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mahalle Ilçesi 'nin �üzenlediRi Faşizme Karşı Birlik i ve Dayanışma Gecesı başanyla yapıldı. 
Gecenin yapıldıRı Seyran Sineması'nı büyük bir 

ço�unlukla işçiler ve aileleri doldurmuştu. Yenime- , 
K' A R S 

i r::tik taleplerin�en kaYmlklan!r ve giderek politik bir 
o�l� eylem ve kItle hareketlerıyle beslenir, oluşur bu 
b�r/ık .. Sosyal .demokrasinin, faşizme ilgiBizliki iBe il
gıyle ızlenme/ı ve bu ilgiBizlik kırılarak sosyal demok. 

, rasi de anti-faşist sa{lara çekilmelidir. " 
halle'run Şentepe, Güzelkaya, Varlık Mahallesi, Gazi 
Mahallesi, Beştepeler, Demetevler, Karşıyaka, Macun
köy. ve Sincan semtlerinden gruplar gelmişti. Yenima
haııe ılçesi dışından gelip geceye katıııın emekçiler ve 
gençlerle birlikte Seyran sinemasının uzun zamandu 
görmediAi renkli ve coşkulu bir kalabalık oluşmuştu. 

BIR YAN çIZME .. 

Gecenin açılış konuşmasını TİP Yenimahalle İlçe 
Başkanı yaptı. Mehmet Kök özaltınh konuşmasında, 
Yenimahalle'de ilerici çalışma yapan tüm örgütlerin 
geceye katılmasının saAlanması için kurulan ilişkileri 
anlattı. Ilçe içinde ilerici siyasi parti olarak TİP dı
şında CHP vardı. Demokratik örgüt ve derneklerden 
ise Sincan TöB-DER, Sincan Halkevi ve Yenimahalle 
Halkevi vardı. TİP İlçe Başkanı CHP ılçe Başkanı ile 
konuşabilmek için en az altı kez CHP ilçesini aradı· 
Aını, karşısına hiçbirinde yetkili bir yöneticinin çık' 
madlA:ınl söyledi. Ancak CHP Ilçe Gençlik KoLu Baş
kan ve sekreteri ile görüşme sa�lamalan istenmiş hem 
de kendilerine CHr'nin hem ilçe düzeyinde hem de 
Gençlik Kollan olarak gecede konuşma yapmalannın 
arzu edildiA:i söylenmişti. Cevap olarak, kendi kişi
sel görüşleri olarak Ilçe içinde dayanışma için atıla
cak bu adımı olumlu karşıladıklarını ancak üst kade
melere danışmaları gerektiA'i söylenmişti. Daha sonra 
ise Gençlik Kolu Başkanı üzülerek katılamayacakları
nı belirtmişti. Ancak CHP Gençlik Kolu Başkanı aynı 
zamanda Yenimahalle Halkevi Başkanıydı. Kendisine 
bu durum hatırlatıimış ve Halkevi Başkanı olarak 
katllabileceAi söylenmiştLDüşüneceAini söyleyen Baş
kan 'dan olumlu veya olumsuz bir cevap alınamamıştı. 
Bu duruma [aAmen Gecenin yapılacaA'1 gün TİP ılçe 
Başkan ve Sekreteri CHP Uçe Lokaline giderek Ilçe 
ve Gençlik Kolu yöneticileri için on adet davetiye 
bırakmışlardı. Bu çabalara raAmen deAil konuşmacı 
olarak katılmak, cı-iP yöneticileri geceyi izlemek için 
bile gelmemişlerdL özaltınh doA'ru bulunamayacak 
olan bu tavn salonda bulunan herkes adına kınadı ve 
kınama salonda bulunanlann a1kışlarıyla karşı1an�l. 

TöB,DER ADıNA YAPILAN KONUŞMA 

Gecenin İlk konuk konuşmacısı Sincan TöB
DER adına dernek sekreteri Muharrem Yılmaz oldu. 
Konuşması yer yer alkış ve "Faşizme Geçit Yok" slo
ganlarıyla kesilen Muharrem Yılmaz özetle şunları 
söyledi: 

nR1YD$ 

BiRLiK VE 

DAYANISMA 
, 

GECESi ... 
"t)/kemiz pahalılığın, işsizliğin, yokluğun, yok· 

sulluğun ve kuyrukların kol gezdiği bir ülke oldu. 
Bunlar yetmiyormuş gibi faşist &aldınıar, öğretmenler 
üzerindeki kıyımlar giderek yoğunlaşıyor. Gecekon
dular işçi ve emekçi halkımıza çok görülerek başları
na yıkılıyor. Tüm bu olup bitenlerin temelinde, em
peryalizme bağımlı büyük burjuvazi ve onlann ortaRı 
büyük toprak sahipleri vardır. Yani ülkemizde ve dün
yada emperyalizmin. ve faşizmin kökü kazınmadıkça 
bütün bunlar şu ya da bu biçimde var olacaktır. Dün
yada ve ülkemizde kapitalizm kronik bUTUJlımlarından 
birini daha yaşıyor. Kapitalizm bu bunalımlarından 
kurtulabilmek için yine işçi ve emekçilerin lokmakm
nı küçüllecek, yine devrimci hareketi, toplumsal hare
keti boğmaya uğraşacaktır. ışte ülkemizdeki olup bi
tenler bu oyunlann bir parçası ve uzantısıdır. Bu du
rumda tüm ilericilere, demokratlara, yurtseverlere, 
sosyalistlere düşen ödev zaman yitirmeden,. ortak 
noktalarda ve belli hedeflerde birleşerek emperyaliz
me ve faşizme karşı işbirliği ve dayanışmayı sağla
maktır. 

HA ma bu iş, bir sınıf mücadelesi olduğuna göre: 
işçi sınıfının politik gücünün öncülüğünde, tüm de
mokratik kitle örgütlerinin desteği ve katılımı sağlana
rak yapılmalıdır. Böylesine önemli bir güç birliği hare
keti ne sendikaların ne de tek tek kitle örgütlerinin 
başaracağı bir olgu değildir. Hele kimilerinin yaptığı 
gibi ne gazete köşelerinde, ne de bÜıtenlerle çözülmez. 
Hayatın her alanında halkın somut ekonomik, demok-
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HALKEVI BAŞKANı KONUŞUYOR 

Ikinci konuk konuşmacı Sincan Halkevi Başkanı 
Kemal KalaycıoRlu idi. Kemal KalaycıoRlu özetle şu 
sözleri söyledi: 

"ıkinci MO'nin oluşmasıyla birlikte faşist tırma
nış alabildikine yoğunlaşmıştır. MC'nin ekonomik 
tedbir diye halkın sırtına yüklediği aslında tekelci 
para babalannın ekonomik bunalımına Çare için yapı
lan zamlar, devalüasyon, aynca politik tedbirler diye 
baskı araçlarının geliştirilmesi için yapılan �alışma· 
lara karşı, demokrasi saflarında güçbirliRi ve cephe 
çaRnlarl gelmeye başlamıştır. Bu sevindirici ve olum· 
lu bir gelişmedir. Zaten bu objektif duruma karşı an
ti-faşist mücadele tüm devrimci demokratik güçlere 
kendini dayatmıştır. 

"Vlkemiz topraklan üzerinde sosyalist hareketin 
birtilinin sağlamlmayışı ve demokrasi güçlerini top· 
yekün seferber edememesi MC 'ye ve onun şahsındaki 
faşist tırmanışa gereken cevabı bugüne kadar vereme· 
miştir. Demokratik güçlerin bir yıldır yapmış olduk- .. 
ları çalışmalarda başarı kaydedilmiş ise de genel ola
rak hareketin dağınıklığı vurdulumuz yerden ses çı· 
karmamıza engel olmaktadır. Cephe meselesinde sınıf
sal bakış açısı yerine grupçu, subjektif ölçütler ön 
plana çıkartılmakta, DıSK tarafından yapılan UDC 
çağrısı ilkesizliğine ve bu konuda en ufak bir yol alı
namamasına rağmen hôlô savunulmaktadır. Bu me
seley; sosyalistler çözer, ekonomik demokratik örgüt
ler değil. 

''Bizce yapılacak CHP 'nin dışında sosyal varlık 
olan siyasi çizgilerin ortak düşmana karşı program çı
kararak anti-faşist güçbirlilini satlaması, giderek or
tak bir cephe yaratmaları için çalışma yapmalandır. 
Bu yol halkımızın kurtuluşunun yegane temirnıt, ue 
güvencesidir. Bu olanağı sağlayan arkadaşlara teşek
kür ederim. " 

FAŞIZME KARŞI MOCADELE, 
SINIF MOCADELESIDIR 

Gecenin son konuşmacLS1 TİP MYK üyesi ve Sos· 
yal-ış Sendikası Genel Başkanı özcan Kesgeç idi. öz· 
can Kesgeç'in konuşması ilgi ve coşkuyla dinlendi. 
özcan Kesgeç özetle şu konuşmayı yaptı: 

"F!Jşizme karşı mücadele, özünde bir ıınıf müca
delesidir. Anti-emperyaliBt mücadele ue anti-faşist mü
cadele, emperyalizmin ve faşizmin kaynaklandı'ı eko
nomik sistemin temellerine karşı da mücadeleyi gerek
tirir. Bu demekh"r ki, çakımızda bağımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi bir bütündür. Em
peryalizmin ve faşizmin en tutarlı ve kararlı düşman
ları işçi sınıfı sosyalistleridir. Yalnız kapitalizme karşı 
sosyalizm için mücadelenin değil aynı zamanda anti
emperyalist ve anti-faşist mücadelenin ele öncü gücü, 
itici, motor gücü işçi sınıfıdır. ışçi sınıfının, kapitaliz· 
me karşı sosyalizm için iktidara yürüyen örgütlü poli
tik hareketidir. Gündemdeki aml sorun faşizme karşı 
demokratik toplumsal muhalefetin örgütlenme'i, tüm 
ilerici, yurtseuer, demokrat güçlerin ortak bir eylem 
platformunda birleştirilerek anti· faşist cephede maddi 
bir güç haline getirilmesidir. 

Ne var ki birlik sorunu, kısa vadeli, sınırlı, geçici 
bir görev delildir. Hareketin belirli dÖnemlerinde da
yatan ama daima sosyalistlerin temel görevlerinden bi
risi olarak ,jjnemini koruyan bir sorundur. Birlik ey· 
lem içindir. Onun özü eylemdir, harekettir, mücade
ledir. Bunun içindir ki faşizme ve emperyalizme karşı 
iş ve güçbirliği, soyut, içi boş, geçersiz,yapılan ama sa
hip çıkılmayan birlik çağrılan ile gerçekleştinlemez. 
Birlik, ilerici, demokrat kitle örgütlerinin ve diğer güç
lerin tavanda değil, tabanda� anti-emperyalist ue anti
faşist tüm insanların bütünleştirilmesi çabası içinde, 
gerçekçi ve geçerli somut mücadele hedefleri dolrul
tusunda kalıcı biçimde oluşturulabilir. ışçi sınıfı 50" 

yalistl�ri işte bu anlayış ve yaklaşımla empe� 
ve faşızme karşı ilerici, demokrat, yurtsever güçlerin 
ilkeli ve tutarlı iş ve güçbirlilinin temellerini atma 
yükseltme mücadelesi içindedir, " ' 

SON BOLOM 

Konuşmalar bittiRinde kürsüye bir de dayanıtma 
me.ajı iletildi. Mesajda şunlar yazıyordu. 

"Partinizin düzenlemiş oldulu fatizme kar,ı,ü.;
birliRi "ecesinde rizinle beraber olmaktan kıvanç du
yuyor ve her zaman ta.oizme kar,ı mücadelede yanı
��� �1:::ı�;7,';�zu belirtiyoruz, Sincan GençUk ve 

Gecenin ikinci bölümünde ışçi Kültür Koıoau dev
rimci martlar ve türküler ve ,Urlerle ıecenin COpUlU
nu arttırdtlar. 

Türkiye ı,çi Partili üyui oaan Rah.mJ Saltuk ı. 
h�rke.çe büyük bir ze'9)(le dinlenen parçalanylaıece
nın coşku.unu tamamladı. 

• 

J 



FASizME KARSI 
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BiRLiK SORUNU 
Behice BORAN 

Zamlar, paranın değerinin düşürülmesi, enerji kesintileri, geçim zorluğu, 
MC ile ana muhalefet partisine ilişkin tartışmalar her ne kadar gazete manşet
lerinde yeralmayı sürdürseler, günün canlı konuları olsalar da, ülkenin geleceği
ni belirleyecek olan temel güncel sorun, büyük burjuvaziye ve onun iktidarı 2. 
Milliyetçi Cephe koalisyonuna - ve her ikisinin bağlandığı emperyalizme -
karşı etkin bir kitlesel demokratik mücadelenin yürütülmesidir. Söz konusu 
sorunların, zorlukların bu düzen çerçevesinde dahi olabildiğince halk kitlele
rinde" yana çözüme zorlanabitmesi, faşizmin geriletilebilmesi ve düzenin de
ğiştirilmesi olasılığını" gerçekleştirilmesi bu mücadeleye bağlıdır. O nedenle 
bu yazımızda da demokratik kitlesel mücadele konusu üzerinde duracağız. 

Demokrat, ilerici, sol, sosyalist güçlerin örgütlü iş ve eylem birliği hangi 
temel üzerinden, hangi yöntemle gerçekleştirilecek? Bu soruyu cevaplarken, 
kuşkusuz, bilimsel sosyalizmin klasiklerinden ve dünya pratiğinden öğrene
ceklerimiz var. Ama bu edinilen bilgileri Türkiye'ye olduğu gibi aktarmakla 
sorun çözülmez. Hiç unutulmamalı: devrimci teori olmadan devrimci eylem 
olmaz; ama devrimci teori somut durumların somut tahliliyle oluşturulur. Bi· 
limsel sosyalizmin teorisinden ve pratiğinden edindiğimiz bilgiıeri verili bir 
andaki somut durumların somut tahlilinde değerlendirmek gerek. Somut du
rumların somut tahliliyle bütünleştirilmeden söz konusu bilgiler işe yaramaz, 
yanlış sonuçlara bile götürebilir. 

Somut durum ne? Bir yanda siyasal partiler var, bir yanda demokratik 
kitle örgütleri. Güncel, ivedi sorun bu iki tür örgütlerin biraraya gelip ortak bir 
eylem programı üzerinde anlaşabilmeleri ve ortak eylemler düzenleyip yürüte
bilmeleridir. 

Faşizme ve işbirliği yaptığı emperyalizme karşı örgütlü, birleşik müca
dele yürütülebilmesinde başta gelen önemli sorun, neden öncelikle soldaki par
tilerin birliği, bir cephe oluşturması değildir de, siyasal olan ve olmayan iki 
kategoriden örgütlerin güç ve eylem birliğidir? Türkiye'nin somutundan ötli"Ü. 
Türkiye'nin tarihsel gelişme özgliılüğünün bir sonucu olarak işs:i sınıfının siya
sal hareketi ve örgütlenişi ekonomik hareketinden ve örgütlenişinden daha 
geri kalmıştır. Dünyanın her yerinde işçi sınıfının ekonomik hareketi ve örgüt
lenişi kendiliğinden �uşmuştur, siyasal örgÜllenişi ise bilinçli,mücadeleci bir 
çabayla daha sonraları daha büyük zorluklarla gerçekleşmiştir. Türkiye'de ise 
bu farklılık daha büyük olagelmiştir. 

Bu koşullarda, daha ilk baştan .soldaki siyasal partilerle demokratik kit
le örgütleri biraraya gelip güç ve eylembirliğini aramak ve bulmak durumunda
dırlar. (Bugün Türkiye'de işçi sınıfının politik hareketi mevcut çeşitli örgüt
leden birinde odaklaşma süreci içinde olduğundan, işçi sınıfının partisini 
şimdilik "soldaki partiler" içine katmakla yetiniyoruz.) Soldaki partiler önce 
anlaşıp "cephe" kursunlar, sonra demokratik kitle i"rgütleriyle ilişki kurarlar, 
onların güç birliği hareketlerini desteklerler görüşü de pratikte sonuç alma ye
teneği olmayan, en azından, işin kotarılmasını gereksiz yere uzatacak bir gö
rüştür. Kaldı ki, yalnızca partiler ve onların merkezleri düzeyinde bir birlik ön
görülwğünde CHP hesaba katılmadan olmaz. Ciddi, gerçekçi olmak gerek. 
Işçi sınıfının partisi olmak iddiasındaki partiler ciddi olmak durumundadırlar. 

Sendikalar ve kimi diğer demokratik örgütler belli ölçülerde fiili kitlesel 
tabana sahip ve de politize örgütler olduklarına; güç ve işbirliği konusunda da 
kendi aralarında girişimlere, bildirilerle görüş açıklamalarına da başlamış ol
duklarına göre, siyasal partilerle niye biraraya gelip bir birlik oluşturmaya git
sinler? sorusu akla gelebilir. Şundan ötürü: Verilecek mücadele faşizme ve iş
birlikçisi emperyalizme karşı - somutunda, büyük burjuvaziye ve onun 2. 
Milliyetçi Cephe iktidarına karşı - bir mücadeledir; ve bu da siyasal bir müca
deledir. Nihai hedef iktidarı almaktır. Bu mücadelenin kapsamının, biçiminin, 
yöntemıerinin saptanması ve iktidarı hedef alan politik bir düzeyde yürütülme
si, sendikaları ve diğer demokratik kitle örgütlerini aşar, onların işlevi değil
dir. 8u işlev işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinindir. 

Demokratik kitle örgütlerinin esas uğraş konuları olan, kendi kitleleri
nin sosyal, ekonomik hakları genel olarak demokratik hak ve özgürlükler soru
nu ile ve iktidarın güttüğü politika ile sıkı sıkıya bağlıdır. Kitleler ve örgütleri 
bu bağlılığın bilincine her geçen gün daha fazla varmaktadır. Bundan öti6ü de
mokratik kitle örgütleri bugün anti-faşist, anti-emperyalist, anti-tekel düzeyde 
politize olmuş durumdadırlar. Bununla beraber, kitle örgütlerinin bu düzey
lerde kendiliklerinden politize olmaları yanlış, zararlı yollara da götli"ebilir. 
Demok�tik kitle örgütleri işçi sınıfının bilimsel sosyalist siyasal hareketinin 
eksenine oturmuş bir çizgi üzerinde eyleme geçebildikleri, işçi sınıfının sosya
list hareketiyle uyumlu ilişkiler ve eylemler içinde olduklan takdirde bu poli
tikleşme doğru ve yararlı olur. Ama böyle bir politikleşme halinde dahi de· 
mokratik kitle örgütleri politik partilerin işlevlerini yüklenemezler, yerini ala
mazlar, çünkü onların esas, özgm uğraşlan politika ve politik iktidar değildir. 

Bununla beraber, sırası gelmişken şu noktayı da altını çizerek belirte
Jim ki, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi öznel iistmlük iddialarıyla kendi
sini kabul ettiremez. Teorik ve eylemsel pratiğiyle kendisini kabul ettirebilirse 
enirebilir. Iddialarla değil, hareketi yönlendirebilmer.in gereklerini fiilen yeri
ne getirerek öncülil�ünü kanıtlar. 

Türkiye'nin bugiiıkü durumunda yapılacak iş siyasi olan ve olmayan ör
gütlerin eşitlik ve serbest tartışma koşulları altında bir araya gelerek faşizmi 
ve dayandığı emperyalizmi hedef alan somut eylemler planlamaları ve prog
ramlamalarıdır. 8u ortak eylemler giderek ortak, toparlayıcı yasal bir örgüt
lenmeye yol açabilir, açmalıdır. Bu oluşturuldıktan sonra örgütlenme yurt 
çapında ve toplumun her kesiminde yapılabilir. Gerçek ve büyük bir kitlesel 
tabana oturacak hareket mutlaka CHP'yi de etkileyecektir;bir yandan taban
dan eylemlere katılma yönünde baskı gelecek, öte yandan yerel birimlerden 
katılmalar olacaktır. 

Türkiye'nin bugünkü somut durumunun somut tahlili böyle bir işbirliği 
ve örgütlenme anlayışını ve pratiğini zorunlu kılmaktadır. 

Ileri sürülen her görüşte, her öneride sosyalizmin klasiklerine başvunnak 
gereksinimini duyanları rahat ettirmek için söyliyelim: Politik amaçlarla poli
tik mücadele vermek için siyasi olan ve olmayan örgütlerin biraraya gelmeleri
nin ve eylem birliği etmelerini" sosyalizmin klasiklerinde de, dünya pratiğinde 
de yeri var. 



ANTi-KOMüNiST 
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• Son bir haftanın birbirinden kopuk 
ve yüzeysel gözüken gelişmeleri, gerçek
te Türkiye'deki derin toplumsal ve poli
tik bunalımın boyutlarını gösteren belir
tilerdir. Milyonlarca yurttaş! tehdit eden" 
kolera salgını karşısında gösterilen vur
dumduymazlık, haccın yasaklanıp ya
saklanmaması konusunda oynanan ko
medi, enerji bunalımırun hafta sonuna 
doRru yeniden günceııeşen ve hükümet 
yetkililerinin yüzünü klZartan yeni görü
nürnleri, bütün alanlara yansıyan çürü' 
menin karşısındaki mütebessim kanım
ma tavn, sadece ve sadece bunalımın de-

rinleşmesinin yansıma1andır. Türkiye' 
deki ekonomik ve toplumsal sistemin 
çelişkilerinin derinleşmesi, hazlı, top
lumdaki bütün kesimleri etkisi altına 
alan genel bir bunalıma dönüşmekte, ye
ni çözüm yoııannın arayışı bütün kesim
lere yayılmaktadır. 

ANTiKOMüNIzM MI, 
DINSEL GERiCiLIK MI? 

Gerçekten de, O rtadoA:u ülkelerinde 
yaygınlaşan kolera salgını ile hacca gidiş 

DtSK-KENT 

APı VB KREDi 

BANKASINA 

"Yapı" 
ve "Kredi" 

Son günlerdeki gelişmelere akıl sır ermez oldu. 30 Eylül tarihli Vatan'da 
"DisK-KENT in Vapı ve Kredi BankaSl·na deVfedildiği" haberi yer alıyor. 
Habere göre, yapılan anlaşma gereğince, konut için kurulan bütün şirketler 
de bankaya devredilmiş oluyor. 

Haberde bir başka ilginç bölüm var: Aynen şöyle: 
"Elde edilen bilgiıere göre, DISK Genel Başkanı Kemal Türkler bu ayın 

başlarında D ISK'e yeni katılan ve Yapı ve Kredi Bankası işçilerini" örgütlen
diği Bank-Sen Sendikası genel başkanı tarafından sendikanın Bayramoğlu' 
ndaki tesislerinde on gün kadar konuk edilmiştir. Bu arada Bayramoğlu'nda 
bazı tanınmış işadamlarının da tatil yaptıkları ileri sürülmektedir. 

"DIsK Genel Başkanı ile Bank-Sen Sendikası genet başkanlarının görüş
meleri sonucunda D ISK-KENT'in Vapı ve Kredi Bankası'na deVfedllme ko
şu llarının ele alındığı bildirilmektedir," 

Aynı tarihli Politika'da ise Bank-Sen'le ilgili bir başka haber yer alıyor. 
Bu habere göre Bank-Sen, "UDe'nin yaygınlaştırılması için göreve hazır ol
duğunu" belirtiyor. Bank-Sen UOC'nin yaygınlaştırılması ve hayata geçiril
mesi için elinden geleni yapacakmış. 

Bu karmaşık işlere açıklığı yine de bir Politika yazarı getiriyor. Aynı ta
rihli Politika'da bir yazar şunları söylüyor: "Bir 'ilerici' gazete, bir sohbet 
yazısında, şöyle bir geçerken - üstelik de kötü bir istihbaratla - UDC'nin de 
OiSK-KENT'e benzeyeceğini, yani tutmayaca�ını, unutulup gideceğini yaz· 
maktan çekinmedi ... " 

Yavaş yavaş, bir türlü akıı sır erdirilemeyen işlere, bu işleri akıı sır erdi
rilmez hale getirenler ışık tutmaya başlıyor. 
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sorunları, yakın zamanlarda iilkemizi ge· 
niş boyutlarda ilgilendireceAe benzemek
tedir. Sorunun ciddili�i, Türkiye sınırları 
içinde kolera vakası saptanmasının Sa�
lık BakanlıRı tarafından bile resmen açık
lanmasıyla ortaya çıkrruştır. Ancak hü
kümetin MSP kanadının kolera salgını ve 
hac konusundaki tutumu, sorunu özel
likle derinleştirmektedir. 

Türkiye'nin en etkin ve en hareketli 
muhalefet (!) partisi görünümüne bütün
meye çalışan MSP liderlerinin yeni ma
nevrası, artık üç hükümet ortaRımn kar
Şılıklı taktiklerinin sınırlarını aşmıştır. 
MSP, dinsel deRerlerin etkisi altında ge
niş kitleleri kendisine baRlı tutabilrnek 
için, milyonlarca yurttaşın hayatım 
umursamamaktadır. MSP liderlerinin, 
Ortado�u illkelerinin en yüksek sallık 
yetkililerinin resmi açıklamalarını bile 
reddetmeye yelteniş1eri, anık Türkiye' 
nin insanlannı gülmeye deRil, açıkça la
net okumaya yöneltmektedir. 

MSP'nin hac konusundaki tutumu, 
bir başka yönde de kullanılmaya çalışıl· 
maktadır. MSP liderlerinin ölçüsüzlüRü, 
AP ve MHP'nin "ciddiliRini" ispatlama
ya çalışan çevrelerin eline yeni bir fırsat 
vermiştir. AP ve MHP'nin, kolera salgını 
tehlikesi karşısında hacca gidişin yasak' 
lanabileceRini ima eden bir tutum takın
maları, AP ve MHP'nin, sözde dini poli
tikaya alet etmekten vazgeçtikleri biçi
minde yorumlanrnek istenmektedir. Baş
ka bir deyişle, AP'nin de MHP'nin de, 
Türkiye'de, geniş kitleleri ideolojik ola
rak yaru1tmanın ve onlan insanlık düş· 
manı deRerlerle şartlandırmanın asıl ön· 
CÜıüRünü yaptıklan gizlenmeye çalışıl' 
maktadır. AP ve MHP, Türkiye'de anti· 
komünizmin ve faşist demagojinin şam· 
piyonluRunu yapmaktadırlar. MSP'nin 
din sömürücÜıüRünü, AP'mn ve MHP'nin 
aptikomünizmini ve faşist demagojisini 
gizlemek ya da haklı çıkarmak için kul
lanmak, emekçi halka karŞı işlenebile
cek en büyük suçlardan biridir. 

Antikomünizm yarışında gericiler el
bette kendilerinden başka' kimseye �ız 
açtırmamaya çalışmaktadırlar. MSP de 
sorumsuz tutumunu sözde haklı göster
mek için rahatça antikomünizme sanı-

maktadır. Son haftalarda Milliyetçi Cep· 
he içinde reklarruna özel önem verilen 
MSP'1i ıçişleri Bakanı Korkut Özal'ın 
"Koleramn Rusya'dan geldiaini" bildir· 
mesi(!) bunun en iyi örneRidir. 

Gerici güçlerin ve onların temsilcisi 
Milliyetçi Cephe'nin antikomünist saldı· 
n hazırlıklan, ciddi kanıtlarıyla kendini 
belli etmeye başlamıştır. Milliyetçi Cep
he, işçi sınıfını ve emekçi kitleleri ezen 
ekonomik saldınsını antikomünist bir 
kampanyayla birleştirerek, kendisine 
karşı yönelen tepkileri etkisizleştirmek 
ve yeni saldırılara hazırlanmak çabasın
dadır. Bunun en tipik belirtisi Türk-ış'in 
san yönetiminin hükümete vermek üzere 
hazırladıRı sözde "muhtıra" olmuştur, 
Türk·ış yönetimi, antikomünist kampan· 
ya hazırlıklarını yürürlüRe koymanın ilk 
adımını MiHiyetçi Cephe adına atmış 
bulunmaktadır. Antikomünist kampan· 
yanın genişletilmesi do�ruItusunda yeni 
gelişmeler şaşırtıcı olmayacaktır. 

P AR A  FONUVLA P AZARlıKLAR 
SüRüVOR 

Bir yandan Milliyetçi Cephe hüküme
tini ülkenin iç sorunlanna eA:ilmiş gibi 
gösterme çabalan sürerken, di�er yan· 
dan emperyalist ekonomi kuruluşlarıyla 
pazarlıklar da sürdürü1mekteçlir. Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın ABD'de yaptı
Rı temaslar ve Türkiye dönüşündeki açık' 
lamaları, gerici iktidann ülkemizin ba· 
RımsızhRı için yarattıRı yeni tehlikelerin 
boyutunu ortaya koymaktadır. Milliyet· 
çi Cephe iktidarı, başta Uluslararası Para 
Fonu olmak üzere emperyalist ekonomi 
kuruluşlarının destetini kazanabilmek 
için, Türkiye'nin baRı.msızlığından her 
türlü tavize hazır olduRunu göstermekte· 
dir. 

Milliyetçi Cephe iktidarının emperya· 
lizmin ekonomik ve politik merkezlerin
den almayı umduRu yeni destekJer, Tür
kiye'deki bunalımın hafiflemesine bile 
yetmeyecektir. Bu destekler, yalnızca Ü1. 
kemizin emperyalizme baRunhlıaını da· 
ha da aRırlaştıracak, işbirlikçi en büyük 
tekelci semıayeyler işçi smıfı ve tüm 

Türk-Iş'in "Teklifler 
• 

Tiirk.lş'in hükümete vermek üzere ha· 
zırladlA:1 muhtıra, &arı sendikactlarıo işçi 
sınıfının ve emekçi halkın çıkarlarma 
ihanetinin yeni bir belgesi olmuştur. 
Tiirk.lş'in sözde muhtırası, yumuşatıl· 
mak üzere deliştlrllen yenl adıyla "tek
liner paketi", biiyiiJclsennayenin en geri· 
ci çevreleri tarafından bUe a1kışla karŞı
lanacak kadar bu ihaneti simgelemekte
dir. Teklifler paketi, Türk.lş yönetimin
deki san sendikacıların, gericiUkte bugün
kü Milliyetçi Cephe Iktidarını ve sözcüle
rini bile geride bııakabileceklerini gös· 
tenniştir. 

MANEVRANıN SONU 

Teklifler paketi, Türk-Iş'ln sarı yöne· 
timinin, işçi sınırının ve emekçi halkm 
en basit ve en temel çıkarlarını bUe, gi)s. 
tennelik olarak dahi savunamayaealmı 
bir kez daha kanıtlamaktadır. Türk.lş 
yönetimi, Haziran seçimlerinden sonra 
biiyük 

. 
sermayenln yenlden MIIUyetçi 

Cephe'yi kurdunna" ve Milliyetçi Cep
he'mn işçi sınırını ve emekçi halkı ezen 
bır ekonomik poUtlkayl derhal uygula
ma" üzerine, taktik deRiştirrnek ve bır 
manevra yapmak zorunda kalmıştı. Mil· 
liyetçi Cephe'ye v� onun ekonomik po. 
litikasına karşı Işçi sınırının ve sendikal 
tabanın yükselen tepkisi karşlSında, kıt· 
lelerin bazı glincel taleplerini savunur gö
zükmek gerellnl duymuştu. MC'ye karşı 
AP ve CHP koalisyonunu gerçekleştir. 
mek amacıyla bir genel grev tehdldinJn 
ortaya atılması, bu zorunluluRun bır so
nucuydu. Ancak bu taktilin hep belli 

bir yönde uygulanması mümkün olma
mıştır. Genel grev girişimi, '\Urk-Iş yö
netimindeki AP'U ve MHP'U gericilerin 
karşı çıkışıyla önce bir muhtnya dö
nüşmüş, muhtn ise sonunda işçi sım· 
fına karşı büyük sermayenln çıkar\armm 
savunulduRu bir belge olarak ortıyı çık· 
mıştır. 

GöZU DöNMUŞ ANTIKOMUNlZM 

Türk-Iş yöneticileri, Milliyetçi Cephe' 
nin politikasına karşı alınmasını öne� 
dlkleri önlemleri açıklamaları beklenir
ken, tam tersine, faşist baskı tedbirleri
ne ve tasarılarına arka çıkarak MC'yi 
aradılı desteRe kavuşturmuşlordır. Türk
lş'in tekliner paketi, MUUyetçl Cephe' 
ye karşı Işçi sınıfının hiçbir talebinl 
lçermemektedlr. Işçi sınıfının talepleri· 

nln yiizdeyiiz karşısında, Milliyetçi Cep

he'nln, Işçi sınıfına ve demokratik güç
lere karşı zaten hazırlık ıçınde oldulu 
saldırı planlarını bir "Istek" ıibl sunmak
tadır. Bununla da yetinmeyerek, faşist 
tedbirleri koyu bir antikomünizmi. hak
lı göstermeye çalışmaktadır. MIIUyetçl 
Cephe'nln antikomünlst saldırısının rek· 
lam yarışında biiyük burjuvazinln en 
gerici sözcülerinin hemen arkasından 
Türk-Iş'ln yöneticilerinln sahneye çık
ması, çok ilginçtir. Türk-Iş yönetimi 

antlkomlinizmi tınnandırarak kendi ta

banına ekonomık bunalımın etkllerinJ 
ve temel çıkarlarını unuttunnak, Milli· 
yetçl Cephe saflarında aidıRı yerı haklı 
göstenneye çalışmaktadır. Türk.ış yöne· 
timinin, sendikal talepler aldatmacaS! 
arkasında Polis Vazife ve Selahlyet Ka· 
nunu'nun tadll edilmesini istemesi, işçi 
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emekçi Idtleler arasındaki kutuplaşmayı 
bir kat daha derinleştirecektir. Böylece, 
bunalımın harınernesi bir yana, tam Ler
sine daha da derinleşmesi kaçınılmaz 
olacakLır. İşçi sınıfı ve demokraLik güç
ler, Türkiye'deki sınıf çelişkilerinin kes
kinleşmesinin yaraLacaRı sonuçlara hazı ı:; 
olmalı; emperyalizme, işbirlikçisi büyük 
sermayeye ve onların faşist özlemlerinin 
uygulayıcılarına karşı en geniş Loplum 
kesimlerinin birleştirilmesi için olgunla
şan koşuııarı başarıyla deRerlendirebil
melidider. 

KIBRIS'TAKI AÇMAZ 

Milliyetçi Cephe iktidarının emperya
lizmin ekonomik ve politik yönlendirme 
merkezleriyle pazarlıkları ilerledikçe, 
Kıbrıs'ın Türk kesimindeki gelişmeler bu 
pazarlıkları bir ibre gibi yansıtmaktadır. 
Milliyetçi Cephe temsilcileri başta ABD 
ve diA'er emperyalist devletlerle ilişkileri· 
ni düzelterek, Kıbrıs sorununun BM'ler
den uzaklaşmasını sallama çabası için
dedirler. Buna karşılık Kıbns'ın yasal 
hükümetini oluşturan Rum yönetiminin, 
Kıbrıs sorununun uluslararası alanda ele 
alınması yönündeki başanlı girişimleri, 
bu hesaplann sahiplerini küplere bindir· 
mektedir. Milliyetçi Cephe'nin Türkiye' 
deki ve Kıbns'ın Türk kesimindeki söz
cüleri, hemen hemen bütün umutlannı 
Kıbns'ın Rum kesiminde ortaya çıkacak 
bir politik bunalıma baRladıklarınl itiraf 
etmektedirler. Bu, emperyalizmin ve 
CIA 'nın stratejisiyle tam tam.ına çakışan 
bir bekleyiştir. 

"BiR MUHALEFET OLSA ... " 

Türkiye'deki bunalımın boyutlarının 
emperyalizm ve işbirlikçisi büyük, tekel
ci sermaye için geniş seçenekler bırak
madıAı ortadadır. Bunalımın yükünün iş
çi sınıfının ve emekçi kitlelerin üzerine 
yıkılması, burjuva demokrasisinin bu
günkü dar çerçevesi içinde bile kolay 
kolay tamamlanacaAa benzernemektedir. 
Emperyalizmin, büyük sermayenin, bü
yük toprak sahiplerinin alırlaşan sömü
rüsü altında ezilen geniş toplum kesimi e-

rinin birleşik mücadelesinin önlenebil
mesi bu koşulların başında gelmektedir. 
Bunalımın derinleştirdi�i çelişkileri, de
mokrasi mücadelesini en geniş sanarda 
yükseltmek ve büyük, tekelci sermaye 
iktidarını kaçınılmaz tavizlere zorlamak 
için de�erlendiremeyen geniş kitleler, 
gerici güçlerin saldınsı karşısında savun· 
masız kalacaktır. 

CHP'nin, Ikinci Milliyetçi Cephe kar
şısında izleyece�i politikayı hiç bir yön
de belirleyernemesi, biçimsel anlamda 
da muhalefet işlevini yerine getiremez 
bir görünüme girmesi; bu p�ti üzerinde· 
ki spekülasyonları da yo�unlaştırmıştır. 
Tekelci sermaye ve sözcüleri, CHP'nin 
bugünkü durumunu kendileri için iyi bir 
fırsat saymaktadıriar. Tekelci sermaye 
çevreleri CHP'ye "etkin muhalefet" mo
delleri önermek için yanşa girmişlerdir. 
CHP'nin, geniş kitlelerin Milliyetçi Cep
he'ye karşı biriken tepkilerini hafiftetiei, 
diler bir deyişle "yapıcı ve somut" öne
rilerle, lô.t1eleri doyurucu taleplerle bir 
muhalefet sürdürmesi için yaygm bir pro· 
paganda başlatılrruştır. Milliyetçi Cephe
nin en dogrudan temsilcilerinden biri 
olan Tercüman'da, "hırçın muhalefet 
kadar suskun muhalefetin de rejim için 
tehlikeli oldugu" uyarısının yer alması, 
CHP'nin bugünkü konumunun gericiler 
için sagladıgı yararı göstermektedir. 

CHP, aradıA'ı "muhalefet modeli"ni 
tekelci sermayenin sundugu öneri re
çetelerinde bulamayacaktır. Bu öneri re
çeteleri, CHP'yi tekellerle eksiksiz bir iş
birligine sokmak, Milliyetçi Cephe'nin 
soygun ve terör politikasına karşı çıkan 
geniş kitleleri bölmek ve zayıf düşünnek 
amacını taşıyacaktır. Milliyetçi Cephe' 
ye karşı olan bütün demokratik güçler, 
ancak çıkarları emperyalizmle ve işbir
likçisi büyük sermayeyle ...... büyük toprak 
sahipleriyle çelişen en geniş toplum ke· 
simlerinin ortak taleplerine dayanan bir 
mücadeleyle başanya ulaşabilirler. İşçi 
sınıfının ve tüm emekçi kitlelerin, Milli
yetçi Cephe'nin politikasından zarar gö· 
ren bütün kesimlerin ortak taleplerini 
kararlılıkla savunmak, Milliyetçi Cephe' 
ye karşı her türlü muhalefetin temel öl
çüsü olacaktır. • 

CHP lffolaAldı 
Ecevit'in yurt dışı gezisinden dönüşte gazetecilere verdiği demeç çok il

ginç. Gezisi ile ilgili konularda açıklamalar yaptıktan sonra Ecevit, yurt içi so
runlara dönüyor ve "anlaşılan bizim yurt dışına gidinceye kadar yapmış oldu
ğumuz çağrılar boşa gitmiş ... Şimdi yeni çözümler arayacağız" diyor. Bu söz
ler ilk bakışta olağan göıi.inseler de, derinlere- inildiğinde, Halk Partisi'nin mu
halefet görevinde hareketsizliği de göz önüne aıınarak, bir takım sonuçlar Çı
karmak, zorlama olmaz. Örneğin, Halk Partisi muhalefetinin Ecevit'in kişiliği 
ile bağlı olduğu, Ecevit'i" yurt dışına çıkışıyla, çalışmaların, başka bir deyiş
le muhalefet görevinin durduğu bu sözlerden anlaşılabilir. 

Durumu basketbol ve voleybol gibi oyunlarda alınan "mola"lara benzet
mek olanaklı. Bilindiği gibi, bu oyunlarda takımlar oyunun gidişine göre tak
tik değiştirmek, zaman kazanmak ya da yorulan önemli bir oyuncusunu din
lendirmek için mola alabilirler. Yani oyunun bir süre durdurulmasını sağlaya
bilirler. Anlaşılan Halk Partisi Ecevit'i yurt dışına göndermekte "mola" almak 
istemiş. Şimdi yeniden oyuna başlanacakmış. 

Ancak, demokratik toplumsal muhalefetin bir oyun olmadığının Halk 
Partisi'ne hatırlatılmasında büyük yarar var. Olayın önemli başka bir yönü de, 
demokratik toplumsal mücadelede kişilerin de önemli roller oynayabileceğini 
unutmadan,mücadelenin kişilerle bağımlı kılınamıyacağının hatırlatılnıasında 
beliriyor. lider'i yurt dışına çıkınca karar -alamayan, ya da almıyan bir örgü
tün bazı yönetimsel sofl:lnları olduğunu, örgüt üyelerinin de görme ve gereken 

- önlemleri alma zamanı acaba gelmedi mi? Yoksa bu oyun anlayışı içerisinde, 
Halk Partisi'nin birgün "havlu atması" mı beklenmekte? 

Paketi" ışçi Sınıfının tıkarlarına ıhanetin Yeni Bir Belgesidir 
sıntfına ihanetin en tipik örneklerinden 
biridir. 

Türk.ış yöneticileri, ekonomik buna· 
lımın yükünü işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin smına yıkına çabalarına karşı 
sendikal tabanın taleplerini savunmak 
bir yana, bunalımın büyük. sermaye ve 
tekeller için yarattılı sı.kıntıları orta· 
dan kaldırmanın derdini taşımaktadır ... 
Türk.ış yöneticilerine göre, "enflasyon 
kansız bir ihtilal oldulu" ;'demokratik 
hükümeti (yani MC'yI) yaşayarnaz hale 
getireceRi" gerekçesiyle önlenmelidir. 
Türk.ış yöneticileri, işçi sınıfını ve emek
çi halkı ezen enflasyonu bile "dikta re
jimini arzulayıp kollektif bir ekonomiyi 
destekleyenlerın" Iste�ine balıayacak 
kadar gözü dönmüş bir antikomünizm 
içindedir. 

TEPSI IÇINDE BEKLENEN 
LtlTUF 

Teklifler paketinin ekonomik önerile· 
re ilişkin bölümlerinin ciddiye alınacak 
yanı yoktur. Bunlara Milliyetçi Cephe' 
ye karşı öne sürülmüş talepler bile de
mek mümkün detUdir. Türk-Iş yöneti
mi, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin ta
leplerinin gerçekleşmesini Milliyetçi 
Cephe'nin insat ve takdirlne btrakmıştıı. 
Aslında Türk-Iş'in başındaki sarı sendi
kacılar, işçi sınıfının ve sendikal tabanın 
çıkarlarıyla en küçük oranda bile ilgilen· 
memektedirler. Onların başka hesapları 
vardır. Türk-Iş yönetimi, Milliyetçi Cep
he 'mn, iktidardaki bunalımını hafinete
bilmek için kendisine yaslanınak zorun· 
da kalmasını, bunun için de kendi ömrü· 
nü uzatacak "tavizler" sunmasını bekle
mektedir. Türk-Iş yönetimi, Milliyetçi 

Cephe'nin, işçi sıntfının ve emekçi kitle· 
lerin tepkilerini yumuşatmak için alahi· 
lece�i bazı göstermelik önlemleri, emek
çi kitlelerin bunalunını hafifletebilecek 
önlemler gibi gösterme hazırh�ma şim
(Iiden başlamıştır. 

BüYüK SERMAYE IÇIN 
BUNALıMıN SAVUŞTURULMASI 

Türk.ış yönetiminin "teklifler paketi" 
nin, Cumhurbaşkanı'nm ıstanbul dönü· 
şü verdiRi demeçle aynı tarihlere rastla· 
ması, üzerinde önemle durulması gere· . 
ken bir olguyu ortaya çıkarmıştır. Cum· 
hurbaşkanı Korutürk de, bir yandan hü
kümetin ekonomik önlemlerine karşı 
tepkileri paylaşır gözükürken, di�er yan
dan bu önlemleri zorunlu gibi göstemıiş 
ve hükümete yönelen sert eleştirilerl 
spekülasyon olarak nitelemiştir. Cumhur· 
başkam ve etkili sayılan başka çevreler, 
Milliyetçi Cephe dışında kalan ve ona 
karşı toplumsal muhalefeti dile getinne
si beklenen kuruluşların ve güçlerin, 
ekonomik önlemlere zorunluluk gerek· 
çesiyle ses çıkarmamalarını, bu önlem
lerin emekçi kitlelerde yaratacaRı tepki· 
leri azaltacak önerilerde bulunmalarını 
Istemektedirler. Bu, günümüzde biltün 
toplumu kaplayan ve en başta geniş 
emekçi kitleleri Içine alan derin bunalı· 
mın, büyük sennaye için en kolay biçim· 
de atlatılmasını amaçlayan blı' öneridır. 
Büyük sermaye ve siyasal sözcilleri, bu
nalımın hızla bütün, topluma yaylldlAını 
çok iyi bilmekte, kitlelerdeki bu buna
lınıın büyük sermaye iktidarında bir bu
nalınıa dönüşmemesi ıçın yeni önlemler 
aramaktadırlar. Türk-Iş'ln tekUner pake-

ti, büyük sermayenin bu arayışına veri· 
len ilk cevap olmuştur. 

SARI YöNETIM! KARA MC DE 
KURTARAMA YACAKTIR 

Türk.ış yönetimi, bir kez daha en ko· 
daman sermayedarlarla birleşerek, Milli
yetçi Cephe'ye karşı işçi sınıfını ve 
emekçi kitleleri zayıf düşünne çabası 
içindedir. Türk.ış yönetimi, Milliyetçi 
Cephe'nin saldırgan ekonomik politikası 
altında ezilen bütün toplumsal güçlerin 
acil ve temel talepleri için girişecekleri 
ortak mücadeleyi engellemeye çalışmak· 
tadır. Türk·ış'in başındaki sarı sendika· 

Halil Tunç,' MC 'den Ima! Bekliyor ... 

cıların, işçi sınıfının ve emekçi halkın 
Milliyetçi Cephe tarafından tehdit edi
len temel çıkarlarına sahip çıkmamasa, 
tersine faşist saldırıları destekler bir tu· 
tum takıoması, emperyalizmin ve büyük 
sermayenin böı·yönet politikasına yapı· 

lanson blı' hizmettir. Ancak son "teklif· 
ler paketi" Türk-ış'in başındaki sarı yö
netimin işbirlikçi yüzünü bir kez daha 
sergilemiştir. Bu yönetimin, sendikal ta· 
banın taleplerinden yana gözükmesinin 
sahtetili de yeniden belgelenmiştir. 
Türk-ış'in sarı yönetimi işçi sınıfı kitle
lerinden hızla tecrit olmaktadır. Milliyet· 
çi Cephe'den tepsi içinde bekledili lü
tuflar da bu süreci yavaşlatamayacaktıı. 

YOROYOŞ-4EKIM 1977-,> 
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CHP'NIN IKINCI MC HÜKÜMETI KARŞıSıNDAKI TUTUMU SON GÜNLERİN EN ÇOK TARTIŞILAN KONULARıNDAN 
BIRı. CUMHURIYET GAZETES ININ CHP I L  BAŞKANLARı DÜZEYINDE YÜR OlTüOü BIR SORUŞTURMA, ILGINÇ 
BAZI NOKTALARı ORTA YA ÇıKARıYOR. CHP'NIN MU HALEFETINI YETERLI BULANLAR DA, BULMA YANLAR DA 
ILGINÇ GEREKÇELER VE ÖNERILER ILERI SÜRÜYORLAR. BUNLARı ÖZETLEYEREK OKURLARlMJZA SUNUY0-
RUZ. 

Muhalefetin Gerekceıerı ,  
MUhaıefetsizliğin Esrarı 

• . SAMSUN: CHP MUHALEFET GöREVINI, MECLISLER ÇALlŞ
TIRILMADJOI ıÇIN YAPAMADJOINDAN, BASıN ARACılıCı 
ILE YAPMAKTADJR. 

• ISPARTA: CHP UMUT OLMAKTAN ÇıKTı. YETERLI OLA
RAK MUHALEFET YAPAMADJ. CHP UMUT OLMAKTAN 
ÇIKMAMALI 

• ıÇEL: B UGÜNKÜ ORTAMDA SOKAKLARA DÖKÜLEREK 
MUHALEFET ELBETTE KI YAPıLAMAZ 

• ORDU: PARLAMENTO DJ ŞIN DA YANDAŞ KURULUŞLARLA 
TÜRKIYE ÇAPıNDA DAHA "ETKIN BIR MUHALEFET OLUŞ-
TURULMAlıDıR 

. 

• GAZIANTEP: ZATEN HALK ıÇINE DÜŞTÜOü BUGÜNKÜ I K
TISADI BUNALıMıN ÇEKILMEZ KOŞULLARI ıÇINDE MU
HALEFET GÖREVINI HERGÜN YAPMAKTADJR 

• KIRKLARElı: DEMOKRATIK GÜÇLERLE A KTIF MUHALE
FET KITLELERE MAL EDILEBILlRSE IKINCI MC KISA SÜ
REDE ÇÖKER. 

Cumhuriyet Gazetesi, Haziran seçim
leri öncesinde, önde gelen işadamJan ara· 
sında bir soruşturma yapmıştı. Soruş
turma, büyük İşadamlanmızın CHP ko
nusundaki görüşlerini ortaya çıkarmayı 
amaçlıyordu. İşadamlannın CHP'ye iliş
kin olarak söyledikleri, bu partinin o 
günkü konumunu ortaya koymada hayli 
yararlı olmuştu. Gazete, bu alanda 
önemli bir hizmeti gerçekleştimıişti. 

Bugün, aynı gazetenin bir başka hiz
meti ile karŞı karşıyayız. Bu kez, küçük 
kurultay öncesinde, il başkanlarına soru
lar yöneltilmiş. Sorular, gerek seçim ön
cesindeki çizgi, gerekse seçim sonrasın· 
da izlenen "muhalefet" çizgisinin dozu 
konusunda il başkanlarımn görüşlerini 
almayı amaçlıyor. 

CHP'nin "swkunluA:u", "pasifiiA:i" ve 
"muhalefet olamama"sının çok tartışıl
dı«ı son günlerde, il başkanlanrun orta
ya koydukları görüşlerin çok aydınlatıcı 
oldueuna kuşku yok. Gerçekten de bir 
yandan CHP'nin sül'dürdüeü muhalefeti 
yeterli gönneyen, bu konuda öneriler 
getiren il başkanlannı okurken, diA:er 
yandan da CHP'nin pasiflieini kimsenin 
aklına hayaline gelmeyen ince ger�kçe
lerle açıklamayı başaran diA:erlerini de 
görüyoruz. Bu it başkanlannın görüşle
rinin özümlenmeg, bugüne dek CHP'nin 
izlediA:i politikaya akıl sır erdiremeyen
lere büyük bir açıklık getirecek. Buna 
kuşku yok. 

CHP UMUT OLMAKTAN 
ÇıKıYOR MU? 

Seçim dönemi bir yana, özellikle hü
kümetin kurulamaması ve sürdürülen 
muhalefetin yetersizligı yüzünden CHP' 
nin "umut" olma niteliA:ini hızla yitirdi
«i üzerınde çok duruldu. Sosyalistler bu· 
nu sürekli olarak 'Vurguladılar. Kendı ba· 
şına ele aJındllında, CHP'nin umut olma 
niteliA:ini yitirmesinin demokrasi müca
delesi açısından olumlu olmadıeını bile
rek vurguladılar. 

YUR UYUŞ · 4 EKIM 1 9 7 7 · 6 

Cumhuriyet Gazetesinin soruşturma
sı, CHP'nin umut olmaktan çıktıeı görü
şünün yalnızca sosyalistıere ait bir görüş 
olmadlA:ınl kanıtlıyor. ömeein, soruştur
maya katılan CHP Isparta il başkanı şun
lan söylüyor: 

"CIIP muhalefette yeteniz kaldı. 
önümüzde biryerel seçim var. CHP umut 
olmaktan çıktı. Yeterli olarakınuhalefet 
yapamadı. CHP umut olmaktan çıkma
malı." 

TOCCARLAR KONUŞUYOR 

. Sosyalistler sürekli olarak bir başka 
gelişmeyi daha vurguladılar. Bugünkü 
Genel Merkez ekibinin, kişisel yetenek
sizlik ve beceriksizlikler bir yana, serma
ye ile organik baelar içinde olan, temel 
politikalarını sermayeye güvence verme 
öeesine göre çizen bir ekipten oluştueu
nu söylediler. 

Bu ekibin, il örgütleri düzeyinde çe
şitli temsilcileri var. Ancak, sennayeye 
en güvenceli güvencenin bizzat sermaye
nin içindeki )dşilerle verileceli biliniyor 
olsa gerek, CHP'nin tüccar il başkanları 
tam bır senkron içinde gÖlÜlüyorlar. Tü
mü de CHP'nin MC karşısında izledi�i 
muhalefet çizgisini yeterli buluyorlar. 

Baskılarla, zamlarla halka kan kustu
ran MC iktidarı karşısındaki muhalefeti 
yeterli bulan bu tüccarların gerekçeleri 
neleı'? Birkaç tüccarın söyledikJerinden 
örnekler verelim. 

Samsun il başkanının görüşü çok il
ginç. Genel merkezin bu görüşü yüzde 
yüz paylaştı�ına da hiç kuşku yok. Sam. 
sun il başkanı aynen şöyle diyor: 

"CHP muhalefet görevini, meclisler 
çalıştırılmadı�ı için yapamadı�ından ba· 
sın arıcılıl:ıyla yapmaktadır." 

Böylece CIIP'nin Ileri görüşlülü�U de 
bir kez daha ortaya çıkıyor. CHP kur
mayları muhalefette kalacaklarım ve 
meclisin çalıştınlmayacalıru önceden 
görmüş olacaklar ki, muhalefet yapabil
mek Için seçim öncesl tüm çabalarını 

"tek muhalefet aracı" olan basını ayarta
maya yöneltmişler. Aynı görüşü, ıçel' 
deki diler tüccar il başkanı da paylaşı
yor. Aynen şöyle diyor: 

" Herşeyden önce meclisin çalışmadı
eı, çalıştırılmadılı bir oltamda muhale
fet nasıl yapılır? Bugün için muhalefet 
ancak basm yayın yoluyla yapılabilmek
tedir. Oysa politikanın ve muhalefetin 
asıl yeri meclis kürsüsüdür. Buna olanak 
bulunmadıeı bugünkü ortamda sokakla
ra dökülerek muhalefet elbette ki yapıla
maz." 

Bütün bunlar, teorik bi
'
r saptama gibi 

görünen " sosyal demokrasinin mücadele
yi parlamento içine sınırlama eRilimi" 
nin ne kadar somut bir gerçeklik oldu
eunu da karutlıyor. 

DAHA SERTt ZARARLı OLUR 

CHP'nin bazı il başkanlan, muhalefe
tin sınırlarını çizmekten de geri kalmı-
yorlar. Daha ... rt bir muhalefetin halka 
vereceli "zararlar" kon�sunda çok titiz
ler. CHP Van örgütünün tüccar başkanı 
bunlardan biri: 

·"CHP'nin ikinci MC'ye karşı sürdür
dÜ#ü muhalefeti yurttaşlar yetersiz gör· 
mekte iseler de ben yeterli buluyorum. 
Bugünkü ortamda daha sert bir muhale
fete gerek yok kanısındayım. Daha sert 
bir muhalefet partimize de, halkımıza da 
yarar yerine zarar getirir." 

. 

Böylece herşeyi "halk için halkla be· 
raber" yapma iddiasındaki CHP'nin bazı 
il başkanlannın halkın görüşlerine pek 
de fazla önem vermedikleri ortaya çık
mış oluyor. 

Gaziantep il başkanı aynı görüşte: 
"Daha sert bir muhalefet demokrasi

yi zedeleyebilir.Bu bakımdan genel mer
kezin bugünkü tut1:lmunu olumlu karşılı
yorum. Zaten halk içine düştütü bugün
kü iktisadi buhranın çekilmez koşulları 
içinde kendisine düşen muhalefet göre
vini hergün yapmaktadır." 

Iıginç, deAIl ml? 
Trabzon il başkanı Ise muhalefeti tü

müyle yeterli bulduaunu söyledlkten 

sonra, bunun "CHP'ye yakışan" bir mu
halefet oldu�unu ekliyor. 

BIR SENDIKA CAMBAZININ 
GöROŞLERI 

YUROYO Ş 'okurtan ısmaıı Çalışkan' 
ın ismini belkl hatırlarlar. Çalışkan daha 
önceleri, KaySeri'de DıSK temsilcisi idi. 
Soıua, DISK üyesi Işçilerin fişlerini alı
rak Türk·Metal'e geçti. Daha soma dı 
Genel·lş'çi oldu. Şımdı ayru zamanda 
CIIP Kayseri il başkanı. (Bakınız YO. 
YOROYOŞ sayı: 82) 

Sendika cambazı Çalışkan da CIIP' 
nin muhalefet sınırlarını çizmekte 90n 
derece titiz davranıyor. Şunlan söylüyor: 

"CIIP diaer partiler gibi meaeleyi s0-
kak ortasma dökmedi, üstüne düşen gö
revi içte .., dışta hakkıyla yaptL CIIP' 
nin muhalefeti iktidar için dolm yolu 
gösterici, ülke sorunlarma çözüm getirid 
bir muhalefettir." 

Böylece "huzurlu", "yakışan" muha
lefet kavramlarına bir de "sokaktan 
uzak" muhalefet bilinci eklenmiş oluyor. 

USTA pOLITIKACıLAR 

CHP'nin izlediei politikayı ve sürdür
düeü muhalefeti yeterli bulanlann tümü 
tüccar deeil kuşkusuz. Olması da gerek
miyor. Ayru görüşleri paylaşan başka 
mesleklerden kişiler de var. Ama bütün 
bunların arasında, işçi sınıfının ve poli· 
tik gelişmelerin yo�unlaştı�ı Istanbul, 
Ankara ve Bursa illerinde gerek il baş-

. kanlannın nitelikleri, gerekse söyledikle
ri daha farklı bir özellik gösteriyor. 

Gelişen işçi sımfı hareketini denetle
yebilmek, politik gelişmelerin yoaunlu, 
au Içinde kıvraklık gösterebilmek herke
sin harcı olmasa gerek. ıstanbul, Ankara 
ve Bursa illerinin başında, genel merkez
ci olmakla birlikte tüccar olmayan ama 
başka "ustatık"lara sahip kişiler bulunu· 
yor. Bunıarın söyledikleri çok daha "te
orik" . Dilleri çok daba kıVılik. Görevle
rini bu politik esneklik ıçınde yapıyorlar. 

Emekli bır suhay olan Bu ... II başkı· 
nı kıvraklıeını şöyle gösteriyor: 

"İkinci MC'ye kuşı muhalefetin ye-
tertitilinin tartışılmasından önce ülkenin 
içinde buiunduRu koşulların ve iktidarı 
oluşturan siyasal partilerin durumlarının 
Iyice saptanmasIRdan yanayım. Olke ko
şuUannın ve siyasal iktidarın durumu
nun objektif deRerlendirilmesi bizi, uy· 
gulanan muh.leCetln yeterliliainin tartı· 
şıımasından daha başka çözüm yollarına 
ulaştırabilecektir sanınm." 

Belkl de birşeyler söylemek Istiyor, 
ama pek anlaşılmıy�r. 

.. AKıLLı SAVAŞlM . 

Istanbul II başkanı I ... daha açık. Es· 
neklik korunuyor. Ama açıklık, Bursa' 
dan daha fazla. Istanbul il başkanı "Ieh· 
IIke!i gelişmeler" umaclSlRı kullanmak 
istiyor: 

"Iklnci MC'ye karşı yapılan muhale
fetin dozu tartışılabIIir. Pulıuneolo ıçı 
ve parlamento dışı muhalefeti ıymnak 
gereklr. Pulunento d"ında ölçülÜ ... 
dikkatli olmak zorunludur. Toplumoal 

. olayluı ıyı clelerlendlrmet, tebUk .. .. 
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Uşmelere karşı uyanık olmak zorunda
ylZ. Demokrasiyi bo�aılamak isteyenle· 
re karşı yasal çizgiler içinde akıllı bir 
savaşım vermenin gereline inanıyorum." 

CHP Ankara belediye başkan adayı 
olduRu söylenen il başkanı ise lafı do
landınnakta Bursa il başkanının gerisin
de kalmıyor. Ankara il başkanı siyasal 
ve toplumsal m\ilıalefet arasında "çok 
ciddi" bir ayırım yaptıktan sonra, siya
sal muhalefetin gücünü, toplumsal muha
lefetin de CHP dışı unsurlara baRh olan 
güçsi.izıüi!ünü anlatıyor. Böylece, " CHP' 
nin muhalefeti" tartışmalan da yeni bir 
boyut kazanmış oluy.or. 

GERÇEKÇı SESLER 

CHP örgütü böylelerinden mi ibaret? 
Hiç kuşkusuz de�1. CHP bunlardan iba· 
ret olsa idi, demokrasi mücadelesinde 
CHP'nin yeri üzerinde bu denli durma
nın anlamı kalmazdı. CHP 'de, içinde bu· 
lundui!umuz koşulları, partinin izledi�i 
çizgiyi gerçekçi bir açıdan de�erlendi· 
renler de, sayıca az olmakla birlikte, var. 
Antalya il başkanı bunlardan biri: 

" Hükümetin kuruluş çalışmalarının 
daha etkili, toplumun tabanDldaki yok· 
sul ve dinamik güçlere daha güven verici 
bir biçimde yüriitülmedi�i kanısındayız. 
2. MC'ye karşı şu anda yeterli bir muha· 
lefet yapılmanuştır." 

Ordu il başkanının söylediklerine de 

kulak vermek gerek: 
"ıkinci MC hükümetine karşı yapılan 

muhalefeti yeterli bulmuyorum. Yeter
siz uygulanan taban fiyatları ile üretici 
güç durumda kalmışttr. Son yapılan zam
larla işçi, köylü, dargelirll esnaf ve kamu 
görevlileri ezilirken, bir mutlu azınlılın 
çıkarları korunmuştur. Bu şekilde halkı 
özel uygulamalar karşısında parlamento 
içinde çok daha baskılı muhalefet ve 
parlamento dışında da yandaş kuruluş
larla Türkiye çapında daha etkili muha
lefet oluşturulmalıdır." 

CHP'de, parlamento içi muhalefetin, 
dışındaki kitle muhalefeti ile birleştiril· 
mesi zorunluıu�unu kavrayan, MC'nin 
iktidardan düşürülmesi için geçerli yo
lun bu olduittlnu gören örgütçmer de var. 
Kırklareli il başkanı: 

"Muhalefet hayatın günlük akışına 
terkedilmiştir. Imdada MC zamları ye
tişmeseydi, muhalefetin varlılı datıi mü
nakaşa edilebilir.Bu hususta genel mer
kezin bir an önce politikasını saptayıp 
demokratik güçlerle aktif bir muhalefete 
geçmesi gerekir. özellikle bu muhalefet 
kitlelere mal edilebilirse, inancım, ikinci 
MC'nin kısa sürede çökece�dir." 

SON SöZ 

YURUYUŞ baskıya hazırlanırken, 
henüz görüşlerini belirtmeyen il başkan
ları da vardı sırada. Bunlann arasında 

Muhalefete Ne Zaman Sıra Gelecek" 

CHP'nin muhalefetsizliei için daha ilginç 
ve özgün gerekçeler ileri sürenler çıkabi
lir. Bunun dışında, CHP'nin konumunu 
daha tutarlı, daha açık bir biçimde ko-

---

yan1ar da çıkabilir. Birincisi için, buraya 
görüşlerini aldılınuz "genel merkezciler" 
den özür diliyoruz. İkincisi için ise, gö
rüşlerini buraya alamadıklanmızdan. 

OLAYLAR VE ALAYLAR 
Metin ÇUlHAOGlU 

YüRüYüŞ'ün önceki sayısında Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Be
hice Boran'ın bir yazısı yayınlandı. Yazı, "Ciddiyet Gerek" başlığını taşıyor. 

. Gerçekten de Türkiye'de her alanda ve en çok ciddiyete gerek var. An
cak hel alanda en çok eksikliği duyulan da yine ciddiyet. Mizah açısından 
çok üretken bir toplumda, çok verimli olayların içinde yaşadığımız bir ger
çek. Mizah ustalarımız, dünyanın en ünlüleri arasında yer alıyor. Mizah yazar
larımız ve çizerlerimiz, yaşadıkları toplumun sunduğu kaynakları yetkin bir 
biçimde değerlendiriyorlar. Bunlara söz yok. 

I lginç olan gerçek başka yerde: Mesleği mizahçılık olmayanların yarat
tıkları mizah şaheserlerinde. Sanki bunlar bilinçli olarak mizahçılara malzeme 
yaratmaya çalışıyorlar. iktidarından "ana muhalefetine" kadar böyle. Burju
vazinin has partilerinden, demokratik güçlerin en güçlü temsilcisine kadar 
böyle. Ancak, bunların yaptıkları mizah olmuyor. Çünkü, faaliyet alanları mi
zah değiL. üstelik çok ciddi göre>Aeri var. Ciddi görevlere ciddi bir biçimde 
eğilmedikleri, daha doğrusu bugünkü konumlarında eğilemeyecekleri için gay
rı ciddi oluyorlar. Nedenleri üzerinde düşünmek gerek. 

Herkesçe benimsenen bir örnek: MSP'nin gayrıciddiliği. Ama yine de 
düşünmek gerek: Gayrıciddi olan MSP ve !iderleri mi, Türkiye kapitalizmi mi? 
MSP'nin bir Tümosan'ı var. MSP aracılığı ile gayrıciddiliği sağlandı. Buna iti
raz yok. Ama öyle mi olması gerekir? Karayollarının uzunluğunun şu kadar 
kilometreye ulaştığı, sürülecek ve sulanacak tarım alanlarının şu kadar dönü
me gelip dayandığı Türkiye'de, iktidardan ve düzenden bağımsız olarak düşü
nüldüğünde motor sanayii gayrıciddi mi? Hiç de değil. Ama bu sorun Türkiye 
kapitalizminin koşullarında, hele hele bugünkü iktidar yapısı ile çözme olana
ğı yok. Onun için Tümosan gayn ciddi oldu. Bugünkü koşullarda kimin elinde 
kalırsa kalsın ciddiyet kazanamaz. Türkiye kapitalizminin çözümsüz hale getir
diği sorunlara din, iman ve Zaloğlu Rüstem mantığı ile yaklaşan herkes gayrı· 
ciddi olmaya mahkum. Türkiye kapitalizminin kısa dönemde çözebileceği so
runlarla, ne kısa ne de uzun dönemde çözerneyeceği sorunlar arasında bir ayı· 
rım yapmak gerek. Ciddiliği ve gayrıciddiliği bunlara yaklaşım biçimi belir
liyor. 

Ikinci örnek: CHP etkin ve tutarlı bir muhalefet yapamadığı için suçla
nıyor. Cumhuriyet Gazetesinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, bunun bazı 
"gerekçeleri" gün ışığına çıktı. CHP Malatya il başkanı, gerekçeyi şöyle açık
lıyor: "Bugün Genel Merkezimiz bu eylemleri eleştirecek olsa hükümet üyeleri 
'biz daha birşey yapmadık ki, henüz yapmaya başladığımız bir dönemde bizi 
haksız yere eleştiriyorsunuz' diyorlar. Bu nedenle Genel Merkezimiz 'bekle 
gör' politikası izlemeli ve daha sonra yiğitçe CHP 'ye yakışır bir şekilde müca· 
dele vermelidir." (Cumhuriyet, 28 Eylül Çarşamba) 

Bunun tek izahı, CHP Malatya il başkanının gayrıciddiliği mi? Elbette 
değil. Bazı il örgütlerinden genel merkeze kadar, CHP'nin pasifliğini bu ya da 
buna benzer gerekçelerle açıklayacak pek çok partili var. Bunun nedeni, kişi· 
sel yetersizlik ya da ciddiyet yoksuniuğu ile açıklanamaz. Başka nedenleri ol
malı. 

TIp Genel Başkanı Boran, daha önce sözü edilen yazısında "Örgütlerin 
önemi; kitleleri harekete geçirme manivelaları olmalarıdır" diyor. Bu, bur
juvazinin örgütleri için de geçerli. 1 960'lara kadar, çeşitli fırka deneyimleri de 
Demokrat Parti de, burjuvazinin kitleleri harekete geçirme manivelaları oldu-

lar. Daha sonra bu görevi AP üslendi. Ancak yine 1960'larla birlikte Türkiye 
kapitalizminin bunalımlarının sıklaşması ve onulmaz boyutlara ulaşması, bu· 
nun yanında sosyalist hareketin gelişmesi, sermayenin tabanını eritrneye baş· 
ladı. Burjuvazinin örgütleri, kitleleri harekete geçirme ve burjuvazinin yanında 
tutma yeteneklerini önemli ölçüde yitirdiler. 1 973'te büyük burjuvaziye karşı 
demokratik sloganlarla ortaya çıkan CHP, kitleleri daha büyük ölçüde harekete 
geçiren bir manivela oldu. 

Büyük burjuvazi, kitleleri peşinden sürükleme gücürii büyük ölçüde yitir
di. Büyük burjuvazi ile organik bağlarını koruyan ya da pekiştiren kuruluşlar 
da aynı akibete uğramaya mahkum. CHP de büyük burjuvazi ile pekiştirdiği 
bağlar sonucunda, kitleleri harekete geçinne gücüiii giderek yitiriyor. Nesnel 
ve öznel olarak yitiriyor. Ciddi olan yan, burada. CHP Malatya i l  başkanının 
bu nesnel durumu öznel bir "tahlil" aracılığıyla açıklama çabalarındaki ciddi· 
yetsizlik, bu açıdan büyük bir önem taşımıyor. 

üçüncü örnek: Hükümete verilecek bir muhtıra ya da Ulusal Demokra· 
tik Cephe mi gayrıciddi, yoksa bu sorunların Türk.iş ve DISK üst yönetimleri 
tarafından ele alınış biçimleri mi? Özünde, muhtıra da ciddi bir iş, UOC de. 
Ama ikisi de alay konusu olmaya başladı. O duruma getiri ldi. Türkiye'nin soL
da ihtiyatlı dil kullanmaya alışkın bir gazetesi, "muhtıra" ile "UDC"yi dört 
satırda geçiştiriyor. Bir de "UDC'nin DISK·Kent'e dönüşmemesini" temenni 
ediyor. 

Neden? Bir tek neden var: Büyük burjuvazinin has örgütleri gibi, büyük 
burjuvazi ile bağlarını pekiştiren örgütler gibi, Türk.lş ve DiSK'te giderek kit
leleri gerçek hedefler doğrultusunda harekete geçirecek manivelalar olma ni
teliklerini yitiriyorlar. Muhtıra, genel greY ve UDC'nin gerçek içerikleri ile 
bunların Öznel bazı poiitik oyunların araçları olarak kullanılmaları arasında
ki uçurum, ciddiyetsizliği giderek daha belirgin bir hale getiriyor. Hergün, 
ciddiyetsizliğin yeni bir örneği sergileniyor. 

Bütün bunların politik anlamı üzerinde dikkatle durmak gerekiyor.ÇI
karııabilecek sonuçlardan başlıcası, ortada gerçek anlamıyla bir boşluğun bu· 
lunduğu. Büyük bu�uvazinin bu boşluğ.., farkında olması, bu boşluğu "dol· 
durma" konumundaki örgütlerin ise ciddiyetierini ve inandırıcılıklarını gide
rels daha çok yitirmeleri, yapılan ikazları artırıyor. Büyük burjuvazinin akıllı 
sözcUleri "ortadaki boşluğu başkalarının doldurması tehlikesi" karşısında, 
CHP'nin biraz daha canlanması önerilerini bile yapar oldular. 

Ancak çabalar boşuna. Geçen glrller, aradaki boşluğu yalnızca işçi sını
fının siyasal hareketinin doldurabileceğini kanıtlıyor. Işçi sınıfının siyasal ha· 
reketi, 1977 seçimlerinin öncesindeki "umut"un ötesinde idi. Bugünkü yılgın
lık, umutsuzluk ve boşluğun da ötesinde. Işçi sınıfı hareketi, bu ileri konu· 
muyla kitleleri peşinden sürükleme niteliğini birleştirebildiği oranda, ortadaki 
boşluk dolacak. Kitlelerin belirli bir andaki objektif konumu ile onların öncü
sü olan hareket arasındaki ilişkilere ışık tutan bir benzetme var. Şöyle: Top
lumda önemli bir kesimi, bulaşıcı hastalık sarmış olabilir. Öncü, ya "tecrit ol
mamak" için kendisi de bulaşıcı hastalığa yakalanacak, ya da her geçen gün 
daha çok insanı hastalıktan kurtarmaya, hastalığa tutulmasını önlemeye çalı
şaçak. Öncü ile yığınlar arasındaki ilişki, bunlardaa ikincisi olmak zorunda. 
Bu nedenle, Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin görevleri bugün her zamankin
den daha büylik. 
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Marksologlar ile Marksistler, revizyonistler ve ma
eeracılar ile bilimsel sosyalistler arasında derin ayrılık
lar olduğu ortada. Çok bilinip çok tekrarlanan bu ger
çeğin, çok bilinip çok tekrarlanmayan bir doğal so
nucuna da işaret etmek gerek: Doğruya karşı olan
lar, teorik ve pratik olarak mutlaka belirli noktalarda 
buluşurlar. Görünüşte aralarında ne kadar " uzlaşmaz" 
çelişki olursa olsun, birbirlerine ne kadar küfrederler
se etsinler, ortak noktaları doğruya karşıtlık olanlar, 
her zaman her yerde buluşabilirler. Bu nedenle bir 
Marksolog ile bir Troçkistin, bir revizyonist ile çok 
hızlı bir "devrimcinin", zaman zaman tam tamana 
aynı noktada buluşmaları kimseyi şaşırtmamalı. 

Gerekçeler üzerinde daha ayrıntılı olarak durmak 
gerek. Ayrıntılara ve dolayısıyla kaynağa inmenin çe
şitli yöntemleri var. Gerçeğe ulaşıldığı sürece, bu 
yöntemlerden birini ya da ötekini kullanmanın her
hangi bir sakıncası yok. 

AlıNTıLARı B i L i RSiNIz 

Akla ilk gelen, basit bir yöntem, Basit bir başlan
gıç noktasl.Türkiye'de sosyalist hareketin geçmişi ve 
bugünkü pratiği açısından çarpıcı ve kolay kavranabi
lir bir başlangıç noktası:  Klasiklerden yapılan alıntılar. 

Klasiklerden yapılan alıntılar, ideolojik mücadele
de bol bol kullanılıyor. Türkiye'de de çok kullanıldı, 
kullanılıyor. Bugüne kadar, Türkiye'nin önündeki dev
rimci adımın niteliğini, devrimin hangi yollardan geli
şebileceğini, Sovyetler Birliği'nin " sosyal emperyalist" 
olduğunu vb. anlatmak üzere Marks, Engels ve Lenin' 
e bol bol başvuruldu. 

Daha başka örnekler de var. Lenin ve Stalin'in 
"iradecilik"lerini kanıtlamak, b u  önderlerin parti me
kanizmasını ve bürokra,cyi Yıf.·� ların üzerine koyduk· 
larını göstermek, gelişmemi'I !ii ilkede sosyalist dev
rimi gerçekleştirmenin talih'.ıllıe..ni sergilemek ama
cıyla Marks ve E ngels'i sık sık rahatsız edenler de az 
deAi!. 

Genel olarak doğruya karşı olanların, özel olarak 
nerede buluşup nereye karşı çıktıkları da günümüzde 
somut olarak görülüyor. Birbirlerine demediğini b ırak
mayan Maocu, Troçkist, Anarşist ve Revizyonist 
akımların hangi noktada anlaştıkları ortada değil mi? 
Bugün SSCB'de "bürokrat seçkinler diktatörlüAü" ol
duğu konusunda aralarında hiçbir temel ayrılık yok. 

Bu, yalnızca sonuç. Başta da değinildiği gibi, so
nucun kaynağına inmek gerekiyor. Ayrıntılara, "alıntı 
yöntemi" ile inilebilir. Yukarıda sözü edilen akımların 
önde gelen sözcülerinin alıntılara sık sık başvurdukları 
bir gerçek. Yerine göre Marks'ı, Engels'i ve Lenin'i sık 
sık rahatsız ettikleri biliniyor. Nasıl oluyor? 

I K I  NEDEN, BIR ÖRNEK 

Başlıca iki nedeni var. Her biri  başlıbaşına büyük 
önem taşıyan iki neden: Birincisi, Mark-Engels ve Le
nin arasındaki bütünlüğü tarihsel gelişim ve somut ko
şullardaki değişim açısından kuramamak. lkincisi ise, 
üzerinde çok daha az durulan bir neden: Politikayı 
unutmak. Daha doğrusu, Marks·Engels ve Leni n'in, 
politik mücadele içinde, politik düşmanlara karşı po
litika yapan kişiler olduklarını bütünü ile unutmak. 

Önce, daha çok bilinen ilk neden. Bir örnekle baş
lanabilir. Örnek, Marks'ın düşüncesinin somut koşul
larla birlikte geli şmesine ilişkin. Marks'ın düşüncesi
nin gelişiminde ilk kesit: Marks sırasıyla Yahudi Soru
nu'nu, Hegel'in Hukuk Felsefesi 'nin Eleştirisi'ni, EI
yazmalarını, Kutsal Aile'yi, Alman Ideolojisi'ni, Fel· 
sefenin Sefaleti'ni, Ücret Fiyat ve Kar'j ve nihayet 
Manifesto'yu tamamlıyor. 1 849'a kadar bunlar ta
mamlanıyor. Ama henüz bunların hiç birinde özel ola
rak örgüt ya da parti kavramı yok. Şaşırtıcı olabilir, 
ama gerçek. Bu dönemde örgüt kavramı yok. 

Bunda, şaşırtıcı ya da Marks'ın dehası konusunda 
kuşku uyandırıcı hiç bir yan olmamalı. Çünkü Marks, 
istiareye( yatıp herşeyin doğrusunu bir anda bulan 
biri değiL. Marksizm de, tarihin belirli bir anında olan-
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ca olgunluğuna erişip orada "biten" bir din değiL. 
Tersine, sınıf mücadeleleri ile, bunların deneyimi ile 
gelişen bir öğreti. 

Lenin "Sosyal Demokrasi 'nin Iki TaktiAi"nde bu
na işaret ediyor. Marks ancak 1849'da "özel bir işçi 
sınıfı örgütünden yana olduğunu" Engels ile birlikte 
açıkl ıyor. Lenin, bunun nedenleri üzerinde de duru
yor: Devrimin burjuva devrimleri dönemi olması ve 
özellikle Alman devriminde proleter ögelerin sınırlılı
ğı, ayrı örgütlenme görüşünün olgunlaşmasını engelli
yor. Marks ve Engels'de örgüt kavramının bundan son
ra geliştiği bir gerçek. A ncak, yine belirli sınırıilfa ka
dar. 

Burada, Marks'tan alıntılar yaparak, daha doğru
su Marks'ın tüm yapıtlarını tarayarak "Leninist örgüt 
teorisinin Marksist olmadığını" kanıtlamak çok kolay 
olsa gerek. Ama kolaylığı ölçüsünde de saçma ve ya
rarsız bir çaba. 

Marks ve Lenin ar�ındaki bütünlüğü tarihsel geli. 
şim boyutu ile birlikte kuramayanlar, bu yararsız ve 
saçma çabanın içindeler. Bol bol alıntı yapıyorlar. Ki
mi Lenin'in "aşırı iradeci liği"ni ve aşırı "Öfgütçülüğü" 
nü kanıtlamak, "bürokratik mekanizma" teorisini vur
gulamak için. Kimi de örgüt zorunluluğunu örtecek 
biçimde "devrimi yığınların yaptığını" ileri sürebil
mek için. 

MARKS, LENiN VE KÖYLüLüK 

Boş ve yararsız çabalar başka alanlarda, başka 
konularda da geçerli. Bir başka örnek köylülük ya da 
işçi - köylü ittifakı üzerine. 

Alıntıcılar için söylemek gerek: 1856 yılına dek 
Marks ya da Engels'de köylülerin devrimci atılımı ya 
da işçi-köyIü ittifakı konusunda alıntı bulmak pek 
mümkün değiL. Yalnızca, köylülük içinde büyük fark
Iılaşmaların görüldüğü Almanya için yapılan değerlen
dirmelerde, 1 856'dan itibaren bazı "öge"ler bulmak 
mümkün. Yine de, işçi-köylü ittifakı teorisinin de ye
terince gelişkin olduğunu söylemek mümkün değiL. 
Bunun başlıca nedeni, o dönemde, köylülüğün burju
vaziden büyük ölçüde koparak proletaryanın yanında 
saf tutması koşullarının yeterince olgunlaşmaması. 

Tarihsel koşulların değişmesi, Rusya'da köylülük 
içindeki farklılaşmaların da giderek büyl»< boyutlara 
ulaşması ve Rusya'ya özgü bazı koşullar, Lenin'de it
tifaklar teorisinin gelişmesine olanak tanıyor. Lenin 
bu koşullarda işçi-köyıÜ ittifakının teorisini de, prati
ğini de geliştirebiliyor. 

Sonuç olarak, Marks'ı tarayıp Lenin'den alıntılar 
yaparak köylülükle ittifak ve köylülüğün potansiyeli 
konularında lenin'in "Marksist olmadığını" kanıtla
mak da mümkün. Bir önceki örnekte olduğu kadar ya
rarsız ve geçersiz bir çaba. 

Bu iki örneğin dışında önemli olan bir başka 
nokta daha var: Tarihsel gelişim ve somut koşullar 
unutulursa, bilinçsizce yapılan alıntılar yalnızca 
Marks-Engels-Lenin bütünlüğüne değil, bunların herbi
rinin düşünce bütünlüklerine karşı b ir  silah olarak da 
kullanılabilir. Daha açığı şu: Alınt ılarla Marks'ı, Le
nin'e, Lenin'i Marks'a karşıt göstermek mümkün ol·  
duğu gibi,  örneğin Lenin'i Lenin'e "karşıt" göster· 
rnek de mümkün. 

TEK üLKEDE SOSY AliZM 

Birkaç örnek veri lebilir. Lenin'in sosyalizmin trı.. 
bir ülkede, hele hele Rusya'da başarı kazanabilme ola· 
nağını özellikle 1900'lerin başında yüksek �ôrmcdiAi 
açık. Ancak burada bir noktanın altını çizmek gerek: 
Daha 1 900'lerin hemen başında ve özellikle 1905 
döneminde Lenin iktidarı alma (mifıin en önce Rusya' 
da gerçekleşebileceğini görüyor. Ancak, Rus devrimi
nin ayakta kalabilmesi,ıi, Rus devrimini başka devrim
lerin, özellikle Alman devriminin izlemesine bağlı gö
rüyor. En azından Lenin'den bunu ima eden alınt ılar 
yapmak mümkün. 
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OSY ALiSTLER 
ALıNTıCI" LAR 

Mu alıntııarıa i� i J oen sonraKI aıımııarı Karşııaş
tırıp "iki Lenin'in aynı Lenin olmadığını" ileri sürmek 
de mümkün. Tek ülkede sosyalizm "talihsizliği" Le· 
nin'den alıntılarla da kanıtlanabilir. Ama bu ne ölçüde 
gerçekçi olur? Daha doğrusu ne ölçüde Leninist olur? 

Lenin, sosyalistlerin genel gidişi ve olacakları ge

nel htıtlorıyla önceden bilebileceklerini, ama bu genel 
gidişi temelden etkileyecek bütün olguları, beklenenin 
somutlaşma biçiminin tüm yönlerini önceden bileme
yeceklerini sürekli vurguluyor. Gerçekten de bazı ol
guları 1 900'lerin başında kestirme olanağı vardı.  Bazı
larını da yoktu. 

Örneğin iktidarın proletarya tarafından ilk kez 
Rusya'da ele geçirilebileceği fikri, daha önce de söyle
nildiği gibi, Lenin'de 1900'lerin başından itibaren var. 
Ama 1914-18 emperyalist savaşının Rus devrimi üze
rindeki etkilerini o zamandan kestirebilmek mümkün 
değiL. Savaşın ne gibi etkileri oldu? Savaşın getirdiği 
büyük yıkım ve proletaryanın savaş karşısındaki baş
tan sona tutarlı tutumu, lenin'in daha sonra da belir
teceği gibi, milyonlarca köylünün proletaryaya daha 
sıkı bağlarla bağlanmasına yol açtı. Dört yıl boyunca 
birbirlerini kıyasıya boğazlayan emperyalist ülkelerin 
savaş sonrasındaki güçsüzlükleri, genç. sosyalist ülkeyi 
yokeıme heveslerini kursaklarında b ıraktı. 

KöYLüLOGüN öNEMi 

Sosyalizmin tek başına Rusya'da tutunabilmesi 
hiç kuşkusuz yalnızca bunların ürünü değiL. Savaşa 
karşı tutum ve getirdikleri bir yana, işçi -köylü ittifa
kının 191 7'den sonra daha önce tahmin edilemeyen 
bir biçimde pekişmesi, devrimi ayakta tutan belli baş
l ı  nedenler arasında. 

1917 Devrimi ile, daha önceki modelin bir ölçüde 
değiştiğini söylemek mümkün. Önceki model, muh
temel bir demokratik cumhuriyette, ve uzunca bir sü
reç içerisinde proletaryanın, köylülüğün önemli bir 
bölümü de dahil burjuvaziye karŞı mücadelesine daya
nıyordu. Az önce sözü edilen koşullar, Rus liberal 
bujuvazisinin bir bütün olarak gericiliğe yönelmesi i le 
birleştiğinde farklı bir model ortaya çıktı: Proletarya· 
nın, köylülüğün önemli bir bölümü ile birlikte burjuva
ziye ve gericiliğe karşı mücadelesi. Lenin 1 919'da bu
nu anlatıyor: 

"Bu köylü ülke8inde, proletarya diktatörlüRünden 

ilk kazançlı çı/um, en (azla kazançlı çıkan, ue hemen 

kazançlı çıkan, bir bütün olarak (alhn, biz çizdik) 

köylülük olmuştur. " (Burjuua Demokrasisi ue Prole· 

tarya Diktatörlüğü, Sol Yayınları, s. 210). 

Lenin'den çeşitli alıntılar yaparak köylülük ve 
tek ülkede sosyalizm konularında "çelişki" bulmak 
mümkün. 1917 sonrası Lenin'in, ya da 1900'ler başı 
lenin'in "Leninist olmadığını" söylemek mümkün. 
Ama mümkün olan herşeyin doğru ve gerçekçi oldu
ğunu söylemek mümkün değiL. 

"CAN AlıCı NOKTA" 

·Bil imsel sosyalist teorinin bütünlüğünü hedef alan 
girişimlerin iki nedeninden birincisini böyle özetle
mek mümkün. 

Başlarken, üzerinde yeterince durulmayan bir 
ikinci nedenden söz edildi: Marks, Engels ve Lenin'in 
politik gelişmeler içinde somut politik düşmanlarla 
mücadele eden kişiler olduklarını unutmak. Şimdi bu
nu açmak gerekiyor. 

Lenin'den basit bir örnek. Lenin'e göre, "sosya
lizmin en can alıcı noktası" ne? 1 900'den 1920'ye ka
dar Lenin'in tüm yapıtları incelense, beklenenin tersi
ne bu soruya tek bir cevap bulmak mümkün olmaz. 
"Sosyalizmin en can alıcı noktası" lenin'de sürekli 
olarak değişir. 1900'lere gelindiğinde "işçi sınıfı"dır. 
1 900'lerin başında "siyasi mücadelenin kabuıü"dür. 
1917 dolaylarında "proletarya diktatörıüğü"dUr. 
1919'da "köylülüğün kazanllmaSl"dır. Ve nihayet 
1920'ye gelindiğinde "elektrifikasyon"dur. 

tsugün I lırkıye'de Lenin'in son dönemlerinden 
bir alıntı yaparak sosyalizmin en can alıcı noktasının 
elektrifikasyon olduğunu söyleyene ne derler? Alıntı
larda dikkatli olma zorunluluğunun en basit ve yalın 
göstergelerinden biri bu. Ama henüz soruya cevap ve
rilmiş değiL. Sosyalizmin en can alıcı yanı, Lenin'de 
niçin hep değişiyor? 

POLITIK MüCADELENIN içiNDE OLMAK 

Cok basit, ama o ölçwe de çok unutulan bir ne
denle: lenin politik mücadele içinde politika yapan, 
güncel düşmanlarla mücadeleye gerekli ağırlığı tanı· 
yan bir örgütçü. Dar anlamıyla "sosyalizm öğretme
ni" ya da doğrucu Davut değiL. Güncel koşullarda 
hangi politik düşman ağırlıkta ise, sosyalist h;ıreketi 
saptırmakta hangi çizgi göreli olarak etkinse, lenin, 
elindeki teorinin bu düşmanı hedtf alan yanlarına 
ağırlık tanıyor. Bunları ön plana ç ıkarıyor. Hareketin 
o andaki darboğazı ne ise, bunu aşacak silahları özel
likle kullanıyor. 

Bu açıdan bakıld ığında birçok nokta aydınlana
bilir. 

Lenin, 1800'lerin sonunda, Rusya'da sosyalizmin 
temelini köylülükte gören populistlere karşı köylülü
ğün genel olarak burjuva niteliğini özeL. olarak vurgu
layıp. işçi sınıfını ön plana çıkarıyor. Daha sonra, 
ekonomizme, kendililinden harekete boyun eğme tu-, 
tumuna karşı örgüt gerçeğini vurguluyor. Ekonomik 
mücadelenin önemini, bilinçli olarak daha geri plana 
itip, siyasi mücadeleyi vurguluyor. Sonra 1917'lerde 
"sınıf mücadelesini l iberallerin de kabul ettiğini" söy
lüyor. Artık mücadele edilmesi gereken, i ktidarın alın
masına karşı çıkan revizyonistlerdir. i ktidar gündem
de iken, sıra, proletarya diktatörlüğünün özellikle ve 
önemle vurgu lan ması na geliyor. Daha sonra, Rusya'da 
sosyalizmin temelleri atılırken, "en can alıcı nokta" 
olarak, köylülüğün kazanılması, köylülüğün çeşitli 
kesimleri arasında titizlikle ayırım yapma sorunu gün
deme geliyor. Koşullar değiştikçe vurgulamalar da de
ğişiyor. Politika içinde, politik düşmanlara ve somut 
darboğazıara karşı, sosyalist teorinin belirli yanlarına 
politik olarak daha büyük ağırlık tanınıyor. 

ŞIDDET, IKNA VE öRNEK 

Burada, güncelliği bugün de süren bir sorun orta
ya çıkıyor: Proletarya diktatörlüğü. 

örgütlenme, üretim, egitim 

�'.,t 

Rus devrimini ve devrimin karşıl�tığı sorunları 

çözüş biçimini "anti demokratik ve zamansız" bula

rak reddeden Kautsky ve I I,Enternasyonal dönekleri

ne karşı Lenin, sürekli olarak, diktatörlüğün "şiddet" 

yanı üzerinde duruyor. "Güç kullanımı"nın meşrulu

ğunu batıra batıra göstermek amacıyla bunu yapıyor. 
Buradan çıkan önemli bir sonuç var: Lenin'in 

Kautsky ve ii. Enternasyonal döneklerine karşı po
lemiklerinden bilinçsizce yapılacak her alıntı, devrim 
ve proletarya diktatörlüğü sorunlarını "şiddet ve güç 
kullanma" sorununa indirger. Kavramın belirli bir ya
nı, diğerlerinin aleyhine ön plana çıkarılır. Ancak bir 
de devrimden iki yıl sonra, 1919'da söylenenlere ku
lak verelim: 

"Birçok kez belirttim, bu arada Petrograd Souye

ti'nin 12 Mart tarihli toplantısında yaptığım konuş
mada da özellikle belirttim: Proletarya diktatörlii�ü. 
yalnızca sömürüdilere karşı güç kullanımı delildir; 
hatta öz olarak da bu değildir. Bu güç kullanımının 
elıonomik temeli, etkinlik ue başarısının güuencesi, 
proletaryanın, kapitalizmle kıyasla"dığında, emebin 
toplumsal örgütlenmesinde daha yüksek bir düzeyi 
temsil etmesi ve bunu yaratmasıdır. " (Lenin, Collrcted 

Works, c. 29, s. 4 J 9) 

Günümüzde de proletarya diktatörlüğü ile devri
min gelişme biçimi arasında doğrudan doğruya bağ 
kuranlar var. Proletarya diktatörıüğü kavramı üzerin
deki açılımlarını, yerli yerine oturtmadan yalnızca 
Kautsky'e karşı polemiklerle sınırlandıranlar bunu 
yapıyorlar. Devrimin gerçekleşme biçimi, Marksizmin 
özü ile doğrudan doğruya ilişkili değiL. Bu açıdan 
Marksizm, barışçı geçişi teorik olarak d ışlamıyor. 
Özellikle günümüzün koşullarında. Ancak, proletar
ya diktatörlüğü, yukarıda sözü edilen boyutlarıyla, 
hiç kuşkusuz Marksizmin ayrılmaz bir parçası. 

Örgüt ve köylülük sorunlarına kıyasla proletar
ya diktatörıüğünü 18S0'lerden itibaren daha ayrıntılı 
ve geniş bir biçimde değerlendiren ve formüle eden 
Marks'ın özellikle ingiltere için barışçı geçişi o dö· 

nemde mümkün görmesi, bu açıdan, herhangi bir tu· 
tarsızlık taşımıyor. 

GEÇMişi  BiR PARÇA YAŞAMAK 

Marksist klasikleri okumak için bir tek koşul 
var: Okuma yazma bilmek. Ancak anlayabilmek ve 
yararlanabilmek için iki koşul var: Politik hareketin 
içinde olmak ve doğru politik hareketin içinde olmak. 
Marksologlar, politikanın dışında oldukları için, bun· 
ların en iyisi, Marksizmi bir "bilim bilimi" olarak ele 
al ıyor. ilişki, yalnızca alıntılarla kendi zihinleri arasın
da. Sağ ve sol sapmalar ise, i lerleyemeyecekleri için, 
durdukları yere gerekçe bulmak amacıyla al ıntılara 
başvuruyorlar. 

Yalnızca tutarlı politik hareketin içinde olanlar 
klasikleri yararlı ve yaratıcı bir biçimde kullanabilir
ler. Bunun için ufak bir koşul daha var. Klasiklerin 
dönemini bir parça da olsa, onlarla birlikte yaşayabil· 
mek. 
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herzaman sorumluluk gerek 

' Zeki KILIÇ 

Tiikiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boıan'ın yaptığı bir konuş· 
mada söylediği gibi, işçi sınıfının ekonomik, demokratik ve politik hareketi 
açısından doğru ya da yanlış yol şeklinde bir tanım yapılmaz. Hareket açı
sından doğruluk veya yanlışlığın objektif ölçütü, izlenecek yolun geçit ver
mesi ve mücadeleye katılanlar. amaçlanan hedefe götünnesidir. Ölçüt bu 0-
lunca, amaç, geçit vermeyen yola girmemek olmalıdır. Girildiği takdirde, ya
pılacak hız ve katedilecek mesafe kadar, yanlışlık miktarı artar, tahribat çoğa
lır. 

Işçi sınıfı hareketini yolundan saptırmak amacına yönelik her tii'den uç 
akımlara karŞı bir kısım ilerici demokrat ve sosyalist kişi ve çevreler, ya "bana 
ne, ne yaparlarsa kendilerine yaparlar" mantığından hareket ederek kayrtsız 
kalmışlar, veya başlangıçta alkış tutup daha sonra onları iterek sebebiyet ve
rilen bir çok belanın seyircisi olmuşlardır. Hangi biçimde olursa olsun her iki 
durum da uç akunların çoğalmasına hatta büyümesine neden olmuştur. Ken
disine sosyalistim diyen çevrelerden bir kısmı, düşman belledikleri harekete 
karşı taarruzlar arttıkça güçleneceklerini vehmetmişlerdir. Ama bugün bu tavır 
özellilde ilerici sendikaJ hareket ile demokratik kitle örgütlerini ağır şekilde 
yaralamıştır ve yaralamaya devam etmektedir. Yapılanlar, sadece yapanları 
ifgilendirmemektedir. Çünkü yapılan ve yapılacak işlerle neden olunan tahri
batların sonuçları, yalnızca o örgÜlü, kişiyi, veya grubu değil, tüm olarak de
mokrasi, bağımsızlık, sosyalizm mücadelesinin içinde olanları da etkilemekte
dir. 

Burjuvazi, 12 Marttan sonra demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi ile 
sosyalizm için verilen mücadeleyi birbirinden koparmaya çalışmış ve bu an· 
Iamda kendisi için önemli başarılar sağlamıştır. Demokrasi ve bağımsızlık için 
verilen mücadelenin sosyalist mücadele eksenine oturtulamadığı .dönemlerde,ı 
sağ ve sol sapmalar, demokratik kitle harektelerine ve örgütlerine sız� ış ve 
bu hareketlerle örgütlerini tasallut altına almışlardır. Zaten bir sapma bir kez 
bir örgütün yönetimineegemen oldu mu artık o yönetici ler için-tekı mücadele, 
ne pahasına olursa olsun konumlarını korumak, bulundukları yerde kalabiI
rnek yolunda her araca başvurmaktan ibaret olur. Bunun açık örneği DISK' 
tir. 

OISK'te olup bitenler, artık burjuva basınının sütünlarına da sıçradı. 
DIsK yöneticileri, ilerici sendikal hareketi sosyal demokratfaştırmak için ken
disine sosyalist diyen birçok kişiyi ve grubu sistemli olarak kullanmıştır. Böy
lece örgüt amacına, tüzüğüne ve ilkelerine ters davranabilme koşulları yaratıl. 
mış; olması gereken tüm yönetim ilkeleri çiğnenerek kararlı, diri sosyalist iş
çilerin tasfiyeleri sağlanmıştır. Bu uygulama bugün de devam etmekte, buna 
karşı önlem almak üzere karşı duranları" yalnızlaşması için elden gelen tüm 
çaba sarfedilmektedir. Başlangıçta Dinçer Doğu'nun başkanlığını yaptığ ı 
Kimya.lş'in başına getirilenler karşısında, soruna, Kimya.lş veya TIP'liler 
sorunu olarak bakanlar, daha sonra sıra ile Turizm-Iş, Sosyal.lş, HUrcam.l ş, 
Ktramik·lş, Asis vb. de . de aynı uygulamayı görmekte gecikmediler. Uygu. 
lamaJar sonuçları bakımından yalnızca sendikaların yöneticilerini tasfiye et
mekle kalmadı j bu tür yöntemlerin kullanıldığı her örgütte istisnasız olarak 
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kitlelerinin azalması, üyelerin örgütlerine olan inançlarının zayıflaması v e  gi
derek yok olması sonucu ortaya Çıktı. TIP'li ler diyerek tasfiye için kullanı· 
lan makyavelist yöntemler bir sii"e sonra Tlp'li olmayanları da aynı akibete 
uğrattı. DISK yöneticileri, kendilerine karŞı çıkanları "SISK'i kuracaklar" di· 
yerek tüzük ve ilke tanımaz tutumlarını perdelemeye çalıştılar. Bu yanlış 
taVlra karŞı gösterilen tepkileri susturmak için ise "Yaşasın DISK'i" araç ola
rak kullandılar. 

Bu tutum, DISK ile de sınırlı kalmadı. Diğer demokratik kitle örgütle· 
rine de yanmdı. TÖB·DER'in son şUbe fesih kararları bu bakımdan anlamlı ve 
öğretmen kitlesini ve onun biricik örgütünü ciddi dar boğazlara sürükleyici bir 
uygulamanın sonuçlarından biridir. 

Türkiye öğretmenlerinin uzun olduğu kadar acılı bir örgütlenme ve 0-

luşturdukları örgüte güven duyma geleneideri vardır. Bu örgütlü olma geleneği, 
örgüt yapısına demokratik yanın ağırlıklı olarak yansımasına neden olmuştur. 
Öğretmen örgülü açısından bu yapıyı görmemek veya görmemezlikten gel
mek, parçalanmayı getirecek veya kitlenin bütün olarak yönetimi izleme alış· 
kanlığın! yokedecektir. 

TÖB-OER'in kongresinde, yönetimin nasıl oluşturulması gerektiği uzun 
uzun tartışıldı. Dar grupçu tavırlarla, kariyerist tutumların öğretmen kitlesini 
ve örgütünü dar boğazlara sürükleyeceği ısrarla belirtildi. Yine demokratik 
kitle örgütlerinin, şu veya bu grupların panosu gibi kullanılamıyacağı söylen· 
di. Ama bütün bu söylenenlere rağmen, bugün Istanbul ve Adana'da tasfiyeye 
u�rayanlar, o gün, "en zayıf ekiptir" diye, bugünkü yönetimin gelişine yar· 
dımCl oldular. 

� 

Şubelere işten el çektirme gerekçesi. sayıları yüzleri aşan başka şube. 
ler için de gerek duyulduğunda ileri strülebilir. Açıkça görülmektedir, gerek
çe sadece bir bahanedir. Istanbul ve Adana şube yöneticileri bahane aranmı
yacak kadar büyük yanlışlıklar ve yanılgılar içersinde olabilir. Sözkonusu olan 
amaç yanlışlık ve yanılgıları örgüt yaşamından silmekse, o takdirde, doğal iş
leyişi olan ve yakında başlayacak kongrelerle bunlar .sergilenebilir ve sahiple
ri yönetimden uzaklaştırılabilirdi. Oysa bu yöntem uygulanmamış, buoon ye
rine üyelerin örgütlerine güvenini sarsacak bir yol izlenmiştir. Bu yol geçit ve
rir bir yol değildir. Bu yola girenlerin daha ileriye gitmemesi için önlem alın
malı ve örgüt normal işleyişine kavuşturulmalıdır. Yanlış da olsa "muhalif 
olan grubun gücünü azaltır, dolayısıyla biz avantajlı oluruz" diyerek karşı çık. 
mamak, örgütü ve onun gücünü zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. 

Sosyalistler, i lericiler ve demokratlar her zamandan çok örgütlerine sa· 
hip çıkmak zorundadır. Sahip çıkmak demek, örgüt amacına, tüzüğüne doğal 
işleyiş ve ilkeleriyle, geleneklerine sahip çıkmak demektir. Örgüt amacına, tü-' 
züğüne "doğal işleyişine ve ilkeleriyle geleneklerine ters düşen akımlara karşı 
amansızca karşı çıkılmadan, örgüte sahip çıkmak mümkün değildir. Susmak, 
ses çıkartmamakı fesih edilenlerin, örgütü atanan yöneticilere teslim etmediği, 
onlara karşı direndiği bir manzarayı acı acı seyretmekten öte bir işe yaramaz. 
Bu da örgütü itibarsızlaştırır, ve onu kitlesinden soyutlar. 
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1 970 ' den Bo Yana 
Türk Parası 40 Kez Devalüe Edildi 

1970 ydındaki yüzde 67 oranına va
ran devalüasyonun ardından, son devalij. 
asyona dek Türk Lirası'nın dış deReri 40 
kez dealştlrilmlş ve en büyük deRer kay
bına yüzde 133 oranıyla ısviçre Frangı 
karşısında uRranmıştır. 

Uluslararası fl�ansman kuruluşlmnm 
baskısıyıı yapılan son devalüısyonun 
ötesinde, Türk Lirası'nın dış deRerinde 
birbirini Izler biçimde yapdan deRlşik
Ukler, döviz geUrlerl bakımından kayda 
deler bır geUşme sa,lamamıştır. Buna 
kutın, devalüasyonları tanm ile sanayi 
ve ücretler Ile kirlar arasındald bölüşü
mü etkileyici bır poUtika olarak kulland
mıştır. 

1970 ydındın sonra Türk Llrası'nın 
dış delerlnde yıpdan dellşikllJr.ler, ta
rım Ile sanayı ııyatları arasındaıd de'l
şim oranının tAlUD lehine döndül'ü ve 
ücretler Ile kirlar arasındaıd bölÜşümün 
ücretlere dolru kayma eliliml gösterdi
II sıralarda yapdmıştır. Nltekbn, günü
müzde tarım ile sanayi fiyatıarı arasında
ki delişim oranı 10 puan kadar tarım le
hlnedlr. Ayrıca, özelUkle 1976 ydı için
de tamamlanan toplu iş sözleşmeleri ile 
işçiler daha önceki ytllum üZerinde üc
ret arlışları sa,lamışlardır. Bu durumda 
fiyatları sanayi, geUr bölüşümünü de kar
lar lehine çevinnek için devalüasYon ka
çınılmaz bir ekonomi politikası aracı ol
maktadır. 

DEVALÜASYONUN 
TARIHÇESI 

10 Atustos 1970 tarihinde istikrar 
önıemlerlyle birUkte açıklanan yüzde 67 

oranındaki devalÜasyonun ardından, ilk 
kez 1971 yılı MaylS ayında para ayarla
masına gldlbnlş, uluslararası piyasalarda 
Mark'ın deler kazanması sonucuunda 
paramızın deleri Alman Markı karşısın· 
da ytizde 3,1 oranında düşürülmüştür. 
Aynı yd ıçınde ıkı kez daha para ayarla· 
ması yapllmış ve yll sonunda Türk para· 
sının dış de,erl Dolar karşısında yük
seltllınlştlr. 

1972 yılında Ise para ayarlaması yal· 
nız IngiUz 'SterUnI karşısında yapdmış, 
paramlZın deleri bu para birimi karşısın
da ıkı kez yükseltilmiştir. 

1973 ydında, Şubat ayında iki kez 
olmak üzere toplam sekiz kez para ayar· 
lamasına gidilmiştir. Bu ayarlamalarda 
dünya piyasalarındald dalgalanmalar k .... 
şısında Türk Lirası'nın dış deleri korun· 
muştur. 

1974 yılında ise önce paramızın Do· 
lar karşısındaki de'eri yükseltUmlş, 14 
Mayıs 1974 tarihinde alınan bu kararla, 
1970 devalüasyonundan sonra Türk Li· 
rası Dolar karşısında en yüksek deReri

. ne ulaşmıştır. Yılın bütününde ise top· 
lam sekiz kez Türk Lirası'nın deRerinde 
ayarlamalar yapdmıştır. 

1975 ydında Ise panırnlZın dış deRe
rlndeld de,lşlkUk kararları sıklaşmış, 12 
kez dellştlrilen paramız, ısviçre Frangı 
ve Alman Maıkı karşısında ÖDemU deRer 
kayıplarına utramıştır. Dolar karşısında· 
id de'erl de düşüriilen paramlZın 1975 
yılındaki ayarlamalan, tuımla sanayi ve 
ücretlerle karlar arasındaki bölüşümü et· 
kileyiel sonuçlar yaratmıştır. Bir önceki 
yılın yüksek taban fiyatı uygulaması, ta· 
rım ve sanayi fiyatları arasındaki deli .

. 

DUZELTME 

yaRUYUş'ün 128. 6<Jyı.ıında arkadaşımız Zeki Kılıç 'ın ''Anti Faşist 
Güçlerin Zaafları ue Göreulerjmjz" başlıklı yazııında bir d izııi hata6� sonu· 
cunda bazı kelimeler düşmüş, önemli bir anlam kayma61 meydana gelmiştir. 
Yazının üçüncü .ütunundaki "itici gücü, moturu kitle örgüt/eridir " biçimin
deki cümle, "itici gücü, motoru parti ile, en etkin araçlarından biri de kitle 
örgütleridir" olacaktır. Düzeltir, okurlarımudan ve Zeki Kılıç 'tan özür dile' 
riz. 

şim oranını tarım lehine döndürmüş, bu 
arada Işçilerin fiyat artışlarının üzerinde 
gerçek ücret arlışları .. ,Iadıkları gözlen
miştir. 

1976 ydında Türk Lirası'nın dış de
lerindeki ayarlama sayısı azalmış, dört 
kur de,lşlkURI sonunda paramız Dolar 
karşısında yüzde LO, Mark karşısında 
yüzde 15 gerilemiştir. 1977 ydında ise 
üç kur deRişıkliRI yapılmıştır. 

Oldukça yüksek tutulan son devalü-

asyonun ardından, paramızın ısviçre 
Frangı karşısındaki deler kaybı yüzde 
133,2'ye erişmiştir. Alman Markı karŞı
sında yüzde 102,2 , ABD Doları karşı
sında da yüzde 29,6 oranında düşen pa· 
ramlZın deleri yalnızca ıtalyan Lireti ve 
IngiUz SterUni karşısında yükselmiştir. 

ParamlZın yabancı paralar karşısında 
1970-1977 ydları arasındaki deler delı
şimi iUşiktekl tabloda gösterilmiştir. 

1970 DEVALÜASYONUNDAN BU YANA DöVIZ KURLARINliAKl 
DEGlşlM 
Döviz Alış 

10.8.1970 21 .9.1971 % Deği�im 

1 ABD Doları 1 4,85 19,25 29,6 
1 AlmanMarkı 4,0909 8,27 102,2 
1 Kanada Doları 1 3,95 1 7,91 3  28,4 
1 Danimarka Kronu 1 ,996 3,1 18 56,2 
1 fransız Frangı 2,694 3,902 44,8 
1 AVlJsturya Şilini 0,5756 1 ,165 1 02,4 
1 Hollanda Florini 4,1337 7,805 88,8 
1 ısviçre Frangı 3,4575 8,063 133,2 
1 Isveç Kronu 2,892 3,93 35,9 
1 Norveç Kronu 2,095 3,5 67,1 
100 ıtalyan Lireıi 2,3935 2,178 :-9,0 
1 Belçika Frarıgı 0,2994 0,537 79,4 
1 Sıerlin 35,9375 33,55 -6,6 

afet işlerinde 
müteahhit saldırısı 

MC'nin büyük başının eski meslekta· 
Şı müteahhit Nabi Inciler, geçen bafta 
başkent Ankara'nın göbe�inde güpegün. 
düz bir devlet dairesini bastı. Demirel'in 
yakın dostlarından saydan ve Ankara' 
nın polisiye çevrelerinde "Inci Baba" 
namıyla maruf Nabi Inciler, 29 Eylül gü. 
nü Imar ve ıskan Bakanlı�ı'na baRh Afet 
Işleri Genel MüdürlüRünü "fedalleri" ile 
" denetimi" altına aldı, tabancasını çeke· 
rek memurlara, teknik elemanlara sal· 
dırdı, büro eşyasını tahrip ettı. 

SEN MISIN BELGE VERMIYEN ! 

Afet lşlerl'nde�i saldırıdan nasibini 
en alır biçimde alan mimar Fevzi Akan· 
sel oldu. Mimar Akansel, genel müdürlük· 
te ihalelere katılma belgesi veren komis
yonun başkaruydı ve o gün yapılaCak 14 
milyonluk bir inşaat ihalesine kattlmak 
isteyen Nabi İnciler'e, yanlış beyanda 
bulundueu gerekçesiyle belge vermemiş· 
ti. Nabi ıncıler ve tayfası, ihaleye katıla· 
cak dieer müteahhitleri genel müdürlük· 
ten tabancayla kovaladıktan sonra Akan
sel'ln bulundu�u kata çıktılar. Akansel'e 
ve bu katta çalışan diRer teknik eleman· 
lara, memurlara silahla, küfürle, döverek 
saldırdılar. "Baskın" sonunda "tnci Ba
ba" ve efradı hiç bir şey olmnmışcasına 
ellerini kollarını sallayarak daireden çık· 
tılar ve arabalanna binerek uzaklaştılar. 

ŞIRKET ORTACı BIR 
GENEL MUDUR YARDıMCıSı! 

Afet İşlerinde dönen dolaplan bilen· 
ler belki bu kadar gözü dönmüş bır saldı· 
n beklemiyorlardı ama bu olay karşısın
da çok da şaşınnadılar. Nabi ıncıler'in 
orta�ı olduRu Inciler Kollektif Şi'rketi' 
nin ve şu anda Afet ışleri Genel Müdür 
Yardımcısı olan Cenap Argon'un şirketi 
TtMAŞ'ın bırlıkte yaptı�ı Işlerin koku
su yıllardır ortalıkta tütüyordu. 

Evet, bir devlet memuru olan Cenap 
Argon aynı zamanda TIMAŞ'ın ortaRıy
dı ve Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla 
ihale komisyonlarına başkanlık ediyor, 
kendi şirketine de iş ihale ediyordu. Os· 
telik TlMAŞ ve Inciier şirketleri içiçe 
ilişkiler içindeydi, hatta zaman zaman 
Afet Işlerl'nden aldıklan işleri birbirle
rine devrediyorlardı. 

Nabi Inciler, güpegündüz bir devlet 
dairesini basarak adam dövme cesareti
ni herhalde bir yandan MC'nin büyük 
başıyla, bir yandan da Afet ışleri Genel 
MüdürlüRüyle bu kadar yakın obnasın· 
dan alıyordu. 

TMMOB'NIN TEPKISI 

TMMOB Başkanı Teoman öztürk sal
dınyı, baskdara ve yolsuzluklara ba�e�
meyen, mesle�ni kamu yararına kuııan
ma çabasındaki tüm dürüst memurlara 
yapılmış bir saldm olarak niteledi. öz
türk, olaya ilişkin açıklamasında özetle 
şöyle dedi: 

"Bu saldırı, siyasal amaçlarla idare
nin üst kademelerine atanmış olanlarla 
Çıkar birli�i, iş ortaklıRı kurmuş kişile· 
rin, saldırganlıklannı hangi ölçüıere var
dırabildiklerinin bir öme�idir. 

"Bu olay MC iktidarının, bırakalım 
kişileri, kendine doerudan baelı kuru· 
luşların, bu kuruluşların yetkililerinin, 
faaliyetlerini sürdürdükleri hükümet mcr· 
kezindeki binaların bile güvenU�ini sae:· 
hyamadıeını ortaya koymaktadır. Dur
maksızın can güvenliRinden söz edenle· 
rin, bir kez daha, sözlerinin ne kadar 
boş oldultunu kanıllamaktadır. 

"Bu said m hergün, ülkenin her köşe· 
sinde yer alan siyasal cinayellerden, sal
dınlardan ayrı göriilemez. Saldugan gene 
çıkarcı politikacı ve yöneticilerle işbirli· 
Ri Içindeki bir kişidir; hedef Ise bu kez, 
bu çıkarcı çevrelerin yasa dışı istekleri· 
ne karşı duran devlet memurudur, me
murlandır. " 

YURUYUŞ - 4 EKIM 1977 ' 1 1  
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BiRLi K ,  M üCADELE 

Görüşmelerden Bir An. Mızıkçılar Zararlı Çıkacak 

• 
Fransa'da "Sol Birlik"in Ortak Hükü

met Programını güncelleştirme konusu, 
bu yıl başından itibaren gündeme gir
mişti. Konu üzerinde taraflar arasında 
doğrudan görüşmelerin başlamasının 
üzerinden de oldukça uzun bir zaman 
geçti. Yaz aylarında partiıerin yetkili de
legasyonlarınca sürdürülen görüşmeler, 
son ve kesin düzenlemenin yapılacağı 
l iderler toplantısında tıkanıklığa uğradı. 

Ortak bir hükümet programı çerçeve
sinde birleşen Fransız Komünist Portisi, 

Sosyalist Parti ve Sol Radikaller Hareke· 
ti 'nin, Mart ayında yapılacak genel se
ç imlerde çoğunluğu ele geçirmeleri bek
lenmekte. Seçimlere (\Z. bir zaman kala 
ortaya çıkan durum karşısında , bu du
rumu anlayabilmek için önce geçmiş ge· 
lişmeleri kısaca hatırlamak gerekmekte. 

"Sol Birlik"in temelleri 1 5  yıl önce
sine uzanmakta. Birlik yolunda ilk adım 
FKP tarafından Fransa'da sosyal dem ok
ratlara, sınıfsal işbirliğinden ayrılarak, 
işçi ve emekçi sınıfların ç ı karları yönün· 
de ortak bir çalışma için yapılan bir çağrı 
ile atıldı. "Ortak Hükümet Programı" 
fikri de yine F KP tarafından ilk defa 
1964 yılında gündeme getirildi. Amaç, 
tekelci büyük burjuvazi karşısında tüm 
emekçi halkın yararına mücadelp edecek 
bir 501 birlik oluşturmak olarak belirlen· 
di. Bu girişimlerin sonucunda 1972 Ni
san ayında F KP ve SP arasında "Ortak 
Hükümet Programı" imzalandı. Daha 
sonra, ek bir protokol ile Sol Radikal
ler Hareketi de bu programa katıldı. Or
tak Program kesinlikle FKP'nin kendi 
programı değiL. Ortak Program'ın amacı 
geçtiğimiz 23 Eylül'de FKP Politik Bü· 
rosunun bildirisinde de belirtildiği gibi 
"cmekçilerin çıkarları doğrultusunda, 
toplumsal i lcrleme, ckonomik ve politik 
dcmokrasi, ulusal bağımsızlık, barış ve 
silahsızlanmayı" sağlayabilecek "yeni 
bir politika"nın hükümet politikası hali
nc gelmesi. 

Geçtiğimiz yılların pratiği, Ortak 
Program'd ulaşmanın kolay olmadığı gi-

bi. bu program çerçevesinde "Sol Bir
lik"j sürdli"menin sorunsuz gerçekleş
tirmediğini gösterdi .  Yine pratikte, Sol 
Birlik'i" sorunlarının çözümünü" her za
man F KP'nin gayretleri ile gerçekleştiği 
biliniyor. Ortak Program'a dahil partiler 
arasında sorunların olması çok doğaL. 
Çünkü birliği oluşturan partilerin nite
likleri birbirlerinden çok farklı. Ancak, 
emekçi yığınlarının gereksinimlerine cc· 
vap verebilecek bir konuma ulaşma 
sorunu tüm demokratik, ilerici güçlerin 

birliğini nesnel olarak zorunlu kılmakta. 
Bu olguyu göz önünde tutan FKP. sorun 
ç ı ktığı zaman bir yandan ortaklarına 
olumlu çcıüm önerileri getirmiş, diğer 
yandan ise başta işçi sınıfı olmak üzere 
tüm emekçilere durumu açı klayan kitle
sel eylemlerle, SOL Birlik'in niteliğini ko
rumayı şimdiye kadar başarmıştır. Her
şeyden önce Sol Birlik Partileri toplum
sal gelişmeye ters düşmernek için, kendi 
tabanıarını yitirmemek için birliği boz
mamak zorunda kalmaktadıriar. Ayrıca, 

SOL Birlik'i temelleri üzerinde tutan F KP' 
nin, şimdiye kadar gerektiğinde ortakla
rını kıyasıya eleştirmekten çekinmediği 
de bilinmekte. Çünkü FKP' için "Birlik" 
tek başına bir amaç değiL. Birlik, ancak, 
büyük sermaye iktidarının egemenliğine 
son verecek, emekçi kitlelerin özlem ve 
çıkarları doğrultusunda "demokratik 
değişimleri" gerçekleştirmeyi amaçla
dığı sürece FKP için söz konusu. 

Bugün, Sol Birlik ve onun Ortak Hü
kümet Programı derinleşen ekonomik ve 

Dil e: Sosyalizm Yolunda 
Alman Demokratik Cumhuriyeti, 7 

Ekim 1949 tarihinde kuruldu. Işçi sı
nıfı, başta köylülük olmak üzere aydın
lar ve tüm emekçi tabakaların destelti ile 
iktidara geldi. 

O dönemde, yani 1949'larda, işçi ve 
köylÜıerin bu genç devleti üzerinde yapı· 
lan tahminler çok çeşitli idi. Komünist
lerIE! birlikte tüm ilerici ve demokrat 
güçler Alman Demokıatik Cumhuriyeti' 
nin kuruluşunu gerek Alman halkının 
gerekse Avrupa'nın tarihinde bir dönüm 
noktası olarak nitelerken, Federal AI
manya'da revaçta olan tahminler deRi· 
şikti: Bu devlet 100 giln bile yaşayamaz; 
1950 yılını göremez. 

Kim hakhydı? 
Tarih bu soruyu çoktan yanıtladı. 
Tarihi gelişimin bilimsel ışı�ı altında, 

genç devletin kurucuları olan emekçiler, 
Alman toprakları üzerinde işçilerin ve 
tüm emekçilerin devıetini kurarak zafere 
ulaşmışlardı. ADC'nin kuruluşunda, 
Sovyetler Birli�i halkının faşizme karşı 
yürüttü�ü yi�it mücadelenin çok büyük 
payı vardır kuşkusuz. Sovyet ordusunun 
ve faşizme karşı olan di�er güçlerin za· 
feri, Alman halkını nazi barbarlı�ından 
kurtarmıştır. Saldırganların, kitle kat· 
liamlarının suçluları Almanya'nın doltu· 
sunda etkinliklerini bütünüyle kaybet
mişler, silinmışlerdi. Böylece, Alman 
emekçileri, Sovyetler Birlilti'nin güçlü 
deste�i altında Alman tarihinde ilk sos
yalist devletin kuruluş koşullarını yarat
mışlardı. 

İşçi ve köylülerin bu devleti, aynı za
manda, Alman işçi sınıfı ile onun mark
sist-leninist partisi öncülü�ünde emper· 
yalizme ve savaşa karşı barış, demokrasi 
ve sosyalizm için birleşen tüm demokrat 
güçlerin uzun süren mücadelesinin bir 
sonucu olmuştur. 

Karl Liebnecht, Rosa Luxemburg ve 
Ernst Thaelmann gibi ünlü işçi sınıfı mi· 
litanlarının mücadele yoldaşı olan Wil
helm Pieck ilk devlet başkanı oldu. Eski 
sosyal demokratlardan ve Almanya Ko· 
münist Partisi ile Almanya Sosyal De
mokrat Partisi 'nin birleşmesinden sonra 
Wilhelm Pieck ile birlikte Sosyalist Bir
lik Partisi başkanhAınl yapan Otto 
Grotewohl Başbakanlık görevini üstlen
di. önde gelen bu devlet adamlarının ki· 
şili�inde şu gerçek te somullanıyordu:  
ADC halkı, tüm ilerici ve demokıatik 
güçler geçmişten büyük dersler çıkarmış· 
lardı. İsteklerini , işçi sınıfının birleşik 
gücü ile yeni bir toplum yaratmak yo
lunda beliriemişlerdl . 

ADC'nin 17 milyon yurttaşı, geçtiRi· 
miz çeyrek yüzyıl içinde, emekleri, ça
lışkanlıkları ve yaratıcı dUşünceleri ile 
Alman halkının tarihinde yenı bir bölüm 
yazdılar. ADC'nln kuruluşu Ile Avrupa' 
nın yüreeinde, dünyanın dikkatlerini 
üzerinde toplayan ve sosyalist sistemle 
sürekli sıkı ba�lar içinde bulunan bır 
devlet oluştu. Sosyalist devletler toplu· 
luRuna kardeşçe baelılı�ı, bunlann des· 
telti ve özellikle Karşılıklı Ekonomik 
Yardımlaşma örgütü sayesinde ADe bu· 

gün daha da güçlüdür. Sosyalist toplu· 
mun kuruluşu yolunda kararlı bir biçim
de yüriimektedir. 

ADC'deki gelişmiş sosyalist topluma 
yeni bir şekil verme dönemine girlldieı 
1971 yılındaki Sosyalist Birlik Partisi 8. 
Büyük Kongresi 'nden bu yana ADe bü· 
tün alanlarda büyük başarılar elde etti. 

Sosyalist Birlik Partisi birinci sekre· 
teri Erich Honecker işçi sınıfı partisinin 
amacını şu şekilde formüle ediyordu: 
"İşçi sınıfının ve dieer tüm çalışanlann 
çıkarlarına olan herşey yapılacaktır. Bu 
sosyalizmin amacıdır. Bizler bunun için 
çalışıyor ve mücadele ediyoruz." 

Geniş kapsamlı bir sosyal·poliUk 
programın ilkeleri ışııtında, ekonomik 
gelişme son yıllarda saelam ve sürekli te· 
mellere oturmuştur. 1949'dan bu yana 
halkın maddi ve kültürel yaşam düzeyi 
�ürek1i yükselmektedir. Her ADe yurt· 
taşı günlük yaşamından bilmektedir ki, 
maddi üretimdeki her Ileri adım dolaysız 
olarak kendisinin ve ailesinin yaşamını 
etkilemektedir. 

Uygulanmakta olan programın ana 
noktası olan konut yapımı, ADe yurt
taşlarını daha iyi bir yaşam düzeyine ka· 
vuşturmuştur. Yarıı,tıcılık, kişisel verim 
gücü ve toplumsal sorumluluk sosyalist 
üretim düzeninde, halkın mutluluRunu 
ve maddi yaşam koşullannı sürekli ola· 
rak artırmaktadır. 

7 Ekim'de kuruluşunun 28. yıldönü
münü kutlayacak olan ADC, gelecekteki 
yıllara daha bir güvenle bakmaktadır. 



DEM EKTiR 
politik bunalım koşullarında Fransa Hal
k,'nın çoğunluğunun desteğini kazan
mış durumda. Birlik politikasının korun
Olasının, birlik içinde yer alan tüm parti
lerin ç ı karları doğrultusunda olduğu, 
her birinin ayrı ayrı güçlcnnıek(� olduk
ları sonıuna görülmekte. 1978 Mart 
ayında yapılacak genel seçimlerde Sol 
Birlik partiıerinin Ortak Hükümet Prog
ramını uygulayacak çoğunluğa erişme
leri büyük bir olasılık. Ancak, Ortak 
Hükümet Programı 1 972 yılında oluştu
ruldu. Programın yeni gelişmeler ışığın
da gözden geçirilmesi, geniş emekçi kit
lelerin gereksinimlerine cevap verecek 
biçimde güncelleştirilmesi gerekiyor. Bu 
zorunluluk göz önüne alınarak, güncel· 
leştirme önerisi ilk olarak FKP tarafın
dan ortaya atıldı. FKP, güncelleştirme 
önerisini programda yapılmasını istediği 
değişiklikleri somut olarak belirleyerek 
tartışmaya sundu. Öngörijlen değişiklik
ler bir yandan SP ve SRH'e öneri olarak 
ulaştırılırken, diğer yandan da kitlelerin 
tartışmasına açıldı. Partiler arası görüş

'meler sürdürülürken, F KP düzenlediği 
kitlesel top,lantılarla önerilerini ve ne
denlerini emekçi kitlelere açı klamakta, 
onların da görüşlerini aJmaktaydı. FKP 
Ortak Programın girıcelleştirilmesi yö
nünde öneri sunmakla yetinmedi, SOL 
Birlik hükümeti kurulduğunda, Ortak 
Programın uygulanması için gerekli kay
nakları ve maliye�leri somut rakamlarla 
saptayıp, aJınacak önlemlerin takvimiyle 
birlikte açıkladı. Soi B i rlik'in öbür parti
leri, güncelleştirmenin gerekliliğini te
melinde hiç bir zaman red etmediler. 
Ancak, bu konuda görüşme tarihini er
telemeye çalışarak, uzun süre somut 
öneri sunmadılar ve tartışmadan kaçın
dılar. Bu tutumda sözkonusu partiler.in 
sınıfsal konumlarını görmemek olanak
sız. Gerçekten de bu partiler sürekli ola
rak net tavırlar almaktan kaçınmakuı 
büyük sermayenin anti-komünist propa
gandasının etlcisinden tümüyle kurtula
madıkiarını çeşitli olaylarda göstermek-

teydilcr. Bu partilerin büyük sermayenin 
kendilerine göz kırpan Ydklaşını girişim
lerinden et"-.i lennıcdiklerini söylemek 
gerçekten ıordur. Aslında daha 1974 
Başkanlık Seçilıılerinde,Ciscard d'Es· 
taing SP ve SRH ile ileride bir �oa1isyon 
oluşturabilme umudunu koruduğunu 
açıklanııştı. 

Bugün, Ortak Program'ın güncelleşti
rilmesi görüşmelerinin yarıda kesilmesi n
den anlaşılan, SP ve SRH'in yaklaşan se
çimler ve ufukta görünen iktidar olasılı
ğı  karşısında, F KP'yi �üç duruma düşür
meyi hesapladıklarıdır. Böylelikle Ortak 
Programdaki yükümlülüklerinden geriye 
dönüş yapmak istemlerini gerçekleştire
bileceklerini, FKP'nin seçimler öncesi 
buna yanaşmak zorunda kalacağını dü
şünmektedir1er. Ancak, şimdiye kadar 
ki deneyimler, FKP'nin hijkümet olma
yı, yalnızca hükümet olabilmek için iste
mediğini de açıkça göstermiştir. Komü
nistlerin, katılacakları bir hükümetin, 
F ransa Halkı'nın köklü 'demokratik deği
şim özlemlerine cevap verecek somut bir 
programa dayanmaması halinde, her ne 
pahasına olursa olsun birliği sürdürmeye 
yanaşmayacakları şimdiden söylenebilir. 
Ancak, Birlik sorunu FKP için geçmişte 
olduğu gibi bugün de bir mücadeledir. 
FKP'nin mücadele alanını terketmesi de 
beklenmemelidir. Kesilen görüşmeler 
karşısında FKP'nin her sefer olduğu gi
bi yine işçi ve emekçi kitlelerin hakem
liğine başvurması doğaldır. Daha şimdi
den Parti'nin günlük gazetesinde, görüş
melerin zabıtları aynen yayınlanmıştır. 

Bugün için görüşmelerin kesilmesi, 
Sol Birlik'in dağıldığı anlamına gelmez. 
Ancak böyle bir olasılığın rransa'nın 
tüm emekçilerinin büyük zararlar gör
meleri ve mücadelenin önemli, mevziler 
yitirmesi sonucunu vere'beği açıktır. Yi
ne böyle bir durumda, SP ve SRH'nin 
toplumdaki saygınlıklarını yitirmeleri, 
FKP'nin ise bunalımdan saflarını geniş
leterek güçlenip çıkması beklenmelidir. 

• 

İleri Adımlar 

Haneeker: Halkı ile Elele 

GÜNEY AFRi KA: 
işçi sınıfı 

ırk ayrımnı 
tanımyor 

Irk Ayınmına Karşı Etkin Mücadele 

GüNEY AFRI KA'DA I R KÇI L lGA KARŞI DIRENi ş  HAREKETLERI 
ÖNEMLI BOYUTLAR KAZANDI. BU MüCADELENIN TEMEL YüROTü, 
CüSü, IRK AYıRıMı TANıMAYAN GüNEY AFRI KA'NIN Işçi SıNıFı .  
SIYAH . BEYAZ · MELEZ TüM işçi LERiN BIRli KTE YüROTTüKLERI 
BU MüCADELE iLE ILGili OLARAK AFRloUE ASIE DERGISININ Gü· 
NEY AFRIKALI BEYAZ IRKTAN BIR SENDIKA ÖNDERI, DAVID HEMP
SON iLE YAPTIGI GÖRüŞMEYi OKURLARIMIZA AKTARıYORUZ. 

David Hempson, 1973 y ılında Durban'da gerçekleştirilen genel grevin 
önde gelen örgütleyicilerinden birisi. Bugün mücadelesine ülkesi dışında, sür
günde devam ediyor. 

-tr Durban greuleri kazanciıkı boyutlaria herkesi şaşkınllAa upatmıştır. 
Bu greuin politik yansımalarından kısaca söz eder misiniz' 

* Bu grevler, uzun bir suskunluk döneminden sonn gerçekleştirilen 
çok büyük kitle hareketleridir. Tüm ülkede, özellikle Uman ve tekstil işçileri 
arasında önemli yankılar dolunlu. Hükümetin izin verdil:i melez sendikalanna 
dayanarak siyahlarm da katılabileceli sendikalar kunnak istemiştik. Kapatılan 
eski sendikalann bütün üyeleri bu sendikaya katıldılar. Başlangıçta ücret artıŞ· 
ları sallamak için başlattılımız iş durdunna eylemleri kısa zamanda genel bir 
greve dönüştü. Yasalarla yasaklanmış olan bu genel grevi bastırmak için polis 
hergün müdahalede bulunuyor, ve baskı yapıyordu. Bu nedenle temel hak ta· 
lebirniz sendikal hakların, özellikle siyah ırktın işçilerin sendikalaşma hakkı
nın tanınmasına dönüştü. Bu durum hareketin dolrudan politik bir lörüıaim 
kazandıtını gösteriyor. Bu grev sonucu bir çok sendika yöneticisi ve işçi hap.. 
sedildi. BirçoAtJ Mili yargılanmalannı beklemekte. 

-tr Bu. tip çatışmalarda yabancı sermayeli şirketlerin işçilere karşı tau
rında farklıııklar uar mıdır' 

* Kendi seklörümüzde Fnnsız sermayeli bir dokuma fabrikası vardır. 
Bu Fransız şirketinin yönetimi de tüm Güney Afrikah işverenlerden fukh 
davranınıyor. Aynı ırkçı yasalardan sonuna kadar yuulanmaktı hiç tereddüt 
etmemektedir. 

-tr Güney AfriIM 'da izlediğimiz ölrenci harelrdleri ile sendikal macod,.. 
Jelerin ilifkileri nedir' 

* Gençlerin başkaldırış h .... ketleri önemlı boyutlu kazandı. Bu h ..... 
ket, mücadeleye muhakkak kı devam edecektir. Ancak uzun dönemde temel 
direniş gücü Işçi sınıfıdır. Esuen 1976 olaylarından sonra ",nçlllln bır kesimi 
işçi sınıfı hareketiyle uyum uamaktadır. 

-tr Beyaz patronlar lle onların hükümetleri zaman wonma" � bu aroda 
ABD hükümetinin görünüşteki baskılarını ho.fifletmek için ,;yalı ırkton işçile
re sendiIMlaşma hakkı tanıyobilir mi' 

* Evet, bu ol .. ıhkhdır. Ancak, daha önce yansı IşçII ... tarafındon dller 
yarısı da yönetim« atanan "Irtibat komlteleri"nl kullanarak oendikal alanı 
şimdiden kapatmak Istemektedırı ... HlntU ve melezl.ri bır araya toplayan, 
patronları doRrodan blRh paralel aendlkalır aracıhRıyla şimdiden bu tu&altla' 
nnı uygulamak çabasındalar. Bu sarı sendikalar dışındaki girişimler be engel. 
lenmekte. Geçen yıl Kasun ayında özerk bir sendikaı kunnak &steyen 80 &endi. 
kaeı tUm kamu haklarından yoksun bıraklldılar. Başta beywannki olmak üze
re Hintli ve melezierin mevcut sendikaları siyah ırktın işçilerin sorunluını ye
terli ilgiyi göstermiyorlar. Ancak, tüm bu olgulara ve resmi ırk aymmı politi. 
kasına ralmen siyah trktan işçiler hedef şaşınnayarak beyaz ırka kuŞI müca
dele edeceklerine, kapitalizme karŞı mücadeleye giderek artan sayılarda katıl. 
maktalar. Böylelikle sistemin temeııerine gerekli darbeyi vurarak ırk ayınm. 
politikasına karşı da en etkin mücadeleyi vermiş olmaktılır. 
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NECATI ZEKERIYA, Y UGOSLAV EDEBIYATıNiN ÖNDE GELEN ISIMLERINDEN BIRI. TÜRKI
YE'DE ÇEVIRILERI VE ÖZELLIKLE ÇOCUK EDEBIYATı ALANINDAKı YAPıTLARı lLE TANI
NIYOR. BIR SÜRE ÖNCE YUGOSLAVYA'DA DÜZENLENEN "StRUGA ŞIIR GECELERI"NDE 
BULUNAN AR KADAŞıMız ıSMA I L  GENÇTÜRK'ÜN NECATI ZEKERIYA ILE YAPTICI SÖYLE
ŞIYI OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

NECATi 
ZEKERiYA iLE 

SöYLESi 
.. Sizi, Türkiye 'de yayınlanan çeviri 

ve yapıtlarınızdan tanıyoruz. Aynca, 
Türk yaz,nını iyi izlediliniz kanısında
yız. Bu bakımdan bugiinkü Türk yazını
nın genel görünümü sizce nedir? 

ô Türk yazınının genel görünümü üs
tüne yargı vermek, kuşkusuz çok güç bir 
iş. Neden? Türkiye'de son yıllarda, hele 
altmıştan sonra çok betik yayınlaruyor 
da onda�. "Varlık", "Türk Dili", "So
yut", "Sanat Dergisi", "Oönemez", "U
gaz", şimdi de "Türkiye Yazıları", daha 
önceleri de "Yeni Dergi",  "Papirüs", 
"Türkiye Defteri", "A", "YanslılTla" ve 
öteki dergileri izleyerek ve başlıca şiir 
ve öykü betiklerini, romanları okuyarak 
Türkiye yazını için edindigim genel izle
nim şudur: '!\irkiye yazını, şiiriyle, öy
küsüyle. romaruyla yüksek bir sanat·es· 
tetik kertededir. Diliyle, anlatımıyla, bi
çimiyle, özüyle özgün sayılabilir. Türk 
yazınının özgünlügü, halkın yaşamını, 
Türkiye'nin tarihi, ekonomik, sosyal hat· 
ta politik koşUllarını yansıtmasından ile
ri gelmektedir. Geleneklere saygı göste
rerek, toplumun sorunlarına, kişi ogıu
nun alın yazısına dönük olması, kanım
ca, Türk yazınının en soylu, en kalıcı, 
en d�erli yaru. 1Urk yazınını daha geniş 
çapta Avrupa'ya, hatta dünyaya tanıt
mak zamanı gelmiştir, geçmiştir bile. 

Türkü 

, 
* Çocuk yazın.yla içli-d.şlı birisi 

olarak, bu konuda bugüne dek yapılaıııo
rın yeterli olup olmadıRrn" bundan 80n
ra yap, lması gerekenlerin, önerilerinizin 
neler oldukunu merak etmekteyiz, anla· 
tır mısınız? 

<o- Izleciieim kadanyla, son birkaç 
yılda Türkiye çocuk yazını, bir rönesans 
yaşamakt8dl.r. Büyük şiiri, öyk�ü. roma· 
nı olan Thrk yazınının, büyük bir çocuk 
yazım ortaya koyacaema inanıyordum, 
öyle de oldu. Yayıncıların, daha önceleri 
"Do�an Kardeş", "Varlık", "Arkın", 
"Milliyet" ve bu an akıllDa gelmeyen da· 
ha bazı yayınevlerinin, şimdi de "Koza" 
hele "Cem" Yayınevinin "Arkadaş Ki
tapları", çocuk yazınına kapılarını aç
ması, güçlü bir Türkiye çocuk yazınının 
ortaya çıkmasını saglamıştır. Zaman za
man düzenlenen yarışmalar da, bu yazı
nın gelişmesini körüklemiştir. "Daha ne
ler yapılmalıdır? " sorunuza gelince, ben 
ancak Yugoslavya'da bazı girişimleri, el
de edilen sonuçlan belirtebilirim: Yayın
evleri, ydın en güzel çocuk betigine de 
ödül verebilir. "Milliyet" gibi, daha bazı 
büyük yayınevleri saglam yapı h, baştan 
sonuna dek çocuk yazınıyla içerigi olan 
çocuk dergileri yayınlayabilir. Dahası, 
yalnız çocuk yazınını inceleyen, çocuk 
yazınını düşündürep estetik-sanat sorun
larıyla yazılmış incelemeleri, eleştirileri, 

Türkülerte geçeceğiz bütün meydanlardan 
Türkülerimiz mavzer namlllSu gibi yalın 
TiWkülerimiz kavuşan eller kadar sıcak 
I nancımızı ve büyük güc:ümi.izü anlatacak türkülerimiz 

Türkülerle geçeceAiz bütün meydanlaı dan li6külerle 
Halaylar çekeceğiz kalkola girip binler onbinler 
Meydanı., ki yüreklerjn ergidiği potadır 
Meydanlardan dökülür yü",k kardetlik kalıb,na yoldaşlık kalıbına 
Ve önce meydanlarda IŞtr güneş 
Zaferi taşıyan bayrak önce meydanlarda dalgalanır 

Türkülerle geçeceğiz bütün meydanlarından yeryüzünün 
Topukların altında ezer gibi akrebi hınçla geçeceAiz 
En ücra köşelerden sHene dek gölgesini faşizmin 
Ve çıkallar korkularından ısınp koparacaklar dillerini 

Türkülerle geçeceAiz bütün meydanlarda" 
Türkülerimiz mavzer namlusu gibi yalın 
Türküterimiz kavuşan eller kadar sıcak 

Yarın güzel olacak 
Yaşımak insanca � en güzel Türkü 
Dünya 
Zalen bir büyük meydan 

, 0 , 

Ahmet AKSOY 

çelişmeleri yansıtan kuramsal çocuk ya
zın dergileri hazırlanabilir, TV'de sürekU 
olarak öykülerden, romanlardan yayın
lar sergilenebilir; çocuk yazınıyla ilgili 
testivaller, gösteriler, ilk ve orta okullar
da da çocuk yazarlanyla sürekli şiir ve 
yazın karşılaşmalan düzenlenebilir. Ço
cuk yazını, hele dergileri aracıheıyla ge
niş okur kitlelerini saRlamakta önemli 
bir etkendir.Yugoslavya'da bazı dillerde, 
öme�in Sırp-Hırvatça bazı çocuk yazın 
dergileri, örne�in Sarayovada'kiler (Sa
raybosna'dakiler) bazen 50.0 bin tiraj 
yapmaktadır. Deeerli çocuk yapıtlanmn, 
özgün yapıtların ilk ve orta okul ö�ren· 
cileri tarafından lektür (yardımcı) betik 
olarak okurunası, Türk çocuk yazınını 
daha da yüksek bir aşamaya ulaştınnış 
olacaktır kanısındayım. öRrenciler, en 
büyük okur ordusudur çünkü. 

* Yugoslavya yazımnı Türkiye 'ds ta
nıtmak amacıylo gÖlterdiliniz çabayı 
yakından izliyoruz. Bu nedenle çaldaş 
Yugo.lav şiiri, öykÜlü ve romanı konu
.unda bilgi verir mi.iniz' Ve bu alanda 
başarılı olanların adlarını da myar m'''
mz1 

ô Yugoslavya ulus ve halklann har
man yeridir. Yugoslavya'da beş ulus on
beş kadar halk (azınhk) yaşamaktadır. 
Ulus ve halklar kendı ana dilleriyle yaz· 
makta, kendi yazınlarım yaratmaktadır
lar. Bazı ulusların, yazın tarihleri çok 
ötelere gider. Her ulusun, hatta halkın 
büyük yazarları var. Şiir, öykü, roman, 
oyun türleri yüksek bır zirveye ulaşmış
tır. Onlardan bazıları, örneein romanla
nyla Ivo Andrıç, Meşa Sellmoviç, Mlod· 
rag Rulatovtç; oyunlarıyla Branlslav Nu
şlç; şıırlerlyle Vasko Popa, Izzet Saray· 
liç, Radovan Pavlovski 'IUrkiye'de de la· 
nıtl1mıştır. Ayrıca ÇaRdaş Yugoslav ve 
Ça�daş Makedon hikayelerı TUrk okur· 
!arına sergilenmıştır. Türkiye dergilerin
de de bir çok yazar ve ozan şıır ve öykü
leriyle tanıtılmışbr. Tabii bu yetmez, 

ama Türk okurunun yine de Yugoslav 
yazını için genel bir bilgisi var diyebili
riz. Bazı adlan söylememi istiyorsunuz, 
çok uzun bir liste olur bu. Şimdilik, Mi
ros1av Kırieja'yı anmak isterim. Bugüne 
dek, Türkiye'de onun yapıtlannın çevril
�eyişi. karumca Türk okuru için büyük 
bir kayıptır. 

* Halen üzerinde çalışmakta oldu
lunuz yapıtlar ııe çeviriler hakkında bil
gi verir misiniz' 

<> Yakınlarda "Bizim Soka#ın Romeo 
ve Jü1iyet'l" adlı bir çocuk öyküleri beti
einl tamamladım. "Orhan'ın Güncesi" 

- adlı yeni bir yap,ta başladım. Balkan OL· 
kelerl Şiir Antolojisi için Türk �ıırl bölü· 

"münü ve Bosna öyküleri Antolojlsi'ni 
hazırlamakta ve Çagdaş Yugoslav Şiiri 
Antolojisi 'ni tamamlamaktayırn. 

* Yugoılavya'da ue özellikle Make
donya 'da yaşayan Türk çocuklor, için. 
çocuk yazınının durumu nedir' Bu ko
nuda neler yapılmoktadır' 

<> Yugoslavya'daki TUrk çocuk yazı· 
nınm durumunu, Yugosıav çocuk yazı
nının durumundan ayn düşünmek, yan
lış olur. Gelişmiş bir çocuk yazınımız 
var, şür ve kısa öykü önde gelmektedir. 
Son yıllarda çocuk oyunla" da yazıl· 
makta, Osküp Halklar Tiyatrosu'ndasah· 
nelenmektedlr. Aşa#ı yukarı otuz y,ldan 
'bu yana Çıkmakta olan "Sevinç" ve "To
mureuk" çocuk dergileri, Yugoslavya' 
daki çocuk yazımnın gelişmesine geniş 
bır olanak saRlam'ştır. Osküp "Birlik" 
ve Priştine "Tan" gazetelerin1n de hazır
ladıklan özel çocuk sayfalan çocuk ya
zarlanmıza yarduneı olmaktadırlar. Türk 
yazarlannın yapıtları, son zamanlarda 
Yugoslavya'da konuşulan öteki dillere, 
hatta Avrupa dillerine de çevrilmekte, 
böylece Yugoslav Türk çocuk yazını var
Iı�ını daha genış çapta duyunna olana· 
gın, .. glamaktadır. 



HALKıN SAGLIGI 
SSCB, 1980 MOSKOVA OLIMPIYAT. 

LARINA HAZıRLANıYOR. SOVYET 
HALKıNıN OLIMPIYAT HAZıRlıK· 
LARı GENEL OLARAK KITLE SPO· 
RUNA VERILEN ÖNEM VE BU 
ÖNEM DOGRULTUSUNDA ATıLAN 
ADıMLARLA BIRliKTE SÜRÜYOR. 
SOSYALIST ÜLKELER SPORU, BI· 
REYSEL BIR ÜSTÜNLÜK SERGiLE. 
N l ş i  YA DA BEYiN Y I KAMA YÖN· 
TEMI OLARAK DEGIL, iNSANIN 
SAGLlK VE DOYUMUNDA BIR 
ARAÇ OLARAK GÖRÜYORLAR. 
BU NEDENLE, BÜTÜN SOSY ALisT 
ÜLKELERDE OLDUGU GiBi SSCB' 
DE DE SPORUN ÇOK GEN i Ş KESIM· 
LERE, çEşiTLI YAŞTAKi iNSAN· 
LARA YAYı LMAYA ÇALlŞILDIGI 
GÖRÜLüYOR. SSCB BAKANLAR 
KURULUNUN YÖNETIMINDEKI 
SOVYET SPOR KOMITESI BAŞKA· 
N I  SERGEl PAVLOV, BU KONUDA· 
Ki GÖRüŞLERINi AÇıKlıYOR. 

Sergei PAVLOV 
Spor, Sosyalist Toplumda Insanın Gelişme Aracıdır. 

Bir dergide, uzun yaşama sorunları üzerinde çalışan iki bilim adamının 
tartışmalan yayınlandı. Biri, yaş ortalamasının büyük: oranda artmasından 
bahsetti, diReri ise şunları söyledi: "Ne kadar uzun yaşarsak hastalıklara o ka
dar açık oluruz. Sorun hayatı uzatmak de�iI, fakat sahip oldutumuz uzun ha
yat boyunca verimli bir etkinli�i sürdürmektir." 

SaRIık: uzmanları, bu sorunu teorik ve pratik olarak çözüyorlar. Fakat 
halkın uzun ve etkin bir yaşamı gerçekleştinnesi için pratik olarak: tek bir yol 
var: Fiziksel eRitimin kitle hareketi 

"Halkın sa�Iı�I" fonnülünü, tek tek bütün bireylerin sa�lıRınl ilgilendi
ren bileşenlerin toplamı olarak yon.ımluyoruz. Ve her bireyin sathRı, sadece 
sistemimizin r sa�lık hizmetlerini de�il, aynı zamanda tüm toplumu kucakla
yan satıık tedbirlerinin kannaşık bütününü de kapsayan önemli bir toplumsal 
görevdir. Bu tür bir program yalnızca bizim toplumumuzda yürütülebilir. " Sav· 
yet yurttaşları saA:hk güvencesi hakkına sahiptirler." (Sovyet Anayasasından) 
Bu kelimeler tüm yurttaşların fıziksel saRhRınl, ruhsal ve fiziksel olarak uyum· 
lu gelişimini ifade eder. 

Bu, Devrimin ilk haftalarında ortaya çıkan bir dokümanı hatırlattı. Sov
yet iktidarının kurulmasından 15 gün sonra Sovyet Devleti lideri V.I.Lenin ve 
Halk Elitim Komiseri A.V. Lunacharsky Halk Elitimi için Devlet Komisyo
nunu oluşturan bir kararnameyi imzaladılar. Komisyonun ilk dokümanların
dan biri şunları söyıÜyordu: "Insanlıtın geleceRi mücadelesini ç OCUklarımızın 
ellerinde yükseltmeliyiz ve bu eller güçlü ve güvenilir olmalıdır ... Okullar ço
cuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimine itina göstennelidirler ve jimnastik, 
spor, yüzme ve geziler bunun bir parçası olmalıdır . . .  " Bu, ilk satıık progra
mıydı. Bu sonradan, şu anda toplumumuzun her yaştan toplumsal gruplarını 
kucaklayan ülke çapında bir harekete dönüştü. 

Halk.mız, önemli sporları ve yeteuekli atletleri sevmektedir. Halk, onlar
da, insanın fiziksel potansiyelinin bir ifadesini bulmaktadır. Fakat, tenninolo
jimizde bazı kavram kargaşalıkları deRmuştur: "önemli sporlar" kavramı, fi· 
ziksel hareketler türünden "önemsiz" sporların variıRını gerektirir. Gerçekte, 
bunun tersi doRrudur: 52 milyon insan veya ülkedeki her beş kişiden biri, 
220 bin gruptan birinde, eRlence türünden sporlara etkin olarak katılmaktadır. 
Hepimiz, Sovyet halkının satlıtıyla ilgili karar çerçevesinde mücadele ediyo-
<UZ. 

Sovyetler BirliRinde tiziksel eRitim, devlet ve kamu kurumlannın ortak 
amaçları arasındadır. Devlet: ilgili bakanlık ve kuruluşlar aracılılıyla öRrenci
lerin, yetişkinlertn spor ve fıziksel hueketlere dUzcnli bir şekilde katılmalarını 
örgütler. Yalnızca etitim kurumlarında, tiziksel etitim programı 37 milyon
dan razla insanı içine alır. Bundan başka, gençler Için geniş bir spor okuBarı 
şebekesi kurulmuştur, takat bunlar kamu kuruluşları tarafından finanse edil
mektedir (özelUkie sendikaiar tarafından). Bu kurumlar 'lşyerlerinde, e�ltlm 
alanlarında ve .;evre bölgelerde de sportlt faalıyetteri yönetmektedirier. 

Toplumumuzda, fiziksel etitimin önemli bir belgesi, 1972'de Yürürlüte 
gi",n Tüm Birll�in Fiziksel E�itim Programı'dır. Bu program, Sovyeııer Blrii· 
Rinde geçmiş nesiııere hizmet eden ve 1930:da hazırlanan programın devamı
dır. Yeni programda, normlar 10·60 yaş arasında olan beş ayrı grup için oluş
turuimuştur. 

Bugün Için fiziksel etitim ve sporun her Sovyet ailesinin yaşamının bir 
parçası olduRu söylenebiiir. Bu, geniş olanaklar "Rlandı�ı Için böyledir. ör· 
neRin 30 bin . 50 bın Idşillk bir yerieşim bölgesi kurabilmek ıçın bir stadyum, 
bir jimnastik salonu ve yüzme havuzu yapılması zorunludur. Olkemizde spor 
meraklıları için 3.200 büyük stadyum, 63 bin ilmnastlk salonu, 1.300 yüzme 

havuzu ve 400 binden fazla oyun sahası vardır. Bütün bu olanaklar ve dona
nımlar ücretsiz olarak karşılanmaktadır. 

Fiziksel eRitim hareketi kendi başına bir amaç olmasa bile hayati bir 
gereksinimdir. İncelemeler şunu göstermiştir: Fiziksel eA:itim ve sporla uRra
şan 35-40 yaş arası insanlar, sporla ilgilenmeyenlerden 5·8 kez daha az hasta· 
Iıkla yüz yüze gelmektedir. Bu yüzdendir ki, turizmin gelişmesine, saRtık 
kamplarının genişletilmesine, saRlık gruplarının oluşturulmasına, yani orta 
yaşta ve ihtiyar insanların fiziksel faaliyetlere katılmalanna özel dikkat göste
riyoruz. 

Fiziksel eRitim hareketinin kapsamının colrali olarak büyüdütünü sevi
nerek söyleyebiliriz. Spor. günümüzde ülkenin en uzak bölgesine kadar ulaş
mıştır. Birlik cumhuriyetlerinin hepsinin fiziksel elitim meraklıla" ve yete
nekli atletleri vardır. örne�in, özbekistan'da 14.500.000 nüfusun 3.000.000'u 
sportif faaliyet içindedir. Birçok kollektif-çiftlik takımları cumhuriyet ve bir
lik çapındaki şampiyonalara katılmaktadırlar ve cumhuriyet içindeki şehir ve 
kasabalarda yüzlerce stadyum ve yüzme havuzu, 1.500'ten fazla jimnastik sa
lonu ve birçok oyun sahası vardır. 

Yetenekli uzmanların yetiştirilmesi, ülkemizdeki fiziksel etilim hareke
tinin başarısı için önemli bir etkendir. 23 Enstitü, 26 fiziksel etitim okulu, 68 
fiziksel etitim kurumu ve 77 adet ötretmen yetiştiren kolej yılda toplam 28 
bin spor uzmanı yetiştirmekredir. Bütün enstitüler, ölretmenlerin niteliklerini 
yükseltmey� yarayan bölümlere sahiptirler. 

1980'e kadar. fiziksel etitim hareketi, 55-57 milyon arasında insanı ku
caklayacak, 18-19 milyon insan satıık testlerinden geçecek ve 15-16 milyon 
spor meraklısı lisanslarını alabilecektir. Yüzlerce stadyum ve yüzme havuzu ile 
binlerce jimnastik salonu inşa edilecektir. Bütün bunlar SBKP 25. Kongresi ta
rafından kabul edUen ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimiyle uyum 
içindedir. 

SSCB 'de fiziksel etilim sistemi bilimseldir. Fiziksel etitimi içeren meto
dolojik prensipler. insan vücudunun özelliklerini göz önüne alır ve insanların 
çalışmalarında slhhatli, ruhi açıdan yeterli ve yetenekliolmalannı saRlar. Yön
temlerimizin etkinLiti uluslararası alanda onaylanmıştır. Geçen birkaç yıl 
içinde yüzlerce Sovyet spor uzmanı, fiziksel etitim alanında yabancı ülkeler 
personelini elitmek ve yabancı takımları çalıştırmak için davet edilmişlerdir. 
Diter taraftan, herhangi bir fiziksel etitim sisteminin sürekli bir ilerleme için
de olması gerektitini biliyoruz. Bunun içindir ki, bu alanda diRer ülkelerin de
neyimlerini inceleme fırsatlarını kaçırmıyoruz. 

1980 Moskova Olimpiyatlarının hazırlıkları, ülkemizdeki sportif hareke
te yeni görevler yüklemiştir. Bu çeşitli yarışma ve turnuva şekillerini gündeme 
getirmiştir. Bu oyunlann temel düşüncesi olan "Olimpiyat Oyunlan yalnızca 
yarışmacılar için deRlidir" eiimlesinde yatıyor. Temel amaç, daha fazla insanı 
spor dünyasına sokmak, barış ve arkadaşlılın yüksek ideallerini ifade eden 
Olımpık hareketin lIerletllmesi Için oniarı bilinçlendirmektir. Olimpiyatıarın, 
spora Ilginin artmasına ve aynı zamanda, fiziksel eeitim hareketinin ilerlemesi
ne katktda bulunduRu tartışılmaz. Yeni ve restore edilecek sportif binaların 
inşaatı, sadece Moskova ve Tallin şehirlerinde deRil, fakat ülke çapında daha 
önce görülmemiş boyutlarda başlamıştır. 

Olimpiyatlara hazırlanan gençler, barış ve arkadaşlık içinde yaşamaya 
ve güçlü, stirat1i ve çevik biçimde yarışmaya olan özlemlerini bir kez daha gös
tereceklerdir. Bu tür yarışmaları takdir ediyor ve zaferlerimize seviniyoruz� 
çünkü bunlar her Insanın uyumlu gelişimine yeni alanlar açan fiziksel elitim 
sistemimizin başarısını kanıt1amaktadırlar. 
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BUNALıM 
VE 
YğlLEOlol 
IÖREVLER 

Raşit KAYA 

Günümüzde kapitalist dünyanın çok yönlü derin bir bunalım içerisinde 
olduğu gözler önüne serilmiş durumda. Söz konusu bunalımın özelliği başta 
sistemin niteliğinden gelen yapısal. ekonomik bir bunalım oluşunda. Ekono
mik bunalımın mevcut sistem içerisinde çözümsüzlüğü ve giderek derinleşme
si, süratle politik, ideolojik, kültürel, sosyal bir bunalıma dönüşmesini de bir
likte getirmekte. Görünüm, insanın insan tarafından sömürülmesine dayanan 
kapitalist sistemin temellerini" sarsıldığı, kapitalist sistem dışında köklü, ger
çek değişimleri" nesnel koşullarının olgunlaşmakta olduğu. 

Bunalım koşullannda tüm kapitalist ülkeler egemen güçlerinin tavırları 
da doğal olarak sanılan egemenliklerini sti"dürebilecek önlemler aramak ve uy
gulamaya çalışmak yönünde. Egemen güçler açısından sorun, bunalımın yükü
nün, kendi iktidarlarına en az sarsıntı verebilecek bir biçimde .. işçi ve emekçi 
kitlelerin sırtına yüklenebilmesini gerçekleştirmek. Emekçi kitlelerin bu tür 
politikalara karşı etkin mücadele verebilmelerinin temel koşullarından bir ta
nesi de bunalımı doğru tanımlayabilecek belirli gözlem ve saptamaların yapıl
ması. 

Bunalımın ortaya çıkıŞı ,  boyutları ve şiddeti kapitalist ülkelerin her bi
risinin özgül koşullarına; sosyal, ekonomik, politik gelişmişlik düzeylerine, 
emperyalist sistem içerisindeki konumlarına göre farklılıklar gösteriyor. Aynı 
şe�de, bunalımın sonuçları bir yandan ülkelerin özgül koşulları ile belirlenen 
üretıci güçlerin gelişmesi, vb. nesnel koşullarla olduğu gibi, bu nesnel koşulla
rın etkilerine bağlı olarak, ülkelerdeki politik güçler dengesi, ilerici, demokra
tik güçlerin örgütlülük düzeyi ve tutarlı mücadele verebilmeleri gibi öznel ko
şullar nedeniyle de önemli farklılıklar gösteriyor. Nitekjm, bu farklıl ıklar ne
deniyle, bunalım belirli ülkelerde, iktidardaki blok'un hegemonya bunalımı 
haline, ya da başka bir deyişle devletin krizi haline dönüşebilmekte. Bu olgu
yu örneklerle gözlemek olanaklı. italya ve Fransa'da bugün böyle bir duru
mun olduğu söylenebilir. Ancak önemli bir başka gözlem de ekonomik buna
lımın hegemonya bunalımı haline dönüşmesinin, ekonomik sorunların ağırlığı 
ile taşıdığı bağların mutlak olmadığı. Ekonomik bunalımın şiddetinin daha 
derin olarak hissedildiği I ngiltere'de bunalım egemen sistemin köklü olarak 
kısa dönemde değişimine yol açabilecek bir görünüm ve boyut kazanamayıp, 
tutucu görece kuvvetlenmelerine doğru gelişim gösterirken, ekonomik bunalı
mın etkilerinin görece olarak az hissedildiği Fransa'da iktidar değişikliği ola
sılığı yüksektir. 

Bu olgu, kapitalist toplumlarda köklü toplumsal değişikliklerin nesnel 
koşullarının olgunlaştığını, sorunun, bunalımın yükünü taşıyan emekçi yığın
larının bu nesnel koşulların bilincine vararak eyleme dönüştürecek biçimde 
bunalımı algılamaları olduğunu gösterir. Kısaca ifade edilmek istenirse, bugün
kü mücadelenin anahtarı ideolojik mücadele ve bu mücadelenin kazanacağı bo
yutlardır. Böyle bir saptama bunalım koşullarında verilecek ideolojik mücade
le yöntemleri üzerinde düşünmeyi de zorunlu kılmaktadır. 

POLITIK VE DEMOKRATIK KITLE ÖRGüTLERININ I ŞLEVI 

Bunalımın egemen büyük sermaye iktidarlarının hegemonya bunalımına 
dönüştüğü, toplumsal muhalefetin bir iktidar almaşığı yaratabildiği ülkelerde 
gözlemlenen, işçi sınıfının politik örgütleri başta olmak üzere sendikalar ve di
ğer demokratik kitle örgütlerinin, kitlelerin ekonomik bunalıma karşı tepkile
rine toplumsal, kültii'"el, politik boyutlar kazandırabilme, bunların belirli hak 
istemleriyle somutlanması, klasik temsili demokrasi ve özgUrlüklerin geliştiril-

mesi yanında yeni temeller üzerinde bu demokrasi anlayışına yeni boyutlar 
kazandırma uğraşı içerisinde olmalarıdır. Bu uğ� iktidardaki blokun sosyal, 
!deolojik temellerinin daraJtılmasl ve çatlamasını amaçlamaktadır. Bu olguyu 
başka bir biçimde anlatmak gerekirse, Devlet'in ideolojik aygıtları karşısında 
ve somut yaşam içerisinde mücadeJeyi toplumun her kesitinde .somutta sürdü
rebilmek ve kitleleri bu mücadeleye katabilecek somut program ve çalışmalan 
gerçekleştirebilmektir, söz konusu olan. 

Böyle bir mücadele içerisinde gözden kaçınımaması gereken bir başka 
olgu da büyük sermaye iktidarlarının ideolojik planda içinde bulundukları du
rumdur. Gününiizde burjuvazi, ideolojik planda, dünya çapında, çok geriletil
miştir. Büyük sermayenin bugünkü sistemi savunabilecek -ya da eleştirebilecek
ideolojik sistemler üretme yeteneği kalmamıştır. Ancak, burjuvazinin bunalım 
koşullarında elindeki olanak ve seçeneklerin iyi saptanması verilecek mücade
lede büyük önem taşıyacaktır. 

I DEOLOJ I K  MüCADELENIN TUTARlıllGI 

Burjuvazi için, toplumu giderek kendi istediği koşullarda yönetemez 
duruma düştükçe, temel ideolojik sorun Dünya'nın, ülke sorunlarının bütün
sellik içerisinde kavranabilmesini engellemek, bu yönde çarpıtıcı girişimlerde 
bulunmak olmaktadır. Ekonomik bunalım ile harekete duyarlı hale gelen ge
niş kitlelerin, ülkelerinin yönetim işlerinden bilgilendirilmeleri, gerçekleri, 
içinde bulundukları durumun kaçınılmaz olmadığını görebilmeleri yönünde 
verilecek ideolojik mücadele, işçi ve emekçi kitleler için dayanılmaz yaşam 
koşul1arının yaratıcısı tekelci büyük sermaye iktidarından kurtuluşun önemli 
bir ön koşutudur. Tutas:1ı bir ideolojik mücadele ise burjuvazinin ideolojik 
propagandası karşısında ekonomik bunalımın boyutlarının kitleler gözünde 
politik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bütünselliğe kavuşturulmasını gerekti
rir. Bunalım ancak bu koşulla sistemin, iktidarın hegemonya krizi haline dö
nüştürülebilinir ve iktidardak; blok çökertilebilinir. 

Bu yönde verilecek mücadelede, başta sendikalar ve diğer mesleki örgüt
ler olmak üzere demokratik kitle örgütlerine büyük görevler düşmektedir. Bu 
örgütlerin kendi kitlelerinin somut sorun ve özlemlerinden hareketle ulaşabile
cekleri kitleleri, sorunların temelindeki bütiaıselliği göstererek, sosyal, kültürel 
hak talepleri, somut çözüm önerileri ile donatarak harekete geçirebilmeleri ge
rekmektedir. Bu yapılmadan, soyut sloganlarla yayınlanan bildiri ve demeçler 
altındaki imza sayısı ne kadar artarsa artsın gerçek mücadele alanı boşlanmış 
olacaktır. Bu durumda egemen sınıflar temsilcileri, daha çok şeylerin önce al
tını sonra da üstünü çizebileceklerdir. Ancak sürekli faşizm tehlikesi, dayanıl
maz yaşam koşulları ve yaklaşan yerel seçimler perspektitleri içerisinde bu 
örgütler, burjuvazinin kaba baskılarına yiğitçe göğüs gerebildikleri gibi, ideo
lojik saldırılarına da alçak gönüllü, özverili çalışmalarıyla karşı duracaklardır, 
durmalıdırlar. Her halde, ışçi sınıfının politik örgütü kendine düşen görevleri 
en tutarlı biçimde yerine getirmeye devam edecektir. 


	Y_77_000628
	Y_77_000629
	Y_77_000630
	Y_77_000631
	Y_77_000632
	Y_77_000633
	Y_77_000634
	Y_77_000635
	Y_77_000636
	Y_77_000637
	Y_77_000638
	Y_77_000639
	Y_77_000640
	Y_77_000641
	Y_77_000642
	Y_77_000643

