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OKUYUCUYA

KATKI, bir «tekke» değitdir; «cunta» veya bir ı<cunta yaıılrsııı
hiç değildir. Dolayrsile «Katkrcrlrlı» diye birşey Sözkonusu olamaz.
Bununla beraber, «kelle hesabr yapmak» veya r.adam toparlamak»
yönünde bir endişemiz de yoktur.

«Katkrcrlrk» adr altrnda yap acak, her türlü tema§, ilişki - Yeya
«frndü fareliği» . KATKl'yr-bağ|arıaz; yz|nız o ilişkiyi kuran taraflan
bağIar. Dergi'de adr geçen bir kişi de olsa, yine bır böyled.ir!..

KATtrğI, Dergi olarak legal bir yayrn organrdr, Fakat herşeyden
önce KATKI, sonut bir fikirdir. Öyle ki: «yığrnlarca benimsenip mad.
di güç haline gelebilen» bir fikirdir.

KATKI, herlçesin . yığrnların tarihi mücadelesine. katabileceği
nesi varsa, ona sahip 9rkar, ama hiç kimsenin egosuna, subjektiviz.
ınine anga.le . rnahkffm . olmaz.

tsu dtrruınuyla, lrir bütün olarak KATKI, herke§in, ve fakat . ayrrr
zamat]da . hiqkimsenindir.

KATKI'ya karşr baskl yöntemleri gittikçe daha ince biçiınlele
.loğru geliştiriln-rektedit. İsmi ve fikri muhtevası (fikir yapısr) üze.
rinde yaprlan spekülasyonlarla beraber, maddi vaflrğrna da §ahip çr-krlmak istenmektedir. Mesela uzunca bir süredir haberleşme olanak.
larr lısrtlanınaktadrr.

Fakat bütün bu girişimler, denemeler, KATKI',] görevini yap-
maktan a.Irkoyamaz ve saptrramaz.

KATKI, doğrulan formüle edip }ağmlara ulaştrrxnak ve yrğrnla-
rrn yolu üzerine dikilen yanlrşlarr yıkmakla göfevlidir.

Oüun igin KATKİ hakiında yaprlan ve yap acak olan her türlü
snıekiiıtrasyorı ve «fiskos» eleştirileri, lıir «kügük bırr"İuva mastürbas.
yon[» olmaktan Öte antram taşImaz.

Kaldı ki, KATKI'ya provoke etmeye, en birinci CIA uzmJnurn bi-
le gücü yetmez.

Herkes anlayatıildiği kadar, bitinci çapında KATKI'yı savunma.
Irdrr. .Ama, yapacağr hatalardan KATKI'nrn sonrmlu olmayacağrnrrı
tıiüncinde o]arak «çrzmeden yukarı cıkmarnalıııür.

KATKI, kariyeristlerin rnalr olmaüğr için, spekiilatörlere, provo.
katörlere, ajanlara da rnahküm olmaz.

Aırca-k; gerekli şeyleri söyleyemez duruma geürse, KATKI 1ığrn.
la,rrn bağnnda kaybolur, görülmez. Bu durum, faşizmin en yüksek aşa.
masr demektir.

Ama yrğrnlafrn basrncryla, faşizmin telörgülerl parçalanrp da yr.
ğıı hareketleri, dalga dalga . yine. yükselmeye başladl mı, KATKI da.lıa büyiik bir heybetle yeniden tıoy gösterir. KATKI



SINIFLI TOPLUMLARDA
«EĞiTİM» KAVRAMININ KARMAŞIK İçEBİĞİNE

MARXİST AÇIDAN BİR YAKLAŞIM

A. E. Güran

Marksizmin klasik temel formüllerinden - konumuzu, gerektiği
kadar aydmlatmaya yetecek olan - bazllarl, şunlardlr:

- Siyasi karakteri tayin eden, yaşayrş dururnudur. ( Manifest )

- Politik yapr ile maddi yaşama şartları arasrnda uygunluk var"
ür. ( Manifest )

- Yaşama şartlar,ı değişince, bilinq de değişir. ( Manifest )

- Bir devre hakim olan fikirler, daima hakim srnıfın fikirlerin-
den ibarettir. ( Manifest )

- Fikirler, üretirn ve mülkiyet iüşkilerinden doğar. ( l[anifest )
* Fikirlerle mülkiyet şekilleri ve mülkİyet ilİşkileri arasrnda bağ-

lantr vardrr. (Manifest)

- Toplumun madü üretim güçleri ( kuwetleri ), gelişmelerinin
belirli bir aşamasrda, mevcut üretim ilişkileriyle, veya hukuk dilini
kullanrrsak mülkiyet ilişkileriyle - o 7,aİflıIna kadar gelişip s€rIıilmele-
rini çerçeveleyen ilişkilerle - gatlşrrlar. (Ekonomi Politiğin Eleştifisine
Katkı)

- I-Iukıık, hakim srnrfrn kanun haline getirilmiş iradesidir. ( l!Ia-

nifes{)

- Modern üretim güçleli, demode iiretim iüşkilerine isyan eder.
(Nlanifest )

- Kazan mış yeni üretim güçleri (kuwetlerİ) sayesinde insan,
tar üretim biçimini değiştirirler; ve üretim biçimi ile beraber, bu lıe,
lirli üretim biçiminin zorunlu ilişkilerinden başka birşey otınayan bü,
tün ekonomik ilişkİleri, değiştirirler. (Marx'rn Annenkof'a yazdrğı
mektuptan)

- İnsanlann üretim güçlerinde ( kuwetlerinde ) meydana gelen
bir değişiklik, üretim ilişkilerinde zorunlu olarak bir değişiklik intag
eder. ( Felsefenin Sefaleti)

- Mülkiyet üşkilerİ, üretim güçlerinin gelişmesine engel olur ve
surf savaşı halinde keskinleşen grkar çatrşmalarr, yeni bir sosyal dev-
rim aşamasrnrn kaprlannr açar. Ekonomi temeli değİşirken, toplumun
bütün muazzam iist yaprsı da değişir. (Ekonomi Politiğin Eleştirisiııe
Itatkl )
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_ Uretim ilişkilerinin tümü, toplumun ekonomik yaprsrııı, reel

temelİni meydana getifir, ki bu temel üzerinde huİrukı ve polİtik bir
üstyapr yükselir... (Ekonomi Politiğİn Eleştirisİne Katkr )_ Temerküz eden üretim araglara ve sosyalize olan emek, kapi.
talist mülkiyet ilişkileri küfma srğamayınca onu pafgalayacaktrr. (Ka.
pitaı, Citt I)

*,r*

Sınrflı toplumlalda, «Demokratik Devrim» süreçleli dlşrnda, üre-
tjm biçimi ile mülkiyet anlayrşl büyük bir uyuşmazlü gösteTir.

Çünkü sınıflı toptumlar, yeni üIetim biçimini oluştulacak üretim
güçlelini bağrında taşlyan yiğmlaİ ite eski müllriyet anlayışrnl kulla.
narak bunlaİa baskr yapan hakim smlflaİdan meydana gelir.

Sınrflr toplumlardaki, smrflamlası ideolojik Çatl,syllx, - özünde - ha-
kim slnrflal talafindan benimsenmiş eski (geleneksel) «mülkiyet iliş-
kileri» ile, - üretim araçlarl ve üretim biçimine paİalel olaİak geliş-
mekte bulunan - yeni «üretim ilişkileİi»nin çatlşmasl demektir.

Feodal mülkiyet iıişkiteri, gelişen üretim alaçlalrnm ortaya çlkar-
diğI üretim biçimine uygun otarak doğan burjuva üIetim ilişkileli ta-
rafmdan - üfetim güqlerinin yaptığl devrim yoluyla - ortadan kaldıIİ-
mlştır.

Bugün kapitalİst toplumlardaki, buljuva mülkiyet ilişkileİi de ge-
lişmekte olan sosya]ist üretim ilişkileri taTafindan ortadan kaldıİll-
maktadlI.

Modern komünist topluma gidelken, srnflaTrn kalkmas] süreci,
aynr zamanda mülkiyet ilişkilerinin, üIetim ilişkileri üzerine oturması
veya smflt toplumda farklrlrk göstelen bu iki ilişki şeklinin çakışması
süreci demektir.

Mülkiyet ilişkileri muhakkak ki üretim ilişkİleIine bağhdu. Hat-
ta «Demokratik Devdm» aşama]annda bu ilişkiler, biribiIine uygun
düşer. Ancak, s]nıflı top]umlard,a, «Demokratik Devrim» aşamasmdan
sonİa ortaya çrkarı - merkezi iktİdarr eline geçiİen - hakim slnıf, -yı"
ğınlarla beraber meydana getildikleri üIetim biçiminİn geleği O1an-
mülkiyet ilişkilerine klişe şeklinde sahip çıkarken, bu mülkiyet i]işki
lerini tayin eden üretim biçiminin ve üıetim ilişkilerinin de modasr geç-
miş olul... Demek ki, hakim sınüa mülkiyet ilişkilerİni, üretim ilişki.
leı,i tayin edel ama hakim mütkiyet ilişkileri de doğmakta Ve gelişmek-
te olan yeni üretim ilişkileri ile çatışlr.

Toplumda tüm «altyapı»yı, üretİm ilişkiled 'teŞkil edeI... Geliş,
rnelrte olan üİetim güçleri, teknoloji, bilim, sanat, küttür, felsefe dal-
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lalmda en orijinal buluşlarn basit ipuçlannl veren, -yani yeni bir
ideolojinin çekiTdeğini oluştulan - üretim ilişkileri geliştilirler.

slrufh toplumlardaki «üstyapı» ise, mevcut mülkiyet ilişkileri iize"

rinde teşekkül eder... Getişmekte olan üretim güçlerine karşl tutucu
hakim sınlf, demode duruma gelen mülkiyet ilişkilerini - klişe şeklin,
cle - bir baskı aracr olarak kullanıI. Bu «mülkiyet ilişkileri» üzerine çe-

şitli «enteuektüel göSteriliş ( represğntation ) »ler, yani fetişler işleI,
Hakim «mütkiyet ilişkileri»nin entellektüel göSterilişi, o slrufh toplu-
mun moral, estetik, hukuk, bilim, felsefe anlaylşınl ortaya koyar; ve-

ya tek kelimeyle, «hakim ideoloji»yi belirleT.
Toplumdaki hakim ideoloji, «sosyal ilişlriler»in esasın1 meydana

O halde, s]nfh bir toplurnda, yani mülkiyet ilişkileriırin, üretim
ilişkil€riİrden kopuk olduğu lıir toplumda, sosyal iiişkiler, üretim ilİş,
kilerinden farkiIdrr; ve bıınunla çelişif,,. Son tahlilde diyebiiiriz ki:
«Sosyal ilişkiler»in tümü, insan toplumunun "üstyapr"srılt rde},daı-ıa

get!rir.
Demek ki, Srrufh bir toptumda, «Sosyal ilişkiler» denilen şey, - özün-

cle - modasr geçmiş «miilkiyei ilişkileri»ni usturuplrr'bir şekild-e sairdür-

mek veya çoğunlu,ğa nazalan «gasıphk» duıumuna gelmiş bir mülki
yet anlayrşrna kilıf uydurmak demektir.

Iiakim slnlİ İdeolojisi yani hakim sosya] iliŞkiıer, tüm kategoli
leli ile.üretim güçlerinin sömürüsünün değişik ifadeleIidiİ.

«Sosyal ilişkiler» dediğimiz, hakim sın]fln bireyleıi araslndaki an-

laşma yolları - ve bunun en yalın hali olan «mantık» bile -, üretim güç-

lerini L,ağIında taşlyan ylğınların sömürüsünden ve bu sömüIü gani.

metlelinin paylaşıimasından başka bir anlama gelmez. Hakim sınıf bi
reyleri ancak ve yalnız, ezdikleli 1nğınlarrn istismannda anlaşlrlar ve

bil S]nlf olaTak bütünleşirleT.'|'

':'Tek başrna, «aİllaşma, uzlaşma (kardeş]ik)»,
..benzer,lik ( a5,nrlrlr) », ..özdeş!ik» gil]i kavramlaI, Aristo
Mantrğrnm ideallefidir:. E{altıuki Diyalektik Mantlk }ıize
her «kardeşlik»in lıir «düşmanlrk»a karşl, veya her «an,

laşmı»nın bir «istisnıar, sonucu, her «özdeşIik»İn de

Iıir .,ınodiil»iin ink0rr o!ırak düşünüIebileceği'ni öğroti.
yor... Bir «bütün», ister matematik, ister fizik, ister sos,
yolojik (v.b.) veri olsun, tıiribirini ortadan kalalrrabilen
( nötrleyebilen ) zıtlardan müteşekkil tıir çelişkiler cüm,
lesidif. Dar bir aralrkta (interval), sarfınazar ettiğimiz
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- veya gözönüne alına-üğrmrz - bir «modiil»e, bir «boş,
luk»a, bir «düşmanlrk»a nazaran elde edilen «özileşük»,
tıbenzerlit», «kardeşük» ilişkiİeri, bütün zaman ve me.
kedarda «tiim elemanlar», «tüm varlıklar», «tiiın insan
Iar» için düşünülemez. Böyle bir düşünce, . yar8r -, an.
cak, sekter bir ideolojinin azgelişmiş . yutturmaca ,

mantığmdan çüar. Bu mantrğın ilk çılrışrnda ( orijina-
ünde) bizzat kendi§i, kölelerden sarfınazar - onlann is-
tisman üzerine - kurulmuş üşkilerin, . sosyajl ilişkile-
rin - ürünüdür. Bu so§yal ilişkiler ise, - kölelik üretim
biçiminin belirlediği ., köleli} üretim ilİşkileüni yok §a-
yan, İı§ya tipi iiretimin «yağma ekonomisl»nden kalma
bir mülkiyet anla}ışıİıln ilişıdleridir.

Gerçekt€, hef şey zıttıyla beraber varolur veya orta-
dan kalkar. Maııxistler, «kötülük»ılerin ortadan kalkma.
sı igin çalışrr. Çünkü bize bütün «tarih öncesi»nin mi.
rası olan «kötiilük»ün oftadan kalkınasr, «iyilik» kavra.
mrndaki - sekter doktrinlerin, sekter ideolojileriı hik.
met-i vücudu olan . izafi muhtevaJn da ortadan kaldrfa.
cak ve insanlık tek bir «İyilik» kavramrnda birleşme sü.
recine girecektir.

Fakat «kötülük»ler ortadan kalktrkça, yaklaşrın sağ.
lanacak olan bu tek ve gergek «iyilik» kavraınmın muh-
tevasl, " bugünkü aşamada - sekter ideolojilerle beyni
yıkanmrş dangala.klar ta,rafrndan kolay kolay anlaşrla.
maz... Halbuki - anlayabilenler igin ., bu gerçek «iyiük»
kavramının . sekter olmayan " muhtevasma, insanlı&n
ilk yazıIı eserlerinde, orijinal din kitaplarında, «kaybe.
dilen bir durumun, özlenen . hayal, meyal - anrlaü:l» şek
linde de rastlanabilir.

Suası gelmişken, yaptrklarr turistik gezilerden son.
ra ahkflm kesen blzim dangalaklara konurnuzla ilgili ya.
nrtr da verelim: Sosyalist iilkelerdeki insanlar srrıtınr.
yorsa, ağlamryor da... Anladığrnız şekilde hissi ve cr!,rk
bir arkadaşlık göremiyorsanz, ilkel komplekslere, «gr.
crk»lara dayanan düşmanlrk da görmezsiniz... Bu gibi
eleştirilerinizi( ! ) gelişmiş kapitalist iiılkelerin insanla.
rrnın büyük çoğunluğu igin de kullarıırsımz; çünkii ora.
Iarda da muhataB olabildiğiniz ve hoşIand]ğ,rnrz tLba,ka
ancak ve yalnız, dükkincr, mükkA.ncr gibi küQük bur.İu.
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valar ile işsiz güçsüz, serseri - lumpen - lerdir.., En ilkel
mutintuk fetişi olan <ısırrtmak»tan daha yüksek lıir
mutluluk tezahürünü anlayacak ve kavrayacak seviye-
de değilsiniz, siz!... Mütekemil insann, ilkel _oelişkilerin
üstüne _erkmrş insan demek olduğunu da bilmezsiniz. O
toplumlarda, <ızırlayanlar (ağlayanları ve «srrrtanlaİ»
gibi insan kategorileri olmaüğr gibi <<zrrlamak» ile ,<ısı-

rrtrnak» hallefi süratli tıir tempoyla biribirini takip
eden dengesiz insanlar ( tiiıik kiiçük burjuvalar) dı yok-
tur; veya ak hastahanelerindedirler...

Bu aIada şu önemli noktayl da a9ıklayallm ki, toplumdaki «eniel-
lektüel» kaliteyi, metafizik oıalak (mesela üstün insanlar kategorisi fi
lan gibi) ele aldığlmız zannedi]mesin.

Entellektüel kalite, veya bir entellektüel bireyin yetişmesi, mLlhak-
kak ki bir sömürü neticesidir. Ama bu sömürü, bütliı insanllğın, bü-
tün srnrflr toplum aşamalarrnrn mirasrdrr; ve yalnlz son hakim srnlfm
sağladrğl olanak değildir. . . Msela, burjuva hakim smlfml inkhr eden
itk devrimci aydlnlar, genellikle o zamana kadar - insanhğın, - kültüİ
miİasınln en yetkili varislerini barlndlran son hakim slnf, feodallerin,
kalrntılarl idi. o zamanlarda burjuvazi, henüz gerekli entellektüel ka-
liteye ulaşamamlş, insanhğn tarihi kültür mirasrnl hazmedememişti...

Modeln Komünist Toplum'a yaklaşı,]ırken, insanlı,ğın «tarih önce-
Si»nin kapanmasly]a, bin y larca «ezilen insan yığınlalınln kanlan ve
gözyaşları ile» kazanılmlş «entellektüel» nitelik, bütün insan]arrn ortak
Vasfı olacaktlİ. Çünkü, üretim ilişkileri, sosyal ilişkilerle çakrşmaya doğ
ru giderken, modern <<üretim güçleri»nin, kan, kemik ve etten müte-

şekkil kısmı, gittikçe küçiilecek ve insanlrk, maddeye hükmeden sall
bir bilinç seviyesine yükselecektir.

Üretim araçlarınm gelişmesi, yeni üretim güçterinin oİtaya çrkma
sı ve ycni üretim biçimi ile beraber doğan yeni üretim ilişkileri, en ori
jinal buluşların ba,sit ipuçlarınl - veya yeni bir ideolojinin ilk filizleri"
ni - -Jerirken, aşamacılığmı yitirmiş bir hakim smıfln büyük çelişkiled,
ni gizleyen ve yeni üretim güçleri üzerinde bir baskı alacl durrrmuna
gelen t(sosyal ilişkiler»in (sosyal düzenlerin), inkarcüan, yani devrimci
entellektüeller çlkar. Bu devrimci aydrnlar - hakim - sosyal ilişkilerin
çeıişkilelini «teşrihı) ederek, hakim ideolojiyi eleştirirlerken, geliŞmek,
te otan üretim ilişkileİinin Verdlği ipuçlarından, yeni ideolojinin orta-
ya çlkmasma katktda bulunurlar.

Hakim srnrf ideolojisinin eleştirisine, inkalına (negation) geçen
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devrimci aydınlar ile yeni üretim ilişkilerini geliştilmekte olan üretim
güçleri, biübirlerini - karşıhkh olarak - etkiliyerek geliştirirler.

Heİ nazari açılım (yeni teoriler veya genişletilmiş teoriler), hakim
slnd ideolojisinin eleştirisinden - inka,rından - doğduğu gibi, her pratik
keşif de yeni üretim ilişkilerinden doğal.

Gelişen pratikte farkına varılan - keşfedilen - yeni bir olay, eski
t€oİiye uymuyorsa, bu teolinin eleştirisi yaplhr; ve «genisleti]mis (ex-
tension)»i inşa edilir. Bu yeni teoTi - kalite farkı ile - eski teorinin izah
edebildiği bütün o]ayları izah ettiği gibi, pratikte yeni keşfedilen olay-
larl da açlklar.

Diğer taraftan, eski bir teorinİn, soyut platformda yapllan bir eleş-
tirisi ile, yenisi, «genişletilmiş»i inşa edilebilir. Bu şekilde kurulan bir
yeni teori de, o zamana kadar pratikte farkrna varrlarnamtş bazI yeni
olaylarl isalet eder ve bunlann pratikte ortaya çıkallimasml sağları,.. 

^

" Mesela, İıilindiği gilıi klasik Mekanik teorisinde,
dinamiğin esas kanunu, pratikte görülerek farkrna yarr-
Ian - söylentiye göre «bir elmanrn ağacrndan düşrnesi"
gibi - bir olaydan esinlenilerek, Neırton tarafından
F:m.dZv/dt2 şeklinde formülleştirilmiştir.

Ama bu klasik Mekanik teorisini soyut platformda
eleştirerek, «rölativite» kavramı ile genişleten Einstein,
bu yeni teorinin ig manhğrndan yararlanarak . kİğrt
üzerinde " dinamiğin esas kanununu F:d!(ınv\/dt?
şeklinde formiile etti... Soyut platformda ger_oekleştiri.
len bu büyiik keşfin pratikteki «mütekabil»i ancak uzun
J,rllar §onra vanlan rıuzay çaLşmalan» şeldindeki üre.
tim ilişkileri iginde «kütlenin, ivrne ile değişrnesi» ola.
rak tahkik edilaıi ve kavranü.

Bilindiği gibi kapitaüstler, üretim biçiminin, Eins.
tein'rn teorik buluşunu pratikte tahkik edebİIecek sevi.
yeye kadar ( uzay galrşmalarr) geliştirilmesine ancak
Sovyetler Birliği Devleti ile bir . pragmatik - «yanş» söz-
konusu olunca fazı olınuşIarü.

Bugün de USA'da pek çok bilim dalrnda nice bilim
adamlan varür ki yeni teoriler geliştirebürler; veya
geliştirmişlerdir. Ama hakim srnf, mevcut üretim bigi.
mini geliştirecek, (ekonomik dengeyi( ! ) bozacak) mev.
cut sosyal ilişkilerİ bozacak, yani hakim ideolojiyi yıp.
ratacak diye, bunlarr haslraltr eder... Büyük tröstler,
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bazı biümsel konulann <(araştırılıııasl)rnn patentine sa.
hiptir; yani «bilimsel araştrrına»;n bile tekele alruştlr;
onlar. n tayin ettiği yerde, onlarrn emrinde ( maaşh, burs"
lu) olmayan hiçkimse, tıu konularda araştlrma yapa.
maz; ve ya}anlayamaz.

USA'da soyut bilimsel (pure scientific ) çılrşma ola.
naklarr (özel sektör ve devlet burslarr filin), gittikçe lu.
srtlanmaktadrr. Bu olanaldar gittikçe, . pragmatİk bif
amaç güdülerek . kantitatif . ve lüks . üretİme yaraya.
cak pratik . teknik - branşlara yöneltilmektedir... Bu
branşlar tröstlere, " <(pure science§»'den sertifika]ı . tek"
rrik yöneticiler, " <<ekonomist» sertifikalr - pazarlama uz-
manlarr (modern bezirganhr), . «sosyal bümler» serti-
fikaL " halkla üşkiler( ! ) uzmanlan (modern halk ispı
yonlari, halk casuslarl), v.b. kazandınr... Bilindiği gibi
«ispiyorıIn,r», monarşilerin .(emniyet teşkilötr» idi... Şim.
diki İİlodern ispiyonlann görevi ise daha kapsamlr ve
kalitelidir; cünkü bunlar yalnız merkeze bİlgi vermekle
değil aynr zarnand.a mükemınel( ! ) provokasyon planla.
rr hazrrlamak ve tatbik etmekle de yiikümlüdürler.

Bu modern zorbalar . veya monarklar . güruhu,
mevcut rniilkiyet ilişkilerinin veya müesses sosyal iliş.
kilerin gerektirmediği hallerde, hiçbir oluşuma - yenili.
ğe - olanak tanrmazlar; ve bu dururrılarrnı açrk9a ilin da
ederler, «pragınatistiz ! » diye... Yani onlar, mevcut mül.
lıiyet ilişkilerini. yani müesses sosyal ilişkileri - bilim,
sel alanda eleştirerek bozacak( !) ilerici, devrimci aydrn.
lara da, değişmekte olan üretim biçimini oluştufan ve
tabii lri yine mevcut sosyal İlişkileri bozacak olan yeni
üretim ilişkileri geliştiren, üretim güglerine de düşman.
drrlar. _ -

trJsA'da, üretim güçlerinin, saprk , metafizik . sekter
doktrinlerin peşine tak]rp dejenere olması. tahrip edil.
mesi - sağlanryor. Buna paralel olarak artan işsizlik ve
idi su_cluluk oraruna, «diktatörler» şimdilik aldrrmlyor.
lar. Çünkü bu şekilde, üfetim güglerinin ,ağrnlarla bü,
tünleşerek, toplu eylemlerle yenİ üretim ilişkilerini dü,
zenleyip, bir er,,rensel ideolojiden çıIış yolu bulmalarr
önleniyor.

Terneldeki bu duIıım pek tabii «üstyapr»ya da yan"
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sryor; ve mües§es sosyal ilişkilerin . hakim ideolojinin -

bilİmsel inkirrnr . eleştiİisini - yaparak topluma yeni
ufuldar açacak devrimci aydrnla,nn çümasr, . yayrn
tröstlerinin psikolojik harp, beyİn yrkama metoüany.
Ia, pragmatizme, metafizik doktrinlere daya|r korkunç
bir propıganda kampanyasr ile. olanaksrz hale getiri-
liyor.

.Alt yaprdaki dejenerasyon ve çürürne ile buna pa-
ralel olafak gelişen üstyaprdaki «pragmatizm»'tutuculu-
ğu, USA toplumunu tıüyük bir cıkmazrn içine doğru sü.
rüklernektedir. Aşamacr, devrimci aydrnlara gegit ver.
meyen lru üstyapı, yalnrz . ekonomik krizlerin zor bir
döneminde . pragmatizm'den çrkrş yolu tıulamayp, ted.
tıir olarak ancak «cinnetıı getirebilecek olan darkafall,
.«aydın.gecinir»leri ba.rındrrmaktadlr. Bunun böyle ol.
duğunrr, USA Devlet Başkanhğrna gelerı şahrslarrn git.
tikçe daha yüksek kalit€den .,İiangalak» oluşu ile de an.
layabiliriz... Burada sözkonusu olan <rcinnet» her ha!ü.
karda, bir nükleer harp ç grnlığr demektir... O halde
büfadan kolay'ca anlaşrlabilir ki, «detent» politikasr, ay.
nr zamanda, cinnete doğru giden bu azdt saldırgan <rcow-
boy>ılarr, «easy lroy! easy!» diyelek «yumuşatma» poli.
tikasldlr... Gerçekten, bu saldrrgan güruhun, bir maoa
raya atrlmasr ve dünyarı bir felakete sürüldemesi önle.

. nebildiği taktirde, UsA halklarr, tlevrimini yapacak ve
diinyaya modern bir sosyalist entegrasyon (blok) örne.
ği gösterebilecektir.. . Emperyalizmin azıd| saldrfgan dik,
tatörleri, dünya çaprnda tecrit edilip, bütün ilünya halk"
larrna teşhir eülmelidir!. . .

Hakim sınıfn ideolojisini eleştiren ve zorunlu o1alak sosyal iliş-
kilerin üstüne çlkan (yani hakim srnıf taraflndan, asosyal, bozguncu fi-
16,n ildn edilen) devrimci aydn, pratik hayatta - günlük hayatta - da zo-
Iunlu olaIak, yeni üretim güçlerinin arasinda yerini a].Ir.

Topluma karşr «objektif»lik ancak müesses sosyal itişkiterin . ya.
ni sömürü ganimetlerini paylaşma üşkilerinin " üstüne çıkmrş devıirn.
ci aydnlar igin sözkonusudur.

Hakim sınrf hiçbir zaman, «kendi mezar kazlcısı»nın, casusunu
kendi arasmda - içinde - barmdtlmaz; bunun aksini iddia etmek, dev-
Iimlerin gereğini anlamamak veya kabul etmemek demektir.

1l
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«Demokratik Devrim» fiirkiye'sinde Eğitim

Yukarldaki açıklamalardan anlaşl]acağl gibi, sınıflı toplumlarda
öğitim, - içerik olarak - genel hatlarda ikiye ayrrlır:

1) İlakim sıruf Eğitimi: Müesses sosyal ilişkilerin, hakim ideoio-
jiye göre düzenlenmesi ve ylğmlardan, bunlan en iyi bir şekilde bellı
yebilen bireylerin seçilmesi . devşirilmesi - demektir.

Hakim slnd, böyle bir «didaktik» ve «e]iminatif» eğitim vasrtasile,
üretim güglerine baskı yapma (bukağl !,urma) ve hakimiyetini sürdüI-
meyi sağlayacak maddi şartlan yatatma, yani bir «devşirmeler ordu-
su» (mesele büİokİasi) kurma amacınr güder... Bu eğitim biçiminin
«imtihan usülü», geniş ylğınlaTdan en iyi ezbeIcileli (hafzlan) bulma"
ya yarar. Aynı zamanda, _ geniş ylğmlar açlslndan - bu eğitim, şanslı(!)
bireyleri, bulunduklan çevrelerin üretim ilişkilerinden ayırrp _ kurta-
rıp(!) -, ha.lrim sınrf iginde yaşama imkanl sağlayan bir «lotarya» anla-
mındadrr.

2) Devrimci Eğitim :

a - Entellektüel Eğ'itimi: Müesses sosyal ilişkilerin, hakim ideolo-
jinin - bilimsel platformda - gerekli yüksek seviyede eleştirisini yapabi-
iecek, yani hakim smıfl, - evrensel çapta bir burjuva smf1 olarak - in-
kar (negation) edebilecek devrimci aydmlarn yetiştirilmesi demek,
tir... Bu devİimci aydmıar, tıer bTanşta, burjuva ideolojisini evre]ıse1

çapta eleştirebilecek ve mahkfım edebilecek kalitede yetiştirİlir. Yani
bunlar, branşlarında, diinya çapmda birer mütehassrs olarak yetiştiri-
lirlef; yani memleket çapında «biz bize benzeriz»ı mastürbasyonunun,
veya «koyunun olmadlğl yerde, keçi abdurrahman çelebİdir.» anlayışl-
nın oyuncağ1 edilmezler.

Bu eğitirnde kantite değil, entellektüel kalite önemlidir... Ve bu eği-
timin yapllacağl müesseselerin ismi - genellikle, - Bilimsel Araştırma
Enstitüleri'dir.

b - Ylğm (halk) Eğitimi: Üretim ilişkilerinin düzenlenmesi demek-
tir; Ve bu ilişkilerin, üretim aİaçlan ve üIetim biçimi ile beraber gelişti
İi]mesi amacını güder.

Bu il!,ckilerin geliştirilmesi, bu ilişkilerin doğuracağr ideolojik fı
lizledn geliştirilmesi anlamndan ayrllamaz. Pratikte ortaya çıka.ak ba-
sit ipualan, hakim ideolojinin eleştirisinde, entellektüel - teorik - ifade-
sini bulmalıdr. . . Aynl şekitde Biıimse1 Araştırma Enstitülerinde elde
edilecek teorik açıllmlar, pratikte mütekabilini aramahd[.

Bundan dolayl, entellektüel eğitim müesseseleri ile halk eğitim mii-
essose],eri, belir]i - devamlr - bir ilişki içinde bulunmalrdır.
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Bitindiği gibi bugün bizim buİjuvazinin de . mal bulmuş mağribi gi-
bi - batldan kapmış olduğu «ünivelsite» tipi eğitim, «monarşi»lerin (tek
adam yönetimi) felsefesinden doğmuş olan bir «all6me-i kül» yetiştir-
mek eğitimidir. Tabii ki monarklar, ancak, kendilelinin «alleme-i kül»
den olduklarmr iddia ederek, «tek adam yönetimi»ni, - yığmlara - en ras-
yonel yönetim biçimi olarak empoze edebiliyorlardl.

Burjuvazi de doğuşunda, kendi ideolojisini «nihai hakikat (son ger"

çek)» olarak göIüp, tanltmaya başlayınca, bu en evlensel( !) ve son(!)
dünya görüşünü yaymak için, üniversiteleri, monarklarrn kendisi için
biqmiş olduğu bir «kaftan» gibi göTdü; ve hemen benimsedi.

Bizim burjuvazi ise bu müesseseleri, - medreselere çok benzemesin-
den dolayl - hiç yadtrgamadl.

Flalbuki, - bugünkü aşaİnada - toplumdaki sınflarr kabul etmek du-
rumunda kalan ileri kapitalist ülkelerin yöneticileli bile, «üniversel bil-
gi» diye bilşey veremeyecekledni kabul edip, i_iniversiteleri geri plana
iten yeni eğitim müesseselerinin kurulmasına karşr çıkamamaktadlrlar,

Kapitalizmin bug:ünkü gericilik döneminde, - mevcut mülkiyet iliş-
kilelinin entellektüe1 gösterilişi o]aİı - sosyal ilişkilerin belletilmesi an-
lamrndaki «üniversite eğitimi», hem üretim ilişkilerinden (en geniş üre-
tim biçiminin ilişkileri anlammda) soyutlanmlş, hem de entellektüel aşa-
macrlrğa (bilimse1 araştırmalara, sanat çalışmalarrna) cevap velemez,
a_yak uyduramaz duruma gelmiştil.

Onrın için bugün - hele devrimciler açlsrndan - sözkonusu olan, «üni-
versite leformu» deği1, «eğitim reformu»dur. Üniversiteler, bugün, yl-
k maya yiiztutmus bir düzenin, en çok çürümüş müesseselerinden biri-
dir.

Üniversite eğitimi - bugün için artık - bir «devekuşu eğitimi»dir...
Çünkü bu müesseseleTden çrkanlar, ne - herhangi bir blanşta - yüksek
entellektüel Seviyeye çıkabilmekte, ne de üIetim ilişkilerine oturarak,
pratik sorunlarm çözümünü yüklenebilmektedirlel... Yani üniversite
mezunlan, ne «kuş», ne de «deve» olabilmektedirler; üstelik, pratik ve
entellektüel hayatta, zor durumlarda kaldık]armda, tipik küaük burju-
valarrn, sorıımluluk almayan ve gerçeklerden kaçan ( demagoji yapan)
ta.vlrnl takrnarak, -başrnı kurna gömen «devekuşu» - imajlnı, iyice can-
laıldrrmaktadlrlar.,.

Eğitim sorunu üzerinde çalışacak olan devrimci arkadaşlar, Türki-
ye'nin tugünkü aşamaslnda artık «sosyalizm kalpazanları»run etkisin-
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den kultu]malr ve , ileTici, devrimci - eğitim anlaylşında, «emperyalüme
karşr eğitim» filan şekitteİindeki «talebe protestolaIl»nm, so},ut klisete-
rini asma]rdulal

Devrimci eğitim diyince, şüphesiz ki aklımua önoe Halk (Yrğrn)
Eğitimi gelil.

Bugün ülkemizdeki . hakim . sosyal itişkilerin özünde, . karmaşrk
olarak " feodal ve burjuva mülkiyet ilişkileri yatmaktaür. Fakat buna
karşı, hem İırrsal kesİmde ve hem de endüstri kesiminde, süratle sos.
yalize olan emeğin ( canlr üretim gücünün) biçimlendirdiği, sosyatist
iıretim ilişkileri gelişmektedi r.

Bir «halk eğitimi», bu üretim ilişkilelinin serbestçe geliştirilme-
sini sağlarnak için, - herşeyden önce -, müesses sosyal itişkilerin, üIetim
güçleri üzeİine yaptlğt basklyl kaldrrmak amacmr güder:

Çukurova'da ücretle tarlm emekçiliği yapan bir adam, feodal mülki
yet ilişkilerinin (anlayışınm) içine hapseditmİştir, o, tarrm isçiliği nite-
liğini geliştirmeye - sm1f bilincini arttırmaya - çahşmak yerine, bütün gü-
cünü mesela ailesini - feodal mülkiyet ilişkilerinin belirlediği - feod,ai
moral, estetik, hukukİ (öıf ve adet şeklinde de o]sa) düzenini korumak
ve bu düzende istikbAlini sağlamak için halcamaktadlr. onun pratikte
bulunduğu üretim ilişkiteri içinde, feodal mülkiyet ilişkilerinin empoze
ettiği «aile namusu» fetişini savunmak ve korumak için harcadlğl güç,
üreticiliğinin ve yaratlcllığının büyük bif klsmını yok etmekteüI...
«Tcprak sahibi olmak» tutkusu ise onu kahreden bir baskı unsuru 01-
malrtan başka birşey ifide etmez.

Radikal so1 anlayışla, yaprlacak didaktik bir sol eğitimle, onlara
«topTak mülkiyetini kaldlllyoruzlr, İeya «bu namus anlaytşInl değiştiri-
yoruz!» demek, hayallerine biT mütk halinde yerleşmiş olan «Toprak
sahibi olmak ümidi»ni veya hayatmda binbir güçlükle edindiği tek «he-
löli»ni zorla e]inden almak demektir. Böyle bir davranlş ise, kaşalot
toprak sahiplerinin başvurabileceği bir «karşı devrim»e müttefik kazan-
d(maktan başka bir sonuç vermez.

Uzun zamandır bir fabrikada Veya atölyede çahŞan ve toprakla iliş-
kisini koparmlŞ olan bİr sanayi işçisi ise bütün gücüyle - emeğinin kali-
tesini yükseltip, smf bilincini geliştirerek - işçi olarak kendine sağlam
}"ıiı: istikbAl hazırlamak yolunda çahşacağl yerde, burjuva mülkiyet iliş-
kileri (yani müesses sosyal ilişkiler) onun gücünü, «biraz para birik-
tirip ufak bir dükk6n açarak kapitalistleşmek» hayali yolıında tüketi
yor.

Burjuvazi bugün, daha çok gelişmiş olan vasıtalarla - yayın araçla-
rıyla - feodal ve burjuva mülkiyet ilişkilerİnin, yanİ müesses sosyal itiş-
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kilerin propagandasml çok daha sistemli ve bilinçli olarak yapmakta-
dır. AmaçlaII üretim güçlednin gelişmesİni önlemek pahasma kendi ha.
kimiyetlerinİ sürdürmektil.

Mesela bizde «moruk»larrn çok eski ve yaygm bir «öğüt: tel-
kin» biçimi valdır: Gençlerin, - kendileIini lahatslz ed,en - alayış-
lallnr, denemelerini ümitlerini ifade eden eylem ve fikirlerine
karşr, onlan y dıIacak, pasifize edecek ve ge]ecek haklünda
ümitsizliğe düşüIecek bir biçimde, «hele ekmeğini eline al, çoluk
çocuğa karıs da o zaman bak bu fikirler kahr mı?!» yanltmı Ve-
rirleI.

Tipik biİ «küçük buljuva tecri-ibesi»ni dile getiIen bu ifade,
olta tabaka]arm genç insanma, içine gireceği üIetim iliskileri ile,
telkini altında ka}acağl hakim sosyal ilişkilerin çelişmesind,en do-
ğacak bir «girdap»da boğulacağını müjdelemektedir( ! )

Bugünkü Türkiye sartlalnda, üretim ilişkilerinin düzenlenmesi ve
g€liştidlmesi anlamnda lıir «eğitim», tabii ki üretim ya.pma fiili - Veya
çalışma saatleri - üşmda düşünülebilecektir. Bu durumda eğitim, ge-
lişmekte olan üretim aTaç]arırun tanrtılması ve üretim tarzınm folmül,
],eştirilmesinden ibaret o]an bİr «didaktik öğretim» ile heİ türlü kül-
türel ilişkiyi kapsayan bir «eğlence» kategorisine ayılhr.

Söz konusu olan eğitim, sosyalist üretim biçiminin ve üretim iliş"
ki]",,rinin geliştirilmesi ise, herşeyden önce üretim bitimlerinin yakınla-
I]ıa büyük - Ve tabii ucuz - «Eğlence Hanlarr» kurulmalldlr. Böylece
«eğ],ence» kaıraml feodal aile ve «canciğel» arkadaş gruplarırun klsrr
stirtiiŞmelerini (gTup mastürbasyonu) aşacak ve geniş ylğınlann kül-
türel ilişkileri anlamrnı kazaJtacaktr. Tabi bu anlam herşeyden önce
d-ernode ahlak, estetik anlaylşlan ve her türlü - sekter - tekke doktrin-
lerinin ylkllmasrnr içermektedir.

Kolayca çlkanlabilir ki, bu durum ancak bireylerin ekonomik öz-
gürlüğe kavuŞtuğu, yani devletin bu ekonomik özgürlükleri teminat al-
tlna alacak bir biçimde düzenlendiği aşamada ?e::celil€şir.

o halde emekçi ylğınlalrn eğitim sorunu, önce emekçilerin ömür
bo},ıı işçi olarak kalabilmelerini sağlayacak (yani mesela politik neden-
le,rle işciliğine son verilemiyecek) demokratik aşamaya varrlması ve
sonra da işçilerin ekonomik özgürlüğe sa.hip olmalan için devıete ya.p-

tırırn (müeyyide) uygulayacak bir partiye kavuşmaları ile çözüm yolu-
r.a. girelrilir. Sendikalar ise ancak böyte bir partiye - ve düzenlemeye -

]lırd1mcl olabilirler.
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Yeni üretim alaçlarrnrn tanrt masr Ve gelişmekte olan üretim iliş

kilerinin f olmülleştiıilmesi anlamındaki «didaktik eğitim»in - günü-
müz Türkiye'sindeki ters gid,işe nazaran - değerlendirmesi ise şöyle ya-
pllabilir: Bir sürü sel yataklarınln ve d,erelerinin üstiine köprü gere-
ken veya bir sürü köy yolu ihtiyacl olan veya bir süİü köy tipi mesken
eksiği bulunan bir ülkede «bilİm doktolu» ünvanlı bir inşaat mühen-
disine kalşıIlk belki yirmi otuz tane eğitilmiş taşçr ustalarl gerekir.
Şimdi bilinçli bir şekilde (tabii ki bol çimsnto, demir gibİ malzemelel
satarak müteahhitlerİ zengin etmek ve «devekuşu» mühendislele yük-
sek maaş vermek için) kökii kazınmakta olan «Mimar Sinan'lann ahva
dı taş kötr]rü ustaları, az bir eğitim ile bugünkü teknikten de yararlan-
maslnr öğrenerek mesela 40 - 50 metre aç*lıkta köprüleri bite yapabi
lirler.

Kaldl ki bugün bizde, gelişmiş ülkelerin ileli tekniğini bilen ve uy-
gulayabilen bilim doktorah mühendisler de yoktur: o]sa da gelişmiş
ülkelere kaçal; çünkü o tüI gelişmiş üretim bİzde yap amlyor. Diğer
taraftan gelenekten, pratikten yetişmiş ve mevcut üIetim biçimine uy-
gun olaralİ eğitilmiş taşçl ustalan da yetiştirilmemektedir. İkisi arasl,
üretimden kopuk (üretim ilişkilerinden uzak) fakat beş y hk ağlr(!)
bil belletme eğitiminden geçmiş, dolaylsiyle müesses sosyal ilişkilere
şartlanaİak «insanca yaşamak» diye lüks bir hayat özlemİ içine düş-
müş yiyici bir zümre vardrr. Brrnlar kendİlerİne uygun bil iş bulamaz;
dolaylsiyle ilgisiz memurluklarda istihdam edilmeye ça^l§lhr.

Ayn1 şekilde en basit sağlık hizmetlerinin ylğrnlara götürülemedi-
ği bir memlekette, branşrnda mütehassıs bir hekime karşılık belki 20-30
tane eğltilmiş «kırrk çrkrkçı», «ebe harum» ve «lokman hekim»ler gere-
kirken, ağlr bir belletme eğitİminden geçmiş pratİkten kopuk fakat yük-
sek hayat standardı bekleyen, dotaylsiyle gelişmiş ülkelele kaçabil-
mek için flrsat kol]ayan, üIkesine küskün, bedbin Ve ruhen hasta du-
rumda pek çok tabipler vardır.

Örnekleri çoğaltmak gerekirse, borudan tüfek tabanca yapan, il-
ke1 olanaklafla motollu araçlan - yeniden yapar gibi - tamir eden usta-
lar varken, kitaplar arasında makine miihendisleri yetiştirmek, bizim
topraklarr ve ürünlerini herkesden iyi tanryan nice usta bahçevanlar,
çiftçil€I varken, - toprakla ilgİsi o]mayan bürokrat çocuklalından - uzun
ve pahalı bir belıetme eğitimi ile yabancr ülkelerin yetiştirdiği toprak
üIünleİinin faziletlerini bilen ziraat mühendisleri im6l etmek gibi - da-
ha pek çok - çelişik durumlar da sayrlarak, bu diizendeki eğitim soru-
nrınun antagonist yapısl hakkında daİıa somut bir yaklaşrm sağlanabi-
lir.
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Sosyal ilişkilerde oItaya çtkan bif fikir (tabü soyut bir biçimde),
şayet devrimci bir fikir ise, mut]aka üretim ilişkilerinde ifadesini (ta-

bii somut bir biçimde) bulmahdlr.
AkSi halde bu fikir, - cilasr nas]] olursa olsun - hakim srnrfin bas-

kl rejimini takviye eden, mevcut durumu savunan, ylğm]ara baskl ama-
cı güden, içi boş bir fetişten başka birşey değildir... Hatta bu fikirler,
«devrimcilik» adma da öne sürülse, yine böyledir.

işte «eğitim» fikri de - Türkiye'de bugiin - sosyal ilişkiler içinde, ya-

ni aydmlar arasl tartışmalarda, yalnrz içi boŞ bir İetiş olarak işlenmek-
te ve pallatllrnaktadf... Biliyoruz ki, böyle parlak fetişler ancak, baz1
«uyanılr: fırsatçl» aydmlara, bol maaşh kariyerler kazandrrmaktan baş-
ka bir işe yaTamaz.

Özünde aynı şey olduğu halde, ayrı aylr ku]lanrlaJı, «faşizme karşı
olrnak», «tekellere karş1 o]mak», «yönetime katllma» fetişleri gibi «eği
tim» fetişi de, bir bütiin oluşturan esas meselenin, spekülesyonu (sö-

mürüsü) üzerinden, kendini eğitim konusunda satmaya çahşanlarm eil
«marifetli»lerine vaadedilmiş bir «ödülııiliir.

Yukalldaki - klsa bir özet olan - Maıxist yaklaşImdan da anlaşılaca-
ğ1 gibi, devrimci anlamda eğitim sorunu, düzen müesseselerinİn (mes-

lek öIgütleri, sendikalar v.b.) gözebileceği bir soİun değildir. Bu solun
da - bütün diğerleri gibi - bir devlimci paltinin, bir bütün o]uşturan ça-
baları - eylemleTi - içinde çöziime ulaşabilir... Meslek örgiitlelinde, sen-

dikalarda gösterilen bütün çabalar( !) - atılan fiyakalr nutuklar ve har-
canan paralar - netice itibariyle, birkaç «uyanık: flIsatçl»ya kariyer
şöhİet ve servet sağlamaktan öte bir anlam taşlmaz... Gerçekten de, bu
müğsseselelde eğitimci otalak görev almlş pek çok kişi, yalruz kendini
eğitmiş ve mesela «yazı yazma» veya «nutuk atma» tekniğini kazanarak
- ve de bu arada ismini de duyurarak - klsa zamanda bol maaşlı fıkra
yazarlığı veya mebus]uk mevki]erine ulaşm§laldlr...

Bütün sorunların diyalektik bir bütüntük içinde çözümlenebilece-
ğini anhyorsak, ve buna inanıyorsak, bütün iyiniyetli çabalanmızl yai-

nrz «devrimci bif partinin legaI platformda oiuşturu]masr» yönünde
harcamalıyu.

Bu şekilde düzen müesseselerindeki iyiniyetli çabalar da, ancak
bövle bir partinin faaliyetleri ile bütiinleştiği oranda, bir anlam kaza-
nlr.



T,ÜRKİYE ÖĞRETMENLERİI.IiN SORUNLARI VE GÖREVLERİ

I. I{. BAYRAM

Eğitim, top]umun ekonomik, sosya], siyasal ve kiİtüİel gelişme-
sinde, hali( kitlelerinin bilinç düzeyinin yükseltilmesinde temel bir et-
kendir. Kitlelerin eğitim sistemi, eğitimin d,emoklatikleştirilmesi, eği-
tim sişteminin çağdaşlaştlnlmas1, okul-üretim ilişkileli gijnümüzün
başlrca eğitim sorunlarldrI.

Günümüzde okuI artık sosyal ve ideolojik mücadelenin bir atanı
haline gelmiştiI.

Kapitailst Ülkelerde Eğitim :

Kapitalist ülkelerde, kapitalist ve çok u]uslll şiTketler, gençlelin
ve işçilerin eğitim - öğretimini, kapitalist düzenin çıkarlanna uyduruİ-
laT. Kapitalistler, kerlannI azaltan eğitim giderlerini sürekli olarak ki-
sltlamak ister]er; kendi potitikalalını gizlemek, sorumluluktan kaçın-
mak için okula, ğğitimin bilimsel içeİiğine, sosyal mücadele içindekı
öğretrnenlere ve örgütleıe karşl bir kampanya yürütüIlel.

Kapitalizmin bunallmlnrn dedn]eşmesi, öğTetmen]erin yaşama ve
çajlşma koşu]]arını daha da kötüleştirmektedir. Bunun sonucu olarak
kapitalist ülkelerde öğretmen mücadelesi ileri boyırtlara ulaşmaktaüı.

Geri Kalmrş Ülkelerde Eğitim :
gömürgecilik ya da yeni sömürgecilik bolıınduruğu alttndaki ül.

kelelde eğitim politikasl, büyük ölçüde yabancl güçler tarafmclan be-
1irlenir.

Geri kalmış ülkeleıde politik bağtmsulığrn kazanılıp savunulmasr,
elronomik, bilimsel ve teknik geriliğe karşı savaş, ulusal ekonominin
k,"riulması, kültürün yeniden can]andlnhp geliştirilmesi, her alanda
1,eter sayıda yerli eleman yetiştirilmesİ, çözümlenmesi gereken başlr-
ca sorunlardlr,

Bağımsrz ve ulusal kallınma yoluna girmiş ülkelerde, cehaleii yok-
etmek, ulusal kültürü geliştirmek, teknik ve mesleki eğitimi hMlan-
dlfmak için büyük çabalar harcanmaktadır. Bu ülkelerde eğitim, ütke-
ni;] ekcnomik, toplumsal ve kültürel kalklnmasmrn gerekleİine, ha1-
kın maddi ve manevi öz]emlerine cevap vermeye yöneliktir.

Geri ka]mlş ülkelelde, eğitim alanrnda derin eşitsizlikler, adaletsiz-
1iklel sü_riip gitmektedir.

Bu iilkelelde eğitim hakkrnın resmen kabul edilmesine karşın, bü-
11ük halk kitleleri Cehalet içindedir; eğitİmden yararlanmada kentlerde,
kl-i:sa] alanlar arasında büyük farklar vardrr. Emekti kitlelerin ve
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özellikle de kadrnların eğitimden yararlanmalarr gok düşük düzeydedir.
Başlrca eğitim sorunları, son çözümlemede ekonomik, sosyal, siya-

sal ve tarihsel nitelikteki sorunlarür. Eğitim sorunlarnm çözümü zo-
runlu olafak sosyal ve ekonomik değişirnlere, ulusal bağlmslzlığın I(a-

zan lp güçlendirilmesine, sömürgeciliğin ve emperyalizmin sonuçlarl-
nln oltadan kaldrİ masna bağhdıİ, Geri kalrffş ülkelerde eğitim so-
runlarlnln çözümü, genel olarak yeni sömürgeciliğin yok edilmesine ve
özel olarak da eğitim alanında veİilecek mücadeleye bağhdu.

Geri Kalmlş Ülkelerde Öğretmen Hareketinin Görevlefi :

Ayr1 sosyal sistem ve farkli gelişme düzeyindeki 58 ü]kenin 15 mil-
yondan fazla öğretmenini çatısı altrnda toplayan FISE (Dünya Ög-
retmen Sendikalarl Federasyonu )'nin de saptaüğı gibi, geri kalmlş
ülkelerde öğretmen hareketinin ve öğretmen örgütlerinin başhca gö-

revleri şunlarldr :

- Üyelerinin maddi ve manevi çıkarlarını sal,Lınmak.

- Irk, Tenk, din, cinsiyet, politik kanaatlere saygl ve her türlti
ayırımcrlrğa karşl mücadele etmek.

- Sendikal hakların elde edilmesi için çahşmak.

- Tüm öğretmenleri ve eğitim sistemini İlgilendiren mesieki ye-

tişmede söz sahibi olmak.

- Eğitimin demokratikleştirilmesi için mücadele velmek.
* Öğretmenlerin ve örgütlerinin eğitim politikasmrn saptanma,

sına, eğitimin planlama ve yönetimine katr]masr için ırıücadele etrneXr.

- Emperya]izmin ekonornik ve ideolojik srzmalarrna karşı koy-
mak,

- Ulusal kültürü geliştirip zenginleştirmek, teknik ve bilimsel pel-
sonelin yetiştirilmesini sağlamak.

- Genç kuşağrn iikesine ve halkha, barlş, kardeşlik, ileıleme
halklara saygı ve insanhk idealleline bağlılık ruhu içinde yetiştirilme-
si için mücadele etmek.

Emperyalizmin egemenliği altmdaki ülkelerde eğitim de bunallm
içindedir. Bu ülkelerde öğretmen örgütlerinin amacl, bir yandan üye,

lelinin ekonomik ve demokratik haklaİrnI savunmak, sendikal h,ak Ve

özgürlüklerini elde etmek, bir yandan da demokratik, ulusal ve çağ-
daş bir eğitim için halkla birlikte mücadele etmektir.

Türkiye Öğretmenlerinin Sorunlan ve Görevleri :

Biz Türkiye öğretmenleri, toplumda eğitim gibi önemli bir görevi
yerine getirmekteyiz. Buna karşll* emeğimizin karşılrğını alamıyoluz"
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Günden güne daha da kötüleşen yaşama Ve çattşma koşullall içine dü.
şÜyoruz.

Öte yandan en doğal, Anayasal demokratik haklarrmrzr kullanma-
mız da çeşitli baskl ve klyimlarla önlenmektedir. Ayrlca yaptrğımu
eğitİm göIevinin planlanmasna, programlanmaslna, eğitimin felsefe ve
ilkelerinin §aptanmasma, tek sözle eğitimin yönetimine katllma hakkı-
mrz da yoktur. Bu yüzden ülkemizin ve halkımrzrn çrkarlarına aykrrr ve
yabancl ]]ir göIevi yapmaya zotlanmaktayı2.

Bu neden böy]edil? Çünkü: Üıkemiz Türkiye, emperyalizmin ve
onun cılrz yelli ortaklaTmın tahakkümü altında, yarı bağımlr bir ül-
k€dir. Ülkemizin bu durumu, eğitim-meslek-özgürlük ve örgüt soruİ-
lallmızl da belirlemektedir.

Bu durum karşlsrnda, Türkiye öğİetmen kitlesinin tek demokratik
meslek öIgütü olan TÖB-DER'in örgütse] bağımsulığml koruyarak, üye-
]er,inin ekonomik, sosyaI istemlerini, ülkemizin eğitim solunlal]nr yurt
ve dünya gerçekleşinden sorutlamadan, halkrmrzın demokrasi ve ba-
ğımsızlık mücadelesinde yerini almasl doğaldır.

Ancak bu mücadele, h6,kim sınıfların icazetini beklemeyen köklü
dönüşümlere yönelik bir mücadeledir. Uzak hedeflere vaİabilmenin yo-
lu mutlak yakln hedeflerd,en geçerse de Türkiye öğretmenlerinin öIgüt-
S€l mücadelesi, uzak ve yakm hedefler afasrnda en sağlrklı dengenin
kurulmasını geTektiren bir taktik uygulamayr içelmekted.ir. Özel ola-
rak «bozuk eğitim düzeninden» memnun olmayan öğIetmen kitlesinin
devrimci gücünü; genel olarak «Türkiye'nin Diizeninden» memnun o]-
mayan kitleleTin devrimcİ gücüyle birleştirerek «büyük dönüşümün»
gerçekleştirilmesine yöneltmesi gerekir tüm gücünü TÖB-DER.

Bu yol zordur. Ama doğIudul.
Bu sürece - k§men - girildikten sonradlr ki, hakim smıflar öğIet"

menleT üzerinde baskı ve terörü yoğunlaştlrmışlardıT. salduılann, k1-
ylni]a.Irn, öldürmelerin gerÇek nedeni de budur.

Ülkemizdeki tüm yrrtsever ve devrimcilerin, devrimci örgütlerin,
öIgütlü öğIetmen mücadelesine destek olmalafl «d,evrimci dayanışma-
nrn» kaçmr]maz gereğidir. Aynca örgütlü öğretmen mücadelesini frak-
siyonal zltl:üşmalardan, parti ve particiklerin kendi güçsüzlüklerinden
doğan srzma ve tasallutlarından, bu mücadeleyi popülist ve parlflmen-
tet,i§t dovı]m alaOl olarak kullanmak isteyen sözde kadTo ve lidercik-
1erin tekelinden , kurtarmak ve doğru devrimci çizgisine oturtmak da
"IÖB_DER'in üyelerine düşen acil bir görevdiı.
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§onuç :

Türklye öğretmen kitlesinin en büyük demokİatik meslek örgütü
TÖB-DER'in bu görüşler doğrultusunda mücadele vermesi, tüzüğünde
«... Atatüİk devrimleİi, insan hakları evrensel beyaJınamesi ile Anaya-
Samuın milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsaml için-
de, üyelerinin tüm ekonomik, Sosyal 1? özlük haklarnr koruyup geliş-

tirerek birleşmelerlni ve dayanrşmalarrnr sağlamaktrr» biçiminde sap-

tanan amaclnr gerqekleştirmek için gerekl1 ve yararh olacaktll.

Şadi Baba'dan manzum karakteristikler:

«BABA YASA» DE]IIELİ.,.

«Baba»lara bu mi]let her zaman veliı değer. ..

«Anayasa» adml değiştiTiIsek eğer
«Babayasa» olursa «Baba»yl tutacaktıf
üüAnayasa» sözüne boş veTen siyasiler.

RADYO,DA

«Radyo»da «hü... hü canlm» heryerde «goy goy carum»

Türkiye Mekke'midir, Tekke'mi anlamaüm.
otuz bir mart, şeriat ve menemen geliyor :

Şid o1sun habis ruhun, Abdülhamit, sultanrm!

AMERİKAN PARMAĞI

Gerçek sosyalistlerin kalbi kan ağlamakta
Kara bulutlar geldi, bir gtizelim ş.afakta.
Kim yaptr? nas böyle parçalandlk demeyin...

Şüphe yok amerikan parmağl oynamakta.

ŞADİ ALKILIÇ

2l



BOYKOT . İSGAL HAREKETLERİ
ve

sosYALİST( ! ) PARTİLEEiMİZ

M. SALiH

Işçi haleketleri tarihimizde, sendika]arm kurula.biımesi, benimsen-
mesi - benimsetİlmesi, Sendikalarda örgütlenilmesi, krsacası sendjka,
]izmin yelleşmesi - yaygın]aşması İçin çok çatlşı]mrş, çok mücadele ve-
rllmiştir. Bu mücadele zaman zaman genişlemiş veya smrrlandrn]mtş-
tlr. Ancak en geniş haliyle hareket .(Genel Grev»e valamamrş Valdlrıla-
mamlştrİ. Zaten Sendikalizmin en geniş ve gelişmiş ha]inde bile «İŞ.
ÇiLERE EKO}IOMİK II.{KLARININ VERİLMESİ» ilkesi esas teşkil
etmektedir. Buna zaman zaman «Hak verilmez ah.nlr» gibi biçimsel
iliTazlar yükseltilmekte ise de, alınacak haklaİın en çok «iş güciine hak
ettiği bedelin verilmesi»ne, sendikalizmi bilen kimsenin bir itiİazl ol-
masa geIek!... oysa işgücünün gefçek değelini bulmasr ancak kapita-
list ilişkilerin ortadan kaldırılmasly]a mümkündür,

Sendikalar, gerek kuTuluş amaçlan, gerek yaprları ve burjuva dü-
zeninde bül,okIatik formaliteleri de içeren bil şekilde dondurrılmuş bu-
lunmalan ve böylelikle burjuva düzeninin kururnlaşma biçimlerinden
olma]arlyla belirli bir hareket srnıIrnln ötesine geçemİyecekleri açlktır.
Zaten tarihen de bu böyledir. (Sendikalizm için daha genis bilgi KAT-
KI'nin bundan önceki sayısmda valdır.)

sendikal mücadele sosyalist mücadelenin belki destekleyici yolla-
rıncian birisidir. Ancak sosyalist mücadele - bizde yapıldığ] gibi - asla
sendikal haİeketin içinde hapsedilemez. veya - yine üIkemizdeki gibi -

sendikal harekete otutulup onun ötesinde sad,ece demeç velmeyi «yap-
t$ffia,yacağu - kaptrmayacağlz - müsaade etmeyeceğiz - mücade]e ede.
ceğiz» gibi laflalla sosyalist mücadele yaptlk]aTınl sananlar, eğel al.
dandlklannı kabul etmemekte clireniyorlarsa, bu, onlaTrn bu yola bi-
linçli olarak girdiklerini yani ihanet halinde olduklarrnl göstermeye ye-
terdiİ. Gerçekten de bugün mevcut «sosyalist( !) Partiler»in tiimü slrt-
]arınl bir sendikaya dayayarak - maddeten ve manen -, icla-i faaliyet ey-
lemekte ve sosya]istçilik oynama - Kimin a(İma oynuyorlaT? - yanşrna
gr',rişmektedirler. Dikkati çeken sey «sendikaI hareket»e oturtulan ve
hapsedilen «sosya.list mücadele»nin bu devrimci( !) etiketli sendikalar
ile Sosyalİst( !) patentli partileİ arasrnda mevcut ve oltak olan görüş
«işqiyi işçi adrna yönetme» yani «işçiyi gütme», durmadan «nutuk çek-
me» - ajitasyon ve propaganda şeklinde söz ve yazryla seslenerek ken-
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di]eTine inanma ve güvenme]eli için kendi saflaIma çağlrmaktadırlar,
Sendikacrlar, işçiler adına patronla nas1l toplu"sözleşme (ya da yay-

gnlaşan bir deyimle gizli,görüşme,sözleşme) görüşleİini Sürdüİmek-

ie ve işçileri böylelikle yönetmekte( !) iseler; sosyalist patent]i paİtı
ter de patronlar topluluğuyla ( kapitatistlerle) gizli görüşmeler yapa-

rak işÇiler adrna mücadele edecek]erini iddia etmekte ve işçilere: «Siz

İnüsterih olunuz; biz görüşmelerde sizi fedakar ve cefakarca Savunaca_

ğız», diye öğüt velerek sosyalist mücadele için dünyada eşi görülme,

miş bil «nutuk çekme» yaİrşmaslnrn kaza^rilcrlarr o]mak için ylltrnrTıak-

ta,dlIlar. oysa lşçiler: «Biz sizin gibileri çok gördük. Ayrıca size nasr1

gü.ıenelim, peygamberliğlniz rni var? Sadece «söz»e giivenecek oisak
«söz verip ölenler»in peşinden giderdik. Sizse bu yoldan kaİiyer ve pa-

Ia vuruyorsunuz|» dercesine aldrrmaz bir tavrrla kendi hareketlerini
SiirdüImektedirleİ. Çünkü işçiier, art* bilmektedirler ki, bu pazaıiık
b.iki işçilerin cebine bir kaç kuruş daha indifebilecek ama bunun ya-

nmda umlrt-Sömürticüsü kişiteİ milyoner olacak ve sömüIü süregidecek,
tiı. Üstelik sosyalist( !) olduklannl söyleyen ama <(işgilere insiyatif»
verrnekten kaçnan bu yeni efendiler(...)in nas11 kırbaç kullanacakla-
Iü hiç beui deği1!

Devlimci etiketli sendikacllal ile sosyalist patentli «Paltiler» ve yö-

netici olma merakhsl bayların yanaşamadlğt , belki ak1l1arl a]mryor ve-

ya mantlk]alrnln slnrllarlnl aşlyor - veya yanaşmak istemediği "yığrn,
lara insiyatif» tanlnmasıd.u. Burjuvazinin ve hatta yönetici olma me-

|alrhs1 bu küçük burjuva kafalıların ödünü kopaTacak olan şey budur,
«yrğınlara insiyatif» verilmesidiT. Çünkü yığmtarın insiyatii sahibi 01-

rr:asr demek «nutuk Qekme», «hayal kurma», «allameıik taslama», «la,

f?zanllk-gevezelik» gibi küçtik burjuva hastahklarma mustalip olanla-

rm pczlalrnln artlk söltmemesi demektir. Ve artlk sosyalizmcilİkten
ur.grrr rrrm bu «milyoner hayatl yaşamak» he,Jeslilerinin derslerini
alünalalt clemektir. Ylğmlarln insiyatif sahibi o1ması kendi kencilerini
yönetmeyi onlara öğrettiği gibi, buna ahşmalarml, yani önce yere1 yö-

ı:eljrnd,e söz ve karar sahjbi olmaların1 ve gidelek melkezi idarede söz

ve karar sahibi o]mali konusunu haya1 olmaktan çıkarıp bunu kavra-

m?iarlnı ve d.urumu somut olarak göIebilmeierini sağlayacaği için brıı-ı-

dın ırazgeQilemez.
Yıksa ]]ürokratik kafahhkla sosyalistçilik oynamak olur, ve bu du-

rurnd,a sosyalist hareket ya bir provakasyonla 1ıe ihanetle sonuçlanlr -

ııı l:c]ai:dıri]ir; ya d.a, 'lrir klslr d.öngüye sa,p]anlp kalmlr, Ki bugüne

ke.lri }:iem ihanct-proİ,rakasyon ve hem de kısrr döngü d,uru,mlan ba-

zan elTl ayrı ve Lıazan birtikte görülmüŞtür.
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Ülkemizde bugün mevcut olaı1 anlayüş odur ki: BiI sosyalist parti
kurulul, öIgütlenir; örgütlenmekten maksat hababam üye kaydetmek
ve partİnin il-ilçe teşkilatlarlnl kulmaktlr. Yani «baş saymak» Veya «yer
edinmek»tir.

Ve bir gün... bir gün... bütün işçilele «eylem» yaprnaları söylenir.
(Ayıp olmasın diye «emredilir» demiyoruz.) Anladrklarl «eylem» türü
«grev» veya «sokağa dökürnek»tir. Sonra bir «kryam»... ve palti
«isci smdr adrnaı, idareye e1 koyal. Burada önceden burjuva kurumla-
rlna (rniiessese]erine) karşi yeni kurumlar otuşturmak, eski kurumla-
rm inkarl (negationu), aşrlmasl, eskileri aşrp onlaldan Vazgeçmek l]u
bayların kavrama sınırlarının dlşInd.adr.

Yani bu bürokrat kafal ann sosyalist hareketten anladlklall şey
geniş ve ylğıntarın seyirciliğinde-şakşakçılığrnda «DARBE» gibi bir
şey... Burada, tabiidir ki, bugün «parti üyesi» o]arak çalışan, azimle(!)
mücadele ed.en baylar yarm mükafatlarl olalak «yönetici o]ma hakkl»
nı kazanacaklarrn:. düşünmeleri de onlara nolmal gelmektedir. Fakat
bu tarihen mahküm edilen bir düşi.inceyse de, tarih körleli Ve kalln
kaf alila11 aydinlatmamaktadlr.

Hala sendikalizme saplarup kalmlş ve yukarıda klsaca açlklanan
darbeci-so] anlayrşa sahlp «particikler»in allameleri, bilerek veya bilme-
yelek burjuvaziye hizmet yarışında ve «yrğrnlara insiyatif» tarumlyan
hedeİ gösterme]ere (hedef saptrrmalara) yönelmektedirler :

Sendika Seçme Hakkr
Referandum
Sendika Kurma ve Değiştirme Haklğ
Grevlerin Ertelenmesine son

gibi sloganlarla aşılmakta olan eski hedeflere dönülmesini istemekte-
dirler. Belki eski dönemlelde bu hedefier bir anlam taşırdı,

Bu sloganlarla gösterilen hedeflerin( !) aşıldığml neden söylüyo-
rıız?

Işçi hakkınl istediği ve hakkma sahip çlkmaya yeltendiği veya yö-
neltitdiği zaman hemen «hukuk, yasalar, yönetme]ikter, tüzükler, gele-
nekler...» vb. neden]erle karşıSlna çlkıtm§ ve duldurulmağa çatlşılmış-
tır. sendika kulma hakkı, sendikal haklar, grev, genel grev, sendika
değiştirme, gösteri düzenleme hakkl... Grevi yasaklama, grevin erte-
lenmesi, sendika kapatmalar... Toplu sözleşme, grev-]okavt yasasl, fe-
deİasyonlar, konfedelasyonlar... yijzlerce sendika... Tarım işçileIinin
sendikalasrnaya başlaması... Patronlalrn heİ tüIlü İşçi hareketine saldı-
Tısı, çamur atma-karalama]ar1, her türlü işçi hareketini «k§klrtma So-
nucu» o1uşmuş gibi göstermesi, patron-devlet işbirliği., .
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Hareketlelin düz aizgi Şeklinde görülmesinden bugiin işçi hareketi
anlaş mamakta veya anlaşılmak istenmemektedir. Bir yandan daha
sendikalaşmamlş işçiler varken (gerek küçük şehir gerek tanm işçile-
rinin büyük çoğunluğu) blr yandan da işçi haTeketinin «sendika]izm»in
s]nlf]arrndan taştlğml ve «serıdikal hareket»in aşrld]ğrnI söylemekteyiz.
ve tabi bu, her şeyi düz-durgun ve mekanik düşiİnmeye ve göImeye ahş,
mlş-alıştlTllmış veya donmuş-kahplaşmlş biı düşünce yap]sma sahip bü-
rokrat kafalılaİca anlaşllamamaktadlr...

Sendikalizmin esas uygulaına 5ilahr «Grev»dir. Gerçi «Genel Grev»ı
veya «sokak gösterileri» de vardrr. Ama esas uygulananr «grevııdir.

"Grev»deki işgiler, işyerinde «grev gözcüsünü» brrakrp işyerlerini ter-
kettikleri zaman, gözciiler patronlarca dövdürülmüş, tutuklatılmrş ve
işten a,trlmlşlardrr. Dahası patronlar işyerine başka adamlar sokmuş,
_catrştrrmrş, mal kaçrrtmrş ve hatta toplu işten atmalara girişmİştir. Ço-
ğu zarnan buna karş, işçiler, çaresiz kalmrş, bunun üzerine toplu ola-
rak işyerinde kalmaya başlamrşlardrr. Yani işyerini toplu olarak kont-
rol (denetim) altrnda tutma eylemi başIatrlmrştrr. Bu durumda ne göz-
cü döviilmesi, ne patronlann mal kağrrtmasr, ne de başka bastn yolla.
rrna pa,tronlar başvuralriırniştir.

Dahasr, <<grev»; bir çok ön görüşme, formalite, senükalarrn ayak
oyunlan, senükac ann işçiyi satmalan yüzünden geciktirilıniş-sürün"
cenede brakhnimrştrr. Bunun üzerine yine toplu olarak işçiler, işye-
rinde toplanmrş ve işlerini BOYKOT etmiş ve fakat işyerlerini terket"
rnexnişlerür. İşte tıu, send,ikal hareketin aşrlmasrnm ilk aümrür. Ve
sendikalara-sendİkacrlara rağmen bu adım atrlmrştrr. (Hatta devIim-
ci(!) etiketli sendikalara rağmen|... Çünkü bu hareketlerin büyük bir
kısmr da devrimci etiketli Sendikaların «egemen» olduğu işyerlerinde
de olmuştur ve olmaktadır. )

EoYKoT işin durdurulmasr, ancak iŞYERİNİN terkediırnemesi
demek olmaktadrr. İşçi işyerine gelınekte ama çalrşmamaktadır. İşini
blrakmakta ama işyerini terketmemektedir. Burada provakasyonlar,
pazarlıklar önlenmektedir. Herşey açrk-seçik ve işçilerin gözleri önün-
de olmaktadrr. Tehdit, fiskos ve ayak oyunlarrna güdülmeye yer yok"
tur. Herkes söz alrp düşüncesini söyleyebilmektedir. veya görüşmeleri
yapacak temsilciler segilmekte, görüşmeleri yaprnakta ve toplu durum-
daki işgilere yeniden iletilmekte ve karara bağlanmaktadır.

Boykot, üretimİn durnrasr nedenMe ve patronun da bu eylemler
srrasrnda ücret ödemesi yapmama§ı dolapsiyle krsa zamanda İŞCal'e
dönüştürüImüştüf . İŞGAL, herkesin işbaşrnda, işini brİakmadan üretı
lni sürdürrlesi ve fakat üretimin denetlemesini ( kontrolünü ) kenüsi.



KATKI
nin fiilen yapmasrd]r. zaİnan zanfıan üretimin pazarlaınasrnr da, işçiler
yapmrştır. Ilatta fiilen İşYERİ KoNSEYLERİhin kuruluşu ger_cekleş-
miştir.

Çeşitli geçiş biçimleri olan ve kabaca açıklanan BoYKOT-İŞGAL
haıeket]eri - eylemleli - nin çıkış ve o]uşum neden]eri çok olmakla bil-
likte; genellikle sENDiKALizMİN tıkandlğr yanİ, SENDiKAL HARE.
KET İÇİNDE BİR ÇozÜM SAĞLANMADIĞI zamanlar(la ortaya ç]k-
mış olmasl; bu haIeketlerin, SENDİKAL hareketierden taşan yeni bil
hareketin şekiueri otduğunu göstermesi için yetel nedendir.

sendikal hareketin tlkanüğl ve çözüm getilemediği :_ Patron sendikacrlann göfüşmelerde başarr gösteİememesi

- Patron sendİkacı]arrn işgileri satmasr

- Grevde gözcülerin döviilmesi, tutuklatılmasr, işten atdmasl_ İşçilerin işyerlerini terketmesinden yararlanan patronun mal
kagırmasr

- İşgiierin grev karan alrnmasrnda söz sahibi olmamalaır
- Sendikacılann ke$i davranmast ve işçileri «gütmek» istemesi_ Toplu sözleşmelere patronlann yanaşınamasr
_ İşçilerin arkadaşlarrnın şu veya lıu sebeple işten atrlmasr_ Patron veya polis.jandarma baskısl olmasl_ Grevin Baka,nlar KuruXunca lrirçok kez eftelenmesi_ İş9ilerin kendilerini «devrimci» tanltan sendikacrlarrn dahi iha.

netine uğramasl
_ Patronlarrn lokavt ilan edip işçileri sokağa atmasr_ Komşu işyerleri veya ayrıt nitelikteki işçilere yardlm gerekmesi

v.b. gibi durumlarda İşçİLER SENDİKAL HAREKET SINIRLARI
İÇİNDE ne yapabürlerdi?

Bu soruya SENDİKAL HAREKET SINIRLARI İCİNDE CEVAP
vERiLEMEz:...

Öyleyse işçiler, yeni bir halekete başvurmak veya susmak Ve ve-
Ijlene razr olmak durumuyla kalşı karşlya kalmrşlaİdır. Öyleyse ya iş-
çiler, sendikacltarın dahi tektiflçrini reddedip iŞbası yapmayacak, ama
yukarlda anlatllan bağlaylcı neden]eri oİtadan kaldutcl bir çöziime yö-
nelecek; ya da, susup oturacaklardı.

Ve isciler susmadrl . . .

İşçiler, sendikalizme-sendikacılala lağmen işyelinde kalddar; «İŞİ
BoYKoT» ettiler ama iş başlnda veya işyednde.. . Üretimi durdurdu-
laİ, ama üretim yelini (işyerifabrika) telketmediler. Dahasl ufak bil
baskıyla bL1 hareketten GERİLEMEK yerine tam tersine biİ adlm daha
attılar: İŞYERİNİ İŞGAL ettiler. Ancak ölümüz çlkal buradan dedi
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ler. Buras1 bizim işyerimiz, burada bizim de hakkrmu vaI dediler.
İşte kalın kafa"lllaTın antamadrklan hareket - eylem buydu? SEN-

DiKALizMİN AŞILMASI... YENİ BİR İşÇİ öRGUTLENMESİ BİÇi-
MiNİ ARAYIŞ!... Bu harekette iŞçi, bizza,t İŞYERİNDE sÖz SAHİBİ
OıIVİAK istediğini açlklıyordu; SENDİKALİzM'in ötesinde...

1967 y ından beli yüzlerce işyerinde, çeşitli nedenler ve benzeI bi-
çimlerle ortaya çıkan ve sendikalizmi aşan, sendikalizmin çıkmazlarr-
na alternatif getiren bir hareket - eylem - le karşl karşlyayu.

Son zamanlalda çok artan, çok yaygrnl* lnazanan, hatta en dikkat
çekici olanl şu ki bazr İşYERLERİNDE PRATİK FI.{LİNE GELEN vE
I{EP TEIçRAR EDiLEF{ BoYKoT İşGAL HAREKETLERİ (bir işyerin-
d.e bilkaç kez uygulanmasl), en Sağclsı gazeteleİin dahi baş manşete al-
dlklarl-verdikleri (Bakınlz SoN HAVADİS Gazetesi - 21.8.19?5 tarih -

Eeş sütun üzerine o günün en büyük baştlğı) haberlerden olduğu hal,
de, solcu geçinen gazetelerde hala «sendika seçme hakkr»nln krsltlan-
maslna kaı:şı bir hareketmiş r,e sendikal hareket srnrrları içinde irniş
gibi "DiitEI.{fŞ» adr altrnda verilrnesi dikkat çekicidir. Ve daha ilgin-
ci ise yrıl.alrda «yönetici olmaya meraklr» diye nitelediğimiz sosyalist
geçinen b?yların EOYKOT.iŞGAL hareketierine karşr takrnd;Irlarr ses-

siz tavu.lrr. Ne gazetelelinde ne de demeçlerinde bu hareketlerden - ey-
lemlelden - bahsetmektediıh. Bu, burjuvalaIn <ıyok saymak" hasda-
liiğiii.!:tnırı. !]Nı g;syalist etiketli baylarda olduğunu bize anlatmağa ye-
tefdir.

Exndİkacl]eT ve dulgun-Sabit bil kafa ve mantlk yaplslna Sahib
],aylai isted,iği lradar çıIprnsmi Bu hareketler devrimci( !) sendikaya
\re bil işyeİii]de işçile],in ona üye olmalaflna rağmen, aynr işyerinde ay-
1.1 :işçi]orin yine EOYKOT-İŞGAL haleketlerine gilişmesi sendikacrlr-
ğln tllrandlğınm Ve aşlldığmln en büyük kanıtı olduğu halde, brı hale-
ke|lei, }lakklnda hala görüşlerini beliltmeyen «sosya]ist paıticiklel»in
nitelikleri kendiliğinden ortaya çıklyor. Bil haleket oluyor, en büyüğün-
.'lön ell küçüğüne kadar yüzlerce işyerinde binlerce işçi biİ hareketi
(_ilu_şturuyoI l,e bu hareket - eylem - biçimi yrllarca sürüyor ve sürmek-
t€ jlien Sosya]ist old.uğunu iddia eden lıir yrğrn sosyalist partiden hiç
biı:i bİr konu l]akkrndaki görüşlerini belirtmeyecekse... bu sosyalist( !)
peTtiielin ne olup-olmad]l<ları hakkmda hiç bir söz söyleme gereği var
ı:rıdrr?..

Ylğinlara insiyatif tanrmryan h:iç bir kişi veya grup Veya pa$i sos-

]ıalist olduğunu iddia edemez. İşçileri babalarmln güdülecek koyun sü-
IiiSü, kendiieİini de çoban Sanan baylar istedikleri kadar kendilerinin
d.aha iyi «yönetici» olduklarlnı teklarlayarak ylrtmsrnlaT... istedikleri
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kadal işçilele umutlarının devrimci sendikalaTda olduğunu tekrar ede
dursunlar, anöak ve ancak, bu, onların mevki kapma hırslannrn ve ma-
ma isteme (sendikalaIdan avanta alma) ihtiyaçlarmln yani oportiiİıist-
çe tavlrlannm kanrtr o]acakt1r...

Hatta «Biz mi size İŞGALBOYKOT yapln dedik?» diye iş9İleri
azarlamaya yeltenen devrimci( !) sendika liderlerinin «işçiyi gütme»
ahşkanlrklarl ve oportünistçe tavrrları, burjuva ve yardakçrlannın tüm
ayak o1ı:nlarr BorT<oT-İŞGAL insiyatifinin kullanılmasma ve işçilerin
işyerleTini yönetmede söz sahibi olmasına ve bunun için gerçek sosya-
listleİle oltak çahşmaya gilip İŞYERİ KONŞEYLERİ'ni kurmaıanna
engel olmayacağl bir kere daha gözlemlenebilmekte ve anlaşllmakta.
dlr.

Geçen (l8.) Sayrmrzdaki Yantş ve Eksikler:

1) 1. Sayfada, 6. satlrda: «bu işçiler ordusundan» yeline, d.oğrusu
«bu iŞsizler ordusundan» olacak.

2) 19. sa}da 23. satllda: «bir dergide de» yeline, doğrusu «bu der-
gide de» olacak.

3 ) 18. sayfadaki dip notu: Q' T.z. Tü:.aya S. 'ı57
4) 23. sayfadaki dip notu: (,|,) Yll 1, say1 10 sayfa 3, (26 Nisan

1950 ),



SOSYALİST YAYINLARA BAKIŞ

MADEN İŞÇiLERİhIİN SESi _ Sayl: 1_ Eylül 1975 - «Yeraltr Ma-
den - İş Sendikasl»nın yayn olganı. Gazetenin 3. sayfasında şu satlrlal

okunuyol: «9 Ağustos günü Amasya havalisi Maden-İşçileri Sendikasr
yöneticileİi ve Yeni Çeltek İşletmesi maden işçileri, Türkiye, maden
işçilerinin mücadelesine önder oldular.»

Anlaşıldrğına göre Türkiye'de ilk defa evlensel çapta örnek bir ha-

reket (Alpagut olayı) ortaya koyan yöIenin maden işçileri şimdi de
meydana getirdiği örnek doğru]tusunda daha bir bilinçli Ve proglam-
h bir mücadele yöntemi geliştirmekteürler. Bu yöredeki işçi kitlesinin
süıatle politik bilinç kazanmakta olduğunu gösteren ifadeler yeni çı-
kan bu sendika Gazetesinden açıkça yanslmaktadtr :

«tİRETEN Bİzİz YöNETEN DE Bİz OLACAĞIZ» (Bidnci sayfa-
daki slogan.)

«ARTIK SÖYLEYECEK, KARAR, VERECEK VE UYGULAYAAAK
OLAN BİzLERİz.» (3. sayfa)

Son sayfada :

«BÜTÜİ\T MADEN İŞÇİLERİ İŞÇİ KONSEYLERİYLE YERALTI
MADEN-İŞ SENDİKASININ YÖNETİMİNE KATILIRLAR.» ana bas-
lıkh yazıda şu ara başlıklar göze çarpıyor :

«işçİ rosovr,rRİ NASIL KURULUR?»
«İŞÇİ KONSEYLEII,İNE SEÇECEĞİMİZ SöZCüLERDE NELERE

DİKKAT EDECEĞİZ?»
«İşçİ r<ousrvlERİ NASIL ÇALIşIR?»
«İŞÇİ KONSEYLERİNİN KURuLMASI NEYİ GöŞTERİR?»
KATKI'nin Notu: Bu gazeteden aİtık göIülüyol ki, isçiler, işyelle-

ıinde kurulmasr geleken İşçi Konseyleri hakkrnda düşünmeye başla-
mrşlardrr. İşçiler, ilket şekillerde de olsa bu müesseselerin pratikteki
yaplsl hakkmda tasar ar onermekte ve tartışmaktadlrlar.

Bu durumlallyla işçiler, merkezi iktidardan icazet bekleyen Sos-
yalist aydın-geçinirleri en azrndan otuz yıl geride blrakarak mücadele-
lerini sürdürmektedirler.

Yalnrz biz, bu çok olumlu işçi gazetesinln yazı kuruluna şu alka-
daşça uyanlarr yapmayl görev sayıyoruz: İşçi Konseylerinin yaplsı hak-
krnda ve bunlarm sendikalarla karşllıkh ilişkileri hakkrnda acele bir
«son yargl»ya varmaktan kaçmmahdlrlar. Bu müesseselerİn kuruluşu
muhakkak ki - son t,ahlilde - yuTt çapnda bir planlama ve örgüte bağ]ı
olacaktrl. Bu aıkadaşlar, başlaüklalı deneylerin ve foımülleştirdikleri



önerilerin ancak ve yalnrz - son tahlilde - vanlacak esas biçime bir «yak-
laşlm» olduğunun bilincinde olmalrd.ırlar.

Ancak biz burada arkadaşlann kulland*ları bir yanlış terime kaİ-
şı çıkacağız: Yazlların bir kaç yerinrde «işveren sındı» deyiİnİ kullanıl-
mrştlr. Bu terim F. Engeıs'in şiddetle karşr çrktığı, genetlikle kaşalot
Alman Kapitalistlednin piyasaya sürmüş olduğu yaldulr, kalp (sahte)
bir deyimdir. (Arbeitgebel), Engels, kapitalistlerin Veya patronların
işveren değil değil, iş-alan, emek-alan (yani emek sömüren) o],duklarr-
nl söylüyoİ. Gerçekten «işveren» deyimini kullanmak, veİmek lütfun.
tia bulrınduklarr «iş»i, patronların zimmetinde bir hak o]arak gör rek
demektir.

Bu gazetede yaza,n arkadaşlar da bir d,ereceye kadar mazurclur-
laİ. Çünkü bu deyimi Türkçemize - üstetik marxist biİ deyim olduğu
iddiasr ile - kazandrran( !) ve yayan Hikmet Kıvrlcımlr adh bir eksant-
rik adamdlr. Bu adamln kör kuyuya attlğı - bunun gibi-irili ufak!ı taş.
la,rin hepsini çikarabilmek için daha pek çok devrİmci aydln biT müd-
det uğrasacaklardır.

KATKI

ÜRUI.{ - Sosyalist Dergi - sayı: 15 Eylüı . sayfa: 23'te «Gijıümüz-
Ll..j Dernoklatik Mücadele» başlıklı ve Ahmet Şanh imzah bir yazl yer-
aimakta.

ya,zldan anlaşıldığına göre Ahmet Şanlı, günümüzde «tekel (mono"
pc])»lere karşı verilecek mücadelede işçilerin yönetimine katllmasrnm,
yani, İşyeri Konseyleri'nin önemini kavıamrs görünmektedir. Ve yazl-
nrn soniallnda çok olumlu bir uyarlda bulunarak, yönetime katılma fik"
Iinin veya İşyeri İ<onseylerinin yapısırun, günümüz şart]anna göre so-
mutlaştlrdrnaslnl önermektedir: «Ne kad,ar hakh ve doğru oısalar da,
soyut sloganlarla yetinmek, en Qok tekel]erin ve onlaTm hülrümet.leli
niİ isine yarayacaktlr. onlala, bu sloganlan kendi amaQlar] vönünde
yorumlama, ]]içim Verme ve kullanma olanağlnr Verecektir. Öiııeğin ça-
Iışanların çalrştıklarr iŞ]etme ve kuİumlann yönetimine katllmatarl v9
demokıatik kontro]a sahip olmaları; demokratik talebin soyut bir slo,
ganl olarak kaldlğı, biçim ve yönteminin belirlenip somutlanmadlğı ba-
zı iilkel€Ide, teke]lerİn işine gelecek biçimde «smrf baı,ışmı» sağlaylcl,
kapitalizmi destekleyici yönde, özde ve biçimde kullanılabitmiştir. oy-
S3 aynl sloganrn, özü, biçimi ve uygulama yöntemleriyle somut leform
talepleri haline geldiğj diğer bazl ülkelerde ise, tekelleİin ve hükümet-
]o]inin kabrıl etmeye hiç yanaşmad,ıktan, kapitatist sistemin temelini
l,e tekellelin ekonomik egemenliğini klsıtlayıcl, dolaylslyla devriııci
tı]cıler c]a b;lmistir.»



KATKI

Ahmet Şanlı, bu önedsi yönünde veri]miş ve giiniimüz şartlaılna
göİe oldukça somut bir «yak]aşm» planını KATKI'nı,n 18. sayıslnda
görmüştür, herhalde...

Fakat ne var ki, aynı yazinın başlarrnda bilinçli bir sosyalistin şa-
nma yakrşmayacak talihsiz bir İfade, yazınrn olumlu havasına gölge
düşürmektediİ: «Dolaylsly]a günümüzde demoklatik mücadele, . ..bir
saldırl mücadelesi olmak özettiğini taşlmak dulumundadlr.»

Halbuki gerçek sosyalistlerin lügetında, istel ylğrnlar için düşünül-
sün, isier: devİimci aydrn militanlar için söz konusu olsun «sa]drrr l,rü-
cadelesi» diye bir deyim mevcut değildir.

ILKE - Sayı: 21 (Eytül 1975) Derginin bu sayısrnın büyük bir kls-
ml «Dr. Hikmet Klvllclmli Ve Sosyalist lIareketimiz» adh uzun bir :/a-
Zlya ayrrlmls. Klvrlcrmlr Doktrininin bilimsel( ! ) eleştiTisi iddiasını ia-
şyan bu yazmın hangi tüzel veya gerçek kişinin göIüşünü aksettirdiği
beliTsizdir. Bu yazl TSİP Paıtisinin görüşlelini aksettiriyorsa, Partinin
hangi organrnda alman hangi karara dayanılarak yaymlanmtştf? Yok
eğer tek bir şahsm fikrini yanslttyorsa, o şahts nasll bir şahıstır ki, bi-
limsel eleştili yaplyorum savryla büyük bir gürültü kopardığı halde
admr açlklarnaktan kaçlnsln? Merak edilen husus, bu bilimsel(!) eteş-
tirinin serefi(!) kime ait olacaktır?

KATKI'nın Notu : Bütün bu uyalrlart ancak ve yalnız bilinçsizlik-
lerinden Ve toyıuklarından dotayı TSiP Partisi denilen kümesin etra-
füda dolaşan samimi genç arkadaşlar için yapıyoruz.

KİTLE - Sayı: 6? - s: s'te oya Baydar adh bil Hanlmefendi( !)
«Doğru Yoldayız» başlıklr yazrslyla «karanlrkta lslık çalalak» keildi
kendine cesalet velmeye çalrşıyol.

KADINE Afi,IN SEsİ (İıerici Kadmlar Demeği organı) Sayr: 2 -

İçerik tıakımından olumlu bir gazete göıünümü arzeOiyor. Birinci say-
fadaki Slogan: «Sömürüsüz ve savaşsız bir di.inya!» Başyazıdakİ, uğrun-
da ınücadele edilmesi geleken öneri]erden «sosyalist ülkeler de dahiı
bütün komşu ülkelerle saldumazltk anlaşmalarl imzalanmasl» madde-
si, anoak AtatüIk zamanında sağlanabilmiş bil «bağımsuhk» durumu-
nun özlemini dile getiliyor.
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YÜRÜYÜŞ _ Yayrnr aksatmadan sürdüİüyoI. Ancak içinde ysl-
alan aktüel yazllar, bir «talebe protestosu)l, teorİk göTıişter ise «suru.
l1a tirit» biI a.nlamsızlrk örneği veriyor.



KATKI
TİP'in Sayın Genel Baskanı Eehice Boranln geniş görüşlü ve ha-

tasrz olabilmek iddiası ile kaleme atdlğl taktik yazılar, bu anlamsızhğı
o kadar olgunla,stıIryor ki, - eskilerin deyişiy]e.bu yazllaT - «yedi d,eve
yükü tefsir ve şerh» kaldırabilir... Müfessir ve Müşeİrih'leli ztüür edin-
ceye kadar, bu yazıların derin manasınm cahili olarak kalmak, eh bü-
yiik üzüntümüzdür.

Yürüyüş'ün bu durumundan anlaşrldrğına göre TİP paltisi, yüksek
biı,yerden «yürü yö kulum!» emli gelmedikçe, yüIüyemeyecek.

Dergimizin Sahlbi Ali Elgin GÜIiAN hakkında 12. saylda çrkan yaz1-
slnda dclayr İstanbul 2. Ağlr Çeza Mahkemesinde, «Komünizm propa-
gandasl yapinak» suçlamaslyla dava aç mlştıT.

19?5 EYLÜLÜNDEN KATKI
2 _ EyIül: Tariş İplik Fabrikaslna mensup ?00 isoi BoYKoTta.
8 . Eylüt: Sungurlar'da baştat an BoYKoT'un sendikanın müdaha.

lesiyle greve dönüştürülmesinden sorrra, <<grev lıncl örgütter» işyerine
bask]n yaptr.

1l . EyIül: Pravda, Portekiz Sosyalist Partisi'ne çatarak, <ıkarşr dev"
Iimci pratisyenler» deyimini kullanrp «emperyalist propagandanrn tüm
araclarr siyasal mücadelenin anlaİı[ru çarprtmak için seferber edildi.»

15 Eylül: Türkiye.Irak petıol boru hatta liman inşaatr işçileri
BoYKoT'ta.

16 . Eylül: TsİP, segiİrılerde CHP'yi «desteklememe» karaİr aldl. .

Çapa sağlrk işçileri BOYKOT'ta. . Eskişehir'de işçiler kil ocaklannr ikin.
ci kez İŞGAL ettiler.

21 . Eylül: DİSK'in 20 eylülde tertipledİgi «DEMOKRATİK HAK vE
ÖZGÜRLÜKLER İçİN MÜCADELE MİTİNGİ,nde TsİP,Iilef ve MAOtu.
lar olay crkardrlar, işçiler tarafmdan lınanarak ((ent€rne» edildiler.

23 . Eylül: TARİŞ'te 400 işçi halen BoYKoT'ta. . Çağdaş Metal.İş
Sendikasl «yönetime katümaı» önefisinde bulundu.

29 . Eylül: Ruhsal çöküntü Amerika'da yaygın bir hastalrk ha.line
geldi: fllusal At<rl Sağlığı Derneğİ ABD'de deprasyonun (Ruhsal gökün.
tü) üIkede en yaygrn akıt hastalrğr sa},ıIan şİzofreni'ye rakip duruma gel.
diğini belirterek, Amerikan hallıuna hitaben bir uyarı ya},rnlamrştır.

30 . Eylül: Sovyetler, USA'nrn iç politikasrnda «şahinler»i inisiyatif
sahibi yapmamak igin, «halklarrn biribirterine yatonlaşmasr» ve «yumu.
şarna» yönünde yeni bir banşgr girişimde bu]undu: Sovyet yönetimi, is.
teyen Amerikah gazettcilere -bİr şıl içinde. ülkeye istedikleri kadar gi.
riş, çrkış izni vereceğini agıkladı.


