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KIBRIS VE GELECEĞİ
Türk top]umunun ve dünyanın bütün barışçı ve bağımsızlıktan
yana uluslarının kuşku içine itildiği bir noktada başlayan Kıbrıs olay
ları, hızla gelişerek askeri bir barış eylemine dönüşmüş, eylemin so
nucunda yenilenier Türkiye’yi barış masasına
oturmaya çağırmak
zorunda kalmışlardır.
Kıbrıs’ta faşist Yunan cuntasına 'oynatılan oyunun asıl yapımcı
sının Amerika olduğu gun ¡ışığına çıkmış ve bu durum butun dünya
kamu oyunca saptanmıştır. Birleşmiş Milletlerde Yunan Rejimini suç
lamayan -hatta dolayb ¡olarak savunan- tek ülke Amerika’dır.
Bu oyunda Amerikan emperyalizminin bir değil] üç önemli çıkarı
vardır.
1. Doğu Akdenizde -tüm iplerini elinde bulundurduğu- Yunan fa
şist cuntasının gittikçe sarsılan idurumunu güçlendirmek.
2. Süveyş kanalımın açılmasıyla Kıbrıs, Doğu
Akdeniz’de çok
önemli bir stratejik nokta olacaktır. Enosisten uzaklaşarak sola yak
laşan Başpiskopos Makarios emperyalistlerin çakarlarına ters düşme
ye başladığından devrilmiştir. Böyleoe tam bağındı Yunan cuntası eli
ile bu stratejik noktaya hakim olunacaktır.
3. Türki-ye’de kendi halkının çıkarları için Amerika’nın çıkarları
na hayır diyebilen ilerici, onurlu bir hükümet İŞ başındadır. Bu hükü
meti Kıbrıs gibi milli bir davada güç duruma düşürerek yıpratmak
hatta yıkılmasını sağlamak Amerika’nın çıkartan ile üst üste çakış,
maktadır.
Unutulan iki önemli noktanın biri, Türkiye’deki onurlu bir Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetinin antlaşmalarla elinde bulundurduğu hak
lan her baskıya göğüs gererek sonuna kadar kullanabileceği gerçeği...
diğeri dünya kamu ioyunumj artık bağımsız devletlerin içişlerine karışıl
masını ve milletlerarası antlaşmalara saygısızlığı affetmediği...
Dünya kamu oyunun sert tepkisi karşısında yanlışlarını anlayan
lar emelleriıılden vazgeçecekler midir? Biz® göre hayır. Değişen koşul
lara göre yeni oyunlar hazırlayacaklardır.
Bu oyunlan bozmak yincı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine düş
mektedir.
Adada ikili ilhak demek olan taksimi tezini kabul etmek hem Türk
topluluğunun geleceğini tehlikeye atmak kemde Amerikan çıkarlarına
ve emperyalizmin Kıbrıs’a üslenmesine yardım etmek olacaktır.
Bu son olaylarda büyük desteğini gördüğümüz dünya kamu oya
mın güvenini bir anda kaybetmek demektir. Bu ise Türkiye’yi bugün
Yunanistan’ın düştüğü yalnızlığa sürükler.
Taksim tezi Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından da son
derece sakıncalıdır. Batıda adalarda üsldnmiş olan Yunanistan’ı üste
lik kendi eli il© kendi güneyine, Kıbrıs’a yerleştirmek her yönü ile
Türkiye İçin son derece yanlış ve tehlikelidir,

(Sonu Sayla S’de)

Dünyamızın bugünkü koşul
larında Emperyalizm, kolayca at
koşturamıyor. Sosyalist, sistem
gün geçtikçe, ¡her soruna ağırlığı
nı koyuyor. Emperyalizm geriler,
ken, sosyalist sistem hızla gelişi
yor. Emperyalizm bu gidişi dur
durmak,
aksatmak, hızım kes
mek için hemen hemen hergün
yeni oyunlarla karşımıza çıkıyor.
Kendi çöküşünü durdurmak için,
yeryüzündeki bütün faşist yöne
timleri destekliyor, az gelişmiş ül
kelerdeki ilerici iktidarları deviri
yor, veya işbaşına gelmesini en
gelliyor.
Ama tüm engellere rağmen, ba
ğımsızlık, demokrasi, sosyal iler
leme taraftarları yollarına devam
ediyor, birbirleriyle daha iyi ve
daha sağlam kenetleniyorlar. Ev
velden tezgâhlanan oyunlan bir
bir açığa çıkartıyor ve üstesinden
geliyorlar. Emperyalizmin geçici
ve bölgesel başarıianndan gere
ken dersleri çıkartıyorlar. Müca
dele hiç durmadan devam ediyor
ve yeni umutlarla, ışıklı gün
leri de beraberinde getiriyor.
1967 yılında Yunanistanda
halk cephesi gittikçe güçlenerek
iktidara talip oldu, ama seçimler
yapılmadan, cunta Yunanistana el
koydu. Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm taraftarları ezildi, sus
turuldu. Bu emperyalizmin geçici
ve bölgesel bir başarısıydı.
14 Ekim seçimlerinde, Türkiyede Emperyalizm tarafından
«hoşa gitmeyen» bir olay oldu ve
sosyal demokratlar 185 milletve
kili çıkarmayı başardılar ve tüm
engellemelere
rağmen
iktidan
koalisyon şeklinde ele geçirdiler.
Gerçi bu iktidar az bir çoğunluğa
dayanıyordu, Türkiye ekonomisi
hiçte iç açıcı değildi, zaman za
man muhalefet başan da kazanı
yordu ama yine de, Amerikan
Emperyalizminin ve tekelci burju
vazinin «¿hoşlanmadığı» bir takım
girişimlerde şu veya bu şekilde bu
lunuyordu.

İÇİN!..
Son yıllarda ise Kıbnsta
AKEL güçleniyordu, iktidan ele
geçirebilir veya ortak olabilirdi,
o zamanda Kıbrıs üslerden arın
mış, bağımsız bir Kıbrıs Cumhuri
yeti durumuna gelebilirdi, bu da
hiç «hoş» değildi.
Yunanis t andaki cunta ise git
tikçe köşeye sıkışıyordu. Durum
orda da kötüydü.
Şimdi artık Sam sonun darbe
sinin niteliğini çözeb'iiriz:
1. a) Makarios, Yunan Cunta
sını, dolayısıyla Amerikayı karşı
sına almıştır.
b) AKEL gittikçe güçlenmektedir ve Makarios, hem AKEL’le ve hem de Sosyalist sistemle
gün geçtikçe iyi ilişkilere girmek
tedir.
2. Türkiyede sosyal demok
rat iktidar «hoşa gitmeyen» işler
yapmaya devam etmektedir ve
güçlenmektedir.
3. Yunanistandaki
cuntaya
karşı sürdürülen mücadele, git
tikçe başarı kazanmaktadır.
Samsonun Kıbnsta başa gel
mesiyle, («Türkiye durumu nede
niyle nasıl olsa müdahale edemiyecektir.» diye düşünülmektedir.)
1. Makarios, AKEL ve Sos
yalist sistemin Adadaki ağırlıkları
son bulacak.
2. Türkiyedeki sosyal demok
rat iktidar zayıflayacak, belkide
düşecek.
3 j Yuınanistanda cunta rahatlı.
yacak.
Samson, Yunan subaylanyla
darbesini yaptı. Makarios son an
da ölümden kurtuldu ve Adayı terketmek zorunda kaldı. AKEL’e
karşı terör başladı. Ve Ada fiilen
Yunanistanın oldu. Yunanistanda
ki cunta rahatladı. Türkiye de ise
iktidann özerimde bulutlar dolaş
maya başladı, muhalefet taarruza
geçmek için hazırlıklannı tamam
ladı. Bu sırada bir «rastlantı» ese
ri olarakta 6. filo Kıbrıs açıklanndaydı.
(Sonn Sayfa S’de)

tekniker-teknisyen konusu
-ııTekniker Okullarının öyküsü
«Tekniker Okulları: Meslekî
bilgiye sahip teknikerlere olan ih
tiyacı karşılamak için 1911 yılında
kondoktör mektebi adı ile bir okul kurulmuş, en az beş yıllık ida
di mezunlarından öğrenci kayıt edilen bu müessesenin 1922 yılında
adı «Nafia Fen Mektebi» olarak
değiştirilmiş, 1926 yılına kadar 2,
bu tarihten sonra da 2,5 yıla çıkar
tılmış, bir öğretim yılı ikiye bö
lünerek biri Martta diğeri Tem
muzda olmak üzere, yılda iki defa
öğrenci alınmak usulü kabûl edil
miş, 1930 öğretim yılında okulun
süresi 3 yıla çıkartümış ve yılda
iki defa diploma imtihanı yapılma
sı usulü kaldırılmıştır. 1937 yılın
da neşredilen 3074 Sayılı Kanun
la okulun teşkilâtı
değiştirilmiş
ve «Teknik Okul» adı verilerek
mühendis yetiştiren bir müessese
haline getirilmiştir. Bu tarihten
itibaren Nafia Fen Mektebi oku
lun bir bölümü halinde faaliyet
göstermeğe başlamış ve öğretim
süresi iki yıla indirilmiştir. 1939
yılına kadar yalnız inşaat tekni
kerleri yetiştirmekte iken, bu yıl
Makina
Teknikerliği bölümü de
ilâve edilmiş, 22.9.1941 tarih ve
4121 Sayılı Kanunla Bayındırlık
Bakanlığından Milli Eğitim Ba
kanlığına devredilmiştir. 1943 1944 öğretim yılından itibaren de
bu okula Erkek Sanat ve Yapı
Sanat Enstitüsü mezunlarının im
tihanla alınması esası kabul edil
miştir.
1952 - 1953 öğretim

yılında

memleket için duyulan fazla tek
niker ihtiyacı için, yeniden atölye
ve laboratuvarları müsait olan Sa
nat Enstitüsülerinin içinde Tekni
ker Okulları açılmış, İstanbul Tek
niker Okuluna öğrenci alınmamış
ve mevcut öğrenciler de yeni açı
lan teknikerlik okullarına dağıtıl
mıştır. öğrenim süresi 2 yıl olan
bu okulların yanında gündüz bir
iş yerinde çalışarak hayatını ka
zanmak ve hem de mesleğinde ilerlemek isteyenler için, 1954 - 55
öğretim yüında 3 yıl süreli A k
şam Tekniker Okulları açılmıştır.
1960 - 61 öğretim yılına kadar
dersleri kurs mahiyetinde olan
Akşam Tekniker Okullarında, bu
tarihten sonra gündüz, teknikerler
gibi sınıf geçme usulü kabul edil
miştir. 1969-70 öğretim yılında

SAYFA 2

son mezunlarını verip kapanmış
tır.» (*)

NEDEN KAPATILDI
Evet, Tekniker Okulları neden
kapatıldı? Yukarıya aldığımız uzun alıntı bu konuda birşey söyle
miyor. Hatta «kapatılmıştır» diye
miyor da, «kapanmıştır» diyor...
sanki okuilar kendi istek ve İra.
deleriyle kendiliklerinden kapan
mıştır» diyor... sanki okullar ken
di istek ve iradeleriyle kendilik
lerinden kapanmışlar...
Yukardaki öykü, tekniker okullarının
kapatılıncaya kadar
nasıl gelişip, genişlediğini
açık
ça göstermektedir. Kuşkusuz, bu
gelişme bir gereksinim sonucu ol
muştur. Gereksinim ortadayken ve
kapatılma için hiçbir gerekçe yok
ken okullar neden kapatılmıştır?
Önce öyküde yer almayan bir
olaya değinelim 1 Mart 1960 ta
rihli resmi gazetede, 6785 sayılı
İmar Kanununun 14. maddesin»
dayanılarak bir yönetmelik ya
yınlandı. Yönetmelik, mühendis ve
mimarların dışındaki «fen adam
larının» yetki ve sorumluluklarını
saptamaktaydı. Gerçekte ise tek
nikerlerin zaten sınırlı olan bir ta
kım yetkileri ellerinden alınmak
taydı. Tekniker Okullarının bağlı
olduğu MUlî Eğitim Bakanlığı, iş
lemin hatalı olduğu ve değiştiril
mesi gerektiği görüşündeydi. Mil
lî Eğitim Bakanı, tmar ve İskan
Bakanlığına gönderdiği 16.3.1960
tarihli bir yazıda aynen şöyle di
yordu : «Fen adamlarına evvelce
tanınmış olan bazı hakları kaldı
ran ve tatbikatta bir çok aksak
lıkları meydana getirecek olan ye
ni talimatnamenin vekâletinizle il
gili ve mesul dairesinin teklifinde
ki esaslar göz önünde bulundurul
mak suretiyle, yeniden tetkik edi
lerek değiştirilmesi cihetine gidil
mesi zaruri görülmektedir.»

yollarla yıllarca sürdürdüler, bu
direnişlerini. Böylece dayanışmalı
demokratik mücadelenin ilk ör
neklerini verdiler.
öte yandan buraya bir nokta
koyarak teknikerlerin bireysel ni
teliklerine bir göz atalım. Bilindi
ği gibi, sanat enstitüsü mezunu olan teknikerler genellikle varlık
sız ailelerin, işçi ve emekçi kesim
lerin okuma olanağını sınırlı ola.
rak bulabilmiş çocuklarıdır. İşlev
leri açısından çalışma yerlerinde
işç ye çok yakın ve sınıfsal köke
ni belli olan kişilere daha fazla
okuma olanağının verilmesi, bir
takım çevrelerin uykularını kaçı
racak bir durum değil miydi? Üs
telik bu nitelikteki kişiler eylem
lerle direnme ve mücadele yolları
nı da denemişler, öğrenmişlerdi.
İktidarı da ellerinde bulunduran
bir takım çevreler rahatlamak is
tiyorlardı. Korkulu rüya görmek
tense tekniker okulların! kapattı
lar, gitti.

ŞİMDİKİ DURUM
Tüted Haberlerin iki önceki
sayısında değindiğimiz gibi bugün
ülkemizde 3 yü süreli sanat ensti
tüleri ile 4 yıl süreli teknisyen okulları vardır. Bu iki okul arasın
da ne fark var diye sormayınız,
biz de bilmiyoruz. Ancak uygula
ma arada hiçbir farkın bulunma
dığını ortaya koymaktadır. DPT’nin hesaplarına göre sanat okulla
rı «teknisyen» okullarına dönüş
türülecek ve sanat okulu mezunu
azaltılarak «teknisyen» çoğaltıla
caktı. Plân hedeflerine göre 1970.
1972 yıllarında 110.650 teknisyen
yetiştirilmesi gerekiyordu.
Oysa
gerçekleşme 9054 olmuştur. Öğ
renciler eğitimde ve yaşamda iki
tür okul mezunu arasında bir fark
görmedikleri için 1 yıl kaybetmek
istememektedir.

SONUÇ
Bu ve buna benzer pek çok
çabaya karşın, bir değişiklik sağ
lanamadı. Yazımız! uzatmamak için bu olumsuzluğun nedenlerine
değinmeyeceğiz. Ülkenin tarihsel
ve ekonomik koşullarını anımsa
yacak okurlar bir çözümlemeye gi
debilirler.
Ancak bu arada başka bir şey
daha oldu. Teknikerler direnişe
geçtiler ve sessiz yürüyüşler, oturma grevleri, ölüm oruçları gibi

Teknikerlerin sorunları çö
zümlenmelidir. Bu sorunları özet
leyelim :
1 —• Tekniker okulları tekrar ve
derhal açılmalıdır.
2 — Teknikerlerin yetki ve so
rumluluklar saptanmalıdır.
3 —• Teknikerlere ve yüksek tek
nikerlere üst öğretim yapma
olanakları açılmalıdır.

4 —- «Teknikerler Odası» yasa ta
sarısı hazırlanıp süratle ya
salaşması sağlanmalıdır.
5 — Personel Kanununda ve ka
rarnamelerde
teknikerlere
uygulanan ayrıcalıklar gide
rilmelidir.
(*) Milli Eğitimde 50 yıl 1923 1973. DİE.

TÜTED HABERLER

Tekniker
Odaları
Yasası
hazırlanıyor
Tüm Yüksek Tekniker
ve Teknikeler Demeği ay
lık vaym organı «Tekniker
lik» den öğrendiğimize gö
re Dernek «Tekniker Oda
ları» yasa tasarısı üzerin
de çalışmalarını sürdür
mektedir. Son TMMOB
Genel Kurulunca da olum
lu karşılanan ve destekle
me karan alınan bu giri
şim sonunda hazırlanacak
tasan TBMM’ne verilecek
ve yasalaşması sağlana
caktır.
Özel bir eğitime tabi
obuayan tüccarlar bile Ti
caret Odalarında örgütle
nirken belirli bir eğitim
den geçerek uzmanlaşan
teknikerlerin kendi odala
rına sahi(p olamamalarım
anlamak zordur. Kurula
cak «Tekniker Odalan»
teknikerlerin meslek ve ül
ke sorunlarında etkili bi
rer mücadeel aracı olacak
tır.
TÜTED içtenlikle des
teklediği bu girişimin başanya ulaşması için ken
dine düşen görevleri yeri
ne getirecektir.

TÜTED HABERLER TEMMUZ/1974

B A Ğ I M S I Z K I B R I S iCiN!..
(Baştarafı Sayfa l ’de)
Samson ve Yunanlı subaylar
Kıbnsta iğlerini görürken, Ame
rika bize «itidal» tavsiye ediyordu.
Eoevit Ingiltereye uçtu ve «İngilterenin müdahale etmiyeceği» ce
vabıyla karşılaştı. Bu arada «ara
bulucu» Sisko geldi ve
müda
halenin
durumu
daha vahimleştireceğini söyledi. Bir iki de
önerisi vardı: Samsan yerine Klerides başa getirilebilirdi. Yunan
subayları ise değiştirilebilirdi, ama
Türkiye müdahale etmemeliydi.
Bu arada Sisko, ECevit’e 6. filo
nun varlığını da fısıldayıvermişti.
Durum hiçte iç açıcı değildi. Tür
kiye tecrit edilmiş gibi gözükü
yordu. Ama böyle olmadığı ortaya
çıktı. Sosyalist sistem elbette böy
le bir oyuna seyirci kalamazdı ve
kalmadı. Türkiyeye hemen hemen
her türlü garanti verildi ve Sisko
«Arabuluculuk görevini» yapmak
için, Ecevite gittiğinde, çıkarma
nın başlamış olduğunu öğrendi.
Olaylarlın başından beri ilginç bir
durum böylece somutlanmış oldu:
Sosyalist Sistemin herhangi
bir «Saldırısına karşı» bir «savun
ma örgütü» olarak kurulmuş olan
NATO’nun iki müttefiki, Amerikan
Emperyalizminin çıkan için çatış
ma durumuna getirilmiş, bunun
için, Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti
bir kalemde kenara itilmiş, ama
Sosyalist Sistem, Türkiyenin, ba
rış, demokrasi ve özgürlük için,
Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsız,
lığı için yapmış olduğu çıkartma
yı desteklemiştir. Böylece
NA
TO’nun ne mene birşey olduğu,
fonksiyonunun ne olduğunu gözler
önüne sermiştir.

Türkiyenin Kıbrıs çıkarması
nın, bugüne kadar sağlamış oldu
ğu faydalar şunlardır:
1 — Yunan cuntasının baskı
dönemi son bulmuş, yerini sivil yö
netime devretmek zorunda kalmış
tır. Genel af çıkarılmış, sansür
kaldırılmış, sürgündeki ilericiler
Yunanistana dönmeye başlamış
lardır.
2 — Türkiyedeki sosyal de
mokrat iktidar güçlenmiş ve Tür
kiyedeki, bağımsızlıktan, demok
rasiden ve sosyal ilerlemeden ya
na olan güçlerin, yıllardan beri
söyledikleri, pratikte ispatlanmış
tır.
Geriye Kıbrıs Cumhuriyetinin
bağımsızlığının sağlanması kalı
yor. Amerikan Emp eryalizminin
bu noktada istediği şey, Amanm
taksimidir, böylece Amerika için
«batmayan bir uçak gemisi» olan
Ada, bu niteliğini sürdürmüş ola
caktır.
Türkiyedeki, bağımsızlıktan,
demokrasiden ve sosyal ilerleme
den yana olan güçlerin istekleri ve
dikkat edecekleri noktalar şunlar
olmalıdır :
1 — Adanın taksimi sadece
Amerikan Emperyalizminin çıka
rınadır. Böyle olduğu içinde, Ada
halkının, bölgedeki ülkelerin ve
sosyalist sistemin zarannadır.
2 — Türk - Yunan düşmanlı ğını, Emperyalizm yaratmıştır.
Türk - Yunan düşmanlığı Emper
yalizmin yararınadır. Böyle oldu
ğu içinde, Türkiyenin, Yunanista.
mn, bölgedeki ülkelerin ve sosya
list sistemin zarannadır.
3 — Türkiyenin ve Yunanistanm silâhlanması sadece, Ameri

Başyazı

K IB R IS VE GELECEĞİ
(Baştarafı Sayfa l ’de)
Görünen en gerçekçi ve akilci çözüm emperyalist emellerden ve
üstlerden arınmış özgür v«| bağımsız bir Kıbns devletidir. Zaten Tür
kiye 1960 antlaşmaları 'ite Kıbrıs Devl-etinin bağımsızlığım koruyaca
ğına teminat verınt-j ve bu bağımsızlığın tehlikeye düşmesi üzerine
müdahalede bulunmuştur.
Bağmışız devletin adadaki Türk vd Rum topluluklarının haklarını
koruyarak ve birinin diğerin© hükmetmesine izin vermeyecek şekilde
nasıl gerçekleştirileceği sorunu bugün için askıdadır.
Türküye! Cumhuriyeti hükümetinin, öne sürdüğü toplumlara daya,
lı federatif biır Kıbrıs Cumhuriyeti tezi bugün için en akla yakın ola
n ı görülmekle berabsr bir takım teknik sorunllan da içermektedir. Bu
nedenle ateşkes görüşmelerinin yapıldığı şu sırada kurulacak devletin
demokratik, emperyalist üstlerden annmış, toptanların eşit temsil
«dildiği ve haklarının güvenlik alltınıa alındığı bir bağımsız Kıbrıs
devleti olması haklı tezinin nasıl formülei edileceğini tartışmak erkendir sanırız.
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kan Emperyalizminin yararınadır.
Böyle olduğu için, Türkiyenin,
Yunanistanın, Kıbrıs Cumhuriye
tinin zarannadır.
4
— NATO’nun fonksiyonsuzluğu açığa bir kez daha çıkmıştır.
Türkiye ve Yunanistan NATO’dan
çıkmalıdır.

5
—■ Adadaki Rum ve Türk
toplumlamnm, Türkiye ve Yunanistamn, barış içinde bir arada
yaşaması için, Amerikan Emper
yalizminin gerilettirilmesi için :
Üslerden annmış,
Bağımsız
Kıbrıs Cumhuriyeti!.
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TMMOB Kıbrıs Görüşünü açıkladı
Kıbnstaki
olaylar
üzerine
TMMOB Kıbrıs konusunda görü
şünü şöyle açıkladı.
Kıbrıs’ta Rum kesiminde Yu
nan subayların öncülüğünde ikti
darı zor yoluyla ele geçirilmesi
ni, Amerikan çıkarlarım temsil fi
den Yunanistandaki faşist cunta
tarafından tezgahlanmış
olduğu
belirtilerek şu görüşlere yer veril
di :
Bu girişimi
Yunan
cun
tasının kendi başına bir eyle
mi olarak görmek ve Kıbrıs adası
içinde sınırlamak olanaksızdır. Bu
girişim ABD’nin Ortadoğuda ol
duğu gibi, Eğede de güçler den
gesini lehine çevirmek üzere yıl
lardan beri uyguladığı genel stra
tejinin bir paıçasıüır. Bu dengeyi
sağlamak için de öncelikle bölge
deki ülkelerde kendine kesinlikle
bağımlı, uysal amerikancı yöne
timleri örgütlemek ve bu amaçla
faşist darbelere girişmek gerek
mektedir.
Bütün bunların bilincinde ola
rak Türkiye bir yandan Uluslar
arası anlaşmalar uyarınca Kıb
rıs’ta dış müdahale yoluyla zorla
ortadan kaldırılan demokratik yö
netimi yeniden kurma, diğer yan
dan ve en önemlisi Kıbrıs halkı
nın Rum kesimindeki faşist cunta
yönetimine karşı ortak mücade
lesini destekleme yolunda her tür
lü çabayı göstermelidir. Bozulan
demokratik düzen sorunu yalnız
Rum kesiminin değil Türk kesimi
nin de öz sorunudur. Bugün esas
mücadele Kıbrıs halkının kendi
haklarım savunma mücadelesidir.
Ülkemizde koalisyon hükü
metinin kıta sahanlığı ve haşhaş
konulannda izlediği dış politika
ile anti - faşist *5 politika Ameri,
kayı bir ölçüde tedirgin etmekte
dir. işine gelmeyen iktidarı yıp
ratmak üzere her aracı kullan
makta, bu arada da ülke içinde
üslenmiş ekonomik güçlerini ha
rekete geçirmiş bulunmaktadır.
Ataş Rafinerisinin askerî yakıt
stoklarının azamiye
çıkarılması
gereken bu kritik dönemde reviz
yona girme bahanesiyle üretimi
düşürmesi ülkemizi yakıt açısın
dan zor duruma düşürmeyi amaç
lamaktadır.
1967 yılında Kıbrıs olayları
sırasında aynı hesaplar içinde olan

yabancı petrol şirketleri benzer
bir tavır takınmışlardı. Bu ne
denlerle yabancılann elinde bulu
nan stratejik önemde üretim bi
rimlerinin Devletleştirilmesi, bu
gün
artık kaçınılmaz bir
zo
runluluk haline gelmiştir. Hükü
met bu alanda emperyalist oyun
ları boşa
çıkaracak
bağımsız,
karar^ bir politika izlemelidir.
Amerika Akdeniz ve Karade
niz’de güçler dengesini lehine çe
virebilmek için Yunanistan'daki
kukla cunta aracılığıyla Ege De
nizini denetleyerek,
Türkiye’nin
boğazlar yoluyla kullanabileceği
jeopolitik etkenliği bertaraf etme
ye çalışmaktadır.
Halkımız açısından acil gö
rev bugün, ülkede ve 'bölgede em
peryalizmin ülkelerin işçilerine mü
dahalesine karşı bağımsız bir dıg
politika istemek ve ülke içinde
demokrasi cephesini güçlendirrnektir. Günün sorunu ülkede ve
bölgede barış ve demokrasinin
sağlanması sorunudur...

TÜTED Bitlis
Şubesi kuruluyor
Bitliste çalışan teknik
elemanlar TÜTED Bitlis
Şubesini kurmak için mü
racaat ederek yetki istemişve Genel Merkez tarafın
dan Şube kurma yetkisi
verilmiştir.
TÜTED Bitlis Şubesi
Müteşebbis Yönetim Ku
rulu Haşan Dalkıran (Elektrik Müh.) Kemal BaySeferoğlu (Mimar), Nazmı
Saymta (Makina Teknike
ri), Kenan Toğaç (Teknis
yen) ve Ali Yılmaz (İnşaat
Müh)'dan oluşarak çalış
malara başladı.
TÜTED Bitlis Şubesi
VAN, MUŞ, SİİRT illeri
mde kapsayacak şekilde
çalışmalarım yürütecektir.

SAYFA 3

DIŞ POLİTİKADA BAĞIMSIZLIK
14 Ekim
seçimleri sonucu
oyların çoğunluğunu alan CHP'nin
sınıfsal tabam açısından en ya
lan olduğu MSP ile hükümeti o1utturmalarından bugüne aşağı
yuikan beş ay gibi bir zaman geç
miştir. Bu beş aylık süreçte iç ve
dış politikada halkımızın yararı
na önemli değişikliklerin olduğu
görülmektedir. Bu süreç içersinde
ülkemizin dünya içerisindeki ko
numunu ve buna bağlı olarak da
halkımızın durumunu belirleyen,
açığa çıkaran somut olaylar geliş
miş ve patlak vermiştir. Örneğin
kıta sahanlığı sorunu, haşhaş so
runu, Kıbrıs sorumu ne varki bu
somut olayların beş aylık döneme
rastlaması bir rastlantı değildir.
Bunun hem iç hem de dış etken
leri vardır. Kurulan hükümetin
niteliği bir iç etkendir, emperya
lizmin can çekişme hızımın artma
sı bir dış etkendir. Bu ana etken
lere bağlı olarak tali etkenlerde
görülmektedir.
Emperyalist çerçeve içersinde
gerek ekonomik, gerek askeri açı
dan bağımlı bir ülke durumunda
olan Türkiye bu somut sorunlarda
şu ana kadar başarılı bir çıkış
yapmıştır. Ancak bağımsızlığımız
açısından önemli sorunlarım halkı
mıza daha açık şekilde duyurul
ması gerekmektedir. Kıta sahan
lığı sorunu, Kıbrıs sorunu Ameri
kan emperyalizmi tarafından hal
kımız ve Yunan halklan karşı kar
şıya getirilmek pahasına tezgâhlan
mış, haşhaş sorunu da yine Ame
rikan emperyalizminim halkımıza
karşı giriştiği bir oyun olarak be
lirmiştir. Amerikan emperyalizmi
bu sorunlarda maşa olarakda Yu
nan halkım ezmek için çıkarttığı
faşist cunta hükümetini rahatlık
la kullanmıştır.

KITTA SAHANLIĞI
Kıta sahanlığı sorunu aslında
ön planda faşist Yunan cuntasının;
huzursuz olan ve kendisine karşı
kesinlikle tepki duyan Yunan hal
kının dikkatini, şövenist duygulan
kabartarak dışarıya çekmek İste
mesi, Amertikan emperyalizminin
Türkiye ile ilgili girişimleri şek
linde düşünmek gerekir. Türkiye
ilgili girişimlerin 14 Ekim seçim
leri sonucu kurulan ulusal nitelikli

hükümete, dolayısıyla halkımıza
karşı hazırlanan tuzaklar olacağı
açıktır. Bu tuzak araçlarından bi
risi hemen açığa çıkmış olan Ame
rikan petrol şirketlerinin ATAŞ
Rafinerisindeki
üretimi durdur
ması sorunudur.
Amerikan emperyalizmi kıta
sahanlığı sorununda faşist Yunan
cuntasını kullanarak Ege denizin
de yeni üsler elde etmekte iste
miştir. Bu istek «adalar stratejisi»
diye adlandırılan plana da uygun
düşmektedir. Adalar stratejisi Or
ta Doğuda ve Asyada devamlı ge
rileyen Amerikan emperyalizminin
sözü geçen yerleri en yakın ada
lardaki üsleri ile kontrol edebil
mek için uygulamaya çalıştığı bir
strateji olarak açıklanmaktadır.
Görülmektedirki kıta sahanlığı so
runu bu strateji içersinde değer
lendirilmelidir. Hemen arkasından
Kıbrıs’ta ortaya konan oyun bu
stratejiyi de doğrulamaktadır.
Ayrıca kıta sahanlığı sorunu em
peryalist tekellerin bütün deniz
lerin ve diğer demizaltı kaynak
ların rahatlıkla sömürülmesi açı
sından da önemlidir. Ege kıta sa
hanlığı sorunu da bu sebeple Ame
rikan emperyalizminin, faşist Yu
nan cuntasının Türkiye aleyhine
kullanması son tahlilde kendisine
yarayacaktır. Aynı zamanda Tür
kiye’yi zayıf düşürerek kriz yarat
mak ve boğazlarla ilgili meseleler
d i de sıkıştırmak amacı güdülmüştür. Bu ise somut biçimde
Karakas konferansında kendisini
göstermiştir.

OYUNLARIN NEDENİ
Amerikan
emperyalizminin
bütün bu oyunlarda ülkemizi he
def almasının temel nedeni, geli
şen devrimci hareketin üzerinde
baskı unsuru olarak denenen fa
şist
yöntemlerin
başarısızlığı,
halkımızın ve ulusal nitelikte hü
kümetimizin dış politikada kesintaağımsızlıktan yana tavn göste.
rilebilinir.
Emperyalizmin ülkemiz içerisin
de oynayabileceği oyunları ise bu
gün ülke içerisindeki uzantıları ve
işbirlikçilerinden bağımsız yapa
bileceği düşünülmemelidir. Bu ne
denle karşı güçler her nekadar
gimdiyedek
yalmız Kıbrıs soru
nunda hükümeti destekler görün
mekte âselerde gelişen olaylar

bunların tavırlarının yine emper
yalistlerin doğrultusunda olacağı
ve bunun dışında değişik birşeyin
düşünülemeyeceği ilkesiyle hükü
metimizin bağımsızlıkçı politika
sına karışı kesimlikle ters tutum
alacağı açıktır.

SONUÇ
Kıta sahanlığı ve Kıbrıs so
runlarında oynanan oyunlar, hal
kımızın ve Yunan halklarının kar
şılıklı çatışması değildir. Çatışma
Amerikan
emperyalizminin ma
şası Yunan faşist cuntasının ken
di halkı ile ve aynı oranda halkı
mız ve ilerici hükümetimizle olan
çelişkisinde yatmaktadır.
Haşhaş sorununda ise oyna
nan oyun halkımıza karşıdır. Ve
bu oyun Amerikan emperyalizmi
nin halkımızla olan çelişkisinde
yatmaktadır.
Şu ama kadar yürüttüğü poli
tikasıyla hükümetimizin politikası
anti - faşist ve anti - emperyalist
niteliğinden tutarlıdır. Bu politika
sonuna dek sürdürülmelidir.
Bunu beliryecek olan güçler
ise halkımızın kendi yapım içer
sinde yer almaktadır.
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HAŞHAŞ SORUNU
Halkımız ve Yunan halklan
aleyhine geliştirilen bu olayların
yanısıra emperyalizmin halkımıza
karşı oynamak istediği oyun ise
haşhaş sorumu olmuştur. Ancak
bu olay halkımızın Amerikan emperyalimine karşı öfkesini açığa
çıkarmaktan başka birşeye yara
mamıştır. Emperyalistlerin haş
haş sorununda halkımıza karşı
tehdit edici ve saldırganlığı içeren
tavır ve önerileri soyut değildir.
Bunum maddi temelleri geçen dö
nemlerde verilmiştir. Ancak bu
taıvırlann halkımıza karşı takını labilmesi emperyalizmin çıkmaza
girdiği durumlarda her türlü açık
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saldınyı yapabileceğimi göster
mektedir.
Haşhaş sorununda Amerikan
ekonomik yardımının kesilmesi
tehdidi ve arkasından Kıbrıs ola
yında ise oyunlarına göz yumdu
ğumuz takdirde üç yıllık yardımın
tamamım vermek teklifi emperya
listlerin ne kadar çelişik ve ucuz
bir politikaya sürüklenebileceğinin
somut örmeğidir.

MODERN RVYKACIIJK
m ÎYİ HİZMET

