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i MADEN -IS -KONGRESININ ARDıNDAN i 
DİSK'e baelı Türkiye Maden-lş Sen

dikasının 22. merkez genel kurulu 6-9 
Eylül günleri İstanbul'da yapıldı. Genel 
Kurula ilişkin bazı notlar Yürüyüş'ün 
127. sayısında yayınlanmıştı. Ancak, 
genel kurulun son günü Ile dergimizin 
dizgiye girdiei günün çakışması, genel 
kurulun bir bütünlük içinde degerlendi
rilmesini engellemişti. 

Genel kurulun sonuçlan ile birlikte 
degerlendirilebilmesi için ilişikteki tab
loya bakmak gerekiyor. Toplam 145 de· 
legenin bulundugu genel kurulda, tabii 
delegeler ve genel yürütme kurulunun ta
yin ettiei kontenjan delegelerinin sayısı 
ile sendikadan maaş alarak geçinenlerin 
sayısını toplayarak toplam delege sayısı· 
na orantıladıeunızda ortaya çıkan so
nucu, demokratik sınıf ve kitle sendika· 
cılı�ı an1ayışl ile bagdaştınnak mümkün 
olamamaktadır. Gerek madeni eşya iş
kolunda gerekse Türkiye'de en eski sen
dika olan ve işçi sınüı hareketinde çok 
önemli yeri bulunan Türkiye Maden-lş 
Sendikasındaki bu durum, ilerici sendi· 
kal hareketin gelişmesini engelleyici 
önemli sorunlardan biridir. Bunu, son 
genel kurul ile bir hz daha gördük, ya
şadık. 

KiMIN SÖZ VE KARARI? 

DİSK'in, dolayısıyla DISK'e ba�lı sen· 
dikalann dieer sendikalardan en farklı 
öulli�i "tabanın söz ve karar sahibi ol
ma" ilkesini benimsemiş olmasıdır. Ta
banın söz ve karar sahibi olmasının en 

YrJRtMIŞ 

önemli yolu yönetirnde söz ve karar sa
hibi olabilmektir. Tabanın yönetirnde 
söz ve karar sahibi olabilmesinin tek şar
tı da her kademedeki seçimlerin zama
nında ve demokratik olarak yapılmasın· 
da yatar. Işyerlerinde ve bölgelerde se
çimler yapılmadan en üst organ olan 
Merkez Genel Kurulunda seçim yapıl
ması ve bunun "en demokratik usüllerle" 
yürütülmesi, tabanın söz ve karar sahibi 
olması anlarnma gelmez. önemli olan ilk 
birimden, yani işyerinden itibaren her 
kadernede seçimlerin yapılmasıdır. Ma
den-Iş Merkez Genel Kurulu ise bu say
dıeımız demokratik usuUüre uyulmadan 
yapıldıeı içindir ki ilişikteki tablo orta· 
ya çıkmıştır. Yoksa bu tablonun ortaya 
çıkması AnatüzüA:ün bir sonucu de�ldir. 
Aksine, anatüzüeün zorlamasından, çe
eu zaman da hiç uygulanmamasından 
meydana gelmiştir. 

Bu koşullarda toplanan bir genel ku
ruldan "tabanın söz ve karan" ilkesinin 
uygulanmasını beklemek ve seçileniere 
ilişkin olarak "bunlan taban seçmiştir. 
saygı duymak gerekir" demek, mümkün 
deeildir. Çünkü tabandan önce bu se
çimleri yönelirnde bulunanlar "tayin" 
etmişlerdir. 

Tabanın söz ve karar sahibi oldueu 
zaman ortaya çıkan sonuçlar ile bu ge
nel kurulda ortaya çıkan sonuçlar birbi
riyle akd almaz ölçüde çelişmektedir. 
Halit Erdem bundan iki ay önce Pendik' 
te kurulu 4. Bölge teıruilciUel konseyin
de, bölge teıruilcilieinden düşürülmüştür. 
Yani, sendikanın ücretli kadrolarının oy 
kuJlanmadl�I, işyerlerinde temsilci ünite 
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TABLO 

TABII DELEGELER 

Genel Yürütme Kurulu Uyeleri .... 
İşçi Genel Yönetim Kurulu üyeleri 
Seçimli Bölge Temsilcileri ..... . 
Genel Denetım Kurulu üyeleri 
GenelOnur Kurulu Üyeleri . 

7 Idşl 
10 Idşl 
11 kışı 

5 kışı 
5 kişi 

(lamamı ücreUI kadro) 

(10'u ücrelU kadro) 

(Bır üyesi seçimli 
Bölge temsilcisi) 

Kendi kademelerinde seçimJeri yapılmayıp 
Genel Yürütme Kurulunca atanan Bölge 
Temsilcilik Kurullarından Genel Kurula 
gelen delegeler 

Bursa 13. Bölge . . . . . . . . . • . .  
ıSkenderun 18. Bölge . . . . • . . • . . .  
Oml3llİye 23. Bölge . . . . • . . • • . .  
Ere�1i 9. Bölge .............. . 

Genel Yürütme Kundunun tayin ettiği 
kontenjan delegeleri ... 

Yukardak.ilerin dışında bölgelerden 
seçilip gelen sendikanın ücretli 
kadrosundaki organizatörler 

TOPLAM 

temsilcisi olarak seçilenlerin oy kullan
dIRı bir konseyde seçilernemiştir. Buna 
karşılık Halit Erdem Merkez Genel Ku
rulunda sendikanın Genel Başkan Vekil· 
liRine getirilmiştir. Taban Halit Erdem'e 
sendikayı bir bölgede dahi temsil etme 
yetkisini vermemişken, iki ay sonra Ge
nel Başkanın HaJit Erdem 'i Genel Baş
kan Vekilliline aday göstermesi ve bu 
kişinin de Genel Kurul tarafından seçil
mesi ancak ilişikteki tablo ile açıklana
bilir. 

DI�ER ÖRNEKLER 

Bursa 13. Bölge TeıruilciliRinde yapı· 
lan seçim sonucu Selim Mahmutoeıu 
Bölge temsilcisi seçilmiştir. Ancak ge
nel yürütme kurulu Selim Mahmutoe
lu'nun bölge temsilcilieini kaldırıp yeri
ne Kemal Daysal'ı bölge temsilcisi ola
rak tayın etmiştir. Son genel kuruldan 
5 gün önce, Selim MahmutoA:lu'nun iş 
akdi feshedilmiş ama, Kemal Daysaı, 
Merkez kontenjanlOdan genel kurula de
lege yapılmıştır. Ve genel kurulda Ke
mal Daysal Genel Başkan Vekili olmuş· 
tur. Bu sonuç tabanın söz ve karar sahi
bi olması ile mi ortaya çıkmışttt? Yok
sa genel yürütme kurulunun söz ve karar 
sahibi olması sonucu mu olmuştur'? Bu· 
nun da cevabını tablo çok iyi açıklamak
tadıro 

Silahtara�a 14. Bölge lemsilclll�lnde 
yapılan seçimler sonucu Türk Demir Dö· 
küm fabrikasından 3 üye genel kurul de
legelielne seçilmişti. Genel yürütme ku
rulu bu üç delegenin birinin delegelieini 
A tipi seminer gönnedi diye onaylaına
dı. Yerine aynı fabrikada çalışan bir 
başkası yedek delege olarak genel kuru
la getirildi. Genel K urulun son gününde 
yapılan genel yönetim kurulu işçi üye
tiei seçimlerinde yedek delege genel 
yönetim kurulunun asil işçi üyesi oldu. 
Oysaki bu kişi kendi bölgesınde dahi de
lege olamamışken bu genel kurulda scn· 
dikayı yönetecek bir kaç kişiden biri ol
du. 

Genel kurulun niteUei hakkında daha 
bır çok örnek verilebilir. Amacımız Ma
den-Iş'i karalamak deeildir. Ancak ama· 
cımızın bu olması, örgiite ve Işçi sınıfı 
hareketine gerek kısa vadede gerekse 

S kişi 
4 kişi 
3 kişi 
Sldşi 

10 kişi ... 

6 kişi 

76 kişi 

(biri ücretli kadro) 
(biri ücrelU kadro) 
(Ikisi ücrelli kadro) 

(9'u ücretli kadro) 

(hepsi ücrelli kadro) 

uzun vadede yara verecek her türlü anti
demokratik uygulamaıara da göz yum
mamLZI gerektimıez. Tam tersine bunlan 
açıta çıkanp tekranru önlemek için 
üyeleri uyannayı görev saylyOniZ. 

Kitle örgütlerinin tabanı ile yönetimi
nin bir bütün olması gereklidir. Dolnasu 
da budur. Ancak zaman zaman bunun 
böyle olmadılı durumlar ortaya çıkabi
lir ve çıkmıştır da. Bu gibi hallerde do
lal olarak taban ile yönetim arasında bir 
boşluk do�ar. Bu boşlu�un ortadan kal· 
dınlması, örgüt içi demokrasinin savu
nulması ve hayata geçirilmesi ile gerçek
leşir. Maden-tş'te olsun, genel oluak 
DİSK'te olsun sosyaıistlerin savundulu 
ve hayata geçirilmesine çalıştlklan bu· 
dur. Bu da örgütün iç işlerine kanşmak, 
örgütsel b&glmsızhA:ınl zedelemek anla
mına gelmez. Ancak ueraşunız elbette 
ki tabandan kopuk yöneticilerin hoşuna 
gitmeyecektir. "Iç işlerimize kan$lyor
lar, örgütsel batımslZlıgımızl zedeUyor
lar" diye feryat edeceklerdir. Etmekte
dirler de. 

MADALYONUN AYDıNlıK YANI 

Buraya kadar yazdıklarunız madal
yonun karanJık yüzü. Ancak madalyo
nun aydınlık yanı da var. Yani, Maden· 
ış üyelerinin bulundueu taraf. Mida]· 
yonu tersine çevirecekler de onlar. 
Gamak'ta, Demirdöküm'de, Sungurtar' 
da, Pronıo'da Bursa'da ve daha bır çok 
yerde sınıf ve kitle sendikacılıRı bayra· 
emı dik tutmak için yieitçe direndiler. 
Şehitler verdiler, ama taviz vennediler. 
örgütlerinin etkinliginin artmasını, ge
lişip giiçlenmeslni engeUeyici her türlü 
anti-demokratik uygulamalara karşıt ör· 
giit birligi ve disiplini içinde mücaleyi 
hiçbir zaman elden bırakmıyacaklardır. 
Ilerici sendikal hareketin gelişip. güçl",n· 
mesini engelleyen sorunlardan biri olan 
bu 1'ürk-Iş'vari kongrelerin DISK için· 
de yerleşmesine izin venneyect>klerdir. 

Işçi sınıfının ilerici sendikal hanıketl· 
nin birlieinin DISK içinde korunup. 
güçlendirilmesi, daha ileri boyutlara u1q
tırılması, DISK'In kuruluş ııkelerinin hı
yata geçirilmesi Ile aynı an1arnı taşır, 

tlericller, Demokratlar, Sosyalislitr 
bu bllinçle üzerlerine di.\şen görevt Ylpl' 
yarlar, yapacaklar. 

D. ....... n. ...... u. ....... __ .................... a=a __ ... ıasm._ . ____________ ...... . 



BÜYÜK TEHLiKE VE 
BÜYÜK YANıLGıLAR 

YOROYOŞ 
Ikinci ·Milliyetçi Cephe iktidarının birbiri ardına aldığı ve uyguladığı 

ekonomik önlemler Türkiye'ni" ekonomik, toplumsal ve politik gelişmesini 
derinden etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu konuda bugü· 
ne dek yazılıp söylenenler hiçbir zaman yeterli sayılrnamahdır. Ikinci Milli· 
yetçi Cephe iktidarının ekonomik politikası üzerinde yapılan değerlendirme
ler önemli gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. Ancak bu gerçeklerle yetinilme
mesi, Ikinci MC'n;" politikasının geniş t9p1um kesimleri üzerindeki etkileri
nin çözümlenmesi ve Ikinci MC iktidarına karŞı mücadelenin bu çözümleme 
temelinde genişletilmesi gerekmektedir. 

Ikinci MC iktidarının ekonomik politikası, Türkiye'deki toplumsal çe
lişkilerin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası sayılabilecek niteliktedir. 
Yeni Demirel hükümeti, gitgide derinleşen ekonomik bunalımın yükünü geniş 
işçi ve emekçi kitlelerin, büyük sermaye ve büyük top� sahipleri dışında ka
lan en geniş toplum kesımlerinin sırtına yüklemeyi hedef alan bir politikayı 
bütün hızıyla yürii'lüğe koymuştur. Bu, gerçekte ülkemiz için yeni bir durum 
değildir. Türkiye'de özellikle son on yıldır büyük, tekelci sermayenin egemen
liği, toplumum.ızun en geniş kesimleri üzerindeki baskı ve sömürüsünü hızla 
artırmıştır. Yaşam düzeyi geçinme sınırlarının hızla altına düşen işçi sınıfı
nın, yoksul köylülerin ve geniş ücretli kitleh:rin yanısıra, küçük ve hatta orta 
sermaye sahipleri de büyük sermayenin baskısı altında yokolmanın eşiğine 
gelmişlerdir. Fakat sorun böylece bitmemektedir. Büyük, tekelci sermayenin 
bu dörtnala genişlemesi, emperyalizme bağımlı ve geri bir üretici güçler düze
yine dayanan ülke ekonomisini, ileri kapitalist ülkelerdekinden çok daha yo
ğun ve .sürekli bir bunaJımın içine batınnıştır. Bu bunaJım geniş emekçi kit
leleri erJciledigi kadar, tam karŞıt bir biçimde de büyük, tekelci sermayeyi et
kilemektedir. Büyük sermayenin genişlemesinin �rwrülebilmesi için sürekli 
yeni kaynakların bulunması, bu kaynaklann zorla da olsa ayakta tutulması ge
rekmektedir. Bunalımdan çıkış yolu bulunması için alınan önlemler, kaçını'· 
maz olarak, yeniden geniş emekçi kitlelerin yaşam düzeyini hedef almakta, 
tekellerin dışında ka1an toplum kesimlerini son direnme noktasına getirmek
tedir. Ikinci MC nin ekonomik politikası, bu anlamda, büyük sermayenin ye
ni saldırısını simgelemektedir. 

Tekelci sermaye ile toplumun en geniş sınıf ve tabakaları arasındaki çe
lişkilerin sürekli olarak keskinleşmesi, tekelci sermayeyi, iktidarını sağlam
laştırmak için olağanüstü yöntemlere ve faşist bir rejime doğru itmektedir. 
Kapitalist dmyada faşist tehlike, toplumun böylece iki brşıt kampa ayrılma
sının ve kutuplaşmanın iki kanadının da düzenin eski biçimiyle sürmesine kar
Şı dir�nmesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu mücadelede sonucu. em
perya1lzme ve tekellere karşı olan güçlerin sınıf mücadelesinde ortaya çıkan 
yeni olanakları deA:erlendirip değerlendirememesi belirlemektedir. Türkiye'de 
de bugün böyle bir belirlenme dönemi yaşanmaktadır. 

CHP'nin Ikinci MC iktidarının politikasına karşı izlediği tutum, günü· 
mUz ortamında demokrasi mücadelesindeki olanakları kullanamamanın ve 
gerici güçlere fırsat kazandırmanın örneklerini vermektedir. CHP yönetimi, 
günUrTilz Türkiye'sinin nesnel koşullarını değerlendiremeyen bir anlayış için
de gözükmektedir. CHP yönetimi, Ikinci MC iktidarının ekonomik politikası
na karşı çıkmanın zorunluluğunu hissederken, tekellerin çıkarlarına doku n
maktan çekinerek kendi kendisini bir açmaza sokmaktadır. Tekelci, büyük 
sermaye ile geniş halk kitleleri arasındaki hızla derinleşen çıkar çelişkisi gü
nürTiiz Turkiye'sinin başlıca gerçeğidir. Bu çelişkiyi görmemezlikten gelmek, 
bu çelişkinin sözünü etmemeye çalışmak; tam tersine, ülkemizin temel s0-
runlarının çözürTiinde tekellerle emekçi kit!elerin çıbrlarının birleşebileceği
ni sanmak, demokrasi mücadelesini yozlaştırmaktan başka sonuç vermemeye 
mahkumdur. 

Büyük burjuvazinin politikası, uzunca bir swedir, CHP'ni kitlelerin de
mokratik özlem ve taleplerinden koparmak olmuştur. Büyük burjuvazi, CHP' 
ni kendisi ile geniş halk kitleleri arasında kararsız bir duruma sokarak, onu 
kitlelerin demokratik özlem ve taleplerini savunamaz hale getirmek çabasında
dır. BUyük, tekelci sermaye böylece bir yandan demokratik toplumsal muhale
fetin etkisini sınırlamak, diğer yandan da CHP yönetimini bütünüyle kendi 
kontrolU altına sokmak istemektedir. Tekellere göre, toplumsal tabanını git
gide yitiren bir CHP ve CHP yönetimi, kaçınılmaz olarak kendisinin istekle
rine bütünüyle teslim olacaktır. Diğer bir deyişle büyük sermaye CHP'ye 
"muhalefet bile yaptırmamak" niyetindedir. CHP'nin kısa azınlık hükümeti 
denemesi sırasında hazırladığı program, o'nu, kitlelerin demokratik özlemle
rini savunamaz hale getirmede ciddi bir adım olmuştur. Şimdi muhalefette de 
aynı durum yaratılmak istenmektedir. 

Ikinci MC'nin açıkladığı ekıJnomik önlemler büyük sermayenin bu ça-

bası için çok elverişli bir ortam yaratmıştır. Büyük sermaye, ağır zamların ve 
diğer ekonomik önlemlerin kaçınılmaz olduğuna kitleleri ve kamuoyunu 
inandırma çabası içindedir. Bunun için de CHP yörieticilerinin talipsiz açıkla
malarını kullanabilmektedir. CHP yöneticilerinin açıklamaları, zamların ve di
ğer ekonomik önlemlerin kaçınılnw. olmadığını kanıtlamak bir yana, bunun 

tam tersi bir imajı çizmeye yardımcı olmaktadır. Pekçok CHP yöneticisi, ger .. 
ci sermaye organlarında yer verilen açıklamalannda, ekonomik önlemlerin sa
dece biçimine karşı çıktıkları görünürTiinü yaratmışlardır. CHP yöneticileri, 
kendileri iktidara gelmiş olsaydı durumun farklı Olduğunu gösterecek hiçbir 
inandırıcı kanıt göstermemekte, bir anlamda aynı yöntemleri farklı bir üslupla 
uygulamış olacaklarını hissettirmektedirler. Bu da doğrudan doğruya büyük 
sermayenin propagandasına yardımcı olmaktadır. 

Bu durum CHP 'ni apaçık bir bunalıma götlrebilecek niteliktedir. CHP' 
nin swüklenmek istendiği açmaz onu desteklemiş olan kitleler tarafından da 
şu ya da bu biçimde kavranmaktadır. Bu açmazdan çıkışın tek yolu, günü
müz Türkiye'sini ikiye bölen, büyük tekelci sermaye ile geniş halk kitleleri 
arasındaki çıkar çelişkilerini kavramaktır. CHP'ni destekleyen kitleler ondan 
bunu beklemekte ve istemektedirler. Geniş emekçi kitlelerin büyük, tekelci 
sermaye ile uzlaşmaz biçimde çelişen çıkarlarını reddederek, ya da görmez
likten gelerek, CHP bir anlamda kendi dayandığı temelleri de reddetmiş ola
caktır. 

CHP 'nin bugünkü politikası, onu ülkemizdeki faşist tehlikenin nesnel 
temellerini de reddetmeye götürmektedir. CHP yöneticilerinin, toplumum.ız· 
da nesnel ve kaçınılmaz bir kutuplaşma yokmuş ve gerici güçler en sıkı bir 
dayanışma içinde değillermiş gibi, antifaşist demokratik güçlerin mücadele 
cephesine karşı çıkması, bunun en iyi örneğidir. CHP yönetimi, azınlık hükü
metini kurma denemesi sırasında tekelci çevrelerden gördüğü destekleyici tu
tumdan, bu çevrelerin faşizmden yana olmadığı ya ·da faşizme karşı olduğu 
sonucunu çıkarmış olabilir. Eğer böyleyse, bu son derece ağır ve onarılması 
çok zor bir yanılgıdır. Büyük sermayenin en güçlü gruplarının şu anda faşist 
bir yönetimden açıkça yana gözükmemeleri, büyük sermaye içinde en çok bu 
grupların manevra yeteneğine sahip olmalarından gelmektedir. Bu çevreler, 
en son manevra olanağı da tüketilene kadar doğrudan doğruya faşist yöneti
min destekçisi gözükmeyebilirler. Nazi partisi ve faşist alternatif, Almanya'da, 
uzun yıllar sadece taşradaki, özellikle Bavyera'daki sanayici gruplarından des
tek görmüştür. Ancak 1930'dan sonra asıl tekelci grupların desteğini kazan
mıştır. ıtalya'da da Mussolini'nin faşist hareketi, önceleri ve uzun süre sadece 
büyük toprak sahiplerinin desteği ne sahip olmuştur. Fakat her iki ülkede de, 
bütün dünyada olduğu gibi. faşizm, onu en son destekler gözüken en büyük te
kellerin diktatörlülü olmuştur. Kaldı ki günümüzde tekeller eskisinden çok 
daha bilinçli davranmaktadırlar. Faşist alternatifi ilk andan itibaren destekler 
gözükmemeleri. eskiden olduğu gibi ondan emin ol mamalarından değil, bütü
nüyle, manevra olanaklarını koruma çabasından kaynaklanmaktadır. 

CHP yönetimi, azınlık hükümeti sırasında, büyük tekelci gruplarla işçi 
sınıfı ye demokratik güçler arasında bir uzlaşma doğduğu, CHP iktidarı alter
natifinin bu iki karşıt güç arasında bir denge yarattığı görünümüne inanmış 
olabilir. Bu inanışla, kendisinin, ekonomik bunalıma çare olacak tedbirleri, 
iki karşıt gücün çıkarlarını bağdaştırarak alabileceğini sanmış ya da sanıyor 
olabilir. Bu da ağır bir yanılgı olacaktır. Büyük, tekelci sermayenin çıkarına 
olan bir ekonomik politikanın gününilz Tii"kiye'sinde işçi ve emekçi kitle
lerin çıkarlarıyla bağdaşması olanaksızdır. Her denge görünürde kalmaya, te
kellerin yeni bir saldırısı için bir önsöz olmaya mahkumdur. Kaçınılmaz olan 
son hesaplaşma, bu hesaplaşmaya hazırlıksız olanları ya da ona tarafsız kala
bileceklerini sananları, büyük sermaye tarafından en kötü biçimde kullanılmış 
duruma düşürecektir. Bundan ise sadece faşist güçler yararlanacaktır. 

Ikinci MC'nin ekonomik politikasına karşıt bir alternatifin yaratılması, 
ancak büyük sermayenin çıkarları doğrudan doğruya hedef alınarak mümkün
dir. Ancak tekellerin baskı ve sönilrüsü altındaki kitlelerin yaşam düzeylerini 
yükseltmeyi, onların acil ortak taleplerini gerçekleştirmeyi, büyük sermayenin 
gücünü kısıtlamayı, hedef alan bir politika, bugUnkü durumu deAiştirme ola
nağına sahiptir. Demokratik güçler, ancak böyle bir mücadele platformuyla, 
Ikinci MC iktidarına ve faşizm tehlikeiine karşı geniş kitlelerin birleşmesini 
sağlayabilirler. Ikinci MC iktidarının politikasından zarar gören tüm toplum 
kesimlerinin faşizme ve emperyalizme karşı birliği, ancak bütün bu kesimlerin 
acil taleplerine karşılık veren bir mücadele programıyla sağlanabilir. Başka tUr
iü çözüm yolları aramak, gerici, faşist güçlere fırsat yaratmaktan başka yarar 
sağlamayacaktır . 
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mC'nin yaşam formülU: 

EZMEK ... 
Dünya emperyalist sisteminin ya-

naşması büyük sermaye ve gerici itti
fakının Tüıkiye'de uyguladıl, faşiıt tır
manma önceki hafta açtklanan zam 
bombardımanıyta yeni boyutlara ulaşb. 

Baskı, kıyım, faşist yayılma ve cina
yetle örgülenen politi lı: tırmanma son 
zamlarla tam boy ekonomik saldın hali
ne dönüştürüldü ve emekçi halk -tu bir 
toplwnaa1 yaşamm cenderesine sokuldu. 

İkinci MC ile _runı bulan işbirlikçi, 
geri sermaye ittifa.lunm, emekçi halkı 
ekonomik alanda kuşabna harekatını 
"ramazan" ayına denk getirmesi ve bay
ram haftasını tam bir ateşten gömlek ha
bine dönüııtüımesi ise işin bir başka il
fnç ve İbret verici göstergesiydL. 

ŞüKüR RAMAZANA_. 

"Ramazantım ilk günlerinde tekel 
maddelerine zam yapılmış ve bu yolla 
güya tepki pot&n.iiyelinin bir anlamda 
küçük düzeylerde ka1masuıa çabşılmıştı. 

Tekel umlarının böylesine adi ve ii
renç bir kurnazlık yöntemiyı"! zamanla
m.a.suun yapılması bile Türkiye kapita
lizminin ve temsilcisi sermaye sı.nıflan
nın gerililinİ ve ahla.kuzlılnıı &imgele
mesi bakımından önemliydi. 

Ramazandan önce MHP'li Gümrük 
Tekel Bakanı ilk zam işaretini vermiş ve 
böylece, belli çevrelere gerekli stoklann 
yapılması için gayrı resmi direktifin ışı
Q:mı çakmı,b. 

Gümrük Bakanının, normal demokra
tik bir ülkede _nda1yede otunnasıru bile 
olanakau: kılacak. bu davranışı, her ne
denle büyük buın dahil görmezlikten 
gelinmişti. Stokçulukla, iatifçilikle, s� 
külaayon ve vurgunla beslenen sistemin 
maddi ve a.hla.ki yapııa olayı alevlendir
memi, ve deyim yerindeyse "oldu bir 
kere"ye getirilmişti. 

Halkın dinsel inanılilan ve duygulan 
sahnenin perdeai.ni oluştunıyor ardında 
sefih bir talan dekorlanıyordu. "Milli
yetçi ve mukadde_tçı" aeııa.ryonun adı 
da bulunmuştu: İstikrar Tedbirleri�. 

PAKET IçiNDE PAKET.-

Ramazanın ilk haftalarında uygula' 
nan bu bayaıılık. daha sonraki hafta
larda daha gelişmiş yöntemlerle sürdü
mdii 

öteden beri Türkiye'yi yeni bir pa· 
ketlemeye hazırlanan UlwlararaJu senna
ye kunıluşlann.ın iştahları, IMF'nin An
kara'ya bir hey'et göndennesiyle uç ve
riyordu. 

Önceki haftalaı içinde başkente ge
len IMF hey'eti, Maliye bakanlılı ve 
Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlaruun 
önüne koyduAu da.yaları inceliyor ve 
Türkiye'ye öneriler paketini hazırlıyor

du. Devletin tüm hesapları didik didik e
diliyor ve MC denen alt masaya direktif
ler dikte ettiriliyordu_. 

MC'nm IMF'e hediyeleri de oluyor· 
du. Ekonominin " düzelmesi" için kendi
lerine, Türkiye'de olduklen bir dönemde 
müjdeler veriliyordu: "btiluar tedbirleri 
paketi" açılıyordu •. 

Demir, çelik, akaryakıt, kalıt ve hava 
ulaştırması ve taşımacılılı mal ve hiz
metlerine alır zamlar yapıldılı açıklanı
yordu. "Mübarek" Ramazanda emekçi 
kitlelere "mübarek" bir zam silindiri uy· 
gulanıyordu •. 

Ithalat ve ihracatta iıe büyük senna
yeye olanaklar açılıyordu. 

ZAM C EREYANI 

MC &özüm ona bazı mal ve hizmetlere 
zam yapmamıştı�. 

Oysa açıklanan zamlar hayatın her 
alanını tepeden tırnaaa etkiliyor ve zam 

e .... lan ikinci, üçüncü türevleriyle hayabıı 
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yoluulluk. yokluk, barkL .. 

her alanuu etlriJi altına alıyordu. öyle 
Id, zamların açıklanmasmdan seldz saat 
sonra fiyatlar adeta otomatik bir sıçra
ma mekanizmasma çarpılıyordu. Serbest 
piyaaada zaten başmı alıp giden fiyatlara 
ek olarak, temel mal ve hizmetlerin fi
yatlanna yapılan doping adeta çarşıda 
pazarda birbirine çarpılıyor ve yaşamayı 
ezici bir aaırlılın altına alıyordu�_ 

MC, politik yönden sürdürdüQ:ü sefih 
brmanmayı büyük ve açık bir cesaret ve 
küstahlıkla emekçinin yaşam ve cebine 
girerek uyguluyordu ...  

Zam bombardımanma karşı demok
ratik kitle örgütleri ortak toplantı ve a
çıklamalarla ve ortak eylem programla
nyla karşı çıkarken ana muhaleCet CHP 
de üzerine düşeni yapıyorduL 

SOSYAL DEMOKRAT TEPKI!.. 

Tekel maddelerine karşı tepkisini 
"bari sigaralar düzelse" diye belli eden 
sosyal demokrat ana muhalefet, genel 
b',şkan Ecevit'in alzıyla zam paketini 
"Bayram tebriklerine zam hiç olmazsa. 
bayramdan sonra yapdmalıydı" şeklin
de protesto ediyordu. Ve ilgjnı;tir ki, 
MC de bayram tebriki fiyatlannı bayram 
sonrasına erteliyordu. Ecevit'in dedili 
olmuştu! .. 

CHP Genel Başkanı Ecevit bunun ü
zerine bir açıklama daha yapıyor ve "aa
gari ücretler derhal yübeltilmeHdir" di· 
yordu. 

Acaba Ecevit'e kurmayları "asgari üc
retin" hayattaki anlamını anlatmamıştar 
mıydı? 

Türkiye'de a.seari ücret seviyesinde . 
ücret veya aylık alanlar tüm çalışanlann 
kaçta kaçını oluşturuyordu acaba? .. 

Toplu sözle,melerle zaten geniş işçi 
ve emekçi kesimler asgari ücretin üstün· 
de ücret ahyorlardı. Bir anlamda "sürün
meçizgisi" diye nitelenen asgari ücretin 
yülıeltilmesi "derhal" de olıa derde de· 
va mıydı? .. 

Hartayı hemen herg\hı yapbilı bas:ın 
toplantılanyla demeçler diziıiyle geçi· 
ren ana rnuhaleCet genel başkanı, emek
çilerin yüklendilti hayat pahalıhilmı kit
lesel tepki ve göıterilerle protesto konu
sunda ise düşünceliydi. Kendi ifadesiyle 

kitıe_l gösteri�� ."�vsim koşullan açı
sından sakıncalı ıdı ... 

KiUnel tepki ve ,österllerin "mev
simlik özellikleri" konWlunda meteoro
lojinin bir ihti .... dah geliştirdiQ:i konu_u 
iae Türkiye'de ilk kez duyuluyordu!_ 

CHP açıSından .Idm konusu gene 
hazırdı: Ah şu iıtiCçi ve tefeciler yok 
muydu! .. 

TEKELCI SERMAYEYE LAF YOK 

Faşizmin kökü ve kökeni artık kasıt 
derecesinde gönnezlikt.en geliniyordu. 
Büyük sermaye ve onun egemenliAi göz
lerden kıskançlıkla &aklaruyor, geri ve 
çarpık sistemin üçüncü dördüncü dere
ceden asalakları hedeC tahtuı olarak se
çiliyordu. __ 

1973 genel seçimlerinden önce Zon
guldak yolunda büyük sennayeye çabl
mış, "tekelci sermayenin istepneıi olma
yacallırn" denmiş ve o tarihten itibaren 
bir daha atza tl tekelci sermaye" alın
mamışbM' 

YAVUZHıRSız... 

Bu arada MC yönünden ve özellikle 
MHP tarafından ,,!işiten bir şaşırtma 
propaganduı ise neredeyse meydanı bo, 
bulureasına sergjleniyordu. MHP Genel 
Merkezi adına yapılan resmi demeç ve 
açıklamalarda zamlar protesto ediliyor' 
du. MHP, "yavuz hırsız ev sahibini bastı
mM ömeti hükimete öneriler yapıyor 
"milletten yana" önlem ve isteklerde 
bulunuyordu • .  

B u  arada dikkat çeken bir başka yan 
da,zamlar konusunda AP ve MSP kanat· 
'lan "istikrar", "kalkınma- va: gjbi hiç 
deRilse zevahiri kurtaracak açıklamalara 
yönetirlerken, MHP ıuamayı tercih edi
yordu. Yani bir anlama "biz MC'nin kü
çük ortaRıyız, karar bizim dı,ımızda a
lındı" ya getirilmeye ÇalışllıyorduM' Oy· 
sa salt büyük sermayenin istek ve diktesi 
dotrultusunda alınan zam kararlarının 
tam anlamıyla destekleyicisi rolilnde � 
lan da MHP idi.. 

Hayat pahalılıilının ,erçek maddi kö
kenleri ararup bulunmadıkça gerçek de· 
mokratik muhalefetin yapılmayacaRı, 

yapılamaYacalı dü,i.lDc.i an. muhalefet 
için ,erçekten "lUka" idi. 

Zamların ve Qlkilmez ftyatlanıı da
yandılı .. min, toplumdaki .uuftar di
namilinde kli ama CHP için konunun 
bu denli denıüne inmek olanalı: dıflydı.� 

BIR SORU VE 60 DAKlKA_ 

CHP için ta,izm ne demekti, f ... t 
bnnanma ne demekti? 

5 Haziran Mçimlerinde oyunu CHP' 
ye "helali bo," eden bir.ydmın ifad ..... 
göre CHP merkez yönetimine bu ıoru 
sorulaa ve 60 dakika mü.b1et \'erilie kalı
da ancak herhalde şunlar yazılabilecekti: 
"Faşizm, çocuktann okula eiderken öl
dürülmesi demektir! .. " 

Bir espri de olsa bu çerçeve, somut 
hayatta CHP'nin muhalefet felseCe \'e 
politikasını slkışbrabildiRi zeneinlik olu
yordu!M 

KITLELER VE DERSLER_. 

Oysa Türkiye'nin emperyalist iliıkiter 
ve baltımhlıklar aaında içine düştütü 10-
mut durumu kitlelere anlatma ve ula,tır
ma olanaam"'a sonsuz deRer ve ÖDemde 
ömek1er oluşuyordu. 

Dünya emperyalist-kapitalist alı i
çinde kıvranan ekonomilerin -huta ha
IoclSl" olarak nitelenen UlusJ.araruı Para 
Fonu (IMF) ve organik baRları Türkiye' 
yi adeta pilot bölee seçmişMırdi. Türki
ye'nin gırtlailına bastıra bastıra öneriler 
yapacaklar. yapıyorlar wl kabul ettin' 
yorlardı. 

O kadar ki, IMF hey'etinin Türkiye' 
yi ziyareti bir sürç-i llaan Maliye Bakanı 
taraCından "konsültasyon" olarak Dile
lenebiHyordu ... ARır hasta için kullanı' 
lan deyimden başka ayıbı kapatacak aös 
bulunamıyordu •. 

IMF neler istiyordu? 
IMF öyle çok şeyler istiyordu ki... 
ışçi ücretleriyle, memur maaşlannm 

dondurulmasından, gereksiz yatırımların 
kwUanmasına kadar U'l.8nan "iyi niyet" 
önerileri.. 

Kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye' 
de emekçi kitlelerin ekonomik ve de· 
mokratik taleplerini daha da zapl·u rapt 
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altına alacak bir mekanizma ile ancak 
Türkiye'nin kurtuluşu mimkündüL Ya
ni çahşarak yaşayanlar daha da ezileeek· 
ler ve nmu ufuktaki Türkiye ortaya Çı' 
kacaktıL 

Bu önlem ve öneriler , işbirlikçi sınıf· 
lann öteden beri ciaer şişirdikleri "istik

rar" formülünü açlla wruyordu�. 

"KUR AYARLAMASI· NA KUR!. 

IMF, devalüasyon da öneriyordu. 
Yüzde 40 oranında yapılacak bir devalü-
81yon kesinlikle uygulanmalıydı. Hiç de· 
lil.se ilk basamakta ve hiç detilse Eylill 
ayı içinde yüzde 26'lik bir devalüuvon. 
MC'cilerin sancılanna yolaçan öneri ct.. 
buydu. 

Bugüne kadar "kur ayarlamaları" adı 
altında küçük: ölçeklerde devalüasyonlar 
yapılmıştı. Böylesine "güzel" ve uylcuda 
uygulanabilen önlemler varken, bÜYillc. 

ölçekli bir "kur ayarlamasınuı" ekono· 
mik ve politik sonuçlan da göz öniiıe a· 
lımnca riske girilebilir miydi? 

Sorun, IMF tarafından bir dayatma 
basamaaına gelip dayanına ortaya gene 
MSP çıbyOl'du. 

AP ve MHP kanaUanndan, emperya· 
list aaababalara bir mazeret ,österiliyor· 
du: Biliyorsunuz MSP, oyun bozan. 
Ama hiç de fena deRil. Kamu oyu önün
de konuyu yalama yapar, bir anda uy
gulanz ... 

Ve gerçekterı aylardan beri devalüas
yon öylesine yalama yapıldı ki, bir gün 
uYgWandıaında, nonnal karşılanabilecek 
iklimi bulacaktır�. 

MALUM HIKAYE.. 

Bu konuda çok yakında yaşanmış bir 
örnek de vardır. BUyillc. zam balyası.nın 

açılmasından önceki günlerde Ege'de bir 
"Türk aandalı" Yunanistan karasularına 
girdi. Yunanistan karaaularmda dolaşan 
sandala yöneltilen bir kaç kurltun, zam
larınl açıklandıaı gün Dışişleri Bakam 
ıhsan Sabri ÇaRlayangO t.ara1'ından pro' 
testo edildi. öyle ki, ÇaRlayangil, Yuna
nistan'm Ankara büyükelçisini sabah 
makamma çalınruş ve eline de bir nota 
sıkışUnnışh. Ve sonra da Milli Savunma 
Bakanı Saadettin Bilgiç (Birinci MC'nin 
kurulduRu günlerde büyük: bir ithalat ve 
ihracat finnasının müşavirliRine getiri' 
len Saudettin BHgiç) bir açıklama yapa· 
rak "Türk Silahlı Kuvvetlerinin hergün 
iyi bir şekilde siJahlandı�lru" açıklamış
tı. Bunlar, zamlarm açıklanacalı gün ya
pılmıştı. Ve sonra da sıra zamlara gel
mişti ... 

"Tüzk. milletinin şeref ve gunıruna ne 
kadar düşkün oldul'unu" bilen dost, 

dü�an zamlardan çok önemü olanın 
bu konu olduRunu da görmüştü. .. 

Yakında gene Ege'de ya da Kıbns'ta 
kısa devre yapbnlacak bir kıvılcım s0-
nunda pekala devaIüalyonu da açıkla
mak mümkün olabilecekti .. . 

Güç BIRLIKTEDIR_. 

Türkiye kapitalizminin gerililini ve 
bir oranda da güçsüziüRünü saptayabil· 
mek için eldeki verilerden biri bala din· 
ael duygu sömürüsünden ve şoven milli· 
yetçilikten medet ummaaıdır. Çünkü te
melde bu ilreti ve geri maddi suuf WşlU
lerinin yansımasıdır bu tabloda sınlan. 

ışçi sınıfının, emekçi kitlelerin, yurt
sever, demokrat güçlerin antifaşist güç
biriiR i ve mücadele için ortak eylem bir· 
liRi bu tablo ve ilişkiler zemininde daha 
zorunlu hale gelmektedir hergeçen gün_. 

Cözüm getirmek burjuva 
partilerinin harcı degildir 

Terciman gazetesinin tanıtmasıyla 
"CHP'nin�. ekonomik konularında sözCÜSÜ, Genel Başkan Bülent Ecevit'in ya· 
kın çevresinden, bir anlamda ekonomik 
danışmanı", kendi sözleriyle de "bir 
profesyonel iktisatçı ve özellikle dış ti
caret ve ekonomik ilişkiler konusunun 
uzmaru" Sesim Ostünel geçtiRimiz hafta 
içinde Tercüman gazetesiyle konuştu. 
Daha önce söylediti bazı sözler yanlış 
anlaşılmıştı, bunu düzeltti. 

Geniş uzmanlık niteliklerinden kay· 
naklanan bir delerlendirme yaptı_o Tür
kiye ekonomisinin bugün içinde bulun· 
due-u durumun temelinde yatan neden
lerden biri ve başlıcası, dış ekonomik i
lişkilerde bugüne kadar �lıklı bir geliş· 
meyi �lıyamamış olmasıymıŞ. Bir bur· 
juva iktisatçısından daha fazlasını bekle
memek gerekir. Bu bakımdan, bu irde
lemeyi eleştinneyeceRiz. Bunun böyle 
olduRunu kabul edelim. Diyelim ki, ger
çekten Türkiye bu konuda belirli önlem· 
ler alırsa ekonomik sorunlan ortadan 
kalkmış olacak. Bu durumda, uzmaru· 
mmn alınması gereken önlemler konu
sunda ve bu önlemlere temel oluşturan 
çözimlemeler konwunda neler dediRi· 
ne yakından bakmak gerekiyor. 

Türkiye'nin dış ticaret açlRı 4 milyar 
dolan ve ödemeler dengesi açıQ:ı da 3 
milyar dolan aşıyor. Ostünel de böyle 
söylüyor, ve ekliyor "Dünyanın hiçbir 
ülkesi llelebet bu ölçüde bir dış ödeme 
açllUll başka1aruıa finanse ettiremez. 
Yani ün yaşamanızı başka tikelerln 
halkı ödeyemez veya sizin sıkıntılannı
zl iJanlhaye başka ülkelerin tasaırufuyla 
karşılayam'az�. " Böyle bir yaıgıya va· 
rabilmek için biraz insat gerekiyor. 

Dış ekonomik ilişkiler konusunda uz
m·anlık bir yana biraz bilgi sahibi olmak 
bile bunun böyle olmadıRını gösterir. 
Türkiye'nin dış ekonomik ilişikilerinde 
bir "finansman"dan söz etmek gereki· 
yorsa bunun yukarda söylenenin ters 
yönünde oldugunu görebilmek fazla be· 
ceri gerektinnez. "Transfer Oyatlaması" 
yada " glzli kar transferi" denilen bır uy
gulama vardır. Burjuva ıktısat kitapların· 
da da anlatılır: Dış tekellerle bütünleş· 
miş bir yerli sanayidnln, ithal fiyatlannı 
yüksek göstererek daha ithal düzeyinde 
dışanya gizli kar aktannası. Bunun, bu
gün Türkiye'deki dış ticaret açıRınl en 
azından yanm milyar dolar etkilediRi 
hesaplanıyor. 

Daha önemlisi de var: Sanayinin ya· 
PLSJ.. Kendisi de deRinlyor. Sanayimiz dı· 
şa baRımh olarak geliştirildikçe dış tica· 

Temelde ayrıldıkları nokta yok 

ret açııımız azalmaz, artar. AldıRımız 
kredileri bu dengeslzliti ortadan kaldıra· 
cak bir biçbnde kuUanmalıymışız.� Bir 
ciinlede böyle söyleniyor, biraz ilerde 
lMF'in Ingiltere ve ıtalya'da verdiei kre
dilerde öne sürdüRü koşullan hatırlatı· 
yor. YOROYOŞ, geçen sayısında bu ko
şuııan özetlemişti. Kısaca, toplumsal 
harcamalann kısılması ve ücretlerin 

dondurulmasına yönelik. Bir yerde, söy· 
lenenin eleştiri amacıyla söylenditinden 
kuşku duymuyoruz. Yalnız, aradaki ba
eı kuramamayı, dikkatsizlik olarak deıtl 
kasıt olarak detertendirmek gerektiRine 
inanıyoruz. 

Çünkü, az Uerde alınmasını gereklı o· 
larak gördügü önlemlerin adını koyuyor: 
Ciddiyet Paketi; lngHlzceslnl de veriyor: 
Austerity Package. Yabano sözcükler ar· 
kasına gizlenmek kaçınılmaz. Anlaşılabi· 
lir bir biçimde söylense, "kemerleri 
sıkma politikası" demek gerekiyor. In· 
gilizcesinJn anlamı da bu, kendı açık· 
lamalannın altında yatan da. 

Açıktı! ki, böyle bir önlemler dizisi 
halka karşıdır. Bunun bilincinde oldu
Rundan yabancı tanımlamalara ginnek 
gereksinimini duyuyor. Bunu yaparken 
de hemen bir başka çelişkiye düşüyor. 
IMF ile yapılan görüşmeler gizıı detll, 
açık olarak 5Ürdürülmeliymiş. Alınacak 
önlemlerin ve uygulamalarının başanh 
olabilmesi için nasıl olsa halkın benim
'semeshı ön koşulu oluşturacakmış. De
Ri! mi ki, halkın desteRine gerek vardır, 
öyleyse işi başttın açık tutmak gereld
yonnuş. Diyelim ki böyle, o zaman ken· 
disinin anlaşılmaz sözcüklerle konuşma
sına ne demek gerekir ... 

Ayrıca, hangi ad altında olursa olsun, 
kemerleri sıkma politikasının hnlkın ö· 
nünde açık açık yada gizli kapılar arka
sında oluşturulması önemlı de�il. Böyle 
önlemlerin halka benimseUlebilmesl 0-
la na gı yoktur; gizli yada açık. Bunun bi· 
lincinde olmamak, bir başka bölümde, 
içinde bulunulan ekonomik bun.1lımdan 
çıkabilmenın MC hükümeti ile miinkün 

olamıyacaem "tahmin" etmeye götürü
yor Ostünel'i. "Miinkün deRildir!" di
yemiyor; eleştirisei göri.inmemek için. 
Zaten,başkasözleri de yanlış anlaşıbnış� 
"Ekonomik durum ciddidir, ama, ümit
siz deRildir" demişmiş�. 

Bir kez, MC'nin başansız olacaRınl 
tahmin etmek gerekmiyor. Başarısızlıea 
mahkum oldu�unu vurgulamak gereki
yor. Ayrıca, ekonomik sorunlara MC'nin 
de�iI 1958 ve 1970 deki gibi tek parti 
hükümetinin, yanİ bır CHP hükümetinin 
ÇÖliin getirebilecetini söylemek de iki 
yanlıştan kaynaklanıyor. MC, sözü edi. 
len hüklinellerden, oluşturduRu ittifak
lar bakunmdan daha güçlüdür. Aynca 
Türkiye ekonomisinin içinde buiunduRu 
duruma çözüm getirebilmek burjuva 
partilerin harcı deC:ild.ir. 

Fakat, bütün bunlan görebilmek için 
konuya sınıfsal bir açıdan bakabilmek 
gerekiyor. üstünel'in sınıfsal bir çözüm
leme yapmadı�ı biliniyor. DolayısıYk", 
doArulara varmasının olanaksızlıe-ı da. 
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Faşizm, yalnız Türkiye işçi sınıfı ve emekçi kitlelerinin dejil, bütün, ka. 
pitalist dünya işçi sınıflarının ve emekçilerinin kural tanımaz ve en gözü dön· 
müş can düşmamdır. Öyle ki, faşizm ve faşist tehlike, bugi.il için işçi sınıfı ve 
müttefiklerini" iktidar eşiğine gelip dayandlAı Fransa ve ıtalya gibi ü1kel.erde 
bile bütün ciddiliğini korumaktadır. 

Faşizm, bir üeç içinde yerleşir ve sonuca ulaşır. faşist darbe veya fa
şist iktidar, bu sürecin sonucudur. Bu nedenle, faşistleştinne sürecini yavaşla
ucak ve giderek ortadan kaldıracak bir rriicadelenin içinde olmak gerekir. 8u 
mücadelede hedefler, burjuvazinin öneri ve önlemlerinin yakın ve uzak vade
de taşıyacağı önem ve neden olacağı tehlikeler dikkate alınarak saptanır. Yine 
bu mücadelede, burjuvazinin hiçbir önlem ve uygulaması, önemli-önemsiz, iyi
niyetlilik veya mantığa ,-,ygunlukları esas alınarak hareket edilemez. Faşizme 
karşı kitleleri örgütlerken veya faşist uygulamalara karşı somut hedefleri belir
leyip o yönde eylemler kotarırken, ölçünün bugün değil, o uygulamanın yarın 
taşıyacağı önem ve tehlike olması gerekir. Ancak böyle davranıldığında, kitle
leri örgütleme ve faşizme karşı eylemler bu çerçevede ele alınıp karartara ula
şıldığında, burjuvazinin uygulamalarının tehlikeli boyutları önceden kavrana
bilir ve zamanında bu uygulamalara engel olunarak başarıya ulaşı labilir. 

ZAAFLARIMIZI KAVRAYAlıM 

Faşizme karşı mücadele edilirken, mücadelemizi, yalnızca faşist tehli
keyi anlatıp açıklamakla ve bu tehlikenin dünya pratiğinde sınanmış ve doğ
ruluğu saptanmış genel ilkelerini önermekle sınırlayamayız. Bu ilkelerin net
liği, verik:cek mücadelenin kolayca yirütülebileceğini göstermez. 8u ilkelerin, 
hayata geçirilmesi önemlidir; ve asıl zorluk da buradadır. 

Mücadelede temel kurallardan biri düşmanı tanımak, onun güçlü ve 
zaaflı yanlarını bilmek ve onun her uygulamasının olası sonuçlarını önceden 
kestinnek ise; diğeri kendi gücürriizü açıklıkla görmek, zaaflarımızı saptamak
tır. Zaaflarımızı ve eksikliklerimizi, burjuvazinin bileceğini varsayarak tesbit 
etmez, önlem almazsak, sürekli bir düzensizliğin ve örgüuüzlüğün içerisinde 
boğulur kalırız. 

Bugün ülkemizde f�izme karşı mücadelenin içerisinde yer alması gere
ken güçlerin safında, önerdikleri hedefler açısından doğrultuları bazen üstüste 
çakışan, bazen de farklılıklar gösteren iki önemli ve ciddi zaaf vardır. B irin
cisi, sosyal demokrasinin kimileri tarafından yanılgı, kimileri tarafından da 
yapılması gerekeni yapmamak ve yaptırrnamak anlamına gelen tarihi kaypak.
Iığı; diğeri ise, işçi sınıfı hareketinin olduğu her yerde görülen sapmaların ne
den olduğu tahribattır. 

Faşist tehlikenin belirmesi, faşizmin tırmanması ve yerleşmesi karşı
sında sosyal demokrasinin yanılgısını ve bu yanılgının tarihin acı deneylerine 
rağmen tekrar1anmasınl, kendi başına yapılan bir değerlendirme hatası olarak 
ele almamak gerekir. Burjuvazi açısından sosyal demokrasinin işlevi, yalnızca 
belirli dönemlerde kabaran lcitlesel talepleri . karşılamak ve onları susturmak 
değildir. Sosyal demokrasinin en temel işlevierinden biri, işçi sınıfı hareketi
nin yol göstericiliğini perdelemek; ona yapabile<:eği işi yaptırmamak veya ge
cikerek yaptırmaktır. Diğer bir deyişle, burjuvazi, sosyal demokrasi ile zayıf
layan ideolojik plandaki tekel olma durumunu korur ve devam ettirir. Bu ne· 
denledir ki, bir yanda �syal demokrat partileri ve onların kitle tabaniMını 
sürekli olarak uyarıp harekete geçirmek; diğer yanda.. da burjuva ideolojisinin 
tekel olma aracı olan bu hareketi acımasızca eleştirmek gerekmektedir. Bu iki 
yanlı etlcileşmenin en tutarlı ve sonuç verici şekilde yerine getirildiği ülkeler
de bile, sosyal demokrasinin tarihi "yanılgı"sı veya "kaypaklık"ı denilen iş
levieri, etkisi bakımından zayıflamış da olsa yine de tekrarlanmaktadır. De
mek ki, sözkonusu "yanılgı" yalnızca iyi niyetli demokratlar içindir. Yanıl
gıdaki insiyatif burjuvazidedir; ve burjuvazi isteyerek ve bilerek bu yanılgının 
Objektif ve subjektif koşullannı sağlamaktadır. 80000 için de, faşizm ve fa
şist uygulamalar ne zaman gündeme girse; toplumu yönlendirmeye muktediı 
sosyal demokrasi, üst üste bu yanılgılan tekrarlar durur. 

B IR ÖRNEK : FRANSA'DA ASKERLIK 

Geçenlerde Fransa hükümeti, zorunlu askerlik yapmayı gönüllülük esa
sına bağlamak istediğini açıkladı. Bu görüş, Fransız kamuoyunda ciddi ve sert 
tartışmalara neden oldu. Fransız Komünist Partisi, hükümetin bu önerisine 
karşı amansız bir mücadele vereceğini açıkladı. Fransız Sosyalist Panisi'nin 
sol kanadı da, hjj(ümet öneri�ine katılmamak gerektiğini belirtti. Mitterand 
taraftarlan, hükümet partileri ve her türden goşisı gruplar, gönüllü askertik 
önerisini olumlu karşıladılar. 

Askerlik yapmak istemeyenıerin ne kadar çok olacağı düşürl.iıürse, kısa 
vadede Fransız Komünist Partisi 'nin bu öneriye karşı çıkışının ne denli güç 
olaçağı açıkça görülür. Ancak Fransa işçi sınıfı hareketi, bugün yüzbinlerce 
kişiyi, hatta kendi taraftartarını etkileyen bu önerinin burjuvazi için taşıdığı 
önemi görmekte ve yarın doğacak felaketlerin önlemini ertelemedeh almak
tadır. Bu somut durumda, Mitterrand ve sosyal demokrat hareket yine "yanıl· 
makıadır". 
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Demokratik giiçlerin birlili : Fo.şizme korfl hayati zorunlulu. 

Fransız Komünist Partisi ile Sosyalist Partisi'nin birlikte iktidan yaklaş
ması, tüm toplumu; bu arada, ordu'yu da hızlı bir değişim içerisine sokmuş
tur. Fransız Ordu'su giderek demokratikleşmekte; ve burjuvazinin elinde ha 
denildiğinde kullanılamayacak bir araç durumuna gelmektedir. Fransız bur
juvazisi, gönGllülük esası getirildiğinde, demokratların, ilericileri .. ve sosyalist
lerin askerlik yapmak istemeyeceklerini tasarlamakladır. Böylece burjuvazi, 
Ordu'yu seçme faşistlerden oluşturabilecek, onu gereken zaman ve koşulda, 
gerektiği biçimde kullanabilecektir. Fransa'da Mitterrand'a rağmen, yani s0s

yal demokrasiye rağmen, faşist tehlike gündeme girdiğinde Komünist Partisi 
önlem alabiliyorsa; bu Fransız işçi sınıfı hareketinin burjuvazinin ideolojik 
tekelini parçaladığını ve böylece bu ideolojiyi belirleyici olmaktan Çılwttığı
nı göstermektedir. Değişen durum, budur. Yoksa burjuvazi açısencbn bir s0-

run ortaya çıktığında, dün Hitler Almanya'sında sosyal demokmi neyse, bu
gm Fnnsa'da da sosyal demokminin yol göstericiliği ve tutumu, kendi başı
na olduğunda aynıdır. 

Görüldüğü gibi, faşizme karşı mücadelede zamanında önlem almak, işi 
sonuçlar ortaya çıktıktan sonraya ertelemernek zorunlu bir kuraldır. 8u ku
ralın gereğince anlaşılarak hayata geçirilmesi, ülkemiz açısından, buSÜn herza
mankinden daha ivedidir. 

Bugün Türkiye burjuvazisi, doğrudan partileri vasetilsı ile devlet aygrtt
nı faşistleştirir, faşizm için bir kitle tabanı oluştururken; sosyal demokrasi, 
bir yanda yönlendirebilecek durumda olduğu kitlelerin harekete geçirilme
mesi için önlem almakta, öte yanda işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin ekonomik 
ve demokratik örgütlerinin yozlaşması, rriicadele azminin ve kanrtılıklarlRln 
azalması için elden gelen her çareye başvurmaktadır. Bu dtnım, yönelmemiz 
gereken hedefi perdelemekle kalmamak .. ; dün uirundo mücadele edilerek. 
kan dökülüp şehit verilerek ka.z.anılan mevzilerin elden çıkmasına neden ol
.maktadır. Bu zaafı görmek, bu büyük yanlışlı� ve "yanllgınlO" önünü tıka
mak, faşizme karşı mücadelede ele alınması gereken ilk işlerden biridir. 

I KINCI ZAAF: SOL ADıNA YAPILAN TAHRIBAT 

Faşizme karşı mUcadelede bulunması gereken gilçlerin saflarındalci ikin
ci zaaf ise, sol adına, işçi sınıfı hareketi adına yola çıkan veya çıkarılan bir4 
çok grup veya grupçukların, taraftar1arının üyesi veya yöneticisi oldukları 
demokratik kitle örgütlerinde sebeb oldukları yanlışlıkları ve bu yanlışlıkla
rın neden olduğu büyük tahribatlardır. 

Bu grup veya grupçuklar, yöneticisi oldukları kitle örgütlerini ve sen
dikaları, temel işlevierinden ve örgütsel amaçlanndan uzaklaştırıp etkisiz-

leştirmekle kalmamakta, saygınlık kazanmış olan örgütlerinin itibanızlıştınl
masına da neden olmaktadır. Örgütleri temel işlevlerine oturtam, onları yeni
den saygın durumlanna kavuşturmak, faşizme karŞı verilecek rriicadelenin 
önemli bir diğer koşuludur. 

Işçi sınıfı partileri, örgördükleri bir eylemin yönünü ve taktik veya stra
tejik plandaki hedefini saptarken; hiçbir koşul ve durumda diğer grup, grup
çuk veya hareketler karşısenda daha avantajlı veya daha çok taraftar kuanmı 
hesabını ön plana çıkartmazlar. Kotarılması düşünülen bir eylemin kararını, 
somut koşullar, burjuvazinin konumu açısından gereklilik ve burjuvazinin o 
alanda yenilgiye uğratılabilme olasılığı belirler. Işçi sınıfı hareketi açısından 
mücadele hedefi yalnızca burjuvaziyi geriletmek ve giderek yenilgiye Uğfilt
maktır. Oysa sapmalar için hedef, kendi konumlarını korumak veya yeni Q
raftarlar kazanmaktır. Hedef, burjuvazi ve onun can alıcı mevzileri ol�yınca; 
doğrultu, ister istemez ev;n oğlu ev;n büyÜğünden korkmaz misal1 içe döner. 

Işçi sınıfı hareketleri ve partileri açısından etkinleşme, saygınlık ve ta
raftar kazanmak önemlidir; gereklidir. Ancak etkinleşmek ve taraftar k.uan
mak yürütülen mücadelenin sonuçlandır. Bu sonuçları da, ancak makyavelizm 
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yerine işçi sınıfı ahlakı"ı benimsemekle ve her koşulda burjuvaziyi ve onun 
mevzilerini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak uğrunda en özverili 
mücadeleyi vermekle sağlanabilir. Oysa sapmalar sorunlara böyle bakmamış
lartlır; ve bakmamaletadır. Işçi sınıfı hareketini saptıran gruplar için, güçleri 
yeterli olsun veya olmasın, koşullar gerektirsin veya gerektirmesinı önceden 
yer kapma, tasartanabiliyorsa veya hesapta ağırlık olarak bu konum görüle
biliyorsa; eylem kotarmak veya nereye ulaşacağı belirsiz bir örgütlenmeye 
geçmek için yeterti sebeb olmuş demektir. 

Faşizmin büyük bir tehlike olarak gündeme girdiği günürrii.zde, sık sık 
tekrarlanan Ulusal Demokratik Cephe, konferans toplama ve benzeri çağrı
ların, grupsal avantajlar elde etmek, düşman gördükleri hareketi gölgelemek 
gibi art niyetler taşımadığını vanaysak bile; bu çağrıları yapanların temsil et
tikleri kitleler tarafından kendilerine verilen tezkiyelerine bakmak gereklidir. 
Yine bu kişilerin, yöneticisi oldukları örgütleri yönlendirmedeki tavırlarına 
dikkat etmek gerekir. Çünkü, faşizme karşı, halkı birleşik örgütlü güç haline 
getirmenin ve oluştun.ılacak bu güçle tutarlı bir mücadeleyi vererek kalıcı s0-
nuçlara ulaşabilmenin itici güdi, moton.ı demokratik kitle örgütleridir. De
mokratik kitle örgütleri ise, yöneticisiyle, tüzüğü ile ve üye sayısıyla ele alınır 
ve değerlendirilir. 

SONUNA KADAR OMUZOMUZA 

Bilimsel sosyalistler, ister yönetici, ister üye oısunlar, bulundukları de
mokratik kitle örgütlerinin amaçları doğn.ıltusundaki- mücadelelerinde, müca
deleye katılan veya katılacak olan yol arkadaşlarıyla örgüt disiplinine ve ama
cına ters düşmeden sonuna kadar YÜfÜ'ler. Yine bilimsel sosyalistler, örgütün 
tüzüğüne ve amacına ters her akımla � davranışla ödün tanımaz bir biçimde 
mücadele ederler. Onlar, yönetilirken de yönetirken de böyle davranmak zo
runluluğundadırlar. Kendi örgütlerinde bunu gerçekleştiremeyenlerin, bu an
lamda kitleferine ve etraflarına güven vermeyenlerin, gerçekte örgütlerini ileri 
sürdükleri cepheye katmaları mümkün değildir. Bilimsel sosyalistlerin bu ilkeli 
ve tutarlı çalışmalan sonucudur ki, en karanlık faşist dönemlerde bile, onlar, 
kitlelerinden ve örgütlerinden sökülüp atılamamışlardır. 

Bugün Türkiye'de, özellikle ilerici sendikal hareket alanında yönetim, 
kendisine "sosyalist" diyenlerin veya onların dediğini yapacak kadar "sıkış
tırıldıkları" vehmedilenlerin elindedir. Bu yöneticiler, ilerici sendikal hareketi 
temel işlevinden uzaklaştırmakla kalmamış; tüzüğü ve örgütsel disiplini tanı
maz bir uygulamayı yöntem haline getirerek, temsil edilen kitleyi, örgütlerine 
inanmaz ve gÜYenmez duruma getirmişlerdir. Reklamına burjuvazinin de kat
kıda bulunduğu, bu örgütleri tahrip edici yanlış akım, görüntüyü tıpkı 1 970' 
ler Dev-Genç hareketi gibi görkemli göstermekle birlikte, temellerinden çatır
damaktadır. Ancak bu temeldeki çatırdama ve kaçınılmaz sarsıntı, yalnızca 
birkaç sorumluyu değil, örgütlerin durumunu da sarsacak; ve önlem alınmak-

ta gecikilirse. yöneticisi oldukları örgütleri çökeitecektir. Bu zaaf, yalnızca 
sözkonusu örgütlerle sınırlı delildir. Zaaf, anti-faşist mücadele cephesinin de 
zaafıdır. 

POLITIK ÇıKAR DE�IL, KARŞılıKlı YARDıMLAŞMA 

Faşizme karşı verilmesi gereken mücadelenin önündeki bir diğer eksik
lik veya bilinçli yanlışlık ise, demokratik kitle örgütleri arasında olması gere
ken yardımlaşma ve dayanışmanın olmamasıdır. Halkı, faşizme karşı birleşik 
örgütlü güç haline getirmek mücadelesinin öncülüğünü yapması gereken bi
limsel sosyalistler, genel olarak demokratik kitle örgütlerinin, özel olarak sen
dikaların etkinleşmesinin, kitle tabanıarının genişlemesinin ve mücadele azim 
ve kararhlıklarıyla, kitleler nazarında saygınlıklarının artınımasının en temel 
bir görev olduğunu biran için bile olsa unutmazlar; ve bu yönde en büyük fe
dakarlığı onlar gösterirler. Bunun için de, örgütler arasındaki dayanışmaya ye 
yardımlaşmaya özel bir önem ve değer verirler. Bunu yaparken, yöneticile
rin politik tercihlerini değil; örgütlil etkinleşmesini ve mücadele gücünün art
masını ölçüt olarak alırlar. Oysa bugün, ülkemizde böyle davranılmamakta, 
böylesine ilkeli davranmak yerine, taraftaı1arının yöneticisi olmadıkları örgüt
ler dışlanmaku ve bunların etkisiZıeştirilerek yok olabilmelerine çalışılmak
tadır. Bu durum da, faşizme karşı örgütlenmeyi zorlaştırmakta ve bu yöndeki 
doğru hareketin zaafa uğramasına yol açmaktadır. 

Ilerici sendikal hareketin ve bir kısım demokratik kitle örgütünün buJijin 
içerisine düşürüldüğü durum ile Israı11 bir şekilde yaratılan körleştirici or'
tamın sorumlusu, elbette yalnızca bu yanlışlıkların üçbeş yöneticisi değiktir. 
Olan biten, burjuvaziden ve onun giderek tekelleştirilen ideolojisinden bağı",
sız değildir. 

DURJ UVAZIYI MEVZILERINDEN GERI PüSKüRTMEK IçiN 

Faşizmin hızlı bir biçimde tırmandırıldığı ve faşizmi sistemli olarak 
tırmandınp yerleştirenlerin meşrulaştırıldığı günleri yaşıyoruz. Burjuvazinin 
bu sistemli faşizmi yerleştir:.me planını bozmak, onu, ulaştığı ve mevzilendiği 
sıperlerden daha gerilere püskürtmek zor ve meşakkatli, fakat mümkündür. 
Mümkündür; faşizme karşı güçleri bir araya getirebilirsek. Mümkündür; bu 
güçleri bir araya getirişten başka çözümü olmayan örgütlenmenin önünde ve 
içinde bulunan engelleri ortadan kaldırabilirsek. Mümkündür; saflarımızda 
bulunan hastalıkların virüsünü doğru teşhis edersek ve zaman geçirmeden 
önlem alabilirsek. Mümkündür; faşizme karşı verilecek mücadelenin içerisine, 
katılabilecek herkesi alabilirsek. Mümkündür; yanlışlık ve hastalıkları görebi
lirsek ve buna karşı örllem çağrılarını yaparsak veya yapılan çağrılara zaman 
geçirmeden katılırsak. Görevimiz, mümkünü gerçekleştirmektir. Yoksa sadece 
faşistleştirme sürecinin sonuçları ile başbaşa kalırıL 

işçııer TEKSiF YÖnelimine kar,. 
Işçi sınılımızm sendikal örgütü olmak 

iddiasındaki Türk-Iş'in AP'li yöneticiler 
elinde patron oyuncaRı haline gelen sen
dikalarmdan Teksirin geçtiRimiz ay 
içinde Sümerbank'la yaptlRı dillere des
tan sözleşmeye yönelik tepkiler üzerin
de basında pek az duruldu. 

AP'nin hızlılarından Şevket Yılmaz 
ve benzerlerinin yönetimindeki Teksit 
Sendikası, bilindi2i gibi, geçti2imiz ay 
içinde MC hükümetine bir "jest" yapa
rak gülünç bir toplu sözleşmeye imza at
mıştı. Sözleşmeye göre, işçiler, birinci 
yıl 25, ikind yıl 40 ve üçüncü yıl 50.TL. 
olmak üzere üç yıl için toplam ll5.TL. 
zam alıyorlardı. 

Teksirin bu satışına yönelik tepkiler 
arasında Kayseri Sümerbank işçileri geç
tiRimiz ay içinde 24 saatlik bır protesto 
direnişine geçmişlerdi. Direnişe 2 bin 

Sümerbank tekstil işçisi katıldı. Işçilerin 
direnişi ve tepkisi Teksil'in mahalli 
yöneticilerinin uykularmı da kaçırmıştı. 
Teksif Kayseri Şube Başkanı Tahir Ho
roz mahalli basında "bu sözleşmeyi pro
testo ediyorum" deme gerelini duydu. 
Ancak Horoz'un daha önce yaptıRı söz
leşmelerin gülünç Sümerbank sözleşme
sini de aratıı nitelikte olması, Horoz'un 
ne denli içten oldul'unun bir kanıtıdır. 

Direnişteki Sümerbank işçileri, dire
niş sırasOlda yayınladıklan bir bildiride 
imzalanan sözleşmenin niteliRini orta
ya koymuşlardır. Direnişteki işçilerin 
bildJrisinden bir bölüm şöyledir: 

"Bugün daha açıkça görülüyor ki 
işverenle elele veren sarı Teksit senetikası 
bizi daha da bataRa itmiştir. Işveren 
tarafı, yani bugünkü MC iktidarı söz
de işç iden köylüden yana görünmesine 

Sümerbank işçileri Tek,if'in gerçek yüzünii gördüler. 

raRmen bize daha lazla ücret vermemek 
için direnmiştir. Bunda da başanlı ol· 
muştur. Işçiden, köylüden yana gözük
mesinin sadece bir politika olduRu gün 
lşıRına çıkmıştır. Buna kaşık tutan san 
Teksit sendikası da bu politikaya iste
yerek alet olmuştur. Bu tavrıyla kime 
hizmet ettili de açıkça ortaya çıkmış
tır." 

Kayseri'de tekstil sanayii, kentin en 
kalabalık iş kollanndan biridir. Buna 
ra�men, her nedense DISK Kayseri'de 
Tekstil sendikasının bir şubesini aç· 
mamakta direnmektedir. özellikle Tek
sif'in sarı niteliRinin açıaa çıkmasın
dan sonra işçilerdeki devrimci ve pat
ron uşaRı olmayan sendika aranışı gide
rek güçlenmektedir. Bu koşullarda bile 
DISK'in bölgeye ginnekte gösterdiai çe
kingenliAin anlaşılır bir yanı yoktur. 

Kayseri'deki direnişin diaer bir ilginç 
yanı da polisin direnişçi işçilere ve bu 
arada TIP'liIere karşı tavndır. Işçiler di· 
renişte iken, Türkiye Işçi Partisi Kayseri 
lı Saymanı Mehmet Yücel "işçileri dire
nişe teşvik ettiAj" gerekçesi ile ı. Şube 
polisleri taralından göz altına alınmıştır. 
Ancak Yücel'e yapılarılar yalnızca bu
nunla kalmamıştır. 

TIp lı Saymanı Yücel 24 saat kara· 
kolda tutulduktan sonra ertesi gün üç 
polis tarafından 38 DA 615 plakalı bir 
arabaya bindirilerek şehir dışına çıka
rılmıştır. Sivas yolunda ıssız bir yere ge
tirilen Ttp tı Saymanı, yolda kollarından 
lple baAlanmıştır. Polisler aradıkları 
nitelikte bir yer bulunca, Yücel'i araba· 
dan indinnişler ve kıyasıya dövmeye 
başlamışlardır. 

Daha sonra ı. Şube'ye getirilen YU
eel burada da dayak ve işkence ile kar
şılaşmıştır. Daha sonra adliyeye sevkedi· 
len Yücel'in ifadesinin dahi alınmasına 
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gerek duyulmamış, kendiğ serbest bıra
kılmıştır. 

Işkence gördü�ünü söylemesi üzerine 
Yücel,Savcıhk tarafından hükümet tabip
liAine sevkedilmiş,yapılan muayene so· 
nucunda vücudundaki çeşitli yaralar ta
biplik tarafından da saptanmıştır. 

Hiç kuşku yok ki, polisin bu yasa dı
şı tutumlan ne ilk ne de sondur ve bü· 
tün bu olup bitenlerden yetkililerin ha
berdar bulunmadıkları söylenemez. Ba
RımslZlık, demokrasi, sosyalizm müca· 
delesi verenlerin bu tür yöntemlerle yıl. 
dmlıp yollarından çevrilemeyecekleri 
açıktır. Açık olan bir başka nokta da, 
her yasa dışı işlemden oldu�u gibi, bu 
tür işkence, dayak sorumlularından da 
bir gün mutlaka hesap sorulacaRıdtf. 

YVRVYVŞ·20 EYL VL /917· 7 
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elaude Ouin ile Özel görUşrne 

KiTLE iCiNDE KtrLEVLE 

Yerel .eçimler Fro1UQ 'do büyük önem taşır. 

CLAUDE QUIN, EKONOMIK BILIMLER DOKTORU OLUP, PARlS iX. DAUPHlNE 
ÜNlVERStrESI öGRETIM üYESIDIR. MART 1977 YıLıNDA YAPILAN BELEDIYE 
SEÇIMLERlNDE KOMüNIST PARTISI ADAYı OLARAK BELEDIYE MECLIS'I 
üYELlClNE SEÇILEN QUIN, FRANSIZ KOMÜNIST PARTISI MERKEZ KOMtrESI 
NEZDINDE EKONOMIK ARAŞTIRMA KURULU üYELERINDEN OLUP, PARTI' 
NIN AYLıK TEORlK DERGILERINDEN "ECONOMIE ET POLtrIQUE" DERGISI
NIN BAŞYAZARLıCINI YAPMAKTADIR' CLAUDE QUIN'IN EDtrlONS SOCIALES' 
DE YAYıNLANMıŞ BIRÇOK INCELEME KITABI DA BULUNMAKTADıR. AŞACI
DA, C. QUIN'IN YÜRÜYÜŞ TEMSILCISININ PARlS'TE BELEDIYE SEÇIMLERl VE 
YEREL YÖNETIM KONULARıNDA KENDISINE YöNELTTICI SORULARA YA
NITLARlNl SUNUYORUZ. 

'tt Sizler için Par;' Belediye Seçimleri ne anlam 
tOfımaktaydl, aeçim IuJmpanyanlZl na8ı1 bir yerel 
yönetim anlayışı ile yürütHinüz. 

* Yerel seçimler her zaman politik seçimlerdir. 
Yerel seçimlerin politik niteliği Paris'te daha da be
lirgindir. Bmun nedenleri çeşitlidir. Herşeyden önce 
Paris fransa'nın başkentidir. Paris kenti fransa'da, 
ulusal planda, ağırlıklı politik bir konuma sahiptir ve 
nihayet, kentin bütçesi 7 milyan aşkın tutanyla ülke
nin en büyük ikinci bütçesidir. Bu niteliğiyle, Paris 
kenti büyük maJi kuruluşlar, özellikle kamu·bayındır
lık işleri ve inşaat sektöründe finans kaynağı bankaJar 
için de önem taşır. Işte, bu nedenlerle, Paris belediye 
seçimleri sırasında büyük sermaye kuruluşlan destek
lerini ve paralarını sağ partilerden, gerek Chirac'ın 
RPR partisinden, gerekse d'Ornano'nun Cumhuriyet
çilerinden, hiç esirgememişlerdir. Ayrıca, Paris'in 
uluslararası planda özel bir anlamı daha vardır. R� 

d 'Omano: Sermayenin deıteli 

ma'dan sonra Paris'te de belediye başkanllAma bir ko
münist seçilebilirdi. Evet, bu küçümsenmiyecek bir 
olasılıktı. Bu olgu özellikle Avrupa düzeyinde önemli 
sonuçlar doğurabilirdi. 1977 Belediye seçimleri işte 
bu politik temeller üzerinde çok çekişmeli geçti. 

Paris'te belediye seçimlerinin politik niteliğinin 
altını böyle kısaca çizdikte" sonra, söz konusu seçim
lerin bütün bunlar yanında yerel seçimler olduAunu 
da vurgulamak gerekir. Bir ülkenin başkenti olsa da 
söz konusu olan, bir kentin yönetimidir. Biz, komü
nistler, seçimler için programımılj oluştururken bu 
iki olguyu göz önüne aldık; politik olan temel yöne
lim ve yerel özellikler. Paris için "Ortak Hükümet 
Programı" yönünde bir program oluşturduk. Bunun 
anlamı, Ortak Hükümet Programı politikasının Paris' 
e uygulanışı idi. Ve semtlerin (Arrondissement) her 
birinde kOrri.inistler, ayrıca, Paris için öngörillen prog
ramdan kaynaklanan ve yine "Ortak Program" temel
lerinde belirlenen bir ek yerel program oluşturdular. 

Bu nokta, yerel sorunların ihmal edilmemesi açısın
dan büyük önem taşır. Bu olgu, değinilen yerel SONn
ları ulusal planda temel tercihlerden ayırmamak, uh, 
.. I politikayı değiştirmeden, yerel politikada gerçek 
değişimlerin olamıyacağını göstermek kadar önemli
dir. Halk, belediye seçimlerinin somut milcadelesinde 
temel sorunların neler olduğunu görmelidir. Bunun 
bir başka anlatım biçimi, haJkın, kişilerin kendi ma
hallelerinde yaşamlarını dtiiştirebilecek hedeflere sa
hip kllınmaJandır. Bizlerin deyişiyle "zincir"in iki 
ucunda kaybetmemek gerekıktir. 

Işte, bu temeller üzerinde Paris'te belediye se
çimleri kampanyasını yüriittük ve ilerlemeler gjladık. 
Oç arrondissement (semt) da toplam 2200 oy daha 
sağhyabilseydik Paris'te solcu bir belediye batkam 
seçilebilirdi. Bu başkan da komünist aday Henri Fisz
bin olacaktı. 

SOL bu temeller üzerinde, bir seçim sektöründe, 
benim de seçildiğim 2. ve 3. arrondissementlarda, se
çimleri kazandı. Böylece, bugün Belediye Meclisi'nde 
bir sağ çoğunluk ile sol azınlık bulunmakta. Sağ ço
ğunluk seçim sisteminin cilveleri sonucu, oy sayısın
daki küçük farka karşın solu kentin yönetiminden 
uzaklaştırmış durumda. Bu koşullarda Paris Belediye 
Meclisi'nde tartışmaJar kaçınılmaz olarak politik ça
tışmalar biçimini almakta. Paris belediye başkanı 
Chirac anti-demokratik yöntemlerle, kendisinin, solun 
seçimleri kazandığı yerlerde de Belediye Başkanı 
olduğunu karar altına aldı. Ve kendisine bağlı bir ye;.. 
netim ile, solun çoğunluk olduğu bu semtlerde, sıi 
çoğunluğun antenleri olan sözde temsili orpnlar tez
gahladı. Böylelikle solcu belediye medisi üyeleri, hiç
bir yaptırım gücüne sahip olmaksızın seçimleri kazan
dıklan semt belediyelerinde oturmak zorunda bıralul
maktadır1ar. Paris'liler için bu karmaşık dururoon far
kına varmak oldukça güç, ancak anb.dıklMlnda bu du
rumdan infiaJ duymaktalar. 

«: Pan. 'in durumu, lIentin .tolÜlünden ,elen 
özellikler taşıyor. Y�r�ı illtidonn wondd"ı batıLO 
demokrolik belediyel�ri ele aIınoJc, ulu.ol tıe y .. ı yö
Mlim düzeyleri ara.ıındtJ çdifldı.r örıwli, mali. dola

YUJYro politik bCJ8kıhır burolardG da oynı biçim/erd. 
ortoya çıkıyor mu? 

* Elbette, çelişkiler derlıa! kendilerini belli edi
yor1ar. fransa'da tüm yerel toplum organlan, özellik
le belediyeler Prefet (Vali)nin vesayeti altındadır. 
1977 yılı öncesinde bu konuda durum Paris'te dw 
da ağır bir görünümdeydi. Prefet, gerçek iktidarı Içiş
leri Bakanı adına doğrudan kullanmaktaydı. Durum 
vesayetten de öte, yönetimin merkez yönetimee doğ
rudan gasp edilmesiydi. Bu olgunun temelleri brihi 
olup, 1871 Paris Komün'üne uzanır. Merlcezi iktidar, 
o tarihten bu yana Paris Halkından çok çekinir ve bu 
nedenle elinden her tür1ü eylem ar.tıCını aJmıştır. As
lında, tüm diğer şehirlerde ve bu yılki yeni statüsüyle 
Paris'te seçimlerle iş başına gelen yerel temsilciler ger
çek iktidar gücüne sahip değillerdir. Her uman mer
kezi yönetim ve Prefet'nin vesayeti altındadırlar. Pre
fet'in olurunu almadan tek franklık harcama YÜknr. 
Iülüğü altına bile giremezler. Böylece, sonuçta demok
ratik bir belediyenin işlerinin yilfütülebilmesinin tde. 
aracı politik baskı uygulamak olmaktadır. Bu baskı 
merkezi yönetimin oyla işbaşına gelen temsikilerine, 
Prefet'ye, Bakan'a yönelik yöre halkının sürekli bu
kısıdır. Eğer kitlesel bir eylem söz konusu olrnusa, 
sol bir belediye fazla birşey yapamaz. SOL güçlerin 
Belediye Meclisi'nde azınlıkta oldukları Paris'te kit
lelerin müdahaleleri çok daha önemli ve gereklidir. 
Çünkü, burada engeller ikilidir. Iık engel Paris Bele
diye Başkanı ve onun dayandığı meclis çoğuolulu, 
ikincisi ise Belediye Başkanı ile uyum içerisinde ol .. 
hUkümet, yani merkezi yönetimdir. 

-tt Durum böyle olunca. sanırım. demokratiII 
güçlerin oyla seçilmiş termilcile"'-nin. bu aroda Ili,i 
olarok sizin .. kitle hareketlerine, halkın taleplerine ka· 
himanız sözkomısu olocak .. 

* Bunu, konut sorununa ve Ucret artırımlarına 
ilişkin iki konuda örneklerle yanıtlayayım. Paris'te 
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BERABER 
konut sorunu, özellikle şehir merkezinde çok hayati 
bir sorundur. Çok yüksek oranda Paris'linin konulko
şulları çok kötüdil'. Paris'te dar bütçeli aileler, ücret
liler için yeni konutlar inşa edilmemektedir. Paris'te 
inşaatlar sosyal konut inşası ile görevii kamu I�uruluş. 
Iannca deiil bankalarca yapılmaktadır. Onlar da zen
ginler için konut inşa etmekteler. Öyleyse, halkla 
birlikte bu sorun karşısında mücadele etmek. gerekir. 
Halkın dileklerini dinlediiim Belediye'deki büromda 
sosyal konut tahsisi talepleri yıllardır �süriilcemede 
kalmış düzinelerce aile He karşılaşmaktaydım. Birgiln, 
hepsini toplantıya çağırdım. Paris Vilayet binase 
önünde buluşmayı kar.ırlaştırdık. Başlarında ben 
olduğum halde Prefet ile görüşme talep ettik. Prefet 
oyla temsilci seçildiğim semtin bu kötü konut koşul
larında yaşayan sakinlerinin seçtiği bir heyeti kabul 
etmek ZOlU1da kaldı. Bu andan başlayarak belli dos
yalan açtırıp, bazı aileleri, bir başlangıç olarak, yeni 
konutlara yerleştirmek olanaklıydı. Bu tip gösterilerin 
yenilerini şimdiden hazırlamaktayız. 4. AITondisse
ment'da barındıkları konutların koşulları kötü olan 
400 kişiyi yine vilayet konağının önüne götürdüm. 
Amacımız, adı geçen semtte boş duran sosyal konut
ların bu ailelerin yerleşimine açılmasını sağlayabil
mekti. Bu tür kitlesel eylemleri sürekli kılmak gerekir. 
Yoksa, ileri bir adım atılıp kazanım sağlanamaz. 

Başka bir örnek de çalışma hayatından. Temsil 
ettiğim semtin işyerlerinde hak talepleri, grevler var. 
Grevcilerle birlikte ben de iş müfettişiikieri, işyer
leri yöneticileri düzeyinde istemlerin yerine getirilme
si için girişimlerde bulunurum. Bizlerin oyla seçilmiş 

-temsilci anlayışı, "kitleler içerisinde, kitlelerle·birlik
te" olmaktır. Ancak, bu yolla halk yaranna kazanım
lar sağlanır. Başka yol yoktur. Biz seçilmişleri" görevi 
sürekli olarak kitle hareketlerini örgütlerneye ve geliş. 
tirmeye hazır olmasıdır. Bu, aynı zamanda oy'la seçil
miş temsilcilerin ellerindeki yetki olanaklarının sınır
lannı halka anlatabilmenin en iyi yöntemidir. Oyla se· 
çilmiş temsilci, yalnız başına hiçbir şey yapamaz. Fa
kat, seçildikleri kuruluşlarda azınlıkta olsalar bile, kit
le hareketleriyle güçlü olabilirler. 

g. Bur0d4, ''Kızıl Kuşak" diye adlandvıkuı, Pa
ril 'in yakın banliyÖ8ü sayılabilecek kentler üzerinde 
durmak utiyorum. Pari. 'i çeureleyen bu kentlerde 
komünutler uzun yıllardır büyük bir çokunlukla yö
netimi ellerinde tutuyorlar. Bu kentlerde de benzer 
.orunlonn aynı biçimde .özkonUlU olduku ileri MÜ' 
lebilir mi' 

* Temelde sorunlar aynı biçimde kendilerini 
gösterirler. Ancak, komünist belediye yönetimleri tüm 
yasal ve mali olanakları kullanabilirler ve özellikle 
Bobigny, Ivry ve Saint-Denis de olduğu gibi, büyük 
işyerlerinin bulunduğu yörelerde bu işyerlerine ödetj
len vergiler yoluyla, oldukça önemli projelerin 
gerçekleşmesi için gerekli ekonomik araçları sağlaya
bilirler. Halkın yardımıyla bu projeleri geliştirip daha 
kolaylıkla onanmasını sağlayabilirler. Paris'te, Beledi
ye Meclisinde sol bir çoğunluk olsaydı, çok şey deği· 
şebilirdi. Mevcut olanaklar - çok fazla olmasa da -
halkın yararına harekete geçirilebilir, kullanılabilirdi. 
Bu, herşeyi" elde edilebileceği anlamına gelmezdi. 
Ancak, birtakım sorunlar daha kolay çözülebilirdi. 
Halkın önünde, bir engel daha azalmış olurdu. Paris' 
te bugün iki temel engel bulunmakta; Belediye Me,", 
!isi'ndeki gerici çoğunluk ve merkezi iktidar. Saint
Denis'de, Bobigny'de, Ivry'de merkezi iktidar tek en· 
gel. Bugün, bu yerlerde halk yararına çok şeyler ger
çekleştirilebilinmişse, bu, halkın desteğinin çok daha 
kolay elde edilebilmesindendir. Paris'te ise, Komün' 
den bu yana sol hiçbir zaman yönetirnde bulunma
mıştır. 

tl Bu çerçeue içer;'inde yerel örgütlenmelerin; 

mahalle dernekleri. kiracılar dernekleri. gençlik eu/eri 

öArenc; uelileri kuruluşları vb. yeri nedir7 Bu örgüt· 

lenmelerin Fransa 'da demokratik dekişimde gerek ye· 

rel yönetim düzeyinde, gerekse ulusal düzeyde roWn

den .Öz edebilir •• in;z7 

• Bu, çok kapsamlı bir soru. Birkaç sözcük ile 

cevaplandırmaya çalışırsak, herşeyden önce, Paris gibi 

Sınırlı olofUJkları aşmak için birükte mücadele 

milyonluk bir kenti, tüm yetkilerin Belediye Başkanı 
ve birkaç encümen üyesinde toplandığı, bugünkü sta
tüyle yönebTlek olanaksızdır. Her semtte semt beledi
yeleri ve onların. seçimle işbaşına gelmiş belediye 
meclis üyeleri bulunmalıdır. Aynca, belediye meclisle
ri üyeleri yalnız başlanna yönetemezler, mutlaka be
lirli dernekleri çevrelerine toplamalıdırlar. Biçim, çok 
çeşitli olabilir. Danışma toplantıları, belediye dışı su.. 
rekli komisyonlar vb. Bu konuda, ayırımcılık yapıl
mamalıdır. Bulunacak bir yolla, oyla seçilen yönetici
ler, partilerinin görüş ve önerilerini savunurlarken, 
aynı zamanda, derneklerin de sözcülüğünü yapabilme
lidirler. Dolayısıyla, sürekli olarak bunlarla görüşmek 
birlikte projeler hazırlamak, toplumsal maliyetleri gö
rüşmek ve uygulamayı birlikte sürekli olarak gözet. 
mek zorundadırlar. Böyle bir çalışmanın getinnesi 
doğal olan, eleştirileri de kabullenmeli, gereken de
mokratik tartışma ortamını da hazırlamaııdırlar. 

Bütün bunlar, belki bazılarınca .çok güç bir çö· 
züm yolu olarak nitelendirilebilir. Ancak, bir anlam
da, demokrasi ,derneklerdir •. örgütlü halktır. Biz ko
münistlerin bu konuda hiçbir çekincesi yoktur. Şim
diden bu anlayışı diyalektik bir ilişki içerisinde ya
şama geçirme çabasındayız. Fransız Komünist Parti
si, yalnızca bu derneklerin, kuruluşların görüşlerini 
almakla yetinmez; onlara öneriler de götürür. Ayrı
ca, bu kuruluşlara görüşleri, çözüm önerileri hakkın
da açıklamalar yapmak zorunlullunda olduğunu ka-

Hep birlikte hıdkın mutlu/ulu için 

bullenir. Bu kuruluşlardan öğreneceği çok şey ol
duğunu ve bu kuruluşla"n da sözcülüğünü yüklen
mek zorunda olduğU'lU bilir. 

* Demokratik bir tarhşma ortarrunCÜJII «iz d
tin. "Sol Birlik if içerisinde bu nuıl gerçekleımelidir' 

* Onermi bir deneyim geçirdik. Kazanmak için 
birlik gerekir. Birlik içinse somut, açık bir program. 
Paris için açık, somut bir program olu.şturduk ve bu 
program kazanımlarımızda rol oynadı. Bizlerin nihai 
zaferi kazanmamızı engelleyen, belki de, anaklan
mızın başlangıçta, seçmenlerin kendilerine daha ön
ceki seçimlerde verdiklerinden daha fazla sandalye 
talep etmeleri oldu. Doğal olarak, bizler de "Oeği
şim"in gerçek ve sürekli olmasının en iyi gÜ\'encesi 
olan Komünist Panisi'ne düşen yere saygı gösterilme
si için mücadele etmek zorunda kaldık. Ortaklarımız, 
bu hakkımızı tanımak zorunda kaldılar. Ancak, ortak 
bir mücadelede çok önem taşıyan, aylarca zaman yi
tirdik. Çok yazık ... Bu, belki de Sol'. çok pahalıy. 
mal oldu. Ama, SOL için daha pahalıya gelebilecek bir 
olgu daha vardı. Eğer, Komünist Parti'si her ne paha
sına birlik için açık olmayan bir program kabul etse 
idi, ya da kendisine düşen yeri bırakmaya yanaşsa idi, 
sanıyorum ama, belki de gw,lük, geçici bir ilerleme 
kaydedebilirdik yaJnız,�orta ve uzun dönemde mutla
ka bir gerileme olurdu. 
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Bir grevin gösterdik/eri 

"HALI\: SEKTÖRÜ"NÜN SAKıNCALARI 
Karadenız Eregli'de, ERDEMlR Işçi

lerinin üye olduklan bir tüketim koo
peratifi var: ER-KO. Kooperatif, üyele
rine taksitli satışlar dışında, ulaşım hiz
meti de sunuyor. ERDEMİR işvereni,  
[abrikada örgütlü Maden-İş ile yaptıeı 
sözleşmede, işçi taşımacılıeını ER-KO 
aracılı�ıyla yürütmeyi kabullenmiş. Bu· 
nun için ER·KO'ya her yıl yaklaşık 3-
4 milyon Lira ödüyor. Halbuki, 8 bin 
ERDEMlR işçisinin herbirine yolluk pa
rası ödeyecek olsa, bu, yaklaşık 7 -8 mil
yon lirayı bulacak. Aradaki farkı ER-KO, 
işçileri belirli bir ücret karŞılıel taşıya
rak karşılıyor. 

ER-KO yönetimi satış malazasında 
da ilginç bir politika izliyor. Sattteı gi
yim ve gıda maddelerinin fiyatlan kent
teki fiyatlardan pek farklı deeıl. Bazı 
durumlarda daha da yüksek. Yalnız, işçi 
gene de ER-KO'dan alıŞ veriş etmek zo
runda kalıyor, çünkü taksitli satışlar yo
luyla biriktirdiei borçlar her ay işçilerin 
ücretinden belirli bir oranda kesiliyor. 
Geri kalan parayla bir ay geçinmenin 
zorlueu ve taksitli satış olanaRı nedeniy
Le yeniden ER-KO'nun kapısını çalını
yor. 

LOKAVTKARARI ALAN "IŞÇtt.ER" 

EK-KO yönetimi gene de zarar etmek
te oldueunu ilere sürerek işçilerinin üc
retlerini baskı altında tutmaya Çabalı
yor. Aslında, kooperatifi n üyelerine her 
yıl temettü daeıtılması gerekiyor. 15 yıl· 
dır bir kuruş bile dalıtılmamış. Bu işle
yişde yönetimin payı büyük. Kendileri 
de 'işçi' olan yöneticilerin işçilikle tek i
lişkileri bır Işçi kooperatifini yönetiyor 
olmalan. Maden-fş üyeleri olmalarına 
karşın, aralarında "A grubu" işçi olanlar 
var. ERDEMİR'de yapılan toplu iş söz
leşmelerinden yararlannuyorlar. Maden
İş, ERDEMİR'deki 2 bin işçisinin böyle 
sayılmalarına ve sözleşme dışı bırakıl· 
malarına razı olmuş. Bir bakıma, özel 
sektöıde memur çalıştınlmasına uydu· 
rulan kılıf. 

Yöneticiler bu nitelikte olunca, ER
KO işçilerin örgütlemiş bulunan Sosyal
ış ile toplu iş sözleşmelerinde uyuşmaz
ııea düşüıebiliyor. Uzlaştırma kurulunun 
Sosyal-lş'ce benimsenen kanrlan be
nimsenmeyebiliyor. Giderek, alınan grev 
karanna karşı lokavt karm alınabiliyor. 
Hatta, görüşmeler sı,rasında işten işçi 
çıkarılabiliyor. 

ER-KO'de 43 işçi çalışıyor. Daha ön
ce Tez Büro-ış'in iki kez sözleşme imza
ladıA:ı işyerinde, Sosyal·İş birinci dönem 
sözleşmesini 1975 yılı başında imzala
mış. ııeri düzeyde bir djzi ekonomık de
mokratik haklar kazanılmış. örneein 
asgari ücret düzenlemelerinde eskisi ile 
yenisi arasındaki !arkın büti.in işçilerin 
ücretlerine yansıtılması &aRlanmış. ışçi 
çıkarma sorunu çok ,ınırlı koşuııara 
baelanmış ve birçok sosyal haklar elde 
edilmiş. 

ÇIKARLAR , ORTAK SINIF 
ÇıKARLARıDıR 

ışveren, ikinci dönem sözleşme gö
rüşmelerinde bu haklardan çoeunda geri 
gidilmesi konusunda ısrarlı. Ayrıca, iste
nilen ücret zammı Maden-İş 'in ERDE
MİR'den istedieinin aynı olmasına kar
şın, işveren bu konuda da uzlaşmaz bir 
tutum Içinde. Fakat, ER·KO işçisi ara
dan geçen süre içinde işverenin niteli�i
ni yakından kavramış ve mücadelesinde 
kararlı. Nitekim, grev 8 Eylü1 akşamı 
saat 16:00 da, ERDEMIR'In gündüz var
diyası d� ılırken başlatıldı. 

ER-KO, işçi taşımacılıeını bir yan· 
dan da taşımacılık .şirketlerinden günlü
Ali 850 liraya otobüs de kiralıyor. İşçi
ler, iNvin başlaması ile birlikte bütün 
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ER-KO işçileri IuJklı mücodelelerinde zafere uıaşacak 

otobüsleri oto park olarak kullanılan ve 
satıŞ ma�aı.ası bitişineindeki arsada top
luyorlar ve oto park giriş ve çıkışını ka
patarak grevin başarıya ulaşması Için 
belli bir koşulu gerçekleştıriyorlar. 

öte yandan, yaklaşmakta olan Şe
ker Başrarnı nedeniyle satış bölümünde
ki işLer de oldukça yoeun ve yeni, bü· 
yük bir sipariş henüz maA:azaya ulaşmış. 
İşveren, ERDEMİR'den belirli ödünler 
koparmaYt umarak grevi pek ciddiye al
mıyor. ERDEMlR işçilerinin grev nede
niyle karşı karşıya bulundueu durumla 
pek ilgili dellll. Işçinin fabrikaya belli 
durumlarda 8 kilometre uzaktan geliyor 
olması, kendileri Maden-lş üyesi olan 
ER-KO yöneticilerini rahatsız etmiyor. 

İşverenin bu umursamaz tutumu ya
nmda ER·KO işçileri haklı davalarında 
ERDEMtR işçileri yanlarına kazanmak 
için elden geıen bütün çabayı-gösteriyor
lar. ERDEMlR iı;çisi. grev nedeniyle 
Sosyal-İş 'in talep ettiai isteklerden ha
berdar oluyor. ER-KO'da birinci dönem 
sözleşmesi ile kazanılmış haklardan hiili 
birçoeuna ERDEMİR işçileri sahip de
eil. Aynca, grev yerini ziyaret eden işçi· 
ler ER-KO Işçisinin kararlılıeını görü
yorlar ve aralannda konuşuyorlar. -Biz 
8 bin işçi ile greve gitmezken 43 işçinin 
yürüttüRü mücadele örnek olmab_." 

GENIŞLETILEN KAZANıMLAR 

İşveren planları bozulmuştur.Oyun 
geri tepmektedir. Grev, giderek Ere�li' 
de istenilmeyen bir dayanışma ve mÜC8-
del azmi yerleştinnektedir. Umursamaz 
tutum yerini panıee bırakmaya başlar. 
Sonunda, grevin başlamasından 3,5 gün 
sonra Işçinin Isteklerini kabule yanaşu
lar. Ertesi gün olan Pazartesi sabahı işçi
nin taşınması Ivedl bır sorun olarak ön
lerinde bulunmaktadır. 

Yapılan sözleşmeyle, kazanılan hak
lar daha da genişletilmiş oldu. İşçiler 
1,450-1,900 lira arasında aylık ücret 
zammı elde ettiler. Ayrıca, asgari ücret 
düzenlemesi durumunda [arkın bütün iş
çilerin ücretlerine yansıtılması, geçen 
söz.leşmeden süren bir hak olarak, ko
rundu. Iş akitlerl fashedilen 13 işçi, Pa
zartesi sabahı Işbaşı yaptılar. Böyle bir 
işlem yapılmamış gibi çalışmaJannı sür
dürecekler. Oluşturulan yeni disiplin ku
rulunda hepsi de işçiler tarafından seçi
len beş liye var ve bundan sonra işçi an
cak disiplin kurulu kararı ile çıkart.ılabi· 
lecek. 

Bu ve benzeri kazanımlar, Pazartesi 
sabahı yenıden Işlerine ER-KO araçlan 
ile gitme olanaA:ına kavuşan ERDEMIR 
Işçilerinin sünnekle olan mUcadelelerine 
ışık tutacak. BilindiRI gibi ERDEMIR' 
de alınmış grev karan hükümet tarafın
dan ikinci kez 60 gün durduruldu. ER
DEMIR işçisi bu ,ürenin dolmasını bek
liyor. 

ER-KO grevinin bütün bu an1atılanlar 
yanında başka bir yararı daha oldu. O 
da, işçilerin küçük tasarruOarl ile işsahi
bi olması fikrine dayanan "halk sektö
rü" kavramının ne denli sakıncalı bir iş
lev gördütü İşçilerin, her ne kadar kü
çük paylarla bile olsa bir işletmede or
tak olmaları onlann, sınıflanndan ya· 
bancılaşmalmnı kendi sınlflannın üyele
rine karşı alınan bir lokavt kararının al
tına imza atabilmelerine kadar götürü· 
yor. 

Her ne olursa olsun, kazanan koope
ratifin üyeleri de olmuyor. 15 yıldır her 
hangi bir yarar saelayamadıklan gibi, 
işe gidip gelmelerinin belirli bir yükünü 
gene kendileri �tleniyorlar. "Taksitli 

• 

satış" kandırmacası çerçevesinde daha 
pahalı alıŞ verişe itiliyorlar. Aradaki 
fark bir biçimde döni4' sermayenin ce
bine giriyor. Bu örnelin somutunda, 
ERDEMlR 'in parasal çıkarlarını hesap
lamak zor deRil. En önemlisi, sınıf bi
lincinin törpiilenmesinde 'ortak' bile ol
sa mü1k edinme mekanizmasının üstlen
diei işlev ortada. 

Bütün bunlara karşın, mücadelenin 
SJOlrlan yok. Bilinçli ve kararlı mücadele 
her zaman deRrulan bUluyor. Bunun da 
ötesinde, bu örnekte oldulu gibi ilk baş
ta akla gelmeyen birçok die er yararlar 
da satlıyor •. Karadeniz Ereeli emekçi
leri ER-KO zarerinden aldıkJan güvenle 
ERDEMİR sözleşmesini bekliyorlar. 

Ikili 
• •  • • • • 

somuru 

• HEM DoGAYI KIRLETIYORLAR HEM DE "AEROSOL" DENILEN 
TEMIZLEYleiLERI PIYASAYA SüRüP MILYARLAR KAZANıYORLAR 

• ULUSLARARASI TEKELLERIN ÇEVRE KIRLlLI�INE KAR ŞI Çı_ 
KARDıKLARı AEROSOLLARIN HAVADAKI OZON TABAKASıNıN 
TAHRIp ETTI�IBIRLEŞMlş MILLETLER UZMANLARı TARAFINDAN 
SAPTAN Dı' 

Kapitalizmin sorumsuzea kirlettiği, yaşanmu hale getirdiAi doğanın temiz
lenmesi için piyasaya çıkarılan bazı temizlik maddelerinin hem doğayı daha 
da zehirlediği hem de bu temizlik maddeleri aracılığ ı ile insanlann yoAun bir 
biçimde sömürüldüğü acıklandı. Birleşmiş Milletler uzmanlarının yaptıkları a
raştırmalara göre "Aerosoı" denilen temizleyici maddelerin i ç inde bulunan 
"fulorakarbon II ve 12" maddelerininin nefes aldığımız havanın i ç inde bulu
nan ve yaşamamız açısından önem taşıyan "ozon'! tabakalarını deldiği anla
ş ıldı. 

Uluslararası tekeller tarafından çeşitli kirlenrnelere ve kokulara karşı ç ıkar
tılan aerosollar günlinlizde binlerce çeşiti var. Özellikle Batıda bu sayede bir 
awç şirketin karlarına kar kattıkları biliniyor. Günlinüzde çevre kirliliğine 
karşı uluklarararası tekeller tarafından "Bomba" olarak nitelendirilen ve yo. 
ğun olarak reklamı yapılan aerosollar büyük bir alışkanlık haJine geldi. 

Işte kapitalizmin gerçek yüzü bu. Hava kirliliğine karşı diye piyasaya çıka
rılan kimyasal maddeler havayı daha da k.irletiyor. üstelik uluslararası tekeller 
bunu bir SÖOlUril aracı olarak ku llanıyor. 
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Kadir GOREN 

Basın mesleli Türkiye'deki çalışma 
alanlan arasında inşaat IşçiliRinden son· 
ra en güvensiz işlerden biridir. Basın 
emekçileri kendileri He IlglU bir yılın 
yasa hükmü oldulu halde gazete patron
Iannın keyineri na zaman isterse çalış
tıklan gazetelerden kapıdışan ediUveri· 
Urler. GazeteciliRin diler işkollanndan 
farklı bir iş oldulu ve basında çalışan
lann daha delişik bir statüye baRh ol· 
ması gerektiRi yolundaki öneriler ise yıl. 
lar yılı gözardı edilir. 

Babıali'de her yıl sonunda basın 
emekçilerininyüreklerihoplar. çünkü yıl 
sonlannda gazeteler hesaplarını çıkartır· 
lar ve kir oranlarını saptarlar. Buna 
göre eler kirlan umduklanndan azsa 
çok sayıda gazeteci patronların kar oran
lannı yükseltebilmek amacıyla işten ab. 
hr. Kesinlikle hiçbir güvenliRi olmayan 
blSln mesleA'i içinde en kötü üne sahip 
olan gazete ise Günayduı'dır. 

Günaydın gazetesi Türkiye'nin 100 
büyük. Clnnası arasında yer almasına ve 
yılll1c - görünen - kAn milyonlarca li
ryı bulmasına ralmen her yıl gazeteye 
yük oluyor gerekçesiyle bir çok basın 
emekçisinin işine son vermeyi adet ha
line getinniştir. Fütursuzlulun bu ölçü
ye varmasına tantanalı toplantılara "Ba
sm kuruluşjan" olarak: katılmaktan öte 
bir iş yapmayan Gazeteciler Cemiyeti 
ile Gazeteciler Sendikasının bu sorun
lara karşı gösterdili ilgisizlik de bir 
ölçüde neden olmaktadlf. Meydanı boş 
bulan patron istedili e1emarulıtedili za
man işinden çıkartabilmektedir. Bunun 
son örneli Günaydın Grubuna balh ola
rak çıkan ve Web Ofset Grubun\Dl en 
f&ıla kir eden yayuı organlanndan biri 
olan Saklambaç Gazetesi. elemanlarının 
yuı işleri müdürü dahil - bir kişi ha
riç - tümüyle işten çıkartılması olmuş
tur. Patron Haldun Simavi bu toplu tas-

BÜYÜK TORKİYE» 
MANTIKSIZLIGI 

RAKAMLARLA 

BÜYÜK · 'ÜRKiYE 

�ünyada besin maddesi ithal 
etmeyen 7 ülkeden biriyiz o 
.ılı Türkiye,etinİ,sütünü,yagıru,peynirini, meyvesini,sebzesini kendi üretiyor. ( ) 

�rtan nüfusun besin ihtiyaçlannı lazlasiyle karşılayacak potansiyelesah;-

fiyeye karşı gerekçe olarak " o gazete 
masraflı çıkıyordu" demekle yetinmiş
tir. Masraflı çıkıyor denilen Saklambaç' 
ın ise günlük net 180 bin dolaylaında ti
rajı oldulu bilinmekteetir. 

RAKAMLARLA BOYOK TORKİYE 
. REZlLLlCI 

Kendi içinde böyle bir gazete olan ve 
Babuıli 'de güvensizlilin simgesi haline 
gelen Günaydın son günlerde birden bi
re Demirel alzı ve mantıl'ı ile bazı sayı· 
lan çarpıtarak ve gelecele ait son derece 
iyimser hesaplarla demagoji yaparak 
Thrkiye'nin "güllü.k. gülistanhk bir ülke 
oldulu" propagandasını yapmaya başla
mıştu. 

Uzun bir süre sayfalarından '"Türkıye' 
nin ekonomik bakımdan ne kadar kötü 

bir durumda olduRu", "iflasın eşilinde 
oldulu" yolunda haber, yorum ve yazı
ıar eksik olmayan Günaydın Gazetesi 
birden bire gerçekleri görmüş, ve Tür· 
kiye'nin aslında batmadılını, çok zengin -
bir ülke oldulunu ve bu "Türkiye batı
yor" söylentilerinin yabancılar tarafın· 
dan kasten çıkartıldıluıı ileri sürmüş 
" bilmedilimiz zenginliklerimizi" baUan
dll'8 ballandua anlatmaya başlamıştu. 

Akıllara durgunluk veren "Büyük 
Türkiye" teCrikasında Türkiye'nin besin 
ithal etmeyen tek Avrupa Ulkesi oldu· 
lundan tutun da ormanlarımızın 25 bü
yük kalıt fabrikasını işletecek kadar 
zengin olduluna ilişkin oldukça etlen
dirici bilgiler verilmektedir. Bu bilgileri 
okuyan vatandaşlar ise özellikle son 
zamlar nedeniyle bozulan morallerini bi
raz olsun düzeltebilmekte. dünyaya da
ha bir iyimser bakabilmektedirler! Zaten 

Günaydın patronunun gazetecilikteki te
mel ilkesi " iyimser gazete, gi.ileryüzlü ga
zete" hazırlamaya dayanmaktadtr. Bu 
nedenle dünyayı ve Türkiye'yı Yeniköy' 
dki muhteşem köşkünden ve holazın en 
büyük teknesi olarak övündülü lüks ya
tından gönnektedir. Ne tüpgaz kuyru
luna girip saatlerce vatandaşlarla birlik
te beklemekte, ne de elinde IHe pazar 
dolaşmaktadtr. 

Kuşkusuz Günaydın Gazetesinin " Bü
yük Türkıye" terrikası bir bakıma "Iyim
ser" ve "gerçekçi" bir yaklaşımdan yola 
çıkmıştu. Teknik düzeyde bu terrikayı 
hazırlayanlann temel amacı belki de 
Türkiye'nin kaynaklarını ve olanaklarını 
sergileyip yıllar yLlı bu ke.ynaklardan iş· 
başına gelen kötü yönetimler ve kapkaç
Çı düzen nedeniyle yarartanılamadılını 
ortaya koymaktı. Ama bu muhtemel iyi· 
niyet çarpıtıhp Demirel mantılına dö
nüştürülmekte gecikilmemiştir. Türkiye' 
nin enerji potansiyelini anlatıp şimdiye 
kadar bu enerji potansiyelinden petrol 
tekellerinin Türkiye'deki temsilcileri yü
ziinden yararlanılamadtlı ve Türkiye'nin 
bu nedenle yılda 1.5 milyar dolar petrol 
ithal etmek zorunda kaldılı söyleome
miştir. Yine ömelin Türkiye'nin bir çok 
besinin ham ya da ara maddesini ithal 
eden bir ülke oldulu unutulup Avrupa' 
n ın besin maddesi ithal etmeyen tek ül
kesi oldulu yuttunnacası kitlelere iletil· 
miştir! 

Türkiye'nin dolal kaynaklannın 
halktan yana bir yaklaşımla ve halk için 
kullanılmamasmin sorumJululu birey 
olarak politikacılardan çok tümüyle dü
zendedir. Bu dlŞa baRımiı soygun düzeni 
yalnızca insanları deRiI dolayı da alabil· 
dilince sömürmekte zenginliklerimizi 
harvurup hannan savurmaktadu. Bu ne· 
denle bilinçli çarpıtmalar bir yana kay
naklanmlZın sayılıp dökülmesi ·kendi ba
şına yeterli ve iyi niyetli bir yaklaşım 
deRiidir. Önemli olan bu kaynaklann 
halk yuanna kullanıJmasınm yoUamlı 
göstermektir. Yanm milyon trajı olan 
bir gazeteden okuyuculan bunu bekle
mektedir. Yom onbeş yirmi yıl mnra 
'lUrkiye'nin ulaşması olasıltl;ı olun duru
mun tanunJ.anmasınl deliL. 

« marmara çevre günü » 
Mannara Belediyeler Birliğine bağlı Istanbul, ızmit, Çanakkale, 

Kartal, Bayrampaşa, Maltepe, Marmara Adası Beleiyeleri kendi 
merkezlerindeki bazı önemli caddeleri trafiğe kapatıp Marmara 
Çevre Gününü kutladılar. 

Dünya kapitalizminin "uygarlık" adı
na büyük bir başıbozukluk içinde sö
mÜl'dülü ve yaşanmaz hale getirtiili do
lanın kurtarılması için birçok girişim
lerde bulunuluyor. Birleşmiş Milletler'in 
önciilülünde girişilen bu çabalar arasın· 
da " Dünya çevre günü" nün kutlanması 
da var. Son iki yıldır Birleşmiş Milletler 
tarafından kutlanan çevre gününde, hal
kı çevre sorunlarına karşı daha duyarlı 
hale getirmek, in.saru ve saalıklı bir çevre 
oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 
delişik ve ilginç uygulamalar düzenle
rnektedir. Çeşitli kentler, önemli mer
k�zlerinin bir böıi.inünü trafikte" arındı· 
rarak sadece yayalara açmakta, törenler 
ve şenlikler, yürüyerek, bisikletle ve oto
büs!e işe gitme eylemleri düzenlenmek
le, radyo, TV ve basın özel yayınlar yap
maktadır. ömetin Tokyo'da geçen yıl 
kullanan "Otomobil kullanmama" gü· 
nünde Başta Belediye Başkanı ve diler 
yetkililer işlerine yayan, bisikletle ya da 
otobüsle gidip gelmişlerdi . 

ıZmit Belediyesi de geçen yıl Dünya 
Çevre Sorunlan gününe katılarak Türki· 
ye 'deki ilk uygulamayı başarıyla gerçek· 
leştinniş ve bir gün boyunca traftRe ka
patılan bir ana cadde üzerinde hak öz
gürce dolaşmış ve eelenmişür. 

Marmara ve B�azlar Belediyeler Bir

!iRinin öncülüAünde düzenlenen ve her 

yıl ayn bir çevre sorununu vurgulayacak 

olan "Mannara çevre Günü", bu yıl böl· 
gede "Trafikten arındınna" yoluyla kut
Iandı. Geçtilirniz hafta Cumartesi günü 
Birl�e ba41ı Istanbul, ızmit, Çanakkale, 
Kartal, Maltepe, Bayrampaşa ve Marma
ra Adasında önemli bazı alışveriş mer
kezleri bir gün boyunca trafiRe kapatıla
rak yayalara açıldı. Ayrıca trafikten a· 
nndınlmış bu merkezlerde sergiler açıl· 
dı, folklor gösterileri di.iz.enlendi. Böyle· 
ce halk tam anlamıyla trafik gürültüsün
den, tehlikeden, pis havadan ve tozdan 
uzak bir gün geçirerek gönül rahatlıRı j
çinde alışverişini yaptı, dolaştı. Bu 
" Çevre Günü" uygulamalarını Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı gözlemci olarak Izle
di. 

Kapitalizmin yaşanmaz hale geUrdlıı 
kentlerde oturan emekçi halkın traftk, 
kirli hava, çöp gibi acil sorunları tüm 
dünyada giderek büyük boyutlara ulaşı
yor. Fabrikaların insafsızcasına kirlettik
Ieri dola, hayatı yaşanmlZ hale getiri· 
yor. Kenlerde emekçi halkın neres ala
bilecelı, özgürce gezebileceli yerlerin 
alanı giderek azalıyor. Otomotiv tekel
leri, tüketimi teşvik ederek kentlerdeki 
otomobil sayısının ve bu nedenle de çev· 
re kıdıRinin artmasına yol açıyorlar. 
Başıbozuk, plansız gkilşe bır türlü "dur" 
denilemiyor. 

Arada Qrada detanın YaRmalanma
sından ve kırlenmesinden başsorumlu 
olan sennayedıdarın içtenlik dışı "Çev-

tutlandı 

Kapitalizmin intan"'ı mahkum elliRi ortam 

re saeheı" çaRnlarl ortaya atılıyor. Fa· 
kat bu çaarılar gerÇek dışı olduRundan 
sonuç olarak çevre klrlenmesi konusun
da ve kentletle oturan halkın saehkh ve 
mutlu yaşayabilmesi Için somut hiçbir 
şey yapılamıyor Fablrakalar kentleri ve 
doeayı kirletmeye, bütün zenginlikleri 
yok etmeye devam ediyorlar. 

Birleşmiş Milletlerin, dünya halklan
nın çevre klrlilJRI Uzerine dikkatlerini 
çekebilmek amacıyla uyguladı41 " Dünya 
çevre günü" kuşkusuz Iyi niyetli ve ya· 
rarh bır çabadır. Fakat unutmamak ge
rekir kı kapitalist dÜlenin neden olduRu 
çevre klrliııeı sorunu tek başına bu tür 

şenliklerle önlenemez. Dolanın dengeli 
kullanılması ve çevrenin korunması an· 
cak kapitalist diiz.enln başıbozukluklan· 
nın sona ennesl lle sallanabilir. Buna en 
güzel örnek sosyalist ülkelerdir. Sosyalist 
ülkelerde doRa ve çevre kirlenmesi diye 
bir sorununun olmadıeını herkes bil· 
mektedir. DoRanın kirletilmesi ve sömü
rülmesi kapitalist sistemin dolal bir so· 
nucudur. Kar edebilmek lç,in doıadan 
ucuza yararlanmak gerekir. Bu nedenle 
kAr esasına dayalı bu sistem deRişmedik· 
çe kenllerde yaşıyan emekçi halkın so· 
runları köklü bi! çözüme kavuşamaya· 
caktır. 
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Payo GRANDONA 
Kitleleri n kü ltü rü 

ŞiIi'de demokrasiyi yeniden kurma
nın mücadelesi farklı cephelerde sünnek
tedir. Mücadele en belirgin olarak: kültür 
alanında verilmektedir. Bu alanda kitle 
eylemleri olallanüstü bir noktaya ulaş
mıştır. Binlerce işçi ve köylü bu yolla 
faşist ideolojiye karşı direnmekte ve 
buna karşılık toplanma, örgütlenme, 
halk şarktlannı söyleme ve sanat ve kül
türün birçok alanında yaratıcıbRınl sür
dürme hakkını günlük pratikte sawn
makLadır. 

Bugün kültür, barış ve özgürlüaün 01-
madıllı, raşizmin yıkmak ve ortadan kal
dırmak çabasında olduau bir ülkede in
sanca yaşama özlemlerini irade eden bü
yük bir kitleyi birleştirmektedir. Böyle
ce binlerce insan faşizmin idelojik etki
sinden kurtulup antifaşist mücadeleye 
katılmaktadır. Halkımızın demokratik 
güçleri yüzlerce büyük, küçük kültürel ve 
sanatsal olayı geliştirmeye yönelmekte
dir. Böylece bu güçler, Pinochet dikta-

törlüaüne kar,ı açık mücadelede olanak
lannı geni,leten yeni demokratik alan
lar açıyorlar. 

OLAGANLAŞMI Ş BASKıLAR 

1 3  Ocak 1977 'de Santiago'daki Gale
ria Paulina'da bir bomba patladı. Profes
yonel ressamlann\ yüzlerce tablOlU yan
dı, tiyatro, müzik ve heykelcmain ölre
tildiRi Atölye 666 yıkıldı. ve rengarenk 
habiann sergilendili yerler yandı. Aynı 
,aleri İsa'nın dolu,uyla ilgili birçok ese
ri de sergiliyordu. Aynı yıbn Şubat 
ayında Santiago'nun Providencis semtin
deki La Feria tiyatrosu kapatıldı. Bura
da Nicanor Parra'nın "Hoju de Parra" 
(Asma Yapraklan) oynanıyordu. Tiyat
ro, yangın alarmı çalışmadıRı bir zaman
da kimlikleri tespit edilemeyen kimseler 
tarafından yak.ıldı. 

Aralık 1975'da, Santiago Ba,piako
p08luRu, merkezi bir tiyatroda büyük bir 
kıntürel olayı kutlarnak hazll'bklan için
deydi. Katılacak her kiti Şili'li bir çocu
Ru sevindirecek bir Noel hediyesiyle be
raber (6ri, ücretini ödeyecekti. Kutlama 
sıruında, amatör ve profesyonel folklor
cu1ar, ,&irler müzik topluluklan ve ar
üstler gösteri yapacaklardı. 

Kutlama ba,lamadan birkaç dakika 
önce gizli po1iain ,yanları gösterinin er
telendilini bildirdiler. Organizatörlerin 
tepkisi üzerine göat.erinin iki saatten (az
la sürTnemellİ yolunda bir anla,maya va
rıldı. 

13 Aralık 1976'da proresör Fernando 
Ortiz ajanlar tarafından tutuklandı. Ge
ni, bir aydın ve sanatçı grubu gazeteler 
aracılılıyla profesöriZı bulunduau yerin 
açıklanmasını isteyen bir bildiri yayınla
dılar. Hükümet, ortadan kaybolan diler 
2500 kişi için yaptılı gibi profesörün 
yerini bilmedilini açıkladı. 

Bütün bu olaylar, bütiiıı diiııyada biJj
nen ve çeşitli uluawarMI kuruıu,un 
açıklamalann.ı dolrulamaktadıı-: Şili' 
deki faşist diktatörlük altında kültürel 

• baskılar olalan bir durumu yanııtmat
tadır . 

Bütün bu haberler, Şili hallonın bü
yük bir bölümünü Pinochet Cuntuuıa 
karşı direni,e götüren kültürel bir kay
nlUjimaya tanıkbk ediyor. Ba,langıçta ar
kasında diktatörlüle kar,ı direruoe Çalı

ran yazılar bulunan kiitürel !aaliyetlere 
giriş biletleri geçeniz ilan edilerek ya
saldandı. Aynı ,eldlde koltuklardaki an
ticuntacı yazılan silmeyen OtobÜl.rup
leri de cezalandınıdı. Nihayet her türden 
özel veya toplumsal kültürel faaliyet için 
önceden izin alınması gerektili açıklan
dı. 

Darbenin yapııdı�ı gm Cunta tua!ın
dan katledilen Victvr Jara'nın iami bir
çok ülke kültiirii'likl malı oldu. Pablo 
Neruda haklanda dmyanın her tarafm-

J ude n� 
ra v s  

almanya'da faşizmin borusunu 
kimler öttürUyor 

Son haftalarda kapitalist Avrupa ilkelerinde başlayan Hitler'in anısını can
landırma kampanyası, dikkatlerin bu ülkelerdeki kliçük neo-faşist, neo�azi 
örgüder üterinde toplanmasına neden oldu. Bu durumda kapitalist Avrupa'da
ki faşist tehlikenin dayandığı daha köklü temeller üzerinde dunnak gerekiyor. 
Federal Almanya'daki sağcı muhalefet cephesi CDU.cSU (Hristiyan Demok
ratik Birlik-Hristiyan Sosyal Birlik)'nun liderlerineSen Franz Josef Strauss'un 
gayrıresmi olarak yaptığ ı ileri sürülen bir açıklama, faşist tehlikenin gerçek 
boyutlarının gözlenmesin olanak verdi denebilir. 

Biri bütiiı federal Almanya'da diğeri ise Bavyera gibi belif bölgelerde ör
gütıü olan iki patiden ikincisinin lideri olan Strauss, Ufkedeki aşırı gerici, inti
kamCl güçlerin lideri olarak kendisini göstermiş bulunuyor. Federal Alman 
tekelci sermayesi, Sıralıss'un küçük CSU partisini, Helmut Kohl'iiı liderli
gineSeki eSU'yu gereğinde en gerici konumlara çekebilmek için destekliyor. 
SUilUss'un son olarak, "muhalefetin bugünkü baş hedefinin yine muhalefelı 
olduğu" yolundaki son açıklaması, Parti 'nin 1980 seçimlerindeki stratejisini 
saptamak üzere üdi6(Jen çalışmaları etkilemek üzere atılmış bir adım olarak 
değerlendiriliyor. 
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esu yönetim bir süredir "büylk kardeşi"nin yerini alma kampanyasını 
başlatmış bulunuyor. ülkenin çeşitli bölgelerinde CSU'nun inisiyatifiyle dü
zenlenen kamuoyu yoklamalında, F. Strauss'un mu lideri Kohl'u geride bı
raktığı haberleri yayılıyor. Bu haberler Batı Alman tekelci sermayesinin büyük 
basın organaları tarafından yaygınlaştırılıyor. Bu gelişmeler, sağcı muhalefet 
cephesinin 1 980 seçimlerindeki politikasın hazırlamak için oluşturulun Stra
teji Komisyonu'ndaki çekişmenin ileri boyutlara uliştlAınl ve intikamCl Xüç

lerin CSU'dan yana tavır aidıAını gösteriyor. 

Batı Avrupa'nın ilerici güçleri, giiılinüzde faşist tehlikenin, küçük faşist 
partilerin ve örgütelrin ötesinde gleneksel sağcı burjuva partilerinin içinde yu
valandıiını ve yayıldılını dikkate alarak faşist tehlikeye karşı mOndelelerini 
sürdiiınek zorundadırlar. Batı Avrupa sosyal demolensisi, .saIcı burjuva parti
lerinin güçlenmesine destek olan uygulamalarını sti-dirdükçe bşist tehlikenin 
yeni mevziler kazanmasının sorumlullcunu taşıyacaktır. Bu gerçek, Batı Av
rupa sosyal demokrat partilerinin politikasından köklrteSen gÖlden geçirilme
sinin zamanının geldiAini açıkça göstermektedir. 
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Pi nochet 'yi korkutuyor 
da konferanalar verildi. 

Şilililmn yatadı,ı ber ülkede sanat, 
müzük, tiyatro, ,ür ve resim dalında ye
ni ırup1ar olu ,tu. Sanatçılar antifaşist 
mücadelede dayanltmeyı (Üçlendiren 
mealekdat1arıyla işbirliai içinde ÇalıŞı
yorlar. 

KüLTüRüN SAVUNULMASı 

Şili dı,mdaki tüm faaliyetler arasında 
en önemli.i Pari.'te bulunan Şili Kültü
rünü Savunma Merkezinin gelişimidir. 
Orada, &Dtif_fiat mücadele dalrulMun
d. ki tim sanatÇılar bulunur "ve i,birlili 
yaparlar. Sürgii:lde bulunan bu sanatçıla
rm &macı, b.tkmın mücadelesiyle uyum
lu ola.rak, yaratlCl etkinliklerini _ürdüre
rek ilke içinde sürdürülen çok yönlü ça
lışmayı desteklemektir. 

Kiitüriin .. vunulmMI toplama kamp-
1annın içinde bile başlamıştır. Bu eser. 
ilerde, direnişin ilk zamanlanndan beri 
varolan cesaretin sembolü olacaktır. 
ebeebuea'd., Louis Alberto Corvalan 
adın. bir "ıt yazıldı. Sonradan bu saıt 
plak yapıldı ve Avrupa'da yaygın olarak. 
"bIdı. 

Aynı kampta, Angel Pura, "San Ju
an'a ,öre öfke" yi kompoze etti. Bu 
,arlu pzli olarak yazıldı ve daha ıonra 
ülke dı,mda yayınlandı. Yüzlerce şiir \le 
hikaye çeşitli kitaplar yayınlandı. Bun
lar, çetitli kampludaki tutuklulanD u
mudunu ft yoldafÇa birlilini anlatmak
!&dır. Ritoıue, Puchunca:Yi ve Tres Ala
mOl'ta ber cuma ... natlal ,österller dü
zenlenir. 

Allende bü1r.\metinin yüksek düzey
deki ,örevlileri ile birlikte tutuklanın 
Miıuel t.wner, Ritoque'taki yal}&DlJD ve 
1976 Martında ııerçıekle,ti.tilen Şarkı 
Fativalinin izlenimlerini resimledi. Ri
toque't.a önceden yapılan gölteıilen tu
tuklular ve ıarmyanlann önmd oldu. 
Tutuklular ailelerini, yaptıldan küçük 
zenaat i,ıeriyle ıeçindiliyorlar. 

Şilililer henüz yenilmediklerini 'ftl an
til_tUt 1"8 i,çi hareketinin IÜcünün hti.t 
IÜÇteD daha iiı.t€m oJduluDu ,östermek 
için eldeki her o1analı kullanıyorlar. 
Parmaklık1ann arkumd_ da fUkı söylü
yorlar, yaratıyorlu ve ıÜıiiyorlar. Bütün 
Şilide, hiçbir diktatörtülün, hiçbir 
bombanm, hiçbir gizli poldin halkın e
linde alamıyacatı bir heyecan, bilinç ve 
yaratıcılık 01u,maktadır. 

üLKE IçiNDE SANATSAL 
YARATıCıLIR 

Şiliiiierin ort.a.k hareket etmek için, 
faşizmin bıdunmadlAı bir ülkeyi anlat· 
makta kuUanılan bir dili oluştunnak 
için açmayı balıardıkları olaAanüstü yol
lar dikkat çekicidir. Yasal olanı, yasak 
smalarını zorlayarak. yasal olanı arayan 
ve gerçekten de yasal olmayan olanaklar 
vardır. Bütün bu arayışlann ort.a.k bir 
noktası vardır: Yaşanan gerçek1iA:i ifade 
etmek isteyen bir halkın ve sanatçılan
nın girişkenHAi. 

Bu spontane kültüriin ön saflannda 
diktatörlük tarafından yasaklanmış ku
ruluşlann günlük yaaa dışı gazeteleri bu
lunmaktadır . 

SürekliliAi, dalıtımı, haber vennek
teki IorumluluJ: u, Cunta'nın işçi hareke
ün; ve Şili 101 hareketini ortadan kaldır
maya gücünün yetmediliPi gösterir. Bu 
gazeteler yeraltı allannın örgütlenip 
yaygın:a,tmlmaaının ve politik çalışma
nın yoA:unla,maaınm temelini oluşturur

lar. Pasif bir kitle olan okuyucular, za

manla zorunlu olarak her başarıyı ve 

eylemlerini gazeteye u1ar;brır1ar, kendi 

deneylerini deRerlendirirler ve Cunta'nın 

propagandasından çeşitli biçimlerde 

kurtulurlar. Bu tür gazete, bülten ye do

kimanlar Santiago'da bir ay içinde iki

yüz binden fazla ilUana ula,ır. 
Kitlelere daha az ula ,an tt Umbral" 

(Ba,lan:ı�j (yua dlfl sanat ve edebiyat 

dergiıi) gibi bir yayın günlük gazeteler

den fark b olarak hiçbir partiye ballı ol

mayıp "Demokratik Elitim Merkezi

nin organıdır. Aynı ,ekilde yasadı,ı olan 

"Yeni Demokrasi Yayınlan" iake içınde 
yazıımı, kitaplan y"yınlamaktadır. Bu
&üne kadar iki kitap yayınladı: Biri Halk 
BirliAinin özele,ti.riıi, dileri ise bır şiir 
kitabıdır. 

Şili direnişinin bir kitle direnişi oldu
lu 'fe ülkenin özellikle kilise veya sendi
kaların, yöneticilerce y .. aklanan arayış
larıyla çalkalanmakta olduJ:u unutulma
malıdır. 

Şarkı feıtiva1leri, ÜIliverai.t.elerde kon
serler yapılmakta, yerel derIiler Çıkarıl
makta, ,ür ve resim atölyeleri varbklan
nı korumakta, folklor ve sanat ,österile
ri yapılmakta, amatör ve profesyonel ti
yatro oyunlan sahnelenmekt.e, cüretli Id
taplar yazılmaktadır. Sportif veya kwtü
rel !aaliyetlerle birleşme ve örgütlenme 
duylUsu, halkın serbestçe hareket et
me, toplanma ve dÜfüncelerini &öyle
yebitme yua1 hakkını kullanmasının bir 
biçimidir. Bu gösteriler kitlesel karak
terde olduklan için yasaklanamamak
tadır. Bu gösterilere ya,.pılan baskılar
bombalar, yasaklamalar, ürkütmeler
halkın şarlu ıöyleyip resim yapmasının 
askerlerin boşuna ptmedilini gösteri
yor. Fakat buna ratmen ho,nutsuzluk
la.nn.ı açıkça belli edemiyorlar. 

Bu eser herkeıin anladılı fakat ifade 
edemediAi yeni bir lisan yarabyor. Bu li
san arınıyor, basitleşiyor ve kelimeleri, 
mücadeleciliklerini kaybetmemeleri için 
kewnIeşi.yor. Bunun yanında diktatör
lük. dili köreitmeye çalışıyor. 

üLKE DıŞıNDAKI DIRENIş 

Profesyonel sanatçıların ilke dışına 
göç etmeleri için baskı yotundur. çün
kü yaratmak, bu bunalbcı baskıya karşı 
mücadelede bir araçbr: hikayeler, ,ürler, 
resimler � şarkılar ülke dı,ında da ya
yılmaktadh. Şili'de kalabi1meleri için 
dışandan yardımlar gelmektedir. 

Tabü id .sanatçıların ,öateıilere katıl
ması beraberinde birtakım riskler ve zor
luklar getirmektedir. Ret_m Guillermo 
Nunez'in 1976'te Sanpago'daki Fransız 
Kültür Merkezindeld lerpsinin açılı"ın
dan 12 saat sonra sert6 kapatıldı, sanat
çı tutuklandı ve iikeden ıüriildü. Oyun 
yuan Oscar Castro'nun, oyunda, (Ka
ıım 1974) oyunun tiplerinden kaptan, 
gemi batarken yapbAı bir konuşmada 
daha güzel günlere olan özlemini belirt
dili ve S.lvador Allende'nin unutulmaz 
oldulunu söylediAi için, yazar iki yılını 
toplama kamplarında ,eçirdi. 

Ulusal kültür ülke dışındada yayılıyor 
ve kurulmak istenen demokratik bir ül
keyi dile getiriyor. Şarkı dabnda birçok 
yeni grup ilke dışına yayıldı. OuHapa
yun, indillimani, Tiemponuevı ve yeni 
olu,an grupların çalışmaları tim kıtalara 
yayıldı. Bunların çalışmalan Cunta tara
fından bilinmektedir ve aynı zamanda 
onlara baskı yapılmaktadır. Fakat anti
faşist şilililer onların her yeni gösterisi
ni ve girişimini selamlamaktadırlar. 

Chaeabuco toplama kampında kalan 
Angel Parra gibi yorumcular birçok ii
keye ptmektedirler. Aynı şeyi ablası 
laabel Parra, Oıvaldo Rodriguez, Patn
cio CastiUo ve Payo Grondana ile yap
maktadır. Hepsi uluslararası dayanışma
yı ıallamlattıran ve Şili kwtiirm.ü geli,,
tirmeyi amaçlayan plaklar yapmaktalar. 
Diler bir kompozitör Particio Manns, 
diler yönetici ve sanatçılar gibi faşizme 
ku,ı mücadele ettili için vatandaşlıktan 
atıldı. şilm ressamlar Venedik, Roter
dam ve Le Havre duvulannı donatıyor
lar. Miguel Littin ve Patricio Guzmarun 
filimleri takdir topluyor. Antonio Skar
meta, Hernan Valdes, Waldo Rojas, Fer
nando Alepia, Gonzalo Roja., Sergio 
Macias, Ariel Dorfman çeşi tli dillerde 
edebi eserler yayınbyorlar. Polio Delana 
maklika hikayelerinin ulusal ödülünü ka· 
zandı. Omu Lara, Küba'nın Ca_ De las 
Americas ödülünü kazand •. Jorge Diaz, 
tspanya tiyatroıunun en bUyük ödülünü 
kazandı . Duvachelle'ler aynı başanyı 
Karakas'ta, ve Sievekin Koıta Rika'da 
elde etti. Matta, Antunez, Sotelo ve di
Aer birçok ressam ortak reıim sergileri 
açıyorlar. 

�ıoy d iego 

USGB,Silah sızlanmadan 

Yana Somut Önlemler Istedi 
Sosyal demokrat eğilimli gençlik kuruluşlarını biraraya getiren Uluslaransı 

Sosyalist Gençlik Birliği'nin 12. Kongresi EyliJ ayının ba,şında Stuttgan'ta 
toplandı. 40 ülkeden 200 kadar delegenin katıldığı Kongre, silahsızlanma yo
lunda pratik adımlar atılmasını istedi � Sosyal Demokrat hiJc.imederi "silah
slZlanma konusunda sürdürlien görüşmelere somut önerilerle katkıda bulun· 
maya" çağırdı. 

Kongre'de alınan en önemli kararlardan biri de Birlik'in ABD 'deki Uyesinin 
Birlik'ten çıkarılmaSlydl. Karar ezici bir çoğunlukla alındı. Bu ihraç kararı, 
örgUtirı uzun geçmişi boyunca alımn ilk ihraç kararıydı. Ihraç karanının ge
rekçesi Kongre'de Birlik YUrUtme Kurulu'nun sözcüsü tarafından şöyle açık
landı: ABD'nin Şili 'nin yasal devlet başkanı Salvador Allende'nin devrilme
sinde oynadığı rolU desteklemiş olmak ve ABO'nin Vietnam politikaSını yete
rince eleştirmernek. Yi6Utme Kurulu sözcüsü, genç Amerikan sosyaJistltrinin 
kendi görüşlerini ABD 'nin bUylJc. iş çevrelerinin çıkarlarına feda ettiklerini 
sözlerine ekledi. 

Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği'nin son Kongresi ve Kongre'de alınan 
kararlar, sosyal demokrat hareketteki karşıt etilim�rin mÜC3.delesinin yeni 
bir göstergesi olmuştur. Kapitalist ilkelerdeki sosyal demokrat hareketi des
tekleyen ernekçi ve genç kitlelere, örgüderinin kendisınıf çıkartarın � dirıya 
barışı yolunda tutarlı bir konOOl alması isteAini giderek daha yüksek bir sesle 

dile getirmektedirıer. Bu, kapitalist {ıkelerde işçi sınıfının ve geniş anti.em
peryalist, anti-lekela toplum kesimlerinin birliğinini sağlanması yolunda 

olumlubir gelişmedir. Sosyal demokrasiyi destekleyen kitlelerin uluslarararası 
düzeyde emperyalizme ve tekellerin egemenliğine karşı sli"dürillen mUcadele
de yerlerini almaları, birçok kapitalist Ulkelerde kökIU toplumsal dtlönüŞÜl1le
rin gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz bir adımdır. Bu konuda, nesillerinin gU
nlinUzdekl ivedi ve vazgeçilmez çıkarlarının bilincine varan genç sosyal de
mokrat1ara ve onların örgUtlerine bUyUk görevler dUşmekt�dir. Uluslararası 
bilimsel sosyalist hareket, ilerici genç sosyal demokratların örgütlerinin tu
tarlı sanıfsal bir konum alması için si.i"dii"dükleri çabaları bUt:ürı giküyIü des· 
teklemektedir. 
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.. Nazım'ın gazetelere karşı insan dışı 

bir tutkusu vardı. Günü her zaman ga
zeteyle başlard'ı. Yeni bir gazeteyi eline 
alırken, dört ya da altı gözü değil de, an
cak iki gözü olduğuna üzülürdü. Nazım 
hiçbir zaman hiç kimseyi kızkanmazdı, 
ama SverdloYSk'lu bir kadının parmakia
nnın ucuyla okumak gibi mutlu bir özel
liği olduğunu öğrenince onu kıskandı. 

GAZETE TUTKUSU 

Moskova'da bu tutku, gazetelere abo
ne olunarak en basit ve doğal biçimde 
çözülürdü. Dış ülkelerdeyse Nazım gaze
te satıcılarına bağımlı olur, bu yüzden 
de yurt dışındaki sabahlan her zaman 
kötü başlardı. Şafak sökerken uyanır, 
giyinip somunkan ve hırçın sokağa Çı
kardı gazete almak için. Çabuk dönerdi. 
Soyunarak yine yatağa girer, koc;ıman 
gözlüklerini burnu na takar, rrorekkep 
kokan sayfaları çevirir ve başlardı satır
ları gözden geçirmeye. Ressam Avni 
Arbaş, Nazım'ı bir kez böyle bir anında 
görmüş ve resmini yapmıştır. Nazım gü
niA-l ana haberini yakalamaya çalışırdı. 
Ona göre, bu mutlaka iyi bir haber ol
malıydı. Kendisi de tam olarak bilmezdi 
nasıl bir haber olacağını, ama o iyi habe
ri hep beklerdi. Kat kat börek gibi kalın 
Batı gazeteleri, okundukça yere atılır ve 
yava� yavaş otel odamızı doldururdu. 

ilk sabah odamızı temizlerneye gelen 
hizmetçinin şaşkın yüziinü hatırlıyorum. 
Bir süre kapıda durup gazetelere baka· 
rak: "Anladım, madam, dedi, kocanız 
reklam uzmanı". 

BiR YAŞlı KADıN 

Paris'e ilk kez bahann ilk giA-llerinde 
vardık ... Ouanier Latin'deki küçük "De 
Albe" oteline indik. Notre Dame'a 
yakın olan bu oteli bize iki nedenle 
Abidin srçmişti: Birincisi, evine yakındı; 
ikincisi de, Abidin'e göre, bir insan Pa· 
ris'te yaşarsa penceresinden Seine'i gör· 
meliydi. Bizim odamız Seine'i, Notre· 
Dome'ı ve Abidin'in çatı katını görü· 
yordu. Mutluyduk. Paris'e her gidişimiz
de hep "De Albe"ın bu odasında kalır
dık. Bavulları bırakır bırakmaz SOkağa 
çıkmıştık ki, Nazım kaşla göz arasında 
kaybOldu .  Ne yapacağımı şaşırdım. Iki 
yanıma bakınmaya başladım ve aşağılar
da bir yerde, gelip geçenlerin ayakları 
arasından Nazım'ın sırtını gördüm.Yak· 
laştım. Keten bezinden açılır kapanır 
bir peykeye serilmiş ufak gazete yığın

ları üzerine eğilmişti. Önünde taburede 
iki ihtiyar kadın oturuyordu. Kadın, bir 
renkli eski yün ipliği yumağını andın· 
yordu. Küt burunlu, solmuş yeşil gözlü, 
yuvarlak bir yüzü vardı. Başına, kenann
dan seyrek, ağarmış saç tutamları görü· 
nen çorabımsı birşey geçirmişti. Sokağa 
ve müşterilere karşı kayıtsızdı. Bu şe. 
hirde bir şeyler satmanın mümkün oldu· 
ğuna inanmıyor, hiç değilse kendisinin 
birşey satabileceğine inanmıyordu. çün
kü birkaç adım ötesinde şık dükkanlar 
vardı. Yağmur serpeliyor, gazeteleri ısla· 
uyordu. Ihtiyar kadın, ellerini gazetele· 
ri üstüne uzatarak, ateş üstünde tutar gi· 
bi tutuyorduysa da, şişmiş kırmızı par-

YVJ<VYV,ş · 20 E fLVL 1 9 7 7 ·  14 

_________ ___ .... _____ R __ �_ . __ ._� .... �ft __ • __ • •  �, .... � .. .u .......... . 

YASLı GAZETECi 
-

KADıN BELKi HALA 
NAZıM'I  BEKLiYOR 

makJ;ır1 donuyordu ve kadın ellerini diz
leri arasına sokuyordu. 

Nazım; L'hUmanite, les Lettres fran
çaise, Le Monde, liberation ve bir de 
kadın dergisi aldı. Para cüzdanını görün
ce ihtiyar kadının gözleri canlandı. Na-

zım, ne tuttuğunu sordu ve Rusça olarak: 
"Hay Allah kahretsin! Biliyor musun, 
oldukça pahalı" dedi. 

KADıN, NAZıM'IN ZAYıF 
YANıNı BULUYOR 

Akşamın geç vakitlerinde otele dön
dük. Kadıncağız yerinde oturuyordu, 
mümkün olduğu kadar fenere sokulmuş
tu ve uyukluyordu. Başındaki çorabım
sı şey bir yana kaymıştı, pembe dazI3ğı 
görünüyordu. Nazım: "Ne korkunç bir 
ihtiyarlık!" diyerek içini çekti ve durak
ladı. Akşam gazetelerini aldı ve ne kadar 
pahalı olduklarına yine Şaştı kaJdı. 

Birkaç gün sonra ihtiyar kadın artık 
Nazım'ı görünce gÜıümsüyordu. Nazım 
da bir şeyler almadan geçerse kendini 
suçlu sayardı. Çok geçmeden, Nazım' 
ın yeni tanıdığı, sınf kadına özgü bir 
sezgiyle onun zayıf noktasını buldu. Bir 
gün Paris manzaralı kartlar gösterdi ona. 
Nazım aldı. Ondan sonra Nazım ne za
man geçse, ihtiyar kadın eline bir kart 
alır, cilveli cilveli başının üzerinde saflar 
ve ince cırlak sesiyle, kesin bir tonla 
"Monsieur! Monsieur!" diye çağırırdı. 
Nazım, küçük bir çocuk gibi onun sesine 
uyarak gider ve cüzdanından yeni frank· 
lar çıkarırdı. Böylece ihtiyar kadın Na· 
zım'a Paris, Marsilya, Venedik, Londra, 
Tokyo, leningrad, Soçi'den manzaralar
la kartlar ve otomobilli köpek ii birçok 
kart sattı. iki hafta kadar sonra, bir yağ
murlu gün, ihtiyar kadının oradan geçer
ken elinde gıcır glCIr bir şemsiye gördim. 

GAGARIN'E Ş I I R  

Derken 12 Nisan günü b i r  sansasyon: 
Yuri Gagarin uzaya uçmuştu! Millet 
çılgına dönmüştü. Otelin hizmet perso
neli, koşa koşa, bu güç adın nasıl telafuz 
edileceğini öğrenmeye geliyordu. ''Yuri 
Gagarin! Yuri Gagarin!" işitiliyordu her 
yandan. Ihtiyar kadına koşarak, herşeyi 
öğrenmek ve niimkün olduğu kadar çok 
fotoğraf görebilmek için bütün gazete
lerden aldık. Biz Moskovalılar, hiçbir 
şeyle hayrete düşürülemez gibi gelen Pa· 
ris'te kendimizi kahraman olarak hisse· 
diyorduk. Nazım şaşakalmıştı. O ki, bir 
şairdi ve kimi kez gerçekleşemezi düş· 
lerdi. Yuri Gagarin'e adadığı şiiri üzerin
de bütün gün çalıştı. Akşemleyinse 
L ı-t umanite idarehanesindeydik. Gaze
tenin tüm yazı işleri heyeti, basımevinde 
mürettiplerin sabırsızlıkla bekledikleri 
şiiri elbirliğiyle Fransızcaya çeviriyorlar· 
dı. 

Bir yıl sonra yine Paris'e gittik ve yi
ne ihtiyar kadından gazete alıyorduk. 
Paris'ten ayrılırken, satıcı tezgahı üzerin· 

d� tent gerilmişti ve gaz feneri yanıyor
du. Geçen kıŞ, uçak alanına giderken, 
dostumuzu son kez gördük. Gerçek bir 
dükkanda oturuyordu. Dükkanın açık 
mavi duvarlarında alev alev yanan koca
man laleler çizilmişti. 

Nazım: 
- Hayat böyle işte! dedi. 
Ihtiyar kadın dinç bir sesle yanıtla· 

d ı :  

- C'est l a  vie!... 
Bizim kadının işleri şimdi nasıl gider, 

bilmem. "Monsieur"nün kara çerçeve 
içine alınmış resimleriyle taze gazeteleri 
satarken, her zamanki gibi, sanmam ki 
onlara bakmış olsun. Ve belki de bugüne 
kadar onu bekler durur ... 

SON 
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<<gülmece bu 
düzenin 

ta kendisidir» 
MIZAH, BÜYÜK USTALIK ISTEYEN, BU USTALICIN SAC· 
LANMASı ÖLÇÜSÜNDE DE DÜZENIN BOZUKLUKLARıNı, 
AlıŞKANlıKLARıNı SERGlLEMEDE ÖNEMLI BIR SILAH 
HALINE GELE ETKINLIKLER ARASINDA. GENÇ YAZAR· 
LARDAN MEHMET SEMIH, YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı YA· 
NITLADI. 

Mizah hikayeleri yazmaya nasıl baş
kJdınlZ, siz; buna yönelten etkenleri Q
çıklannuınlZ! 

Mizahm etkinliline inancım ve onu 
sevmemle başlar benim gülmeLe yazarlı
eım. Mizah hikayeleri yazmam için ne 
yapmam gerekiyordu? Çalışmam. ama 
nasıl bir çalışma olmalıydı bu? Niye ve 
kimin için yazmalıydım? Hep bu soruyu 
sordum kendim. Halen de bu soruyu yi
neleram Belkide bir hesaplaşma oluyor 
kendimle. Evet, bir hesaplaşma sonuo.ı 
başladı bu zorlu ultaşı. Bakın yazarlık, 
hele gülmece yazaritA'ı zorlu bir unsur 
ustahll, katlım1ması güç bit uRraşıdlI. 
Madem benim görevim buydu: sömürü· 
leni, ezileni, kandırılanı, boş abartılan 
ilneJeyici, öfreUd, gilldi.irücü bir dil ö
tesi taşıyarak ortaya koymaktı. Şakla
banları yerden yere vunnaktı açıkcası. 
Büyük usta Aziz Nesin, " Böyle Gelmiş 
Böyle Gitmez" de şunları söylüyor: 

"( .• ) Bu, bilinçli, akılcı bir davnnış
tır. Yemetimi rahat yemek istiyorum, 
rahat ısınmak, rahat uyumak; bu benim 
hakkım deA:il mi? Işte ben bu hakkı isti
yorum. Bu hakkı insanların, çoAun1uA"u
nun elinden alan mutlu azınlıi'ın sonuna 
dek, yaşadılun sürece hep karşısında· 
yon, kaşlSında olacatım. Ben smlCımın 
yazarıyım, böyle olmak zorundayon, 
başka türlü olmam, elimden gelmez ... 
Benim sIDIClm, emekçilerdir, yani otuz 
milyon yurttaşımın en az yirmibeş mil
yonu ... " 

Dahası? 
Dahası mı? . 
" ( ..  l . Böyle gelmiş böyle gitmez." 
Böyle gelmiş ama böyle gitmiyecekti, 

gitmemesi gerekiyor, gitmemesi zorun
luydu da ondan. 

AUzahi etkinlikler içinde hilıôyenin 
ye"; n�tli:> , izce? 

Mizahi etkinlikler içinde, gülmecenin 
yen büyüktür elbet. Delişen ç�ın, de· 
ii şen koşullan bunu zorunlu kılıyor, 
gülmece bizde yapmaca delil; içinde ya
şadılımıı çelişik düzp.nin ta kendisidir. 
GüJmecemi7.e, gOlmece yazarlanna düşen 
görev bu çelişkiyi bulup ortaya çıkart· 
maktır. Yani güJmece yüzeysel delil, tü· 
müyle somuLlanmalıdır. Bana kalırsa ka
pitalist toplumlarda ekonomik dengesiz. 
lik, iki yÜf.lüJükler mizahın (gWmecenin) 
Ö'ıgün biçimlerinden biridir. Böyle bir 
durumda gülmece yazarı ulraşısını bu 
ulurda vennelidir elbet. Eter &Öyledik
lerimin tersi olsaydı, zaten gülmece diye 
birşey söz konusu edilmez, gOlmece var 
olmazdı. Gülmece bUyük bir silah, hika· 
ye ise mermidir. 

Türkiye m izahlııl1l sorunlarından söz 
eder misin iz? 

Geri kalmıŞ, ya da az gelişmiş ülke
lerde bu böyledir. Her şey sorun olur, 
hatta yukarda sözünü ettilim egemen 
sınıflar, ekonomik düzensizlikler v.b. gi. 
bi.. . 

Niye ülkemide mizah bir sorun olma
sın? Giimecenin içinde yaşadılımız hal· 
de, her geçen gün artan çelişkiler, gide 
gide aharan yolsuzluklar ve benzeri o
layların çokca oldulu bir ülkede elbet 
gülmecenin de büyük, irili ufaklı hesap· 
laşma1arl olacaktır. Bu hesabı kuşkusuz 
kendi kendineverecek delildir, bu hesap 
sorulacaktır. Giderek gülmece dergileri 
artacatı yerde, çelişkileri, namussuz
lukları, yolsuzlukları, yobazhkları yere
cekleri halde, günimÜlde ancak bir kaç 
yazar çizer hariç dergilere a1mmamakta. 
(Çünkü dergiler'in, gazetelerin çolu bi· 
rer kapitalist elinde, çünkü çotu senna
yedar, para babası ... ) Hikayesini, taşla· 
masını, hiciYini, [ıkra ve karikatürünü ya
yınhyamamaktadır. Ama ... bir kaç ileri
ci gazetenin öncülülüyle haftada bir de
facıkta olsa, kendi beteni ve ölçülerine 
göre mizah (gülmece) sayfaları ayrılmak
ta, bu aynlan sayCa1arda ise çok kısıtlı 
olarak. yazılar yayımlanıp, karikatürler 
çıkmaktadır. Oysa ç�lmlZ miz ah çatı. 
çaıımız, yaşadlA:ımız toplum"MIZAH" 
okluRu ha1de gereken ilgi gösterilmiyor 
mizaha. "MIZAH" içindeyiz, mizah pa
zınmız var... Şaklabanlarımız, da1ka
vuklarırnız var�. Ense gerdan kırıp, sada
ka toplayanlar var � .  

Bir k a ç  dergimiz daha olsa? .. B i r  kac 
gazetemiz daha mizaha sayCalarından bi
rini ayıısa? .. 

Vlhemizde m;zah nasıl bir gelişme 
çizgisi izlemiştir s izce ? 

Olkemizde gülmece dönemlere ayrı· 
Iır. Ilkin gülmecemizin tarihi geçimişini, 
gelişimleri ve deler bakımından etkin· 
likleri göıden ırak bırakmamalıyız. Her 
dönemde oldulu gibi, gelecek kuşaklar 
için de bu böyledir. ömelin: Antik 
Anadolu gülmecesi, Selçuklu gWmecesi, 
Osmanlı gülmecesi, Meşrutiyet gülmece· 
si, Kurtuluş Savaşı gülmecesi gibi dö
nemlere ayırmak dOl'rudur. sanısın· 
dayım. Daha sonra Cumhuriyet dönemi 
gillmecesi ve yakın geçmişimizde gülme
ce. 

Her dönemde görilldülü gibi gülmece· 
nin işlevi, varhtı belirgin bir şekilde or· 
tadadır. Yakın bir geçmişte gülmecemiz· 
de büyük bir yeri olan Marko Paşa dö
nemini de unutnıamamız !rekir, Tek par
ti döneminden tutun, çok partili döne. 

me geçinceye deein mücadelesininutlu 
azınlıla karşı, tutucu ve yoba,zlara karşı 
venniş bir gazetedir. Cumhuriyet döne
mi gülmecesinde Marko Paşa'nın görevi 
:vücedir. Marko Paşacılar ki, tim baskı 
ve zulimlere karşı dunnuş, Sabahattin 
Ali ise bu yılmadan çaJışmanın karşılı· 
A:ını bir cinayete kurban giderek öde· 
mişti. Korkak politikacılarunızın, para 
babalarının ilk saldırı hedefi mizah der· 
gi. ve gazeteleriydi. Çünkü dotruyu, ger· 
çeli, güzeli oldulunca ortaya koyuyor· 
lardı. Tiin suçları buydu. Işte bunun 
için gi.ilmece ç izgisi giderek yoRunlaş· 
mış, giderek mücadeleyi daha somut bi
çimde venneye çaJışmıştır. Olaylar zin· 
ciri deA:il de, zincirlerin timüdür gii· 
mecenüzin gelişimi. Yani,. kuşaktan ku
şata geçerek bize ulaşandu. 

Uluslararası bir yarışmoda birincilik 
ödülü aldınız. Mizah 'ın Uluslararası usta
larından söz eder misiniz ? 

Evet, 1976 ALTIN KIRPI ve SVIŞ. 
TOV KENTI öZEL öDÜLLERI'ni, 

DÜNYANIN EN HAKSıZ YERE DA· 
YAK YIYEN ADAMı SELAHAITIN 
BEY adlı gülmece öykümle kazandım. 
Aslında şunu da belirtmem gerekiyor 
galiba: Bulgaristan'da düzenlenen LL! her 
yılın ocak ayı içinde açıklanansonuçlara 
göre annaean daeıtımı yapılır. (Attın, 
gümüş, bronz kirpi.) Bu ödüllendinneyi 
blb'ük jüri gözden geçirir, sonuçlan a
çıklar. ödül, Bulgar mizahcısı ALEKO 
KONSTANTINOFF'un anısına adanır. 

Gülmece ustalarına gelince: Bulgaris
tan'da birlikte olduRumuz zaman için
de, başta Aziz Nesin olmak üzere; Çek 
yazar Ledo Zelenka, Sovyetler Birlili' 
nden Leonid Lenç, Turhan Rasiyer sanı· 
run sosyalist ülkelerde en çok tanınıp, 
okunan yazarlaedır. 

Salt bu kadar detil, bir de benim o· 
kuyup, beeendilim gülmece ustaları v:ır: 
Leonard Wibberley, O. Henry, Pierre 
Danınos, Aleko KonstantinoCC, Mih. 
Zoşçenko, Femando Sabino, Max Dea· 
viııe, Anton Çehov, Mark Twain, Eca De 
Oueiroz, Gunter Tunıert, GuareschL. 

Örgütlü Birleşik Güç Yenilmez B.BORAN . Partimizin 
Yapısı ve lşlerlirıine Ilişkin Sorunlar N.SARGIN • 00-
guda Agalık Düzeni ve Sınıf Mücadesi T.Z. EKINCI . 
Dün ve Bugün Ortak Işçi Cephesi I .UNDASlt)lOV • 

Devlet Biziz KCHERRENKO . Sosyalizmin Ön Ko_ 
şulları ve Sosyalist Devrim V,;ZAGLADIN .·BiIi�Ie_ 
rin Sonu veBiliminOoguşu .. Uzerine O. SEZGIN . 
Yeni Bir Felsefe Kitabı M. ODMAN • "Sıcak Kar. Ö. ' 
POLAT . Nazizmin Tarihi Üzerine iki Kitap M.ÖZAL. 
. TıNlı . 3. Nasrettin Hoca Karikatürleri A. UYGUR . 
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ORM N KöYLüLERi DERILERiNi 
ANLATıYOR 

Tarım kesiminde çalışan emekçiler arasında e n  Yoiun olarak sömürü· 
lenler orman işçileridir. Bu işçiler, ilkbaharla birlikte vurdU" çeşitli orman 
bölgelerine göç ederek buralarda kurdukları çadırlarda, ilkel barınaklarda ya
şayıp orman idaresinin belirttiği aJanların kesim işlerini yürütürler. Bu işçiıer 
genellikle ailecek çaJışırlar. Son derece ağır ve yorucu olan ;ıAaç kesim işi 
aynı zamanda tehlikelidir. Buna karşılık orman işçilerinin ne sendikaları, ne 
sigortılMI. ne de herhangi bir sosyal güvenceleri yoktur. Sık sık meydana ge
len iş kazalarında yaralılan hastaneye taşıyacak bir araç bile bulunamu. I şin 
ilginç. ilginç Olduğu kadar da acı yanı gün boyu elde balta. testere çalışan bu 
işçilerin orman idaresj ile imzaladıkları anlaşma uyarınca "niiteahhit" sayıI
malarıdır. 

16 BIN ORMAN KÖYü VAR 

Tli'kiye'de 74S6'sl orman içinde. 8647'si ise orman kenarında olmak 
üzere toplam ı6 bin ı03 orman köyünde 8.5 milyon kadar insan yaşamdku
dır. Kırsal alanda söniirüye en fazla açık olan kütle orman köylüleridir. Tür
kiye'de ormanıardan ıs milyar liralık üretim yapıldığı halde bu üretimden or
man köyllisüne düşen pay yalnızca 2 milyar lira kadardır. Ayrıca orman köy
lüsünli'ı yıllık ortalama kazancı Tli'kiye ortalamasından iki kat daha düşük
tür. Bu kitlenin sorunları seçim dönemlerinde burjuva partileri tarafından bol 

"Bağum.zlık, Demokrasi, Sosyalizm için GÖREV" gazetesi 
muhabirieri, geçenlerde ıZmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nif dağın
da orman içinde yaşayan, geçimlerini ormandan temin eden köy
Iülerle ilginç bir göıiişme yaptılar. GÖREV muhabirierinin sorula
rını ve köylÜıerin yamtların. YÜRÜYÜŞ okurlanna sunuyoruz. 

• Bize kendinizi tanıhr mUInıd 
• Adun İbrahim Erol, 1943 doRum

luyum, dört çocuRum var. 7 yaşuıdan be
ri ormanda çalışıyorum. 

• Orman idare.inden işi nuıl alıyor
• unuz? 

• Biz orman idaresiyle rayiç fiyat· 
tan anlaşarak çalışıyoruz. Şartname im· 
zahyoruz ve böylece sözde "müteahhit" 
oluyoruz. Imzalanan şartname idam 
fermanunlZ demek oluyor. Lehimize hlç 
bir büküm yok. ömeRin, meyilli arazıde 
aRaç yokuş aşaAı devrilir. Devirme işle· 
minde aAaç kesimi için damgalanmamış 
başka bir aRaca zarar verildiRi takdirde, 
odunun bedeli istikakunızdan kesilir, ay
rıca hakkım-;da da ceza davası açıltr. 

• Çalışmada işı.ıeren durumundaki 
kişi kim oluyor' 

• Işveren durumunda olan kişi böl
ge şeCidir. Her şeyonun irlSafına kalmış· 
ttr. Dava açabilir, istediRi ücreti verir, 
her şey elindedir. 

• Bu bölgede kaç hane kelim işinde 
çalışıyorr 

• 25 hane Çalışıyoruz, bu da toplam 
100 kişi eder. 

• Başka bir işiniz uar mı' OrneRin, 
topralınız var mı? 

• Orman işçiliRinden başka bir işi· 
miz yok. TopraRımız da yok. Yok paha
sına da olsa çalışmaya mecburuz. Hiç 
bir &Osyal hak.kunız yok. Geçende ar
kadaşlardan birinin eşi hastalandı, böl· 
geden jip i göndermelerini istedik, jipin 
şöförü gelmedlA'lnden taksi yollamışlar, 
zar zor hastaneye yetiştirdik. Verilen 
300 Ura taksi parası da cabası. 

• Orman ıdarelinden yapıkm ke.i
me karşılık bir htihkak alıyorıunuz, bu 
IUwl lOptanıyor' 

• Bize Orman Idaresi Demirellerin 
sunta hikayesJ çıkmadan, kesilen odu
nun yüzde 50'slnl veriyordu, biz de bu
nu tüccara satıyorduk. Bu yıJ bu Iş de 
kalktı. Ormından çıkan 20 Ile 44 &an-

tim çaplanndaki tomrulu ve sanayi 
odununu orman Idaresi alıyor. Çapı 20 
ile 8 santim arasındaki odunu da sunta 
yapunında ·kullanmak üzere Orman Ida
resi abyor, bize kalıyor çapı 8 santim • 
den düşük odunlar. Dayanıklı deRU, 
onun için ucuz Ciyata tefecilere kaptırı· 
yoruz gidiyor. 

• Odunu neden tefecilere veriyorsu
ma' 

• Mecburuz da ondan. Çünkü kıştan 
çıkıyoruz, geçen yıJ kazandlRımızl kışın 
tüketmişiz. Kesim yapabilmek için su, 
benzin, yaR lazım. Hayvanlara yem la· 
zun, çolulun çocuRun üstü başı falan. 
Kesim bitmeden de Orman Idaresi avans 
vermiyor, biz de odun Istihkakmuz kar
şllıRında bu tefecılerden borç para alı
yoruz. 

• Veretlerinize zam' ... 
• Yapılıyor, 1976'da 100 ııraya ke

silen bölüme 75 lira zam uygulandı. 
Ama hayat pahalıhRı bize yapılan zam
mın çok Ü!itünde artıyor. Durumumuzu 
şöyle özetleyebilirim. Ben Çınar köylü· 
yÜJn. Beş seneden beri iki biriket duvar 
örüp de içine kışta çoluk çocuRunu ata
mamış bır orman Işçisi, para kazanıyo· 
rum derse Inanır mısınız? Köyde SO ta
ne naylon ev göstereceRim size, buyrun 
gelin. Para kazansalar oralarda otururlar 
mı? Gerçeti konuşuyoruz, gerçekleri 
ezilen bizlerin aydmlatmaM.lz, apaçık 
söylememiz gerek. 

• Orman ldore.inden ütekleriniz ne
lerdir' 

• Orman Idaresinden Isteklerimız, 
bize tatminkar fiyat vermeleri, sigortalı 
olmamız, emekliliRlmlzin olması ve kısa
cası orman Idaresinde severek çalışmak. 
Biz anormal çalışıyoruz. Türkıye'yı bili
yorsunuz, yani orman Işini bilmeseniz 
de TUrklye'deki çalışanıann genel duru
munu biliyorsunuz. Bunun bir iki kat 
daha beterl de bızım durumumuz. Va
nn, dUşUnUn. 

bol sörri.irÜıür. fakat orman köylüsünün yaşam koşullarını iyileştirmek için 
hiçbir tedbir alınmaz. 

Orman köylerinde her iki vatandaşın birisi orman suçları nedeniyle 
mahkemeliktir. Anayasaya konulan bir hükme göre de orman suçları af ka
nunlarının kapsanıı dışında bırakılacaktır. Buna rağmen burjuva partileri za· 
man zaman çıkarttıkları orman atları ile orman köylüsünü kendi çıkarları için 
sörri.irmekten geri durmamaktadırlar. Onnan içi ve kenarında yaşayan çoğu 
topraksız ve az topraklı orman köyHisüne yeni iş olanakları ve uygun çalışma 
koşulları sağlanmadıkça ormanın tahribatı önlenemez. Bu insanlar yaşamak 
için ormanı kullanmaya devam edeceklerdir. 

Ormanıarda çalışan emekçilerin sorunları genel olarak tarıın işçilerinin 
sorunları ile aynıdır. Tarım kesimindeki işçilerin çalışma koşullarını düzen
leyecek ''Tarım-Iş'' yasasının,tarım işçilerini de kapsayacak işsizlik sigortası
nın çıkartılması, kamu yatırımları yoluyla yeni iş alanlarının açılması gerek
mektedir. Ayrıca iş güvenliğini sağlayacak ve iş kazalarını önleyecek etkili 
tedbirlerin alınması da zorunludur. Böylece tüm emekçilerin yanısıra orman 
işçilerinin sorunları, bir ölçüde de olsa çözümlenebilecektir. Bir ölçüde. Çün
kü asıl çözüm içinde yaşadığımız sörri.irü düzeninin yıkılması ve yerini sosya
lizmin alması ile olacaktır. Bu 'da tüm işçilerin, emekçilerin örgütlü mücadele
leri sonucunda gerçekleşecektir. 

"ORMAN IşçillGINDEN BAŞKA BIR I ş IMIZ YOK. TOPRAGIMIZ 
DA YOK. YOK PAHASINA DA OLSA ÇAlı ŞMAYA MECBURUZ. 
Hiç BIR SOSYAL HAKKıMıZ YOK. OOUNU TEFECILERE VERMEYE 
MECBURUZ. ORMAN IDARESI AVANS VERMIYOR BIZE. BIZ DE 
ODUN ISTIHKAKIMIZ KARŞiııGINDA BU TEFECILERDEN BORÇ 
PARA AlıYORUZ." 
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