965'ten bu yana yapt ığ ı  uyar ı l arı di kkate o l
mayan Merkez Bi rl iği Partisi 'nin l ideri , 16 Nisan 1 967 
gUnlU ViMA gazele,inde faıi" darbeden bahsedenleri 
!ıpravokatör" olarak suçlamaktadır : 

işçi sınıfı ve faşist da rb e  

Foıizm tüm demokratik gUçlere karş ıd ı r ,  n e  var 
ki ası l  hedefi ilÇi s ı n ı fı hareketidir .  Yunanistan ekono
misinin yapısal özel l i kleri , bUyUk i� letmelerin az l ığ ı  ve 
yoğunloımadUzeyinin dUıukluğu, i�çi s ın ıf ın ın  mUcadele 
gUcUnU zayıflalmokıodır .  1 947'den beri legal 'iya,al 
örgUtlenme olanakları ndan yoksun bırakılan i�çi s ı n ı fı bu 
dağınık ı ıg ı  i l.  21 Ni,an darbe,ine karıı koyamaz . KUçuk 
iı letmelere daya l ı  bir ekonomide iıçi s ını fı antifaıist 
mUcadeleyi gereken etkinli kte veremez . Ge l i imesinin 

ÇiÇEGi Bl'RNL'NDAKİ 
DEMOKRAsi 
YUMURTA DA BoGı:LABiLİRDİ. 
m; BAHANE LERiN 
SAG GUÇLERiN ORDl' 
FA iST iST ELEMANLARı 
SOLA KARŞI 
HER AN KULLANABiUlEK 
iŞBA ŞINDA TUTMAKTı' 

�I ında Amerikan 
i l e  i /gi lenmesi çok eski
sonrası altüstolan dünya 
vini ingil tereiden devralan 
baş l ıyor. jngi Itere i l e  
olarak Yunan iç  savaıına 
h i n i n  i l k  Napolm 'ini  b u  
lanmışt ır .  

Ameri ka 'n ın  müdahalesi 
poralel olarak geliımiı'i
Truman doktrini , Turkiye 
ni�leyici gUven l i k" siste
yor , " Totaliter reiimlerin 
özgUr ulus ları ve onların 
mayı ve savunmay ı "  ABD'nin
önem l i  yorumcusu Li pmann 
de : " Eğer biz Türkiye 
onların bize ihtiyaç duymala
ğımız  özgUrl Uklere bağ l ı  
iki Ulkenin Karadeniz 'e 
ve Sovyetlerin kalbine 
dır . "  Bugün bile Amerika'nın 
kanların iyice kafal arı n

emperyalizmin 

Yunanistan'da bugün 
Amerikan emperyalizminin 
rekir. Bu giriı,  resm i ,  yarı
Uç yol l a  oldu . Resmi giri� 
20 Haziran 1 948 onlaıması 
misyonunun faal iyet lerini 
NATO'ya giriıin proıok
bildirgesi imzalanıyor. 
haline getiren anl a�ma 
BumlOla ABD sı nırsız hoklar ve
Bu niıel ikıeki iki ii anlaımala
imzal anacak , ABD'ye yeni 
caktır. 

Ekonomik alanda 
yaı ır ımlor kanal ıyla yerleıiyor. 
pı lan yardım ların tutarı 
yUzde 60'a yokını askeri 
ları bakımı ndan Yunanistan, 
celerini anayasal l oıı ır
Çı  kan Yabancı Sermaye 



• 

yarg ılan ıyo r ERCAN EYÜaOCLU 

Yfrdt' haz ır 

Ve nazır 

1 948'de Woshington'u Atina'da tems i l  eden 
Griswor ld 'don Tosco'ya dek tUm Amerikan e l çi leri CIA 
ile yokı � i l iıki l er i  olon k iı i ler .  As l ı nda CIA en yUksek 
k�emesınden bo� l ı yarok tUm devlet aygı t ın ı  ele geçir
mıı  durumda . 1 952 seçimlerinin dUzenlenmesinde, 19621 
te , 1 965 'te Kral ın  Popondreu'yu görevden uzoklo�tır
masında, 1967 Nisan darbesinde hep Amerika'nın por
moğı vor . Papadopu l os ,  Yunan g i z l i  polis  ÖlgUtü KYP
,
nin öneml i . bir görevlis idir.  Bo�bQkon olon Andrustopu
l os do. eskı bir CIA iıbi r l i kçis idir.  Nisan 1 967 foıist 
darbes ı n ı n  kararı , Şubeteyında Washington'da ol ı nmıı
t ı r .  1973 Kesı m ındo uygulanan Kimon planı do CIA'nın 
bu çok ytınl U etki n l i kl er inden biridir.  13  Aral ı k  1967'de 
Kral Kansta"ti n ' i n  9iri�t iği  baıorıs ız  darbede alöaylorı 
destekleyen CIA, doha sonra Yunanistan' ı n  ihracını 
önlemek i ç i n  Avrupa Konseyi üyelerine baskı yollarını 
do denemi)ti r .  Fa)ist rej imin  b�ını yiyen Kıbrıs serüve
ninin alt ı nda CIA'n ın  bulunduğunu ise bi lmeyen kalmadı .  
Burada di kkat edi l mesi gereken nokla CIA'nın gücünün 
emperyal izmin gücU kodar olduğu, emperyalizm gibi 
CIA ' n ı n  da geri leti leb i l eceğ i .  Kısacası CIA'ntn yeni-
lebi l i r l iğ i . . • 

kanı manlis' i n  gelişi 

Sağ ı n  l i beraııe)mesi , solun rodikal le�mesi i l e  
belirlenen fOiist dönem sona erdiğinde demokratik güç": 
lerin dağı n ık l ı ğı sürmekted i r .  Anti -fOiist mucadeleyi 
herbiri kendi olanaklar ıy la  sürdüren demokratik ve sol 
güçlerin bu dağ ı n ı kl ığ ı  kor)ısında " U l usal Birl ik"  adına 
ortaya ç ı kan, Mavros, Mi lonas, Pesmazoğl u ,  Protopa
pas ve Mongakis gibi anti-fCllist sayg ı n l ığı olon ki�i leri 
yanına olon Koramanlis solun derlenip toparlanmas ına 
f ı rsat vermeden dUzenlediği seçi m l erde oyların yüzde 
55 ' i ni olarak i ktidara geld i .  Ustaca sahneye konrnu) 
bir oyun sonucunda hal k " tanklaro kar�ı Karamanl is ' ;  
seçm i ( ti . Karamanlis �öyle diyordu: " Demokrasiyi 
yalnızca tanklar tehdi t etmez, o tankları yola ç ı karan 
demagoji ler de tehdit eder . 24 Temmuz'da ü l keyi bir 
ölüm teh l i kesinden kurtorayım diye beni çağırd ını z .  
Yönetmek i ç i n  ihtiyacım olon yoğun çoğunluğu bono 
verm iyecek idiyseniz beni neden getirttiniz öyleyse ? "  

Bu seçim lerin s o l  güçlf:r açısından i k i  önem l i  
noktası var. Sol , bu seçimlere ortak bir  liste hali nde 
katı ld ı . Komünist Partis i ,  EDA ve 196B'deki bir bölün
meyle doğan ve " i ç" deni len Komünist Partisi ortak bir 
l iste olu)turdu lar . Karaman l i s ' i n korku ve �anta i ı na rağ 
men, Pasok'un demagojik  sosyalizm edebiyatına rağmen 
i)çi s ı n ı f ı n ı n  sesini duyurdular, % 9 , 2  oy oldı lar.  

Seçimlerin i ki nci önemli noktası PASOK .  Pan
helenik sosyal ist hareketin l ideri Andreos . Papondreu, 
Karamanl i s  Paris 'ten dönd�ü�e " Ho Karaman l is  ha 

Papadopulos , i k is i  de aynıdır" diye ortaya ç ı km ı )tı . 
Doha sonra Pasok'u kurup seçimlere katı lan Papandreu , 
Yunanistan'. ABD emperyal izminin  boyunduruğundan 
kurtarmak istemesi , devlet ayg ı tı n ı  fa�jstlerden temiz
lemeyi önermesi i le  olumlu bir  program sunarken, i l kel  
bir popül izme dU)mekten ve hemen sosyal is t  bir rej i m  
getireceğini i leri sürerek d e  demogoji yapmaktan I::ur
tvlomadı . Sosyal ist üretim birimlerinin "özyönetimini" 
öngören Posok Avrupa sosyal demokrat partilerince mu
hatap olarak tanınıyor. 

30 Mart 1975'teki yerel seçimler ise Karamanlis 
için kesin bir  uyarı oldu . ÇUnkU ha lkın  demokrasiden, 
bağımsız l ı  ktan yana isteklerini dile getirdi bu seçimler . 
Fa)istleri n  mahke!lle önUne çı karı Imos ı nda etken oldular. 

� una nj.;tan \'l' ortak pazar 

Geçtiğimiz ay Yunanistan' ı n  Avrupa Ortak Pa
zarına tom uye l i k  i ç i n  yaptığı boıvurma Turkiye burju
vazisinin kulağına kar 5UYU koçirdı . Kitlelerin emper
yalizme kar�t tavrını  gösterm e l i k  NATO'dan çekilme 
kararı y l a  "zararsız" k ı lan Karaman l is , Ortak Pazarı 
böylece ABD'n;n yerine koymak istiyor. Ortak Pazar 
da bunun bi l i ncinde, ve Karaman l i s ' i n  seçimleri kazan
ması i ç i n  e l i nden geleni yaptı . 

1957'de kurulan Ortak Pazar ' l a  Yunanistan ara
sındaki Atina anla�mosı 9 Temrm.ız 1961 'de imzal andı ; 
i Kasım 1962'de yUrUrllJ§e g i rdi . Yunanistan, TUrkiye
den far k l ı  olarak bir Haz ı r l ı  k dönemi istemedi ; doğru
dan doğruya geçi) dönemine girdi . Bu dönem sona er
meden de tom Uye l i k  i ç i n  ba�vurdu.  Bu durum Yunanis
tan ' ı n  ekonom i k  yapı s ı n ı n  ve gel i i""e dUzeyinin bir so
nucu. Yunan burjuvazis i , i leri ulkelerin bugUne dek 
ihmal ettiği " ara teknoloji" alanı nda Avrupa pazarında 

bir " bo)luk" bulundu§u konısındo: Teksti l ,  ayakkabı , 
konfeksiyon, hafif elektrik sanayi i ,  faz la ve kal ifiye el 
emeğ i n i n  UstUn lUk sağ ladığı olanlar. TUrkiye'de tekel
lerin ·ekanomi k  örgUtU olon TUSiAD'a göre de " Yunan is
tan, TUrkiye'ye oranl a ,  daha s ı n ı r l ı  imalôt sanayii  dal 
ları nda geli)me gösteriyor . Bu yapısı i l e ,  tamamlay ı c ı  
b i r  ekonomi olarak AET i ç i nde yer olması daha kolay
d ı r .  " 

Şimdi Yunanistan, AET'ye tom Uye olmasını sağ
layacak bir gel iıme planı uyguluyor . AH ulk.lerinin de 
desteklediği bu plan uyarınca bir dizi  tedbirler al ı ndı . 
1974'Un ik inci yarısında sanayie, el zanaati ve maden
ci l i k  i) l etmelerine yönel i k  kred i lerde tüm k ıs ı tlamalar 
koldırı ldı . Tarımsal kredi ler de üret imi artırmak, ithalatı 
azal tmak amacıyla arttı r ı l d ı . 1975 ' i n  tarımsal kredi le
rinde 1974'e oranla tom 40 kat ı  artı� var.  Yuksek gel i r l i  
dinamik tarım Urünlerine yöne l t i l en kaynak v e  fonlarla 
pazarloma UstünlUğU elde edi Imek isteniyor. Narenciye, 
konserve yiyecek ve meyva bu alanda Yunanistan ' ı n  
kozları . As l ı nda gerek sanayi gerek tarım alanında Yu
nanistan Ortak Pazar 'ı n sa�layabi leceği kolaylı kl ardan 
�imdiden de yararlanıyor. Tam Uyel i k  daha çok pol i t i k  
b i r  önem ta)ıyor. Yunanistan 'ı  Amerikan sermayesinin 
bir  imalathanesi olarak ku l lanıp oradan Ortak Pazar ' l a  
rekabete giri)mek, Orta-Doğu v e  Afrika'ya uzanan bir 
köpru olarak kul lanmak istiyen ABD empel)O l izmi yerine 
Ortak Pazar ' ı n  kucağ ı na oturmak, i)te yapı lmak istenen 
bu . i 

tiirkive \ l'  ortak pazar 

TUrkiye AET'yle ortak l ı  k onlaımasın ı  1963'te im
zalodl . 1973'teki Katma Protokol ile de Haz ı r l ı k  Döne 
mi nden Geçi) dönemine girdi . Haz ı r l ı k  dönemi Türki 
ye'ye yUkUml U l ük getirmezken Geçi� dönemi önem l i  
yükler yUklUyor. Katma protokol gereğince Türkiye , 
AET'den ithal ettiği malların her y ı l  daha buyuk bir 
oranı n ı  serbest bı rakmak zorunda. Gümrük vergi lerinde 
i l k  i ndirim yUzde LO, bu oran giderek yUzde 100'u bula
cak. Yunanistan'dan fark l ı  olarak Türkiye birçok alanda 
önemli sanoy i l e)me adımları atmı). Ağ ır sanayi yatırım
ları var. Önemli bir üretimin yabancı rekabete kar�ı 
korunması sözkonusu . Katma Protokol 'Un i ki y ı l ı  i k uygu
laması n ın tersi i kleri ni gören sermaye sı n ıf ı nı n bir kesimi , 
sanayici lerin çoğu , Ortak Pazar ' l a  i l i�ki lerin yeniden 
gözden geçirilmesini istemeye koyu ldu. Somut olayların 
kofolara dank ettirdiği gerçekler. ithalôta tom serbesti 

Her iki Ulkenin burjuvazisini de rohatlatacak 
prati kte taksime gidecek bir çözUme ise tum i lerici , an
ti emperyal ist ,  barııtan yana gUçler korıı . Ba§ıms ı z l ığ ı ,  
toprak bUtUnlUğU ,oskersizleıtiri Imesi u luslararası güven
ce a l t ına a l ı nmı)  demokrati k  bir Kıbrıs'ta i ki topluluk 
kendi özgUn haklarınadaya l ı  demokrati k bir dUzen i çin
de bir arada yaıomak istiyor. Kardeıçe ya�amok istiyor. 
Sava) s ıras ı nda karma köylerde tek kurıun pat lamadı , 
tek bıçak çekilmed i .  Buna kar)dı k ,  Rumiarın ve TUrk
lerin ayrı ayrı köylerde ya�amos ı n ı n  ası l  )oven kljkırt
malara. yoradığ ı  görUldU; ayrı köyler birbirine girdi . 
Kıbr ıs 'ta, TUrkiye'de, Yunanistan'da hal klar ım ız  ara
sındaki karde�l iğe kar)ı giri�i l en �oven ,  ırkçı  propagan
da kampanyaları no kar)ı ç ı kmak gUnUn acil görevi . 

Turkiye burjuvazisi , Yunanistan burjuvazisi , 
TUrk olsun Rum olsun Kıbrıs burjuvazisi ve onların orta
ğı gerici çevreler sonunda kendi aralarında anla)acak
lar; buna kor�ı h"olklar arasında d�man l ı k  yaratacak 
yan l ı �  tavırları önlemek gerekı i . 

demokratikleşme vl' dayanı�ma 

Yunanistan'da, fOiist diktanın çök�)ünden bu 
yana bir yı ldan çok bir  süre geçti . Fa)ist Cuntanı n so
rumlulorı n ı n  ba)ındakiler odalet  önünde hesap veriyor . 
Bir zamanlar ülkenin yurtseverlerini doldurdukları kamp
larda �imdi kendi l eri " keyif çatıyar" . Ama bu.Ulkenin 
demokr,ct i k le)mesi için yeterli değ i l .  Burjuvazi kendi 
demokrasisinin s ın ırları n ı  geni)letemiyor . Karaman l is 
yarım tedbi rlerle yetiniyor. Devletin ,  s i l ah l ı  kuvvet le
r i n ,  adalet ve eğitim aygı tlarıyla tüm öteki "sektörlerin 
fa)ist unsurlardon temizlenmesini  istiyor ha l k  Yunanis
tan'da. Tam bir sendika özgürlUğU istiyor. iç sava�tan 
beri sosyal ist ülkelerde ya)ayan binlerce göçmenin so
rununa derhal bir çözUm bekliyor. 4 Ağustos 1 936 Me
taxas fa�ist darbesine öykUnen "4 Ağustos" fa)ist grup
ların ezilmesini , gerçek bir demokratizosyon isteme
yen yerli ve yabancı tekel lerin m i l l i le)tiri lmesini ist i
yor.  Yunanistan'da hal k ,  Türkiye'de olduğu gibi , fiyat 
artl�lar ı n ı n  önüne geçilmes i ni , ürünUn a l ı n  teri nin de
ğerlendiri lmesini , seçim zaman ı ver i len sözlere bağ l ı  
kalı nmosın ı  istiyor. Gerçek demokratikle)meye kar�ı 
olon NATO 'nun, ABD emperyal izminin kapıdı�arı edi l 
mesini , kapı ları a�ındır ı lan AET'den derhal geri çeki
l i nmesini  istiyor. 

ver i l i r  ve gümrUk duvarıarı kaldı r ı l ı rsa oynı sanayici- . 
lerin Ortak Pazar'a tUmden kor)ı ç ı kmaları beklenmi
yecek bi r ıey değ i i . 

Ne var k i ,  Turkiye burjuvazisinin bu konudaki 
kararı n ı  bel i r leyen en önemli etken, pol i t i k .  Yunanis
tan'ı gitgide kendi bUtünlUğü içine olon AET kar)ı s ı nda 
Türkiye ya l n ı z  kal m ı �  durumda. Yunanistan ' ı n  tam Uye 
olarak AET'ye girmesi burada önem kazanıyor. AET Ul'e
lerinin Türkiye hakkı nda i l erde al acakları kararlarda 
böyl ece Yunanistan ' ı n  da oyu gerekecek . Yunanistan 
olumlu oy vermezse , örneğ i n ,  Türkiye AET 'ye her�eyi 
göze olarak girmek istese bi le gi remeyecek�  

tü rkiyı' yunanhtan Vf kıhrlS 

Aslında Yunanistan AET'ye tam Uye olmakla e l 
d e  edeceği avantajların yUzde BO'ini ıimdiden elde et
mi) durumda. Siyasal yönden sağ l ı yocağ ı avantaj do 

ancak 19BO'lerden it ibaren i) lemeye ba� ı ı yabilecek: 
TUrkiye 'nin  ihraç ettiği tarım UrUnlerindeki muafiyet de 
bir çözUme bağ /anmı) durumda. Ancak korumak zorunda 
olduğu, giderek gel i�en bir sanay i i  var. Yunanistan ' ı n  
tom üye liği  b u  alanda etki l i  değ i l ,  ancak pol i t i k  hattô 
psikolo j i k  etkisi büyUk . Yunanistan ' ı n  yaptı ğ ı  hiçbir 
ıeyde ondan geri kalmak istemiyor TUrkiye burjuvazisi . 
Onların 21 Nisan'ına, 4 y ı l l ı k  bir gecikmeyle de olsa 
12  Mort ' la cevap veren o değ i l  mi ? Ege 'n in  iki  k ıy ıs ın
da uygulanan i)kenceler birbiri nden farkl ı  mı ? 

Kıbrıs olayları ndon önce, Yunanistan faıizmin,  
Turkiye ise sözde demokrasinin Ulkesiydi . O dönemde , 
TUrkiye 'nin demokrasi alenında komjusundan çok i l eri 
olduğu doğruydu . Kıbrısolaylarından sonra Yunanistan
da, gUdUmlU de olsa, bir demokratikle�me sUrecine g i 
r i ldi . TUrkiye'de ise , 14 1- 142 g i b i  fOjist yasa maddeleri 
hôlô yUrUrlukte duruyor, fajist uygulamalar gi  tgide gemi 
azıya a l ı yordu . 

Ne var ki  bugUn bir  Kıbrıs sorunu gUndemde.  Bu 
sorunu çözmeden TUrkiye 'nin AET'ye yeni bir yaklaıımı 
söz konusu de�iI . Helsinki 'deki yal n ı z l ı  k AET'nin tavrı nı 
açıkça ortayo koydu . AET Ulkeleri n i n yönetici leri , TUr
kiye'nin ödUn vermes ini istiyor. Bu ödUn veri lecek de; 
ama kimse kabak kendisinin ba)ında patlasın istemiyor. 

TUrkiye ve Yunanistan arası nda derin bağlar 
bulunuyor. Bu bağ lar, iki U l kenin kaderinde etki l i . 
1 960'do TUrkiye'de 27 Mayıs oldu . 1 967 Mcesinde ing i 
l iz ier,  Yunanistan'da, " Gu�el Mode l i "  dedikleri pa�a
lar cuntasını  örgUtlediler. Amerika ise CIA arac ı l ığ ıyl a 
daha "radikal" bulduğu Albaylar cuntası nı harekete 
geçirdi . Aroerikan cuntası kazandı . Kıbrıs ç ı kartması ,  
zanan içinde y ı  pranan bu cuntanın kaderini  noktaladı . 
Şimdi i Yunan burjuvaz is i , i)çi s ın ıfı n ı n  zorlaması i l e  fa

�jstleri yargı lamak ihtiyacını duyuyor . Bir yandan da 
Avrupa kapitalizmi i l e bağlarını kuvvetlendiriyar. TUr
kiyelde i�çi s ı n ı fı hareketi , TUrkiye 'nin Yunanista n ' ı n  
arkasından Avrupa kapital i z m i  i le  bağ l arı  kuvvetlendir
me giriıimlerine karıı ç ı karken, fa�ist hUcrelerin temiz
lenmesini gUndeme getirmek Uzere . 

i n  gelişi 

solun rodikal le�mesi i l e  
erdiğinde demokratik güç": 

Anti -fOiist mucadeleyi 
sürdüren demokratik ve sol 

kor)ısında " U l usal Birl ik"  adına 
lonas, Pesmazoğl u ,  Protopa

sayg ı n l ığı olon ki�i leri 
derlenip toparlanmas ına 

dUzenlediği seçi m l erde oyların yüzde 
Ustaca sahneye konrnu) 

anklaro kar�ı Karamanl is ' ;  
�öyle diyordu: " Demokrasiyi 

o tankları yola ç ı karan 
Temmuz'da ü l keyi bir 
diye beni çağırd ını z .  

yoğun çoğunluğu bono 
getirttiniz öyleyse ? "  

güçlf:r açısından i k i  önem l i  önem l i  öne
ortak bir  liste hali nde 

ve 196B'deki bir bölün
Komünist Partisi ortak bir 

korku ve �anta i ı na rağ 
sosyalizm edebiyatına rağmen 

% 9 , 2  oy oldı lar.  
önemli noktası PASOK .  Pan

deri Andreos . Papondreu, 
dönd�ü�e " Ho Karaman l is  ha 

diye ortaya ç ı km ı )tı . 
seçimlere katı lan Papandreu , 
a l izminin  boyunduruğundan 

ı n ı  fa�jstlerden temiz
program sunarken, i l kel  

hemen sosyal is t  bir rej i m  
demogoji yapmaktan I::ur

birimlerinin "özyönetimini" 
sosyal demokrat partilerince mu

seçimler ise Karamanlis 
ÇUnkU ha lkın  demokrasiden, 

dile getirdi bu seçimler . 
Imos ı nda etken oldular. 

ortak pazar 

Yunanistan' ı n  Avrupa Ortak Pa
boıvurma Turkiye burju

koçirdı . Kitlelerin emper
m e l i k  NATO'dan çekilme 
Karaman l is , Ortak Pazarı 

koymak istiyor. Ortak Pazar 
n l i s ' i n  seçimleri kazan

Pazar ' l a  Yunanistan ara
Temrm.ız 1961 'de imzal andı ; 

Yunanistan, TUrkiye
dönemi istemedi ; doğru

bu . 

tiirkive ive \ l'  ortak pazar 

TUrkiye AET'yle ortak l ı  k onlaımasın ı  1963'te im
zalodl . 1973'teki Katma Protokol ile de Haz ı r l ı k  Döne 
mi nden Geçi) dönemine girdi . Haz ı r l ı k  dönemi Türki 
ye'ye yUkUml U l ük getirmezken Geçi� dönemi önem l i  
yükler yUklUyor. Katma protokol gereğince Türkiye , 
AET'den ithal ettiği malların her y ı l  daha buyuk bir 
oranı n ı  serbest bı rakmak zorunda. Gümrük vergi lerinde 
i l k  i ndirim yUzde LO, bu oran giderek yUzde 100'u bula
cak. Yunanistan'dan fark l ı  olarak Türkiye birçok alanda 
önemli sanoy i l e)me adımları atmı). Ağ ır sanayi yatırım
ları var. Önemli bir üretimin yabancı rekabete kar�ı 
korunması sözkonusu . Katma Protokol 'Un i ki y ı l ı  i k uygu
laması n ın tersi i kleri ni gören sermaye sı n ıf ı nı n bir kesimi , 
sanayici lerin çoğu , Ortak Pazar ' l a  i l i�ki lerin yeniden 
gözden geçirilmesini istemeye koyu ldu. Somut olayların 
kofolara dank ettirdiği gerçekler. ithalôta tom serbesti 

Bir zamanlar ülkenin yurtseverlerini doldurdukları 
larda �imdi rda �imdi kendi l eri " keyif çatıyar" . Ama 
demokdemokr,ct i k le)mesi için yeterli değ i l .  
demokrasisinin s ın ırları n ı  geni)letemiy
yarım tedbi rlerle yetiniyor. Devletin ,  s i l a
r i n ,  adalet ve eğitim aygı tlarıyla tüm öteki
fa)ist unsurlardon temizlenmesini  istiyor 
tan'da. Tam bir sendika özgürlUğU özgürlUğU istiyor. 
beri sosyal ist ülkelerde ya)ayan binlerce 
rununa derhal bir çözUm bekliyor. 4 Ağus
taxas fa�ist darbesine öykUnen "4 Ağustos" 
ların ezilmesini , gerçek bir demokratizosyon 
yen yerli ve yabancı tekel lerin m i l l i le)tiri lm
yor.  Yunanistan'da hal k ,  Türkiye'de olduğu 
artl�lar ı n ı n  önüne geçilmes i ni , ürünUn a l ı n  
ğerlendiri lmesini , seçim zaman ı ver i len 
kalı nmosın ı  istiyor. Gerçek demokratik
olon NATO 'nun, ABD emperyal izminin kapıdı�arı 
mesini , kapı ları a�ındır ı lan AET'den derhal 
l il i nmesnmesini  ini  istiyor. istiyor. 

ver i l i r  ve gümrUk duvarıarı kaldı r ı l ı rsa r ı l ı rsa r ı l ı r oynı sanayici- . 
lerin Ortak Pazar'a tUmden kor)ı ç ı kmaları beklenmi
yecek bi r ıey değ i i . 

Ne var k i ,  Turkiye burjuvazisinin bu konudaki 
kararı n ı  bel i r leyen en önemli etken, pol i t i k .  Yunanis
tan'ı gitgide kendi bUtünlUğü içine olon AET kar)ı s ı nda 
Türkiye yaya l n ı z  kal m ı �  durumda. Yunanistan ' ı n  tam Uye 
olarak AET'ye girmesi burada önem kazanıyor. AET Ul'e
lerinin Türkiye hakkı nda i l erde al acakları kararlarda 
böyl ece Yunanistan ' ı n  da oyu gerekecek . Yunanistan 
olumlu oy vermezse , örneğ i n ,  Türkiye AET 'ye her�eyi 
göze olarak girmek istese istese bi le gi remeyecek�  

tü rkiyı' yunanhtan Vf kıhrlS 

Aslında Yunanistan AET'ye AET'ye tam Uye olmakla e l 
d e  edeceği avantajların yUzde yUzde BO'ini ıimdiden elde et
mi) durumda. Siyasal yönden sağ l ı yocağ ı avantaj do 

ancak 19BO'lerden it ibaren i) lemeye ba� ı ı yabilecek: 
TUrkiye 'nin  ihraç ettiği tarım UrUnlerindeki muafiyet de 
bir çözUme bağ /anmı) durumda. Ancak korumak zorunda 
olduğu, giderek gel i�en bir sanay i i  var. Yunanistan ' ı n  
tom üye liği  b u  alanda etki l i  değ i l ,  ancak pol i t i k  hattô 
psikolo j i k  etkisi büyUk . Yunanistan ' ı n  yaptı ğ ı  hiçbir 
ıeyde ondan geri kalmak istemiyor TUrkiye burjuvazisi . 
Onların 21 Nisan'ına, 4 y ı l l ı k  bir gecikmeyle de olsa 
12  Mort ' la cevap veren o değ i l  mi ? Ege 'n in  iki  k ıy ıs ın
da uygulanan i)kenceler birbiri nden farkl ı  mı ? 

Kıbrıs olayları ndon önce, Yunanistan faıizmin,  
Turkiye ise sözde demokrasinin Ulkesiydi . O dönemde , 
TUrkiye 'nin demokrasi alenında komjusundan çok i l eri 
olduğu doğruydu . Kıbrısolaylarından sonra Yunanistan
da, gUdUmlU de olsa, bir demokratikle�me sUrecine g i 
r i ldi . TUrkiye'de ise , 14 1- 142 g i b i  fOjist yasa maddeleri 
hôlô yUrUrlukte duruyor, fajist uygulamalar gi  tgide gemi 
azıya a l ı yordu . 

Ne var ki  bugUn bir  Kıbrıs sorunu gUndemde.  Bu 

TUrkiye ve Yunanistan arası nda 
bulunuyor. Bu bağ lar, iki U l kenin kaderinde 
1 960'do TUrkiye'de 27 Mayıs oldu . 1 967 Mcesinde 
l iz ier,  Yunanistan'da, " Gu�el Mode l i "  dedikleri 
lar cuntasını  örgUtlediler. Amerika ise CIA 
daha "radikal" bulduğu Albaylar cuntas
geçirdi . Aroerikan cuntası kazandı . Kıbrıs 
zanan içinde y ı  pranan bu y ı  pranan bu y ı  cuntanın kader
Şimdi i Yunan burjuvaz is i , i)çi s ın ıfı n ı n  zorlaması 

�jstleri yargı lamak ihtiyacını duyuyor



Ekonomik 
SAKIP SABANCı 
II TEMMUZ'DA TiCARET VE MALiYE BAKANLARrnA 
ÇEKTiGi TELGRAFLARDA. 

bunalım sermay 

cephecile 
ÖZEL SEKTÖR YATIDıM KarALARI içiN MURACAATLARlN ÖNCE 
ODA LARA YAPILMASOO ÖNERDi. BUGUN içiN 
MORACAATLAR TiCARET BAKANLIGrNA 
YAPILfYOn. 
iSTANBUL SANA YiciLERi BAKANLıK'TA ETKİN OLDUKLARl 
içiN KarA LA RDAN BUYUK ÖLÇUDE YARARLANıYORLAn. iLK 
BAşYL'RMALARIN ODALARA YAPıLMASı 
ANADOLı; 
SANA YiciLERiNi ETKiN 
Dı;Rl:MA GETiRECEK. 

TUrkiye ekonomisi ciddi bır 
bunalımın içinde. Ekonomık so
runların ulaştığı boyutlar artık 
gizlenemez oldu. Sokaktaki adam 
ekonomik sorunlara ilgi duyuyor. 
İşslz dolaşanlar, işsizliğinln 
nedenlnl öğrenmeye çalışıyor. 
Ay sonunu getirerneyenler flyat
lardakl artışın nedenlerı Uzerin
de düşünüyor. İşçlsiyle, köylü
süyle, memuruyla tüm emekçi 
sınıf ve tabakalar ekonomık gi
dlşle ilgilenlyor. Sorunlarına 
çözüm beklerken kıyasıya eleş
tlrilerde bulunuyor. 

SANAyici LERiN 

iZM iR  

TOPLANTISI 
Bu eleştırilere geçtiğimiz 

hafta içinde sermaye sınıfının 
sanayici kesimi de katı ldı. İz
mlr'de toplanan sekız bölgenin 

sanayi odaları başkan. başkan
vektlleri ve sekreterlerI, Sakıp 
Sabancı başkanlığında bir top
lantı yaptı. Toplantı gizli idI. 
Basına yapılan açıklamada dış 
ticaret açığının korkunçluğu di
le getirildi ve ithalat serbestı
sine 80n verilmesinin zorunlu
luğuna değinildi. 

SANAy i ODALARı IN 

GAYRIRESMi BiRLici 
İzmır'de yapılan bu toplan

bnı" önemU bir yönilnii de sana
yicilerin. biraraya gelme ve 
kendı sorunlarına daha bağımsız 
çözümler arama özlemi oluştu
ruyor. Sanayı ooalarının yasal 
üst örgütü Olalar Birıığl. Bu 
bIrliğin içinde Ticaret Olaları 
da yer alıyor. Sanayiciler Ise 
daha bağımsız hareket etmek 
Istiyor. 

Du bağımsız hareket IstemI 
sermaye sınıfının iç çellşkile
rlnden doğan bır sonuç. Sanayi
ciler kendıçıkarlarını, çeliştIk
Ieri kesimlere karşı örgütlü ve 
bağım.ız olarak savunmak isti
yorlar. Kamuoyunda ve hükUmet 
üzerinde ağırlıklarını örgütlü 
olarak daha Iyi duyuracaklarının 
bilincindeler. Nitekim yaptıkları 
basın toplantısı kitle Ilaberleşme 
araçlarında genış ölçUde yer 
aldı. 

Ancak kurdukları örgUt res
mi bır temelden yok.un. Bu du
rum toplantının önemini azalt
mıyor. Adana sermayesinin bir 
numaralı adamının başı çekmesi 

YURlNUş - 19 Ağustos 1975 - LO 

Ise toplantıya değişik anlamlar 
da getırıyor. 

[DE 

TÜ iAD DEGi L  DE , 
SANAyi ODALARı 

BiRLici 
Sanayicilerin bağımsız ha

reke t etme özlemi yenı değil. 
istanbullu sanayicilerin ön ayak 
olup kurduğu bir dernek var. 
nırk Sanayicileri ve İş Adamla
rı Derneğı' Bu dernek varlığını 
ve etklnııl!lnl sUrdUrürken yenı 
bir' blrll1l'e gidilmesinin değişik 
bır anlamı 0ls8 gerek. 

TUSİAD, büyUk ölçüde Koç 
ve Eczacıbaşı'nın görüşlerini 
yansıtan. istanbul tekelci ser
mayesinin bır derneği. Sanayi
cilerin tümünün, el!er ortak çı
karların savunulması amaç ise, 
bu dernekte toplanmaları gere
kirdI. Ancak durum farklı. Sa
nayiciler arasında da çıkar çe
lişkiıeri var. 

Bu çıkar çelişkilerine en 
bUyük neden Iç finansman soru
nunun ciddI boyutlar kazanma.ı. 
Kredi olanaklarının istanbul sa
naylcilerinden yana çalışması, 
Anadolu .anaylcllerlnl kızdı rı
yor. Mevcut kredi olanakların
dan aynı oranlarda yararlanmak 

isteyen Anadolu sanayicileri İs
tanbuJ1u karşılarına almaktan 
çekinmlyorlar. 

Çelişki yalnız Iç finansman 
sorunlarından doğmuyar. Devle
tin diğer olanaklarından yarar
lanma konusunda da çelişkiler 
sözkonusu. Anadolu sanayicileri 
bu nedenle ayrı bır birlik içinde 
hükümeti eUdlernek istiyorlar. 

SAK I P  ABANCI'  i N  
TELGRAflARı 

Sakıp Sabancı ,  Başbakan'a, 
Ticaret Bakanı'na ve Maliye 
Bakanı'na 11. 7 . 1975 tarihinde 
58908, 58913, 58915 numaralı 
Uç telgraf çekıyor. Telgrafların 
her Uçü de aynı konuda. Sabancı 
özel sektör yatırım kotaları ıçin 
mUracaatların önce odalara ya
pılmasını öneriyor. 

BugUnkü uygulamada bu ko
nudaki başvurmalar önce Tica
ret BakanIJitl'na yapılıyor. Sa
bancı bu başwrma ların önce 
odalora yapılmaBını burada ge
liştirilen dosyaların bakanlı�a 
iletilmesini Istiyor. Bu Isteğin 
gerekçesiz olmadığı açık. Bu da 
sanayiciler arası Iç çellşkHerln 
bır sonucu. Bakanlıkta etkin du
rumda olan sanayiciler bu ko
talardan daha büyUk bir kolaylık
la yararlanıyor. Bu etkin sana-

yicilerln İstanbul'lu olduklarını 
ayrıca beli rtmeye gerek yok. 
İlk başvurmaların odalara ya
pılması Anadolu sanayicilerini 
etkın bır duruma getirecek. 

Konu Ithalat reJimi görüş
melerinde ele alınacak. MC hü
kUmetı durumu şimdilik geçiş
tı rmlş oluyor. 

i IJRACATÇI LAR 

ACZINDA'I 

BAKLAYı Çı KARDı 
Dış ticaret açığındaki ıuzlı 

artış, özellikle Ihracatın artırı
tamaması, thracatçılara olan 
Itibarı arttırdı. ihracatın artı
rılması için cepheci lerln ihra-

Sanayiciler 

Ortak 
Sermaye s ın ıf ın ın  öze l l i kl e  sanayici kesimi TUrkiye 'nin 

ekonomi k  gidiıinden son derece kaygulu . Bu konudaki kaygu la'" 
r ın ı , gerektiğinde MC hukUmetini de eıeıtirerek dile getirmek
'ten çekinmiyorlar. Birbirini izleyen bi ldiri ler , raporlar yayın
l ı yor , toplantılar dUzenl iyerek çıkarlarına uygun dUıen çözUm
ler öneriyorlar. 

TUrk Sanayici leri ve iı Adam ları Derneği ,  1975 ' in  i l k  
alı ı  ayı ndaki ekonomik gel iımelerden duydukları kaygulorı ya
yın ladıkları raporda di le getirirken , MC hukUmetinin kısa dö
nem l i  çözUm lerine açıkça kar�ı çı ktı . 

Geçtiğimiz hafta izmir'de toplanan sanayiciler ise, 
öze l l ikle dıı ti caret açığının hızlı artııı ndan doğacak sonuç lcra 
di kkatleri çekerken soruna çöz Um olarak, i thalattaki serbestiye 
son verilmesini ve dıı ti caret polit ikası n ı n  yeniden yönlendiri l 
mesini önerdi ler.  

Sermaye s ın ıf ın ın tedirginl iği  yersiz değ i l .  TUrkiye eko
nomik alanda son derece ciddi sorunlarla kar�ı karı1ya. Ekono
mide sermaye sınıfı nı n ,  öze l l ik le sanayici kesimi n  tedirginl iğine 
yol açan öneml i  darb�azlar var. Bunlardan önemini ve ağır l ığ ı
nı en çok duyuranı dı�  ticarette kar� ı l aıı lan durum . Dıı  ticcret 
açığ ın ın  h ız l ı  artııı mevcut döviz stoklar ı n ı n  erimesine neden 
oldu . 

Döviz stoklar ın ın  erimes i ,  yeni yatırımların durmasına, 
mevcutların ise varlı  kı arı nı sUrdUrememesine neden olur .  TUrki
ye'de sanayileıme bUyuk ölçUde d ı ıa bağ ım l ,  olarak geliıiyor. 
Bazı hammadde ve ara maddeler ithal edi l iyor. Bunlar ı n  getiri
lememesi fabrikaların kapatı lması demek .  Sanayi ci ler bu duru
mun farkı nda. Bu nedenle serbest ithalata karıı ç ı kıya lar . it
halatın sorumsuzca yapı lmasını  istemiyorl ar .  Dıı  ticaretin yeni
den dUzenlenmesini öneriyor lar. 

Serbest i thalata karıı ç ık ı ı ,  ister istemez Ortak Pazar ' l a  
i l iıkileri ö n  plana çı karıyor. Ortak Pazarl a  Turkiye arasındaki 
anlaırnalar dıı ticaret serbeslisini amaçlıyor. TUrkiye i l e  Ortak 
Pazar arasındaki gllmruk duvarları giderek s ı fıra i ndirilecek , 
mi ktar kıs ıt lamaları kaldırı lacak, ithalatta tam serbesti sağla
nacak. 

Anla�malarda var olanve 1973'ten bu yona uygulanan bu 
hukUmler, sanayic i ler in  serbest ithalata kar}l t l ıklC'rıy la  çeliıi 
yar. Sanayici ler de bunu bi ldiklerinden, ya da son uygulama
larla somut olarak durumu gördUklerinden Ortak Pazarlo i l iıki -
lerin yeniden gözden geçirilmesini öneriyorlar . Böylece serbest 
i tholatn karı i göruı lerini bu öneriy le  bUtUnl uyorlar. 

Gerçekten Turkiye, Ortak Pazarlo arasındaki anla$mo
lar çerçevesinde 1967 ithalat ın ın  yUzde 35 ' i ni serbestleıtirmiı 
durumda. 1976'do bu oran yUzde 40'0 çı kacak ve y ı l lnr i tibariy
le giderek bu aran arttı r ı l acak. GUmruk duvar ları nda ise ılm: 
diden yUzde 10' Iuk bir indirim yapı ldı . Bu do onlaımalarlo sap-

boyutlar boyutlar artık artık 
Sokaktaki adam adam 

sorunlara ilgi duyuyor. duyuyor. 
işsizliğinln işsizliğinln 

öğrenmeye çalışıyor. şıyor. 
getirerneyenler flyatflyat

nedenlerı UzerinUzerin
İşçlsiyle, köylüköylü

tüm emekçi emekçi 
ekonomık gigi

Sorunlarına Sorunlarına 
kıyasıya eleş

bulunuyor. 

eleştırilere geçtiğimiz 
sermaye sınıfının 

de katı ldı. İz
sekız bölgenin 

başkan. başkan. başkanbaşkan
sekreterlerI, Sakıp sekreterlerI, Sakıp 

Sabancı başkanlığında bir toptop
Toplantı gizli idI. idI. 

açıklamada dış dış 
korkunçluğu didi

ithalat serbestıserbestı
verilmesinin zorunlu

ODALARı IN 

BiRLici 
yapılan bu toplan

yönilnii yönilnii de sana
raraya gelme ve ve 

daha bağımsız bağımsız 
özlemi oluştuoluştu

ooalarının yasal yasal 
Olalar Birıığl. Bu Bu 

Ticaret Olaları Olaları 
Sanayiciler Ise Ise 
hareket hareket etmek etmek 

hareket IstemI 
iç çellşkile

sonuç. Sanayisonuç. Sanayi
ıkarlarını, çeliştIkçeliştIk

karşı örgütlü ve ve 
savunmak istiisti

Kamuoyunda ve hükUmet hükUmet 
ağırlıklarını örgütlü örgütlü 

duyuracaklarının klarının 
Nitekim yaptıkları yaptıkları 

kitle Ilaberleşme Ilaberleşme 
genış ölçUde 

Ise toplantıya değişik anlamlar 
da getırıyor. 

[DE 

TÜ TÜ iAD DEGi L  DE , 
SANAyi ODALARı 

BiRLici 
Sanayicilerin bağımsız ha

reke t etme özlemi yenı yenı değil. değil. 
istanbullu istanbullu sanayicilerin ön ayak ayak 
olup olup kurduğu bir dernek var. dernek var. 
nırk nırk Sanayicileri ve İş AdamlaAdamla
rı Derneğı' rı Derneğı' Bu dernek varlığını varlığını 
ve ve etklnııl!lnl sUrdUrürken yenı yenı 
bir' bir' blrll1l'e gidilmesinin gidilmesinin değişik değişik 
bır anlamı 0ls8 gerek. 

TUSİAD, büyUk ölçüde Koç 
ve Eczacıbaşı'nın görüşlerini 
yansıtan. yansıtan. istanbul tekelci serser
mayesinin mayesinin bır derneği. SanayiSanayi
cilerin cilerin tümünün, el!er ortak çıortak çı
karların karların savunulması amaç ise, ise, 
bu bu dernekte toplanmaları geregere
kirdI. kirdI. Ancak durum farklı. Sadurum farklı. Sa
nayiciler nayiciler arasında da çıkar çıkar çeçe
lişkiıeri var. lişkiıeri var. 

Bu Bu çıkar çıkar çelişkilerine çelişkilerine en en 
bUyük bUyük neden finansman 

isteyen isteyen Anadolu Anadolu sanayicileri İs
tanbutanbuJ1u karşılarına karşılarına almaktan 
çekinmlyorlar. çekinmlyorlar. 

Çelişki Çelişki yalnız yalnız Iç Iç finansman finansman 
sorunlarından sorunlarından doğmuyar. DevleDevle
tin diğer tin diğer olanaklarından yararyarar
lanma lanma konusunda da çelişkiler çelişkiler 
sözkonusu. sözkonusu. Anadolu sanayicileri sanayicileri 
bu bu nedenle ayrı bır birlik içinde içinde 
hükümeti eUdlernek istiyorlar. 

SAK I P  ABANCI'  i N  
TELGRAflARı 

Sakıp Sakıp SabancSabancı ,  BaşbaBaşbakan'a, kan'a, 
Ticaret Ticaret Bakanı'na ve Maliye Maliye 
Bakanı'na Bakanı'na 11. 7 . 1975 tarihinde 
58908, 58908, 58913, 58915 numaralı 
Uç Uç telgraf çekıyor. Telgrafların 
her her Uçü Uçü de aynı konuda. Sabancı Sabancı 
özel sektör yatırım kotaları ıçin ıçin 
mUracaatların mUracaatların önce odalara yaodalara ya
pılmasını öneriyor. 

BugUnkü uygulamada bu ko
nudaki başvurmalar önce Tica
ret ret BakanIBakanIJitl'na Jitl'na yapılıyor. SaSa
bancı bancı bu başwrma ların önce önce 
odalora odalora yapılmaBını burada gege
liştirilen liştirilen dosyaların bakanlı�a bakanlı�a 
iletilmesini iletilmesini Istiyor. Bu Isteğin Isteğin 

Sana

Sermaye Sermaye s ın ıf ın ın  s ın ıf ın ın  öze l l i ke l l i k
ekonomi k  i k  gidiıinden son derece 
r ın ır ın ı , gerektiğinde MC hukUmetini 
'ten 'ten çekinmiyorlar. Birbirini 
l ı yor , toplantılar dUzenl iyerek 
ler öneriyorlar. 

TUrk Sanayici leri ve 
alı ı  ayı ndaki ekonomik gel iımel
y ın ladıkları raporda di le getirirk
nem l i  çözUm lerine açıkça kar�ı 

Geçtiğimiz hafta izmir'de 
özözel l ikle dıı ti caret açığının 
didi kkatleri çekerken soruna çöz 
son son verilmesini ve dıı ti caret 
mesini mesini önerönerdi ler.  di ler.  

Sermaye s ın ıf ın ın tedir
nomik alanda son derece ciddi 
mide mide sermaye sınıfı nı n ,  öze l l ik le
yol yol açan öneml i  darb�azlar var. 
nı nı en çok duyuranı dı�  ticarette 
açaçığ ın ın  h ız l ı  artııı mevcut döviz stokla
olduoldu . 

Döviz stoklar ın ın  erime
mevmevcutların cutların ise ise varlı  varlı  kı kı arı nı sUrdUrememesine sUrdUrememesine 
ye'de ye'de sanayileıme bUyuk ölçUde 
Bazı hammadde ve ara maddeler 
lememesi fabrikaların kapatı lması 
mun mun farkı nda. Bu nedenle serbest 
halatın sorumsuzca yapı lmasını  
den den dUzenlendUzenlenmesmesini ini öneriyoröneriyor

Serbest Serbest i thi thalata alata karıı karıı 
i l iıkileri iıkileri ö n  plana çı karıyor. 
anlaırnalar dıı ticaret serbeslisini 
Pazar arasındaki gllmruk duva
mi ktar kıs ıt lamaları kaldırı lacak, 
nacak. nacak. 

Anla�malardaAnla�malarda var olanve olanve 
hukUmler, hukUmler, sanayic i ler in  serbest 
yar. yar. Sanayici ler de bunu bi ldikl
larla larla somut olarak durumu gördUklerinden 
lerinlerin yeniden gözden geçirilmesini 
i ti tholatn karı i göruı lerini bu öneri

Gerçekten Gerçekten Turkiye, 



sınıfını birbirine düsürürken 
• 

• 

cözümde caresız 
• 

catçıl"ra saiilamndığı olanak 
kalmadı. O kadar ki taban fiyat
larını tUm oy kayıplarını göze 
alarak düşlik tuttular. 

Ancak sermaye sınıfının bu 
şımarık çocukları bu kadarla 

yetlnmlyordu. Gerçek Istekleri
nin ne olduğunu sonunda açıkla
dılar. Tarım UrUnleri ihraca-

ve 

Pazar 

• 

tında vergi Iadesi istlyorlardı. 
Billndiğl gibi Ihracatta ver

gi iadesi yalnız sanayı ürUnleri 
ıçın geçerll. Tarım ürUnlerl 
kapsam dışı. ithalatta sağlanan 
gUmrUk bağışıklıklarının doğur
duğu vergi kayıpları önem ii 0-
ranlara varırken. tarım ilrii.n
leri ihracatında da vergi iadesi 

iSMAiL COŞAR · 

tonan bir takvim çerçevesinde giderek artacak.  
Sanayici lerin günUmüz ko�u lJarı ndaki öneri leri san de

rece anlam l ı  ve önem l i .  Öneri bir yandan kontrol l u  bir dlj tico
reti içerirken öbür yandan Ortak Pazar' ı , açı ktan olmasa bi le,  
karjısına a l ıyor. Bunlar hiç kUjkusuz d lj  ticaretin devletlejti
ri lmesi veya Ortak Pazar ' l a  i l ijkilerin kesilmesi anlamına gel 
miyor. Ancak körü körüne bir bağl ı l ığ ın  do bir yana bırakı lma
sını  içeriyor. 

Bu öner i lerin pol it ik plandaki yankılorını önümUzdeki 
günlerde iz leyeceğiz.  MC hUkUmeti nin bu öneri ler doğrultusun
da yapabi lecekleri son derece s ın ı r l ı .  Ortak Pazar ' l a  mevcut 
onlaımalar, ithalôtın kıs ı t lanmas ı na olanak vermiyor. Yunanis
tan ' ı n  Ortak Pazar'a tam Uye l ik  iç in  bajvurması ,  TUrkiye 'nin 
anlajlllalarda değijikl ik önerisiyle Ortak Pazar 'a bajvurmasını 
s ın ır layan bir faktör. Eldeki tek olanak devalUasyon. Ancak 
sanayici ler buna da kes in l i kle karjl . DevalUasyon maliyetleri 
artt ı r ıc ı  oir çözUm. iç pazar sorunlarının gUndemde olduğu bir 
ortomda maliyet artıılannı fiyatlara yansı tmak sanayici ler i çin 
anlam l ı . deği l .  

MC hUkUmeti açıs ından sorunageçici çözumlerle yaklaj
makton öte bir a l ternatif yok. Nitekim cepheci ler de bunu ya
pıyor. Çok kısa döneml i  döviz ol anakları sağlayarak sorunu 
çözümlemeye, daha doğrusu seçimlere kadar sorunu idare etme
ye çal l jıyorlar. Ancak aldandı kları bir nokta var . Türkiye 'nin 
değiıen çehresi sermaye s ı n ı fın ı  da etkil iyor. Sermaye sınıfı , 
cepheet lerin geçici çözUmlerine prim vermez oldu. Cepheye 
kıyasıya elejtiri yönel tiyorlar . 

Bu gel iimeler CHP açısı ndan do son derece anlam l ı .  
CHP'nin özel l ik le üzerinde durması 'gereken konu , cephecilerin 
d ı)  ticaret açığı karııs ı nda getirdikleri çözUmlerolmal l .  Dövize 
çevri lebi lir mevduat hesabı , bu hesaptan açı lan kredi ler,  döviz
le a l ı nan tahvi l lereverilen primler çakuzun almayan bir dönem
de döviz kaybına yol açacak tedbirler . CHP eğer kendini iktidara 
alternatif olarak görüyorsa bu tedbirlerin getireceği kUlfetin 
kendisi tarafından çekil eceğini de bi lmel i .  ÖnUmüzdeki yıl  d l j  
ti caret sorunu oğır l 'ğ ,n, daho do buyuk bir ö l çUde duyurocok. 
CHP bu konularda sessiz . Ekonomik konularda ciddi elejtiriler 
getirerniyor. 

CHP'nin Ortak Pozar konusunda do duıUnmesi gerek. 
Yedi ayl ı k  iktidarında bu konuda ciddi bir adım otomodı . Bu 
konuda yapt ığı , sorunu komisyona havale etmek oldu . Komisyo
nun hazırladığı rapor ise sUmen al t ında kald ı . 

MC hukUmetinin aldığı ekonomik tedbirleri , sanayici
ı.,in e l e)tirmesi ve öneriler öne sUfmesi son derece i lginç.  Bu 
olgu bir yandan cephed ierin ekonom ik al anda iyice sıkııtığını 
ortaya koyarken, diğer yandan iktidar al ternatifi muhalefete de 
bir uyarı olsa gerek. 

CEPiili HÜKUMETI. 
SOVYETLER BİRLici'NiN 
PAMUK SATıN ALMA iSTEMtyLE iLGiLi OLARAK 
TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK iSTEDici l:ZMANA 
viZE VERMEDE GÜÇLÜK ÇıKARDı 
PAMUK iHRACATı 
BÜYÜK TıKANıKLlK içiNDEYKEN. 
CEPHENiN 
ZEHİR HAFtyELiCE MERAK SARMASı. 
iKi BiN TON PAMVCl:N TESLiMiNiN iKi AY GEciKMEsiNE 
YOL AÇTı' 

uygulanmasına gidilmesi devlet 
gelirlerinin önemıı ölçüde azal
masına neden olacak. 

FINDIK 

i HRACATıNDA 

VERGi iADESi 

İhracatçılar Isterde cephe
eBer vermemezllk eder mi ? 
Tarım UrUnler! ihracatında ver
gi Iadesi uygulaması başladı bi
le. İlk uygulama kararı fındık 
için alındı. Vergi Iadesi oranı 
yilzde LO. 

Bu uygulamayı dll\er tarına 
ürUnlerinln Izleyeceğl muhakkak. 
Fındıkta saptanan taban fiatı 14 
TL. Geçen yı la oranla 50 kuruş -
luk bır artış var. Bu'taban ftya
tının Uretlclyl mutlu kı lmadıği 
bır gerçek. Nncak fındık i hra
catında önemli tıkanıklıklar var. 

Dış fiatlar düşlik ve talep az. 
Politlk nedenler ağır basmasa 
fındığa geçen yıldan daha düşlik 
bır ftyat saptamak gerekirdI. 
Ancak geçen yıldan düşlik fıyat 
vermemek cepheeller ıçın bır 
namus sorunu. 

ORTAK PAZAR 

TARIM 

ÜRÜNLERi İH RACATINA 
KOLAYLıK SACLAMIYOR 

Tilrkiye ile Ortak Pazar 
arasında varolan nnlaşm3lar 
tarım ürUnleri konusundada hü
kUmler taşıyor. 1 Ocak 1973 ta
ıtbinde yilrUrıuğe giren ve Tilr
ldye ile Ortak Pazar arasında 
"geçış dönemi" ııışkllerinl dü
zenleyen Katma Protokol uyarın
ca, Ortak Pazarlın, TUrkiye ile 
yapacağı görUşmeler sonunda 
TUrkiyeInin tarım Urunleri ihra
catında kolaylıklar sağlam.sı 
gerekiyor. 

Konuya ııışkin bırıncı tarım 
görüşmelerinin 1973 yılında ya
pılıp sonuçlanması gerekiyordu. 
1975 yılına geıınmlş olmasına 
rağmen bu görüşmeler sonuç
lanmış değlı. Bundan da öte 1975 
yılında Ikıncı tarım görUşmele
rının başlaması gerekiyor. BI
rinci bitmeden Ikıncının başla
ması olanaksız. 

DIkkatleri çeken nokia Or
tak Pazar'ın bu konudaki yilkUm
ıuıUğilnü sUrekıı ertelemesI. Bu
na karşın Oriak Pazar UçUncü 
Ulkelıırle yaptığı anlaşmalarda 
bu Ulkelere, 'lUrklye'ye uygula
makia olduğu ödUnlerden fazla
sını veriyor. 

Bu konuda yilzlerce örnek
ten en yenisi isratPe domates 
salçasında sağlanan olanak. Do
mates salçası fabrikalarının 
kapanınaması ıçın Tilrkiye'nln 
!tıracatını arttırmas! gerekiyor. 
Bu konuda İsraille tanınmış olan 
haklar 'lUrkiye'ye halen tanınmış 
değiı. 

İhracatın artmasını isteyen 
ve bu yönde ihracatçıların her 
Isteğini karşılayan cephecıler, 
dış Ilişkilerde etkin bır çabayla 
ihracatı arttırma olanaklarını 
zorlamıyorlar. TUrkiye yalnız 
politik yönden değil ekonomık 
yönden de dış iıı şkllerlnde etkln
Ukten uzak. Anlaşmaların ken;. 

dlslne yilkledlklerlni harflyen 
yerine getirirken haklarını al
mada 80n derece beceriksiz. 

SOVYETLER BiRLici 

UZMANll'iIN ViZESi 

NEDEN UZADı ? 

nına clze vennede gUçllik çıka
rılması. Sovyetler Birliği l'IIr
kiye'den pamuk satın almaya ka
rar verır. Bağlantılar yapılır. 
iık partide iki bın ton pamuk a
lınacak. Teslimi Mayıs ayında 

yapılacak. 
Sovy�tler Birliği bır uzma

nını Tilrklye'ye yollamak I ster. 
Ancak Cephe Iktidarının zehir 
haflyelerl vıze konusunda gUçlUk 
çıkarırlar. Vize işleminin so
nuçlanması ayları bulur. Teslim 
Ise ancak bu ay olabılecek. 

Pamuk Ihracatında karşıla
şılan sorunlar herkesçe bııınl
yor. TUrkiye Ihracatının dUş me
sinde pamuğun büyilk rolU var. 
İhracatın yUzde 30'unu pamuk 
oluşturuyor. Durum böyle Iken 
Ihracatta gUçllikler çıkarılması .. 
anlamak zof. Öküz altında buza
i\ı arama alışkanlığı Tilrklye'nln 
1975 dUzeyinde hala sürecek mi ? 

Sovyetler ikinci parti pamuk 
alımında da bulunacak. Alınan 

Cep.hectierln dış ekonomık pamuk miktarı 1700 ton clvarın
Ilişkilerindeki t�rsliklerlne bir da. Bakalım aynı sorunlarla 
örnek de Sovyetler Birliği uzma- karşılaşılacak mı ? 

Edebiyatımız ın  en önem l i  dönemlerinden biri 
Marksist açıdan irdeleniyor: 

60. ÖLÜM YıLDÖ NÜMÜNDE 
MA T ERYAL iST, i NSANCI 
iLK şAiRiMiz 

T E V F i K  F i K R E T  
ÖZEL SAYıSı 

ş .  Kurdaku l ,  A. Ilehromoğ l u ,  K.  Ertop, A .  Bezir
ci , T. Kut lay ,  H. Al t ı nkaynak , M .  Bayrak' 1 n  yazı 
ve incelemeleri. 

Bir soruıturmo. (Yanıt lar:  A. Kodir) 

Tevfik Fikret ' in  özel hay.at1 Uzerine, hayatta kolon 
tek arkadaj1 Sa l i h  Kerarnet Nigô�la bir konu�ma. 

Bir oturum . 

Hokk, ndo yaz ı l anlardan seçmel er ( Z .  Gökal p ,  N .  
Hikmet, A .  H .  Tonpınar) 

Şiir lerinden ve yaz ı l arı ndan seçmeler 

Torihçe , bibl i yografya , belgeler, fotoğraflar 

M i L i T A N .  Her soy", bir edebiyat olay,dır 
PK. 893 Sirkeci -istanbu l 
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giderek artacak.  
ko�uko�u lJarılJarı ndaki önerindaki öneri leri leri san dede

bir yandan kontrol l u  bir dlj ticoco
Pazar' ı , açı ktan olmasa bi le,  b i le,  

kUjkusuz d lj  ticaretin devletlejtidevletlejti
ijkilerin kesilmesi anlamına gel l 

ı l ığ ın  ğ ın  do bir yana yana bırakı lmaa

ndaki yankılorını önümUzdeki önümUzdeki 
hUkUmeti nin bu öneri ler doğrultusundoğrultusun

s ın ı r l ı .  Ortak Pazar ' l a  mevcut mevcut 
na olanak vermiyor. Yunanis
iç in  bajvurmasbajvurması ,  TUrkiye 'nin 

risiyle Ortak Pazar 'a bajvurmasını urmasını 
olanak devalUasyon. Ancak Ancak 

karjl . DevalUasyon maliyetleri maliyetleri 
unlarının gUndemde olduğu bir olduğu bir 

artıılannı fiyatlara artıılannı fiyatlara yansyansı tmak sanayici yici ler i çi çin in 

sorunageçici çözumlerle yaklajyaklaj
Nitekim cepheci ler de bunu yaya

ol anakları sağlayarak sorunu sorunu 
seçimlere kadar sorunu idare etmeetme

kları bir nokta var . Türkiye 'nin 'nin 
da etkil iyor. Sermaye sınıfı , 

prim vermez oldu. Cepheye Cepheye 

ndan do son derece anlam l ı .  m l ı .  
durması 'gereken konu , cephecilerin ecilerin 

getirdikleri çözUmlerolmal l .  Dövize Dövize 
hesaptan açı lan kredi ler,  dövizdöviz

primler çakuzun almayan bir dönemdönem
tedbirler . CHP eğer kendini iktidara 

tedbirlerin getireceği kUlfetin 
de bi lmel i .  ÖnUmüzdeki yıl  d l j  

do buyuk bir ö l çUde duyurocok. 
Ekonomik konularda ciddi elejtiriler 

konusunda do duıUnmesi gerek. 
konuda ciddi bir adım otomodı . Bu 

komisyona havale etmek oldu . Komisyo
alt ında kald ı . 
ekonomik tedbirleri , sanayici

sUfmesi derece i lginç.  Bu 

FINDIK 

i HRACATıNDA 

VERGi iADESi 

İhracatçılar Isterde cephe
eBer vermemezllk eder eBer vermemezllk eder mi ? mi ? 
Tarım Tarım UrUnler! ihracatında verver
gi gi Iadesi uygulaması başladı bibi
le. le. İlk uygulama kararı fındık fındık 
için için alındı. Vergi Iadesi Iadesi oranı oranı 
yiyilzde lzde LO. LO. 

Bu uygulamayı dll\er tarına 
ürUnlerinln ürUnlerinln IzIzleyeceğl leyeceğl muhakkak. muhakkak. 
Fındıkta Fındıkta saptanan taban fiatı 14 14 
TL. TL. Geçen yı la oranla 50 kuruş --
luk bır artış var. Bu'taban ftyaBu'taban ftya
tının tının Uretlclyl mutlu kı lmadıği ği 
bır bır gerçek. gerçek. Nncak fındık i hrahra
catında önemli tıkanıklıklar var. 

Dış Dış fiatlar fiatlar düşlik düşlik ve talep talep az. az. 
Politlk Politlk nedenler ağır basmasa basmasa 
fındığa fındığa geçen yıldan daha düşlik düşlik 
bır bır ftyat saptamak gerekirdI. kirdI. 
Ancak Ancak geçen geçen yıldan yıldan düşlik düşlik fıyat fıyat 
vermemek cepheeller ıçın bır 
namus sorunu. 

ORTAK PAZAR 

TARIM 

ÜRÜNLERi İH RACATINA 
KOLAYLıK SACLAMIYOR 

Tilrkiye ile Ortak Pazar 
arasında arasında varolan nnlaşm3lar varolan nnlaşm3lar 
tarım tarım ürUnleri konusundada hühü
kUmler kUmler taşıyor. 1 Ocak 1973 ta1973 ta
ıtbinde ıtbinde yilrUrıuğe giren ve TilrTilr
ldye ile ldye ile Ortak Pazar arasında Pazar arasında 
"geç"geçış dönemi" ııışkllerinl düdü
zenleyen zenleyen Katma Protokol uyarınuyarın
ca, ca, Ortak Pazarlın, TUrkiye TUrkiye ile ile 
yapacağı yapacağı görUşmeler sonunda sonunda 
TUrkiyeTUrkiyeInin tarım Urunleri ihraihra
catında catında kolaylıklar kolaylıklar sağlam.sı sağlam.sı 
geregerekiyor. kiyor. 

Konuya Konuya ııışkin ııışkin bırıncı bırıncı tarım tarım 
görüşmelerinin 1973 yılında yaya
pılıp sonuçlanması gerekiyordu. gerekiyordu. 
1975 yılına geıınmlş olmasına olmasına 
rağmen bu görüşmeler sonuçsonuç
lanmış değlı. Bundan da öte 1975 1975 
yılında Ikıncı tarım görUşmelegörUşmele
rının başlaması gerekiyor. BIBI
rinci bitmeden Ikıncının başlabaşla
ması olanaksız. 

DIkkatleri çeken nokia Or
tak Pazar'ın bu konudaki yilkUm
ıuıUğilnü sUrekıı ertelemesI. Bu

kapanınaması kapanınaması ıçın Tilrkiye'nln ye'nln 
!tıracatını !tıracatını arttırmas! gerekiyor. iyor. 
Bu konuda İsraille tanınmış olan olan 
haklar 'lUrkiye'ye haklar 'lUrkiye'ye halen halen tanınmış tanınmış 
değiı. 

İhracatın artmasını isteyen 
ve bu yönde ihracatçıların her 
Isteğini Isteğini karşılayan cephecıler, cephecıler, 
dış dış Ilişkilerde etkin bır çabayla çabayla 
ihracatı ihracatı arttırma olanaklarını olanaklarını 
zorlamıyorlar. TUrkiye zorlamıyorlar. TUrkiye yalnız yalnız 
politik politik yönden değil ekonomık ekonomık 
yönden yönden de dış iıı şkllerlnde etklnetkln
Ukten uzak. Ukten uzak. Anlaşmaların ken;. Anlaşmaların ken;. 

dlslne dlslne yilkledlklerlni harflyen harflyen 
yerine yerine getirirken getirirken haklarını alal
mada 80n derece beceriksiz. 

SOVYETLER BiRLici 

UZMANll'iIN ViZESi 

NEDEN UZADı ? 

iık partide iki 
lınacak. Teslimi 

yapılacak. 
Sovy�tler 

nını Tilrklye'ye 
Ancak Ancak Cephe 
haflyehaflyelerl vıze
çıkarırlar. çıkarırlar. Vize 
nuçlanması nuçlanması ayları 
Ise Ise ancak ancak bu bu ay ay 

Pamuk Pamuk Ihracatında 
şılan şılan sorunlar 
yor. yor. TUrkiye Ihracatının 
sinde sinde pamuğun 
İhracatın yUzde İhracatın yUzde 
oluşturuyor. oluşturuyor. Durum böyle Iken 
Ihracatta Ihracatta gUçllikler 
anlamakanlamak zof. Öküz 
i\ı i\ı arama alışkanlığı 
1975 1975 dUzeyinde 

Sovyetler ikinci Sovyetler ikinci 
alımında alımında da bulunacak. 

Cep.Cep.hectierln hectierln Cep.hectierln Cep.Cep.hectierln Cep. dış dış ekonomık ekonomık pamuk pamuk miktarı miktarı 
IlişkiIlişkilerindeki t�rsliklerlne bir da. Bakalım 
örnek örnek de SovyetSovyetler Birliği uzma-Birliği uzma- karşılaşılacak karşılaşılacak 

Edebiyatımız ın  en önem l i  dönemlerin
Marksist açıdan irdeleniyor: 

60. ÖLÜM YıLDÖ NÜMÜNDE 
MA T ERYAL iST, i NSANCI 
iLK şAiRiMiz 

T E V F i K  F i K R E T  
ÖZEL SAYıSı 

ş .  Kurdaku l ,  A. Ilehromoğ l u ,  K.  Ertop, 
ci , T. Kut lay ,  H. Al t ı nkaynak , M .  Bay
ve incelemeleri. 

Bir soruıturmo. (Yanıt lar:  A. Kodir) 

Tevfik Fikret ' in  özel hay.at1 Uzerine, hayatta 
tek arkadaj1 Sa l i h  Kerarnet Nigô�la bir 

Bir oturum . 

Hokk, ndo yaz ı l anlardan seçmel er ( Z .  Gökal
Hikmet, A .  H .  Tonpınar) 

Şiir lerinden ve yaz ı l arı ndan seçmeler 

ToTorihçerihçe , bibl bibl i i yografya yografya , belgeler, belgeler, fotoğraflar 



DONYADA YDRt:MJ$ 

BMjrA LAPTA BÖLGE SINE 
OLMAK ÜZERE KlBRIS'IN 
Ç E ŞİTLi YERLERINE 
YERLEşriRiLMEK (&rENEN 
VE ÇoCUNLu/ju KlBRIS'TA 
SAVAşrTh.'TAN SONRA TERıds 
EDiLEN TÜRK ASKER VE 
AiLE LERİNDEN OLUŞAN BU 
GÖÇMENLER B!h1lK 
TEDiRGiNLİK iç iNDE. 

Kıbrıs ' ta 

Denktas fasİzmİ devam ediyor 
• 

KIBRIS ÇIKARTMASıNDAN SONRA, 
TORK KEsi�fiNE RL'M KEsiMiNDEN siGARA GETİRİLMESi 
YASAKLANDı' 
Bt:NA KARŞıLıK. Rt:M KESiMiNDEN GETiRİLEN 
iNGillz siGARALARı HALA TÜRK 
KEsiMiNDE içiLiYOR. Bt:NLARl. YASAGA RAC�lEN. 
DENKTAŞ'IN BAKANLARıNDAN 
MANYERA'NlN ORTAGI 
OLDt:Ct: BiR ŞİRKET GETiRİP SATTYOR. 
MA NYE RA. 
KıBRıS'TA siGARA "TicARETi" ŞEBEKESiNiN 
LIDERi. 

KıBRıS' ıN TÜRK Bt:RJl'VAZisi. 
Rt:MLARDAN KALAN SANAYİ TESiSLERiNi PAYLAŞMAK 
içiN ORTAK iSTEMiYOR. Bt: YÜZDEN. 
TÜRKİYE'DEN ADA 'YA 

• 

GELENLERE KARŞI çlKlYOn. Bt: NEDENLE. BAYRAKTARLlKLA 
ELÇiLİGiN ARASININ AÇ lLDICI 
iLERi SÜRÜLÜYOR. 

Faşizmln ekonomik temeli
ni, şiddetin arkasına saklanan 
sömürüyü ve bunun siyasal ku
rumlarını, hiç bir yerde Kıbrıs' 
ın Türk kesimindeki kaslar açık
ça görmek mümkün olmuyor. 
Denktaş ve arkadaşları, bütün 
bu özellikleri kişlliklerindebir
leştirıyorlar. Adına barış ve 
özgürlUk hareketi denen hareket
ten biryıl geçmiş olmasına rağ
men Kıbrıs'ta faşizm olanca gti
cUyle devam ediyor. 

Kıbrıs'ta faşizmi sürdUren
ler Denktaş ve arkadaşları. Sö
rnUrilyU sürdürenler de bunlar. 
Bunların kişi liklerin! teker teker 
ortaya koymak imkan dahlıınde. 
Sömürü Ile şiddeti birleştiren
lerln kişiliklerin! sergilemek 
bu yüzden kolay. Birörnek Den.<
taş'ın mutemet adamlarından 
ve bakanlarından Niyazi Manye
ra. Manyera, bugün Kıbrıs'ta 
sigara "ticareti" şebekesinin 
liderI. 

SiGARA OY U 

Kıbrıs'ın her iki kesimin
de de İngi liz sigarası lçııır. in
glıız sigaraları. ingiliz serma
yesiyle ortaklık halinde Rum ke
siminde Urelilir. TUrkler, Rum 
kesiminden sigara alıp satarlar. 
Kıbrıs çıkartmasından sonra, 
TUrkiye'den sigara getirtimesi 
kararlaştırıldı ve Rumkesimin
den sigara gellı-Ilmesl yasak
landı. nu yasağın anlamı şu: 
TUrk kcsl mlndckl csnaf, Rum 
h:Hlmlnc hridip dr)�rurJan doğru
y:ı HII(�u-;, : ı l ıp H:ıl:ım:ı ..; hHlo gel-

·/ ' I ' "  'II '. I" A�,,"i,," 1 " 7�, _ ı ı  

d i .  Ama TUrk kesiminde hala 
Rum kesiminden getiril�n İngi
liz sigaraları içiliyor. Bunları, 
yasağa rağmen, Denktaşlın ba
kanlarından Manyera'nın ortağı 
olduğu bir şirket getirip satıyor. 
Tabtı ,  biraz daha yUksek bir fi
yatla. " ÖzgUrlük" Kıbrıs'ın TUrk 
kesiminde daha pahalı sigara 
içmek anlamına geliyor. 

ASIL PAYLA MALI 

Manyera, tek deği 1, Oğuz 
Ramadan da Denktaş' ın bakan
larından bir diğeri. Toprak ağa -
81 Ramadan, tarım bakanı. "Kur
tarılmış" toprakları şimdi diğer 
toprak ağalarınadağıtmakla meş 
gul. O kadar ki TUrklye'den ge
tlrillp Kıbrıs'a yerleştirilen 40 
bın kadar göçmene bile toprak 
bulunamıyor. Bu yüzden TUrkiye' 
den gelen göçmenlerle Denktaş 
yönetimi arasındaki ilişkiler 
tanı bır gerglnllğe dönUşmUş 
durumda. 

Denktaş'ın siyasal lIderli
ğlni yaptığı Kıbrıs TUrk burju
vazisi, TUrkiyelden kimsenin 

gelmesin! de lstem!yor. ÇUnkU 
''kıırtarılmış'' bölgedeki sanayı 
kurumlar işletılmek için işadam
larına ''klralaruyor''. Kıbrıstın 
TUrk burJuvazisi, bunları pay
laşmak Için ortak istemiyor. 

Bu tartışma şımdı Kıbrıs' 
LO en önemlı sorunlarından bi: 
risl durumuna geldI. Bayraklar
lık'!a elçiııııın arası açıldı. El
çııık TUrklyo'den gelenleri tutu
yor. Bayraktarlık Ise Kıbrıs'!a 
kaynaşmış durumda. Dayraktar-

lık Ile Denklaş yönetımı arasın
daki Ilişki çok koyu. 

Kıbrıs'da Bayrak radyosu 
var. Herkes ismini blllr. Kıb
rıs'a "özgUrlUk geldikten" son
ra bile Bayrak Radyosu, Bayrak
tarlığın emir ve denetiminde. 
Denktaş yönettminin Turızm ve 
,anıtma Bakanlıb" olmasına rağ
men tek yayın organı, askeri bir 
emir ve denetım zlncirinln için
de. Böylece Kıbrıs'dakl TIlrk 
halkının tek yanlı şartlandırıl
ması devam ettlrlllyor. 

HÜR BAsıN ! 

"ÖzgürlUk" hareketinden 
sonra bile Kıbrıs basını özgilr
ıuğe kawşmadı. ÇUnkU gazete 
çıkarmak için matbaa getirmek 
ve Denktaş yönetiminden izin 
almak gereklı. Kıbrıs'lı ileri
eller bu yüzden Mersın'de bir 
gazete çıkarmayı dUşUnüyorlar. 
Denktaş'ın Kıbrıs'da gazete Çl
karmatarına Izin vermeyeceğin
den eminIer. 

Sadece gazete çıkarmak için 
değil gazete okumak için bile 
Denktaş'ın IUtfO gereklı.  TUrki
ye'den gelen gazeteler önce yö
netim tarafından okunuyor. Yd
netlm! eleştiren yazılar görül
dü mU daj!-ıtımı durduruluyor. 
"ÖzgUrlUk" hareketinden sonra 
bile Cumhurıyet Gazetesi ik! 
kez sansUr edildI. İkisinde de 
Denktaşlı eleştiren yazı vardı. 

"Barış" harekatının ilk yı
lında Kıbrıs'ın TUrk kesimine 
henUz özgUrlUk gelmedi. Denk
taş faşizminin şıddetı ve sömUrU
sU devam ediyor. 

" özgürlük göçü " nden 

-sahneler 

Lefkcıe , Ağustos I I  (upi): Kıbrıs ' l ı  bir  TUrk berber , 
Pazartesi gUnU Ada'nın TUrk i�gali altı ndaki Kuzey bölge
sine gi tmeden önce dukk6nı nın anahtarlarını Kıbr ı s ' l ı  Rum 
komıusuna verdi . it Benim için göz kulak ol . Oönebi l i r im . "  dedi . 

Ne var ki gazeteci lere ismini vermedi .  " Yönetici 
lerimiz, Rumlarla dost olmanızı istemiyorlor , "  diye açıkla 
dı . 

Bir baıko Kıkıs ' l ı  TOrk, Koro Mustafa Mehmet Mu� 
se l ,  daha önce Kuzey 'e giden kız ve erkek kardeı i ne ka
t ı l mayı reddetti . 

" insanların Rum yoda Tork olduğunu hiçbir zaman 
dUıUnmed i m .  Benim i ç i n  hepsi birdir. Neden beni evimi ter 
ketmeye ve gi.tmeye zorluyorlar?" dedi . 

-

75 yapndaki Nidai Alpon 17 sened i r  Birleıik Ameri
ka'da yaıamııtı ve Amerikan pasaportu taııyordu. Kıbrıs'o 
geçen yıl ki TUrk iıgal inden kısa sUre önce dönmUıtU ve Pa
zartesi gUnU Yunan i19al; alt ı ndaki gUneyden kuzeye geçen 
90 TUrk'Un arası ndaydı . 

Otobuse yakıcılığında dedi ki : " Pol i t ika hakkında 
hiç birıey bilmiyorum. 1957'den beri uzaktayd ı m .  Kuzey 'e 
gitmemi söylediler ve ben de gidiyorum. ButUn bildiğim l u . "  

Birleımiı Mi l letler kaynaklalı , Lornaka bölgesin
deki Kıbr ı s ' l ı  TUrk' lerden 9O'lnın Kuzey'e gi tmeyi tercih et
tiklerini , 31 ' in in  de gUneyde evlerinde kalmaya karar ver _ 
diklerini bi ldirdi . 

KLANDı' 
ŞıLıK. Rt:M KESiMiNDEN GETiRİLEN 

siGARALARı HALA TÜRK 
içiLiYOR. Bt:NLARl. YASAGA RAC�lEN. 

BAKANLARıNDAN 
MANYERA'NlN ORTAGI 

ŞİRKET GETiRİP SATTYOR. 

siGARA "TicARETi" ŞEBEKESiNiN 

TÜRK Bt:RJl'Bt:RJl'Bt:RJlVAZisi. 
Rt:MLARDAN KALAN SANAYİ TESiSLERiNi PAYLAŞMAK 

iSTEMiYOR. Bt: YÜZDEN. 
'DEN ADA 'YA 

KARŞI çlKlYOn. Bt: NEDENLE. BAYRAKTARLlKLA 
ARASININ AÇ lLDICI 

SÜRÜLÜYOR. 

ekonomik temeli
arkasına saklanan 

siyasal ku
yerde Kıbrıs' 

ndeki kaslar açık
görmek mümkün olmuyor. 

aşları, bütün 
kişlliklerindebir

Adına barış ve 
denen hareket
olmasına rağ

Kıbrıs'ta faşizm olanca gti
ediyor. 

faşizmi sürdUren
arkadaşları. Sö

sürdürenler de bunlar. 
liklerin! teker teker 

imkan dahlıınde. 
birleştiren

sergilemek 
Birörnek Den.<

adamlarından 
Niyazi Manye

bugün Kıbrıs'ta 
şebekesinin 

OY U 

iki kesimin
sigarası lçııır. in

ingiliz serma
halinde Rum ke

TUrkler, Rum 
alıp satarlar. 

kartmasından sonra, 
sigara getirtimesi 

Rumkesimin

d i .  Ama TUrk kesiminde hala 
Rum kesiminden getiril�n İngi
liz sigaraları içiliyor. Bunları, 
yasağa rağmen, Denktaşlın ba
kanlarından Manyera'nın ortağı 
olduğu bir şirket getirip satıyor. 
Tabtı ,  biraz daha yUksek bir fi
yatla. " Ö" ÖzgUrlük" Kıbrıs'ın TUrk 
kesiminde daha pahalı sigara 
içmek anlamına geliyor. 

ASIL ASIL PAYLA YLA MALI 

Manyera, tek deği 1, Oğuz 
Ramadan da Denktaş' ın bakan
larından bir diğeri. Toprak ağa -
81 Ramadan, tarım bakanı. "Kur
tarılmış" toprakları şimdi diğer 
toprak ağalarınadağıtmakla meş 
gul. O kadar ki TUrklye'den ge
tlrillp Kıbrıs'a yerleştirilen 40 
bın kadar göçmene bile toprak 
bulunamıyor. Bu yüzden TUrkiye' 
den gelen göçmenlerle Denktaş 
yönetimi arasındaki ilişkiler 
tanı bır gerglnllğe dönUşmUş 
durumda. 

Denktaş'ın siyasal lIderli
ğlni yaptığı Kıbrıs TUrk burju
vazisi, TUrkiyelden kimsenin 

gelmesin! de lstem!yor. ÇUnkU 
''kıırtarılmış'' bölgedeki sanayı 
kurumlar işletılmek için işadam
larına ''klralaruyor''. ''klralaruyor''. ''klralaruyor'' Kıbrıstın 
TUrk burJuvazisi, bunları pay
laşmak Için ortak istemiyor. 

Bu tartışma şımdı Kıbrıs' 
önemlı sorunlarından bi: 

lık Ile Denklaş yönetımı arasınarasın
daki Ilişki çok koyu. 

Kıbrıs'da Bayrak radyosu 
var. Herkes ismini blllr. Kıb
rıs'a "özgUrlUk geldikten" son
ra bile Bayrak Radyosu, Bayrak
tarlığın emir ve denetiminde. 
Denktaş yönettminin Turızm ve 
,anıtma Bakanlıb" Bakanlıb" Bakanlıb olmasına rağ
men tek yayın organı, askeri bir 
emir ve denetım zlncirinln için
de. Böylece Kıbrıs'dakl TIlrk 
halkının tek yanlı şartlandırıl
ması devam ettlrlllyor. 

HÜR BAsıN ! 

"ÖzgürlUk" hareketinden 
sonra bile Kıbrıs basını özgilr
ıuğe kawşmadı. ÇUnkU gazete 
çıkarmak için matbaa getirmek 
ve Denktaş yönetiminden izin 
almak gereklı. Kıbrıs'lı Kıbrıs'lı Kı ileri
eller bu yüzden Mersın'de bir 
gazete çıkarmayı dUşUnüyorlar. 
Denktaş'ın Kıbrıs'da gazete Çl
karmatarına Izin vermeyeceğin
den eminIer. 

Sadece gazete çıkarmak için 
değil gazete okumak için bile 
Denktaş'ın IUtfO gereklı.  TUrki
ye'den gelen gazeteler önce yö
netim tarafından okunuyor. Yd
netlm! eleştiren yazılar görül
dü mU daj!-ıtımı durduruluyor. 
"ÖzgUrlUk" hareketinden sonra 
bile Cumhurıyet Gazetesi ik! 
kez sansUr edildI. İkisinde de 
Denktaşlı eleştiren yazı vardı. 

" özgürlük göç

-sahneler 

Lefkcıe , Ağustos I I  (upi): 
Pazartesi gUnU Ada'nın TUrk i�gali 
sine gi tmeden önce dukk6nı nın anahta
komıusuna verdi . it Benim için göz kulak ol

Ne var ki gazeteci lere ismini 
lerimiz, Rumlarla dost olmanızı olmanızı olma
dı . 

Bir baıko Kıkıs ' l ı  TOrk, 
se l ,  daha önce Kuzey 'e giden kız 
t ı l mayı reddetti . 

" insanların Rum yoda Tork 
dUıUnmed i m .  Benim i ç i n  hepsi birdir. 
ketmeye ve gi.tmeye zorluyorlar?" 

75 yapndaki Nidai Alpon 
ka'da yaıamııtı ve Amerikan pasaportu 
geçen yıl ki TUrk iıgal inden kısa 
zartesi gUnU Yunan i19al; alt ı ndaki 
90 TUrk'Un arası ndaydı . 

Otobuse yakıcılığında dedi 
hiç birıey bilmiyorum. 1957'den 
gitmemi söylediler ve ben de gid

Birleımiı Mi l letler kayna
deki Kıbr ı s ' l ı  TUrk' lerden 9O'lnın 
tiklerini 31 ' in in  de gUneyde evlerin



PORTEKiz KOMUNiST PARTisi, 
BUTUN iLERici VE DEMOKRATİK GUÇLERi ivEDiLiKLE 
BiRLEŞMEYE çACmDI. GENEL SEKRETER CUNHAL. SOSYALiST 
PA�Tİ'NiN SACA KAYMASININ BiRLicİ BOZDUCUNV •. FAKAT 
ÇAGRILARININ SOSYALiST PARTIYE DE YÖNELDiCiNi 
AÇıKLADı. 
Bı:NA KARŞıLıK, SOSYALiST 
PARTi'NİN l'Lı::SAL KONSEYİ. DEVRiM KONSEYiNiN 
DOKl'Z UYEsiNiN BiLDiRiSiNE 
KATıLDICINI AÇıKLADı. 

ç:ıbaları, Devrım Konseyi Uyesl 9 suba
yın UçlU yönettme karşı bır muhtıra 
vermesiyle SKH ıçındede patlak vermIş 
oluyordu. Bu girişim de bUtün emper
yalist dUnyada övgUyle karşılandı : Do 
kuzların başını, sosyalist elımmU eski 
Dışişleri Bakanı Melo Antunes çeklyor� 
du. Muhtıra'nın ordu ıçınde desteklen
diği, Devlet Başkanı Gomez'ln birçok 
konuda bu girişime katıldığı, Otelo de 
Carvnlho'nun da GonçaIves'e karşı 01-
du� haberleri kasıtlı olarak yayılıyor
du. Ne varkı, UçlU yönetimin bır bildiri 
ya)'lnlayarak, muhtıra sahJplerlnl dlslp
ünslzııkle ve bölUcUlükle suçlaması ü
zerine bunların asılsızlı�ı ortay&. çıktı. 

öte yandan, Sosyalist Partısı sek
reteryası, kendisi kastedılerek Avrupa 
sosyal demokrasisine karşı çıkılan muh-
tıra)'l 

emperyalizm portekiz 
icerden . çökertmeye 

devrimini 
çahşıyor 

Cı::NHAL: "Dı::Rı::Mı::N KÖTULEŞMESi, 
MEvziLERiNi KORt-YAN VE DEVLET AYGıTıNDA HİMAYE GÖREN 
GERiCİLiciN İKTİDARI ALMAYA YELTENMESiNE 
ORTAM HAZıRLAMAKTADIR. 
Dı::Rtlltı::N KÖTULEŞMESi, YALNIZ FAŞiST 
KARşI DEVRiMLE KARŞıLAŞıLMASı OLASıLICINI DECiL, 
A RALARıNDAKi AYRILIKLARA RACMEN 
DEVRil'1Ci sUREÇLE AYNI YÖNDE 
OLANLARıN KENDi ARAl ARıNDA BiR ÇATıŞMA 
TEHLİKEsiNi DE TAşıMAKTADm. BÖYLE BiR ÇATıŞMA, 
ÖZGURLUKLERE VE DEVRiME ÖLDURUCU 
BİR DARBE Vı:RACAKTm. ,. 

Portekiz'de devrim sürecini dış 
müdahale ycluyla yada faşist güçleri 
kullanarak durduramayacağını anlayan 
emperyalizm. ülkedeki devrimci güçle
ri içerden bölme ve birbirlerine karşı 
lrullarıma çabasına girişti. 

28 Eylül 1974'te ve II Mart'ta �i
noIalnın başım çektiği tki karşı-devrim 
girişimi devrlmci güçler tarafından bas
tırıldı. II Mart'tan sonra, örgütlü fa
şist güçler büyük ölçüde etkisiz lolındı 
ya da yurt dışına iti1di. Ulke ,içinde ve 
yönetim aygıtında kalabilenIerin hare
ket yetenekleri kırıldı. II Mart. ayrı
ca Sosyalist Partisi'nl Komunist Partisi 
Ile Ilişkllerlnl olumlu yönde gözden ge
çirme konusunda uyaran bir ders oldu. 
25 Nısan seçimleri, dışardan yapılan 
bütün karşı-devrımcı propagandaya rağ
men Portekiz halkının sosya1i.zmi seçti
gIni gösterdi.  

Seçim sonrası 

25 Nısan seçimlerinde Silahlı Kuv
vetler Hareketi'nın (SKH) politikasının 
ve �08yaıızmln gösterdlğl başarı emper
yalizmin korkusunu artırdı. Emperya
ltzm, 8eçlm sonuçlarının hiç de kendı 
yararına olmadığını blltyordu. Sosyaltst 
Partisi'n!n kazandığı oylar, ODun Batı 
Avrupa tipi sosyal-demokrat Ideolojisi 
ıçın deittl. SKH'nln s08yalist programı 
ıçın kullanılmış oylardı. KomUnist Par
tlsi'nin oylarının kalıcılığı, Parti'nln 
hızla geltştlğl ve asıl Part!'n!n örgUtlü 
gUcünün ülke politikasındaki ağırlığı 
bllinlyordu. Bu durumda, emperyaltzm, 
seçlınlerden sonra bUWn çabasını Sosya
ltst Partısı tle KomUnl8t Partısı arasın
daki Ittifakı bozma, SP'nl KP'ne ve SKH 
ne karşı kullanmaya yöneltti. 

Planın ilk perdesi 

Emperyaltzm, seçimlerden en faz
liı oy alarak çıkan SP'nln. bu başarısı
nı sömUrerek bu Ittifakın bozulmasından 
yarar göreceği nı dUşUnUyordu. Aynı şe
kilde, seçimlerin Ikıncı partısı Demok
ratık Halk Partısı (DHP) nl de 8eçlmle
rl pol ıtık çıkara dönUştürme yoluna Lte
blUrd!. Bu planda başarılı olundu. İlk 
hedef hUkUmetln parçalanmasıydı. Bu 
II Temmuz'da SP'nln hUkUmetten çektl
meslyle başarıya ulaştı. Onu DHP Izle
di. Böylece uzun sUren hUkUmet buna
lımı baıılamış oldu. 

Ulkede karışıklıklar çıkartılarak 
bunalım uzatılacaktı. Karşı-devrim 
komplosu, Kuzey'de Komünist Partisi' 
nin binalarına ve militanlarına yöneltt
leh planlı saldırılarla en yüksek nokta
sına çıktı. 

Sıra ikinci perdede 

Hükümeti hedef alan saldırılarda 
SP başı çekiyordu. Bu tutum, bUtUn em
peryalist basın tarafından destekleniyor
du. Bundan sonra, SKH ile halkın karşı
karşıya getirilmesi aşamasına sıra gel
yordu. Komünist Partisi 'ne yakın oldu
ğunu gizlemeyeD Başbakan Gonçalves' 
In klşlUğlnde SKH yıpratılıyordu. Ko
münizm aleyhtarlığı ülkeye yayılarak, 
sahte bir 1'komUnist-sosyalist" kavgası 
yaratılıyordu. BütUn emperyaltstbasın
da, Portekız'de devrimin artık parça
Iandığı ilan edtltyordu. 

SKH, siyasi bunalıma son vermek 
üzere. üçlU bir yönettme büyük sıyasal 
yetkiler verilmesini kararlaştırdı. Bu 
karar istenerek alınmamıştı. İktidar 
boşluğunun gericilerin işine yaramama
sı ıçin zorunlu olarak başwrulan bir 
tedblrdl. EmperyaUzın, "Inceldlğl yer
den kopar" taktlitt uyguluyordu. 

Bunalım derinl�iyor 

Emperyalizm bu kez "dlrektuvar"a 
(UçlU yönettme) karşı saldırıya geçtt. A
mertkan New York Times, 5 A�stos' 
takl başyazısında şöyle diyordu: "Porte
Idz'deki bunalımın barışçı yollardan çö
zUmlenmeslnln tek yolu, uçtu yönetimin 
dal!ıtılması ve sivillerin ağırlığında, 
Portekız halkının ço�nlu�nun özlem ve 
Iradeslnl gerçekten temstl eden yenı bır 
demokrattk hükUmettn kurulmasıdJr. " 
Bu sözlerle emperyalizmin doğrudan 
doltruya "halkın ço�nlu�nun özlemle
rlnl tem8tl etttğl" Iddiasındaki SosyaUst 
Partısı'nı destekledlğt açıkça anlaşılı
yordu. Komünlzm aleyhtarlıitının na8ıl 
emperyalizmin Işine yaradığı yiııe New 
York Times'ın başyazısında okunuyordu: 
"Tabanda görUlenmi1ttan antikomUnlım . 
PorteklzlUerln bUyUk çoğunluğunun, ko
mUnl8tblr dlktatörlUııun kölesI olmıırnak
takl kararhllIİlnı yansıtmaktadır. 11 

M"hlır. 
Porleklz devrımını Içerden bölme 

Muhtı ra sahibi dokuz subayın Dev
rim Konseyi ' ndeki görevlerine son veril
mesi Ulkede gerglnliğlnson haddine yük
selmesiyle sonuçlandı. Bugiin Portekiz 
de herkes, bu kararın ne gibi sonuçla
rı olablleceğlni tartışıyor. Silahlı Kuv
vetler Hareketi 'nin bi rliğinin bozulması , 
Ulkede beklenmedik bır Iktidar deittşlk
ıığlne yol açabiıır ml ? İkttdar boşlu�n
dan yararlanarak karşı devrlmcl gUçle
rln harekete geçme gücU ne kadardır ?  
Bu sorulara cevap arayan,yeni Portekiz 
bugUn, blrbuçuk )'lllık geçmlşlnln en 
büyük ve en tehııkelt bunalımını yaşıyor. 

Portekız KomUnlst Partısı Merkez 
Komitesi , 10 Ağustos'ta, Lizbon'dan 
25 km. uzaklıktaki küçük Alhandra ken
ttnde toplandı ve Ulkedekl sıyasal duru
mu görüşt U. Merkez Komitesi (MK), ül
kedeki bunalımı "özelltkle v�hJm" olarak 
niteledi ve bunalımın ülkenin ekonomik 
poııtlk ve sosyal yaşamını, sömUrgele
rln tasfiyesi sUrecln! ve stlahlı kuvvet
leri, devrimin temel unsurlarını ve ara
larındaki Ittifakı etklledlittnl saptadı .  Ö
zetle şu sonuç lara vardı: 

BUnalımın temeıınde Iktidar sorunu 
yatmaktadır. SKHlnin ve karar organla- . 
rının gUçlendirllmesl Ivedl sorundur. 
Polttlk, ekonomık ve sosyal alanlarda 
acil tedbi rlerin saptanması ve uygulan
ması zorunludur. Bu tedbirler, en geniş 
özgUrlüklere dayalı demokrati kbir reji
min, Nısan devriminin mIlltleşttrmeler 
ve toprak reformu gibi kazanımlarını 
tehltkeye sokmayacak bır rej Imin kurul
masını gUvenceye alan devrlmci blr pers 
pektlf ıçınde gerçekleşttrllmeııdlr. MK, 
önceUklt olarak şu Uç görevt !lerı sUrer : 
I )Demokratlk dUzene, tum Ulkede,öz
gUrlüklerln kullanılmasına saygıyı te

min etmeı< 2)SlI.hlı kuvv'etler dahil 
devlet aygıtını yenıden örgUtlemek ve i-
yileştirmek, 3) Başlıca kıırarmerkezle
rIni birleştiren, otortte ve etkinlikle 
donatılmış ve halk desteği ne sahıp bır 
IkUdar sıstemı kurmak. MK, karar 
merkezlerlnln çolto lmoslllln, devrımcı 
g{Jçleı-ln parçalanmasının 80n bulmnsı 
zorunıulu�llu ijzetılklebeltl"t.tl. Devrim
den yana olan gUQlerln Portekh','tn koı'
ijl lnşllA'1 ağıı' BOI'unlara ort8klft�1I çtlzUm 

bulmak ıçın çahşmaları gerektiğın! wr
�ladı. Partl'Dın, bu amaçla, lşblrltlıl 
ve açıklık anlayışıyla dUrüst bır tartı ş
ma)'l öngördUııunU bIl11,.ı1 ve komUnlst
lerı, Işçi sınıfını ve halk kitlelerini 
blrltğl ve eylemi gUçlendlremeye çaitır , 
dı. 

Merkez Komitesinin toplantısında 
Gerel Sekreter Cunhal da Ulkedekl du
rumu delıerlendlrdl. Cunhal, devrımcı 
gUçler bırltk oldukları takdirde, buna
lımı altedebileceklerini söyledı' Genel 
Sekreter, SKH Içindeki tutucu unsurla
rın hareketin bölUnmeslne yol açablle
ceğlnl beltrttl. Cunhal, öte yandan, sek
tarlzmln özellikle tehlikeli oldu�nu 
acıkladı. 

Başbakan Vasco Gonçalves de si
yasi durum hakkındaki görüşlerlnl, SKH 
genel meclisinın toplantısı sırasında 

şöyle açıkladı : SP-KP tartışması, �or
ting ve Benfica arasındakı bir futbol 
maçı gibi görülmemelidır. Bu tartışma 
lar, sınıf mücadelesinin bir yansıması
dır. Temel sorun devrimin temposu 
değll, içerlğldlr. Portekız'de, biçim
sel mııııı""ttrmelerle yumuşatılmış 
bir kapitalizm olamaz. Bır sosyalde 
makrat sistem, Portekiz'in koşulların
da ancak totaliter bir rejime geçiş ola
blltr. Devrimin taşıdığı gUçlükler kaçı
nılmazdır; hele büyük çoğunlu� poııtt
ze olm ainı Ş bır ülkede. Somut tedbirler
le, nUfusun ?ra tabakalarını kazanmak 
zorundayız. Bunun için, hükUmet eden 
bır hUkümet, kaynaşmış bir SKH gerek
ltdir. 

Portekız'de sıyasal gerginIlk de
vam ediyor. Ulkede bır karşı-devrım 
havası estirlltyor. Yarın klınln gUçlil 
olacaitını bugUnkU yo�n mUcadele be
Urleyecek. 
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Ulkede karışıklıklar çıkartılarak 
bunalım uzatılacaktı. Karşı-devrim 
komplosu, Kuzey'de Komünist Partisi' 
nin binalarına ve militanlarına yöneltt
leh planlı saldırılarla en yüksek nokta
sına çıktı. 

Sıra ikinci perdede 

Hükümeti hedef alan saldırılarda 
SP başı çekiyordu. Bu tutum, bUtUn em
peryalist basın tarafından destekleniyor
du. Bundan sonra, SKH ile halkın karşı
karşıya getirilmesi aşamasına sıra gel
yordu. Komünist Partisi 'ne yakın oldu
ğunu gizlemeyeD Başbakan Gonçalves' 
In klşlUğlnde SKH yıpratılıyordu. Ko
münizm aleyhtarlığı ülkeye yayılarak, 
sahte bir 1'komUnist-sosyalist" kavgası 
yaratılıyordu. BütUn emperyaltstbasın
da, Portekız'de devrimin artık parça
Iandığı ilan edtltyordu. 

SKH, siyasi bunalıma son vermek 
üzere. üçlU bir yönettme yönettme büyük sıyasal 
yetkiler verilmesini verilmesini kararlaştırdı. Bu 
karar istenerek alınmamıştı. İktidar 
boşluğunun gericilerin işine yaramama
sı ıçin zorunlu olarak başwrulan bir 
tedblrdl. EmperyaUzın, "Inceldlğl yer
den kopar" taktlitt uyguluyordu. 

Bunalım derinl�iyor 

Emperyalizm bu kez "dlrektuvar"a 
(UçlU yönettme) karşı saldırıya geçtt. A
mertkan New York Times, 5 A�stos' 
takl başyazısında şöyle diyordu: "Porte
Idz'deki bunalımın barışçı yollardan çö
zUmlenmeslnln tek yolu, uçtu yönetimin 
dal!ıtılması ve sivillerin ağırlığında, 
Portekız halkının ço�nlu�nun özlem ve 
Iradeslnl gerçekten temstl eden yenı bır 
demokrattk hükUmettn kurulmasıdJr. " 
Bu sözlerle emperyalizmin doğrudan 
doltruya "halkın ço�nlu�nun özlemle
rlnl tem8tl etttğl" Iddiasındaki SosyaUst 
Partısı'nı destekledlğt açıkça anlaşılı
yordu. Komünlzm aleyhtarlıitının na8ıl 
emperyalizmin Işine yaradığı yiııe New 
York Times'ın başyazısında okunuyordu: 
"Tabanda görUlenmi1ttan antikomUnlım . 
PorteklzlUerln bUyUk çoğunluğunun ko

Muhtı ra sahibi dokuz subayın Dev
rim Konseyi ' ndeki görevlerine son veril
mesi Ulkede gerglnliğlnson haddine yük
selmesiyle sonuçlandı. Bugiin Portekiz 
de herkes, bu kararın ne gibi sonuçla
rı olablleceğlni tartışıyor. Silahlı Kuv
vetler Hareketi 'nin bi rliğinin bozulması , 
Ulkede beklenmedik bır Iktidar deittşlk
ıığlne yol açabiıır ml ? İkttdar İkttdar boşlu�n
dan yararlanarak karşı devrlmcl gUçle
rln harekete geçme gücU ne kadardır ?  
Bu sorulara cevap arayan,yeni Portekiz 
bugUn, blrbuçuk )'lllık geçmlşlnln en 
büyük ve en tehııkelt bunalımını yaşıyor. 

Portekız KomUnlst Partısı Merkez 
Komitesi , 10 Ağustos'ta, Lizbon'dan 
25 km. uzaklıktaki küçük Alhandra ken
ttnde toplandı ve Ulkedekl sıyasal duru
mu görüşt U. Merkez Komitesi (MK), ül
kedeki bunalımı "özelltkle v�hJm" olarak 
niteledi ve bunalımın ülkenin ekonomik 
poııtlk ve sosyal yaşamını, sömUrgele
rln tasfiyesi sUrecln! ve stlahlı kuvvet
leri, devrimin devrimin temel unsurlarını ve ara
larındaki Ittifakı etklledlittnl saptadı .  Ö
zetle şu sonuç lara vardı: 

BUnalımın temeıınde Iktidar sorunu 
yatmaktadır. SKHlnin ve karar organla- . 
rının gUçlendirllmesl Ivedl sorundur. 
Polttlk, ekonomık ve sosyal alanlarda 
acil tedbi rlerin saptanması ve uygulan
ması zorunludur. Bu tedbirler, en geniş 
özgUrlüklere dayalı demokrati kbir reji
min, Nısan devriminin mIlltleşttrmeler 
ve toprak reformu gibi kazanımlarını 
tehltkeye sokmayacak bır rej Imin kurul
masını gUvenceye alan devrlmci blr pers 
pektlf ıçınde gerçekleşttrllmeııdlr. MK, 
önceUklt olarak şu Uç görevt !lerı sUrer : 
I )Demokratlk dUzene, tum Ulkede,öz
gUrlüklerln kullanılmasına saygıyı te

min etmeı< 2)SlI.hlı kuvv'etler kuvv'etler kuvv' dahil 
devlet aygıtını aygıtını ayg yenıden örgUtlemek ve i-
yileştirmek, 3) Başlıca kıırarmerkezle
rIni birleştiren, otortte ve etkinlikle 
donatılmış ve halk desteği ne sahıp bır 

şöyle şöyle açıklaaçıkladıdı : SP-KP SP-KP 
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Sostakovİc 
• • 

"İNSANIN SAHİp OLDUGU EN DEGERLI VARLIK, 
HAYATTIR. 
ÖYLESİNE YAŞAMALIDIR Kİ BU HAYATI, iNSAN 
AMAçsızCA HARCADlGI YILLAR IçiN 
HIÇBİR ZAMAN YA ZIKLANMAK 
ZORUNDA KALMASıN, 
BAYACı VE KUçih< 
GEÇMiŞ! KARŞıSıNDA piŞMANLIGIN ACıLARıYLA BİRGÜN 
KIVRANMASlN. ÖLÜM DÖŞEGİNDE KENDi KENDİNE 
DİYEBİLsıN Kİ: TÜM YAŞAMIM VE 
TÜM ÇABALARIMI HAYATTAKi 
EN YÜKSEK AMACA, 
İNSANLIGIN KURTULUşU içiN MtiCADELEYE 
ADADıM. " 

"Yaşayan en büyük: senfon! be8teci81� " Evet, 
bUtUn eleştirmenlerin kendIsinden böyle .öz ettiği 
Şostakovlç artık "20.yüzyılın en bUyük senfonl bes
tecisi" olarak bellekleroe yerini alacak. 

Şostakovlç'25 E.YIUl 1906'da St. Petorsbul'g'da 
doğmuş. KImya mUhendisi olan babası ,  UnlU D. i. Men
deleyevlin araştırmacılarındnn. ADnesl de kızlığında 
konservatuval' ö�renciliği yapmış. Şostakovlç, müzik 
yaşamına önce annesi ile, sonra da i. Glasser'ln mü
zik okulunda başlamış. 191�'da Petrograd konservatu
varındaölrentmtne devam etmtş. Şostakoviç'in sanatı, 
bundan sonra Ulkesinde sosyalist devrimin geçirdilti 
evrelerle birlikte gelişip meyvelerini verdi. 

Petrograd konservatuvarı mUdürü, besteei A. 
K. Glasunov, genç müzlsyenln bestelerini ıık defa 13 
yaşında görüyor. Besteye alPrlık vermes!nl salık 
veriyor. Şostakovlç, 1923 yılında piyano ve 1925 yı
lında bL'ste sınıfından diploma alıyor; Ilk Bentonisı de 
diploma yapıtı oluyor. 30'larda Sovyet müziğinin en 
başarılı temsilcisi oluyor. 

İkinci DUaya Savaşı'ndan sonra Moskova'ya 
taşınıyor ve barışın en önde ge ten sawnucuları arasın 
da yer alıyor. 1949'dan Bmmüne kadıır Sovyet Barışı 
Savunma Komitesi Uyeliğinde kalıyor. Savaşa kıırşı 
çıkan Tüm-Amerika Bilim Adamları ve !mltür İ.şçne
ri Kongresiinde Sovyet delegasyonunda yer alıyor. 
(1949). 1950'de II. Varşova Bnrışı Koruma kongresi
njn çuhşmalarına katılıyor. VIyana Barış Kongrest' 
ne de (1952) katılıyor ve 1954'te Ulu"laran .. Barış 
Ö"ıulü'ne hak kazan tyor. O1bIrincf sealontei olan �'1905'' 
Lenin Ödülünü kazanıyor (1958). Lenin ve Moskova 
Konservatuvarlarında profesörlilk yapıyor. Sovyetler 
Birliği Yüksek şOrasında da birkaç kez üye oluyor. 
Sovyet Besteeller Blrliği'nin sekreteri olarak çalışı
yor. SSCB Halk Sanatçıları Birliği ödUlünü alan ilk 
besteci oluyor (1966). 

lterli varlık, hayattır. Hayat onabir kereılk verllmlş
tir. Öylesine yaşamalıdır kı bu hayatı ,  insan amaçsızca 
harcadılP yıllariçin hiçbir zaman yazıklanmak zorun
da kalmasın, bayağı ve küçük geçmişi karşısında ptş
manlığın acılarıyla birgün kıvranmasın. ÖıÜm döşeğin 
de kendı kendine diyebilsin ki: tUm yaşamımı ve tUm ç� 
balarımı hayattaki en yüksek amaca, insanlığın kur
tuluşu için mücadeleye adadım� 'Şostakovlç'e göre, 
müziği, dinleyenlere bır Çağrıyı netebilmelidir. Bu 
çağrı, bütUn güçlerini kendi halklarına ve yurtlarına, 
sosyalist toplumu ilerleten neri ci fikirlerin gerçekleş
mesine adamak çağrısıdır. TUm insanları, mutlu
llık ve Bzgürlük içinde yaşama savaşına çağırması, 
Şostakovlç'in ulus, meslek, görüş ayırdetmeksizin be
ğeni toplamasının herhalde temel nedenidir. 

Şostakovlç'ln yüceliği, sanatla sosyalist dUnya 
görüşü arasındakl bUtUn uyumu bulmasından ve uygu
lamasından geliyor. Onu çağının en büyük bestedıl 
yapan da budur. Onun yapıtı, geleceğin sanatı ve 8a
natçılan için bir veri olacaktır. 

25 Nisan 1969 tarihlf Pravda ının "BirpremIer'e 
giriş" adlı başyazısıoda, gazetenin muhabirlnin Şosta
kovlç'ie yaptığı bir görUşme aktarılıyor. Sanatçı 
orada şunları söylUyor: "İnsanın sahip olduğu en de-

Halk - sanatçı omuzdaşlığı 
ADNAN ÖZYALÇI NER 

26 Temmuz - 2 />ijust05 gunlerinde istonbu l 'o yokın bir kıyı köyUnde , 
izmit'e bağ l ı  Yarımca'da bir ıen l i k  dUzenl endi . Sanayi kesiminde bulunan, 
bir kUçuk kent kodor gel i ımiı olon bu köyde yopı lon 4. ıenlikti bu . 4 .  Hol k  
Şenliği . Belediye Boıkonı H .  Avni Şir in ' in  giriıimiyle her y ı l  geliıtiri lerek 
oluıturulon ıenliğin dUzenlenmesinde bu yıl Sinematek Yönetmeni Onat Kut-
10r ' lo  TUrkiye Yozorlor Sendikası I I .  Boıkonı Bekir Yı ldız doönemli kotk ı l ordo 
bulundulor. Bu yUzden Holk Şenliği  odına yokııır toplumcu gerçekçi sonotın 
örnekleri , çağda� dUıuncenin urUnleri gösteri leri n ağı r l ı  k noktasın ı  te�ki i etti . 

Özel l i kle  bu y ı l  i l k olorok prosramo o l ı non ve i />ijustos gece,i TUrki
ye Yazarlar Sendikası 'nca gerçekle�tiri len " TUrk Yaz.ar ve Ozanları Gecesi" 
halk-sanatçı omuzda� l ığ ın ın  somut bir örneğiyd i .  

Sanat anlayıı larını , toplumcu gerçekçi dUıUncelerini b i r  sohbet çer
çevesi i çinde hal�a ulaıtıran, soru ları cevaplandıran fakir Baykurt ,  Be�ir 
Y ı l d ı z ,  Dursun Akçam , Erdal Öz , Ataol Behramoğlu 'nun yanısıra Nazım 
Hikmet'in ıiir lerini seslendiren Genco Erkol ' ı  n usta okuyuıunun ardı ndan kendi 
ı i i r lerini seslendiren fv\etin E loğlu,  Sennur Sezer, Metin Demirta�, Nihat 
Behrcrn , Atool Behrcrnoğlu.  Avni ÖztUre ve Ruıen Hokkı gerekı i i lgiyi toplo

"dı lar . Gecey i ,  hal k  tUrkuleri dUzenlemelerini sunarak sazı nın ve sesinin ya
rattığı etk i l i  bir hava içinde coıkun bir biçimde kapattı Ruhi Su . 

Bu aroda ç ı kan bir iki çatlak ses , hal k ın  bi l inçli  davranı ı ı  karııs ında 
eriyip gitt i .  Çatlak sesler çı kararak hal k-sanatçı i�birl iğini , duygu , dUıUnce 
boğını ""todon koldırıp toplontıyı değıtmoyı crnoçloyonloro Genco Erkol ' ı n  
Nazım Hikmet ' in  zemine v e  zanana uygun mısralarıylo sahneden verdiği kar
ıdı  k, bir tokat gibi ıaklodı suratlarında. Sonuçta toplantıyı bırakıp gitmek 
z""undo kolonlor kendi leri oldu . 

iıte sonotçı yl o  ho lkın böylesine butUnleıti�i bu gecede bono do TUr
kiya Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri olarak bir açıı konuıması yapmak 
görevi veri Imiıti . Hal k-sanatçı i i iıkisi UstUne dUıUndUklerim ıunlardı : 

Sanat tek b�ına ne iyidir ne de kötu. Yani sanat tek baıına ne h01ça 
vakit geçirme aracı , �Ience l i k  bir vur petlasın, çal oynasın havasıdır .  Ne 
de uyar ı cı , bi l i nç götUrUcU o labi l i r birboıına. Sanat ancak bağl ı  o lduğu sını
f ı n  nitel iğine göre biçimlenir. 

Bir Ulkenin yönetiminde kendi çı karındon baıkasını dUıUnmeyen ,  Sö
mUrgen bir azı n l ı k  egemense bu egemen gUcUn sanatı kendi çıkarına yöne l te
ceği açıktır. Onun için de dUzenlenen hemen bUtun ıenli klerde, sanat Qöste--
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r i lerinde ya halk gösteri l erden uzak tutulmaya çal ı ı ı lm ı ı ,  yoda halk ın  toplum
sal sorunlarını örtbas etmeyi amaçlayan eğlencel i k  bir vur patlasın çal oyna
sın havası , sanat diye yutturu lup, uyutulmak istervniıtir hal k .  Burada halka 
yabancı laımıı yöneticilersiyasa l ,  ekonom ik uygulamaları nda, U l ke yönetimin
de yaptı kları  gibi sanatı kötuye ku l l anarak onu gerçek sahibi olon yığın lardan, . 
holkton esirgemeye kolkmıı lord ı r .  

Eğitim öğretimde paras ız  eğitim öğretimi , ha lk  çocukları n ın  eğitim 
öğretimde fırsat e�i t l iğinden yararlanma hakkını gUn geçtikçe bUsbUtUn orta
dan kaldı ran dUıUncenin sahi pleri halkı sanata yabancı l a�tırmaktanı sanatçı y l a  
halkı i ki dU�man g i b i  birbiri nden ayırmakton geri durmayacaklordı e lbet . Y ı 
ğı nların uyanı p bi i inçlenmesinde haksı z  Çı karları nı  tehli keda görenler yalnız 
bununla da kalmamıı  yazarları tutuklamaya, kitapları toplayıp yakmaya, ha l k  
arasında f i l izlenmeye baılayan bi l inç v e  dUıUnce ortamını  toptan yoketmeye 
kadar vardırmıılardır korkakl ı klarını . Bunu bi l iyorsunuz . Bu teh l i ke l i  dönemi 
yaıadı k hepimiz . BugUn de benzer baskı ları n uzantıları sanat ve dUıUnce dUn
yası nı , Anayasanın herkes dUıUndUğUnU açı kça söyleyip yaymaktc özgUrdUr , 
i l kesine rağmen karııtırdığı oluyor. DUıUnceve sanatın yaygınla�masın l  zaman 
zaman önlemeye kalkt ııyorlar gene de . .Ama ne yapı l ı rsa yap ı l s ın ,  nas ı l  en
gel lenmeye çol ıı !  I ına çal ı ı ı ls ın  hal k kendi sorunl arı nı , kendi yaıantı s ın ı , 
kendi duygu ve dUıUncelerini söyleyip yazan sanatçısı O L  her seferinde daha 
buyuk bir iıtohlo oroyı p  buluyor. Bu gece burodo buluıtuğumuz gibi birbiri
mizi buluyoruz i�te. 

Onun için bu tUr sanatın gözU karadır.  Korkusuzdur . Her tUrlu nomus
suzluğa, haks ız l ığa ,  sömUrUye , dUımanl ığa, savaıa, ölUme, acıya karıı koyup 
direnir. Yo�adığ ımız çağ ı ,  yUzy ı l ımızl  b i l inç/e yans ı t ı r .  GUnUmUzUn açıklan
masında alabi Idiğine gerçekçidir. 

Bir yandan da umudu tUrkuler. Emeğin ,  çalıımanın onur.unun kurtar ı l 
d ı ğ ı  eıitçi ve haklı bir dUnyada öl Ume karıı yaıamın ,  acıya karıı sevinç ve 
mutluluğun, barı ı ı n ,  özgur l UğUn, kardeıl iğ in ,  dostluğun, kısacası , gerçek 
insanl ığ ın  egemen ol acağı yarınlar ı n  özlemini duyuru·r . Gelecekguzel gUnle
rin habercisidir. Bu gUzel gUnlerin yaratılmasına çal ııanlarla birl i ktedir,  hal
kıyla omuz omuzadır gUnUmUzde toplumcu sanatçı .  Onun için de daha iyinin 
daha !ıuze l i n ,  daha doğrunun, daha gerçeğin sanatıdı r bu tUr sanat. Ç�unlu
ğun hak ve özgurluklerinin a l ı nmasında gösteri len çabanı n  hakl ı l ığ ına,  böyle 
bir savoıı ma damgosı nı vuran çağ ı m ı z ı n ,  gUnUmUzUn özUne uygun olanı do bu
dur. Bize yokııanı , hal ko, çoğunluğa yakııanı budur . 

Ulkesinde sosyalist devrimin geçirdilti 
gelişip meyvelerini verdi. 
konservatuvarı mUdürü, besteei A. 
müzlsyenln bestelerini ıık defa 13 
Besteye alPrlık vermes!nl salık 

veriyor. Şostakovlç, 1923 yılında piyano ve 1925 yı
ından diploma alıyor; Ilk Bentonisı de 
oluyor. 30'larda Sovyet müziğinin en 

oluyor. 

Konservatuvarlarında profesörlilk yapıyor. Sovyetler 
Birliği Yüksek şOrasında da birkaç kez üye oluyor. 
Sovyet Besteeller Blrliği'nin sekreteri olarak çalışı
yor. SSCB Halk Sanatçıları Birliği ödUlünü alan ilk 
besteci oluyor (1966). 

mesine adamak çağrısıdır. 
llık ve Bzgürlük için
Şostakovlç'in ulus, meslek, 
ğeni toplamasının herhalde 

Şostakovlç'ln Şostakovlç'ln Şostakov
görüşü arasındakl bUtUn 
lamasından geliyor. 
yapan da budur. Onun 
natçılan için bir veri 

25 Nisan 1969 tarihlf Pravda ının "BirpremIer'e 
giriş" adlı başyazısıoda, gazetenin muhabirlnin Şosta
kovlç'ie yaptığı bir görUşme aktarılıyor. Sanatçı 
orada şunları söylUyor: "İnsanın sahip olduğu olduğu en de-

Halk - sanatçı omuzdaşlığ
ADNAN ÖZYALÇI NER 

Temmuz - 2 />ijust05 gunlerinde istonbu l 'o yokın bir kıyı köyUnde , 
bağ l ı  Yarımca'da bir ıen l i k  dUzenl endi . Sanayi kesiminde bulunan, 

kUçuk kent kodor gel i ımiı olon bu köyde yopı lon 4. ıenlikti bu . 4 .  Hol k  
Belediye Boıkonı H .  Avni Şir in ' in  giriıimiyle her y ı l  geliıtiri lerek 

oluıturulon ıenliğin dUzenlenmesinde bu yıl Sinematek Yönetmeni Onat Kut-
TUrkiye Yozorlor Sendikası I I .  Boıkonı Bekir Yı ldız doönemli kotk ı l ordo 

bulundulor. Bu yUzden Holk Şenliği  odına yokııır toplumcu gerçekçi sonotın 
çağda� dUıuncenin urUnleri gösteri leri n ağı r l ı  k noktasın ı  te�ki i etti . 

Özel l i kle  bu y ı l  i l k olorok prosramo o l ı non ve i />ijustos gece,i TUrki
Yazarlar Sendikası 'nca gerçekle�tiri len " TUrk Yaz.ar ve Ozanları Gecesi" 
k-sanatçı omuzda� l ığ ın ın  somut bir örneğiyd i .  

Sanat anlayıı larını , toplumcu gerçekçi dUıUncelerini b i r  sohbet çer
inde hal�a ulaıtıran, soru ları cevaplandıran fakir Baykurt ,  Be�ir 

Dursun Akçam , Erdal Öz , Ataol Behramoğlu 'nun yanısıra Nazım 
ıiir lerini seslendiren Genco Erkol ' ı  n usta okuyuıunun ardı ndan kendi 

seslendiren fv\etin E loğlu,  Sennur Sezer, Metin Demirta�, Nihat 
Atool Behrcrnoğlu.  Avni ÖztUre ve Ruıen Hokkı gerekı i i lgiyi toplo

Gecey i ,  hal k  tUrkuleri dUzenlemelerini sunarak sazı nın ve sesinin ya
k i l i  bir hava içinde coıkun bir biçimde kapattı Ruhi Su . 

aroda ç ı kan bir iki çatlak ses , hal k ın  bi l inçli  davranı ı ı  karııs ında 
t i .  Çatlak sesler çı kararak hal k-sanatçı i�birl iğini , duygu , dUıUnce 

boğını ""todon koldırıp toplontıyı değıtmoyı crnoçloyonloro Genco Erkol ' ı n  
met ' in  zemine v e  zanana uygun mısralarıylo sahneden verdiği kar

tokat gibi ıaklodı suratlarında. Sonuçta toplantıyı bırakıp gitmek 
z""undo kolonlor kendi leri oldu . 

iıte sonotçı yl o  ho lkın böylesine butUnleıti�i butUnleıti�i bu gecede bono do TUr
Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri olarak bir açıı konuıması yapmak 

Imiıti . Hal k-sanatçı i i iıkisi UstUne dUıUndUklerim ıunlardı : 

Sanat tek b�ına ne iyidir ne de kötu. Yani sanat tek baıına ne h01ça 
geçirme aracı , �Ience l i k  bir vur petlasın, çal oynasın havasıdır .  Ne 

ı , bi l i nç götUrUcU o labi l i r birboıına. Sanat ancak bağl ı  o lduğu sını
iğine göre biçimlenir. 

r i lerinde ya halk gösteri l erden uzak tutulmaya çal ı ı ı lm ı ı ,  
sal sorunlarını örtbas etmeyi amaçlayan eğlencel i k  bir vur 
sın havası , sanat diye yutturu lup, uyutulmak isterv
yabancı laımıı yöneticilersiyasa l ,  ekonom ik uygulama
de yaptı kları  gibi sanatı kötuye ku l l anarak onu gerçek 
holkton esirgemeye kolkmıı lord ı r .  

Eğitim öğretimde paras ız  eğitim öğretimi , 
öğretimde fırsat e�i t l iğinden yararlanma hakkını gUn 
dan kaldı ran dUıUncenin sahi pleri halkı sanata yabanc
halkı i ki dU�man g i b i  birbiri nden ayırmakton geri durmayac
ğı nların uyanı p bi i inçlenmesinde haksı z  Çı karları nı  
bununla da kalmamıı  yazarları tutuklamaya, kitapları 
arasında f i l izlenmeye baılayan bi l inç v e  dUıUnce orta
kadar vardırmıılardır korkakl ı klarını . Bunu bi l iyorsun
yaıadı k hepimihepimiz . BugUn de benzer baskı ları n uzantıları 
yası nı , Anayasanın herkes dUıUndUğUnU açı kça söyleyip 
i l kesine rağmen karııtırdığı oluyor. DUıUnceve sanatın
zaman önlemeye kalkt ııyorlar gene de . .Ama ne yapı
gel lenmeye çol ıı !  I ına çal ı ı ı ls ın  hal k kendi sorunl
kendi duygu ve dUıUncelerini söyleyip yazan sanatçısı 
buyuk bir iıtohlo oroyı p  buluyor. Bu gece burodo buluıt
mizi buluyoruz i�te. 

Onun için bu tUr sanatın gözU karadır.  Korkusuzdur
suzluğa, haks ız l ığa ,  sömUrUye , dUımanl ığa, savaıa, 
direnir. Yo�adığ ımız çağ ı ,  yUzy ı l ımızl  b i l inç/e yans ı t ı r .  
masında alabi Idiğine gerçekçidir. 

Bir yandan da umudu tUrkuler. Emeğin ,  çalıımanın 
d ı ğ ı  eıitçi ve haklı bir dUnyada öl Ume karıı yaıamın ,  
mutluluğun, barı ı ı n ,  özgur l UğUn, kardeıl iğ in ,  dostluğun, 
insanl ığ ın  egemen ol acağı yarınlar ı n  özlemini duyuru·r
rin habercisidir. Bu gUzel gUnlerin yaratılmasına çal ı
kıyla omuz omuzadır gUnUmUzde toplumcu sanatçı .  
daha !ıuze l i n ,  daha doğrunun, daha gerçeğin sanatıd

hak ve rluklerinin 
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TUNCER TUtCU 

Burjuvazi b i l im  ve felsefe alanındaki tarihsel gör,evin�gel iitirdiği ye
ni yı:sntem , yeni zihinsel tutum aracı l ığı  ile yerine getiriyordu.  Bi l i m  ve 
felsefe alanında geçmiıte yitiri len zomonı n  ocısını çı karı rcos ı ne büyUk bulu)
l or ı n  ve bi lgi sistemlerinin kuru lmasını  sağl ayan h ız l ı  bir oroitı rma dönemi 
baıladı . Sarundaki endUktiv yaklaı ı m ,  elde edilen bi 19inin pratik gerçekl i k
le denetlenmesi ve geliitiri len oroitırma teknikleri öze l l ikle doğa bi l imlerin
de önem l i  bOiorı lor elde edi l mesrni sağladı . Ama toplumsal ve tarihsel olaylo
rı belirleyen kural ve i l kelerin saptanmas ında bu kural ve i l kelerin temel /eri 
ni o luıturon var l ığ ın  en genel i l kelerini" bulunmasında bu yol tekboiı no hiç
bir sonuç vermediği gibi daha do sokıncalı spekülasyonları n doğmas ına neden 
aldu . 

Buriuvazinin kendi dünya görU�ünü, bi l i m  anlayı� ın ı  kurorken ge l i�tir
diğ;  ono yöntem , zihinsel tutum bütUn kand ırı cdıgına, görünü�teki gerçe
ğe uygunluğuna rağmen temelde gerçeğe aykırı ,,-e bi l im dı� ı  idi . Gerçi mad
deyi bi lgi açısı ndan maddi olmayan "öz"e bağ ı m l ı  olmaktan çı kararak ger
çeğe yakla�ıyardu; erna madde bu kez eski öz kavramın ın  sahip olduğu nite
l i k lere sahip oluyordu . Madde , katı , deği�meyen bir iç dinamikten ve orga
nik yapıdan yoksun, ölçülebi l ir, yer kaplayan, dokunup yokladığımız bir "öz" 
oluyordu. Bunun bi l imsel anlam ı ,  doğada kar� ı tları n ve çel i�kinin yo,Jsı nma 
sıydı . Maddede kendi iç dinamiği gereği çe li�ki lerin çözümUne dayanan sü

-


rek l i  bir değiıim ve gel i�im süreci olanaksız oluyordu. Maddeye organi k  yapı 
sını , bütünlüğünü kazandıran ve doğadaki hareketin kaynağını olu)turan böy
le diyalektik bir bağın yerini , deği�meyen, bir iç di nom ikten yoksun ki t le ler ara 
sında sonsuza değin tekrarlonacak olan tek düze mekanik bir hareket oluyordu.  
Böylece feodal beylerin felsefesinin ve bi l im onlayı ı ın ın  "öz" de var say
dığ ı  her�ey maddeye uygulanıyor, yani temelde yöntem deği)miyor, malzeme 
deği)iyardu . .. Bo)langıc ında devrimci olon doğa bi limi birden bire )eyler var 
olu�lar ı n ı n  ba�lang ıç lar ı nda nas ı l larsa bu gUn de öyle oldukları ve her�eyin 
-sonsuzluğa yoda dünyanı n  sonuno değin- varaluşlarının baj langı çlorı nda na
s ı l l arsa gene öyle kalmalarından ötürü tutucu olan bir doğanı n  karı ıs ında kal 
dı . " (Friedrich Engeh, 'Dialektik der Natur, Syf. 1 3 ,  Dietz Verlag, Berl i n  
1971) 

Bu zi himel tutumun doğal sonucu " Doğanı n  mutlak deği)mez liği"  tümel 
yarg ıs ı  na dayanan mekanik materyal ist bir dünya görü)U,  bir bi i im anfayı) ı  oldu. 
Ve bu mekanik materyolizm , bi l i m ve ahlak açısından bir yüzkarası olon prag
matizmin temel lerini olu)turdu .  

Diğer yandan üretimdeki taylorizmin ve fordizmin doğurduğu yaboncı 
l a)manı n  bir yansıması hemen bi l irnde ve fel sefede kendini gösterdi . Doğa t ı p
kı kapitalist- üretimdeki  i� bölUmüne benzer bir biçimde ayrı ntı l ı  olarak ara)
t ı rma olanlarına bölündü ve her  bölüm kendi yapısına uygun yöntemini ve 
ara)tırmc tekniğini gel i)tirdi . Bi limde ve ara)lı rmada giderek ortan ve kı l ı  
kırk yoran bu i� bölümünUn doğol UrUnU ekonomide olduğu gibi " yabancı lo�ma" 
oldu.  Bu yaboncı lo�manın temel lerini yal n ı zca burjuvaziye özgU olon bir 
z ihinsel tutum/bir yöntem ol u}turuyordu; her�eyi bağlar ından,içinde yer aldığı 
butünden koparorak tek ba�ına ele a l ı p  incelemek ve bu inceleme i)i için 
özel bir ara�tırmo tekniğini geli�tirmek; sorunlara böylesine bir yokla} ımın 
adı  bugün bizim Universitelerimizde Amerikancı geleneklerine uygun olarak 
Uabjektif yakla� ırn"dır  ve hertürlu ara�tırma olonına uygu lanabilecek bir "sü
per metod" olarak belleti lmektedir.  

Maddede,  mutlak deği�mez l j k ,  tekrarlanan tek dUze mekanik hareket, 
bUtUnU olobi Idiğince bölmek parçalamak; j�te burjuvazinin  kendi dünyas ı n ı  
kurarken kul landığı yöntem in ona çizgi leri . 

Üretimde oldu�u gibi bi i imdede aralarındaki organi k baslerı koparorak 
bir :ı bölumune g i tmek, kopi talist üretimin kôrl ı l ı k  i l kesinde ye�eriyordu . Tıp
kı  bir fabrikada olduğu gibi bj f imde de ara�t ı r ıcı ları yalnızca be l ir l i  bi lgi ler 
ve birtek araşt ı rma tekniği i l e  donatıp doğanın çok s ı nı r l ı  bir alonına koımak ,  
burjuvaziye doğayı olabi ldiğince çok sömUrebi lme k için gerekli  bi lgiyi e n  k ı 
s a  b i r  sürede sağlıyordu. Ayrıca burjuvanın kendisi geli�en b i r  i )  bölümünUn 
Urünü olduğu için bUtunU kavramaya, i l L:esel olanı yakalamaya yönelemezdi . 
Burjuva yalnızca ahlak yönUnden s ığ deği ld i r ,  felsefi yönden de,  i l keyi kav
romoya yönel ik  b i l im  uğra) ı I .:ırı , bi lgi sistemleri açısından do s ığd ı r .  

&Jrjuvazi ne  felsefe yönUnden Ile dUnya görUıU yönUnden ve  ne  de  
b j f i," anıayıp yönünden anti kiteye ve  orta çağa u laiamomı�t ı r .  " 18 .  YUzy ı l ı n  
birinci yar ı s ın ın  bu yüksek doğa b i  l i m i  veri lerinin ince lenmesi nde v e  b i  19isin
de Vunan anti kHesinden UstUn ancak bunların dayand ı kları onagtsrU}ve d�a
nın bUtün olarak alg ı l anması yönünden çak a)ağı idi " .  (Friedrich Engels,  Dia
lektik der Natur, Syl. 13, Dietz Verlag, Ber l i n  1971) Ge,çeğe aykırı , yo da 
bugUnkU deyiıle metafizi k  bir bi l im anlayıı ında temel lerini bulan tektek 
bi l imsel araştırmalarda başarı lar e lde etmek, işte bu kapi talist Uretim i l i�ki
lerinin ',kt yapıda yansıyan bir çelişkisidir . Bu çeli�ki kapi talist bi l im (Jra�
tırı cdorının ve felsefeci l erinin içi nde bocalodık ları gUncel bir sorundur ve 
tek çözUmU bugUnkO Sa"Yetör".�inde olduğu gibi kapi tali.t Uretimden 'C»ya-

list üretime g�çmekted i r .  
Maddeye eski Uöz"ün bütün form e i ve yapısal öze l l i klerini yukleye

rek yakla�mak ve hareketi doğadaki dialekt ikgeli�im sürecinden soyutlayarak 
ele olmak burjuvazinin bir tür s ın ıfsal i çgüdUsünde., türemektedir. Kendi son
ras ız l ığ ın ı  tonn nı n seçtikleri olmado temellendıren eski feodal beylerin ve lc;i i i 
senin yerine burjuvazi egemen s ın ıf  olarak. yar ın larını maddenin dondurulmu�
luğunda, deği}mezliğinde ve hareketin mekanık olarak sonsuza değin tekdüze 
tekrarında gUvence o l t ıno olabil iyordu.  Bu görü� burjuvazinin kendini koruma 
iç güdOsünUn ürünUdür. Doğayı bir deği�im sUreci olarak göre.n materyal ist 
diyal ekt ik ,  yapısı gereği burjuvozinin can dü�manı id i .  ÇUnkü k.endi ömrünUn 
kısa l ığ ır, ı ,  s ın ır l ı l ığ ı nı gösteren bir bi l im onlayııını bir zihinsel tutumu burju
vazi içgUdose l olarak yadsımaktad ı r .  Konserden çok yakında öleceğini bi len 
bir hastanı n  LO yıl sonraki gelirini ve banka birikmi)lerini hesaplaması gibi 
bir olanaks ı z l ı k kazanı r bur;uvazinin materyal ist diyalektik öğreti kubal ede -
rek kapi talist Uretim i l i)kileri içerisindeki yerini koıuması . • 

Doğal olarak, mekanik materya l izmin , e�yoyı bUtUnden koparorak 
e le  olmanın ve geleceğe kar�ı duyulan giz l i  s ın ıfsal bir ku�kunun toplumsal 
hayattaki urunleri korkunç olmuştur. Bugün kapitalist toplumun sinernası ro
manı , karikatUrU ve tum ya�am ı ,  mekanikl iği , )iddeti ve doğa dı� ı  bir 
acube olan seksi i�lemekted i r .  &..ırjuvazinin yar ın larına kar�ı duyduğu ku�ku 
giderek ıe la�a VP. korkuya dönUımektedir ;  tela�ı ve korkusu arttı kça kapi talist 
toplum mekanik �eytanların ve al lahların sovaştığı bir cehenneme dönmekte
dir;  doğanın ve toplumun hayat damarları dayan ı l maz derecede zorlanmakta
d ı r .  Bu zorlama burjuvaz inin giz l i  bir umudunun UrünUdUr: Toplumun bUtUn 
bireylerini robotla�tırmak ve toplumun organi k  yapısı nı , tarihsel can l ı l ığ ını  
kır ıp parçalayarak yerine mekanik tek düzeliği yerle�tirmek. i�te ancak o 
zaman kendi yarı nlarını kurtarabilecektir buriuvozi . Toplumda butUn değer
lerin tüketi lmesi , insanları n bir i)te uzmanlaşmı) robotlar haline dönUilürU I
me isteğ i ,  'burjuvazinin,  getirdiği zihinsel tutumun, yöntemin tabiatı gereği 
yöne l i k  olduğu biricik amacıd ı r .  

i)te bugUn metafizi k yöntem dediğimiz zaman. kcısdettiğimiz �ey sorun
lara böyle bir zihinsel tulumla yapı lan yakla�ımdır.  Doğal olarak metafizik 
disipl inin bir bi lgi  dal ı olmadığ ın ın  aydı n l ığa kavu)ması manirakturle beraber 
birden bire olmadı . Metafiz ik ,  bir disipl inin bir bi lgi dal ı n ı n  adı olma o
nurunu 1 8 .  yUzy ı l a ,  jmmanuel K,nt'a ( 1724-1804) kadar korudu . 

Geli�en kapi talizme paralel olarak yeni bir üst yapı , yeni bir bi l im 
an layı�ı kurulurken metafizik dis ipl ininde de bazı deği� ik l ikler oldu. Eski 
metafizik bir bilgi dalı ol.Jrok ,Jra�tırma olanı ve sorunları ile aynen kclıyor, 
yalnız bu sorunlara çöz Um oramoda artık hiçbir i�e yaramayan vohiy ve dinin 
dogmaları bir yana konuyor, yerini akı ı a l ıyordu . Metafiziğin sorunlarını akı l 
l o  çözmAk ve temellendirmek denemelerinin iki  sonucu oldu : 0 - Metodolaji 
or�tırmaları yeniden ve daha gerçekçi biçimde ba�ladl , b- David Hume'un 
( 1767-1835) baıı çektiği bilgi alanında yeni bir ıUpheci l i k  doğdu. 

D.  Hume gerek eski teolo j ik  ve gerekse rasyonalist metafiziğin 
olanaksız l ı ğ ı n ı ,  genel olorak doğru bi 19inin olanaks ız l ığ ın ı  konı t l amaya çal ı 
�arak, gösterme yolunu seçmi�t i .  Böylece b i l imlerin bilgisi d e  olanaksız olu
yordu . Çünkü Hume'a göre bütUn bi 19i lerin ve doğa yasaları nın dayandığ ı  ono 
i l keni n ,  determinizm i n ,  gerçekliği ve doğruluğu ku�kulu idi . Determinizm, 
bir i l ke olarak yoktu. Determinizm, bir psikoloj ik  olu�umun ürUnü idi . De
terminizm, psikolojik bir çağrı � ım olayı idi . Biz hep !lA" dan sonra 
" B"yi gördUğümUz için l 'A"yl her görUşümüzde ii Bii yi beklemekteyiz .  Yoni su
yun boğduğunu ate}i n yakt ığ ın ı  tekrarlanan deneylerden Çı karmı�ımdır ve bu bir 
psikoloj ik  çağrı ) ım olay ıd ı r .  Ben buna dayanarak 1 00  yıl sonrada ate)in yaka
cağın ı  iddia edemem . Çünkü s ın ır l ı denemelerimden hareket ederek gelecek
teki "n- I"nci denemem üzerinde kesin bir yargıda bulunma hakkım yoktur. 
Veya böyle �ir hak hiçbir ıekilde kanıtlancımaz. 

I�te I. Kant, Hume'un ve izleyicilerinin insan bi lgisinde meydana ge
tirdikleri bu bUyUk tahribatı onarmayı denerken,  bir bilgi dal ı ,  bir disi pl in 
olarak mekafiziğin de mezar kaz ı cıs ı  oldu; oma aynı zamanda do burjuva 
idealizminin temel lerini attı . Kant ' ı n  boş l ı ca iki amacı vardı : 0- En yetkin 
örneğini Newton fiziğinde bulan doğa bi l imlerinin bi lgisine eski itibarını 
kazandırmak, dolayısıyle burjuva bilim anlayı � ın ı  kurtarmak, b- Olanaksız 
olanın disipl in olarak metafiziğin deği l ,  bel ir l i  bir tUr metafiziğin olduğunu 
göstermek . Vani akı lc ı  ve teoloj ik metafiziktir' olanaksız olon; oma bu , do
ru i�ler bilgi lerden kurulu yeni bir me'tafiziğin olamayacağını  göstermez . 

Kant her i ki metafiziğin de ç ıkmazını cevap aradık ları  sorularda görU
yor ve " bu sorular bi l incin çözemeyeceği erna sormadon do edemeyeceği so
sulardıril diyordu. Kant'a göre bu soruları doğanın nas ı l  olu�tuğu, tanrı ve 
ruhun ölmez liği gibi soru larla uğraımayo metafizi k  dendi bir sUre. Kant ' l n  kur
maya çal ı�t ığı yeni metafiziği kurma çalı�malor ın ın  UrUnU burjuva ideal ist 
sistemt oldu . Ve artık kimse metafiz ik  kavramı ile özel l i kle Marks ve Engels 
den sonra bir bi lgi dal ı n ı  veya disiplini  kostetmedi . 
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kendi dünya görU�ünü, bi l i m  anlayı� ın ı  kurorken ge l i�tir
sel tutum bütUn kand ırı cdıgına, görünü�teki gerçe
temelde gerçeğe aykırı ,,-e bi l im dı� ı  idi . Gerçi mad

maddi olmayan "öz"e bağ ı m l ı  olmaktan çı kararak ger
madde bu kez eski öz kavramın ın  sahip olduğu nite
Madde , katı , deği�meyen bir iç dinamikten ve orga

ölçülebi l ir, l ir, l ir yer kaplayan, dokunup yokladığımız bir "öz" 
imsel anlam ı ,  doğada kar� ı tları n ve çel i�kinin yo,Jsı nma 

dinamiği gereği çe li�ki lerin çözümUne dayanan sü
-


i�im süreci olanaksız oluyordu. Maddeye organi k  yapı 
kazandıran ve doğadaki hareketin kaynağını olu)turan böy

yerini , deği�meyen, bir iç di nom ikten yoksun ki t le ler ara 
tekrarlonacak olan tek düze mekanik bir hareket oluyordu.  

felsefesinin ve bi l im onlayı ı ın ın  "öz" de var say
uygulanıyor, yani temelde yöntem deği)miyor, mor, mor alzeme 

gıc ında devrimci olon doğa bi limi birden bire )eyler var 
r ı nda nas ı l larsa bu gUn de öyle oldukları ve her�eyin 

ı n  sonuno değin- varaluşlarının baj langı çlorı nda na
kalmalarından ötürü tutucu olan bir doğanı n  karı ıs ında kal 

'Dialektik der Natur, Syf. 1 3 ,  Dietz Verlag, Berl i n  

tutumun doğal sonucu " Doğanı n  mutlak deği)mez liği"  tümel 
mekanik materyal ist bir dünya görü)U,  bir bi i im anfayim anfayim anf ı ) ı  oldu. 

olizm , bi l i m ve ahlak açısından bir yüzkarası olon prag
olu)turdu .  
üretimdeki taylorizmin ve fordizmin doğurduğu yaboncı 

hemen bi l irnde ve fel sefede kendini gösterdi . Doğa t ı p
i� bölUmüne benzer bir biçimde ayrı ntı l ı  olarak ara)

bölündü ve her  bölüm kendi yapısına uygun yöntemini ve 
)tirdi . Bi limde ve ara)lı rmada giderek ortan ve kı l ı  

bölümünUn doğol UrUnU ekonomide olduğu gibi " yabancı lo�ma" 
lo�manın temel lerini yal n ı zca burjuvaziye özgU olon bir 
yöntem ol u}turuyordu; her�eyi bağlar ından,içinde yer aldığı 

ba�ına ele a l ı p  incelemek ve bu inceleme i)i için 
tekniğini geli�tirmek; sorunlara böylesine bir yokla} ımın 

Universitelerimizde Amerikancı geleneklerine uygun olarak 
ve hertürlu ara�tırma olonına uygu lanabilecek bir "sü

belleti lmektedir.  
mutlak deği�mez l j k ,  tekrarlanan tek dUze mekanik hareket, 

bölmek parçalamak; j�te burjuvazinin  kendi dünyas ı n ı  
yöntem in ona çizgi leri . 

gibi bi i imdede aralarındaki organi k baslerı koparorak 
kopi talist üretimin kôrl ı l ı k  i l kesinde ye�eriyordu . Tıp
gibi bj f imde de ara�t ı r ıcı ları yalnızca be l ir l i  bi lgi ler 

tekniği i l e  donatıp doğanın çok s ı nı r l ı  bir alonına koımak ,  
ldiğince çok sömUrebi lme k için gerekli  bi lgiyi e n  k ı 
Ayrıca burjuvanın kendisi geli�en b i r  i )  bölümünUn 

bUtunU kavramaya, i l L:esel olanı yakalamaya yönelemezdi . 
yönUnden s ığ deği ld i r ,  felsefi yönden de,  i l keyi kav

uğra) ı I .:ırı , bi lgi sistemleri açısından do s ığd ı r .  
felsefe yönUnden Ile dUnya görUıU yönUnden ve  ne  de  

anti kiteye ve  orta çağa u laiamomı�t ı r .  " 18 .  YUzy ı l ı n  
yüksek doğa b i  l i m i  veri lerinin ince lenmesi nde v e  b i  19isin

UstUn ancak bunların dayand ı kları onagtsrU}ve d�a
nması yönünden çak a)ağı idi " .  (Friedrich Engels,  Dia

13, Dietz Verlag, Ber l i n  1971) Ge,çeğe aykırı , yo da 
fizi k  bir bi l im anlayıı ında temel lerini bulan tektek 

başarı lar e lde etmek, işte bu kapi talist Uretim i l i�ki
yansıyan bir çelişkisidir . Bu çeli�ki kapi talist bi l im (Jra�

vazi içgUdose l olarak yadsımaktad ı r .  Konserden çok yakında öleceğini 
bir hastanı n  LO yıl sonraki gelirini ve banka birikmi)lerini hesapla
bir olanaks ı z l ı k kazanı r bur;uvazinin materyal ist diyalektik öğreti kubal ede 
rek kapi talist Uretim i l i)kileri içerisindeki yerini koıuması . • 

Doğal olarak, mekanik materya l izmin , e�yoyı bUtUnden koparorak 
e le  olmanın ve geleceğe kar�ı duyulan giz l i  s ın ıfsal bir ku�kunun 
hayattaki urunleri korkunç olmuştur. Bugün kapitalist toplumun sinernası 
manı , karikatUrU ve tum ya�am ı ,  mekanikl iği , )iddeti ve doğa 
acube olan seksi i�lemekted i r .  &..ırjuvazinin yar ın larına kar�ı duyduğu ku�ku 
giderek ıe la�a VP. korkuya dönUımektedir ;  tela�ı ve korkusu arttı kça 
toplum mekanik �eytanların ve al lahların sovaştığı bir cehenneme 
dir;  doğanın ve toplumun hayat damarları dayan ı l maz derecede zorlanmakta
d ı r .  Bu zorlama burjuvaz inin giz l i  bir umudunun UrünUdUr: Toplumun 
bireylerini robotla�tırmak ve toplumun organi k  yapısı nı , tarihsel 
kır ıp parçalayarak yerine mekanik tek düzeliği yerle�tirmek. i�te 
zaman kendi yarı nlarını kurtarabilecektir buriuvozi . Toplumda butUn 
lerin tüketi lmesi , insanları n bir i)te uzmanlaşmı) robotlar haline 
me isteğ i ,  'burjuvazinin,  getirdiği zihinsel tutumun, yöntemin tabiatı 
yöne l i k  olduğu biricik amacıd ı r .  

i)te bugUn metafizi k yöntem dediğimiz dediğimiz zaman. kcısdettiğimiz 
lara böyle bir zihinsel tulumla yapı lan yakla�ımdır.  DoğalDoğal olarak 
disipl inin bir bi lgi  dal ı olmadığ ın ın  aydı n l ığa kavu)ması manirakturle manirakturle 
birden bire olmadı . Metafiz ik ,  bir disipl inin bir bi lgi dal ı n ı n  adı 
nurunu 1 8 .  yUzy ı l a ,  jmmanuel K,nt'a ( 1724-1804) kadar korudu . 

Geli�en kapi talizme paralel olarak yeni bir üst yapı , yeni 
an layı�ı kurulurken metafizik dis ipl ininde de bazı deği� ik l ikler 
metafizik bir bilgi dalı ol.Jrok ,Jra�tırma olanı ve sorunları ile aynen 
yalnız bu sorunlara çöz Um oramoda artık hiçbir i�e yaramayan vohiy 
dogmaları bir yana konuyor, yerini akı ı a l ıyordu . Metafiziğin sorunlarını 
l o  çözmAk ve temellendirmek denemelerinin iki  sonucu oldu : 0 -
or�tırmaları yeniden ve daha gerçekçi biçimde ba�ladl , b- David 
( 1767-1835) baıı çektiği bilgi alanında yeni bir ıUpheci l i k  doğdu. 

D.  Hume gerek eski teolo j ik  ve gerekse rasyonalist 
olanaksız l ı ğ ı n ı ,  genel olorak doğru bi 19inin olanaks ız l ığ ın ı  konı t l
�arak, gösterme yolunu seçmi�t i .  Böylece b i l imlerin bilgisi d e  olanaksız 
yordu . Çünkü Hume'a göre bütUn bi 19i lerin ve doğa yasaları nın dayand
i l keni n ,  determinizm i n ,  gerçekliği ve doğruluğu ku�kulu idi . Deter
bir i l ke olarak yoktu. Determinizm, bir psikoloj ik  olu�umun ürUnü 
terminizm, psikolojik bir çağrı � ım olayı idi . Biz hep !lA"
" B"yi gördUğümUz için l 'A"yl her görUşümüzde ii Bii yi beklemektey
yun boğduğunu ate}i n yakt ığ ın ı  tekrarlanan deneylerden Çı karmı�ımdır 
psikoloj ik  çağrı ) ım olay ıd ı r .  Ben buna dayanarak 1 00  yıl sonrada ate)in 
cağın ı  iddia edemem . Çünkü s ın ır l ı denemelerimden hareket ederek 
teki "n- I"nci denemem üzerinde kesin bir yargıda bulunma hakkım 
Veya böyle �ir hak hiçbir ıekilde kanıtlancımaz. 

I�te I. Kant, Hume'un ve izleyicilerinin insan bi lgisinde 
tirdikleri bu bUyUk tahribatı onarmayı denerken,  bir bilgi dal ı ,  
olarak mekafiziğin de mezar kaz ı cıs ı  oldu; oma aynı zamanda 
idealizminin temel lerini attı . Kant ' ı n  boş l ı ca iki amacı vardı : 
örneğini Newton fiziğinde bulan doğa bi l imlerinin bi lgisine eski 
kazandırmak, dolayısıyle burjuva bilim anlayı � ın ı  kurtarmak, b-
olanın disipl in olarak metafiziğin deği l ,  bel ir l i  bir tUr metafiziğin 
göstermek . Vani akı lc ı  ve teoloj ik metafiziktir' fiziktir' fiziktir olanaksız olon; 
ru i�ler bilgi lerden kurulu yeni bir me'tafiziğin olamayacağını  göstermez

Kant her i ki metafiziğin de ç ıkmazını cevap aradık ları  sorularda görU
yor ve " bu sorular bi l incin çözemeyeceği erna sormadon do edemeyeceği 
sulardıril diyordu. Kant'a göre bu soruları doğanın nas ı l  olu�tuğu, 
ruhun ölmez liği gibi soru larla uğraımayo metafizi k  dendi bir sUre.
maya çal ı�t ığı yeni metafiziği kurma çalı�malor ın ın  UrUnU burjuva 



Görüşünüze göre özgUrlUk !le .osyaUzm 
bağdaşır m ı ?  ÖzgUrlUk anlayışınız nedır ? 

• Son gUnlerde trafi k kazalarını  azaltmak a
macıyla karayol lar ı nda sUrat yapma özgUrlUğUmU kıs ıt
IOOl lor . Ben sOratli araba kul lanmayı severim.  Ancak 
bu k ıs ı t lomayı butUnUyle haklı buluyorum. ÇUnku �zgUr
IUğumU bo�kolar ı n ı n  zararına kull anmamol ıy ım.  

Bizde hi ç kimse bo�kası nı  sömUrme özgur! UğUne 
sahip deği l d ir .  

Anatale Fronce, herkesin köprU ol tlorı nde uyu
ma özgurlUğune sahip olduğunu , fakat mi lyonerlerin 
nedense hep bo�kQ yerlerde uyumoyı tercih ettiklerini 
s�ylerd i .  

Sözeuklerin rasgele yorumfonması i l e  n e  kadar 
haksız suçlamalar yopı l ı y()( �  Macarlor seyahat ederler. 
Bu b i l i niyor. Bizlere, Mocorlorı n ul keyi teme l l i  terkedip 
terkedemeyecekleri soruluyor. Olumsuz cevap versek, 
onlorı hapsettiğimiz söylenecek. Olumlu cevap kor� ıs ın
do ise, onlaı sUrgUne yol lamaya çalııtığımız suçl aması 
yapılacak. 

Akı l hastaları ya do kati l leri n ,  �ldUrUcU si lôh 
kull anmakta �zgUr oldukları Birleıik Amerika'ya gı pta 
etmiyoruz.  Sir konserli hastanın s � l ı k  durumunun gel i i i
mi Uzerine bas ı n ı n  edepsizce spekulasyon yapma serbes
tisi olduğu ulkelere de özenmiyoru z .  Bu hasta Cumhur
baıkanı bi le  olsa. 

Ben, kendi hesabıma, Macaristan'da özgurluk
lerin �nemli �lçUde geliıtiğini s�yleyeceğim.  Gelecek
te de geniıleyeceğine inanıyorum . Sosyalist sistemde, 
özgurluk ve dUzen karı ı t  iki kavram de�jildir. "Gel öz
gurl uk,  kur dUzenimizi" diyen ıoir haklıydı . Sorun,  söz 
konusu dUzenin hong i dUzen olduğudur .  Bizler i ç i n ,  önce 
faıist dUzeni yı  karak daha insanc ı l  bir dUzen kurmak ve 
bu temelden�zgurlUklerin yoygınlaım05lnl sağlamaktı s�z 
konusu olon. 

Savaıı n  hemen ertesinde, �z9urluk,  1950 y ı l la
rına göre boıka bir anlam taııyordu . IIÇi iktidar ı n ı n  ye
niden kurulaak gUçlendirilmesinin gerektiği 1957'de ise 
dağol olarak daha baıka bir anlamı vardı bunu n .  

... Toplumumuz , sistemimize olon inancımıza, Ma
cariıton Sosyal ist ilÇi Partisi 'ne yurttaıları n ve demokra
tik olarak seçilmiı yöneti ci l erinin karı ı l ı kl ı  gUvenleri 
Uzerine kuru lu.  su bakımdan, bizdeözgUrlUk kavram ı n ı n  
özel b i r  anlamı var. 

'Özgurluk ve dUzen bağdaımaz değ i ldirler. Bizler 
yasalarımızia, usul hukukumuzla, tUm toplumsal yaıan
tıda bireysel ve toplu hakların eıuyumunu gerçekleıtir
rnek anacıyla sUreki i olarakdaha çemgUvence sağlamaya 
çalıııyoruz. 

Kendimi özgUr sayabi lmem için bir iı sahibi ola
bilmeli ve iıten atılma korkusu olmadan çal ııabi lmel i 
yim . Doğduğum gUnden � I UmUme kadar hostalı k halleri 
korıı s ı nda gUvencelerim olmal ı ,  çocuklarım geçerl i  bir 
eğitim görebi lme l i ,  insan l ı k  haysiyetim teminat altına 
a l ı nmalıdır.  

Yuksek öğrenim yapabilme hakkı , eğer uygula
mada bu haktan yalnızca kUçuk bir azı n l ı k  yararlanabi
! i yorsa, bunda do belirleyici unsur zih insel yetenekler 
yerine servet sahibi olmakso, ne anlam taıı r ?  

Özgurluk kavram ı n ı n  ayrı lmaz v e  belirleyici bir 
unsuru da, herkesin insani değer ve bilgi lere sUrekli 

halk cumhuriyeti başbakan 
yardımcısı ve ideolojik sorun lar uzmanı 

Gyorgy Aczel 
"BUGÜN HERKES BiLMEKTEDİR Kİ, 
BU ÖZGURLlİKLER BURJUVAZi TARAFINDAN SAGLANMAMIŞ 
SERT MÜCADELELER SONUCU 
EMEKÇi TABAKALARCA 
KOPARıLARAK 
A LINMIŞI'IR. 
BURJUVAZi BU KA ZANILMIŞ ÖZGÜRLÜKLERi GERi 
A LMA ÇA,BASOO DURMAKSıZıN 
sURDÜRMEKTEDiR. " 

"ÖZGÜRLÜKLERiN BiçiMSEL GÜVENC ELER ALTıNA ALINMASı 
OLANAKLı VE KOLAYDıR. ANCAK, 
ÖZGÜRLÜKLERiN HAYATA GEçiRiLMEsi içiN 
GEREKLi KOşULLARIN 
YARATILMASı ÇOK DAHA Z ORDUR. " 

olarak daha derin ve geniı bir biçimde ula�abi Ime ola
nağına sahip olmasıdır .  Ol anaklar soyut olmaz. i l kesel 
planda, hak bi ldirgeleri , saygıdeğer dilekler deği l ,  bu 
hakları geçeri i kı lacak maddi olanaklar gerekı idir .  

Sosyal ist bir u lkede �zgUrlUğUn nası l anlaıı ld ı
ğını  açı klayobilmek daha pek çok ıeyden s�z etmeyi 
gerektirir. 

Sanıyorum, ekonomık özgUrlUklere, özellikle 
özgUrlUk kavramının Uzerine oturtulacağı maddi 
koşullara öncelikle �nem veriyorsunuz ? 

• Fransa'da bir bakan geçen sonbaharda Sena
to'da antikamUnist bir metni okurken serbestçe ii  se
çebilme ve serbestçe iı değiıtirebilme �zgUrlUğUnden de 
söz etti . Sanır ım,  aynı gUnlerde Fransa'da SOO bin iısiz 
bulunmaktayd ı .  Macaristan'da, 1 00  bin iıçiye, bedensel 
ve dU�unsel yeteneklerinin ulkeleri için gereksiz ve 
yararsız  olduğu söylense, arkas ı.ndan da iıleri ni serbestçe 
seçebilme özgurluğunden söz edilse, bu onlar için  ne 
anlam ta�ırdı acaba? ÖzgurlUklerin biçimsel gUvenceler 
altına a l ı nması olanaklı ve kolayd ı r .  Ancak, bu öza,Ur
I uklerin hayata geçiri lmesi i ç i n gerekli koıu l l ar ın  yara
tı lması çok daha zordur. 

Hoşnutsuzlukları d!le getırme. canının çektiğini 
eleştırebllme özgUrlUlti!nU'hlç ml önem.emlyar
sunuz ? 

• Yurttaıların koro hali nde hukUmete ve y�
neticilere övgUlerdUzdukleri bir u l ke arayanlar Moca
ristan'a hiç uğraması n .  Ül kemizde her konu , her karar 
con l ı  bir biçimde ele)tiri l i r ,  tartı)ı l ı r .  

Ancak,böylece her sorunun çözuldUğUnU sanmak, 
yemeği ,  duduklu tencereden çıkan buharı n  pijirdiğine 
i nonma safl ı ğ ı na benzer . 

Ruzgôrla uçup giden bu s ı kı ntı lardan yakınma 
özgurlUğU, Batl ' l  t kom)u larımızca her derde deva bir 
i l ôç gibi g�rUI Uyor . 

Gösteri ci lerin bağır ııları ndon etkilenen Fransa 
Kral içesine Kordinal Mazari n : " Bırakınız haykırs ın ıar ,  

ödeyecek olon onlar olduğuna göre" diyordu . Ustaca 
verilmiı olon bu derslerin kapitalist ulkelerde unutulma
mıı olduğunu sanıyorum. Giriıim �zgurlUğU .UrdUruldUğU 
ölçode, sÖfnUrenlere c:ie hoınutsuzlukforını bi ldirme öz
gUrlUğU, bel i r l i  �Içuler içinde kalma kaıuluyla, tan ı 
nabi l i r .  iıte dUdukfo tencerenin buharı budur.  

Bu, yeterince oydı nlatı lmayan ve danliı lmayan 
geniı yığı  nlara, hUkUmet ve buyuk �zel Çı  kor sahipler i 
nin " demokrasiyi zedefemeden" fiyat ortıılarıyla ağ ır 
yukler getirme.ine bir engel değ i ldi r .  

Bizde fiyat ortııları n o  ancak ba)ka çöz U m  0 1 -
mozse baıvurulur v e  bu artııtan en çok etkileneceklerin 
yaıanı dUzeylerinin korunması için tedbirler al ı  n ı r . Bunun 
ekonomi k  bir sorun olduğunu söyleyeceksiniz.  Ancak 
biraz dUıunulduğUnde, sorunun yalnızca ekonomik o l 
madığı görUIUr. Yönetici 'erin halkı n durumunu göz önUn
de hJtma zorunluluğu demokrasinin bir belirtisi değ i l  
midir? 

Sınıf.al lUşk!lere ve maddi yapıya fazla 
�iI;ırlık tanıyarak, tarıhsel demokratık 
kazanmıları. demokrasi mirasını, yUzyıllarca 
sUren mUcadeleler sonucu kazanılan özgiJrlilk
lerin önemint azımsamış olmuyor musunuz? 

• Bir halk ın  geçmiıi ndeki demokratik birikim 
kuıkusuz onun en değerl i  var l ığ ıd ır .  Bu açıdan Fransa 
önemli bir mirasa, geleneğe sahiptir. Ancak burada 
öneml i  olon, bu birikimin mirasçı larının kimler oldu�u
dur. Fransa burjuvazisi 1 9 1 9  y ı l  ında Macaristanıda ge-

rici , terör cU bir iktidarın kurulmasından hiç de rahatsız 
olmamııtı . Onun özgUrlUklere bağ l ı l ığ ı , devrimci ve 
ilerici Macarlar öldUrUIUrken rencide olmanııt ır.  Faıist 
iktidarla, maddi çı karlare dayanan yakın i l iıkilerini 
sUrdUrmUitur. Teröre iseyalnızca ilÇi s ı nıfı , antifO)istler 
ve Henri Borbusse , Romain Roll and gibi hUmanist aydı n
lar karıı ç ıkmıılard ı r .  

Bizim izlenimimiz, o prirori olarak ıaıı rtıcı  gö
rUnsede, birbirine geçiımiı iki Fransa olduğudur: Birin
cisi SözU edilengericilerin Fransa'sı ,  diğeri de halk kit
lelerinin,  ilÇi s ı n ı f ı n ı n ,  i l erici aydınlaın Fransa'sı .  

Kesi n  olon birıey var: Kendi öz tarihinde özgUr
lUkler için  böyle bir mUcadele mirası bulunan bir Ulke ,  
bu kazanımların yararlarını smyalist  toplumun gerçek
leıtiri Imesi eıiğinde görecekti r .  Ben Fransa 'nın  buraya 
ulaıocağına inanıyorum. 

Bu miras burjuvazi tarafı ndan sUrekli olarak sap
t ı r l l ar,Pk ku nanı lmaktad ı r .  Ancak, bugUn herkes bi Imek
tedir ki , bu özgurlukler burjuvazi tarafından boğıılan
mamı ı ,  sertmUccdeleler sonucu emekçi tabakalarca ko
par ı l arak al ınmııtı r .  Burjyvazi kazan ı lmıı özgurlukleri 
geri olma çabasını  durmaksızın sUrdUrmektedir .  

Yeni b ir  tarihi gel i i imin  baıladığı bir toplum 
i ç i n ,  geçmiı teme l l er önem l idir.  Kurtu luıtan sonra biz
ler tUm enerjimizi geçmiıin adalets izl i klerinin onorı l 
masına yöneltmiıt i k .  Geçmii demokrati k birikimimizi 
bo;a kul lanmad ı k .  Ancak devraldığımız bu mirasın zen
gin olmadığını bi l iyoruz. 

Bildiğiniz gıbı sosyalizme karşı çıkanların en 
gözde .aldırı nokta. ı özgUrlilklerdlr. Daha da 

!lerı giderek, ekonomık gelişmenizi piramitierin 
inşasına benzeterek "sosyalist pira.mttler"den 
.öz ediyorlar. Bunların gerçekleştlr!lme.1 ıçın 
kölelerln, en azından sıkı ve sUrekli gözetim 
.Itında tutulan yurttaşların varolma.ı gerektlil;lnden 
söz ed!ldl. 

• Bu piramit ieri n geometr i k  konumu oldukça 
i lginçtir. ÇUnkU zirveyi taban oluıturur. iktidarda olon 
halktır. Bu benzetmenin i l k  kez Leon Blum tarafı ndon 
yapılması da bizler için  çok ıo.ıırtıcı değildir.  Ne diye
bi l ir iz? Anlaıılmak için ne yapmal ı ?  Kaıarlonmıı bir 
gericiyi bir kapi falisti sosyalizmi n UstUnluklerini yerinde 
görmesi için davet edip ikna etmeye mi çal ııal ı m ?  Du
rumu görmek istemeyeceğine göre bu neye yorar ? Önem
l i  olan mi Iyonlarca insanı aydınlatmaktır bizim i ç i n .  

Leon Tolstoy, öykulerinden birinde, kör bir 
adama beyaz rengi anlatmak i ç i n yapılan konuımayı ak
tor ı r .  " Bu  ned i r ,  duvara benzer m i ? "  diye sorar kör a
dam . Evet derler,  beyaz bir duvara. " O  halde sert bir 
ıeydir o?" Yok, akıcı gibidir diye cevaplarıor . "Öyle 
ise suya benzer, ıs latı r vs . "  Devamıyla baıınızı oğrıt
mak istemem . Geçerl i  bir görUı i l eri  sUrebilmek için 
neden söz edildiğini bi lmek gerekir .  Leon Blum neden 
s�z ettiğini bi l iyor olsaydı , daha fazla berraklığa sahip 
olsaydı ,  ispanya'da Hitlerve Musso l i ni 'nin el lerini ser
best bırakmazdı . Faıizmin, kapi talizmin piramidinin te
pesini oluıturduğunu anlayab i l irdi .  

Sosyalizm , çarpıt ı lmaya, kuçultulmeye Çalııı l 
dı , çal ı ı ı l abi lir de . Ancak, sosyalizm kitlelerin yaratıcı  
gUcUnU öz9urleıtirmeden kendi benli�ini bulanaz� 

IIÇi s ın ıfı i ktidarı aldığı her yerde " k�leleri" 
�zgurleıtirmiı ,  k�ylulere toprak vermiı,  kooperatifler 
i çinde örgUtlenmelerine, tarım araçları i le donat ı lmala
rına yardımcı olmuı, entell ektuel ayırımc ı l ı ğ ı  kırmı � , 
çal ııanl ar ı n insanca yaıarna onuruna kavuımalarını sağ
lamııtır.  

Sosyal izm , ancak, insanların özgUr olma istem
lerinden f1ıkı rabi l ir .  

Görüşünüze göre özgUrlUk !le .osyaUzm 
m ı ?  ÖzgUrlUk anlayışınız nedır ? 

gUnlerde trafi k kazalarını  azaltmak a
ol lar ı nda sUrat yapma özgUrlUğUmU kıs ıt
sOratli araba kul lanmayı severim.  Ancak 

butUnUyle haklı buluyorum. ÇUnku �zgUr
r ı n ı n  zararına kull anmamol ıy ım.  

ç kimse bo�kası nı  sömUrme özgur! UğUne 

Fronce, herkesin köprU ol tlorı nde uyu
ma özgurlUğune sahip olduğunu , fakat mi lyonerlerin 

bo�kQ yerlerde uyumoyı tercih ettiklerini 

euklerin rasgele yorumfonması i l e  n e  kadar 
suçlamalar yopı l ı y()( �  Macarlor seyahat ederler. 

Bizlere, Mocorlorı n ul keyi teme l l i  terkedip 
kleri soruluyor. Olumsuz cevap versek, 

hapsettiğimiz söylenecek. Olumlu cevap kor� ıs ın
sUrgUne yol lamaya çalııtığımız suçl aması 

hastaları ya do kati l leri n ,  �ldUrUcU si lôh 
�zgUr oldukları Birleıik Amerika'ya gı pta 

konserli hastanın s � l ı k  durumunun gel i i i
ı n ı n  edepsizce spekulasyon yapma serbes

ulkelere de özenmiyoru z .  Bu hasta Cumhur
olsa. 
kendi hesabıma, Macaristan'da özgurluk

�nemli �lçUde geliıtiğini s�yleyeceğim.  Gelecek
geniıleyeceğine inanıyorum . Sosyalist sistemde, 

dUzen karı ı t  iki kavram de�jildir. "Gel öz
dUzenimizi" diyen ıoir haklıydı . Sorun,  söz 

hong i dUzen olduğudur .  Bizler i ç i n ,  önce 
karak daha insanc ı l  bir dUzen kurmak ve 

gurlUklerin yoygınlaım05lnl sağlamaktı s�z 

hemen ertesinde, �z9urluk,  1950 y ı l la
bir anlam taııyordu . IIÇi iktidar ı n ı n  ye
gUçlendirilmesinin gerektiği 1957'de ise 

daha baıka bir anlamı vardı bunu n .  
mumuz , sistemimize olon inancımıza, Ma

ist ilÇi Partisi 'ne yurttaıları n ve demokra
seçilmiı yöneti ci l erinin karı ı l ı kl ı  gUvenleri 

su bakımdan, bizdeözgUrlUk kavram ı n ı n  
var. 

gurluk ve dUzen bağdaımaz değ i ldirler. Bizler 
usul hukukumuzla, tUm toplumsal yaıan

ve toplu hakların eıuyumunu gerçekleıtir
sUreki i olarakdaha çemgUvence sağlamaya 

Kendimi özgUr sayabi lmem için bir iı sahibi ola
iıten atılma korkusu olmadan çal ııabi lmel i 

gUnden � I UmUme kadar hostalı k halleri 
gUvencelerim olmal ı ,  çocuklarım geçerl i  bir 

e l i ,  insan l ı k  haysiyetim teminat altına 

öğrenim yapabilme hakkı , eğer uygula

Sanıyorum, ekonomık özgUrlUklere, özellikle 
özgUrlUk kavramının Uzerine oturtulacağı maddi 
koşullara öncelikle �nem veriyorsunuz ? 

• Fransa'da bir bakan geçen sonbaharda Sena
to'da antikamUnist bir metni okurken serbestçe ii  se
çebilme ve serbestçe iı değiıtirebilme �zgUrlUğUnden de 
söz etti . Sanır ım,  aynı gUnlerde Fransa'da SOO bin iısiz 
bulunmaktayd ı .  Macaristan'da, 1 00  bin iıçiye, bedensel 
ve dU�unsel yeteneklerinin ulkeleri için gereksiz ve 
yararsız  olduğu söylense, arkas ı.ndan da iıleri ni serbestçe 
seçebilme özgurluğunden söz edilse, bu onlar için  ne 
anlam ta�ırdı acaba? ÖzgurlUklerin biçimsel gUvenceler 
altına a l ı nması olanaklı ve kolayd ı r .  Ancak, bu öza,Ur
I uklerin hayata geçiri lmesi i ç i n gerekli koıu l l ar ın  yara
tı lması çok daha zordur. 

Hoşnutsuzlukları d!le getırme. canının çektiğini 
eleştırebllme özgUrlUlti!nU'hlç ml önem.emlyar
sunuz ? 

• Yurttaıların koro hali nde hukUmete ve y�
neticilere övgUlerdUzdukleri bir u l ke arayanlar Moca
ristan'a hiç uğraması n .  Ül kemizde her konu , her karar 
con l ı  bir biçimde ele)tiri l i r ,  tartı)ı l ı r .  

Ancak,böylece her sorunun çözuldUğUnU sanmak, 
yemeği ,  duduklu tencereden çıkan buharı n  pijirdiğine 
i nonma safl ı ğ ı na benzer . 

Ruzgôrla uçup giden bu s ı kı ntı lardan yakınma 
özgurlUğU, Batl ' l  t kom)u larımızca her derde deva bir 
i l ôç gibi g�rUI Uyor . 

Gösteri ci lerin bağır ııları ndon etkilenen Fransa 
Kral içesine Kordinal Mazari n : " Bırakınız haykırs ın ıar ,  

ödeyecek olon onlar olduğuna göre" diyordu . Ustaca 
verilmiı olon bu derslerin kapitalist ulkelerde unutulma
mıı olduğunu sanıyorum. Giriıim �zgurlUğU .UrdUruldUğU 
ölçode, sÖfnUrensÖfnUrensÖf lere c:ie hoınutsuzlukforını bi ldirme öz
gUrlUğU, bel i r l i  �Içuler içinde kalma kaıuluyla, tan ı 
nabi l i r .  iıte dUdukfo dUdukfo dUdukf tencerenin buharı budur.  

Bu, yeterince oydı nlatı lmayan ve danliı lmayan 
geniı yığı  nlara, hUkUmet ve buyuk �zel Çı  kor sahipler i 
nin " demokrasiyi zedefemeden" fiyat ortıılarıyla ağ ır 
yukler getirme.ine bir engel değ i ldi r .  

Bizde fiyat ortııları n o  ancak ba)ka çöz U m  0 1 -
mozse baıvurulur v e  bu artııtan en çok etkileneceklerin 
yaıanı dUzeylerinin korunması için tedbirler al ı  n ı r . Bunun 
ekonomi k  bir sorun olduğunu söyleyeceksiniz.  Ancak 
biraz dUıunulduğUnde, sorunun yalnızca ekonomik o l 
madığı görUIUr. Yönetici 'erin halkı n durumunu göz önUn
de hJtma zorunluluğu demokrasinin bir belirtisi değ i l  
midir? 

Sınıf.al lUşk!lere ve maddi yapıya fazla 
�iI;ırlık tanıyarak, tarıhsel demokratık 
kazanmıları. demokrasi mirasını, yUzyıllarca 
sUren mUcadeleler sonucu kazanılan özgiJrlilk
lerin önemint azımsamış olmuyor musunuz? 

Bizim izlenimimiz, 
rUnsede, birbirine geçiımiı iki 
cisi SözU edilengericilerin 
lelerinin,  ilÇi s ı n ı f ı n ı n ,  

Kesi n  olon birıey 
lUkler için  böyle bir mUcadele mirası bulunan 
bu kazanımların yararlarını 
leıtiri Imesi eıiğinde görece
ulaıocağına inanıyorum. 

Bu miras burjuvazi 
t ı r l l ar,Pk ku nanı lmaktad ı r .  
tedir ki , bu özgurlukler 
mamı ı ,  sertmUccdeleler 
par ı l arak al ınmııtı r .  Burjyvazi 
geri olma çabasını  durmak

Yeni bir  tarihi 
i ç i n ,  geçmiı teme l l er öne
ler tUm enerjimizi geçmiıin 
masına yöneltmiıt i k .  Geçmii 
bo;a kul lanmad ı k .  Ancak 
gin olmadığını bi l iyoruz. 

Bildiğiniz gıbı sosyalizme 
gözde .aldırı nokta. 

!lerı giderek, ekonomık 
inşasına benzeterek 
.öz ediyorlar. Bunların 
kölelerln, en azından 
.Itında tutulan yurttaşların 
söz ed!ldl. 

• Bu piramit ie
i lginçtir. ÇUnkU zirveyi 
halktır. Bu benzetmenin 
yapılması da bizler için  
bi l i r iz? Anlaıılmak için 
gericiyi bir kapi falisti sosya
görmesi için davet edip 
rumu görmek istemeyeceğ
l i  olan mi Iyonlarca insanı 

Leon Tolstoy, 
adama beyaz rengi anlatmak 
tor ı r .  " Bu  ned i r ,  duvara benzer 
dam . Evet derler,  beyaz 
ıeydir o?" Yok, akıcı gibidir 
ise suya benzer, ıs latı r 
mak istemem . Geçerl i  
neden söz edildiğini bi lmek 
s�z ettiğini bi l iyor olsay
olsaydı ,  ispanya'da 

ettiğini 
ispanya'da 

ettiğini iyor 
ispanya'da 

iyor olsay
ispanya'da 

olsay
Hitlerve 

best bırakmazdı . Faıizmin, 
pesini oluıturduğunu anlaya

Sosyalizm , çar
dı , çal ı ı ı l abi lir de . Ancak, 
gUcUnU öz9urleıtirmeden kendi 

IIÇi s ın ıfı i ktidarı 
�zgurleıtirmiı ,  k�ylulere 
i çinde örgUtlenmelerine, 




