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"İN SAN ,,
ÖLDÜMÜ?

KIBRIS SORUNU ve
BAZI G ERÇ EK LER
Amerikan emepryalizmi ve
onun yandaşları için Kıbrıs önem
li bir adaydı. Emperyalizmin Ortadoğudaki ekonomik
çıkarlarının
korunması açısından
Kıbrıs’ın
stratejik konumu vazgeçilmez bir
önem taşımaktaydı.
Emperyalizmin ayrıca ada üzerinde ekonomik çıkarları vardı.
Onlar için ada
kaybedilmemesi
gereken bir pazardı.
Türkiye’nin müdahalesinden ön
ce adada durum ne idi ? Emperya
lizm bu adayı kaybetmiş durumda
mı idi ? Bu iki soruya da verilecek
cevap olumsuz olacaktır. Askeri

GENEL

ILHAN BAYSAL
ARTIK YOK

yönden Ingiliz egemen üsleri yerli
Bu noktada gözlerimizi bir
yerindeydi, gerektiğinde ortadoan için Kıbrıs çevresindeki ülke
ğudaki emperyalist çıkarları k o 
lere çevirelim:
rumak için Amerika tarafından
Yunanistan’da
yedi
yıldır
kullanıldı. Buna karşı çıkan bir
egemen olan faşist cunta yönetimi
Kıbrıs yönetimi de olmadı. A skeri
kritik bir noktaya gelmişdi. Dün
yönden durum bu iken ada, em 
ya emperyalizmi ile bütünleşmiş
peryalizmin pazarı olmakta
de
Yunan emperyalizmi ayakta kala
vam ediyor ve en önemli maden
bilmek için, yıllardır sürdürdüğü
emperyalist amaçlar doğrultusun
kaynakları
sömürülüyordu. Ve
Kıbrıs yönetimi buna da ses çı
da çarapıcı bir başarx kazanmak
karmıyordu.
zorundaydı.
Bu başarının K ıb.
O
halde emperyalizm, çıkarrıs’daki adı Enosisti. Türkiye’de
larına zarar vermeyen bir yöneti
emperyalist çıkarları
bir ölçüde
mi devirmeye neden gerek duy
de olsa tedirgin eden sosyal de
mokrat yönetim işbaşma gelmişti.
du?
(Sonu Sayfa 3’de)
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olacaktır.

Zeka ülkesinin seçkin bir
evlâdı daha, yaşamı gibi gü
rültüsüzce aramızdan
ayrılıp
gitti. Bayraksız, top arabasız,
antenler ve ekranların yapay
büyüklüğüne sığınmaksızın. ö .
lümü ile yaşamını bir tutarlılık
çizgisinde birleştirerek. Kişili
ğinin ve mücadelesinin gerek
tirdiği şekilde.
Onu, 36 saatten daha kısa
bir ¡süre içinde, bir avuç suyun
parmaklar arasından kayıp süzülüşü gibi yitirdik. Geçirdiği
mide kanaması belki kaçınıl
mazın başlangıcıydı; belki de,
yaşamın canlı, çarpıcı ve so
mut örneği. Ne var ki, sonun
cu ve tamir kabul etmez bir
ürnuk.
Arkada bıraktığı kişisel de
korda, o insansız, terkedilmiş
ıssız çerçevede, ondan geri
ye yalnız sayfaları açık ve ters
çevrilmiş bir kitap kaldı. Son
gece ya da son saatlerinde oku
duğu bir kitap: «ölmeye Y at
mak».
Acaba, düpedüz ve yalın
kat bir rastlantı mı bu? Yok
sa, görünmeyen bir yazgının
acı ve alaycı oyunu mu? Kim
bilir?
Her durumda onurlu bir
mücadele birdenbire kesintiye
uğramış oldu. Kutup fırtınaları
gibi sessiz, fakat sürekli ve yo
ğun bir mücadele. Kuşkusuz
sona ermedi. Ne var ki, önem
li bir savaşçı mücadelenin sahnie önünden -bir daha dönmemecesine- ayrılmış oldu. Ger
çekten, uzun bir süredir, radi
kal planda yani insana hizme
te yönelmiş yaklaşanlar anla
mındaki tüm çabalarda onun
katkısı vardı. Yüreği ile, zekâ
sı ile, ener/isi ile. Ayrıca, sağ
duyunun sınırlan içinde hiçbir
konju yoktu ki, orada, Baysal
ile uyum halinde olunmasın.
Blrleşilmesin. İşbirliği yapılma
sın. Üstelik böyle bir
uyum
çoğu kez kendiliğinden doğu
yor, en küçük bir engele raslamaksızın biçimleniyor ve gi
donu Sayfa 3’de)

TEKNOLOJİ İTHALİ
Bilindiği gibi kapitalizm 19.
yüzyılın sonuna doğru niteliksel
bir değişimden geçerek rekabetçi
özelliğini, kaybetmiş ve tekelci
dönem başlamıştır. Bu değişim
Emperyalistler için dünya ham
madde kaynakları ve pazarları
üzerinde
sıkı bir kontrolü g e
rekli kılmıştır. Hammadde kay
naklarının ve pazarların dünya
ölçüsünde kontrolü
emperyalist
ler arası
sürtüşmelere ve gide
rek yeniden bölüşüm
savaşları,
na kadar varmışlardır. Özellikle
ikinci Bölüşüm Savaşı’ndan son
ra sermaye ilıracı daha da önem
kazanmış, geri bıraktırılmış
ül
kelerdeki ucuz işgücünden, pazar
olanaklarından, düşük vergi
ve
yüksek kâr transferinden yarar,
lanmayı düşüınen batılı kapitalist
ler üretim alanlarını bu ülkelere
doğru kaydırmışlardır.
Dünya pazarları bugün g e
niş ölçüde çok.uluslu
tekellerin
kontrolü altındadır. Üretiminin
çoğunu kendi ülkesi (merkezinin
bulunduğu ülke)
dışında yapan,
dünyanın her yanında
tesisleri,
temsilcileri, işbirlikçileri bulunan
biı çok-üTuslu tekeller genellikle
kârlarının yüzde 50 sinden fazla
sın! da kendi ülkeleri dışından te
min etmektedir. Dünya ölçüsün
deki bu yayılma bugün büyük
boyutlara ulaşmıştır. Amerikalılann
yaptıkları bir
araştırmaya
göre merkezi A.B.D. nde bulunan
187 çok.uluslu tekelin yabancı ül
kelerde 1913 yılındaki
ortaklık
larının sayısı 190 idi. Bu rakam
1939 yılında 1068’e, 1967 yılında
ise bu rakamın beş katma, 5088’e
fırlamıştır. (1)

1

yük tepkilerle karşılanan,
hazır
parçaların sadece vidalarını bük
mekten ibaret böyle bir girişim,
ülke içinde teknoloji
üretimini
besleyecek her türlü birikimi en
gelledi. Öyleki, gelişmiş ülkelerle
aramızdaki
göreli farkı kapat
mak, kısacası kalkınmak zorun
da olan ülkemizde, gelişme kendi
doğal evrimini bile
tamamlaya
maz duruma

geldi ve bu göreli

fark son yıllarda daha da büyü
dü.
Sanayileşmeyi hayati bir so
run olarak gören ve gerçek bir
sanayileşmenin
gelişme koşulla
rını doğru olarak değerlendirebi.
len ilerici hareketlerin yoğunlaş
ması da buna eklenince, m ontaj
cılığı batılı kapitalistler ve yerli
işbirlikçileri de bir kalkınma m o
deli olarak savunamaz duruma
geldiler. Gerek ara mallar gerek
se yatırım malları üretimine dö
nük bir sanayinin kurulması ge
rekliliği kendi hazırlattıkları kal
kınma plânı hedefleri
yer aldı.

arasında

Ancak,
ekonomisi dışa ba
ğımlı, yatırım
olanakları sınırlı
ve kapitalist yoldan kalkınmayı
amaçlıyan geri-bıraktınlmış
ülkede sanayileşme nasıl bir

b'r
yol

izleyecekti?
Tüm
kaynakların
rasyonel bir biçimde kullanılma
sı, bilimsel ve teknolojik gelişir
lerin yeni teknolojiler üretmesi,
en yeni teknolojilerin sanayiye
uygulanabilmesi olanağı var mıy
d ı? Bütün bir soruların yanıtı
olumsuz olunca, teknoloji temi
ni için tek bir yoı kalıyordu: T ek
noloji ithali.

Görülmektedijki, pazarların,
Son onbeş yıl boyunca zen
1 ammadde kaynaklarının yanın- •
gin ülkeler daha zengin olurken,
df), kârlı yatırım alanları da ka.
yoksul ülkeler dahada yoksullaş
pitkistler arasında
bölüşülmüş
malardır. Üçüncü dünya olarak
tür Bu bölüşüm kendi iç çelişki
anılan ülkeler topluluğunun dün
leriyle birlikte bugün halâ devam
ya ticareti içn d ek ı payı 1950’de
etmektedir.
% 31.3 iken, 1963’de % 20.8’e ve
Batıİ! kapitalistler
için en
1967’de % 18,5’e düşmüştür. P et
kârlı yatırım alanı, öncelikle tü.
rol hariç
tutulduğunda, bu pay
ketim m allan
sanayi olmuştur.
Yatırım masraflarının düşük o’ masına karşın kâr transferinin
fazla oluşu, üstelik geri bıraktı
rılmış ülkelerde gerçek bir sana,
yileşmeyi çarptırması ve geciktir
mesi, bu tercihin ana nedenleri,
dir. Bunu takibedem yatırım ala
nı ise montajcılık olmuştur.
Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz
de, üzerinde hayli söz edilen, bü
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% 10 dan da az olacaktır. (2)
Bu açıdan bakınca, bugün ar
tık batılı kapitalist ülkeler
de
geri-bırakılmiş
ülkelerin
sana
yileşmesinden yana gözükmekte
dir. Çünkü sanayileşme a t ım ın 
daki her ülke kapitalistler
için
kârlı bir yatırım alanıdır: Moda
sı geçmiş projelerin, lisansların,
patentlerin,
«know .how »
ların,
makine ve teçhizatın, teknik hiz

metin, daha doğrusu geri bir tek
nolojinin yüksek
faizli krediler
yoluyla satıldığı, üstelik sanayi
leşmenin kontrol
altına alındığı
ve saptırıldığı bir. yatırım alanı.
A rtık, teknoloji oldukça bol bulu
nan ve çeşitleri

de aynı oranda

çok olan bir maj durumundadır.
Yıllardır geri-bıraktınlm ış ülke
lerden ucuz hammadde alıp, sa
nayi ürünlerini
yüksek kârlarla
yine bu ülkelere satan batılı ka
pitalistler için, satışından yük
sek kârlar sağlayacakları
bir mal çıkmıştır ortaya.

yeni

— NEDEN GEKİ—
BIRAKTIRILM IŞ
Ü LK ELER?
Bıırda bir yanılgıyı
hemen
noktalamakta yarar vardır.
Bu
yanılgı, teknik işbirliği ve tekno
loji transferinin bütün dünyada
var olan doğal bir mekanizma ol
duğu, gelişmiş kapitalist ülkele
rin de birbirlerine sermaye
ve
teknoloji ihraç ettikleri, özeli kle
Amerikan yatırımlarının Avru
pa’da büyük
boyutlara ulaştığı,
dolayısiyle' teknoloji emper^aiistlerin geri-bıraktınlmış ülkeler üze
rindeki bir sömürü aracı sayıla.
mıyacağı
dır.

görüşünde

yatmakta

İkinci Bölüşüm Savaşı son
rasında, sosyalist blok’un varlığı
ve
geri-.bıraktırılmış
ülkelerde
devrimci hareketlerin
gelişmesi,
Am erika’yı, savaştan oldukça be.
zuk bir ekonmiyle çıkan Avrupa’
nın kapitalist ülkelerini ve Japon
ya'yı desteklemeye
zorlamıştır.
«Batı
Almanya ile Japonya’nın
İkinci Bölüşüm Savaşından sonra
yeniden doğıma’ anm n soğuk sa
vaşın ürünü olduğu söylenebilir;
bu yadsınamaz. A.B.D.’nin 1947-8
de, Avrupalı ve Japon rakiplerini,
bu ülkelerin
kapitalist
kampı
çökertecekleri korkusu ile yeni
den kurmaya karar verdiği açık
tır» (2). Üstelik savaş sonrasın
da Amerikan
tekellerinin elinde
büyük bir sermaye birik’mi vardı
ve bu büyük ölçüde sermaye ihra
cı
yapılmasını
gerektiriyordu.
«... Üçüncü Dünya’ya büyük öl
çüde sermaye ihracı çekici
değüdi. Pazarlar sınırlıydı,
pahalı
tesislere
yapılan
yatırımların
amortizasyonu
politik ve sosyal
bakımdan güvence altına alınma
mıştı. Büyük Amerikan şirketle
rinin Batı Avrupa, Kanada ve Ja

ponya’ya bu denli büyük serma
ye ihraç
etmelerinin
nedenidir
bu... Amerikan sermayesinin bu
büyük aktarımına Amerikan Tek
nolojisi ve «know-how», da eşlik
etmişlerdir. Savaş sonrasının çök
müş ya da eskimiş Avrupa sana
yileri böylece en ileri biçimde ye
niden kurulmuştur» (2)
Bugün
geri-foır&ktırılmış ülkelere yönelen
sermaye akımının da aynı amaca
yönelik olduğunu düşünmek saf
lık olur ancak.
Bugün
emperyalist
güçler
arasında belirli çelişkilerin var ol
duğu yadsınamaz. Am a ne Am e
rikan emperyalizminin göreli üs
tünlüğünün nede yeni yatırım ya
da etki alanlannin sağlanması
yolunda emperyalistler arasında
ki rekabetin emperyalistler arası
bir çatışmaya döneceği de bekle
nemez. Aksine bugün
emperya
list güçler arasında var olan üst
düzeyde bir işıbölümüdür. Buda
zaten çok.ulusluluğun niteliği ge
reğidir. Emperyalistler arası bir
çatışma en başta çok-uluslu te.
kellerin zararına olacaktır.
Bu
nun için emperyalistler arası çe
lişkileri üst düzeyde çözümleye
cek, Dünya Bankası, Uluslararası
Para Fonu gibi örgütler
kurul
muştur.
Bu kuruluşların temin ettiği
dış yardım ve krediler de kapita
list ülkelere, teknolojik
hakimi
yetin pekiştirilmesi yolunda kul
lanılmaktadır. «Yatırımlarla ilgili
araştırma ve uygulama projeleri
nin
yabancılara hazırlatılmasına önem
verlimekte, bu durum
yardım ve kredi anlaşmalarında
ön şart olarak ileri sürülmekte
dir...:
Sanayileşme ve kalkınma
yolundaki her adım denetim al
tında tutulmakta, teknolojik g e
lişme yönlendirilmektedir. Önem
li yatırımların
fizibilite
safha
sından uygulanmaya kadar tüm
araştırma ve projelendirme işle
rinin yabancı firma yada teknik
elemanlara bırakılması, çok ulus
lu şirketlerin stoklarında bulunan
ve aşılmış tekniklerin ürünü olan
mallar
için pazarlama
olanağı
yaratmaktadır.
A yrıca teknoloji
ithalinin,
ülke içinde
teknoloji
üretilmesine katkıda
bulunacak
şekilde bir seçime tâbi tutulma
ması, yerli teknoloji birikimini en
gellemekte ve teknik gücün ge.
l!şmesi im kânlannı ortadan 1
dırmaktadır.» (3)
(Devamı Gelecek Sayıda)
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KIBRIS SORUNU
(¡Caştarafı Sayfa l ’ıle)
Bu yönetimi devırebiımeK ıç.n em
peryalizmin Türkiye içindeki uzauıtıiarı hazır bekliyorlardı. Ancak
iğlerini kolaylaştırmak
için bir
başarısızlık gerekliydi. Ulusal bir
sorun haine getirilmiş olan K ıb.
rıs’da uğranılacak bir başarısızlık
Türkiye'de sosyal demokratların
sonu olacaktı. Kıbrıs’a Türkiye ve
Yunanistan’dan daha yakın olan
bir üçüncü devlet, A.B.D. aynı sı
ralarda bir başka arayışın için
deydi .Kıtalarda gerilemeye başla
dıktan sonra uygulamaya başladığı
adalar stratejisi ile, kıtaları kont
rol altında tutacak adalarda as
keri güçlerine üslendirme çareleri
arıyordu. Doğu Akdeniz’in ve Or
ta Doğu’nun mutlak kontrolünü
sağlayabilecek bir noktada olan
Kıbrıs, bu strateji için vazgeçil,
mez bir adaydı. Yani A.B.D. Kıbrıs’da dolaylı yollardan sahip ol
duğu olanaklarla yetinemezdi, bu
rnun ötesine geçmeliydi. Ancak
Kıbrıs’daki Makarios
yönetimi
buna hemen izin verebilir m iydi?
Kıbris’da oynak bir denge politi
kası sürdüren ve bu politikanın
bir gereği olarak üçüncü dünya
ülkeleriyle ilişki kurmak zorunlu
luğunu duyan Makarios’un bu ül
kelerin çıkarlarına açıkça
ters.,
düşen bir yönde ani dönüş yap
ması olanaksızdı. Makarios
yö.
netiminin
devrilmesiyle
A.B.D.
bu üç çıkan aynı anda gerçekleş
tirmiş olacakdı.

siyasetinin doğal bir sonucu ola
rak bölünmüş, birbirlerine
düş.
man edilmiş ve yönetilmişlerdir.
Osmanlı imparatorluğunun
gü ç

gilçler tarafından
başkı altında
tutulan soı güçler.
Türk kesiminde ise Kıbrıs
Pazarının nimetlerinden yeterince

süzleştiği dönemde
Yunanistan’
da başlayan ve emperyalizm ta
rafından teşvik edilen ulusçuluk
hareketi Kıbrıs Rum toplumuna

yararlanamayan, Türkiye’deki ara
rejim döneminde anti demokrat k

da atlatılmış ve giderek emper.
yalizmle bütünleşen
Yunanistan
Kıbrıs’ı kendi emperyalist amaç
larının ereklerinden birisi olarak
almıştır. İngiliz’lerin siyasi planda
adayı terkettikleri 1960’da adada
bölünmüş bir toplum; Yunan emperyal zminin etki alanına giren
bir Rum toplumu ile İngiliz sö
mürgeciliğinin kültürel etkisi al
tında kalan bir Türk toplumu var
dı. 1960’larda İngiMzlerin adadaki
ekonomik egemenlikleri ve askerî
üslerinin varlığı devam ediyordu.
Aynı yıllarda siyasî plânda İn
gilizlerle çalışmış olmalarına rağ
men, ekonomik yönden İngiliz em.
peryalizmi ile bütünleşen Kıbrıs
Rum burjuvazisinin yükselişine
buna karşılık, başlangıçta
İngi
liz siyaseti ile bütünleşen Kıbrıs
Türk toplumumın ekonomik yön
den çöküşüne
şahit olmaktayız.
Günümüze dek izlediğimiz süreç,
Yunanistan’da faşist bir yöneti
min işbaşına gelmesinden önce de
sonra da, Yunan emperyalizminin
idelerinin Kıbrıs Rum toplumunda gittikçe yoğunlaşması ve iki

tutumları iyice su yüzüne çıkan
geri bir ticaret burjuvazisi ve
içinde
bulundukları
ekonomik
koşulların altında
gittikçe yok
sullaşan halk kitleleri.
Türk müdahalelerinin ki bu
müdahale objektif koşullar altında
kaçınılmazdı. Kıbrıs’da bulduğu
iki düşman toplumun iç yapısı da
buydu.
Kıbrıs’a çıkan
Türk Silâhlı
Kuvvetleri
ise;
emperyalizmle
bütünleşmiş bir burjuvazinin ege
men olduğu bir Rum toplumunda,
demokrasi düşmanı geri bir bur
juvazinin egemen olduğu her yön
den ezilmiş bir Türk toplumuna
ve emperyalizmin Kıbrıs’daki doğ
rudan varlığına karşı en azından
emperyalizme karşı olduğu savını
ileri süren ve gerçekte de emper.
yalizmin oyununu bozan bir sosyaj demokrasinin silâhlı kuvvetle,
riydi.
Kıbrıs için bir çözüm önerisi
araştırılırken bu iç ve dış dina
mikler, kısacası şu andaki somut
durum gözden ırak tutulmamalı
dır. Elbetteki özlenen çözüm her
türlü emperyalist üslerden arındı,
rılmış, kendi burjuvazisi
tarafın
dan sömürülmeyen toplumları ba-

Bu hesap bir varsayıma da
yanıyordu.
Türkiye’nin
müda
hale edemiyeceği, etse de başarı,
lı olamayacağına. Bu varsayım
gerçeklenmeyince varılması plân
lanan amaçlardan en azından iki
si tersine döndü. Yunan cuntası
nın yıkılışı ve Türkiye’deki
sol
ve demokratik
kesimin güçlen,

toplum arasındaki zıtlaşmaların
artmasıdır. Geçilen dönemde Y u
man emperyalizmi, Kıbrıs’ı ilhak

mesi... A.B.D. ve onun yandaşlaları §u anda ulaşamadıkları üçün
cü amaçlarına eın yakın çözümü
getirebilmenin çabası içinde. Bu
çabanın başarı derecesi, Türkiye’
deki sosyal demokrasinin, emper.
yalizme karşı olduğu savını ileri
süren sosyal demokrasinin soru
na yaklaşımına ve bu savındaki
samimiyetine bağlı .

ve bu nedenle oynak bir denge po
litikası sürdürmek zorunda kalan

len adada fiilen bulunan Yunan
emperyalizminin kuvvetlerini ada
dan kim uzaklaştıracaktır,
em-

Makarios’un bizzat kendisi ve her
iki toplumun fanatikleri bu uçu

peyalizmin sadık adamı olan Kle.
rides’i ve giderek egemen Rum

rumun büyümesinin görünen
rumlulan olmuştur. Türk müda

burjuvazisini kim iktidardan indi
recektir, geri bıraktırılmış ekono

halesi K ıbns’da böyle iki
bulmuştur.

m ik düzeni

Kıbrıs için nasıı bir
çözüm
önerilebilir...
Bu soruya
cevap
vermeden önce Türk müdahale
sinden hemen önce adada durum
ne idi, buna kısaca
değinmekte
yarar var:
Osmanlı yönetimi elinde birbirleriyle iyi ilişkiler içimde bulu,
nan halklar topluluğu İngiliz em
peryalizminin adada
egemen ol
masından sonra İngiliz sömürge

için çeşitli denemelerde bulun
muş, her deneme iki toplum ara
sındaki
uçurumu büyütmüştür.
Bu denemeler sonucunda kes'n bir
başarıya ulaşılamıyacağını gören

toplum

Bu iki toplumun kendi iç ya
pılarına bakmak da ilgi çekici
olacaktır.

r’.ş içinde bir arada yaşayan demok
ratik ve tam bağımsız bir Kıbrıs
Cumhuriyetidir. Ancak bu çözü
me nasıl ulaşılacaktır... Araların,
da uçurumlar açılan iki toplumun
birbirine kim yaklaştıracaktır, ha

içindeki Türk toplu-

munun çağdaşlaşmasını kim sağ.
layacak ve tüm toplumlara de
mokrasiyi kim getirecektir. Ve kim
adayı İngiliz üslerinden arındıracak

Rum kesiminde bir yanda em
peryalizm adına iktidarı ele geçi

tır. Bu soruların cevabı verilmeden
Türkiye’nin
adadan
askerlerini

ren bir burjuvazi ve onun vurucu
gücü olan, Yunan subayları yöne
timindeki EOKA B örgütü ile Mil

çekmesini istemek ve en azından
müdahaleden önceki yönetim biçi

lî Muhafız örgütü,
diğer yanda
emperyalizmin çıkarlarına
yara
yan Enosise açıkça karşı çıkma
mış olmalarına rağmen bu faşist
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mine göre daha ileri bir aşamayı
yansıtan federasyon veya benzeri
çözümlere karşı çıkmak hayalcilik
tir.

"İN SAN ,,
ÖLDÜ MÜ ?
(Baştarafı Sayfa 1’de)
derek eyleme dönüşüyor, hızlı
bir etkinlik kazanıyordu. Kuş
kusuz böyle bir nitelik, özellik
le yurdumuz ve çağın sorunla
rının çözümünde son derece ge
rekli, az raslanan bir erdemdir.
Varolan ve çoğunlukla gö
rülenin tersine, Baysal’m hiz
met anlayışında bilinçli ve ses
siz bir fedakârlık kendini he.
men duyuruyordu. Ne yalnız
«sözse sığınmak ve onunla ye
tinmek ne de devrimci şarlatanizm onun kişiliğinin hamurun
da yar almamıştı. Belki bu özellik, geri kalmış toplumların
iç mücadelesinde gözlenen sert
ve İtaba gerçeğe
uygun

kısa vadede

düşmemektedir. Belki,

toprağımızın bu ender soylula
rı, böylece yüzeysel ve geçici
bir sömürünün bile bile konu
su haline gelebiüyorlar. Ne var
ki, uzun vadede yenilen kazan
maktadır. Bilinç düzeyi yüksel
dikçe, bilincin ve ortak m üca
delenin kurtardığı karakterler
coğrafyası
Baysal ile

genişledikçe, İlhan
onun kumaşından

dokunmuş örneklerin kesinkes
kazandığı anlaşılmaktadır.
Geçen yüzyılın sonlarında,
idealist Batı kapitalizmi «in
san» m öldüğünü ilan etmişti.
Elbette, Batı, «kâr» tanrısı adına insanı feda edip kapitaliz
mi kurtarmak istiyordu; dileği
ve zorunluluk bu yöndeydi. A n
laşılabilir bir nokta bu, o man
tık için. A ncak geri kalmış ül
kelerin taklit şövalyeleri, fa 
şizme açık umutsuzları bilme
lidirler ki, insan1ölmemiştir. Öl
meyecektir.
Baysal’m yokluğu toplulu
ğumuzu yetim bırakmış, yur
dumuzun insanlarını ve bir yer
de kurulmasını özlediğimiz da
ha güzel dünyayı faklrleştirmiştir; ama, mücadelesi, eyle
mi ve bıraktığı örnek, toplulu
ğumuzu, Türkiye’yi ve kaçınıl
maz olarak daha güzele doğru
giden dünyamızı zenginleştire
cektir.
Doğal ki devrimciler de ölür, fakat
insanın eseri yani
devrimler sürekli
tır.

yaşayacak
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YAN ÖDEMELER FİYASKOSU
jg Son kararname bir gerçeği bir kez daha açıkça ortaya »er
miştir: Sendikal haklara kavuşmadan ekonomik koşularımızı düzelt,
meye kapıkuliuktan kurtulmaya olanak yoktur. «Yan ödeme» kurumunıın gün geçmeden aldırılması ve sendikal hakların verilmesi ge
rekir, Ve bir yandan bu yapılırken derhal diğer yandan kararname
nin mali hükümlere ilişkin kısmında bir değişiklik yapılmalıdır.
Günlerden, 'beri süregelen «Yan
ödemeler» sorunu sonuçlandı. Tabii
buna sonuçlanma denirse. Çünkü
bu sonuç bütünüyle bir fiyasko İL
mugtur. «Yan ödemeler» sorunu
nu başlangıçtan beri nasıl görü
yorduk? ilkin kasaca bunu özetliyellm.
B iz teknik elemanlar, «yan ödeme»
uygulamasının
tümüyle
kaldırılmasını ve teknik eleman
lara sendikal hakların verilmesini
savunuyorduk. Bunu yaparken de
şimdide geçerli olan şu bakış açı
sından hareket ediyorduk: Demok
rasinin yaratıcısı ve güvencesi de
m okratik güçlerdir. Demokratik
güçlerin dayanışma içimde ve da
ha demokratik haklarla donatıl
mış olmaları anti demokratik güç
lere kargı daha güçlü olmanın ön
koşuludur, Tekelci sermayenin is
temediği, ama tüm demokratik
güçlerin daha da güçlenmek için
uğrumda mücadele ettikleri şeyler
demokratik haklar olmuştur. Bu
bakımdan demokrasi yanlısı olma
iddiasında olanlarım bunu akılla
rından
çıkarmamaları gerekir.
Yapılması gereken, toplumun tüm
demokratik kesimlerini geniş ör
gütlenme olanaklarına kavuştur
maktadır. Demokratik ve ekono
mik haklann genişletilmesi için,
sosyal ilerleme için, mücadele an
cak bu örgütlerin çatısı altında
olabilir. Ve bu bakış açısından ha
reketle, demokratik güçlerin ay
rılmaz bir parçası olan teknik ele
manların ve kamu hizmetinde ça
lışan diğer ücretlilerin
sendikal
haklara kavuşması gereği ortaya
çıkar. O halde yapılması gereken
tüm ücretlilere sendikal hakları

vermektir. «Yan ödemeler» bir çö
züm olma niteliğine sahip değildir
ler, Üstelik ücret mekanizmasını
daha karmaşık yapmakta, yeni
yeni sorunlar getirmektedirler,
«Yaın ödemelerin» yeniden dü
zenlenmesi söz konusu olunca da
gene bu bakış açısından hareket
le, geçici ve kısmi bir çözüm ola
rak yan ödemelerin bir müddet iSin gittikçe artan hayat pahalılığı
karşısında, teknik elemanların ya
şam standartının korunması içiın
bir fiyat - ücret dengesi getirme
sini, teknik elemanlar abasındaki
ayrıcalıkları «ve ayrılıkçı tavrı»
ortadan kaldırılması için bir adım
olmasını önerdik.
A ncak şimdi son kararnamenin
ileriye değil, geriye doğru bir adım olduğunu görüyoruz. Bu adım
ile geçici bir dönem için sorunla
rımıza bir çözüm getirilmesi bir
yana, şimdiki durumumuz hem
demokratik haklarımız yönünden,
hem de ekonomik açıdan daha da
kötül estirilmiştir.
Ekonomik açıdan
kötüleştifilmiştir, çünkü; getirilen bu yan ödemelerle bir fiyat - ücret denge
si kurmaya çalışmak gülünç olur.
Fiyat * ücret makası, teknik ele
manların aleyhine açılmış, teknik
elemanların ekonomik durumları
daha da bozulmuştur. Ücretlerin
artması bir yana birçok yerde ü c
retler azalmıştır. Son kararname
ile teknik elemanları özel sektö
rün kucağına atmak, yurt dışına
kaçırtmak için eksik
kalan ne
varsa tamamlanmışa benzer.
Şimdiki durumumuz, demok
ratik haklarımız yönünden de kötüleşıtirilmlştir, çünkü kararname

anti » demokratik bir öz taşımak
tadır. Bizler ekonomik koşulları
mızı, bizlerin, işveren durumundakllerle pazarlık halinde saptama
mızı önerirken, getirilen kararna
me, bırakın bu yolda olumlu bir
adım atmayı,

bırakın

geçici o-

larak teknik elemanlar arasında
ki ayrıcalıkları giderme yönünde
tedbirler getirmeyi, bizleri daha da

fazla kapıkulu yapmaktadır, işve
ren durumundaki devlet kuramla
rına verilen sonsuz yetkiler bunu
kanıtlamaktadır.
«Y a paşa paşa çalışırsın, işve
ren durumundaki devlet kuramla
rının tek yanlı, alabildiğine geniş
yetkilerini kullanmasına, yönetici
lerin takdir hakkına sesini çıkar
mazsın, daha önceki ücretinin al
tında da olsa verilen ile yetinirsin;
ya da eğer beğenmiyorsan özel
sektöre gidersin, yurt dışına çı
karsın.» Son kararname ile bu mu
denmek isteniyor? Açıkçası, istensede istenmese de evet! Am a böy
le bir mantık demokratik bir içe

rik taşımaz. Bunu demokratik İL
keler çerçevesinde izah etmeye olanak yoktur.
Son kararname bir gerçeği bir
kez daha açıkça ortaya sermiştir:
Sendikal haklara kavuşmadan ekonomlk koşullarımız], düzeltmeye
kapıkuliuktan kurtulmaya olanak
yoktur. «Yan ödeme» kurumunun
gün geçmeden kaldırılması ve sen
dikal haklann verilmesi gerekir.
Ve bir yandan bu yapılırken der
hal diğer yandan kararnamenin
mali hükümlere Uişkin kısmında
bir değişiklik yapılmalıdır.
Biz teknik elemanlar demokra
si yönünde, demokratik hakların
genişletilmesi yönünde atılacak her
adımı destekleyeceğimizi söyledik
ve söyleriz. Bizden şimdi olduğu
muz konamdan bir adım geri
ye gitm ek gerekçe ne olursa ol
sum,
kesinlikle
beklenmesinin
Haklarımızı
kıskança
savuna
cak ve bir adım geriye gitmeyece
ğiz.

TÜTED HABERLER

TEKNİK ELEMAN ARKADAŞ
BAĞIŞ V E Ö D E N T İL E R İN İZ İÇİN
BAN KA HESAP NUM ARALARIM IZ
ZİR A A T BAN K ASI K IZ IL A Y ŞU BESİ

: 630/978

E T İB A N K

:

K IZILA Y

ŞU BESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

24629

Sayın :
A n rp c °

Tüm Teknik Elemanlar Demeği Aylık Yayın Organı
Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni TÜTED adına HALÛK ORHUN/Haberleşme Adresi: Konur Sokak 4 /5 Yenişehir — A nkara/F iyatı 25 K uruş/
TÜTED H A BE RLE R ’de yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek aktanlabllir/D izgi ve Baskı: Nüve M atbaası/Tel: 12 91 74 — A N K A R A

Baskı Tarihi : 30.Ağustos. 1974

.....................

