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"TARAı��s i Z" BASıNıN 
"İLı<�RİcİLİGİ" 

SERMA YENlN "DURUM" VAZIYETI 

"Tarafsız" basının ileri gelen kalemi "durum" 
yazarı da sol'da olup bitenlere merak salmış. Gerçi 
soldaki partiler Durumcu'nun 1. sayfasında pek yer 
bulamazlar ama sol adına ortaya atılan ne kadar 
"ilginç" görüş varsa hepsi yer alır bu gazetede. 

22 Eylül'deki "konuRu" da DoRan Yurdakul, 
Aydınlık. yazı işleri müdürü. Konu önemli: "Türkiye' 
de solun durumu". Hemen belirtmeli, "Durum" par· 
lak deRiL. Insan şaşıyor, nereye varmak istiyor Du· 
rumcuau sermayenin? Nereye varmak istedil'i belli de, 
neden ba,vuruyor bunca dolambaçlı yollara. DoRan 
Yurdakul mu şimdi Türkiye'de solun durumunu en 
iyi bilecek? Bilmiyor da nitekim. 12 Mart öncesi mü· 
cadeleleri, o çok ünlü milli demokratik devrimi bilmi· 
yor YurdakuL. ıpekçi'nin amacı muhatabının bu ceha· 
letini açıRa çıkarmak idiyae, başarılı oldu, kutlamak 
gerek. 

Ama biIciliİzlik asıl soruları soranda. "Peki, han· 
gi parti daha çok ilde örgütlenmiş durumda?" diye LO· 
ruyor Durumcu. Bunu Yurdakul'dan öA'renmek iste· 
menin yeri var mı şimdi? Adıgeçen partilerden sor· 
mak daha iyi olmaz mı ki? Ilginç buluşları da var du
rumcunun: "sol partilerin tümünü marksist kökenli 
saymak mümkün mü?" diye soruyor. Bir başka buluş 
da büroluuiyi ilerici burjuvazilerden sayan görüş. 
Daha neler. 

Ama tüm bunların altından sermayenin ince 
taktikleri .ırıtıyor. Işçi sınıfı hareketi gelişirken onu 

.gönnezlikten gelmek, marjinal birtakım kişileri ön 
plana çıkarmak. Ne ilginç bir raslantıdır ki aynı du
rumcu 1965'de de Mihri Belli 'yi konuk yapmıştı. 
Amaç gene aynıydı. TIP'i yıpratmak, işçi sınıfı hare
ketini örgütsüz bırakmaya katkıda bulunmak ... Bugün 
de yapılmak istenen bu. Yoksa dünya halkları için en 
büyük tehlikenin "Sovyet sosyal emperyalizıru "nden 
geldiRini <>Arenınek için DoRan Yurdakul'u Milliyet 
sütunJannda okumaya negerek var, gider Aydınlık'ın· 
da okuruz olur biter. 

"YANIU"NIN GIZLI PARTISI 

Sermayenin d urumcusunun "hiç de küçümsen· 
meyecek sayıda" bir takım kuruluşlar diyerek nitele· 
diA'i bunca 101 parti dururken "Yankı" muhabiri bula 
bula "Anayasa Mahkemesince kapatılan Türkiye Işçi 
Partisi Genel Sekreterierinden Sait Çiltaş'ı buldu, LO
ru . cevap yapmak için. 

Zalnan zaman verdiRi başarılı gazetecilik örnek· 
leriyle haklı bir saygınlık kazanan Yankı'yı bu yollara 
&ürüitliyen nedir? Kimdir? "Anayasa Mahkemesince 
kapatılan" Türkiye Işçi Partisi'nin genel aekreterleri 
ve daha da önemlisi Genel Başkanı saR, ve bugünkü 
TIP'in de Genel Başkanı. 

Ama sorun bir bilgi noksanlıRından de�il, ter· 
sine, "Yankı" muhabirinin çok bitmiştiA'inden geli· 
yor. Yankıcı Yankı'yı kendi siyasal amaçları için kul
lanmaya kalkmış, hepsi bu. tık de�il bu üstelik.  1974 
Kasımında verdilli bir haberle tavrını belli eden Yan
kıcı geçtil'irniz Nisan'da da okuyucularını yanıltmış, 
YOROYOŞ de bu konuda 2. sayısı ile gereken açık· 
lamayı yapmıştı. 

Emekli yada emeksiz tüm askerlerle yaptıllı ko· 
nuşmaları ilgiyle okunan Yankı cinsel raporları ile de 
belli çevrelerin yakından izlediRi bir dergi. Ama işbitir 
muhabirler yüzünden bazan böyle acaip durumlara da 
düşüyor. Her eRilimde kişilerden demeç alınması de
lil eleştirilen, ne de demeci verenin kişililli yada ko· 
nuşmasının içerilli. Bunlar ayrı konular. Ama kafalar· 
da yaratılmak istenen ne, i nsan "Yankı"dan bunu öA'· 
renrnek istiyor. 

ABDI EKOLüNüN DEVAMı: 
POLITIKA 

"Istanbul çocuRu" ısmail Cem Türk basınına 
yeni bir isim getirdi:  15 Eylül'de yayın hayatına atılan 
Politika. Yeni bir isim, yeni bir gazete deA'il. Bir denge 
uzmanının kıvraklıRı ile sayfalarını haberden gayrı her 
şeye açan Politika umut verici bir başlangıç yapmadı. 

Le Monde ve The Financial Times gibi batının 
başarılı iki gazetesi ile anlaşmak başarılı bir Türk ga· 
zetesi çıkarmaya yetmiyor. Haber başlıkları bile Le 
Monde çevirisi kokuyar. Ama Le Monde'un o oku· 
nuriuRu yok Politika'da, baberler, yazılar üstüste yı· 
liılmış sanki. 

Bu Le Monde özentesi haber verme uA'runa 
Ecevit'in önemli konuşmasını ikinci plana düşüren ilk 
sayıdan sonra, 16 Eylül'de Politika çizgisini açlRa Çı· 
kardı: Kemal Türkler'in demokratik sol'a demecini 
ı. sayfada 4 sütun üzerinden ve anlamlı bir başlık la 
vererek: "Türkler, küçük sol partilerin işçiyi temsil 
ettil'i görüşüne katılmıyor". Bu görüşe katılmayan 
aslında ısmail Cem'in kendisi. Musa öllün'e övgüler 
düzdüRü anılarında da aynı deRerlendirmeyi yapıyor, 
"Sosyalist solu 1974 Türkiye'sinde öncelikle DISK 
temsil etmekteydi" diyor. DISK'e duyulan bu yakın 
ilgi şaşırtmamalı. Bu, Kemal Türkler'in DISK'e kabul 
ettirmek istediRi çizgiye duyulan ilgidir. 21 Eylül'de 
ısmail Cem'in başyazısı hem işçilere, hem sermayeye 
akıllıca uyarılarla dolu. Sermayeden yana ilerici, hatta 
devrimci olmanın çelişkileri. 

Kemal Türkler'in "toplumsal ilerlernettsini man· 
şette veren Politika, DıSK mitinginde işçilerin "sos· 
yalizm" sloganına tuttukları alkışa yer verıruyar, ama 
bir önceki sayıda 1. sayfanın en önemli haberlerinden 
biri Sheraton otelinin kaybolan anahtarıyla ilgili. 
"Otel her an loyuJma tehlikesinde"ymiş! 

Portekiz konusunda Politika'nın okuyucuya en 
önemli hizmeti Batı'nın en gerici çevrelerinde çiA:ne· 
nen sakızı getirmesi oldu, bu sakız Dandy'den bile il· 
ginç. Adı, antikomünizm. Karşı�evriminı emperyaliz· 
minı tekelci sermayenin, gerici faşist kilisenin boy 
hedefi PKP ıbrahim Çamlı'nın kaleminden de alıyor 
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payını: "Tutucu" bir parti oluyor. Robotlardan olu· 
şan, muhayyeleden yoksun, adeta bir çeşit din sap
lantısı içinde bir kurum ... Iyi ki 101 kenarda oynayan
lar var da hem sermayeden yana olmak hem devrimci 
ve ilerici görünmek olanaklı. 

ANKARA ANKA 'NIN ŞAŞKıNlıCı 

Kayseri'nin Sarız ilçesinin Dallıkavak köyünden 
VEli Bektaş bir YOROYOŞ abonesi. Dallıkavak kö
yünün çoRunluRu ıibi o da Türkiye ışçi Parti'li. Oku· 
ma yazmamız yok ama komşular. okutuyaruz, olup 
bitenleri başka kimden öRrenelim ki, diyor Veli Bek· 
taş. Işte bu Veli Bektaş'ın köyü Dallıkavak'a CHP 
Kayseri senatör adayı Ziya Müezzinollu'nun' yolu 
düşer. MüezzinoRlu'nun köylülerle konuşmuı Huan 
Pulur'un köşesinde yankılanır ama aaıl Anka o layı ha
ber yapar. Ne var ki eli varmaz neden .. Veli Bek\.a4'ın 
söyledikerini yazmaya, dili varmaz TIP admı etmeye 
bir türlü. 

Veli Bektaş'la konuştuk biz. Anlat hele bize şu 
işin do�rusunu, dedik. Şaşırdı. Ve anlattı. Işte Miiez
zinoRlu'nun karşılaştlRı BaUıkavak köyü. 

· Ziya bey, biz sizi 12 Mart döneminden tanıyo
ruz. Bize oy için propaganda yapmanıza hiç Lerek 
yoktu. 12 Ekim'de köyümüz size oy verecek. Ama b u  
ne size, ne de partiniz olan CHP'ye verilen b i r  oy  
deAil. Bizim amacımız MC'yi geriletmek, onu kazan· 
dırmamaktır. 

Biz bu &eçirnde CHP'ye oy verecetiz ama bizim 
partimiz TIP'tir. Biz Türkiye Işçi Partiliyiz. 1965 ve 
1969'da TIP'e oy verdik. Partimiz kapatıldı, ve öyle 
icabetti ki, 1973'te CHP 'ye oy verdik. CHP bizim LO
runlarımızı çözecek Parti deRildir. TIP aeçime katıl
dıRı zaman oylarımız yine TIP'in olacaktır. 

DiRer partilere gelinct onların emekçi kitlelere 
öncülük yapacaklarına inanmıyoruz. Kimileri çıkıyor, 
güleryüzlü aosyalizmin öncülüRünü yapıyor. Ne 
demektir sosyalizmin güleryüzliiaü? Bir tek ıoayalizm 
vardır, o da TIP'in sosyalizmidir, başka türlüsü ola· 
maz. 

· Peki Marks'. ve Lenin'i tanır mısınız? 
· Onlar büyük insanlardır. Biz onları ""haen 

tanımayız, ama düşüncelerini siz herhalde bizim kadar 
bilirsiniz, de�il mi Ziya Bey? 

Köylüleri n bu cevapları karşısında Miiezzinoll· 
lu'nun şaşkına döndüilü doRru. Doilru olan bir başka 
şey de Ankara Anka'nın da bu cevaplar kar'lIlnda 
şaşkına döndüRü. Ama bu işte en çok ""şıran ise, 
Dallıkavaklı YOROYOŞ abonesi Veli Bektaş: 

· Biz Ziya beyle bildiRimiz gibi konuştuk. Söz· 
lerimiz elleneeli bulunup yazıldıysa Partimizin adı ne· 
den yazılmaz, anlıyamadık gitti. Bunda saklı bi,ey 
yok. Biz TIP'liyiz, bizim partimiz Işçi Partisi'dir. 
Ama bu .. çimde CHP'ye oy vereeeiliz. öyle yazaınıar. 

YOROYOŞ öyle yazdı, Veli Bektaş, umulur ki 
Anka da öyle yazsın! 

Baskı: Daily News Web·Orset Tesisleri 
Da�ıtım GAMEDA 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 
Gönderilen yazı ve roto�ranar iade 
edilmez. 
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da yaratılmak istenen ne, i nsan "Yankı"dan bunu öA'· 
renrnek istiyor. 

ABDI EKOLüNüN DEVAMı: 
POLITIKA 

"Istanbul çocuRu" ısmail Cem Türk basınına 
yeni bir isim getirdi:  15 Eylül'de yayın hayatına atılan 
Politika. Yeni bir isim, yeni bir gazete deA'il. Bir denge 
uzmanının kıvraklıRı ile sayfalarını haberden gayrı her 
şeye açan Politika umut verici bir başlangıç yapmadı. 

Le Monde ve The Financial Times gibi batının 
başarılı iki gazetesi ile anlaşmak başarılı bir Türk ga· 
zetesi çıkarmaya yetmiyor. Haber başlıkları bile Le 
Monde çevirisi kokuyar. Ama Le Monde'un o oku· 
nuriuRu yok Politika'da, baberler, yazılar üstüste yı· 
liılmış sanki. 

Bu Le Monde özentesi haber verme uA'runa 
Ecevit'in önemli konuşmasını ikinci plana düşüren ilk 
sayıdan sonra, 16 Eylül'de Politika çizgisini açlRa Çı· 
kardı: Kemal Türkler'in demokratik sol'a demecini 
ı. sayfada 4 sütun üzerinden ve anlamlı bir başlık la 
vererek: "Türkler, küçük sol partilerin işçiyi temsil 
ettil'i görüşüne katılmıyor". Bu görüşe katılmayan 
aslında ısmail Cem'in kendisi. Musa öllün'e övgüler 
düzdüRü anılarında da aynı deRerlendirmeyi yapıyor, 
"Sosyalist solu 1974 Türkiye'sinde öncelikle DISK 
temsil etmekteydi" diyor. DISK'e duyulan bu yakın 
ilgi şaşırtmamalı. Bu, Kemal Türkler'in DISK'e kabul 
ettirmek istediRi çizgiye duyulan ilgidir. 21 Eylül'de 
ısmail Cem'in başyazısı hem işçilere, hem sermayeye 
akıllıca uyarılarla dolu. Sermayeden yana ilerici, hatta 
devrimci olmanın çelişkileri. 

Kemal Türkler'in "toplumsal ilerlernettsini man· 
şette veren Politika, DıSK mitinginde işçilerin "sos· 
yalizm" sloganına tuttukları alkışa yer verıruyar, ama 
bir önceki sayıda 1. sayfanın en önemli haberlerinden 
biri Sheraton otelinin kaybolan anahtarıyla ilgili. 
"Otel her an loyuJma tehlikesinde"ymiş! 

Portekiz konusunda Politika'nın okuyucuya en 
önemli hizmeti Batı'nın en gerici çevrelerinde çiA:ne· 
nen sakızı getirmesi oldu, bu sakız Dandy'den bile il· 
ginç. Adı, antikomünizm. Karşı�evriminı emperyaliz· 
minı tekelci sermayenin, gerici faşist kilisenin boy 
hedefi PKP ıbrahim Çamlı'nın kaleminden de alıyor 
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yünün çoRunluRu ıibi o 
ma yazmamız yok ama 
bitenleri başka kimden öRrenelim 
taş. Işte bu Veli Bektaş'ın 
Kayseri senatör adayı 
düşer. MüezzinoRlu'nun 
Pulur'un köşesinde yankılanır 
ber yapar. Ne var ki eli varmaz 
söyledikerini yazmaya, 
bir türlü. 

Veli Bektaş'la konuştuk 
işin do�rusunu, dedik. Şaşırdı. 
zinoRlu'nun karşılaştlRı BaUıkavak 

· Ziya bey, biz sizi 
ruz. Bize oy için propaganda 
yoktu. 12 Ekim'de köyümüz 
ne size, ne de partiniz 
deAil. Bizim amacımız MC'yi 
dırmamaktır. 

Biz bu &eçirnde CHP'ye 
partimiz TIP'tir. Biz Türkiye 
1969'da TIP'e oy verdik. verdik. ver
icabetti ki, 1973'te CHP 
runlarımızı çözecek Parti 
dıRı zaman oylarımız yine 

DiRer partilere gelinct onların 
öncülük yapacaklarına inanmıyoruz. 
güleryüzlü aosyalizmin öncülüRünü yapıyor. 
demektir sosyalizmin güleryüzliiaü? 
vardır, o da TIP'in sosyalizmidir, 
maz. 

· Peki Marks'. ve Lenin'i tanır 
· Onlar büyük insanlardır. 

tanımayız, ama düşüncelerini 
bilirsiniz, de�il mi Ziya Bey? 

Köylüleri n bu cevapları 
lu'nun şaşkına döndüilü 
şey de Ankara Anka'nın 
şaşkına döndüRü. Ama 
Dallıkavaklı YOROYOŞ 

· Biz Ziya beyle bildiRimiz 
lerimiz elleneeli bulunup 
den yazılmaz, anlıyamadık gitti. Bunda saklı bi,ey 
yok. Biz TIP'liyiz, bizim 
Ama bu .. çimde CHP'ye 

YOROYOŞ öyle yazdı, 
Anka da öyle yazsın! 

Baskı: Daily News 
Da�ıtım GAMEDA 
Kaynak gösterilmeden 
yapılamaz. 



sol k(�n.ırda o,rna,"".ıol.ır 
ve o,Toat,anfar 

YALÇIN KOÇOK 

H iç bir oyun bu kadar açık oy nanmaz. Açık oynamak, zorunl�
luktan ileri geliyor. Sermayenin sermayenın 

durum'cusu, sol adına, solunun düşmanı grubun 
le konuşuyor. Konuşmada, solunun durumu değerlendiriliyor. 
düşman karşı kar�ıya, Türkiye solu ile ilgili çarpık bir tablo çiziyorlar. Çar
pık tabloyu, yüzbınlerce okura sunmak için özel bir özen gösteriyorlar. Bu 
özende birleşiyorlar. 

Rastlantı değiL. Sermayenin temel eyilimierinden birisi, sol geve
zelikle ortaya çıkan sosyalizm düşmanı çizgileri abartmak. Temel yasalardan 
birisi bu. Ancak diyalektiğin de temel yasaları var: Her zıddıyla birlikte 
ortaya çıkar. Abartma, küçümsemeyle birlikte dü�ma
nı sol gevezelikleri projektörlerle büyütenler sosyalizm arasındakı ay
rılıkları, temelli ayrılıkları, küçültmek, gözlerden uzak tutmak için özel bir 
özen gösteriyorlar. Çizilmek istenen tabloya, oy nan mak için sahneye konan 
oyuna göre hepsi bir. Hepsi aynı yolun yolcuları. Kaba oyunun bir bölümü, 
bu. 

Bir bölümü ise şöyle: sol gevezelikleri, sol 
adına yapılan kışkı�maları büyüterek Sosyalist akım ile ilgili ne 
istediğinı bilmez, kendi dalı kesen, Türkiye'den habersiz bir görünüm 
vermek. Sosyalist akımı, önünde itibardan yoksun bir güç olarak 
göstermeye çalışmak. Yine abartma burada. Yalnız yine abartma, küçüitme 
olmadan gerçekleştirilemiyor. Küçüitme ise şurada: Sosyalist akımının, ne 
istediğini bilen, ileriye belırli bir perspektif ile bakan, bu sorumlu
luk ve güçlüklerini sırtlanabilen tutumunu inkar etmek. Bunu, gel
diği ölçüde, kütlelerden uzak tutmaya çalışmak. Bugün her ikisi de yapılı
yor. Her ikisi de yaptırılıyor. 

Her ikisi de yapılırken bunların etkisinde kalan ilericiler de var. 
Etkilenmek, diyalektik yaklaşımdan uzak olmakla ilgili. Diyalektik 

iki boyutu söz konusu. Bunlardan birisi bugün solun 
mış görüşüne dayanıyor. Bu görüşten kaynak alıyor. Kaynak da, 
yanlışlık da burada. için önceden bütün olmak gerekli. Parça 
bütünden kopabilir. öncesinde Türkiye sosyalist akımının dışına sürül
müş kimselerin, akımların bugün birer parti tabelasıyla çıkmış olma
ları solun anlamına gelmez. Gelmediği ve ilgili 
yönü Bugün kütlelerdeki sol öncesinden çok 
güçlü. Çok yaygın. Bunu kimse inkar oyun oynama 
ve oynatma zorunluluğunun artması da 

jkinci boyut ise şu: Bir gerçek hareket halinde yakalana
bilir. Sosyalizmin temel bilimin temel yasası, bu. Solun gücünü, sosyalist par
tileşme sürecinin gücünü görebilmek içın, bu konuda gerçeği yakalayabilmek 
için onu hareket halindeyken xakalamaya çalışmak gerekli. Sosyalist hare
ketin nereden nereye gittıği ne bakmak zorunlu. E�er böyle bir yakla
şımla yola bugün ve yarın için daha gerçekçi degerlendirmeler yap
mak mümkün olur. 

Çeşitli ülkelerin sosyalist örgütlerine mysallat olabilen bir hasta
lık var. Eski ve yaygın bir hastalık. Adı, bundizm. Ilk kez yirminci yüzyılın 
ilk ortaya çıktı. Yahudi işçi sendikaları Bund'un örgüt içinde ayrı

ve bir yer istemeleri biçiminde somutlaştı. Sendikaların ya da etnik 
sosyalist hareket içinde yerine özerkliklerini koruma is

Türkıye sosyalist hareketi, yılına doğru bir de bu hastalık la 
pençeleşti. Şımdi geride. Bu gün hastalığın kalıntıları var. Ama hastalık, ar
tık hem saptanmış, hem de öz olarak geride bırakılmış durumda. 

Sermaye hareketi uluslarara.sı bir nitelik taşıyor. NATO Genel 
Sekreteri Luns'un Ortak Pazar Raportörü Klep'sch'in bugün Türkiye'de 
Demirel Hükümeti'ni ayakta tutmak i�in gösterdıkleri açık çabalar ortada. 
Emperyalizmin, bu arada Ortak Pazar ın, Gonçalves'in görevden uzaklaştı
rılması koşuluyla Partekiz'e ekonomik yardım girişimleri de biliniyor. Bu 
da çok oynanıyor. Bir ülkenin uluslararası sermayenin bir 
parçası Yalnız, nitelik sadece ser
maye hareketi Bunun karşısında olan işçi sınıfı ve işçi sınıfı 
sosyalizmi de bir niteliğe sahip. 

sınıfı hareketinin uluslararası niteliğe olmasının so
mutta bir var: Anti-sovyetizm, anti-sosyalizm Bu, bu kadar 
açık. Bu da Türkiye sosyalist hareketı, 1970'e doğru Daha 
doğru deyişle doğru bu hastalıkla da karşı karşıya Hastalığı 
yenerek hareket bir güç kazandı. 

bütün hastalıklardan arınmı] ol�uğunu veya önündeki bü
tün söylemek mümkün degil. üstelik bunu söylemek an
lamlı olmaz. imkansızı mümkün göstermenin anlamlı bir yolu yok. 

Şu anda anlamlı olarak söylenebilecekler sadece şu: Sosyalist hareketin ye
niden düzeyi ne kadar istenilen aşamada olmazsa olmasın, sosya
list karşılaştıgı �üçlüklerik bir yandanı tarihinden aldığı birikimle 
diğer yandan da Türkiye nin çeliş ilerinin zor adığı mantıkla yenebilecek 
durumda. 

Bu söylenenler boş bir de�il. Yaşarıan günlerin taze geliş
meleri ile doğrulanıyor. şöyle: DISK yönetimine hakim 
olan bazı sendikacılar, açık sosyalizm ve sosyalist örgütleşme seçimini 

bu seçime karşı çıkarak ve partiyi reddederek işçı sınıfı 
politik bütünlüğünü sevdasına kapıldılar. Son 

mitingde karşılaştıkları durum, bu sevdanın gerçeklerle bağlantısını &özler 
önüne serdi. Bazı sendikacıların görebileceği açıklıkta ortaya koydu. Şimdi 
sol gevezeliklerle daha açıkça mücadele edeceklerini ilan ettiler. Bir adım. 
Ama atılacak adımın tamamı değiL. Çünkü sol gevezeliklerle mücadele et
mek, sosyalist partinin görevi. 

İ kinci gelişme ise şu: 12 Mart öncesine kadar sosyalist düşünce
nin karşısındaki kuramsal ve eylemsel birisi Türkiye'de ağırlığın sanayie kabul ettirmek Bunun 

talistleşme sürecinin ileri bir doğru yol aldığını vurgulamak. 
ın arifesinde sosyalist akım bir de bu mücadeleyi verdi. Bu mücadelede sos

hareketin karşısına çıkanlar, 12 Mart'ta ve hemen sonra tam zıt uca 
Sanayileşme ve tekelleri kabul etmekle kalmayıp tekellerden başka 

bir göremez oldular. Bunun için de "farelerin kemırmesine bırakılması" 
yapıtları piyasaya çıkardılar. Türkiye'de bir Dr. Hikmet Kıvılcımlı 

'patlaması" oldu. Türkiye kendi toprağından fışkırmış, şimdiye kadar orta
ya bütün öğretileri geride bırakan büyük "düşünce" ile karşı karşıya 

Nazım Hikmet'in mektuplarındaki deyimle "Deli Doktor"a ait şu ve benzeri düşünceler dayanılarak Türkiye yapıldı: "Her zümre kapitalinin kodaman mümessilleri biricik kapitalin ağaları kesilmişlerdir. Mesela, çelik kralı Morgan aynı zamanda banka kralıdır da. Krupp Ford ve bizdeki Nemlizade Abdurrahman Naci, Metr Bilyoti gibi kapitalistlerin her tezgahta bezleri bulunur. Yalnız bu ağaların hepsi artık gerçek istihsalle doğrudan doğruya alakadar olmak lüzumunu hissetmeyebilir. Onların bulundurdukları, her yıl avuçlarına girecek olan iradtır. Alt ister bankada, ister endüstride, ister ticarette işlesin onlara vız ( Türkiye'de Sermayenin Yapısı - Finans Kapita� lIke, 
Haziran 1974). 

Şimdi ise a�nı dergi'nin son sayısında "ustalar, üretici güçleri tek tek tarif etmemişler ' gibi ustalarının ne yazdıklarını kendi okuma kapasitesiy!e .sınırlı sayan bilgiç if�delerin dışında, Kıvılcımlı üzerine uzun ve yararlı bır ınceleme yer alıyor. ıncelemenin özü ve özeti, incelemenin ifadeleri ile şöyle: "Yapmış ve aktaracağımız çalışmalar, Kıvılcımlı'nın dünya görUşünün işçi sosyalizmi olmadığını açıkça göstermiştir." Ince
lemeı Kıvılcımlı'nın "dünya görüşünün küçük burjuva dünya görüşü olduğunu" Delirtiyor. 

Incelemede bir yandan Kıvılcımlı'nın "yiğitliğe" verd!ji önem, diğer yandan da Jöntürk geleneğine iman ölçüsüne varan tutkunlugu üzerinde duruluyor. Ancak bunlarla Kıvılcımlı'nın "Nemlizade" finans kapitali arasında bağ kurulmuyor: Kurulmayan zorunlu baH şu: Türkiye'de yüz kadar "kötü" adam var. Yüz kadar ve "iyi adam, tercihli olarak "te�men" bulunursa iş kökünden Doktorun dünya görüşü bu denli basıt. 
Bu görüşün bir süre bir "patlama" Jeklinde sol içine sokulmuş 

olmasına üzülmemek mümkün değiL. Ama şim i kendiliğinden ve sokanla
rın eliyle dışına itiliyor. Bu da sevinilecek yan. Sevinme, hareketin zorlama 
ve ayıklama gücünden ileri geliyor. 

Yalnız bu ayıklama ile olarak da var. Birisi 
gerçekten basit. Özveri, sosyalist için �erekli. sahibi olmadan 
sosyalist harekete katkı yapmak mümkün değıL. Ancak özveri gerekli olmakla 
birlikte tek koşul değiL. Her özveri sahibi, her zaman katkıda bulunmaz. Diğe
ri ise daha temelli. Diyalektik, çok güçlü bir yöntem. Toplumların ve olayların 
gelişmesinde, bu gelişmenin açıklanmasında tek araç. Ancak bu aracın da, 
Lenin'in söylediği gibi, yetersiz olduğu yerler var. Diyalektik, kişilerin geçir
diği zigzagları açıklamaya yetmiyor. 

YALÇIN KOÇOK 

oyun bu kadar açık oy nanmaz. Açık Açık oynamak, oynamak, zorunl�
ileri geliyor. geliyor. Sermayenin 

kadar açık 
Sermayenin 

kadar açık oy 
Sermayenin 

oy 
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adına, solunun solunun düşmanı düşmanı grubun grubun 
Konuşmada, Konuşmada, solunun durumu durumu değerlendiriliyor. değerlendiriliyor. değerlendiriliyor. 

kar�ıya, Türkiye Türkiye solu solu ile ile ilgili çarpık bir tablo çiziyorlar. Çar
yüzbınlerce 

kar�ıya, 
yüzbınlerce 

kar�ıya, 
okura sunmak için özel bir özen gösteriyorlar. Bu 

birleşiyorlar. 
Rastlantı değiL. Sermayenin temel eyilimierinden birisi, sol geve

çıkan sosyalizm düşmanı çizgileri abartmak. Temel yasalardan 
diyalektiğin de temel yasaları var: Her zıddıyla zıddıyla birlikte 

Abartma, küçümsemeyle birlikte birlikte dü�ma
projektörlerle büyütenler sosyalizm sosyalizm sosyalizm arasındakı arasındakı 

dü�ma
arasındakı 

dü�ma
ay

ayrılıkları, küçültmek, gözlerden uzak tutmak için özel bir 
Çizilmek istenen tabloya, oy nan mak için sahneye konan 

bir. Hepsi aynı yolun yolcuları. Kaba oyunun bir bölümü, 
bölümü ise şöyle: sol gevezelikleri, sol 

kışkı�maları kışkı�maları büyüterek büyüterek büyüterek Sosyalist Sosyalist akım ile ilgili ne 
kendi dalı dalı kesen, Türkiye'den habersiz bir görünüm 

akımı, akımı, önünde itibardan yoksun bir güç olarak 
çalışmak. Yine abartma burada. Yalnız yine abartma, küçüitme 

gerçekleştirilemiyor. Küçüitme ise şurada: Sosyalist Sosyalist akımının, akımının, ne 
ileriye 

gerçekleştirilemiyor. 
ileriye 

gerçekleştirilemiyor. 
belırli 

gerçekleştirilemiyor. 
belırli 

gerçekleştirilemiyor. 
bir perspektif ile bakan, bu sorumlusorumlu

sırtlanabilen tutumunu inkar 
perspektif 

inkar 
perspektif 

etmek. Bunu, Bunu, gel
kütlelerden uzak tutmaya çalışmak. Bugün her ikisi de yapılı

yaptırılıyor. 
ikisi de yapılırken bunların etkisinde kalan ilericiler de var. 

diyalektik yaklaşımdan uzak olmakla ilgili. Diyalektik 
boyutu söz konusu. Bunlardan birisi bugün solun 

görüşüne görüşüne dayanıyor. dayanıyor. Bu görüşten kaynak alıyor. Kaynak Kaynak da, da, 
burada. için önceden bütün olmak gerekli. Parça 

öncesinde öncesinde Türkiye sosyalist akımının dışına sürül
akımların bugün birer parti tabelasıyla çıkmış olma

anlamına 
akımların 

anlamına 
akımların bugün 

anlamına 
bugün 

gelmez. Gelmediği ve ilgili 
Bugün Bugün kütlelerdeki sol öncesinden öncesinden çok 
Bunu kimse inkar oyun oynama 

zorunluluğunun artması da 
boyut ise şu: Bir gerçek hareket hareket halinde yakalana
temel bilimin temel yasası, bu. Solun gücünü, sosyalist par

gücünü görebilmek içın, 
yasası, 

içın, 
yasası, 

bu 
yasası, 

bu 
yasası, 

konuda gerçeği yakalayabilmek 
halindeyken xakalamaya çalışmak gerekli. Sosyalist hare

nereye gittıği 
xakalamaya 

gittıği 
xakalamaya 

ne bakmak 
xakalamaya 

bakmak 
xakalamaya 

zorunlu. E�er 
gerekli. 

E�er 
gerekli. 

böyle bir yakla
bugün ve yarın için daha gerçekçi dege

E�er 
dege
E�er 

rlendirmeler 
E�er 

rlendirmeler 
E�er 

yap
ülkelerin sosyalist örgütlerine mysallat olabilen bir hasta

yaygın bir hastalık. Adı, bundizm. Ilk kez yirminci yüzyılın 
ortaya çıktı. Yahudi işçi sendikaları Bund'un örgüt içinde ayrı

istemeleri biçiminde biçiminde somutlaştı. somutlaştı. Sendikaların ya da etnik 
hareket içinde yerine özerkliklerini koruma is

sosyalist hareketi, hareketi, yılına yılına doğru bir de bu hastalık la 
geride. Bu gün hastalığın kalıntıları var. Ama hastalık, ar
hem de öz olarak geride bırakılmış durumda. 

Sermaye hareketi uluslarara.sı bir nitelik taşıyor. NATO Genel 
Ortak Pazar Raportörü Klep'sch'in bugün Türkiye'de 

Hükümeti'ni 
Ortak 

Hükümeti'ni 
Ortak 

ayakta tutmak i�in gösterdıkleri 
Klep'sch'in 

gösterdıkleri 
Klep'sch'in 

açık 
Klep'sch'in 

açık 
Klep'sch'in 

çabalar ortada. 
arada Ortak Pazar �Pazar �ın, Gonçalves'in görevden uzaklaştı

Partekiz'e ekonomik yardım yardım girişimleri girişimleri de biliniyor. Bu 
oynanıyor. Bir ülkenin uluslararası sermayenin bir 

Yalnız, Yalnız, nitelik nitelik sadece ser
Bunun Bunun karşısında olan işçi sınıfı ve ve işçi sınıfı 

bir niteliğe sahip. 
sınıfı hareketinin uluslararası niteliğe niteliğe olmasının so

var: Anti-sovyetizm, anti-sosyalizm Bu, Bu, bu kadar 
da da Türkiye sosyalist hareketı, 

anti-sosyalizm 
hareketı, 
anti-sosyalizm 

1970'e 
anti-sosyalizm 

1970'e 
anti-sosyalizm 

doğru doğru Daha 
doğru bu hastalıkla da karşı karşıya Hastalığı Hastalığı 

bir güç kazandı. 

Şu anda anlamlı olarak söylenebilecekler sadece şu: Sosyalist 
niden niden düzeyi ne kadar istenilen aşamada olmazsa 
list karşılaştıgı karşılaştıgı 

düzeyi 
karşılaştıgı 

düzeyi 
�üçlüklerik bir yandanı tarihinden 

diğer diğer yandan yandan da Türkiye nin 
�
nin 

�
çeliş ilerinin zor adığı ı adığı ı mantıkla 

durumda. 
Bu söylenenler söylenenler boş boş bir de�il. de�il. Yaşarıan günlerin 

meleri ile doğrulanıyor. şöyle: 
de�il. 

şöyle: 
de�il. 

DISK 
Yaşarıan günlerin 

DISK 
Yaşarıan günlerin 

yönetimine 
olan bazı sendikacılar, sendikacılar, açık açık sosyalizm sosyalizm sosyalizm ve sosyalist örgütleşme seçimini sosyalist örgütleşme seçimini 

bu seçime karşı çıkarak çıkarak ve partiyi partiyi 
sosyalist örgütleşme seçimini 
partiyi 

sosyalist örgütleşme seçimini 
reddederek 

sosyalist örgütleşme seçimini 
reddederek 

sosyalist örgütleşme seçimini 
politik bütünlüğünü sevdasına 

mitingde karşılaştıkları durum, bu bu sevdanın sevdanın gerçeklerle bağlantısını gerçeklerle bağlantısını 
önüne serdi. Bazı sendikacıların görebileceği açıklıkta ortaya 
sol gevezeliklerle daha açıkça mücadele edeceklerini ilan 
Ama atılacak adımın tamamı değiL. Çünkü sol gevezeliklerle 
mek, sosyalist partinin görevi. 

İ kinci gelişme ise şu: 12 Mart öncesine kadar sosyalist sosyalist 
nin karşısındaki karşısındaki kuramsal ve eylemsel eylemsel 

ye'de ağırlığın sanayie kabul kabul ettirmek Bunun Bunun 
talistleşme sürecinin ileri ileri bir bir doğru yol aldığını vurgulamak. 
ın arifesinde sosyalist arifesinde sosyalist akım bir bir de de bu bu mücadeleyi verdi. Bu 

hareketin hareketin karşısına çıkanlar, 12 Mart'ta ve hemen sonra 
Sanayileşme ve tekelleri kabul etmekle kalmayıp 

bir bir bir göremez oldular. Bunun için de "farelerin 
kalmayıp 

"farelerin 
kalmayıp 

kemırmesine 
kalmayıp 

kemırmesine 
kalmayıp 

yapıtları piyasaya çıkardılar. Türkiye'de 
için 

yapıtları piyasaya çıkardılar. Türkiye'de 
için 

bir Dr. Hikmet 
'patlaması" 'patlaması" 'patlaması" oldu. Türkiye kendi toprağından fışkırmış, şimdiye 

ya ya bütün öğretileri geride bırakan büyük "düşünce" 
Nazım Hikmet'in mektuplarındaki deyimle deyimle "Deli 

şu ve benzeri düşünceler dayanılarak Türkiye 
zümre kapitalinin kodaman mümessilleri biricik kapitalin kapitalin 
mişlerdir. Mesela, çelik kralı Morgan aynı zamanda banka 
Krupp Ford ve bizdeki Nemlizade Abdurrahman Naci, 
kapitalistlerin 
Krupp 
kapitalistlerin 
Krupp Ford 
kapitalistlerin 

Ford 
her tezgahta bezleri bulunur. 

Abdurrahman 
bulunur. 

Abdurrahman 
Yalnız bu ağaların gerçek istihsalle doğrudan doğrudan doğruya alakadar olmak lüzumunu lir. Onların Onların bulundurdukları, bulundurdukları, her yıl avuçlarına 

tır. Alt ister bankada, ister endüstride, ister sin onlara vız ( ( Türkiye'de Türkiye'de Sermayenin Yapısı - Finans 
Haziran 1974). 1974). 

Şimdi ise a�nı dergi'nin son sayısında "ustalar, tek tek tarif etmemişler�etmemişler�' �' � gibi ustalarının ne yazdıklarını kendi sitesiy!e .sınırlı sayan bilgiç if�delerin dışında, Kıvılcımlı üzerine rarlı 
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bir yandan Kıvılcımlı'nın "yiğitliğe" 
diğer yandan da Jöntürk geleneğine iman ölçüsüne varan tutkunlugu de duruluyor. Ancak bunlarla Kıvılcımlı'nın 
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rın eliyle dışına itiliyor. Bu da sevinilecek yan. Sevinme, hareketin zorlama 
ve ayıklama gücünden ileri geliyor. 

Yalnız bu ayıklama ile ile olarak da 
gerçekten basit. Özveri, 
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SENDIKALAR ·KAN'UNU 
D'EGISTIRILIYOR 

Geçtillimiz haftanın çarşamba gü· 
nü, Ankara'ya 60 kilometre uzaklıktaki 
Canilli köyü meydanında AP Genel Baş' 
kanı ve Cephe hükümeti başbakanı SÜ' 
leyman Demirel, partisinin seçim kam
panyaaını açarken, kalabalık arasında sa· 
rışın uzun boylu, semiz bir adam dolaşı
yor, herşeyi dikkatle izlemelle çalışı
yordu. 

Demirel neler söylüyordu, köylü
nün tepkileri nelerdi? Bütün bunlar en 
ince ayrıntılanna kadar söz konusu göz
lemci tarafından izleniyordu. 

Kimdi bu adam? Neyin nesiydi? 
Yol'un dikkatinin amacı neydi? 

Bütün bu soruların cevabı, Demi
rel'e yakınlıllıyla ünlü bir gazetecinin 
soruşturmasıyla çözüldü. 

Amerika'nın Ankara Büyükelçili
Rinde çalışan Mr. Fulligan, Canilli köyü 
meydanında "Demokratik gelişmeyi" iz
liyordu! .. 

Amerikan sefaretinde, büyükelçi 
Macomber'den sonra adı gelen Mr. Far
land veriyordu bu bilgiyi ve olayın çok 
normal oldulluM dikkati çekerek 
,unları ekliyordu: 

HBiz, dost olduR'umuz ülkelerde 
demokratik gelişmeyi izleriz ... " 

AP'nin Canilli köyü meydanındaki 
seçim mitingi işte bu nedenle bir CIA 
ajanı tarafından izleniyprdu ... 

ABo'oE 
"DEMOKRATiK GELişMELER!. ... 

Aynı hafta içersinde Başkan Ford' 
un, IIBaşka ülkelerin iç işlerine müdaha
le konusunda Amerikayı yetkili" sayma
sı ve Dışişleri Bakanı Kissinger'in Türki
ye'ye karşı sert tutum takınma kararı 
vermesi ilginç raslantılar teşkil ediyor
du ... 

CIA 'nm Ankara görevlileri, Türki
ye'deki "Demokratik gelişmeyi" böyle
sine ilgi ile izlerken "Hür dünyanın"(!) 
bekçisi Amerika'da da bazı "Demokra
tik gelişmeler" cereyan ediyordu!.. 

önceki hafta bir suikast vutasını 
zar - zor atlatan Başkan Ford geçtillimiz 
hafta San Francisco 'da canını kıl payı 
kurtarabiliyordu .. 

Sözün kısa,ı "Demokratik geliş
meler" bakımından zengin bir hafta ya
şamyordu ... 

Altı aydır işlenen siyasal cinayet
ler, taşlı sopalı saldırılar bir hafta önce 
Bayburt'ta ve Eynesil'de CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit'e karşı sürdürülür
ken, Mullla yolunda bir genç AP'liler 
tarafından sopa darbeleriyle öldürülü
yordu. 

AGATHA CHRiSm Ml, 
Işçi SıNıFı DEVRJMClLICI Mi? 

23 Eylül günü öğleden sonra. Ankara. 17 33 78 numaralı telefon acı acı çaldc 
Iskele dayayıp demir dolapların üst raflarındaki dosyaları karıştıran 8orum
lu inene kadar telefon edenin yüreRi hop ediyordu: Ya ceuap uermezse? Ya 
kimae yoksa'! Ne ceuap uerilecekti? Neyse ki sorumlu sık sık ceuap uermek 
için arandığı telefonunun ahizesin; çabuk kaldırdı ue muhatabını meraktan 
kurtardı. 

Olay başkentte geçiyordu. Telefonla arayan Avukat Halit Çelenk, 17 33 78 nu
maralı telefonla aranan da TIP Ankara II Ba,kanı OBman Saka/s1Z 'dı. Ola
yın bundan sonrasını adım adım izleyelim. Çelenk TöB - DER Genel Mer
kezinden arıyordu. Aramasının nedeni önemliydi. TSIP'ten aldıkları bir ha
bere göre TSıP, TEP ve TIp 28 Eylül pazor günü ı.tanbul Spor Sarayında 
bir miting düzenliyecekli; TöB - DER 'in katılması mümkün müydü. 
"Soıyali,t Büro" i,ini, TIP'in tutumunu yakından izliyen Çelenk gene de 
TIp Ankara Iı merkezine ..,rmayı gerekli bulmu,tu. Saka/s1Z 'ın cevabı ke
,indi; böyle bir,ey yoktu. Ama gene de l.tanbul'Ia, Genel Merkezıe bir gö
rlifme yapılmasında yarar oordı. Telefon numarOlını uerdi. 

I,tanbul 44 40 62 numarayı Bin Ali Seferoğlu açtı. Kar,ııında Can Açıkgöz var
dı. Onun da böyle bir mitingden luıberi yoktu, k .. inlikle. Be, dakika ara 
ile O,man Sakalsız da Genel Merkez'le telefon bağlantııı kuruyor, Açıkgöz 
ile görü,üyordu. Olup biten neydi ki? 

Olup biten çoh geçmeden anla,ıldı. Telefon konu,malarından 15 dakika sonra 
TSıp Genel Merkezinden çağatay Anadol Nur· u Ziya Sokak 17 numara
daki TIp Genel Merkezine geliyor ve Can Açıkgöz'e önemli bir haber veri
yordu, bir öneri ile birlikte. TSıP, TEP ve TöB - DER 28 Eylül Pazar günü 
Spor Sarayında ortak bir miting düzenlemeyi kararla,tırmışlardc Halit Çe
lenh de konUfmacl olarak katılmayı kabul etmişti. TIp bu mitinge katıla
maz mıydı. Açikgöz, durumu ancak ert.,i gün Genel Ba,kana iletebileceği
ni &Öyler. Ve hemen ardından da Ankara il örgütünü telefonla arar, durumu 
O,man Sakalsız 'a anlatır. O,man Sakalsız TöB - DER 'e telefon eder, me
rakla sonucu bekleyen TöB - DER hukuk danışmanları ve Genel Ba,kan 
Cemil Çakır hayrelle öğrenirler olup biteni. Çelenk kendini tutamaz, "Bu 
ne biçim ciddiyeti" der. Yarım ıa.at ,onra da Cemil Çakır TIp Ankara Iı 'i
ne telefon eder; O.man Sakalsız 'a, TOB - DER 'in böyle bir toplantıya ka
tılmama karan aldığını bildirir. 

Erte,i gün Çağatay Anadol TIp Genel Merkezi'ni yeniden arar. Genel Merkez'de
ki sorumlu kimlerin katılacağını yeniden sorar. Aldığı cevap Halit Çelenk, 
Teoman Oztürk ve TOMAS 'ın katılacailı olur. Oyııı Çelenk birgün önce,in
den katılmama kararı almı,tır. TMMOB 'nin i,e bu tür toplantılara katılma
ma yolunda prensip karaTJ uardır. 

Daluı da "ilginç" olanı, Çağaıay Anadol'un TIp Genel Merkezi'ne geldiilinde 
"imk6n bulurııık bir yapacaillZ" demiş olması. fakal aynı anda 
matbaada TEP ve TSıp imzalı afi,lerin basımının bitmiş olm/J6ldır. 

Halil Çelenk sormakta hak,ız mı: "Bu ne biçim ciddiyeti" 
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ıbrahim Kocakarın adındaki genç 
AP'liler tarafından dövüldükten ıonra 
hastahaneye getirilyor ve orada can veri
yordu .... 

BÜYÜK SERMA YENlN 
BÜYÜK TAARRUZU 

Politik havarun alabildiRine gerdi
rildiRi bir ortamda Sanayi Odaları Birlilli 
Başkanı Sak ıp Sabancı da boş durmu
yor, hükümeti "Kanunsuz grevlerin kar
şısında olmaya" davet ediyordu ... 

Sabancı'nın dili açık açık yasal 
grevlere karşı hükümeti davet etmeye 
vannıyordu ama söylediklerinden çıkan 
sonuç da bu yoldaydı. 

Sabancı, çalışma barışını, sendikal 
rekabetin bozduA:unu ileri sürerek, bazı 
sendika yöneticilerini suçluyor, hükü
meti göreve çalırıyordu ... 

Sabancı'nın dilinin altında bir bak
la geveledilli belliydi. Bugüne kadar ya
sal grevI er de da bil olmak üzere tüm 
demokratik direnişlere karşı görevinin 
(!) farkında olan hükümetten ne isteni
yordu? 

Tekelci büyük sermayenin bir ta
kım dolaplar çevirdiRi belliydi. 

Seuiz ve sinsi hazıılılın kokuıu 
geçtiRimiz haftanın ıonuna doRru Çıktı. 
Cephe'nin, beş vakit namazını makam 
oduında kılmakla ünlü Çalışma Bakanı 
bu arada boş durmayıp, "!Ddikalar 
kanununda deilişiklikler yapılmaaı yo
lunda hazırlıklar da yapıyordu ... 

Böylece, Sanayi Odaları Birlilli' 
nin Ankara'da yaptılı toplantıların, ve
rilen demeçIerin ardında yatan tezgah 
açılla çıkıyordu ... 

Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik 
Paksu, bir gazeteci ye verdili özel 
demeçte, Sanayi Odaları BirtiRi Başkanı 
Sakıp Sabancı'nın endi,elerine aynen 
katılıyor, vatan millet aşkına sendikalar 
kanununda boşluklar oldulluna dikkati 
çekerek bir takım delli,ikliklerin hazır
lıllına giri,ildiilini söylüyordu. 

Politik arenadaki "Demokratik 
gelişmeler" işçi haklarında da sürdürü
lüyordu. Işçi sınıfının yasal ve demokra
tik haklarının kl,lşatllmasl, işçinin arka· 
dan hançerlenmesi plAnlarıydl bunlar ... 

ÇINAR OTELI VE ÖTESI 

Pllln, aylar önce, ıstanbul'da Çı
nar Otelindeki bir toplantıda tartışılmış 
ve tekelci sermaye içinde görüş ayrılıllı 
çıkmıştı. Büyük sermayenin Istanbul ke
simi, işçi haklarında kısıntılar yerine 
daha liberal önleyici tedbirler yoluna 
gidilmesini savunurken, büyük sermaye
nin özellikle Adana'da ıomutla,an diller 
kanadı kesin tedbirlere yönelinmesini 
önermişti. 

Aylar sonra ba,ı Sabancı grubu
nun çektilli kanat cepheden taarruza 
geçiyordu. 

Cephe hükümetinin özellikle AP 
ve MSP büyük manivelAlanyla, kararlan
nı dikte ettiren dışa baRımlı tekelci .. r
ınayenin bu kanadı, çareyi antidemokra
tik gidiş ve faşizan yönetirnde görmek
tedir. Altı aydır zincirleme gelişen cina
yetler, saldırı, baskı, kıyım ve terör bare4 
katında ıon ve en önemli halkayı i,çi 
sınıfına indirilecek darbe teşkil etmek
tedir. 

önceki haftalar içinde, komando
başı Türkefin, Ecevit'in deyimiyle "An· 
kara'daki eşkiya"nın başkanlıRmda ya· 
pılan toplantıların ve hazırlanan "Asayiş 
programııının ana hatları belli olmaya 
başlamıştır. 

KIRIKKALE'DE CINAYET 

YÜRÜYÜŞ'ün baskıya hazırlandı
Rı sıralarda CHP Genel Ba,kanı Bülent 
Ecevit Ankara'nın Kırıkkale ilçesine 
gitmeye hazırlanıyordu. 

Ecevit bir gün önce, yani Cuma iii
nü Genel Merkezde seçim tezi. için ça
lı,malarmı ıiirdürürken Ankara'da ıazete 
bürolan ısrarlı .,ruları cevaplandırmaya 
çalı,ıyorlardı. Telefonlardaki ... s .,ru
yordu: 

"Bülent Ecevit 'e ,uikast yapılmı, 
doA"ru mu?." 

Aynı ıorulu CHP Genel Merkui
ne de yöneltiliyordu ... 

Ama neydi? Bu ıorular hangi kay
naktan daRılıyordu ... Olayı biraz kurca
layanlaı, ardında neler yattlA"ınl anla
makta gecikmediler. Olay rezil bir Na,i 
taktiRiydi ... Cumartesi günü Kırıkkale'ye 
gitmeye hazırlanan Ecevit'i psikolojik
man etkilemek, sindirmek ... 

önceki haftanın cumartesi günü 
bu ilçede olaylar meydana gelmişti. öR
le vakti ilerici gençlere faşistler saldır
mışlar ve Renault marka bir otomobil
den gençlere kurşun yalldırılmıştı. Ate, 
sırasında Temel Akkaya adında bir yük
sek okul öRrencisi yaralanmı,tı. 

Faşistıer aynı tür saldırılara 23 Ey
lül Salı günü de devam etmi şler, ıece ya
rı.ı evine dönmek te olan devrimci liR 
öRrenciai Yu,uf Yılmaz dokuz yerinden 
bıçaklanarak öldürülmü,tü. 

Poliı Temel Akkaya'yı yaralayan
lardan bir kaç kişiyi göıtermelik kabi
linden gözaltına almış bazılarını da salı
vermişti. Yusuf Yılmaz'ıo kaatilieri i� 
henüz serbestçe dolaşmaktadır ... 

Ecevit'in geleceili bilinen Kırıkka
le'de cepheci tayfaların hazırlıkları bun
lardı; yani bazı "Demokratik gelişme
lerlt! .. 

Işbirlikçi tekelci burjuvazinin 1 2  
Ekim seçim kabuıu öncesi Türkiye'ye 
hediye ettiili ortam budur ... 

Büyükelçili
Fulligan, Canilli köyü 

"Demokratik gelişmeyi" iz

sefaretinde, büyükelçi 
adı gelen Mr. Far

bilgiyi ve olayın çok 
dikkati çekerek 

olduR'umuz ülkelerde 
izleriz ... " 

köyü meydanındaki 
nedenle bir CIA 

izleniyprdu ... 

zar - zor atlatan Başkan Ford geçtillimiz 
hafta San Francisco 'da canını kıl payı 
kurtarabiliyordu .. 

Sözün kısa,ı "Demokratik geliş
meler" bakımından zengin bir hafta ya
şamyordu ... 

Altı aydır işlenen siyasal cinayet
ler, taşlı sopalı saldırılar bir hafta önce 
Bayburt'ta ve Eynesil'de CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit'e karşı sürdürülür
ken, Mullla yolunda bir genç AP'liler 
tarafından sopa darbeleriyle öldürülü
yordu. 

AGATHA CHRiSm Ml, 
Işçi SıNıFı DEVRJMClLICI Mi? 

öğleden sonra. Ankara. 17 33 78 numaralı telefon acı acı çaldc 
dayayıp demir dolapların üst raflarındaki dosyaları karıştıran 8orum

kadar telefon edenin yüreRi hop ediyordu: Ya ceuap uermezse? Ya 
Ne ceuap uerilecekti? Neyse ki sorumlu sık sık ceuap uermek 

telefonunun ahizesin; çabuk kaldırdı ue muhatabını meraktan 

geçiyordu. Telefonla arayan Avukat Halit Çelenk, 17 33 78 nu
maralı telefonla aranan da TIP Ankara II Ba,kanı OBman Saka/s1Z 'dı. Ola

sonrasını adım adım izleyelim. Çelenk TöB - DER Genel Mer
arıyordu. Aramasının nedeni önemliydi. TSIP'ten aldıkları bir ha
TSıP, TEP ve TIp 28 Eylül pazor günü ı.tanbul Spor Sarayında 

miting düzenliyecekli; TöB - DER 'in katılması mümkün müydü. 
Büro" i,ini, TIP'in tutumunu yakından izliyen Çelenk gene de 

Iı merkezine ..,rmayı gerekli bulmu,tu. Saka/s1Z 'ın cevabı ke
bir,ey yoktu. Ama gene de l.tanbul'Ia, Genel Merkezıe bir gö

yapılmasında yarar oordı. Telefon numarOlını uerdi. 

numarayı Bin Ali Seferoğlu açtı. Kar,ııında Can Açıkgöz var
böyle bir mitingden luıberi yoktu, k .. inlikle. Be, dakika ara 

Sakalsız da Genel Merkez'le telefon bağlantııı kuruyor, Açıkgöz 
görü,üyordu. Olup biten neydi ki? 

geçmeden anla,ıldı. Telefon konu,malarından 15 dakika sonra 
Merkezinden çağatay Anadol Nur· u Ziya Sokak 17 numara

Genel Merkezine geliyor ve Can Açıkgöz'e önemli bir haber veri
öneri ile birlikte. TSıP, TEP ve TöB - DER 28 Eylül Pazar günü 

Sarayında ortak bir miting düzenlemeyi kararla,tırmışlardc Halit Çe
konUfmacl olarak katılmayı kabul etmişti. TIp bu mitinge katıla

Açikgöz, durumu ancak ert.,i gün Genel Ba,kana iletebileceği
hemen ardından da Ankara il örgütünü telefonla arar, durumu 

Sakalsız 'a anlatır. O,man Sakalsız TöB - DER 'e telefon eder, me
bekleyen TöB - DER hukuk danışmanları ve Genel Ba,kan 

hayrelle öğrenirler olup biteni. Çelenk kendini tutamaz, "Bu 
ciddiyeti" der. Yarım ıa.at ,onra da Cemil Çakır TIp Ankara Iı 'i

eder; O.man Sakalsız 'a, TOB - DER 'in böyle bir toplantıya ka
karan aldığını bildirir. 

Çağatay Anadol TIp Genel Merkezi'ni yeniden arar. Genel Merkez'de
kimlerin katılacağını yeniden sorar. Aldığı cevap Halit Çelenk, 

Oztürk ve TOMAS 'ın katılacailı olur. Oyııı Çelenk birgün önce,in
katılmama kararı almı,tır. TMMOB 'nin i,e bu tür toplantılara katılma

ıbrahim Kocakarın adındaki genç 
AP'liler tarafından dövüldükten ıonra 
hastahaneye getirilyor ve orada can veri
yordu .... 

BÜYÜK SERMA YENlN 
BÜYÜK TAARRUZU 

Politik havarun alabildiRine gerdi
rildiRi bir ortamda Sanayi Odaları Birlilli 
Başkanı Sak ıp Sabancı da boş durmu
yor, hükümeti "Kanunsuz grevlerin kar
şısında olmaya" davet ediyordu ... 

Sabancı'nın dili açık açık yasal 
grevlere karşı hükümeti davet etmeye 
vannıyordu ama söylediklerinden çıkan 
sonuç da bu yoldaydı. 

Sabancı, çalışma barışını, sendikal 
rekabetin bozduA:unu ileri sürerek, bazı 
sendika yöneticilerini suçluyor, hükü
meti göreve çalırıyordu ... 

Sabancı'nın dilinin altında bir bak
la geveledilli belliydi. Bugüne kadar ya
sal grevI er de da bil olmak üzere tüm 
demokratik direnişlere karşı görevinin 
(!) farkında olan hükümetten ne isteni
yordu? 

Tekelci büyük sermayenin bir ta
kım dolaplar çevirdiRi belliydi. 

Seuiz ve sinsi hazıılılın kokuıu 
geçtiRimiz haftanın ıonuna doRru Çıktı. 
Cephe'nin, beş vakit namazını makam 
oduında kılmakla ünlü Çalışma Bakanı 
bu arada boş durmayıp, "!Ddikalar 
kanununda deilişiklikler yapılmaaı yo
lunda hazırlıklar da yapıyordu ... 

Böylece, Sanayi Odaları Birlilli' 
nin Ankara'da yaptılı toplantıların, ve
rilen demeçIerin ardında yatan tezgah 
açılla çıkıyordu ... 

Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik 
Paksu, bir gazeteci ye verdili özel 
demeçte, Sanayi Odaları BirtiRi Başkanı 
Sakıp Sabancı'nın endi,elerine aynen 
katılıyor, vatan millet aşkına sendikalar 
kanununda boşluklar oldulluna dikkati 
çekerek bir takım delli,ikliklerin hazır
lıllına giri,ildiilini söylüyordu. 

Politik arenadaki "Demokratik 
gelişmeler" işçi haklarında da sürdürü
lüyordu. Işçi sınıfının yasal ve demokra
tik haklarının kl,lşatllmasl, işçinin arka· 
dan hançerlenmesi plAnlarıydl bunlar ... 

ÇINAR OTELI VE ÖTESI 

Pllln, aylar önce, ıstanbul'da Çı
nar Otelindeki bir toplantıda tartışılmış 

Aylar 
nun çektilli kanat 
geçiyordu. 

Cephe 
ve MSP büyük 
nı dikte 
ınayenin 
tik gidiş 
tedir. Altı 
yetler, saldırı, 
katında 
sınıfına 
tedir. 

önceki 
başı Türkefin, 
kara'daki 
pılan toplantıların 
programııının 
başlamıştır. 

KIRIKKALE'DE 

YÜRÜYÜŞ'ün 
Rı sıralarda 
Ecevit Ankara'nın 
gitmeye 

Ecevit 
nü Genel 
lı,malarmı 
bürolan 
çalı,ıyorlardı. 
yordu: 

"Bülent 
doA"ru mu?

Aynı 
ne de yöneltiliyordu 

Ama 
naktan daRılıyordu 
layanlaı, 
makta gecikmediler. 
taktiRiydi 
gitmeye 
man etkilemek, 

önceki 
bu ilçede 
le vakti 
mışlar ve 
den gençlere 
sırasında 
sek okul 

Faşistıer 
lül Salı günü 
rı.ı evine 
öRrenciai 
bıçaklanarak 

Poliı 
lardan bir 
linden gözaltına 
vermişti. 



BACıMSIZ ADAY GÖSTERMEK, 
PARTININ SEçiMLERE KATILMASI 

DEMEK DECILDIR ... 

ILERlct ADAYLARA 
OY VERME öNERJSININ 
SORUN IçIN GEÇERLI, 

CIDDI BIR ÇÖZOM 
OLMASıNA IMKAN YOKTUR. 

TOPLUMSAL TEMEL ÇELIşKI VE 
KUfUPLAŞMA SEçiMLERE KATıLAN 

PARTILER DOZEYINDE GODOK BIR BiçIME 
BORÜNEREK CHP - MC PARTILERI 

ÖNCELIKLE DE CHP - AP KUfUPLAŞMASi 
VE ÇATıŞMASı OLARAK 

KlTLELERJ BACıMSIZ ADAYLAR YOLUYLA 
SOSYALIZM KONUSUNDA 

ILGILENDIREBILMEK ANCAK ÇOK öZEL 
ŞARTLARDA MOMKON OLAN BIR IŞTIR 
HELE TORKlYE'NIN BU GOZ SEçlMLERJ 

BU ÖNERI, 
BELLI BIR PARTIYE ORTAYA ÇıKMAKTADıR. 

ORTAMINDA IMKANSıZDıR. 
OY VERME 

KONUSUNDA SORUNA 
AÇIK YOREKLE 
ECILMEYIŞIN 

SORUNDAN KAÇıŞIN DıŞıNDA 
BIR ANLAM 

TAŞıMAMAKTADıR. 

BU ŞARTLAR ALTINDA EMEKÇi KITLELER 
lLERJcI, DEMOKRASIDEN YANA SEÇMENLER 

GERICILER KOALISYONU 
MILLIYETÇi CEPHE 'YE KARŞI SEçiMLERDE 

TEK ALTERNATIF OLARAK 

BU YOLDAN SES DUYURMAYA KALKMAK 
BÜYOK BIR IHTIMALLE 

SESIN Hiç OLMADıCı VEYA PEK CılıZ 
OLDUCU IZLENIMINI YARATMAK 

GIBI TAM TERS BIR SONUÇ VEREBILIR. 

CHP'Yi GöRMEKTEDIRLER 
VE GERÇEKTEN DE SEçiMLERDE BAŞKA 

GEÇERLI CIDDI BIR ALTERNATlF YOKTUR 

12 Ekim 

tutum'u acıkland,ı 

Türkiye: t�çi Partisi Merkez Yönetim 
Kurulu, 13 - 14 Eylül tarihli toplantısında, 
Parti 'nin J 2 Ekim seçimı�rindcki lavnnın ne 
olması gerektiğini görüştü ve karara bağladı. 
Karar. bir broşür halinde TIp yayınlanndan 
kamuoyuna duyuruldu. 

Parti progranunda ve "Demokrasi Bil-
.. dirgesi"nde, politik demokratikleşmeyi, öz

gürlüklerin kuıllamalardan kurtanlıp genişlr
tilmesi ve geliştirilmesini, demokrasi mücade
lesinin güncel, ivedi gündem madde_i olarak 
saptayan Tıp, Merkez Yönetim Kurulu'nun 
2 - .3 Ağustos Larihli toplantısında benimsenen 
Güncel Görev adlı bildiriyle de, önümüzdeki 
�çimlerdc MC'nin iktidardan düşürülmesini 
sağlayacak koşulların yaratılmasını gerekli 
gördüğünü açtk..lamLŞtl. Güncel Görev'de, 12 
Ekim seçimlerinin MC iktidarı için bir rde
randum niteliğinde olacağı görüşüne de yer 
verilmişti. 

Seçimlere Sosyalist Partiler 
Katılmamaktadır . 

TIp Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı 
ıon k.arar metninde, anti - demok.ratik seçim 
yasası nedeniyle, işçi ıınıfı partiıi olduklan 
iddiasındaki partilerin seçime katıJamadığl, 
dolayııyla "soıyalizmin bağıınJlz Ksini duyur
mak için scçimlere katılma" görüşünün fiilen 
gerçtkleştirilmesi olanaksız bir göriiş olduğu 
belirtiliyor. 

Daha sonra, bağımıız aday göstermenin 
partinin seçimlere katılması anlamına gelme
diği belirtiliyor ve şöyle deniyor: "Kitleleri 
bağımsız adaylar yoluyla sosyalizm konuıu n
da ilgilendirebilmek ancak çok öfd şartlarda 
mümkün olan bir iljtir; hele Türkiye'nin bu 
güz Stçimleri ortamında imkansızdır. Bu yol
dan scı duyurmaya kalkmak, büyü� bir ihti
malle Kıin hiç olmadığı veya pek Çl'ız olduğu 
izlenimini yaratmak gibi lam ters bir ıonuç 
verebilir." Kararda, bunun, ciddiyetten yok
ıun, yanlış ve soıyalist harekete zarar verici 
bir tutum olacağı belirtiliyor. 

TIP'in aldığı kararda, daha sonra, "ile
rici adaylara oy verme" öne";ıi şu biçimde 
elettiriliyor: 'tÖncelikle belirtmek gerekir ki, 
Türkiye'de seçim yasaları uyannca adaylar 
değil, partiler seçilmektedir. Dar bölge stçim 
ıiıtemi yoktur. Muhtelif partilerin adaylan 
arasında karma bir IjSk yapmak mümkün de
ğildir. Bir parti listesinde tercihli oy kullanıl-

ması da i herıeyden önce bir partiye oy veril
mesini gerektirmektedir. Ancak belirli bir par
tinin seçilmesinden sonra, o puti listesinde 
belirli adaylann tercihi söz konusu olabilir. 
Tercih işaretlerini" geçerli olabitmesi ise. o 
Iili te içinde yan sayıda ada)'ın i,arctlcnmcsi 
şarttır. Ayna liste içinde bu kadar sayıda 
tercih edilecek aday bulunmadığı takdirde 
az sayıda tercih işareti geçerli olmaz. Diğer 
yandan, verilcn tcrdhli oy pusulalannm 
hesaba katılabilmesi için aynca, tcrcihli oyla
nn 5 'e kadar adayın seçilcceği seçim çcvrclc
rinde, o partiye verilen toplam oy sayısının 
yansına erişmiş olması, herhangi bir ada�a 
verilen tercni işarellerinin toplamımn da en az 
5 bine ul�m:uı gerekir. Bu du":'mda "ilerici 
adaylara oy vennek" önerisinin, ıorun için ge
çerli, ciddi bir çözüm olmasına imkan yoktur. 
Bu öneri, belli bir partiye oy verme" konu
sunda soruna açık yürekle eğilemeyişin, so
rundan kaçlljın dışında bir "nlam taşımamak
tadır." 

Bu seçimler bundan önceki seçimlerden 
farklıdır. 

TIP'in karannda, daha ıonra, ı 2 Ekim 
ıcçim&crinde partiler arasındaki kutuplaşma 
şöyle değerlendiriliyor: "Sermaye -' emek 
çelişkisi diler ikincil çelişkilerin örtüsünden 
slynJarak apaçık ortaya çıkmış, bir yanda işçi 
sınıfı vc emekçi kitleler (kol ve kafa emckçile
ri), öbür yanda emperyalizmle bağıntılı büyük 
sermaye ayrışımı olarak somuHa biçimlenmiş
ıir. 8u kutupla,ma ve çelişki politik düzeyde 
demokrasi anti - demokrasi çalt�ması olarak 
yansımaktadır. Anti - demokratik, sağ güçler 
MC'de odaklanmış durumdadır. Cephe'nin 
başını, haHi büyük burjuvazinin partisi olmak 
nileliğini koruyan AP çekiyor. Sol'da benzeri 
bir odaklaşma ve baş çekme henüz yok. ı 2 
Mart döneminden sonra sosyalistler yeni yeni 
örgütleniyor ve seçim yasasının anti -demokr.ı
tik hükümlerinden dolayı sol'da mevcut par· 
tilerden hiçbiri bu seçime katılamıyor. Bu 
durumda, toplumdaki ku('uplaşma seçimlere 
giren partiler düzeyinde gereği gibi ifadesini 
bulmuyor. Seçimlerde ıcrmayeyi temsil eden 
partiler ve baş temsilci, büyük burjuvazinin 
partisi vari emeği, işçi sınıfını temıil eden par
ti yok. Öte: yandan büyük burjuvazinin ve di-

ğer en gerici burjuva güçlerin temsilcisi MC, 
kitlelerin kabaran hareketliliğini ve ekonomik_ 
- sosyal istemlerini bastırmak ve önlemek için 
gittikçe artan ölçülerde baskı ve şiddet yolu
nu tUlmakta , burjuva demokratik özgürlükle-
re dahi tahammül edememektedir, kitlelerin 
vc demok.ralik özgürlüklerin temsilciliğini 
CHP'de gönnekte ve seçimlerde salvo ateıini 
onun üzerinde yoğunlaştırmaktadU". Aynca, 
emekçi kitlelerde de CHP'ye bir eğilim, özlem 
ve istemicrinin CHP iktidannda gerçekleşebi
leceği sanısı görülmektedir. Bütün bu neden
lerle, toplumsal temd çelişki ve kutuplaşma 
seçimlere katılan partiler düzeyinde güdük bir 
biçime bürünC"rek CHP - MC partileri, öncclik-
le de CHP - AP kutuplaşması vc çatışmuı ola
rak,ortaya çlkmaktadlJ'." 

"Bu şartlar allında emckçi kitleler; ile
rici, drmokrasiden yana scçmenler, gericiler 
koalisyonu Milliyetçi Cephe'ye karşı seçimler
de tek alternatif olarak CHP'yi görmek.tedir
ler ve gerçeklen de seçimlerde başka, geçerli 
ciddi bir aJternatif yoktur." 

"Tavrımız" adlı karar metninde, seçim-_ 
leri boykot etmenin ve Türkiye'de MC partile
ri ilc CHP'yi aynı torbaya koymanın, yanlış
Iann en büyüğü olacağı görüşüne de yer verili
yor. 

Kitlelerin CHP 'ye oy verme eğilimi 
bir yanılgıyı da içermektedir. 

Tır Merkez Yönetim Kurulu'nun karar 
metninde, daha 50nra, emtkçi killelerin ve 
demokratik özgürlüklerden yana olan seçmen
lerin CHP'ye oy verme eğilimlerinin bu seçim
lerde doğn.ı bir tutum olduğu, ancak bunun 
bir yanılgıyı da bir ölçüde içerdili görüşüne 
yer verildi. 

Karar'da, kitlelerin büyük kısmının, 
C .... P iktidara geldiğinde özlemlerinin gerçek
leşectği inancıyla CHP'ye oy verecekleri, an
cak CHP'nin ne programıyla ne de parti yapı
sıyla kitlelerin özlemlerine cevap verecek du
rumda olmadığı belirtiliyor ve şöyle deniyor: 
"CHP'nin uygulamayı önerdiği program, dış 
ve iç politikuıyla, ne Türkiye'yi emperyaliz. 
min pençeıinden kurtarabilir, ne de onu geri 
kalmışhktan kurtaracak gerçek bir kalkınma 
yoluna sokabilir. ,t 

Karar'da, buna rağmen, toplumumu- ol 
zun güncel, ivedi sorununun politik demokra
tikleşme olduğu; esasen kısıth olan, ı 2 Mart 
döncJ1linde daha da kısıtlanan ve şimdi büs
bütün yok edilmeye çalışılan demokratik hak 
ve özgürlükler konusunda da bu seçimlerde 
gerid, faşizan MC'ye "arşı tek alternatifin 
CHP olduğu söyleniyor. 

TıP'in karannda, doğru dcğerlendirnu 
şöyle formüle ediliyor: 

MC'ye hayır! 

Belirleyici Faktör 

Tıp Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı 
kararda, aynn, 12 Ekim seçimlerinde \--e-rile
cek oylar ,,"onusunda belirleyici faktörün kit
lelerden CHP'ye oy verme eğilimi değil; "han
gi davranışın, işçi sIRlfının ve emekçi kitlele
rin bağımıızlt", demokrasi ve soıyaliz.m hare
ketine yarduncı olacağı" olduğu beliniliyor. 
Oaha sonra şu görüşe yer veriliyor. "Soruna 
bu açKlan bakınca, CHP'nin sol ilc güçbirliği 
konusundaki olumsuz tavrı da ikinci duece
de k.ahr •• Nesnel, somut durum CHP'ye oy ,,'cr
meyi gerektimu:ktediri CHP'nin sübjektif ('u
tumu olumsuz olsa da." 

Karar şu sözlerle ıon buloyor: 
"Sorun, işçi sınıfı ve emekçi kitleler 

hareketinin uzun vadeli hrdeneri çerçevesi 
içinde ve bu hedefleri bir an gözden kaçır
maksızın, güncel şartlar içinde hartketin geliş
mesine yarayacak somut taktikleri doğru sap
tamaktır. Her taktik sorunda, kıstas daima, 
hareketin, son hedefi doğrultusunda ilerltme
yi sağlayacak, kolaylaştuacak şartların oluş
turulabilmesi, gerçekleştirilebilmesidir. Bu 
taktik doğru olarak saptandıluan sonra, onun 
uygulamasında, işçi slRıh hareketinin balım
sızhğı korunur ve "bağunsız Ksi"nin duyurul
ması için gerekli ve mümkün propaganda, aji
tasyon ve eylemler yapılır. CHP'yt oy veril
mesi önerisi bu işlerin yapılmasına engel değil
dir. demokrasi ve sosyalizm mü
cadelemiz açısından bugünkü durumda, AP 
oylannın karşısında CHP oylanmn artmasında 
yarar vardır." 
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Sınava girmeyen ölrend lere not 
vermedikleri gerekçesiyle ıon olarak gö· 
revinden alınan ODTÜ Mimarlık Faküı· 
teai öi!retim üyelerinden Davran E,ki· 
natlın ıeçen yıl, "akademik çalışmaları
nın yetersizlilli nedeniyle yıllık ücret 
terfiinden yoksun bırakılması" hakkın
daki i,lemin iptali için Danıştay'a baş· 
vurmuştu. Danı,tay Onikinci Dairesi, 
7 307 sayılı ODTÜ yaaasııım 17. madde· 
sine dayanarak iptal istemini geri çevir
mi" ancak iki mahkeme üyesi Hikmet 
Müftügil ve Ahmet Konur karara muha· 
leret ,erhi koydular. Karşı oylarmı da, 
ODTÜ y ..... nm 1 7 .  maddesinin Anaya· 
saya aykırı olduııuna dayandırdılar. Iki 
yargıç maddenin Anayaaa'ya aykırllıAml 
,öyle açıkladılar: 

recileri, memur ve müstahdemleri, 
ve mensup oldukları üniversite ile mua
mele ve münasebetlerinde hususi hukuk 
hükümlerine tiibi olup haklarında me· 
murin muhakemat kanunu ile memurin 
kanunun. T.C. Emekli SandıAı Kanunu 
hükümleri uyaulanamaz." Demekki öıı· 
retim üyeleri Borçlar Kanunu hükümle· 
ri uyarınca hizmet sözleşmesi ile üniver
siteye baRlanacak, hizmet süresi sonun
da hattli bu süre dolmadan gerekli taz· 
minatı ödenerek öAretim görevinden çı
kartılabilecektir. Bunun sonucu olarak 
aylık ve yükseltilmeleri de üniversite ida· 
resinde daha doArusu Mütevelli Heyetin
ce taktir edilecektir. Zira kanunun 3. 
maddesi ile öAretim üyelerinin ise alınan 
esasları, hizmet koşullarını tayin yetkisi 
9 kişilik Mütevem Heyetine verilmiştir. 
Bu düzenleme Anayasanın 120. madde· 
sine aykırıdır. 

1 . 7307 sayılı ODTÜ Kanunu· 
nun 17.  maddesi şöyledir: 

" OrtadoAu Teknik üniversitesi 
Mütevelli Heyeti ile öA"retim üyeleri i ida-
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Adı geçen maddede bir Üniversi· 
tenin kuruluş ve işleyiş ilkeleri gösteriı· 
miştir. Bu ilkeler arasında en önemlisi 
özerkliktir. Herşeyden evvel Üniversite 
idari özerkliAe sahiptir. Kendi organla· 
rı ile yönetilir. Anayaaa bu konudaki 
istisna hükmünü getinniştir; "özel Ka
nuna göre kurulan Devlet üniversiteleri 
hakkındaki hükümler &aklıdır." Anaya· 
samn Temsilciler Meclisindeki görüşme
lere esas olan ilk metninde bu hüküm 
yoktur. Ikinci görüşme sırasında bu 
hüküm metne konmuştur. (T.C. Anaya· 
sası, Ankara 1966. Sayra 3240. 3304) 
Komisyon sözcüsünün de açıklamasına 
göre bu kabulün hiç bir zaman üniversi 
te özerkliııine aykırı düşmemesi gerek· 
mekte ve bu ilkeye aykırı düşen özel 
Kanuna göre kurulmuş olan üniversite
lerin bünyelerini de�iştirme zorunlulu 
bulunmaktadır. 

Şu halde özel Kanunların Üniver· 
site özerkliııini ortadan kaldıracak nit.
likteki hükümlerinin 120. maddenin ön· 
gördüi!ü ilkelere uydurulmuı Anay .. 
buyru�udur. 

Bir Üniversitelerin öAretim Üyele
rini özel Hukukun hizmet .özle,mesi 
statüsüoe baAlamak. bilim .. 1 özerklik il· 
kesine aykırıdır. Hizmet süresi .anunda 
ve hatta bu sürenin bitiminden önce da
hi görevinden alınma olasılılı bulunan 
bir ö�retim üyesinin bilim .. 1 yönden 
serbest çalışma ve araftırma yaprn ... , 
yönetime hakim olan politik atmoof .. • 
den etkilenmeden ölretim görevini ba· 
şarması güçtür ve kimi zaman olanak 
dışıdır. Nitekim davalı böyle bir atmo.· 
ferin içinde olduiunu ileri sürmektedir. 
Y ıllardanberi öııretim görevi ni yaptılı 
üniversiteden yetersizlik damgasiyle ko· 
vulma tehlikesiyle karşılaşabilmektedir. 
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bırakılması" hakkın
için Danıştay'a baş· 

Onikinci Dairesi, 
yaaasııım 17. madde· 

istemini geri çevir
mahkeme üyesi Hikmet 

Ahmet Konur karara muha· 
Karşı oylarmı da, 

maddesinin Anaya· 
dayandırdılar. Iki 

Anayaaa'ya aykırllıAml 

kanunun. T.C. Emekli SandıAı Kanunu 
hükümleri uyaulanamaz." Demekki öıı· 
retim üyeleri Borçlar Kanunu hükümle· 
ri uyarınca hizmet sözleşmesi ile üniver
siteye baRlanacak, hizmet süresi sonun
da hattli bu süre dolmadan gerekli taz· 
minatı ödenerek öAretim görevinden çı
kartılabilecektir. Bunun sonucu olarak 
aylık ve yükseltilmeleri de üniversite ida· 
resinde resinde res daha doArusu Mütevelli Heyetin
ce taktir edilecektir. Zira kanunun 3. 
maddesi ile öAretim üyelerinin üyelerinin üyeler ise alınan 
esasları, hizmet koşullarını tayin yetkisi 
9 kişilik Mütevem Heyetine verilmiştir. 
Bu düzenleme Anayasanın 120. madde· 
sine aykırıdır. 

ODTÜ Kanunu· 
şöyledir: 

Teknik üniversitesi 
öA"retim üyeleri i ida-
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rı ile yönetilir. Anayaaa bu konudaki 
istisna hükmünü getinniştir; "özel Ka
nuna göre kurulan Devlet üniversiteleri 
hakkındaki hükümler &aklıdır." Anaya· 
samn Temsilciler Meclisindeki görüşme
lere esas olan ilk metninde bu hüküm 
yoktur. Ikinci görüşme sırasında bu 
hüküm metne konmuştur. (T.C. Anaya· 
sası, Ankara 1966. Sayra 3240. 3304) 
Komisyon sözcüsünün de açıklamasına 
göre bu kabulün hiç bir zaman üniversi 
te özerkliııine aykırı düşmemesi gerek· 
mekte ve bu ilkeye aykırı düşen özel 
Kanuna göre kurulmuş olan üniversite
lerin bünyelerini de�iştirme zorunlulu 
bulunmaktadır. 
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Böyle bir durumda öRretim üyesi bilim
sel özerklik güvencesinden yoksundur. 
Dolayısıyla üniversitelerin bilimsel 
özerkligi de söz konusu olamaz. 

2 - Çoııunluk kararına dayanak 
tutulan 1 7 .  madde Anayasanın 1 1 7 .  
maddesinde yazılı ilkelere d e  ayk ırıdır. 
Devletin ve diger kamu tüzel kişilerinin, 
genel idare esaslarına göre yürütmekte 
yükümlü oldu.klar) kanun hizmetlerinin 
gerektirdilti asli ve sürekli görevler me
murlar elile görülür. Oniversiteler Ka· 
nunla kurulan kamu tüzel kişileridir. YÜ
kümlü olduAu hizmetin kamu hizmeti 
olduııunda kuşku yoktur. Bu yön Ana
yasanın 60. maddesinin ilk fakrasında 
genel kurala baıılanmıştır. öRretim hiz
meti devamlı bir kamu hizmetidir ve 
devletin başta ,gelen asli ödevlerinden 
biridir. Böyle olunca ö�retim hizmetiyle 
görevli kişilerin, özel hukukun sözleşme 
yoluyla deııil, kamu statüsü ile devlete 
balllı olması gerekmektedir. 

3 - 7307 S. Kanunun 17. maddesi 
Anayasanın 1 1 4  ve 140. maddeleriyle 
de çatışmaktadır. Gerçekteki kamu 
tüzel kişisi olan Oniversitelerin, kamu 
personeli niteliRindeki ö�retim üyeleriy· 
le olan ilişkilerinden doııan hak ve borç
ları kamu hukuku çerçevesinde düzen· 
lenmesi gerekir. Bütün ilişki lere ait ta· 
sarrunar, idari işlemlerin tabi oldu�u 
yargısal denetime tibidirler. Tersine bir 
düzenleme idari yargı sistemi ve bunun 
dayandıRı temel hukuki ilkplerini zede· 
ler. 

4 - Son olarak 1 7 .  madde Anaya
sanın 1 2. maddesinde yazılı eşitlik ilke· 
siyle de baııdaşmaz. Zira haklı bir nede
ne dayanmadıkça eşitlikle bahsedile
mez. ö�retim üyelerinin özel Hukuk hü· 
kümlerine tabi tutuluşlarının hangi haklı 
sebebe dayandıııı anlaşılamamaktadır. 

Yukarda gösterilen ve açıklanan 
nedenler, 7307 S. Kanunun 1 7 .  madde
sinin Anayasanın bazı hükümlerine, bu 
hükümlerin dayandı�ı hukukun genel 
esaslarına aykırı düştü�ünü kanıtlamak· 
tadır . . . .  " 

ODTÜ REKTÖR YARDIMCISI'NIN 
SINAV SORULARıNı ÖNCEDEN 

DACıTIIClN1 SAPTAYAN 
NOTER TUTANAKLARı 

2 Aııustos tarihli gazetelerde şöyle 
bir haber yer alıyord u: "Orta Doııu Tek
nik Üniversitesi'nden bir grup öRrenci, 
Devrim Tarihi sınav sorularının Rektör 
Yardımcısı Yulu� Tekin Kurat tarafın
dan önceden daRıbldıgı iddiasıyla sınav· 
ların iptali için Danıştayla başvurmuş· 
!ardır. öıırenciler ayrıca, Ankara Asliye 
Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak de
lil tesbiti yapılmasını istemişlerdir." 

Haberde, daha sonra, şöyle deni· 
yord u :  "Savcılığa, Mahkemeye ve Danış· 
tay'a sunulan Ahmet Giz adlı öğrencinin 
noterden onaylı ifade zaptında da bu 
ö�renci 29.7.1975 tarihinde yapılacak 
Devrim Tarihi sınavının sorularını, bir 
gün önce, Murat Aygen adlı bir başka 
ögrenciden aldığını belirtmiştir. öğrenci 
i fade zaptında, Murat Aygen'in de bu . 
soruları Rektör Yardımcısı YuluR Tekin 
Kuratltan aldığını, sınavda 14 sorudan 
1 4'ünün de aynen çıktığını öne sürmüş
tür." 

Olayın üzerinden iki ay kadar bir 
süre geçtiııi şu günlerde Yuluıı Tekin'in 
davanın kendi lehine sonuçlandıgını ya
yarak kamuoyunu aldatmaya çalıştıgı 
görülüyor. Oysa dava henüz sonuçlanmış 
de�iı. Hatta Yulug Tekin'in savunması· 
nın bile Danıştay'a gelmedi�i öne sürülü-
yor. 

YOROY O Ş ,  Yuluıı Tekin hakkın
daki davayı açan ODTO'lü öiırencilerin 
Ankara Onaltıncı Noter'inde tutturduk
ları zabıtları yayınlıyor. Birinci zabıt. 
sınav gününden bir gün önceı 28 Tem
muz günü iki öRrencinin 14 soru metni· 
ni' Noterli�e emane�iyle ilgili. Söz konu-
8U zabıt Belge ı başlıklı fotokopide görü
lüyor. 

Ikinci belge ioe öiırenci Ahmet 
Giz'jnı soruları MuratpAygen'den aldlA'1 
ve soruların sınavda aynen çaktlRına iliş· 
kin ifadesine ilişkin zabıt. 

Bagıilisız Denktas sirketi 

Girne kentinin 

isletilıııesini 

Sabri 'S Hol.dings 
terk etti 

ltd 'e 

"Yol baRladlRımlZ" Girne, şirin
likte bizim Büyük Adadan şirin, güzel
likte ve zenginlikte Fransız ve ıtalyan 
Riviera 'larından güzel ve zengin bir kent. 

Turistik tesisleri ve limanı ile Ada
nın kuzey bölgesinin her anlamda refaha 
açılan kapısı. 

Girne'nin " lşletmesini" , " BaAım
sız Denktaş Şirketi" Sabri's Holding Li
mited'e terketmiş durumda. 

Sabri's Holding tek ortaklı bir ku
ruluş, Holding'in başkanı da yaratıcısı 
da, hissedarı da aynı kişi, karısı ve kız 
kardeşinin adları tescillerde geziyorsa da 
bu limited ibaresini kullanmak içindir. 

Girne kenti'nin işletmecili�ini 
devralan Sabri 's Tahir efendinin kimli�i 
hem Sabri 's Holding'in hem "Ba�ımsız 
Denktaş Şirketi"nin niteUltini sergiler. 

Sabri 's Holding 'in tek ve yegane 
ortaltı, başkanı, hissedarı olan SABRI 
TAHtR tüm "hemcinsleri" gibi tatlı, 
para nerede ise orada olan bir kişidir. 

Ada'da yaşayan onbinlerce yoksul 
Türk'ün aksine para içinde yüzmektedir. 
Barış harekatından önce Amerikalısı ve 
Ingilizi ile tüm uluslararası sermaye çev
releri ile sannaş dolaştı. 

lşlek zekası ve renkli bir kişili�i 
vardır. Para babası Avrupalı milyoner
leri eltlendiren, sofralarını şenlendiren 
bir adamdır. Xaşantısındaki, ilişkilerin
deki ve servetindeki "çok yönlülük" 
Sabri 's Tahir'i romanlara bile konu et
miştir. 

Ingiliz Romancısı Lawrence Durel, 
The Bitter Lemon adlı romanında Sab- . 
ri 's Tahir';, üstün becerilerini, öteki Kıb
rıslı Türklere benzemeyen niteliklerini 
uzun uzun anlatır. 

ESKI DEFTER 

ıamamaları, hizmetlerini taktir etmeme
leri tek sıkıntısıdır. Soydaşlarındaki bu 
anlayışslZlıltın ne_denini O, bir kaç yıl 
önce RumIara casusluk etme suçundan 
Türk Yönetimince tevkif edilmesine 
baRlamaktadır. 

Ama aslında adının nefretle ve kü
ftirle birlikte anılmasının gerçek nedeni, 
gitgide büyüyen serveti ve her devirde 
her ulustan Cinna ile içli dışlı oluşudur. 

Sabri 's Tahir, her türlü yönetimde 
yükünü a�ırlaştırmayı, testilerini doldur
mayı eşsiz bir ustalıkla becermektedir. 

HABER VE ŞAŞKıNLıK 

Kıbrıs'a Türk silahlı kuvvetlerinin 
çıkartma yaptlRı gün, bir haber halk ara
sında yayılır durur. Haberi duyanlar 
Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin "sevinç ve 
coşku uyandıran eylemini" takdir duy
gularıyla karşılarlar. 

Haber, her devrin zengini ve güçlü 
adamı Sabri's Holding Tahir Efendinin 
kollarının Türk silahlı kuvvetlerince ke
sildiltidir. 

Ancak Harekat'ın üçüncü günü 
Bayrak Radyosu 'nu dinleyenlerin alıız
ları şaşkınlıktan açık kalır: 

"Sabri's Tahir, Denktaş yöneti
mince Girne Belediye Başkanlıltına geti
rilmiştir_" 

Girn., turistik tesisçi Sabri 's Ta
hir'e bırakılmıştır. 

Denktaş ve şürekası Türkiye'deki 
kökleri gibi yönetici deltil "işletici "dir. 
Siyasal iktidar olmanın saltladıltı olanak
ları kişisel servete dönüştürme konusun
da Sabri 's Tahir'in Türkiyedeki benzer
lerinden geri kalır yeri yoktur. 

GIRNE BABANIT>; EVi Mi? 

Girne 'yi kendine mal etme yolun· 
Sabri's Tahir efendi, çok şikayet- da ilk adımı atar. Baba adının soy adı 

çldir. Kıbrıslı soydaşlarının kendisini an- . kullanıldıltı Kıbrıs'ta soyadının 

yanına bir de "Girneli" ıarını ekler. 
Turistik tesisçi Tahir, Girne'nin 

en gösterişli Restoranına sahiptir. Ayn
ca ikiyüzelli odalı bir otelin yer aldı!!ı, 
çarşılı sinemalı bir siteyi, yakında Hol
ding'i adına işletmeye açacaktır. 

Kıbrıs'ın kesin statüsünün belli ol
masını dünyada en çok isteyenlerin ba
şında gelir_ Büyük projeleri vardır_ Gir
neyi serbest şehir yapmayı planlarnak
tadır. Uluslararası şirketlerin mal ve eş
ya pazarı olmasını hesaplamaktadır. 

Girne Belediye Başkanı "GirneU" 
Tahir Sabri efendinin belediye hizmetin
den anladıltı Avrupalı zenginlere hizmet-
tir. 

. 

Bu arada bireysel plandaki icraatı
nı ertelemekte sakınca mütelaa edip, 
"kurtarılmış" villalardan birine yerleş
miş ve kurtarıimış yatlardan birini 
"biraz" ucuza mülk edinmiştir. 

Halk arasında, yatına ilişkin dedi
kodular yaygınlaşınca ödedi!!i paraya 
bir parça ekleme daha yapmıştır. 

Türk parasının Ada 'da ve özellikle 
Girne'de tedavülünden keyfi kaçmakta
dır. Türk parası sennayesinin ve felsefe
sinin uluslararası niteliRine gölge düşür
mektedir. Bütün amacı Harekat'tan önce 
olduRu gibi Avrupalıların ve özellikle 
ıngilizlerin sayfiye yeri yapmaktır. Bunu 
gazetecilerle yaptı�ı konuşmalarda ve 
Kıbrıs gazetelerine verdiRi demeçlerde 
açıkça söylemektedir. 

Belediye Başkanından çok Girne 
kentinin işleticisi durumunda olan Sab

Holding Tahir Efendi Girneye ser
mayesi gibi uluslararası bir nitelik de 
verme hesapları içindedir_ 

Bu hesaplar Tahir Sabri 'nin Denk
taş Şirketi 'ne hizmeti ölçüsünde gerçek
leşecektir. Gelecek günlerde Sabri's Hol
ding'in gelişimini tanrı, MC'ye ve Denk
taş'a bır "kaza ve bela" vennezse Türki
ye'den izleyeceitiz. 
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"Yol "Yol baRladlRımlZ" baRladlRımlZ" Girne, şirinGirne, şirin
likte likte bizim Büyük Adadan şirin, güzel
likte likte ve zenginlikte Fransız ve ıtalyan 
Riviera Riviera 'larından güzel ve zengin bir kent. 

Turistik tesisleri ve limanı ile Ada
nın nın kuzey bölgesinin her anlamda refaha 
açılan açılan kapısı. 

Girne'nin " l" lşletmesini" , " B" BaAım
sız sız Denktaş Şirketi" Sabri's Holding Li
mited'e mited'e terketmiş durumda. 

Sabri's Holding tek ortaklı bir ku
ruluş, ruluş, Holding'in başkanı da yaratıcısı 
da, da, hissedarı da aynı kişi, karısı ve kız 
kardeşkardeşinin adları tescillerde geziyorsa da 
bu bu limited ibaresini kullanmak içindir. 

Girne kenti'nin işletmecili�ini 
devralan Sabri 's Tahir efendinin kimli�i 
hem Sabri 's Holding'in hem "Ba�ımsız 
Denktaş Şirketi"nin niteUltini sergiler. 

Sabri 's Holding 'in tek ve yegane 
ortaltı, başkanı, hissedarı olan SABRI 
TAHtR tüm "hemcinsleri" gibi tatlı, 
para nerede ise orada olan bir kişidir. 

Ada'da yaşayan onbinlerce yoksul 
Türk'ün aksine para içinde yüzmektedir. 
Barış harekatından önce Amerikalısı ve 
Ingilizi ile tüm uluslararası sermaye çev
releri ile sannaş dolaştı. 

lşlek zekası ve renkli bir kişili�i 
vardır. Para babası Avrupalı milyoner
leri eltlendiren, sofralarını şenlendiren 
bir adamdır. Xaşantısındaki, ilişkilerin
deki ve servetindeki "çok yönlülük" 
Sabri 's Tahir'i romanlara bile konu et
miştir. 

Ingiliz Romancısı Lawrence Durel, 
The Bitter Lemon adlı romanında Sab- . 
ri 's Tahir';, üstün becerilerini, öteki Kıb
rıslı Türklere benzemeyen niteliklerini 
uzun uzun anlatır. 

ıamamaları, ıamamaları, hizmetlerini hizmetlerini taktir taktir etmemeetmeme
leri tek sıkıntısıdır. Soydaşlarındaki bu 
anlayışslZlıltın ne_denini O, bir kaç yıl 
önce RumIara casusluk etme suçundan 
Türk Yönetimince tevkif edilmesine 
baRlamaktadır. 

Ama aslında adının nefretle ve kü
ftirle birlikte anılmasının gerçek nedeni, 
gitgide büyüyen serveti ve her devirde 
her ulustan Cinna ile içli dışlı oluşudur. 

Sabri 's Tahir, her türlü yönetimde 
yükünü a�ırlaştırmayı, testilerini doldur
mayı eşsiz bir ustalıkla becermektedir. 

HABER VE ŞAŞKıNLıK 

Kıbrıs'a Türk silahlı kuvvetlerinin 
çıkartma yaptlRı gün, bir haber halk ara
sında yayılır durur. Haberi duyanlar 
Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin "sevinç ve 
coşku uyandıran eylemini" takdir duy
gularıyla karşılarlar. 

Haber, her devrin zengini ve güçlü 
adamı Sabri's Holding Tahir Efendinin 
kollarının Türk silahlı kuvvetlerince ke
sildiltidir. 
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ları kişisel servete dönüştürme konusun
da Sabri 's Tahir'in Türkiyedeki benzer
lerinden geri kalır yeri yoktur. 
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SOL KENARDA OYNAY� 

Işçi SINIFlNIN SENDIKAL HAREKETI 
IÇINDEKi DAGINIKLlKLA, GOŞIZMIN GEMI 
AZIYA ALMASı ARASINDA 
sıKı BIR ILişKi VARDıR. 
ıŞçi SıNıFıNıN SENDIKAL HAREKETININ 
ONUN POLITlK HAREKETINDEN 
UZAK TUTULMAS ISTENMESI, 
SIYASAL MÜCADELENIN SENDiKALARıN 
SıNıRLARı iÇINDE KAPATıLMASı 
GIRIşIMLERI VE işçi SINIFlNIN ÖNCÜ 
HAREKETI SOSYALIZME KARŞI 
BIR GÜVENSIZLIGIN 
Işçi SıNıFı HAREKETI 
IÇINE SOKULMA ÇABALARı, 
GOŞIZMIN FıRSAT KOLLAMAsı içIN 
ELVERIşLI BIR ORTAM 
YARATıR. 

BUGÜN "çEşITLi BURJUVA 
AJAN - PROVOKATöRLERlYLE, 
SAPıK AKıMLARLA SAVAŞMAYı ÖN PLANA 
ALDlGINI" SÖYLEYEN DISK YÖNETICILERiNIN 
ASIL ÜZERINDE DURMALARJ GEREKEN 
NOKTA BU OLMALIDIR. 
DONY A VE TORKiYE 
ÖLÇÜSÜNDEKi OLAYLAR 
GöSTERMEKTEDIR Ki, GOŞIZMIN 
Işçi SıNıfı HAREKETINI PROVOKE ETMESI 
TEHLIKESINiN ÖNÜNDEKi TEK ENGEL 
POLITIK DÜZEYDE IF ADESININ 
GÜÇLENDIRILMESIDIR. 
l�çl SINIFı BOSV-AL!STLERlNIN - -
SENDIKAL HAREKET IçiNDEKi 
ETKlNLlKLERINiN ARTMASı, 
SENDIKA HAREKETININ BURJUVAZI 
TARAFINDAN SAPTIRILMASININ ÖNÜNDEKi 
TEK ENGELDIR. KENDISINI GENEL 
DEMOKRATIK BIR POLITIKAYLA 
SıNıRLANDıRAN BIR SENDIKA HAREKETININ 
TEK BAŞıNA GOŞIZM TEHLIKESI KARşıSıNDA 
DONANMASI MÜMKÜN DEGILDIR. 

VE 
D iSK'in 20 Eylül Cumartesi günü Taksim'de 

düzenlediği miting sırasında çıkan olaylar, 
işçi sınıfı hareketi çevresine sarılmak istenen provo· 
kasyon çemberinin çok iyi bir örneğini verdi. Bu, çok 
iyi bir örnek olduğu kadar, kendisinden büyük dersler 
çıkarılması gereken önemli bir deney niteliğini taŞı· 
yor. 

Öncelikle, işçi sınıfı hareketi çevresinde 
oluşturulmak istenen provokasyon çemberi ni teşhis 
etmek gereklidir. Sahnelenen oyun, son yüzyılın ba· 
şından beri tüm dünyada tekrarlanan ve artık iyice bi· 
linen bir oyun. Bu konuda gerekli dersler, işçi sınıfı 
hareketinin daha çok geliştiği ülkelerde bugüne kadar 
büyük ölçüde çıkarılmıştır. Türkiye'de de bu dersler· 
den yararlanılabilir. Fakat oyunun ülkemizdeki özel· 
liklerini de bilmek, hangi şartlar altında sahnelendi· 
ği ni incelemek zorunludur. Gerekli tedbirler ancak 
böylelikle alınabilir. 

PROVOKASYON ÇEMBERININ öZÜ 

Oyun kısaca ve öz olarak şudur: işçi sınıfı 
hareketi içine bozguncu unsurlar sızdırılacak. Bu un· 
surlar, işçiden yana, hatta en keskin devrimci gözüke· 
cekler. Bilinçlenmesini, özellikle siyasal bilinçlenmesi· 
ni tamamlamamış işçiler, sayıları az da olsa, parlak ve 
keskin devrimci reçetelere bağlanacak, bunlar aracılı· 
ğıyla işçi sınıfı hareketi maceralara sürüklenmek iste
necektir. Böylece kendi kendini burjuvazinin eline ve· 
recek, hareket içindeki en bilinçli elemanlar bu vesi· 
leyle temizlenecek, işçi sınıfı hareketi hadım edilme· 
ye çalışılacaktır. Oyunun burjuvazi açısından kısa 
özeti budur. 

Burjuvazi, bu amaçları için kendilerini en 
keskin devrimci bilen, işçi sınıfının öncü partilerine 
rakip gören ve sosyalizm kisvesi altında gizlenebilen 
unsurlardan yararlanacaktır. Kapitalist sistem toplu· 
mun sol kesimi içinde böyle tipleri kendiliğinden or· 
taya çıkarır. Sol hareket içinde küçük gruplar halinde 
örgütlenmeyi gelenek haline getirmiş bu unsurlar, 
kendi "büyük devrimci idealleri" uğruna, yüksekten 
bakan tavırlarıyla işçi sınıfı hareketine "sol kenardan 
( ! )  yanaşmaya çalışacaklar, maceracı eğilimlerini ha· 
rekete (yapabilirlerse) aşılayacaklardır. Aşı tutarsa çi· 
çek açacak, keskin devrimciler de, geçici de olsa ide· 
allerinin gerçekleştiğini sanacaklardır. Oysa kısa süre 
sonra, meyva pişecek burjuvazinin ağzına düşecektir. 

Özünde provokasyondan başka işlevi bu· 
lunmayan bu "sol" gruplar bütün dünyada "goşizm" 
kavramı altında toplanmaktadır. Türkiye sol hareketi 
içinde de bu nitelikteki gruplar bugüne kadar her dö· 
nemde bulunmuş, her döneme özgü "işlevler" yerine 
getirmişlerdir. Fakat bugün yeni bir döneme gelinmiş· 
tir. Goşist gruplar, aralarındaki ayrılıkları bir kenara 
bırakarak elele işçi sınıfı hareketini h�def almışlardır. 
Bugüne kadar işçi sınıfından hiç nasibini alamayan bu 
gruplar, işçi sınıfı içindeki devrimci, sosyalist birikimi 
fırsat bjlerek bu hareket içine sızrnaya .çalışmaktadır· 
lar. Bunun bir yan ürünü de, işçi sınıfı hızla toplumda. 
ki tarihsel öncülüğüne sahip çıkarken, Türkiye'de 
"goşizmin" de "sol kenar"daki belirgin bir olgu ola· 
rak ortaya çıkmasıdır. Diğer bir deyişle, toplumda 
"işçi sınıfı · goşizm" ayrımı ve karşıtlığı açıklık ka· 
zanmaktadır. 

20 Eylül Taksim olayları, işte bu gelişmeyi 
açıkça gözler önüne sermiştir. Kendilerine çeşitli 
isimler takan bir grup provokatör, büyük anti·faşist 
işçi mitinginin içine sızma yı başarmışlar, "kendi 
sloganları"yla mitinge "devrimci" bir nitelik "kazan· 
dırarak" işçi sınıfını "revizyonistlere karşı uyarma· 
ya" ( ! )  kalkışmışlar, sonunda da elhak mitingi ner· 
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deyse görevini yerine getiremez bir hale sokmayı, da· 
ğılma noktasına getirmeyi başarmışlardır. Gerçi işçi 
sınıfından pek de beklemedikleri sertlikte cevaplarını 
almışlar, ava giderken avlanmışlardır ama, herhalde 
kendilerine göre işçi sınıfına "ne kadar devrimci ol· 
duklarını" göstermişlerdir! 

BURJUVAZININ 
IKi TAKTIGI 

O layın, burjuvazinin taktikleri açısından an
lamı çok açıktır. Vurdun başka bölgelerinde, 

yine işçi mitinglerine ve direnişlerine, diğer demokra· 
tik protesto hareketlerine karşı sermayenin komando· 
ları nasıl saldırttığını, nasıl miting dağıttığını bilenler 
için, bu konuda karanlık bir yön olmaması gerekir. 
Faşist komandolar ve aksesuarları, işçi sınıfına dıpr
dan saldırtılmaktadır. işçi sınıfı, onların kendisine ne 
kadar yabancı ve düşman olduğunu artık açıkçil bil
mektedir ve bunun için öğretmene ihtiyacı killmamı," 
tır. Ama yeni tip saldırganlar, işçi mitinglerinin içine 
girebilmekte, onlarla aynı sloganları bağırabilmekte, 
onlardan yana gözükebilmektedirler. Işçi sınıfı hare
ketini dağıtmak, polise teslim etmek için bu unsurlu 
burjuvazi için çok daha güvenilir niteliktedir. ÇünkO 
bunlar, işçi sınıfının kendisine lider olarak seçtiği sos
yalistleri "komünistlikle" deği�, "revizyonistlik"le 
suçlamaktadırlar !' işte burjuvazi sağdan başlattığı da
ğıtma ve provokasyon çemberini bu kez "sol" ke
nardan tamamlamaktadır. 

Bu harekatın büyük istihbarat örgütlerine. 
hatta CIA patentlerine dayandığına kuşku yoktur. 
Taksim mitinginde artık komandolara, panzerlere ih
tiyaç kalmamıştır. Ama bunu bilmek, tehlikeden ko
runmak içi" yetmez. işçi sınıfı hareketin faşist ko
mandoların saldırı harekatından korumak için. artık 
işçilerin bilinçleri yetmektedir. Fakat işçi sınıfı hue
ketinin içine sızmayı amaçlayan provokasyon tertip
lerine karşı koyabilmek için, işçi sınıfı örgütlerinin 
çok daha dikkatli olmaları gereklidir. Gerçekte, faşist 
taraftan gelen said ırı ve provokasyonlilra kuşı ko
runmak için de son tahlilde işçi sınıfı örgütlerinin 
doğru taktikleri benimsemeleri, doğru hedeflere doğ
ru yol almaları yine zorunludur. Fakat göşizmin esas 
düşmanının, işçi sınıfı hareketinin öncüsü bilimsel SOS
yalizm olması, goşizmin bütün silahlarını işçi sınıfının 
sosyalist liderliğine yöneltmesi; o yönden gelen tehli
keye karşı örgütlerin daha çok sosyalizmle donanma
sını zorunlu kılmaktadır. 

DISK'IN SORUMLULUCU 

Bu husus, bizi, son Taksim olayları örneğin
de DISK yönetiminin ne gibi hataları olduğu noktası
na getirmektedir. Taksim mitinginde DISK yönetimi
nin hiç de iyi bir sınav verdiği söylenemez. Birkilç 
gözlem bu yargıyı rahatlıkla doğrulamaktadır. Mitin
gin diizenleyi.cileriAin. miting ÖA�tinııde b&t
tür haua daha vahim olaylar olabileceğinden habersiz 
olmadıkları bilinmektedir. Hatta, mitinge sızan pro
vokatör grubun elebaşıarından birinin mitingden önce 
birkaç kez DISK merkezine gittiği, "sloganlarının bil
ğırılmasına izin verilmediği takdirde mitingi dağıtil
caklarını" söylediği, üstelik mitingten önceki gün aynı 
kişinin DISK binasında aynı tehdidi tekrarladıktan 
sonra odalarda "efece" bir tur atıp binadan çıkabildi
ği bir gerçektir. Durum böyleyken, mitingin düzenle
yicileri, kendilerine yapılan uyarıları "bütün gUvenlik 
tedbirlerinin alındığını" söyleyerek yanıtlamışlilrdır. 
Oysa. miting günü, olaylar bunun tam tersini göster
miştir. Örneğin, mitingin başlamasına sadece birkilç 

SINIFlNIN SENDIKAL HAREKETI 
DAGINIKLlKLA, GOŞIZMIN GEMI 

ALMASı ARASINDA 
ILişKi VARDıR. 

SıNıFıNıN SENDIKAL HAREKETININ 
POLITlK HAREKETINDEN 
TUTULMAS ISTENMESI, 

MÜCADELENIN SENDiKALARıN 
iÇINDE KAPATıLMASı 

GIRIşIMLERI VE işçi SINIFlNIN ÖNCÜ 
SOSYALIZME KARŞI 

GÜVENSIZLIGIN 
HAREKETI 

SOKULMA ÇABALARı, 
FıRSAT KOLLAMAsı içIN 
BIR ORTAM 

BUGÜN "çEşITLi BURJUVA 
PROVOKATöRLERlYLE, 

AKıMLARLA SAVAŞMAYı ÖN PLANA 
SÖYLEYEN DISK YÖNETICILERiNIN 

ÜZERINDE DURMALARJ GEREKEN 
OLMALIDIR. 
TORKiYE 

ÖLÇÜSÜNDEKi OLAYLAR 
GöSTERMEKTEDIR Ki, GOŞIZMIN 

HAREKETINI PROVOKE ETMESI 
TEHLIKESINiN ÖNÜNDEKi TEK ENGEL 

DÜZEYDE IF ADESININ 
GÜÇLENDIRILMESIDIR. 

BOSV-AL!STLERlNIN - -
HAREKET IçiNDEKi 

ETKlNLlKLERINiN ARTMASı, 
HAREKETININ BURJUVAZI 

TARAFINDAN SAPTIRILMASININ ÖNÜNDEKi 
ENGELDIR. KENDISINI GENEL 

DEMOKRATIK BIR POLITIKAYLA 
SıNıRLANDıRAN BIR SENDIKA HAREKETININ 

BAŞıNA GOŞIZM TEHLIKESI KARşıSıNDA 

den yararlanılabilir. Fakat oyunun ülkemizdeki özel· 
liklerini de bilmek, hangi şartlar altında sahnelendi· 
ği ni incelemek zorunludur. Gerekli tedbirler ancak 
böylelikle alınabilir. 

PROVOKASYON ÇEMBERININ öZÜ 

Oyun kısaca ve öz olarak şudur: işçi sınıfı 
hareketi içine bozguncu unsurlar sızdırılacak. Bu un· 
surlar, işçiden yana, hatta en keskin devrimci gözüke· 
cekler. Bilinçlenmesini, özellikle siyasal bilinçlenmesi· 
ni tamamlamamış işçiler, sayıları az da olsa, parlak ve 
keskin devrimci reçetelere bağlanacak, bunlar aracılı· 
ğıyla işçi sınıfı hareketi maceralara sürüklenmek iste
necektir. Böylece kendi kendini burjuvazinin eline ve· 
recek, hareket içindeki en bilinçli elemanlar bu vesi· 
leyle temizlenecek, işçi sınıfı hareketi hadım edilme· 
ye çalışılacaktır. Oyunun burjuvazi açısından kısa 
özeti budur. 

Burjuvazi, bu amaçları için kendilerini en 
keskin devrimci bilen, işçi sınıfının öncü partilerine 
rakip gören ve sosyalizm kisvesi altında gizlenebilen 
unsurlardan yararlanacaktır. Kapitalist sistem toplu· 
mun sol kesimi içinde böyle tipleri kendiliğinden kendiliğinden or· 
taya çıkarır. Sol hareket içinde küçük gruplar hareket içinde küçük gruplar halinde 
örgütlenmeyi gelenek haline getirmiş bu unsurlar, 
kendi "büyük devrimci idealleri" uğruna, yüksekten 
bakan tavırlarıyla işçi sınıfı hareketine "sol kenardan 
( ! )  yanaşmaya çalışacaklar, maceracı eğilimlerini ha· 
rekete (yapabilirlerse) aşılayacaklardır. Aşı tutarsa çi· 
çek açacak, keskin devrimciler de, geçici de olsa ide· 
allerinin gerçekleştiğini sanacaklardır. Oysa kısa süre 
sonra, meyva pişecek burjuvazinin ağzına düşecektir. 

Özünde provokasyondan başka işlevi bu· 
lunmayan bu "sol" gruplar bütün dünyada "goşizm" 
kavramı altında toplanmaktadır. Türkiye sol hareketi 
içinde de bu nitelikteki gruplar bugüne kadar her dö· 
nemde bulunmuş, her döneme özgü "işlevler" yerine 
getirmişlerdir. Fakat bugün yeni bir döneme gelinmiş· 
tir. Goşist gruplar, aralarındaki ayrılıkları bir kenara 
bırakarak elele işçi sınıfı hareketini h�

ayrılıkları 
�

ayrılıkları 
def almışlardır. 

Bugüne kadar işçi sınıfından hiç nasibini alamayan bu 
gruplar, işçi sınıfı içindeki devrimci, sosyalist birikimi 
fırsat bjlerek bu hareket içine sızrnaya .çalışmaktadır· 
lar. Bunun bir yan ürünü de, işçi sınıfı hızla toplumda. 
ki tarihsel öncülüğüne sahip çıkarken, Türkiye'de 
"goşizmin" de "sol kenar"daki belirgin bir olgu ola· 
rak ortaya çıkmasıdır. Diğer bir deyişle, toplumda 
"işçi sınıfı · goşizm" ayrımı ve karşıtlığı açıklık ka· 
zanmaktadır. 

20 Eylül Taksim olayları, işte bu gelişmeyi 
açıkça gözler önüne sermiştir. Kendilerine çeşitli 

ları nasıl saldırttığını, 
için, bu konuda 
Faşist komandolar 
dan saldırtılmaktadır. 
kadar yabancı ve 
mektedir ve bunun 
tır. Ama yeni tip 
girebilmekte, onlarla 
onlardan yana gözükebilmektedirler. 
ketini dağıtmak, 
burjuvazi için çok 
bunlar, işçi sınıfının 
yalistleri "komünistlikle" 
suçlamaktadırlar !
ğıtma ve provokasyon 
nardan tamamlamaktadır. 

Bu harekatın 
hatta CIA patentlerine 
Taksim mitinginde 
tiyaç kalmamıştır. 
runmak içi" yetmez. 
mandoların saldırı 
işçilerin bilinçleri 
ketinin içine sızmayı 
lerine karşı koyabilmek 
çok daha dikkatli 
taraftan gelen said 
runmak için de 
doğru taktikleri benimsemeleri, 
ru yol almaları yine 
düşmanının, işçi sınıfı 
yalizm olması, goşizmin 
sosyalist liderliğine 
keye karşı örgütlerin daha 
sını zorunlu kılmaktadır. 

Bu husus, 
de DISK yönetiminin 
na getirmektedir. 
nin hiç de iyi bir 
gözlem bu yargıyı 
gin diizenleyi.cileriAin. 
tür haua daha vahim 
olmadıkları bilinmektedir. Hatta, 
vokatör grubun elebaşıarından 
birkaç kez DISK merkezine 
ğırılmasına izin verilmediği 
caklarını" söylediği, 
kişinin DISK binasında 
sonra odalarda "efece" 



saat kalmışken, çoktan miting alanına gelmeye başla
mış yürüyüş kollarındaki yetkililere, kullanılmak üze
re çok sayıda görevli kartı son derece geç kalınarak 
i letiimiştir. Daha sonra, mitinge -sızan provokatör gru
bun i çindeki bazılarının yakalarında görevli rozeti ta
ş ıdıkları dikkatten kaçmamıştır. Tertip komitesince 
alındığı ileri sürülen tedbirlerin yetersizliği, zaten mi
tinge kolaylıkla sızan, hatta miting alanının tam göbe
ğinde boy gösteren provokatör grubun dilediğini 
yapabilmesiyle iyice ortaya çıkmıştır. "Tedbir"lerin, 
kuşkusuz olay ç ıkaranların etkisiz hale getirilmesine 
değil, olayların ç ıkmasının engellenmesine yoğunlaş
tırılması gerekir. Oysa provokatör grup miting sırasın
da gökte aranırken aniden yerde bulunuvermiştir. 

NASIL AÇIKLAMALI? 

Bütün bu dikkatsizlikler nasıl açıklanabilir? 
Mitingi düzenleyenıerin mitingin dağılmasını 

istemeyecekleri bir gerçektir. O halde, bu düzensizlik, 
bu işte sorumluluk üstlenen ve sorumluluk verilen 
kişilerin örgütleme yeteneğindeki yetersizlikte, hatta 
ciddiyetsizlikte aranmalıdır. Bu gerçek, mitingin so
nuna dek, olaylar sırasında ve olayların ertesinde ken
disini göstermiştir. DISK gibi bir örgütün böylesi bir 
tedbirsizliğin içine düşmesi, kuşkusuz hoş görülecek 
bir durum değildir. En azından, büyük bir işçi sendi
kasının Türkiye'de böylesi bi işçi mitingini başarıyla 
sonuçlandırabileceğinin kanıtlanması hiç de önemsiz 
değildir. Birçok Avrupa ülkesinde, sayıları Türkiye'de
ki gibi yüzlerce - binlerce değil, onbinlerce hesaplanan 
goşist grupların varlığı halinde bile, büyük işçi miti ng
lerinde bu gruplar kıllarını kıpırdatamamaktadırlar. 
Konunun önemi, büyük bir kentin dört bucağından 
faşizmi Ianetlemek için biraraya gelen işçi kitlesinin 
umutlarının ayakta tutulması, yükseltilmesine kadar 
varmaktadır. 

SENDIKACıllK ANLAYıŞı 

DISK'in bazı yöneticilerinin Taksim mitin
ginde ortaya çıkan tedbirsizlikleri, bu yöneticilerin 
genel tutumlarının izini taşımaktadır. Yukarda belir
tildiği gibi, işçi sınıfı hareketini (yalnız miting alanla
rında değil, mücadeienin bütün alanlarında) goşizm 
tehlikesinden korumak, basit bir güvenlik tedbiri soru
nu değildir. DISK gibi bir işçi sınıfı örgütünün yöneti
cileri, goşizmle de mücadele ederken, karşılarındaki 
düşmanın kim olduğunu, ne gibi taktikler kullandığı
nı, kimi asıl hedef bildiğini, işçi sınıfı hareketinin 
hangi açıklarını fırsat bilip saldırdığını bi lmek zorun
dadırlar. Işçi  sınıfının ekonomik örgütleri olan sendi
kaların bu gibi açıklar vermekten sakınabilmeleri:her
şeyden önce güttükleri sendikacılık anlayışına bağlı
dır. Sorun, yazının başında belirtildiği gibi, bir miting 
alanında dün yaşanan taze olaylarla ilgili değil, daha 
geniş planda burjuvazinin işçi sınıfına karşı sağdan 
başlattığr provokasyon çernbefiWr " ",Idan" tilmam
lamak i stemesiyle ilgilidir. AlınacaK tedbirler de, izle
necek karşı yol da bu açıdan aranmalıdır. 

Evet, goşizmin bütün dünyadaki ve Türkiye'
deki başlıca düşmanı kimdir ve goşizm işçi sınıfı ha
reketinin hangi zaaflarından yararlanmaktadır? 

GOŞIZMIN TEMEL NITELIKLER! 

Goşizm, oldukça değişik kisveler altında or
taya çıkar. Işçi sınıfının tarihsel rolUnü bütünüyle red
dedenlerden, keskin işçi sınıfı devrimcisi olduğunu 
iddia edenlere kadar birçok akım bu kavram altında 
toplanır. Hatta, Troçkizm ve Maoizm gibi başlıca iki 

goşist çizginin, gelişim evreleri içinde ve dünyanın 
değişik yerlerinde, birbirine taban tabana zıt tezleri 
savundukları görülmüştür. Nasıl olmaktadır ki, goşizm 
bu kadar çeşitli kisvelere bürünebilmektedir ve işçi 
sınıfını inkar edenine kadar bütün bu biçimler altında 
goşizm yine de işçi sınıfını kendine göre göklere Çı
karmaktan, onun yanına yanaşmaktan neden kendini 
alamaz? 

Goşizmin bu kadar çeşitli kisvelere bürüne
bilmesi, her dönemde işçi sınıfının dışına atılan bu 
çizginin, yine her dönemde yaşamak için kendini ko
şullara uydurma çabasının ürünüdür. Gerçekte 
"goşizm" ve goşiımin çeşitli biçimleri, tutarlı bir ide
olojik sistem değildir. Özünde, toplumun kaybolmak
ta, erimekte olan ara tabakalarının, işçi sınıfının top
toplumda artan rolüne karşı gösterdikleri tepkinin bir 
ürünüdür. Ara tabakaların düzene ve burjuvaziye karşı 
olan, fakat işçi sınıfının yönlendiriciliği altına da gir
mek istemeyen "öfkesi", son tahlilde "goşizm" biçi
minde işçi sınıfının sosyalist hareketine ve onun öncü 
partilerine karşı bir tepki ve mücadele biçimini alır. 
Böylece goşizm, düzenle uzlaşır, uyuşur; burjuvazi nin 
işçi sınıfına karşı mücadelesinde bir maşa görevini 
görmeye başlar. 

TORKlYE'DE GOŞIZM 

Türkiye'de de goşist akımların kaynağı, özel
likle tekelleşme olayının siyasal sonuçlarının 

hızla alınmaya başlandığı son on yıl içinde, küçük 
burjuvazinin genel olarak düzen aleyhtarı bir tepki 
olarak geliştirdiği siyasal akımlar içinde yerini bul
maktadır. Bu siyasal akımlar, kendi içlerinde ayrışı
ma uğramışlar, bazıları reformizm düzeyine yerIeşir
ken diğer bazıları da kendilerine 'sosyalist' sıfatını ta
karak, sosyalist hareket içindeki küçük burjuva çizgi
leri oluşturmuşlardır. Bugün, bu çizgilerin büyük ço
ğunluğunun açıkça "anarşizm", "Troçkizm" ve 
"Maoizm" biçiminde kristalleşmesinin nedeni, işçi 
sınıfının politik hareketinin göreli olarak yüksek bir 
düzeye ulaşması ve işçi sınıfı sosyalizminin kesin hat
larını kazanmasıdır. 

Türkiye'de de, dünyanın diğer kapitalist ül
kelerinde olduğu gibi, saydığımız goşist akımların 
başlıca hedefleri artık sadece işçi sınıfı sosyalistleri 
olmaya başlamıştır. Tek amaçları, işçi sınıfı sosyalist
leriyle mücadele etmek, onların işçi sınıfı üzerindeki 
etkinti�ı:ıı kırmaya çalış�ıaıı ibarenir. fakat 
bunun da tek yolu, üstü kapalı da olsa işçi sınıfı hare
ketini eleştirmekten, onda "sapmalar", "revizyonizm
ler" vehmetmekten, giderek işçi sınıfını "uyuşukluk
la", "reformizm"le, "mücadeyi günlük hedeflerle sl
nırlamak"la 'suçlamaktan geçer. Gün geçtikçe, işçi 
sınıfındaki devrimci potansiyeli daha çok küçümse
yecekler, onun devrimin esas hedeflerini görmemekle 
suçlayacaklar, sonra da onu "uykusundan uyandır
mak" için arasına girip gereğinde "şiddet" yoluyla 
kendi devrimci hedeflerini ( ! )  onlara kabul ettirmeye 
çalışacaklard ır. 

Goşizmin esas hedefinin, işçi sınıfının öncü 
parti leri, ve işçi sınıfının giderek bu partilerin etrafın-

da ve bilimsel sosyalist ideoloji çevresinde toplanma
ları olduğu, işçi sınıfının ekonomik - demokratik ör
gütlerinin yöneticilerinin hiçbir za';'an unutmamaları 
gereken bir olgudur. Goşizmin, işçi sınıfı hareketinin 
hangi zayıf noktalarından yararlanmaya çalıştığı da 
yine bu olgu içinde gizlidir. Goşizmin işçi sınıfı hare
keti içine sızmaya en fazla yürekli olduğu dönemler, 
işçi sınıfı içindeki kapitalizm aleyhtarı birikimin 
henüz büyük ölçüde sosyalist bilinç yolunda dönüş
mediği dönemlerdir. Çünkü ancak böyle dönemlerde, 
goşistler, işçi sınıfının devrimci potansiyelini macera
cı yönlere çevirebilirler. Toplumdaki hızlı dönüşüm 
dönemlerinde, halk kitlelerindeki genel sola kayış en 
büyük etkisini işçi sınıfı içinde gösterir ve bu bir yan
dan işçi sınıfı içindeki sosyalist birikimi artırırken di
ğer yandan da yine işçi sınıfı içinde henüz sosyalist 
olmayan bir genel demokratik birikim gelişir. Bu ko
şulların goşistler için nasıl bulunmaz fırsat olduğu 
1 %8'de fransa'da yaşanan olaylarda görülmüştür. 
Goşist provokasyonların işçi sınıfı hareketini burjuva
ziye teslim etmesinin önüne, ancak, büyük işçi kitlele
rinin işçi sınıfı partisinin arkasında toplanmaları geç
miştir. 

Bu açıdan bakııınca, işçi sınıfının sendikal 
. hareketi içindeki dağınıklıkla goşizmin gemi azıya al
ması arasındaki ilişkinin sıkılığı rahatlıkla görülebilir. 
jşçi sınıfının sendikal hareketinin, onun politik hare
ketinden uzak tutulmak istenmesi, siyasal mücadele
nin sendikaların sınırları içine kapatılması girişimleri 
ve işçi sınıfının öncü hareketi sosyalizme karşı bir 
güvensizliğin işçi sınıfı hareketi içine sokulma çaba
ları goşizmin fırsat kollaması için elverişli bir ortam 
yaratır. 

DISK'E DÜŞEN 

Bugün, "çeşitli burjuva ajan . provokatörle
riyle, sapık akımlarla savaşmayı ön plana aldığını" 
söyleyen DISK yöneticilerinin asıl üzerinde durmaları 
gereken nokta bu olmalıdır. Dünya ve Türkiye ölçü
sündeki olaylar göstermektedir ki, goşizmin işçi sınıfı 
hareketini provoke etmesi tehlikesinin önündeki tek 
engel, işçi sınıfı hareketinin politik düzeyde ifadesinin 
güçlendirilmesidir. Işçi sınıfı sosyalistlerinin sendikal 
hareket içindeki etkinliklerinin artması, sendika hare
ketinin burjuvazi tarafından içerden saptırılmasının 
önündeki engeldir. Kendisi . enel demokratik bir 

bir sendika hareketinin tek 
başına goşizm tehlikesi karşısında dayanması müm
kün değildir. 

D ISK yönetiminin bugünkü bazı tutumlarıyla, 
işçi sınıfı sosyalizmini kendilerine boy hede

fi seçen goşistlerin işini bilmeden kolaylaştırıp kolay· 
laştırmadığı bu açıdan sorulmalıdır. DISK yönetimi, 
mevcut sosyalist partilere karşı tutumuyla, bir anlam
da "partisiz devrimcilik"le aynı kapıya çıkan tavırla
rıyla ve "işçi sınıfının partisi sendika hareketi içinden 
doğacaktır" mantığına varan görüşleriyle, işçi sınıfını 
burjuvazinin provokasyonlarına karşı en güçlü sila
hından yoksun bırakmaktadır. 

NASIL AÇIKLAMALI? 
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çeşitli işçi 
sınıfını inkar edenine kadar bütün bu biçimler altında 
goşizm yine de işçi sınıfını kendine göre göklere Çı
karmaktan, onun yanına yanaşmaktan neden kendini 
alamaz? 

Goşizmin bu kadar çeşitli kisvelere bürüne
bilmesi, her dönemde işçi sınıfının dışına atılan bu 
çizginin, yine her dönemde yaşamak için kendini ko
şullara uydurma çabasının ürünüdür. Gerçekte 
"goşizm" ve goşiımin çeşitli biçimleri, tutarlı bir ide
olojik sistem değildir. Özünde, toplumun kaybolmak
ta, erimekte olan ara tabakalarının, işçi sınıfının top
toplumda artan rolüne karşı gösterdikleri tepkinin bir 
ürünüdür. Ara tabakaların düzene ve burjuvaziye karşı 
olan, fakat işçi sınıfının yönlendiriciliği altına da gir
mek istemeyen "öfkesi", son tahlilde "goşizm" biçi
minde işçi sınıfının sosyalist hareketine ve onun öncü 
partilerine karşı bir tepki ve mücadele biçimini alır. 
Böylece goşizm, düzenle uzlaşır, uyuşur; burjuvazi nin 
işçi sınıfına karşı mücadelesinde bir maşa görevini 
görmeye başlar. 

TORKlYE'DE GOŞIZM 

Türkiye'de de goşist akımların kaynağı, özel
likle tekelleşme olayının siyasal sonuçlarının 

hızla alınmaya başlandığı son on yıl içinde, küçük 
burjuvazinin genel olarak düzen aleyhtarı bir tepki 
olarak geliştirdiği siyasal akımlar içinde yerini bul
maktadır. Bu siyasal akımlar, kendi içlerinde ayrışı
ma uğramışlar, bazıları reformizm düzeyine yerIeşir
ken diğer bazıları da kendilerine 'sosyalist' sıfatını ta
karak, sosyalist hareket içindeki küçük burjuva çizgi
leri oluşturmuşlardır. Bugün, bu çizgilerin büyük ço
ğunluğunun açıkça "anarşizm", "Troçkizm" ve 
"Maoizm" biçiminde kristalleşmesinin nedeni, işçi 
sınıfının politik hareketinin göreli olarak yüksek bir 
düzeye ulaşması ve işçi sınıfı sosyalizminin kesin hat
larını kazanmasıdır. 

Türkiye'de de, dünyanın diğer kapitalist ül
kelerinde olduğu gibi, saydığımız goşist akımların 
başlıca hedefleri artık sadece işçi sınıfı sosyalistleri 
olmaya başlamıştır. Tek amaçları, işçi sınıfı sosyalist
leriyle mücadele etmek, onların işçi sınıfı üzerindeki 
etkinti�ı:ıı kırmaya çalış�ıaıı ibarenir. fakat 
bunun da tek yolu, üstü kapalı da olsa işçi sınıfı hare
ketini eleştirmekten, onda "sapmalar", "revizyonizm
ler" vehmetmekten, giderek işçi sınıfını "uyuşukluk
la", "reformizm"le, "mücadeyi günlük hedeflerle sl
nırlamak"la 'suçlamaktan geçer. Gün geçtikçe, işçi 
sınıfındaki devrimci potansiyeli daha çok küçümse
yecekler, onun devrimin esas hedeflerini görmemekle 
suçlayacaklar, sonra da onu "uykusundan uyandır

gereken bir olgudur. Goşizmin, işçi 
hangi zayıf noktalarından yararlanmaya 
yine bu olgu içinde gizlidir. Goşizmin 
keti içine sızmaya en fazla yürekli olduğu 
işçi sınıfı içindeki kapitalizm aleyhtarı 
henüz büyük ölçüde sosyalist bilinç yolunda 
mediği dönemlerdir. Çünkü ancak böyle 
goşistler, işçi sınıfının devrimci potansiyelini 
cı yönlere çevirebilirler. Toplumdaki 
dönemlerinde, halk kitlelerindeki genel 
büyük etkisini işçi sınıfı içinde gösterir 
dan işçi sınıfı içindeki sosyalist birikimi 
ğer yandan da yine işçi sınıfı içinde 
olmayan bir genel demokratik birikim 
şulların goşistler için nasıl bulunmaz fırsat 
1 %8'de fransa'da yaşanan olaylarda görülmüştür. 
Goşist provokasyonların işçi sınıfı hareketini 
ziye teslim etmesinin önüne, ancak, büyük 
rinin işçi sınıfı partisinin arkasında toplanmaları 
miştir. 

Bu açıdan bakııınca, işçi sınıfının 
. hareketi içindeki dağınıklıkla goşizmin 
ması arasındaki ilişkinin sıkılığı rahatlıkla 
jşçi sınıfının sendikal hareketinin, onun 
ketinden uzak tutulmak istenmesi, siyasal 
nin sendikaların sınırları içine kapatılması 
ve işçi sınıfının öncü hareketi sosyalizme 
güvensizliğin işçi sınıfı hareketi içine 
ları goşizmin fırsat kollaması için elverişli 
yaratır. 

DISK'E 

Bugün, "çeşitli burjuva ajan 
riyle, sapık akımlarla savaşmayı ön plana 
söyleyen DISK yöneticilerinin asıl üzerinde 
gereken nokta bu olmalıdır. Dünya ve 
sündeki olaylar göstermektedir ki, goşizmin 
hareketini provoke etmesi tehlikesinin 
engel, işçi sınıfı hareketinin politik düzeyde 
güçlendirilmesidir. Işçi sınıfı sosyalistleri
hareket içindeki etkinliklerinin artması, 
ketinin burjuvazi tarafından içerden 
önündeki önündeki engeldir. engeldir. Kendisi Kendisi . enel demokratik 

bir sendika harek
başına goşizm tehlikesi karşısında dayanması 
kün değildir. 

D ISK yönetiminin bugünkü bazı 
işçi sınıfı sosyalizmini kendilerine 

fi seçen goşistlerin işini bilmeden kolaylaştırıp 
laştırmadığı bu açıdan sorulmalıdır. DISK 
mevcut sosyalist partilere karşı tutumuyla, 
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TüRK- iS 
sarı raporla 

oldugunu 
sendika 

Türk - Iş, 1 963'den bu yana, ken
. di çatısı altında toplu sözleşmelerle saR

lanan ücret artışlarını de�erlendiren bir 
rapor yayınladı. " Ocret Analizi" adını 
taşıyan raporda, "sa�lanan ücret art,ışla
rının fiyat hareketleri karşısındaki ger
çek durumu" ile "uygulanan zam po
litikalarıyla çeşitli kademelerde bulu
nan üyelerin nominal ve reel ücretlerinin 
gelişim seyri" konularına yer veriliyor. 

Ana amaç ise, "Gelecekte izlene
cek politikasının tesbitinde büyük yarar
lar S8�lıyaca�1 tabiidiril biçiminde özet
leniyor. Ancak, raporu ele geçirmek de 
pek kolay olmuyor. Böylesine bir çalış
manın, kamuoyunun dikkatlerinden ka
çırılmasına gösterilen özenin nedenini 
anlamak güç de�il. 

ŞECAA T ARZEDERKEN 
sIRKATINI SÖYLEME 

Raporun sermaye sınıfının saldırı· 
ları karşısında, savunma amacıyla çıka
nidıAı ilk satırlar ok undugunda anlaşı
lıyor. Daha birinci sayfada şöyle denili
yor: "İşveren ve sermaye çevreleri artan 
fiyatların ücretlere olan etkisini bir tara
fa bırakarak. de�erıendirmeyi nominal 
deAerler üzerinden yapmakta, karşımıza 
büyük artış yüzdeleriyle çıkarak, bu du- . 

belgeledi 
rumu, yatırımları engelleyici ve hayat 
pahalılı�ını körükleyici yegane etken 
olarak görmektedir." 

Sermaye sınıfın m bu tür suçlama
ları ve kamuoyunu bu doRrultuda etkile
me çabaları bHinen gerçekler. Ayrıca bu 
tür saldırılara, bilimin ışı�ında karşı çık
mak do�ru bir tutum. Ancak, rapor, 
toplu sözleşmelerle, Türk - Iş bünyesin
de yer alan işçilere sa�lanan ekonomik 
yararların, yetersizli�ini de açıkça orta
ya koyuyor. Raporun, kamu oyundan 
neden özenle gizlenmek istendi�i de 
böylece açıklık kazanıyor. 

Raporun üçüncü bölümünde Türk -
ış'in işçi sınüının ekonomik mücadele
sinde ne kadar geri kaıd ı�ının kendi 
a�ızlarıyla belgelenmesi şöyle: "Düşük 
derecelerin reel ücretleri daha büyük bir 
yüzde ile gerçekleşirken, dereceler yük
seldikçe bu artış oranlarının azald ı�ı gö
rülmektedir. özellikle yüksek dereceler
de bu artış tamamen ortadan kalktı�ı 
gibi bir düşme olmakta ve kalifiye ele· 
manların satın alma gücü başlangıç yıl
larına oranla düşmektedir." 

Raporun diğer bir özelliği de, üc
ret analizine tabi tutulan işyerlerinin 
niteliğinde düğümleniyor. Bu işyerleri : 
Tekel Genel Müdürıüğü, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. _  Süıl'lerbank Beykoz 
Fabrikası, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

E.G,O., ESHOT, DSı, IETI, T.C. DDY, _ 
Jandarma Genel KomutanlıRı gibi devlet 
dairelerinden oluşuyor. 

. 

Konuyla ilgili herkesin bildiRi bir 
gerçek var. Devlet kuruluşları, toplu 
sözleşmelerde, sendikalar için en bon
kör işyerleri. pevlet kuruluşlarındaki 
ücretlerin analizi nde, Türk - ış araştır
macılarının vardığı sonuç, gerçek ücret
lerin düştüğü yönünde ise, acaba serma
ye sınıfının mutlak egemenliğindeki iş
yerlerinde yapılan toplu sözleşmelerle 
Türk - Iş kendi sendikalarına baR lı işçi
lere ne sağlıyor! 

Halil A�a, değişen günlük fetva
larla, işçi sınıfı üzerinden dolaplarını 
çeviredursun, gerçe�in mızrakları artık 
çuvala sığmıyor. Öylesine sığmıyor ki,  
yıllar boyu işçi sınıfını, üç kuruşa, ser
maye sınüına satmanın, sarı sendikacılık 
olduğu, kendi bünyesinde yapılan ça
lışmalarda bile saklanamaz bir biçimde 

-açıkça ortaya çıkıyor. 
Türk - Iş'in sarı patronları zahmet 

etmişler. Böylesine uzun çalışmaya ge
rek mi vard ı; bu gerçekleri görmek için! 
ışçiyi satarken de bunlar biliniyordu. 
Şimdi bi limsel yöntemlerle, sarı sendika 
patronları, gerçek patronlarına acı ger
çeği göstermeye çabalıyorlar. Ancak bu,  
şalter indirmek kadar kolay bir iş deiıil. 

Işçi SINIFI BILINÇLENlvOR 

Sarı sendika aRalarının ayakları 
yerden kesik. Işçi sınıfının yükoelen bi
lincinin ve onun isterlerinin doArultuau
nu onlar da açık seçik görüyor. Ancak, 
bunun önüne, faşizan yöntemlerle geçe
bileceklerini .umarak avunuyorlar. 

. lşkenceci Törün, seçimlerde Türk -
Iş deste�ini saiılamak üzere cesaret bu
lup Halil AAa ile görüşüyor. Türün'ün, 
buna cesareti bile, Türk - ış için yüzka
rası olması gerekirken &arı sendika ,irke
tinden anlamlı bir ses gelmiyor. 

öte yandan, işçi sınıfı, kendini 
ekonomik mücadelenin sınırlarına hap- ' 
setrnek isteyen anlayışla mücadele eder
ken, Türk-ı,'in bugünkü düzeyi, bu sarı 
sendika şirketinin inasının bir belgesi 
olarak ortaya çıkıyor. Hızla DISK'in 
bünyesinde yer almaya başlayan işçiler, 
sınıfının bilincine ulaşırken mücadeleni n 
bütünlü�ünde ekonomik,  politik ve ideo
lojik temelleri açık, seçik görüyorlar. 

Günümüz, işçi sınıfının, bağımsız
lık, demokrasi ve sosyalizm doğrultu
sundaki mücadelesine tanık oluyor. 
DıSK yönetimini de aşan bir işçi sınıfı 
hareketinin karşısında Türk - İş'in sarı 
sendikacıhğı çoktan iflasa mahkum edil
di. Artık Türk - Iş  'i faşizm bile kurtara
maz. 

S ERMi-\YE. , "1-ıEK , rE ZOrtUNLU " 
SENDİ KA ÖZLEM İ N İ  

YÜKS ELTİYOR 
Tekelci kapitalizm, bütünlüğünü 

sağ'lamak için adım adım yoluna devam 
ediyor. Kararlı biçimde. Ekonomik ya
R ile ideolojisini, politik örgütü ile sen
dika biçimini birlikte oluşturuyor. Eko
nomik yapı ve ideoloji ile politik örgüt 
hakkında girişimler ve .oluşumlar çok 
açık biçimde gözler önüne seriliyor da, 
sendikal biçim üzerinde yapılmak istenİ
len, yapılmak istenilenin çok açık olma
sına rağmen, yeterince ilgi görmüyor, ya 
da görmezlikten geli nerek önemsenmi-
yor. 

Oysa, tekelci kapitalizm, Türk - Iş 
ideolojisi (bir anlamda bu deyim yanlış 
olabilir) ve yöneticilerinin bugüne geliş· 
te, sermaye sınıfı yararına tarihi görevi
ni tamamlamış oldu�u görüşünde. Bu
nun yerini alacak örgütlenme biçiminin 
yasal kılıCını hazırlamada ön çalışma ve 
kamuoyu yoklaması yapıyor. 

İlk ses, Hallt Narın'in sahibi oldu
�u Işveren dergisinden çıkmıştı. Bu ko
nuda vurgulanan, bir kısım yerlerde ça
lışanların sendikalı olamamaları nedeni 
ile, haksız rekabetle karşı karşıya kalın
dı�ı idi . Altında yatan ise tekelci kapita
lizmin küçük işletmeleri daha kolay or
tadan kald ırma istemi. 

Bu sese ilk seda, aynı zaman için
de, CHP milletvekili ve Oleyis sendikası 
avukatından gelmişti, "Zorunlu sendika
lı" olma savunularak. Şimdi de daha 
kapsamlı, asıl amaca yani meşrebine uy
gun olarak Türk · Iş üyesi ve genel baş
kanı Türk - Iş e�ıtim sekreteri olan 

- Metal'den sedaland I. 
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TRT'nin 1 6  Eylül günkü 13 haber 
bülteninde yer verilen Türk - Metal bildi
risinde "Tek ve Zorunlu Sendika" gün
deme getiriliyor. Seçimlere Türkeş'in 
"asayiş programı" ile gidildiği gibi. sen
dika konusunda da asıl söylenilmek iste
nen evelenip gevelenmeden söyleniyor, 
Türkeş'in parti programında yazılı oldu
�u biçimde. Tabii ı ŞÇI'ce deRil, I Ş VE
REN'ce. 

"İşçi ve işveren birbirine d/işman 
olmaktan kurtarılmalı, birbirini tamam
lamalı" denilerek. "Milli üretim ve kal
kınma" denilerek. "Milli üreti min art
ması, kalkınmanın hızlanması" denile
rek ... "Sendika rekabeti, anarşi , sendika· 
lar arası sürtüşme" denilerek. 

Bildiride TRT'ye de veryansın edi
liyor. Hala tarafsızlaşmamış olmasının 
"üzüntüye" sebep olduğu belirtiliyor. 
Ozüntüyü hafifletmek için olacak ki, beş 
on satır da olsa ana haber büıteninde yer 
verildi bildiriye. 

ISTEMIN ÇABUK GERÇEKLEŞMESI 
ıÇIN V ASA ÖNERIsi 

Binleri aşan Olkü Ocaklı kayıtlıla
rın kamu kuruluşlarına alınmasıı bir yö
nü ile Devlet'i ele geçirme ise, diğer yö
nü İle de işçiler için düşünülen ve düşün
me aşamasından uygulama aşamasına 
geçirilmek istenilen Yeni Biçim Sendika 
oluşumu ile ilgili. 

Aynı biçim siyasal örgütlenmede 
gerçekleştirilmek üzere. Milliyetçi yaf
tası ile iktidarda bulunan partilerin en+' 

büyüğü, "en küçük" olanının vurucu 
gücünden şimdilik yararlanma, giderek 
kendi örgütü içinde "sürekli kılma" 
programında somutlaşıyor, bu işlem. 

Kamu kuruluşlarına alınan Olkü 
Ocaklı kayıtlı işçiler, planlı biçimde sen
dikaları ele geçirme, mümkün olmaz ise 
yeni sendika kurma ile hedefe yürüyor
lar ama, yeterli olamadıkları açıkça gö
rülüyor. Bu amaçla kurulu örgütlerden 
sadece birinin, o da Türk - İş içinde ta
banı var. Diğerlerinin ismi var ama taba
nı yok. 

Bunun yanında tekelci kapitaliz
min de bu oluşumla sonuca ulaşmak 
için kaybedecek zamanı yok, bir an ön
ce gerçekleşsin istiyor bu olgu. Bunun 
çıkar yolu da Yasa çıkarmaktan geçi
yor. Siyasal örgüt içinde "nitelik" deRi
şikliği için yasa gerekli de�il ama, düşü
nülen yeni tip sendika için yasa gerekli. 

Gereklilik ortada da koskocaman 
bir AMA var ortada. ° da bir tarihlerde 
Türk - lş'in önderliRinde görünüp, dev
rin iktidarı tarafından benimsenerek tez
gnhlanan ve yasalaştırılan olayda işçi 
sınıfının direnci, işçi sınıfı tarihine 1 5  -
16 Haziran olayları adı altında geçen 
soylu direniş. Bunun dışında günümüzde 
her işçi olayının doA'rulad lR'1 işçi sınıfı
nın sınıf mücadelesinde kararlı tavrı, 
yani işçilerin niteli�i de biliniyor. 

° halde, tekelci kapitalizm ekono
mik yapısı ve ideolojisi ile politik örgü
tünü kararlı biçimde hazırlarken özlediRi 
sendika biçimi için de yasa istemleri 
gündeme getirilmeli. Hem de ismi sendi
ka olan kuruluşlarca. 

Türk - Metal'in tek ve mecburi 
sendika özlemini dile getiren bildirisine 
burjuva basını hiç yer vermedi. Bu bildi· 
riye karşı ÇıkıŞ ise bir tek sendikadan 
geldi, DISK üyesi Sosyal - lş'den. Sos· 
yal - lş'in cevabı da basında yer almadı.  
Karşı bildirinin burjuva basınında yer 
almaması normal de, birincinin yer 
almaması yoruma muhtaç. 

Faşist tek ve mecburi sendika öz
lemlerine karşı Sosyal - Iş bildirisi şöyle 
bitiyor: 

"Tekelci burjuvazi , devrimci sen
dikaların aradan çıkarıld ıRı, sarı sendika-

� ların birleştirilmesiyle her işkolunda tek 
sendikanın oıuşturuldu�u, "sendikalı 
işçilerle, sendikasız işçilerin farklı ücret 
aldı�ı adaletsiz ortamda, sosyalistlerin 
beslenemez duruma" geldiRi, ücretleri n 
dondurulabitdi�i,  ekonomik - demokra
tik taleplerin bütünüyle askıya olındıaı, 
gık denemeyen, Çıt çıkarılamayan bir re
jimi amaç lamaktadır. "Sendika rekabeti 
kaldırılmalıdır", "kanunsuz eylemler 
durdurulmalıd ır", "ideolojik sızmalar 
yok edilmelidir", "kışkırtıcı ajanlar var" 
gibi gerçeRi saptıran stratejisini bunun 
için gündeme koymuştur. 

Yani işverenler ve Türk - İş, faşist 
bir düzen özlemi içindedir. 

Her işkolunda tek sendika, işçile
rin devrimci tercihleri ve devrimci sendi
kaların mücadelesi ile gerçekleştirilecek
tir. Bu yolda faşist "Tek ve mecburi tt 
sendikacılıga yer yoktur. Sermayenin ve 
Türk - İş'in oyunları sökmeyecektir." 

RZEDERKEN 
SÖYLEME 

sermaye sınıfının saldırı· 
savunma amacıyla çıka

ok undugunda anlaşı
sayfada şöyle denili
maye çevreleri artan 

fiyatların ücretlere olan etkisini bir tara
de�erıendirmeyi nominal 

yapmakta, karşımıza 
yüzdeleriyle çıkarak, bu du- . 

a�ızlarıyla belgelenmesi şöyle: "Düşük 
derecelerin reel ücretleri daha büyük bir 
yüzde ile gerçekleşirken, dereceler yük
seldikçe bu artış oranlarının azald ı�ı gö
rülmektedir. özellikle yüksek dereceler
de bu artış tamamen ortadan kalktı�ı 
gibi bir düşme olmakta ve kalifiye ele· 
manların satın alma gücü başlangıç yıl
larına oranla düşmektedir." 

Raporun diğer bir özelliği de, üc
ret analizine tabi tutulan işyerlerinin 
niteliğinde düğümleniyor. Bu işyerleri : 
Tekel Genel Müdürıüğü, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. _  Süıl'lerbank Beykoz 
Fabrikası, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

çeviredursun, gerçe�in mızrakları artık 
çuvala sığmıyor. Öylesine sığmıyor ki,  
yıllar boyu işçi sınıfını, üç kuruşa, ser
maye sınüına satmanın, sarı sendikacılık 
olduğu, kendi bünyesinde bünyesinde bünyes yapılan ça
lışmalarda bile saklanamaz bir biçimde 

-açıkça ortaya çıkıyor. 
Türk - Iş'in sarı patronları zahmet 

etmişler. Böylesine uzun çalışmaya ge
rek mi vard ı; bu gerçekleri görmek için! 
ışçiyi satarken de bunlar biliniyordu. 
Şimdi bi limsel yöntemlerle, sarı sendika 
patronları, gerçek patronlarına acı ger
çeği göstermeye çabalıyorlar. Ancak bu,  
şalter indirmek kadar kolay bir iş deiıil. 

ken, Türk-ı,'in Türk-ı,'in 
sendika sendika şirketinin 
olarak ortaya 
bünyesinde yer 
sınıfının bilincine 
bütünlü�ünde 
lojik temelleri 

Günümüz, 
lık, demokrasi 
sundaki mücadelesine 
DıSK yönetimini 
hareketinin 
sendikacıhğı 
di. Artık Türk 
maz. 

S ERMi-\Yi-\Yi E. E. E , "1-ıE"1-ıE"1 K , rE ZOrtUNL
SENDİ KA ÖZLEM İ N İ  

YÜKS ELTİYELTİYEL OR 
kapitalizm, bütünlüğünü 

adım yoluna devam 
biçimde. Ekonomik ya

politik örgütü ile sen
oluşturuyor. Eko

ile politik örgüt 
ve .oluşumlar çok 

gözler önüne seriliyor da, 
üzerinde yapılmak istenİ

yapılmak istenilenin çok açık olma
ilgi görmüyor, ya 

nerek önemsenmi-

kapitalizm, Türk - Iş 
bu deyim yanlış 

yöneticilerinin bugüne geliş· 
yararına tarihi görevi

oldu�u görüşünde. Bu
örgütlenme biçiminin 

hazırlamada ön çalışma ve 
yapıyor. 

Narın'in sahibi oldu
çıkmıştı. Bu ko

kısım yerlerde ça
olamamaları nedeni 
karşı karşıya kalın

ise tekelci kapita
eri daha kolay or

aynı zaman için

TRT'nin 1 6  Eylül günkü 13 haber 
bülteninde yer verilen Türk - Metal bildi
risinde "Tek ve Zorunlu Sendika" gün
deme getiriliyor. Seçimlere Türkeş'in 
"asayiş programı" ile gidildiği gibi. sen
dika konusunda da asıl söylenilmek iste
nen evelenip gevelenmeden söyleniyor, 
Türkeş'in parti programında yazılı oldu
�u biçimde. Tabii ı ŞÇI'ce deRil, I Ş VE
REN'ce. 

"İşçi ve işveren birbirine d/işman 
olmaktan kurtarılmalı, birbirini tamam
lamalı" denilerek. "Milli üretim ve kal
kınma" denilerek. "Milli üreti min art
ması, kalkınmanın hızlanması" denile
rek ... rek ... rek "Sendika rekabeti, anarşi , sendika· 
lar arası sürtüşme" denilerek. 

Bildiride TRT'ye de veryansın edi
liyor. Hala tarafsızlaşmamış olmasının 
"üzüntüye" sebep olduğu belirtiliyor. 
Ozüntüyü hafifletmek için olacak ki, beş 
on satır da olsa ana haber büıteninde yer 
verildi bildiriye. 

ISTEMIN ÇABUK GERÇEKLEŞMESI 
ıÇIN V ASA ÖNERIsi 

Binleri aşan Olkü Ocaklı kayıtlıla
rın kamu kuruluşlarına alınmasıı bir yö
nü ile Devlet'i ele geçirme ise, diğer yö

büyüğü, "en küçük" olanının vurucu 
gücünden şimdilik yararlanma, giderek 
kendi örgütü içinde "sürekli kılma" 
programında somutlaşıyor, bu işlem. 

Kamu kuruluşlarına alınan Olkü 
Ocaklı kayıtlı işçiler, planlı biçimde sen
dikaları ele geçirme, mümkün olmaz ise 
yeni sendika kurma ile hedefe yürüyor
lar ama, yeterli olamadıkları açıkça gö
rülüyor. Bu amaçla kurulu örgütlerden 
sadece birinin, o da Türk - İş içinde ta
banı var. Diğerlerinin ismi var ama taba
nı yok. 

Bunun yanında tekelci kapitaliz
min de bu oluşumla sonuca ulaşmak 
için kaybedecek zamanı yok, bir an ön
ce gerçekleşsin istiyor bu olgu. Bunun 
çıkar yolu da Yasa çıkarmaktan geçi
yor. Siyasal örgüt içinde "nitelik" deRi
şikliği için yasa gerekli de�il ama, düşü
nülen yeni tip sendika sendika için için yasa gerekli. 

Gereklilik ortada ortada da koskocaman 
bir AMA var ortada. ° da bir tarihlerde 
Türk - lş'in önderliRinde görünüp, dev
rin iktidarı tarafından benimsenerek tez
gnhlanan ve yasalaştırılan olayda işçi 
sınıfının direnci, işçi sınıfı tarihine 1 5  -
16 Haziran olayları adı altında geçen 
soylu direniş. Bunun dışında günümüzde 
her işçi olayının doA'rulad lR'1 işçi sınıfı
nın sınıf mücadelesinde kararlı tavrı, 

Türk -
sendika özlemini 
burjuva basını 
riye karşı 
geldi, DISK 
yal - lş'in 
Karşı bildirinin 
almaması 
almaması 

Faşist 
lemlerine 
bitiyor: 

"Tekelci 
dikaların 

� ların birleştirilmesiyle 
sendikanın 
işçilerle, 
aldı�ı adaletsiz 
beslenemez 
dondurulabit
tik taleplerin 
gık denemeyen, 
jimi amaç
kaldırılmalıd
durdurulmalıd
yok edilmel
gibi gerçeRi 
için gündeme 

Yani 



TÜRK i Ş ' I)E 
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KON C;RE 

YOL - tş SENDIKASININ GENEL KURULUNDA 
SENDlKA YÖNETIClLERtNtN SERMAYE YANLıSı 

POLITiKASININ KıYASıYA ELEŞTtRtLDICI 
GENEL KURULDA 

öRGOTÜN BAŞINA 
YıLLARDıR ÇÖREKLENEN BIR EKIP SILtNDı' 

SOSY AL DEMOKRAT RECAI EMRE'NtN ÖNCüLOCONO 
YAPTICı MUlIALEFET BOYOK BIR OY FARKlYLA 

YÖNETIME GEÇTı' 

Türk · I,  önemli günlerin eşiğinde. Ta
bandaki kıpırdanmalu. busünc dd, "dediği
miz dedik" havasını sürdüren yönetici kadro
yu hayli tedirgin ediyor. Bunun en açık. örne
ii geçenlerde yapılan Yol · I, Federasyonu 
Genci Kurulunda ıöriildü. 

Bilindili gibi Yol - I,. Türk. - I, içınde 
tiirdüriilcn ıo.yal dcmokn.t muhalcfdin önde 
ıtknlerinden. Ne var ki bu ".osyal demok.rat
hk" da federasyona tc�dcn bula.ştınlmıı. 
Federuyona üye sendikaların bütün itirazlan
na rağmen bir oldu bitti havası içinde Yol - I, 
federasyonunun So.yal Demokrat olduğu 
ilin cdilivcnni,ti. Oye Kndik.a.1ann başkanla
n da nasd ol .. tabanda i,çinin tcıx:de neler 
olup ntlcr seçLiğindcn haberi olmaz, diyerek. 
bu oldu bittiye ıcı çtkarmaehlar. Ne var ki son 
senel kurul köpriilcrin altından çok suların ak
tığmı, çok feylerin değiştiğini gösterdi. Yol 
I, 'in senel kurulu tabandald işçinin gücünü, 
tavnoı ve Türk · I, yöneticilerinin yakın gde· 
cekte ne gibi JÜrprizlerle br,ılaşacaklannı 
göstermeıi bilıJunundan hayli ilginç geçti. 
Federasyonun Genel Kurulunun havasını anla· 
yabilma. için biraz gerilere, ıon yapılan An
kan. Yol . 1, Kndikası genel kuruluna kadar 
inmek gerek. 

DECIŞIK BIR HA VA 

Ankara Yol - I, Kndiwının yönetimi
ni yıllardır A.P.'ye yakınlığıyla tanınan bir 
kadro yürütüyordu. Bu kadronun içinde yal
nız Genel Sekreter Recai Emre sosyal demok
rat bir Kndikacı olarak. bilinir. Ankara Yol- I,'  
in başkanı, mali Kkrcıeri hakkında bir sürü 
yolsuzluk söylenıileri almı, yürümü,tü. Ancak 
gc.nel kurulda delegelerin hiç biri bu söylenti· 
ler üzerinde durmadı. Delegeler "yolsuzluk 
pvcdığın inceleme alanına girer, biz sendika' 
nın politik.aJını tartı,acalız" deyip, genci ku
rulun suistimaJ olmu,tu, amamııtı havuın
dan kurtulmasını sağladılar. Sendika yönetici· 
lerinin Krmaye çevreleri yanıııı politikasının 
kıyasıya ele,tirildiği gend kurulda, örgütün 
batına yıllardır çöreklenen bir ekip sitindi. 
Soıyal Demokn.t Recai Emre'nin öncülüğünü 
yaptığı muhalefet büyük bir oy farluyla yöne· 
time geçti. 

Yol - l, Feder:uyonu Genel Kuruluna 
btlJan delqelere de aynı hava hakimdi. On· 
ceki Genel kurultann tarh,ma konulan gün
lük, pragmatik isıCklerdL Bu genci kurullann 
sonunda delegeler sendika ba,kanlannın ter
cihleri doğrultuıunda oy kullanırlar, böylece 
Kçimler de yaptımı, uyılırdı. Ama bu kn 
genel kurulu izleyenler çok değişik bir hava
nın esmektc olduğunu hemen ıczdiler. Deği· 

fen havayı ilk ıczen de herhalde genel kuru
lun bafkanlığına seçilen Halil Tunç olmuştur. 

CEPHENtN ÖZO, lşçtNtN SöZ O 

Bu kez tartı,malar çalışma raporunun 
.iyasal ve ekonomik sorunlar bölümü üzerinde 
toplandı. Söz alan delqelerin tümü f ederas
yonun politikasım tartı,tı. Başkanı MHP sem
patizaN olan Samsun Yoı . ı,'in başını çektiği 
MHP, MSP ve çok az sayıda da olsa AP muha· 
Ideti &end kurul süresince sosyal demokrasi' 
ye kar,. amansız bir mücadele verdi. Hatta 
hızını aJamayan bir muhaldet sözcüsü "soıyal 
demolua.siye binJerce Lanet" diyerek milli· 
yetçi cephenin de dünya görüşünü özlü bir 
biçimde ifade etme imkanlOl buldu. 

Ne 'lu ki genel kurul delegelerinin çok 
büyük bir bölümü işçi ııoıfının sorunla.nnı, 
iı çi hareketinin içinde bulunduğu ,utlan, 
tam bir bilinçle ortaya koyup tartıŞtı. Söz 
alan Sivaıh bir işçi "bu kürlÜden sennayedu
Iııvı avukatlığını yaptırmayacağn, fabrika ka
pılarında duyulmaya ba,layan faşizmin ayak 
Kılerini gür Ksimizle bastıraeağız, scnnayc
nin kanlı diktatörlüğü olan faşizme asla geçit 
vermeyeceğit." sözleriyle sağ muhaJdeıe 
en öZıü cevabı verdi, 

Seçimlerde federasyon genel sekreteri 
bfet Altun adaylığını koymadı. Genel sekre
ıerlik için sağcıJann destekledikleri aday Ali 
Rıza Akdemir, sosyal demokratlann adayı ise 
Muuffer Saraç idi. Sağ muhalefetin bülün ça
balanna ve sosyal demokrat gibi göri.lndüğü 
halde sosyal demokraı adayı desteklemeyen 
büyük bir "başkanlar" baskısına rağmen Mu· 
zaffer Saraç çok büyük bir oy farkıyla genel 
sekreterliğe seçildi. 

Genci Kurulda konu,an bir söy
lediği gibi "arlık başkanlar hegemonyası sona 
eriyor", taban Ksini duyuruyordu, Taban işçi 
sınıfının çıkarlan doğrultusunda ileri bir adım 
atıyordu. 

Halil Tunç'a gelince: Türk · Iş Genel 
Başkanı olarak Genel Kurulda bir konutma 
yapması beklenen Tunç, i,çi sınıfı bilincinin 
önünde kaçmayı, konuşmamayı yeğ buldu. 
Sesini keıti, genel kurul süreıi boyunca 
baktı durdu. 

Yol - I, genel kurulunu izleyen Türk -
ı, 'e bağlt diğer sendikacılar da bu genel kurul
dan kendileri için en id Halil Tunç kadar "his· 
ıcler" çıkardılar. 

Türk . ı,'in tabanındaki kıpı rdan i' ya
kında Türk - i, 'e bir çok sendikanın ve. 
Türk . ı,'in tepeıine çöreklenenleri alaşağı 
edecek. Taban yönetimi suııyor. 

bilin(tli 
isei sınıfı 
sarı 
sendikacılıgı 
yok edeClek 
gnetedir 

ıSMAIL COŞAR 

S
arı sendikacılığı artık tanımlamak gerekmiyor. Işçi sınıfı, yıllar 
boyu somutunu yaşadığı sarı sendikacılığı tanıyor. Tia-kiye'de 

bu tür sendikacılığın, Türk - Ifle özdeşleştiği bir gerçek. Tüm sarı sen
dikalar Türk - Iş bünyesinde toplanıyor. Türk - Iş 'in alnındaki kara leke
yi temizlemesi artık olanaksız. 

Bu kara leke, Türk - lş'in kendi araştırmalarında bile ifadesini 
buluyor. Gerçekler tüm çıplaklığıyla artık gözler önünde. Hızla bilinç le
nen işçiler bu gerçeklerin doğrultusunda sendika değiştirmede tereddüt 
etmiyor. Türk - lş'den kopmalar yaygınlaşırken, DISK'e katılanların 
sayısı her geçen gün artıyor. 

Sermaye sınıfı ise bu olgudan tedirgin. Kendi sınıf çıkarları 
doğrultusunda bu olguya karşı durmaya ve bu yönde kendi iktidarına 
önerilerde bulunmaya başladı. 

"Sanayi Odaları Başkanlık Divanı", işçi sınıfının sarı sendika
lara karşı verdiği yasal mücadeleyi, kanun dışı eylemler olarak niteleyip, 
"bu kanun dışı hareketlerin sendikalar arası rekabetten" kaynaklandığı
nı iddia ediyor. Ardından da işçilerin diledikleri sendikalar içinde "teş
kilatlanmalarına bütün kalp"leriyle yandaş olduğunu ekliyor. 

Qynanmak istenen oyun açık. Yıllar boyu sarı sendikacılığı des
tekleyen onun yeşerip gelişmesine katkıda bulunan sermaye 

sınıfı, aklınca tüm sendikaları köıiilerken, işçi sınıfının özıjrce sendi
kalaşma hakkına saygılı olduğunu dile getirmek istiyor. 

Hem sendikaların tümünü kötüleyeceksin, hem de sendika 
seçme özgürlüğüne saygı duyacaksın. Sermaye sınıfı, işçi sınıfının, bu 
çelişik ifadeleri n ne anlama geldiğini anlamadığını sanıyorsa, aldanıyor. 
Işçi sınıfının demokrasi yolundaki mücadelesinde "REFERANDUM" 
diye bir hedef var. Bunun sözünü etmeden bu çelişik ifadelerin ardına 
saklanmak, devekuşu gibi kafayı kuma gömmek olur. 

Sermaye sınıfı referandum hakkının yasallaşması yerine "sen
dika rekabeti ve enflasyonu önleyici yasal tedbirler ele alınmalıdır. "  der
se bunun geçmişte denenmek istenen ve Türkiye Işçi Partisi'nin Anaya
sa Mahkemesi'ne başvurmasıyla gerçekleştirilenleyen oyunun yeniden 
tezgahlanması anlamına geldiği anlaşılır. Sermaye sınıfı şimdi aynı oyu
nu yeniden sahnelemek istiyor. Türk - Iş'i, tek sarı sendika olarak, yasa
larda yapılacak değişikliklerle, yeniden yeşertmek. MC'nin taşıdığı da
vulu tokmakıayan Sakıp Sabancı'nın, 15 - 16 Haziran olaylarını unut
tuğunu sanmıyoruz. 

L
e şçi sınıfı, sarı sendikaCllığl mahkum edecek bilince ulaştı. Sarı 

sendikacılık kadavrasını mezara koymada referandum hakkının 
elde edilmesi son aşama olacak. Işçi sınıfı eninde sonunda bu hakkını 
da alacak. Sermaye sınıfı bilmelidir ki, hükümetine önerdiği yol geçerli 
değildir. Geçmişte tezgahlanan oyun nasıl bozulduysa gene aynı akıbet 
onları bekliyor. Işçi sınıfı ekonomik mücadele boyutlarını çoktan aştı. 
Şimdi gündeminde, öncü partisini güçlendirme var. 
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fen havayı ilk ıczen de herhalde genel kuru
lun bafkanlığına seçilen Halil Tunç olmuştur. 

CEPHENtN ÖZO, lşçtNtN SöZ O 

Bu kez tartı,malar çalışma raporunun 
.iyasal ve ekonomik sorunlar bölümü üzerinde 
toplandı. Söz alan delqelerin tümü f ederas
yonun politikasım tartı,tı. Başkanı MHP sem
patizaN olan Samsun Yoı . ı,'in başını çektiği 
MHP, MSP ve çok az sayıda da olsa AP muha· 
Ideti &end kurul süresince sosyal demokrasi' 
ye kar,. amansız bir mücadele verdi. verdi. ver Hatta 
hızını aJamayan bir muhaldet sözcüsü "soıyal 
demolua.siye binJerce Lanet" diyerek milli· 
yetçi cephenin de dünya görüşünü özlü bir 
biçimde ifade etme imkanlOl buldu. 

Ne 'lu ki genel kurul delegelerinin çok 
büyük bir bölümü işçi ııoıfının sorunla.nnı, 
iı çi hareketinin içinde bulunduğu ,utlan, 
tam bir bilinçle ortaya koyup tartıŞtı. Söz 
alan Sivaıh bir işçi "bu kürlÜden sennayedu
Iııvı avukatlığını yaptırmayacağn, fabrika ka
pılarında duyulmaya ba,layan faşizmin ayak 
Kılerini gür Ksimizle bastıraeağız, scnnayc
nin kanlı diktatörlüğü olan faşizme asla geçit 
vermeyeceğit." sözleriyle sağ muhaJdeıe 
en öZıü cevabı verdi, 

Seçimlerde federasyon genel sekreteri 
bfet Altun adaylığını koymadı. Genel sekre
ıerlik için sağcıJann destekledikleri aday Ali 
Rıza Akdemir, sosyal demokratlann adayı ise 
Muuffer Saraç idi. Sağ muhalefetin bülün ça
balanna ve sosyal demokrat gibi göri.lndüğü 
halde sosyal demokraı adayı desteklemeyen 
büyük bir "başkanlar" baskısına rağmen Mu· 
zaffer Saraç çok büyük bir oy farkıyla genel 
sekreterliğe seçildi. 

Genci Kurulda konu,an bir söy
lediği iği iğ gibi "arlık başkanlar hegemonyası sona 
eriyor", taban Ksini duyuruyordu, Taban işçi 
sınıfının çıkarlan doğrultusunda ileri bir adım 
atıyordu. 

Halil Tunç'a gelince: Türk · Iş Genel 
Başkanı olarak Genel Kurulda bir konutma 
yapması beklenen Tunç, i,çi sınıfı bilincinin 
önünde kaçmayı, konuşmamayı yeğ buldu. 
Sesini keıti, genel kurul süreıi boyunca 
baktı durdu. 

S
arı sendikacılığı artık tanımlamak gerekmiyor. Işçi 
boyu somutunu yaşadığı sarı sendikacılığı tanıyor. 

bu tür sendikacılığın, Türk - Ifle özdeşleştiği bir gerçek. Tüm 
dikalar Türk - Iş bünyesinde toplanıyor. Türk - Iş 'in alnındaki 
yi temizlemesi artık olanaksız. 

Bu kara leke, Türk - lş'in kendi araştırmalarında 
buluyor. Gerçekler tüm çıplaklığıyla artık gözler önünde. 
nen işçiler bu gerçeklerin doğrultusunda sendika değiştirmede 
etmiyor. Türk - lş'den kopmalar yaygınlaşırken, DISK'e 
sayısı her geçen gün artıyor. 

Sermaye sınıfı ise bu olgudan tedirgin. Kendi 
doğrultusunda bu olguya karşı durmaya ve bu yönde kendi 
önerilerde bulunmaya başladı. 

"Sanayi Odaları Başkanlık Divanı", işçi sınıfının 
lara karşı verdiği yasal mücadeleyi, kanun dışı eylemler olarak 
"bu kanun dışı hareketlerin sendikalar arası rekabetten" 
nı iddia ediyor. Ardından da işçilerin diledikleri sendikalar 
kilatlanmalarına bütün kalp"leriyle yandaş olduğunu ekliyor. 

Qynanmak istenen oyun açık. Yıllar boyu sarı sendikacılığı 
tekleyen onun yeşerip gelişmesine katkıda bulunan 

sınıfı, aklınca tüm sendikaları köıiilerken, işçi sınıfının 
kalaşma hakkına saygılı olduğunu dile getirmek istiyor. 

Hem sendikaların tümünü kötüleyeceksin, hem 
seçme özgürlüğüne saygı duyacaksın. Sermaye sınıfı, işçi 
çelişik ifadeleri n ne anlama geldiğini anlamadığını sanıyorsa, 
Işçi sınıfının demokrasi yolundaki mücadelesinde "REFER
diye bir hedef var. Bunun sözünü etmeden bu çelişik ifadelerin 
saklanmak, devekuşu gibi kafayı kuma gömmek olur. 

Sermaye sınıfı referandum hakkının yasallaşması 
dika rekabeti ve enflasyonu önleyici yasal tedbirler ele alınmalıdır
se bunun geçmişte denenmek istenen ve Türkiye Işçi Partisi'nin 
sa Mahkemesi'ne başvurmasıyla gerçekleştirilenleyen oyunun 
tezgahlanması anlamına geldiği anlaşılır. Sermaye sınıfı şimdi 
nu yeniden sahnelemek istiyor. Türk - Iş'i, tek sarı sendika olarak, 
larda yapılacak değişikliklerle, yeniden yeşertmek. MC'nin 
vulu tokmakıayan Sakıp Sabancı'nın, 15 - 16 Haziran olaylarını 
tuğunu sanmıyoruz. 
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şçi sınıfı, sarı sendikaCllığl mahkum edecek bilince 
sendikacılık kadavrasını mezara koymada referandum hakkının 

elde edilmesi son aşama olacak. Işçi sınıfı eninde sonunda 
da alacak. Sermaye sınıfı bilmelidir ki, hükümetine önerdiği 



DDNYADA YUROYDŞ 

CHP bag ımsız Türk 

devletine· karsı mı , 

Kıbris'ta "balımsız Türk Devleti ii 
tezinin Denktaş'ın alzından resmiyet 
kazanma.ı ve BM 'de MC hükümetinin 
oynadı�ı diplomatik komedi, Kıbrıs ko
nusunun yeniden iç politikanın en çok 
tartışılan konuları arasına girmesine yol 
açtı. 

Kıbrıs'la ilgili olarak en çok tartı
şılan konu, do�al olarak Bafıımsız Türk 
Devleti ve Türkiye'nin dünyada içine 
yuvarlandıl. yalnızlık konusu. BaRımsız 
Türk Devleti tezi, Türkiye'de ve Kıb· 
rıs'ın Türk kesiminde, Kıbrıs'la ilgili çö
züm yolu konusunda bugüne kadarki ilk 
açık görüş ayrılılına yol açmış durum
da. Bugüne kadar genellikle Türkiye'nin 
resmi tezinin ayrıntıları tartışma konusu 
yapılırken, bu kez, uygulanacak yol ko
nusunda dolrudan görüş ayrılıkları orta
ya çıkıyor. 

öte yandan, balımıızhk tezinjn 
ortaya çıkması. bazı çevreler tarafından, 
Türkiye'nin BM'de ve tüm dünyada ya 1-
nızlılını artırıcı önemli bir etken olarak 
görülüyor. Bu çevreler, bu tezi n bugün 
ortaya atılmasının büyük bir taktik ya
nılgı olduA"unu, Türkiyeinin "bazı önem
aiz tavizlerie" durumu yumuşatmaıu ıe
rektiAi bir dönemde durumu aleyhimize 
çevirdiAini i leri ,ürüyor. 
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taraftar mı ? 

CHP'NIN TurUMU 

Konuyla ilgili difıer bir bulanıklık 
da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bafıım
sızlık tezi karşısındaki tutum. CHP yö
netiminin Kıbrıs'ta bagımsızhla taraftar 
mı, yoksa karşı mı oldugu açıklıga ka
vuşmuş deRi!. CHP Genel Başkanı Ece
vit 'in, Denktaş'ın hükümetin destegini 
aldlAınl açıklama.sının ertesinde bunun 
bir yanılgı olduAunu söylemiş olmasına 
rafımen, daha sonra bu konuda CHP 
tarafından hiçbir açıklama yapılmadı . .  

CHP'nin bu belirsiz tutumu, 
Ada'nın Türk kesiminde bafıımsızlıfıın 
ilanına karşı olan ve genellikle "demok
ratik sol" çizgiyi benimsediklerini ileri 
süren kuruluşlar tarafından da hoşnut
suzluk ve rahatsızlıkla karşılandı. 

CHP Genel Başkanı'nın, öteden
beri demeçlerinde hükümetin dış politi
kasını "kararsızhk ve gerekli adımları 
atamama" temelinden hareketle eleştir
diRi biliniyor. CHP'de ve CHP'ye yakın 
çevrelerde, Türkiye'nin dış politikada 
düştüRü yalnızlıRın, hükümetin bu tu
tumuna dayandırıldıfıı da hatırlarda. 
Bu açıdan yaklaşanlar, baaımsızlık 
tezine de sadece "zamanıızlılı" yönün
den karşı çık ıyorlar. 

CHP'NIN KlBRlS'TA BACIMSIZLlCA TARAFTAR MI 
YOJ:CSA KARŞI MI OLDUCU AÇlKUCA 
KA VUŞMUŞ DECIL. 
CHP'NIN BU BELIRSIZ TurUMU 
ADA 'NIN TORK KESIMINDE BACIMSIZLlCIN 
ILANlNA KARŞI OLAN VE GENELLiKLE 
"DEMOKRATIK SOL" çiZGIYI BENIMSEDIKLERINI I LERI SOREN 
KURULUŞLAR TARAFINDAN DA 
HOŞNUTSUZLUK VE RAHATSIZLlKLA 
KARŞILANDI 

CHP'NIN 1 2  EKIM SEçiMLERI iÇIN 
HAZıRLADıCı DIŞ POLITIKA BILDIRIsINDE 
KlBRIS MODAHALESININ 
BIR YIL ÖNCE DAYANDIRILDıCı 
GEREKÇELERDEN HiçBIRisINE 
YER VERILMIYOR. 
BUNA KARŞıLıK, 
ADANıN KUZEY KESIMININ, 
"BOTON DOCAL KAYNAKLARI VE ÖTEKI OLANAKLARıYLA 
TORK ORDUSUNUN GÖZETIMI ALTINDA OLMASI" 
CHP'NIN BIR BAŞARıSı (!) 
OLARAK GÖSTERILıYOR 

YALNıZLICIN NEDENI 

Oysa Türkiye'nin Kıbrıs politika
sında bugün içine düştüRü yalnızlıRı 
"kararsızlık"!a açıklamak mümkün de
AiL. Temel nedeni, izlenen politikanın 
doRrultusunda aramak gerekli. MC hü
kümetinin Kıbrıs konusunda tutarlı bir 
politikası olmadıgı, atacagı adımları hat
ta kendisinin de bilmediai dogru olabilir 
ve doArudur. Bunlar, Türkiye'nin ulus
lararası planda dostluklarını yitirmesin
de, yalmzhAa itilmesinde etkisi olan ol
gulardır. Boşluaa do�ru bu kayış, kuş
kusuz, Türkiye'nin iç politikada içinde 
buiunduRu kargaşa ve bunalımın yan"ı
masıdır. 

Türkiye'nin bu kargaşadan kurta
rılması da ivedi bir sorundur. Ne var ki, 
CHP 'nin kamuoyuna yaymak istedi�i 
gibi, göreli bir siyasal istikrarın ülkeye 
egemen olması, Kıbrıs nedeniyle düşü
len boşlugu ortadan kaldırmaya yet
meyecektir. 

COCRAFI FEDERASYON 
TEZININ TALIHSlzLICI 

Kıbrıs &orununun Türkiye'yi ulus
laruası planda çıkmaza doRru itmeye i 

başlaması daha baAımsızhk "fikrinin" 
ortaya çıkmasından çok öncelere git
mektedir. Bunu da Ada'da "iki bölgeli, 
federasyon" tezinin ortaya atılmasına 
kadar geriye götürmek mümkün. önemli 
olan, Kıbrısıla ilgili önerilen çözüm yo
lunun, dünya uluslarının çoAunluAu ta
rafından desteklenir nitelikte olup ol
maması. Bütün "iyi niyet"e ralmen, iki 
bölgeye dayalı co�a(j federasyon lezi
nin kaçınılmaz olarak Ada'nın taksimi
ne yol açacak olması, geçen yaz ortasın
da Türkiye'nin yanında olan birçok ül
kenin Türkiye'nin yanından çekilmesine 
yol açtı. 

Bu açıdan, CHP'nin bugün BaRım
sız Türk Devleti tezine karşı çıkıp çık
maması çok önemli deliL. Daha önem
lisi, CHP'nin Kıbrıs'la ilgil olarak önerdi
Ai çözüm yolu. Bu çözüm yolunun Ada
da ve Dogu Akdeniz'de barışın devamı
nı saRiayıcı, bölge halklarının güvenli ili
ni temin edici olup olmaması önemli. 
Muhalefete geçtiRinden beri CHP'nin 
de Kıbrıs'la ilgili böyle açık bir öneri 
ile ortaya çıkmamış olması, Cephe ikti
darının kararsız tutumuyla haklı gÖlte
rllernez. 
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rafımen, daha sonra bu konuda CHP 
tarafından hiçbir açıklama yapılmadı . .  

CHP'nin bu belirsiz tutumu, 
Ada'nın Türk kesiminde bafıımsızlıfıın 
ilanına karşı olan ve genellikle "demok
ratik sol" çizgiyi benimsediklerini ileri 
süren kuruluşlar tarafından da hoşnut
suzluk ve rahatsızlıkla karşılandı. 

CHP Genel Başkanı'nın, öteden
beri demeçlerinde hükümetin dış politi
kasını "kararsızhk ve gerekli adımları 
atamama" temelinden hareketle eleştir
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KlBRIS MODAHALESININ 
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CHP'NIN BIR BAŞARıSı (!) 
OLARAK GÖSTERILıYOR 

YALNıZLICIN NEDENI 

Oysa Türkiye'nin Kıbrıs politika
sında bugün içine düştüRü yalnızlıRı 
"kararsızlık"!a açıklamak mümkün de
AiL. Temel nedeni, izlenen politikanın 
doRrultusunda aramak gerekli. MC hü
kümetinin Kıbrıs konusunda tutarlı bir 
politikası olmadıgı, atacagı adımları hat
ta kendisinin kendisinin kendis de bilmediai dogru olabilir 
ve doArudur. Bunlar, Türkiye'nin ulus
lararası planda dostluklarını yitirmesin
de, yalmzhAa itilmesinde etkisi olan ol
gulardır. Boşluaa do�ru bu kayış, kuş
kusuz, Türkiye'nin iç politikada içinde 
buiunduRu kargaşa ve bunalımın yan"ı
masıdır. 

Türkiye'nin bu kargaşadan kurta
rılması da ivedi bir sorundur. Ne var ki, 
CHP 'nin kamuoyuna yaymak istedi�i 
gibi, göreli bir siyasal istikrarın ülkeye 
egemen olması, Kıbrıs nedeniyle düşü
len boşlugu ortadan kaldırmaya yet
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egemen sınıflarm 
yalnızııgı 

RA ŞJT KA"YA 

çağımız uluslararası ilişkilere yeni bir yön verdi. Bu yön sürekli ola
rak sosyal ve politik değişikliklere sahne olan dünyamızın bir özelliği. Uluslar
arası olaylar ve ilişkilerde bu değişimin d ışında değiL. 

Türkiye'nin uluslararası planda yalnızlığında söz ediliyor. Bu doğru 
ama eksik. Dar anlamıyla bir ülkenin uluslararası planda hareket tarzını dış 
politikası belirler. Türkiye'nin uluslararası alanda yalnızlığına izlenen hatalı 
dış politika neden gösteriliyor. Dar anlamıyla bu da doğru. Yanlış olan Türki· 
ye'nin Kıbrıs sorunu ile yalnız kaldığı görüşü. Böyle olunca, çözüm diye sunu
lanlar da yanlış olmakta. 

Dar anlamlardan kurtulup temellere inmek gerekli.  Sorun dış politi· 
kanın ne olduğunu ve temelde devletlerin dış politikaları ile belirlenen ulus
lararası ilişkilerin gelişme yönünü saptayabilmek. 

Bilim, bir ülkenin dış politikasının, sosyal ve ekonomik rejiminin ni
teliğiyle belirlendiğini gösteriyor. Yani iç politika gibi dış politikanın da te· 
mellerini tayin eden egemen sınıfların ekonomik çıkarları. Dar ve teknik anla· 
mıyla dış politikanın amaç ve görevleri, dayanak noktaları, araç ve yöntemleri 
de bu saptamaya uygun olacaktır. 

üretim araçlarının özel mülkiyetine, insanın insan tarafından sömii-ü· 
süne dayanan kapitalist sistemin dış politika motoru da doğal olarak iktidar
daki sınıfın sömürü 'düzenini güçlendirme çabalarıdır. Bu çabalar ise etki 
alanlarını genişletme, yeni topraklar kazanma ve diğer halkları boyunduruk 
altına alma istemlerinden oluşur. Sistemin niteliğine uygun bu istemler de dış 
politikanın özelliklerini belirler. Böyle bir toplumsal içerik sonucu kapitalist 
ülkeler dış politikaları saldırgandır. Toprak ilhakına yönelik savaşlar açılır, 
askeri bloklar kurulur, silahlanma yarışı doğar. Emperyalist aşamaya geçişle 
bu saldırganlık daha da artar. Söylediklerimizin tanığı tarih. Örnek o kadar 
çok ki bir ülke halkına afyon çektirmek için savaşıldığı günlere gitmeye gerek 
yok. 

Böyle biçimlendirilen ve yönlendirilen dış politika uzun süre geniş 
kitlelerin ilgisi dışında kaldı. Bugün tüm demokratik ve ilerici güçler, sosya· 
listler, en geniş kitleler dış politika alanında da mücadele ediyor. Sınıfsal 
temel yığınlara mal oldu. 

Kapitalist sistemin niteliği ve dış politika anlayışı değişmedi. Ancak 
bu politikanın eskisi gibi tüm uluslararası ilişkilere yön verecek biçimde uygu· 
Ianması olanağı artık yıık. Kapitalist sistemi böyle bir politikadan vazgeçire. 
cek tek etken, kendisine uygun olmayan yeni güçler dengesidir. 

Kapitalizmin karşıtı sosyalizm, kapitalist sistemin karşıtı sosyalist 
sistem. Dünyada ilk sosyalist devletin kurulmasıyla yepyeni bir dış politika 
anlayışı da birlikte doğdu. Yeni tip devletin kuruluşundan bir kaç saat sonra 
tüm dünyaya açıklandı bu anlayış, bir barış çağrısı ile. "Savaşa başvuru Ima
yacak, devletler arasında hak eşitliği, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğü· 
ne saygı, her ülkenin kendi sorunlarına serbestçe çözme ve geleceğini kararla ş-

ÖNEMLI TEHLIKE 

Muhtemel bir CHP iktidarıyla Tür· 
kiye'de göreli bir siy_1 iıtikrarın saR' 
lanrnası, Kıbrıı &orununun o günde çö
zülmesi için yeterli olmayacaktır. Dolu 
Akdeniz üzerinde emperyalist emeller 
beıleyen kapitalist devletler belki o za
man iç politikadaki belirsizliRin azalma
ıına dayanarak Türkiye'ye yaklaşabilir· 
ler. Ne var ki, CHP'nin Kıbrıı tezi aynı 
kaldıkça baRlant .. 1z üçüncü dünya ülke
lerinin o uman da Türkiye'ye kar,ı tav
ıının deRişeceRini umrnak, dünya politi· 
kasını delterlendirememek olur. NATO 
çevrelerinin o koşullarda Türkiye'ye 
yaklaşması ise, ancak örneRi Ortado· 
Ru'da Ki .. inger'in yaptlRı gibi, kısa za· 
manda lo yaıı meydana çıkacak ve her 
şeyi daha çok patlama noktasına getire· 
cek bir formülün arayışı peşinde ola
caktır. Bugün, CHP'nin herşeyden daha 
çok üzerinde düşünmesi gereken konu, 
emperyaliıt pazarlıklara dayanan bu tür . 

bir Itbarış" formülüne ortamın sa�lanıp 
sallanmamaaı oım�k zorunda. 

CHP BILDIRIsi 
CHP'nin Kıbrıs politi kasının belir· 

sizliRi, 12 Ekim seçimleriyle ilgili olarak 
"Onurlu Bir Dı, Politika Için" başlıklı 
broşürde açıklıkla görülüyor. Geçen 20 
Temmuz'da Kıbrıs'a yapılan askeri mü
dahalenin zamanın Başbakanı Ecevit ta· 
rafından hangi gerekçelere bakılarak 
des�eklendiRi hatırlarda, Bu gerekçelerin 
Ada'nın baRımsızlıRı ve toprak bütünlü' 
jJ'ünü korumak, bütün Kıbrıs Ada'ıına 
özgürlük ııetirmek olduRu biliniyor. Bu· 
gün ise CHP'nin &öz konusu bildirisinde 
Kıbrıs'a yapılan müdahalenin ve bugün 
Kıbrıs'ta ortaya çıkan durumun deRer· 
I.ndirilişi bundan çok farklı, 

CHP bildirisinde, o zaman açıkla· 
nan bu gerekçelerden hiçbiri &öz konusu 
edilmiyor. Buna karşılık, geçen yıl sa' 
dece ikinci planda ortaya konan gerek
çelere sarılındıRı görülüyor. Bunlar Kıb· 

tırma hakkı; tam bir eşitlik içinde karşılıklı ekonomik ve kültii-el işbirliğinin 
geliştirilmesi..." Bunlar, barış içinde birarada yaşama i1l<esinin temelleri idi. 

Emperyalist devletlerin tepkisi "devrimi beşiğinde boğmak için" si· 
laha sarılmak oldu. Uzun süre Sovyetler Birliği'nin uluslararası tüzel varlığını 
da tanımadılar. Yukarıdaki ilkeleri ortaya atan ilk sosyalist ülke, bu anlamda, 
uluslararası alanda yalnızdı. 

Gelişim biliniyor. Emperyalizm, sosyalizmi ortadan kaldırmak için 
çaba ve tertiplerini sürdii-dü. Soğuk savaş, askeri saldırgan paktlar, çevrele
me (kuşatma) politikaları, içte ilkel bir antikomünizm, mac-carticilik ... 

Ne var ki, 2. Dünya savaşı sonunda sosyalizm bir dünya sistemi 
olmuştu. Ulusal Kurtuluş hareketleri sömii-geciliği parçaladı. Politik bağım· 
sızlığı ekonomik bağımsızlık la tamamlamak girişimleri yoğunlaştı. Kapitalist 
ülkelerde de, başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm ilerici ve demokratik güçlerin 
etkinliği arttı. Bugün için, barış içinde bir arada yaşama kimsenin açıkça 
karşı çıkamad ığı bir ilke. Uluslararası alanda ağırlık ve inisiyatif dünya ilerici 
ve barışçı güçlerine geçti. Artık, devletler, uluslararası planda, iç ve dış politi· 
kaları ile bir bütün olarak değerlendiriliyor. Çağımızın, barış, özgürlük, ve top
lumsal ilerleme yönündeki gelişimine ters düşenler uluslararası planda soyutla· 
nıyor, yalnız kalıyor. ırkçı Güney Afrika, Rodezya, saldırgan ısrail ve faşist 
I spanya, hep önümüzdeki örnekler. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere 
uluslararası kuruluşlarda hep azınlıkta kalan ABD 'nin durumu da ilginç. Ama 
Portekiz'in dünkü ve bugünkü durumu en öğretici olanı. Dün genellikle NATO 
üyeleriyle ilişkili Portekiz, bugün "eski dostlarına" "endişe" verirken, uluslar· 
arası planda çok büyük bir saygınlığa kavuştu. 

Artık sözkonusu olan, böyle bir dünyada yer almak. Iç ve dış politi
kaları ile birlikte. ülkeler seçimlerini yapmak zorundalar. Ya çağın gelişi· 
mine uymak, yada çağdışı kalmak. Sorun, dış politika çözümleri önerirken 
bu bütünlüğü görebilmekte. Bu bütünlüğü gözönüne almadan, "şöyle yapalım, 
şunlarla yada bunlarla ilişkiler kuralım demekle kimse aldatılamıyor. 

Türkiye'nin yalnızlığı, bu temel gidişe direnmekten doğan bir yalnız
lık. Ancak, artık Türkiye'de de uluslararası sorunlar, dış politika, giderek daha 
geniş kitlelerin günlük yaşantısına giriyor. Dış politikada "tek vücut olma", 
yada "geleneksel dostumuz, müttefikimiz .. " çığırtkanlıklarının anlamı açıklık 
kazanıyor. ABD Kongresinde Yunan lobisi, Batı Avrupa'da Helen hayranlığı 
masalları da pek dinleyici bulamıyacak. Fransa'nın Yunanistan'dan yana ağır. 
lık koyması da yalnızca "Mirage" satışlarıyla açıklanamıyacak; Fransa'daki 
ve Yunanistan'daki milyonlarca sosyalistin, demokratik, ilericinin örgütlü ağır· 
lığını da hesaba katmak gerek. 

Esasında uluslararası planda y.lnız olan Tii-kiye değil, Tii-kiye'nin 
egemen sınıfları. Çünkü halk, geniş emekçi yığınlar, barış, özgii-Iük, demok· 
rasi ve sosyalizm yolundaki mücadeleye giderek daha yoğun olarak katılıyor. 

rıs'taki Türklerin haklarının korunması, 
Türklerin Rum baskısından kurtarılması 
olarak gösteriliyar. Kıbrıs'ta CHP'nin 
saRiadıRı ileri sürülen başarı da şu söz' 
lerle yer alıyor: "Bugün Ada'nın kuzey 

. kesimi i bütün doAal kaynakları ve öteki 
olanaklarıyla Türk Ordusunun gözetimi 
altındadır. Bu sayededir ki, Kıbrıs Türk· 
lerı bugün Rumiarın ekonomik ve si yasal 
baskısından kurtulmuş, Ada'nın kuzey 
kesiminde, kendi özgür yönetimleri .1-
tında yaşamaktadırlar." 

MAKARIOS 

Daha da ilginei, CHP Bildirisinde 
Makarios'un adaya dönmesi, Kıbrıs'takl' 
olumsuz geli,melerin başında sıralan· 
maktadır. Bildiriye göre, "Ecevit hükü' 
meti işba,ındayken Makarios'un Adaya 
dönmesi söz konusu bile alamıyordu." 
Bu &özler, Ada'nın baRımsızlıRından hiç 
söz etmeyen CHP'nin, 15 Temmuz 
1974'de Ada'nın meşru yönetiminin ra· 

şist bir darbeyle düşürülmeıine kar,ı 
olup olmadıAı sorusunu uyandırıyor. 
Ada'nın meşru yönetiminin devrilmesi· 
ne dayandınlan bir müdahale, nasıl olur 
da bu meşru yönetimin yeniden kurul· 
masmı engellemek için bir gerekçe ola· 
rak kullanılabilir? 

CHP'nin bu politikaııyla Türkiye 
yi içine düştüRü yalnızlıktan kurtarma .. 
mümkün deRildir. CHP Bildirisinde kul
lanılan dil, dünya devletlerinin barıştan 
yana çoltunluRunun ho, görmesine im' 
kan olmayan bir dildir. Kaldı ki Türkiye' 
nin uluslarara .. plandaki yalnızlıRı sade· 
ce Kıbrıs poUtikasıyla ilgili bir IDrun de
Rildir. Türkiye'nin üyesi buiunduRu as· 
keri bloklar, uluslararası ilişkilerde girdi· 
Ri yakınla,malar bu yalnızlıRın temel 
nedenidir ve Kıbrıs bunalımı bunun yal· 
nızca bir BOnucudur. CHP'nin ise bu 
doRrultudaki geleneksel politikaya karşı 
çıkmadıRı, üstelik şu seçim döneminde 
bu konulan iyice hasır altı ettiRi görüi· 
mektedir. 
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temelde devletlerin dış politikaları ile belirlenen ulus
gelişme yönünü saptayabilmek. 

ülkenin dış politikasının, sosyal ve ekonomik rejiminin ni
gösteriyor. Yani iç politika gibi dış politikanın da te· 

egemen sınıfların ıfların ıf ekonomik çıkarları. Dar ve teknik anla· 
amaç ve görevleri, dayanak noktaları, araç ve yöntemleri 

olacaktır. 
üretim araçlarının özel mülkiyetine, insanın insan tarafından sömii-ü· 

sistemin dış politika motoru da doğal olarak iktidar
'düzenini güçlendirme çabalarıdır. Bu çabalar ise etki 

genişletme, yeni topraklar kazanma ve diğer halkları boyunduruk 
istemlerinden oluşur. Sistemin niteliğine uygun bu istemler de dış 

belirler. Böyle bir toplumsal içerik sonucu kapitalist 
saldırgandır. Toprak ilhakına yönelik savaşlar açılır, 

silahlanma yarışı doğar. Emperyalist aşamaya geçişle 
artar. Söylediklerimizin tanığı tarih. Örnek o kadar 

afyon çektirmek için savaşıldığı günlere gitmeye gerek 

mlendirilen ve yönlendirilen dış politika uzun süre geniş 
kaldı. Bugün tüm demokratik ve ilerici güçler, sosya· 

kitleler dış politika alanında da mücadele ediyor. Sınıfsal 
oldu. 
sistemin niteliği ve dış politika anlayışı değişmedi. Ancak 

eskisi gibi tüm uluslararası ilişkilere yön verecek biçimde uygu· 
yıık. Kapitalist sistemi böyle bir politikadan vazgeçire. 

uygun olmayan yeni güçler dengesidir. 
karşıtı sosyalizm, kapitalist sistemin karşıtı sosyalist 

sosyalist devletin kurulmasıyla yepyeni bir dış politika 
doğdu. Yeni tip devletin kuruluşundan bir kaç saat sonra 

bu anlayış, bir barış çağrısı ile. "Savaşa başvuru Ima
arasında hak eşitliği, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğü· 

ülkenin kendi sorunlarına serbestçe çözme ve geleceğini kararla ş-

idarıyla Tür· 
iıtikrarın saR' 

günde çö
acaktır. Dolu 

emperyalist emeller 
belki o za

Rin azalma
yaklaşabilir· 

tezi aynı 
dünya ülke

kar,ı tav
dünya dünya düny politi· 
olur. NATO 

Türkiye'ye 
Ortado· 

bir Itbarış" formülüne ortamın sa�lanıp 
sallanmamaaı oım�k zorunda. 

CHP BILDIRIsi 
CHP'nin Kıbrıs politi kasının belir· 

sizliRi, 12 Ekim seçimleriyle ilgili olarak 
"Onurlu Bir Dı, Politika Için" başlıklı 
broşürde açıklıkla görülüyor. Geçen 20 
Temmuz'da Kıbrıs'a yapılan askeri mü
dahalenin zamanın Başbakanı Ecevit ta· 
rafından hangi gerekçelere bakılarak 
des�eklendiRi hatırlarda, Bu gerekçelerin 
Ada'nın baRımsızlıRı ve toprak bütünlü' 
jJ'ünü korumak, bütün Kıbrıs Ada'ıına 
özgürlük ııetirmek olduRu biliniyor. Bu· 
gün ise CHP'nin &öz konusu bildirisinde 
Kıbrıs'a yapılan müdahalenin ve bugün 

olmuştu. Ulusal Kurtuluş hareketleri sömii-geciliği parçaladı. 
sızlığı ekonomik bağımsızlık la tamamlamak girişimleri yoğunlaştı. 
ülkelerde de, başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm ileriileriilerci ve demokratik 
etkinliği arttı. Bugün için, barış içinde bir arada yaşama kimsenin açıkça 
karşı çıkamad ığı bir ilke. Uluslararası alanda ağırlık ve inisiyatif 
ve barışçı güçlerine geçti. Artık, devletler, uluslararası planda, 
kaları ile bir bütün olarak değerlendiriliyor. Çağımızın, barış, özg
lumsal ilerleme yönündeki gelişimine ters düşenler uluslararası 
nıyor, yalnız kalıyor. ırkçı Güney Afrika, Rodezya, saldırgan 
I spanya, hep önümüzdeki örnekler. Başta Birleşmiş Milletler 
uluslararası kuruluşlarda hep azınlıkta kalan ABD 'nin durumu 
Portekiz'in dünkü ve bugünkü durumu en öğretici olanı. Dün genellikle 
üyeleriyle ilişkili Portekiz, bugün "eski dostlarına" "endişe" verirken, 
arası planda çok büyük bir saygınlığa kavuştu. 

Artık sözkonusu olan, böyle bir dünyada yer almak. Iç 
kaları ile birlikte. ülkeler seçimlerini yapmak zorundalar. 
mine uymak, yada çağdışı kalmak. Sorun, dış politika çözümleri 
bu bütünlüğü görebilmekte. Bu bütünlüğü gözönüne almadan, 
şunlarla yada bunlarla ilişkiler kuralım demekle kimse aldatılamıyor. 

Türkiye'nin yalnızlığı, bu temel gidişe direnmekten doğan 
lık. Ancak, artık Türkiye'de de uluslararası sorunlar, dış politika, 
geniş kitlelerin günlük yaşantısına giriyor. Dış politikada "tek 
yada "geleneksel dostumuz, müttefikimiz .. " çığırtkanlıklarının 
kazanıyor. ABD Kongresinde Yunan lobisi, Batı Avrupa'da Helen 
masalları da pek dinleyici bulamıyacak. Fransa'nın Yunanistan'dan 
lık koyması da yalnızca "Mirage" satışlarıyla açıklanamıyacak; 
ve Yunanistan'daki milyonlarca sosyalistin, demokratik, ilericinin 
lığını da hesaba katmak gerek. 

Esasında uluslararası planda y.lnız olan Tii-kiye değil, Tii-kiye'nin 
egemen sınıfları. Çünkü halk, geniş emekçi yığınlar, barış, özgii-Iük, 
rasi ve sosyalizm yolundaki mücadeleye giderek daha yoğun olarak 
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Başkan 
Giscard: 
Yunan 
dostlu�u 
değil 
tekellerin 
çıkarları FRAN S I Z  TEKELLERİ 

YUNAN İ STAN ' I)A dostlultu ile ö�ünüyor. Oysa bu tanta
nalı el sıkışmaların ardında Fransız te
kellerinin çıkarlarının korunması ve art
tırılması var. Aynı Fransa Türkiye'ye de 
rahatçe silah satabileceA:ini çekinmeden 
söylüyor. Ama Türkiye'de kamuoyunun 
i lerici bilinen bir kesimi bile ideolojik 
beslenme kaynakları olan Fransa'ya kar
Şı kırgınlık, küskünlük içinde. 

Fransa Cumhurbaşkanı Valery 
Giscard d'Estaing 17 Eylül'de Yunanis
tan 'a gitti. Fransız büyük te.kellerinin bir 
büyükelçisi olarak gelen Giscard Kara
manlis'in Yunan burjuvazisi hesabına 
hazırıadı�:ı mizansene göre bir Yunan 
hayram olarak ortaya Çıktı, 134 sözcük
tü bir de Yunanca söylev çekti havaala
nında. Ege'nin beri yakasında nice a�ız
larm suyu aktı, neden bizi sevmi yorlar 
da Yunanlıları seviyorlar, ne zaman biz 
de onlar gibi adam yerine konaca�ız di
ye. Metnin yalnızh�ı bu olaya gerek 
duymayacak denli açık, ama NATO'nun 
bu iki "sivilll üyesi arasındaki "yakın" 
iüşkiler Türkiye'deki tüm iktidarların 
keyfini kaçırdı hep_ Oysa Karamanlis 
ile Giscard arasındaki iki temel görüşme 
konusu, Yunanistan'daki Fransız yatı
rımları ile Yunanistan'ın AET ile olan 
ilişkileri oldu. Kıbrıs bu işin süsü yal
nızca. 

DOST DOST DIYE NiCESINE 

Giscard Yunanistan'da demokra
sinin geri gelmiş olmasına çok sevindi�i 
söyledi. Bizim dostlu�umuza güvenebi· 
lirsiniz, dedi. Yunan kültürüne ve uygar· 
Iı�ına olan hayranlı�ını dile getirdi. Oy
sa Giscard'ın ikjyüzlülü�ü hemen sıntı· 

yordu. Yedi yıllık faşist dönem boyunca 
Giscard'ın Fransa'sı BM Güvenlik Konse· 
yilnde Albaylar rejimi aleyhine tek 
kınayıcı söz sarfetmeyen Batı Avrupa 
devleti olmuştu. Daha kötüsü, Stras· 
bourg'taki Fransız temsilcisi faşist al
bayların "olumlu bir blanço verebilecek: 
lerini" bile söyleyebildi. Dostlu�a geün
ce, o bir alışveriş metaıdır emperyalizm 
için. Cherbourg deyince akla yalnız 
şemsiyeleri gelmiyor. Arap ülkeleriyle 
dostluk adına ambargo uygulanan ısra
il'e dört tane koca savaş gemisikaçırıl· 
dı Giscard'ın Fransa'sından. ışte dost
luk, işte güvenilirli�i. 

YUNANISTAN'DA 
FRANSIZ SERMAYESI 

Fransa Yunanistan'ın ithalatında 
4., ihracatında 3. sırada. Geçti�imiz Ni
san'da Paris'e giden Karamanlis'in 
AET'den istedi�i 480 milyon doların 
koparılmasına karşılık Fransız şirketleri 
kuzey Yunanistan'daki petrol yatakları
na el atıyorlar. Yunanistan, renkli te
levizyon yayınları için Fransız yöntemi 
SECAM'1 ye�liyor, buna karşılık da bir 
dizi kredi sa�lıyor Yunan burjuvazisine. 
Thomson ve Avrupa'nın en büyük alü
minyum firması Pechiney Yunanistan'da 

I)İNI ER 
I)I:C;İL 

Cı\RPI S IYO R 
• • 

7 - 8 Eylül gecesi Trablus kentinde 
başlayan olaylar açık bir iç savaş biçi
mini alarak sürüyor. Gerçi 20 Eylül'de 
Suriye'nin arabuluculu�u ile bir ateş -
kes imzalandı, ama Başkent Beyrut'u 
kana bulayan olayların kolay kolay ya
tışaca�ı beklenmiyor. Çünkü bunalımın 
çözümü, bir k ısmı Başbakan Raşit Kara-

. me'nin programında yazılı bir dizi re
form tedbirinden geçiyor, bunlar da öy
le bugünden yarına yapılacak işler de�il. 

Kimler çarpışıyor; TRT'nin diliyle 
iki karşıt grup mu? Görünüşte hrisliyan
larla müslümanlar çatıştı�ına göre soru
nu bir din sorunu olarak görmek ve gös
termek isteyenler var. Bu olay'ın yalnız
ca bir yanı. Görünüm. temeldeki gerçek 
nedeni örtmemeli. Ası ında sözkonusu 
olan, ülke ekonomisine el koymuş bir 
avuç aile ve aşiretin baskısına karşı ge
niş kitlelerin verdiA:i bir mücadelenin 
yansıması, bu hristiyan - müslüman cep
heleşmesi . Müslümanların da içinde bu
lundu�u kesim, ilerici ve demokratik bir 
akımı temsil ediyor. Yüzlerce ölü ile 
kapanan Temmuz ve A�ustos sonu 
Zahle kanlı çatışmaları da aynı sosyo -
ekonomik yapıdan kaynaklanıyord u. 
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ARA ANLAŞMASıNA 
DIRENIş 

Lübnan'ı Şikago'ya çeviren son 
çatışmalar Kissinger - Sedat ara anlaş
masından hemen sonra patlak verdi. Bu 
bir rastlantı degil. Bu "emperyalizme 
teslimiyet" anlaşmasına karşı tepkiler 
tüm Ortado�u ülkelerinde oldu�u gibi 
Lübnan'da da gelişiyordu. Kitlelerde 
böylesine kesin bir karşı - tavrın oluşma- ' 
sını önlemek için Amerikan emperyaliz
minin Enver Sed at işbirli�inde tezgah
landı�ı kanlı bir tertipti olaylar. Filistin 
Kurtuluş hareketine karşı düzenlediA:i 
kanlı saldırılarla ün yapmış bir faşist 
terörcü olan Falanj örgütünün lideri 
Pierre Gemayel'jn Enver Sedat'ça "Yi�it 
Lübnanlı Yurtsever" olarak övülmesi bo· 
şuna deııil. Çünkü, Arap halklarının ulu
sal kurtuluş savaşında baltımsızlıkçı ulu
sal güçler ile gerici ve emperyalizmden 
yana güçler her ülkede karşı karşıya geli
yorlar. Çeüşki aynı, her ülkede 'fark lı 
biçimlerde ortaya çık ıyor. Lübnan'da 
Amerikan barışına karşı çıkan 
sindirrnek, işte yüzlerce insanın ölümüne 
yol açan kanlı iç savaşın temeldeki ne
deni. 

ıyıce yerleşmişler. Pechiney t dünya 
boksit üretiminin yüzde 4'ünü veren Yu· 
nanistan'da bu madenin önemli bir kıs
mına el koydu. Olaiıanüstü kolaylık lar
dan yararlanan Thomson ve Pechiney 
Yunan ekonomisinin büyüklerini a�larl 
içine alınış durumdalar. Giscard'ın yap· 
tıA'ı görüşmelerin temelinde bunların Çı
karları yatıyor. 

Fransa ABD 'den sonra Yunanis
tan'm ikinci silah satıcısı. Thomson'un 
verdikleri yanında asıl aA:ırlık, Dassault' 
nun F - 1 Mirage uçaklarında. 1976 so
nuna dek Fransa bunlardan 40 kadarını 
teslim etmiş olacak. Yunanistan kara or
dusunun elinde balen 1 30 AM - X 30 
tankı var, Fransız yapısı. Ayrıca savaş 
gemileri ve özellikle "Allouette" heli
kopterleri de önemli bir miktara erişi· 
yor. 

Giseard Karamanlis görüşmeleri 
bu bakımdan Fransız silah sanayii için 
son kertede önemli. "Yüzyılın alışve
rişi"ni Amerikalılara karşı kaybeden 
Fransa şimdi daha küçük piyasalarla ye
tinmek durumunda. Kitlelerin baskısıyla 
Pentagone'dan uzaklaşmak zorunda ka· 
lan Karamanlls için de Fransız silahları 
bir seçenek oluyor. Karamanlis Fransa 
ile olan "ayrıcalıklı" ilişkileri ile kitlele
rin gözünü boyamak istiyor. Fransız 

DOST KARA GÜNDE 

Fransız sermayesi nin çıkarlarını 
savunan Giscard Atina'da Karamaniiı'le 
bu çıkarları arttırmamn yollarını konuş· 
tu. Kasım'da Ankara'ya gelecek olan 
Fransız Dışişleri Bakanı Jean Sauvagnar· 
gues da TC yetkilileriyle aynı konuları 
konuşacak. 

Dolayısıyla i lericiler, demokratlar, 
Giscard 'a küsüp Fransa'yı bir bütün ola
rak "düşman" bellernesinler. Atina'ya 
silah taciri olarak gelen Giscard ve yan
daşları ne 21 Nisan, ne de 12 Mart raşiz
mine karşı seslerini yükseltmerli. Buna 
karşılık Fransa halkı, Fransa işçi smı!ı, 
başta FKP ve CGT olmak üzere milyon
ları temsil eden ilerici, demokratik ör
gütler Türkiye ve Yunanistan halklarının 
demokrasi mücadelesine omuz verdiler. 
Emperyalizmi ve onun temsilcisi 
Giscard 'ı halktan, halkın örgütlerinden 
ayırma.k gerek. O emperyalizmin hem 
Yunanistan'da hem de Türkiye'deki iş
birlikçilerini balktan ayırdı�ırnız gibi.. 

Başbakan Rafit Karame: Yeterli bir kitle delte�i yok_ 

OLAYLAR, AMERIKAN BARıŞıNA KARŞI 
KITLELERDE KESIN BIR KARŞI TA VRIN OLUŞMASıNı 

ÖNLEMEK IçiN AMERIKAN EMPERYALIzMININ TEZGAHLAOICı 
KANLı BIR TERTIPTIR 

ÇÖZÜM ORTAK EYLEMDEN 
GEçiYOR 

Bir parlayıp bir sönen, her parladı
�ında da onlarca ölüme yol açan iç sa
vaşa zaman zaman sagcı ve faşist unsur
ların a�ır bastı�ı silahlı kuvvetler de ka
tıldı. Şimdiki ateş · kes'in nereye dek 
gideceA:i ise belirsiz. öyleyse çözümü ne
rede aramalı? Lübnan Komünist Partisi 
Merkez Komitesi üyesi Kerim Mirueh, 
bunalıma siyasal bir çözüm bulmak gere
kir, diyor. ve bu çözümü getirecek güç· 
lerin ülkede wr oldu�unu belirtiyor. 
Lübnan bunalımını bütünü ile Orta-Do�u 
bunalımı içinde ele alan LKP . ülke i lerici 
ve demokratik güçlerinden oluşan bir 
Yurtsever Cephe öneriyor. Enver 
Sedatta ralmen Arap dünyasının birli�i· 
ni saA'lamanın yolu buradan geçiyor. 

Bu Cephe'de Lübnan Komünist Partisin
den başka Ilerici Sosyalist Partisi, iki 
Baas partisi, sendikalar, öArenci ve genç
lik kuruluşları ile çeşitli eltilimlerdeki 
ulusçu güçler vard ır. Demokratik,  anti
emperyalist bir Cephe, d ışarda da Suri
ye, Cezayir, Libya ve Demokratik 
Yemen Cumhuriyeti 'nin desteR:ine ve 
dayanışmasına sahiptir. Kanlı saldırıların 
solda bir kent olan Trablus'ta başladıltı
na dikkati çeken LKP MK üyesi Mirueh 
saldırıların gerici burjuvazinin egemen 
olduııu bölgelerden harekete geçti�ini 
vurguluyor ve şöyle diyor: "Fi listinlileri 
desteklemek ve ara anlaşmasına karşı 
çıkmak için iç çelişkilerimizi iki nci pla
na atmalıy'z. Enver Sedat, 'teknik' bir 
görünüş altında ABD emperyalizminin 
bölgeye yerleşmesini saltladı, böylece de 
bütün bir Arap dünyasını karşısına aldı, 
yapayalnız kaldı . .  " 
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Kıbrıs bu işin süsü yal

DIYE NiCESINE 

anistan'da demokra
olmasına çok sevindi�i 

dostlu�umuza güvenebi· 
kültürüne ve uygar· 

nlı�ını dile getirdi. Oy
yüzlülü�ü hemen sıntı· 

Fransa Yunanistan'ın ithalatında 
4., ihracatında 3. sırada. Geçti�imiz Ni
san'da Paris'e giden Karamanlis'in 
AET'den istedi�i 480 milyon doların 
koparılmasına karşılık Fransız şirketleri 
kuzey Yunanistan'daki petrol yatakları
na el atıyorlar. Yunanistan, renkli te
levizyon yayınları için Fransız yöntemi 
SECAM'1 ye�liyor, buna karşılık da bir 
dizi kredi sa�lıyor Yunan burjuvazisine. 
Thomson ve Avrupa'nın en büyük alü
minyum firması Pechiney Yunanistan'da 
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Trablus kentinde 
bir iç savaş biçi

Gerçi 20 Eylül'de 
abuluculu�u ile bir ateş -

Başkent Beyrut'u 
olayların kolay kolay ya

Çünkü bunalımın 
Başbakan Raşit Kara-

yazılı bir dizi re
geçiyor, bunlar da öy

yapılacak işler de�il. 
çarpışıyor; TRT'nin diliyle 

Görünüşte hrisliyan
çatıştı�ına göre soru
olarak görmek ve gös

Bu olay'ın yalnız
temeldeki gerçek 

Ası ında sözkonusu 
ekonomisine el koymuş bir 

baskısına karşı ge
bir mücadelenin 

ARA ANLAŞMASıNA 
DIRENIş 

ANLAŞMASıNA 
DIRENIş 

ANLAŞMASıNA 

Lübnan'ı Şikago'ya çeviren son 
çatışmalar Kissinger - Sedat ara anlaş
masından hemen sonra patlak verdi. Bu 
bir rastlantı degil. Bu "emperyalizme 
teslimiyet" anlaşmasına karşı tepkiler 
tüm Ortado�u ülkelerinde oldu�u gibi 
Lübnan'da da gelişiyordu. Kitlelerde 
böylesine kesin bir karşı - tavrın oluşma- ' 
sını önlemek için Amerikan emperyaliz
minin Enver Sed at işbirli�inde tezgah
landı�ı kanlı bir tertipti olaylar. Filistin 
Kurtuluş hareketine karşı düzenlediA:i 
kanlı saldırılarla ün yapmış bir faşist 
terörcü olan Falanj örgütünün lideri 
Pierre Gemayel'jn Enver Sedat'ça "Yi�it 
Lübnanlı Yurtsever" olarak övülmesi bo· 
şuna deııil. Çünkü, Arap halklarının ulu
sal kurtuluş savaşında baltımsızlıkçı ulu
sal güçler ile gerici ve emperyalizmden 

kopterleri de önemli bir tara erişi· 
yor. 

Giseard Karamanlis görüşmeleri 
bu bakımdan Fransız silah sanayii için 
son kertede önemli. "Yüzyılın alışve
rişi"ni Amerikalılara karşı kaybeden 
Fransa şimdi daha küçük piyasalarla ye
tinmek durumunda. Kitlelerin baskısıyla 
Pentagone'dan uzaklaşmak zorunda ka· 
lan Karamanlls için de Fransız silahları 
bir seçenek oluyor. Karamanlis Fransa 
ile olan "ayrıcalıklı" ilişkileri ile kitlele
rin gözünü boyamak istiyor. Fransız 

silah taciri olarak 
daşları ne 
mine karşı 
karşılık Fransa 
başta FKP 
ları temsil 
gütler Türkiye 
demokrasi 
Emperyalizmi 
Giscard 'ı 
ayırma.k 
Yunanistan'da 
birlikçilerini 

Başbakan Rafit Karame: Karame: Kar

OLAYLAR, AMERIKAN BARıŞıNA 
KITLELERDE KESIN BIR KARŞI TA VRIN 

ÖNLEMEK IçiN AMERIKAN EMPERYALIzMININ 
KANLı BIR TERTIPTIR 

ÇÖZÜM ORTAK EYLEMDEN 
GEçiYOR 

Bir parlayıp bir sönen, her parladı
�ında da onlarca ölüme yol açan iç sa
vaşa zaman zaman sagcı ve faşist unsur
ların a�ır bastı�ı silahlı kuvvetler de ka
tıldı. Şimdiki ateş · kes'in nereye dek 
gideceA:i ise belirsiz. öyleyse çözümü ne
rede aramalı? Lübnan Komünist Partisi 
Merkez Komitesi üyesi Kerim Mirueh, 
bunalıma siyasal bir çözüm bulmak gere
kir, diyor. ve bu çözümü getirecek güç· 

Bu Cephe'de 
den başka 
Baas partisi, 
lik kuruluşları 
ulusçu güçler 
emperyalist 
ye, Cezayir, 
Yemen 
dayanışmasına 
solda bir 
na dikkati 
saldırıların 
olduııu 
vurguluyor 



KOLroR YE SANATTA YOROYtıŞ 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi Kurthan Fişek, 1 970 Tem
muzunda yayınlanan "Alpagut Linyit Işletmesi Işgalinin Birinci Yıldönümün
de" adlı incelemesinin bir yerinde şunları söylüyor: "Işletme düzeyinde de 
olsa, 'bilinç' unsurunu içerse de, içermese de, pratikte tartışmasız bir sosyalist 
yük taşıyan bu 35 günlük 'yönetim denemesi', bir kayan yıldız gibi, göründü 
ve kayboldu_ Alpagul'ta hayat, şu anda, hiç birşey olmamış gibi, devam edi
yor"_ (Emek, Temmuz 1 9 70, S. 33) Türkiye'nin küçük bir yöresinde kendili
ğinden ortaya çıkan bu işçi hareketinin kalıcı etkiler bırakmasını beklemek 
mümkün değiL. Alpagut, hiç bir şey olmamış gibi yaşamını sürdürüyor. Ancak 
olayın kendisi, devrimci pratik içinde kalıcı bir yere sahip. Kalıcı, kalıcı 
olduğu kadar öğretici ve düşündürücü. 

Alpagut Olayına, devrimci pratik içinde bu kalıcı yeri kazandıranları 
üç bölüme ayırmak mümkün. Bunlardan birisi, doğrudan doğruya olayı yara
tanıar. Alpagut linyit işletmesinde çalışanlar. Ikincisi, Kurthan Fişek'in ken
si. Bu olayı, sıcağı sıcağına ve belgelere dayanarak inceleyip devrimci pratiğin 
arşivine koyduğu için. üçüncüsü ise Dostlar Tiyatrosu. Alpagut Olayı'nı, 
Kurthan Fişek'in incelemesine sadık kalarak oyunlaştırıp kütlelere götürenler. 

Dostlar Tiyatrosu'nun Alpagut Olayı'nı seyredenler, bu başarılı 
oyunda seyretliklerine inanamıyorlar. Olayın ve konuşmaların, linyit işletme
sine el koyan köyden kopmamış yarı ırgat işçilerin karşılaştıkları sorunların 
ve bu sorunlara verdikleri cevabın gerçek olduğuna inanamıyorlar_ Bir çoğu
na, buradaki konuşmalar, çoğunluğu okuma - yazma bilmeyen ve Çorum'a 
bile inmemiş maden işçilerinin gerçek konuşmaları gibi gelmiyor. Sanki eği
tim içinyayınlanmış ve piyasada örnekleri çoğalan sol kitaplardan derlenmiş 
bir senaryo gibi geliyor. Aslında konuşmaların, ortaya çıkan sorunların hepsi 
gerçek_ Bunların en önemlileri, Kurthan Fişek'in incelemesinde, yerel gazete
re dayanılarak sergileniyor_ 

Gerçeği oyun haline getirenler, Haşmet Zeybek ile Dostlar Tiyatrosu 
Işçi Kolu_ Gerçekten, slogan kullanmanın çekiciliği ve tuzağına düşmeden bir 
büyük oyun çıkarmışlar_ Herkesin ilgi ile seyredebileceği, bol bol gülüp bol 
bol üzüleceği ve bu arada da bol bol düşüneceği bir oyun. 

Herkesi düşündürmesi gerekin bir olay, bir inceleme ve bir oyun var. 
Alpagut'un köylerinden gelen tam proleterleşmemiş maden işçileri, üç ay üc
retlerini alamayınca işletmeye el koyuyorlar. Greve karşı kayıtsız, ağırbaşlı 
maden işçisi ismet'in bebeğinin "ilaç için" bir ciğer bulamama yüzünden öl
mesinin, günlerin ve ayların birikiminin patlamaya dönüşmesinde etkin bir 
rolü var. Bebeğin ölümü, barut fıçısına yaklaştırılan bir alev gibi. Ölümden ha
reket doğuyor_ 

, sergi kitabevi 
SERGi KiTABEvi 
SERGi KiTABEVi 
SERGi KiTABEVi 
SERGi Ki TABEVi 
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KLASIK PLAK i KITAP 

ESKI BOYÜK SINEMA ıçı ANKARA 

öDEMELI KITAP GöNDERILiR 

ALPAGUT 
OLAYı 

Bundan sonrası kendi akıcılığı içinde. Işçi konseyleri, üretimin işçi 
kontroluna geçmesi, satıŞ sorunu, bir birini izliyor_ Eski yönetimden kalma 
"uzmanların kullanılması" da ayrı bir sorun. Her yerde karşılaşılan bir sorun. 
Çimento romanındaki eski yöneticinin fabrikanın işletmeye açılmasında kul
lanılması gibi. Bu sorun, çok fazla sorun yaratmadan çözülebiliyor. Işçi yöne
timi, kendi uzmanlarını yetiştirinceye kadar, çok yakın bir denetleme ile eski 
dönemin uzmanlarını kullanıyor. Yakın denetleme için fazla bilgiye ihtiyaç 
yok. Geri teknoloji li maden işletmesinde "toplama ve çıkarma" bilmek yeter
li. Oyunda, ilk okul mezunu Fazlı, Olay'da Mustafa Kuru, bu işin üstesinden 
başarı ile geliyor_ 

Olay, işçi ve maden ocakları dışında yöre ile kenetlenmemiş olan iş
letmedeki işçi yönetiminin, düzenden çok büyük direniş gördüğünü ortaya 
koyuyor. Çorum'un düzeninden_ Küçük Alpagut işletmesinin etrafında bile 
Çorum yöresinde büyük bir menfaat ağı örülü. Bütün bunlar, Çorum'da küçük 
ve ileri bir örgüt düzeyine karşı_ işçi örgütünün bastırılması sadece Ankara için 
değil, bunlar için de gerekli. Gerekli olan da bir süre sonra yapılıyor_ 

işin burası çok fazla önemli değiL. Çünkü Dostlar Tiyatrosu'nun 
oyunun sonunda seyirciye duyurduğu gibi jandarmaların gelmesiyle Alpagut 
Olayı sona ermiyor. Olay, bir anlamda, her gün devam ediyor. Alpagut Olayı'
nın kalıcı niteliği, kendiliğinden başlayıp jandarma ile son bulmasında ileri 
gelmiyor. Kalıcılık, çok kısa süreli olsa da, ortaya çıkardığı örgüt düzeyi ve 
karşılaştığı sorunlarla ilgili. 

Sorunların bir bölümüne değiniidi. Bunlar çözüm bulunabilen sorun
lar. Bir de olayın kısa süresi içinde çözüm bulunamayanlar var. i şgücünün 
ödüllendirilmesiyle ilgili: Devamlı çözüm olarak üç öneri ortaya çıkıyor_ Kat
kıya, ihtiyaca göre ve eşit olarak bölüşüm_ Proleterleşmenin olmadığı bir işçi 
topluluğunda ihtiyaca göre veya eşit bölüşüm önerilerinin geri, bu yüzden de 
farklı beceri düzeyi gerektirmemesinin etkili olduğu anlaşılıyor. Geri teknolo
jide ileri bir örgüt düzeyinde katkıların eşit olacağını beklemek gerek. Ancak 
aile büyüklüklerinin farklılığı nedeniyle ihtiyaçların da farklı olacağı açık. 
Bu anlamda en eşitçi dağıtım, ihtiya� göre dağıtım olacak_ Alpagut'ta perde, 
maden işçilerinin bu sonuca varmasından önce kapanıyor. 

Maden işçilerinin yarattığı Alpagut olayı, Kurthan Fişek ve Dostlar 
Tiyatrosu'nun katkılarıyla kalıcı ve üzerinde tartışılacak bir niteliğe kavuşmuş 
durumda. Bundan sonra sıra her halde Haziran olaylarında. 
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Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi Kurthan Fişek, 1 970 Tem
"Alpagut Linyit Işletmesi Işgalinin Birinci Yıldönümün

bir yerinde şunları söylüyor: "Işletme düzeyinde de 
unsurunu içerse de, içermese de, pratikte tartışmasız bir sosyalist 

günlük 'yönetim denemesi', bir kayan yıldız gibi, göründü 
Alpagul'ta hayat, şu anda, hiç birşey olmamış gibi, devam edi

1 9 70, S. 33) Türkiye'nin küçük bir yöresinde kendili
bu işçi hareketinin kalıcı etkiler bırakmasını beklemek 

Alpagut, hiç bir şey olmamış gibi yaşamını sürdürüyor. Ancak 
devrimci pratik içinde kalıcı bir yere sahip. Kalıcı, kalıcı 

ve düşündürücü. 
Olayına, devrimci pratik içinde bu kalıcı yeri kazandıranları 

mümkün. Bunlardan birisi, doğrudan doğruya olayı yara
işletmesinde çalışanlar. Ikincisi, Kurthan Fişek'in ken

sıcağına ve belgelere dayanarak inceleyip devrimci pratiğin 
için. üçüncüsü ise Dostlar Tiyatrosu. Alpagut Olayı'nı, 

incelemesine sadık kalarak oyunlaştırıp kütlelere götürenler. 
Tiyatrosu'nun Alpagut Olayı'nı seyredenler, bu başarılı 

inanamıyorlar. Olayın ve konuşmaların, linyit işletme
kopmamış yarı ırgat işçilerin karşılaştıkları sorunların 

verdikleri cevabın gerçek olduğuna inanamıyorlar_ Bir çoğu
konuşmalar, çoğunluğu okuma - yazma bilmeyen ve Çorum'a 

işçilerinin gerçek konuşmaları gibi gelmiyor. Sanki eği
ve piyasada örnekleri çoğalan sol kitaplardan derlenmiş 

geliyor. Aslında konuşmaların, ortaya çıkan sorunların hepsi 
önemlileri, Kurthan Fişek'in incelemesinde, yerel gazete

sergileniyor_ 
haline getirenler, Haşmet Zeybek ile Dostlar Tiyatrosu 

slogan kullanmanın çekiciliği ve tuzağına düşmeden bir 
çıkarmışlar_ Herkesin ilgi ile seyredebileceği, bol bol gülüp bol 

arada da bol bol düşüneceği bir oyun. 
düşündürmesi gerekin bir olay, bir inceleme ve bir oyun var. 

köylerinden gelen tam proleterleşmemiş maden işçileri, üç ay üc
işletmeye el koyuyorlar. Greve karşı kayıtsız, ağırbaşlı 

bebeğinin "ilaç için" bir ciğer bulamama yüzünden öl
ayların birikiminin patlamaya dönüşmesinde etkin bir 

ölümü, barut fıçısına yaklaştırılan bir alev gibi. Ölümden ha

sergi kitabevi kitabevi kita

Bundan sonrası kendi akıcılığı içinde. Işçi konseyleri, 
kontroluna geçmesi, satıŞ sorunu, bir birini izliyor_ Eski yönetimden 
"uzmanların kullanılması" da ayrı bir sorun. Her yerde karşılaşılan 
Çimento romanındaki eski yöneticinin fabrikanın işletmeye 
lanılması gibi. Bu sorun, çok fazla sorun yaratmadan çözülebiliyor. 
timi, kendi uzmanlarını yetiştirinceye kadar, çok yakın bir denetleme 
dönemin uzmanlarını kullanıyor. Yakın denetleme için fazla 
yok. Geri teknoloji li maden işletmesinde "toplama ve çıkarma" 
li. Oyunda, ilk okul mezunu Fazlı, Olay'da Mustafa Kuru, bu 
başarı ile geliyor_ 

Olay, işçi ve maden ocakları dışında yöre ile kenetlenmemiş 
letmedeki işçi yönetiminin, düzenden çok büyük direniş gördüğünü 
koyuyor. Çorum'un düzeninden_ Küçük Alpagut işletmesinin 
Çorum yöresinde büyük bir menfaat ağı örülü. Bütün bunlar, 
ve ileri bir örgüt düzeyine karşı_ işçi örgütünün bastırılması sadece 
değil, bunlar için de gerekli. Gerekli olan da bir süre sonra yapılıyor_ 

işin burası çok fazla önemli değiL. Çünkü Dostlar 
oyunun sonunda seyirciye duyurduğu gibi jandarmaların gelmesiyle 
Olayı sona ermiyor. Olay, bir anlamda, her gün devam ediyor. 
nın kalıcı niteliği, kendiliğinden başlayıp jandarma ile son 
gelmiyor. Kalıcılık, çok kısa süreli olsa da, ortaya çıkardığı 
karşılaştığı sorunlarla ilgili. 

Sorunların bir bölümüne değiniidi. Bunlar çözüm bulunabilen 
lar. Bir de olayın kısa süresi içinde çözüm bulunamayanlar 
ödüllendirilmesiyle ilgili: Devamlı çözüm olarak üç öneri ortaya 
kıya, ihtiyaca göre ve eşit olarak bölüşüm_ Proleterleşmenin olmadığı 
topluluğunda ihtiyaca göre veya eşit bölüşüm önerilerinin geri, 
farklı beceri düzeyi gerektirmemesinin etkili olduğu anlaşılıyor. 
jide ileri bir örgüt düzeyinde katkıların eşit olacağını beklemek 
aile büyüklüklerinin farklılığı nedeniyle ihtiyaçların da farklı olacağı açık. 
Bu anlamda en eşitçi dağıtım, ihtiya� göre dağıtım olacak_ Alpagut'ta perde, 
maden işçilerinin bu sonuca varmasından önce kapanıyor. 

Maden işçilerinin yarattığı Alpagut olayı, Kurthan 
Tiyatrosu'nun katkılarıyla kalıcı ve üzerinde tartışılacak bir niteliğe 
durumda. Bundan sonra sıra her halde Haziran olaylarında. 
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• Kıbrıs 'ta bağımsız bir Türk Devletinin ilô
nına neden karşı çıktmız? 

• lki nedeni var; birincisi partimiz açısından, 
diAeri ise Türkiye açısından. Bildi�iniz gibi bizim 
Halkçı Partinin benimsediği politika Cederal çözüm 
politikası idi. Halkçı Parti'nin benimsediAi qu politi
kasından ayrılmak için ise, Türkiye ile işbirliA'i içinde 
bareket edilmesi gere�i programımızda yer almıştı. 

Sayın Denktaş baA ımsızlık i Hin etme arzusu
nu belirttiA'i zaman ve bu arzuyu da bir tehdit olarak 
ortaya attlA'1 zaman, tabii ki Denktaş'a bu konuda ne 
kadar Türkiye ile işbirliAi içinde hareket ettiAini sor
duk. Yeterli bir gerekçe görmedillimizden dolayı parti 
programımızdan şaşmadık: ve ba�lmsızlıA'ın bugünkü 
koşullar içinde hem Türkiye'nin çıkarlarına hem de 
Kıbrıs Türkünün ç ıkarlarına aykırı bir davranış oldu
� u  kanısına vardık. Dolayısıyla bağımsızlığı bugün 
için tasvip edemeyeceA'imizi ve bunu bir dehdit olarak 
kullanılamıyacallından parti olarak desteklememe ka
rarı aldık. 

Parti o larak bizim görüşümüz coA'rafi temele 
dayalı, iki toplumun ayrı ayrı bölgelerde oturdullu, 
fakat baA'ımsız bir ada ü-zerinde federal devlettir. Yal
nız bugün için kelimesini vurgulamış de�ilim, vurgu
lamak istediAim şudur: 20 Temmuz'un bir anlamı var
dır. Ada'nın baA;lmsızhA'ınl korumak , Ada'nın Yuna
nistan'a ilhakını önlemek. Kıbrıs Türkünün imhası için 
girişilecek bir girişimi baltalamak. 20 Temmuz'un an· 
lamından şaşacak bir neden yoktur. Yalnız şu gerçek 
vard ır i Kıbrıs Türkünün tek başına . bu kadar önemli 
bir konuda karar veremez. Nedeni şu: Türkiye'yi de 
bağlayıcı bir karardır bağımsızlık ilanı. Bu nedenle 
Partimizin devlet şekli üzerine görüşlerinin ele alındıAı 
paragraftarın birinde genir ki coA'rafi temele dayalı 
federasyondan herhangi bir sapma Türkiye ile işbirli�i 
içinde yapılır. Buna dayanarak, Denktaş'ın Türkiye 
ile ne kadar işbirliği içinde hareket ettillini tespit et
rnek , ve parti programımızda bir de�işiklik gerekir mi 
diye durumu tespit etmek için ben Türkiye'ye gelmiş 
bulunuyorum. 

• Bununla, portinizin programını Türkiye' 
deki duruma göre değiştirebileceğinızı mi söylemek 
istiyorsunuz? 

• Partimizin görüşü co�rafi temele dayalı fe
derasyondur. Şimdi bundan sapabilmek için, hele bir 
partinın bu kadar büyük yatırımlar yaptıllı bu görüş
ten sapabilmek için ola�anü8tü gerekçeler gerekir. 
Şimdi, bu gerekçeler var mı yok mu? Biz bunun ceva
bını arıyoruz. Kanımca bu görüşü de�iştirecek. bu po
litikayı değiştirebilecek hiç bir delil bulamamış du
rumdayım. Yani Denktaş'ın bu girişimi tamamen tek 
taraflı, kendi düşüncelerine dayanan, kısa görüşlü bir 
girişimdir. Yersizdir ve hatta Kıbrıs politikamızı bal
talayıcı özellik taşımaktadır. 

• Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesin
de göçmenler sorununu çözmek için görüşünüz ne� 
dir? 

• Hatırlarsanız 63 - 64 olaylal'lndan sonra 
Kıbrıs Türk Toplumunun büyük bir çoğunlullu da ay
nı şf'kilde göçmen d urumuna sokulmuştu. 12 yıldır 
göçmen d urumunda olan Kıbrıs Türklerinin durumu
na hiç bir ülke e�ilmemişti . Birleşmiş Milletler'de 63 
. 64'de bir sürü karar çıkmış olmasına raıtrnen Kıbrıs 

KIBRIS HALKÇı PARTI GENEL BAŞKANı :  

Alper Orhon 
PARTI OLARAK BIZIM GÖRÜŞÜMÜZ . 

COCRAFI TEMELE DAY All 
IKI TOPLUMUN AYRI AYRI BÖLGELERDE OTURDUCU 

FAKAT BACIMSIZ BIR ADA ÜZERINDE 
FEDERAL DEVLETTIR 

Türk toplumunun çıkarlan, ekonomik olanakları hat
ta yaşam hakkı elinden alınmaya devam edilmiş, ve 
göçmen psikolojisi içinde bu göçmenlerin eritilmesi 
politikası güdülmüştü. Kanımca, BarıŞ harekatından 
sonra bir grup Rum göçmen olmuştur. Bunların da 
sorunları vardır ve çözüm gerektirir. Yalnız göçmen 
sonununa çözüm getirmeden önce yeni federal siste
min ne gibi bir raya oturtulaca�ı tespit edilmelidir. 
Bundan dolayı Halkçı Parti federal çözüm nasıl olur 
iki devletin üstündeki ana kuruluşun yetkileri nasıl 
saptanır, ilk etapta ele alınması gereken konu oldu�u 
ve ondan sonra göçmen sorununun, toprak sorunları
nın ele alınması görüşündedir. llk etap göçmen soru
nuna, hudut meselelerine el atmak kanımızca yanlış 
bir tutumdur. Bunları toplumlar arası görüşmelerde 
ilk iş olarak öne sürmek, anlaşmayı güçleştirir kanı
sındayım ben. 

• Kıbrıs Rum kesiminde Makarios başkanlı
ğında bir ulusal dayanışma kurulmuştur. Bu Türk ke
simi için de söylemek mümkün mü? 

• Hayır. Mümkün değildir. Barış harekatın
dan sonra Yunanistan'ın teklifi ile Makarios başkan lı
A'ında bir ulusal dayanışma konseyi kurulmuştur. Bu
rada her siyasi partinin temsilcisi bulunmakta ve işbir
li�i içinde dış politikayı saptar durumdalar. Aynı şeyi 
biz de Denktaş hükümetine teklif ettik. Kıbrıs Türkü
nün en azından dış politikada işbirlie-i içinde hareket 
etmesinde yarar vardır dedik ve bize verdiA'i cevap 
gerekirse bir konsey kurarım, olmuştur. 

Fakat Rum kesimindeki bu işbirli�inde de
vamlı çatlamalar meydana gelmekte ve son iki hafta '
önce bu çatlamalar başlamıştır. Makarios a�ır bası
yordu ilk etapta, Cakat son zamanlarda AKEL lehine 
güçler dengesi tekrar değişmiş durumda. Fakat ka
nımca köklü çatışmalar başlamak üzere Güneyide. 

Denktaş'ın bugünkü tavrı ile Türkiye'de bu
nun gerçekleşmesi mümkün değiL. Ş u  koşullar olursa 
belki mümkün olur: Bugüne kadarki dış politikadan 
sapllacaA'1 zaman, bir tartışma yapılırsa bir güçbirli�i 
ortaya çıkar. Bugüne kadar Denktaş bizi muhatap bile 
kabul etmemiş. eTP'yi de muhatap kabul etmemiş. 
Fakat bundan sonra atılacak adımda bize danışılması 
için alınacak tedbirler üzerinde duruyoruz� ne kadar 
başarılı oluruz bu Denktaş'ın anlayışına, kişisel tutu
muna ba�lıdır. 

• eTP ile olan ilişkilerinizi Kıbrıs konusuna 
gelirilen çözüm açısından ue diğer ilginç gördüAünüz 
yönlerden değerlendirir misiniz ? 

• eTP dört yıllık ve azınlık bir gruba hitab 
eden bir parti. Biz, partimizi kurarken tüm demokra
tik güçleri birleştirme çabası güttük. CTP bu platCorm 
üze:'inde bizle birle�meyecekıeri ni ve ayrı bir parti 
olarak kalmak istediklerinisöyledi ve ayrı bir parti ola
rak kaldı. Yalnız şu var; işitti�ime göre seçimde bi
zimle bir güçbirliği yapmak istediklerini söylediler. 
Fakat burda benim görüşüm şudur: eTP ile veya her
hangi bir partiyle bir �üçbirli�i yapmadan tarafların 
güçleri üzerine biraz fikrimiz olması gerekir. Kanımca 
seçimlere kadar biz Ada'nın en güçlü partisi olarak 
çıkacak durumdayız. Durum böyle iken eTP kendi 
gücünü ispatlayamazS8 ben onunla işbirli�i yapılma
sında yorar görmem. Fakat yine de parti organları bu 
konuda karar vermek ile yetkilidirler. Merkez Yöne
tim Kurulu bir kaç ay içersinde bu konuda karar i va· 
racaktır. 

Fikir olarak eTP de bizimle C.deral çözümde 
birleşiyor. Ba�ımsız bir Ada istemektedir. Fakat eTP' 

nin bir takım geçmiş ilişkileri vardır ki, bu ilişkiler 
Denktaş yönetimi tarafından kolayca istismar edile
bilmekte. CTP'nin görüşlerini derinlemesine bilmiyo
rum, sadece baA'lmsızlık konusunda bir gece küçük bir 
temasımız oldu. Ba�ımsızıık konusunda hemfikiriz. 
Bunun dışında bizim gibi açlk bir politika gütmüyor
lar. Biz partiyi tabandan yukarı doğru oluşturma poli
tikası içersindeyiz. Gizli kapaklı hiç bir işimiz yoktur. 
Toplum ne ise onu oıdu�u gibi yansıtmaya çahşll' 
bir gidiş içersindeyiz. Benimsediğimiz politika da 
demokratik sol ilkeleri kapsar. eTP görüşlerini açık 
olarak ortaya koymad ı�ı için daha somut şeyler söy
leyeceğim. 

• Anti - demokratik baskılar belirli çevrele
rin ilişkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

• 26 Temmuz'dan önce Ada'da, bütçesinin 
tümünün Türkiye'den gönderildi�i ve küçücük bir 
muhtarlık: düzeni içerisinde idare etmeye alışmış bir 
Kıbrıs Türk 'Yönetimi vardı. Bu yönetimin başında 
Denktaş vardı .  VE Denktaşlın kendi etrafına seçmiş 
olduğu çeşitli, o günlerde üye denilen şimdi bakanlığa 
terCi eden kişiler bulunurdu_ Idari düzen küçük bo
yutlara göre hesaplanmıştı. Toplumsal ilişkiler, devlet 
toplum ilişkileri ise yine küçücük bir zümreye hit.abe
den bir şekilde ele alınmakla idi. Bir örnek vereyim: 
Mesela, Türkiye'den on milyon sterlin yılda bir yar
dım yapılırdı. Bu bütçenin muayyen bir kısmını 
Denktaş yönetimi harcardı. Büyük bir kısmı Türkiye' 
ye iade edilirdi. Bu harcama mekanizmasının parçası 
olarak Ticaret Odası Temsilcisini toplum içindeki, 
Kıbrıs "oşullarına göre birkaç büyük Cabrika ve tüc
car bulunmaktaydı. Yani küçücük bir idari mekaniz
ma ve bu idari mekanizmanın etrafında yo�unlaşmış 
bir küçük çıkar grubu Türkiye'den gönderilen menfa
atlerden yararlanabiliyordu. öbür tarafta 2000'i aşkın 
lise mezunu, okul mezunu iş ister ve iş bulamazdı. 
Devletin ekonomik politika diye bir politikası yoktu. 
Bundan ötürü üniversite mezunu bir yıl, iki yıl, beş 
yıl, altı yıl işsiz kalıp bir asalak olarak toplumda iş
kence çekmeye mecbur edilirdi. 20 Temmuz geldi, o 
zaman herkesin iıgisini terk eltiA'i bir yılın kaynak or
tada kaldı. Bunlar turistik ,  tarımsal, sanayi tesisleri gi· 
bi şeyler ... Bunları hangi açıdan en çabuk bir şekilde 
toplum menfaatine, toplum yararı için deAerlendire
bitirdik sorunlarına ben adaya gönderi ldi�im zaman 
eAilme;e çalıştım_ Koordinasyon bakanı iken. Ve tut
tuk bir Iktisadi Devlet Teşekkülleri silsilesi kurma yo
lunu seçtik. Bir örnek vereyim size Sanayi Holding 
diye bir kuruluş kurduk. 

Sanayi Holding kurulana kadar ben gerek 
Güney'den gelen göçmen, gerek Kuzey'de bundan da 
işsiz olan bir grup mühendis. işletmeci gibi olan Kıb
rıs gencini bir araya topladım. Ve sanayi tesislerinin 
bakımı ve üretime hazırlama. projesi adı altında, çok 
düşük ücretlerle ve herkesin isleyere,k yaptlAı bir pro
jeye başladık. 600 kişi bu tesisin bakımını yaptı, en
vanterlerini ç ıkardı ve yönetime hazırladı. Sanayi hol
dingini kurduk. Hemen sanayi holdinginin başına 
Denktaş grubunun ve Türkiye'den aynı zihniyette ki
şiler getirdi. Dolayısıyla sanayi tesislerini üretime aça
bilmeyi aksatabilme olanaA'lnı elde ettiler. 

Amaç burada benim gözleyebildiğim kadar 
"devlet sanayii işletemez" düşüncesini yaymak tı  ve 
bunda da başarılı oldular bir derece. Bundan sonra sa
nayi tesislerini Türkiye'den de gelen birkaç zengine ve 
ona buna peşkeş çekmeye başladılar, Politika, işlet
melerin özel kesime devredilmesidir. Bunun d ışında 
kooperatifleşmeyi engellemek için ellerinden geleni 
yaptılar. Kredi yolsuzlukları vnr, arazi konusunda çe
şitli çıkar gruplarının durumu var. Sanayi tesislerinin 
ihale maskesi altında şu veya bu kişiye devredilmesi 
sorunu var. Ve bunun gibi yolsuzluklardır Denktaş 
yönetiminde olan yolsuzluklar. 

nedeni var; birincisi partimiz açısından, 
açısından. Bildi�iniz gibi bizim 

benimsediği politika Cederal çözüm 
Halkçı Parti'nin benimsediAi qu politi

için ise, Türkiye ile işbirliA'i içinde 
mesi gere�i programımızda yer almıştı. 

Denktaş baA ımsızlık i Hin etme arzusu
zaman ve bu arzuyu da bir tehdit olarak 
zaman, tabii ki Denktaş'a bu konuda ne 

işbirliAi içinde hareket ettiAini sor
gerekçe görmedillimizden dolayı parti 

şaşmadık: ve ba�lmsızlıA'ın bugünkü 
hem Türkiye'nin çıkarlarına hem de 

ç ıkarlarına aykırı bir davranış oldu
ık. Dolayısıyla bağımsızlığı bugün 

edemeyeceA'imizi ve bunu bir dehdit olarak 
llanılamıyacallından parti olarak desteklememe ka

arak bizim görüşümüz coA'rafi temele 
toplumun ayrı ayrı bölgelerde oturdullu, 

ada ü-zerinde ü-zerinde ü- federal devlettir. Yal
kelimesini vurgulamış de�ilim, vurgu

şudur: 20 Temmuz'un bir anlamı var
baA;lmsızhA'ınl korumak , Ada'nın Yuna

önlemek. Kıbrıs Türkünün imhası için için 
girişimi baltalamak. baltalamak. 20 Temmuz'un an· Temmuz'un an· 

bir neden yoktur. neden yoktur. Yalnız şu gerçek 
Türkünün tek başına . bu kadar önemli 

veremez. Nedeni şu: Türkiye'yi de 
karardır bağımsızlık ilanı. Bu nedenle 

şekli üzerine görüşlerinin ele alındıAı 
birinde genir ki coA'rafi temele dayalı 

herhangi bir sapma Türkiye ile işbirli�i 
yapılır. Buna dayanarak, Denktaş'ın Türkiye 

işbirliği içinde hareket ettillini tespit et
programımızda bir de�işiklik gerekir mi 

etmek için ben Türkiye'ye gelmiş 

nla, portinizin programını Türkiye' 
değiştirebileceğinızı mi söylemek 

Partimizin görüşü co�rafi temele dayalı fe
Şimdi bundan sapabilmek için, hele bir 

büyük yatırımlar yaptıllı bu görüş
için ola�anü8tü gerekçeler gerekir. 

gerekçeler var mı yok mu? Biz bunun ceva
Kanımca bu görüşü de�iştirecek. bu po

ştirebilecek hiç bir delil bulamamış du
Denktaş'ın bu girişimi tamamen tek 

düşüncelerine dayanan, kısa görüşlü bir 
Yersizdir ve hatta Kıbrıs politikamızı bal

özellik taşımaktadır. 

Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesin
sorununu çözmek için görüşünüz ne� 

sonra bir grup Rum göçmen olmuştur. Bunların da 
sorunları vardır ve çözüm gerektirir. Yalnız göçmen 
sonununa çözüm getirmeden önce yeni federal siste
min ne gibi bir raya oturtulaca�ı tespit edilmelidir. 
Bundan dolayı Halkçı Parti federal çözüm nasıl olur 
iki devletin üstündeki ana kuruluşun yetkileri nasıl 
saptanır, ilk etapta ele alınması gereken konu oldu�u 
ve ondan sonra göçmen sorununun, toprak sorunları
nın ele alınması görüşündedir. llk etap göçmen soru
nuna, hudut meselelerine el atmak kanımızca yanlış 
bir tutumdur. Bunları toplumlar arası görüşmelerde 
ilk iş olarak öne sürmek, anlaşmayı güçleştirir kanı
sındayım ben. 

• Kıbrıs Rum kesiminde Makarios başkanlı
ğında bir ulusal dayanışma kurulmuştur. Bu Türk ke
simi için de söylemek mümkün mü? 

• Hayır. Mümkün değildir. Barış harekatın
dan sonra Yunanistan'ın teklifi ile Makarios başkan lı
A'ında bir ulusal dayanışma konseyi kurulmuştur. Bu
rada her siyasi partinin temsilcisi bulunmakta ve işbir
li�i içinde dış politikayı saptar durumdalar. Aynı şeyi 
biz de Denktaş hükümetine teklif ettik. Kıbrıs Türkü
nün en azından dış politikada işbirlie-i içinde hareket 
etmesinde yarar vardır dedik ve bize verdiA'i cevap 
gerekirse bir konsey kurarım, olmuştur. 

Fakat Rum kesimindeki bu işbirli�inde de
vamlı çatlamalar meydana gelmekte ve son iki hafta '
önce bu çatlamalar başlamıştır. Makarios a�ır bası
yordu ilk etapta, Cakat son zamanlarda AKEL lehine 
güçler dengesi tekrar değişmiş durumda. Fakat ka
nımca köklü çatışmalar başlamak üzere Güneyide. 

Denktaş'ın bugünkü tavrı ile Türkiye'de bu
nun gerçekleşmesi mümkün değiL. Ş u  koşullar olursa 
belki mümkün olur: Bugüne kadarki dış politikadan 
sapllacaA'1 zaman, bir tartışma yapılırsa bir güçbirli�i 
ortaya çıkar. Bugüne kadar Denktaş bizi muhatap bile 
kabul etmemişBugüne kadar Denktaş şBugüne kadar Denktaş 

. eTP'yi de muhatap kabul etmemiş. 
Fakat bundan sonra atılacak adımda bize danışılması 
için alınacak tedbirler üzerinde duruyoruz� ne kadar 
başarılı oluruz bu Denktaş'ın anlayışına, kişisel tutu
muna ba�lıdır. 

• eTP ile olan ilişkilerinizi Kıbrıs konusuna 
gelirilen çözüm açısından ue diğer ilginç gördüAünüz 
yönlerden değerlendirir misiniz ? 

• eTP dört yıllık ve azınlık bir gruba hitab 
eden bir parti. Biz, partimizi kurarken tüm demokra
tik güçleri birleştirme çabası güttük. CTP bu platCorm 
üze:'inde üze:'inde üze: bizle birle�meyecekıeri ni ve ayrı bir parti 
olarak kalmak istediklerinisöyledi ve ayrı bir parti ola
rak kaldı. Yalnız şu var; işitti�ime göre seçimde bi
zimle bir güçbirliği yapmak istediklerini söylediler. 
Fakat burda benim görüşüm şudur: eTP ile veya her
hangi bir partiyle bir �üçbirli�i yapmadan tarafların 
güçleri üzerine biraz fikrimiz olması gerekir. Kanımca 
seçimlere kadar biz Ada'nın en güçlü partisi olarak 
çıkacak durumdayız. Durum böyle iken eTP kendi 

bir gidiş içersindeyiz. Benimse
demokratik sol ilkeleri kapsar. 
olarak ortaya koymad ı�ı 
leyeceğim. 

• Anti - demokr
rin ilişkisi konusunda ne 

• 26 Temmuz'dan önce 
tümünün Türkiye'den gönderi
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Kıbrıs Türk 'Yönetimi vardı. 
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toplum ilişkileri ise yine 
den bir şekilde ele alınmakla 
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ma ve bu idari mekanizmanın 
bir küçük çıkar grubu Türkiye'den gönderilen menfa
atlerden yararlanabiliyordu. 
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Devletin ekonomik politika 
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yıl, altı yıl işsiz kalıp bir 
kence çekmeye mecbur edilirdi. 
zaman herkesin iıgisini terk 
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e çalıştım_ Koordinasyon 
tuk bir Iktisadi Devlet Teşek
lunu seçtik. Bir örnek vereyim 
diye bir kuruluş kurduk. 

Sanayi Holding 
Güney'den gelen göçmen, 
işsiz olan bir grup mühendis. işletmeci 
rıs gencini bir araya topladım. 
bakımı ve üretime hazırlama. 
düşük ücretlerle ve herkesin 
jeye başladık. 600 kişi bu 
vanterlerini ç ıkardı ve yönetime hazırladı. Sanayi 
dingini kurduk. Hemen sanayi 
Denktaş grubunun ve Türkiye'den 
şiler getirdi. Dolayısıyla sanayi 
bilmeyi aksatabilme olanaA'lnı 

Amaç burada benim 
"devlet sanayii işletemez" düşüncesini yaymak 
bunda da başarılı oldular 
nayi tesislerini Türkiye'den 
ona buna peşkeş çekmeye başladılar, 
melerin özel kesime devredilmesidir. 




