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ABpi MÜNiF iPEKÇi 
HOLDINC KURUCUSU OLDU 

MILLIYET "AILESININ" KURDUGU HOLDING, 
SERMAYE BIRIKIMINE IMKAN SAGLAYARAK 
EKONOMIYI GELIŞTIRMEYI AMAÇ EDINIYOR, 
MILLIYET HOLDING'IN ANA MUKAVELESINE 
GöRE YENI HOLDING, "YABANCI VE YERLI HOL
DINGLERLE VEYA DIGER ŞIRKETLER LE IŞBIR
LlGI VEYA IŞTIRAKLER KURABILIR, MALI SO
RUMLULUK DAGITIMINA DAYANAN ANLAŞMA
LAR YAPABILIR," 

MILLIYET, DövIZE ÇEVRILEBILlR MEVDUAT 
KREDILERI KULLANıYOR, CEPHE HÜKÜMETI'NIN 
TÜRKIYE'NIN GELECEGINI IPOTEK EDEREK öM
RÜNÜ UZATMAK ıÇiN KULLANDIGI BU KREDILE
RIN MILLIYEriN "IŞINE" DE YARADlGI ANLA
ŞılıYOR, 

önceki hafta, Bab·, Ali'nin önemli şirket gruplarından biri için "mutlu" 
bir olayla anılacak. Turizm işletmeciliiıinden kitap yayıncıltema kadar çeşitli 
işleri yürüten Milliyet grubu, artık bir Holding haline gelip Istanbul Ticaret Si· 
cilfnin 140827/88304 numarasına kaydını yaptırdı. Ercüment Karacan'ın en 
büyük paya sahip olduiıu bu Holding'in dieer ortakları da Hediye Karacan, ün· 
iü "Durum"cu Abdi ıpekçi, Nurettin Demirkol, Ali Karacan'dı. "Her türlü, 
ticari, sınai, turistik, zirai ve mali gayelerle kurulmuş ve kurulacak anonim ve 
limited, yerli ve yabancı şirketin sermaye ve yönetimine katılmayı" amaçla
yan kuruluş, özel sektör içinde ayrıcaJıkh bir yer kazanmaya adaydı. 

SEÇKIN YERI HAZıR 

Milliyet ailesinin ticari alandaki çabalarının Holding biçimine dönüşme
sinden önce de, yasal işlemleri tamamlamamasına ra�men Istanbul'un seçkin 
sanayi burjuvazisi içinde bir yeri oldueu bilinmektedir. Düzenin, görünürde 
eleştirisini yaptleı havasını verme çabası harcayan ve bazı "ilerici" çevrelerce 
solda de�edendirilen Milliyet, düzenin en çarpık ürünlerinden dahi yararlanma 
fırsatını kaçınnamıştl. 

MILLIYET i MILYON LIRAYı AŞKIN 
DövlzE ÇEVRILEBILlR MEVDUAT KARŞillGI 

KREDININ KULLANıcısı 

Başlangıçta köşe ve konuk yazarları aracılı�ıyla eleştirdikleri Dövize 
Çevrilebilir Mevduat mekanizmasından yararlandıklan sonra, bu konuda 
olumsuz haber ve yorumlara yer vermemek için özel bir dikkat harcayan Mil· 
liyet'in, 1 milyon lirayı aşkın dövize çevrilebilir mevduat karşılteı kredinin 
kullanıcısı oldueunu bilen okuyucusuna raslamak çok güçtür. 

BIR ALMAN BANKASI ARACILlGIYLA 

Milliyet Gazetesi, Almanya'daki Schroder Munchmayer Hengst Und Co 
Bank aracıheıyla 28 Ekim 1975 tarihinde saeladıeı dövize çevrilebilir mevdu· 
atı halen kullanmaktadır. Yapı ve Kredi Bankası Bahçekapı Şubesinde 
bulunan Milliyet Gazetesi hesabının kayıtlanna göre, 88.147.97 Doyçcmark 
kar�:ılılı olan 524 bin 480 lira Için Milliyet'e, 28 Kasım 1976 tarihine dek kre
di açılmıştır. Yine aynı şubedeki hesap kayıtlan, Milliyet Gazetesi'nin 28 Ka
sım 1977 vadeli 525 bin ı 70 lira 20 kuruşluk bir dövize çevrilebilir mevduat 
olanaeından daha yararlandığını kanıtlamaktadır. 

ı,te Türkiye'nin ekonomik sömürüsüne yardımcı olan bir mekanizma
dan yararlanan Bab-ı AIi'den, küçük bir örnek, "ilerici" bilinen bir yayın or
ganında bir çok gerçeein gözlerden uzak tutulması çabasının temel nedenle· 
rinden biri. Fazla birşey yazmaya gerek yok. 

25 Temmuz 1975, Milliyet 
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FAŞizM VE SEC;iM 
YALÇiN KUÇUK 

Geçen yu mobilYi ile geçti. Bu yu, HOf"a ile geçiyor. Mobilya, sonb .. -

tıM ve kışa undı. Hoca da uuyaCiRa benziyor. Mobilya, Horcl, trafik "anar

şisi", olimpiyatl.ırdaki "bozgun", hükümet ile muhalefetin temel sorunu 

oluyor. Su yüzündeki sorunlar bunlar. Kütleler bu sorunların peşine tlkılmak 
isteniyor. Aylırdır, gittikçe derinleşen ve yayılan bir şovenizm rüzgarı esıiri· 
liyor. �v;a$ kışkırtıcılığı çok Yilygın. Yaygın ve güçlü. O kad�r ki en umul
rmdık yerlerden bile "Atina k.atşısıncb birlik" ç;ığnları çıkıyor. Kütleler, 
uluslınnsı ve ulusıl burjuvazinin yarattığı bir dış "düşmana" karşı birlik oL
maya çağrılırken burjuvazi de kinde birliğini pekiştirip yeni hazırlıklar için
de görünüyor. Türkiye'de savaş klŞkırtıcllığınm arttığı bir zamanda işveren 
kesimi, işçi sınıfı karşısında "kaybettiğine" inandığı haklarını yeniden almak 
için dayanışmasını artırıcı örgütler kurmaya çalışıyor. 

Türkiye'de sermaye kesiminin yeni hazırlıklar içinde olduğunu gösteren 
açık belirtiler var. Hür Teşebbüs Dayanışma Derneği, Madeni Eşya Sanayii 
Sendikaları içinde oluşturulan yeni grev ve dayanışma fonları, grev hakkını 
kısıtlayıcı yeni yasa tasarıları bu belirtiler arasında. Bunların hepsi bu yaz or
taya çıktı. Neden bu yaz ortaya çıktı? Önce bu sorunun cevaplandırılması 
gerekli. Bu sorunun cevabı ise şu: Cephe Hükümeti, büyük sermayeyi c!üş kı
rıklığına uğrattı. Iki nedenle düş kırıklığına uğrattı. Birincisi, işçi sınıfının 
ekonomik mücadelesini geriletemedi. Ikincisi ise, sıkı yönetim ve diğer ku
rumlarıyla birlikte faşizmi yerleştiremedi. Bu yüzden büyük sermaye, doğru
dan doğruya yeni hiilZırlıklar içine girme ihtiyacını duydu. 

Cephe Hükümeti kurulurken büyük sermayenin temel ekonomik sorunla
rının çözümüyle ilgili ciddi bir "icr.ut" beklemediğinde kuşku yok. Büyük 
sermaye, Türkiye'nin temel ekonomik sorunlarının, ekonominin önündeki 
tıkanıklıkların cephe partileri ve hükümetinin boyunu aştığını bilecek durum
da. Buru. karşın, birleşik sermaye cephesinin hükümeti olan Milliyetçi 
Cephe hükümeti kuruldu. Büyük sermayenin, Cephe Hükümeti'nden iki önem
li bekleyişi oldu. Birisi, sıkı yönetimle birlikte tam boy faşizmi yerleştirerek 
sosyalist gelişmeyi durdurmak. Diğeri ise grevi i toplu sözleşmeli düzende üc
ret artışlarını sınırlandırmak. 

Yu başından itibaren gelişen olaylar, Cephe Hükümeti'nin sıkı yöneti
mi getirme girişimlerinin başarısızlıklarla karşılaştığını gösteriyor. Demirel'in 
Hava Kuvvetlerinde başlattığı ve her yanıyla provokasyon işaretleri taşıyan 
girişimleri sonuçsuz kaldı. Demirel'in Hava Kuvvetlerinden beklediği ve diğer 
yerlere yayabileceğini umduğu tepki ortaya çıkmadı. Hava Kuvvetlerinde 
Demirel geriledi. Askeri Şura toplantısında alınan kararlardan da Demirel'in 
pek hoşnut olacağını söylemek zor. Sıkıyönetim için Hora'nın S4!yrinden baş
ka Demirel'in elinde pek iiIZ silah kalmış durumda. 

Hora'nın seyrini bir çatışmaya dönüştürmek için ciddi bir yarış var. Bu 
yarış, başka bir yarışı izledi. yaz başından itibaren gerek özel ve gerekse 
kamu kesiminde toplu sözleşme görüşmeleri ön plana çıktı. Özel ve kamu ke
simindeki ücret artış istekleri hep biribirini etkiliyor. Genel seçimlerin yaklaş
tığı bir ıamanda iki büyük partinin toplu sözleşme istekleri karşısındaki tu
tumları da biribirini etkiledi. Cephe Hükümeti'nin yönetimindeki kamu kuru
luşları "kolay" toplu sözleşme imz.aladIIM. Cephe yöneticileri, ücret artışı 
isteyen sendikaların karşısında ciddi bir direnme göstermediler. 

Cephe hükUmeti, ücret artışlarını sınırlandırmada da, sıkıyönetimli faşiz
mi getirmede de büyük sermayeyi düş kırıklığına u�rattı. Büyük sermayenin 
sözcüleri bu düş kırıklı�ını ilçıkça yansıtıyor. Büyük sermayenin yeni hazır
lıkları da bu düş kırık1ı�ınl açıkça gösteriyor. Sermaye daha sert bir müca
deleye hazırlanıyor. Bu huırlık da kaçınılmaz. Çünkü bu hazırlı�ın temelli 
ekonomik; sınıfsal ve siyasal nedenleri var. Türkiye'nin en azından altı yıllık 
ıeçmiıi, faşizmi yerleştirme girişimlerinin geçici olmadı�ınııösteriyor. 

En uından altı yıldır Türkiye'de faşizmi yerleştirme girişimleri var. 12 
Mart'un hemen önce bilJlayıp bugüne kadar süren girişimler var. Bu girişim· 
ler, Mendera 4öneminin yanttı�ı alt yapı üzerine 1960 yıllarında yı�ılan 
tüketim - sanayilerinin 1970 yılına do�ru tıkanıklıklarla karşılaşmasıyla 
Inıladı. Büyük samıyi sermayesi, paıar ve finansman sorunlarıyla karşılaştı. 
8u sorunla�ın dÜr1ÜSÜyle, bir yanda, işçi sınıfına; c;liAer yanda, banka serma-

yesi toprak ;ığalığı ve om ticaret burjuvazisine karşı Silvaş vermek zorunda 
kaldı. 12 Mart, "Atatürkçü reformlar" giysisi altında sermaye piyasası yasası
nı, tarım gelirleri verıisini ve toprak reformunu, büyük m;ığazacılığı ve büyük 
işletmelerin daha çok teşvik edilmesi soruniMını gündemine aldı. 12 Mart, 
böyle bir progr.lmla ortaya çıktı. Bu programın hiç bir yanına hiç bir kurum
sal çözüm getiremedi. Bir yandan işçi sınıfının, diğer yandan, banka serma
yesi, toprak ağaltğı ve orta ticaret burjuvazisinin direnişi ile karşılaştı. Eko
nomik progn.mını unutmak zorunda kaldı. Grevleri askıya alıp enflasyonu ar
tırarak gerçek ücretleri düşürmekle yetindi. Ekonomik planda başarısı bunun
la sınırlı kaldı. Siyasal plandaki ba�rısı çok daha büyük oldu. Bunlar bilini
yor. 

Bugün başta sanayi kesimi olmili<.la burjuvazinin önündeki tıkanıklıklar 
açılmış olmaktan çok uzak. üstelik bunlar çok artmış durumda. Enerji, � 
şıma ve ulaşım alanında alt yapı eksiklikleri, ciddi bunalım niteliği kazanıyor. 
Bunlar için artan ölçüde kaynak bulma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Uzun 
yılların umursamazlığı ile Türkiye, temel madenierde de dış dünyaya muhtaç 
bir duruma geliyor. Bu, bugün kavranması zor boyutlara ulaşmış olan döviz 
sıkıntısını ayrı bir bunalıma dönüştürecek nitelikte. Özel sermaye, dayanıklı 
tüketim araçlarını yayma kolaylığının sınırlarını zorluyor. Bütün bunlar bur
juvazinin ekonomik sorunlarını derinleştiriyor. Ancak derinlik sadece burada 
değiL. Sınıfsal ve siyasal güçlükler de var. işçi sınıfı içinde'ki sosyalist bilinç
lenme ve örgütlenme süreci, 12 Mart öncesiyle karşılaştırılamayacak bir ni
telikte. Bu yüzden burjuvazinin bütün kesitleri, işçi sınıfına karşı tam bir 
birlik kurma gereksinimini duyuyor. 

Kurulan birliğin iki sonucu var. Birincisi, burjuvazinin itici ve çekici 
gücü olan büyük sanayi kesimi, kendisinden ekonomik açıdan geri diğer bur
juvazi kesitlerine ekonomik ödün vermek gereksinimini duyuyor. Büyük sa
nayi burjuvazisinin, ekonomik yararına olan, toprak reformunun savsaklan
ması bu yüzden. Siyasal açıdan büyük sanayi sermayesi bu savsaklamaya kat
Ianmak zorunda. Seçim yıllarında yüksek taban fiyatlarına katlanmak 
zorunluluğunu duyması gib\. Burjuvazi siyasal birliğini koruma pahasına daha 
geri bir ekonomik programa razı oluyor. Birinci sonuç, bu. Ikinci sonuç ise 
şu: Siyasal birliğini koruma pahasına daha geri bir ekonomik programa razı 
olan burjuvazi, işçi sınıfı ile daha sert bir mücadeleye hazırlanmak zorunlu
luğu ile karşı karşıya geliyor. 

Türkiye burjuvazisi, işçi sınıfının siyasal mücadelesine göre ekonomik 
mücadelesinin karşısında daha rahat bir tutum aldı. Ama yalnızca bir eğilim 
olarak. Bunun dışında karşılaştığı her yapısal ve devresel bunalımı, işçi sını
fının omuzlarına yüklemekten geri kalmadı. 1930 ve 1 970'lerin çok açık ör
neklerinde olduğu gibi. Işçi sınıfının siyasal mücadelesinin bastırılması ise 
sürekli olarak burjuvazirıin işini kolaylaştırdı. Her yapısal ve devresel bunalı
mının yükünü işçi sınıfının omuzlarına bindirme girişimlerini kolaylaştırdı. 

12 Mart, burjuvazinin sorunlarına yapısal ve sürekli çözümler getirmeden 
. 1973 seçimleriyle geriledi. Cephe Hükümeti ile birlikte daha geri ekonomik 

ve siyasal bir programla ortaya çıktı. Şimdi Türkiye yeni bir seçime yaklaşı
yor. Büyük burjuvazi ise sert bir mücadeleye hazırlanıyor. Hazırlık ekonomik 
mücadeleye dönük görünüyor. Ama bu mücadelenin politik bir mücadeleye 
dönüşeceğinden kuşku duymak için çok saf olmak gerek. Bu mücadelenin 
seçimlerle birlikte sona ereceğine inanmak için de çok saf olmak gerek. 

Ortada iki çözüm var. Biri, büyük burjuvazinin ekonomik ve politik prog
ramını kabul eımek. Bu faşizme razı olmak demek. Ikincisi, faşizmin daya
naklarını ortadan kaldırmak. Bu ise burjuvazinin geri ittifaklOl kıran, bir bü· 
tün olarak burjuvazinin gücUnü azaltan temelli ekonomik ve toplumsal düzen
lemelerle mümkün. Işçi ve emekçi yığınlarını, belli programlar etrafında top
lamakla mümkün. 8u yapılmadıkça salt seçimle faşizmi geriletmek ve yenmek 
kesinlikle mümkün değiL. üstelik seçimden önce böyle bir programla ortaya 
çıkmadıkça seçimden sonra böyle bir programı uygulamak. mümkün değiL. 
üstelik hem seçimden önce ve hem de seçimden sonra böyle bir programı açık 
bir sınıfsal tutarlılıkla savunan siyasal hareket olmadıkça bu programın hiç 
bir biçimde uygulanmaya konması mümkün deRii. 
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temel ekonomik sorunlarının, ekonominin önündeki 

partileri ve hükümetinin boyunu aştığını bilecek durum
birleşik sermaye cephesinin hükümeti olan Milliyetçi 

Büyük sermayenin, Cephe Hükümeti'nden iki önem
sıkı yönetimle birlikte tam boy faşizmi yerleştirerek 

durdurmak. Diğeri ise grevi i toplu sözleşmeli düzende üc
sınırlandırmak. 

itibaren gelişen olaylar, Cephe Hükümeti'nin sıkı yöneti
başarısızlıklarla karşılaştığını gösteriyor. Demirel'in 

başlattığı ve her yanıyla provokasyon işaretleri taşıyan 
kaldı. Demirel'in Hava Kuvvetlerinden beklediği ve diğer 

umduğu tepki ortaya çıkmadı. Hava Kuvvetlerinde 
Şura toplantısında alınan kararlardan da Demirel'in 

söylemek zor. Sıkıyönetim için Hora'nın S4!yrinden baş
iiIZ silah kalmış durumda. 
çatışmaya dönüştürmek için ciddi bir yarış var. Bu 

izledi. yaz başından itibaren gerek özel ve gerekse 
sözleşme görüşmeleri ön plana çıktı. Özel ve kamu ke

istekleri hep biribirini etkiliyor. Genel seçimlerin yaklaş
büyük partinin toplu sözleşme istekleri karşısındaki tu

etkiledi. Cephe Hükümeti'nin yönetimindeki kamu kuru
sözleşme imz.aladIIM. Cephe yöneticileri, ücret artışı 

karşısında ciddi bir direnme göstermediler. 
ücret artışlarını sınırlandırmada da, sıkıyönetimli faşiz

sermayeyi düş kırıklığına u�rattı. Büyük sermayenin 
kırıklı�ını ilçıkça yansıtıyor. Büyük sermayenin yeni hazır

kırık1ı�ınl açıkça gösteriyor. Sermaye daha sert bir müca
huırlık da kaçınılmaz. Çünkü bu hazırlı�ın temelli 

siyasal nedenleri var. Türkiye'nin en azından altı yıllık 
yerleştirme girişimlerinin geçici olmadı�ınııösteriyor. 

yıldır Türkiye'de faşizmi yerleştirme girişimleri var. 12 
bilJlayıp bugüne kadar süren girişimler var. Bu girişim· 

4öneminin yanttı�ı alt yapı üzerine 1960 yıllarında yı�ılan 
1970 yılına do�ru tıkanıklıklarla karşılaşmasıyla 

sermayesi, paıar ve finansman sorunlarıyla karşılaştı. 
dÜr1ÜSÜyle, bir yanda, işçi sınıfına; c;liAer yanda, banka serma-

nomik progn.mını unutmak zorunda kaldı. Grevleri askıya alıp enflasyonu 
tırarak gerçek ücretleri düşürmekle yetindi. Ekonomik planda başarısı 
la sınırlı kaldı. Siyasal plandaki ba�rısı çok daha büyük oldu. Bunlar 
yor. 

Bugün başta sanayi kesimi olmili<.la burjuvazinin önündeki 
açılmış olmaktan çok uzak. üstelik bunlar çok artmış durumda. 
şıma ve ulaşım alanında alt yapı eksiklikleri, ciddi bunalım niteliği 
Bunlar için artan ölçüde kaynak bulma zorunluluğu ortaya çıkıyor. 
yılların umursamazlığı ile Türkiye, temel madenierde de dış dünyaya 
bir duruma geliyor. Bu, bugün kavranması zor boyutlara ulaşmış 
sıkıntısını ayrı bir bunalıma dönüştürecek nitelikte. Özel sermaye, dayanıklı 
tüketim araçlarını yayma kolaylığının sınırlarını zorluyor. Bütün 
juvazinin ekonomik sorunlarını derinleştiriyor. Ancak derinlik sadece 
değiL. Sınıfsal ve siyasal güçlükler de var. işçi sınıfı içinde'ki sosyalist 
lenme ve örgütlenme süreci, 12 Mart öncesiyle karşılaştırılamayacak 
telikte. Bu yüzden burjuvazinin bütün kesitleri, işçi sınıfına karşı 
birlik kurma gereksinimini duyuyor. 

Kurulan birliğin iki sonucu var. Birincisi, burjuvazinin itici 
gücü olan büyük sanayi kesimi, kendisinden ekonomik açıdan geri 
juvazi kesitlerine ekonomik ödün vermek gereksinimini duyuyor. 
nayi burjuvazisinin, ekonomik yararına olan, toprak reformunun 
ması bu yüzden. Siyasal açıdan büyük sanayi sermayesi bu savsaklamaya 
Ianmak zorunda. Seçim yıllarında yüksek taban fiyatlarına katlanmak 
zorunluluğunu duyması gib\. Burjuvazi siyasal birliğini koruma pahasına daha 
geri bir ekonomik programa razı oluyor. Birinci sonuç, bu. Ikinci 
şu: Siyasal birliğini koruma pahasına daha geri bir ekonomik programa 
olan burjuvazi, işçi sınıfı ile daha sert bir mücadeleye hazırlanmak 
luğu ile karşı karşıya geliyor. 

Türkiye burjuvazisi, işçi sınıfının siyasal mücadelesine göre 
mücadelesinin karşısında daha rahat bir tutum aldı. Ama yalnızca 
olarak. Bunun dışında karşılaştığı her yapısal ve devresel bunalımı, 
fının omuzlarına yüklemekten geri kalmadı. 1930 ve 1 970'lerin 
neklerinde olduğu gibi. Işçi sınıfının siyasal mücadelesinin bastırılması 
sürekli olarak burjuvazirıin işini kolaylaştırdı. Her yapısal ve devresel 
mının yükünü işçi sınıfının omuzlarına bindirme girişimlerini kolaylaştırdı. 

12 Mart, burjuvazinin sorunlarına yapısal ve sürekli çözümler 
. 1973 seçimleriyle geriledi. Cephe Hükümeti ile birlikte daha geri 

ve siyasal bir programla ortaya çıktı. Şimdi Türkiye yeni bir seçime 
yor. Büyük burjuvazi ise sert bir mücadeleye hazırlanıyor. Hazırlık 
mücadeleye dönük görünüyor. Ama bu mücadelenin politik bir 
dönüşeceğinden kuşku duymak için çok saf olmak gerek. Bu 
seçimlerle birlikte sona ereceğine inanmak için de çok saf olmak 

Ortada iki çözüm var. Biri, büyük burjuvazinin ekonomik ve 
ramını kabul eımek. Bu faşizme razı olmak demek. Ikincisi, faşizmin 
naklarını ortadan kaldırmak. Bu ise burjuvazinin geri ittifaklOl kıran, 
tün olarak burjuvazinin gücUnü azaltan temelli ekonomik ve toplumsal 
lemelerle mümkün. Işçi ve emekçi yığınlarını, belli programlar etrafında 
lamakla mümkün. 8u yapılmadıkça salt seçimle faşizmi geriletmek 
kesinlikle mümkün değiL. üstelik seçimden önce böyle bir programla 
çıkmadıkça seçimden sonra böyle bir programı uygulamak. mümkün 
üstelik hem seçimden önce ve hem de seçimden sonra böyle bir programı 
bir sınıfsal tutarlılıkla savunan siyasal hareket olmadıkça bu programın 
bir biçimde uygulanmaya konması mümkün deRii. 



TlJRKiYE'DE YIJRIJYIJS 

SERMAYE TÜRK İş 
ELELE 

İŞBİRLİKCİ CEPHEDE 
DISK de aynı hafta, merke-l.i 

Prag'da ve Avrupa temsileiliei Dogu Ber
lin 'de olan Dünya Komünist İşçi Kanfe
derasyonuyla bir anlaşma imzaJamıştır. 
Bu anlaşmanın ne oldueu açıklanmal.
dır. Siz, DISK'in de bu komünist (.eşki· 
lata üye oldueunu zannediyoruz. DISK, 
Türk işçisi adına hangi ideolojik oyunla
nn içine girdigini, hangi anlaşmajan im
zatadıg.nı ve bunlann neleri kapsadı�ını 
bir an önce kamuoyuna açıklamalıdır." 

Bu sözler, ülkenin en çok üyeye 
fakal işçiler arasında en az ilibara sahip 
işçi konfederasyonunun Genel Sekrete· 
rine aitti. Sermayeye sadık Şide, hızla
nan sınıf bilinçlenmesi karşısında yaz 
sıcak!an görmüş dondunna örnegi hızla 
eriyen Türk.lş'in yannki hal-i pür mela
Iini çok iyi gören bir yetkili olarak, 7.3-
man zaman böylesi umutsuz çıkışlar ve 
jumallerle durum vaziyetini kurtarmaya 
çalışıyordu. 

Sermayeye sadık Şide. DISK Genel 
Başkan Vekili Rıza Güven'in, bir süre 
önce Do�u Berlin 'de Dünya Komünist 
lı;çiler Konrederasyonu ile bir anlaşma 
imzaladıgmı, bunun basılı belgelerinin 
ellerinde oldugunu söylüyordu. 

Saldın kampanyası, sa� basının tüm 
unsurları tararından aynı anda başlatıl· 
mış, "sendikacı" unsurJan tarafından 
sürdürülüyordu .. 

"Işçi" adıyta jelatinlenm;ş sennaye 
konfederasyonunun Genel Sekreterine 
göre, DISK 'in Kıbns Rum Kesimindeki 
Dünya Komünist Işçiler Kontederasyo
nuna baeıı TEO ile de işbirliei vardı. 
Bunu TEO Genel Sekreteri açıklamışt,. 

Sermaye, "şırnank çocueu" Türk· 
lş'i OıSK'In ÜZerine saldırmakla görev
lendirmlşti. Neden? .. 

- SERMAYECI 
ELELE 

IŞBIRLIKÇı CEPHEDE 

Bu aslında çok doRal, aksi düşünü
lemez bir olguydu. Ama son günlerde 
kargaları bile güldünneyen gerekçelere 
mal bulmuş maeribi gibi sanlarak yapı
lan bu hücumların kısa vadede beklenti
si neydi'? Sermaye hangi te'.lgahlarda, ne 
gibi kara kuma'ilar dokumayı amaçlıyor. 
du ki, şırnaıık çocuR:unun iplerini böy
lesine gevşetmişti? 

Bunun yanıtını bulmak için öyle 
uzun boylu düşünmeye gerek de yoktu. 
Geçen hatta başında açıklanan, hüküme. 
tin h81.lrtıklannı tamamlayıp Mcclis Ha'i
kanlı�ına sunmayı karartaştırdı�ı iki ka. 
rar WaTIII, Türk-İş'in sermaye adına 
çıkardı�ı gürültünün ve boğuntunun ne. 
deniydi. 

lIükUınetçe hazırlanan iki tasarıdan 
biri "a'iırı LtCrcı artııılarına dayanan grev. 
lerı önleye-cel.." ve kamu kuruluşlannda 
toplu s<izlc1me yapmaya yetkili "tek 
kurulU4" nilellı!ini w:y'\cak "Merkezi 
Toplu {lj Sözl�meıı TdUfISI" adını la. 
,lyorıJu. 
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lJir'Gr,hk (Jto.yı ... 

Digeri ise, I{enel ekonomik durum, 
gelir da�ılımı ve gerekti�Inde bütün un· 
surtan �öxönüne alarak tüm ülke iş ku· 
lu, işveren ve mahal itibanyla riyatlar 
ile ücret, kar, kira, raiz gibi unsurlar 
açısından axami artııı oranları veya ta· 
banları saptayacak "Ocret, Viyat ve <Le· 
lirler Kurulu" teşkilini ön�ijrcn bir l.ııı
sanydı. 

MC, bu iki tasarıyla, açıkça, iııçinin 
aşına, ekmcelne el atmayı tasarlıyor"u. 
Zaten lasarılar da fiyat artışlarının "aşı· 
n ücreL taleplerinden dogdu�u" görü
şünden hareketle haıırlanmanıış mıydı? 

PEKı ıŞÇı SıNıFı NE DER'! 

Işçi sınırının bilinçli unsurları ile sı
nır sendikacılı�ını slo�an edinen sendi. 
kaları, konfederasyonu ne olacaklı? On
ların da, eli kanlı MC'ııin sözü edilcn la
sarılarına karşı bazı Las.arıları. hazı cy· 
lemleri olacaktı Yoamanı gelrli�inde. 

Itite, sermaye, şımarık mahdumu 
TUrk.lıı aracılı�ıyla bu Lasarıyo. karşı 
direnecek gen;l'k sendikaların ve konre· 
derasyonların yani OISK'in mücadelesini 
bof(mak, onu Ilimdirlen bir takım "suç"· 
larla sindirip başka ulanlara çekmek ve 
orada savunmaya yönellmek niyetinde. 
dir. Ve kargaları bile giiletürmeyccek 
kadar ı.,rülünç gerek�clcr bu niyete hiYo' 
met etsin diye piyasaya ı;ürülmektedir 
bu ı;.inlerdc. 

CIA ile haşır neşir oldu�u, üyesi bir 
sendika tararından belgeleriyle kanıtla
nan T'urk.lş, 'iirndi &u�lu aramaktadır. 

Siiylenecek çuk şey vardır, ya eta 
hiçbir şey yoktur. Amıı bahtı kararmış 
Türkiye burjuv87.isinf' \'C onun herşeyi 
sarıı.rmış Türk-Iş'Ine Türkiye işçi sınırı
nın söyleyecekleri bazı şeyler mutlaka 
vardır. Zamanı Keldi�inde hepsi siiylene· 
cektir. 

SADıK SEKRETERIN 
HıRÇıN GENEL BAŞKANı 

Genel sekreter Südık �ide OISK'i 
jurnallemf' �örevini ira ederken, Genci 
Başkan Hülil Tunc,,' da uxman �erbetçi 
FeYYoiogıu ilp kata karaya vermi!i giirü· 
'iüyordu aynı tı:ün1erde. 

Toplantı dağılırkcn FeY?ioeıu, MC'· 
nin iktidar oldunundan bu yana işçilere 
neler yaptı�ını (!) bir bır anlattı. Tabii 
bunlar arasında Seydh$chir'dc, Iskcnde
run'da. Bursa'da yııptıklıın yoktu. Söz 
sırası Tuncv'a �eldiK'indc, o �öyle konuş
tu: 

"Kamu sekWrunde i!içi kesiminde 
son "rünlerde ortaya c.;ıkan huxursuzluk 
ve partiYoanlıklıırlıı önlenmesi için hükü
mctin tf'dbirlcr !tcLirmesin! bekliyoruz. 
Kesinlikı.' bilinmelidir ki, Anayasanın 
lanıdı�ı hak ve <iYogürlükler içinde işçi 
haklarından en ufak bir kısıtlama yapı· 
lamıyacaklır. " 

Tunç, huzursuzluk yaralın, parti
zanlık yapan MC hükümetinden, huzur
suzluk ve partiunlılı önlemes,in; istiyor
du. 

Ne demeli; 1\ınç mantılı mı. ser
nıaye şaşırtmacası mı? 

GÜNAYDıN TUNÇ 

Türk-Ifin Genel Başkanı inciler 
saçmaya devam ediyordu. Aynı ıaman
da yaz ortasında y17. uykusundan uyan
dıeını da gösteriyordu. 

Aylardan, hatta yıllardan beri her 
sendika ları ettiklerinde, kendilerini kapı 
dışında bulan Günaydın Gazetesi emek
çilerinin mücadelesi Ileri boyuUara ve 
belki de ka7.anma noktasına ulaştıeında, 
durum Halil Bey tarafından yenı tarke
diliyor ve gazete patronuna "yaptıklı
rın karşısında daha flZla hareket.5iz ka· 
lamayacaRız" deniyordu. Tabii bu' söz
ler, biraz çaresizlik, biraz da mahcubi
yet kokuyordu. 

URFA'DA ŞENLIK ... 

Harta ba'ilarında Urra'ya giden Dev· 
let Bakanı Mustara Kemal Erkovanomer
ke? ilçeye ba�1ı Yamaçaltı köyünde, ki)· 
yün duvarlarını süsleyen "Milli devlet, 
güçlü iklido.r", "Genç Bozkurtların akını 
durmayacaktır", "Başbuj! Türkeş" slo· 
ganlan altında köylülere toprak da�ıllı.' 
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açısından axami artııı oranları veya ta· 
banları saptayacak "Ocret, Viyat ve <Le· 
lirler Kurulu" teşkilini ön�ijrcn bir l.ııı
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MC, bu iki tasarıyla, açıkça, iııçinin 
aşına, ekmcelne el atmayı tasarlıyor"u. 
Zaten lasarılar da fiyat artışlarının "aşı· 
n ücreL taleplerinden dogdu�u" görü
şünden hareketle haıırlanmanıış mıydı? 

PEKı ıŞÇı SıNıFı NE DER'! 

Işçi sınırının bilinçli unsurları ile sı
nır sendikacılı�ını slo�an edinen sendi. 
kaları, konfederasyonu ne olacaklı? On
ların da, eli kanlı MC'ııin sözü edilcn la
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lemleri olacaktı Yoamanı gelrli�inde. 
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hiçbir şey yoktur. Amıı bahtı kararmış 
Türkiye burjuv87.isinf' \'C onun herşeyi 
sarıı.rmış Türk-Iş'Ine Türkiye işçi sınırı
nın söyleyecekleri bazı şeyler mutlaka 
vardır. Zamanı Keldi�inde hepsi siiylene· 
cektir. 

SADıK SEKRETERIN 
HıRÇıN GENEL BAŞKANı 

Genel sekreter Südık �ide OISK'i 
jurnallemf' �örevini ira ederken, Genci 
Başkan Hülil Tunc,,' da uxman �erbetçi 
FeYYoiogıu ilp kata karaya vermi!i giirü· 
'iüyordu aynı tı:ün1erde. 

Toplantı dağılırkcn FeY?ioeıu, MC'· 
nin iktidar oldunundan bu yana işçilere 
neler yaptı�ını (!) bir bır anlattı. Tabii 
bunlar arasında Seydh$chir'dc, Iskcnde
run'da. Bursa'da yııptıklıın yoktu. Söz 
sırası Tuncv'a �eldiK'indc, o �öyle konuş
tu: 

"Kamu sekWrunde i!içi kesiminde 
son "rünlerde ortaya c.;ıkan huxursuzluk 
ve partiYoanlıklıırlıı önlenmesi için hükü

Tunç, 
zanlık yapan 
suzluk ve 
du. 

Ne 
nıaye şaşırtmacası 

Türk-Ifin 
saçmaya 
da yaz ortasında 
dıeını da 

Aylardan, 
sendika 
dışında 
çilerinin 
belki de 
durum 
diliyor 
rın karşısında 
lamayacaRız" 
ler, biraz 
yet kokuyordu

URFA'DA 

Harta 
let Bakanı 



41 aileyl' 6.700 dönüm toprak verilmiş· 
ti. önümüzdeki ay içinde daha 333 aile 
loprag-a "kavuşacaktı". 

Urra'da kaplumbala hızıyla yapılan 
toprak dalllJml çalışmalan bir süre ön· 
cesine kadar kamuoyunda "gırgır" ko· 
nusu olmuştu. Şimdi buna bile gerek 
duyulmuyordu. Böyle giderse, Urra'da 
toprakslZ aile kalmaması için 21. yüz
yılı beklemek gerekecekti. 

41 aileye dalıtılan toprak, milliye· 
Li ve cibilliyeti konusunda çeşitli söy· 
lentiler dolaşan bir gazetede önemli bir 
haber olarak yer buldu. Gazetenin mu
habiri toprak dalllJml sırasında tuttu
lu noUarda, gençlerin (!) Türkeş ve Er
kovan lehine büyük tezahüratta bulun
duklanru irade ediyor ve köylülerin bu 
Işten ne kadar memnun olduklannı şöy· 
le anlatıyordu: 

"8 nüfusum var, eskiden'90 dönüm 
anzim vardı. Şimdi 130 dönüm arazi 
verdiler. Allah devlete zeval vermesin 
çok muUuyum. Bugün benim bayra
mım." 

Bu sözler, Urfa'da yaşayan bir köy· 
lünün sözlerinden çok orada ne yazaca· 
lı kendisine önceden dikte ettirilen bir 
"görevlinin" dile gelmesini istedili te
mennilerdi. 

HORA ... 
KEYIFLER FORA 

Hora konusu, hafta içinde de Öne-

kümetin Işçi ücreLleri ve toplu sö:t,leş
meler için yeni kara tasanlar hazırladı
eı bir dönemde, günde beş öl!:ün Hora 
dinlemek, Hora seyretmek ve 1I0ra ko· 
nuşmak, MC'nin başı Demirel ve "çev
re"sinin arayıp da bulamadıkları bir 
durumdu. Neyse ki, "sol basın" da bu 
konuda Cephe Başına razla zorluk Çı
karmadı. TV, gemide özel olarak görev
lenC:irdi�i ekiple, Hora'nın Türkiye'nin 
tek sorunu yapılması işlevine kendince 
önemli katkıda bulunuyordu. Açlık, 
yoksuııuk, artan fiyatlar işçi sınıfına ha
zırlanan tuzaklar, yasaklar, işkenceler ve 
daha neler neler ... 

Geçtillmiz harta içinde menü Ho
ra'ydı. Yiyen yedi, yemeyen aç kaldı. 

mini korudu. riyatlann hı:"a arttılı, hü-

SAVAŞ OLASıllGI KESINLIKLE 
ÖNLENMELIDIR 

Ege'deki kıta sahanlığı sorunu, kıta sahanllğı ile ilgili iki ülkenin çıkarla
rının hiç gerektirmediği bir biçimde, barutla kıvllClmın birbirine boyuna yak· 
laştırıldığı bir duruma SOkulmuştur. Maceracılığın kılavuzluk ettiği bir poli
tikanın, kıvılcımın baruu ne zaman değdiğini görememesi kadar doğal bir 
sonuç olamaz. 

Bir yanda Ankara'daki Demirel hükümeti, diğer yanda da Atina'daki Ka
nmanlis hükümeti, kıta sahanlığı sorununu, hukuksal bir sorun olmaktın 
bilinçli olarak çıkarmışlar, kısa görüşlü politikaları için sömürülecek bir yatı
rım konusu haline getirmişlerdir. 

Ege'de yaratılan gerginlik nedeniyle iki ülkenin sürükleneceği bir macen, 
kıta sahanhğı sorununun temelinde yatan verilerden de değil, bizzat karşılıklı 
maceracı tırmanmanın sonuçlarından doğacaktır. 

Ne Demirel hükümetinin ne de Karamanlis hükümetinin Ege politikasının, 
şu veya bu biçimde, anlaşmazlığı çözümlemeyi amaçladığı ileri sUrülemez. O 
kadar ki, bir Demirel hükümetinin, kıta sahanlığı sorununun temel verilerin
den haberdar olduğu sanılmamalıdır. Hükümetin tuttuğu gözü kapalı doğrul
tu, ulusal hakların savunulduğu imajını verecek kadar dahi inandırıcı değildir. 

Kaldı ki, gerek Türkiye'nin gerekse Yunanistan'ın ulusal çıkarlarının ge· 
rektirdiği bir çözüme ulaşılması, değil savaşın, savaş olasılığının bile akla gel
meyeceği yollardan geçebilir. Başka yol da yoktur. Bir savaş olasılığı, ulusal 
çıkarları savunur gözüken bir politika için de kabul edilebilir değildir. Ulusal 
çıkarlar, ulusun ezici çoğunlu�unun, emekçi halkın çıkarlarıdır. Emekçi halk 
savaşın değil, barışın kazanılmasını istiyor. 

O halde, bir savaş olasılığı kesinlikle önlenmelidir. 
Oysa, Demirel hükümetine muhalefet durumundaki CHP, Ege sorununun 

politik düzeyde ele alınışına, Demirel hükümetinden daha yapıcı, daha barışçı 
düzeyde ele alını�ını, Demirel hükümetinden daha yapıcı, daha barışçı yönde 
yaklaşmamaktadır. CHP'nin Ege bunalımına yaklaşımı, birtakım çevrelere ve· 
rilecek güven hesapları, kuanılaaok puanlar, ya da "gerçek bir burjuva milli
yetçiliği" açısındı" utmin edici olıbilir. Ama ulusal çıkarlar, emekçi halkın 
güvenlik içinde yaş .. mını sürdürmesi açısından, güven vermeyici bir politikadır. 

Yunanistan'ın da Türkiye'nin de Ege'de ulus .. 1 çıkarları vardır. fakat bu 
uluS<il1 çıkarların gerçekleşmesi, ancak Ege'de barışın sürekli olarak sağlanma
sıyla mümkün olabilir. En önemlisi Yunanistan'la Türkiye ansındaki barı�ın. 

TIp GenelBaşkanı'nın YüRüYüŞ'ün 16. sayfasında bclirtti�i gibi: 

"Sorunun, mutlaka barışçı yoldan çözümlenmesi kabul edilmeli ve sağ· 
Ianmalıdır. Barışçı olmnsa silahla da olur gibi bir düşünce kafalardan silinip 
atılmalıdır. Barışçı yol tartışmasız ve tereddütsüz benimsendikten sonra bu· 
nun somut yöntemleri bulunmalı ve uygulanmalıdır. Sorun bugün budur. 
Diğer bütün sorunlar, iddialar, savaşın önlenmesi sorunu karşısında ikinci plan 

.planda kalır. Bugün için hiç bir sorun savaşın önlenmesi kadar önemli 
değildir." 

YENİSÜREK 
AVLARI MI 

BAŞLIYOR? 
Geçen harta içinde, gazetelerin ilk 

sayralannda "işkence" bqıııı altında 
yer alan bir haber, arkası kesllmek isten· 
meyen gedikli bir bukı politikasının 
yeni bir örneaini veriyordu. 

Olay Temmuz'un 28'inde yer almı,
tı. Doı!ubeyazıt'ın Ortadirek köylüleri, 
herzaman ki gibi, Van'ın Muradiye ilçesi
ne bal!:lı GüJüzar köyünde kendilerine 
ait yaylada bulunuyorlardı. Obanın er
kekleri çotunlukla köydeki ürünü kal
dırma ueraşındaydılar. Ancak saat 14.00 
sularında, seyyar jandarma yüzbaşısı Ha
cı Ömer Şahin ve emrindeki 16 jandar
ma eri ile birlikte obaya baskın verilme
si, bu görünümü baştan aııa�ıya deeiş· 
tiriyordu. 

KAÇAKÇılıK 

Olaylar daha sonra şöyle gelişti: 
Yüzbaşı, koyun sayısını gösteren bir 

beyannamenin köylüler tararından gös· 
terilmesini istedi. Ancak, köylülerin be· 
yannameyi göstenneleri, yüzbaşının "ik
na" olmasına yetmiyordu. YÜZbaşı Şa
hin, köylülerin "kaçakçılık" yaptıklan 
kanısında ısrarlıydı. Köylülerin söz alma
lanna olanak bile verilmeden, salılacak 
koyunlann jandannaca toplanması em
rediidi. Köylüler koyunlan vermediler. 
Bunu yüzbaşının silahını çekerek 5-10 
kez havaya ateş etmesi izledi. Bu sırada, 
olay yerindeki kadın ve çocuklann dip
çiklendili görüldü. Hamile bir kadın 
dipçik darbeleriyle baygın düşüyor· 
du. Sürekli kan kaybeden genç kadın 
çoculunu düşürecekU. 

IKINCI AŞAMA 

Opensyonun bu aşamasında, belli 
bir amaca vanlmadılı anlaşıhyordu. Az 
sonra karakoldan yedek kuvvet getiril
diei görüldü. Koyunlara dokunulmadan, 
olay yerindeki beş erkek alındı. 5 köy
LÜ, önce Do�ubeyazıt'a ballı Harabe kö· 
yü karakoluna, sonra Çetenil (Teperiz) 
köyüne göt.üri.ildüler. Bu kez sıra "dayak 
operasyonuna" gelmişti. 

Aynı slfaıarda, köyden geçerek yay_ 
laya gitmekte olan bir taksi durdurulu. 
yor ve taksinin içindeki k14ı "karakola davet" ediliyordu. 

Taksiden indirllerek karakola davet 
edilen köylü de, kaçakçılık yapbIı iddi
asıyla aRır kürurterle alırlandI. Dayak 
raslı ise, küfUrii tamamlamak üzere beko 
liyordu. Dayak (aslının burada kalma· 
dı�ı. 40 km. uzaklıktaki ŞÜlbahan (Tel. 
çeker) köyündeki karakolda da benzeri 
bir fasıhn uygulandı eı kısa sürede duyul
du. 

Bu arada, olayın durduruJmasl için 
Dol!:ubeyazıt Merkez Komutanlılına gi_ 
den 70 yaşındaki ihtiyar ile bir genç de 
hakaretle karştlaşbklanru bildirdiler. 70 
yaşındaki ihtiyar, tartaktanmanın izle
riyle ve utradıRı hakaretlerin atırlılı 
altında olay yerin�eD aynJacakb. 

GÜRBULAK'TA 

öte yandan, Dolubeyazıt ilçesine 
ba�lı Gürbulak hudut kapwnda da baş. 
ka olaylara tanık olunuyordu. Sabahın 
erken saatlerinde kapıda görevli bulu
nan nakliyat şirket temsilcileri, lokanta 
ve kahve sahipleri dipçiklenerek bölge
den uzaklaştınldılar. Yapılan müracaat· 
lar da cevapsız kalacaktı. 

Daha önceleri Gürbulak köyünde 
bulunan bölük komutanı ıbrahim Bay· 
kal'ın uygulamalan hakkında da ciddi 
iddialar vardı. tıeri süriildülüne göre, 
Baykal köyü bir süre önce güpegündüz 
kurşımlamış, köydeki iki dükkanın ka· 
PlSlni kırarak içerdeki eşyalan dalıtıp 
kasadaki paralan gaspetmiştl. 18 Ekim 
1975 günü de, ARn 'dan gelen jandar
malar, Do�ubeyazıt ilçesindeki jandar· 
malarla birlikte, "kaçakçılık" iddiası ile, 
1 kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanma· 
sıyla sonuçlanan olaylar içinde olmuş· 
lardı. 

Olaylann geçti�1 bölgede yqayan· 
lar için, daha az önemli olmayan bir 
sorun ise, olaylar hakkında basına yan
sıtmaya çalıştıkları bilgilerin "ilerici" 
bilinen basında sempati bulmamasıydı. 
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arttılı, hü-hü-

SAVAŞ OLASıllGI KESINLIKLE 
ÖNLENMELIDIR 

sorunu, kıta sahanllğı ile ilgili iki ülkenin çıkarla
biçimde, barutla kıvllClmın birbirine boyuna yak· 

SOkulmuştur. Maceracılığın kılavuzluk ettiği bir poli
ne zaman değdiğini görememesi kadar doğal bir 

Demirel hükümeti, diğer yanda da Atina'daki Ka
sahanlığı sorununu, hukuksal bir sorun olmaktın 

kısa görüşlü politikaları için sömürülecek bir yatı
getirmişlerdir. 

gerginlik nedeniyle iki ülkenin sürükleneceği bir macen, 
temelinde yatan verilerden de değil, bizzat karşılıklı 

sonuçlarından doğacaktır. 
hükümetinin ne de Karamanlis hükümetinin Ege politikasının, 

anlaşmazlığı çözümlemeyi amaçladığı ileri sUrülemez. O 
hükümetinin, kıta sahanlığı sorununun temel verilerin

sanılmamalıdır. Hükümetin tuttuğu gözü kapalı doğrul
savunulduğu imajını verecek kadar dahi inandırıcı değildir. 

Türkiye'nin gerekse Yunanistan'ın ulusal çıkarlarının ge· 
ulaşılması, değil savaşın, savaş olasılığının bile akla gel

geçebilir. Başka yol da yoktur. Bir savaş olasılığı, ulusal 
bir politika için de kabul edilebilir değildir. Ulusal 

çoğunlu�unun, emekçi halkın çıkarlarıdır. Emekçi halk 
kazanılmasını istiyor. 

olasılığı kesinlikle önlenmelidir. 
hükümetine muhalefet durumundaki CHP, Ege sorununun 
alınışına, Demirel hükümetinden daha yapıcı, daha barışçı 

Demirel hükümetinden daha yapıcı, daha barışçı yönde 
CHP'nin Ege bunalımına yaklaşımı, birtakım çevrelere ve· 

kuanılaaok puanlar, ya da "gerçek bir burjuva milli
edici olıbilir. Ama ulusal çıkarlar, emekçi halkın 

sürdürmesi açısından, güven vermeyici bir politikadır. 
Türkiye'nin de Ege'de ulus .. 1 çıkarları vardır. fakat bu 

gerçekleşmesi, ancak Ege'de barışın sürekli olarak sağlanma
önemlisi Yunanistan'la Türkiye ansındaki barı�ın. 

YüRüYüŞ'ün 16. sayfasında bclirtti�i gibi: 

barışçı yoldan çözümlenmesi kabul edilmeli ve sağ· 
silahla da olur gibi bir düşünce kafalardan silinip 

tartışmasız ve tereddütsüz benimsendikten sonra bu· 
bulunmalı ve uygulanmalıdır. Sorun bugün budur. 

iddialar, savaşın önlenmesi sorunu karşısında ikinci plan 

si, bu görünümü baştan aııa�ıya deeiş· 
tiriyordu. 

KAÇAKÇılıK 

Olaylar daha sonra şöyle gelişti: 
Yüzbaşı, koyun sayısını gösteren bir 

beyannamenin köylüler tararından gös· 
terilmesini istedi. Ancak, köylülerin be· 
yannameyi göstenneleri, yüzbaşının "ik
na" na" olmasına yetmiyordu. YÜZbaşı Şa
hin, köylülerin "kaçakçılık" yaptıklan 
kanısında ısrarlıydı. Köylülerin söz alma
lanna olanak bile verilmeden, salılacak 
koyunlann jandannaca toplanması em
rediidi. Köylüler koyunlan vermediler. 
Bunu yüzbaşının silahını çekerek 5-10 
kez havaya ateş etmesi izledi. Bu sırada, 
olay yerindeki kadın ve çocuklann dip
çiklendili görüldü. Hamile bir kadın 
dipçik darbeleriyle baygın düşüyor· 
du. Sürekli kan kaybeden genç kadın 
çoculunu düşürecekU. 

IKINCI AŞAMA 

Opensyonun bu aşamasında, belli 
bir amaca vanlmadılı anlaşıhyordu. Az 
sonra karakoldan yedek kuvvet getiril
diei görüldü. Koyunlara dokunulmadan, 
olay yerindeki beş erkek alındı. 5 köy
LÜ, önce Do�ubeyazıt'a ballı Harabe kö· 
yü karakoluna, sonra Çetenil (Teperiz) 
köyüne göt.üri.ildüler. göt.üri.ildüler. Bu kez sıra "dayak 
operasyonuna" gelmişti. 

den 70 yaşındaki ihtiyar 
hakaretle karştlaşbklanru 
yaşındaki ihtiyar, tartaktanmanın 
riyle ve utradıRı hakaretlerin 
altında olay yerin�eD aynJacakb. 

GÜRBULAK'TA 

öte yandan, Dolubeyazıt 
ba�lı Gürbulak hudut 
ka olaylara tanık olunuyordu. 
erken saatlerinde kapıda 
nan nakliyat şirket temsilcileri, 
ve kahve sahipleri dipçiklenerek 
den uzaklaştınldılar. 
lar da cevapsız kalacaktı. 

Daha önceleri Gürbulak 
bulunan bölük komutanı 
kal'ın uygulamalan hakkında 
iddialar vardı. tıeri 
Baykal köyü bir süre 
kurşımlamış, köydeki 
PlSlni kırarak içerdeki 
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malar, Do�ubeyazıt 
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1 kişinin ölümü ve 6 
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lardı. 

Olaylann geçti�1 
lar için, daha az önemli 
sorun ise, olaylar hakkında 
sıtmaya çalıştıkları bilgilerin 
bilinen basında sempati 



LODUMLU' DAKI 
GÖÇÜKTEN MHP'1i 

MÜHENDİS SORUMLU 

• 
ışçilerin ölümlerine neden oLan 

olayların başında göçük geliyor. Şimdi· 
diye dek başta kömür ocaktan olmak 
üzere yüzlerce işçi öldü, Aslında göçük 
önüne geçilerneyecek bir olay deRil. 
Ama işverenlerin işyerinde hiçbir' iş gü· 
veniiIi &atlamamalan, san sendikalann 
da buna yardımcı olmalan göçükleri ve 
iş k.azalannı alışılagelmiş olaylar haline 
getirdi. PatronJann ve san sendikalann 
bu tutumlanna sennaye basını elverdi
lince yardımcı olmaktan geri kalmıyor. 
Yanın yüzlerce işçi ölsiln, bu onlan hiç 
ilgilendinniyor. Yeşilköy baskınım" 
dört kurbanının (ototrananna birinci 
sayCalar oıdu� gibi aynlabiliyor. Ser
maye basını günlerce baş sayfalannı 
buna ıyınyor, yaygarayı basıyor. 

LODUMLU'DAKI GöÇOK 

12 A�ustos günü bir göçük oldu. 
Alışılagelmiş göçüklerden de öte bir an
lam taşıyor. Bilinçli bir cinayet denile· 
bilir. Ankara-Eskişehir yolunda ve An: 
kara'ya 15 kiJometrc uzaklıktaki çayır· 
mera yöresinde YSE 5. Bölge'ye baA:h 
LODUMLU adında bir işyeri var, Bura· 
da YSE Genel Müdürlü�ü'ne ait eAitim 
binalan yapılmakta, Yalnız bu eAitim 
binalannı YSE 5. Bölge mi, yoksa mü· 
teahhit mi yaptmYoOr belli deRi!. ln,a· 
atWd mühendis ise iş�i düşmanlıeı ile 
tanınmış MHP'li bir komando. Sürveyan 
işçibaşı denilen iki yardımcısı var. Mü· 
hendisten daha iyi MHP'li olduklannı id· 
dia ediyorlar. Yapılmakta olan· e�itim 
binasının kanalizasyon inşaatında işçiler 
kanala inip çalışmak istemiyorlar. çün· 
kü hiçbir tedbir alınmadlllOl biliyorlar. 
Kanalın eni Iki metre, boyu dörtbuçuk 
metre. Buna raernen kanalın içine kalas 
döşenmemiş. Toprak yumuşak ve kay· 
maya ıon derece elverişli. Kanalın bu 
durumu MHP'li mühendisi hiç ilgilendir· 
miyor. Zaten ülkücülüeüyle övünüyor. 
Işçilerin inmek istememelerine karşın 
mühendla "benden daha mı iyi biliyor· 
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sunuz? Hiçbir şey olmaz. Emir veriyo· 
rum gireceksiniz!" diyor, Işçiler kanala 
girip bir süre çalışıyorlar. Tehlikeli du· 
rumu gözleriyle bir kez daha gördükten 
sonra kanaldan Çıkmak istiyorlar. Mü· 
hendisin yardımcılan israr ediyorlar ka· 
nalda çalışmalan için. "Borulan döşe· 
yip çıkmız. O zamana kadar birşey ol· 
maz. Biz biliyoruz." diyorlar. Bu büyük 
kanallan yapmak için iki işçi yeniden 
çalışmaya devam ediyorlar. Çok kısa bir 
süre sonra birinci göçük meydana geli
yor. Işçilerden Mustafa OIker ve Meh
met Zarif göçük altında kalarak ölüyor· 
lar. Arkadaşlannın göçük altında kaldı. 
eını gören dieer işçiler de onlur kurtar
mak amacıyla kanalizasyona iniyorlar. 

GÖÇOK OLAYıNDAKI SORUMLULUGUN ÖRTBAS EDILME
SI ıÇIN ıŞÇILER OZERINDE BASKı YAPılıYOR. KENDISI 
ILE GÖROŞTOGOMOZ BIR ıŞÇı: "BURADA ÇAlıŞANLAR 
OLARAK ŞAHIDIZ. SA YCILlK BIZI ÇAGIRDlGI ZAMAN 
GERÇEKLERI ANLATACAGız. GÖÇOKTEN ARKADAŞLA
RlMIZ ÇıKARıLDıKTAN SONRA SÖZDE TEDBIR ALINDIGı
NI GöSTERMEK ıÇIN KANAlıN ıÇINE KALAS ATIlLAR. 
KANAlıN ETRAFlNDAKI TOPRAKLARı DOZERLE TEMIz
LEDILER. SENDIKANıN DA YARDıMıYLA OLAYı KAPAT
MAK ISTIYORLAR." 

Bu sırada meydana gelen ikinci göçükte 
işçilerden Fahrettin Coşkun, Kadir Tay· 
ve, Ruşen Bayar ölüyorlar. Belirtildiline 
göre, ölen işçilerden üçü sigortasiz. Işçi. 
ler işe alındıktan üç ay sonra sigorta ya
pılıyor. Göçükten hemen sonra ülkücü 
mühendis ve ild yardımcısı kaçıyor. YSE 
Genel Müdürlüeü'nden bir yetkili ise gö
revini yapmakta gecikmiyor. Telefonıa 
sekreter kızı arayarak bilgi alıyor:'ölen. 
ler arasında mühendis yoksa önemli dt>· 
AH" diyor. 

"ALLAH BOYOKTOR .. " 

Göçükten sonra sendika hayatında 
işyerine gelmemekle övünen KöYYS&
ış Sendikası Genel Başkanı Sıidık öz· 
kan ve Genel Sekreter Nazım Çakırollu 
işverenin suçluJulunu örtbas etmek, iş· 
çilere baskı yapmak Için elinden geleni 
esirgemediler. Göçüklen kurtulan i,çi 

"Bizi zorla kanala soktunuz. Sizden sen· 
dikacı nu olur?" deyince Sadık özkan 
"Allah büyüktür" diyerek .. ndikacılılı· 
Lu kanıtladı. Bununla da kalmadı. Kur
tulan j,çiye, savcılıRa olayın gerçek 
yönlerini anlatmam8Sl için bala yaptı, 

ıŞÇILER KARARLI 

Tüm bu yap�anIara ye boslalan 
karşı işçilerin tepkileri büyüyor. Kendili 
ile görüıtii�üınüz bir ilÇI . 'burada çah
ıanlar olarak ıahidiz. Savcılık bizi Çatır
dılı zaman gerçekleri antatacatız. Gö
çükten arkaclqlanmız Çıkanldıktaıı ana
ra &Özde tedbir alındı�ını g(iotemıek Için 
kanalın içine kalas attılar. Kanalın eta· 
(ındaki topraklan dozerle temlzledUer. 
Sendikanın da yardınuyla olayı kapal· 
mak istiyorlar." diyor. 

• 

ArbdGfIGnnl Jturteırmoyo in.,. iç "çL .. 

• 
ölümlerine neden oLan 

göçük geliyor. Şimdi· 
kömür ocaktan olmak 

öldü, Aslında göçük 
geçilerneyecek bir olay deRil. 

işyerinde hiçbir' hiçbir' hiçbir iş gü· 
&atlamamalan, san sendikalann 

olmalan göçükleri ve 
alışılagelmiş olaylar haline 

ve san sendikalann 
sennaye basını elverdi

olmaktan geri kalmıyor. 
ölsiln, bu onlan hiç 

Yeşilköy baskınım" 
(ototrananna birinci 

gibi aynlabiliyor. Ser
günlerce baş sayfalannı 
yaygarayı basıyor. 

LODUMLU'DAKI GöÇOK 

günü bir göçük oldu. 
göçüklerden de öte bir an

bir cinayet denile· 
Ankara-Eskişehir yolunda ve An: 

kiJometrc uzaklıktaki çayır· 
YSE 5. Bölge'ye baA:h 

bir işyeri var, Bura· 
Müdürlü�ü'ne ait eAitim 

Yalnız bu eAitim 
Bölge mi, yoksa mü· 

yaptmYoOr belli deRi!. ln,a· 
iş�i düşmanlıeı ile 
komando. Sürveyan 
yardımcısı var. Mü· 

MHP'li olduklannı id· 
Yapılmakta olan· e�itim 

kanalizasyon inşaatında işçiler 
çalışmak istemiyorlar. çün· 

alınmadlllOl biliyorlar. 
metre, boyu dörtbuçuk 

raernen kanalın içine kalas 
Toprak yumuşak ve kay· 

elverişli. Kanalın bu 
MHP'li mühendisi hiç ilgilendir

sunuz? Hiçbir şey olmaz. Emir veriyo· 
rum gireceksiniz!" diyor, Işçiler kanala 
girip bir süre çalışıyorlar. Tehlikeli du· 
rumu gözleriyle bir kez daha gördükten 
sonra kanaldan Çıkmak istiyorlar. Mü· 
hendisin yardımcılan israr ediyorlar ka· 
nalda çalışmalan için. "Borulan döşe· 
yip çıkmız. O zamana kadar birşey ol· 
maz. Biz biliyoruz." diyorlar. Bu büyük 
kanallan yapmak için iki işçi yeniden 
çalışmaya devam ediyorlar. Çok kısa bir 
süre sonra birinci göçük meydana geli
yor. Işçilerden Mustafa OIker ve Meh
met Zarif göçük altında kalarak ölüyor· 
lar. Arkadaşlannın göçük altında kaldı. 

ölüyor· 
kaldı. 

ölüyor· 

eını gören dieer işçiler de onlur kurtar
mak amacıyla kanalizasyona iniyorlar. 

Bu sırada meydana gelen ikinci göçükte 
işçilerden Fahrettin Coşkun, Kadir Tay· 
ve, Ruşen Bayar ölüyorlar. Belirtildiline 
göre, ölen işçilerden üçü sigortasiz. Işçi. 
ler işe alındıktan üç ay sonra sigorta ya
pılıyor. Göçükten hemen sonra ülkücü 
mühendis ve ild yardımcısı kaçıyor. YSE 
Genel Müdürlüeü'nden bir yetkili ise gö
revini yapmakta gecikmiyor. Telefonıa 
sekreter kızı arayarak bilgi alıyor:'ölen. 
ler arasında mühendis yoksa önemli dt>· 
AH" diyor. 

"ALLAH BOYOKTOR .. " 

Göçükten sonra sendika hayatında 
işyerine gelmemekle övünen KöYYS&
ış Sendikası Genel Başkanı Sıidık öz· 
kan ve Genel Sekreter Nazım Çakırollu 
işverenin suçluJulunu örtbas etmek, iş· 
çilere baskı yapmak Için elinden geleni 
esirgemediler. Göçüklen kurtulan i,çi 

"Bizi zorla 
dikacı nu 
"Allah büyüktür" diyerek 
Lu kanıtladı. 
tulan j,çiye, 
yönlerini 

ıŞÇILER 

Tüm 
karşı işçilerin 
ile görüı
ıanlar olarak 
dılı zaman 
çükten arkaclqlanmız 
ra &Özde 
kanalın 
(ındaki topraklan 
Sendikanın 
mak istiyorlar." 



ANKA 

CEPHE HüKüMETI VE PARTILE· 
RI KARŞısıNDA GüCüNü YITI· 
REN ANKA AIANSI,CHP'YE YA· 
RANMAK IçiN GERÇEK bışı 
HABER YAYıYOR. 

Anka Ajanı" geçen horlG ,azf!ulerc 
bi,. IuJber gönderdi. Bu haber ,öyle baş
"yor: ''Türkiye Işçi Partiı; yöneticileri
nin 1977 genel "çimlerine katılma ka
rorı aldıkltm ölrenilmiftir. tl Anka Ajan
,,'nın böyle baş14yon haberi ajonıa bağı. 
gazetelerde yer aldı AjOM. kendişine 
baR" grueteler orocdıi!ıyw kamuoyunu 
yonıltmohto bir başarı .alfudı. 

Türkiye Işçi Partui'nin Genel Mer
kezi f,'onbul'da. Ankara'da LL ört(Ütü 
var. Eğer A nka Ajanı., heberin; gazete
lere göndermeden önce bir telefon else 
idi, düzenlemiş olduğu haberin gerçekle 
hiç bi, il,u; olmadığını kolaylıkla ankl:
yabilirdi. Bunu yapmadı. 

YVnUYUŞ'te � başka yayın or
,anlarında defalarca yazıldıR. gibi, Tü" 
kiye IfÇi Partili'nin 1977 .eçimlerine 
katılmalııto ilgili alınm,. hiç bir hararı 
yoh. Türkiye Işçi Partiıi, yetkili organı· 
nın kararı ile, bundan .onra yapılaca', 
.eçimlere girebilmek için gerekli örgüt
lenmeyi yapıyor. Genel .eçimlere gire
bilmek için en az onbeş ilin bütün ilçe
lerinde örgiitlenmiş olmak ,erek. 8u ge
reklilih .eçime girebilmek için bir yasal 
zorunluluk. Ancak en az onbeş ilin LÜm 
ilçelerinde örgütünü hurabilen bir parti 
.eçimlere girebilir. Fakat .eçimlere gir' 
me konıuunda ycıaal zorunlulu/tu la
mamkıyan bir partinin .eçime girmeıi 
yetkili orxanUlm .eçime girme kararı 
almasına babıl. Atlka Ajansı'ııın "Tür
Iliye lşçi Partisi yöneticilerinin 1977 
geııel .eçimleril/e Ilaülma kararı aldık· 
ları öftrenilmiIJtir" demuine Ilarfın, Tür
kiye Iııe; Partiıi'ııin böyle bir karar al
madığı ke.inUhle öRrenilm4tir. Eğer 
Anka Ajaruı, haberini yazmadan önce 
hüçük bir araştırma zohme,tine kallCJn
Lo idi, haberinin gerçekle ilgili olmadı
Klf/I ke.inlihle ölrenebiUrdi. 

Anka Ajaruı. bu zahmete neden 
hCJtlanmadl. Cumhuriyet 11011, Partiıi'· 
ıe yaronma endişe.inden. Ifu endilıe 
on zamanlarda ıon derece çirhin ha· 

berlerin piYOlCJya .urülme.;'ıe yol açı
yor. /Junkır ZQnıaru gelince açıklanır. 
Şimdilill lÖylenebilf!!Ceh olon fU: So.-

JlAAbT-· 

AJANSINA 

DIKKAT 

yaU.t Iıarc/wl; durdurma opera.yon" 
lıeııdi,itle sınır tanımıyor. Her .lıl1r aşıl
dılllan .onra yeni opeNUyonlar tezgah
lanıyor. ELi .on tezgalı da, "IP'i" Ö,.. 
güıle'ltIıe.i"ilı genel .eçimlerde "'01" 
oylarııı bölünme,;ne yol açacoj!. gön;
şüııe doyonlyor. Ilöy/e bir endişe kö
riihlenmek iıteniyor. 

Anka Ajanıı da bu i�le paYıM dü
weııi ilIlleniyor. Oldukço "ormaL. Cep
he Hülıümeli ve partilerin" Iıarşı gücünü 
yitire" i1l1ka AjCJruınuı CHP'ne yaron
mak ;çi" yeni baljarılora ihtiyacı var. 
Halbulli bugliıılerde "ilerici" bir haber 
kurumu olan An/w Ajanıı',wı Ceplıe 
hükümeti ile parlileriyle ııRmWntOlında 
yarar oor. 

BARıŞTAN 

MEHMET AKOZER 

"Savaş politikiının devamıdır." Ancak, bunun �nb.mt, her türtü poIiti u. 
nın sav�ş yoluyla sürdürülebileceği, her türlü sav� yol açacağı 
değildir, Savaş politikanın devamıdır; ama şoven, militarist, macenct bir po. 
litikanın devamıdır. BarıŞÇı, demokntik bir politikanın <lenmı değiL. 

Diğer bir deyişle, savaJın politikMlın bir deY.lml olmuı, anaç için 
her aracın meşru olması anlamına gelmez. Sanşm, savaş oIöIhğtolf1 olduğu 
her yerde, mutlaka savaŞÇı bir politikanın annması .erektiği ;uılam1n� gelir. 
Yoksa, savaşın, herhangi bir politik hedefin gerçek&eştirilmesi için ku''''nda
bilecek yollardan biri olduğu anlamına değil. 

Aynı ilkenin bir başka sonucu daha vardır: Savaş olasılığına yol açan bir 
politikl., bir ulusun değil, anCik yayılmacı, nucencı Çıbrları OW1 bir sıntfın 
politikasıdır. Egemen sınıfların savaşına, savaş politikaıng; emekçi sımflM 
katılamaz, destek olamaz. "Savaş poljtikMlI" dcv;unıdır" diyerek, savaşın 
kaçınılmazlığına da hükmedilemez. Çünkü savaş egemen sınıflann politikala
rının bir devamıdır. Bu yüzden kolçınılmaz delildir . 

Bilimsel ilkenin öteki yüzü de şudur: Yalnız savaş değil. barış di politi
kanın bir devamıdır, "Savaş, Silvaşçı devletlerin sav�ın patl.ınaslndan çok 
önceden beri sürdürdükleri politikanın şiddet araçlarıy. ... 5Ürdıirilmesidir. Ba
rış da bizzal ayıu politikanın bir deYamldır." (Lenin) O hHIe, saQŞU1 bir sanıf 
özü oldu!u ne kiıdar doğruysa, batı, ... cb bir suuf öıü olduğu o bdır doğ· 
rudur. Bir sava,ın twka kM,1 olabileuği ,ibi, bir bM., da M1ideınokntik, 
h3ksız bir Nrıı olabilir. Sosy�ist hareketi saviip. br,. OUn diğer "iyi niyet· 
li" ütopyalarda" ayıran çizıi, savaşla boul' ir.lSInda.ki bu ilişkinin bvrmma· 
sıdır. 

Bunun anlamı şudur: Kapitalist bir politika, savaş yoluyla olduğu kadar, 
barış yoluyla da sürdürülebilir, fakat bu barış şartlı. geçici bir barıştır. öyle 
ki, bu barışın dayandığı sınıf çıkarları, bir savaşın da temelleri olabilir. 5os· 
yalist literatürde bu ilke, "emperyalist savaş"ın karşısında "emperyalist ba
rış" kavramıyla somutlanıyor. "Kaçınılmaz olank emperyalist savaşı doğu
ran emperyalist barış._" (lenin, Ekim Devriminin Oördüncü Yıldönümü, 
1 ciltlik seçme eserler, S. 649). 

Sosyalist hareketin hedeflediği barış, nasıl olursa olsun bir barış değil, 
sürekli; kapitalist devletlerin burjuvazilerinin uzlaşmalarım dayalı barış de· 
ğil, halkların çıkarlarının birliğine dayalı barıştır. Yalnız savaşa karşı olmak
la kalmayan, aynı zamanda, savaşın tohumlarını taşımayan demokratik bir 
barışı amaçlayan mücadele, işçi sınıfının, burjuvazi karşısındaki bağl'MlZ 

politikasının bir yansımasıdır. Nasıl buıjuvazinin savaş politifasının peşin
den gidilmeyecekse, yine burjuvazinin belirlediği barış koşullarına da teslim 
olunmayacaktır. 

Örneğin, Kıbrıs'ta londra ve Zürih anlaşmalarıylı belirlenen stiltünün, 
adada barışın sürekliliği için yeterli koşulları içermediği son iki yılın gelişme
leriyle ortaya çıkmıştır. Bu durumda, ilgili tarafların Kıbrıs konusunda bu
günkü barışa geçit vermeyen politikalarını terk zorunda bırakılmaları ne ka
dar önemli ise, bununiçin, londra ve Zürih'in çerçevesine ıynen dönülmesi 
de kabul edilmemesi gereken bir "barış" koşuludur. Kıbrıs sorununun yeni
den geniş bir L;luslararısl konferansta ele alınması ve yeni bir gır.lOti sistemi
ne bağlanması gereği, bu noktadan doğmaktadır. 

Diğer bir örnek de Ege'den verilebilir, Ege'de Yunanistan'ın hükümranlığı 
altında bulunan 12 Ada, lozan anlaşmasına aykırı olarak ve bütün dünyanın 
gözleri önünde silahlandırılmış durumdadır. Bugüne kadar da bilinen, (;akat 
gelecekteki pazarlıklarda söz konusu edilmek üzere şimdiye kadar uyandı
rılmayan bu konu, şimdi sırası geldiği düşüncesiyle ortaya atılmıştır. Muhte
melen bu konunun kıta sahanlığı ve başka uzlaşmılarda puarlık gücü olarak 
kullanılması tasarlanmaktıdır. Böyle bir pazarlık sırasında, adaların tamamen 
silahtan arınmasını öngören anlışmalırın değil de, karşı tırafın vızgeçebilece
ği iddialarına karşılık kabul edilebilecek bir statünün esas alınması, kabul edi
lemeyecek bir olasılıktır. Dayanılabilecek tek ölçüt, gerçekten "sürekli" ba

rış"' olanak veren yürürlükteki uluslırırası anlaşmal'lrdır. Bu nedenle, örneğin, 
12 Adanın statüsünün, sınki bu konuda uyulması zorunlu ınıışmalar ortada 
yokmuş gibi, bir pazarlık ya da tahrik konusu yapılarak, kıta sahanlığı ko
nusuyla bütünleştirilmesi kabul edilemez, 

Sosyalist hareket açısından. verilmemesi gereken "ödün", şoven tıtmin
lerden değil, barıştan verilmemesi gereken ödündUr. Barıştın verilecek her 
"ödün", gerçekte. ulusal güvenlikten, ulusal bağımsızlıktan verilecek bir 
ödün olacak tır. 
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lıeııdi,itle sınır tanımıyor. Her .lıl1r aşıl
dılllan .onra yeni opeNUyonlar tezgah
lanıyor. ELi .on tezgalı da, "IP'i" Ö,.. 
güıle'ltIıe.i"ilı genel .eçimlerde "'01" 
oylarııı bölünme,;ne yol açacoj!. gön;
şüııe doyonlyor. Ilöy/e bir endişe kö
riihlenmek iıteniyor. 

Anka Ajanıı da bu i�le paYıM dü
weııi ilIlleniyor. Oldukço "ormaL. Cep
he Hülıümeli ve partilerin" Iıarşı gücünü 
yitire" i1l1ka AjCJruınuı CHP'ne yaron
mak ;çi" yeni baljarılora ihtiyacı var. 
Halbulli bugliıılerde "ilerici" bir haber 

politikl., bir ulusun değil, anCik yayılmacı, nucencı Çıbrları 
politikasıdır. Egemen sınıfların savaşına, savaş politikaıng; 
katılamaz, destek olamaz. "Savaş poljtikMlI" dcv;unıdır" 
kaçınılmazlığına da hükmedilemez. Çünkü savaş egemen 
rının bir devamıdır. Bu yüzden kolçınılmaz delildir 
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. 

Bilimsel ilkenin öteki yüzü de şudur: Yalnız savaş 
kanın bir devamıdır, "Savaş, Silvaşçı devletlerin sav�ın 
önceden beri sürdürdükleri politikanın şiddet araçlarıy. ... 
rış da bizzal ayıu politikanın bir deYamldır." (Lenin) O hHIe, 
özü oldu!u ne kiıdar doğruysa, batı, ... cb bir suuf öıü 
rudur. Bir sava,ın twka kM,1 olabileuği ,ibi, bir bM., 
h3ksız bir Nrıı olabilir. Sosy�ist hareketi saviip. br,. 
li" ütopyalarda" ayıran çizıi, savaşla boul' ir.lSInda.ki bu 
sıdır. 

Bunun anlamı şudur: Kapitalist bir politika, savaş 
barış yoluyla da sürdürülebilir, fakat bu barış şartlı. geçici 
ki, bu barışın dayandığı sınıf çıkarları, bir savaşın da temelleri 
yalist literatürde bu ilke, "emperyalist savaş"ın karşısında 
rış" kavramıyla somutlanıyor. "Kaçınılmaz olank emperyalist 
ran emperyalist barış._" (lenin, Ekim Devriminin Oördüncü 
1 ciltlik seçme eserler, S. 649). 

Sosyalist hareketin hedeflediği barış, nasıl olursa 
sürekli; kapitalist devletlerin burjuvazilerinin uzlaşmalarım 
ğil, halkların çıkarlarının birliğine dayalı barıştır. Yalnız 
la kalmayan, aynı zamanda, savaşın tohumlarını taşımayan 
barışı amaçlayan mücadele, işçi sınıfının, burjuvazi 
politikasının bir yansımasıdır. Nasıl buıjuvazinin savaş 
den gidilmeyecekse, yine burjuvazinin belirlediği barış 
olunmayacaktır. 

Örneğin, Kıbrıs'ta londra ve Zürih anlaşmalarıylı 
adada barışın sürekliliği için yeterli koşulları içermediği 
leriyle ortaya çıkmıştır. Bu durumda, ilgili tarafların 
günkü barışa geçit vermeyen politikalarını terk zorunda 
dar önemli ise, bununiçin, londra ve Zürih'in çerçevesine 
de kabul edilmemesi gereken bir "barış" koşuludur. Kıbrıs 
den geniş bir L;luslararısl konferansta ele alınması ve yeni 
ne bağlanması gereği, bu noktadan doğmaktadır. 

Diğer bir örnek de Ege'den verilebilir, Ege'de Yunanistan'ın 
altında bulunan 12 Ada, lozan anlaşmasına aykırı olarak 
gözleri önünde silahlandırılmış durumdadır. Bugüne kadar 
gelecekteki pazarlıklarda söz konusu edilmek üzere şimdiye 
rılmayan bu konu, şimdi sırası geldiği düşüncesiyle ortaya 
melen bu konunun kıta sahanlığı ve başka uzlaşmılarda 
kullanılması tasarlanmaktıdır. Böyle bir pazarlık sırasında, 
silahtan arınmasını öngören anlışmalırın değil de, karşı 
ği iddialarına karşılık kabul edilebilecek bir statünün esas 
lemeyecek bir olasılıktır. Dayanılabilecek tek ölçüt, gerçekten 
rış"' olanak veren yürürlükteki uluslırırası anlaşmal'lrdır. 
12 Adanın statüsünün, sınki bu konuda uyulması zorunlu 
yokmuş gibi, bir pazarlık ya da tahrik konusu yapılarak, 
nusuyla bütünleştirilmesi kabul edilemez, 

Sosyalist hareket açısından. verilmemesi gereken "ödün", 



Günümüz Türkiye'sinde, tüm emekçi sınıf ve 
tlbıkılar, hızlı bir örgütlenmenin içinde bulunuyor. 
Örgütlenmedeki bu hızlı gelişime etken hktörlerden 
biri, dışı bağımlı Türkiye kapitalizminin bunalımları
na ve bu bunılımlırdan kaynaklanan faşist baskılara 
karşı mücadele zorunluluAu ise, diAeri de hiç kuşku
suz, işçi sınıfının örgütlü mücadelesi sonucu elde etti
Ai ekonomik ve demokratik plandaki kazanımlarının 
diğer emekçi sınıf ve tabakaları, en azından etkile· 
mesidir. 

Bugün, işçi sınıfı dışında kalan kesimler, somut 
ürünlerini işçi sınıfının mücadelesinde gördüğü, grevi i 
toplu sözleşmeli sendikal haklarını alma doğrultusun
da, genelde bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin 
önemini asla unutmaksızın, örgütleniyorlar ya da ör
gütlülük düzeylerini geliştiriyorlar . .  Nihayet örgütlen
me yönündeki hızlı gelişim, kendini, işçi sınıfının po
litik düzeydeki örgütlenmesinde de gösteriyor. 

Örgütlenme yönündeki bu gelişim, bir yandan, 
örgütlenmede, geçmişte karşılaşılın bazı sorunları 
çözümlerken, diğer yandan, çözüm bekleyen yeni so
runları da benberinde getiriyor. Böylesi sorunların 
yoAun olduğu örıütlenmeler ırasında, işçi sınıfının 
ve köylülüğün dışındı kılan, öğretmen, memur, tek
nik eleman ve sağlık personeli gibi kesimlerin demok
ratik kitle örgütleri ViI. Bu kesimlerin örgütlenmesi n
de ve &rgütlü mücadelesinde, gözle görünen gelişim ve 
etkinlRc, gündeme, bu demomtik kitle örgütlerinin, 
genelde karşılaştığı sorunları çözümlü ve doğru bir 
yaklaşımın getirilmesini gerektiriyor. Demokratik kit
le örgütlerine doğru yaklaşım, yalnızca bu kesimlerin 
değil, tüm emekçi sınıfı ve tabakaların demokratik 
kitle örgütlerini de yak1ndan ilgilendiriyor. 

DEMOKRATIK KITLE öRGÜTLERI 
NEDIR ? 

Demokratik kitle örgütlerine doğru bir yaklaşım 
sağlamanın yolu, bu örgütlerin yüklenmesi gereken iş
levleri doğru saptamaktan geçiyor. Kağıt üzerinde 
saptanan doğrular, kağıt üzerinde kaldığı sürece, 
çeşitli çizgiler arasında büyük ölçüde görüşbirliği sağ
lıyor. Ancak bu ilkeler hayata geçirilmeye başlandı· 
ğında, derhal çarpıtıhyor ve yanlış eğilimler egemen 
kılınmaya çalışılıyor. 

Genel bir yaklaşımla, demokratik kitle örgütleri, 
temsil ettiği geniş .emekçi sınıf ve tabakaların ekono
mik ve sosyal talepleri doğrultusunda mücadele eden, 
bu hakların korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan 
ve tüm bunların gerçekleştirilmesinin genelde verilen 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinden soyutlana
mıyacağının bilincinde olan örgütler olarak tanım· 
lanmaktadır. Bu tanımlamada üzerinde önemle durul
ması ve açıklığa kavuşturulması gereken noktalar 
bulunuyor. 

Demokratik kitle örgütleri, kitle tabanının, eko
nomik, sosyal ve mesleki somu� sorunları üzerinde ön
celikle durmak ve bu sorunlara somut çözümler getir
mek zorundadır. Bu tür sorunlar üzerinde yeterince 
durmayan, ya da bu sorunlara yan çizerek, soyut ve 
kısır tartışmaları yoğun olarak örgüt içine taşıyan bir 
demokratik kitle örgütü anlayışının, başarı h olması, 
olanaksızdır. 

Ekonomik ve sosyal sorunlar üzerinde durmayı 
küçümseyen eiilimlere, günümüzde hala rastlanmak
tldır. Demokratik kitle örgütü anlayışından çok, dar 
kadro örgUtü anlayışından kaynaklanan bu tür eğilim
lere, küçük küçük ekonomik hak taleplerinin büyük 
kitle mücadeleleri doğurduğunu ve bu kitle mücadele
lerinin ekonomik değil siyasi nitelikte olduğunu hıtır
latmak gerekir. (Alvaro Cunhal, Pon.tkiz'de Özgürtü
AUn Ş.faA., S. 27) 

Ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara birinci de
recede ağırlık verilmesi bağımsızlık ve demokrasi mü
cadilesinin ikinci plana ililmesi anlamına gelmez. 
Çünkü, hiç bir ekonomik ve sosyal hak mücadelesi, 
bığımsıdık ve demokrasi mücadelesinden ve nihayet 
çözümleri itibariyle de siyasi mUcadeleden soyut de
ğildir. Dışa bığımh TUrkiye kapitalizminin bunalımla
rı, hiç kuşkusuz doğrUdan, emekçi sınıf ve tabı kala-
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rın sırlına yüklenmekıe, sermaye sınıfının bunalımları 
örı bas eı me çabaları, kendini emekçi sınıf ve tabaka
lar üzerinde, faşist baskılar olarak göstermektedir. 

Bu bütünsellik içinde, demokratik kiıle örgütle
rinin bir önemli işlevinin de, bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesi olduğu belirleniyor. Bu doğrultuda bir 
mücadelenin, geniş kitle mücadelesini, kitle eylemleri
ni öncelikle gereksindiği açıktır. Küçük küçük ekono
mik hak taleplerinin büyük kiıle mücadelelerine 
dönüştüğü gerçeğini bir kez daha hatırlarsak demok
ratik kitle örgütlerinin, ekonomik ve sosyıl hak ta
lepleri doğrultusundaki mücadelesinin, eylem planın
da da bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle bir bü
tünsellik içinde olduğunu görürüz. 

DEMOY.RATIK KITLE ÖRGüTLERINE 
DoGRU BI R YAKLAŞıM SM; LAMANIN 
YOLU, BU ÖRGüTLERIN YüKLENMESI 
GEREKEN I ŞLEVLERI DOGRU SAPTA
MAKTAN GEçiYOR. KAGIT üZERINDE 
SAPTANAN DOGRULAR, KAGIT ÜZE· 
RINDE KALOIGI SüRECE, çEşITLI çiz. 
GILER ARASINDA BüYüK ÖLÇÜDE GÖ· 
RÜŞBIRLlGI SAGLlYOR. ANCAK, BU IL
KELER HAYATA GEçlRILMEYE BAŞ· 
LANDlGINDA, DERHAL ÇARPITILlYOR 
VE Y ANLI Ş EGILlMLER EGEMEN KI
LINMAYA ÇAlı ŞILlYOR. 

Demokratik kitle örgütleri, bu işlevler doğrultu· 
sunda, kitle tabanını, en geniş anlamıyla kucaklamak 
zorundadır. Kitle örgütü olabilmenin temel nitelikle
rinden biri de budur. özelde kitle tabanının somut so
runlarının, genelde bağımsızlık ve demokrasi mücade
lesinin etkinliği açısından, yönelinen kitlenin tümünü 
kapsamaya çalışmak gerekir. 

Demokratik kitle örgütlerinin temel nitelikleri 
ve talepleri dikkate alındığında, bu örgütlerin en ge
niş anlamıyla sol bir tutum içinde olacağı yadsınamaz 
bir gerçektir. Ancak bu, kitle tabanının tümünün sol 
düşüncede olması gerektiği anlamına gelemez. Bilinç 
düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle sağ kesimde yer al
dığını zannedenlerin de, salt ekonomik çıkarları, ya 
da temel bazı hedefleri benimsediği için demokratik 
kitle örgütlerine üye olması doğaldır. _ 

Bu durumda bulunanların zaman içinde gerçek
leri kavn.maları, onlara bulunmaları gereken yeri öğ
retir. Bu yönü itibariyle de demokratik kitle örgütleri, 
kitle tabanına, bilinç ta,şıma işlevini yüklenir. Demok
ratik kitle örgütleri, bu özelliğiyle işçi sınıfı hareketi
ne sempatizanlar ve giderek militanlar kazandırır. 

Demokratik kitle örgütleri açısından son derece 
önemli ve temel bir noktl da, şimdiye kadar belirlen
meye çalışılan nitelikler doğrultusunda, mücadelenin 
etkinliğinin ve kalıcılığının nasıl sağlanacağıdır. Çe
şitli çizgiler itibariyle ayrılıklar, büyük ölçüde bu te
melden kaynaklanmakta ve giderek büyük sapmalar 
ortaya çıkmaktıdır. üzerinde önemle durulması ve 
asla ihmal edilmemesi gereken nokta, tüm emekçi sı
nıf ve tabakaların mücıdelesinin, o uıkedeki işçi sını
fı hareketinden soyutlanamıyacağı gerçeğidir. 

Bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesinin 
gerçek sahibi işçi sınıfıdır. Ekonomik ve sosyal haklar 
doğrultusundaki mücadelesini, bağımsızlık ve demok
rasi için mücadeleden soyutlamayan demokratik kit-

le örgütleri, hiç bir tulUm ve davranışları", işçi sınıfı 
hareketinden ve onun siyasi çizgisinden de soyutlayı
mazlar. Bu hiç bir zaman işçi sınıfı hareketini yürüten 
siyasi partiyle, organik bağ kurma anlamına gelmez. 
Ancak bu, işçi sınıfı hareketinden, tamamen bağım
sızhğı da içermez. 

Ayrıca, soyut planda işçi sınıfının öncülüğünün 
kabullenildiği, çeşitli demokratik kitle örgütlerinde, 
görülmüş ve görülmektedir. Ancak, bunun, sözde kıl
dığı, işçi sınıfıyla onun dışında kalan kesimlerin so
muttaki baAlarının kurulmadığı,bu bağları kurma y6-
nünde çaba sarfedilmediAi de bilinen gerçeklerdir. 

Bu doğrular çerçevesinde demokratik kitle ör· 
gütlerine bir yaklaşım saAlanlldığında, Türkiye prı.ti
ğinde, geçmişte ve bugün, önemli yanlışlarin yaptldt
ğını ve yapılmakta olduğunu ve bundan, büyük 61çfi. 
de burjuvızinin yarırlandığını, işçi sınıfı hJreketinin 
ise büyük yaralar aldığını, görüriiz. Başta da belirtiı· 
diği gibi, demokratik kitle örgütlerinin temel dojruL1-
rı, kağıt üzerinde kabullenilmekte, ıncak bu ilkeler 
yaşama geçiril irken çarpıtılmaktadır. Yakın geçmişe 
ve bugünkü duruma genel çizgileriyle bir göutmakta, 
bu çarpıklıkları, sapmaları sergilemek açısından, ya
rar vardır. 

TÜM-PER-SEN-KON ve TöS öRNEKLERI 

Genel olarak, demokratik kitle örgütlerinin canlı
lık ve etkinlik kazanmaya başladığı dönemler, Türki
ye'nin tarihi gelişimi içinde, 1960 sonralarına mtlar. 
Bu dönemde, işçi sendikaları, grev-ve toplu sözleşme 
haklarına kavuşurken, memur ,,"1 :mine, grev ve toplu 
sözleşme olanaklarından yoksun, sendika hakkı veril
miştir. Memurlar, öğretmenler ve teknik elemanw 
1961 Anayasası'yla, büyük bir mücadele vermeksizin 
sendikal hak elde etmişlerdir. 

Bu kesimlerin sendikal örgütlenmesinde iki örnek 
üzerinde özenle durmak gerekir. Bunlar, memurlan 
örgütleyen Türkiye Kamu Personeli Sendikalırı Kon· 
federasyonu ile Türkiye Öğretmenler Sendikası'dır. 
Her iki örgüt de, o dönemde sayısal yönden, bu iki 
kesimin en güçlü demokratik kitle örgütleridir. Oye 
sayısı kısa zamanl:ta yüzbinlere ulaşmıştır. Ancak, bu 
iki örgüt, nitelik yönünden mücadelede biribirinden 
tamamen ayrı özellikler göstermiştir. 

GÜNüMüZ KOŞULLARINDA, GEÇMIŞ 
DENEYIMLERDEN DE ÇIKARlLAN DER& 
LERLE, DEMOKRATIK Klru öRGQT. 
LERINE, DAHA ooGRU BIR YAKLA$IIIf 
SAGLAMAYA ÇAlıŞıLMAKTADıR. 
NIRLI ÖLÇüLERLE DE OLSA, KI 
TABANıNıN EKONOMIK, SOSYAL 
MESLEKI SORUNLARıYLA YAKIND 
ILGILENMEKTE VE BU SORUNLARI 
GENELDE VERILEN BAGIMSlZLlK 
DEMOKRASI MOCADELESINbENSOYQ'f.l 
LANAMAYACAGı SüREKLl VURG 
MAKTADIR. 

TÜM-PER-SEN·KON, demokratik kitle örlÜW 
anlayışını sadece, kitle tabanının, ekonomik ve sosyıl 
hak talepleri doğrultusunda tutmuştur. Bu örgüt, de-
mokratik kitle örgüllerinin bir bütünsellik içinde iiiY· 
rılmaz bir parçası olan bağımsızlık ve demokrui mü--

&rgütlü mücadelesinde, gözle görünen gelişim ve 
gündeme, bu demomtik kitle örgütlerinin, 
karşılaştığı sorunları çözümlü ve doğru bir 

yaklaşımın getirilmesini gerektiriyor. Demokratik kit
örgütlerine doğru yaklaşım, yalnızca bu kesimlerin 

emekçi sınıfı ve tabakaların demokratik 
kitle örgütlerini de yak1ndan ilgilendiriyor. 

DEMOKRATIK KITLE öRGÜTLERI 
NEDIR ? 

Demokratik kitle örgütlerine doğru bir yaklaşım 
sağlamanın yolu, bu örgütlerin yüklenmesi gereken iş

doğru saptamaktan geçiyor. Kağıt üzerinde 
doğrular, kağıt üzerinde kaldığı sürece, 
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lanmaktadır. Bu tanımlamada üzerinde önemle durul
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kitle mücadeleleri doğurduğunu ve bu kitle mücadele

ekonomik değil siyasi nitelikte olduğunu hıtır
gerekir. (Alvaro Cunhal, Pon.tkiz'de Özgürtü
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Ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara birinci de

ağırlık verilmesi bağımsızlık ve demokrasi mü
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Demokratik kitle örgütleri, bu işlevler doğrultu· 
sunda, kitle tabanını, en geniş anlamıyla kucaklamak 
zorundadır. Kitle örgütü olabilmenin temel nitelikle
rinden biri de budur. özelde kitle tabanının somut so
runlarının, genelde bağımsızlık ve demokrasi mücade
lesinin etkinliği açısından, yönelinen kitlenin tümünü 
kapsamaya çalışmak gerekir. 

Demokratik kitle örgütlerinin temel nitelikleri 
ve talepleri dikkate alındığında, bu örgütlerin en ge
niş anlamıyla sol bir tutum içinde olacağı yadsınamaz 
bir gerçektir. Ancak bu, kitle tabanının tümünün sol 
düşüncede olması gerektiği anlamına gelemez. Bilinç 
düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle sağ kesimde yer al
dığını zannedenlerin de, salt ekonomik çıkarları, ya 
da temel bazı hedefleri benimsediği için demokratik 
kitle örgütlerine üye olması doğaldır. _ 

Bu durumda bulunanların zaman içinde gerçek
leri kavn.maları, onlara bulunmaları gereken yeri öğ
retir. Bu yönü itibariyle de demokratik kitle örgütleri, 
kitle tabanına, bilinç ta,şıma işlevini yüklenir. Demok
ratik kitle örgütleri, bu özelliğiyle işçi sınıfı hareketi
ne sempatizanlar ve giderek militanlar kazandırır. 

Demokratik kitle örgütleri açısından son derece 
önemli ve temel bir noktl da, şimdiye kadar belirlen
meye çalışılan nitelikler doğrultusunda, mücadelenin 
etkinliğinin ve kalıcılığının nasıl sağlanacağıdır. Çe
şitli çizgiler itibariyle ayrılıklar, büyük ölçüde bu te
melden kaynaklanmakta ve giderek büyük sapmalar 
ortaya çıkmaktıdır. üzerinde önemle durulması ve 
asla ihmal edilmemesi gereken nokta, tüm emekçi sı
nıf ve tabakaların mücıdelesinin, o uıkedeki işçi sını
fı hareketinden soyutlanamıyacağı gerçeğidir. 

Bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesinin 
gerçek sahibi işçi sınıfıdır. Ekonomik ve sosyal haklar 

ğını ve yapılmakta 
de burjuvızinin yarırla
ise büyük yaralar 
diği gibi, demokratik 
rı, kağıt üzerinde 
yaşama geçiril irken 
ve bugünkü duruma 
bu çarpıklıkları, sapmaları 
rar vardır. 

TÜM-PER-SEN-KON 

Genel olarak, 
lık ve etkinlik kazanmaya 
ye'nin tarihi gelişimi 
Bu dönemde, işçi sendikaları, 
haklarına kavuşurken, 
sözleşme olanaklarından 
miştir. Memurlar, 
1961 Anayasası'yla, 
sendikal hak elde etmişlerdir. 

Bu kesimlerin 
üzerinde özenle durmak 
örgütleyen Türkiye 
federasyonu ile Türkiye 
Her iki örgüt de, 
kesimin en güçlü 
sayısı kısa zamanl:ta 
iki örgüt, nitelik 
tamamen ayrı özellikler 

GÜNüMüZ 
DENEYIMLERDEN 
LERLE, DEMOKRATIK 
LERINE, DAHA ooGRU 
SAGLAMAYA 
NIRLI ÖLÇüLERLE 
TABANıNıN 
MESLEKI SO
ILGILENMEKTE 
GENELDE 
DEMOKRASI 
LANAMAYACA
MAKTADIR

TÜM-PER-SEN
anlayışını sadece, kitle 
hak talepleri doğrultusunda 



c:adelesini yok saymıştır. Memur tw'eketi, bu örgüt· 
le, ekonomik mQc;ıdelenin cbr sınırları içine hapsedil· 
mi,lir. 

Gm ye toplu söZıeşme olamklMındiln yoksun 
mem .. leRdibc:ıhlının, ekonomık rnücoıdek:de etkın 
ognuyKalI aerçeji, görmezlikten gelinmiştir. Grev 
ve toplu slizlqme haklarının elde edilmesi dolrultu· 
suncb.ki l1'IÜadetenin, ·aynı Uf11inda., demokruinin 
ıınlf'bnnı aeni,letme müadelesi oldulu ise, hrkedi· 
�i,tir. Ülkenin, bağımsızlık ve demokmi mÜQ· 
deJesinden soyutlanan bir hareketin, demokratik kitle 
6rJOtlerinin, diler temel görevlerini yerine getirmesi 
ise, .sözkonusu cbhi olilmill. Bugün bu �rgütün deVilmı 
nitelilinde görünmek isteyen Tüm Kamu Personeli 
Hoklırını Koru ... Konfederasyonu (TüM-PER·SON. 
KON), geçmişdeki tutumunu hillen sürdürme çaba· 
.. ndadır. 

TOS ise 1960'ların, gerek öjretmen kesiminde, 
gerekse, tüm memurlar kesiminde, nicel olarak en et· 
kin ve en güçlü ör'giitiidür. Bu örgütün, Tüm..per·Sen· 
Kon'la kıynlanamıyacak ayırdedici özellikleri Vilrdır. 
TOS, bağımsızlık ve demokrni mücadelesini, demok· 
ratik kitle örgütlerinin temel nitelikleri arasında gör· 
mektedir. Ayrıca. kitle tıbanını, büyük ölçüde kapsa· 
yıcı olilbilmiş ve bu doğrultuda, kitle tlbanına, bilinç 
akwıcı bir işlev de görmüştür. 

TÖS YANLIŞI VE GOŞIZM 

Bu noktilYil kildar çabillilrıylil olumlu yönde ge· 
lişim gösteren ölretmen hareketinin demokratik kit· 
le örgütü T05'On, demokratik kitle örgütlerinin, nla 
unutrm01ilSI gereken, işçi sınıfı hareketiyle bağlar ve 
bilğımsızhk demokrasi mÜCildelesinin gerçek sahiple· 
rine Unınması gereken öncülük sorunlarına yaklaşımı, 
son derece yanlış ve sabru. tşçi sınıfı ve onun siyasi 
hareketiyle somut bağlar bir yana, bu yönde bir yak· 
lilşımdi dahi bulunulmuyordu. 

Bu tutumun temelinde Yiltın, işçi sınıfının objek· 
tif ve sınırlı ölçülerde de olsa subjektif varlığına 
inançsızlıktı. Ancak işçi sınıfının, objektif ve subjek· 
tif olMak "yokluğu", işçi sınıfının ideolojisinin de 
yoklulunu beraberinde getirmezdil O halde işçi sını· 
fıyLıı, i,çi sınıfının siyasi örgOtUyle somut ballar kur· 
mayil gerek yoktu i Küçük burjuva devrimcileri işçi 
sınıfı ildına hilreket edebilirlerdil Işte böylesine bba 
ve sabt bir mantıkla yola çıkılıyordu. 

Bu kaba ve soıbt mantığın,goşizmin temeli oldu· 
lu bir gerçek. Böylesi eiilimler tarihin akışı içinde 
zaman uman belirlr.1Jurjuvaıinin de desteliyle, bu 
,örijşler, bır ülkede, bir süre geçerli siyasi çizgi görü· 
nOmO de kazanabilir. Ancak, öncelikle tırih kendi 
akııı içinde, varıliln sonuçlar itibariyle böylelerinin 
kafasma vurur. 

Nitekim, 12 Mart 1971 dönemi geldiiinde, o ni· 
eel IJÜCÜnden dahi kuşku duyulan işçi sınıfının, bir 
sOre kullandırılmasa da grevi i toplu sözleşmeli sen· 
dikal haklMını koruyabildiiini, buna larşın, memur· 
Sırın ve ölretmenlerin grev ve toplu sözleşme olanak· 
wındın yoksun sendib haklarının kolaylıkla geri 
alındılını göı1iyoruz. Bunda, işçi sınıfını küçümseyip 

bu kesimlerin hareketini işçi sınıfının emin ellerine 
doiru yönlendirmeyen, küçük burjuva devrimdsi yö· 
netimlerin payı büyük. Altı deblMca çizilesi gerçek 
bu. 

Oikkatiçeken önemli bir noktı ise, çok kıSi. ve 
öz olarak vurgulanan bu somut olgu üzerinde durul· 
mamasıdır. Bu olgu Ülerinde enine boyuna durulmalı 
ve belgelere dayanan bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. 
Çünkü, buradan çıkilrılacak .sonuçlar, bugüne ve yarı· 
na. ışık tutacaktır. Kaba çizgileriyle de olsa bugünün 
mücadelesine geçmişin den�yimleri ışık tutmaktadır. 

GÜNÜMÜZ DEMOKRATIK KITLE 
ÖRGOTLERINDEKI 

OLUMLU GELIŞMELER 

Günümüz koşullarında, geçmiş deneyimlerden de 
çıbrılan derslerle, demokratik kitle örgütlerine daha 
doğru bir yaklaşım sallanmaya çalışılmaktadır. Sı· 
nırlı ölçÜıerde de olsa, kitle tabanının ekonomik, sos· 
yal ve mesleki sorunlarıyla yakından ilgilenilmekte ve 
bu sorunların, genelde verilen bağımsızlık ve demok
rasi mücadelesinden soyutlanamıyacağı sürekli vurgu· 
lanmaktadır. MEYAK mücadelesinde olduğu gibi so· 
mut sorunlardan hareket edilmekte, bu somut soru
nun bütünle. bağları kurularak, geniş kitlelere bağım· 
sızlıiın önemi anliiltılabilmekte ve bu somut soruna 
sınırlı da olsa somut çözümler getirilebilmektedir. 

DEMOKRATIK KITLE ÖRGüTLERI, Işçi 
SıNıFı HAREKETINDEN SOYUTLANA· 
MAZ. TüM EMEKÇi SINIF VE TABAKA· 
lAR, lşçl SıNıFıNıN DOGAl MüTTEFI. 
KıDıRLER VE ONLARıN DEMOKRATIK · 
KiTlE ÖRGüTLERINE, E(;ER KAZANıM· 
lARı KORUMAK, YENI KAZANıMLAR 
ELDE ETMEK ISTIYORLARSA: BU ITTI· 
FAKIN IçiNDE YER ALMAK ZORUNDA· 
DIRLAR. 

Bugün, daha da önemlisi, işçi sınıfının ideOlojik 
öncülülü demagojisine dayanan goşist elillmler, yeri. 
ni dolru bir yaklaşımla işçi sınıfının fiili ve politik 
öncülülUnün kabulUne terketmektedir. Can çekişen 
goşizm, demokratik kitle örgütleri içinden sökülüp 
atılmaktadır. Ancak goşizmin tıma.miyle yok olaca· 
Iını um mak, aşırı bir iyimserlik olur. Bugün, Avrupa· 
nın en gUçlü işçi sınıfı partilerinin bulundulu ülkeler· 
de bile, goşist gn.ıpçuklar. Vilfhklarını sürdürüyorlar. 
Onemli olan, bu grupçukların etkinliklerini yitirme· 
sidir. Işçi sınıfı hareketine taban tabana ters bu sap· 
kın akımların, Türkiye koşullarında yuvalandıkları 
demokratik kitle örgUtlerinden sökülüp atılmaları, bu 
örgütlerin sallıklı yönde gelişebilmeleri açısından son 
derece olumlu bir adımdır. 

Ancak bu olgu, goıizm ve Maoculuiun, bugünkü 
ortamdan da yararlanarak, yeniden etkinlik sallama 

çabilları içine .iremiyecelini göstermiyor. Goşisı 
akımların deliıik taktiklerle yeniden piyasayil sürüi· 
mesi her zaman olanaklıdır. Nitekim TOB·OER'in 
üçüncü olağan genel kurulundil, bu yaygaracı gO$ist 
ve Maocu grupların blkanı, demokratik kitle örgüt· 
lerinin balımsızlılını, siyasi partiler karşısında koru
yahm sloganı olmuştur. Ellerinden kayıp giden ör· 
gUtleri, solun bölünmüşlülü yavelerinin ardına sılı· 
narak korumaya çalıımışlardır. 

Önümüzdeki kısa dönemde aynı çabaların sürdü· 
rWmek isteneceği açıktır. Tüm bunlara karşın, goşiz· 
min geçmiı dönemdeki yanlışlarını kavrayan geniş 
bir kesim, işçi sınıfının, en azından objektif Vilfhjını 
kabulleniyor. Bu kabullenmede 15·16 Haziran işçi sı· 
nıfı hareketinin payı büyük. Demokratik kitle örgü�le. 
rindeki bu olVrlu geliş:m, bu kesimlerin kazanımla
rının korunmasını ve yeni kazanımlara yönelik müca
delenin daha da güçlü bir biçimde verilmesini sallil· 
yacak bir zemin hazırlıyor. 

Bu gelişimin dayattığı sorunlardan biri de, işçi 
sınıfı hareketiyle bu kesimlerin mücadelesinin somut 
bağlarını kurabilmeyle ilgili. Bu yönde de olumlu 
adımların sınırlı ölçülerde de olsa atıldılını görmek 
olanaklı. Çeşitli inerlerinde, memurların, teknik ele· 
manların işçilerle örgütlü mUca.delenin iç\tf birlikte 
girdiklerini görüyoruz. Bunun, bu yöndeki gelişimin 
bir başlangıcı olduiunu belirtmek gerek. 

BıR OLGU VE BıR YANlıŞ DAHA 

Işçi sınıfının objektif olarak varlığı, gündeme do· 
lal olarak subjektif varlıiı sorununu getirir. Nitekim, 
işçi sınıfının objektif varlığını kabul edenler, farklı 
yaklaşımlarla da olsa, işçi sınıfının subjektif varlıiına. 
ilişkin bir iddiaya sahiptirler. GünOmüzde ilÇi sınıfı
nın bu yönde en uından büyük bir potansiyel tlŞI· 
ması, sorunun önemini kavramak açısından son dere· 
ce önemli. 

Demokratik kitle örgütleri açısından bu sorunun 
önemi, baştan beri belirtilen kesimlerin örgütlerinde 
bu sorunun netleşmemesinden doğuyor. Bu konuda 
farklı yaklaşımların bulunması, bu yönde birden faz· 
la doğrunun varlığını göstermez. Varolanlar arasında 
hiç kuşkusuz doğru tektir. Ancak sorun bu doğruyu 
bulup çıkarmak ve demokratik kitle örgütünü ona. ko· 
şut doğrultuda yönlendirmektir. Bu hiç bir zaman 
doğru çizgiyle organik bağ kurma anlamına da gel
mez. 

Demokratik kitle örgütü yönetimlerinin, benim· 
senen siyasi çizgiye koşut hareket etmesiyle dOlilcak 
sonuçlar, o siyasi çizginin doğruluğuylil yakındiln ilgi· 
lidir. Bu aynı zamanda demokratik kitle örgütünün bil· 
şarıh bir çizgide yürüyebilip yürüyemiyeceğinin de 
ölçütüdür. Siyasi çizginin en azından programıyla di· 
ğer emekçi sınıf ve tabakaların sorunlarını kucakla· 
mnı, onların demokratik kitle örgütlerine ışık tutma· 
sı ve aldığı kararların geniş yığınlarda etkili olması ge· 
rekir. Kitleleri etkilemiyen, üç gün önce söylediğini 
üç gün sonra reddeden siyasi çizgiler doğrultusundaki 
demokratik kitle örgütlerinin başarılı olabilmesi ola· 
naksızdır. 

SONUÇ 

Bu yıl içinde, Ulkede etkinliğini kabul ettirmiş 
demokratik kitle örgütlerinin genel kurulları yapıldı. 
Bu genel kurullar dizisi, örgütler açısından son derece 
yararh, ileriye yönelik olumlu izler taşıyan tartışma· 
lara sahne oldu. Sonuçlar genel olarak demokratik 
kitle örgütlerinin dolru bir raya oturmakta olduA.unu 
gösteriyor. 

Anca.k olması gerekenle olanın umamiyle çakış· 
tıAını öne sürmek, bugünkü koşullarda olanaklı delil. 
Yalnız bu yönde atılan önemli adımlar var. Geçmişte· 
ki y�nlışlan ve doğurduğu s�nuçlarıyla goıizm ve 
Maoculuk bu örgütler içindeki etkinliğini yitiriyor. 
Bugün, demokratik kitle örgütlerinin çözmek zorun· 
da oldukları sorun, ilÇi sınıfı hareketinin içinde. Bu· 
nun da kısa zamanda çözümleneceli kesin. ÇünkU 
baıta da belirttik, örgütlenme yönündeki hızlı gelişim, 
kendini işçi sınıfının politik düzeydeki örgütlenmesin. 
de de gösteriyor. 
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ve belgelere dayanan bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. 
Çünkü, buradan çıkilrılacak .sonuçlar, bugüne ve yarı· 
na. ışık tutacaktır. Kaba çizgileriyle de olsa bugünün 
mücadelesine geçmişin den�yimleri ışık tutmaktadır. 

GÜNÜMÜZ DEMOKRATIK KITLE 
ÖRGOTLERINDEKI 

OLUMLU GELIŞMELER 

Günümüz koşullarında, geçmiş deneyimlerden de 
çıbrılan derslerle, demokratik kitle örgütlerine daha 
doğru bir yaklaşım sallanmaya çalışılmaktadır. Sı· 
nırlı ölçÜıerde de olsa, kitle tabanının ekonomik, sos· 
yal ve mesleki sorunlarıyla yakından ilgilenilmekte ve 
bu sorunların, genelde verilen bağımsızlık ve demok
rasi mücadelesinden soyutlanamıyacağı sürekli vurgu· 
lanmaktadır. MEYAK mücadelesinde olduğu gibi so· 
mut sorunlardan hareket edilmekte, bu somut soru
nun bütünle. bağları kurularak, geniş kitlelere bağım· 
sızlıiın önemi anliiltılabilmekte ve bu somut soruna 
sınırlı da olsa somut çözümler getirilebilmektedir. 

DEMOKRATIK KITLE ÖRGüTLERI, Işçi 
SıNıFı HAREKETINDEN SOYUTLANA· 
MAZ. TüM EMEKÇi SINIF VE TABAKA· 
lAR, lşçl SıNıFıNıN DOGAl MüTTEFI. 
KıDıRLER VE ONLARıN DEMOKRATIK · 
KiTlE ÖRGüTLERINE, E(;ER KAZANıM· 
lARı KORUMAK, YENI KAZANıMLAR 
ELDE ETMEK ISTIYORLARSA: BU ITTI· 
FAKIN IçiNDE YER ALMAK ZORUNDA· 
DIRLAR. 

Bugün, daha da önemlisi, işçi sınıfının ideOlojik 
öncülülü demagojisine dayanan goşist elillmler, yeri. 
ni dolru bir yaklaşımla işçi sınıfının fiili ve politik 
öncülülUnün kabulUne terketmektedir. Can çekişen 
goşizm, demokratik kitle örgütleri içinden sökülüp 
atılmaktadır. Ancak goşizmin tıma.miyle yok olaca· 
Iını um mak, aşırı bir iyimserlik olur. Bugün, Avrupa· 
nın en gUçlü işçi sınıfı partilerinin bulundulu ülkeler· 
de bile, goşist gn.ıpçuklar. gn.ıpçuklar. gn.ıpçuklar Vilfhklarını sürdürüyorlar. 
Onemli olan, bu grupçukların etkinliklerini yitirme· 
sidir. Işçi sınıfı hareketine taban tabana ters bu sap· 
kın akımların, Türkiye koşullarında yuvalandıkları 
demokratik kitle örgUtlerinden sökülüp atılmaları, bu 
örgütlerin sallıklı yönde gelişebilmeleri açısından son 
derece olumlu bir adımdır. 

BıR OLGU VE BıR YANlıŞ 

Işçi sınıfının objektif olarak varlığı, 
lal olarak subjektif varlıiı sorununu getirir. 
işçi sınıfının objektif varlığını kabul 
yaklaşımlarla da olsa, işçi sınıfının subjektif varlıiına. 
ilişkin bir iddiaya sahiptirler. GünOmüzde ilÇi 
nın bu yönde en uından büyük bir potansiyel 
ması, sorunun önemini kavramak açısından 
ce önemli. 

Demokratik kitle örgütleri açısından 
önemi, baştan beri belirtilen kesimlerin örgütlerinde 
bu sorunun netleşmemesinden doğuyor. 
farklı yaklaşımların bulunması, bu yönde 
la doğrunun varlığını göstermez. Varol
hiç kuşkusuz doğru tektir. Ancak sorun 
bulup çıkarmak ve demokratik kitle örgütünü 
şut doğrultuda yönlendirmektir. Bu hiç 
doğru çizgiyle organik bağ kurma anlamına 
mez. 

Demokratik kitle örgütü yönetimlerinin, 
senen siyasi çizgiye koşut hareket etmesiyle 
sonuçlar, o siyasi çizginin doğruluğuylil 
lidir. Bu aynı zamanda demokratik kitle 
şarıh bir çizgide yürüyebilip yürüyemiyece
ölçütüdür. Siyasi çizginin en azından progr
ğer emekçi sınıf ve tabakaların sorunlarını 
mnı, onların demokratik kitle örgütlerine 
sı ve aldığı kararların geniş yığınlarda etkili 
rekir. Kitleleri etkilemiyen, üç gün önce 
üç gün sonra reddeden siyasi çizgiler doğrultusundaki 
demokratik kitle örgütlerinin başarılı olabilmesi 
naksızdır. 

SONUÇ 

Bu yıl içinde, Ulkede etkinliğini 
demokratik kitle örgütlerinin genel kurulları yapıldı. 
Bu genel kurullar dizisi, örgütler açısından 
yararh, ileriye yönelik olumlu izler taşıyan 
lara sahne oldu. Sonuçlar genel olarak 
kitle örgütlerinin dolru bir raya oturmakta 
gösteriyor. 

Anca.k olması gerekenle olanın umamiyle 
tıAını öne sürmek, bugünkü koşullarda 
Yalnız bu yönde atılan önemli adımlar var. 
ki y�nlışlan ve doğurduğu s�nuçlarıyla 
Maoculuk bu örgütler içindeki etkinliğini 
Bugün, demokratik kitle örgütlerinin çözmek zorun· 
da oldukları sorun, ilÇi sınıfı hareketinin 
nun da kısa zamanda çözümleneceli 
baıta da belirttik, örgütlenme yönündeki 
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MALI SERMAYE ÇAREYI 
LOTARYACILIKTA BULDU 

MEHME'I" COŞKUN 

GeçtiIimiz hafta içinde utanbul'a 
&iden Maliye Bakanı Yılmaz Ereenekon, 
özel bankalann yetkilileri karşl.Sında 
yapbIı konu,mad. lotaryıcıhla yeni
den izin vereceklerini bir kez daha açık
ladı. Gerçekte Izni, bankalann yetkilile
rinden oluşan Türkiye Bankalar Birlili 
Yermiş, hükümete de bunu onaylarnu 
kalmışb. Ergenekon, "Mevcut kredi sis· 
temimize uymayan bankalan devletle,· 
tlreceliz" diyerek de kamuoyunda göz· 
dalı verir bir hıvı yarıttı. Aynı sözleri 
Ergenekon, cöreve bqladılından bir sü· 
re sonrı Ankara'da Maliye Bıkanlılı'a. 
da düzenledili biz toplanbda da söyle· 
miı, bankacoların lebesoiimlerine bedef 
oImu,tu. 

LOTARYACIUClN GEÇMIŞI 

Bankaların, t.asanuf mevduabnı 
toplamak için uyguladılı lotaryacılık 
.istemi; yine bankalana talebiyle 1976 
batından itibaren kaldınlmııb. Banka 
muraflannın .on yıl ancak binde 7S'inl 
olU,fturan ikramiyeler, "bakalım ne 50-
nuç dolurur" dütüncesiyle bir süre terk 
edildi. Her yılın ilk yansuıda artan ta· 
amaf mevduab toplamı .on kararın Il· 
CDd.an ,eriledi. Ancak, bankalıı, sennı· 
ye piy-.nın pU,ıılinl dütünerek bu 
yolla aynı laarruflan tuaiaruuı aktan· 
IıIIeceklerlnl dilfiindülor. Bu olmadı. !{Ü. 
çük oranda da obıı DemI Tahvillerı 
bankalara pdecek paralara rakip oldu. 
Piyuada lotaryıcılıtı meslek edinen cik· 
let finnalanyla bum kurulu,lan türedi. 
Her yıl alb ayda 2 milyar lira dolaylann· 
da artan tasa.rruf mevduab da, ı milyar 
lira gerlleylnce bankalıır .ıotaryacılı�a ye· 
niden sanldılar. Bu gelişimde, iki büyük 

bankanın elinde tuttulu hisse senetleri 
piyasasında 1976 yılında olumsuz geli· 
şimler e:öriilmesl de etkılı oldu. 

BAŞBAKANUGA SUNULAN 
RAPOR 

Maliye Bakanı kendınden önceki 
Maliye Bakanlaorun yaptı Rı gibi, banka· 
lar konusundaki açıklamalannı Istanbul' 
da yapmayı yel tutarken, banka yetkili· 
lerı de Türkıye Btiikalar Birliernde ha· 
zlrladıklm bir raporu ilgili bakanlıklara 
ilettiler. Burada büyük sennayenin et· 
kinlillni arttınnak amacıyla alınması ge· 
rekli tedbırler genl, bır biçimde deeer· 
lendlrildi ve hükümete akıl verildi. Ra· 
porun gelmesinin ve Maliye Bakanı'nın 
utanbul geılılnln ardından Başbakanlık· 
ta yapılan toplanbda bu konu ele alındı. 
özellikle kamu kesiminin destelinde ku· 
rulması düşünülen " Yatınm ve Finans
man Şirketi" üzerinde duruldu. Bu şir· 
ketin 500 milyon liralık sennayesinin 
yüzde 52'11 özel, yüzde 4B'i de kamu 
bankalartnı ait olıcak ve özel sektör yı· 
tınmlannı finanse edecekti. 

BINDIKLERI DAlı KESENLER 

Maliye Bakanı, utanbul'da lotarya· 
cılıftn aerbeıl bırakılacalını açıklarken 
bütçe açılım kapıtmak için elindeki 
araçlardan biri olan devlet tahvili satıŞı' 
nın etkilenecelini bildili gibi, bankala· 
nn kurmayı amaçladıklan şirketi des· 
teklemenın de Devlet Sanayi ve Işçi Ya· 
tınm Bankası'nın hiçbir zaman çalışır 
hale getirilememesi sonlıcunu .doRuraCl· 
Rım da biliyordu. Ancak, Iktidarda kal· 

ROMA OTELI PATRONLARı 
AYAK OYUNUNDA TöKEZLIYOR 

Roma Oteli'nde bir aydır grev sürüyor. OISK'e ballı Turlzm.ış sendikası· 
na üye I,çiler mücadelede kararlı. Otel iki ortak tarafından işletiliyordu. YU· 
RUYUŞ'ün daha önceki sayılannda patronlann nitelikleri açıklanmışb. Gre· 
vin başlannda ses&lz göZüken patronlar daha sonra harekete geçti. 

önceld halta ıçınde bir gece patronlardan Kemal Karasakal grev yerine 
e:eldi. "Ben aynl.ınam iııe blUJlıyacakmııısınlZ ... Ben sizlerden yanayım. Müca· 
delenizi sürdürün" vs. diyerek iyi yürekli patron rolünü oynadı. Işçiler kararlı 
bir şekilde kendisine gereken cevabı verdiler. Ancak grevi kırma girişimleri 
durmadı. önce bır işçinin patron hesabına ÇallŞtlRı ölrenlldi. Ardından bir 
başka i,çi birkaç ki,i tarafından yoldan çevrilip "bilinmeyen bir yöne" 
götürüldü. 

Bu işçiye lçld masasında yeni bir sendika kuruldulu, bu sendikaya üye 
oIma1an .öyleniyordu. Patronun bu sendikayla çok Iyi bır söZleşme imıalıya· 
ClII da vaad edildi. "Yeterki Turizm.ış'ten aynıın" diyordu patronun adam· 
lan. Aynı gün bir gazetede özgür Turizm.lş adlı bir sendikanın kuruluş haberi 
yer aldı. Daha kuruluşunda, bu sendikanın, patronun e:özdesl olması çok nor· 
maldi. Sendikanın batında; BAYSEN.tŞ sendikasını dolandınp aynıan, bir 
süre yapı itkolunda san sendikacılıkia uRra.şan bir kıııı vardı: AlLly Kıvılcım. 

Bu giriliiimler sürerken, iııçiler de şüpheli bilinenleri izleyerek, kaç kişinin 
bu işlere kanşbRmı ölrenJyorlardl. Bu izlemeler sonucu Maltepe'de bır kah· 
vede Iki patron ve blrka� i,çlnin buluştulu görüldü. Patron İlhaml Alptekin 
bu dunımun öRrenilmesine tahammül edemiyerek I,çllerln üzerine yürüdü ve 
ıkı kişiyi tokaUadl. ı,çiler bu oyuna da gelmedUer, karşılık vennedller. 

Grevt kararlılıkla sürdüren Roma ışçileri, patronlann, kendilerini parçala. 
ma gtr:lşlmler:lne kar,ı da soRukkanh bır tutumu elden bırakmıyorlar. ışçi
ler, aralaonda daRınıklık yaratma çabalannın, patronlann vazgeçmeyeceklerı 
bır yöntem olduRunun bilincindeler. Bu blllnçle hareket ederek, karanızhRa 
Itilen I,çllere düıımanlık besiemIyorlar. Sınıf çıkarlarının bilincine varmanın, 
onurlu mUcadelenln temel koşulu oldulundan ş ... mıyorlar. 
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ması ıçın de burjuvaziye bu tür ödünler 
vennesi ııerekiyordu. 

öte yandan Maliye Bakanh�ı ve 
tüm kamu kesimi son bir ay içinde ,Im· 
diye dek ıörülmemi, bir nakit sıkınbsı 
içine gırdı; 25 Hazıran ile 30 Temmuz 
tarihleri arasında Merke-.l Bankası'ndan 
tam 10 milyar 48 milyon Ura borç aldı. 
Bu delere, Zirut Bankası aracılıeıyla 
kullanılan 1 milyar 273 milyon lira da· 
hil deeil. Bu borçlanma sonucu piyasa· 
ya yeniden 7 milyar lira çıkarıldı. Ger· 
çekte daha fazla çıkanlacaktı; ama, dö
viz borçlannın artması kaAıt para mik
tan artı, hızını yavaşlattı. Günlük öde· 
melerde dahi güçlük çeken, emeklilerin 
ikramiye ödemelerini para bulamadıRı 
için erteleyen Maliye BakanhRı, temel 
atma harcamaları dışında yatırım gider· 
lerini de durdunnak zorunda kaldı. YaI 
nız Hazıne'nin günlük ödemelerini salla· 
yabilmek için Merkez Bankası'ndan bir 
ayda 4 milyar liradan fazla para alındı. 

Bu durumdaki Maliye Bakanhlı, 
özel sektörün finansman ihtiyacıru gider· 
mek ve böylece hiç detilse bu kesim ta· 
rafından yapılacak yatınmlann aksama· 
masını sallamak için lotaryacılıtın de· 
vamına karar vennek zorunda �dı. 

öZEL SEKTöR KREDILERI 
ARTIYOR 

Kamu kesiminin böylesine bir fi· 
nansman sıkıntısı içine ginneslne karşın 
özel sektör dışa baRımlı kredi mekaniz· 
malannı MC'nin aldıtı kararlar doRrul· 
tusunda geliştirdi. Bankalann topladıRı 
tasarruf mevduatı gerilerken, dövize çev· 
rilebilir mevduatın destelinde ve dış 

kredilerle Merker. Bank.... kredııerinln 
özel bankalar lehine kullanıml)'la banka 
kredileri .Itı ayda 10 milyar lira aritınI
dı. 

1975 yılının sonunda 139 milyar 
lira dolayımoda olan kredi toplamı, H,
ziran sonunda 148 milyar IIrıyl .. b. Bu 
aru,ı.. en büyük payı da spekülaur 
amaçlı krediler 6 milyar lirayıı oynadı. 
Ancak, Ö'.tel sektör, bu kredi genişleme
sinin de yeterli olmadıeı Inancını t,qı
dıeı için, mevduat kaynaklmnın zorlan
masına karar verdi. 

SIKIŞAN EKONOMI 

Bir yandan tiyaUar, bir yandan kre· 
diler artarken, MC iktldannı iki temel 
sorun sıkışbrmaya devam ediyor. Bir 
kez sanayi burjuvazisi MC'n!n hammad· 
de temini ve enerji politikaından mem· 
nun olmadı�ım açıkça belirtti. Aynca 
Ekim ayında toplanması beklenen AI!.'T 
Ortaklık Konseyi'ne de hükümet cörü� 
olarak götürülecek bir taslık olmadıl. 
için sanayi burjuvazisi görü,lerini hükü· 
met yetkililerine dikte ettirdi. Şimdi, 
bu konudaki taleplere ili,ldn rapor, hü· 
kümel adına IklLsadi Kalkınma Vakfı 
tarafından hazırlanıyor. Ardlndan da 
Dışi,leri Bak.an1ltl'na IUnuı.cak. MC'· 
nin kamu kesimi fin.arwnaııını sallama 
&ıkıntw kendine yettili için özel seli;· 
töre, "başının çares.ine bak, sen karar al 
ben imzalayayım" deme yolunu seçti. 
Ortak pazar'a önerilerin özel sektör ku· 
ruluşunda hazırlanması, lotaryacılıtı ser· 
best bırakan karann Türkiye Bankalar 
Birlili tarafından alınıp Hükümete onay· 
Ianmak üzere gönderilmesi, bunun en 
açık iki ömeti. 

ÇALIŞMA BAKAN lıCı : 
PATRON LARA DiKENSiZ G U L  BAHÇI:Si 

Çalı,mı Bataohlı, Bakanın emriyle 
30.7.1976 günü Danı,tay'ın verdill biz 
karan uygulama sanıasına koydu! Böy· 
lece Müsteşar çetin Ziylan ve Müsteşar 
yardımcılan Onal Ege ve Visalettin Pe· 
kiner görevlerine ça�ınldı. Çalışma Sa· 
kanlıeının söylemek ve kamu oyunu 
inandınnak IstediRI şu: Bizler Oanı,ıay'· 
ın kararlarını da uyguluyoruz. ışte gör· 
dünüz, yasa lanımazhlımız söz konusu 
d_eli. 

Çetin Ziylan ve yardımcılannın gel· 
mesiyle işgalci MusWa Egeman ve Sab· 
ri Ay temiz takımı gitti. 

Ancak, Çalışma Bakanlıeı'nın işgali 
sözkonusu. Sermaye sınıfının bundan 
taviz vereceei düşünülemez. Işgal adım 
adım lIerliyor. Hedefe dolru. Tüm yasa· 
dışıhklan da beraberinde getiriyor. Da· 
nıştay karannı sözde uyguladı Çalıııma 
Bakanhel. Ziylan ve arkadaşlanna görev. 
leri verilmedi. Hiçbir yetkileri yok. ım· 
za yetkisi dahil. Tüm yetkiler bakanlık 
1. Hukuk MUşavlnnln elinde. 

Çalıııma BakanhRı'oın ele geçırilme· 
si Işleminin bır dller yolu Iş müfettişle. 
rinden geçiyor. Bakan Paksu, müfettiş· 
lerden memnun deRII. Nedeni, bakana 
göre, müfettişierin çoRunun solcu olma· 
Si. Solcu milfettlııleri temızlemenın yolu 
ise "yeterlik sınaVl"ndan geçiyor. İkili 
bır sınav bu. Sınavlann tarihleri daha ön· 
ceden saptandı. Blrinclsl yazılı olındı. 
30 Temmuz'da yapıldı. ıkincisi 4 �eus· 

tas günü sözlü olarak yıpılacakb. Y Ipi
Ian sınav da Bakanlık Iualcileri ta. 
rafından yapılıyordu. Ancak, ikinci si· 
nav yapılmazdan önce, çetin Zlylan ve 
arkadaşlan görevlerine başladılar. Bu ne
denle de sınavlar belirsiz bir tarihe erte· 
lendi. Sınavlar yapılamazdı. Zira kendi· 
lerinden deliidi göreve başlayanlar. Bu 
arada, Çalışma Bakanheı, Çetin Ziylan'· 
ın başmüşavirlile atanması Için Bakan· 
lar Kurulu'na bir yazı yazdı. Yazıda Ziy· 
lan'ın müsteşarlık görevinden alınması 
isteniyordu. 

BaşbakanlıRa acilen gönderilen 
yazı Bakanlar Kurulu'nun onayından ge· 
çerek, Cu,mhurbaşkanı'na sunuldu. Ger· 
çekten olaylar "acilen" gelişti ve so· 
nuçlandı. 2 ARuslos Pazartesi günü göre· 
ve başlayan Ziylan'ın, başmüşavirUee 
atanmasına ilişkin yazı, 4 Alustos günü 
Rakanlar Kuruluna gönderilmiş ve 9 
Atustos g'Unü de Konıtürk'ün onayın· 
dan çıknu,b. 2 gün sonra ise çetin Zly· 
lan başmüşavlr olarak görevine başlıyor
du. Böylece MC'nin, dini bütün kana· 
dını oluşturan MSP'nln Çalışma Bakı· 
nı, yasalara ancak 9 gün dayanabllml,tl. 
Bu arada yerine atanan yenı müste,ar da 
belli oldu. Aynı kararname Ile eski ilıCa!· 
ci, Çalışma Bakanbıı'nın deyimi ile "bu 
IILI fiilen yi..riiten" Mustafa Egeman kol· 
tuRuna yenıden döndü. 

Müsteşarııla Egeman'ın yenıden lt· 

t.asanuf mevduabnı 
uyguladılı lotaryacılık 

talebiyle 1976 
itibaren kaldınlmııb. Banka 

ancak binde 7S'inl 
"bakalım ne 50-

dütüncesiyle bir süre terk 
yansuıda artan ta· 

.on kararın Il· 
bankalıı, sennı· 

pU,ıılinl dütünerek bu 
aynı laarruflan tuaiaruuı aktan· 

Bu olmadı. !{Ü. 
DemI Tahvillerı 

paralara rakip oldu. 
meslek edinen cik· 
kurulu,lan türedi. 

milyar lira dolaylann· 
mevduab da, ı milyar 

.ıotaryacılı�a ye· 
gelişimde, iki büyük 

ta yapılan toplanbda bu konu ele alındı. 
özellikle kamu kesiminin destelinde ku· 
rulması düşünülen " Y" Yatınm ve Finans
man Şirketi" üzerinde duruldu. Bu şir· 
ketin 500 milyon liralık sennayesinin sennayesinin sennayes
yüzde 52'11 özel, yüzde 4B'i de kamu 
bankalartnı ait olıcak ve özel sektör yı· 
tınmlannı finanse edecekti. 

BINDIKLERI DAlı KESENLER 

Maliye Bakanı, utanbul'da lotarya· 
cılıftn aerbeıl bırakılacalını açıklarken 
bütçe açılım kapıtmak için elindeki 
araçlardan biri olan devlet tahvili satıŞı' 
nın etkilenecelini bildili gibi, bankala· 
nn kurmayı amaçladıklan şirketi des· 
teklemenın de Devlet Sanayi ve Işçi Ya· 
tınm Bankası'nın hiçbir zaman çalışır 
hale getirilememesi sonlıcunu .doRuraCl· 
Rım da biliyordu. Ancak, Iktidarda kal· 

ROMA OTELI PATRONLARı 
AYAK OYUNUNDA TöKEZLIYOR 

bir aydır grev sürüyor. OISK'e ballı Turlzm.ış sendikası· 
mücadelede kararlı. Otel iki ortak tarafından işletiliyordu. YU· 

önceki sayılannda patronlann nitelikleri açıklanmışb. Gre· 
göZüken patronlar daha sonra harekete geçti. 

ıçınde bir gece patronlardan Kemal Karasakal grev yerine 
aynl.ınam iııe blUJlıyacakmııısınlZ ... Ben sizlerden yanayım. Müca· 

diyerek iyi yürekli patron rolünü oynadı. Işçiler kararlı 
gereken cevabı verdiler. Ancak grevi kırma girişimleri 

işçinin patron hesabına ÇallŞtlRı ölrenlldi. Ardından bir 
ki,i tarafından yoldan çevrilip "bilinmeyen bir yöne" 

masasında yeni bir sendika kuruldulu, bu sendikaya üye 
.öyleniyordu. Patronun bu sendikayla çok Iyi bır söZleşme imıalıya· 

edildi. "Yeterki Turizm.ış'ten aynıın" diyordu patronun adam· 
bir gazetede özgür Turizm.lş adlı bir sendikanın kuruluş haberi 
kuruluşunda, bu sendikanın, patronun e:özdesl olması çok nor· 

Sendikanın batında; BAYSEN.tŞ sendikasını dolandınp aynıan, bir 
san sendikacılıkia uRra.şan bir kıııı vardı: AlLly Kıvılcım. 

sürerken, iııçiler de şüpheli bilinenleri izleyerek, kaç kişinin 
ölrenJyorlardl. Bu izlemeler sonucu Maltepe'de bır kah· 

blrka� i,çlnin buluştulu görüldü. Patron İlhaml Alptekin 
öRrenilmesine tahammül edemiyerek I,çllerln üzerine yürüdü ve 

ı,çiler bu oyuna da gelmedUer, karşılık vennedller. 
ılıkla sürdüren Roma ışçileri, patronlann, kendilerini parçala. 

kar,ı da soRukkanh bır tutumu elden 
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bırakmıyorlar. ışçi
daRınıklık yaratma çabalannın, patronlann vazgeçmeyeceklerı 

olduRunun bilincindeler. Bu blllnçle hareket ederek, karanızhRa 

nız Hazıne'nin günlük ödemelerini salla· 
yabilmek için Merkez Bankası'ndan bir 
ayda 4 milyar liradan fazla para alındı. 

Bu durumdaki Maliye Bakanhlı, 
özel sektörün finansman ihtiyacıru gider· 
mek ve böylece hiç detilse bu kesim ta· 
rafından yapılacak yatınmlann aksama· 
masını sallamak için lotaryacılıtın de· 
vamına karar vennek zorunda �dı. 

öZEL SEKTöR KREDILERI 
ARTIYOR 

Kamu kesiminin böylesine bir fi· 
nansman sıkıntısı içine ginneslne karşın 
özel sektör dışa baRımlı kredi mekaniz· mekaniz· mekani
malannı MC'nin aldıtı kararlar doRrul· 
tusunda geliştirdi. Bankalann topladıRı 
tasarruf mevduatı gerilerken, dövize çev· 
rilebilir mevduatın destelinde ve dış 
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ÇALIŞMA BAKAN lıCı
PATRON LARA DiKENSiZ G U L  

Çalı,mı Bataohlı, Bakanın emriyle 
30.7.1976 günü Danı,tay'ın verdill biz 
karan uygulama sanıasına koydu! Böy· 
lece Müsteşar çetin Ziylan ve Müsteşar 
yardımcılan Onal Ege ve Visalettin Pe· 
kiner görevlerine ça�ınldı. Çalışma Sa· 
kanlıeının söylemek ve kamu oyunu 
inandınnak IstediRI şu: Bizler Oanı,ıay'· 
ın kararlarını da uyguluyoruz. ışte gör· 
dünüz, yasa lanımazhlımız söz konusu 
d_eli. 

Çetin Ziylan ve yardımcılannın gel· 
mesiyle işgalci MusWa Egeman ve Sab· 
ri Ay temiz takımı gitti. 

Ancak, Çalışma Bakanlıeı'nın işgali 
sözkonusu. Sermaye sınıfının bundan 
taviz vereceei düşünülemez. Işgal adım 
adım lIerliyor. Hedefe dolru. Tüm yasa· 
dışıhklan da beraberinde getiriyor. Da· 
nıştay karannı sözde uyguladı Çalıııma 
Bakanhel. Ziylan ve arkadaşlanna görev. 
leri verilmedi. Hiçbir yetkileri yok. ım· 
za yetkisi dahil. Tüm yetkiler bakanlık 
1. Hukuk MUşavlnnln elinde. 

Çalıııma BakanhRı'oın ele geçırilme· 
si Işleminin bır dller yolu Iş müfettişle. 
rinden geçiyor. Bakan Paksu, müfettiş· 
lerden memnun deRII. Nedeni, bakana 
göre, müfettişierin müfettişierin müf çoRunun solcu olma· 
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GÜDÜMLÜ SENDİKACILIKTA 
• • •  • •  

MSP VlRAJI VE B UYU K SERMAYE 
Geçmili dönemin bazı dilimlerinde başvurutmuş olan düzenlemelerin ben

zerlp.ri yada aymlan , günümüzde de tekrarlanmak Isteniliyor. Tekrarlananlar, 
bem çeyrek yüzyıl öncesinde, bem de daha yakın geçmişte yapılan düzen
lemeler. Benzerllk sadece yapılmış olan ve başvurulmak istenilen düzenleme
lerle deRU. Benzerlik aynı zamanda objektif koşuııarda, çelişkilerin derinli
linde ve yaygmlıtında. 

1946'da dernekler yasası dej:iştirilerek sınıf esasına dayalı örgüt kunna 
Yualımn kaldınlmaslOda iki önemli etken vardı. Birincisi, toplumdaki iç di· 
namizmin dayatması. Ikincisi ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dün
ya sistemlerinin dayıtmuı. Birinci dayatmanın etkinlik gücü • yeni dü· 
zenlemenin smırlannı belirlerken; ikinci dıyıtmada ise yer alınan sistemin ka· 
çınılmaz ıonuçlan yaygın biçimde damgasını vuruyomu. 

Yeni getirilen yu. ile birlikte çok sayıda sendika ya da demelin işçiler 
tarafından kuruldulu biliniyor. Bilinen bir diler busus da, Lstanbul sıkıyöne· 
tim komutanllRı tarafından işçilerin kurdu lu bu sendika ve derneklerin kapa· 
wara.k işçi liderlerinin tutuklanması. 

Bundan sonn olanlar ise, bugün tekrar edilmek istenilenierin benzeri. 
1947 yılında yeni dÜZenleme ile sendikalar yasası yürürlüle girince, ik· 

tidar putlsi CHP, işçi bürolan eliyle sendika yönetimlerini ve örgütlenmeyi te· 
keline alma çabasına girişti. Yeni sendikalu kurdurdu. Kurdurmanın unsur· 
lan, hem para yardımı hem de yönetici temeniydi. CHP bünyesinde kurulu 
bulunan ilÇI bürolan aracılıeıyla bu uygulama yaygmlaıtınldı. 

Bugün de, iktldu olan MC'nin ikinci büyük ortalının bir bakanı, aynı iş· 
lemi yıpbklannı ilan etti. Yapılan işlem ,öyle Iladesini buluyor: "Milli Sela· 
met zihniyetindeki �çi sendikalanoı bünyesinde banndıran konfederasyon 
kurulmuı Için ön çalışmalara lıqlandı".  Çalı,malara lıqlandılını ilan eden, 
MSP'U Çalıtma Bakanı. MSP'II Çalışma Bakanının milli .. lamet zlhniyeııni sa· 
vunmlll1 dotal. Ancak, dolll olmayan, Çalı,ma Bakanının konfederasvon ku· 
rulmuı ıçın ön çalı,malann lıqlabidılını bildlrm .. ı. 

Çalıfmı hıyatını dÜZenleyen yuaJ.an bUmeyen bir bakan, konfederasyon 
kurmak. Için ön çalı,mı yıpana, sendikal görev anlıyı,ı da elbette ilkel olur. 
Sendi�, rabrikalara iı bulan kuruıu,lar olanı< gören MSP'II Çalı,ma Baka· 
ın bu görü.tünü de ,öyle açıklıyor: "Gelecekte Türkiye'nin bütün müessesele· 
ri Milli Selamet zihniyetinde ilCI isteyeceklerdir ... Mnli Selamet zihniyetine 
sahip I,çi bugün nzklnı başka bir konfederasyondan uamak zorunda kalma· 
yacakbr ... " 

BuradakJ Iki ayn 1,lemi iyice belirlemek gerekiyor. Birincisi, "müessese· 
ler" yönünden. Yani kuruluşlann yönetiminde Milli Selamet zihniyetiyle dü· 
fÜnenler bulunacak. Bunu gerçekle,tirmek için çaba gösteren MSP'nin diler 
bakanlan. tkinCısı, işçiler nzklanm konfederasyonda arayacaklar ( ! ). Bu iş· 
çiler, konfederasyonda toplanacak ve buradan da Milli Selamet Zihniyetıı işçi 
isteyen "müesseselere" gönderilecek. Yani sendikalar hem nzk aranan kuru· 
IU'lar, hem de müesseselere I,çi bulan kurumlar olacak. 

Olayın bır diler benzerı yanı da, CHP I,çl bürolan gibi, MSP'nin de işçi 
kom.isyonlan divanırun bulunması. Ve MSP'1i çalışma bakanının yukarda ak· 
tard.ıklanmız bu divanın toplantısında divan balikanı iken söylediIi. 

Türkiye'de sermayenin bir kanadını temsil eden MSP, lşçiler ve sendikalar 
hakkında böyle düşünüp uygulamaya koymaya çalıliırken, Türk.tş'den umu· 

tirilmesi MSP'nin kazandıRı bir zater ol· 
du. Lsim üzerinde epey mücadele edildi. 
MSP iki isim üzerinde durdu. Birincisi 
Mustafa Egeman, Ikincisi ı. Hukuk Mü· 
,avlri Şükrü Kaya Polat ldl. MHP ise . 
eski müsteşar yardımctlarıntlan oLan ve 
Seydl,ehlr' de yetkının Türk Meıaı Sen· 
dikuına verilmesini &aRlayan Sabrı Ay· 
temiz ÜZerinde duruyordu. Ancak, Ay te· 
miz konUlunda Akıncılar kesin kararlı 
oldular. İstemediler, Sonuna dek de di· 
ftndller. Aytemlz. atamllarda kendi par· 
tblrrl koruyor ve kö�ba.tlannı koman· 

dolara veriyordu. Ve Çalı,ma Bakanlı
lı'nda ba,layan komando·Akıncl müca· 
delesı, akıncılann zaferiyle sonuçlandı. 

Şımdı istenilen kişiler görev başın· 
da. Böylece 4 Alustos günü yapılması 
gereken ancak, Ziylan'ın göreve ba,la· 
masıyla ertelenen sözlü smavlar önümüz· 
deki günlerde yapılacak. Sınav sonuçla· 
n ,Imdiden belli. Bakan Paksu'nun "sol· 
cu" olarak tanımladıeı iş müfettişieri 
"yeterli" görii1meyecelder. MHP" ve 
MSP'II mürettlşlerln ise yebırll olduklın 
saptanacak. Bu, blrincl aşama. 

dunu kesmeyen ve O'nu yanına almaya çalışan, yani önceden verdili görevi 
daha iyi biçimde yaptınnaya çalışan da var. Bu sermayenin bir başka kanadı· 
nın temsiloisi ve MC'nin en büyük ortalı. Sennayenin belirli kesiminin temsil. 
cisi olan bu ortalın, aynı zamanda ortaklıem başı, geçtilimiz günlerde 
Türk·lş'in ba,ı ile görüştlLYakında yeniden görüşecekleri bildirildi. ıki görüş· 
nin arasında giren başka bir olay vu. Bu olay, ÇalıŞ matan nı bitiren ve raporu· 
nu açıklayan MESS olayı. MESS, Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası. 
Raporda istenilen işçi·işveren ilişkilerindeki yeni düzenlemelerle, MC'nin sen
dikalar yasasında yapmak istedi ei delişiklikleri kapsayan yasa taslaklanndaki 
hükümler çakışıyor. Başka bir irade ile sanayiciler istiyor, MC Iktidan da bu 
istekleri yasa taslaklannda (onnWe ediyor. 

Muhtemelen bir başka formWasyon da MC başı ile Türk·lş başının yapılı· 
calı ilan edilen ikinci görüşmesinde oluşturulacak. Oluştunnanın bu görüş· 
mede tamamlanacalı söylenemez ama, önünde sonunda tamamlanacalı söyle· 
nebilir. 

MESS'in raporunda dile getirileniere Türk.tş'ln baŞı karşı çıkb. Ama kar· 
ŞI çıkı,ta, bugün var olan işçi·işveren ilişkilerindeki kuraııan benimserne, hat.
ta övme var. Geriye götürülmeye izin (1) verilmeyeceeini de söylüyor ama, 
inandıncı olamıyor. tnandıncı olamamasının nedeni, mutlaka oluşturulacak 
olan bir formülasyonun şimdiden belirlenmiş olması, kesin sınırlan bilinmese 
bile. 

Türk·t,'ln başını, böyle davranmaya sevkeden, yakın geçmişte yaptıklan 
hatayı tekrarlamamak isteli. 1970'lerde de sanayiciler istemiş, Demirel yasa 
tasansı olarak fonnüle etmiş ve T\irk.lş de bu tasanyı atkışlamı,tı. Sonucu 
herkesçe malum. Işçi 51Oıfı, sanayici.iktidar-Türk·lş üçli.isüne unutamıyacalı 
bir ders vermi,ti. Işte Türk.lş başını bugün karşı çıkmaya sevkeden bu ders. 

Kesin sınırıan bilinmese bile, oluşturulacak fonnWasyonun şimdiden be· 
lirlenmiş olması MESS raporunda var. Bu formülasyon, MESS nporunda yer 
alan şu Ifadelerde okunuyor: "Olalanüstü ücret taleplerini önlemek için ifçi· 
ifueren·hükiimet iiçliiıii'nden oluşan bır ücretler komisyonunun kurulması ... " 

Bu ifadede altını çizdilimiz fonnülasyon yeni deliL. öteden beri var olan 
ve uygulanan formülasyon. Çünkü saçayalının ayaklanndan biri olarak göste· 
rilen ve söylenen işçiden kasdedilen, işçiler delil Türk.lş. 

Uygulamada da bu böyle. Yürürlükte bulunan pek çok yasada işçi·işveren 
hükümet üçlüsünden bahsedilir ve bahsedilen bu saçayalının i,çi bölümünde 
Türk.tş vardır. Yüksek Hakem Kurulu'ndan Asgari Ocret Tesbit Komisyonu'· 
na, Sosyal Sıgortalar Kurumu yönetimine kadar bu böyledir. Elbette, MESS' 
in önerdiRI, MC'nin evet diyerek yasa taslalı haline getirdili "ücretler konse
yinde" aynı saçayaeı bulunacak ve bunun bir ayaeı da Türk.ış olacaksa, ke· 
sin sınırlan bilinmese bile yukarda sözünü etti Ri miz formWasyon var, ya da 
olacak demektir. 

Ancak bilinmesi gereken, günümüzde işçi sınıfı ve tüm emekçilerin ne 
1946'lann ne de 1970'Ierin işçileri ve emekçileri olmadıııdır. Bilinmesi gere· 
ken,bu konu, her kesim tarafından biliniyor aslında. Biliniyor ve fonnWasya
nu da birlikte getiriliyor. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının çıkanlması 
için bunca çaba harcanması, birlikte getirilen (onnülasyonlardan birini işaret 
ediyor. T\irk.İ, başının, DGM konusunda MC'nin başı gibi düşünüp konuşma· 
sı da formülasyonun bir parçası. 

IPRAŞ'DA YETKI PETROL-IŞ'E 
VERILMEK ISTENIYOR 

ızmlt'de kurulu Ipraş Rarınerisl I.· 
yerinde Petrol.lş Sendikası ile Petrol ve 
Kimya Sanayii Işçileri arasındaki yetki 
uyuşmazlılı yenı boyutlar kazandı. Sos· 
yal demokrat Petrol.l, Sendıkasına 
yetki verılmesı Için Çalışma Bakanlılı 
bütün olanaklannı seferber etti. Evrak· 
Iartla sahtecilik oldu�u gerekçesiyle 
mahkemeye başvuran Türkıye Petrol ve 
Kimya Sanayll l,çtteri Sendikilının Iste· 
ii Uzerine mahkeme evraklara el koy· 

muş, böylece ızmit'deki yetki tetkiki 
yanm kalmıştı. Petrol.lş sendikası yöne· 
tıcileri, tetkık edilmekte olan evraklann 
mahkemeden bırer CotokopUerini alarak 
ızmit Bölge Çalışma Müdürlülü'ne getir
di. Ankara'dan gönderilen Bölge Müdür 
Vekili Sabrı Gökten Ise totokopiler üze· 
rinde Incelemesini yaparak yetkiyi Pet· 
rol.lş Sendikasına verdi. Ancak, mahke
me sendikanın yetkisini bozdu. 

Seydişehir'deki olaylarda lörütünü 
beHrten ve kar,. çıkan CHP, İzmit'te 
suskunlulu·yelledi. 
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öncesinde, bem de daha yakın geçmişte yapılan düzen
sadece yapılmış olan ve başvurulmak istenilen düzenleme

aynı zamanda objektif koşuııarda, çelişkilerin derinli
yaygmlıtında. 

dernekler yasası dej:iştirilerek sınıf esasına dayalı örgüt kunna 
kaldınlmaslOda iki önemli etken vardı. Birincisi, toplumdaki iç di· 

Ikincisi ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dün
dayıtmuı. Birinci dayatmanın etkinlik gücü • yeni dü· 

belirlerken; ikinci dıyıtmada ise yer alınan sistemin ka· 
yaygın biçimde damgasını vuruyomu. 
yu. ile birlikte çok sayıda sendika ya da demelin işçiler 

biliniyor. Bilinen bir diler busus da, Lstanbul sıkıyöne· 
tarafından işçilerin kurdu lu bu sendika ve derneklerin kapa· 

liderlerinin tutuklanması. 
olanlar ise, bugün tekrar edilmek istenilenierin benzeri. 

yeni dÜZenleme ile sendikalar yasası yürürlüle girince, ik· 
bürolan eliyle sendika yönetimlerini ve örgütlenmeyi te· 
girişti. Yeni sendikalu kurdurdu. Kurdurmanın unsur· 

yardımı hem de yönetici temeniydi. CHP bünyesinde kurulu 
aracılıeıyla bu uygulama yaygmlaıtınldı. 

iktldu olan MC'nin ikinci büyük ortalının bir bakanı, aynı iş· 
etti. Yapılan işlem ,öyle Iladesini buluyor: "Milli Sela· 

�çi sendikalanoı bünyesinde banndıran konfederasyon 
çalışmalara lıqlandı".  Çalı,malara lıqlandılını ilan eden, 

Bakanı. MSP'II Çalışma Bakanının milli .. lamet zlhniyeııni sa· 
Ancak, dolll olmayan, Çalı,ma Bakanının konfederasvon ku· 

çalı,malann lıqlabidılını bildlrm .. ı. 
dÜZenleyen yuaJ.an bUmeyen bir bakan, konfederasyon 

çalı,mı yıpana, sendikal görev anlıyı,ı da elbette ilkel olur. 
rabrikalara iı bulan kuruıu,lar olanı< gören MSP'II Çalı,ma Baka· 

,öyle açıklıyor: "Gelecekte Türkiye'nin bütün müessesele· 
zihniyetinde ilCI isteyeceklerdir ... Mnli Selamet zihniyetine 
nzklnı başka bir konfederasyondan uamak zorunda kalma· 

ayn 1,lemi iyice belirlemek gerekiyor. Birincisi, "müessese· 
kuruluşlann yönetiminde Milli Selamet zihniyetiyle dü· 

Bunu gerçekle,tirmek için çaba gösteren MSP'nin diler 
işçiler nzklanm konfederasyonda arayacaklar ( ! ). Bu iş· 

konfederasyonda toplanacak ve buradan da Milli Selamet Zihniyetıı işçi 
" gönderilecek. Yani sendikalar hem nzk aranan kuru· 

müesseselere I,çi bulan kurumlar olacak. 
benzerı yanı da, CHP I,çl bürolan gibi, MSP'nin de işçi 

divanırun bulunması. Ve MSP'1i çalışma bakanının yukarda ak· 
divanın toplantısında divan balikanı iken söylediIi. 

sermayenin bir kanadını temsil eden MSP, lşçiler ve sendikalar 
düşünüp uygulamaya koymaya çalıliırken, Türk.tş'den umu· 

bir zater ol· 
mücadele edildi. 
durdu. Birincisi 

Hukuk Mü· 
ldl. MHP ise . 

yardımctlarıntlan oLan ve 
Türk Meıaı Sen· 

&aRlayan Sabrı Ay· 

dolara veriyordu. Ve Çalı,ma Bakanlı
lı'nda ba,layan komando·Akıncl müca· 
delesı, akıncılann zaferiyle sonuçlandı. 

Şımdı istenilen kişiler görev başın· 
da. Böylece 4 Alustos günü yapılması 
gereken ancak, Ziylan'ın göreve ba,la· 
masıyla ertelenen sözlü smavlar önümüz· 
deki günlerde yapılacak. Sınav sonuçla· 

en büyük ortalı. Sennayenin belirli 
cisi olan bu ortalın, aynı zamanda ortaklıem başı, geçtilimiz 
Türk·lş'in ba,ı ile görüştlLYakında görüştlLYakında görüştl yeniden görüşecekleri bildirildi. 
nin arasında giren başka bir olay vu. Bu olay, ÇalıŞ matan nı 
nu açıklayan MESS olayı. MESS, Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri 
Raporda istenilen işçi·işveren ilişkilerindeki yeni düzenlemelerle, 
dikalar yasasında yapmak istedi ei delişiklikleri kapsayan yasa 
hükümler çakışıyor. Başka bir irade ile sanayiciler istiyor, 
istekleri yasa taslaklannda (onnWe ediyor. 

Muhtemelen bir başka formWasyon da MC başı ile Türk·lş 
calı ilan edilen ikinci görüşmesinde oluşturulacak. Oluştunnanın 
mede tamamlanacalı söylenemez ama, önünde sonunda tamamlanacalı 
nebilir. 

MESS'in raporunda dile getirileniere Türk.tş'ln baŞı karşı 
ŞI çıkı,ta, bugün var olan işçi·işveren ilişkilerindeki kuraııan 

baŞı 
kuraııan 
baŞı karşı 
kuraııan 

karşı 

ta övme var. Geriye götürülmeye izin (1) verilmeyeceeini 
inandıncı olamıyor. tnandıncı olamamasının nedeni, mutlaka 
olan bir formülasyonun şimdiden belirlenmiş olması, kesin 
bile. 

Türk·t,'ln başını, böyle davranmaya sevkeden, yakın geçmişte 
hatayı tekrarlamamak isteli. 1970'lerde de sanayiciler istemiş, 
tasansı olarak fonnüle etmiş ve T\irk.lş de bu tasanyı atkışlamı,tı. 
herkesçe malum. Işçi 51Oıfı, sanayici.iktidar-Türk·lş üçli.isüne 
bir ders vermi,ti. Işte Türk.lş başını bugün karşı çıkmaya sevkeden 

Kesin sınırıan bilinmese bile, oluşturulacak fonnWasyonun 
lirlenmiş olması MESS raporunda var. Bu formülasyon, MESS 
alan şu Ifadelerde okunuyor: "Olalanüstü ücret taleplerini 
ifueren·hükiimet iiçliiıii'nden oluşan bır ücretler komisyonunun 

Bu ifadede altını çizdilimiz çizdilimiz çi fonnülasyon yeni deliL. öteden 
ve uygulanan formülasyon. Çünkü saçayalının ayaklanndan 
rilen ve söylenen işçiden kasdedilen, işçiler delil Türk.lş. 

Uygulamada da bu böyle. Yürürlükte bulunan pek çok yasada 
hükümet üçlüsünden bahsedilir ve bahsedilen bu saçayalının 
Türk.tş vardır. Yüksek Hakem Kurulu'ndan Asgari Ocret Tesbit 
na, Sosyal Sıgortalar Kurumu yönetimine kadar bu böyledir. 
in önerdiRI, MC'nin evet diyerek yasa taslalı haline getirdili "ücretler 
yinde" aynı saçayaeı bulunacak ve bunun bir ayaeı da Türk
sin sınırlan bilinmese bile yukarda sözünü etti Ri miz formWasyon 
olacak demektir. 

Ancak bilinmesi gereken, günümüzde işçi sınıfı ve tüm 
1946'lann ne de 1970'Ierin işçileri ve emekçileri olmadıııdır. 
ken,bu konu, her kesim tarafından biliniyor aslında. Biliniyor 
nu da birlikte getiriliyor. getiriliyor. getir Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının 
için bunca çaba harcanması, birlikte getirilen getirilen getir (onnülasyonlardan 
ediyor. T\irk.İ, başının, DGM konusunda MC'nin başı gibi düşünüp 
sı da formülasyonun bir parçası. 

IPRAŞ'DA YETKI PETROL-IŞ'E 
VERILMEK 

IPRAŞ'DA 
VERILMEK 

IPRAŞ'DA 
ISTENIYOR 

PETROL-IŞ'E 
ISTENIYOR 

PETROL-IŞ'E 

ızmlt'de kurulu Ipraş Rarınerisl I.· 
yerinde Petrol.lş Sendikası ile Petrol ve 
Kimya Sanayii Işçileri arasındaki yetki 
uyuşmazlılı yenı boyutlar kazandı. Sos· 
yal demokrat Petrol.l, Sendıkasına 
yetki verılmesı Için Çalışma Bakanlılı 

muş, böylece 
yanm kalmıştı. 
tıcileri, tetkık edilmekte 
mahkemeden bırer 
ızmit Bölge Çalışma 
di. Ankara'dan 
Vekili Sabrı Gökten 
rinde Incelemesini 
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LA PASIONARIA 
EVLÜ� BAŞıNDA 
MADRID'E 
DÖNÜYOR 

ISPANYA ıÇ SAVAŞıNıN EFSANEVI KAHRAMANı VE ıs
PANYA KOMÜNIsT PARTISI BAŞKANı DOLORES IBARRU
RI'NIN ı EYLUL'DEN SONRA SANTIAGO CARILLO ILE BIR
LIKTE MADRID'E DöNECEKLERI AÇıKLANDı' 40 YıLDıR 
YURDUNUN DıŞıNDA YAŞAYAN "LA PASIONARlA" SON 
OLARAK SOVYETLER BIRlıCı'NDE BULUNUYORDU. 
DOLORES IBARRURI, ISPANYA KOMÜNIST PARTISI MER
KEZ KOMITESI'NIN 28-30 TEMMUZ'DA ROMA'DA YAPTıCı 
TOPLANTıYA BAŞKANLIK ETTI. 

ıspanya'da önceki haCta ilan edilen 
siyasi affın iç savaş dönemini de kapsa· 
ması üzerine, 40 yıldır İspanya'run dışın
da bulunan, anti-faşist savL$ın e(sanevi 
kahramanı ve ıspanya Komünist Partisi 
bışkanı 81 Yl.fındaki Dolores ıbarruri 
(La Pasionanırnln 1 Eylül'den sonra 
Madrid'e dönecegi açıklandı, Ispanya 
Komünist Partisi genel sekreteri Santla
go Cuillo, partinin Temmuz ayının son 
üç gününde Roma'da yapılan, Franko'· 
nun iktidara gelişinden bu yanaki ilk 
açık Merkez Komitesi toplantısının 
çalışmalanndan sonra yapbeı basın top
lantısında, Dolores İbarruri ile birlikte 
kendisinin 1 Eylül'den sonra Madrid'e 
dönmelerinin kararlaştınldıgını bildirdi. 

40 yıl boyunca Avrupa'nın çeşitli 
kentlerinde ve son olarak Sovyetler Bir
ligl'nde yaşamını ve çalışmalannı sürdü
ren tbarruri'nin BO, doe.um yıldönümü 
geçen yıl birçok üJke ilericileri tarafın
dan kuUanmıştl. İbarruri'nin ülkesine 
dönüşü ve "lam sorumluluklarını yük
Jenerek" çalı,malanna başlaması. Ispan
ya Komünist Partisi 'nin ülkenin politik 
YAŞamına katılması dogrultusunda 
önemli bir gelişme olarak degerlendirili
yor. 

KıSMI AF 

Ispanya'da siyasal al 30 Temmuz'da 
ilan edilmiş, ancak tedhlş eylemlerinden 
hüküm giyenler aCfın dışında bırakılmış· 
tı. özellikle Bask milliyetçisi örgütlerin 
üyelerini hedef alan bu sınırlama konu
sunda, Roma'da bulunan bir IKP sözcü
sü ertesi günkü açıklamasında: "Ister 
ETA ister FRAP üyesi olsun tek bir si
yasal tutuklu bulundueu takdirde ger
çek anlamda bir aftan söz edilemel.." 
diyordu. Bu açıklamadan sonra ülkede
ki uygulama da bu kaygının dotrulueu
nu gösterdi. 

ILK AÇiK TOPLANTı 

Jspanya Komünist Partisi merkez 
komiLesinin faşizmden bu yana ilk kez 
yaptıeı açık toplantısı ise, Parti Başkanı 
Dolures Jbarruri 'nin başkanlı�ında Ro
ma'nın Sanat Tiyatrosu'nda yapıldı. 
Toplantıya konuk olarak katılanlar ara- t 
sında, ıspanya Sosyalist Işçi Partisi, Sos
yalist Halk Partisi. Susyal Demokrat 
Parti yöneticileri de bulunuyordu. Ayrı
ca Loplantı salununda, ltaJyan Komünist 
Partisi yetkililerinden başka lLalyan Sos· 
yılist Pırtısı, Hristiyan Demokrat Parti, 
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Sosyal Demokrat ve radikal partilerin 
temsilcilerinin de bulunması dikkati çe· 
kiyordu. tKP genel sekreteri Carillo, 
toplantının başka bir ülkede detil de 
ıtalya'da yapılmasının nedenini, böyle 
geniş bir siyasal desteein saelanabilmesi 
olarak açıkladı. 

IBARRURI KONUŞUYOR 

IKP Merkez Komitesi'nin, Juan Car .. 
los'un yeni hükümetine karşı alınacak 
tutumu ve demokratik gelişme için ya
pılacak önerileri inceleyen merkez komi· 
tesi toplantısı, Dolores lbarnıri'nin ko
nuşmasıyla açıldı. Toplantı salonunu 
sarsan bir tezahüratla konuşmasına baş
layan tbarruri, "ışçi sımfımn, köylüle
rin, aydınlann partisinin üJkede yasal 
olarak ve özgürce eylemde bulunabilme 
hakkıRdan vazgeçilemeyecetini" belirt
ti. Ibarruri, daha sonra ,unlan söyledi: 

"Diler partilerin kongrelerini Ispan. 
ya'da yapmı, olmalan belli bir ilerleme· 
nin oldutunu gösterir, ancak biz de, 
kendi ülkemizde yasal olarak toplanma 
hakkımızdan vazgeçemeyiz, Çünkü par· 
timiz, ıSpanyol devletinin büyük siyasal 
ve toplumsal sorunlannın çözUmü için 
dikkate alınması zorunlu olan demokra
tik ve ulusal bir partidir. Bizler enternas
yonalistiz. Ama ulusal bir parti olan par
timiz, herhangi bir uluslararası disipline 
baeımh detildir, 1931 yılının bir günü, 
geleneksel monarşik İspanya, Cumhuri
yet olmuştu. Tüm ilerici güçlerin, bu
günkü rejimin güçsüzlütünün ve büUin 
muhalefetin birliti temelinde deRişim 
olasılıklannın bilincine varmalan ve lu
tarlı bir eylem içinde bulunmalan halin
de, İspanya'nı'n birgün yeniden demok
ratik ıspanya haline dönmesi Imkansız 
delildir," 

CARILLO'NUN RAPORU 

"La Pasionaria" adıyla anılan IKP 
Ba,kanı Dolores Ibanuri'den sonra ge
nel sekreter Santiago Carillo bir rapor 
sundu. Yeni kurulan Suarez: hükümeti· 
nin açıklamalarının, halkın demokratik 
istemleri karşısında verilmek zorunda 
kalınan birer taviz oldulunu, ancak 
önemli olanın sözler deeU, davranışlar 
uldugunu belirtti. Carillo, muhalefetin 
yeni hükümelle dlyaloga girmesinin ko· 
şullarından birinin, 'u andaki örgütlen· 
me yasalannın bır kenara atılması oldu· 
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tunu söyledikten sonra, bu diyalogda 
muhalefetin taviı veremeyeceli ilkeleri 
şöyı. belirtıı: 

ŞARTLAR 

"1) Geçici bir ulusal anlaşma hükü· 
metinin kurulması ve burada halk ege
menU ei nin kurulmasında anlaşan bütün 
siyasal gruplann temsili. 

2) Tam yetkiyle donanmış bir 
kurucu meclisin toplanması için gerekli 
koşuııann yaratılması. Anayasaı yasalan 
reform yetkisini bugünkü hükümete ve
receA: bir referandumun ya da plebisitin 
yapılması düşüncesi, halk egemeniiRinin 
kurulmasıyla baldaşamaz, 

3) ıstisnasız bütün siyasal tutuklular 
için at. Biz de tedhişçiliRi kesin olarak 
kınamaktayız. Ancak, bugünkü ko,ullar
da, tedhi,çiligin varhRı Için bütün gerek
çelerin ya da nedenlerin varoldulunu 
teslim etmek zorunludur. 

Geçici hükümet, aynı zamanda. iş
sizlili azaltmak, ücret ve maaşlan arbr
mak, tanmsal ürünlere oynık bir fiyatla
ma güvencesi sallamak için gerekli ön
lemleri almalıdır. 

4) Katalonya'da, Bask ülkesinde ve 
Galiçya'da, gerçek özerklik statüsüne 
dayalı özerk hükümetlerin kurulması. 
Aynı istemi ileri süren ıspanya'daki 
diRer halklara ve bölgelere de özerklik 
statüsü sıRianmalıdır. 

Bizim görüşümüze göre, birleşmiş 
muhalefet, bu nitelikte çözümleri görüş
mek üzere hükümetle diyaloga otunna· 
hdır." 

BÜYÜK BIR KITLE PARTISI 

Carillo, MK çalışmalın hakkında 
bilgi vennek lizere 1 ARustas'ta düzen
lediRi basın toplantısında, komiLenln, 
partiyi büyük bir kitle partisi haline dö· 
nüştürmenln araçlarını IncelediRini söy
ledI. Merkez Komitesinin, iIIegallteden 
çıkmazdan önce 300.000 Uye hedefine 
ulaşılması "ereeini kararlaştırdıeını 
açıklayan genel sekreter. açıklamasına 
şöyle devam etti: "Merkez Komitesi, bü
tün kademelerde demokratik 1,leyl,1 ge. 
!Iştirmenin araçları üzerınde durmu, ve 

kendi üyelerinin uyıam artırmaya ve 
yürülme komitelin! Iaır.aınlaııuıya iwv 
venni,tir." 

CarIlJo'nun açıldaııuıaına Iii"', 142 
kı,iden olufAcü yeni Merkez Komite
sindeki üyelerin 57'1i i.çi� 6'11 tanqı, 
emekçiai, 22'ii memur, 54'ü ıymndlf. 
68 üyenin yıııılan 45'1. altındadu. Mer· 
kez Komitesi üyelerinin hapiste yıttak· 
lan y�lann loplarru 485 � olarak he
saplaruyor. Merkez komitesinin 7 üylli 
ölüm cezasına hüküm glyml" ancak ce-
zalan daha sann hapse çevrUınI,ıır. 
Merkez Komitesinin sürgüne mahkum 
edilmi, üy.leri, toplam olarak 1492 yılı 
ülkelerinin dı,ındı geçirmek zorunda bi
rakıInu,lardır. 

Carillo, lçıklama1annl ,öyle deYam 
.iti: ''Toplantıda yapılan bütün çalı,ma· 
lar, Parti 'nin bir pakt yoluyla demokra
tik kopu,un uRlanmuıru, demokratik 
koordinuyonun gliçlendlrilmnlnJ ve Re
liştirilmesini ve kurucu seçimleri bütün 
güvenceleriyle hazırlıyıcak blr ulusa1 an
laşmı hükümetinin kurulmuıru bedef 
alan dolrultusunu bütünüyle onıyllll114-
tır. Partileri .. çoktuRunu tanıyan ve tüm 
demokratik kazanımlan ve blnyıel hak
lan devam ettlren ve gelı,Uren demokra
tik bir sosyalizm için mücadele kavramı 
dı aynı şekilde onaylanmı,br_" 

"Parti'nın Berlin'deki Avtupı Ko
münist Partileri Konferansı heyetinin de
Rerlendirmesini Inceleyen Merkez Komi· 
tesinin karan, herhangi bır uhullJ'lJ'Ml 
disipline bıllı olmayan Parti'nın balım
SIZ konumunu teyid etmiştir," 

Ispanyı Komünist Partisi 'nin "de· 
mokratik kOpu," olııık deyimlendirilen 
görüşü, ülkede demokruiye ,eçl, ıçın, 
Franko rejiminin kurumımndan hareket 
edilemeyecelini, ıksine bu kurumlardan 
bütünüyle kopulması ,erektılını içer
mektedir. 

Bu arada Carillo şu görü,U de belirt
ti: "Bizler partinin legalltesi Için özel 
bir mücadele düşünmüyoruz. Parti 'nın 
legalitesi, demokratik kopuş dedi ii miz 
hedef için, verdilimiz mücıdelenln bır 
parçasıdır." Carillo, 4 yı dı 6 ıy içinde 
ülkede demokratik bır hükUmetin kurul
mISIRın beklenebilecelini de sözlerlne 
ekı.dl. 

önceki haCta ilan edilen 
savaş dönemini de kapsa· 

İspanya'run dışın
savL$ın e(sanevi 

ıspanya Komünist Partisi 
Dolores ıbarruri 
Eylül'den sonra 

açıklandı, Ispanya 
sekreteri teri ter Santla

Temmuz ayının son 
yapılan, Franko'· 
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İbarruri ile birlikte 

sonra Madrid'e Madrid'e Madr
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al 30 Temmuz'da 
edilmiş, ancak tedhlş eylemlerinden 

dışında bırakılmış· 
milliyetçisi örgütlerin 

sınırlama konu
bulunan bir IKP sözcü

açıklamasında: "Ister 
olsun tek bir si

bulundueu takdirde ger
söz edilemel.." 

açıklamadan sonra ülkede
da bu kaygının dotrulueu

TOPLANTı 

Jspanya Komünist Partisi merkez 
bu yana ilk kez 

ise, Parti Başkanı 
başkanlı�ında Ro

Tiyatrosu'nda yapıldı. 
olarak katılanlar ara- t 

Işçi Partisi, Sos

Sosyal Sosyal Demokrat ve radikal partilerin 
temsilcilerinin de bulunması dikkati temsilcilerinin de bulunması dikkati çe· 
kiyorkiyordu. tKP genel sekreteri Carillo, Carillo, Car
toplantının başka bir ülkede detil de 
ıtalya'da yapılmasının nedenini, böyle 
geniş bir siyasal desteein saelanabilmesi 
olarak açıkladı. 

IBARRURI KONUŞUYOR 

IKP Merkez Komitesi'nin, Juan Car .. Car .. Car 
los'un yeni hükümetine karşı alınacak 
tutumu ve demokratik gelişme için ya
pılacak önerileri inceleyen merkez komi· 
tesi toplantısı, Dolores lbarnıri'nin ko
nuşmasıyla açıldı. Toplantı salonunu 
sarsan bir tezahüratla konuşmasına baş
layan tbarruri, "ışçi sımfımn, köylüle
rin, aydınlann partisinin üJkede yasal 
olarak ve özgürce eylemde bulunabilme 
hakkıRdan vazgeçilemeyecetini" belirt
ti. Ibarruri, daha sonra ,unlan söyledi: söyledi: sö

"Diler partilerin kongrelerini Ispan. 
ya'da yapmı, olmalan belli bir ilerleme· 
nin oldutunu gösterir, ancak biz de, 
kendi ülkemizde yasal olarak toplanma 
hakkımızdan vazgeçemeyiz, vazgeçemeyiz, vazgeçemeyi Çünkü par· 
timiz, ıSpanyol devletinin büyük siyasal 
ve toplumsal sorunlannın çözUmü için 
dikkate alınması zorunlu olan demokra
tik ve ulusal bir partidir. Bizler enternas
yonalistiz. Ama ulusal bir parti olan par
timiz, herhangi bir uluslararası disipline 
baeımh detildir, 1931 yılının bir günü, 
geleneksel monarşik İspanya, Cumhuri
yet olmuştu. Tüm ilerici güçlerin, bu
günkü rejimin güçsüzlütünün ve büUin 
muhalefetin birliti temelinde deRişim 
olasılıklannın bilincine varmalan ve lu
tarlı bir eylem içinde bulunmalan halin
de, İspanya'nı'n birgün yeniden demok
ratik ıspanya haline dönmesi Imkansız 
delildir," 

CARILLO'NUN RAPORU 

"La Pasionaria" adıyla anılan IKP 
Ba,kanı Dolores Ibanuri'den sonra ge
nel sekreter Santiago Carillo bir rapor 
sundu. Yeni kurulan Suarez: hükümeti· 
nin açıklamalarının, halkın demokratik 
istemleri karşısında verilmek zorunda 
kalınan birer taviz oldulunu, ancak 
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tunu söyledikten sonra, bu diyalogda 
muhalefetin taviı veremeyeceli ilkeleri 
şöyı. belirtıı: 

ŞARTLAR 

"1) Geçici bir ulusal anlaşma hükü· 
metinin kurulması ve burada halk ege
menU ei nin kurulmasında anlaşan bütün 
siyasal gruplann temsili. 

2) 2) Tam yetkiyle donanmış bir 
kurucu meclisin toplanması için gerekli 
koşuııann yaratılması. Anayasaı yasalan 
reform yetkisini bugünkü hükümete ve
receA: bir referandumun ya da plebisitin 
yapılması düşüncesi, halk egemeniiRinin 
kurulmasıyla baldaşamaz, 

3) ıstisnasız bütün siyasal tutuklular 
için at. Biz de tedhişçiliRi kesin olarak 
kınamaktayız. Ancak, bugünkü ko,ullar
da, tedhi,çiligin varhRı Için bütün gerek
çelerin ya da nedenlerin varoldulunu 
teslim etmek zorunludur. 

Geçici hükümet, aynı zamanda. iş
sizlili azaltmak, ücret ve maaşlan arbr
mak, tanmsal ürünlere oynık bir fiyatla
ma güvencesi sallamak için gerekli ön
lemleri almalıdır. 

4) Katalonya'da, Bask ülkesinde ve 
Galiçya'da, gerçek özerklik statüsüne 
dayalı özerk hükümetlerin kurulması. 
Aynı istemi ileri ileri iler süren ıspanya'daki 
diRer halklara ve bölgelere de özerklik 
statüsü sıRianmalıdır. 

Bizim görüşümüze göre, birleşmiş 
muhalefet, bu nitelikte çözümleri görüş
mek üzere hükümetle diyaloga otunna· 
hdır." 

BÜYÜK BIR KITLE PARTISI 

Carillo, MK çalışmalın hakkında 
bilgi vennek lizere 1 ARustas'ta düzen
lediRi basın toplantısında, komiLenln, 
partiyi büyük bir kitle partisi haline dö· 
nüştürmenln araçlarını IncelediRini söy
ledI. Merkez Komitesinin, iIIegallteden 
çıkmazdan önce 300.000 Uye hedefine 
ulaşılması eeini kararlaştırdıeını 

kendi üyelerinin 
yürülme komitelin! 
venni,tir." 

CarIlJo'nun 
kı,iden olufAcü 
sindeki üyelerin 
emekçiai, 22'ii 
68 üyenin yıııı
kez Komitesi 
lan y�lann 
saplaruyor. Merkez 
ölüm cezasına hüküm 
zalan daha 
Merkez Komitesinin 
edilmi, üy.leri, 
ülkelerinin dı,ındı 
rakıInu,lardır. 

Carillo, 
.iti: ''Toplantıda 
lar, Parti 'nin 
tik kopu,un 
koordinuyonun 
liştirilmesini 
güvenceleriyle hazırlıyıcak blr 
laşmı hükümetinin 
alan dolrultusunu 
tır. Partileri .. Partileri .. Partileri 
demokratik 
lan devam ettlren 
tik bir sosyalizm 
dı aynı şekilde 

"Parti'nın 
münist Partileri 
Rerlendirmesini 
tesinin karan, herhangi 
disipline bıllı 
SIZ konumunu 

Ispanyı Komünist 
mokratik kOpu," 
görüşü, ülkede 
Franko rejiminin 
edilemeyecelini, 
bütünüyle kopulması 
mektedir. 

Bu arada 
ti: "Bizler par
bir mücadele düşünmüyoruz. Parti 
legalitesi, demokratik 
hedef için, 



�G�TISIZLIK 
HAREKETİ 
BÖLÜCÜLÜGE KARŞI 

BONDA RE VSKIY, v. SOFINSKIY 

Ba�Jantlsız ülkeler devlet ve hükümet başkanlmnm 5. konferansı, Sri 
Lanka'mn başkenti Kolombo'da yapılıyor. Bu konferans, ballanbsız ülkeler 
hareketinin anti-emperyalist ilkeler üzerindeki birliline dolru ablacak bir 
adım olarak yorumlanıyor. 

BallanbslZhk politikasının ilerici, anti-emparya1ist özü, sürekli olarak 
gerici güçlerin azgın saldınlanna hedel oldu. BallantlSızhla en başından beri 
karşı çıkan emperyalist çevreler, bu hareketin anti·emperyalist yönelişini tör. 
pülemeye ve onu pasif bir tarafsızlık çizgisine çekmeye giriştiler. Bu amaçla, 
emperyalist blokların içine çekilmiş Asya ülkelerini balıantısız devletlere 
karşı çıkardılar; ballantısızhk hareketi ile sosyalist ülkeler arasına ayrılık sok
maya çalıştılar. Bu çabalar bugün de sürüyor. Ancak, Batılı politikacı ve ideo. 
loglann kullandıklan yöntemler, daha ince ve örtüJü. 

BÖLME YÖNTEMI 

Emperyalist çevreler, çeşitli baskı araçlanyla (askeri, siyasal, ekono
mik) batlanbslZ,. hareketi bölmeye ve üyeleri arasında aynhk çıkannaya Çalı
şıyorlar. Bu çabalann her zaman boşuna olmadı�ını da söylemek gereltir: 
Lübnan'daki olaylar; E. Sedat'ın Mısır'ın iç ve dış politikasının yönünü deliş. 
tirmesi,  ve böylece ülkenin Arap halklarınm emperyalizme ve İsrail saldırgan· 
lanna karşı ortak mücadele cephesinden aynıması, buna örnektir. Emperya. 
listler, ba�lant.ısız harekete dahil ülkelerin farklı sosyo-ekonomik gelişme dü· 
zeylerine, ekonomik ve siyasal çıkartara, ideolojik ve dinsel görüşlere sahip ol· 
malan olgusundan geniş ölçüde yararlanıyorlar. Bazıları, son zamanlarda, ham 
maddelerden ve özellikle petrolden yoksun ülkeleri "üçüncü dünyalının yeni· 
batımsız olmuş ülkelerinden ayırmak üzere, "dördüncü dünya" deyimini kul· 
Iandılar. 

MAOlzMIN INCE TAKTIKLERI 

Balıantısız harekete karşı benzeri ölçüde düşmanca bir tam alanlar da, 
SBKP Merkez Komitesinin partinin 25. Kongresine sundutu raporda da belir· 
tildiei gibi, "emperyalizmin sosyalizme karşı mücadelesinde ona önemli bir 
yardım yapan" Maoculardır. 

Peltin yöneticileri, 196D'lann başında "ikinci" bir Bandung Konferlll1Sl 
t.uanlanru yolun olarak tezgahlamaya başladılar. Bundan amaçlan, kendile
rine uygun dü�cek, hegemonyacı amaçlanna yardımcı olacak ve baglanbuz 
zirve konferansıanna karşı aJtematif olarak ileri sürülecek "yeni" bir konfe
rans olmuıydı. Bu sırada Maocular, 1963 ve 64'de Endonezya-Malezya çatış· 
masını kışkırtrnak için az utraşmadılar. 1965'de Endonezya'yı Birleşmiş Mil
letler'den aynımaya iknaya çalıştılar. Birleşmiş Milletler'e ve ballantwz hare
kete bir k8J11 aeırlık olarak, "yeni dotan güçlerden" oluşan özel bir uluslar· 
arası kurulu!j:un kurulması görüşünü destekJediler. Burada da hedeneri, Afrika 
ve ftdya ülkelerini sosyalist topluluktan soyutlamaktı. Maocu Çın, defalarca 
silahlı çatışmalara dönüşmüş olan, Hindistan ile Pakistan arasındaki aynlık
lan alevlendirmeye de ÇalıŞtı. 

Maoculann, "ikinci bir Bandung"un Endonezya'da toplanması konu
sundaki ısrarlarıı bu ülkeyi Hindistan'a karşı çıkarmayı, Sukarno ile Nehru'yu 
birbirlerine düşürmeyi amaçlıyordu. Bu yolda bazı hazırlık adımlan da 'attı
lar. lltinci bir Afrika-Asya Konferansı toplama amacıyla Jakarta'da 1965 Ni
"mnda toplanan konferans ve Cezayir'deki iki hazırlık toplantısı bunrar ara· 
sındadır. 

BACLANTlSIZ ÜLKELERIN UYANıK TEPKISI 

Ne var ki. birçok Asya ve Arrika ülkesi, "ikinci Sandung" düşüncesinin 
arkasında yatan haince planlann farkına vardı ve gereklı tavn aldı. Çolunlu
lun, toplantı yerinin Afrika olması yönündekt Hint önerisini desteklemesi 
üzerine, konferansın Bndonezya'da yapılması önerilerinin uygulanamayacalı
nı gören ve büyük bir Asya ülkesi olan Sovyetler Bırııel'nin Konferansa katıl
masını önleyemeyen Maocular, bunun üzerine Ekım 1965'de Cezayir'de top· 
lanan hazırlık konferansını sabote ettiler. Afrika-Asya konferansı düşüncesin· 
den bütünüyle vazgeçtiler. Fakat Pekin, baRiantısız ve sosyalist ülkeleri bölme, 
batlantısız hareketi zayıflatma, böylece ona hakim olma ve kendi büyük·dey
let, hegemonyacı özlemleri için kullanma çabalarını hatifletmedi. Maocular 
batlantısız harekete sızmaya inatla çabaladılar. Bunun için de, Çın 'in geliş· 
mekte olan bir ülke oldueunu ilan ettiler. Colombo'dakl batlantııızlar zir· 
vesine davet edilmeleri için de ellerinden geleni yaptılar. Buna raRmen, Endo· 
nezya parlamentosu Dıı; Ilişkiler Komisyonu Başkanı i. Roshadi'n!n belirtti Ri 
gibi, geçen Mayıs'ta Delhi'de ballantısızlık sorunları üzerine yapılan bir ulus· 
lararası seminere kalılan ülkeler, bazı çevrelerin Çln'i baelantısız ülkeler arası· 

na alma önerisini reddettiler. 

"IKI SÜPER DEVLET" 

EmperyalisUer ve Maocular, aynı amaçlan paylaşarak, "ild "'per dev. 
let arasındaki pazarlık" gibi kavramlann yayılmasına çalıştılar. Unuttular kiı 
dünyada banş ve istikrarın büyük ölçüde büyük devletler arasındaki ilişkilere 
baRtı olduRunu ilk kez açıklayanlar, 196I'de Belgrad'da ilk konferanslannı 
yapan ba�lantısız ülkelerden başkası deeildir. 

Leonld Brejnev, 24 Haziran 1973'de ABD televizyonunda şöyle diyor. 
du: "Dünyadaki genel atmosfer, büyük ölçüde, iki ülke arasındaki ilişkilere ha. 
kim olan iklime batlıdır. Ne ekonomik ya da askeri güçlülük, ne de sahip olu. 
nan uluslararası saygınlık, ülkelerimizden herbangi birine fazladan haklar sae
lamaz. Aksine, iki ülkeye de, dünya banşı ve savaşın önlenmesi davasında daha 
büyük sorumluluklar yükler. Sovyetler Birlili, ABD ile ilişkilerine ve baRianna 
bu açıdan yaklaşarak, sorumluluklarının tam olarak bilincindedir. " 

Daha sonraki olaylar bu sözleri dolruladı. SBKP 25. kongresinin de 
belirttili gibi, son beş yıl içinde, Barış Programı'nın uygulanmasıyla uluslar
arası gerilimin önemli ölçüde yumuşatılması sae-Iandı. Uluslararası ilişkiler
deki, soe-uk savaş ve tehlikeli karşıtlık durumundan farklı toplumsal sistemle
re sahip devletler arasında barış içinde birarada yaşama ilkelerinin tesisine 
geçişle belirlenen, yeniden biçimlenme üzerindeki köklü etkinin sahibi, Sov
yetler Birlie-i ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesi oldu. 

Bu koşullarda Maoculann Cezayir ballantısızlar konferansının öncesin· 
de artırdıklan "süper devletler arasındaki pazarlık" propaganda gürültül eri, 
daha da anlamsız hale gelmi�ti. Maocuları ve SSCB ile ABD'yi özdeşleştirerek 
onları izleyen di�erlerini klnayan Fidel Castro, Cezayir konferansındaki ko
nuşmasında şunları söyledi: "Dünya kapitalist ülkelerle sosyalist ülkelere, em
peryalist ülkelerle sömürgeleşmiş ülkelere, gerici ülkelerle ilerici ülkelere 00· 
lünmü� durumda; hükümetler de,emperyali1.m� sömürgeeHiei, yeni-sömürgeei· 
liei ve ırkçılıe-ı destekJeyenlerle bunlara karşı olanlar arasında aynımış durum
da. Bize göre, ballantılılık ve batlantlSızhktaki temel sorun budur, çünkü in· 
sanhla karşı işlenmiş ve işlenen suçlara karşı mücadeleyi sürdürme ana göre· 
vimizden, hiçbir şey bizi saptıramaz." 

DICER ÜLKELERE KARŞI DECIL 

SovyeUer Birtlll'nin uluslararası yumuşama ve pli,mi, kapitalist üLke· 
lerle ili,kilerinl eeliştirme politikııı, dile.r ülkeleri, M arada celişmekte olan 
ülkeleri hedef alan bir politika delildK. Aksine, ululı.,.,.... yumu.-ma ye 
devletteransı Ilişkilerdeki tehlikeli kar,IUıkJann kaldınlmuı, Alya, Afrika 
ve Latin Amerika ülkeleri dahil bütün halklann çıkarlannı tam tMaına k.a.rtı
lamaktadır. Sovyetler Birfili, her zaman onlarta adil ve verimli lşbirtlllnden 
yana olmuş, bunun tam karşılıklı saygı, egemenlik haklannın ve lçı,lerine ka
nşmamanın sıkı sıkıya gözetilmesi temeline oturmuını arzulamı, ve eellşmek
te olan ülkelerin ileri görüşlü Jiderleri bunu çok iyi kavranu,lardır. 16 Ey· 
lül 1963'de Hindistan parlamentosunun Halk Meclisi'nde konuf&Jl Jawahartal 
Nehru, ABD, SSCB ve Britanya arasında vanlan nükleer denemelerin yuak· 
Ianması antlaşmasının imzalanmasını kutluyor ve Antla,manın imza1anm&ll· 
nın ABD ile SSCB'nin yakJa,masını saeladılını, böylece diler sorunlann çö
zümü için yolu temizledieini belirtiyordu. Diyordu ki, bu, son zamanlarda 
dünyadaki en büyük olaylardan biridir. 

BAZI TEORILER 

Daha ıonrakl uluslararası gelişmeler,sosyaliıt ve geli, .. i, Bab devleUeri 
arasındaki ilişkilerin normalle�tlrilmeslne kar!j:1 bu yaklAfımın dofnıluRuau 
kanıtladı. Çlnhindi halklan, kurtuluş mücadelelerindeld nihai zaferi, uluslar
arası yumuşama ortamında elde ettiler. Uluslararası yumu,ama, son sömürte 
imparatorlulu olan Portekız imparatorlutunun çözülütü ve ıeli,mekte olan 
ülkelerin ekonomık ballm51zhklan için başarıyla mücadeleleri Için el,eri,ıı 
koşullan yarattı. 

Ballantııız hareketin artan ıayıda üyeleri, "ilı:1 ılıtemden de eşıt uzak, 
Iıkta kalma'\eorilerlnln ve sonuç olarak dünyanın "zencin Kuzey" ve "yokıul 
Güney" biçiminde ikiye bölünmesinın, geli,mekte olan ülkeler ıçın ne denıı 
zararlı olc:tJ.ıRunu kavrıyorlar. Gelişmekte olan ülkeler, kendı deneyleriyle öR
reniyorlar kı, kendilerinin kurtuıu,unun ve varoluşlarının bellrleylclsl bizzat 
sosyalist topluluktur ve baRlantısızlık politikasının b ... lanflcı ve uygulanmau 
ancak dünyadakı güçler dengesinin köklü olarak sosyalizm lehine dell,me
slyle mümkün olabııml,Ur. 
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BÖLME YÖNTEMI 

çevreler, çeşitli baskı araçlanyla (askeri, siyasal, ekono
hareketi hareketi hareket bölmeye ve üyeleri arasında aynhk çıkannaya Çalı

çabalann her zaman boşuna olmadı�ını da söylemek gereltir: 
E. Sedat'ın Mısır'ın iç ve dış politikasının yönünü deliş. 

ülkenin Arap halklarınm emperyalizme ve İsrail saldırgan· 
mücadele cephesinden aynıması, buna örnektir. Emperya. 

harekete dahil ülkelerin farklı sosyo-ekonomik sosyo-ekonomik sos gelişme dü· 
ve siyasal çıkartara, ideolojik ve dinsel görüşlere sahip ol· 

geniş ölçüde yararlanıyorlar. Bazıları, son zamanlarda, ham 
özellikle petrolden yoksun ülkeleri "üçüncü dünyalının yeni· 
ülkelerinden ayırmak üzere, "dördüncü dünya" deyimini kul· 

MAOlzMIN INCE TAKTIKLERI 

harekete karşı benzeri ölçüde düşmanca bir tam alanlar da, 
Komitesinin partinin 25. Kongresine sundutu raporda da belir· 

tildiei gibi, "emperyalizmin sosyalizme karşı mücadelesinde ona önemli bir 
Maoculardır. 

yöneticileri, 196D'lann başında "ikinci" bir Bandung Konferlll1Sl 
olarak tezgahlamaya başladılar. Bundan amaçlan, kendile

hegemonyacı amaçlanna yardımcı olacak ve baglanbuz 
konferansıanna karşı aJtematif olarak ileri sürülecek "yeni" bir konfe

sırada Maocular, 1963 ve 64'de Endonezya-Malezya çatış· 
için az utraşmadılar. 1965'de Endonezya'yı Birleşmiş Mil

iknaya çalıştılar. Birleşmiş Milletler'e ve ballantwz hare
olarak, "yeni dotan güçlerden" oluşan özel bir uluslar· 

kurulması görüşünü destekJediler. Burada da hedeneri, Afrika 
ülkelerini sosyalist topluluktan soyutlamaktı. Maocu Çın, defalarca 

dönüşmüş olan, Hindistan ile Pakistan arasındaki aynlık
de ÇalıŞtı. 
"ikinci bir Bandung"un Endonezya'da toplanması konu

ülkeyi Hindistan'a karşı çıkarmayı, Sukarno ile Nehru'yu 
düşürmeyi amaçlıyordu. Bu yolda bazı hazırlık adımlan da 'attı

Afrika-Asya Konferansı toplama amacıyla Jakarta'da 1965 Ni
konferans ve Cezayir'deki iki hazırlık toplantısı bunrar ara· 

BACLANTlSIZ ÜLKELERIN UYANıK TEPKISI 

birçok Asya ve Arrika ülkesi, "ikinci Sandung" düşüncesinin 
haince planlann farkına vardı ve gereklı tavn aldı. Çolunlu

inin Afrika olması yönündekt Hint önerisini desteklemesi 
Bndonezya'da yapılması önerilerinin uygulanamayacalı

bir Asya ülkesi olan Sovyetler Bırııel'nin Konferansa katıl
Maocular, bunun üzerine Ekım 1965'de Cezayir'de top· 

konferansını sabote ettiler. Afrika-Asya konferansı düşüncesin· 
vazgeçtiler. Fakat Pekin, baRiantısız ve sosyalist ülkeleri bölme, 

zayıflatma, böylece ona hakim olma ve kendi büyük·dey
özlemleri için kullanma çabalarını hatifletmedi. Maocular 

sızmaya inatla çabaladılar. Bunun için de, Çın 'in geliş· 
oldueunu ilan ettiler. Colombo'dakl batlantııızlar zir· 

edilmeleri için de ellerinden geleni yaptılar. Buna raRmen, Endo· 
Dıı; Ilişkiler Komisyonu Başkanı i. Roshadi'n!n belirtti Ri 

batlıdır. ekonomik ya askeri güçlülük, 
nan uluslararası saygınlık, ülkelerimizden herbangi birine fa
lamaz. Aksine, iki ülkeye de, dünya banşı ve savaşın önlenmesi 
büyük sorumluluklar yükler. Sovyetler Birlili, ABD ile ilişkilerine 
bu açıdan yaklaşarak, sorumluluklarının tam olarak bilincindedir.

Daha sonraki olaylar bu sözleri dolruladı. SBKP 25. 
belirttili gibi, son beş yıl içinde, Barış Programı'nın uygulanmasıyla 
arası gerilimin önemli ölçüde yumuşatılması sae-Iandı. Uluslararası 
deki, soe-uk savaş ve tehlikeli karşıtlık durumundan farklı toplumsal 
re sahip devletler arasında barış içinde birarada yaşama ilkelerinin tesisine 
geçişle belirlenen, yeniden biçimlenme üzerindeki köklü etkinin 
yetler Birlie-i ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesi oldu. 

Bu koşullarda Maoculann Cezayir ballantısızlar konferans
de artırdıklan "süper devletler arasındaki pazarlık" propaganda 
daha da anlamsız hale gelmi�ti. Maocuları ve SSCB ile ABD'yi 
onları izleyen di�erlerini klnayan Fidel Castro, Cezayir konferansındaki 
nuşmasında şunları söyledi: "Dünya kapitalist ülkelerle sosyalist sosyalist sos
peryalist ülkelerle sömürgeleşmiş ülkelere, gerici ülkelerle ilerici ülkelere 
lünmü� durumda; hükümetler de,emperyali1.m� sömürgeeHiei, 
liei ve ırkçılıe-ı destekJeyenlerle bunlara karşı olanlar arasında 
da. Bize göre, ballantılılık ve batlantlSızhktaki temel sorun budur, 
sanhla karşı işlenmiş ve işlenen suçlara karşı mücadeleyi sürdürme 
vimizden, vimizden, vimi hiçbir şey bizi saptıramaz." 

DICER ÜLKELERE KARŞI DECIL 

SovyeUer Birtlll'nin uluslararası yumuşama ve pli,mi, 
lerle ili,kilerinl eeliştirme politikııı, dile.r ülkeleri, M arada 
ülkeleri hedef alan bir politika delildK. Aksine, ululı.,.,.... yumu.-ma 
devletteransı Ilişkilerdeki tehlikeli kar,IUıkJann kaldınlmuı, Alya, Afrika 
ve Latin Amerika ülkeleri dahil bütün halklann çıkarlannı 
lamaktadır. Sovyetler Birfili, her zaman onlarta adil ve verimli 
yana olmuş, bunun tam karşılıklı saygı, egemenlik haklannın 
nşmamanın sıkı sıkıya gözetilmesi temeline oturmuını arzulamı, 
te olan ülkelerin ileri görüşlü Jiderleri bunu çok iyi kavranu,lardır. 
lül 1963'de Hindistan parlamentosunun Halk Meclisi'nde konuf&Jl 
Nehru, ABD, SSCB ve Britanya arasında vanlan nükleer denemelerin 
Ianması antlaşmasının imzalanmasını kutluyor ve Antla,manın 
nın ABD ile SSCB'nin yakJa,masını saeladılını, böylece diler 
zümü için yolu temizledieini belirtiyordu. Diyordu ki, bu, 
dünyadaki en büyük olaylardan biridir. 

BAZI TEORILER 

Daha ıonrakl uluslararası gelişmeler,sosyaliıt ve geli, .. geli, .. geli, 
arasındaki ilişkilerin normalle�tlrilmeslne kar!j:1 bu yaklAfımın 
kanıtladı. Çlnhindi halklan, kurtuluş mücadelelerindeld nihai 
arası yumuşama ortamında elde ettiler. Uluslararası yumu,ama, 
imparatorlulu olan Portekız imparatorlutunun çözülütü ve 
ülkelerin ekonomık ballm51zhklan için başarıyla mücadeleleri 
koşullan yarattı. 

Ballantııız hareketin artan ıayıda üyeleri, "ilı:1 ılıtemden 
Iıkta kalma'\eorilerlnln ve sonuç olarak dünyanın "zencin Kuzey" 
Güney" biçiminde ikiye bölünmesinın, geli,mekte olan ülkeler 
zararlı olc:tJ.ıRunu kavrıyorlar. Gelişmekte olan ülkeler, kendı 
reniyorlar kı, kendilerinin kurtuıu,unun ve varoluşlarının bellrleylclsl 
sosyalist topluluktur ve baRlantısızlık politikasının b ... lanflcı 



LU GencI S.lıret�ri Nkow CluJou; 

• 
LÜBNAN KOMÜNIST PARTISI 
GENEL SEKRETERI NICOLAS 
CHAOUI, PARIS'TE DÜZENLE
NEN BIR DAYANIŞMA MITIN
GINDE KONUŞTU. CHAOUI, 
ÜLKESININ, WASHINGTON VE 
TEL A VIV'DE TEZGAHLANAN 
VE LÜBNAN HALKıNıN DE
MOKRATIK HAREKETINI YOK 
ETMEYI, FILISTIN DIRENIŞINi 
DAGITMA YI AMAÇLA YAN BIR 
KOMPLONUN ORTASıNDA OL
DUCUNU BELlRTTI. 

Filistin direniş kuvvetlerinin etkisiz 
hale sokulmasını saAlayan askeri durum
dan yararlanarak, Tel Zaatar'daki Filis· 
tin'li göçmenleri stratejik hedefleri ha
line getiren Lübnan'lı faşistler, geçen 
halta insanlık dışı amaçlannı elde etti
ler. Faşistlerin, düşürdükleri kamptaki 
binlerce göçmeni katletmeleri. basit bir 
zafer sarhoşlueunun içgüdüsel sonucu 
deeildi. Bu katliam, kamp çevresinde 
sürdürülen askeri harekatın temel amaç· 
lanndan biri idi. Suriye kuvvetlerinin 
Lübnan'da bulunmasının saeladıeı bir 
ortamda, talanjist güçler, kuvvetlerini bu 
belli nokta üzerinde toplama olanaAınl 
elde etmişlerdi. 

LOBNAN'DA KOMÜNISTLER 
NAZI YÖNTEMLERIYLE 

KATLEDILlYOR 

Lübmın 'daki cuker; durumun ,;irün
cemede bırakıImeuından yararkımın � 
ce&arel bu kın fOfUl fakmjkır, kan dök· 
me plankırını ıekıfla uyguluyorlar. Fa. 
tanjuller, özellikle komünul militan � 
liderleri hedef alan bir katliamı ,;irdürü' 
yorkır. Son olarak iki komünul işçi., in
ıonlıh C:Ut1 işkencelerden .onra öldürüle
rek yollarda .üriiklendiler. 

FOfutler tarafından kuşatılmış du· 
rumdaki bir ilericiler bölge'; olan Na. 
baa 'dahi itk olay, önceki Salı giinii. bir. 
haç giin Önce öldü'rülmü, olan komünut 
lider Hralek Kazandjian 'ın parçakınm/f 
cuedinin bir otomobilin orkııııına baAıO
mırak yollarda liirüklenme.i oldu. 
FOfiıtler tarafından başı, elleri ııe bacok· 
ları koporılan 36 yOfırnl4ki Kazandjian 
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Y ABANCI MÜDAHALENIN 
YARATTıCı ORTAMDA FAŞiSTLER 
LÜBNAN HALKıN ı  
KATLEDiYOR 

Tel Zaıtar Filistin göçıııen kampı· 
nın Caşist gUçler tarafından ele geçirtı. 
mesinden bir gün önce, Lübnan Komü· 
nist Partisi genel sekreteri NlColas ehıow 
partili bir heyetle birlikte Paris'le bulu· 
nuyordu. Fransız Komünist Partisi'nin 
düzenlediRi Lübnan'h ve Filistin'li de· 
mokntik ve ilerici güçlerle dayanışma 
ınitinginde konu,an N. Chaoul, Lübnan 
bunalımıyla Ilgili partisinin görüşünü 
açıkladı. 

ORTAK BILDIRI 

LKP genel sekreteri Paris'le bu· 
lunduRu sırada FKP genel sekreteri G . 
Marchais ile de bir görüşme yaptı. Gö· 
rüşmeden sonra bir ortak bildiri yayın· 
Iandı. Bildiride şöyle deniyordu: 

"Nicolas Chaoui, ülkesinin, birbu
çuk yıla yakın bir süredir, Washington 
ve Tel Aviv'de tezgahlanan ve Lübnan 
halkının demokratik hareketini yoket· 
meyi Filistin direnişini daRıtmayl amaç
layan bir komplonun ortasında bulun· 
duRunu belirtmiştir. Suriye'nin, Caşistle· 
rin ve yerli gericiliein yanındaki aske�i 
müdahalesi, yeni insini ve maddi kayıp
lara yol açmıştır. Bugüne kadar, komü· 
nistlerin etkin bir parçasını oluşturduRu 
Lübnan yurtsever ve ilerici hareketinin 
direnişi, Filistin direnişi ile ittifak halin· 
de aelf koşullar altında bu planlan ba· 
şansızlıea uRratmıştır. 

Nicolas Chaoui, Lübnan Komünist 
Partisi ve Lübnan'lı ve Filistin'li mütte
fikleri adına, (ı'ransız Komünist Partisi'· 
ne ve demokratik güçlere etkin destek 
ve dayanışmalan için teşekkür etmiş· 
tir." 

tki parti liderinin ortak bildirisinde, 
FKP Genel Sekreteri G. Marchais'nin, 
bunalımın çözümünün şartı olarak, Su· 
riye kuvvetlerinin Lübnan'dan gecikme· 
den çekilmesinin zorunlu olduRu görü· 
şünü belirttili açıklandı. 

SURIYE HÜKÜMETINDE 
BUNAlıM 

DiRer yandan, Suriye Hükümetinde 

20 yıla yokın 'üredir Lübnon Komünist 
Partiıi'nin ıa{lorındoydı. 

Yine oynı Nobao bölge'inde, oynı 
Mfla içifide 45 yaşındaki komüniıt mi· 
litan Keuerk Kauandjian da öldiirüldii. 
25 yOfından bu yano LKP ıoflarındo mü
cadele eden Kovandiiatl da çarmıha ge· 
rildikten ,otlro, ketldi mohalle.inin '0-
kaklarında .ürüklcndi. 

Ik;"i de hriıtiyafl ermeni ailelerden 
gelme iki kOntünut de, iç ,auaşın ba,ın· 
don beri., (al/iıtlerlt: ilericiler orcıındaki 
bir tampon bölgede yer alan bir ermeni 
topluluAunun dış dünya ile ilitkilerini 
kurmayı ba,arm/flardı. Faşiıllerin yüz· 
lerce Filiıtin 'li direnişçiyi uc ilerici Lüb· 
nanhyı kotlederek bu göçmen kampımı 
da ıaldırmalarından .onro, Kouondjian 
ııe Kazandjian yüzlerce oilenin kamptan 
kurtarılmeuını ıog/adılar. 

Daha önce, küçük bir Filiıtinli gÖç· 
men kampının yönetkiıi olan bir Fililı
titıli direnişçi de, kar,.ı ife birlikte, aynı 
biçimdc çarmıha Ilcrilerek öldürülmüştii. 

yapılan son deei,ikliein, Baas partisi 
içinde Lübnan politikası nedeniyle do· 
Ran anlaşmazlıkla ilgili olduRu belirtili· 
yor. Başbakanlıla getirilen generalin, 
Suriye'de çoRunlukla bulunan müslü· 
man grup sünniler arasında yer alması, 
Bus Partisi içinde çatışan akımlar ara
sında bir denge saRiama çabası olarak 
deRerlendiriHyor. Bu konuda bir yorum 
yayınlayan Lübnan Komünist Partisi or· 
ıanı, "AI Nida", Suriye hükümetindeki 
bunalımın temel nedeninin Lübnan poli· 
tikası olduRunu belirtti. Bu arada, Su· 
riye'nin Lübnan'a müdahalesinin, Suriye 
ekonomisine günde 8 . 10 milyar Suriye 
lirasına maloldulu hesaplanıyor. 

KıZıLHAÇ'IN GöZ YUMMASı 

öte yandan Tel Zaatar kampının Ca· 
şist güçler taraCından kuşatılması sırasın
da çok sayıda sivilin ölmesinde Kızıl 
Haç yetkililerinin çekingen tutumunun 
büyük bir payı oldutu ilerici güçler ta· 
raCından bildiriliyor. Yaralıların kamp· 
tan tahliyesi sırasında, göçmenlerin sü· 
rekli ateş a1bnda olduRu da biliniyor. 

• 
LKP POLITIK BÜRO ÜYESI G. 
HAOUI DE, BEYRUT'DA, ULUS
LARARASI DAYANıŞMANıN 
LÜBNAN SORUNUNUN ÇÖZü
MÜNDE BELIRLEYICI OLACA
CINI SÖYLEDI: "SURIYE MÜ
DAHALESI SON BULMADAN 
SORUNLARıN ÇÖZÜLEMEYE
CECI IYICE AÇICA ÇıKMıŞ
TıR. BUNUN ıÇIN DE, ULUS
LARARASI DAYANıŞMANıN, 
BOTüN GERICI ARAP GÜÇLE
RININ DESTECINI ALAN BIR 
OPERASYONU GERILETMESI 
ZORUNLUDUR." 

Lübnan Komünist Partisi'nin Tel 
Zaalar sorumlusu Abu Hasan Breydi, 
kampın faşistlerin eline geçmesinden 
önce şunları söylüyordu. 

"Yaralılarm taşınması, bir kahra· 
manlık olayı olarak geçiyor. Her gün, 
tahliye edilenlerden ve onlarla birlikte 
olanlardan en az 20-30 ölü sayılıyor . . .  

" Kurlanlamayan yaralılarm yüzde 
doksanı, elter tıbbi malzeme saRIanabii· 
seydi kurtanlabilirdi. Ayrıca yiyecek sı· 
kıntısı ve sıhhi olmayan yiyecekleri ye· 
mek zorunda kalınması birçok kişinin 
bu yüzden hastalanmasına yol açmak· 
tadır. Hiçbir ev oturulacak halde deRiI· 
dir. Havan mermileri sıeınaklan da de· 
lip geçmektedir. Sıeınnklnrın birinde 
saklanan 400'den fazla kişiden, geçen 
haCta Içinde, sadece 22'sl kurtarılabil· 
miştir." 

SURIYE'NIN ÇEKILMESı ıÇIN 
ULUSLARARASı DA YANIŞMA 

Öte yandan Fransız Komünisl ParLi· 
si'ni temsilen bir heyet bır süredir Lüb· 

nan'da bulunuyor ve Çe4itli temaslar 
sürdürüyordu. FKP heyeti Lübnan'da, 
LKP merkez komitesi sekreterleriyle gö
rüştü. L'Humantte'nin bildirdiRİne göre, 
Politik büro üyelerinden Georees Haoui 
bu görüşmeler snasında 'u göriişleri be· 
lirtti:  

" tnusl8lUl dayanı,manm, sorunla
nmızın siyasal bir çözüme uvu,turul· 
mas.ı dolrultusunda tayin edici bir rol 
oynayacaRını söylemek abartma olmaz. 
Bu, ülke içindeki güçler dengesinin çok 
önemli olmadıRı anlamına gelmez. 
Birbuçuk yıllık ylRınsal siyasal mücade· 
lelerden ve askeri çatı,malardan sonra, 
Suriye müdahalesi son bulmadan bu s0-
runların çözülemeyeceRi iyice lçıRa çık· 
mıştır. Bunun için de, uluslararası daya· 
nışmanın, bütün gerici Arap güçlerinin 
desteeini alan bir operasyonu geriletme· 
si zorunludur." 

ıSRAIL-VE ÜRDÜN KOMÜNIST 
PARTILERININ ORTAK 

BILDIRISI 

Urdün ve ısrail Komünist Partileri· 
nin önceki haCta yayınladıkları bir orta.il 
bildiride, Orta DoA'u sorununun çÖlÜllllf 
için gerekli ortak bir banş planının t,e... 
meııeri belirtildi. 

Bildiride, tKP yöneticisi Meir Wii
ner ile UKP yöneticisi Fuat Nasır'ın bir 
süre önce görüşmeler yaptıktan açıklan· 
dıktan sonra, bu görüşmelerde, "iki 
parti arasındaki tam dayanışma ve görüş 
ayndıeının teyid edildiRi" bildirildi. 

Ortak biidiride, söz konusu banş 
planının esaslan şöyle açıklandı. 

"1) tsrail tarafından 1967 savaşı sıra· 
sında işgal edilen tüm topraklann, bu 
arada Kudüs'ün Arap kesiminin tam OLa· 
rak boşaltılması. 

2) Filistin halkı dahil bölgedeki bü. 
tün halkların ulusal haklarına saygı gös· 
terilmesi ve Filistin halkının kendi top· 
raklarında egemen bir de\'let kunna hak· 
kının tanınması. Kudüs'ün Arap kesimi 
ve Gazze toprakları da buna dahildir. 
Ayr�ca, bütün Filistin'li göçmenlerin 
kendi evlerine dönme hakkı da tanın· 
malıdır. 

3) Iki parti, Rabat zirvesinde ve iş· 
gal altındaki Filistin topraklarında yapı· 
lan bele�iye seçimlerinde belirlendi�i 
gibi, FKÖ'nü Filistinlilenn tek yasal 
temsilcisi olarak görürler. 

Iki parti, FKO dahil ilgili bütün 
tarafların katılması ile Cenevre konfe· 
ransının derhal toplanmasınd8fl yanadır
lar. 

Urdün ve ısrail Komünist Partileri, 
Lübnan'daki iç savaşın çözümünün, 
Lübnan halkının balımslZlJel ve egemen· 
HRinden, demokratik gelişmesinden ve 
Filistin ulusu Ile baRlarının kuvvetlen. 
dirilmesinden geçtiRl lnancındadırlar." 

ısrail ve Ürdün Komünist partileri. 
nin yayınladıkları ortak bildirinin son 
bölümünde de, "ısrail yetkililerinin işgal 
altındaki topraklardaki barbarca baskıla· 
n" kınandı. 

KOMÜNIST PARTISI 
SEKRETERI NICOLAS 

PARIS'TE DÜZENLE
DAYANIŞMA MITIN

KONUŞTU. CHAOUI, 
WASHINGTON VE 

TEZGAHLANAN 
HALKıNıN DE

HAREKETINI YOK 
DIRENIŞINi 

AMAÇLA YAN BIR 
ORTASıNDA OL

BELlRTTI. 

kuvvetlerinin etkisiz 
saAlayan askeri durum

Tel Zaatar'daki Filis· 
ik hedefleri ha
faşistler, geçen 

amaçlannı elde etti
düşürdükleri kamptaki 

göçmeni katletmeleri. basit bir 
içgüdüsel sonucu 
kamp çevresinde 

katın temel amaç· 
Suriye kuvvetlerinin 

bulunmasının saeladıeı bir 
güçler, kuvvetlerini bu 

toplama olanaAınl 

KOMÜNISTLER 
YÖNTEMLERIYLE 

KATLEDILlYOR 

'daki cuker; durumun ,;irün
bırakıImeuından yararkımın � 

fakmjkır, kan dök· 
uyguluyorlar. Fa. 

komünul militan � 
hedef alan bir katliamı ,;irdürü' 

iki komünul işçi., in
işkencelerden .onra öldürüle

klendiler. 
tarafından kuşatılmış du· 

ilericiler bölge'; olan Na. 
itk olay, önceki Salı giinii. bir. 

öldü'rülmü, olan komünut 
Kazandjian 'ın parçakınm/f 

"Nicolas Chaoui, ülkesinin, birbu
çuk yıla yakın bir süredir, Washington 
ve Tel Aviv'de tezgahlanan ve Lübnan 
halkının demokratik hareketini yoket· 
meyi Filistin direnişini daRıtmayl amaç
layan bir komplonun ortasında bulun· 
duRunu belirtmiştir. Suriye'nin, Caşistle· 
rin ve yerli gericiliein yanındaki aske�i 

Caşistle· 
aske�i 

Caşistle· 

müdahalesi, yeni insini ve maddi kayıp
lara yol açmıştır. Bugüne kadar, komü· 
nistlerin etkin bir parçasını oluşturduRu 
Lübnan yurtsever ve ilerici hareketinin 
direnişi, Filistin direnişi ile ittifak halin· 
de aelf koşullar altında bu planlan ba· 
şansızlıea uRratmıştır. 

Nicolas Chaoui, Lübnan Komünist 
Partisi ve Lübnan'lı ve Filistin'li mütte
fikleri adına, (ı'ransız (ı'ransız (ı Komünist Partisi'· 
ne ve demokratik güçlere etkin destek 
ve dayanışmalan için teşekkür etmiş· 
tir." 

tki parti liderinin ortak bildirisinde, 
FKP Genel Sekreteri G. Marchais'nin, 
bunalımın çözümünün şartı olarak, Su· 
riye kuvvetlerinin Lübnan'dan gecikme· 
den çekilmesinin zorunlu olduRu görü· 
şünü belirttili açıklandı. 

SURIYE HÜKÜMETINDE 
BUNAlıM 

DiRer yandan, Suriye Hükümetinde 

20 yıla yokın 'üredir Lübnon Komünist 
Partiıi'nin ıa{lorındoydı. 

Yine oynı Nobao bölge'inde, oynı 
Mfla içifide 45 yaşındaki komüniıt mi· 
litan Keuerk Kauandjian da öldiirüldii. 
25 yOfından bu yano LKP ıoflarındo mü
cadele eden Kovandiiatl da çarmıha ge· 
rildikten ,otlro, ketldi mohalle.inin '0-
kaklarında .ürüklcndi. 

Ik;"i de hriıtiyafl ermeni ailelerden 
gelme iki kOntünut de, iç ,auaşın ba,ın· 
don beri., (al/iıtlerlt: ilericiler orcıındaki 
bir tampon bölgede yer alan bir ermeni 
topluluAunun dış dünya ile ilitkilerini 
kurmayı ba,arm/flardı. Faşiıllerin yüz· 
lerce Filiıtin 'li direnişçiyi enişçiyi eni uc ilerici Lüb· 
nanhyı kotlederek bu göçmen kampımı 
da ıaldırmalarından .onro, Kouondjian 
ııe Kazandjian yüzlerce oilenin kamptan 
kurtarılmeuını ıog/adılar. 

öte yandan Tel Zaatar kampının Ca· 
şist güçler taraCından kuşatılması sırasın
da çok sayıda sivilin ölmesinde Kızıl 
Haç yetkililerinin çekingen tutumunun 
büyük bir payı oldutu ilerici güçler ta· 
raCından bildiriliyor. Yaralıların kamp· 
tan tahliyesi sırasında, göçmenlerin sü· 
rekli ateş a1bnda olduRu da biliniyor. 

• 
LKP POLITIK BÜRO ÜYESI G. 
HAOUI DE, BEYRUT'DA, ULUS
LARARASI DAYANıŞMANıN 
LÜBNAN SORUNUNUN ÇÖZü
MÜNDE BELIRLEYICI OLACA
CINI SÖYLEDI: "SURIYE MÜ
DAHALESI SON BULMADAN 
SORUNLARıN ÇÖZÜLEMEYE
CECI IYICE AÇICA ÇıKMıŞ
TıR. BUNUN ıÇIN DE, ULUS
LARARASI DAYANıŞMANıN, 
BOTüN GERICI ARAP GÜÇLE
RININ DESTECINI ALAN BIR 
OPERASYONU GERILETMESI 
ZORUNLUDUR." 

Lübnan Komünist Partisi'nin Tel 
Zaalar sorumlusu Abu Hasan Breydi, 
kampın faşistlerin eline geçmesinden 
önce şunları söylüyordu. 

"Yaralılarm taşınması, bir kahra· 
manlık olayı olarak geçiyor. Her gün, 
tahliye edilenlerden ve onlarla birlikte 
olanlardan en az 20-30 ölü sayılıyor . . .  sayılıyor . . .  sayılıyor 

" Kurlanlamayan yaralılarm yüzde 
doksanı, elter tıbbi malzeme saRIanabii· 
seydi kurtanlabilirdi. Ayrıca yiyecek sı· 
kıntısı ve sıhhi olmayan yiyecekleri ye· 
mek zorunda kalınması birçok kişinin 
bu yüzden hastalanmasına yol açmak· 
tadır. Hiçbir ev oturulacak halde deRiI· 
dir. Havan mermileri sıeınaklan da de· 
lip geçmektedir. Sıeınnklnrın birinde 
saklanan 400'den fazla kişiden, geçen 
haCta Içinde, sadece 22'sl kurtarılabil· 
miştir." 

SURIYE'NIN ÇEKILMESı ıÇIN 

mıştır. Bunun 
nışmanın, bütün 
desteeini alan 
si zorunludur.
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MOSKOVA, 
oLİMpİYAT-80'E 

1980 yılında Moskova'da yapılacak 
olan 22. Olimpiyat Oyunlannın hazır· 
Iıkluı konusunda, SSCB Spor Komitesi 
Başkanı Sergey Pavlov, Novosti basın 
ajansına bir demeç verdi. Hazırlıklann 
tamamlanması için şu anda varolan dört 
yıllık süreyi de kısa bulan Sovyet spor 
yetkilileri, çalışmalann çok önceden 
başlatıldı�ıru belirtiyorlar. SSCB Spor 
Komitesi Başkanı Sergey Pavlav'un de
med şöyle: 

• Sizce 1980 olimpiyatıarının tem
sil gücü ne kadar olacak? 

• 1980 yılının Temmuz ayında 16 
gün süreyle Moskova'da yapılacak olan 
Olimpiyat oyunlanna 130'u aşkın ülke
den sporculann katılacatı umuluyor. 
Çalışbncı, tıbbi ve teknik personel da
hil olmak üzere ulusal spor heyetlerinin 
toplam sayısı, ilk verilere göre, Masko
kava'da yaklaşık 12 bini, yelken yanı;
Iannın yapılacaaı Tallin 'de de 650'yi 
bulacak. 

KarşılaşmaJan 3500 kadar hakem 
yönetecek. 1980 oyunlanda uluslararası 
spor federasyonlarından 800'ü aşkın res
mi temsilci ve onur konu�u bekliyoruz. 
7000 kadar yabancı ve 1500 dolaylano
da Sovyet gazetecisi oyunlardan haber 
verecekler. 

• Ne türde spor tesislerinin yapımı 
dü,ünillüyor, Bay PavlaY? 

• Moskova'da bugün 61 stadyum, 
1340'1 a�kın spor salonu, 22 yüzme ha
vuzu, 2300 spor sahası, 8 spor sarayı bu
lunuyor. özetle, her türlü sportif karşı
laşmanın yapılabilmesi için tesisler ye
terlL Yine de Moskova oJimpiyaUan 
için, 40-50 bin kişilik açık stadyum gibi 
bir dizi sportiC tesisin daha yapılması 
gerekli. Söz konusu stadyumda, çeşitli 
spor türlerinde karşıla,maların yapılma
sı mümkün olacak. Biri açık di�eri halka 
biçiminde iki bisiklet. pistinin, on bin 
seyirci alan bır olimpik havuzun, ve ni· 
teliAI, aydınlatılması, t.ekni�j, mimarisi 
ve konroru bakımından gelece�in tüm 
gereksinimlerini karşılayabilecek di�er 
bir dizi spor tesisinin yapımı planlan
makta. 

• Moskova, 1980 ollmplyatlanna 
yaklaşık ne kadar konuk bekliyot? 

• Şimdiden kesin bir rakam ver· 
mek güç. Bu konu, konuklann istekleri 
de dahil birçok etkene ba�lı. Ancak, 
Moskova'daki tüm spor tesislerinin aynı 
anda yaklaşık olarak 350 bin seyirciyi 
alabiidieini belirtebiliriz. 

Sporculara, spor heyetlerine eşlik 
eden personele, uluslararası spor fede
rasyonlanmn temsilcilerine, basın, radyo 
televizyon temsilcilerine ve oyunlara ilgi 
duyan herkese SovyeLler Birli�i'ne ser
best giriş saglanacaktır. Ulkemiz için ge· 
leneksel olan konukseverlik, olimpik 
karşılaşmaları izlemek ve ülkeyi do
laşmak isteyen turisLIere de gösterilecek. 

• Otellerinde "fazla" yeri olmayan 
çagdaş bir kentte, çok sayıda turisti 
agırlamak son derece kannaşık bir so
run de�i1 mi? 

• Evet. Bu sorun Moskova için de 
güç. Ancak, planlı inşaat sistemimiz, 
Sovyet devletinin spora gösterdi�i özen 
ve Olimpiyat-80 hazırlıklarına verile� 
büyük önem sayesinde, bu sorunun 
önceden çözümü mümkün olacak. Ayn· 
ca, tüm olimpiyat tesisleri başkentimizin 
genel geltşme planına uygun olarak inşa 
edilecek. 

Konuklarm a�ırlanması için şimdiki 
oteller kullanılacak. Bundan başka 1980 
yılına kadar yaklaşık 40 bin kişilik yeni, 
modern oteller inşa edilmesi tasarIanı
yor. Kent çevresindeki ot.eUerin ve yurt
lann yanısıra dinlenme evleri ve pansi· 
yonlar yapılacak. Çok sayıda arabalı tu· 
rist gelmesi olasılıgından hareketle, yeni 
moteller ve kampingler inşa edilecek. 

• Onceki olimpiyatların, özellikle 
Münih Olimpiyatı organizatörlerinin de
neylerinden de yararlanılacak mı? 

• Helsinki'de, Melbum'da, Roma'· 
da, Tokyo'da, Meksiko'da Münih'te ve 
Monteeal'de ne gibi güçlüklerle karşıla
lfıldıgını biliyoruz. Bu nedenle, önceki 
olimpiyatıann hazırlık ve yapılmasında
ki tüm sorunlan büyük biI dikkatle in
celiyoruı. 

MONTREAL OYUNLARıNıN KAPANıŞıYLA AYNI ANDA KJ
ZIL MEYDAN'DA 1 980 OLIMPIYATLARı ıÇIN TÜM DÜNYA
YA ÇACRI YAPıLDı 

500'ii aşkın .por
' 
adamı ve SSCB Cumhuriyetlerinden gelen tem.ilciler, 

Moskova '00, Montreol oyunlarının kapanışıyla aynı andıı, 2 A#lUtOl Pazarte.i 
giinü 60baha ka"., Kızıl Meydan 'dıJ bir "Hoşgeldiniz " çolnıı düzenlediler. 

2 dakika 30 ıoniye Iiiren bu gö.ter� Kremlin 'in dolu taraflM düşen deli 
"Rouro " Oteli'nin zemin ve çatıaında" Montreol'e uydu yoluyltJ noldedildi. 
Göıler; Mo.kouo .aatiyle 4.45 'te Sovyet boşkenlinde güneşin tam doldul" 
.ıraya rmladı. 

M06hotlO 'dan Montreo/'e yapılan televizyon yayını Lenin Stad. 'nın bir gö
rünümünün verilme.iyle boşlodı. Yayının .onunda "e. Moıkoua 'dtJ yaplIGealr 
22. Olimpiyat Oyunları'nın ,imge,; "kırmızı fon üzen'ne aleu" tonıhldL 

Hoşgeldiniz çal,.", iıe RlUça, Ingilizce ııe FronılZea olorok hepbir 
ağızdan .öylendi. Sovyetler BirIilj'nin 15 cumhuriyetinin u/UMJ/ liy.il�ri için· 
deki onbeş kadın ue erkek, yük.elen güneşin karşuında, "Ro"id" otelinin 
çaıuından ekranlarda yanııl'ıldı_ 

Mo.koua .okaklarının bomboş oldulu o saatlerde, gö.ler; yerinden ,cçcn 
birkaç kifinin de "Roısia " otelinin ayakları çeure.inde birikerek daha .onm"i 
/olklor danılarını izledi'i görüldü. Giy.iler içindeki otuz da,.,ÇI, otelin taba
nındaki çimenlik üzerine dikili kayın alaçları çeuruinde balalayka ucokoNle· 
on hau(ıları e,lilinde rondlar yaptı. 

Kremlin 'in e.ki ona giri,i olon Spaıkiy k"'e,"nin çanlarının IJerdili i,aret 
üzerine, Kızıl Meydan 'ın bir ucunda toplanmış okan 500 'ü aşkın .por adamı, 
olimpiyatkmn renkli be, halkaıını oluşturdukar. 

Mondiouizyon 'un yayınını izleyenler IJe Montreal'deki kopanı, töreninin 
.eyircileri, KremUn 'in, güneşin ilk Ifınlarıyla uyanan alhn .anıı lJe giimÜf yal
dızlı damlarının, "Ro"ia " otelinin 21. katından ya,.,ıtılan en tüzel göriiniim· 
lerinden birini hayranbkka karşıladılar. 

SOIJyetler Birlili'nin lJCe SOIJyet toplumlOl .iıteminin bar"ın pekitm"; fi;. 
recindeki tayin edici yerini belgeleyecek bir olay akacak okan 80 olimpiyatka· 
rına yapılan bu "hoşgeldiniz " çalruı, yine ilUOncıl görüniimler içindc tamam
lanırken, dünya OOıln-yayln araçları bu miilte.na anı dünya kamuoyundan Iiz· 
lemey; büyük bir göreIJ bUdilcr. Kapitalizmin bunalımının kültü,..fizik okanına 
umulmadık biçimde yanıımaıının etkiıinden kurtulmak için, olimpiyat oyun
larının /elıe/e.ine karşı yolun bir kötüleme kampanycııı açan emperyatiıt pro
poganda merkezleri, 80 olimpjyatlarının e.enliline IJe barışçı niteliline gölge 
düşürme girişimlerine çoktan başlamış bulunuyorlar. BurjuIJa boıın&, özellikle 
ilk hedef olarak, MoıkolJa olimpiyatlarının eIJre",el nitelilin; zedeleyecek bi
çimde, bazı ülkelerin bu oyunkarı boykot etme,i için elIJerişli bir ortamı yarat
maya çalışıyor. 

Bu arada, ulu,laral'Oll olimpiyat komite.;nin, Çin Halk Cumhuriyeti yet
kilileri nezdinde, olimpiyat oyunlarına yeniden katılması konu.unda ikna ça
lışmalarını ",abır/a " .ürdürdüıü bildiriliyor. BilindiR" gibi, Çin yöneticileri, 
1980 'de Mo.koua 'do yapılacak olimpiyat oyunlarının boşarısız kalmaıı ama
cıyla, Montreal olimpiyatlarının kapanışının hemen erte,inde harekete geç
mişti. Rurjuua batı basınının, olimpiyatları kötüleme çabaları ııro.ıında, MaOt:u 
Çin yöneliminin anti-SolJyetizmden kaynaklanan bu politikCllından da kuş-
ku,uz y .... rl.n.c.k. 
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personel da
heyetlerinin 

verilere göre, Masko
yelken yanı;

de 650'yi 

kadar hakem 
uluslararası 

800'ü aşkın res
bekliyoruz. 

1500 dolaylano
oyunlardan haber 

spor tesislerinin yapımı 

61 stadyum, 
22 yüzme ha

spor sarayı bu
türlü sportif karşı

tesisler ye
oJimpiyaUan 
stadyum gibi 

daha yapılması 
stadyumda, çeşitli 

karşıla,maların yapılma
di�eri halka 

stinin, on bin 
havuzun, ve ni· 

t.ekni�j, mimarisi 
gelece�in tüm 

karşılayabilecek di�er 
isinin yapımı planlan

televizyon temsilcilerine ve oyunlara ilgi 
duyan herkese SovyeLler Birli�i'ne ser
best giriş saglanacaktır. Ulkemiz için ge· 
leneksel olan konukseverlik, olimpik 
karşılaşmaları izlemek ve ülkeyi do
laşmak isteyen turisLIere de gösterilecek. 

• Otellerinde Otellerinde Oteller "fazla" yeri olmayan 
çagdaş bir kentte, çok sayıda turisti 
agırlamak son derece kannaşık bir so
run de�i1 mi? 

• Evet. Bu sorun Moskova için de 
güç. Ancak, planlı inşaat sistemimiz, 
Sovyet devletinin spora gösterdi�i özen 
ve Olimpiyat-80 hazırlıklarına verile� verile� 

gösterdi�i 
verile� 

gösterdi�i 

büyük önem sayesinde, bu sorunun sorunun 
önceden çözümü mümkün olacak. Ayn· Ayn· 
ca, tüm olimpiyat tesisleri başkentimizin başkentimizin 
genel geltşme planına uygun olarak inşa inşa 
edilecek. 

Konuklarm a�ırlanması için şimdiki şimdiki 
oteller kullanılacak. Bundan başka 1980 1980 
yılına kadar yaklaşık 40 bin kişilik yeni, yeni, 
modern oteller inşa edilmesi tasarIanıtasarIanı
yor. Kent çevresindeki ot.eUerin ve yurt
lann yanısıra dinlenme evleri ve pansi· 
yonlar yapılacak. Çok sayıda arabalı tu· 
rist gelmesi olasılıgından hareketle, yeni 
moteller ve kampingler inşa edilecek. 

• Onceki olimpiyatların, özellikle 
Münih Olimpiyatı organizatörlerinin de
neylerinden de yararlanılacak mı? 

• Helsinki'de, Melbum'da, Roma'· 
da, Tokyo'da, Meksiko'da Münih'te ve 
Monteeal'de ne gibi güçlüklerle karşıla
lfıldıgını biliyoruz. Bu nedenle, önceki 
olimpiyatıann hazırlık ve yapılmasında
ki tüm sorunlan büyük biI dikkatle in
celiyoruı. 

MONTREAL OYUNLARıNıN KAPANıŞıYLA AYNI 
ZIL MEYDAN'DA 1 980 OLIMPIYATLARı ıÇIN 
YA ÇACRI YAPıLDı 

500'ii 500'ii 500' aşkın .por
' 
adamı ve SSCB Cumhuriyetlerinden 

Moskova '00, Montreol oyunlarının kapanışıyla aynı andıı, 
giinü 60baha ka"., Kızıl Meydan 'dıJ bir "Hoşgeldiniz " çolnıı 

2 dakika 30 ıoniye Iiiren bu gö.ter� Kremlin 'in dolu 
"Rouro " Oteli'nin zemin ve çatıaında" Montreol'e uydu 
Göıler; Mo.kouo .aatiyle 4.45 'te Sovyet boşkenlinde güneşin 
.ıraya rmladı. 

M06hotlO 'dan Montreo/'e yapılan televizyon yayını Lenin 
rünümünün verilme.iyle boşlodı. Yayının .onunda "e. Moıkoua
22. Olimpiyat Oyunları'nın ,imge,; "kırmızı fon üzen'ne aleu" 

Hoşgeldiniz çal,.", iıe RlUça, Ingilizce ııe FronılZea 
ağızdan .öylendi. Sovyetler BirIilj'nin 15 cumhuriyetinin 
deki onbeş kadın ue erkek, yük.elen güneşin karşuında, 
çaıuından ekranlarda yanııl'ıldı_ 

Mo.koua .okaklarının bomboş oldulu o saatlerde, gö.ler; 
birkaç kifinin de "Roısia " otelinin ayakları çeure.inde birikerek 
/olklor danılarını izledi'i görüldü. Giy.iler içindeki otuz 
nındaki çimenlik üzerine dikili kayın alaçları çeuruinde 
on hau(ıları e,lilinde rondlar yaptı. 

Kremlin 'in e.ki ona giri,i olon Spaıkiy k"'e,"nin çanlarının 
üzerine, Kızıl Meydan 'ın bir ucunda toplanmış ucunda toplanmış ucunda to okan 500 'ü 
olimpiyatkmn renkli be, halkaıını oluşturdukar. 

Mondiouizyon 'un yayınını izleyenler IJe Montreal'deki 
.eyircileri, KremUn 'in, güneşin ilk Ifınlarıyla uyanan alhn 
dızlı damlarının, "Ro"ia " otelinin 21. katından ya,.,ıtılan 
lerinden birini hayranbkka karşıladılar. 

SOIJyetler Birlili'nin lJCe SOIJyet toplumlOl .iıteminin bar"ın 
recindeki tayin edici yerini belgeleyecek bir olay akacak 
rına yapılan bu "hoşgeldiniz " çalruı, yine ilUOncıl görünii
lanırken, dünya OOıln-yayln araçları bu miilte.na anı dünya kamuoyundan 
lemey; büyük bir göreIJ bUdilcr. Kapitalizmin bunalımının 
umulmadık biçimde yanıımaıının etkiıinden kurtulmak için, 
larının /elıe/e.ine karşı yolun bir kötüleme kampanycııı açan 
poganda merkezleri, 80 olimpjyatlarının e.enliline IJe barışçı 
düşürme girişimlerine çoktan başlamış bulunuyorlar. BurjuIJa 
ilk hedef olarak, MoıkolJa olimpiyatlarının eIJre",el nitelilin; 
çimde, bazı ülkelerin bu oyunkarı boykot etme,i için elIJerişli 
maya çalışıyor. 

Bu arada, ulu,laral'Oll olimpiyat komite.;nin, Çin Halk 
kilileri nezdinde, olimpiyat oyunlarına yeniden katılması 
lışmalarını ",abır/a " .ürdürdüıü bildiriliyor. BilindiR" gibi, 
1980 'de Mo.koua 'do yapılacak olimpiyat oyunlarının boşarısız 
cıyla, Montreal olimpiyatlarının kapanışının hemen erte,inde 



• 
SORUNUN MUTLAKA BARıŞÇı YOLDAN 
ÇÖZüMLENMESI KABUL EDILMELI VE 

SAGLANMALIDIR. BARıŞÇı OLMAZSA 
SILAHLA DA OLUR GIBI BIR DüŞUNCE 
KAFALARDAN SILINIP ATıLMALıDıR. 
BARıŞÇı YOL TARTıŞMASıZ VE TERED
DUTSüZ 'BENIMSENDIKTEN SONRA BU
NUN SOMUT YöNTEMLERI BULUNMALı 
VE UYGULANMALıDıR. SORUN BUGüN 
BUDUR. DIGER BUTON SORUNLAR, ID
DIALAR, SAVAŞıN öNLENMESI SORUNU 
KARŞıSıNDA IKINCI PLANDA KALıR. 
BUGUN ıÇIN HıÇBIR SORUN SA V AŞIN 
öNLENMESI KADAR ÖNEMLI DEGILDIR. 

BEHICE BORAN 

Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmazlık ko
nusu olan Ege sorununun şu son günlerde büıündügü 
biçim, sorunun esasına ilişkin hususlardan ziyade 
ikincil denilebilecek nedenlerden dolmaktadır. Ama 
bundan dolayı, sorunun bugün ald.ılı biçim ve tınnan
dılı düzey önemsizdir. denilemez, önemi küçümse· 
nemez de. Zaman olur ki, ikincil, günlük etkenler bir
den ön plana çıkar, aRır basar ve sorunun temel un. 
sudannın zorunlu kılmadılı sonuçlar birden doluve
rir. Ege kıta sahanliIma ilişkin bugünkü durum bu 
niteliktedir. Hiç gerekmedili ve gerek Yunanistan'a, 
gerekse Türkiye'ye büyük zararlardan başka bir şey 
getirmiyeeeti halde, ve gerçekte de istenmediti hal· 
de, iki ülke arasında bir savaş patlak verebilir. Böyle 
bir olasılık kesinlikle önlenmelidir. 

Batısının en büyük kısmı Ege'ye uzanan Türki
ye'nin Ege'de kıta sahanlıRı buiunduRu açıktır. Kar
şılıklı kıta sahanlık.lannın saptanmasına ilişkin olarak 
teknisyenler düzeyinde Bem'de görüşmeler yapılagel
miş olduRuna göre Yunanistan Türkiye'nin Ege'de 
kıta sahanllRına sahip bulunduA:unu esasta kabul et
miştir. Sorun iki ülkenin sahanlıklannın sınınnın sap
tanmasıdır. 

Sorunun. mutlaka banşçı yoldan çözümlenmesi 
kabul edilmeli ve saRlanmalıdır_ Banşçı olmazsa silah
la da olur gibi bir düşünce kafalardan silinip atılmalı
dır. Binşçı yol tartışmasız ve tereddütsüz benimsen
dikten sonra bunun somut yöntemleri bulunmalı ve 
uygulanmalıdır. Sorun bugün budur. DiRer bütün so
runlar, iddialar, savaşın önlenmesi sorunu karşısında 
ikinci planda kalır. Bugün için hiç bir sorun savaşın 
önlenmesi kadar önemli deRiidir. 

Kamuoyunu heyecanlandıran, savaş öncesi havası 
yaratıp bu havayı kızıştıran davranışlardan titizlikle 
kaçmmak gerekirken bugün her iki ülkede de bunun 
tersi yapılmakta, heyecan yükseltici ve savaşa yol aça. 
bilecek bir hava tehlikeli biçimde körüklenmektedir. 
Sorunun temel ögelerinin akılcı, gerçekçi incelenme
si ve çözümünün aranması yerine; taviz verir. gerUer 
duruma düşmernek kaygısı, karşısındakinden daha 
baskın çıkma eRilimi aeır basmaktadır. Bunun sonucu 
olarak da sözünü ettiRimiz hava oluşup kızışmaktadır. 

Sorunun tartışmasını bu havadan çıkartmak şart
tır. OIkeyi yönetenler SQRukkanlıgerçekçi,akıllıca he
saplı olma ve davranma durumundadırlar. Bu nitelik
te ve sorunlara geniş bir perspektif Içinde uzun vadeli 
açıdan bakan bir pol1tika yürütenler sonunda kazanır
lar. 

"Kıbns'ın tamamını isteseydik işgal edebilirdik; 
şimdi de edebiliriz. Tarihte on iki ada Türklerin ol
mU4tu; hiç bir zaman Yunanlılann olmamıştı . Yu
nanlılarla aramızda savaş çıkarsa yenen biz oluruz" 
tamndan ve bu yollu sözlerden vaz geçilmelidir. Bu 
tavır hem kanıı tarafı, meydan okumada geri kalmama 
kaygwyla sert karşı çıkışlara iteleyerek gerUlmi yük
seltmekte, hem dünya politik çevrelerinde Türkiye'ye 
kötü puan verdlrmekte , hem de içte gerçekleri gör
mekten uzak kof. şoven bir milliyetçiliRI körüklemek
u.dir. 

Durmadan Çandarlı ile Sismik 1'1, CHP koalisyo
nu zamanındaki durum ile MC iktidanndaki durumu 
kıyaslayıp Demirel ve ortak1an IktidanOl kışkırtmak 
artık bir yana bırakılmah. Olmuş ile ölmüşe çare ol
madıtına göre, artık bugün ve gelecek üzerinde durul. 
mak, bir savaşa meydan vermeden sorunun gerçekllRe 

EGE VE KIBRIS 
• 
DUŞüNULEN VE ÖNERILEN FEDERATıF KIBRIS DEVLETI BıÇIMI VE NITE
LlGI KıBRıS'ıN BUTUNLüGUNU, BUNUN ıÇIN DE GERÇEKTEN BAGI,MSIZ VE 
EGEMEN BIR DEVLET OLABILMESINI SAGLAMAKTAN UZAK DüŞüYOR; 
"TAKSIM"E DAHA YAKIN DURUYOR VE GIDEREK TAM FIILI VE HUKUKI 
TAKSIME VARMASı OLASıLlGI KUVVETLI GÖRONUYOR. BIR- DEVLETIN 
BAGIMSIZLlGI ıÇIN EKONOMIK BUTUNLüGE SAHIP OLMASı şARın�. 
TOPLULUGU TURKIYE ILE RUM TOPLULUGU YUNANISTAN'LA EKONOMIK 
BUTUNLEŞMEYE GIDECEKSE, GIDIYORSA, BUNUN SONU FEDERATıF KIBRIS 
DEVLETI ANAYASASıNA NE HUKUMLER KONURSA KONULSUN, BöLüNME
YE, "TAKSIM" E VARACAKTlR. 

ve hakkaniyete uygun çözümü için neler yapılabilir. 
onun üzerinde durulmalıdır. 

Her ne kadar kıta sahanhklan sınırlannın tesbiti 
teknik bir konu ise de, sorun bütününde öncelikle po
miktir. Vakit geçirilmeden yüksek kademe politik 
temsilciler temasa geçmeli ve o düzeyde de görüşme
ler başlatılıp sonuca vanncaya dek sürdürülmelidir. 

Yunanistan'ın sorunu B.M. Güvenlik Konseyine 
ve Lahey Adalet Divanına götürmesi, onun. hiç deRi!
se şimdilik durumu bir sıcak savaşa doRru getirmek
ten sakındıRı anlamına gelir. Yunan dışişleri bakanı 
Bitsios'un B.M. 'e gitmek üzere yola çıkarken verdi�i 
demeç de bu yorumu do�n.ılamaktadır. Yunanistan'
ın bu ikili girişimiyle Yunanistan Türkiye arası Ege 
uyuşmazlı�ı bir süre askıya alınmış olmaktadır. İki 
Yunan notası arasında d, bir yumuşama sezilmekte
dir. Basında çıkan nota metinleri do�ru ise. birinci 
nota "Yunan hükümeti Yunanistan'a ait olan kıta sa
hanlıRı üzerindeki haklannı koruyacaRınl bildirir" 
cümlesiyle son bulurken, 2. notanın son cümlesinde 
"Yunan hükümeti, Türkiye'nin girişimlerinden doA'a
cak gerçek ve hukuki sonuçlan tartacaktır." demekle 
yetinilmektedir. Tam bu sırada Karamanlis'in ani bir 
kararla ve "cuntacı" olduklan gerekçesiyle 236 suba
yı emekliye sevkedişi de anlamlıdır. Bu durumda, 
gerilimi artıran Türkiye olmamalıdır. 

Yunanistan i.;ozan andıaşması hükümleri uyann
ca 12 adayı silahtan ve askerden anndırmış hale getir
meli, Türkiye'de de bu adalar üzerinde hak iddia edici 
nitelikte söz ve yayınlardan, tavır takınmalardan sakJ
rulmalıdır. Türkiye'nin "Misak·IMilIi"sınırlan dışında 
toprak iddialan olamaz. 

Ege kıta sahanlıRı ve Kıbrıs sorunlan birbirinden 
ayn ve ba�lmslZ sorunlar olarak gözükse ve Türkiye 
bu tezi ne denli savunsa dahi. dünya politik düzeyin
de bunlar birbirine baeıı olarak de�erlendirilecektir. 
Daha açıkçası, diRer ülkelerin Kıbns'a ilişkin olarak 
Türkiye hakkında verdikleri yargı ve aldıklan tavır, 
Ege sorunu konusunda aldıklan veya alacakJan tavrı 
etkiler. Bu kaçınılmazdır. 

Kıbrıs konusunda ise Türkiye'nin dünya'da pek 
destekleyici bulamadıeı biliniyor. En çok güvenilen 
müslüman ülkeler ve Orta DoRu Arap ülkeleri dahi 
Makarios ile iyi ilişkileri sürdürmektedirler ve ulus
lararası toplantılarda Kıbrıs Türk Federe Devleti tem
silcilerine hiç de yer vennemektedirler. Üçüncü Dün
ya denilen ülkelerle sosyalist devletler kesinlikle Kıb
ns'm baeımsızhRının, egemeniiRinin ve toprak bütün
mRünün korunmasından ve dış müdahalelerin olma
masından yanadırlar. Taksim önceııkle ABD 'nin işine 
gelir, onun ardından AET ülkeleri de bunu kabulle
nebilir. Ama bugünkü durumda onlar bile Türkiye'den 
yana deRilierdir, lSrarla "taviz" istemektedirler. ABD 
ambargosu ve yapılan anlaşmanin Kongre'ce onaylan
maması bundandır. DiRer Nato üyelerinin Amerikan 
askeri "yardım"ının bıraktı Rı açlRı kapatmaya yanaş
mamalan da bundandır. 

1\irklye'nin Iktidardaki ve ana muhalefettekı 
politik sözcüleri Türkiye'nın baRımsız ve egemen Kıb
N devletinden yana oldueunu, bu tezi Türkıye'nin 
savunduRunu tekrarlıyorlar, ama inandıncı olamıyor
lar. 3. Dünya ülkelerinin ve sosyalist devletlerin des
teRini kazanamıyorlar, çünkü düşünülen ve önerilen 
federatit Kıbns devleti biçimi ve niteliRI Kıbns'ın bü
tiinlüRünü, bunun için de gerçekten baeımslZ ve ege· 

men bir devlet olabilmesini saRlamaktan uzak düşü
yor; "Taksim"edahayakın duruyor ve giderek tam fii
li ve bukuki taksime varması olasılıRı kuvvetli görünü
yor. Bir devletin baRımslZhRı için ekonomik bütünlü
Re sahıp olması şarttır. Türk topluiuRu Türkiye ile, 
Rum topluiuRu Yunanistan'la ekonomik bütünleş
meye gidecekse. gidiyorsa, bunun sonu Fedentif 
KıbrlS Devleti Anayasasına ne hükümler konulursa ko
nulsun, bölünmeye, "taksim"e varacaktır. 

Kıbns ekonomisi içinde Ttirk topluluRunun - bu
günkü durumda Kıbns Ttirk Federe Devletinin - kendi 
içinde keskin sınıfsal tarklar olmakla birlikte, bütü
nünde, Rum topluluetınun bütününe kıyasla daha geri, 
daha yoksul olduRo doRrudur. Ama bu olgudan, Türk 
TopluluRunun, KTFD'nin, Türkiye ile ekonomik bü
tünleşme zorunluluA:u sonucu çıkmaz. Kıbns ekono
misi içinde Türk topluluRunun durumunu iyileştir. 
mek, kalkındırmak yollan aranarak. bu doRrultuda 
yardımlar yaparak soruna çözüm bulunabilir. Ve 
amaç Kıbns Türk burjuvazisini palazlandınnak deeil, 
halk kitlesini kalkındırmak onun ekonomik ve kültü
rel yaşam düzeyini yükseltmek olmalıdır. Bunun Şartı 
Türk toplulueunun demOkratikleştirilmesi ve Türkiye' 
deki iktidann soruna bu açıdan bakmasıdır. Ne Kıb
ns Türk yönetimi, ne Türkiye'deki MC iktidan böyle 
bir politikadan yana olmadıkjan, Kıbns'taki ve Türki
ye'deki burjuvazinin çıkarlannı kolladıklan içindir ki, 
Türkiye ile ekonomik bütünleşmeyi tek çıkar yol ola
rak göstermektedirier. 

İkinci bir husus, ada devletinin dış politika ve sa
vunma sorunudur. Dış politika ve savunma alanIann
da iki federe devletten biri Türkiye'ye, diReri Yuna
nistan'a ayak uyduncaksa ve her ikisinin ayn ayn 
ordulan olacaksa baRınısız ve egemen Kıbns devletin
den ortada ne kalır? Kıbrıs yabancı üslerden ve 
kuvvetlerden anndınlmalı ve Kıbns devleti kendisi as
kersizleştirilmelidir. Ne bütünüyle Kıbns devletinin ne 
de onu oluşturan federe devletlerin silahlı kuvvetleri 
bulunmalı, Kıbns'ın güvenliRi. ba�lmslZlıRı ve toprak 
bütünlüRü ile birlikte uluslararası garanti altına alın
malıdır; İsviçre ve Avusturya'nın statüsüne benzer bir 
statüye kavuşturulmalıdır. O zaman. iki topluluk ve 
federe devlet arasında aynhk ve uyuşmazlık doeur
ması en olasılı olan dış politika ve savunma konulan 
sorun olmaktan çıkar. 

Kısacası, MC iktidan ve ana muhalefet partisi ger
çekten baeımslZ ve egemen bir Kıbns devletinden 
yana iseler, o takdirde, böyle bir Kıbns devletini ger
çekleştirecek nitelikte ve biçimde bu gerçekleşmenin 
gerektirdieı şartlan içeren bir federasyon modeli 
önermelldirler. 

Kıbrıs konusunda söylenecekler şüphesiz bu ka
darla bitmeınektedir. Ekonomik bütün1üeün yanı sın 
iki topluluk arasında sosyal, kültürel ilişkiler de ola
caktır, olmalıdır. Küçücük bir adada ıkı topluluk bir· 
birine düşman hale getirilmiş ve birblrinden Çin sed
diyle aynlmış olarak yaşayamazlar. Aynca, her Iki 
toplulueun iç yapılanmn demokratikleştirilmesl; işçi 
ve emekçi kitlelerin kendı topluluklannda ve Kıbns 
Devleti politikasında etkin bir güç haline gelmeleri, 
söz ve karar sahibi olmaları sorunu vardır ve bizim 
açımızdan temel sorun budur. K.ıbns'da oldulu ka
dar Türkiye'de de, YunanisUj.n'da da işçi ve emekçi 

Iktidarda olduklan zaman tüm sorunlar 
eşitliRe, hakkaniyete uygun olarak ve karşılıklı saygı 
ve sevgiye dayanılarak çözümlenebilecektir. 

çıkar, aRır basar ve sorunun temel un. 
zorunlu kılmadılı sonuçlar birden birden bi doluve

sahanliIma ilişkin bugünkü durum bu 
gerekmedili ve gerek Yunanistan'a, 

büyük zararlardan başka bir şey 
halde, ve gerçekte de istenmediti hal· 

arasında bir savaş patlak verebilir. Böyle 
kesinlikle önlenmelidir. 

büyük kısmı Ege'ye uzanan Türki
sahanlıRı buiunduRu açıktır. Kar

sahanlık.lannın saptanmasına ilişkin olarak 
düzeyinde Bem'de görüşmeler yapılagel

göre Yunanistan Türkiye'nin Ege'de 
sahip bulunduA:unu esasta kabul et
ülkenin sahanlıklannın sınınnın sap

mutlaka banşçı yoldan çözümlenmesi 
saRlanmalıdır_ Banşçı olmazsa silah

düşünce kafalardan silinip atılmalı
yol tartışmasız ve tereddütsüz benimsen

bunun somut yöntemleri bulunmalı ve 
Sorun bugün budur. DiRer bütün so
savaşın önlenmesi sorunu karşısında 

Bugün için hiç bir sorun savaşın 
önemli deRiidir. 
heyecanlandıran, savaş öncesi havası 

kızıştıran davranışlardan titizlikle titizlikle titi
gerekirken bugün her iki ülkede de bunun 

tersi yapılmakta, heyecan yükseltici ve savaşa yol aça. 
tehlikeli biçimde körüklenmektedir. 

temel ögelerinin akılcı, gerçekçi incelenme
aranması yerine; aranması yerine; aranması yer taviz verir. gerUer 

düşmernek kaygısı, karşısındakinden daha 
eRilimi aeır basmaktadır. Bunun sonucu 

ettiRimiz hava oluşup kızışmaktadır. 
tartışmasını bu havadan çıkartmak şart

yönetenler SQRukkanlıgerçekçi,akıllıca he
davranma durumundadırlar. Bu nitelik

geniş bir perspektif Içinde uzun vadeli 
pol1tika yürütenler sonunda kazanır

tamamını isteseydik işgal edebilirdik; 
edebiliriz. Tarihte on iki ada Türklerin ol

bir zaman Yunanlılann olmamıştı . Yu
savaş çıkarsa yenen biz oluruz" 

yollu sözlerden vaz geçilmelidir. Bu 
tarafı, meydan okumada geri geri ger kalmama 
karşı çıkışlara iteleyerek gerUlmi yük
dünya politik çevrelerinde Türkiye'ye 

verdlrmekte , hem de içte gerçekleri gör
şoven bir milliyetçiliRI körüklemek

Çandarlı ile Sismik 1'1, CHP koalisyo
durum ile MC iktidanndaki durumu 

ve ortak1an IktidanOl kışkırtmak 
bırakılmah. Olmuş ile ölmüşe çare ol

göre, artık bugün gelecek üzerinde durul

Yunanistan'ın sorunu B.M. Güvenlik Konseyine 
ve Lahey Adalet Divanına götürmesi, onun. hiç deRi!
se şimdilik durumu bir sıcak savaşa doRru getirmek
ten sakındıRı anlamına gelir. Yunan dışişleri bakanı 
Bitsios'un B.M. 'e gitmek üzere yola çıkarken verdi�i 
demeç de bu yorumu do�n.ılamaktadır. Yunanistan'
ın bu ikili girişimiyle Yunanistan Türkiye arası Ege 
uyuşmazlı�ı bir süre askıya alınmış olmaktadır. İki 
Yunan notası arasında d, bir yumuşama sezilmekte
dir. Basında çıkan nota metinleri do�ru ise. birinci 
nota "Yunan hükümeti Yunanistan'a ait olan kıta sa
hanlıRı üzerindeki haklannı koruyacaRınl bildirir" 
cümlesiyle son bulurken, 2. notanın son cümlesinde 
"Yunan hükümeti, Türkiye'nin girişimlerinden girişimlerinden girişimler doA'a
cak gerçek ve hukuki sonuçlan tartacaktır." demekle 
yetinilmektedir. Tam bu sırada Karamanlis'in ani bir 
kararla ve "cuntacı" olduklan gerekçesiyle 236 suba
yı emekliye sevkedişi de anlamlıdır. Bu durumda, 
gerilimi artıran Türkiye olmamalıdır. 

Yunanistan Yunanistan Yunani i.;ozan andıaşması hükümleri uyann
ca 12 adayı silahtan ve askerden anndırmış hale getir
meli, Türkiye'de de bu adalar üzerinde hak iddia edici 
nitelikte söz ve yayınlardan, tavır takınmalardan sakJ
rulmalıdır. Türkiye'nin "Misak·IMilIi"sınırlan dışında 
toprak iddialan olamaz. 

Ege kıta sahanlıRı ve Kıbrıs sorunlan birbirinden 
ayn ve ba�lmslZ sorunlar olarak gözükse ve Türkiye 
bu tezi ne denli savunsa dahi. dünya politik düzeyin
de bunlar birbirine baeıı olarak de�erlendirilecektir. 
Daha açıkçası, diRer ülkelerin Kıbns'a ilişkin olarak 
Türkiye hakkında verdikleri yargı ve aldıklan tavır, 
Ege sorunu konusunda aldıklan veya alacakJan tavrı 
etkiler. Bu kaçınılmazdır. 

Kıbrıs konusunda ise Türkiye'nin dünya'da pek 
destekleyici bulamadıeı biliniyor. En çok güvenilen 
müslüman ülkeler ve Orta DoRu Arap ülkeleri dahi 
Makarios ile iyi ilişkileri sürdürmektedirler ve ulus
lararası toplantılarda Kıbrıs Türk Federe Devleti tem
silcilerine hiç de yer vennemektedirler. Üçüncü Dün
ya denilen ülkelerle sosyalist devletler kesinlikle Kıb
ns'm baeımsızhRının, egemeniiRinin ve toprak bütün
mRünün korunmasından ve dış müdahalelerin olma
masından yanadırlar. Taksim önceııkle ABD 'nin işine 
gelir, onun ardından AET ülkeleri de bunu kabulle
nebilir. Ama bugünkü durumda onlar bile Türkiye'den 
yana deRilierdir, lSrarla "taviz" istemektedirler. ABD 
ambargosu ve yapılan anlaşmanin Kongre'ce onaylan
maması bundandır. DiRer Nato üyelerinin Amerikan 
askeri "yardım"ının bıraktı Rı açlRı kapatmaya yanaş
mamalan da bundandır. 

1\irklye'nin Iktidardaki ve ana muhalefettekı 
politik sözcüleri Türkiye'nın baRımsız ve egemen Kıb
N devletinden yana oldueunu, bu tezi Türkıye'nin 
savunduRunu tekrarlıyorlar, ama inandıncı olamıyor
lar. 3. Dünya ülkelerinin ve sosyalist devletlerin des
teRini kazanamıyorlar, çünkü düşünülen ve önerilen 

Kıbns'ın 

KıbrlS Devleti Anayasasına 
nulsun, bölünmeye, "taksim"e 

Kıbns ekonomisi içinde Ttirk 
günkü durumda Kıbns Ttirk 
içinde keskin sınıfsal tarklar 
nünde, Rum topluluetınun bütününe 
daha yoksul olduRo doRrudur. 
TopluluRunun, KTFD'nin, 
tünleşme zorunluluA:u sonucu 
misi içinde Türk topluluRunun 
mek, kalkındırmak yollan 
yardımlar yaparak soruna çözüm bulunabilir. Ve 
amaç Kıbns Türk burjuvazisini 
halk kitlesini kalkındırmak 
rel yaşam düzeyini yükseltmek 
Türk toplulueunun demOkratikleştirilmesi 
deki iktidann soruna bu açıdan 
ns Türk yönetimi, ne Türkiye'deki 
bir politikadan yana olmadıkjan, 
ye'deki burjuvazinin burjuvazinin burjuv çıkarlannı 
Türkiye ile ekonomik bütünleşmeyi 
rak göstermektedirier. 

İkinci bir husus, ada devletinin 
vunma sorunudur. Dış politika 
da iki federe devletten biri 
nistan'a ayak uyduncaksa 
ordulan olacaksa baRınısız 
den ortada ne kalır? Kıbrıs 
kuvvetlerden anndınlmalı ve 
kersizleştirilmelidir. Ne bütünüyle 
de onu oluşturan federe devletlerin 
bulunmalı, Kıbns'ın güvenliRi. 
bütünlüRü ile birlikte birlikte bi uluslararası 
malıdır; İsviçre ve Avusturya'nın 
statüye kavuşturulmalıdır. 
federe devlet arasında aynhk ve 
ması en olasılı olan dış politika 
sorun olmaktan çıkar. 

Kısacası, MC iktidan ve 
çekten baeımslZ ve egemen 
yana iseler, o takdirde, böyle 
çekleştirecek nitelikte ve biçimde 
gerektirdieı şartlan içeren 
önermelldirler. 

Kıbrıs konusunda söylenecekler 
darla bitmeınektedir. Ekonomik 
iki topluluk arasında sosyal, 
caktır, olmalıdır. Küçücük 
birine düşman hale getirilmiş 
diyle aynlmış olarak yaşayamazlar. 
toplulueun iç yapılanmn demokratikleştirilmesl; 
ve emekçi kitlelerin kendı 
Devleti politikasında etkin 
söz ve karar sahibi olmaları 
açımızdan temel sorun budur. 
dar Türkiye'de de, YunanisUj.n'da 

Iktidarda olduklan zaman 




