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ı Eylül, Dünya Banş Günü. Bu yıl da 
ı Eylül, dünyadaki tüm banşçı güçlerin, 
emperyalizmin savaşodaklarmakarşı mü
cadelede karaıWık1annı gÖ6terdikleri bir 
eylem günü olarak geçecektir. Her ı Ey. 
LÜ� dünyada saılam ve kalıcı bir banşın 
kurulması için mücadeleye katılanlann 
Çl� gibi büyüdüAiBıü, daha birleşik, daha 
örgüUü, daha kararlı bir güç haline geldi· 
�ini göstermektedir. Dünya banş güçleri 
sürekli olarak güçlenmekle, mücadelede 
her geçen gün daha ileri mevzilere do� 
ilerlemekteelirler. 

Bu, son derece dolal ve kaçınılmaz 
olan bir slftçtir. Emperyalizm dünya ta· 
rihi üzerindeki insiyatifini yitirmiştir. 
Bu insiyatif, artık uluslararası anti-em
peryalist güçlerin eline geçmiştir. mııs
lararası durumu sürekli olarak sallarnla: 
şan dünya sosyalist sistemi, buış müca
delesinde öncülü� yürütmektedir. Kapi. 
talist ülkelerdeki i yolun sınıf mücadele· 
leri, emperyalizmin egemenliRinin te
mellerini .. sarsmakta, tekellerin en gen
ci, en saldırgan unsurlannı durmadan ye
nilgiye uAratmaktadır. musa! kurtuluş 
hareketi günürri.izde yeni ve daha kap
samlı boyutlara ulaşmış, giderek açıktan 
açıea emperyalizmin savaş politikasına 
k3lŞI bir nitelik almıştır. Bütün bunlar, 
dünyada bant; mücadelesinin temellerini 
genişletmekte, milyonlarca insam bu 
mücadelede aktif ve baRonsız enerjisiyle 
yer almaya davet etmektedir. Banş mü· 
cadelesi sürek U olarak yeni toplumsal 
kesimlere ulaşmakta, köklü ve geniş bir 
toplumsal akım olma yolunda ilerlemek· 
ledir. 

Barış mücadelesinin bu sürekli ilerle· 
yişi, insanlık için çok ileri bir kazanım 
sayılmahdır. Fakat dünya banş güçleri 
yeni ve daha büyük görevlerte karşılaş. 
maya devam etmektedirler. Emperya. 
lizm, bir yandan çok önemli mevzilerin. 

YDRIJYOŞ 

den geri çekilirken, diRer yandan,da dün· 
ya banş güçlerinin üzerine yeni araçlarla 
saldırmaya çalışmaktadır. Hergün yeni 
yeni manevralarla, banş mücadelesinin 
zafere giden yolunu uzatmaya, dolaştlr· 
maya çabalamakfadır.'Emperyalizmin bu 
girişimleri karşısmda, dünya banş güç. 
lerinin yeni dununlara göre hazırhkh ol· 
malan, günün koşullanm karşılayan mü· 
cadele biçimleriru uygulayabilmeleri ge· 
rekmektedir. 

Bugünkü koşullann birkaç onyd ön· 
cesine göre en önemli farklanndan biri, 
barış. mücadelesinin oldukça aynntıh, 
somut bir programa kavuşabilmiş olma· 
suiır. Bu mücadelede atılabilecek ve atıl· 
ması gereken adun1ar, bugün çok daha!.;, 
somut bir temel üzerinde deRerlpndiri1e
bilmektedir. Bu, empeıyalizmin, uluslar· 
arası durumu kannaşıklaştırmayı amaç
layan taktikleri karşısında banş güçleri· 
nin elindeki büyük bir avantajdır. 16 Ka
sım 1950'de kurulan Dünya Banş Konse
yi'nin çalışmalan; birinci kez 1950 ba. 
hannda, ikinci kez de 1975 yılında im· 
zaya açılan iki Stockholm Banş ÇaRnsl; 
Sovyetler Biıii�i'nin ı971 y�ında oluş· 
turdu� ve uygulamaya koydu� Banş 
Programı; sosyalist ülkelerle kapitalist 
devletler arasındaki görüşmelerin düzen· 
li ilerleyişi;' ve ruhayet 19'/5 Temmuz' 
unda gerçekleşen Avrupa Güvenlik ve 
lşbirli� Konferansı (Helsinki) Nihai Se· 
nedi, banş mücadelesirun::SOmut bir 
programmın ortaya çıklŞlOl mümkün kıl· 
mıştır. 

Günümüzde banş mileadelesinin ivedi 
görevlerinin başıoda, yumuşama süreci· 
nin geri dönüşsüz hale getirilmesi gel· 
mektedir. Bu bakımdan Helsinkl Nihai 
Senedi'nin hayata geçirilmesi büyük ö
nem taşımaktadır. Empeıyalizmin, sos
yalist ülkelere karşı geniş bir ideolojik 
saldırı kampanyası açarak, yumuşama 
sürecini tehlikeye düşürmek ve soRuk sa· 
Yaş ortamını geri getinnek istedili, son 
aylarda açıkça ortaya çıkmıştır. Bu du· 
rum, banş güçlerinin yumuşama süreci· 
nin kökJeştirilmesi konusunda daha da 
uyanık olmalannı zorunlu kılmaktadır. 

Yeıyi.iıündeki sıcak gerginlik odak la
nnın ortadan kaldmıması, banşın güç. 
lendirilmesi ve yumuşama sürecinin de
rinleşti.rilmesi bakımından en ivedi ö
nem taşıyan görevler arasındadır. Orta· 
doRu'da, Akdeniz'de KJbns'ta, Afrika' 
da, emperyalist güçlerin oluşturdulu ve 
beslediRi çatışmalann, banşçı yoldan 
çözümünün saAlanması zorunludur. 

Silahlanma yanşini kontrol altına a· 
hp durduracak acil önlemlerin alınması, 
artık ertelenemeyecek bir görev olmuş
tur. Bu, yumuşama sürecinin sallamlaş· 
tınhnası, giderek askeri alana da yansıtıl· 
ması bakımından zorunludur. Silahsız· 
lanma yolunda sonuç verici önlemlerin 
alınmasına kadar, yeni �ilah türlerinin, 
özellikle kitle imha silahlannın geliştlril· 
mesihin derflal yasaklanması gereklidir. 

Emperyalizmin yeni saldırgan bloklar 
yaratma girişimlerinin önlenmesi de, ba
nş güçlerinin günümUzdeki lvedi görev-
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Emperyalizmin lle fa,izmin yarattıl' acıların tekrarlanmaman için. 

ıoıyal;,t ,istem ve barış güçleri elek. 

/ 

leri arasmdadır. ABD empeıyallzmlrtin ve 
NATO yöneticijerinin lşblrtikçi rejimle. 
rin destelinde güney yarımklil' 'nde 
NATO benzeri bir pakl oluşturmaya ha· 
zırlandıkl8n, artık kesinleşmIş bır göz. 
lemdir. EmperyalIzmin, bu girişimine 
yenilerini eklemesi !Üpriz olmayacaktır. 
Uluslararası ortanu alır biçimde yarala· 
yacaAından kuşku olmayan bu girişimle. 
rin önlenmesi zorunludur. 

Emperyallzm tarih öniBıde yenilgiye 
mahkumdur. Savaşlar da onunla blrUk· 
le nihal olarak tarth sahnesinden çekl· 
lecektir. Emperyalizmin kaçınılmaz so--

nunu yaklaştıran her kalıcı adım dünya 
banşmm. ufuktann genişletecektir. Bu· 
na karşılık banş yolunda .. Ilanacak her 
gelişme de emperyalizoon mevzilerinden 
birini düşürecektir. ÇünkU diBıyadaki 
güçler dengesinin yeni durumu, empeı· 
yaliımin saldırgan ve savaŞÇı özünün 
orp-dan kalkmamış olmasına nıRmen, 
banş yolunda kalıcı ıdunlınn atllmaSl· 
na, böylece emperyaılzmin daha dı za
yınıtılmasına olanak veren nileliktedir. 
Dünya banş güçleri her ı Eylül 'de böyle 
bir mücadelenin blŞlnlarını kutlayıcü· 
lardır. 
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Düşmanı yenebilrnek için, hem düşmanı hem de dostları yakından tanı
mak gerek. Türkiye'Ili" bugülkü koşullarında gmeel düşman belli: Faşist tır
ma.nrr.a ye onun aracı 2. MC hükümeti. Buna karşı, başta işçi sınıfı olmak üze
re tiin demokrat, yurtse�r w: ilericilerin de faşizmi yenecek gücü oluşturduk
ları biliniyor. Anti-faşist mücadele odağında, işçi sınıfının dost ve düşmanları
nın en kaba tanımı böyle. Bu tanımı yapmayan yok. Ancak bu tanımda" da 
öteye geçme zorunluluğu var. Faşizme karşı güçler arasında, işçi sınıfının ko
numunu, işçi sınıfının öncülüğü zorunluluğunu daha somut gerekçeleriyle aç
mak g .... kiyor. 

Somuta inebilrnek ve belirli sonuçlara ulaşabilmek için en w:rimli yön
temlerden biri, tarihi gözden geçirmek. Bir başka deyişle, sorunu tarihsel bo
yutu içinde ele almak. Kavramların net ve tam içerikleriyle kullanılmadığı, 
işçi sınıfı öncümğüıüı gerçek boyutları ile kavranamadığı Türkiye'de, tarihsel 
boyutun ele alınması daha büyük bir zorunluluk haline geliyor. 

Işçi sınıfının rolü ve öncülüğü. Demokrasi mücadelesinde işçi sınıfının 
roHilü ve öncülüğil1ü gerçek boyutları ile kavrayabilmek için başlıca gereksin
melerden biri, burjuva devrim tarihi bilgisi. Bu bilgi bizlere şunu aktanyor: 
Hangi biçimde tanımlanırsa tanımlansın. "burjuva demokrasisi" hiç bir zaman 
ve hiç bir yerde, bütii'ıüyle burjuva sınıfının kendi özgiiı eseri olmadı. Burjuva 
demokrasisinin ilkeleri, burjuva ve küç(J( burjuva düşünürlerin, demokratların 
kafalarında yer etmiş olabilir. Ama pratikte hiç bir zaman bütii'ıüyle ne bur
juvazinin ne de küçük burjuvazinin özgUn eseri oldu. Burjuva demokrasisini, 
bugünkü bilinen ve kullanılan anlamıyla burjuva demokrasisi haline işçi smıfı
nın ve emekçi yığınların mücadelesi getirdi. Bugün "en basit demokratik hak
lar" olarak bilinen hak ve özgürliiclerin hayata geçirilmesi için işçi ve emekçi 
sınrfların burjuva devrimleri döneminde nasıl mücadele verdiklerini, tarih ya
zıyor. 

Bu tarihsel bilginin getirdiği ve giIliinüz için büyük önem taşıyan bir 
kaç teorik sonuç var. Bunlardan ilki şu: Burjuvazi, daha iktidar oluşuyla bir
likte kendi "Iegalite"sini inkar eden, zorlayan bir sınıf. Işçi ve emekçi yığın
larta uzlaşmaz sınıf çelişkisi olduğu için. daha baştan kendi "yasa"larını. ken
di "değer"lerini zorlamaya başlıyor. Hiç bir zaman ve hiç bir yerde bunlara 
sonuna dek sahip çıkıp, sonuna dek hayata geçinniyor. 

Ikinci sonuç da şöyle özetlenebilir: Demokrasi mücadelesinde elde edi
len kazanımlar, hayata geçirilen ilkeler, hiç bir zaman soyut bir özgürlük mü
cade�sinin ürünleri olmadı. Bunlar, her zaman ve her yerde, verilen smıf mü
cadelesinin ürünleri oldular. Geçmişte örgütsüz ve pusulasız da olsa, işçi ve 
emekçi yığınların burjuvaziye karşı verdikleri mücadele, demokratik ilkelerin 
hayata geçirilmesini sağladı. Işçi sınıfı, geniş emekçi yığınları ve küçik bur
juvaziyi kendi yanında tutabildiği -ölçüde, demokratik kaZanımlar arttı_ Bur
juvazi işçi sınıfını yandaşlarından tec:rit edebildiği ölçüde de baskı ve terör 
g.ldi. 

üçüncü sonuç da önemli. Tarihsel olarak doA:rulanıp, günümüze damp
sını vuran bir sonuç. Işçi sınıfının dışında. baskılara karşı, demokrasiye ger
çekten inanan, gerçekten demokrat olan kesimler dün de oldu. Ancak bunlar, 
hiç bir zaman kafalarındakini kendi başlarına hayata geçiremediler. Geçirme
leri olanaksızdı. Çünkü ancak topluma ileriye doğru dampsını wran maddi 
bir güç, ileriye yönelik bir sınıf, mevcut koşullarla en uzlaşmaz olan sınıf ka
talardakini hayata geçirmek için en kararlı mücadeleyi verebilirdi. Öyle oldu. 
Avrupa'da ki.lçük burjuva demokradarın koruyabildikleri ileri di.lşünceleri ve 
demokratik ilkeleri zorla ve dayatarak hayata geçiren işçi sınıfı oldu. 

Tarih bize bunları söylüyor. GünümüzUn koşulları ise tarihi daha aa vur
gulayarak doAruluyor. ÇiiıkU bu�uyazi kendi tarihini, anti demokratik eği
limlerini günümüzde faşizmle, yani demokrasi düşrytanlıAının en kaba, en ku
durgan biçimiyle tekrarlıyor. Milyonlarca insanın canını alarak tekranadı. 

Tekeller ve tekelci kapitalizm, kapitalizmin gelişiminde belirli ve özel 
bir aşamayı ifade ediyor. Yine buna paralel olarak faşizm de, burjuvazinin 
geleneksel anti demokratik eğilimlerinin ötesinde nitelikçe belirli Ye özel bir 
konuma sahip. Buna rağmen, tekelci sermayenin en gerici en şoven kesimi
nin açık diktatörlüğU olarak faıiun, az öne. sözil edilen teorik sonuçları ge
çers;z kılmıyor. Ters;ne bunları daha da zenginleştiriyor. 

Ilki ıu: Bu�uyazi aaha baıtan kendi legalitesini zorlamaya baııadı. Fa
şist tırmanma ile birlikte, burjuvazinin kendi kurallannı, kendi .Iegalitesini 
zorlaması da en üst düzeye ulaşıyor. Burjuvazinin toplumu nispeten "rahat" 
bir biçimde yönetebildiği dönemlerde devlete "tarafsız" ve "sınıflar üstü" 
bir görünüm verebilmek için yar.arlanılan kural ye çe·rçeveler, faşist tırmanma 
ile birlikte zorlanıp parçalanıyor. 

Bir örnek de Türkiye'nin yakın tarihi. Türkiye burjuvazisi, daha başlar
da ekonomik gücüıü aşan bir sınıf bilincine sahip. Palazlanma ve gelişme yön
temi olarak devletçniği, devletle içli dlşlı olmayı seçiyor. Başlardın itibaren 
böyle. Bunun sonuçları yalnızca ekonomik değiL. Politik sonuçlan da var. 
Devletle. devlet mekanizması ile içli dlŞlılık, burjuvaziye, bağımsızlık ve de
mokrasi mücadelesi karşısında kullanabileceği önemli silahlar veriyor. Ancak 
burjuvazi, kapitalizm derin ve üstesinden gelinmez bunalımlara düşmediği, 
kendi iç ilişkilerindelci denge bozulmadığı ve daha da önemlisi kitlelerin mü
cadelesi tehdit edici boyutlar.a ulaşmadığı sürece legalitevi ancak zaman za
man zorluyor. 1969'lardan bu yana ise sürekli zorluyor. 1961 Anayasa'sını, 
DGM'leri, askeri mahkemeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sorununu zorla
dığı gibi. Türkiye'de faşizm tehlikesini, faşizme karşı mücadele zorunluluğu
nu giiıcel ve sürekli hale getiren olgulardan biri, bu. 

.. I�inci olarak söylenebilecek olan da şu: Geçmişte, burjuva devrimleri 
donemınde olduğu gibi Türkiye'nin yakın geçmişinde de demokratik ilkelerin 
hayata geçirilmesi yada geniı kitlelere malolması hiç bir ıekild. özgüriii< 
aşıklannın soyut özgürlük mücadelesi sonucunda olmadı. Bunlar.a 1960 sonra
sırida Türkiye Işçi Pa�isi'nin verdiği sınıf mücadelesi önemli bir

'
ölçüde dam

gasını vurdu. Hareke�n � .zamanki düzey ve koşullarında fiili bir "cephe" or
taya çıkmadı�� da, ılencı-demokrat kesimin özlemlerine TIP'in koyduğu he
?efler

.
ve ve�ığı mücadele biiyii< ölçüde ter<Ünan oldu. Hayata g.çirilebilen 

ı1kelenn �uy{i( Ç.�u�luğU�d� �arti önerici, sÜfÜkleyici ve gerçekleştirici oldu. 
Tan.��l bıl�nın getirdığı üçüncü Sonucun giiıimüz için taşıdığı önem 

daha da buy�k : �la"I, d.aha burjuvazi "devrimci barut"unu tii<etmemiş iken bi
le. d�mo��.tJ�. ılkele"n hayata geçirilmesinde en büyük görev işçi sınıfına 
düştii. G.�numuzde d

.�
mokrasi 

mücadelesinde, anti-faşist mücadelede işçi sınıfının rolu çok daha onemli. Çok daha büyük. Çiiıkü diiı ilerici-demokrat ilke
ler maddi bir güç tarafından. mevcut egemen sınıfla en uzlaşmaz konumdaki 
sın�

. 
tarafı�dan, �ri.len sın!f mücadeleleri sonucunda hayata geçirilebilmişti. 

B.ugoo �e oyle. BUgiiı, faşızmin maddi temelleri var: Genel olarak kapitalist 
di.ize�, ozel olarak da tekeııer, şovenizm ve gericilik. Genel olarak kapitaliz. 
me. ozel o�.rak. da. tekellere, gericiliğe ve şovenizme temelden karşıt ve uzlaş",!iiIZ olan gu�, ışçı s!nıfı. :al�ızca güncel demokratik hedefler açısından de
ğıl, temel mucadelesı ve nıhaı hedefi açısından da faşizmin maddi temeline 
temelden karşıt olan tek güç, işçi sınıfı. 

Işçi sınıfının faşizm karşısındaki gücliıü yalnızca sayısı ve bdirli me.-
kezlerde toplanmış oluşu açısından ele almak yetersiz. Sayıdan ve topluluk
tan da öte, işçi sınıfının faşizm karşısındaki güciiıiiı önemli kaynaklarından 
biri, ideolojisi. Demokrasi mücadelesinde düşmanı, yani faşizmi biltiiı yönleri 
ile tanıyan ve tanıtan, mücadeledeki dostları düşmanlardan ayırdedebilen ve 
dostların tümünü bir bayrak altında toplamanın yollarını gösteren bir başka 
bilim, bir başka ideoloji yok. Yalnızca bilimsel sosyalizm var. 

Ve bilimsel sosyalizm faşizme karşı mücadelede varlığını duyuruyor. 
Kapitalizmin çirkef ve bunalımlarından duydukları hoşnutsuzlukla karşı 
alternatif olarak faşist demagojiye kapılanan yUzbinlerce emekçiye gerçek ve 
tek alternatifi göstermek, faşizmin kitle tabanını eritrnek için varlığını duyu
ruyor. Mevcut potansiyellerini mücadele pusulası ile tamamlayarnayan mil
yonlarca emekçiye dar ekonomik-mesleki çıkarların yanısıra daha ileri hedef
ler göstermek, onları faşizme karşı dal ıa ötede daha tutarlı mevzilere çekebil
mek için varllAını duyuruyor. faşist tehlikenin kaynağındaki tekellerin, şove
nizmin ve gericiliğin tüm gUçler tarafından tanınabilmesini ve bunların Uzerine 
birlikte yüriinmesini sağlamak için varlığını duyuruyor. 

Bütün bunların siyasal, ideolojik ve taktik yanları var. Bu yUzden de bü
tün bunlar, işçi sınıfının bağımsız siyasal örgütüntil işi. 

i 
i 



FAŞiZM, DEMOKRASiNiN 
DEMiR YUMRUiiUNU ' 

mak için geçmiııtekinden daha etkin 
mücadele yöntemlerinin bulunmasını ge
rekönnekt.edir. 

"Milliyetçi Cephenin temsil etti�i iş
birlikçi, fa,ist güçlere kar,ı mücadeleyi, 
aynı dotrultuda eylemlerde bulunmanın 
ötesine geçen bir birlik ve dayaruşma 

. anlayışı içinde yürütmek mümkün ve zo
runlu duruma gelmiştir. Demokratik ku
ruluşlar aynı hedefler için ayn ayrı yü
rüttükleri kavgayı bütünleştirmek, eşgü
dümlü bir biçimde sürdürmek görevi ile 
karşı karşıyadırlar. 

i KARŞıSıNDA BULACAKTıR! ... � 
makıad". Bu politikamn birinci böıü· it üeçtilimiz bafta, Türkiye'deki gerici " i  i i i i mü "iktisadi istikrar tedbirleri deme· 

"Ihtiyacını duyduA:umuz birlik ve da
yanışma çalışması, çeşitli siyasi parti, 
birlik, sendika, dernek ve örgütlerin mer
kez kademeleri arasındaki ilişkilerle sı
nırlı kalmayan bir çalışmadır. I büyük sermaye iktidarının

. 
b�nalımuıı� KAD FE ELD VEN ç �DEK tinin, toplumun tepkilerini kamçıla-

u1aşblı boyutlan en açık.bı�unde sergı· DEMIR YUMRUK mayacak bir biçimde ve bunalmış top. 
leyen olaylarla dolu geçmıştir. Bu buna· lumumuza soluk alabileceRi hava pen-

"Ihtiyacını duydugwnuz birleşik mü
cadele hareketi, sürekliliRi olan; tek tek 
somut eylemler için oluşturulup ömrü 
bu eylemlerle sınırlı olmayan bir hare· 
kettir. Harekete katılan çeşitli kuruluş· 
lann kendi varhklannın ve çalışmaları
nm sürdürüldüA'ü, ancak faşizme karşı 
birleşik hareketin kitlesel ye eşgüdümlü 
olmasının sallanabildiA'i bir harekettir. 

I lım, bir yandan faşist tertiplerin yolun' GericiliRin sözcüleri Ikinci MC hükü- cereleri açarak uygulamaya koymak" 
laşması ve kitlelerin ekonomik hak1anna metinin geleceA:ini bekleyen sorunlarm tır. ikinci bölümü ise son derece perva. 

, yönelen saldı.rılarm pervasızlaşmasıyla, öylesine bil incindedirler ki, arbk amaç' sızdır: "Devlet kadife eldiven içinde bir II diler yandan da gerici Milliyetçi Cephe lannı ve planlannı açıkça sergileme yo' demir yumruk olarak, ekonomik tepki' 
hükümetini� i�üzünün ıu�la açıga çık- lunu seçmişlerdir. Bunlar, işçi ve emek· lerin siyaset boyutlan almasını önleme-

I 
ması.yla belirgınleşmektedir. Kara Kuv· çi kitlelerin yükselen muhalefeti karşı- lidir. Bir süredir gerçekleştirilen başarı· I vetleri Ko�u

.�
bRı'na yapılacak atama sında büyük sermaye iktidannın elinde lı güvenlik oRerasyonları o açıdan olum· 

etrafındaki duRum, hafta sonuna dolru fazla seçenek kalmadıRını bilmektedir· lu bir uygulamayı sergilemektedir:.." 

Il geniş çaplı bir siyasal bunalıma dönüşe- ler. ikinci MC'nin kuruluş mantJRı da (Tercüman, 24 AA:usoos 1977) 
"ihtiyacını duyduR:umuz güçbirlili, 

nihai biçimini alabilmesi için geçebile· 
cek süre içinde günün acil görevlerini bir 
ölçüde de olsa karşılayabilen, içinde bu
lundulumuz durumun ciddiyetine uy
lun, daAımkhAın sakıncalannm süratle 
azaltılmasını başarabilen bir güçbirlili' 
dir. 

bilecek boyutlara ulaşmıştJr. Bu konuda budur. Türkiye Işçi Partisi Genel Başka· Bu, emperyalizmin ve büyük serma. 
kıu:nuoyunda yara��� çelişik be�leyiş· nı Behice Boran'ın, Parti 'nin Pazar günü yenin, kitlelerin sömürüye karşı demok. ıı ıerın arkasında, buyük snmayenın, şu toplanan IL Temsilcileri Toplantısı'nı ralik direnişini ezme planlarından baş· 
ya da bu yoldan ama mutlaka demokra· açış konuşmasında belirttiRi gibi şimdi ka hiç birşey detildir. Ama bu planlarm 
siye uzun süre kilit wrma tehditleri apa· en güçlü iki ola&ılık vardır: Ya Ikinci yapıcılan, hiç merak etmesinler, asıl 
çık kendini göstermeye başlamıştır. MC'nin, emperyalizmin ve büyük serma· demokrasinin demir yumruaunu kar,ı-

rı 
ii 
i 

Yüksek oranlı bir devalüasyon haberi yenin çıkarları dolrultusunda uygulaya· wuıda bulacaklardır. ise, Yürüyüş'ün son hazırlık1anrun yapıl· calı politika da ekonomik ve toplumsal 
dılı saatlerde kamuoyunu kulaA:ı kirişte bunalınun kitlerere yansıyan yüzünü or· 
bekletir hale gelmişti. Aslında artık Tür- tadan ka.ldll'amayacak, ve onun yerini 
kiye'de, yültaek oranlı bir devalüasyon un askeri bir yönetim alacaktır. Ya da, ki 

';ÖRGüTLü BIRLEŞIK Güç 
YENILMEZ" 

lle ona eşlik edecek emekçi kitlelere kar· şimdi birinci planda gerçekleştirilm�ye Bulacaklarının en somut kanıtlan, 
şı kararlaruı, eninde sonunda alımp alın· çalışılan olasılık budur, sömürücü güçle- hergün' toplumun en geniş kesimlerin-
mayacatı delil, sadece ne zaman alına· rin istekleri, Ikinci MC'nin baskı ve terö- den yükselmektedir. Başta işçi sınuı 01-
catı tartışılır olmuştur. İkinci MC hükü· rü sistemli olarak artırmasıyla &aAlanma· - mak üzere antiemperyalist, antifaşist, 
metinin, emperyalizmin ve büyük, tekel- ya çalışılacaktı.r. !şte bu iki olasılılın demokratik güçler, İkinci MC hükümeti· 
ci sermayenin çıkarlannı gerçekleştir· yansımalan, geçtiRimiz hafta gerici ba· ne ve faşizme karşı mücadelede kararlı· 
rnek için halka karşı geniş kapsamlı ted- sında bol bol gözlenmiştir. hk1annı göstermektedirler. Türkiye Işçi 
birlere hazırlandılı herkesçe bilinmekte· Tercüman gazetesinin Rapor sütunu Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 13-
dir. Sadece bazı çevreler bu tedbirlerin yazan, hükümetin bugünkü ekonomik 14 ARustos tarihli toplantısında kabul 
işçi ve emekçi kitlelere karşı niteliRini politikasının, 1958 ve 1970 yıllannda edilen ve bir broşür olarak yayın!anan 
gizlerne çabasındadırlar. Bu çevreler ise, DP ve AP hükümetlerinin politika1arıy. bildiri, faşizme karşı sürdüriilecek kararlı 
kaderini sömürücü güçlerin kaderine la çakışbRınl, ve onları izleyen 1960 ve mücadelenin yolunu netçe çizmektedir: 
bellamıŞ, ya da doA:rudan dalruya bu 1971 olaylannm nedenlerinin bugün de "Faşizmin brm�şınm yeni bir. aşa· 
güçler arasında yer �n, bir awç kamu- varolduRunu açıkça kabuJ etmektedir. maya varmış olması ve son iki yıllık dö· 
oyunu yanıltma uzmanından başka kim- Bunu dikkate alarak, İkinci MC hükü. nemin getirdiai özel imkan ve koşullar, 
se delildir. metinin planladılı politikayı da açıkla. demokrasi mücadelesini başanya ulaştır· 

"Böyle bir güçbirlili hareketi için 
uygun hukuki örgütlenme biçimleri bu
lunabilir. 

"Güç ve işbirlili yolunda atılacak her 
ileri adım, birleşik hareketi yurt çapında 
örgütlernede kazanılacak her başan, de· 
mokratik güçleri timüyle daha etkin kı
lacak; emperyalizmin ve faşizmin geri le
tilmesi ve demokrasinin gelişmesinde 
yenı atılımlar için olanaklar sallanacak' 
tır. 

"Türkiye Işçi Partisi tarafların eşit 
haklaria katılacakları, faşizme karşı olan 
siyasi parti, birlik, sendika, dernek, ku· 
ruluş ve örgütlerin temsil edilecekleri 
birleşik bir hareketin hızla geliştirilebil' 
mesi, demo'kratik toplumsal muhalefetin 
örgütlenip güçlendirilmesi için üstüne 
düşen her türlü göreve hazırdır. 

ORGOTLO BIRLEŞIK • 
GOç YENILMEZ! 

Kamran 
Daha da ileri giderek, bir meydan okudu: "Sözü edilen devreden öneeki 

AP iktidarları sırasında hidroelektrik santrallerin yapımında gecikmeler olma· 
mıştır; hepsi programlara uygun olarak hizmete sokulmuşlaıdır. Aksini ileri 
sürebilecek olan varsa ben he

'
r türlü sorumluluAu üsUeniyorum. Gecikmeler 

AP'nin iktidardan uzaklaşmasıyla ortaya çıkmıştır ... " 

Inan 
yalan 
söylüyor 

Düşük voltaj. nedeniyle ikide bir bozulan, anlaşılmaz olan bir televizyon 
açık otuNm yayınında Türkiye'nin eneıji sorunuyla "yakından ilişkili" kişile· 
ri elektrik kısıntılarmin nedenlerini w çözüm için önerilerini tartıştılar. Geç. 
ti�imiz günlerde yönetüli diler bir açık olurumla b�anlı bir çalışma örneei 
vermiş olan Aycan GiritlioRlu, neredeyse dikensiz bir gÜL bahçesinde tek karşı 
görüşleri geliştiren kişi olarak belirdi; açık oturumu yönetmekte olmasma 
ralmen. 

KIMSENIN AKSINI öNE SOREBILECEOINI SANMADıOIN ZAMAN 
KURU SıKMAK KOLAYDıR 

Oturuma katılanlardan biri de, görevi alırken yetki alanı dışında kalınası 
nedeniyle bir hayli nazlanmış bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kam· 
ran Inan'dı. Kısa sürede eksiklilini ne denli gidermiş olduAunun örneklerinJ 
sergiledi. Bu arada, elektrik kısıtlamalarına neden olan politika ve uygulamalar 
üzerine belirli savlar ileri sürdii 

Bunlardan biri de, hidroelektrik santraııerin t.amamlanma81nın gecikmesi 
ve devreye geç girişlerinden dolayı planlanmış, programlanmış olan talebin 
karşdanmasında ortaya çıkan olanaksızhkdı. Çok güzel, ama gecikmelerden 
sorumlu olan kim? Kamran Inan'a göre AP iktidarının süreklililinin kesintiye 
uAramış olması. Yani, 12 Mart "istikrarsaz" devresi ve onu Izleyen Ecevit ve 
ırmak hükümetleri devresi. 

GEcIKMEYEN SANTRALLER BUNLAR MI? 

Bu meydan okumaya bir tepki gelmedi. Açık oturumu izleyenler, ger· 
çekten bu savın doAru olduRuna inandılar. Dolayısıyıe, Inan'ın çöz·üm olarak 
ileri sürdütü fuel-oil santrallerinin yapımına hiZ verilmesi, karşı ne kadar görüş 
ileri sürüldiiyse de, gene de gerçekçi bir çözüm izlenirni verdi. Fuel·oil sant· 
ralleri çözüm deeildir. Dışa balımIılıAı arlırmaları, dolal kaynaklann sallıklı 
bir biçimde delerlendirilmemeleri açısından. Yalnız, üzerinde durulması ge· 
reken bu detil. Bir çok büyük hidroelektrik santral projesi AP iktidarları sıra· 
smda geciktiriidi. Bunu gönnek için AP'nin 1966·1971 arasındaki programla· 
rına bakmak yeterli. 

Proje kodu 63·D'()2'()7 olan Xeban Hidroelektrik Sanıralı 1963 'le baş· 
lamış ve 1970'te tamamlanmasl'1planlanmış AP'nin 1968 programı tamam· 
lanış tarihini 1972'ye almış. 1970 programı bitiriliş tarihini 1974 'e, 1971 
programı da 1975'e ertelemiş. 

Bir diler örnek 64·D'()1·10 kodlu Kovada D Hidroeleklrik Santralı. 
1964 'de yapımına başlayan bu santralın tamamlanış tarihi 1966 programına 
göre 1968. Önce 1968 programıyla 1970'e, sonra da 1970 programı ile 1971' 
e ertelenmiş tamamlanışı. 

Gökçekaya Hidroelektrik Sanlralı'nın kodu 64·D.()2·II, başlangıç 
tarihi 1964 ve 1966 programına göre tamamlanış tarihi de 1970. Programla· 
nan bu, fiili tamamlanışı 1974. Bu arada sırasıyla 1968 programında 1971 'e, 
1970 programında 1972'ye ve 1971 programında da 1973'e ertelenmiş. 

SORUMLULUOU OLANLARDAN BEKLENEN 

örnekler bu kadarla bitmiyor. Hepsini sıralamak olanaksız ve anlam· 
SLZ. Sorun enerjı olunca, elekuik kısıtlaması olunca, hidroelektrik santral· 
lerin gecikmesi olunca en büyüklerinden bir iki örnek derlemek yeterli. 

Görevi üstlenmemek için ileri sürdiilü gerekçeyi anımsarsak, Inan 'ın 
henüz konuda yetki sahibi olmak için pek fazla bir şey yaptıAuı. ınanmak 
güç. Açık oturumda rahatça kuııandılı sözlerin anlamı da açık. Bu durumda 
açık oturumda ortaya çıkmış olabilecek bazı yanlış anlama.lan düzeltmekten 
ve beklemekten başka yapacak pek bir şey kalmıyor. Yakın geçmişteki tu· 
tarsız davramşlannı onannak için Inan 'ın eline bir fırsat geçmiş bulunuyor. 
Bunu kuUarup kuııanmıyacalı, bu arada enerji sorununu dahı nerelere götüre· 
eetinl pek merak etmeye de gerek yok. 



JşçiSınl(ının Düşmanla" Toplu Halde Görülüyor. 

24 Demokratik kuruluşun 
CHP GenelBaşkanına 
ve kamuoflUna açık mektubu: 

})ışjzm karşısında 
en ofak tereddüt ancak 
faşistterin işine yarar ..• 

• 
GEÇTIGIMiZ HAFTA CUMA GüNü, 
BAŞTA TÖB-OER, TMMOB, TüM
DER, TüS-DER ve TOTED OLMAK 
üZERE 24 DEMOKRATIK KURULUŞ 
CHP GENEL BAŞKANı BüLENT ECE
VIT'E BIR AÇı K MEKTUP GÖNDERE
REREK ORTAK GÖRüŞLERINi VE 
2_ MC KARŞısıNDAKI ÖNERiLERINI 
ILETTILER_ DEMOKRATIK KURU
LUŞLARIN BU AÇiK MEKTUBUNU 
OKURLARIMIZA AYNEN SUNUYO
RUZ: • 

Sayın Bülent Ecevit, 
Türkiye'de LL. MC iktidanrun kurul

masından sonra yeniden hızlanan kanlı 
olaylar ve yeni gelişmeler kuşısında biz 
aşatıda imzaları bulunan demokratik 
kitle örgütleri başkanları olarak. görüşle
rimizi size ve kamuoyuna açıklamayı gö
rev 18yıyoruz. 

Sayın Ecevit, 
Uzun yıllardır .üren ve özellikle ı. 

MC döneminden beri toplulumuzun 
en önemli sosyal ve siyasal sorunIann
dan birisi olan terör hareketleri şimdiye 
dek yerli-yabancı egemen güçler tarafın
dan,· bilinçli bir şekilde "saR-soI" şek
linde gösterildi ve halen gösteriliyor. 
Böylece olaylann maddi toplumsal ne
denleri ve olayların tertipleyicisi, destek
leyicisi emperyalist mihraklar gözardı 
edilmek isteniyor. 

Oysa olaylar hakkında birazcık bilgisi 
olan her kişinin de gayet iyi bildiRi gibi 
"sat-sol" çatıııması ııeklinde gösterilme
ye çalıııılan politik olgu; gerçekte de
mokrasi güçlerine yönelik emperyalist 
,üçlerin CIA, kontr-gerina vb. gizli açık 
aerYislerinin güdiinünde ye belli bir plan 
dahilinde yürütülen, tek taranı taııist sal
dınlardan başka birşey deRildir. Ne var 
SO, durum böyle oldulu halde; faşist 
çevrelerin demagojik ve ikiyüzlü propa
gandalan, sahte ba"f ve ateşkes çaaırıla
n birtakım anti-ta,ist kuruluş ve kişileri 
etkileyebilmekte, böylece (a"I..&Uer, olay
luın dı"ında ıörünebilme konusunda bir 
hayli ba"arılı olabiJmektedirler. 

Faşizmi, onun çalışma ve propagan
da yöntemlerini bilenler için bu durum 
şaşırtıcı olmayabilir. Ama aynı şeyi tüm 
anti-faıııst, demokrat güçler için söyle
yemeyiz. Nitekim son birkaç günün olay
Lan da bu kanımızı dolrulamaktadu. 
Oysa Hitler'in "Reichtag yangını", 12 
Mart'ın "Kültür Sarayı, Eminönü-Mar· 
mara vapur olayları" henüz unutulmadı. 

Şüphesiz tüm bu olup bitenJer ne
deruıiz deRildir. Emperya1ist-kapita1ist 
sistemin ve ona ballı Türkiye egemen 
güçlerinin ekonomik-polltik çözümsüz
lü.kJeri her geçen gün daha da derinleşi
yor. Korkunç hayat pahalıhRı, işsizlik, 
yokluk ve hızlı tekelleşmenin yarattılı 
yoksullaııma arbk dayanılmaz ölçüıere 
vanyor. Buna battı olarak. başta işçi 
sınıfı olmak üzere tüm ezilen, sömürii1en 
sınıf ve tabakaların daha özgür ve ada-
1etli bir yaııam istemleri giderek yotun
laşıyor. Kitleler Anayasal demokratik 
haklannı kullanarak açlılı, yoksunuRu 
ve baskıları protesto ediyorlar. 

ı"te egemen güçler; emekçi halkın bu 
demokratik direniıılerini botmak ya da 
sapbrmak. istemektedirler. Halkın muha
lefetini, varolan durumun nedeni gibi 
gösterip kitleleri yanıltmak istiyorlar. 
Demokratik toplumsal muhalefeti "anar
şi" olarak. gösterip "ezmek" istiyorlar. 
Ve emperyalist kapitaJizmin her sllaıı
biı zaman "istikrar-düzen-otorite" slo
ganlannı haykırmalan bo"una deRildir. 
Nitekim yeni yapılan ve daha da yapıla
cak olan zamlarla beraber "anarşiyle 
mücadele progıa.mı" hazırlıklarının ve 
çıllıklarının aynı günlerde çakışırıası bo
"una delilelir. Bu mizansenler (aııistıerin 
bilinen en klasik ve kaba yöntemleridir. 
Hitler, Muaaolini aynı şeyleri söylediler. 
12 Mart'çılar aynı "eyleri söylediler. 
Şimdilerde Şili kagbı Pinochet aynı 
şeyleri sÖYIlWor. Türkiye'de de "iddetin 
ve terörün yaratıcılan, destekçileri de 
özellikle ıon günlerde, ban" meleli paz
laonda "huzur ve otorite" çlRhk1ar1 ab
yorlar. 

Sayın Ecevit, 
Son geli,melerin bizleri özellikle dü

ııündüren ve kaygılandıran noktalanndan 
bir ikisini ıize iletmek isteriz. Esasen 
mektubumuzun nedeni de bu hususlar
dır. 

Birinciıi: Faııist emperyalist güçlerin 
ıon günlerde ıoıyal demokrat kitlelere 
yönelik ideolojik ve poliUk taktikleridir. 
Faşiatler; kanlı olaylan ve terörü "bir 

izmir Fuarında 
MHPyalanı 

ızmir Uluslararası Fuar'ı yapılan geleneksel törenle açıldı. Fuar'ın bu gele
neksel törenlennin bir özelliği de Ticaret Bakanlarının açılışta yaptıkları ko
nuşmalard"" Bu konuşmalarda BakanlarTürkiye'nindış ticareti üzerine ayrı� 
ttlı bilgi verirler ve değerlendirmelerde bulunurlar_ Bu yıl da geleneğe uyulma
ya çalışıldı. MHP'li Bakan Agah Oktay Güner ülkenin dışticareti üzerine bilgi 
...enneye çabaladı. Çabaladı ama eldeki bilgilerin aylarca öncesine ilişkin ol
duğunu gizliyemedi. 

20 AAuslOs 1977 günü yapalan açılışta, aynı zamanda MHP grup başkan 
vekilliği titrini de üzerinde taşıyan Ticaret Bakanı "Ilk beş ay sonunda 
ihracatımız 758 milyon dolar olar.ık gerçekleşmiştir" diyordu_ Anlaşılıyor
du ki, Ağustos'un sonlanna gelinmiş olmasına rağmen halen elde Haziran ve 
Temmuz aylarına ilişkin yeriler yok. Yada bu aylara ilişkin verilerde yapıl
makta olan rötuşlar tamamlanmaımş. 

Agah Oktay Güner, Birinci MC döneminde AP'nin elinde bulunan Ticaret 
Bakanlığı'lU mUsteşar olarak atandı. Milltvekili olana dek de bu görevi sürdür
dü_ Bir yandan AP'ye yardakçılık ederken diğer yandan Bakanlığa komando
Ian doldurdu. Komandoların kontroluna aynı dönemde geçen bir diğer ku� 
rum da Oe�et Istatistik Enstitüsüdir. Bu kurum aylık olarak ithalat ve ihra
cat rakamlarını derleme görev;ni de yürütür. Birinci MC döneminden önce, bir 
önceki ayın dışticaret rakamları, onu izleyen ayın ortalarında belli olurdu. 
DIE komandoların istilasına uğradıktan 'sonra durum değişti. Şimdi dış tica

ret rakamları aylarca geriden geliyor. 
- Bu konuda değişik söylentiler dolaşıyor. Fiyat endekslerinde olduğu gibi, 
ortama uygun oynamalar yapılasıymış rakamlarda. F uar konuşmasında Bakan 
"Enflasyonda gerileme sağlandı"diyor. Gerilemeyi neyin sağladığını söylemi
yor. Hızla artan fıyatlar karşısında şaşkına dönen emekçi halkın gözünün içi
ne baka baka yalan söylemek MHP'ye has bir özellik Fiyatlar hızla marken 
enflasyonda gerilerneyi sağlayanın, eline daha çok siiah ve ar.Kfa sırada kalem 
alıp rakamlar üzerinde oynayan komando tosuncuklar olduğu anık çok iyi bi
liniyor. 

avuç maceracı gencin ve bazı dernekle
rin devlete yönelik saldırıları olarak gös
terip" herkesi o arada soeyal demokrat
Lan da "devleti korumaya" çalınnakta
dırlar. Amaç gayet açıktır. Sosyal de
mokrat kitleleri yanıltıp kendi dışında
ki demokratik toplumsal güçlerden tec
rit etmek ve böylece herkesi tek tek tes
lim almakbr. Bunun ideolojik malzemesi 
de pek bilindiRi gibi bir komünizm uma
C181 yarabp kitleleri ürkütmek veya en 
azından tarafsızlaşttemayı planlamakta
dırlar. Ama herkes bilir ki, lOSya! de
mokrat kitleler faşizme karıııdır. Ve de
mokratik haklann korunup, geliştirilme
sinden yanadırlar. O yüzden faşizm öz
lemcileri ile demokratik güçler arasında
ki bu mücadelede asla tarafsız kalamaz
lar. Aksine temel hak ve özgÜllükleri ko
ruma mücadelesinde etkin olmak duru
mundadırlar . 

İkincisi: II. MC'nin pek ünlü "anar
şiyle mücadele" programıdır. Sayın ıÇ
işleri Bakanı tt iki ay içinde anaışiyi yok 
edeceRim." diyor. Sayın bakan "iyi ni
yetli olabilir". Ancak sizin de defaluca 
belirttiRiniz gibi; anarşi bizzat bir takım 
devlet güçleri tarafından kışkırulıp, des· 
teklendiRine göre, yine ölenlerin bir kıs
mını " vatan hainj" diRer bir kısmını " şe
hit" sayan bir zihniyet iktiduortaRıise, 
iki yıldan bu yana çalıştınlmayan yük
sek okuUann faşist çetelerin işgali altın
da oldulu bilindiline göre, öldürülen 
300 dolaylarında yurtsever ilerici öRren
ci, ölretmen, memur ve işçinin, bomba
lanan demokratik kuruluş ye meskenle
rin, okullarından uzaklaşbrılan onbinler
ce gencin sorunlan artık herkesçe bilin
diRine göre, Sayın Bakan demokratik 
hak ve özgürlükleri zedeiemeden mev
cut işleyişi içinde bu durumu nasıl ön
leyecektir? Bütün bunları yaparken han· 
gi uaç ve yöntemleri kullanacaktır? Sa
yın Bakan yetkileri mensup oldulu hü
kümetin yapısı ve icraatı bilindiline göre 
ve üstelik dört yıldan beri bir hükümet 
sorumlu8u olduRuna göre, bunu ba"ar· 
ması bizce asla mümkün deRiidir. Ve 
MC'nin "anMiliyi" önlemeai euanın ta
biabna da aykırıdır. 

Ashnda MC'ciler her geçen &ün inasa 
giden ekonomi politikalannı "kurtar
mak" istemektedirler. Nitekim, başba
kan ve yardımcılan açık açık "memle
ketin çıkarları gerektiriyorıa ZAM da 
yapanz" diyorlar. Zamlann dünyanın 
hiçbir yerinde hallun çıkarına olmadıRı 

bilinen bir gerçektir. Çünkü zamlann ya
ratblı pahalılık, iıısizlik, açlık ve yoksul
luk hallon çıkanna olamaz. öyleyse MC' 
cilerin "memleketin çıkarluından" ku· 
dettikleri; bir avuç parababasının çıkar
landır . üstelik MC parlamentodan umu
dunu kestilini hiinez iJan etmediline 
göre, seçimlerden kısa bir süre sonra bu 
derece yüksek zamlan hangi cesaretle 
yapabilmektedir? ışte bu cesareti "&nar' 
şiyle mücadele" programından alıyorlar. 
"Anarşiyle mücadele" adına emekçi 
halkın muhalefetini kan ve terörle bas
tırmak istiyorlar. "Güler yüzlü faşizm" 
çabalarının, "huzur-istik.rar" çıllıklan
nın amacının; kitlelerin yükselen anti
faşist muhalefetini bolmak ve baskıyı 
meşrulaşhnnak oldutu böylece daha bir 
açıklık kazanmaktadır. 

Sayın Bülent Ecevit, 
GörüldüRü gibi saldırılar ve baskılar 

emekçi halkımıza ve onun temel hak ve 
özgürlüklerine yöneliktir. Hatta bu saldı
nlar putinize ve şahsıruza dek uzanmış
tır. Amaç bu adaletsiz acımasız sömürü 
ve soygun düzenini her ne pahasına olur· 
sa olsun devam ettinneklir. Bunun için 
de emekçi halkın her türlü demokratik 
haklan pervasızca çiRnenebilrnektedir. 
Kısacası toplumumuz sonu beUrsiz bir 
karanlıla götüriilmek istenmektedir. Bu 
amaçlanna daha kısa yoldan ulaşabil
mek için demokratik güçlerin araların
daki diyalogu, dayanışmayı bozmak is· 
tiyorlar. O nlar. birbirinden koparmak is· 
tiyorlar. Bu oyuna gelınemek. halka ve 
demokrasiye karşı kurulan bu tuzakluı 
boşa çıkannak ye (aııist terörü gerilet· 
mek hepimizin ertelenmez tarihsel bir 
ödevidir. 

İnsanlık tarihi göstermiştir ki, faşizm 
karşısında gösterilen en ufak bir tered· 
düt ya da gecikme ancak ve ancak ra· 
şisUerin işine yaramaktadır. Nitekim bu
nun sayısız acı örnekleri de vardır. Bu
nun için faııizıne kuşı ttm demokratik 
güçlerin; her alanda - Parlamento içi 
ve dışı- en geniş anti-faşist biJ:liRini ya· 
ratmak önde duran acil bir ,örewlir. 

Bider temsil ettiRimiz milyonlarca 
insan adına bu konuda üstimüze dü .... 
görevin ve sorumluluRun bilincinde 01-
dulumuzu tüm demokratik kamuoyuna 
ilAn ederiz. 

Bu dü"üncelerle; önerilerlmizi dik
kate aıacaıınıza, gerekJi duyarlıRı ve el' 
kin çabalan göstereeetinize inanıyoruz. 
Saygıl"",n .. I,,_ 26.8_1971 
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SÜRÜP GIDEN ORMAN YANGıNLARı, SON GÜNLERIN TARTIŞILAN GÜNCEL SORUNLARDAN BIRI HAL
LINE GELDi. DiKKAT EDILIRSE, ILGILILER SüREKLI oLARAK KLASIKLEŞMI ş  "TARLA AÇMA" AMA
CINDAN, "PIKNIK YAPANLARıN DIKKATSlzLlliINDEN" VE BUNA BENZER SÖZDE NEDENLERDEN DEM 

. 
VURMAKTADı RLAR. OYSA I şIN IçiNDE BAŞKA NEDENLERIN YATTllil AÇiK BIR GERÇEK. YüRÜYÜŞ 
YAZARLARıNDAN ORHAN GÜNER, ORMAN YANGıNLARıNIN HER YAZ BÜYüK BOYUTLARA ULAŞTıliı 
ANTALYA BÖLGESINDE YAPTıliı ARAŞTıRMALARDA ILGINÇ SONUÇLARA ULAŞTı. YÖREDEKI KÖYLü
LERLE DE GÖRüŞEN GÜNER'iN DEliERLENDIRMELERINI OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ: 

ORMAN ALAN I N DA 
SÖMü Rü VE ORMAN 
YANGı N LARı N I N  
GERÇEK NEDENi  
Orhan GüNER 

Türkiye orman alanı açısından zaten fakir bir iilke. Varolan ormanlar da yongınlarla 
her geçen gün eriyip gidiyor. Enerji darlı�ınln nedeni olarak sahte gerekçeler göste
ren burjuuazi, orman yangınıarı konusunda da suçu köylülere ve "piknikçilere" yık
mak istiyor. Tabii, gerçek sorumluları gizkmek için. 

ülkemizdeki yerleşim birimlerinin % 
56'sl orman içi ya da orman çevrelerin
de bulunmaktadır. Bu' birimlerin 20 bini 
aşkını orman köylerini oluşturmaktadır. 
Orman köylerinde yaşayanların büyük 
çoA:unıu�u Türkiye'deki yoksul köylü· 
lük içinde yer alırlar. Bu köyler, gerek 
Orta Anadolu, gerek sahil şeritlerindeki 
düz arazi üzerinde kurulmuş köylere gö
re rarkhhklar göstermektedirler. Geçim 
kaynaklan oldukça kıttır. Daha önceki 
yıllarda ç� unda başlıca ilgi alanı hay
vancılıkll . özellikle 1961 Anayasası'n
da onnan suçlanndan affın kaldırılma
sıyla birlikte hayvancılık bir elkenlik 
alanı olmaktan önemli ölçüde çıktı. Ta
rımsal üretim için topraklar da yeterli 
dejtildir. Ekilebilerr arazi, çoAu cüce iş
letmeler olan küçük. parçalar halindedir 
ve hiçbir ailenin geçimine yetmemekte
dir. Bu durum karşısınd.a köylüler, or
man işçili�inde, mevsimlik geçici işçi-

gün. orman köylüsünün pazardan alma
dıRı pek az kullanım malı vardır. Ancak 
pazarla olan ilişkilerinde ürün satmak 
deyiminin anlamı yok gibidir. Aile başı· 
na üçerIbeşer dönümlük verimsiz top· 
rakıarda pazarlık ürün yetiştirme olanaA:ı 
ç�unluRu için sözkonusu deRilmr. 
Köylülerin pazarla olan ilişkilerinin ge· 
!işmesi, onların piyasadaki deRişmelere 
karşı olan duyarlılıRını arttırmaktadır. 

Orman köylülerinin köylülükle ilişki· 
lerini koparmadan yaygın olarak çalış· 
tıkları iki alan vardır: Orman işçiliRi ve 
mevsimlik/geçici işçilikler (pamuk top· 
lama, çapalama. inşaatlar •...  vb). Ancak 
her iki alanda da sosyal güvenlikten yok· 
sunluk ve örgütsüzlük nedeniyle sömürü 
oram oldukça yüksektir. Orman işçiliRi, 
bu köylerde hemen her &ileden bireyle· 
rin çalıştıR i bir alandır. Mevsimlik işçi· 
liklere göre daha süreklidir ve çalışma 
şartlan da aA"lrdır. 

ORMAN ALANINDA SöMÜRü : 

Devlet (orman işletme müdürlükleri) ya 
da tüccarlar tarafından yaptınlır. Ama 
her iki şekilde de aslanpayının tüccarla: 
rın olduRu aşa�ıda gösterilecektir. 

Odun kesiminde : 

Kesim dolrudan Devletçe yaptırıur
sa, kestiriHp istenen yol çevresine dizi· 
len odunun % 50'si Orman İşletme Mü· 
dürlüAü'nün. % 50'si ise,işçininmr. Dev· 
lete ayrılan pay "sanayi odunu" (Kuru 
tomruk), işçiye aynlan pay ise, baya�ı 
odundur. İşletmenin payı son derece dü· 
şük bir fiyatla tüccara satılır. Tüccarlar, 
aldıklan odunu istedikleri yerde .sata· 
bilmekte özgürdürler. Ancak köylülere 
bu özgürlük. tanınmaz. C<>Ru kez belirli 
özel şirketlere·satmalan zorunlu tutulur. 
Antalya ,bÖlgesi içi? bu şirket, Demirel' 
lerin Orma'sıdır. Elbette Orma da istedi· 
Ri fiyattan aum yapmaktadır. Böylece 
köyıüıerin büyük çoAunlu�u. paylanna 
düşen odunu tüccarlara düşük fiyattan 
satmak durumunda kalırlar. Manavgat'ın 
onnan köylüleri bu konuda şunlan söy· 
lüyorlar: 

"Elimizdeki aeacln satışı için 
-
Ispor. 

ta 'daki Orma Şirketi mecbur tvtuluyor. 
Ama tüccara böyle birşart yok.Bu bize. 
odunu tüccara sat demek oluyor. "(Ah
metler Köyünden Şükrü Zor). 

"Işletmenin alaç payı her tüccara 
veriliyor. Tüccorlara sahş metreküpü 51 
TL 'dan. Tüccar bunu 600-800 TL. dan 
sahyor. Tüccarlar da bellidir. Bizim ilçe
de bunlar. geçen seneki MHP ilçe başka
nı Yüksel SenirUoğlu. Ali Rıza Azkaya 
ve Sadık Kaya 'dır. Köylülerin paylarını 
Isparta 'ya salma mecburiyen haksızlık
hr. "(Mehmet Topaca, Gebece köyünden) 

Tüccarlar kimi zaman da odunla hiç
bir ilişkileri olmadan (kaRıl üzerinde) 
odun satınalırlar ve İşletme MüdürlüAü, 
nün kapısında başka tüccarlara devreder· 
ler. Hepsi onbeş dakikada bitirilen bu 
işlemlerle onbinleri wrabilmektedirler. 
Köylüler, her ilçede egemen olan iki·üç 
tüccann, alımın tümünü kendileri yapı· 
yor görünümü vermemek için bunu yap· 

_ tıklannı sÔYlÜYorlar. 
Kesilen odunlann yansı oranında sa· 

nayi odunu aynıır. Bu Devletindir. Böy· 
lece işçinin payı azaltılmış olmaktadır. 
Geriye kalan bayaR:ı odunla tomruRun 
satış fiyatı arasında 1500 TL. (metrekü' 
pü için) kadar bir Cark vardır. Ancak, 
tüccann kesim yaptırdıRı alanlarda bu 
sanayi hammaddesi olan tomruk ayrıl· 
maz. Yangın alanlan tümüyle tüccara ve· 
rilir. Yasalar böyle düzenlenmiş. Tüccar
lar, işçileri çok ucuza çalıştırarak, yan· 
gın alanlannın çevrelerine taşarak, Çıkan 
yüklü araba sayısını olduRundan az gös
tererek karlanna kar katmaktadırlar. 
Yasalann onlara tanıdıRı "hakIOlara göre 
bile bir metreküp kesimden kazandıkla· 
nnı hesaplayacak olursak şu tabloyla 
karşılaşırız: Kestirilen odunun yansı za· 

tentüccarlOdır. Di�er yansı sanayi odunu 
olarak satılması gerekirken. baya�ı odun 
olarak metreküpü 50.TL.dan tüccara sa· 
tıbyor. Yani tüccar, bir metreküp odun 
için 25.TL. Devlete, 50·75 TL de işçi 
ücreti olmak üzere toplam 100.TL. 
kadar bir para öder. Sathııı zaman ise, 
baya�ı odun olan bölümü için (1/2 met· 
reküpü için.) yaklaşık 400.TL., tomruk 
olan yansı için 1300 TL.civannda para 
alır. Bir işçinin bir metreküp odunla 
akşamı bulduRunu gözönünde tut&rsak, 
işçi 75.TL. abrken, tüccar 1600.TL. al· 
maktadır. Çevrilen bir dizi faıldaklar bu 
karlan katmerleştinnektedir. Gerçekten 
yangın alanlan tüccarlar için çok tatlı 

. karlann saAlandıRı alanlar oluyor. 

Tomruk kesiminde: 

Canlı �açlardan elde edilen "yaş 
tomruk" Devletçe kestirilir. Genellikle 
bir işçi günde bir metreküp yaş tom
ruk kesebilir. Bunun için ödenen ücret 
50.TL. kadardıI. Orman işletmesi ise, 
bunu- 2000.TL.dan aşalı satmaz. An· 
cak, yoksul orman köylüleri içinde bu· 
lundukları alır yaşam koşullan karşı· 
sında bu düşük ücretle de çalışmak 700' 
runda kalırlar. . 

Ormanda çalışanlar, bu a�lr sömürü
nün ancak örgütlenerek geriletilebilece
Rini görüyorlar .. Artık onlar da sanayi iş· 
çilerinin kazandlRı haklann Carkındalar, 
bunun .özlemi içindeler. Sorunlarından 
söz açıldıRında. sendikalaşma, sigorta 
hakkı vb. gibi talepler öne sürüyorlar. 

ORMAN YANGıNLARıNIN 
GERÇEK NEDENI :  

Son aylarda birbirini izleyen orman 
yangınlan oldukça yoRunlaştı. Batı ve 
Güney bölgelerimizde yanglJlsız gün geç
mez oldu. 24 A�ustos günü bizzat Or· 
man Bakanının yaptıRı açıklamaya,göre, 
bu yılki yangınlann sayısı l007'yi bul· 

liklerde çalışmakta, olanak bulduklan 
takdirde de kentlerde iş bulup ye!leş
meye yönelmektedirler. Aslında köyden 
kente akım olgusu da bu tip köylerde 
oranca yüksektir. Resmi makamlarca ve
rilen rakamlara göre, orman köylerinde 
yaşayanların % 54'ü (aslında oran daha 
da yüksektir) "gizli" ya da açık işsiz
dirier. Köylülerin içinde bulunduklan 
koşullar �ltikçekötüleşmekledir ve mev
cut olanaklar geçimlerini saA'lamaktan 
uzaktır. Gözlemlenen ilginç özellikler
den biri de. kapitalist piyasayla ol�n iliş-

I 
kilerinin yaygınlıRıdır. Bundan yirmi yıl 
öncelerine kadar ekonomileri adeta "ka
palı yapılar" görünümündeydi . Pazarla 
olan ilişkileri çok sınırlıydı. Oysa bu-

Son yıllarda toplumsal gereksinimler 
nedeniyle orman alanındaki çalışmalann 
yaygınlaştırılması. bu alandaki işçi sayı· 
sını da arttırmıştır. Orman ürünleri. 
odun ve tomruk olarak iki bölüme ayn· 
lır. Bu ürünler çeşiLU nedenlerle kuru· 
yan a�açlardan elde edilir. Kimi zaman 
da canlı aRaçlar kestirilerek tomruk ei· 
de edilir. Tomruk, sanayi hammaddesi 
( kereste ) olarak kullanılır. Orman ürün· 
lerinin kesimi ve taşınması orman işçili
�ini oluşturur. Kesim ya dolmdan 

Yukarıda yangın geçirmiş bir orman alanı görüliiyor. Yangın geçiren alandaki ",aç· 
lar halen kullanılabWr nheliktedir. Işte bu alanlar. yörenin büyJJk tüccarlanna peş' 
keş çekilmekte. bunlar da yangın alanlanndaki odunları satarak biiyük vurgunlar 
vurmaktadırlar. Yangınların alhnda da bu IJurguncuların çıkarları yatmak tadır. 
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ideolojik bulanıklık cephesi 
Metin ÇUlHAOC;lU 

Ekonomik gerçekler apaçık ortada. Herkes yazıyor, herkes konuşuyor. 
Türkiye ekonomisinin sürekli ve yapısal, ama özellikle son dönemde daha da 
derinine battılı bunalım, üzerinde en çok yazılan ve konuşulan konu oldu. 
Sennaye çevreleri bunalımı ifade etmekten çekinmiyor. Sennaye iktidan 
"a�ır sanayi hamlesi" toplantılannı mum ıştıında açıyor. Sennaye iktidan
nın bakanlan enerji bunalımı karşısında çaresizUklerini açı�a wruyorlar. 

Ekonomik cephede heşey açık. Herşey biliniyor. Mevcut ekonomik 
gerçeklerin kısa ve uzun dönemde zorladılı diler "tedbir"ler de bugünden 
aşalı yukan biliniyor. Bu açıdan, MC iktidannın ekonomik portresini ve ge· 
lecetinl bugünden çizebilmek güç detil. 

Bunya kadar yapılan saptamalar hem zorunlu hem de açık. Ancak da· 
ha önemli olan bundan sonrası. Çiiıkü ekonomik alanda ortaya çıkan ger· 
çekleri politika alanına yansı�adan hiçbir yere vanlamaz. Çünkü siyasi ça
lışma "ekonomik gelişme ve gerçeklerin getirdiA:i politik deneyim" üzerine 
kurulur. Ekonomik zerçekıer, siyasal özü kavranarak bu siyasi boyutlarla kit
lelere yeniden ulaşbrılmadılı sürece, ortaya çıkan kamplaşmanın bir yanında 
yalnızca " huzursuz" ve "küskün" kitleler kalu. Yalnızca "huzuniuz", yalnızca 
"küskÜIl" kitlelerle ise siyasi mücadelede ileri adımlar atılamaz. 

O halde ne yapmak gerek'? Yapılması gerekenleri Türkiye Işçi Partisi 
Genel Başkanı Boran, geçen hafta YOROYUŞ 'te de yayınlanan demecinde 
en özlü bir biçimde açıkladı: "Temel ve sürekli görev işçi sınıfını ve müttefiki 
emekçi kitleleri örgütleyip bilinçlendinnek .. _" Boran bu temel ve sürekli gö
revin yanısıra içinde bulunduaumuz dönem ve koşullarm güncel görevini de 
şöyle açıkladı: "emperyalizme ve faşizme karşı yurtsever demokrat ğüçlerin 
iş ve eylem birlieini örgüUemek\o_" 

Temel ve giiıcel görevin yeterli bir biçimde yerine getirilebilmesi, belirli 
açıkhklara kawşulmasını, belirli adımların atılmasını gerektiriyor. Bu açıklık
lar saelanamadlAı, bu adımlar aulmadlAı sürece siyasi mücadelede yeni 
mevziler kazanılamaz. Ortaya yalnızca ham bir tablo Çıkar. Şöyle bir tablo: 
Bir yanda aksakhkları, getirdiei acılar ve bunalımlar gizlerneyen Türkiye kapi
talizmi, öte yanda yalnızca "küskün". yalnızca " huzursuz" kitleler. Bir başka 
deyişle güçlü, ama örgütsüz ve siyasal olarak ham bir potansiyeL. 

Mesele, bu kilitlenmeyi lınacak adunlann atılmasında. Kilitlenmeyi kı
rabilmek için de geniş yıeınları örgütleyecek, siyasi mücadeleye sokacak, de
mokrasi mücadelesinde seferber edeCek kesimde ve kadrolarda yaygın olan 
ideolojik bulanıklıeı aşmak gerek. Gerici-raşist cepheyi yenebilmek için önce 
Ideolojik Bulanıkiık Cephesi'ni da�ıtmak gerek. 

Ideolojik Bulanıklık Cephesi'nin örnekleri az mı'? Genel olarak demok
ratik toplumsal muhaleret, özel olarak da "cephe" girişimlerinin siyasal örgüt 
ekseninden bu denli soyutlandı�ı bir dönemde, ideolojik bulanıklılm boyutla
nnı kavramak güç deA:il. Siyasal örgüt kavramının ve gerçe�inin bu denli hasır
altı edildili bir ortamda, ideolojik bulanıklık kaçıntımaz. Çeşitli çıkar 
hesaplan sonucunda buna ideolojik bulanıkhA:ın bilinçli olarak kesif ve canlı 
tutulması çabaları da eklenince, bulanlkhk geriliee dönüşüyor. örnekleri orta
da. 

Hareketin mahkum ettili kişilerin yıllar sonra "cephe uzmalU" olarak 
piyasaya sürülmeye çabşılması bulanıkh�ın dolal ürünlerinden biri. Başka 
ürünler de var. Demomtlı#mdan, iyiniyetinden kuşku duyulamayacak kuru
luşlar, siyasi mücadeleden ve siyasi örgütlen soyutlanmanın dolal w! kaçınıl
maz bir sonucu olarak artık kendilerini "baskı grubu" olarak görüyorlar. ıdeo. 
lojik gerilik ve bulanıklık ortamında, burjuvazinin demokratik güçlerin bilin· 
cini törpülemek, demokratik toplumsal muhalefeti ehlileştinnek için uydur
dulu "baskı grupları" teorisine kimi kuruluşlar çaresiz sanhyorlar. " Baskı 

muş. Toplam 154 bin dekarlık alanın 
yandıl. söylenmektedir. Biz, bu raka· 
mın daha da yüksek olduRu karusındayız. 

Toplumsal maliyeti ölçülerneyecek 
kadar aRır olan bu yangın alanlarının 
çolu binlerce, onbinlerce dekarbktır. 
Günlük düz hesaplamayla bile herbirinin 
parasal deleri milyarlarla, onmilyarlarla 
dile getinlebilir. Yani ıon yıllarda kamu
oyunda lantanası çıkarılan mobilya, rüş
vet, kredi .. yoLsuıluklan, vergi iadeleri .. 
vb.nin tümünden daha önemüdir. Sanı
rız ki, bu ülkede orman köylilleDnin dı
ş!nda kalan insanlar bu yangınıarı, "ru
Ianb", "dikkatsiılik" .. vb. gibi nedenle
re bal lıyorlar. Nitekim resmi &.Atılann 
açıklamaları da hep bu doA'rultudadır ve 
geneUikle köylüleri suçlama eA:ilimi 
&aırlık taşımaktadır. Geçenlerde Mini
yet gazetel'inde, "eski başbakan yardım
CiSi" sıCatını kuUanarak yazan biri de 
orman yangın lan nı üç nedene indirgi
yordu : "DikkaLaizlik, tarla açmak ve el
de olmayan nedenler." Tarla açmak ve 
elde olmayan nedenler (tarladaki budan
mış danan, çalılıkları yakarken ateşin 
ormana sıçrarnası) her zaman beIgelene
bilecek, sorumlusu bulunabilecek olay
lardır. Ama son yirmi yıldır mahkeme
lerde bu tür davalar görülmez olmuştur. 
Yanaın çıkan alanlann böyle bir amacı 
olamaz. Olkemiıde orman sınırları be· 
lirlenmiştir ve yanan yerlere yine or· 
man işletmelerince dikim yapunlmak
tadır. "Dikkat&izlili" ise sürekli orman 
içinde bulunan köylülerin yapması dü-

şünülebilir. Oysa, ormanın nasıl tutu· 
şabileceA:ini en iyi bilenler ve bu konu· 
da en duyarlı olanlar onlardır. AYTlca 
yürürlükteki yasalara göre.köylerinin &I
nırlarında orman yangını Çıkması köy· 
lüler içın büyük ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır. Yangın alanı &ınırlan içinde 
bulunan köylülerin bu alandaki kuru· 
muş (cansızla,mış) orman kesiminde ça
lıştırılması yasakbr. O halde yangınıarın 
gerçek ned�!li nedir? Bunun için orman 
köylülerinin gözlemlerine ve mantıksal 
çıkarımlarına başwralım. 

NE DIYORLAR? 

Manavıat.'ın Ahmetler köyünden Os
man Koç bu konuda şöyle diyor: 

''Hiç orman köyliilü yangın çıkanr 
mı7 Bu mantık8lz/ık. Ormanı yakmak 
orman köylüıliniin kendi ekmeliyle oy
namaıı demektir. Yürürlükteki kanun
lara göre "n'rında orman yangını çıkan 
köylüler bu yangın alanında çalışhrıla
mazlar. Böylece o alandaki normal çalış
malarından da olurlar. Yangın alanları 
hep ilçede .ayılan birkaç tane olan Wc· 
earlara uerilir, onlar büyük kazançlar 
·eJllorlor. " 

ısminin açıklanmasını illemeyen Ma
navgat onnan işletmesinden sürülmÜlj bir 
memur şunlan söylüyor: 

"Yangınıarı orman i,letmainin yöne
ticileriyle iyi ilifkileri olon tüccarlar Çı
harlmaktadır. bunlan te.adü(le açıkla
mak giiWnçtür.Manavgat'ta Beşkonak, 

grubu" sözünü alızlanna almayanlar da, siyasi özden soyutlana ıoyutlana, 
giderek mevcut potansiyellerini bir "baskı grubu"na indirgiyorlaı. 

O halde çözüm ne? Çözibn, TıP Genel Başkanı Boran'ın ifade ettili 
"temel görev" ile "güncel görev" arasındaki ilişkinin ue bütünlülün net ola
rak kavranmasında yatıyor. DahR açlk bir deyişle şöyle: ışçi smıfının siyasal 
öncüsü, geUşme perspektiflerini, izlenecek yolu, yakın ve uzak hedeOeri 
teorik olarak bilir. Bu, işçi sınıfının siyasal öncüsü olmanın getirdili asgari 
Ideolojik yetkinlik. Ancak bu ideolojik yetkinlik sıyasıl çabşma ile bütünleş· 
medili, bütünleşmede yetersiz kaklllı sürece, yalnızca bu yetltinlikle ileri 
adımlar atılamız. Siyasi çalışma ne'? En kısa ve özlü bir biçimde şöyle azetle
nebilir: Başta işçi sınıfını ve genış emekçi yılınlan siyasal öncünün di.iz:eyine, 
onun ideolojik ve siyasal yetkinliline yaklaştırabilme çabası. 

"Güncel, ivedi görev" bu temel çabadan soyutlandılı, ayn ve apayn ba
Rım, .. bir hedef olarak ele almdıkı ölçüde ideolojik bulanıklık başlar. "Cep
he" yerine ıdeolojik Bulanıklık Cephesi kurulur. önce " kurulur", sonra "oku
yucu mektupları" ile taıtışmaya açılır. önce "kurulur", sonra "katılanlar"ın 
haberi olur. Şu yada bu kentte şu yada bu demokratik kuruluşun 2. MC'ye 
karşı bildiri yayınlamalanyla, bu kuruluşlar "cepheye katılmış" olurlar. 
"Baskı grubu" gibi bir kavr3mla " cephe" kavramının yanyana, bir arada gaze
te sütunlarında boy gösterdiAi ıdeolojik Bulanıkhk Cephesi böyle kurulur. 

Bu cepheyi yıkmak için çok açık olmak gerekiyor: Demokrasi ve özgür
lük mücadelesi soyut bir mücadele delil. Kısa ve uzun dönemli hedeflerini, bu 
hedeflere ulaşmak üzere mücadele edectti ekonomik-siyasal olgulan net ve 
açık bir şekilde belirtmeyen bir cephe olamaz. Her ikisine de yakından bak
mak gerekiyor: Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin kısa ve uzun dönemli 
hedefleri hem sosyalist mücadelenin nihai hedefinden hem de bu mücadelenin 
temel siyasi çalışmasından soyutlanamaz. Ikincisi, demokrasi ve özgürlük 
mücadelesi, demokrasi ve özgürlük düşmanlannm maddi bir ekonomik temeli 
oldu�u için, bu temelleri hedef almak zorunda. Emperyalizme, tekellere karşı 
mücadele verilmeden özgürlük ve demoKrasi mücadelesi verilemez. Teketlere 
ve emperyalizme karşı verilen mücadeledeki ara hedefler ise yine hem sosya
list mücadelenin nihai hedefinden hem de bu mücadelenin temel siyasi çalış· 
masından soyutlanamız. Bunları bir zincirin halkalan gibi göremeyenler, geniş 
yılınlan güncel demolaatik hedefler etrafına da toplayarnazlar. 

Günümüzde işçi sınıfının dışındaki kesimlerin demokrasi mücadelesinde 
de öncü, SÜriiJdeyici güçlerini yitirdikleri boşuna SÖylenmiyor. GWlWoiitde 
işçi sınıfının nihai hedefi ile geniş yılınlarm güncel demokratik talepleri daha 
çok içiçe geçtili için söyleniyor. Ancak işçi sınırının öncülülÜl'lden ne anla
şılacaıı üzerinde de açık olmak gerekiyor. ışçi sınıfının öncülütü, dün ve bu
gün, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde işçi sınıfının siyasal örgütünden ayn 
olarak düşünülemez. Işçi sınıfının mesleki kuruluşlan ile işçi sınırının önci.iü
lü olmız. Çünkü bugünü ve yarının gelişmelerini teorik olarak önceden göre
bilme yeteneline, işçi sınıfının çolunlu�unu bu yetkinlite ulaştırabibne ola
nalına, geniş demokrat yılınlann güncel ekonomikodemomtik talepleriyle 
kendi nihai hedefi: arasındaki halkalan kurabilme gücüne yalnızca işçi sınıfının 
siyasal örgütü sahip. 

Bünun için en gerçekçi olan, en yaratıcı olan yalnızca işçi sınıfının siya
sal örgütti Bu örgüt görev başında. Temel siyasal çabşmayı sürdürdütü, temel 
siyasal çalışma ile güncel ivedi görevlerin arasındaki bütünl\ilü kavradılı ve bu 
anlamda her ikisinin öncülülünü yaptılı için görev başında. 

Emekçi yılmlaı iki yılı aşkın, CHP iktidan umudu ile oyalandırıldı. Bir 
dört yıl daha temelsiz "cepheler" ile oyalanmasu18 ne sosyalistlerin ne de ile. 
rici demokrat ve yurtsever güçlerin hoşgörü ile bakmamatan gerekiyor. 

Avoson, Taşa.Aıl, Merkez (Çamlılepe ve 
Aynancılar) yangınlan aynı günde ve 
yaklaşık aynı saatlerde çıkartılmıştır. 
Bu tesadüf mü? Neden bunlar taşıma 
olanal, olan, yola yakın yerlerde Çı
kartılmaktadır hep? Geçen yılki müdür 
Zeki Çetiker (şimdi AP milletvekilidir) 
Salur köyü muhta"yla konuşuyordu: 
Müdür muhtaro, "Muhtor bu ormanı kim 
yakhrıyor Y "  diye sordu. Muhtar, "Siz 
çok iyi bilinıiniı" karş"ılın, verdi. Bu
gün orman yangınıOrının kimler tarufın
dan Çfkartıldılı Manavgat 'ta herkesçe bi
linir. Ama kime şikayet edeceksiniz '" 

Gebece köyünden Hasan San: 
"Yapılanların hoddi hesabı yok. Se

nelerdir orman yakhrılıyor, YoAma edili
yor, işçilerin hokl(Jrı yeniyor. Nice di
lekçeler verdim, cevapb telgraf çektim, 
cevap bile uerfmdiler. O zamanki mü
dÜN! şikayete çıktık, "Domuz köylüler, 
hayuanlar . . .  " diyerek bizleri kovdu. 
Yangınıan tüccarlar çıkarhr, çiinkü on

la"n işine yarar". 
Aynı köyden Mehmet Topaca: 
"Yongınlar kOlıtiıdır, tüccarlar toro

fından çıkarlı/". " 

ÖRGOTLü MOCADELE VE 
NIHAı ÇÖZüM 

Yukanda sergilenen, yangın alanla
nndan tüccarlann büyük kazançlar sal
ladıRı gerçeRi de göz önünde tutulunca 

yangınıan kimlerin çıkarttılı apaçık gö
rülmektedir. Yangınıann kasıtlı ve planh 
olarak çıkart,ldlRı onnanlık bölgelerdeki 
halkın gözünden kaçmamaktadır. Bir il
çede beş-altı yerde ayn.ı anda yangınıar 
çıkması, yangın alanlannın hep kamyon
la ulaşım olanlllı bulunan ye:rlerde cö· 
rütmesi, yangın alanlannın hepsinin tüc
carlar tarafından işletilmesi, ... gibi açık
layıcı nedenler üzerinde hiç mi biç du
rulmuyor. Tam tersine kamuoyu yanıl
tılarak, olaylar çarpıtılarak üstelik Çıkar
lanna çok ters dü,tül:ü halde suç orman 
köylülerinin üzerine yımlmaya çalışıl
maktadır. 

Orman onnı bakımından zaten çok 
yetersiz olan yurdumuzda yangınıann 
toplumsal maUyeti çok büyüktür. An
cak, her davranış m deteri egemen bur
juvaziye slllladlRı kArla ölçülen bir dü
zende bu tip sorunlann temeUi ortadan 
kalkmasını beklemek de hayalcilik. Bu 
alanda da ıoıyaliat bir mülkiyet ve i,let· 
me düzeni kuruluncaya k.dar kitlelerin 
sömürüsü yanında dot ai kaynaklarm 
yatması da ıüregidecektir. Tim bunlara 
kartın, orman köylülerinin öne sürdü
leri ve nisbi yaı.rlar aatlayacu çözüm
ler vardıı: Köylüler, kesim yaptınna hak· 
mm tüccarlardan alınmuıyla en uın-

V dan yanıınlann önlenebilee"ini _öylü
yorlar. notnılu'" elbette kutku ıöhi.r
mez bu ıörü,ün. Ama bu konuda ancak 
köylülerin uygun örgütlü mücadalel.ri ii
tenen sonuçlan aallayabilecekt.ir. 
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TüRKIYE ıŞÇı PARTISI'NIN "ANTI
FAŞIST MÜCADELE VE PARTIMIz" GÜN
DEMIYLE TOPLANAN "IL TEMSILCILER 
TOPLANTISI", 28 AGUSTOS PAZAR Gü
Nü SAAT to.OO'DA ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADI. TOPLANTı GENEL BAŞKAN 
BEHICE BORAN'IN, GÜNÜMÜZ TÜRKIYE' 
SINDEKI POLITIK DURUMU VE ANTI-FA
ŞIST MÜCADELENIN GöREVLERINI ELE 
ALAN KONUŞMASIYLA AÇıLDı' AŞAGI
DA BU KONUŞMANIN BIR ÖZETINI SU
NUYORUZ. 

2. MC koalisyonu ve iktidan, varlıAınl kabul et
memiz ve ODa karşı demokratik mücadelemizi nasıl 
yüriitecetim.izi düşünmemiz gereken bir olgu olarak 
karşımızdadır. 2 MC hükümetinin bir yandan koalis
yon ortakları arasındaki çekişme ve çatışmalar, öte 
yandan büyük dLŞ ve iç sorunlarla başa çıkarnama so· 
nucu düşeceA'ini hesaplarna.k ve beklemek, yanlış bir 
delerlendinne oldu�u kadar hareketsizlik ve uyu.şuk
lu�a götüren, bu nedenle de faşizmin tınnandırıhşını 
kolaylaştırıcı bir tutumdur. 

ARANAN ÇÖZüMLER, DıŞA BAGIMLI; 
GERI KAPITALIZMIN ÇERÇEVESINDE 

ARANMAKTADıR. 

Bugünden görünür bir gelecekte bir CHP iktidan 
yoktur. Böyle bir olaıahA'1 CHP kendi eliyle yitirmiş
tir. 2. MC'nin yürümeyeceA'i, sorunlan çözemeyip çö· 
keceA'i iddialan da gerçekçi bir tahmin olmaktan çok 
bir özlemin dile getirilişidir. "Sorunlara çözüm" de
nildiA'inde unutmamak gerekir ki, bugünkü dışa ba
A'ımh, geri kapitalizm çerçevesi içinde "çözüm" söz 
konusudur. Bu tür "çözümleri" ise Demirel ve koalis
yon hükümeti pekala bulabilir. Seçim öncesi yapmaya 
cesaret edilemeyen devalüasyon şimdi yapıJabilir. 2. 
MÇ'nin kuruluşunun haftasında % 4,5'luk bir devalü
asyon yapıldı biJe. Devalüasyon kesin de, şimdi tartı
şılan konu, altı ayda böyle küçük küçük beş altı deva
lüasyon mu, yoksa tek bir defada büyük bir deva1Ü8.s, 
yon mu sorusudur. Fiyatlara reszn.j zamlar başladı ve 
daha arkası gelecek. Enflasyonla mücadele isteA'inde 
ne 2. MC politikacılan, ne de burjuvazi samimi deA'il
dir, çünkü enflasyon burjuvaziye "yanyor", hükümet 
ise fiyatlara zam yapmaktan ve emiliYondan vazgeçe
bilecek durumda deA'il. Enflasyondan zarar gören işçi 
emekçi kitleler, dar gelirliJerdir. 

Kıbns sorununun çözümünün "zorluA'u" da abar
tılmamalıdır. Kıbrıs konusuna ilişkin olarak "hudut 
tasbihi" deyimi geçmişte kullanılmıştır; bu deyim al
tında "toprak ayarlamalan" yapılabilir. CHP getirildi
Ri bugünkü noktada fazla zorluk çıkararnıyacaktır. 
MSP'nin "sert" tutumu ise iç propagandaya yönelik
tir, "ciddi bir engel" detildir. Askeri ambargonun 
ABD 'nce kaldınlması Kıbns sorununun çözümüne 
baAh göründüRünden, ordu üst kademeleri de bu soru
nun şöyle veya böyle bir çözüme kavuşturulmasını is
ter. Aynca unutuJmamah ki, Kıbrıs, Türkiye Cumhu
riyeti devtetine aaır mali/ekonomik bir yüktür. Kıbrıs' 
ın durumunun "nonnalleştirilmesi"nin bu açıdan da 
ivediliRi vardır. 

2. MC hükümeti emperyalist dış kurulu, ve güç
lerle i"birlikçi yerli büyük sennayenin istedi kleri bu 
"tedbirler"i alınca ambargo kalkar, askeri yardun baş
lar, büyük krediler açılır. 

GALIp IHTIMAL, BüGüN Kü MCNIN GIDEREK 
DAHA EZICI BIR YöNETIM OLARAK 

SüRMESIDIR. 

Kuşkusuz 2. MC için bu işleri yÜrütmek kolay ol· 
mayıcutU'. Ne var ki sonlDiar, dengesizlikler, uyum
suzluklar, çeli,ki ve çekişmeler kapitalizmin özünden 
dolmak.tadar. Dünya kapitalizmin kronik bunalımının 
derinle"tili 20. yüzyılın ıon çeyreRindeı emperyaliz· 
me balımb geri kapitalist ülkelerde dar botulan düş
mek, ekonomik, sosyal, politik sorunlarla cebelle,· 
rnek kaçımhnu akibetLir. Yine de, 2. MC iktidardan 

LE ı 
uzaklaşma durumuna düşerse, bunun, bir askeri mü
dahale ile gerçekleşmesi ihtimali, bir CHP iktidan ko
alisyonuna yol açması ihtimalinden daha güçlüdür. 
Şimdilik, 2. MC iktidannm gün günden daha da anti
demokratik, daha da baskıcı, ezici bir yönetim halini 
alarak işleri yürütebildiA'ince yürütmesi daha olası gö
rünüyor. 

Bu kısa analizden Çıkan sonuç, 2. MC'ye ve omın 
ekonomik/sosyal dayanaklanna karşı verilecek demok
ratik mücadelenin uzun soluklu, dirençli ve inatçı bir 
mücadele olacaRıdır. Kendili�indenci kolay çözümler 
hayal edip beklemenin yeri yok. 

Her yerde ve her zaman faşizmin tınnandın1IŞl ve 
tam boy açık biçimde gerçekleştirilmesi ekonomik 
yapısal ve sınıfsal bir olgudur. ı. ve 2. MC olgusunu 
bu açıdan görmek gerek. Emperyalizm aşamasmlD ile
ri evrelerinde, derinleşen kronik bunalımı içinde bo
calayan kapitalizm, burjuva demokrasisine dahi açık 
deRildir; baskıcı, faşist rejimlere yatkındır. Burjuvazi 
"libera1izm"ini yitirmiştir. Devtetle bütünleşmiş te
kelci kapitalizmin, yani 
tekelci devtet kapitaliz· 
minin büyük burjuvazisi 
için "Liberalizm"in, do
mokrasinin pek işe yarar
hllA'1 kalmanuştır; tersine 
işçi emekçi kitlelerin sa
hip çıkıp uRruna mücade
le etmesiyle demokrasi 
geri teper olmuştur. Te
kelci devtet kapitalizmi
nin anti-demokratik nite
liA'i, koşullara göre, dere
ce derece tutucu, gerici, 
baskıcırejimlerden ünifor
malı veya üniformasız tam 
boy açık faşizme kadar 
çeşitlenir .Emperyalizme 
balımiı geri kapitalist ül
kelerde ise büyük burjuva

.zi Bab'daki kadar da "de
-mokrat olamamaktadır. 

Kapitalizmin ve onun 
egemen sınıfı büyük bur· 
juvazinin' dünya çapında
ki bu eRilim ve yatkınhlı 
tam kendini gÖ6tererni
yor, tam boy açık faşizm 
rejimleri dört bir yanda 
kolayca çiçek açamıyor· 
sa bu, dünya sosyalist sis
teminin güçlü varlıA'mdan 
dünya i,çi sınıfı hareke
tinden ve her ülkede işçi/ 
emekçi kitlelerin ve diRer 
demokratik güçlerin dire
niş ve mücadelelerinden 
ötürüdür. 

Bu nedenle, anti-faşist 
mücadele MC'ye karşı 
mücadele ile sınırlı deAil
dir. MC'yi ivedi hedef ah
yorsak bu, demokrasi 
düşmanı en gerici, baskıcı, 
faşist güçlerin politik dü
zeyde onda 8OmuUanışın
dan, onunla iktidan ele 
geçinniş olmalanndan
dı.r. CHP iktidara gelseydi 
de anti-faşist mücadele, 
demokratik özgürlükleri 
geni"letme ve kökleştir
me mücadelesi devam 
edecekti. İşçi,emekçi kit
leler, demokratik güçler 
açısından belki daha elverişli şartlarda devam edecek
ti ama, ortadan kalkmayacak, devam edecekti, ta ki 
gericiliRi, baskıalıRı, ta"bmi dunnadan yeniden üre
ten yapısal ve sınıfsal kaynaklar kurutulsun. Bu gerçe
Re pannak basaraktır ki, "seçimler kendi başına çö
züm deAildir" dedik. 

Fa"izmin kaynaRı sınıfsal -çeşitli kesimleriyle bir 
bütün olarak büyük burjuvazi- okl uAuna göre, faşizme 
karşı mücadele verecek ve onu geriletebilecek, giderek 
yok edebilecek güç de sınıfsaldır: ışçi sınıfı ve mütle
!iki emekçi kitleler. TekeUeşmenin sürekli mesafe al
dıRı ve tekellerin uJuaal ve uJualararaal ekonomiler 
üzerinde egemenliklerini güçlendirdikleri gii'lümüzde, 
sennaye-emek temel çelişkisinin sürekliliRi yanı sıra 

A • 
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ü 
tekelci ve tekel dışı ayınşımı ve çelişkisi günceUik ka· 
zanrnış ve giderek güçlenmiştir. Bu yüzden, işçi sınüı
nın tekellere karşı mücadele açısından sınıfsal ittifak
lar yelpazesi genişlemiştir. Ama bu yelpaze içinde te
mel ve öncü güç işçi sınıfıdır. Tüm demokratik hare

ketler ve örgütler, ne denli etkin olurlarsa olsunlar, an
cak yardımcı güçlerdir ve işçi sınıfı hareketi eksenine 
oturduklan ölçüde anti-emperyalist ve anti-fa,ist mü
cadeleye tam katkılan olur. Olkemizde demokratik 
kitle örgütlerinde bu sınıfsal bilincin oluştuRu ve ge
lişti�i gözlenmektedir. Yalnız, Türkiye'nin tarihsel ge
lişiminden kaynaklanan özgül koşullanndan ötürü, iş
çi sınıfı partisi ile sendikalar ve yine parti ile diRer de-

mokratik kitle örgütleri a.rasındalti ilişkiler ve herbiri

nin işlevi tam belirginleşip rayına oturmuş, uyumlu 
bir işleyiş düzenine kavuşmuş degildir. Bu, kendi ba
şına ayn bir konu olduA'undan, burada yalnızc'a, işbir
liAl ve dayanışma açısından bazı genel noktalara de
Rinmekle yetineceAim. 

HEM IŞBIRLI�INE HEM DE KITLESEL 
öRGüTLENMEYE UYGUN 

öRGüT BiçiMLERI OLUŞTURULABILIR 

Emperyalizm v e  faşizm toplum yapısının 'le y .. a 
mının her kesiminde etkisini duyurur ve bu etkiyi i� 
nişlebneye çabalar. Bunun için her demokratik kitle 
örgütünün kendi kesim w alanında, kendi ldUelinin 
hak w özgürlüklerine ilişkin olarak •• düreceRi, leli,
tireceRi anti-emperyalist, demokratik mücadeleai var
dır. Siyasal partiler ise toplumun tümünü kapsıyan dü
zey ve biçimde, iktidan bütününde dotrudan hedef 
·alarak, dotrudan siyasal mücadele yürütürler. Emper
yalizme ve faşizme karşı mücadelede, demokratik kit· 
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le örgütleri arasında ve bunlarla sol, ilerici siyasal par
tiler arasında paralellikler, uyumluluklar belirir. Baş
langıçta, bir süre bununla yetinilebilir de. Ama iktida
nn tam boy faşizm doRrultusunda sistemli parekete 
geçtiRi, faşizan uygulamalar, akımlar toplum yapısı
nın ve yaşanurun tüm kesitlerinde boy attıRı bir za· 
man ve ortamda böyle bir yetinme ile kalmamaz. De
mokratik kitle örgütleriyle siyasal partiler arasındaki 
-yukanda işaret ettiRimiz- işlev 'Ye nitelik aynşımı 
böyle bir yetinme için gerekçe olarak ileri sürülemez. 
Bu aynşım mutlak delil, görecelidir. Demokratik kit· 
le örgütleri siyasal partilerin yerini almaz, onların poli· 
tik işlevini yüklenemez, ama, kendi alanlanndaki uR
raşlan da ülkenin genel politik durumundan, iktidann 
niteliRinden ve izlediRi politikadan kopuk deRildir. 
Kendi kittelerinin hak ve özgürlüklerini gereRince sa
vunabilmeleri, geliştirebilmeleri için, gerçekçi ve ge
çerli, en azından ilerici bir politik görüşe ve mücadele 
anlayışına sahip olmalan gerekir. Kaldı ki, demokra
tik kitle örgütleri, genel toplumsal yapının örgütsel 
öReleri olarak, doRludan kendi topluluklannı ilgilen
diren somut sorunlar dışında ülkenin genel dış ve iç 
politikasına ilişkin olarak. da bir tavır almak, sesıerini 
ve etkilerini duyurmak durumundadırlar. Kısacası, 
emperyalizme ve faşizme karşı mücadele özünde bir 
bütündür; kendi içinde kesimler ve örgütlerarası işlev
sel bir aynşma gösterse de, birbirinden kopuk kom
partıman1ara hapsedilip daraltılamaz, güçsüzleştirile· 
mez. Siyasal örgütlerle siyasal olmayan örgütleri em
peryalizme ve faşizme karşı ortak hedeflerde ortak 
eylemlere yönlendirecek yaaa1 örgütlenme biçimleri 
mümkündür. Yalnız bu noktada unutulmamalıdır ki, 
dayanışması ve bütünleşmesi gereken temel güçler işçi 
sınıfı ve kol/kafa emekçisi kitlelerdir. Varolan örgütle
rin dayanışması ve birlikteiili, onlann, bu temel top
lumsal güçleri harekete geç�enin manivelalan ola
bilmeleri açısından öngörülür. Emperyalizme ve faşiz
me karşı büyük kitleleri demokratik mücadeleye soka
bilmek için, hem varolan örgütlerin işbirliRini ve da
yanışmasını satlayaca.k., hem kitleleri doRrudan örgüt
leyecek örgüt biçimleri oluştunı1abilir ve oluşturulma
lıdır. 

MüCADELENIN BUTüNSELLlGINI KURMAK 
PARTININ GÖREVID I R. 

Mücadelenin bütümm16Rinin bir blLlika yanı da de
mokrasi ve batllTUiızhk mücadelesinin içiçelili, anti
emperyalist mücadele ile anti-faşist mücadelenin birbi
rinden kopmazhRıdır. 2. MCtnin faşizmi tırrnandırışı
na karşı mücadele, zorunlu olarak, büyük burjuvazinin 
işbirlikçisi olduRu ve MC iktidarıOln yörüngesinden 
çıkamadılı emperyalizme karşı mücadeleyi de gerek· 
mcektir. Hem yurtsever olduRumuz, hem faşist tır
manışı durdurmak ve geriletmek isted.iRimiz için em
peryalizme karşı çıkıyoruz ve çıkacalız. Bu bilinci de 
yaYmak, yerleştirmek durwnundayız. 

Kitlesel demokratik mücadelenin bütünselliRi bu
nunla bitmiyor aslında. Emperyalizme ve faşizme kar
Şı ulusal baRımııızhk ve demokrasi mücadelesi sosya
lizm için mücadele ile de içiçe geçip bütünleşiyor. An
cak sosyalizm doRrultuaunda bir mücadele baRımaız
lık ve demokrasi alan1annda kalıcı ve .gittikçe gelişen 
kazanımlar saRlıyabilir. Batırnatzlık., demokrasi., sos
yalizm mücadelesinin bu üç yönlü bütünselliRinden 
ötla'üdür ki, baRımaızlık ve demokrasi mücadelesini ge
liştirip güçlendirmeye, bu amaçla tüm yurtsever de
mokratik güçlerin birlilini saRtamaya çalışmak. işçi sı
nıfınm bilinisel sosyalist partisi için geçici bir taktik 
sorun deRil, kalıcı, iktidara geldikten sonra da izlene
cek bir politik çizgidir. Ama sorunun bu yanıru işle
mek, sosyalist bakış açısmı kitlelerde oluştumıak wl 
geliştirmek işçi smıfının bilimsel aosyalist partisinin 
görevidir. Anti-emperyalist ve anti-faşist mücadeleye 
katılan ve katılacak olan diRer &iyasal ve siyasal olma
yan örgütlerden sosyalizm konusunda bir batlanh 
beklenmez wl iltenmez. 

IŞBIRLIGI VE DAYANIŞMA 
ÖRGüTLERIN BAGIMSIZLlGINA 

ENGEL DEGILDIR. 

Emperyalizme ve flLliizme karşı işbirlili ve daya
nışma hareketine katılan örgütlerin her biri tüzel kişi
llRini ve örgütsel baRunsızlıRml korur; işbirlili ve da
yanışma içinde sürdürülmesi gereken ortak mücadele
nin programı ve gerekleri dışında kendi görüşlerinin 

propagandasını, kendi politik çizgisini sürdürür. Bu· 
nunla beraber, her politik çizgi birleşik harekete kah
lamaz. Anti-emperyalist ve· anti-faşist birleşik hareke
te katılma açısından öznel iddialara deRil, nesnel ko
num, tutum ve davranışlara bakılır. ömeRin, dünya 
sosy'alist sistemine ve Türkiye işçi sınıu hareketine 
düşman, saldırgan tavır alıp yayınlannda ve eylemle
rinde emperyalizm ve faşizmle nesnel olarak aynı çiz
giye düşen maocularla ve kitlesel örgütlü mücadele ye
rine bireysel teröre dayanan yöntemleri benimseyen� 
lerle işbirliRi ve dayanışma söz konusu olamaz. 

İşçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi de hem di
Rer örgütlerle anti-emperyalist ve anti-faşist örgütlü 
bir mücadele oluşturmaya ve yürütmeye çalışır, hem 
de bu geniş yelpazeli hareket içinde işçi sınıfının ba
Rımsız partisi olarak. varlıRınl.korur ve işçi, emekçi sı
nıf ve tabakalarda, aydınlar ve gençlik kesimlerinde 
kendi sosyalist programının tanınmasına, sosyalist bi
lincin gelişmesine çalışır. İşçi suufmın partisi bu sos
yalizm görevini ve anti-emperyalist ve anti-faşist hare
kete ilişkin görevlerini (ki bu görevlerin hepsi birarada 
uyumlu ve kopmaz bir bütünselliRe sahiptir) başanyla 
yerine getirdiRi ölçüde. hem işçi sınıfının öncülüR'\i 
güçlenir, hem de böylesine bütünleşen bir eylemsel ge
lişim içinde kitlelerin politik bilinçleri ve mücadele 
düzeyleri yükselir, kitlelerin demokratik mücadele çiz
gisi sosyalizm çizgisine yaklaşır. Bu, zamanla ve sis
temli, tutarlı uRraş ve mücadele sonucu ulaşılacak bir 
düzeydir. Bu açıdan da baRınısızlık, demokrasi müca
delesiyle sosyalizm mücadelesi birbirinden kopanlınu 

• bir bütünlüRe sahiptir ve bu neden1e de işçi sınıfının . p�isi için sorun geçici taktik bir sorun deRil, nesnel 
gerçekliRin bir zorunıuıuRudur. 

MC'YE KARŞI MüCADELENIN 
üÇ TEMEL YÖNü 

Bu çerçeve içinde, MC'ye karşı verilecek mücade
le, MC'nin izlediRi politika gözönünde tutularak. sap
tanabilir. 

2. MC koalisyonu üç yoldan iktidannı ve dolayı
sıyla büyük. burjuvazinin iktidannı perçinlemek karar 
ve uRraşındadır. 

1.  Baskı ve ezme tedbirleriyle, 
2. İdeolojik taban oluşturup geliştirecek tedbir

lerle, 
3. Kitle tabanını nicel olarak genişletip güçlendi

recek tedbirlerle. 
Hükümet programında öngörüldü tü üzere, yeni 

baskıcı kanunlar çakartılması, Devlet Güvenlik Mahke
melennin (veya benzerlerinin) yeniden kurulması, 
kolluk kuvvetlerinin yeniden örgütlendirilip yeni yet
kilerle donatılması, bu birinci bölüm tedbirler arasın
dadır. Devlet aygıtının ele geçirilip gericileştirilmesi 
ve faşistleştirilmesi ve bu doRrultuda memur, öRret· 
men ve öRrenci kıyunı da bu bölümün kapsamı içinde
dir. Bunlann gerçekleştirilmesine ve anti-demokratik 
uygulamaların, .baskılann, saldırıların her çeşidine, 
baskı ve zclmü meşrulaştırmayı amaçlayan ırkçı,' şo
ven milliyetçiliRe karşı mücadele edilecektir. 

Hükümet programında "manevi kalkınma", "ma
nevi deRerler" üzerinde ısrarla duru1up bunlann öne
rninin vurgwanması, özünde, ne MSP'ye verilmiş bir 
tavizdir, ne de kitlelerden oy ve destek almaya yöne
lik bir taktiktir. Bunlar bir ölçüde etken olmuş olsa 
da, "maneviyat" üzerinde bu denli ısrann nedeni, fa
şizme yönelik gerici rejimin toplumda ideolojik te
menerini oluşturmak ve güçlendirmektir. 1 .  ve 2. MC 
ortaklan bir rejimin yalnızca baskı ve terörle, polis 
kuvveti ve tedbirleriyle ayakta duramıyacaRınl bil
mektedir. öngördükleri ve uygulamasına geçtikleri 
politik rejimi ve dayandlA'ı emperyalizme baRımll geri 
kapitalist düzeni kitlelere iyi ve "haklı" bir rejim ye 
düzen olarak kabul ettirme çabasmdadırlar. Banşçı, 
sosyal ad..aletçi, "sureti hak "tan görünme girişimleri
nin, kısaca, "kuzu postuna bürünmüş kurt" politikası 
izlenmesinin w tüm propaganda araçlarının buna göre 
ayarlanmasıDm nedeni budur. Kitlelerin sola yönelik. 
yükselen bilinçlenmelerini ve düzene karşı çık'şlannı 
bu yoldan duraklatıp geriletmek ve kendi saflanna ka
nalize etmek amaç ve ultraşındadırlar. 2. MC'nin bu 
uRraş .ve girişimleri karşısında kitleler içinde ve ülke 
kamuoyu önünde anti-emperyalist ve anti-faşist ideo
lojik mücadele son derece önem kazanmaktadır. Bu 
mücadele de verilecektir. 

2. MC koalisyonu iktidan bir yandan sopayı kal
dırır ve beyinleri ,1artlandırmaya koyulurken, öte yan
dan da aRızlara olabiJdilince bal çalmak politikası 

petlndedlr. Ç..,ıw emeklilik, yordım, 101)'01 ..... ııIik 
önerileriyle de kitle tabanını nicel olarak ıelitıirmek 
istemektedir. 2. Metnin bu üçüncü konwt. tiim ftat 
ettiklerini yerine getirebilmeli ktLfkuluduı. Geliri ol· 
mayan ?eya yetmeyen ailelere ge çinmeye yeter ,elir 
salIan_cat. vaadi, olamıyacak vaatlerin en batta ,.le
mdiı. Ama 2. MC ister bu vaatlerini yerine getimn. i. 
ter getirmesin bu alanda da demokratik mücadelenin 
wreceli uRraş vanlır. Dışa batırniı geri kapitalizm, 
deneesiz, uyumauz, çalkantılı, aanmtılı bir biçimde 
de aa belli bir "kalkınma hızı"m korudulu sürece 
kitlelere de bir takım kırıntılar vermektedir. varlılını 
koruyabilmek için ?ennek" zorundadır. Kitlelerin çok 
ezik, yoksul, bilinçsiz .olan kimi kesimleri bu kınntı' 
lardan memnun olabilmektedir. Şu da gerçektir ki, 
genel olarak işçi�mekçi kitlelerin beklenti çizgisi dü
şüktür. Evinde suya katuşma düşüncesine gelmemiş 
olan köylü köyüne su getirilmesiyle yetinmektedir. 
Gecekonduda yaşamayı kabullenmiş olan işçi-emekçi 
mahallesine su, yol, elektrik geldilinde, hele kendisi· 
ne gecekondusunun tapusu verildilinde sevinmekte
dir_ Oysa işçilerimizin, emekçilerimizin bunlarla ye
tinmesi onlann deRişmez kaderi deRildir. Sosyalizmin 
dünya sistemi haline geldiRi, dengeli, uyumlu, buna
lunsız ka1kmmayl gerçekleştirdili; işsiziiRi, yoksul lu
Ru, yanndan güvensizliRi yokettijti bir çatda, ne dışa 
baRtınlı geri kapitalizmin aksak, çalkantılı ve bunalım
lı ve hiç bir zaman gelişmiş ileri ülkelerle arayı k�pat
mıyacak sözde "kalkınması" gerçek kalkınma olarak: 
kabul edilebilir, ne de işçi emekçi kitleler çaRın ya
şam standartlannın çok, çok gerisinde bir yaşam çiz
gisine mahkum edilebilir. Kitlelerin, işçi emekçi çe
şitli toplum kesimlerinin bugünkü istek ve özlemleri
nin karşılanması mücadelesinin yanı sıra, onlara neler 
istemeleri gerektiRinin, gerçekte neleri hak ettikleri
nin öA"retilrnesi uRraşı da verilmelidir. Bu da, anti�m
peryalist ve anti-faşist mücadelenin bir parçasıdır. Bu
rada şu noktayı bir kez daha vurgulayalım ki, emper
yalizme ve faşizme karşı mücadele yalnızca politik dü
zeyde yürütülecek mücadele deRildir. Temelinde, tutu
cUıuRun, gericiliRin, faşizmin ekonomik ve sınıfsal 
kaynakJanna karşı, kitlelerin ekonomik/sosyal hak ve 
çıkarlanndan yana bir mücadeledir. 

Türkiye'de geri kapitalist düzen dünya emperya
list-kapitalist ilişkileri içinde ve emperyalist aşamada
ki dünya kapitalizmiyle bütünleşerek ayakta durabil
mekte, büyük sennaye sınıfı burjuvazi de emperya
lizmle işbirliRi ve ortaklık ederek ekonomik ve politik 
egemenliRini sürdürebilmektedir:. Günümüzde büyük. 
burjuvazi ve onun politik iktidarı, ABD ve Batı Avru
pa emperyalistleriyle ciddi uyuşmazlık içindedirler. 
2. MC, buna ilişkin sorunlan çözmek deRilse bile, er
geç "bir yola koymak" zorundadır. MC'nin DU yönde 
yapacaklan, ulusal batunsızlıRı ve emeRin emperyalist 
sömürüsü sorununu çok yakından ilgilendiren düzen
leme girişimleri olacaktır. Anti-emperyalist ve anti-fa
şist mücadele hem bu sorunlan, hem de Türkiye'nin 
tümüyle emperyalizme siyasal, askeri, ekonomik ve 
kültürel baRımhlıktan kurtanlması sorununu kapsar. 

Emperyalizme ve faşizme karşı örgütlü, birleşik 
:r güçler toplUıuRu oluşturmak ve getiştimıek için 

ışbirliRi ve dayanışma çaRlılan ve uygulamalan teori
de ve dünya pratiRinde çok bilinen ve görülen olgular
dır. Son yıllarda bizde de epey sözü edildi. Kanımızca 
başanlması gereken ilk iş, üst düzeyde genel ve soyut 
çaRnlardan, teorik ve ideolojik tartışmalaıdan çok, 
somut hedeflere 'ye eylemlere yönelik somut örıütlen
melerle işbirli� ve dayanışmayı pratikte oluşturmaya 
ve geliştirmeye çalışmaktır. Böyle bir Ç'\lışmarun 8� 
reci içinde, örgütlü birleşik hareketin ortak ideolojik 
ve eylemsel platformunu oluşturacak temel görüşler 
ve hedefler üzerinde waşmaya, berabertiRe daha ko
lay vanlabilir. Aynca, bu biçim bir çalışma kitlelere 
daha doRrudan ve yakından ulaşabilmeyi ve onlan ör
gütleyebilmeyi saRiar. 

Faşizmi ve destekçisi emperyalizmi gerilebnenin, 
giderek hepten yok etmenin yolu, demokratik to� 
lumsal muhalefetin böyle bir örgütlü birliRe kavuştu
nılmasından, kavuşturularak güçlendirilmesinden ge
çer. Cepheleşneye, bölücülüktür diye karşı çJkmak 
hem gerçekçi bir tutum deRildir, hem de gericililin ge 
faşizmin işini kolaylaştırmaktar. 

Tüm sınıflı toplumlarda ve sınını bir toplum olan 
Türkiye'de kendiliRinden bir kutuplaşma vardır. Bu
nun temeli sermaye�mek kutuplaşması ve çelişkilidir. 
Günümüz koşullannda bu kutuplaşma wl çelişki, özel
J.ikle, tekelci ve tekeldışı aynşımı ve çelişkisi biçimin
de ön plana çıkmaktadıı,; yani tekelci büyük sermaye 
karşısında işçi sınıfıyla birlikte diler tekel dııil ıınd 
ve tabakalar da deRişik ölçülerde yer almaktadar. Ne. 
nel olarak durum budur. Büyük aennaye sınıfı burju
vazi işçi/emekçi sınıf ve kitlelerin demokratik -ÖZlÜr
lüklerine, sosyal/ekonomik haklanna, çıkarlarına kar
ŞI bilinçli ve örıütıü saldınya geçerek öznel düzeyde 
de kutupIlLIimayı keskinleştirmektedir. Milliyetçi Cep
heyi oluşturmuştur wl bu cephe iki buçuk yıldır ikti
daıdadır. Bu durumda, yurtsever, demokrat, ilerici, 
sol güçlerin işbirliRine wl dayaruşmUlna, demokratik 
toplumsal muhalefetin örgütlenip güçlenmesine ka.f11 
çtkmak haanun deRirmenine su taşımaktan farkaI&Chr. 
KitJeler, yaşam mücadelesinde edindikleri deneyim w 
bilgilerle, ııücün birleşme ve örıütıtıomede oldulunu 
çabuk kavrayacaklaıdır. 

Tekrarlayahm: örtütlü, birletik güç yenilme.ı. 
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çay üretiminde burjuva politikası: 

KALiTESiZ tAY, MiLYARLARCA ZARAR 
' . 

DoRu Karadeniz bölgesinde, özellikle 
Rize'deçay yetiştirme denemeleri 1924' 
lere dek uzanıyor. DoRal koşullann çay 
yetiştirmeye elverişli olduRu ortaya çı_ 
kınca da devlet ruze'deçay tanrrunı yer-o 
leştirme işine girişiyor. özellikle 1940' 
ta çıkanlan 3788 sayılı çay yasası ile 
çay tekeli kuruluyor ve bir din özen
dirme önlemleri getiriliyor. Başlangıçta 
çekingen davranan halk, uzun deneyler
den sonra çay tanmına yöneliyor, Yöne
liş o yöneliş, bugün çay bölge halkının 
herşeyi. 

1939'da 2130 dönüm olan çayekim 
alanı yıldan yıla düzenli olarak genişli
yor, 1975'in kesin olmayan verilerine 
göre bu rakam 480 ile 510 bin dönüm a
rasmda tahminı ediliyor. Bu alanın %66 
si ruze, %20'si Trabzon, %10'u Artvin, 
%3'ü Giresun ve %ı'i de Ordu illeri sınır
lan içinde kalıyor. 

DoRu Karadenizde çay ekimi öncesi 
'gemen olan toprak daRılımı çay üreti·  
mindeki işletme büyüklüklerini de belir
lemiş. Küçük aile işletmeciliRinin yay· 
gınl1#l. .. Gerçekten, Çaykur kayıtlarına 
göre 1-5 dönüm genişliRindeki işletme
ler toplam ekili alanın %85 kadanm 
oluşturuyor. Ureticiler arasında yapılan 
bir araştırma da 50 dönümden büyük iş· 
letme sayısının binden çok olduRunu 
gösteriyor. Aynca 100 dönümden büyük 
işletme sayısı da göreli olarak önemli. 
Ne var ki temel sorun toprak daRııımın
daki adaletsizlikten kaynaklanmıyor. 
ÇaylıRını yanllRa verenler yok delil, 
ama bu hem çok yeDi bir olgu, hem de 
yaygın deRil. 

150 bine yakın ailenin ve 850 bine 
varan bir nüfusun tek gelir kaynaRı olan 
Kurum bir milyar lira sermaye ile kurul
muş. Bugünkü ödenmiş sermayesi ise 2 
2750 000 000. TL. Kuruluş yasasının 
4. maddesi, amaa şöyle belirliyor: 
"Memleketin tanm politikasına uygun ... 
olarak çay ziraatini geliştinnek, çay ka
litesini ısiah etmek ve işletmesini teknik 
esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazaı
isteklerine uygun mahsul üretimini saA
lama.k. 

Bu amaçim gerçek.le,tinnek için ge· 
rekli yasal yetkilerle donatılan kurum, 
teknik açıdan çok deRerli elemanlan 
içinde banodlflyor ama burjuva ikti· 
darlann elinde tam bir çiftlik anlayışıy
la yönetiliyor. Olke çapında sınıfsal ikti
darlann. uygulayanlar, yerel düzeyde de 
Çaykur'da borulanoı öUürüyorlar. tk· 
tidara gelen kendi adamlannı işe alınca 
kadrolar şişiyor, maliyet artıyor. 

çay Toplamada Burjuva Politikası 

Belli nitelikte çay elde edilebilmesi i
çin belli ölçülere uyulması gerekiyor. 
Unlü "iki buçuk yaprak" deyimi böyle 
bir ölçüden geliyor. çay bitkisinin tepe 
tomurcuRu ile onu izleyen iki yaprak 
kesilerek teslim edilmelidir. Yasalar böy
le der. Ama 1966'da dönemin iktidan 
bir yaprak daha ekler, böylece ölçü üç 
buçuk yaPrala, alınan toplam yaş çay 
da 1965'e oranla iki katına ulqır. 

Oay toplama el ile yapılır. Sovyetler 
BiriiRi maldna ile toplamada ilginç dene· 
yimler geliştirdi, ancak makina ile topla· 
marun da kendi teknik sakıncalan var. 
Rize ve çevresinde ise m8.kasla kesme 
sözkonwu. Makaata çay toplamanın tek
nik iiıııtünlükleri özetle ,öyle sıralaruyor. 
Çay toplayan işçinin elleri ve &aRlılı ko
runmu, oluyor, daha az zamanda daha 
çok çay toplanıyor, dolayısıyla wrim 
artıyor, makastan sonraki filiz daha düz
gün wrdüRü için de çayda kalite dü,me
si olmuyor. Buna kanı:1tik saRlıkb bir de
netim yoksa bu yöntem kötüye kullan
maya çok elverişli. 

Ne var ki, burjuva politikasının kısu. 
oy avCllılı böylesine teknik bir sorunu 
siyasal bir soruna dönüştürdü. Çay top
lamada makuı yasaklayan bir Pakanlar 
Kurulu karan var, ama Çaykur i siyasal 
ortamın gidişine gÖl'e bu kara" uygulu
yor yada uygulamıyor. 5 Haı-lran seçim· 
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leri öncesine rastlayan Mayıs alım kam
panyası boyunca makas kullanılmasına 
göz yumuldu. Hatta orak bile kullanıldı. 
Kimi açıkgözler, çay dallarını bile kilosu 
10 liradan devlete sattılar. Seçim sonra
sı hemen anımsanıverdi bu yasak 

Çaykur'um milyan aşan zararmda 
görüldiilü üzere ulusal ekonomi, tüketici 
olarak bizler, hepimiz, ve uzun dönem 
çıkartan açısından bizzat çay üretici bu 
uygulama sonucu çok şey kaybediyor. 

Daha başta, çay ekim alanla.ıının be
lirlenmesinde tek ölçüt olması gereken 
bilimsel �riıer"'Yanmda siyasal baskılar 
birinci planda rol oynuyor. Ne tür top
rakta, dönüm başına ne tür, ne ITÜktar 
gwre kullanılacaRı konusu bile yeterin
ce bilinmiyor. Çay a1un yerlerinin bab
çelere uzakltAı ve taşımanm &ensizce 
yapılması, toplanan yapraklann fabrika
da bekletilmesi, işlenebilen çayda kali
tenin düşmesine neden oluyor. lşlene
meyip denize dökülen çay ise ulusal e· 
konominin zarar hanesine kaydediliyor. 

Bu sorun özellikle Mayıs ayında orta
ya çıkıyor. Benzer doAal koşullarda çay 
yetiştiren SSCB'de Mayıs ayı üretimi yıl
lık üretimin yalnızca dörtte birini biraz 
aşarken, Türkiye'de yıllık çay üretimi
nin yaklaşık. %46' i Mayıs ayında yapıl
maktadır. Bunun sonucu olarak hem 
üretici, hem fabrikalar normal kapasite· 
lerinin iki, üç katı çalışmaya zorlanmak
ta, yılın geri kalan aylannda ise atıl kal· 
maktadalar. 

Çayın işlenmesindeki bu yetersizlik, 
soldurma, fırınlama, havalandırma gibi 
teknik işlemlerde de kendini gösteriyor. 
Buna baAlı olarak da işçi verimiiliRi dü· 
şiiyor. Ileri çay teknolojisi uygulayan ve 
bizde de 1949·56 arası un:ulanmış olan 
ikili fiyat sistemi ile Mayıa ayırun bu a,ı
rı yoluniuRu öteki aylara aktanlabilir. 

Işlemede üzerinde durulması gereken 
bır konu da halen çab,makta olan fabri
ka ve atelyelenleki (aınlann çok geri bir 
teknolojik düzeyde ı olmasıdır. Uzmanla
nn belirttikJerine göre MKE yapısı 1935 
model fınnlann en kısa zamanda mo
dem teknoloji ile yer deRiştinnesi gere. 
kiyor. 

Rize, Istanbul ve Ankara'daki paket
leme fabrikalan da modem teknolojiler
le donatılmalıdır. Daha önceki depolama 
aşamasında meydana gelen bozulmalar 
bu aşamada hiv, deliise önlenmelidir. 

Rize 'de çoy ekim alanı: Kimine keyif. kimine dert 

Nasıl Bir Kambur? 

Çay, ekonominin bir kamburu. Dar
boAazlaıdan biri. 1963' ten bu yana üre
tim, iç tüketimi karşıhyor. Karşılamakla 
kalmıyor, 1966'da birdenbire bir sıçra
ma yapan yerli çay üretimi, stoklann or· 
taya çıkmasına yol açıyor. 1967'den bu
yana çayda en ÖDemli sorun bu stokla
rın eritilmesi, yani iç tüketimi arttmnak 
ve ihracattU'. 

Iç tüketim ancak belli bir ölçüde artı
n1abileceRine göre asıl sorwı çaya dış 
pazarlar bulmakta. Buradaki can alıcı 
nokta ise şu: Dolal nitelikleri baJonun
dan üstün olsa da özellikle işlemeden 
doRan kalite düşükJüRü � maliyet yük
sekliA:i yerli çayın dış piyasada tutun
ma şansmı ortadan kaldırıyor. Işlen
meden imha edilen yapraklann maliye
te etkisi, üreticiye ödenen alım fiyatı
nm karşılaştırmalı olarak başka ülke
lere göre yüksek oluşu çayın rekabet 
şansmı azaltıyor. Bugün, 1 kg kuru ça
yın maliyeti 65 TL dır. Bunun 4S.5'u 
üreticiye ödenen miktar, %56,6 ' u ise 
imalat ve işçilik giderleridir. Bu yüzden 
Tekel'in iç satışları kA.r getiriyor. An
cak, ihraç edilen çayın fiyatının 80n ker
tede diişük olm ... (ortalama 3 TL/kı) 
milyan bulan zarara yol açıyor. 

Alım Fiyatlan 

Çay üreticisinin oyunu almaktan 
başka temel kaygılan olmayan iktidarlar 
çözümü, yaş çay alım fiyatını her yıl ar
tırmada bulmu,lardır. 1959'dan 1966'e 
dek 3 lira olan alım fiyatı, 1971'de 4�li
raya çıkanhm", ondan sonraki her yıl 
yaş yapraRın kilosuna ödenen fiyat yük
.. Itilmişilı. 1973: 4.5 TL. 1974: 6.25 
TL. 1975: 7.5 TL. 1976: 8.5 TL. "" 
1977: 10 TL. 

Oreticinin emeRinin kanı:ıllRınl alması 
kadar dolal ne olabilir? Pamuk, pancar, 
tütün, fmdık vb. üreticisi de emeRinin 
tam klU1lhRını almalıdır. Ne w.r ki uygu
lanan bu tek fiyat politikası her geçen 
yıl çay kalitesini düşürmekte, bu da mil
yarlarca lira ıarara yol açmaktadır. Mo
dern çay üretimi yapan ülkelerde olduRu 
w bizde de 1949-56 anuu uygulandıgı 
üzere farklı fiyatlar uygulanabilir ve hak· 
81zhkler bu yoUa önJenebilir. 

Bunun yanında, 1961-74 yıllan &ra
sında, iŞıenemeyip çay bahçesinde kalan 
toplam 291 132 ton yaş çay yapralı yü
zünden, üretici 1.5 milyar TL zarara ut
ratılmıştır. 

Neden Kötü çay lçiriyorlar? 

Teknik açıdan Rize bölgesinde yeti
şen çay en elverişli aromatik madde.ri 
içeriyor. Yani dola cömert davranmış. 
öyleyse neden yerli çay kötü? Neden 
kaçak çaya, yabancı çaya bunca talep 
vıu'1 

Çay tarurunda, çayın iflenmesi &p
masllOda ve pazarlamada yürürlükte olan 
düzenin ıonucu bu. Oreticiyi, e .... r. ay
km yaprakları toplayıp deYlete atmakla 
eleştinnek, suçlamak, çözümlerin en 
kolayı. Yürürlükteki düzeni fti bwjuft 
politikasının bilimdışı müdahalelerini 80· 
rumlu tutmak kolay ve ucuz bir çözüm 
deRil mi peki? DeRil, kesinlikle deRil. 
Oretici de biliyor ki çay Türkiye eko
nomisinin sırtında bir kambur. Ama üre
tici neden doRrucu davut olsun? 

Işletmede Artan Maliyet 

Çaykur'ca satın alınıp işlenemedili · 
için imha edilen miJyonlarca lira deAe
rindeki yaş Çlll yapralı yanında, mev
cut fabrika ve atelyelerde ı,lenen çay d"a 
ulwlararuı ölçüıere gÖl'e çok pahalıya 
maloluyor. 1977 yılı üretimi için wnini 
kuru çayın maliyeti 69,76 TL/Kı, paket-

. li çayın ise 76,64 TL/Kg.dır. 
Buracla uzmanlann dikkat ettiAi nok

talardan biri, işçi randunanının düşüktü· 
Rüdür. Gerçekten, 1977 bütçesinde gö
rünen rakamlar şöyle: Çaykur'a bal lı S6 
işleme ve 3 paketlerne tabrikası ile tek
nik atelye, Araştırma Enstitütü ve Genel 
Müdürlükte toplam 1604 memur, 8279 
daimi ve 31001 geçici işçi ça1ı,maktadır. 
Büyük yekün tutan geçici işçiler baakın 
dönemi olan MaYl8 ayı ıereksi.nimine gö
re günde sekiz saatten üç vardiya üzerin· 
den ve en az altı ay süre ile fabrikaya 
alındıRmdan, öteki aylarda tam wrimle 
çalışamamakta, bu da işçi randımanını 
düşürmektedir. 

-

2.  Be, Y�bk Planda (1966. a. 136) 
"bizdeki çay maliyetlerinde i,çiUk mu
ranannın azaltdma.sı çarelerinin arattı
nlması ve bunlar üzerinde ciddi durul-



ması ..... önerildili halde, tablo bu konu
ya ciddi olarak: eRilinmeditini gösteriyor. 
1964'te maliye.i 17,60 olan 1 Kg. kuru 
çayda, kilosu 3 TL.ya ahnan yaş yap ra
Rm maliyete etkisi % 72, işçilik ve diler 
imalat giderteri ise % 28 'de kalıyordu. 
1972'de durum şu;. Yaş yaprak alım fi
yatı 4 TL,kuru çayın maliyeti 40 TL/Kı, 
yapralın maliyete etkisi % 43,5, işçilik 
ve imalat giderlerinin payı: % 56,5. 

özellikle 1974'te büyük sıçrama ya
pan alım fiy." (626 lu.) 1977'de 10 TL. 
oldu, ne var ki, çay maliyetinin yüksek
liRi ve bu maliyet içinde işçilik ve ima
lat giderlerinin payı, çay sorununda en 
önemli darbolazlardan birini oluşturma
ya devam ediyor: 

1977'de öngörülen toplam 4 milyar, 
964 milyon, yüz yetmiş bir bin liralık 
giderin % 48'i yaş çay yapraA:ına, % 31, 
77 'si işçi ücretlerine gidecektir. 

bıraca! Sorunu 

çay sorununda bugün can alıo sorun, 
eldeki kuru çayın ihracıdır. Ne var ki so
run salt teknik deRil. Arada çok önemli 
bil' aR wl'. Onun devreden Çlkanlması 
gerekli. Çaykur aracısız dol'rudan ihra
cat yapabilir, yapmalı. Oysa özellikle AP 
çevreleri bu aRı elde tutmak istiyor. 
1974'te İstanbul'daki bir finnarun ilginç 
bir ihracat öyküsü var. % 20'si HoUanda' 
ya, % 80'j Lübnan'a gitmek üzere torba 
halinde Trabzon'dan gemiye yüklenen 
çaylar, yeniden, ama içinde boyalar ka
tılmıŞ olarak, cici ambalajlarla ve de 80 
lira fiyatla Türkiye'ye geri geldi. 1974'te 
GüneydoRu'da incelemeler yaptıran 
Gümtiik ve Tekel Bakanı TürkmenoRlu 
torba çay ihracını bu yüzden yasakla
mıştı, ama aym sorun bugün depolarda 
alıcı bekleyen çaylan da bekliyor. 

1973'te Çaykur'un bil' yayınında 
şöyle bir projeksiyon yel' alıyordu: 

"çay Kurumu, aldlRı ve almakta ol-

duRu tedbirlerle iç tüketime verilen çay
ların kalitesini düzeltmekte olduRu gibi 
iç tüketimi artırma karanndadır. Bu 8U

. retle 1977 yılında iç· tüketim üretim 
miktanna ulaşacak ve bundan sonra 
önemli miktarda çay ihraç zorunluRu 
kalmayacaktır. İç tüketimin" artmaaı ve 
artırılması ile ihraç edilecek çay miktan
mn azalma.s:ından bugün için gerçekten 
önemli görülen zararlar her yıl azalmış 
olacaktır." 

Yıl 1977 ve ne görüyoruz? Zarar azal
mıyor, tersine artıyor. 

1939'da 30 Kg. olan kuru çay üreti
mi 1967'de 207, 1960'ta 5815, 1963'te 
10133, 1966'da 23123, 1975'.e ioe 
55489 tona ulaşmıştır. 1977 yılı ürünü
nün ise 70 bin ton kuru çay olacaRı tah
min ediliyor. 

Tüketim ise aynı düzenlilikle artmı
yor. 1946'da 667 ton olan tüketim, 1960 
ta 7754 tona, 1975'te 42513 tona ulaşı
yor. Bu rakamın önümüzdeki 5 yıl için
de 70 bin tona gelip dayanacatı, bu 
miktarı aşmayacatı hesaplanı);or. _ 

Çaykur 1977 yılı işletme 'bütçesi ra
kamına göre 1976'dan 1977'ye 53 bin 
ton kuru çay devredilmiştir. Bu stok un 
eritilmesi gerekirken 1978'e devredilece
Ri tahmin edilen tasnifli kuru çay mikta
n 4 bin ton fazlası ile 57 bin tona ulaŞ
maktadır. Kg. maliyeti 65 TL.den olmak 
üzere, 3,7 TL.yı aşan bir mali deterdir 
söz konusu olan. 

En iyimser hesaplar, 1976-82 dönemi 
sonunda Çaykur elinde biriken 80 bin 
ton kuru çayın ihracatını gerçekleştir
mek zorundadır. 

Bu darboRazı aşmanın yolu üreticiyi 
cezalandırmaktan geçen çözümler değiL. 
Yanlış politikalann bedelini üretici öde
memelidil'. Sosyalist bil' düzeni, sosyalist 
bir düzene geçişi beklemeden de yapıla
cak, yapılabilecek işler var. 

önce tarımsal aşamada yapılması 
mümkün olan verim artışı satlanmalıdır. 

Işlemede ayrı dertler söz konusu 

Maliyeti gereksiz yere yükselten olgular 
ortadan kaldınlmalı, özellikle Mayıs ayı 
ömetin Kafkasya'dakine benzer bir bi
çimde deterlendirilmelidir. Kalitenin 
düşmesi önlenmeli, kaçakçılıRın üstüne 
üstüne gidilmelidir. Bütün bunlardan 
sonra da dış piyasaya açılmada aracılar 
devreye kesinlikle sokulmama1ldır. 

Tüm bu önlemlerin bugünkü iktidar
larca alınmıyacaRı, alınamıyacatı ortada. 
Ama gene de bunlan hel' yerde tekrarla
makta yarar var. Çay üreticisi geniş kit
leler bunlann bilincine wrdıkça halk 
düşmanlannın iktidar olma şansları aza
lacak, sosyalistlerin her konuda en ge
çerli ve en gerçekçi çözümleri önerdik
Ieri ortaya çıkacak. 

Çözüm 

Çay, bil' sorun, önemli bir sorun. Ulu
sal ekonominin milyarlan ziyan ediliyor. 
Sorun üç ana noktada özetlenebilir. Çay 
tanmında bilimsel ve teknik ğirdilerle 
daha iyi çay yetiştirilebilir. İşletmede 

Mayıs ayı izdihamını önleyerek çayın 
imhası önlenebilir, işleme teknikleri iyi· 
leştirilebilir. Pazarlamada özellikle ihra
catta aracılara başvunnakslZın yeni ola· 
naltlar bulunabilir. 

Açık yürekle bu sorunlara yaklaşıldı' 
Rında görünen odur ki çay ın bir sorun 
olmaktan çıkarılmasında üret.icinin Çı' 
karlanna ilk bakışta ters gelen bazı ön· 
lemler alınması gerektitidir. Çay üretici· 
si ürününü en yüksek fiyat.la devlete sata
bilen üreticidir. Çaykur, yasanın saptadı
Rı nitelikleri taşımayan yapraklan salın 
almaktadır. Oreticiler de bunun bilincin· 
dedir. 

Gene aynı açık yüreklilikle belirtmek 
gerekir: Oretici devteti kendinden saymı
yor. Devtetin yaş çaya ödeyeceRi her 
fazla kuruşu, oranın diliyle "domuzdan' 

kopanlmış bir kıl" olarak görüyor. Bur- : 
juva partilerinin tahterevalli gibi inip 

' bindikleri devtet, bugünkü yapısıyla üre
ticiye somut gerçekleri anlatıp ulusal Çı' 
karla yerel çıkarı baRdaştınnayl göze 
alamaz. 

Peki ne yapılmalı, nasıl yapılmah? 
Çaykur zarardan kurtanlmalı. Kim kur
tarabilir? Oreticinin kendisi. Nasıl? Gö
nüllü olarak içinde örgütleneceti gerçek 
anlamda demokratik kooperatifler aracı
hiıyla Çaykur'un yönetiminde söz sahi
bi olarak ve onunla çıkar açısından öz
deşleşerek. Karına ve zaranna katıldıRı 
bir işletmeyi ise elbette benimseyecek, 
onun zarar etmesine yol açan bugünkü 
uygulamaya karşı çıkacaktır. Böyle bir 
örgütlenmeyi ise ancak sosyalistler saw
nuyor. 

Yapılacak olan bir başka iş de, üreti
cinin eline geçen paranın wrguncuya \le 
türedi milyonerlere kaydırılmasının ön
lenmesidir. Bu büyük gelir kaynaAı, üre
ticinın yönetiminde söz ve karar sahibi 
olacaRı demokratik kooperatifler eliyle 
çevresinin temel gereksinmelerinin kar
�ılanmasında deAerlendirilmeliC:ir. 

"En pahalı enerji olmayanenerji'Ini? 
TüRKIYE'DE EGEMEN SıNıFLAR IçiN, ÇARPıK VE ANARŞIK BIR YA
PıDA GELIşEN SANAYILERI IçiN FIYATı NE OLURSA OLSUN MUT
LAKA ENERI I SAGLANMALlDIR. MALIYETI ETKILEYEN GIRDI AR
Tı ŞLARı ISE NASIL OLSA HALKıN SıRTıNDAN KARŞıLANACAKTıR. 
KıSACASı "EN PAHAlı ENERJI oLMAYAN ENERJIDIR" SLOGANı, 
ELEKTRIGI KULLANAN YADA KULLANAMAYAN TüRKIYE HALKı
NıN DEGIL, SERMAYEN IN ÇıKARLARıNı YANSıTMAKTADıR. 

Son günlerde, sermayenin öteden beri 
sık sık kuııand�ı, "en pahalı enerji ol
mayan enerjidir" sloganını 2. MC hükü
metinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nı İnan 'm a�zından da duyduk. Sermaye 
öyle buyuruyorsa, İnan başka bir şey di
yemezdi elbette. Tek deAişiklik, Inan ta
rafından "enerji" yerine "elektrik" söz
c�ünün kul\an�ması. 

Elektrik enerjisi kesinti ve kısıtlama
lan yeni de�i1. Ancak sorunun yarattıeı 
tepkiler ve zararlar bır yana, "ilgililer" 
in gerçek dışı deterlendinne ve suçla
malan yine temeldeki Çıkmazı gözlerden 
saklamayı amaçlıyor. Suç, çalışanlara 
yüklenmek isteniyor. Oysa diRerieri gibi 
bu sonın da etkisini en çok duyuran bir 
politik sistem sorunudur. 

YANLI Ş POLITIKA 

Bugün özellikle büyük kentlerimizde 
3 saatten 6 saate kadar varan elektrik 
kesintileri yalnızca sanayiin deA:I1, elekt
okten yararlanan halkın da sonınudur. 
Elektrikten yararlanan diyonızi çünkü 
bu sınırlı olanaktan nüfusun % 50'sl ya
rarlanamamaktadır. 

1970'lerden bu yana artan enerji tale
bine karşın, üretim hızı aynı artışı gös
teremerniştir.Uretimde büyük ölçüde 
tuel-oil kullanılmaktadır. Petrol ithal 
eden bir ülke olarak Türkiye'de elektrik 
enerjisi üretiminin % 40'1 (uel-oil sant
ralleri ve gaz türbinlerinden 'aBlanmak
tadır. Bu ise, maliyet artışı ve döviz kay
bı kadar üretimin dışa baBımhh�ınl da 

.getirmiştir. Büyük ümitler baBlanan Ke
ban barajının yapunınm gecikmesiyle, 
artan eneıji açıj!ı yine petrole baBınıll 
üretim üniteleriyle kapatılmaya çalışıl
mış, ancak bu geçici ve yanlış önlemler 
de yetersiz kaldlAından eneıji açlAı hızla 
büyüyerek bugünkü duruma gelinmişti�. 
Geçen süre içerisinde programlarda yer 
aldItı halde bitirilemeyen yada zamanın
da yapıınına başlanarnayan santrallerin 
eksikliei, temel sorun olan üretim yeter
sizli�inln dogmasına neden olmuştur. 

Yatırunlann gecikmesinin yanısıra, 
enerji üretiminde kuııanılan birincil kay
naklar üzerindeki tercihler de yine temel 
sorun olarak, sennaye çevreleri ile ilgili 
uzmanlık kuruluşlan arasında tartıştla
gelmiştir. Olkenti., 80 mılyar kilovat
saatlik su potanSiyeli ile Avrupa'da 5. sı
rada yer alırken, % 9'luk yararlanma o
ranı ile yine Avrupa'da son sıradadır. 

YARARLANI LAMAYAN 
. 

KAYNAKLAR 

Elektrik enerjisi üretiminde kul1anıla
bilecek linyit _yataklanndan yeterince 
yararlanılmamıştır. Sürekli önerildiei 

...halde, sennaye için başka kar olanakları 
saRladllından, devletleşthmelere karşı 
çıkıimış, saghkIJ bil' envanter araştırma
sından bile kaçınllmıştır' "Son yıllarda 
hidrolik ve Iinylte dayalı projelere önce
lik verilmeye başlanmışsa da, daha önce 
yetersizlik nedenleri arasında belirtilen 
finansman sorununun doRurduRu yatı
rım gecikmeleri, engel olma niteliklerini 
korumaktadırlar. 

Enerji yetersizHginin yanısıra, bunah
mı daha da artıran arazılardan da söz et
mek gerekir. Sürekli ve yedeksiz ÇalıŞ' 
tırılan jeneratör gruplan bakımlan yapıl
mad�ından birer ikişer anzalanınakta
dır. Sayılan nedenlerle. 1973'den beri gi
derek artan elektrik enerjisi açı�ı günde 
3-4 milyar kilovat saate ulaşmıştır. Bu
gün ülkemizde üretilen elektrik enerjisi 
miktan ancak bil' tatil gününün ihtiyacı
nı karşılayacak kapasitededir. 

Sennaye iktidarlan, halka karşıt poli
tikalannm sonuçlannı gizlemek için, 
dikkatleri başka yönlere çekerek kamu
oyunu yanıltma yöntemine sık sık baş
vururlar. Enerji sorununa bil' kambut da
ha ekleyen Keban'daki anzalar üzerine 
2. MC'nin Enerji Bakanı "işletme hatası" 
olduRunu Ileri sürerek suçu teknik ele
manlann ÜZerine yıkmış, gerçekte ise 
anzalann daha büyük boyutlara ulaşma· 
sını engelleyen teknik elemanla" baskı 
altma almak istemiştir. Oysa anzalann 
işletme hatasından deeil, proje hatasm· i 
dan dogduRu hemen anlaşılmıştır. Ger
çek suçlular proje ve danışmanlık hiz
metlerinl yapan yabancı tekellerle onla
nn işbirlikçileri olan iktidarlardır. 

Nüfusumuzun yanya yakın bölümü 
elektrikten yararlanamazken, tasarruf 
tedbirlerinden, 75 yerine 60 vatlık am· 
pul yapılması gibi gülünç önerilerden söz 
eden Enerji Bakanı, gerçekte sermaye
nin kendisinden beklediklerini yerine ge
tirmeye çalışmaktadır. 

"NASIL  OLSA HALK öDEYECEK" 

Sermayenin çieneye çiRneye sakız 
haline getirdiRi "olmayan enerji en pa
halı enerjidir" sloganlOa, tnan diplomat
Iılını zedeleyecek bır biçimde balıklama 
atlıyor. Bu slogcnm altında yalan anlam 
şudur: Her ne pahasına olursa olsun 
elektrik. Bunun somut karşllıRı Ise gaz 
türbinlerine öncelik ve hız verilmesidır. 
"Olmayan elektrik en pah.hsı" Ise, öz-

MlM UYK US UZ 

"çIZGILERLE SANA YI 76"DAN 

kaynaklara dayalı rantabl işletmeler ye· 
rine 10 kat daha pahalı üretim önerileri 
bile bu mantık içinde karlı olacaktır. 
Sorunun kendi içinde diiA'iinlenmesi, 
sermayeyi �pek ilgilendinnemektedir. 
Çarpık ve anal'Şik bil' yapıda geliştirilen 
sanayileri için fiyat ne olursa olsun, 
mutlaka elektrik s�lanmalıdlr onlarca. 
Maliyeti etkJleyen girdi artışlan ise nasıl 
olsa halkın sırtından karşılanacaktır. Kı
sacası, bu slogan elektriRi kullanan \Le 
kuııanamayan halkın detil, sermayenin 
çıkarlannı yansıtmaktadır. 

DiRer tüm sorunlar gibi enerji sorunu
nun köklü çözi.D'nü de bu alandaki üre
tim ve tüketimin merkezi bir biçimde 
planlanmasından, yani yapısal bir deti
şıkılkten geçmektedir. Bu Ise, h_Ika her 
açıdan pahalıya oturan burjuva iktidar
larının işi deAıldır. 
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Vera Hikmet 
Nazım Hikmet'i 

anlatıyor 

Pablo güldü: 
- Deli de�i1, dahi, dedi. Şimdi gö. 

rüısün. Baksana, Alberto, Nazım soru
yor, deli misin ne, diye. 

A1berto gülerek yarutladı: 
- Deli de�i1im. Sadece Ispanya'da 

yaşamaya devam ediyorum. 

---

Nazım'ın evleneceğini öğrenen 
taksi şöförü �ord,,:: 

"BUNCA YIL 'HAPiS 
YATTINIZ, BIIMADINIZ MI?" 

zın anlamını açmak istedim Nazım,dedi. 
- Mükemmel bir buluş bu. MuUaka 

di�lIecek, bak göreceksiniz. Delişık 
kentlerde, d�işik ülkelerde dikecekler_ 
- Ve küçük bir aralıktan sonra Nazım 
sordu. 

- S�b�ınızda ıspanya'ya dönec�i· 
nize inamyor musunuz? 

Alberto: 
- Evet, diye yanıtladı inanarak. 

Ama vatana boş elle dönemem. Çok ça
lışmalıyım, öyle ki, hep çalıştı�ımı, bir 
heykeltraş olarak kaldı�ımı görsünler. 
Anlatabildim mi? 

- Evet, kardeş. Ve ne kadar iyi an-

- Gördün mü. Yaşamak için Parisle 
gitmedi Miro, Salvator DaU ve Picasso 
gibi. Oysa Alberto, modern ıSpanyol 
heykeltraşbk sanabnın babası, halkının 
övÜDcüdür. Ama, bilirsin, Picasso biraz 
eli sıkı olmakla beraber, sofrasındaki bö
reein yarısını Alberto 'ya göndermişlir. 
Herşeyi onunla böliişmek istiyordu. Al· 
berto'nun sözü Picasso için çözüciiydü. 
Onun için yeni resimlerinin tiin röpr� 
düksiyonlannı, tüm kitapianm ona gön
derir ve Alberto ne diyecek diye endişe 
duyardJ. - lıyorum ben sizi! İşinizi mükemmel 

KJara peçeteyle şampanya kadehle
rini siler, A1bertoysa bir gece sergisi için 
yer hazırlarken anlatıyordu bunlan Pab
lo fısıltıyla. 

"BU HEYKELI NEREYE DIKMEK 
ISTERDINIZ?" 

Acele etmeden ve şaşkınlıkla seyre
diyotduk Alberto'nun heykellerini. Hey
keller bir yerlerden geliyor, geliyordu. 
İspanya 'nın Devrim 'in ve Rusya 'mn tim
salleri daracık odaya giriyordu. Theriya 
�alan, Kastilya kadınJan, awcunun 
içinde horoz bulunan Rus güzeli duru
yordu d�işik düzeylerde ... 

Hiç unutmam Nazım, nasıl sarsmıştı 
seni kalkık elinde bayrak tutan bır kadın 
heykelı. Heykel büyük d�i1di, bir metre 
var yok,oysa gelecetin büyük dünyasını 
içinde taşıyordu. 

- Bu heykeli nereye dikmek isterdi
niz? diye sordu Nazım Ilgiyle. 

- Faşizmin olmadIli her kentin her 
büyük alanına. Elbette Madrit'te, elbette 
Moskova'da gönnek· isterdim onu. ör
ne�in Manej 'in önünde mükenunel bir 
alan var ... Ben Moskova'yı çok severim. 

- Anıt yeterince yüksek olmalı, de
lil mi? 

- Yirmi metre kadar, diye yanıtla
dı Alberto ve gülümseyerek: Bay�ıını· 
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yapıyorsunhz. Yazık ki, daha önce ta
nışmamışlZ ... 

NAZıM ALBERTO'YU HATıRlıYOR 

Sabaha karşı ayrılıyorduk. Pablo bi· 
raz önce Alberto 'nun ar�an olarak 
verdi�i bir heykeli övünçle tutuyordu 
elinde. Nazım ona açık bir imrenmeyle 
bakıyordu ve kendini tutamayarak sor
du Alberto'ya, eserlerinden birini sat
maz mı diye. 

Pablo, Alberto'nun yarutım çevirme
di, arna sok�a çıkb�ımızda Nazım'a, 
SovyeUer Bırliline geldi�1 yıl A1berto' 
nun evinde bulunduAunu cidden hatırla
madı�ını mı sordu şaşarak. 

- Hayır, diye yanıtladı Nazım. 
- Şimdi Alberto bana;o zaman tele-

ton edip Nazım ve Aragon'la gelecej!imi 
söyledi�imi batulattı. Bir gece geç vakit· 
ti. Sabahın saat dörtlerine kadar otur
muştuk onlarda. Bir de Alberto'nun oR
lu, dördümüzün birlikte resmini çekmiş
ti. O zaman iki tablosunu da satın almış
tın. "Kışın bir Başkırt Köyü Peyzajı" 
ile bir natünnort. O zaman Alberto'nun 
iki natünnortu vardı ve hepimiz, sen, 
ben ve Aragon, onları satın almak Iste
mişök. Fakat Alberto birini bana, öbü· 
rünü de sana vermişti. 

- Ne diyor.ıun sen? O tablolar AI-

berto'nun ha? Satın aldıRım adamın yü
zünü büsbütün unutmuşum. Nedense 
genç bir İspanyol res5amuı fırçasından 
ÇıkmıŞ sanıyordum. Artet, kardeş, o za
man henüz gelmiş.tim. Çevremde o ka
dar çok yeni yüz vardı ki ... Benim Türk 
kalamda herşey kanşınışb. Alberto'nun 
tablolan mükemmel! 

O gecetien sonra Alberto'yla karşıla. 
şır olduk. Pierre Courtade'ın, Lurçat'ın, 
Babayev'in .onu mutlaka gönnelerini is
terdin. 

Işte böyle girdi A1berto senin hayab· 
na,Nazım. Senin son yıOanndaki ruh ha· 
linde onun ömeeinin ne büyük rol oyna
dı�ının, Alberto belki farkında d�i1di. 
Siz sanat, dünya görüşü, parti ve kader 
kardeşiydiniz. 

Evet, Nazım, beni batışla, sen bizi 
bırakıp gitmeden altı ay önce Alberto' 
nun Moskova'da öldüRünü sana söyleme
dim. Böylece o, senden önce dönmüş_ol
du anayurduna. Şimdi IspanyoOar ona 
bır müze yapmışlar, bunun için merak 
etme, artık onun başına kötü bir hal ge
lemez. 

Geçenlerde bana harika bir kitap ar
m�an ettiler. Adı: Alberto. Kitap kü
çük biÇ. mesajla başlıyor. Mesajı Picasso 
yazmış. 

"Hepimiz ona Alberto derdik, hemen 
hemen kimse soyadını hatırlamazdı. 
Alberto: Işte o kadar! Bu yeterOYdi, 
çünkü bir tek Alberto vaıdı. 

Eşsiz bir mizah duygusuna sahip güç
lü ve derin bir karakteri vardı. Aynı za
manda kınayıcı ve Iyi olabiUyordu. 

triyan bir adamdı, 1937 Paris Dünya 
Sergisinde gösterdiAl ve şimdi aranıp bu
lunması gereken o heyket gibi. 

Alberlo 'nun eserleri, çaA'lmlZln bir
çok sanatçısına halırı sayılır etkide bu
lunmuştur. 

Ulke ve eserleri, sanat kaygısı uyan
dırmışı ıspanya 'da akademizm ve gerici 
konformizmle baglnnnı koparan yenı sa
nat çlRırlarını beslemiştir." 

HAREKETLI AMA INCE 

Nazım resim sanatına . yabancı deRB
di, ve ondan çok iyi anlayan usta, akıllı 
ve tiıız bir d�erlendiriclslydl ... Ilginçtir, 
Nazım kimi kez, gerçekte pek de be�en· 
medi�i bir temslll, kıtabı, şIIri, müzl�1 
övebilirdi, ama ressama ve mımara hiç
bir 

,
zaman yalan söylemezdi, hatta yala-

nına çok muhtaç olsalar bile. Ressam
lara, ç�daş resim düzeyinde çalışmalan 
için yön vermeyi onlara yardım etmeyi, 
onlan aydınlatmayı kendine borç bilir· 
di. İçtenlikle, açık yürektilikle, ama ne
zakeUe, konuya ilgi duyarak yapardı bu
nu. Ve çok heyecanlamrdı, sanki biri 
tarafından kendi sanatı eleştiriliyormuş 
gibi. KonuşUrken son derece coŞardl. 
Kollarını sanar, yerinden fular, oturur, 
batırtnaya varan yüksek sesle konuşur
du. Yanında bulunan eşyalan devirlr, 
muhataplannm ayaklanna basar, m .... 
nın üstünde olanlandöker, uralardı, ama 
tavır ve harekeııerinde Incetik '" güzeDi. 
Ai de korurdu. 

Son derece geOşmlş bır kompozisyon 
ve renk duygusu vardı. Yalnız resimde 
delil, hayatta onu çevreUyen herşeyd.e. 
Ama resim, kuşkusuz, bu bakımdan 
onun için soluk alınan bir pencereydi. 
Temiz, olgun, canlı renklere bakuken
kara olsun, san ya da mavi olsun - bun
lan tuvaiden içiyor gibiydi. Kumaşlar
dan, tabloludan, gÖkyüzünden, otomo
billerden renkleri sanki içine çekiyordu. 
Herşey renklere boyaruyordu onun için: 
YaRmur, asfalt, miiıik, insanlann �sleri, 
aynIık ve gelecek. Konuşması ilgi çekici, 
coşkulu , mecazlıydı Rus dilinin grame
nni hiç bilmez, içinden nasıl dotarsa 
öyle konuşurdu. Sözcük d�arcıAı çok 
zengin oldueu için konuşması şaşılacak 
kadar tam, serbest ve kendine özgü bir 
gliıelllkteydi. 

"BıKMADıNIZ MI?" 

Şaka etmesini severdi. Bir gün taksiy
le Nlkah Dairesi'ne gittik.Evlenmek Için 
dilekçe verecekök. Arkadaşım Tosya' 
yla ben teksiden çıktık, Nazım ise kaldı 
taksi parasını ödemek için. Biraz sonra 
gülerek salona girdi ve: "Şorörle aramız· 
da öyle Ilginç bir konuşma geçö kı'" 
bayılırsın" dedi. "Sordu bana: . Arte
dersiniz, yoldaş, sJz Nazım Hikmet ol
mayasınız? - Evet, Nazım hikmet, de
dim. - Afedersiniz, dedi, evlenmeye mi 
geldiniz? - Evet, kardeş, evlenmeye, 
karşılıeını verdim. O bana üzünti.iü üzün
tülü baktı ve : - Nazım yoldaş Nazım 
yoldaş! Bunca yıl hapis oldunuz. Bıkmı
dınlZ mı1 dedi. Ben de onı: - Alışbm, 
kardeş ne yaparsın .. Alışkanlık! dedim." 

DEVAM EDECEK 
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Vance: Ortodolu 'daki "aşa 

Orta DoRu bunalımının bugün vaıdlRı 
qamada, eskiden bel baRianan bir kapı 
kapanırken bir başka kapının açlldlA'ma 
tanık olunuyor. Orta Dotu'daki son ge· 
lişmeler. taraflardan birinin oyalama ve 
aldatma amacıyla uzun süre ayakta tut· 
tulu sorunun "arabuluculuklar" yoluyla 
çözülmesi olanaRını giderek lıuırulmaz 
ve gerçek dışı bir olasılık haline dönüş· 
ti.irüyor. Yeniden kendisini kabul ettiren 
olanak Filistin halkının ulusal haklannm 
verilecek tutarlı ve sürekli bir mücadele 
ara�ıyla ısrail'e ve bölgedeki ve tiin 
dünyadaki emperyalist giiçlere ve onla· 
nn her türden müttefiklerine kabul etti· 
rilmesidir. Orta DoRu'da artık saflar be· 
lirginleşmekte ve herkes tavnnı kuşkuya 
yer bıxakmayaca.k. biçimde açıklamakta
dır. Bütün bu netleşme sürecinin ortasın
da ortaya çıkan gerçek şudur:Bunalımm 
çözümü ve şu anda varolan anlaşmazlı
em giderilmesi temel bir soruna, Filistin 
halkının ulusal varotma hakkının gerçek
lik kazanmasına baRlıdır. 

En az yirmi yıldır, emperyalist pro· 
pagandanın tek çabası gerçek sorunu 
tersyüz ederek inatçı bir yanıltma kam· 
panyasını sürdürmek olmuştur. Onlara 
göre, Orta DoRu'daki gerçek sorun Is· 
rail Devletinin varolup olmaması ve ts
rail halkının ulusal haklannın tehlikede 
bulunması idi. Çok eskiden - Ahmet 
Şukeyri 'nin Filistin Kurtuiuş örgiilü' 
nün bqında bulunduRu ylUarda- Filis· 
tin örgütünün ıSrail devletinin ortadan 
kaldırılmasını amaçladıklan doerudur. 
Ancak bu savın emperyalizmin bir pro
paganda metaı haline gelmesini saRla· 
yan, ABD 'nin bölgedeki en sa,e-lam müt
tema, gerici arap yöneticileri olmuştur. 
Zira Filistin 1i1erin bu tezini durmadan 
ylneleyip onu bir uzlaşmazlık aracı kı
Lıtına büründüren bu yöneticilerdir. An
cak aradan geçen süre, bu liderlerin iç
tenUkleri .. i ve mücadeleeiliklerinl (!) 
açıkça kanıtlamışbr. Bu aynı zamanda 
Filistin kurtuluş hareketinin yöneticile
rini ve bir bütün olarak Filistin halkını 
bilinçlendiren olgulann başında gelmek
tedir. Gerçekten de yaklaşık otuz yıl· 
dan bu yana İsrail halkının ulusal varlı
Rı hemen hiçbir zaman tehdit altında 
olmamıştır . 

1967 'deki Altı Gün Savaşı'run hemen 
erwsinde kendilerinin hiçbir toprak ta
lepleri olmamasına karşın, İsrail'in orta
dan kaldmlmasını amaçlayan bir örgüt
le diyaloga girerneme çaresl.zlielnin ken
dilerini bu yola iıuRine dünya kamu· 
oyunu inandırmaRa çalışan l.rall'U 
yöneticiler bugün gerçek yüzlerini &akla
ma gereRini duymuyorlar. 

MOŞE DAYAN BARIŞ YANLıSı MI? 

Eski Işçi Parti 'II Moşe Dayan, bugün 
Likud Partisi yönetiminin en sorumlu 
aRIZianndan biri olarak FKö'nün hangl 
biçimde olursa olsun banş görüşmeie· 
rine katıimasına karşı oldukiannı .öylU· 
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Cyrus Vance'ıo gaZıSı ertesinde Ortadoau: 

FiLiSTiN HALKıNıN DAVASı 
BELiRLEYiCi BiR AŞAMADA 

yor. Gerekçesi de var. Dayan'a göre 
FKö'nüo, BM'in ünlü 242 sayılı karan
nı ' tanıması yetntiyor. (BM Genel Ku
rulu 'nun 242 sayılı karan ıSrail devle
tinin tanındıRı karardır. Ancak bugün 
bu karara Filistin halkının bttAımslZ bir 
devlet kurma hakkının tanınmasını ön
gören yeni bir maddenin eklenmesi söz 
konusudur.) Zira, yine Dayan'a göre 
Filistinliler bir "Yahudi Devleti" olarak 
İsrail'i kesinlikle yok etme konusunda
ki kararlılıklanndan hiçbir şey yitirme
miştir ve bunu uygulamaya koymak için 
fırsat koliamaktadır." Dayan şöyle di· 
yor: "242'nin Filistiniiler lehinde deRiş· 
tirilmesi söz konusu oldueunda ABD, 
BM GüvenUk Konseyl'nde veto yetkisI
ni kuUanacakbr. Bu konuda İsrail'e te
nıInat verilmiştir:'. Bu açıklama ısrail 
yöneticilerinin ne derece banş yanlısı 
olduklannı kuşkuya yer vermeyecek bi
çimde göstermektedir. 

Böylece, Carter yönetiıninin, barış· 
Çı ve "yeni" dış politikası bır kez daha 
tüm açıklıeıyla gözler önÜlle serilmiş 
oluyor. ABD Dışişleri Bakanı Cyrus 
Vance'in Orta D�u sorununun çözü
müne "katkıda" bulunmak lilere için
de bulundueumuz ayın başlannda böl
geye yaptlRı diploma�k "bombaıdı· 
man" özünde İsrail 'e sa1dırganllRımn ko
runaca�ı yolunda yeni güvenceler ver
mekten ibaretti. Nitekim Vance'in ziya
retinin hemen ardından İsrail yetkllileri 
işgalleri altındaki Batı Şeria' toprakla· 
nnda üç ye.pi yerleşme merkezi kuracak
lannı açıkladılar. Bu koşuUarda, yapıl
ması düşünÜıen Cenevre göri.işmeleri ko
nusundaki tüm tartışmalar fiilen tüm 
geçerliıiRini yI�rmiş oluyor. ıSrail Dış· 

-işleri Bakanı MoŞe Dayan, ısrail'in s0-
nunda kendisiyle görüşmeyi kabul etme
si için, FKö'nün ne yapması gerektiRi 
yolundaki bir soruyu tek kelbneyle ya· 
nıtlıyor. "Hiçbir şey." Dayan bu ya
nıtıyla İsrail'in savaşa başvurma konu-

sundaki kararlılıRını tüm çıplaklıRıyla 
doRrulanıış oluyor. 

CARTER YÖNETIMININ 
"YEN I "  POLITIKASı 

Filistin sorunu apaçık ortada. İsrail, 
bir Filistin devletine karşı çıkacak araç
lan, ABD buntan kendisine sal'ladıel sü
rece fiilen elinde bulundurmaktadır. Bu 
noktada, Cyrus Vance'in son gezisi dola

yısıyla ortaya Çıkan ABD 'nin Orta DoRu 
politikasının aldıRı yeni biçbni gözden 
geçirmek yararlı olacaktır. Kissinger 
Orta DoRu 'ya yaptııtı gezilerde, "Küçük 
adımlar" adını verdiRi poUtikasıyla Arap 
ülkeleri yönetici çevrelerinin saea kay
masını hızlandırmayı ve ABD 'nin 
önerdiRI çözüm yolunun çeşitli bileş-' 
kelerini yerleştirmeyi hedefliyorı bunun 
için de ABD 'nin "arabuluculueuyla", 
ekonomik güvenceler ve "karşılıklı" ta· 
vizlerin anlaşılması gerektiRini öne sürü
yordu. Bugün Kissinger diplomasisi bir 
anlamda mevcut meyvalanm vermiştir. 
Arap yanmadasında Suudi Arabistan'ın 
başını çektiRi bir grup ülke OPEC'in sür· 
dünlÜRü ve kapitalist ülkeleri gerçekten 
güç durumda bırakmayı bqaran politi· 
kanın yumuşatılmasından yanadır. Mı
sır'daki Sedat yönetimi ülke içinde Na
sır'cılar ve tüm ilericilere karşı büyük bir 
terör uygulamak ta ve buna paraİel ola
rak Nasır döneminde oluşturulan Mısır
Sovyet dosttueunu her geçen gün dina
mitlemektedir. Suriye, Lübnan içsava
şında emperyalist çıkartannın savunucu
su görünümünde olmuştur. ıSrail ,hala 
eski ıSrail'dir. tlrdün kralı Hüseyin ise 
Batı'nın mutemet adamıdır. 

Bütün bunlardan güdülen asıl amaç 
beUidir. Bölgedeki ilerici güçleri etkisiz

. leştirip onlann dünya sosyalist sistemi 
ve tüm devrimcilerle olan b�lannı za
yıflatarak Orta DoRu'da ABD emperya· 

Slyon;,t Begin: Arap Halklarının DÜfmanı 

lizminin egemenlieini ve hegemonyasını 
saA:lamak. Cyrus Vance'in son gezisini 
aynı amaç çerçevesinde görmek gerekli. 
Carter yönetimi, Sovyetler Birliei ve 
FKö'nÜl1 katılrnayacalı bir Cenevre 
Konferansı dÜşIÜ'yor. Bunun için Arap 
ve ısrail bakanlannın katı1ac�ı bir ha
zırlık konferansının koşullan Vance'in 
son gezisinde görüşüldü. Ne var ki, tiin 
darbelere karşın FKö'nün gücünü yitir
memesi ve Filistin halkının tek yasal 
temsilcisi olmayı sürdürmesi olgusunu 
da gözönünde bulunduran ABD yöneti
cileri "ılımlı" bir Filistin devletinin ku
rulması olasılıgını da gözden bÜ5bütUn 
ırak tutmuyorlar. Ancak bu devletin 
kendisine "göz kulak olabilecek" bir 
Arap federasyonu içinde bulunması ıe
rektitini belirtiyorlar. Fakat bu iki yön· 
lü Amerikan poütikaslOın bir çeüşkisi 
var. Orta Dotu'da bugünkü statükonun 
korunmasında ve sürdürülmesinde em
peryalizmin Çıkan olduRu muhakkak. 
Yalruz bu durumun sürüncemede ka1ma
sı gerici ve emperyalizmin müttefıki 
Arap yöneticilerini kendi ülkelerinin 
emekçileri karşısında güç durumlara so
kabilir. 

FKÖNüN GÖRüŞü 

Ya FKö ne düşünüyor? Işte EI Fe· 
tih Devrim Konseyi Genel Sekreteri 
Macit Ebu Shrar'ın görüşleri: 

"Adil bir çözüme ulaşmanın güç 
olacal' kanuındayız. Zira, bunun ger
çekleşmesi için dört koşulu" biraroya 
gelmeş; gereklidir. Birinci koşul çeşit· 
li Arap ülkeleri arasında anlaşma ve 
uyum solkınmosıdır. Oysa ne yazık ki, 
bu söz konusu degildir. Mısır-Libya ça
hşması da bu gÖTÜŞümüzü dairulamak-
tadır. . 

"Ikinci koşul. Arap ülkekriyle lııroil 
arasında en azından askeri bir dengenin 
olmasıdır ki. bilindili gibi, bu koşul da 
gerçekleşmiş degildir. 

"Uçüncü koşu� Sovyetler Birlili ile 
güçlü boRların en azından ABD ite ısrail 
ar08ında varolan kadar güçlü bollann 
kurulmaSıdır. Çünkü Sovyetler Birlili 

Arap ülkelerinin Arap ulusal kurtuluş ve 
ilerici hareketinin gerçek dosttulur. Ne 
yazılı ki bu balıar, bazı Arap yönetim w
riin polih'k yanlışlan sonucu gevşemiş
tir. Biz Arap ülkelerinin. Sovyetler Bir
Iili ;� sıkı bir işbirlili içinde olmaksı
zın ne savaşa başuurabilecekleri ne de 
bonşı soAlayabileceklen'" kanısında de'i
Uz. 

"Nihayet, dördüncü koşul olarak 
dünya kamuoyunun ve ilen'ci güçlerin 
Arap ülkelerinin ve Filistin halkının ya
nında olması gereklidir. Bu. bugiin bir 
gerçeklik olmakla birlikte. uluslararwı 
dayanışmanın geliştirilmesi gerekir. 

"Bütün bunların ış!lında, ABD 'nin 
Filistin halkının kaderini kral HÜleyin 
gibilerin denetlemeıini öngören çözüm 
önerisi Filish'n halkının aleyhinedir. 

"Bunun için A merikan önerisine kar
şı kararlı bir mücadele veriyoruz. " 

Cyrus Vance'in son ıerlsinde karşı
laşt.ıı güçlükier Shrar'ın açıklamalarını 
doRnıtuyor ve günümüzde emperyaliz
min çıkanna uygun bir çözümü uygula
maya koymanın son derece güç oldu' 
Runu gösteriyor. Çünkü ulusal varolu, 
mücadelesi veren Filistin halkı kendı 
gücü dışında tüm sosyalist ülkelerin, 
tüm dünyadaki ilerici güçierin ve diler 
ülkeler ulusaı kurtuluş hareketlerinin 
destetinden yararlanmaktadır. 
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"Sanot sırf gÖMürdeki gerçeklili 
temsil etmekle kalmaz. Bir sanat ya· 

r-�--------------------------� gelişim doğrultusunda çok önemr. .., 
yönlendirici bir öge olduitunu kanıtlar. 
"'Insan çevresinin bir işleYi olarak dejiil, 
toplumsal gelişmenin etkin bir ilkesi, 
tarihin itici gücü olarak alınır ye kendi 
çevresi ile tarih üstünde ful bir etkide 
bulunarak onları deiiştiren ye kendisine 
düşmanca olan koşul ye durumlarla 
çaıışan biri olarak .. rilir." (aynı eser) 

pıtl, 18erçeklilin\ bir benzeri olsun diye 
düjiöıiimemiştir." (Gerçekçiliğin Tari· 
hi, 80ris Suckhov, Bilim Ya.yınları) 

Gerçekliğin öziiıe, gÖrÜ1li"deki ol
guların kökenine nasıl inilecek? Bu
nu satıayacak bir "'k bilimsel yöntem 
var. O da bilimsel soyutlama. Yani, 
bilimle sanat arasında öyle aşılmaı bir 
dUYar yok. Şöyle de söyleyebiliriz: 
bilimsel yöntemi en iyi kullanan en iyi 
sanatçıdır. Eğer bir kişi sanatsal anla
tıma ve giderek bağımsız saMuai 
düşilımeye varamıyorsa, o kişiye sa· 
natçı denemez. Bilimsel soyutlamanın 
sağladığı en önemli yarar, toplumsal 
çözümlemenin daha sathkh yapılabilme 
olanağıdır. Sanat kolları içinde, toplum
sal çöziinlemenin en çok yapılabildiği 
"roman", ele almak daha doğru olur. 

Sosyalist 
gerçekçi li k, 
bağımsiz 
sanatsal 
düşünmedir 

BIREY ILE TOPLUM ARASINDAKı 
ÇATıŞMA 

Birey-toph.m çatışması her zaman 
ele alınan bir konu olmuştur. fakat 
ancak sosyalist gerçekçilik i ileriye ve 
yeni bir toplum dÜlenine yönelik... Y� 
rum getirebiimiştir. Eleştiri .. ı gerçek· 
çilikte, en belirgin biçinini Baluc'ta 
bulan ve giiıiiııüze dek süregelen bir 

Yazar, ele aldığı temel konuyu, yani 
som.ıtu kendi kafasmda böHinlere ayırır 
ve her olguyu diğerinde" ve somut 
bütiiıden soyutlayarak derinlemesine 
inceler. Böylelikle nesnel gerçekliğin 
öziiıe inilebilir. Işte romalıın nesnelliği 
de budur. 

Tacettin NECIBOÖlU 

birey-toplum ilişkisi ele alınıp işlenir. 
Toplumsal sorunları ve toplumun yoz
laşan değer yargılarını gören insanlar 
çıkar ortaya Balzac'ın ve diğer eleştirel 
gerçekçilerin romanlarında. 

Ancak bu yeterli deği L .  Ileriye dönük �------------------------------� 
Bu romanlarda bireysel mücadelenin 

açmazı da kendiliğinden sergilenir. 
Çiiıkü sonunda bireyin hayalleri yıkılır. 
çoğu kez ölii; "yada karşısında müca

yorum getirecek yazar bununla yetinemeı. Somut gerçeği yeniden yaratmak 
zorundadır. Olguları artık eskisi gibi yada rasgele değil ,iç bağlantılarla belirli 
bir -yöne doğru değiştiklerini görerek bütiiıleştirir. Gerçeğin yeniden yaratıl
ması açık taraflılık gerektirir. Romanın partizan karakteri de burada yatar. 

SOSYALIST GERÇEKLIGiN TARIHSEL KöKENI 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları, diiıya kapitalizminin en asalak, 
en sallantılı döneminin başlangıcıdır. Diiıyanın dört bir yanında sosyalizm 
mücadelesi güçlenir, etkinleşir. işte bu koşullar "yeri tarihsel bir durum, yani 
diiıyayı silip s�üren çalkantılar ve değişi�likler geti rmiştir sosyalist gerçekçi
liği".  işçi sınıfı ve tıalR" kitlelerinin artan rolü, daha geniş kitlelerin sosyalizm 

. doğrultusunda eylemlere yönlendirilmesi sosyalist gerçekçiliğin kitlelerin 
sanatı olmasını sağlar. Gerek başta SSCB olmak üzere sosyalist sistem, gerekse 
sosyalizm yolunda, bağımsızlık, demokrasi ve barış için mücadele veren güçler 
sosyalist gerçekçiliği geliştirip zenginleştirmektedirler. "Sovyet edebiyatı sos
yalist gerçekçiliğin en olgun ve en gelişmiş bir üriiıüdür." (Aynı eser) 

Sosyalist gerçekçiliğ� basit bi! estetik yenilik olarak görmemek gerek. 
Çiiıkü iyiye, ileriye, güzele doğru ilerleyenler salt estetik değişikliklerle yeti
nemezler. 0, burjuva sanatçılarının işidir. Aynı mesajı yeni yeni biçimlerde al
layıp pullayıp öniiııüze getirenler, onlardır'., Sosyalist gerçekçilik, ideolojik 
ve estetik ilkeleri birleştiren "bir çeşit bağımsız sanatsal düştiımedir." (aynı 
eser) 

INSAN VE TOPLUMSAL ÇEVRE 

Yaşam tarafsız bir zemin midir? Toplumsal çevre ile dural (sakin), ken
dine kapanık bir öge midir? Bu iki soruyu açarak yanıtlamak gerekiyor. 

Natüralizmin en temel yanılgısı ve sosyalist gerçekçiliğin iistünliiü bu 
noktada daha iyi görülebilir. Başta Emile Zola olmak: üzere natii'alistlerde ya� 
şam, tarafsız bir zemin, toplumsal çevre ise dural, kendine kapanık bir öge 
olarak verilir. Sosyalist gerçekçilikte çevre, insanların tamamıyla ona baş eğ
dikleri, sadece onun koşullarının ürünü oldukları bir kadercilik olarak ele 
alınamaz. Sosyalist gerçekçi yazarın yapıtlarında çevre, tarihsel gerçeklikle 
uyum içinde akışkan ve değişken bir ögedir. Toplumsal çevre aynı zamanda 
karakterlerin yaşamlarını ve karşılıklı ilişkilerini etkileyip onların karşısına, 
iradelerinden bağımsız tarihsel gelişimin eğilimlerine göre yerine getirilmesi 
gereken görevler ve çözlimesi gereken sorunlar çıkartır_ 

Işte J)u uğraşında insan, çevreye edilgence bağımlı olmadığını ve nesnel 

Bağımııı%lık 
Demokrasi 
Soıı"ali%m �n 

GöREV 
Türkiye İş�i Partisi'nin 

gazetesi GöREV'İn 
ı O. sayısı �ıktı 
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dele ettiği topluma pes edip kendi ideallerine hıyanet edişiyle bir çözLIne 
varr." (aynı eser) 

Oysa sosyalis
'
t gerçekçi romanlar "sosyalist toplumun kuruluş pratilin

de de insanın kişisel ve toplumsal yanları arasında, yani kendi kişisel çıkarları 
ile bir bütün olarak toplumun, büttiı halkın çıkarları arasındaki boşluğun 
ortadan kaktırılmasını de 'almıştır." (aynı eser) Eleştirel gerçekçilikte, bireyin 
gerekleri ve emelleri ile içinde bulunduğu toplumsal koşullar arasındaki bal
daşmazlığın yansnılmasıyla yetinilir. Sosyalist gerçekçilikte ise bireyin gelişi
minin öniiıe set çeken koşulların ortadan kaldınlıp yeteneklerini en iyi geliş
tirip özgür ve güvenli bir biçimde sürdürebileceği elverişli koşulların yaratıl
ması siiecini görebiliriz. Olayların itici gücü idealleri için mücadele eden insan 
değil, tarihin akışını yönlendirebilen ve toplumu dönüştiiebilen kitlelerdir . 

TARIH ROMANI VE SOSYAliST GERÇEKÇiLIK 

Tarih, sınıfsız toplumdan başlayıp tekrar sınıfsız topluma varacak olan 
bir süreç. Ama bir kısır döngü değiL. Son aşamada ulaŞılacak sınıfsız toplum 
başlangıçtakinden çok farklı. Bu genelleme her toplum için geçerli. Vanlacak 
yer belli ama her toplumda tıpatıp aynı biçimde gerçekleşmiyorJşte nesnel 
tarihsel süreçte öznel etmenlerin rolü burada çıkıyor ortaya. Öznel etkenler 
denilince de akla sadece "kahramanlar" yada "önderter" gelmemeli. üretici 
güçlerle üretim ili,şkil�rinin bağıntısı ve "Sınıf mücadeleleri her toplumda deği
şiklikler gösterir. Daha ileri bir düzenin mücadelesini veren sınıf ve halk kit
leleri kendi önderlerini yaratır. Önderin çıkabilmesi için kitleler halinde mü
cadele veriliyor olması gerekir. Yoksa önder kendi başına kitleler yaratıp 
devrim yapacak değil. Sosyalist gerçekçi tarih romanı nesnel tarihsel siieci 
doğru anlayıp o siieç içinde öznel etmenleri ve önder leri yerli yerine koya
bilir. "Eleştirel gerçekçi tarih romanı, yalnız başına kalmış bireyi ve besle
diği emelleri, tarihsel sürec in asıl itici gücü olarak görürken, sosyalist gerçek
çi edebiyat, tarihte bir isim bırakmak isteyen kişiyi, çağının ilerici fikirlerini 
sa\1Jnmasl ve kitlelerln özlemlerini dile getirmesi gereken bir kişi olarak gö
rür." (aynı eser) 

Sosyalist gerçekçi tarih romanları, burjuvazinin kafamıza sokmaya ça
lıŞtığı yanlış tarih anlayışını yıkmaya yardınlel oldJğu ölçüde işlevini yerine 
getirir. Sosyalistler geçmiş olayları derinlemesine araştırmalı ve doAru bir ne
denseilik içinde yorumlamahdır. Tarihsel olaylardan kaynaklanan daha çok 
roman yazılmalıdır. Sağlıklı ve tutarlı bir tarih bilinci gtiıiiııi.iz.deki olayları 
daha iyi anlamaya ve geleceğe dönük dejierlendirmeleri de daha doğru yapma· 
mıza yardımcı olur. 
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SSUB'DE YEREL 
YONETIMIN 
GOREVLERI, 

ORGUTLENMESI 
VE DENETLENMESI 

YEREL YÖNETIM ÜZERINDE HALKıN -DENETIMl KO
NUSUNDA SOVYET SISTEM! ÇOK ETKıLİ MEKANIz
MALAR GETIRMEKTEDIR. KOLLEKTIF HALK DENETI
MtNlN ILK BıÇtMl HER YIL EN AZ BIR DEFA ÇALıŞ
MALARıNı HALKA AÇIKLAMASIDIR. BU AÇIKLAMA
LAR öZELLIKLE ıŞÇı öRGOTLERlNE VE TOPLUMSAL 
öRGOTU:RE SUNULMAKTADıR. BU UYGULAMA KOL
LEKTif HALK DENETlMtNI PERçINLEylel BIR ROL 
OYNAMAKTADıR. 

Doç. Dr.. Metin KAZANCI 
Yakında ülkemizde yapılacak olan yerel yönetim seçimleri yaklaştık· 

ça yerel yönetimJn bir türü olan belediyeler üzerinde zaten yolunlaşmış olan 
tartışmalar daha da artacaRa benziyor. Biz, bir dizi yazıda Bata ülkelerinin ba· 
zılannda gönlüeüınüz sosyalist belediyelerle sosyalist ülkelerdeki belediyele
rin, daha dotrusu yerel yönetimlerin görev ve yapılarını açıklamanın yararlı 
olacaelDI düşündük. Sosyalist belediyeleri daha sonraki bir yazıya bırakarak, 
şimdi sosyalist bir örnek olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birlieindeki 
(SSCB) belediyeleri ele almak ,, 'bunların ön planda olan görev, yetki, yapı ve 
deneUenme sorunları üzerinde dunnak istiyoruz. 

SSCB ·de yerel yönetim oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Çünkü sis
tem bir açıdan federali2'Jl1, özerk yönetim üzerinde kurulmuş. Siyasal açıdan 
ülke 15 federe cumhuriyet, 20 özerk cumhuriyet, 8 özerk bölge ve 10 ulusal 
bölge içennettedir. Bunun yanında salt yönetsel açıdan SSCB, 6 toprak 
(territoire) 114 bölge, 2926 eyalet, 1933 kent, 452 ilçe, 3467 kasaba ve 
40.907 köyden oluşmaktadır. 

YEREL YÖNETIMIN ,GöREVLERI 

SSCB Anayasasında merkezi yönetimin görevleri ilke olarak belirtilmiş 
olup bunun dışında kalan ve yerel nitelik taşıyan hizmetlerin hemen hemen 
tümü yerel yönetimlere bırakılmıştır. 1936 Anayasasının 14. maddesinde 
görüldütü gibi merkezi yönetim; haberleşme, havacılık, dış ticaret ve dış iliş
kiler, denlzcilik, büyük endüstri işletmeleri, ulusal savunma ve yargı konula
nnda yetkili kılınmıştır. Bunun yanında aile ve evlilik ile ilgili genel ilkelerin 
saptanması, devlet mgortalannın di.iıenlenmesi, para ve kredi yönetimi gibi 
konular da merkezi yönetimin görev alanı içinde bırakılmıştu. Bunun dışın
da kalan ve vatandaşın günlük oldueu kadar geleceelni de yakından ilgilendi
ren birçOk konuda yerel yönetimler SÖZ sahibidir. Yerel yönetim SSCB'de 
öylesine önemlidir ki hem demokratikleşme, hem halkın katkısını daha çok 
satlama açısından birer örnek yönetim birimi, hem de kendilerinden çok 
önemU görevler beklenen birer kalkınma ajanlan yada üniteleridır. Yerel yö
netimlerin yetkili ol�uRu alanlar ve sorumluluRunu yüklen,ııeı işletmeler şöy
le sııalanabilu: Yerel endüstrinin sürekli çalışmasını sallamak ve işletmelerin 
yönetimi, yol yapımı, şehireiUlin tiin sorunlan ile ulraşma ve konut yapımı, 
satış mBlazalannın kurulup işletilmesi, yerel ticaretin düzenlenmesi ve sallan. 
ması, lokanta, kahve w gmnoluın açılıp işletilmesi, gıda maddelerinin satışı 
Için büyük mıeazalarm açılıp Işleölmesi ve beslenme Ile Ilgin tüm çalışmaların 
yapıiması, bölge içi taşımacdık ve taşımacdıe,n yan dalları Ile uaraşma, Hko
kul eeitlmlnin .. Ilanması, tiirn .. alık hizmetlerinin halka sunuiması, hasta
hane ve poliklinfkIerin açılıp lşletilmesl, müze, tiyatro, sinemalann açılması 
ve işleöimesini .. elama. 

1960·lardan bu yına yetel yönetimlerin Işleyi, ve yetki alanlannda 
önemll deei,lkliklere gidlldiei bilinmektedir. Kru,çof"1a başlayın "'adem. 
merkeziyetçi yaklaşım·· XXII. Kongre'de dile getirilmi, ancak daha sonra 
XXlD. ve XXIV. Kongrelerde ıynı sonuca varacak· farklı yöntemler öneril· 
mittir. önce köy yönetimlerinden bı,lanarak Ilçe, ayalet vi! bölie dıı.eyln-
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de yetld genl,Ukleri yıpılmı, 1974 ·de de uYllllaml tım yerel yöneUmIenı 
geç.rU olacak biçime getiriimi,tir. Bu yeni düzenleme, kıırnuoy\ınun tartı,
masına sunulan yenı anayasa tasansında da demokratik merkezlyotçlllk (yani 
tiirn organların seçimle I' ba,ma gelmesi, bu organların halkı hesap wrmeol 
ve üst organların aldıaı kararlara uyma) vi! halltı açıldık, glzlililin kaldınlmMI 
ilkelerinde anayasal ifadesini bulmaktadır. Hemen ekleyelim ki yerel yönetim
lerin tabandan ba,layarak yetki .. l,leyl,lednln deel,tIrIlmesl ınayasa! bir 
düzenleme oimayıp yasalar ve yönetael kararlarla gerçekleştırilmi,tır. 

YEREL YÖNETIMIN ORGANLARı VE IŞLEYIŞI 

a. Yerel Sovyet: Yerel sovyet üyeleri o bölgedeki vatanda,ların oyuyıı 
seçilir. Her yönetael böıge Için ayn bir yerel sovyet ve yönetim kurulu olu'
turulmaktadır. Yerel sovyet yerel yöneUmin tartlfllla ve denetieme görevini 
yerine getiren en büyük organıdır. Belirli aralıklarla toplarur. En az üç ki,i
den ohışan sürekli sekreteryası aracdıeıyla aimı, oldueu kararların uygularmı 
derecesini ve yönetim kurulunun çalışmalannı denetler. Yerel sovyetin bir de 
halkla i1i,kiler bidmi bulunmaktadır. Bu bırım halkın Istek ve yakınmalarını 
saptar ve aynı zamanda çalışmalar hakkında halka bilgi verir. 

b. Yönetim Kurulu: Yürüboe görevi bu kuruldadır. Hem kendisini se
çen Yerel Sovyete hem de merkezi yönetimin birimlerine karşı sorumlululu 
vardır. Yönetim kurulu üyelerinin herbiri ayn bir sorunla ulraşıı. Her sorunla' 
ilgili olarak kurulmuş burunan müdürlükler ve daireler bir yönetim kurulu üye
sinin gözetimine verilmiştjr. ömetin endüstri kuruluşlarını, okulları, hastaha· 
neleri, müzeleri, sinemaları vb. ayn bir daire ya da müdürlük, yönetim kurulu
nun belirli üyesinin başkaniıeında işletir ve sorumlulueunu yüklenir. Ayrıcı 
Yönetim Kuruluna yarduncı nitelikte teknik ve yönetsel komisyonlar bulun
maktadır. 

c. Danışma Yönetimi: Yerel Sovyet ve Yönetim Kurulu dışmda kalan 
adma Danışma Yöneami diyebilecelimiz birimler de yerel YÖIletimin çev
reyle ilişkisinde önemli bir işlevi yerine getimıektedir. Bu birimler için hedef 
halkın yönetime katılmasını sallamak ve bu konuda girişimlerde bulunmak· 
tır. Kimi kez işyerinde, kimi kez aynı mahalle, sokak hatta binada oturan va. 
tandaşlar için danışma toplantıları düzenlenerek halkın yerel yönetimin ça· 
Iışmalan He ilgiU olarak Istek ve yakından saplarur ve görüşleri alınır. Bir ça
lışmada bel!rtildlline göre yerel yönetimin eksik yanlarını ve aksaklıklannı 
en iyi saptayan çalışmalar bu damşma toplantılandır. DanUima yönetimi Çı· 
lışma konulannda sendikaların, ulusal elitim, kültür ve spor konuluında da 
Komsomol'un (Gençlik örgütü) görüşünU almaya mecburdur. 

\(EREL YÖNETIMIN DENETLENMESI 

Yerel yönetlmlerfn üç ayrı orgınca denetlendilini görüyoruz. Bu dene
timlerin ilki savcı tarafından yapılanıdır. Savcı bölgeye merkezi yönetim tara
fından (Yiikaek Sovyet) atanmaktadu. lkind tiir denetım yönetsel blrinilerln 
kendi üst organlannca yapdanıdır Id, bu denetime alt sık merkezi yöneUm 
kanşmaktadır, Bu bir çeşit hiyerarşik denetimdir. Sendika Genel Merkezinin 
çalışma hukuku Ile ilgili olarak ve Maliye Bakanlıaının yerel birimlerince para
sal .. işletme açılarından yapmış olduklan denetim en sık ve en etkili olanlı
ndır. 

Ancak aSli üzerinde durulması gereken konu, yerel yönetimin üzerinde 
halkın denetimidiı. Çünkü bu konuda sistem çok etkili mekanizmalir içer
mektedir. Kollektif halk denetiminin ilk biçimi her yerel sovyet ya da yöne
tim kurulunun her yıl en az bir defa çalışmalannı halka açıklamasıdır. Bu 
açıklamalar özellikle işçi örgütlerine ve toplumsal örgütlere sunulmaktadır. 
Çünkü yerel sovyete seçilecek adaylar bu kuruluşlarca önerihnektedir. Dolayı
siyle yerel sovyet içinden çıkacak yönetim kurulu iiyeleri ve öteki yönetsel 
görevliler baştan itibaren bu kuruluşlann dolaysız denetimi altına girmekte
dirier. Bu uygulama kollektif halk denetimini perçinleyld bir rol oynamakta· 
dır. 

KoHektlf denetimin bir başka türü Halk Denetim Komiteleri tarafından 
yapdmaktadır. Bu komiteler sendikalar, yerel sovyet ve toplumsal örgütlerce 
seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. 1968 yılında yapılan bir deaişlklikle bu ko
mitelere gönüllü vatandaşların da katılması .. elanmıştır. lşleime bazında pla· 
nın gerçekleşip gerçekleşmediRinin denetiminden, hucamaların hangi 
amaçla nerelere yapıldıRı. mikro tercihlerin hangi yönde kuUanııdllına kadar 
oklukça geniş ve önemli bir alanda komitelerin denetim yetkisi bulunmakta
dır. Asıl olarak ekonomik sorunlann denetimini yüklenmiş olan bu komitele
rin ceza venne yetkisi de bulunmaktadır. 

Siyasal nitelikli ve yerel yönetimlerin işletmelerinde kadro oluşturulma
sı ile ngiU konularda Ise Komünist Partisi ve Komsomol'• yetki tanınmıştu .. Bu 
iki organ denetlemelerinln sonucuna göre disiplin cezası tatbik edebilmekte
dir. Yetki tim yönetsel birimleri kapsamaktadır. 

Toplu denetim yanında bir de vatandaşlata tek başlanna yönetime dj· 
lekçe venne, yakınıda bulunma biçiminde oluşan bir bireysel denetim yolu 
açık tutulmuştur. Ancak bu denetimin yalnızca basına Yan5lmış olanluı etkili 
olabilmektedir. 

Götüldütü gibi SSCB 'de yerel yönetim tümüyle üretici ve düZenleyici bir 
işleve sahlp bulunmaktadır. Yerel yönetim. devletin vatandaş karşıSındaki gö
rünümü, gUnlük sorunlarının çözümUnde dayanak noktasıdır. Aynca XXII. 
Parti Kongresinden sonra ortaya çıkan deel,lklikler ve farklı bir yöntem dene
yerek de olsa vatandaşların yönetime katılmalannı sallayıcı kunl w uygula
manın varbiı yerel yönetimi timüyle emekçilerin bir yapıtı durumuna getir
miştir. Halk katılımı en küçli< yerel birimden başlayarak en üst düzeye kadar 
ulaşmakta. yerel yönetimin tum öte yandan önceki dönemlerden oldukça 

farklı olan bugünkü yerel yönetim anlayı,ı, demokratik merke:rJyetçllill ıe
ni,letld ve açık yönetimin Ilginç bır örneeınI .. rmektedir. 4 Hazıran 1977· 
de kamuoyunun tartı,masına sumılan Anıyasa tallalında da IÇıklandıal gıbı 
merke:rJ yönetlmde oldulu kadar, yerel yönetimde de bu tki ilkenin v..,eçll. 
mezUal Israrla belirtilmektedir. Ancak önce de belirttiilmi. gibi yıırel yöne· 
tlmde 1960ıardan sonra oomutla,ıo ve uygulanmıya konulın demokratik 
merkUıyetçlUlln her vatandaşın hakkını korumadı, bürokralinin biliııen en· 
gelierini ı""ada, ve yaşam dıı.eylnl dlha dı yli<leItmecle önemU bir rol oy
nayıcaeı ınIa,�maktadır. 
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