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DtJRtJST_BtR SESE 
KULAK VERELiM 

YOROYOŞ, yayın hayatına atıldıAı 
günden bu yana, ilerlcl sendIkal hareket 
içerisindeki gtUşmeleri okuyuculanna 
aktarmaya çalıiıyor. Bu görevini, objek
tir bir biçimde. belge ve kamtlan ile bir
ııkte yerlne g,rlrmeye çalışıyor_ Bu uA
raşın bır parçllSl olarak, DISK içIndeki 
belirli yetkllilerln davranışlan, YORO 
YOŞ 'te sık sık eleştiri konusu oldu. Söz 
konusu yetkililerin anti demokratik, 
keyfi ve kasıtlı tutum ve davranışlan, 
dergimizin sayfalannda sürekU olarak 
sergilendi. 

Ilertcl kamuoyunda, doRal olarak 
olaylann aslını bilmeyenler, izleyeme
yenler bu eleştirileri "yersiz ve zaman· 
sız" buldular_ YöneltIlen eleştırllerde 
söz konusu edilen olgutann önemini 
kavrayarnadılar_ Bunlann dışında bır de 
kasıtlı hareket edenler var. Bunlar da 
YOROYOŞ 'ü "bozgunculuk", "bölücü
lük", "yalancılık"la suçladılar_ YORO
YOŞü aşarak, bu eleşt1rilerlndekl temel 
nokta işçi sınıfının sosyalist örgütünü 
karalamak, suçlamak ve komploeulukla 
damgalamakb_ 

Şimdi ise saygı ile karşılanması gere
ken bir örnekten söz edeceıiz. Basın 'da 
DıSK yetkililerinin sorumsuz ve yıkıcı 
davranışlanna katşı dürüst ve gÜl bir ses 
yükselrneye başladı. Vatan yazan Kemal 
Sülker'ln sesi. Sülker, Tiirklye Işçi Parii
sl iiyesi deAll. Ancak, DISK içindeki 
olumsuz tutumlan, keyfi kararian görüp 
bunlara karşı çıkmak için TIP iiyesi ol
mak gerekmlyor_ Bilgili ve dürlist olmak 
gereklyor_ DISK'in kuruculanndan, yıl
lannı DıSK'in gelişmesine adamış ve 
konfederasyonun genel sekre�rlieini 
yapmış bir kişi olarak &ilkeı, gazetesin. 
de bu bilgi ve dürlistlüj!ün örneklerini ve
riyor. 

ÖNEMLI MI, öNEMSIZ MI ? 

DISK üst yönetiminin uyguladıAı 
keyCılik, tasIIye ve karalama politlkası 
kimi ilericiler için bir önem taşunadı. 
Türkiye'de bunca "önemli" mesele var
ken, "DISK gibi bir kuruluş varken" sı
rası nuydı DISK'I eleştlrmenln? Ya da, 
"üç-beş" TIP'linin sendlkadan atılması 
pek mi önemliydi. 

Kemn Siiker, önce bu sorumsuz, tu· 
tarsız ve kayıtsız tavra karşı cepbe alıyor: 

''Bu manhk .,nırlon içinde o onda 
bu duygu.ıallı'ın tutıolı durumuna ge
len yöneticiye bir yanıt verilemez. Ama, 
binlerce, onbinlerce parÇa, vida, .omun, 
tel, dülme lle bilmedl'imiz if gö�n bur
gu, ,öude, delik, boru, ue benzeri feyler· 
den oluşan bi,. u,çalın bir küçük tekerlek 
açma donanımındaki anzaya bOf verme, 
uçalın yere çakılrruııına ve bunca yolcu 
ue mürettabahn ölümüne yol açar." 
(Keyfi Yönetlm, Vatan, 15 Eylül 1977) 

Siiker'ln deneyim ve sorumluluRu, 
"'runlara çok dışarıdan bakan kimi ay
dınlann deneyım ve ıorumlululundan 
çok razla oldu�u ıçın, ortadaki ıorunlar, 
dikkatle ve önemle ele alınıyor. Bu ne· 
denle, Sülker'ln gazetesındekı köşesine, 
DISK üst yönetlmlnin şu ya da bu keyfi 

YURCMJ$ 

tutumundan maldur olmuş çok sayıda 
işçi.temsilci ıstanbul'dan, Ankara'dan 
Gaziantep'ten, Mersin'den, İzmit'ten ve 
daha bır çok yerden mektup YlAdınyor_ 
Dertlerini birer birer anlatıyor işçiler bu 
dürüst yazara. 

SENDIKALARıN NlTEll�1 

Ancak Sülker'ln takdir edllmesl gere
ken çabası yalnızca belirli somut olay· 
larda "sezann hakkını sezara tesllm et· 
mesl" deAlı. Bunun öteslnde, Sülker 
özellikle son zamanlarda sendikal hare· 
ketin başına musallat edilen genel ve es· 
kı bır hastallAı da sergilemekten gerl 
durmuyor: 

''Biz DISK'in porti olmadı'ını biliyo· 
ruz ve partiler ka"şlSında DISK 'in porti 
tartışmaıı yapmasını dolru bulmuyo
ruz. Sendikacıları, partilerinJ bakarak, 
'kalsın, tasfiye edilsin' düşüncesiyle ka· 
raca listeye, alaca listeye alıp hareket 
edilme.ini, karar organlarında başka ne
denler ileri sürülmesini dolru bulmuyo
ruz . .. (Tepkiler, Açıklamalar, Suçlama· 
lar, Vatan 6 Eylül 1977) 

Bir başka örnek: 
"Aslında genel başkan, DISK'I bir 

sendikal üst örgüt olarak görmek sürecini lo 
aşmış, DISK'e politik bir görev de ver
me elilimine kapılmıştı. Bu görüş ise te
melinden 84kattı, sakattı"'. Sendika ve 
işçi konfederOlyonlarının görevleri baş
ka, partilerin görevleri ba1fkadır. "(Sos
yal-Iş'ln Genel Kurulu, Vatan, 7 AAus
tos 1977) 

Sülker, bir başka yazısında anarko sen
dlkacıllAın da tehlikell bır hastalık oldu
Auna deAinlyor, bu tehlikenin bir de ce
haletle birleşmesinin yaratacRlı durumu 
da şöyle özetliyor: 

"Kendilerinden iyi bilen; yanına yok· 
loştırmıyor, kendisinin bilmedili konu
lar üzerinde tartışacak aydın ke.imin 
arasına girmiyor, toplantılarda teorik 
tartışmalara katılmıyor, yapanları iıe 
susturuyarlar. Sonra do bulundukları ye
rin gücünden yararlanarak kendilerini 
'herşey benim 'in limgeıi ilan ediyorlar" 
(tıginç Bır Gelişme, Vatan, 19 AAustos 
1977) 

ÖRNEKLER SERGllENIYOR 

DürlistlüAün yarunda, bu temel yak
laşımı do�ru bir biçiır de sergııeyen sül
ker, çizilen çerçevenin dışına taşan sek· 
ter ve yanlış tavırtann tasfiyeye, kıyıma, 
tüzük düşmanlııına varan sonuçlarını ör· 
nekleri ile sergiliyor. önce, bugüne dek 
YOROYOŞ'te sözü çok edilen Petrol
Kimya-Iş ve Mehmet Kıhnç olaylan: 

"Mehmet Kılınç, örgütüne katılan 
Kimya-Iş 'in izledili devrimci ve soıya
listçe çalışmaların demokratik işleyişini 
kendi anlayışıyla baldaştı,.amıyordu. 1.
tonbul'daki işyerleri ve sendika şubesi 
haline gelen eıki Kimya-Iş Genel Merke· 
zi korkulu rüyo.ıı idi. Sıraıı gelecek, TIp 
kuruculanndan Dinçer Dolu 'nun ve or· 
kadaşiarının görev verdi'i Sendika Ge· 
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Gerçeltler sraklanamaz 

nel Merkez kadrosunu ortadan kaldıra
caklI. Sı�ı ge/{n'ce Kimya-Iş ilkelerine 
balll işyeri .endika temsilcilerini ve baş
termilcilerini de'iştirecekti. Vakti gelin· 
ce atama yerine "seçim "i tercih edecek 
ue demokratik kuraUora "ba'''lı"nı'' 
göaterecekti. Fakat işler, hiç de rüya gö
TÜlerek, maso başında ahkôm keserek, 
halıt üstünde gemi yüzdürmeye kalkı
şarak yürütülemeyecekli, Nitekim "iş. 
yerlerinde temsilci seçiyorum" hauası ile 
bazı işyerlerinde atamalaro başladı. Oç 
fabrikanın temsilciliklerini kaldırdı: 
Roche, Gripin ve Marshall. "(Sendika 
Temsilcileri, Vatan, 19 Eylül 1977) 

Ancak, bundan sonra yapılan seçim
leri, yine eski temsilciler kazanmışlardı. 
Gerçekten de Sülker'in anlattlRı gıbı bu 
durum Kılınç'ın demokraslye hIç alışkın 
olmayan kafasını attınnıştı. Sülker şöyle 
devam ediyor: 

"Naııl olurdu bu? Kendisinin karşıt 
oldu'u kişileri işçiler yeniden naaıl tem
.ilci seçerlerdi? Hemen işuerene yazı 
gönderdi: Sendika tem.ilcilerinin temail
cilikleri kaldırılmıştır, diye ... Sonra da 
seçimlerde az oy alıp yedekte kalanları 
temailci olarak tayin etti. Ama işçiler, 
oy haklanna &ahip çıkma8ını ölrenmiş, 
oy 'un önemini kavramış ue oyuna gel
memeyi bitmiş/erdi. Işçiler hemen imza 
toplayarak Mehmet Kılınç'ın çevirmek 
istedili işleri DISK'e bildirdiler. Ama 
yeni termilci .eçiminde. görülen işyeri iş· 
çilerinin bilinçli tavrına karşı Mehmet 
Kılınç yönetiminin politikası şu oldu: 
Işyerlerini tenuilciaiz bırakmak .. Yani 
Tüzü'iin 30. maddesini hiçe soymak. Bu 
ke.yfi yönetim, yeni marifetlere hO%ırla· 
",yordu. "(Aynı yazı) 

SOSYAL-Iş VE KERAMIK-Iş 
öRNEKLERI 

Sülker'ln yaklaşımında "duygusal" 
hIç bır yan yok. Bu nedenI. tepkileri 
yalnızça Kıhnç ve çevreslnln yaptık lan
na deııı, DISK 'In IçIndekI tUm antl de
mokratlk, ıık. dı,ı uygulamalaramşkln_ 

Keramik-İş'in tasfiye edilmesi amacına 
yönelik olarak ızmır'de "Beton-Iş" adlı 
bir sendikarun kurdurulmasıru da şöyle 
deAe,lendirlyor: 

"DISK sendikalon arasında Beton-Iş' 
in temsil etmekte oldulu işkolunda ku
rulu lle DISK üye.i Keromik-lş sendikwı 
oordır. Bu sendikanın yöneticileri arasın
da TIp"" oldu'unu ölrendiRim arkadaş
lar da bulunuyor. Acaba, D/SK genel 
başkanı, aylarca önce Keromik-lş yöne
ticilen'nin n'JSK başkanlar kuruluna ko
tılm08ınl önlemey; mi kafasında planla
mış ue bunu gerçekleştirmeye mi '"'0 
gelmiştir' Beton-Iş 'in kuruluş ve D/SK' 
e katılış. böyle bir Ön planın .onucu 
mudur'" (Sevinelim mi, OzüleUm mi?, 
Vatan 5 Eylül 1977) 

DISK yönetIcllerlnln Sosyal-Iş'l erit
meye, yok etmeye yönelik planlan ve 
bu planlann bır adımı olan "birleştIrme" 
kararının Sosyal-Iş genel kurulunda ele 
alınışı sırasında Sülker şunlan yazıyor: 

"Sosyal·lş Sendikası, tüzel kişilikle
rinin eritilmesini, yöneticilen'nin sendi· 
kacılık yaşamlarmın sona erdirilmeıini, 
DISK 'in yürürlükteki AnatüzüRüne aykı
rı olarak uerdili yok etme' kararını her 
halde onaylamayacaktır. "(Sosyaı.ış'in 
Genel Kurulu, Vatan, 7 AAustos 1977) 

Sülker, bütün bun1ann yanısıra, Tu· 
rizm.lş sendikasınm fiilen tasfiyesini ve 
buna yöneUk glrlşlmlerl de özetUyor: 

"DISK 'in beşinci genel· kurulundon 
önce yeniden TIp kuruldu. Turgut Gök
dere, Dinçer Dolu, Vzcan Keıgeç arka· 
daşlar bu partide kurucu oldular, Parti 
Genel Başkan'ıAına do Behice Boran ge
tirildi. Işte bu gelişmeden .onra DISK 
genel başkanı sıra ile Gökdere 'yi, Din· 
çer'i, .on olarak do Ke.,eç'i DISK'ten 
uzaklaştırmanın politikasını uyguladı." 
(Aynı yazı) 

örneklerden bazılan bunlar. KImileri 
belkI de yIne sızlanacaklar: "ŞimdI şu 
varken, bu varken, UDC varken SU&S.l 
mı, önemıt mi?" Sızlansınıar, ama Sül· 
ker'ln dedlRI gibI "yere çakılmay." da 
hazlılansmlar . 
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CiDDiYET 'GEREK 
Behice BORAN 

Emperyalizme ve faşizme karşı iş ve güçbirliği gereği yıUar
dan beri tekrarlanır durur. Milliyetçi Cephe'nin 2. kez iktidara geli
şinden beri bu konu üzerinde daha da dunılmaya başlandı. Çeşitli 
iUerde, ilçelerde d�mokratik kitle örgütleriyle kimi partiler tell\'iil
dlerinin toplantılar yaparak ortak eylemlerini düzenlemesi üzerin
de görüştükleri de biliniyor. Bunlar genelinde olumlu gelişmeler ol
makla beraber, somutunda olull\'iuz yanları da içeriyor. 

FaşiZm tehlik!!Si son derece güncel, ivedi, dirimsel bir sorun. 
Hafife alınmaya,savsaklanmaya asla tahammülü olmayan bir sorun. 
Bir yandan saldırı1ar, cinayetler, terörist girişimler, komando ve 
polis baskıları, grev ertelemeleri ve lokavt ilarıları, öte yandan de
mokratik hak ve özgürlükleri daha da daraltma, yok etme doğrul
tusunda yasa hazırlıkları tırmandırılarak sürdürülüyor. Türkiye 
adun adun tam boy açık faşizme doğru itiliyor. 

Bunun sorumlusu sadece Milliyetçi Cephe koalisyonu ve ikti
dan değil. Onlar araç; asıl sorumlu büyük sermaye sınıfı ve işbirlik
çisi olduğu emperyalizm. Faşizmin kaynağı yapısal ve sınıfsaL. Fa
şizmi geriletecek ve alt edecek güç de sınıfsaldır: Işçi sınıfı ve n.ıüt
tefiki köylü/kentli kol ve kafa emekçisi katmanlar. Emperyalizme 
ve faşizme karşı iş ve güçbirliği sorunu, özünde, bu işçi/emekçi 'sı
nıf ve katmanların örgütlü, birleşik bir güce dönüşmesi sorunudur. 
Başanlması gereken iş budur. Tüm girişimlerin, anlaşmaların, or
tak eylem düzenlemelerin hedefi bu olmak zorundadır. Faşizmi ge
riletmenjn ve yok etmenin başka yolu, yöntemi yoktur. Bu gerçek 
açık seçik kavranmadıkça, bu anlaYışla hareket edilmedikçe, bil
mem kaç örgüt ve kurıı1uşun katıldığı kalabalık toplantılar ve al
tında düzinelerle derneğin imzası bulunan bildiriler gösterişçi dav
ranışlar olmaktan öteye gitmez, emperyalizme ve faşizme karşı bir 
ağırlık oluşturmaz. 

Bugünkü duruma baktığımız zaman, sÖzünü ettiğimiz gerçe
ğin tüm ilgili taraflarca gereği gibi kavrandığı ve ona göre hareket 
edildiği söylenemez. Üst düzeyde toplantı önerileri; genel, soyut 
cephe çağrıları; bu çağrılara "katılma bildirileri" yayınlama giri
şimleri hala revaçta. Bu düzeylerde bir sürü gidip gelmeler, toplan
tılar, demeçler, yayınlar ... Ama işçi/emekçi kitlelerin bilinçli, ör
gütlü birleşik bir güce dönüştürülmesi konusunda ne yapılıyor? Ve
ya, bu yapılanlar bu amaca hizmet ediyor mu? soruları pek sorıı1-
muyor gibi. . 

Iş ve güçbirliği konusunda bu eleştirdiğimiz türden davranış
lar i 970 öncesi çok görüldü, hatta yalnızca bu tür davranışlar vardı 
diyebiliriz. Çeşitli dernekler türemişti. Yayınlanan ortak bildirile
rin altında bunlar uzun listeler oluşturuyorlar, düzenlenen ortak 
mitinglerde parmakla sayılabilecek kadar az kişilerin taşıdıkları 
dernek pankartlarıyla boy gösteriyorlardı. Bu iki halin dışında, var
lıkları neydi, güçleri neydi, faaliyetleri neydi? Bunların biraraya 
gelmesiyle emperyalizme ve faşizme karşı gerçek, etkin bir iş ve 

gOçbirli"ği oluşturıılduğu elbette söylenemezdi. 
Şimdi de benzeri bir oluşumun boy attığını gözlüyoruz. Oysa 

örgütlerin önemi kitleleri harekete geçirebilme araçlan, manivelala
rı olabilmelerindedir. Bu işlevi yerine getirebildikleri ölçüde siyasal 
ve siyasal olınayan örgütlerin, kurıı1uşların önemi ve yararı vardır; 
aksi halde onların biraraya gelmeleri, kararlar almaları, bildiriler 
yayınlamalan toplumsal güç içeriğinden yoksun biçimsel davranış
lar olınaktan öteye gitmez. 

Kitleleri örgütlü birleşik bir güce dönüştürmekte, emperyaliz
me ve faşizme karşı mücadeleye sokmakta iş ve güçbirliği etmektir 
söz konusu olan. Bu amaca yönelik olmak, bu amacı gerçekleştir
meye çalışmak şartıyla ancak, çeşitli örgüt ve kuruluşların birara
ya gelmesi bir anlam ve önem taşır. Böyle bir amaçla ve onu ger
çekleştirmek için biraraya gelen örgüt ve kuruluşlar bu girişim ve 
çalışmalarda kendi örgütsel farklannı, özelliklerini ileri sürmezler, 
sürmemelidir1er. Ayıran değil, birleştiren noktalar üzerinde durıı1ur 
ve o noktalar üzerinde birleşik çalışma ve eylem sürdürülür. Ortak 
bir eylem kararlaştırı1dığında, üzerinde anlaşmaya varılnuş görüş
ler açıklanır, slogarılar kıı1lanılır. Bu ortak eylemler -kapalı salon 
toplantısı, miting, yürüyüş vb.- her örgüt ve kuruluşun kendisini di
ğerlerinden ayıran slogarıları bağıracağı, görüşleri, çizgiyi açıklaya
cağı fırsatlar değildir. Zira ortak eylemlerin amacı, katılan her ör
güt ve kurıı1uşun kendisini göstermesi, öne çıkarması, kendi propa
gandasını yapması değildir. Anti-emperyalist ve anti-faşist birliğe, 
dayanışmaya ters düştüğünden bu çeşit davranışlardan kesinlikle 
kaçınmak gerekir. Amaç, ortak eylemlere mümkün olan en geniş 
kitleyi katmak ve onu temel ortak hedefler etrafında örgütlü birle
şik güç haline dönüştürmeye çalışmaktır. Bunun için de, eyleme 
katılan örgüt ve kuruluşlar belirtilmekle beraber, bunların emper
yalizme ve faşizme karşı mücadelede birleştikleri temel görüşler, 
hedefler, yöntemler ve sloganlar sergilenir; ayrışım değil, birlik ve 
beraberlik vurgıı1anır. 

Böyle davranmak, birleşik harekete katılan örgüt ve kuruluş
ların kendi programlarından, görüşlerinden, sloganlarından toptan 
vazgeçmeleri, bir pota içinde erimeleri arılanuna gelmez. Her biri 
örgütsel ve ideolojik bağımsızlığını sürdürür. Kendi örgütsel çalış
malarında kendi politik çizgisini işler, yayar; kendi kitle tabanını 
örgütlemeye uğraşır. Bu örgüt ve kurıı1uşlar kendi aralarında tartı
şabilir, eleştirilerde de bulunabilirler. Ama emperyalizme ve faşiz
me karşı işbirliği ve dayanışma için ortak eylemler yürütmek söz 
konusu olduğunda ayrışınılar, ideolojik özgünlükler değil, mutabiı
katlar, birliktelikler, uyumluluklar ön plana çıkar. 

Emperyalizme ve faşizme karşı sınıfsal ve kitlesel mücadele 
çok ciddi bir iştir. Bu ciddi iş gereken ciddiyetle ele alınmalıdır. 
Örgü.tsel ve grupsal bencillik, gözalıcı gösterişler, biçimsel düzeyde 
kalmaya malıkum davranışlar işin ciddiyetiyle bağdaşmaz. 



iŞÇi sıNıFıNı VE DEMOKRITiK GOÇLERE 

Geçtilimiz hafta 'lUrkiye'de bütün 
dikkatler yine ekonomik sorunlarüzerin· 
de toplanmıştır. Beklenen devalüasyon 
karan, Yine kamufle bir biçimde de olsa, 
Çarşamba günü İkinci Milliyetçi Cephe' 
nin Maliye Bakanı tarafından açıklanmış· 
tır.· Türk Lirasının deRerini ABD dolan
na göre yüzde LO, Alman markma göre 
yüzde 8,4, Fransız frangına ııöre yüzde 
9,3 düşüren devalüasyon -karan, ikinci 
MC'nin amaçlan konusunda Herici güç
ler tarafından yapılan yorumlan bir kez 
daha dotruIanuştır. İkinci MC iktidan, 
emekçi sınıf ve tabakalara karşı emper
yalizmin, büyük tekellerin ve büyük top
rak sahiplerinin çıkarlarını ve isteklerini 
gerçekleştinnek için kurulduRunu, eko
nomik önlemlerini devalüasyon kararıyla 
batlayatak tam olarak sergilemiştir. 

Ancak İkinci MC bu devalüasyon ka
rarıyla bile emperyalizmin ve büyük ser
mayenin isteklerini yeterince k.arşılaya
hilmiş delitdir. Emperyalizmin ve tekel· 
lerin sözcüleri, herşeyden önce devalüas· 
-yon karannın gecikmişlilinden ve etki
aizleşmiş olmasından yakınınaktadırlar, 
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Büyük. tekeller, devalüasyon kararının 
açıklanmasının gecikmesinden dolayı, 
devalüasyondan kendileri için beklenen 
yuarların şimdiden azaldıRını açıkla
maktadırIar. Bunun da ötesinde, devalü· 
asyonun oranı ne uluslararası maliye ku
ruluşlarının ne de yerli büyük sennaye
nin ihtiyaçlarını yerine getinneye yet· 
mektedir. İkinci MC iktidarı, saygınlık 
hesaplan yüzünden, yüksek oranlı bir de
valÜ8syonu bir defada ve açıkça yapma 
cesaretini gösterememiştir. Fakat bem 
bütün dünyanın mali çevreleri, hem de 
Türkiye'deki bütün konunun ilgilileri, 
yakın zamanlarda" gelecek yeni "kur 
aY81lamalan"yla, istenen yüksek orana 
ulaşılacaAını bilmektedirler. 

YENI TALEPLER, YENI BASKıLAR 

Devalüasyon karannın açıklanması 
büyük. sermayenin daha yeni isteklerinin 
dile getirilmesi için de bir vesile olmuş
tur. Devalüasyon kararı üzerine çeşitli 
yayın organlannda görüşlerini açıklayan 

DilDiği 
VEREMEZLER. 

büyük sermay.e temsilcileri, dolaylı yol
lardan şimdi sırarun yeni vergilerin kon· 
masına geldiA:ini belirtmişlerdir. Daha 
farklı bir deyişle, bugüne kadar İkinci 
MC tarafından alınan önlemlerin amacı
na ulaşması için, emekçi kitlelerin daha 
yüksek bir tasarruf oranına zorlanması 
istenmektedir. Bu istek, IMF tarafından 
açıkça "ücretlerin dondurulması" olarak 
fonnüle edilmektedir. Türkiye içinde ise 
delişik kelimelere büriinmektedir. İkinci 
MC iktidan, toplumsal tabanının hızla 
daralması karşısında "ücretlerin dondu
rulması" vb. gibi önlem1eri en yumuşak 
bir biçimde telaffuz etmeye çalışmakta
dır. Ancak işçi sınıfının, emekçi kitlele· 
rin, tüm anti-faşist güçlerin ısrarla mü·' 
cadelesi olmaksızın, İkinci MC'nin yeni 
ekonomik saldınlardan çekinmeyeceli 
ortadadır. 

Büyük sermayenin yeni taleplerinin 
yeni baskı önerileriyle bir arada geldiRi 
görülmektedir. Bunun ilk açık. belirtisi, 
hükümetin bir "ıslahat tedbirleri" pake
ti üzerinde çalıştıRının Demirel tarafın- . 
dan açıklanması. olmuştur. İktidar, eko
nomik önlemlere karşı geniş kitlelerin' 
biriken tepkisine ve faşist tınnanışa kar· 
şı yükselen demokratik direnişe. sa)ıte 
bir disiplin görüntüsüyle gözdalı vennek 
istemektedir. B u  arada ekonomik buna
turun yükünün, eskisinden daha büyük 
oranlarda, küçük esnaf ve zanaatkara, 
küçük ve orta sermayedarlara yıkılması 
için önlemlerin düşiinüldüAü anlaşılmak
tadır. 

Büyük sennayeden gelen baskı öneri
lerinin ulaştılı boyutlan, yıllarca işçi sı
mfıom sendikal hareketini büyük serma
yenin çıkarları doRroltusunda saptınna 
görevini en üst düzeyde yerine getinniş 

bir Tunç'un bile, dokunulmazlıRının 
kaldınlarak yargılanm� istenmesi gös
tenniştir.' Bu girişimlerin amacı, tkinci 
MC'nin baskı ve saldınlannın işçi sınıfı
nın hedef aldıAını ve alacatını hissettir
mektir, 

SIRA TR T'YE GELDI MI? 

İkinci MC'nin icraatında öncelikli Sı
raya yasal görünümlü baskı ve terör ön· 
lem1erinin geldiRinin başka bir karutı da, 
TRT Genel Müdür Vekili Cengiz Taşer' 

_in bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
görevinden alınmak istenmesi olmuştIW 
Bu kararnamenin sonucu henüz belli de· 
Rildir. Fakat Milliyetçi Cephe'nin üç ko
lunun da haftalardır TRT yayınlarına 
yaptıkları saldınlar, İkinci MC'nin bu 
alanda tasarladlRı operasyonunun boyut
Iannı tahmin etmeyi kolaylaştırmakta
dır. Sıra TRT'ye gelmiş gözükmektedir. 

Böylece Demirel'in, Gazeteciler Ce
miyeti'nin hükürnet üyelerine verdiRi 
kokteylde, önem verilen bir gerici basın 
yazanna' söylediRi: "Tedbirlerden sonra 
artık köşeyi döndüm" sözünün anlanu 
daha iyi anlaşılmaktadır. İkinci MC, bü
yük sermaye için "zorunlu" ekonomik 
önlemlerden sonra yasal görünümlü -ve 
iıili önlemlerle demokratik güçlere karşı 
geniş bir saldınya geçmeyi, daha ilk gün
den planlayarak kurulmuştur. 

Işçi SıNıFı VE DEMOKRATIK 
GüÇLER BU PLANI BOZACAKTIR 

Bu plan bozulmak zorundadır ve bo
zulacaktır. İkinci Milliyetçi Cephe'ye 

SAGMALCILa 
SıLMlLa 

Geçtilimiz giinlerde Istanbul'daki 
Salmakılar Cezaevinde komandolum 
çirkin istemleri sonucu baş gösteren si· 
lahlı çatışma, ilerici, demokrat ve sosya· 
listlerin yolunlaşan faşizan baskılar so· 
nucu, dışanda oldulu gibi hapishaneler. 
de de can güvenliRinden ne denli yoksun 
olduRunu gösterdi. öte yandan olaya 
neden oldukları gerekçesiyle, ilerici, 
yurtsever tutuklularla birlikte sürgün edi· 
len komandolann Cezaevi Savcısına "ko
münist savcı, bizi nasıl sürgün edersin, 
sen bizim iktidarda oJduRumuzu bilmi· 
yor musun, seni bir kez Takslın'de döv· 
dük, uslanınadın mı, artık haddini bildi· 
receRiz" yollu tehditleri, anlaşılan "es" 
geçiliyor. Ve "artık talebe öldürmeyece. 
Riz, onlar da bizim gibi bu halkın çocu· 
LU, artık mücadelemiz savcı ve hakimle
re yönelik olacaktır. Artık saVC.ı ve ha· 
kim öldüreceRiz." şeklindeki konuş
malanna 18 �ylü11977 günü cezaevi bah
çesinde bütün gazetecller, polis yetkiUl .. 
ri ve askeri görevliler tanık olurken, bu 
konuşmalar unutulacak mı? Sonra, c.eza· 
evinde yapılan aramada silah bulunama· 
ması da düşündürilcil 

ÇIRKIN ISTEKLER 

EdindlAimiz bilgilere göre cezaevin
deki çatışma komandoların, adi mah· 
kumlar tarafından kunanılan bir erkek 
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köşeyi dönme olanalt verilmeyecektir. 
Bunun için demokratik güçler Milliyetçi 
Cephe'ye karşı gündelik. tepkileri ve pro
testolan qan mücadele yöntemlerini 
kullanmalıdırlar. Sosyal demokrat yöne
ticilerin, geniş kitlelerin ıkinci MC karşı· 
ımdaki sadece gündelik. hoşnutsuzlukla· 
nnı deRerlendirmeyi amaçlayan ve sözlü 
demeçlerinden ötesine geçemeyen mu· 
halefeti, işçi sınıfının ve emekçilerin 
tepkisini çekmektedir. CHP yönetiminin 
politikası, CHP içindeki ve onun yanın· 
daki ilericiler tarafından eleştirilmekte
dir. Bu eleştiriler, günümüz koşuııarının 
kaçınılmaz sonucudurlar. 

İkinci Milliyetçi Cephe'nin ekonomik 
politikasa, faşist güçlere karşı geniş bir 
eylem birliRinin gerçekleştirilmesi için 
gereken koşullan olgunlaştırmaktadır. 

Bu politika, çok çeşitli ve deRişik eRi
limlerden örgüt ve kuruluşlan tavır al
maya zorlamıştır ve zorlamaktadır. Bu 
gelişme demokratik güçler tarafından 
deRerlendirilebildili ölçüde, ıkinci MC' 
nin geçici manevralarla ekonomik yıkı
mın etkisini kitlelerin bilincinden uzak· 
laştınnası önlenebilir. Ikinci MC'nin 
"bir pannak bal" politikam başarısızlıRa 

mahkum edilebilir. Bunun için. ilerici 
güçlerin geniş emekçi kitleleri, MC'nin 
politikasından zarar gören en geniş top
lum kesimlerini birleştiren ortak: talepler 
üzerinde mücadeleyi genişletmeleri zo· 
runludur. Böylece emperyalizme, büyük: 
sermayeye ve faşizme karşı en geniş 
toplumsal ittifaklann geliştirilmesine 
dolru önemli adımlar atılmış olacaktır . 

• 

müEVINDE KONU8AN 
VE KOMANDO TEHDITLERI 

çoculu yanlanna istemeleriyle başlamış· 
tır. Ziyaret sırasuıda Ilerici, yurtsever tu· 
tuklulann haıum zlyaretçllerine kaışı 
komandolann !akındıklan çirkin tavırla· 
nn da çatışmaya yol açan nedenlerden 
biri olduau bildirilmektedir. çatışmanın 
başııdıtı 17 Eylül gecesi kaışılıkl1 silah· 
lar kullamldı. Silahlann patlamasıyla bır· 
Ilkte jandanna .. polis de hapishanede 
Isyan çıktıtını öne sürerek özellikle ileri· 
cilere karşı göz yaşartıo bomba w ma· 
klnell tiifek ate,lyle ..ıcımy. geçti. Sa· 
baha kadar süren çatışma IID'asmda bir 
j'lnelanna eri gazetedlere sadece kendile
rinin "on bine yakın mennl kullandıkla. 
nnı" söylilyordu. Ancak dört kI,lnln d� 
,ında yaralanan olınadL Onlann tedavisi 
yapıldı. Ce2aevlne ancak ertesi gün ölle
ye dotru girilebilıyordu. PolIa başlarm. 
da Ekipler Amiri Ulur Gür oldulu hal· 
de, glZ maskeleri ve çelık yeleklerle do
nanarak hazırlıklarını yaptılar. Itralye de 
cezaevi bahçesine sokuldu. Her ,ey ce
zaevi Içine yap�acak bır baskma göre 
düzenlenmı,tl. Fakat cezaevi .. veısı Tev· 
rık özkan'ın yerInde kararlan beklenebl· 
IIr bır katliamı önledl, Cezıevlne silahlı 
poUsi sokmayanık, tutuklUların başka 
cezaevlerine nakU sırasuıda her hangi bir 
olay meydana gelmesi önlendı. önce Ile
rici ve yurtsever tutuklular cezaevi ara· 
balarına bindirildller. Say�an 50 'yı bu· 
lan bu gençler, dık başlı .. kararlı bır 

şekilde cezaevi arabalanna binerken, 
"Jandarma biz sosyalıstiz" marşını hep 
bir aRızdan seslendiler. Bu marşa karşı 
poUsin tedirginiili göriilürken, jandarma· 
lar ilgiyle dlnllyorlarclı, 

YASALAR IŞLETILMELI 

Daha sonra cezaevi arabalarına bindi· 
rUen 46 komando cezaevi kaptsuıdan Çı· 
karken, önce gazetecilere sövmeye baş
lad�ar. Görevlı janelannalann kollan ara· 
smdan tekme savunnaya da kalkışanlar 
oldu. Sonu gazetecilerle sözlimona ara. 
balann list penceresinden görüşmeye ya. 
naştılar. Bu deUklerden savcı ve hakim· 
lere tehdit yaldıran komandolar polis ve 
jandannadan hiç bır tepki gönnediler. 

Faşizmin adım adun kurumlaşmaya 
başladılı günümUz Türkiye'sinde, ço. 
lunlulu 15·18 ya,lannda gençlerden 
oluşan komando denen çapolcularm ko. 
Duşmalan ve bunlara karşı takınılan ta· 
vır gerçekten ilgInç. Yasalar bu çapulcu. 
Iara karşı IşletIImedili ölçüde, faşizm 
gelişecek. 

Faşizme karşı mücadele ise örgütlü 
olmak zorunda. Hayat pahal�ılının gi. 
derek artıŞı, devalüasyon, işsizlik ve si· 
yasal clnayetlerle bırlıkte tüm demokra. 
tık hak ve özgürlUklerln .mırlandır�ması 
(irişimlerine kaışı mücadeleden de ayrı 
delil. Bu mılcadele örgütleniyor. 

YeniModa: 
"Zararsı.:" CHP 

eleştiririliği 
Türkiye'de ilerici basında "toptancı" bir anlayışın hüküm sirmekte 01-

duğu görUlüyor. Toptancılık şurada: Bir dönem belirli bir konuda susmak ge
rektiğine inanıyorlar. Hepsi susuyor. Sonra belirli bir konuyu .Iqtirmey. ka· 
rar veriyorlar. Hepsi eleştiriye başlıyor. Hepsi aynı .leştiriyi yapıyor. ÖI'JlÜlIÜ 
değiller, ama eleştiri v. suskunluklarında belirli bir senkron olduğuna kuşku 
yok. Ayrıca, gerek suskunluklarında, gerek ... Ieştirilerind. belirli bir dar çer· 
çe"'yi aşamadıklarına da kuşku yok. 

1977 seçimlerinden önc. CHP konusunda tam bır suskunluk gösterdi· 
I.r. "Rahme düşmllş ceninl.r aşkına" CHP'nin .I.ştirilmemesi ri�ına uydu· 
lar. Ama suskunluklarının g.rekçesi haklı d.ğildi. Susunca, CHP'nin iktidar 
olacağını sanıyorlaıdı. 

Bugün d. elqtirinc. iktidar olacağını sanıyorlar. N •• Ieştlri, ne de ..... 
kunluğun, haklı tem.llere dayanmadıkça partileri bir adım ileri götilrmeyec:e
ğini unutuyorlar. Suskunluk da eleştiri d. ancak g.rçekçi temellerden hareket 
edildiği sli'ece etkinlik kazan ... Bunu unutuyorlar. 

Bugün CHP bol bol elqtiriliyor. Ama yalnızca sözde Cil' .leştirisl yapı. 
lıyor, Dün susarak sözd. CHP d.stekçiliği yapıldığı gibi, bug(ln d. eI.ştiRnk 
sözde CHP uyarıcılığı yapılıyor. 

Örn.kleri ortada: CHP lideri Ecevit "d.mokratik kitle .ylemleri ıçın 
mevsimin uygun olmadığını" söyledi. Bunu e1eşti ... n çıktı mı! Eleştirisinde 
bu noktadan hareket .d.n Çıktı mı? 

CHP lideri, tek.lI.ri, büyllk sennayeyl kollamak ıçın tüm k6ti1111k1erl 
"aracıya istlfçiy." yıkmak, bunlarla sınırlamak istiyor. CHP eleştirmenlerin
den biri olsun .nflasyon '" bunalımla bOylik sermay. arasındaki ilişkiyi kura· 
rak bu açıdan CHP'yi .leştirdi mi? 

CHP lideri, MC'nin ekonomik tedbirl.rinln "aracılara ye istlfçııere" yara· 
dığını söyledi. Bir tek kişi kalkıp da bu tedbirlerin Öliö1de bUyük .... ""'yey. 
yarayan tedbirl.r olduğunu söyledi mil CHP'yi bu açıdan .Ieştlıdi mi? 

CHP lideri Türkiy.'nin g.lişmesinden yana olan "yenı sosyal gllçler" ta· 
nımını yaptı. "Yeni sosyal gllçler" ansı ... işçi snıfını da büyük sanayı burju. 
vazisini de soktu. Bunlann çıkarlarnın hiç bır dönemde uılapımyacaAınl bır 
t.k kişi söyledi mi? CHP'yi bu açıdan .I.ştirdi miL 

CHP, "eyl.msizlikl.", "Uzerine ölü tOPraAı serpilmiş olmakla" suçlanı· 
yor. Doğru, ama ned.nl? Ned.nlnl Ecevit açıklamadı mı! CHP liderI, Türkıye' 
de balı hakların bu hakları talep ed.nlerin mücad.l.sI olmadan IIstten verlIdI· 
ğlni söylemedi mi? E yl.msizllğin, suskunluğun, avutmacanın a .. i nedenI bu 
değil mil Bir tek kışı kalkıp da CHP'nin .yl.mslzliğlni bu açıdan el.ştlıdl mil 

CHP eleştirilir. Ama .I.ştirilmek için eleştirIIm ... EI.ştirllerln g.rç.k 
kaynağı saklanarak .leştiri yapılamaz. Böyı. eleştiril.rln yararı '" etklnllji 
olmaz. Böyı •• Ieştlriler, eleştiri silahını güdllklqtirir, Eleştiri yapılan kurulu· 
şun tabanına yol göstermez. 

Insanlar CHP'Ii olabilir. Ama ne kendi başına suskunlukla, ne de kendı 
başına eleştiri II. ıyı bir CHP'li olunmaz. Iyi bir CHP'II olmak içIn, .Iqtirilen 
"eylemsizliğin", "ÖIU topr.ığının" kaynağına gitmek gerekli. Bu yapılmadıkça 
yapılan eleştiriler de inandırıcı olmaz. Etkili olmiilZ. 

YURUYUŞ· 27 EYLUL /977.5 



_ ====== ===--= ==='=:;n=ZlI1II=ı_=� ... _ ..... 

• 

Bu sehri Istanbul ki 
... . 

Çocuklara ezberletilen bir şarkı vtz. 
dır: "bir köy var uzakta, gitmesekde. 
gönnesek de, o köy bizim köyümüzdür" 
diye sürer gider bu şarkı. İstanbul'da 
Topkapı surlanm aşıp bir tepe üzerinde
ki "sosyal meskenleri" görünce hemen 
bu şarkı gelir akla. Burada yaşayanlar, 
böıgelerini "unutulmuş şehir" diye ta
nunlıyorlar. Toz toprak içindeki bu 
emekçi semti, tepenin üzerinde bir "di
kilitaş" ylRınını andaıyor. 

Gerçekten. de "unutulmuş" sosyal 
meskenler ve orada yaşayan emekçiler. 
Ostüste ylRılı gecekondulan andıran gö
rünümü ile gerçi Yalmurda karda kışta 
ba sokacak bir YU\la, a.:na bundan öte 
"olumlu" yaru yok sosyal meskenlerin. 

Sosyal meskenliler,- sorunlannı öR
renmek isteyen YOROYOŞ muhabirine 
önce şunu söylüyorlar: '''Söylenecek o 
kadar çok şey var ki... Hangi birinden 
b�asak?" 

Gerçekten de saymakla bitmiyor sos
yol meskenlilerin sorunlan. Bir kez 
semtin yerleşime açılışından bu yana 
doAru dürüst, geçit ...eren, çamursuz bir 
yolu yok. Susuzıuk ise, ayn bir dert. Ka
nalizasyon yok. Yüzlerce metre ötede ki 
bir dereden su taşınıyor. Bunu artık ka
n.ıksamışlar, olgana işler arasında sayı
yorlar. 

Elektrik vb. gibi temel ihtiyaçlann 
yokluRunun yanıma bir de ekmek der
di var sosyal meskenlilerin. Ekmek bile 
bularmyorlar . 

Sosyal meskenli emekçilerin çoRun
luRu, çalışmaya çocukluklannda başla
mışlar. Bu nedenle tam yaşayamanuşlar 
çocukluklanm. Ancak yine de çocukla
nnm oynayabileceRi temiz'leniş bir alan 
özlemi içindeler. Toz toprak. içinde bina 
aralannda, pi&lik ortasında oynayan ço
cuklan görünce sosyal meskenlilere hak 
wriyor insan. Ancak sosyal meskenliler, 
yolun, suyun, elekhiA'in \'e kanallzasyo
nun olmadıRı bir yerde çocuklannın oy
nayacak temiz bir yer bulamarnasından 
nispeten daha az şikayetçiler. 

Emekçi semtıerinin bir çoRunda ol
duRu gibi, faşistler ve faşist ideoloji bu
rada da dikiş tutturamamış. Gerçi bi
linçli insanlar sosyal meskenliler, ancak 
bu bilinçlerini geliştirecek ve yansıtacek. 
bir örgütten yoksunlar. Bu örgütsüzlük 
nedeniyle, pın1 pırıl gençler, emekçiJer. 
vakitıerini kahve köşelerinde geçirmek 
zorunda kalıyorlar. Bilardo, okey kumar 
vb. 

Gerçekte, burjuvazinin, egemen sınıf
Lann alabildiRine yararlandıklan bir du
rum bu. Büyük bir potansiyel taşıyan 
emekçi semtlerinde, emekçi halkın bi
linç w kültürünü geliştirecek dernekler, 
okuma odalan, kültürel çalışmalar en 
baştan engellemeye uRruyor. Istiyorlar 
ki, emekçi çocuklann bilinci ve dirençi 
daha baştan kahve köşelerinde, seks 
gilmlerinde, macera romanlannda içki 
şişelerinde törpülerıip gitsin. Sonunda 
onlar da düzenin birer robotu haline gel
sinler. 

Ancak sosyal meakenlerde örgütlen
meye doA'ru luzIa gelişne bir bilinç de 
var. Yöre halkının özel sorunlanndan 
hareketle ülkenin, tüm emekçi halkın so
runlannın görüşüldÜ;:ü, tartışıldlRı de
mokratik bir örgütlenme içine girmenin 
zorunlUıuRunu anlıyor artik. sosyal mes
kenli emekciler. 

ıSTANBUL'DA TIFO SALGıNı 

yaz sıcaklannın artmasıyıe bırukte, 
salgın hastalıklar da giderek halkı daha 
çok tehdit eder hate gelmişti.Olke'lin 
çeşitli yörelerinde halkı tehdit eden ko
leranın yanısus l,ıanbul halkının başına 
bela olan hastalıkiardan biri de tifo. ttk 
kez Baktrköy Kocasinan semtine görül
meye başlayan tito vakalan yayılıyor. 
Geçenlerde &özü edilen semtte bir genç 
kız tifodan öldü. 

Elbette nedenlerin başınd.a yıllardır 
bi.r türlü çözülemeyen çöp, kanalizasyon 
w su &Orunlan geliyor. Bu sorunlara bu 
güne kadar en küçük bir çözüm getirile
meyen, dolayısıyla da salgın ve bul.şıet 
hastalıklann en çok görüldüRü semtler, 
hiç kuşkusuz işçi w emekçi semtleri. 
1970 yılındaki ünlü Koler. salgını da bir 

YV;IOYVŞ· 27 EYLVL 1977·6 

emekçi semti olan Salmalcılar'ı kasıp 
kavunnuştu. 

Bakırköy dolaylannda yaygın olarak. 
görülen baRınak enfeksiyonlan ve Tifo 
halkı tehdit ediyor. özellikle Tifo kuş
kusu duyUıan hastalann sayısı giderek 
artıyor. 

Hastalılın hüküm siirdÜ;:ü bölgelere 
kısa bir göz atmak, nedenleri ap.açık or
taya koyuyor. Çocuklar, ortada sereser
pe duran çöplerin içinde oynuyorlar. 
Çeşmelerden akan sulara kanalizasyon 
sulanm kanştılını söylemeye bile gerek 
yok. 

Ancak emekçi halkın dertteri, hasta
lıklara böylesine açık koşullarda yaşa
ma1an ile bitmiyor. Alınan tedbirler de 
emekçi halka göre alınoyor. Güya &şıla
ma çalışmalan var. Ama alabildiRine bir 
başıbozukluk içinde. Aşı olan emekçiler 
iRnenin birinden çıkanlıp öbüriine "Iab
rikasyon usulü" sokuiduRundan, işİn 
ciddi tutulmadılmdan yakınıyorlar. 

Sulardaki kirlilikten söz etmiştik. 
Bazı Hgililer tıkanın kanalizasyon boru
sundan bahsediyorlar. Tıkanan kanali
za.syon boru1annın hemen altında ise su 
boru1an geçiyor: Kanatizesyon sızıntıla
n, rahatça suya kanşıyor böylece. Sular
daki klor yetersizliA'i ise bölgedeki hal
kın başlıca şikayetlerinden biri. 

Nedense hep böyle olur. Ne tifo, ne 
Kolera, nedense hiç Şişli'de, Nişantaşı' 
nda başlarnaz. Hep emekçi semtlerinde 
başlar, hem emekçileri, onlann çocukla
rın kırar geçirir. Şimdi Istanbul'un Ba
kırköy Kocasinan semti de böyle bir 
tehdit altında. Buna karşılık, alınan hiç 
bir ciddi tedbir yok. 

. NEZIH DURAL'DAKI 
KERAMET 

Lockheed skandalının ünlü ismi Ne
zih dural, Istanbuı'da Küçük Bebek'de 
bir kaçak inşaat yaptırıyor. Belediye ka
çak inşaatı yıktırılması karanru alıyor. 
Ancak Beşiktaş Belediye Imar Şefi Gü
nöz Ceyhun'un elinde hiç bir yıkım ara
cı yoktur. Bu nedenle yıkım gerçekleş
tirilemiyor. 

Ilginç gelişmeler de bundan BOnra 
başlıyor. Istanmul belediyesi müfettişIe
ri, Dural'la, uRraşacaklan yerde araçsız
Iık yüzünden yıkımı gerçekleştirerneyen 
Ceyhun 'a karşı sa"q açıyorlar. Oysa Be
şiktaş Belediyesi bir tek yıkım aracına 
w bir tek yıkım e!emanına bile sahip de
A:ildir. Balat'ta küçük. bir ekip ve bazı yı
kım araçlan \lar. Ancak, yazışmalann 

uzarnası. ve gerekli iznm çıkanlarnaması 
yüzünden bunlar da kullanılarnıyor. 

Küçük. Bebek'te, Nezih Dural'ın 3.5 
milyona sahip oldulu. bir arsa. üzerinde 
inşa ettirdili binanın katlanndan biri, 
kaçak: olarak inşa edilmiş. Kaçak: oldu
Runun tesbiti üzerine bina mühürlenmiş. 
Ancak buna ralmen inşaata duam edil
miş. Imar Şefi Günöz Ceyhun da yıkım 
karan çıkartmış. Ancak yukanda sözü 
edilen yetersizlikler nedeniyle yıkun ger-

çekleştirilememiş. 
Bu olaydan İstanbul Belediye başka

nı tsvan'ın haberdar olup olmadıRı bi· 
linmiyor. Ancak olay. kodamanlara diş 
geçirerneyen bazı müfettişierin, kısa 
yoldan kimi hedef seçtiklerini açıkça 
gösteriyor. Istanbul Belediyesi teftiş ku
rulu üyeleri asalaklıklannı şimdi de 
"dostlar alışverişte görsün" kabilioden. 
göre"ini yapmaya çalışan insanlara sal
dırarak. sürdürüyorlar. 

Kağıt zammı ve kitap 
düşmanlığı 

Ildnd MC'nln "ekonomlk tedbırler" 
paravanası altmda patronlann Istedlll 
zamlan yapması, daıgeUrU ve yoluıılIW· 

kın belini büklii. Petrol ürüııJeri.,., demi· 
re, çimentoya, P1'T ve ulaşım hizmetle
rine yap�an zamlar ııyat artışlonnı bü
yük bır hızla körükledi. Zamlonn arka· 

sından hemen hemeo bütün maUann tl
yatlannda Inanılmaz bır hızlı arlı41ar ol· 

maya \ıaJjladl. 
Bütün bu zamlar içinde dargeUrU IW· 

kın dikkatini çekmeyen fakat oldukça 

önemli olanı k�ıda yapılan zam. MC Ik· 

ıldan zam paketini açıklarken katıılı bu 
zamlann dışında tutar göıünmüştll Fa· 

kat IId gün 80nra SEKA Genel MıldUrlil

Ründen yapilan bır aQ1k1ama IdiItürel k • 
Rıda yüzde 35 Ila yüzde 180 arıısı zam 

yapıld�ıru blldirlyonlu. Bunun özellılde 

kitap ve okul derterlerine yüzde 300 
oranında yansıması beklenlyor.Nlteklm 

zam karannm açıklanmaslOdan hemen 

sonra kaRıt a1un satırnıyla u�raşan bU· 
yük lliccarlar tüm k�ıt ve defter .. Iışla. 

nDI dUnlurup ellerlndeld stoklan yenı ıı· 

yatlardan satmak üze... hazırlıklannı 

yapmaya başladılar. Böylece 3,5 Uraya 

satılan 40 yapraklı bır okul deftarlnln 

fiyatı 10 Uraya; 4,5 Uraya satılan 60 yap

raklı defterln t1yall 12,5 liraya; 6,5 lira· 

ya .. Iılan 80 yapraklı defter 15 Uraya; 9 

Uradan sat�an 120 yapraklı defter 20 Li· 
raya; 11,5 )Iraya satılan 140 yapraklı def· 
ter 26 liraya; 12,5 liraya salılan 160 yap
raklı defter 110 30 Urayı çıktı. 

K�ıda böyl..ıııe Yıllılan ııuıut
laıdan ıonra gelet pzote patroııluı, .. 
lekao bUyük yaymevleri .... 1ıuuIıIdm
na bqIoddar. G __ IIID bnınua 
hemen artaaııdan 1Iya&Iarma .... JILIQO 
lar. Yayınevlerı iao bundan _ YIrIIL" 
layacaldan ve Iklnd buk ..... � 
n Idtaplann t1ya&Juuuıi zam _da 
okuyucuya y ..... tıJııoalını ııçılıllılılar. 

Kültürel katııla yapılan bu uıpıa oda 
buy bir ldtabı bundan ıonra 70-80 lInYa, 
bUYÜk boy bır kıtabı iao yaklqık 100 ıı. 
raya ya da daha fazla bır !!yalı okuyabı· 
lecetlz. Böyleceldııpsaı,.ıamlda&ı_ 
U orandı bır dÜŞ1'de göllDecek. Çünkü bl· 
UndllI gıbı Thrldye'de Idllp otuyu .... on 
daha çok memurlar, ötreımenler, öt
rendler v. dll.r I1l'dınlanlan otu,ur. Bu 
sayılan kItlenin iao pllrlarl pelt ıleı", 
mez. Bu n.denl. okuyucu ldtleal ldtap. 
alnDındı daha bır ııtiz davranacak .. an· 
cak özelllkle okumak IJtedllI bır ldtabı 
alacaklır. Bu I .. piyasada "satan" YlZar· 
lann kesin bır egemenök ..alayacakları 
anlamını geUr. 

Bunun dışında yayınlanmuında 1diI. 
lürel açıdan büyük yanr olan birçok ya. 
yın, yayın.vi sahlplerl llrafıııdan "saı· 
m ... " ,erekçesiyle prl ç.vdlebl .... ktlr. 

Ildnd MC hüküm.ıı katıı ftyatlaruıa 
yapıılı yüklOk olandakl bu ıam\a ldtap 
ve bılgı düşmanlııını ortaya koyml\ftur. 
Baskıyla, loplatmayla, poHa IONYIa ya. 
pılamayan, ııyat artınıru IODU .... ıda 
önemli ölçüde prçeldeflCOk. 



KiTAPLAR lE MüCADELE 
Metin ÇUlHAOCllU 

Vıi. 1968. Tllrkiye Işçi Partisi'nde 
Aybar sapması tartışılıyor. Parti, o dö
nemde Aybar ve ekibinin denetiminde. 
Genel Başkan Aybar. bilimsel sosyalız· 
min temel ilkelerine yüz çev;rmekle suç
lanıyor. Bir toplantıda, Aybar taraftarı 
bir delege şunları söylUyor: ftBiz 

Allahın kitabını Inkar edip burayageldik. 
Aybar Marks'ın kitabını inkar etse ne 
olacak?" 

ValnlZca Marks de#il. Marks'la birlik
te Engels ve Lenin de her zaman inkar 
edildi. Her zaman da .avunuldu. BugUn 
de inkar ediliyor, bugün de savunuluyor· 
lar. Ancak T1Irkiye söz konusu oldu
ğunda, Marks'ı" inkan da, savunusu da 
belirli bir gerçe#i gösteriyor: Aşağı yu
kan. hareketin içinde bulunduğu düze· 
yi. 1968'lerinTüıl<iyesisöz konusu oldu
ğunda, genel anlamda hareket ne .. Al
lahın ve Marks',n kitaplarını inkar eden" 
in düzeyinde, ne de Marks'ın kitabına sa
hip çıkanların düzeyinde. Ikisinin arasın
da bir yerde. 

Ancak tam ortasında da değiL. Öyle 
olsaydı, Marks', bu düzeyde inkar eden
lere karşı Marks', savunanlar, dolayısıy
la bir bütün olarak bilimsel sosyalizmi 
savunanlar sonuçta başarı kazanarnaz
lardı. Marks', inkar edenleri yenilgiye 
uğratamazlardı. 

KITAPLAR. MOCADELE IçiN VAR 

Kitapları inkar etmek ya da savun
mak, yalnızca bilimsel sosyalizmin kla· 
sikleri ile sınırlı değil. i nkar ya da savu
nu, tüm kitaplar için geçerli. Kitaplar, 
ya inkar edilirler, ya da savunulurlar. 
Çünkü, kitapların tümü mücadele içinde 
ve mücadele için var. Kitaplar, mücadele 
içinde, mücadelenin dent:yimleri ile doğ
rulanır ya da inkar edilir. Bilimsel sosya
list klasiklerin "klasikliği" de bu;"dan 
geliyor. Birikmiş tüm deneyimler tara· 
fından, verilen tüm mücadeleler tarafın· 
dan doğrulanmalarından ileri geliyor. 

Türkiye'de sosyalist hareket. baştaki 
örnekte olduğu gibi, kitapları tümden ve 
peşinen reddedenlerle birlikte, kabul 
eden ve "savunan" geniş bir kesim de 
gördü. Sol içinde, "Marks'ın kitabını" 
kabul eden aydınlar, peşinen reddeden· 
lerden hayli fazla. Bugün de böyle. 

Kitaplar, mücadele içinde ve müca· 
dele için var. Bunu en iyi biçimde öıet� 
leyenlerden biri, Kalinin. (Bak. Devrimci 
Eğitim. Devrimci Ahlak. Ser Vay. s.46-
47) Kalinin'in söyledi#i şu: Marksist kl.
siklerde belirli formüller var. Önce, bun· 
ların özüne inmek gerekli. Ama bu kendi 
başına kesinlikle yeterli değil. Bir de bu 
özü günlük deneylerle birleştirme zorun· 
luluğu var. Pratik sorunların çözürri.inde 
bunları kullanabilme zorunluluğu var. 
Ama bunun da ötesi var: Bu teoriyi ve 
formülleri, eldeki birikmiş deneylerle ge
liştirme, zenginleştirme zorunluluğu. 

KAR ŞIL1KU ILlşKI 

Adım adım ve teker teker saymak ge
rekiyor. Iık adım şu: Genel Marksist ilke· 
lerle belirli bir ülkede sınıf mlkadelesi
nin ulaştlAı düzey arasında karşılıklı bir 
ilişki var. Marksist ilkeler özUmlenme
den sınıf mücadelesini daha ileri boyut· 
lara ulaştırma olanağı olmadığı gibi, sı
nıf miJcadelesi deneyimi yeterince geliş· 
meden belirli temel ilkeleri kavrama ola
nağı da yok. Örneğin. Türkiye'de Ne 

Vapmalı. baştan Itibaren göreli olarak 
daha çok anlaşıldı. Ama 18. Brumaire 
değil. 18. Brumaire'i anlayanların sayısı, 
ancak 12 Mart deneyimi ile birlikte art
tı. 

Özetle şu: Sınıf mücadelesinin olgun
luk düzeyi. önce belirli formüllerin ya 
da ilkelerin tUmüyle anlaşılmasına izin 
vermez. Daha sonra, örgtitlU mücade
ledeki hamhk, kavranan özün pratiğe 
geçirilmesine izin vermez. Nihayet, hem 
sınıf mücadelesindeki, hem örgüt prati
#indekl. hem de entellektüel düzeydeki 
gerilik, genel teorinin ülkenin somut de
neyimleri ile zenginleştirilmesine izin 
vermez. 

Somut bir örnek. 12 Mart dönemin
den önce birçok şey okundu. Çoğu ta· 
rafından nasıl "okunduAu" biliniyor. 12 
Mart döneminde birçok kişi böyle 
"okudukları" için hapse girdi. Bir çoAu 
da dı�arıda kaldı. ıçeriden çıkanlar da. 
dışarıda kalanlar da daha sonra "Biz me
ğer Türkiye hakkında ne kadar az şey 
biliyormuşuz" diye kitapevlerine akın 
ettiler. Türkiye hakkında yazılmış 
"Marksist" kitap bırakmadılar. Tabi, 
bunların sayısı son derece azdı. 

OLGUNLUK 

Neden azdı? Bunu anlamak için, bır 
karşılaştırma ile başlamak ge",kiyor. 
Karşılaştırma, Türkiye'deki sol dergiler
le, Türkiye hakkındaki özgün Marksist 
araştırmalar arasında. Arada, şaşırtıcı 
bir uçurum var. Türkiye solu, nitelik bir 
yana, dergicilik açısından sayı olarak 
hayli yüksek bir dUzeyde. Dergilerin ara
sında iyileri de kötüleri de oldu. Ama tü
münü toplarsak, Türkiye'de çıkml$ ve 
çıkmakta olan periyodiklerin haddi he
sabı yok. Bunlarla karşılaştırıldığında, 
yerli özgün Marksist arA$tırmalar par
makla sayılacak kadar az. Niçin? 

Şundan: özgiiı Marksist araştırma, 
Türkiye ölçelinde. bilimsel sosyalist 
teoriyi geçmiş deneylerle, ortaya çıkan 
yeni deneylerle zenginleştirme anlamına 
geliyor. En başta, nesnel olarak, sınıf 
mücadelesinin 1971 öncesi olgunluğu 
buna engel. 

Ikincisi ise daha öznel bir etken: Ör
güt deneyimi ve örgüt pratiği. Bu eksik
lik, etkisini şöyle hissettiriyor: Yukarıda 
sözü edilen anlamda bilimsel çalışma dü
nü, bugUnU ve geleceği ile harekete bir 
perspektif koyabilmek demek. Ilerisi 
için yol gösterici olmak demek. Böyle 
bir perspektifin konabilmesi ise, örgüt 
pratiğini" ve örgütlü çalışmanın dışında 
mUmkün değiL. Çünkü ancak örgütün o 
andaki sorunları bilinirse hareketin o an· 
daki sorunları bilinir. V e  ancak bunlar 
bilinirse dOn yeterli bir biçimde açıkla
nabilir. Yarın için gerçekçi hedefler sap
tanabilir. Dergicilik ise, günlük olayların 
yalnızca sergilenmesine, günlük (kısır ya 
da verimli) polemiklere dayandığı için 
böyle bir zorunluluğu ve perspektifi ge· 
rektirmiyor. Dergicilikte bunun için da· 
ha zenginiz. Araştırmada ise, yine bu ne
denle daha fakirız. 

üç ÖRNEK 

Daha somut örneklere sıra geldi. Öz
gün çalışma olarak yayınlanmış üç kitap 
üzerinde durulabilir: Muzaffer Erdos'un 
1971 öncesi dergilerde çıkan polemik 
yazılarından oluşan ''Türkiye Sosyalizmi 

ve Sosyalizm"; Idrl. Kllçükömer'in "Dü· 
zenin Yabancılaşması"; Avcıoğlu'nun 
''Türkiye'nin DUzeni" ve "Milli Kurtuluş 
Tarihi" 

Bu çalışmaların tümüne saygı duy
mak gerek. Kısır bir toprağın emek ürUn· 
leri oldukları için. Ancak saygı, eleştiri
yi, gerekirse tümden inkan dışlamıyor. 
Bu nedenle de şunları açıkça söylemek 
gerekiyor: Bu yapıtların tümünün ortak 
özelliAi, teori ile Türkiye pratiği arasın
daki ilişkiyi yarın için geçerli hiçbir 
şey söyleyerneyecek biçimde kurmaları. 
Bu açıdan, "kuramamaları" demek daha 
doğru. Tümü, "devrim için yol göster· 
me" iddiasını taşıyor. Ikisi, yanlış yol 
gösteriyor. Küçükömer'i" kitabı ise hiç
bir şey göstermiyor. 

Bu ürünlerin kendi dönemlerinde sos
yalist harekete katkıları ne oldu? Erdost' 
un kitabını okuyanlar ve benimseyenler 
bir iki ay milli burjuvaziyi yanlarına 
çekmek için "yerli malı haftası" düzen
leyip milli makarna imalatçılarına çağn
da bulundular. Sonra bundan da bıkıp, 
bireysel terörizm yolunu seçtiler. Avcı· 
oğlu'nu okuyanlar ise, sonuç olarak, 12 
Mart'a dek "ilerici paşa" hayali i le  avun· 
dular. Sonra vazgeçtiler. Küçükömer'in 
kitabını okuyanlar ise bir süre bere, mes 
ve tesbih ile dolaştılar. Rahat edemedi
ler. 

Bu araştırmacıların tümUnün zaman 
zaman dikkate değer. yararlanılabilir ve 
do#ru gözlemleri. bulguları dile getirdik· 
lerine kuşku yok. Sağlam çözümleme 
koşulu ile. bunların tümU halen de de
ğerlendirilmesi gereken birer malzeme 
oluşturuyor. Çünkü "her kitabı oku
mak, ama Marksistçe okumak" diye bir 
ilke var. 

Onaya konan sonuçlann ya da "il>' 
uçları"nın bu denli kısır olmasına dik
kat etmek gerekiyor. Bu sonuç. daha 
önce değinilen nedenle", bağlı :  Sınıf 
mücadelesinde belirli bır olgunluk düze
yine ulaşılamamış Olmasi, zaten uyrf 
olan örgütlü hareket pratilinin de dışın
da kalınması ve bütirı bunların sonucu 
olarak, harekete, dünü, bugünü ve yarını 
ile bir perspektif Içinde bakamamak. 

Kitaplar. yalnızca Aybar taraftarı 
delogonin yaptığı gibi. öznel olarak in· 

kar edilmez. Kimi zaman kitaplar, nes
nel koşullar sonucunda inkar edilir. 
Marks'ın 1846'da tamamladı#ı Alman 
Ideolojisi. ilk kez ancak 86 yıl sonra. 
1932'de SSCB'de basıldı. Bazen de yine 
nesnel koşullar insanları inkar edilecek 
kitaplardan birşeyler çıkamıaya zorlar. 
Örneğin Tii"kiye'de bupı sosyalist ha
reketin şu kadar yıllık tarihini Ö#",ne. 
bilmek için polislerin, döneklerin, anti
komünizm tüccarlarının kitaplannı bile 
�arıştırıyoruz. 

Futbol maçında mi l l iyetçi l ik ' 
RakIp Bulgar. hokem de YunIDlL .. 
Dah. ıyı bır ııovenlzm fmıııtı bulunur mu? BulunamayaeatlDl TR T'aIıı 

spor .plkerlerl de anlamı, ol""akIar kı, çaqamba aıınu Sofya'da o)'DADID TIIr
ldy ... Bulgarlstlıı m.çı nın TV'dID n.ldeıı yayım lIrIIIDII. lnırtlıırmı c1ötulor. 

Maçın 8I>nlarl yulafJyor. H. IId takmda da futbol yok. Tlkk MIIB ta
kımında hiç yok. Am. batırıp duran ııplk_ de bunlıırla blç LJııId yoiı, KOndI 
dilııyuuıı yaşıyor. "MlWyetçIDIlııl" ortada roı yok JUlllIlIta yokbıı .
meye çalıfıyor. Bu uaıı. yalnı ... kitlBII ... 6qIL olmanı. "nIdIye'deld bl. 
larm spor ınlaYlflllI yaııaıtaıı blr-alılakuı öıneklıdııl de IIIIIU)'Dr_ 

M.çın &Onlarm> dotrıı. Sal taraftoıı ....... bır BuIpr ........ htiiı 
bayll oert bır biçimde kesiyor. F.tlb'ln .ya'" BuIpr futbo ........... . öııoııaııo 
p.llıyor. Yum çeldmde. Buııar futbol_unllD acı lçlııılo kmmııtı IÖdllIyor. 
Bu arada bizim ııplker ne diyor denlıılı? 

Acı ıçınde kmanan sporcunun UqlllDda ııı.ım mIUIy�1 ııpibr, kmdl 
düzeyıne yuışan bır "a1.ycılık" ıçınde. ortad. bır faulun o_"au. BuIpr 
sporcunun "fiziki yetenıizllk"ten bu dunıma cIü,tııaıııııı 1Öy1Uyor. UtoıımadaD. 
Ayala kalktıktııı sonra bile gölaünU ""ı içinde tutan BuJıar futboleııau bır IM 
dakika sonra .. hayı terkediyor. Belld de bunun Ilrerlno ııtaıııyor bbIm ııplbr 
ve "fIZiki yelenıizllk" yorumlarına &On ",riyor. 

Sonra sırada .. haların ve paVYOlllaraı ,ımank _11111 i. ..... Bır 
Bulgar futbolcuya ıyı bır çalm .tıyor. Gerçekten alkıtlaıımuı • ...ıt.Aııı. cıa. 
ha sonra topun Ilrerlne basıyor. A. önce çalım atı"ı fııtbokııyıı ol JtaroÜ7Ie 
tahrik ediyor. 

• 

Bunun Uzerine m.ç da çılmndan Çıkıyor. Z.ten .... ten fııtboiıı ....... 
meyen lcaqılaşma, bıııık. spor dallarıiii daha çok banalyor. 8IOIııı OPIbr ıle 
b.lınnay. deyım ediyor: Yun.niıl •• Bulcarlıır .... ..... 

Bulgaristan. sponın her dalmd. bizden IIıtID bır IOk •. Bun ... .... ııi, 
"fiziki yetenekleıl" delil. BIDınsel spor aniay,..... sahıp 0_ " bunıı ay
gulamalan. Bunu teslim edecek yerde. kmanan fulboleuy. "fbW '-'-Uı" 
yuışlınp. el hareketı ile raldblnl tahrik eden birine Ö'IÜ ıllllmolı lot • .ııı-ı. 
mizdeki spor anlayışı kadar ".kU yelenıizllk"l_ ıle .,DueIL 
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i .  Enternasyonal'den, 1 13 yıl sonra: 

ENT�RNASYONALtz 
28 Eylül, uluslar&l'aSl işçi sınıfı hareketinin tari· 

hinde önemli bir gün. 113 yıl önce, 1864 yılırun 28 
Eylül'ünde "Uluslararası Işçiler Derneti", daha yay
rıo adıyla "Enternasyonal" kuruldu. 

Enternasyonalizm, bilimsel sosyalist öR'retinin te
mel kavramlan, dolayısıyla da temel politikaları ara
sınde yer alıyor. Bilimsel sosyalist öRretinin tüm kav
ram ve politikalarına özgü ilkeler enternasyonalizm 
için de geçerli. özetle şöyle: öRretinin ortaya koydu
Lu kavnun.lar tarihseı ve evrensel olarak. belirli bir bü' 
tünlük taşıyor. Tarihsel bütünlük. özün aynı kalmSSlna 
ve geçerliliRini korumasına karşılık, gelişen w deti
şen koşullarla ve bir si.reç içerisinde bu kavramlann 
yeni boyutlar kazanmasına, yeni alanlarda uygulan
masına ilişkin. Kısacası, içeriR'in zenginleşmesine iliş
kin. Evrensel bütünlük ise, belirli tarihsel koşullarda, 
bilimsel sosyalist öRretinin temel kavramlannın şu ya 
da bu ülke için delil, tüm ülkeler için, tüm ülkelerde 
verilen mücadeleler açısından bir geçerlilik taşımasın
da yatıyor_ Bilimsel sosyalizmin temel kavramlanndan 
biri olarak, enternasyonalizm, bu iki düzeydeki bütün
lüRü içerisinde ele alınmalı. 

Bu bütünlüklerin şu ya da bu biçiınde kurulama
ması, bilimsel sosyalizmin temel ilkelerinden sapma
nın kaynatını oluşturur. Temel ve evrensel ilkelerin 
geçertiliRi, ya "tarihsel koşulların farklılıRı" ileri sürü
lerek, ya da "belirli ülkelerin özel ve biricik koşullar." 
bahane edilerek tartışmaya açılır. Bu temel kavramla
ra kuşku ile bakılır. Bu tür yanılgılardan kaçınma yol
lannm başında, olgulara bilimsel sosyalizmin tahlil 
yöntemlerini kullanarak yaklaşabitmek geliyor. Bilim
sel sosyalizmin olgulan tahlilinde, parça ile bütün, ge
nel ile özel arasındaki ilişkinin diya1ektik bir biçimde 
kurulabilmesi. büyük önem taşıyor. Genel ile özel, bü
tÜD ile parça arasındaki ilişkilerin dogru bir biçimde 
kurulabilmesi, diRer ilkeler kadar, enternasyonalizm e 
yaklaşımda da dolru tavnn başlıca ön koşullanndan 
biri. 

PARÇA ILE BüTüN, ÖZEL ILE GENEL 

Bilim, olgulann özüne inilebitmesi anlarruna geli
yor. Olgular ve somut görünümler, herzaman için, te
mel ilkelerden ve yasalardan daha büyük bir zenginli
Re sahipt Bu zenginlik ve çeşitlilik içinde, önemli olan 
birbirine ters ya da çelişik gibi görünen olgulann özü
ne inip araıanndaki bütüntüRü kavramak. Bu olguları 
yöneten temel yaaa1an ortaya çıkarmak gerçekten bü
yük bir ÖDem taşıyor. Bilimsel sosyalist öpeti de, bi
limsellilini, çelişik ve çatışır görünen olguJann özüne 
inebilmesinden, aradaki bütüntüRü kurabilmesinden ve 
buruan yöneten temel yasalan ortaya çıkarabilmesin
den kaynaklaruyor. 

Parça bütÜDden, özel genelden ayn ve baRlJll8lZ 
olamaz. Bunlar ancak birlikte ve bir arada var olabilir
ler. Tek tek her ülkede yürütwen baRımsızlık, demok
ıui, ıosyalizm mücadeleleri olmakstzın, genel olarak 
dünyadaki baaııt\llZlık, demokra.si ve soSYRllzm müca
delesinden IÖZ edilemez. Çünkü en başta, genel ve ev· 
renllel ilkeler, özel 'Ve somut deneyimlerin soyutlana
bilmesiyle ortaya Çıkar. Genel ve evrensel olanın kay
naIı, ıomut w özel olanda, bunlann toplarrunda ya
tar. öte yandan, genel ve evrensel ilkelere bailı kalın
madan, bu ilkelere yüz çevrilerek somut ve özel müca
delede başan kazanılamaz. 

Entemuyona1izmin özünün kavranmasında, en
tern.uyonalist ilkelere sadakatte, bu temel ilkenin 
kavranması büyük bir önem taşıyor. önemli olan, za
man zaman çelişik ya da çatışır gibi görünen uluslar
arası ve ulusal gerekliliklerin özüne inebitmek, bunla
nn bütünleyici yanlanm görebilmektir. ömeRin işçi 
smıfı partileri, dünya sosyalist sisteminin savunulması 
görevini, bu liateme karşı ,utlandınJnuı; kitleleri ken· 
di ulusal mücadelelerinde kazanabilmek adına bir ya· 
na itebilirler. Burada, görüntüde ulusal ve uluslararası 
görevler arasında bir "çelişki" var. Oysa temelde bir 
çelişki yok. Çünkü, sosyalist sisteme karşı yürütülen 
kampanya, burjuvazinin yarattıRı şarılanmalara ödün 
vererek "kazamlan" kitleler, gerçek anlamda ne sos
yalizme ne de demokrasi mücadelesine kazanılmış sa
yılmaz. Böyle bir "kazanmattmn, o ülkede verilen mü· 
cadeleye gerçek anlamda ve sürekli hiç bir katkısı ola
maz. Tersine, verilen ödünler, burjuvazinin, ilerideki 
karşı saldınsı için zayıf noktalan oluşturur. Bu açı
dan, uluslararası. görevlerden kaçınma, 80n çözümle
mede, uluaa.l ölçekteki başanyı da engelleyecek bir 
unsur olarak deRerlendirilmeli. 

BIR BAŞ KA ÖRNEK 

Görüntüde "çelişki"ler olabilir. Başka bir örnek: 
Gelişmiı; bir kapitalist ülkenin iı;çi sınıfı partisi, iilke-

sindeki geniş kesim1erden "tecrit olmamak" için, üJ
kesinin egemen smınannın yürüttüRü sözgelimi sömür
geei bir politikaya karşı çıkmamaıı mı? 

Görüntüye kapılan dar bir mantık, bu soruya 
"çıkmamalı" cevabını verebilir. Çünkü, "verili koşul
larda" sömürgeei politikaya karşı çıkılması, bu politi
kanın devamında şartlandmlrruş geniş küçük burjuva 
kesimleri, işçi sınıfı hareketinden "soRutacaktır." Oy
sa özünde, sömürgeci politikanın devamı, egemen em
peryalist burjuvaziye bir payanda daha saRiayan, ge
niş ara kesimleri şartlandınoaya yarayan bir araç aynı 
zamanda. Bu araç, son çözümlemede, o ülkedeki işçi 
sınıfı hareketine karşı kuUanılacak. Yine son çözümle
mede, egemen düzeni işçi sınıfı karşısında güçlü kıla· 
cak bir araç. Bu açıdan bakıldıRmda, geçici ve görün
tüde bir "kazanım" saRiasa bile, uluslararası görevin 
ihmali, ulusal düzeydeki mücadeleye güç kazandınoı
yor. Tersine bu mücadeleyi baltalıyor. 

Buraya kadar söylenenJeri özetlemesi açısından, 
şu sözlere kulak verelim: 

"Marks ve Engels, başka uluslan ezdiği sürece hiç 
bir ulusun özgür olamayacağını öpetmişlerdi. Enter
nasyonalizmin ilkeleri açısından, bu formülasyon bel
ki de yeniden şöyle biçimlendirilebilir: Eğer diğer 
halkların çıkarlanna saygı duymuyorsa, eğer diğer 
ulusların zaferi için elinden geleni yapmıyorsa, hiç bir 
ulusal deurimci hareket başanlı ue muzaffer olamaz. " 
(V, Zagladin, lnterMtiorwlism - The Communists' 
Gwding Principle, Nouosti Press, 1 976. s. 25) 

Başlarken, enternasyonalizmin de, bilimsel sosya
lizmin diRer kavranılan gibi, tarihsel ve evrensel ol
mak üzere iki düzeyde bütünlüRe sahip olduRundan 
söz ettik. Enternasyonalizmin bütün boyutlan ile kav
ranabilmesi açısından, önce tarihsel bütünlük üzerinde 
dunnakta yarar var. Bu, aynı zamanda, enternasyona
lizme kaynaklık eden nesnel olgulann ortaya çıkışın
dan bugüne, kavramın kapsam ve içerik açısından ge
lişmesini sergileyecek. 

ENTERNASYONAL IZMIN NESNEL TEMELLERI 

Enternasyonalizmin nesnel temelleri Batı Avrupa 
ve Amerika'da kapitwizmin egemen düzen biçimine 
gelmesi ile ortaya çıkh. Burada, dikkat edilmesi gere
ken bir nokta var: Ancak kapitalizmin ortaya çıkması 
ile birlikte tarih, özel tarih olmaktan Çıkıp dünya ta
rihi haline geldi. Daha önceleri tek tek ülkelerin özel 
koşullar. taraIından belirlenen ve bu anlamda bir bü
tünlülü olmayan tarih, kapitalizmin ortaya çıkışı ile 
birlikte evrensel bir bütüniüRe kavuştu. 

Bunun nedeni, kapitalizmin en başta bir üretim 
biçimi olarak uluslararası bir nitelile sahip oluşunda.· 
Kapitalizmin uluslararası nitelili, emperyalizm döne
mi ile birlikte ortaya çıkmadı. Tekelci kapitalizm, ka
pitalizmin uluslararası niteliline yeni bir boyut kazan
dırdı. Ama uluslararası nitelik, bundan önce de var. 
Çünkü nesnel olarak kapitalizm, doRuşu ile birlikte 
dünya sistemi haline geldi. Dünya pazarlan, sömürge
ciljk, kapitalizmle birlikte ortaya çıktı. 

Bu nesnel temelin diler bir yansımuı ise işçi sını
fı mücadelesinin de kapitalizmle birlikte uluslararası 
bir nitelile kavuşması. Dolayısıyla, içerili günümüz
deki zenginlite ulaşmasa bile, enternasyonalizmin 
temel ilkelerini Marks ve Engels'de de bulmak müm
kün. 

Marks Fransa'da 184849 sımf mücadelelerini de
terlendirirken şu gerçete işaret ediyor: Bwjuvazi, bu 
devrimlerle birlikte karı;ısındaki proletaryanın potan
siyel gücünü kavramaya başlamıştır. Ve bununla bir
likte nesnel ollJrok zaten var olan kapitalist enternas
yonalizme bir de öznel girişimler eklenmiştir. Marks 
bu öznel girişimi, kapitalist Avrupa ülkelerinin, gerici
lilin kaJesi ve kendilerine bu anlamda destek olarak 
gördükleri Çarlık Rusya'61lla yanaşmaIannda gösteri
yor. Kısacası, kendi ülkelerinin işçi sınıflarını ezebil
mek için burjuvazinin uluslararası dayanışmaya yö
nelmesi, bu arada "gericililin kalesi" ne dayanma ihti
yacı, daha l800'Ierde ortaya çıkıyor. 

Daha sonra Marks, Alman emekçilerinin demok
ratik mücadelelerinde kendi ülkelerinde başanh olabil
melerinin koşullanndan biri olarak, Almanya'nın geri
ci Çarlık Rusya'sı ile olan baRlannın koparılmasını 
öngörüyordu. özetleyecek olursak, ulwlararası ilişki
lerin, ulusal düzeyde verilen mücadeleye etkisi Marks 
tarafından daha o dönemde saptanmıştı. 

Işçi SıNıFıNıN I L K  OENEY IMI 

Özün ortaya çıkmasına raRmen, dönemin nesnel 
koşulları, enternasyonaJizmin günümüuleki boyutlara 
kavuşm'asını engelliyordu. Bu açıdan enternasyona
lizm, daha çok spontane bir birliRi kapsıyor ve daha 

da önemlisi dolal olarak günümüzdeki kapanıından 
çok farklı olarak, yalmzca kapitalist ülkelerdeki prole
taryanın dayanışmasını içeriyordu. Daha sonraki ıe
li,meler, enternasyonalizmin kapsamına, tüm dünya 
halklannı ve sosyalist ülkeleri sokacaktır. 

l800'Ierin enternasyonalizminde dikkat çekile
cek başka noktalar da var. Birincisi üzerinde yukanda 
kısaca duruldu. Dönemin koşullarında, i,çi sınıfının 
yalnızlıRı, diRer emekçi kesimlerin işçi .. nıfı mücade
lesine geniş kesimler halinde kazanılamamı, olm ... , 
enternasyonalizmin kapsanuıu, işçi sınıfının apontane 
dayanışması ile sınırlıyordu. İkinci nokta, bu sponta
ne dayanışmayı, işçi sınıfı partileri aracılıtı ile bilinç
li ve örgütlü bir dayanışma halirie getinne çaba1annın 
da bu dönemde ortaya Çıkması. Çünkü, işçi sınıfının 
özde ue kendili'ğinden enternasyonalist olması, öznel 
örgütlenme ya da dayamşma çabalarııu engellemiyor. 
Ancak bu öznel çabalarla potansiyel ve kendililinden 
dayamşmarun örgütlü bir güCe dönüşmesi mümkün. 
Birinci enternasyonal bu çaba1ann ürünü oluyor. 

üçüncü bir önemli nokta da günümüzde entem.u
yonalizmin can alıcı yanlmndan birini olu,turan bir 
ilkeye o dönemde ve Marks tarafından parmak bud
ması. Bu, enternasyonalizmin ,ereklerinin, uluul dü
zeydeki mücadele ile olan ilişkisini konu alıyor. Marka 
1871 yılında Amerika'da bir &azeteye wrdili demeç· 
te, enternasyonalizmin "tek tek ülkelere belirli müca
dele biçimlerini dayatmayacalı, iktidarın 'u ya da bu. 
yolla alınmasını dikte ettinneyeeeli" üzerinde önemle 
duruyor. Dolayısıyla, günümüzde burjuva ideoloılan 
tarafından en çok çarpıtılan, hatta kimi "ıoıyatiltler" 
in bile kavrayamadılı bir ilkeye Markı daha o döııem
de dikkati çekiyor: Entemuyonalizm, biç bir zaman 
bir "patronluk" ve devrim yolu dikte ettinne prekçe
si delil. 

ULUSAL - UL USLARARASI I L I  şKISI 

Marks ve Engels dönemi ile günümüz aruandak.i 
köprüyü Lenin oluşturuyor. Bilimsel ıoayalllt ötıeü
nin tüm alanlannda olduRu gibi, enternasyonalizm 
alanında da bu böyle. 

Lenin, sosyalist devrimin dolum sancılan içinde
ki bir ülkede yaşadı. Böyle bir wkede mücadele 've 
ürün verdi. ıkinci olarak, ulusal kurtUıuş hareketleri
nin gelişip güçlendiRi bir dönemde yaşadı. Oçüııcü 
olarak, ittifaklar meselesinin, geniş ylRınlann sosyaliz
me kazanılmas sorununun bugünkü boyutlanyla ol
masa bile, gündeme geldili bir dönemde yaşadı. 

Bütün bu nedenlerle, enternasyonalizm kavramı
nın günümüzdeki içerili açıRndan Lenin'in, dönemi
nin olgulanndan haıekeUe yaptıı:. gözlemler büyük 
önem lqıyor. Günümüzün, enternasyonalizmin içeri
lini zenginleştiren koşullanna bakmak bunu kavra· 
mak için yeterli: Dünya sosyalist listemi dÜD yoktu; 
ama sosyalist devrimin, bir ülkede sosyalizmin kurulu
şunun ancılan yaşanıyordu. Balımıızhk.lannı kaz .. 
nan genç uluslar ortaya çıkmamıştı ;amabunun m\ica· 
delesi o dönemde yükseliyor, dünyayı kaPlIYordu. Ge· 
niş toplum kesimlerini mücadeleye kazanmanın nu
nel koşullan yeterince olgunlaşmamıştı; ama ortaya 
çıkıyordu. Lenin'in Marks ve Engels'le lÜDümüz ara
sında kurdulu köpriiyü, bu süreçler açısından ıörmek 
gerekiyor. 

Lenin daha 1900'lerin başında, muhtemel bir 
Rus devriminin uluslararas.ı ölçüde taşıyac"ı anlam 
üzerinde duruyor. Şöyle söylüyor: 

"Tarih, şimdi karşımıza öyle bir acil göreu çı.,... 

mış bulunuyor k� bu göreu, dünyanın herhOlllli bir üL
kesindeki proletaryanın önündeki güncel görevden do
ha deurimcidir. Bu göreu;n yerine getirilmeıi. yani yal
nızca Aurupa değil. Asya gericiliğinin ae en güçlü en· 
gelinin yıkılması, Rus proletaryaslnı, uluslararall pro
letaryanın öncüsü durumuna getirecektir. of (Lenin, Ne 
Yapmalı) 

Parça ile bütün, özel ile genel arasındaki ilişkiyi, 
bu sözlerde açıkça görmek mümkün. Lenin'in dedik
leri bütünü ile dolrulandı. Bu sözlerden 16 yıl BOnra, 
hem çok özel hem de o ölçüde genel bir oluşum ger
çekleşti. 1917 Devrimi, Rusya'nın çok özel koşulları
nın ürünü oldu. Ancak bu devrim, bir yandan gelişmiş 
kapitalist ülkelerdeki mücadeleye örnek w destek 
olurken, aynı zamanda kapitalist gelişimin çok geri
sindeki sömürge, yan-sömürge ülkeler için de örnek ve 
destek oldu. Çok özel olanın, aynı zamanda çok ıenel 
bir geçerliliRe sahip olduRunu, ikili arıwnda bir çelio
ki deRii, tam bir bütünlük olduRunu gösteren daha iyi 
bir örnek olamaz. 

Lenin, enternasyonalizmin önemini, ulusal ve 
uluslararası arasındaki ilişkiyi birçok kez vurıuladı. 
Daha önce sözünü ettilimiz durum, yani enternasyo
nalizmde yeni ölelerin ortaya çıkmaya baı;lamuı, en-



SİLAHI ESKİMEDİ 
temasyonalizmin önemi üzerinde daha çok duru1masl
nı gerektird

i Lenin'den önemli bir alıntı daha: 
''Proletaryanın uluslararısı devrimci hareketi, de

'işik ülkelerde eşit ve özdeş bir biçimde gelişmu, ge
lişemu. Her faaliyet alanında, ortaya çıkan her ola
nakton bütünüyle ve sonuna dek yararlanılması, ancak 
tek tek ülkelerdeki işçi sUlıflannın mücadelesi sonu
cunda gerçekleşebilir. Her ülke, ortak gidişe kendi 
ôzel ve delerli katkılannı yapa. ....ncok her bir ülkede 
de hareket kendi tek yan/ılılında.ı, kendi partisinin 
teorik ve pratik yetersizliklerinden muzdaripti,. ... 

"Uluslararası sosyalizmin bir bütün olarak ileri 
atılımı, Asya 'da devrime; demokratik mücadelenin 
keskinleşmesiyle birlikte Rus devrimin; özel bir konu
ma, özellikle güç bir konuma yerleştirmektedj,.. Rus 
decırimi, hem Avrupa'da hem de Asya 'da büyük bir 
uluslararası müttefike sahiptir. Ancak aynı zamanda 
ue tam tamma bu nedenle, yalnızca ulusal delil, yal
nızca Rus değil aynı zamanda uluslararası bir dilşma
na da sahiptir. " (Lenin. '7n{lammable Material in 
World Politics, Collected Works cilt. 15, s.187-188) 

Bu sözler, enternasyonalizmin günümüzdeki içeri
line de ışık tutuyor. Gerçekten de, genel olarak dün
yadaki devrimci olanaklardan bütünü ile yararlarulma
sı, özel olarak tek tek ülkelerin işçi sınıb partilerinin 
işi. Buna karşılık, devrimci hareketin eşit ve özdeş bir 
biçimde gelişmemesi, delişik ülkelerde deRişik özel 
koşullan ÖD plana çıkanyor. Bu özel koşullann dev
rimd mücadelenin evrensel bütünIütü içine otuıtulma
Sl, bu özel koşuııardan "genel gidişe" katkıda buluna
cak bir biçimde yararlanılması gerekiyor. Ancak, aynı 
özel koşullar, söz konUlU ülkenin partisi.ni, bu özellik
lerden hareketle, bir tek yanlılığa da itebilir. Bu tek 
yanlthk, özel koşullann genel ilkeleri reddedecek bi
çimde abaıtılmasında, özeUn genelin karşısma konul
masında ortaya çıkar. Lenin'in getirdili açıkhldardan 
biri burada. 

ıkinci açıklık üzerinde, daha önceki alıntıda da 
duruldu. Lenin burada, özel koşulların ürünü olan bir 
devrimin, genel ve evrensel yanına yine özel düşman
Ian olan bir devrimin genel düşmanlarına ve dostlanna 
dikkati çekiyor. Kısacası Lenin, genel ve özelin birbiri 
ile çetişmedilini, tersine birbirini destekleyip bütünle
dilini açık bir biçimde gösteriyor. 

GüNüMüZDE ENTERNASYONALIZMIN 
YENI BOYUTLARI 

Marks ve Engels, enternasyonalizmin özünü orta
ya koydular. ılk örgütleniş biçimini gerçekleştirdiler. 
Lenin, döneminin koşullannda, kavramı geliştirdi. 
Günümüzde enternasyonalizmin yeni boyutlar kazan
masına yol açacak gelişmeleri o dönemde özetledi. 

Lenin'le, sosyalizmin kurulmasıyla birlikte, enter
nasyonalizm ilk kez bir deulet politikası haline geldi. 
Enternasyonalizmin, kapitalist ülkeler prolet&ryası.nın 
uluslararası dayanışmumı aşarak bir devıetin, aosya
list bir devletin resmi politikası haline gelmesi, içerili
nın zenginleşmesinde başlıca admılardan biri. 

İk.inci olarak, dünya sosyalist sisteminin ortaya 
çıkması, bu içeriRi daha da zenginleştirdi. Çünkü dün
ya sosyalist sisteminin kurulmasıyla enternasyonalizm
de üç önemli öA:e daha ortaya Çıktı. 

Birincisi, dünya sosyalist sisteminin kurulmasıyla 
enternasyonalizm deuletlerarosı ili!jkiler alanını da 
kapsar hale geliyor. ıkincisi ve daha önemlisi, dünya 
sosyalist sisteminin kurulması ile enternasyonalizm ilk 
kez ekonomik temeline, karşılıklı ekonomik yardım' 
la,ma ve ilişki temeline oturuyor. Nihayet, üçüncü 
olarak, diinya sosyalist siSteminin kunılma.s.ıyla, önce 
çeşitli ülkelerin işçi sınıflannın dayanışması ile başla
yCln enternasyonalizm, ilk kez çeşitli devletlerin tüm 
halkları arasındaki ilişkileri kapsayacak konuma ulaşı
yor. 

Günümüzde, enternasyonalizmin içeriRinin zen· 
ginleşmesine, etki alanının artm8SJna yol açan et.ken
lerden biri, bu. Ikinci olarak., sömürgeciliRin çöküp 
genç ve baA:ımsız ülkelerin ortaya çıkmasının enter
nasyonalizme kazandırdıRı boyut var. Enternasyona
lizmle ulusa.1 balımsıdık arasında hiç bir çelişkinin 
buıunmadıA:ı, bu gerçekten de görülüyor. Çünkü, en
ternasyonalist olmak için, baRımsız olmak gerektiRi 
bu nokt.ada ortaya çıkıyor. Daha önceleri, emperya
list ülkelerin sömürgesi iken enternasyonalizm açısın
dan sınırlı bir katkıya sahip olan ülkeler. baRımsızlık
lannı kazandıl:dan sonra, enternasyonalizmin içeriRi
ni gerçek anlamda zenginleştiriyorlar. Emperyalist 
sömürgecililin yenitmesi, kendi başına dünya kapita
list. sist.eminin eUri alamnı, gücünü sınırlandırıyor. Bu 
ülkelerin baA:ımaız gelişme yolunda attıklan her adım 
bir başka deyişle yeni sömürgecilile karşı verdikleri 
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mücadele, dünya emperyalizminin gücünü, etki alanını 
daha da buduyor. Tek tek sömi.irgeci ülkeleri, genel 
olarak da dünya kapitalizmini güçsüz düşürilyor. Bu 
açıdan bakıldılmda, ulusal kurtuluş hareketleri ve 
baA:unsız gelişme, aynı zamanda gerek gelişmiş kapi
talis ülkelerdeki işçi sımfmın, gerekse kapitalist siste
min karşısında yer alan sosyalist sistemin güçlenmesi. 
için etkin birer öte. Buna karşılık, gelişmiş kapitalist 
Üıkelerdeki işçi sınıfı mücadelesi ve dünya sosyalist 
si.steminin varlılı, bu ülkelerin balunsızhklannr ka
zanmalannda, baAunsız.lıktan sonra da yeni sömürge
cilile karşı balunsız bir gelişme çizgisini iı:,,:yebilme
lerinde belli başlı güvenceyi ve desteAi oluşturı..yor. 

örnek vennek gerekirse, Küba'dan söz edilebilir. 
Küba'daki devrimci mücadelenin başanya ulaşması, 
Ame;rikan emperyalizminin etki alanını daraltarak, 
emperyalizme büyük bir darbe vurarak hem Latin 
Amerika halklarının mücadelesine hem de dünya sos
yalist sisteminin göreli olarak güçlenmesine büyük 
katkıda bulundu. Buna karşılık, dünya sosyalist siste
minin her türlü desteli olmasaydı, Küba devriminin 
yaşayabilmesi de düşünülemezdi. Ulusal ve uluslarara
Si arasındaki ilişkiye verilebilecek daha güncel örnek
lerden biri, bu. 

Günümüzde enternasyonalizmin kazandılı yeni 
boyutlar arasında en ÖDemiilerinden biri, hiç kuşku� 
suz, tek tek ülkelerde daha geniş kesimlerin baRımsız
lık, demokrasi mücadelesine, banş için 'Illücadeleye 
kazanılması, genç uluslann sosyalizme yönelmeleri ya 
da kapitalizmden batımsız bir yol izlemeleri sonucun
da, evrensel olarak, enternasyonalizmin ilkelerinin da� 
ha geniş kesimler tarafından benimsenmesidir. Bir 
başka deyişle, 1800'Ierde tek tek ülkelerin proletarya
sına özgü enternasyonalist dayanışma gereRi ve zorun
luluau günümüzde işçi sınıfının da dışına t.aşarak, çe· 
şitli toplum kesimlerinin benimsediRi bir ilke haline 
geliyor. örnetin azgelişmiş ülkeler halklarının kendi 
aralanndaki dayanışmalannın ilkeleri, giderek prole' 
ter enternasyonalizmin ilkelerine dönüşüyor. Bu ülke
lerin sosyalist sistemle, sosyalizmle çeşit.li düzeylerde 
kurduiden balıar, emperyalist sömüriinün bütün açık� 
haı ile kavranması, genç uluslann kendi aralanndaki 
ve dünya sosyalist &istemi ile kurduklan dayanışmayı 
işçi sınılı enternasyonalizminin ilkelerine giderek da
ha çok yaklaştırıyor. 

Yalnızca balunsızlıklannı yeni kazanan genç 
ulu.slar da deRil. Gelişmiş kapitalist ülkelerde de, te
kellerin 8Ömürüriilne, kapitalizmin hastalıklanna tepki 
duyan, benş isteyen milyonlarca insan, proleter en· 
ternasyonaUzminin koydulu ilkeleri giderek daha çok 
benimsemekte, bu ilkelere daha çok yaklaşmaktadır. 
Entemasyonalizmin günümüzde kazandlA:ı yeni boyut
lar üzerinde dururken, önemle alt.mın çizilmesi gere
ken gelişmelerden biri de bu. 

SONUÇ 

Parça ile bütün, özel ile genel arasındaki ilişki, da
ha açık olarak ortaya çıkıyor. Geniş kitlelerin banş 
için, demokrasi ve sosyalizm için seferber olmaları, 
biç kuşkusuz tek tek ülkelere özgü bir olay. Ve Lenin' 
in de belirtHAi gibi, bu evrensel olgudan tümü ile ya
rarlanılabilmesi, en başta tek tek ülkelerin işçi sınıfı 
partilerinin işi. Ancak önemli olan nokta, bu özelin, 
genele otunnası., geneDe birlikte bir bütün teşkil etme
si. Çünkü banş, demokrasi ve sosyalizmden yana kit
leler, her ülkede bu mücddeleye katılan kesimler, tüm 
dünyada kendilerini destekleyen, kendilerine yol gös
teren sosyalist sistemi buluyorlar. Gelişmiş kapitalist 
ülkelerdeki smıf mücadelesini buluyorlar. Azgelişmiş 
ülkelerin kapitalizmden balımsız, sosyalizme yönelik 
gelişme süreçlerini buluyorlar. Bu açıdan tek tek bü
tün ülkelerin halklan, hangi genelin hangi anlamdaki 
parçalan olduklannı daha somut olarak görebiliyor
lar. ülkelerinde banş istiyorlar ; dünyada kimin banş� 
tan yana, kimin savaş kışkırtıCiR olduAunu görüyor
lar. ülkelerinde demokrasi. istiyorlar; dünyada kimin 
demokrasiden yana, kimin demokrasi düşmanı oldu� 
Aunu görüyorlar. ülkelerindeki gericiliAe, faşizme ku
şı çıkıyorlar; dünyada gericiliAi wl faşizmi kimin pa
laz1andırdlRını görüyorlar. Bu gözlem, onlan giderek 
sosyalizme, enternasyonalist anlamda da dünya eos· 
yalist sistemine yaklaştınyor. Sosyalizmin koydulu 
enternasyonalist ilkeleri, giderek daha çok benimai
YOllar. Çünkü nelerin gerçek anlamda, mücadele et· 
tikJeri hedeflere karşı birer silah oldutunu daha s0-
mut olarak görüyorlar. 

Sosyalizmde, olanaklar, sorunlanyla birlikte gelir. 
Sorunlar da çözümleriyle birlikte gelir. Geniş kesimle
rin banş, demokrasi ve sosyalizmden yana tavır alma
lan yeni olanaklar yaratmakla birlikte, yeni sorunlar 
da yaratıyor. Geniş kesimler, önyargılanyla, şarılan
malarıyla birlikte mücadeleye geliyorlar. Sosyaliz
me yaklaşıyorlar, ama önyargıJannı, kuşkularını da 
koruyorlar. Bu, her ülkenin işçi sınıfı partisine çözül

mesi gereken yeni problemler sunuyor. Bu problem 
karşısında izlenebilecek iki yanlış yol var: Birincisi, 
"anlılı konıma" gerekçesi ile yeni olanaklara yüz çe
vinnek, bu anlamda da en geniş kesimlerden soyutlan· 
mak. Dileri ise tam tersi. Yeni olanaklar aşkma, te
mel ilkelerden, bilimsel ilkelerden yüz çevirmek. Biri, 
genelde kalıp özele hiç inememek. DiAeri ise özelden 
yola çıkarak genel ve evrensel olanı reddetmek. 

Her ikisinin de panzehiri, genel ile özeti, parça ile 
bütünü bilimsel bir biçimde birleştirebilmek. Bu kolay 
i, deGiI. Kolay olmadıRı için herkes başararruyor. Ki
mi, kendi ülkesinde doA:ru w geçerli hiç bir iş yap
mayarak dilinden düşünnediRi enlernasyonallzme ger
çek anlamda ihanet ediyor, kendini " dostluk derneRi" 
ne indirgiyor. Kimi, "özel"i Cet.işleştumeden edemi. 
yor, geçici başanlar adına bilimsel ve t.emel olana, bu 
arada da ent.ernasyonaUzme yüz çeviriyor. 
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Orhan KıZııÇAY 

YüRüYüŞ'ON 125 SAYıSıNDA YER ALAN, ORMAN YANGıNLARıNIN 
NEDENLERINE ILIşKIN GöZLEMLER, OKURLARıMıZıN HAYLI ILGI
SINI ÇEKTı' öZELLIKLE ORMAN SORUNLARI ILE YAKıNDAN ILIş
KISI BULUNMAYAN KESIMLERI ŞARTLANDIRMAYA YöNELIK SUÇ
LAMA VE YAKı ŞTıRMALAR KARŞıSıNDA, SöZ KONUSU YAZı so
RUNU GERÇEK NEDENLERI VE BOYUTLARI ILE SERGILEN IYORDU. 
AYNI KONUDA, ARKADAŞıMıZ ORHAN KIZILÇAY'DAN BELIRLI AY
RıNTıLARı VE GöZLEMLERI DE IÇEREN BIR YAZı DAHA ALDıK. 
BU YAZıYı DA OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

GeçtiRimiz yaz aylannda onnan yan
gınlannın sayısı alabildi�ine arttı. Or

man varllRı bakumndan yetersiz olaıı ül

kemizde, yüzbinlerce dekarlık onnan 

alanı yanıp kül oluyoh Canlılıklan eser 

kalmıyor bu alanlarda. Onnan Bakanlı· 

Amın açıklamasına göre, bu yılki yangın

lann sayısı 1200 civarında. I1gililerin 

saklamalannın tersine, yangınların 

çogunun parasal deReri onmilyarlarca 

lira tutanndadır. 

KöYLOLER ORMAN YAKMAZ 

Peki, ormanlar kimler tarafından ve 
niçin yaktırılıyor? Onnan köylüıerinin 
dışında kalanlarda yanlış bir açık1ama 
biçimi yaygın. Buna göre, yangınların 
nedeni, "tarla açmaktır", "dikkatsizlik
tir" ,'.' vb. Sömürücü sınıflar ve onlann 
temsilcilerince böylesi açıklamalar yay
gınlaştınlarak yangınlann sorumlulue:u 
köylülerin üzerine yıkılmaya çalışılmak
ladır. Oysa, bu gibi açıklamalar gerçek 
dışıdır. öme�in, "tarla açmak" için or
man yakmak, sorumlusu kolayca bulu
nabilecek, belgelenibelcek bir olaydır. 
Çünkü Türkiye'de onnan alanlanrun SI
nırlan belirlenmiştir ve yanan yörelere 
yine dikim yaptınlmaktadır. Aynca, bu 
tür suçlar için açılan mahkemeler son 
yinni yıldır görülmez olmuştur. (Bunda 
1961 Anayasasıyla birlikte onnan suçla
nndan affın kaldırılmasının büyük etkisi 
vardır). "Dikkatsizlik" yüzünden Çıkan 
onnan yangınlarnun sayısı ise binde iki 
bile de�ildir. Onnan varlı�ı hakkında en 
duyarlı olanlar ve onnanlann nası1 ateş 
alabileceAlni en iyi bilenler köyıüıerdir. 
Kaldı ki, onnanı yakmak köylülerin Çı
karlanna do�rudan aykm bir davranış. 
tır. Şöyle ki: Yürürlükteki yasalara göre, 
sınırlanoda yangın Çıkan onnan köylü
lerinin yangın alanlannda çalıştınlmalan 
yasaktır. Bu yasa hükmüyle, sınırlarında 
yangın çıkan köyıüıer, kendileri için sü
rekli sayılabilecek, hemen her ailenin ça-

lıştıAı bir olanaktan, onnan işçiliRinden 
de olurlar. 

DOLAPLAR, VURGUNLAR ... 

Orman köylerinde, çeşitli nedenler-

Gerçekleri onlar dile gemıyor 

Eski AP ii Başkanı Faruk Ilgaz, Turizm-Iş'le imzaladığı sözleşmeyi 
uygulatmıyor ... 

FUTBOLCULARA MILYONLAR öDEYEN 
FENERBAHÇE KULUBÜ, ıŞÇı ÜCRETLERINE 

BIN LIRA ZAMMı ÇOK GöRÜYOR 

Kadıköy'de kurulu olan Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal tesislerinde 
çalışan işçiler DISK'e bağlı Turizm-iş Sendikasının üyesidirler. Bu sendika, 
Fenerbahçe kulübü ile 1 .6.1977 ile 31.5.1979 tarihleri arasında geçerli olmak 
üzere bir toplu sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre işçi lere birinci yıl 
1 .000 lira, ikinci yıl 750 lira zam veriliyor. fakat klüp başkanı ve eski AP Iİ 
Başkanlarından Faruk IIgaı, yetkili kıldığı kişilerin imzaladığı sözleşmeyi ka
bul etmediğini bildirmiş ve böylece yasalara olan saygısını bir kez daha ortaya 
koymuştur. 

Futbolcu transferlerinde gözü kapalı milyonları sayan Fenerbahçe kulü
bü, işçi ücretlerine bin lira zammı çok görerek işçi düşmanı yüzünü göstermiş-
tir. 

Bunun üzerine sendika Faruk llgaz'a noter kanalıyla bir protesto gön
dermiş ve sözleşmenin uygulanmasını istemiştir. 
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l e  (yangın dışı) kurumuş y a  d a  canlı 
aeaç kesimi aralıklı da olsa en sürekli 
u�raşı alanı durumundadır. Bu şekilde 

yapılan kesimlerle sa�lanan ürünlerin bir 
bölümü tüccarlar tarafından çok ucuza 
kapılmakla ve yüksek fiyatlarla satdarak 
büyük kazançlar sa�lanmakladır. Yangın 
alanlannda kurumuş (cansIZlaşmış) 
aRaçlann kesimi ise, tüccarlann deneti
mine ginnektedir. Yangın alanlarında, 
normal alanlarda tanınmayan avantajlar 
vardır tüccarlara. ömeAin, nonna! alan
larda işçinin elde ettiAi ürünlerde odun 
ve sanayi odunu (kereste) ayrum yapılır. 
Ama bu ayırım yangın alanlannda yapıl
maz. Yüklenmiş araba sayısında büyük 
fmIdaklar çevrilir, sözgelimi, onbeş ara-

ba Çıktıysa, beş araba çıktı gösterilir. 
Hiç birinin topraRı yeterli olmayan yok
sul köylüler (kullandıklan her şeyi piya
sadan almak durumundadırlar) yaşama 
koşullannın aııırlı�ıyla çok düşük ücret
lerle çalıştırılırlar. Bunlann sendikalan 
ve hiçbir sosyal güvenUk hakları yoktur. 
İşte bu gibi nedenlerle tüccarlar yangın 
alanlarından çok ucuza elde ettikleri 
ürünleri çok farklı fiyatlarla satarak bü· 
yük vurgunlannı wrurlar. Şimdi konu
yu daha açıklaştırabilmek Için onnan 
köylÜıerlnl dinleyelim. Olkemltln en de
Rerli onnan varlıRının buiunduRu Ma
navgal'ın onnan köylüleri şunları söy· 
lüyor: 

"Siz DAHA IYI BILIRSINIZ" 

"Bu yıl neredeyse yangıntuz gün geç
mez oldu. Radyolarda, gazetelerde ,uçu 
hep köylü/ere yiiklemeye çalışıyorlar. 
DiRerlerin; bilmem ama, orman köyliiaü
ne bunu yutturamazlar. Ormanla" da 

yaktıronlar bellidir. " (MU6tofa Küçükok
ça, Ahmetler Köyünden). 

"Hiç orman köylüıii yangın çıkarır 
mı? Bu manhMızlık. Ormanı yakmak 
orman köylüsünün kendi ekmeliyle oy
namaıı demektir. yiiTürlüklek; kanunla
ra göre sınırında orman yangın, çıkan 
köylüler bu yangın a/O(Jında çolışhrllG
mazlar. Böylece o alomloki normal çalış· 
malarından da olurlar. Yangın alanların
dan hep ilçede sayıları birkaç tane olan 
tüccarloro uerilir. onlar büyük kazançlar 
ıallarla,." (Osman Koç, Ahmetler Kö
yünden). 

"Ormanlan köylliler yakma..ı. Dikkat
,izlik lle başka sebeplerle köylülerin •. 
bep oldulu onnan yanıını binde birdir. 
Tüccar diyor, fokir orman işçiline, git 
sen filan yeri yak orada seni çalıştıraca
lım, ya da para verecegim, ueriyar da. 
Aslında kendi vU'i'un vuracak. " (Gebe
ce Köyünden Hasan YükseL) 

"Yangınlon orman işletmeşinin yöne
ticileriyle iyi ilişkileri olan tiiccarlar Çı
kartmaktadır. Bunları tesadiifla açıkla
mak gülünçtür. Manaugat'to, Beşkonak, 
Avason, Taşlal, Merkez (Çambtepe ve 
Ayrancılar) yangınıarı aynı günde ve 
yaklaşık aynı tJOatlerde çıkartılml§tır. 
Neden bunlar taşıma olarıalı olan, yola 
yakın yerlerde çıkar hep' Geçen yılki 
işletme miidürii Zeki Çeüker (şimdi AP 
milletvekilidir) Salur köyii muhtanyla 
konuşuyordu. Miidür muhtara, "Muhtor 
bu ormanı kim yakhnyor'" diye IordU. 
Muhtar da. "Siz kendiniz çok iyi bilirs;
niz " cevabını verdi. Müdiir bir ocoyip ol· 
du. "Belge gösterebilir muiniz'" diyo,.. 
du. Muhtar, "Siz çok iyi bilirsiniz .. .. 
karşıl"ını yineledi. Bugün orman yan
gınlarının kimler tarafından çıkarhıd" , 
Manavgat 'ta herkesçe bilinir. A ma kime 
şikayet edeceksiniz '" (Adının açıklan
masını istemeyen sürülmüş bir memur) 

"Yapılanların haddi helObı yok. Se
nelerdirorman yoktınlıyor, işçilerin haıC
lan yeniyor. Nice dilekçeler verdim. ce
IJOpll telgraf çektim, cellOp bile venned;
ler. O zamanki miidüre şilmyete çıkhk. 
'Domuz köylüler, haYlIOnlar .. ' diyerek 
bizleri koudu. Yangınıar, tüccarlar Çıka,.. 
hr, çiinkü onların işine yarar. " (HO$OI1 
San, Gebece Köyiinden) 

YANGıN OLMAYAN YERLER DE 
VAR 

Bazı köylerde tüccara karşı tavır alın
mış, tüccarlar, bu köylerin sınırlannda 
rahatça dolap çeviremeyeceklerini anla
mışlar. O yüzden bu alanlarda hiç yan
gın çıkmıyor. ömeRin, Ahmetler-Gebe
,;e köyleri sımrlanm kapsayan Güalen
pınar .serisinde en nitelikli onnanlar bu
IUDdu�u balde, buralarda hiç yangın gö
rülmüyor. 

lşu, aylardır sayıları oldukça kabank 
onnan yangınlarının ardındaki gerçek. 

. Sömüıücü sınınar ve onlann Iktidarlan 
olaylan Çarpıtarak, kamuoyunu yanıIt
maya çalışmaktadır. Bunda belli ölçüde 
başaniı oldukıarı da söylenebilir. Ancak, 
dünyanın her yerinde olduRu gibi, yal
nızca sosyalistlerdir kl. toplum sorunla
rını tam bir gerçekçilikle ve emekçilerin 
açlSmdan deRerlendirirter, çözümü için 
ödünsüz savaşırlar. Onnan işçisi Musta
Ca Küçükakça'nın dedlRI gibi, "sömürü, 
sorunlar, dertler bu düzende bitmez". 
Di�er kaynaklarımızın yaRmalanması ve 
tahribi gibi, onnanlarımlZ da ancak, sos
yalist bir mülkiyet· Işletme düzeninde 
yanıp tükenmekten kurtanlabilecektlr. 
Ama bugün her türlü örgütlenme, sosya) 
direnme haklanndan yoksun bulunan 
onnan köylüleri, uygun örgütlenmelerini 
saRlayarak tüccarlann tahrlplerinl ve 
yaAmalmm engelleyebilirler., sömüıü1-
me oranını azaltabllirler. örgütlü birleşik 
güç yenilmez! 



10. ENERJI KONFERANSıNIN 
LO. DÜNYA ENERJI KONFERANSı, 19-23 EYLÜL TARIHLERI 
ARASINDA ıSTANBUL'DA TOPLANDı' TARTIŞMALAR, SO
R UNUN ENINE BOYUNA KAVRANMASI AçısıNDAN HAYLI 
YARARlı OLDU. ANCAK TOPLANTıNıN DÜZENLENME
SINDEKI A KSAKLIKLAR DA DIKKATLERDEN KAÇMADI. 
KONFERANSIN YAPILACACı SALONA TEK KAPıDAN KUY
R UCA SOKULARAK ALINAN YERLI VE YABANCI DELEGE
LERE, GIRIŞLERINDE BIR DE MEHTER MÜZıCı EŞLIK 
EDIYORDU. BU ARADA, ALINAN GÜVENLIK TEDBIRLE
RININ SıKılıcı "BAADER MEINHOFF VE ÇAKAL'IN ıST AN
BULDA BULUNDUCU" YOLUNDA SöYLENTlLERIN YA YIL
MASINA NEDEN OLDU. 

ARDıNDAN 

Dünya Enerji Konfe�ı, 10. kez İs
tanbul'da 19·23 Eylül tarihleri arasında 
toplandL Atatürk Kültür Merkezi 'nde 
yapılan toplantı, ülkemizde bu düzeyde
ki ilk önemli toplantı sayılabilir. Toplan
tıya, 60'a yakın Uıustan yaklaşık olarak 
4 bin civarında delege katıldı. 

ENERJI KONFERANSı NEDIR? 

Dünya Enerıi Konferansı'nın eski adı 
"Dünya Güç Konferansı" Uluslararası 
planda ilk toplanb 1924 yılında Londra' 
da yapılıyor. 

. 

Konferansm amacı şöyle belirlenmiş
ti: Oye ülkelerin enerji kaynaklannın 
geliştirilmesi� mevcut kaynakların ulusal 
ve uluslararası çıkarlar doerultusunda ve 
banşçıl amaçlar için kullarulmasl� kay
naklann kullanımının ekonomik büyüme 
ile ilişkilerinin araştırılınIlSI; nihayet bu 
konulardaki verilerin toplanarak teknik 
kODferanslann düzenlenmesi. 

Konferans, üye ülkelerde "milli ko
miteler" kurulmasını öngörüyordu. 75 
asil, 2 gözlemci ulusun meydana getirdi
ei Konferans, her ülkeden dört kişinin 
katıldı�ı bir "yürütme kurulu" tarafın· 
dan yönetiliyor. 

Uluslararası konferanslar her üç yılda 
bir toplanıyor. Konferansın son gününde 
yapılan yürütme kurulu toplantısında 
ise, bır sonraki konferansm yapılac�ı 
ülke saptaruyor. 

Daha önceleri alb ydda bir yapılması 
düşünülen toplantılann ilki, deeindiei
miz gibi Londra konferansı idi. II. Dün

ya Savaşı nedeni ile 1936·50 yıllan ara
sında konferans toplanarnıyor. 5. Kon
ferans, 1950 yılında Vlyana'da toplaru· 
yor. Toplantılann üç yılda bır yapıboası 
için bu toplantıda karar alınıyor. Sıra-

sıyla, 1968 y�ında Moskova'da, 1971 yı· 
Iında Bükreş'te ve 1974 yılında Delroif 
te konferanslar toplanıyor. 1968 yılmda 
Moskova'da yapılan toplantKla, adı, 
"Dünya Enerji Konferansı" olarak 
de�iştiriliyor. 

TARTIŞMALAR 

Konferansın ülkemizdeki çalışma1an 
''Türk Milli Komitesi" tarafından yürü
tüldü. Çeşitli kurumlann temsilcilerin
den oluşan Organizasyon Grubu, 10. 
Dünya Enerji Konferansı'nın düzenleme 
ve hazlliık çahşma1annı yürüttü. 

" Non-govermental" , yani hükümetler 
dışı salt teknik ve bilimsel nitelik taşı· 
masına ÇalıŞılan Konferansm 10. toplan-

tısında önceden saptanmış olan 4 ana 
konu tartışıldı. Bunlar; 

1. Klasik l!nerji kaynaklannın gelişi-
mi, 

2. Enerji kullanımında tasarruf, 
3. Birincil enerji dönüşümü, 
4. Klasik olmayan enerji kaynakları. 

Bu konulara ilişkin olarak, konferan-
sa 140 civannda tebli� sunuldu. Bu ara
da Organizasyon Grubu tarafından Bo
eaziçi Oniversitesi'ne hazırlatılan "Tür
kiye Enerji Modeli" adlı çalışma da bir 
açık oturumda tartışıldı. 

Konfe�ns öncesinde başlayan Yürüt
me Kurulu toplantısında, giriş vizesi ve
rilmeyen Güney Afrika ve Tayvan ile, 
üye aidatıarını ödemeyen Şili 'nin du
rumlan tartışıldı. Sonuçta, Dışişleri Ba
kanlteınca üHteye giriş izni verilmeyen 
Tayvan ve Güney Afrika'nın toplantıya 
katılamayacaeı, buna karşılık son anda 
birikmiş aidatlanm ödeyen Şili'nin katı
labileceei açıklandı. 

Bir başka tartışma da şu konuda ce
reyan etti. Programda, "plütonyumun 
kullanımı" adlı bir açık oturum da var
dı. Sovyetler Birliei, plütonyumun nük-

Bir tartışma 
Konferans süresince düzenlenen açık oturumlardan birinde, "Türkiye' 

nin Enerji Modeli" adlı bir çalışma tartışıldı. Açık otururna, projeyi hazırla
yan Doç. Dr. ıbrahim Ka.rak ile, Ispanyo, Federal Alman, Macar, Türk (M. 
Celasun) ve Çek delegeler katıldılar. Modeli tanıtan Kavrak, Türkiye'nin enerji 
kaynaklarının sanıldığı kadar bol olmadığını, tahmini talebin karşılanmasında 
petrole olan bağımlılığın giderek artacağını ileri sürdü. 

Bu koşullarda, enerji tüketiminde çok sıkı bir tasarrufa gidilmesi gerektiği
ni savunan Kavrak, bir tüketim planlamasının zorunluluğunu da sözlerine ek
ledi. 

Açık oturumda söz alan Macar delegesi, modelin planlama açısından yarar
lı olacağını açıklarken, verimli bir kullanım için, tüketim rakamlarının daha 
güvenil ir olması gerektiğini savundu. Etkin tasarruf denetiminin devtetçe ya
pılması gerektiğini sözlerine ekledi. Alman Delegcsi, modellerin birer araç 01-
du�unu belirtirken, önemli olanın bu araçların doğru bir biçimde kullanılması 
olduğunu vurguladı. ıtalyan delegesi ise modelin elektrik bölümiinün yetersiz 
olduğuna işaret etti. ıspanyol delegesi ise yatırım için gerekli fonların bulun
masındaki güç\üğe dikkat çekti. 

Türkiye delegesi Merih Celasun ise, modelin, ekonominin diğer sektörteri 
ile olan ilişkisinin yetersiz kaldığını belirtti. Celasun, karşılıklı etkileşimin 
dikkate alınmasını ve birbiri ile ilişkili birçok modelin kurul ması gerektiğini 
savundu. 

Bu arada söz alan Bakan Kamran Inan model çalışmalarını överek "tartış
malardan çok yararlandığını" ifade etti. Inan şunu da eklemeyi unutmadı: 
Bakanlık süresinin kısalığı nedeni ile konuşulan herşeyi tam anlayamamıştı; 
ama yine de uygulanması için söz konusu modeli hükümete götürecekti .  

leer silah imalinde de kullanılmasından 
hareketle, konunun hükümetler düze
yinde ele alırunasını iste(ji. Ancak top
lantıya katılan kapitalist ülkelerin karşı 
çtkmalan ile bu öneri reddedildi. 

ÇAKAL VE BAADER·MEiNHOFF 

10. Enerji Konferansı çalışmalannın 
özellikle son günlerde yoeunlaşması dik
kati çekiyordu. Istanbul' da inşa edil· 
mekte olan kongre binasının henüz ta
mamlanamaması. toplantının hayli kü
çük olan Atatürk Kültür Merkezinde ya
pılması sonucunu do�urdu. 

Büyük otellerin tümü, delegeler için 
aynlmıştı ve güvenlik tedbirleri hayli yo
eunlaştmlmıştı. Güvenlik tedbirlerinin 
yo1!:unlu�u, delegeler ve ilgililer arasın
da "Baader-Meinhoff çetesinin İstanbul' 
da bulundu�u" ya da ünlü Çakal'ıo "Is· 
tanbul'da bir büyük otelde göri..ildüeü" 
türünden söylentilerin yoeunlaşmasına 
yol açtı. 

Konferansın ilk gününde, 4 kapılı sa
lonun yalnızca tek kapısının açık tutul· 
ması, tüP. et vb. kuyruklanna bir yenisi
ni daha ekledi: Uluslararası konferans 
kuyrueu. Delegelerı mehter takımının 
gösterileri arasında salona alındılar. 

Salonun kısa sürede dolması sonu
cunda, bir çok delege ve gazeteci açılı· 
şı ancak dieer salonlardan televizyonla 
izleyebildiler. 

Konferansın açılışında ilk konu,mayı 
Yürütme Kurulu Başkanı R. GllPart 
yaptı. Daha sonra Türk Orgaııizaııyon 
Grubu Başkanı Galip Mertdo�an söz al· 

dı. Enerji tasarrufu komisyonu başkanı· 
nın konuşmasından sonra, Enerji Büa· 
m Kamran İnan kürsüye geldi. İnan, ko· 
nuşmasını Fransızca olarak yaptı. Genel 
Başkan partridge'in konuşmasından son
ra Süleyman Demirel Isparta aksanı ile 
İngilizce konuştu. öeleden sonra, tek
nik toplantılarla açık otunım1ar üç sa· 
londa birden başladı. 

iNAN'IN GARDEN PARTISI 

Açılışın yapıldıeı gece Kamran İnan' 
ın Hilton'da verdi� parti gerçekten "gör. 
kemli" oldu. Delegeler geç vakitlere ka
dar yediler, içtiler ve e�lendiler. Atılan 
havai fişekler de "enerji gecesi" ne ger· 
çekten renk kattı. 

Oturumlar, kültür merkezinin salon
Iannda devam ederken bir yandan da de
legelerin hammları için ha.prlanan prog· 
ram uygulamyordu. Belki de kocalannın 
enerji konularında hergün kendilerinin 
başım aRntmasından şikayetçi olan ha
nımlar, enerji tartışmalarını izlemek 
yerine Ayasofya, Sultanahmet Camii, 
Yerebalan ve Topkapı Saraylan ile kapa· 
lı çarşı yı gezmeyi tercih ettiler. 

özetle. her türlü organizasyon bozuk· 
luA:una, yetersizliklere ve kimi zaman da 
abarımalı harcamalara raRmen. tartışma· 
lar gerçekten de bilgi alışverişine katkı· 
da bulunur nitelikteydi. Ülkemizden ka· 
tılan 500'ü aşkın bilim adamı ve mühen· 
dis, enerji sorunlarının laŞıdıel boyutlar 
hakkında ilk kez bu denli geniş bir bilgi· 
ye sahip oluyorlardı. 
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Enerji bunalımının tek 
sorumlusu petrol tekelleridir 

ıstanbul'da başlayan ıo. Dünya Ener
ji Konferansı yeniden dikkatleri enerji 
bunalımının nedenleri üzerinde topladı. 
10. Dünya Enerji Konferansı 'na katılan 
ülkelerin ezici çoA:unluA:unun Ekim 
1973'teo beri etkisini sürdüren ve bütün 
yakıt türlerinin pahalılaşmasıyla sonuç· 
lanan görülmemiş enerji bunalımını ya
şıyor olması, bu ilginin daRa! oldugunu 
göstermektedir. Ekonominin yakıt ve 
enerji sektörlerinin geliştirilmesine iliş
kin deney aktanmıru amaçlayan Dünya 
Enerji Konferanslan'nm son yıllanoda 
niteliRinin giderek deelşmesi, günümüz
deki derin enerji bunalımının kaçınılmaz 
sonucudur. 

10. Dünya Enerji Konferansı da bir 
kez daha enerji bunalımından en çok 
etkilenen ü1kelerin gelişmekte olan ülke· 
ler oldu�unu ortaya koydu. Dünyamn 
yaklaşık 90 ülkesi, aPEC Ü)'esi onüç ül
kenin dışındaki bütün gelişmekte olan 
ülkeler, enerji bunalımının etkisi altında
dil. Bu illkelerin dünya pazarlarından sa
tın aldıklan yakıt için ödedikleri para
nın artıŞı, enerji bunalımından ne kadar 
aRır koşullarda etkilendiklerini göster
mektedir. Birleşmiş Milletler verilerine 
göre aPEC üyeleri dışındaki gelişmektE 
olan ülkeler, ithal ettikJeri yakıt için 
1972 ydında 5,3 milyar dolar ödemişler
dir. 1974 yılında ise hemen hemen aynı 
mlktarda yakıt için beş kat daha ·çok, 
25,2 milyar dolar ödeme yapmışlardır. 
Daha sonraki yıllarda ise ithal enerji re
zervleri için ödenen paranın tutan 30 
milyar dolara yaklaşmıştır. 

Gellşmekte olan ülkelerin en önemli 
Ihracat ürünlerinin, geleneksel tanm ürün
lerinin dünya pazarlarında satışından 
saRianan gelirlerle, ithal yakıt için har
canan giderlerin karşılaştın1masl, bu ül
kelerin içine düşürüldü.kleri bunalımın 
boyutlannı daha iyi göstermektedir. 
Uluslararası Tanm örgütü FAO'nun veri· 
lerine göre gelişmekte olan ülkeler 1976 
yılında dünya pazarlannda pamu ktan 4 
milyar dolardan az, kauçuktan 2,2 mil
yar, pirinçten 2,1 milyar, çaydan 0,8 
milyar, jütten 0,2 mi!yar dolar gellr sal· 
lamışlardır. Gelişmekte olan ülkelerin 
tümü, tanm ürünlerinin Ihncatından 
yaklaşık 30 milyar dolar kazanabilmiş
lerdir. 

Ortaya çıkan durum şudur: Geliş
mekte olan ülkeler yakıt ithalinl karşı
layabilmek için tüm tanm ürünlerinin tb· 
racatından salladıklan kazancın tama
mını; aynca geleneksel ihracat ürünleri
nin dışında şeker, kahve, kakao, tütün, 
şarap gibi ürünlerin kazancını da geri 
vermektedirler. Yaptıklan Ithalatın kar· 
şıllRını peşin para ile ödeyerneyen yakıt 
ithalatçlSl gelişmekte olan ülkele, yenl 

yeni borçlara katlanmak zorunda kal· 
maktadırlar. Bu borçlann toplam tutarı 
250 milyar dolan geçmiştir. Borçlan . 
ödeme zorunlululu gelişmekte olan ül· 
kelerdeki tüm mallann perakende satıŞ 
fiyatlannın sürekli olarak ve hızla artma· 
sına, kendileri için hayatl öneml olan 
pekçok malın ithalatının sınırlanmasına 
yol açmakta; ekonomik gelişme hızının 
düşmesine neden olmakta ve işslzUli 
köri.iklemektedir. 

Gitgide derinleşen bu bunalımın bü
tün sorumluIulu emperyalist tekellere 
aittir. Emperyalist tekeller, yıllardır kü
çük bir grup ülkenin yakıt-enerji temeli· 
ni, diler ülkelerin ezici çolunlulunu ge
lir saRiayan sürüm pazarlan olarak kul
lanmaJan amacıyla geliştirmişlerdır. Böy
lelikle kendi Isteklerinl kolaylıkla dikte 
edebileceklerini hesaplamışlardır. Sonuç 
olarak, bilim adamlannın tahminlerine 
göre çok sayıda enerji rezervi bulunan 
"üçüncü dünya" ülkelerinin yeraltı kay
naklan hiç araştınlmamıştır. Ancak son 
yıllarda baRımsız ekonomik gelişme yo
luna giren gelişmekte olan ülkeler top
raklannın derinliklerinl araştırma ve iş· 
letmede başan sa�l8D1aya başladılar. 
Ancak gelişmekte oian ülkelerin büyük 
çoRunluRu bugün enerji bulamaz du
rumdadırlar. 

Bunun baş sorumluIuRu, uluslararası 
petrol karteli biçiminde birleşen batdı 
petrol tekellerinindir. Kir peşinde ko
şan petrol karteli, ydlardır, en büyük ra
kibI kömür sanayinin durumunu s&rs
mak için çaha gösterdi. Kömür sanayi
nln son derece geliştiRi kapitalist ülke
lerde uluslararası petrol karteli bu sek· 
törün gelişmesinl durdurdu. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise, bu ülkelerin enerji 
kaynakJanm sadece kartelin teslimatı 
olan petrole ba�layarak onlan tek tara!
lı balımh kıldı ve kömür üretimini daha 
gelişmeden .durdurdu. Gelişmekte olan 
ülkelerin yakıt kullanan sektörlerinln 
ydda 170 milyon tondan razla miktarda 
aldıklan ithal malı petrole ba�ımlılıklan 
büyük ölçüde arttı. ömeRin sanayisl ge
lişmiş kapitalist ülkelerin yakıt enerjı 
tüketimi yüzde 37 oranında ithal edilen 
petrolle karşdanırken, gelişmekte olan 
ülkelerde bu oran ortalama yüzde 60'yi 
buımuştur. 

Gelişmekte olan ülkelerde mukayese· 
li kalorl mıktan bakımından ydhk tüke
timlerini yüzde 1, yıllık enerji rezervi 
ithalatlannı ikiyüzde 1 aşan 40 mılyar 
tondan tazla kömür çıkanlıyor olması, 
emperyalist tekellerin bu ülkelerin eko· 
nomilerlnl soktuRu çıkmazın iyi bir ka
nıtıdır. EnerH bunalımının bütün dünya· 
da aşılması, yenı bir uluslararası ekono· 
mik düzen kurulması hedefiyle do�ru· 
dan doRruya llgilidir. 

ABD HALKı CARTER'IN EKONOMIK POLITIKASıNA 
INANMıYOR ... 

Amerika'da yapılan bir kamu oyu araştırması ABD halkının Başkan 
Carter yönetiminin ülkeyi ekonomik sorunlardan kurtarabileceiine kesinlikle 
inanmadığını ortaya koymuştur. 

Harris anket şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre Amerikan hal· 
kının yüzde S2'si, ABD ekonomisinin bunalımdan çıkmakta olduiu, enflasyo· 
nun denetim altına alındığı, işsizliğin azalmakta olduğu yolundaki hükUmet 
iddialarına inanmamaktadır. 

Ankete katılanların yüzde 74'ü ise fiyatların geçen yılki kadar hatta da
ha hızlı arttığı görtişünü belirtmişlerdir. 

ABD halkının yüzde S9'u ise, ankete göre yükselen fiyatların ve işsizli
ğin 1978 yılında da denetim altına alınamayacai. görtişünU savunmuşlardır. 
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ırkçı GIIneY Afrika mrllll'nln Dı,,,,," ıı.ıcanı 
Inl'e bır zl et yaptı. 8u ZIYaret sırasında Inrln 
ırkÇı GUney Afrlka'nın Dışııleri Bakanı arasıoıdtJd 
ların ele alındılı her ıkı tarafça cıa aizli tutuldu. 
ııı,kllerin Afrlka'nın kurtulu, savq/arına ve 
kal11 ıoldupıı bır IUlf ... 1 &Üçlendlrmek .... _. ta�ıdıil.ı 

son ıkı yıl içinde Ghıy Afrika'nın _rı.ııtıbil .. 
kılar uç ınısıı artarak 2s mıiv9<l dolara Çıktı. 
cıa ıı.ıııı olm.ık iIZeR çellıu sIIihIar 
rlka'� kendı aellttirdlli silahlarla, luNırilco'dan 
veriyor, ını�'ı GOney Afrika'Ya 
lı Gabriel ve icho flIzeleıl Ile 
ırkçı ıllahlı k _tieri artık ısrail yapısı 
Bu arada Israll1n yenı Pılıtlrdlll Kflr tipi ;.;,����;�; 
ka'ya satma girlşlmleri __ 

Ikl ıeılci rejimin oıtak projelerinden 
Amerıkan M-60 tanklarının parçalarının ıwıı.llınaıH, II�. 
tank yapm.ık_ 

Inlli "kontr-pıllla" uzmanları GiIney �::�=:$ 
kederino kar,ı "oiltiyorlar". Bu arada etitlm 
ya komıu "Ilerici" Ilkelere koınaııdo lWkınIifInın 
mekte_ 

Barı, ve 6qUr1Uk Için on tehHk .. I I���.:�:��t=:ı= 
Inlli atom mUhendisleri sık sık j 
lanınaylR bır takım projelerin lelıiııi ırtln .. ne- çU�vıliır. '�ıiıil'·�itIlııAii't�r J 
ını .rasındaki bır IRIaf .... ıerellnco Pretorla'" ırkçı teli .. IId."_.iIiI� 
"nda uranyum da bulunan bır takım "stratepk lıaııIınaddtler" Ihriit'ICIf'fll, 

ıSRAIL ANGOLA'NIN ILERICI RE/IMINI YıKMAK 
ASKER DE KIRALIVOR \ 

Öte yandan A"",ı.'nın ilerici yönetimlnl yıkmak ıçın PIiis'ı!t � 
kuran .. CIA 'nın finanse ettlll UNIT A 6raOIILne bu hafta bır hıııIUf 
askeri uunan .eldi. Bunlar A ..... Ia'dakl Iç S&YaI sırasında 
akıll.n .... yan /oills Savlmbl ve arlcadatı.,ını yenıden elitenk ""' ..... f ..... ,' 
mlltodeleyl kız'ıt,rma gOrevini Ustlenmlıler. GIlney Afrika bu 
rine dutenler! '(ip"_ ısrailli ukeri uzmanlarm T,I AYlY-P1/'Is ...;.1. h,ıwı..ıI"r;," O\\j 
Gllney Afrika hllkUnıetl aldı_ 
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SOSYILIST BULBARiSTAII VE 
VATAI CEPHESI 

Eylül ayı, komşu ülke Bulgaristan'ın 
tarihinde gerçekten önemli olaylarla do· 
lu, bugilnkü sosyalist Bulgaristan'ın kök
lerinin bulunduğu ay. 

Bulgaristan halkı, faşizmin kanlı pen
çesine ilk kez düşen halk. Aynı zaman
da, başta Bulgar işçi sınıfı olmak ilzere, 
Bulgar emekçilerinin faşizme karşı şanlı . 
ayaklanması da, faşizme karşı ilk ayak· 
Ianmalardan, daha doğrusu ilk halk ayak
malarından birini oluşturuyor. Faşizme 
karşı Bulgar halkının ayaklanışı, 23 
EylUl 1923 tarihine rastlıyor. Ayaklan. 
ma, başarısızlıkla .sonuçlanmasına rağ
men, harekete büyük deneyimler kazan
dırıyor. Faşizme karşı tüm gilçlerin bir
leştirilip ortak eylemde seferber edilme
sinin ne kadar büyük bir Önem taşıdığını 
bir kez daha ortaya koyuyor. 

9 Eylül 1944'de ise, anti·faşist ayak. 
lanma Bulgaristan'da bu kez başarıya 
ulaşıyordu. Daha sonra LS Eylül 1946' 
da Bulgaristan, yıllar süren mücadeleyi, 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin kuru
luşu ile taçlandırıyordu. 

1923'ten 1946'ya Bulgar halkının, 
onun Öncüsü partinin deneyimleri, tüm 
dünyanın devrimcileri tarafından değer· 
lendirilmesi gereken bir zenginliğe sahip. 
Bu deneylerin başında, hiç kuşkusuz 
cephe pratiği geliyor. Bulgaristan'da fa
şizme karşı tüm güçlerin birleştirilmesi 
noktasından hareket eden cephe pratiği, 
daha sonra anti faşist zaferin ve bundan 
da .sonra ülkede .sosyalizmin kuruluşu
nun başlıca araçlarından birini oluşturu
yor. 

VATAN CEPHESI'NIN 
BUGÜNKÜ IŞLEVI 

Bugün, Bulgaristan Halk Cumhuriye
ti'nin kuruluşundan 31 yıl sonra, Vatan -
Cephesi önemini, etkinliğini koruyor. 

Bugün Bulgaristan'da Vatan Cephesi, 
halk tarafından seçilen devl.et organları
nın faaliyetlerine etkin bir biçimde katı
lıyor. Bir başka deyişle, sosyalist demok
rasinin pratikte uygulanışında, hayata 
geçirilişinde, Vatan Cephesi'nin faaliyeti 
başlıca hareket noktalarından birini oluş· 
turuyor. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde, 
seçimle işbaşına gelen organlar, Halk 
Meclisi ile Halk Konseyleri. Bu organla
rın seçiminde, 18 yaşını doldurmuş bü
tün Bulgar vatandaşları gizli oyla tercih
lerini belirlerler. 

Merkezi ve yüksek organ niteliğinde 
bulunan Halk Meclisi, toplumun tüm ke
simlerinden gelen 400 milletvekilinden 
oluşur. Vatan Cephesi'nin, bu meclisin 
çalışmalarına katılışı çeşitli biçimlerde 
gerçekleşir. Vatan Cephesi yasaların ha
zırlanmasında ve diğer Işlerde meclisin 
çalışmalarına etkin bir biçimde katılır. 
Bunun örneklerini vermek gerek. 

Vatan Cephesi'nin 8. ve 9. kongreleri 
arasında ( 1 972-1977) bu örgütün ulusal 
konseyi, Anayasa'nın kendisine verdiği 
yasa koyma hakkını kullanmış ve Mah· 
kemeler Yasasında çeşitli değişikliklerle 
birlikte yeni seçim kanununu hazırla
mıştır. 

Bir başka örnek. Bu yılın geçtiğimiz 
aylarında, milletvekilleri ile halk konsey
Ieri Uyeleri hakkındaki kanun tasarıları 
halk tarafından incelenmekteydi. Bu 
faaliyetin YÜri.itülmesinde başlıca rolü 
Vatan Cephesi oynamaktadır. 

Vatan Cephesi'nin '7. ve 8. kongreleri 
arasında ulusal referandum yapılmamış
tır. Son ulusal referandum 1971 yılında, 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin yeni 
anayasasını" kabulU sırasında yapılmış
tır. Ancak aynı dönemde, yani 7. ve 8. 
kongreler arasında yerel referandumlar 
yapılmıştır. 

Bu referandumları" hazırlanmasında, 
ortadaki sorunun tartışılmasında ve ni
hayet referandumları" gerçekleştirilme
sinde Vatan Cephesi baş rolü oynamış
tır. 

Vatan Cephesi'nin diğer bir işlevi de 
denetim alanınd� görülmektedir. Top
lumsal hizmetlerin denetiminde, Vatan 
Cephesi etkin bir güçtür.Vatan Cephesi . 
bu denetimleri tek başına yapabildiği 
gibi, bu alanda diğer kuruluşlarla işbir
liği de yapabilmektedir. Vatan Cephesi' 
nin denetim alanı dışında kalan bir or· 
gan yoktur. Örneğin, Vatan Cephesi'nin 
denetlediği organlar arasında Halk Kon· 
seyleri de vardır. 

Geçmişte, faşizme karşı mücadelenin 
güçlü aracı Vatan Cephesi, bugün .sosya· 
lizm yolunda daha ileri adımların, halkın 
mutluluğunun etkin bir aracı. 

Vatan Cephesi, faşizme karşı güçle
rin birliğini sağladıktan, faşizme karşı 
mücadeleyi başarıya ulaştırdıktan sonra 
devrini tamamlayıp kağıt üzerinde kalan 
br örgüt değildir. Halk tarafından seçi: 
len diğer devlet organları, faaliyetlerin· 
de, Vatan Cephesi'nin ilgi ve katkıların
dan azami ölçüde yararlanmaktadırlar. 

Halk Konseylerinin dönem toplantı· 
larında alınacak kararların çoğu, daha 
önceden Vatan Cephesi organları tara
fından incelenir. Daha somut örnek ver
mek gerekirse, 1971-73 döneminde bu 
incelemeler için 99 bini, 1974-76 döne
minde ise 100 bini aşkın ortak toplantı 
dUzenlenmiştir. 

So.yolt.t demolımlinin .omutlOl1mcuU1-
do Votan Cephe.; büyük etkinlile IIIJhip. 

.Denetim. emekçi halkın elinde 

Diğer bir örnek ise, yukarıda H_Ik 
Konseylerine bağlı bulunan yerel idare
lerin, çalışma raporlarını halka Vatan 
Cephesi aracılığı ile duyurmalarıdır. Kı
sacası, yerel organların çalışmalarının 
denetimi ve değerlendirilmesinde de Va
tan Cephesi etkın· bir rol oynamaktadır. 

1976 yılında 12 bini aşkın toplantı 
yapmıştır Vatan Cephesi. Bu toplantıla
ra milyona yakın seçmen katılmıştır. Bu 
toplantıların önemli bir bölümünde, 
Halk Konseylerinin ve bunlara bağlı ye· 
rel idarelerin faaliyetleri ile ilgili rapor
lar okunmuştur. Diğer toplantıların bir 
bölümünde ise halkın sağlık hizmetlerini 
karşılayan kuruluşların faaliyetleri ince· 
lenip değerlendirilmiştir. Vatan Cephesi, 
hizmetlerin denetiminde, bu hizmetlerin 
niteliği konusunda halkın doğrudan 
doğruya söz söyleyebilmesinde başlıca 
araç niteliğindedir. 

SORULU CEVAP LI TOPLANTıLAR 

Vatan Cephesf ile Halk Konseylerinin 
ortak çalışmalarında, Vatan Cephesi et· 
kin bir yönteme daha sahiptir: Sorulu 

cevaplı toplantılar. Bu toplantılarda, hal
kın oyları ile seçilen H_Ik Konseyı Uye-

. leri, H_Ik Konseyi'nin yiiriitmo kurulu 
Uyeleri ve diğer orpnların yöneticileri 
seçmenleri ile bir ""'y_ gelir1er. Seçmen
lerin kendilerine yönelttikleri sonılara 
cevap verirler. örnetin 1976 yılında bu 
nitelikte 8 bin toplantı yapılmıı, bu top
I_ntılara toplam 700 bini aşkın Insan ka
tllmlJtır. T_bli, bü1iIn bu toplantıların 
gerçekleştirilmesinde V_tan CePheSI, 
halk _dına etkin bir iılev görmilJtOr. 

Seçimlerde halk Içinden adaylann 
tesbiti, bu adayların incelenmesi ve kay
dı gibi iıler özellikle V_tan Cephesi ko
mitelerinin çalıımaları lle ilgilidir. 

Demokrasinin klasik ıekll olarak re
ferandumları gösterebiliriz. Ref ....... 
dumlar Bulgaristan'da iki biçimde uy .... 
Ianır. Ortadaki sorun, biItDn ulusça ç6-
zUmlenmesi gereken bir sorunsa, y�ılıı. 
cak referandumu� niteliği ülke Çapında-

. dır. Buna milli referandum denir. Bun
ların dışında bir de yerel referanduml ... 
vardır. Bunlar da belirli bir bölaeye özall 
sorunların, o bölge h_Ikı tarafından ç6-
zümlendiği referandumlardır. 

AMERIKA 34 YıLDAN BERl INSANLARıN BILINÇLERINI 
DENETIM ALTıNA ALMANıN YOLLARıNı A:RIYOR ... 

California'da, küçük bir kasabanın kolejinin kUtüphaneslnde bulunan ... 
ki bır CIA görevlisinin noııarı Amerıkan hUkümetinin 34 yıldır Insanların bl
linçlerini çeşitli uyuşturucular ve kimyasal maddelerle denetim altına almanın 
yollarını bulmak Için milyonlarca dolar harcadığını ortaya çıkarmıştır. 

Artık hayatta olmayan CIA görevtislnin 10.000 sayfayı bul_n notların
da CIA 'nın ve o kurulmadan önce ABD'nin istihbarat örgütü olan OSS'nln çe
şitli okullarda, haplshan.lerde, hastanelerde, Ilaç fabrikalarınd_ ve otellerde 
insanlar Uzerine deneyler yaptırdığı belirtilmektedir. Üstelik, Uzerlerlnde de
ney yapılan insanlardan çok büyük bir bölümünlln bundan h_berlerl olmamıı
tır. Deney uygulanan Insanlara haberleri olmadan uyuşturucu maddeler, esrar, 
LSD gibi çeşlIli ilaçlar verilmiştir. Hatta bunlardan birisi kendisine verilen ii .. 
cın etkisi altındayken New York'taki bir otelin yedinci katından _tlayarak 
intihar etmiştir. CIA 'nin deney yaptırdığı kuruluşların sayısı SO'i bulmakta
dır. Bunlardan 44'U okul, Universite, hapishane ve hastanedir. 

Blltün bu çabalara, ölUmle,.. ve sakat kalmalara rağmen 34 yı/dar ABD 
insanların bilinçlerini denetım altına alacak, onları robotla�tıracak vönteml 
bulamamıştır. 
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OLiMPOS'A YöNELENLER 
Hilmi OSTON 

3 Eylül 1977 günlü Cumhuriyet Gazetesini karıştıranlar gazetenin sanat 
sayfasında M. Cevdet Anday'ın "Ozan Olmak Için" başlıklı yaz"ını belki 
anımsayacaklardır. Bu gazetede son zamanlarda ilginç yazılar göze çarpmak
ta. özellikle son aylarda Rauf Mutl�ın (Edebiyat Sohbetleri) genç kuşa' 
ğın şimşekleri"i çekmekte. Çeşitli sanat dergiıerinde bu sohbetler söz konu
su edilmekte. Işte adını verdiğimiz M. Cevdet Anday'ın yazısı da böyle yazı
lardan biriydi. 

Bu yazının öyküsü ve içeriği şöyle başlıyor ve gelişiyor: Oç arkadaş bir 
lokantada oturuyorlar, yiyorlar, belki içiyorlar ve konuşuyorlar. Bu üç kişi
den biri olan Sabahattin Eyüboğlu bir ara diyor ki : 

"Romantiklik sayılması" ama ben ozanın iyi insan olduğuna inanmak 
istiyorum' Sabahattin Eyüboğlu'na bir diyeceğimiz yok. Böyle demiştir. Ko
nuşmamn akışı içinde düşüncesini söylemiştir. Isteniise belki açıklama da ya
pabilirdi. Açıklama beklenilmeden, M. Cevdet An.day o anda karşı çıktığını 
söylüyor bu söze. Sebebini de şöyle' açıklıyor bize: 

"Onun böyle söylediğini duyan, ozan olmaya hevesli gençler iyi adam 
taklidi yapmaya başlayacaklardır." Bunun için karşı çıkıyor işte Eyüboğlu' 
na. Sağolsun. Gençliği böylesine düşünen kafalar olduktan sonra gençlik kısa 
zamanda kendisini çıkmazdan kurtaracaktır denilebilir. Çünkü bu mantığa 
göre gençler birer bukalemundurlar. Büyük adamların ağzından çıkan her söze 
inci gibi sarılırlar ve ne pahasına olursa olsun busözlerin gereğini yerine getir
meye çalışırlar. Bununla da bitmiyor sayın Anday'ın gençliğe yardımı ve iyi 
ozan olmanın yolunu da bir çırpıda belirtiyor ve 'ilginç bir ozan tanımı çıkarı
yor ortaya Eyüboğlu'nun sözlerinden. Nasıl olsa Eyüboğlu artık ölmüştür. 
"Hayır ben onu demek istememiştim" diyecek değil ya. Bu ilginç tanım da 
şöyle: 

·"Söz söyleyen bir adamdır ozan. Söz ise ancak erdemli kişilerin ağzın
dan çıkarsa şiir olur ... " Işte böyle. Önce erdemli kişi olmak gerekiyor. Ondan 
sonra gerisi kolay. Ağzından çıkan her söz şiir olabilir. Ozan olmaya hevesliy
seniz önce erdem testi yaptırmalısınız. Test sonuçları alındıktan sonra sonuç 
"müsbet" çıktımı tamam demektir. Yeri gelmişken açıklamakta yarar var. 
Son dönemlerde şiirlerini okuduğumuz Sayın Anday bunun için mi böyle 
pervasız yazıyor acaba? Şiirlerinin konusu genellikle tarihi kalıntılar, tarih 
öncesi bir takım görüntülerle dolu. Bir ozanın yapıtını tarihsel perspektif içine 

oturtmasını ve giderek gerçekliği bu perspektif doğrultusunda sunmasını say
gıyla karşılarız ama bu çabamız günümüz insanına birşeyler demek zorunlulu
ğunu da hiçbir zaman yabana atmamak koşulu ile bir anlam kmnır. Bu ya
zımızın konusu Sayın Anday'ı" şiirlerini eleştirmek değiL. Sadece sözkonusu 
ettiğimiz yazıdaki çelişkileri ortaya somut örneklerle koymak istiyoruz. 

Işin içine (erdem) gibi kavramlar girince bu tartışmalı kavramlar ister is
temez insanoğlunun kafasında bir takım çağrışımlar yaratıyor ve ömeiin 1 .  
M C  Hükimetinin yazdırdığı ders kitapları aklımıza geliyor. O kitaplarda da 

böyle bir çelişki vardı ve uzun çabalardan sonra güçlükle o sayfalar kitaplar
dan yırttırılabilmişti. O kitaplardan birinde tüm okurları" anımsayabileceği 
gibi "bir doktor bir işçiye göre daha şereflidir" deniliyordu. Sorunu erdem 
açısından ele alacak olursak ve tanımlamamızı sınıfsal bir kaygıdan uzak tut
maya kalkışırsak ister istemez doktorlar gibi varlıklı kişilerin daha erdemli 
olduğunu ve en iyi ozanların onlar arasından çıkabileceğini kabullenmek zo
runda kalmayacak mıyız? Zaten Sayın Anday da yazısını yazarken sınıfsal bir 
kaygıya kendisini kaptırmak istememiş. Kaptırmak istemese de yine özetle· 

. rnek gerekirse savunduğu görüş burjuvazinin yüzyıllardan beri vurgulamakU 
olduğu bir görüştür. Şimdi içimizden gülmek geliyor; Anday bunu ger
çekten bilerek mi yapıyor? 

"Iyi Ozan Olmak Için" başlıklı yazıda çelişkiler çok. En ilginçlerinden 
biri daha: Sayın An(layı Eyüboğlu'ndan sonra Yahya Kemal'e yaslanıyor ve 
onun bir sözünü de alıntılıyarak sürdürüyor. Dermiş ki Yahya Kemal "Mısra 
benim namusumdur." Olabilir. Sayın Anday bu sözleri de şöyle yorumluyor: 
"Çünkü şiir yazma sırasında ozan, kimse onu denetlemediği, kimse onu kural
lara zorlamadığı halde kendi koyduAu kurallara bağlı kalacaktır." Şiir yazma 
sırasında kimse kimseyi denetliyemez. Bu kesin. Ama kendi koyduğumuz ku
rallar ne olursa olsun şiir yazıldıkun sonra değerıendirilir ve her ürün bazı ku
ralların şaşmaz ölçülerine göre tarihsel konum içinde yerini .. Iır. Örneğin bu
gün Yahya Kemal bu ölçüler içinde değerlendirilmektedir. Loreaı Caudwel, 
Sivash Şazi gibi ozanlar kalemlerini bir süre kınına sokup silahlanarak ıspan
yol halkl'1ln kurtuluşu için silah kuşanırken ve faşist kurşunlarıyla yerlere se
rilirlerken Yahya Kemal'in Boğaziçi'nde içki masasında Ispanya'yı "Ziı. şa.1 
ve gül" diye tanımladığı gerçeğini kimseler değiştiremez. 

Erdemli olmak gerekli Sayın M. CevdetAnday. Ama yeterli deAii. 

Haslet Soyöz anlatıyor ...  
Geçtiğimiz haftalarda Italya'nm Torento kentinde yapılan 9. Uluslar

arası Gülmece Sanatı Yarışmasında "Cesare Marcorelli" ödülünü kazanan H� 
let Soyöz'le yaptığımız görüşmeyi yayınlıyoruz. 

"1955 yıhnda doldum. Babam memur oldulundan çocuklu lu m Ana
dolu'yu gezinmekle geçti. Resimle ilgim küçük yaşlarda başladı, önceleri karl
katür çizmeyi hiç düşünmüyordwn. Daha sonra Ankara Gazi E�itim Enstitü
sünwı Resim Bölümü'nü kazandım. Daha sonra da okuldan ayrılmak zorunda 
kaldun. 

Çizgi film yapma isteli ile bu yolu seçtim, çizgi film yapamayınca da 
en ucuz sermaye ile katıt ve kalemi seçtim. önceleri reklam şirketleri ve gra
fik bürolannda çalışarak yaşamımı sürdünneye çalışıyordum. Daha sonra da 
çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştım, çalışıyorum." 
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'cl Odül konusundaki düşünceleriniz 1 
• ödül almak bir amaç de�i1di be· 

nim için. Ancak şimdiye de�in yapılan 
yanşma ve sergilerin bir ço�una katıl
dun. Bundan böyle de katılmaya çalışa· 
caaım. Bence her çizer düşüncelerini ser· 

. gllemeli, ama yarışmalarda ama sergiler
de ... Bu yarışmada da ödül alacaamu hiç 
sanmıyordum, amacım hiç olmazsa çiz
gimln sergilenmesiydi. ödül aJmam beni 
Şaşırttı diyebilirim. 

tt lRus14raroBl yanşmalan nasıl de
lerlendiriyorsunuz' 

• Ben uluslararası yanşma1ar konu
sunda olumlu şeyler düşünüyorum. Sa
natın evrenseJURlnin bir kanıtı oluyor bu 
tUr yanşmalar öncelikle ... Sonra yabancı 
çlzerlerle olan lIIşkller, bilgi alış verişi 
Iyi bır olay ... 

tl Türk karikatürünün ıon yıllardaki 
durumu nedir' 

* Kendimi Türk karikatürünü deA'er. 
lendilebilecek seviyede göremiyorum, 
ancak kişisel düşüncelerimi de söylemek 
istersem olaya m.izah dergilerinin ve çi
zerlerinin çokluIunu söyleyerek gireyim; 
sa� ve. sol göriinüm]ü mizah dergileri ve 
bunlann çizerleri var ... Gerek SaA: gerek
se sol görunümlü dergiler rnizah olayın
dan uzak geliyor bana... Düşündürmii· 
yorlar .. Zorlayarak güldünne çabast var 
hepsinde. Ben bu dergileri "beyin yıka· 

yıcılar" olarak deRerlendlriyorum. Ciddi 
bir mizah dergisinin eksikliRini duynıak 
da acı verici ... 

tr Bundan &Onraki ydıOr için neler 
yapmayı düşünüyorsun' 

• Şimdilik bir günlük gazetede çalı
şıyorum. Şu Sıralarda karikatür çizmek 
için pek vakit bulamıyorum. Sanıyorum 
uzun bir süre gazete ve karikatiirü bera· 
berce yürütmek zorunda kalacalım. 



TELEVİZYONDA YENİ 
Ertu�rul öZKöK BİR DöNEM Mİ? 

Televizyonun yenı dönem programlan bUyük reklamlarla tanıtıldı. Baş· 
bakan Demirel'In basın toplantısında CHP'nin çlzglslne döndüRünü öne !iirdU· 
tü bu.televizyonun yeni dönem programları kalşısında söylenebilecek şeyler 
dört sözcükle özetlenebilir: Yitirilmiş bir yıl daha. 

Açıklanan programlara ilk bakışta' şunlar gÖrülüyor: Bu yıl da yabancı 
diziler yayın saatlerinin büyük bir kısmını alıyor, bu filmler içinde polisiye ve 
serüven türünden olanlar çoeuoluttaı yabancı kökenli yayınlar yine üç büyük 
yapımct ülkenin tekelinde. Kısaca, çocuk programlarında bazı yenilikler ve 
birkaç belgesel dışında detlşen birşey yok. DeRişen yalnızca isimler. Televiz
yon yöneticileri deRişik. Ulur oondar ve Müjdat Gezen'i izleyebileceliz yeni· 
den. Bıkkınhk veren ellence programlanmn yenlllli de yalnızca birkaç isim. 
Cem Karaca ve Melike DemlraR'l izleyebileceRiz örneRin. 

Yeni dönem programları büyük ölçüde 1974·75 dönemi anlayışının geri 
geldili izlenimini veriyor. Zaten İsmail Cem ve birkaç isim dışındJ. o dönemin 
ekibi yenıden işbaşında. Uzun 'süredir TRT konusunda sürdüriilen tartışmanın 
LY8l'h bir biçimde isimlerle ve küçük bazı aynntlla.da özdeşleştirilmesinln ne 
getirebileceRI açıklanan programlarla ortaya çıktı. öyle ki, Cem dönemi kah· 
ramanlarının ve son anda beni yakalamaya çalışan birkaç kişinin, Danıştay 
kararlarının uygulanmlSlyta geri dönüşüyle TRT'de yeni bir dönemin başladı· 
eı bile öne sürüldü. 

SORUNLARıN KöKENI 

Birinci MC lfıikUmetiyle başlayan TRT bunalımı başından beri bir Kara· 
taş sorunu olarak göriidU. ParlamentodakI muhalefet de buna koşut olarak 
yürütüldü. Tartışmanın böylesine dar kalıplar içinde ve günlük sorunlar üzerin· 
de yolunlaştınlmasa 'Iürkiye'de raclYOotelevizyon sorunlarının kalıcı yanlarını 
gözlerden sakladı. Işte bugün gözler önüne seriJen program bu dar anlayışın 
beklenen sonucudur. Karataş döneminde televizyona çıkanlmayan birkaç sa
natçıyı yeniden ekrana çıkannak ve dar çerçeveli birkaç açık oturum düzen
lemek televizyonun deeişmesine yetmiyor. Türkiye'de radyo ve televizyonun 
gerçek yerine otunnası, herşeyde"n önce kahcı sorunların üzerine gitmeyi ge
rektiriyor. Bu da 1974 döneminin saelıkh bir de�erlendinnesinden geçiyor. 

12 Mart dönemi nasıl bir denek taşıysa, CHP·MSP koalisyonu dönemi 
de zengin veriler sunuyor. Bu verilerin doeru delerlendirilmesi gerekiyor. Bu 
döneme ikili bir yaklaşımla bakılabilir. Siyasal alanda, kurumun o dönem yö
netimi kitleler önünde olumlu puan topladılar. Televizyon açısından iyi bir 
vitrin ÇalıŞması yapıldı ve deeişik bir televizyon sunuldu kitlelere. Ama yal
nızca bir vitrin çalışmasının kısa dönem için saA'layabileceli bir başarıydı bu. 
Vitrin çalışmasının azalan verimlerinin başladılı yerde CHP-MSP koalisyonu 
ve Cem yönetimi sona erdi. Aynca siyasal alandaki bu başanyı delerlendirir· 
ken, bunu 1974'ün siyasal konjonktüründen soyutlamamak gerekir. 12 Mart 
gibi bir dönemden çıkan ülkenin göreceli de olsa demokratik bir ortama girdi· 
ei unutulmamalı. 

Mesleki plandaysa bu dönem tam bir başarısızlıeı simgeledi. Dönemin 
tek mesleki başarısı radyolar oldu. Radyolar için kurulan saRlam yapı MC ik· 
tidarınca bile deliştirilemedi. Çünkü radyoda vitrin çalışması yerine, yapımcı 
personelin katılımıyla kalıcı sorunlara saldınldL Ama kurum çapında yapısal 
deeişikliklere gidilmemesi daha sonraki dönemde, radyoların yapısı aynı kal· 
malda birükte program içeriklerinin ters yüz edilmesine yol açtı. Televizyona 
gelince, durum delişık. Yapımcı personelle iyi bir ilişki kurup, bunun verimli 
bir biçimde kullanılamaması mesleki başarıyı engelledi. Ayrıca, CHP·MSP hü· 
kümeqnin pamuk ipllllne balh biryerdelili göz önüne alınıp, kurumda kalıcı 
bir yapı bırakmak için en küçük bir çabaya bile girişilmedi. 12 Mart dönemin· 
de kurumdan uzaklaştınlan elemanlann görewerine dönmesinin engellenişi de 
anımsanmalıdtr. Kendi personelinin demokratik haklarını konıyamayan bir 
kurumun demokratlk yayın yapması ne denli olasıdır, iyice düşünmek gere'ki. 
yor. Bu dönemin ölretisi şu oldu: Siyasal alanda elde edilen başarılar, mesleki 
ve yaplSal plandaki başanlarla bütünleşmeylnce geçici olmaya mahkumdur. 

SIYASAL VE MESLEKI BILINÇ BIR ARADA 

1974·75 dönemini böyle yerine oturttuktan sonra sorunu TRT person .. 
li açısından da irdelemek gerekiyor. Emre Kongar'ın dediRi gibi, gUçler deng .. 
sinin ortada oldulu dönemlerde kunımlarda çahşanlann görevleri daha bir 
önem kazanıyore ). Böyle olunca da "katılma" sorunu geliyor gündeme. Ku· 
rumda parselasyondan önce bunun yoHan aranmalı. Katllma, kurumu ilgilen· 
diren her konuda .karar üretiminde, bunların uygulanmasında ve denetiminde 
söz sahibi olmak demek, Bunun için de yönetlmde söz sahibi olmak gerekl· 
yor. Bu katılımın sallanması da, çalışanların siyasal bilinçlerlnin yanısıra mes
leki bilinçlerinin de gelişmesini zorunlu bır duruma getiriyor. Bugün TR T'de 
bu iki bilincin birlikte olduRunu söylemek zorlama bir iyimserlik olur. Geçti· 
eimiz dönemde bu görüldü. Kurum, Devletin ele geçirilmesi silıeclnde en ça· 
buk düşen kalelerden biri oldu. En son elden gitmesi gereken kaleler en önce 
düşmemeli. Işte mesleki bilinç burada devreye giriyor. Radyo ve televizyon 
personeli yetiştlrmek kolay deRli. Gelişnılş teknolojiler Imllanıyor bu lkl lie. 
tişim aracı. Gellşmlş teknolojileri kuııanmak için de iyi yetlşmlş bir peraonel 
gerekli. Mesleki bilince giden yol, kullanılan tekniklerin bilincinde olmaktan 
geçiyor. 2·3 bın satan bir gazete deRll radyo-televizyon. 

Sonuç olarak bir dönem daha yitlrlldi. Televizyon kurulduRundan bu 
YUla süren yabancı yıymlara dayanma bu dönem de egemen televizyon politi
kasına. Bunu yabancı yayın düşmanlılıyla karıştınnamak gerekiyor. Elbet 
Türk televizyonu yabancı kaynaklı yayınlara yer verecek. Ama bunlan Iyi aeç· 
rnek gerekiyor. Gerçek birer kültürel diyalog aracı olmalı bunlar. Uluslararası 
pazarda tekel durumunda olan birkaç UJkenin egemenııRinden kurtar�malıydı 
ıecelerimiz. Seçilen programlar, komşu Wkeleri ve halklarmı daha Iyi anlama· 
ya yardım .. oimalı. Bölgede gerçek banşa giden yol buradan geçIyor. ısmail 
Cem döneminde bu çember aşılamadı. 1975 yılının ilk uç ayının rakamlarına 

göre, toplam televizyon yayınlarının % 60', yabancı kökenli. Semih TuRrul'. 
göre, 31 Mart · 13 Nısan 1977 tarihleri arasında Türk televizyonu 26 saatlik 
yerli yapıma karşı 30 saatlik yabancı kökenli yayına yer verdi(' ) .  Şaban 
Karataş dönemi televizyonunun bu dunımu diizeltmesi beklenemezdi elbet. 
Yeni dönemde de aynı reçete karşımızda. 

HABERLER NE OLACAK 

Danıştay kararlarının uygulanmasıyla birlikte televizyon haberlerinde 
olunılu yönde bazı deRlşikllklerln gerçekleşti�i açık. Artık 20 dakika boyun· 
ca Süleyman Beyin yüzünü izlemek zorunda bırakılmıyoruz. Ama yine de de.
mokratik bir habercilik anlayışının egemen oldueunu söyleyemeyiz. Yeni dö
nemde habercililin nasıl sürdürülecetini görecellz. Ancak dış haberler konu· 
sunda -önceden birkaç noktaya delinmekte yarar var. Bu alanda uluslararası 
birkaç haber ajansmm kesin egemenliei söz konusu. Onlann gözünden algıh· 
yoruz dünyayı. Uluslararası habercillk alanmda başlıca dört büyük kUruluş 
var. AP, UPI, Reuter ve AFP. Dış kaynaklı haberlerin hemen bütünü bu dört 
ajansın tekelinde. 'Görüntü malzemesi sa�layan ajanslann durumu da böyle. 
Visnews, UPI-TN ve CBS egemen durumda pazara. 

Televizyon haberlerinin konulara göre d�ılımına da bakmak gerekiyor. 
Haber saatlerinin büyük bir bölümü siyasal ve askeri haberlere aynIıyor. Bilim· 
sel, toplumsal ve killtürel olaylar çok küçük bir pay bulabiliyorlar kendilerine 
ancak. 

TV Haberlerinde yer alan konular 

siyasi askeri ekonomik toplumsal kültürel bilimsel diter 

IÇ HABERLER 43 II 10 II 10 

DIŞ HABERLER 68 12 4 

Uluslararası haber tekelleri dışında kalan ülkeler, bu ülkelerin egemen
liklerini knınak zorundalar. Azgelişmiş UJkelerin bu zlncirl tek başlanna kır· 
malan çok zor. Işbirlili gerekiyor. Bu konuda Latin Amerika ve Kuzey Arri· 
ka ülkelerinin bazı girişimleri var. Türkiye, şimdiye detin bazı kişisel çabalu 
dışında bu girişimlere uzak kaldı. Gerek haber, gerekse program konusunda 
uluslararası planda yapıcı bir işbirlilinin satlanması çabalarında Tümiye de 
yerini almalı. Yeni dönemde bunun ilk girişimleri bile yitirilen bir yılın kazan· 
cı olabilir. 

özetlemek gerekirse, yeni dönem yayın politikasının şu etkenlerin bir 
a1maşlRı olduRu anlaşılıyor: Büyük 'ölçüde 1974·75 dönemini başarılı gösteren 
faktörler, "kitle beReDisi" kıstasları ve daha küçük ölçüde Şaban Karataş dö· 
nemine tepki ve içinde bulunulan siyasal konjonktürün uzlaşma koşullan. An
cak, 1974·75 dönemi koşullan geride kaldı. O dönemin yayın politikasını o 
günün koşullarından soyutlayıp başarılı olarak delerlendinnekle başlayan ve 
kitle belenisi olgusuyla sona eren öznel kıstaslar dizisi televizyonu bu kapıya 
çıkaracaktı ve çıkardı. Halbuki Karataş döneminin radyo televizyonculuk açı· 
sından yüzkarası olarak nitelenebilecek mirası çok daha iyi delerlendirilebilir· 
di. Ama "nerede kalıruştık beyler" anlayışının ürünü olan bu' program politi· 
kasıyla yüzlerce patlayabilecek bir (ırsat kaçmlıyor. lçinde bulundulumuz si
yasal konjonktürü öne sürmek kolaylıkla sineye çekilebilecek hafinetici bir 
neden deliL. Bu durumda yeni dönem için söylenebilecek tek söz kalıyor: "Eh 
Karataş televizyonundan iyidir." Yoksa " işte televizyonculuk budur" de
Ril. 

( i)  TRT'de Demokrasi Için Diyalog lle Eğitim " Ozgür Insan. Sayı 47. Eylül 
1 977 

(2) Semih Tulrul: 'Türkiye'de Radyo-Televizyon Olaylan" Koza Yay.1 975 

FAŞIZME GEÇIT VERMEYECEOIZ 

Orman lle malara konuşuyor. Sesleri kötülük. 
Programları ve demeçieri bongır bangır zarar. 
Bjr avlanma uçuşu bu. çı'hklllrla 
Kanatlannda felaket taş�orlar halka. 

Gecelerin yıkık euine konar kalkarlar. 
Tırnakları yaramızda, &ancımlZ tazelenir. 
Mutlak bir yararı var bu zararlılann biline 
Yemlendikleri sahiplerine. 

Uçarların alıcı .oyudur u{kumuza solınan. 
Gagalan açık, takla atarak, gözleri hain 
ı.tiyorlar: 
Uykumuzdan vereceliz, emelimizden vereeeliz 
Cok ça/ışacalız, ekonomi kalkınacak 
VercHmiz ke.i/eeek, az kazanacallZ 
Gençlerimiz; vereceliz, .oıyaliıtler;mizi vereeellz 
Alacaklar. 

Ama. insanız biz. 
Her kuşun eti yenilmez, demiyeceliz. 
Faşizme geçit vermeyeeeliz. 

ADEM ATAR 
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Yeni ders yılının başlangıcında: ------

OKULLAR VE 
Ercan EYOBOGlU sıNıFLAR 

Yenı bır ders yılı başlarken ilkö2retlmde sayılar büyUk Türkiye'nin acı 
gerçeklerini yansıtıyor. MEB'nln yayınlanmış en son Istatistikleri 1975·76 öR' 
renlm y�ına alt, ama geçerlılını çok küçük dellşlkllklerle koruyan Ilkölretim 
Tablosu 1977'de şöyle: 

ö treticl sayısı 
ötretmen sayısı 
DersUk saylSl 
Okul sayısı 

Kır 
2 171 000 

107 000 
83 868 
37 900 

Kent 
3 341 000 

66 000 
34 152 

4 100 

Toplam 
5 512 000 

173 000 
118 020 

42 000 

Bölgeler arasındaki uçurumu gözönüne almayan bu �tablo bile aslında 
elitimin yapısındaki eşitsizliIi, çarpıkiılı çok açık bir biçimde yansıtıyor: 
Kırsal kesimde bir okula üç ölretmen bile düşmezken kentlerde okul başına 
düşen ölretmen sayısı 16'dır. Gene, kırsal kesimde okul başına 2,2 derslik 
düşerken kentte okul başına 8,3 derslik düşmektedir. Köy Ilkokullannda gö
rülen nitelik düşüklüfü bir yana, ötretmen dal�ırnı da kırsal kesim aleyhine 
bir dengesizlik yaratmaktadır. 

Aynı dönemde onıokuUarda 1 milyon ölrencl bulundulu gözönüne alı· 
nırsa, yaklaşık her 6 Ilkokul ölrencislnden ancak biri orta okula gldeblliyor 
demektir. 

Gerçekten bugünün Türkiye'sinde elitlmln belirgin özelllll fırsat eşıt. 
lilinin olmayışıdır. Ulusal geUrden. maddi üretimin bölüşümünden aslan payı· 
nı alan çevreler, kültürün, bilginin de en üst düZeyine ulaşabilırken, dar gelirli 
emekçilerin çocuklan ilk adımda ölretlm dışı kalmaktadırlar. Zorunlu oldu· 
Lu varsayılan ilkölretimden sonra hayata atılanlarm çolUnlulu gibi üniversite 
kapısından dönenler de hep düşük gelirli ailelerin çocuklarıdır. 

Kadın erkek eşitlili de eAitimin belirleyici yanlarından biridir. Kır·kent 
eşitsizlili yanında, gelişmiş bölgelerle geri ka1mış bölgeler arasında uçurumlar 
söz konusudur. 

Genel olarak elitimi, özel olarak da ilkölretimi belirleyen özelliklerden 
biri de maddi koşulların yetersizlili. Anayasa'nın devlete yükledili göreve, 
222 sayıJı yasanın emredici hükümlerine karşın, IIkölretim her türlü maddi 
olanaktan yoksun. Okullaşma oranı plan hedenerinin hep altında kalırken 
bütçeden elitime ayrdan pay giderek azalıyor. 

IıköA'retimin giderlerinin karşılanması, il ve köy bütçelerine bırakılmış. 
Okullarla yerel yönetim arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerekir, ne var 
ki, Türkiye'deki uygulama hem yanlış, hem verimsiz: devleti sorumluluktan 
kurtannaktan başka bir amaç taşımıyor. 

Bunun sonucu olarak da, tüm yerleşme merkezlerinin okula kavuştu· 
nılamaması bir yana, önemli sayıda köy okulu tek derslikU olarak yapılabili
yor. Derslikler hem sayıca yetersiz, hem de en ilkel saA:1ık koşullarından bile 
yoksun. Ikili, üçlü,dörtlÜ ölretimle kapasite iistü bir kullanım SÖZ konusu. 

Ders araç ve gereçleri, gerekli donaton nitel ve nicel olarak yetersiz. 
Oyun bahçeleri ve gereçleri yok. Kafaca gelişmesi yetersiz ve çarpık olan ku· 
şaklar, beden eRitimi ve sporda da "düzenin kurbanı" oluyorlar. 

Genel olarak eRitim, özel olarak da ilköRretlm, bilime ve ülke gerçek
lerine ters bir içerik taşıyor. Programlar, batıda kullanılıp terkedilen pedagoji 
ilkelerine dayanıyor. Köy enstitülerinin estirdili o kISa ömürlü olumlu hava 
dışında eRltime hep bu dış etkenler, hep emperyalizm yön vermiş. 

özü ile havada, üretim sürecinden kopuk bir eRitimdir bu. Okul, top· 
lumsal yaşamın dışında yapay bir kurumdur. öRrenciye orada bilimsel yanı 
olmayan bir ylRın gereksiz bilgi aktarıhr. Yöntem,dUşUnmeyi, araştlmlayı, 
eleştirmeyi deRii, ezberlemeyi gerektiren sakat bir yöntemdir. Yetenek geliş· 
tirici bir elitim deAildir bu, verdili bilgilerin uygulanabilirliII de yok gibidir. 
ötretmene aklın alamıyacaRı kadar alır bir killfet yükler. 

Son yıllarda bir yaz-boz tahtasına dönüştürülen eRitim programlarının 
temel belirleyici özellikleri bunlar. Me'nin getirdlll tek ders kitabı uygulama· 
sı bu blUm dlŞı uygulamada önemli bir aşama. Başlangıcından beri eRItime 
damgasını vuran bilim dışı ve egemen ideoloji, böylece cepheden saldırıya geç. 
tl. 

Anayasa'nın 50. maddesine göre " ilkölretlm kız ve erkek bütün vatan. 
daşlar ıçın mecburidir ve devlet okullarınaa parasızdır." Oysa bugünün Türki. 
yesinde okul çalı üslündeki nüfusun % 50'ye yakını "zorunlu" IIköaretim bir 
yana, okuma-yazma bilmemektedir. Okullaşabilecek çocukların çok önemli 
bir bölümü Ise okula gidememektedir. 

Okula gidenler için geçerli olması gereken parasızlık ilkesi de kal ıt üze
rinde kalmaktadır. Başını alıp giden fiyatlarla her geçen gUn satınalma gUcUnu 
yitiren aileler, son kaRıt zammı ile bir kat daha sömUriiye açılmışlardır. Ders 
kitaplarının, araç ve gereçlerin devletçe sallanması gerekirken, özellJkle kırsal 
kesimde okuııarın pek çok gereksinmesi, zaten dUşük bir geliri olan ölretmen 
tarafından karşdanmaktadır. Kayıt sırasında, karne verilişinde, diploma aşa
masında ölrencl veHleri açıktan açlRa sömUrülmektedir. özeIUkle kış ayların. 
da köy okullarının yakıt ve ısıtma gereksinmesi ölrencllerin maddi katkıları 
ile karşdanmaldadır. Böylece, parasız eAitlm ilkestni getiren Anayasa'nın bir 
temel hükmU daha ayaklar altına alınmış olmaktadır. 

Hepimiz ezbere biliriz. Ilkokullarm a('ılmasıyla yeni yeni milyonlarca 
bellek de ezberleyeeek. ölretmen sınıfa girdilinde ayaaa kalkılacak ve "Gü
naydın·Salol" dan sonra hep birlikte söylenecek: "Türkiim, dolruyum, çalış· 
kanım ..... 

DoRnıluk, kuşkusuz bir erdem. Ne var ki ilkokul çocuklarının bile ka· 
falarını karıştıran demeçler hiç de bu ilkeye uygun dUşmüyor. Zam yok, den
di, zam geldi, hem ne geliş. 15 gUn önce kolera yok, akut balırsak enfeksiyo
nu var dediler, bugUn klorlanmamış ve kaynatılmamış su içilmesinı, kullanıl. 
masmı yasaklıyorlu. Siz bu işın dolruluk derecesini anlıyor musunuz, çocuk· 
lar? Doktorlar, yetklll uzmanlar kolera derken yüksek erdemli biiyüklerimiz 
neden dolruluı söylemiyorlar dersiniz? 

Ya şu sayın Dlyanet Işleri Başkanının TV'deki ateşten demecine ne 
demeli? Bilim .adamı sıfatları da taşıyan Doç. Or. Süleyman Ateş efendimiz 
buyuruyor ki: Kolera var mı , yok mu konusunda kararı hükümet verir. Ne 
dersiniz, çocuklar, çok başarısız bir ab\ak dersl, delil mi? 

ılkölretim haftasını işte bu verilerle, bu gerçeklerle "yaşadı" Türkiye. 
Oysa gUnümüz dUnyasında giderek daha çok benimsenen pek çok sayıda yeni· 
lik elitimi temelden deliştiriyor. Bu yeniliklerin ço#u, sosyalist ülkelerde ge
liştlrllip çaldaş elitime kazandır�an ilkelerdir. Iık ölretimden başlayarak 
tüm elitim aygıtını ele geçirip faşistleştirmeyi temel amaç edinen Me'nin 
bunları benimsemesi ve uygulaması elbette beklenemez. Ne var ki okulun ve 
elitimin demokratikleşmesi ve çaRdaşlaşması için şimdiden yapılabilecekler 
ve yapılması gerekenler vardır. 

Bir kez, elitim bilimlerinin ortaya koydulu aşılmaması gereken üst 
sınırlar söz konusudur. Bir sınıftaki ölrenci sayısı, ana okulu için 20, ilkokul 
için 25 ve orta ölretlm kurumlarında 30 sınınnı aşmamalıdır. Oysa, Türkiye' 
de kentlerde bir sınıfa ortalama 95 öRrenci düşmektedir. Bu rakamlara ulaş' 
mak ,daha çok yatırımı, GSMH dan daha yüksek bir oranın eRitime ayrılma
sını gerektirecektir. 

Yenileştirilmlş çaldaş bir pedagojinin uygulanması başlıca üç alanda 
gerçekleşecektir: 

- O kul programlarının yeni amaçlara göre düzenlenmesi gerekir, 
- Tebeşir, tahta, silgi üçlüsU, yerini daha medom ve bol sayıda araç· 

gerece bırakmalıdır, 
- Her düzeyde iyi yetiştirilmiş ' yeterli sayıda bir ötretim kadrosu bu

lunmalıdır. 
Bu koşulların yerine getirilmesinde ölretmenlerle elitim emekçilerinin 

sendikal örgütlerine oldulu kadar öRrenci vetilerine de önemli görevler düşe
cektlr. 

"RokomlDrlo Büyük Türkiye " diye günah çıkaran sermaye basını do ilkögre
timde ahIDk dersi için bir yüce örnek oluşturuyor. 

" Günaydın. 
- Sağol, Tiirkiim, dolruyum ... .. 

Cumhuriyetten bu yana yenı nesti yaratacaRı söylenen öRretmen, özel· 
likle de ilkokul ölretmeni, toplumda sürekli bir deler kaybetme süreci içinde. 
Birey olarak en kötü, en elverişsiz koşuııarı altında özveriyle çalışan ölret
men, bugün aldıaı aylıkla bir kira giderini bile karş�ayamaz durumda. 

Bu maddi sömürii yanında ötretmenlik, bir meslek·olarak da sürekli iti· 
bar yitiriyor. Toplumda yaygınlaştırılan delerler Içinde öaretmen, "hiçbirşey 
olmayan" kışı olarak ele almır oldu. Hiçbir pedagojık yeterUkleri olmayan Use 
mezunları, salt bir toplumsal patlamayı önlemek te\a,ıyla Ilkokul ötretmenl 
yaptldı. 

Oysa çaadaş bir elitimde Itici güçlerin ba,rnda ölretmen (elir. Toplum· 
daki dellşmelere, gelişmelere ayak uyduramıyan, kendini çok yönlü olarak 
yenileme yetenelinden yoksun, pedagojlnin karşılaştıtı yeni !Orunlara çözUm 
getıremeyen biri elitimi nasıl yürüleblllr'l • 

Bugün Ilkokul ölretmenlnln en az ön lisans düzeyinde bir titrenlmden 
geçmesi gerektilinde herkes birleşiyor. Yenı ders y�ına başlarken 'nIiklye'nln 
öAretmen yetlştlrme poııtikası ise, taşistlerce saptanıyor. ötretmene toplum· 
da hakettlRI yeri vermemek bır yana, onu büsbütün kulla,tıran bır IqI&t kıs
kaç oluşturuluyor. 

ölretmenln ean gUvenliII yok. ötretim"'itim özcürlüfü yok Yilnetim. 
le ilişkilerinde anti-demokratik bir baskı allındı. örgütlenme hakları ", ola· 
naldan kısıtlı. Tüm bu elverişsiz koşullara karşın o, daha demokratik bır eli· 
tim, daha demokratik bır toplum Için savaşıyor, direnlyor. Çünkü okul ve eli
tim, gnıflardan ve sınıf mUcadeleslnden balonsrz delil. ÇUnkü okul ve eRitlm, 
baRımsızhk, demokrasi, sosyaUzm mücadelesinde hem bir amaç, hem de bir 
mevzi. 
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