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EGiTiM---.;...-----------le,tidlm1, ıınır okutan ötretmenler Için 

de bir açtkhk getirilmemi,. Bu durumun 

en kıaa zamanda açıkhA'a kaw,turulma

ıı ,erekli. Bu durum bize ,&teriyor kı 

adaleteizlik yualan yamamak.1a kapatıla

mıyor. Hızla yeni bir yuamn hazll'lan

maa fti bunun hazırlanmaana ölretmen 

kurulu,lannın da katılmau ,erekUdir. 

ÖGRETMENLER 
SORUNLARıNı TARTıŞıYOR 

Geçtiğimiz günlerde toplanan Demokratik Eğitim Kurultayı 
nedeniyle eğitim sorunlan yine günceUeşti. Eğitimin demokratik
leştiritınesi, öğretmenlere grevli toplu sözleşmeli sendikal hakların 
verilmesi ve öğretmenlerin çeşitli sorunları ile ilgili olarak YUR U
YUŞ'ün düzenlediği açık oturuma Dikmeıı lIkokulu öğretmeni 
Hasan Sabancılar, Yusuf Karaman ılkokulu öğretmeni Remzi Kan
demir ve öğreımen Mustafa Türkmen katıldılar. 

* Ogretmenler, örgütleri TVB-DER 
oracılW ıylo uzun ıüredir 12 Mart (4Şiz· 
mi ile eUerinden alınan sendikal hakla· 
rmı greu ue toplu IÖzlefme haklanyla da 
donatılmlf !Jekilde yeniden elde etme 
mücadele.ini veriyorlar. Size göre sendi· 
kal haklar mücadeluin;n bu aşamOlında 
yapılrnaıı gereken nedir' 

KANDEMİR - Bu sorun ya1ruzca öR> 
retmenlerin delil kamu kesiminde çah· 
şan tüm memurların sorunudur. Bu aşa· 
mada TöB-DER'in yapması gerekenleri 
&l.fUyorum şöyle özetlemek olanaklı: ılk 
önce TöB-DER kendi tabanında kamu· 
oyunu oluşturmalı. Bunun için seminer
ler düzenlenebilir, çeşitli yayınlarla bu 
aorunun önemi tabana anlatılabilir. Bu 
yapılırken diReT memur örgütleriyle de 
başlangıçta üst düzeyde iljblrUl1 ve da· 
yanışmanın yapllmıı..a Için zemin olu,
turma çalışmaları yapılabilir. Bqta 
DıSK olmak. üzere, Türk-ı, içindeki de
mokratik unsurlarla ortak çalışmaya IP
dilmelidir. Ama en önemliai buııün ie
çerli olan işçi-memur aynn11 yuttunna
�na karşı verilecek mücadeledir. Bu 
ayr;m tümüyle kaldırılmalı en azından 
işçi kesimi lehine olmak ,artıyla yenl
den düzenlenmelidir. Özellikle bu dö
nemde sendikal haklar mücadelesini da· 
ha sıkı, daha tutarlı olarak yapmak:. ıe
rekmektedir . 

TORKMEN - Bütçe ,örüşmeleri Q' 
raunda ortaya çıkan ek derı ücreti ver· 
me durumu da bu '-Cndika1 haklar mü' 
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cadelelini zaafa uRratabillr. Böyle bir 
hak alındı diye eizl.i de olsa mücadeleyi 
erteleme arzu1annm önüne eeçilmelidir. 
Aynca iktidar bu konurla ne d�ündülü' 
nü de açıkça ortaya koymalıdır. 

SABANCıLAR - Burada söze gir
mek istiyorum. Demokrat nitelili alır 
basan parlamenterlerin listemll ve plan
lı olarak harekete ,eçirilmednde yarar 
var. Mücadeleye parlamento çerçeve· 
sinde de destek aramak ,erekli. Bu ka
muoyunun oluşturulmIWDda da bize bü
yük kolaylık sallayacaktır. 

TORKMEN - Biliyorsunuz TOM
DER de bu konuda eeniş bir kampan· 
ya başlattı. TOM·DER bu mücadele· 
linde deateklenmeli. Kamu ,örevinde 
çalışanların demokratik örgütleri bunu 
elle tutulur, ciddi bir çalışma halinde ei
birUliyle yürütmeli. Biz şimdiye kadar 
hep eeDdinl haklanıruzı almak için ta
lepde bulunduk. Yalruzca �u talebi yap· 
makla yetinmeye hakkımız yok. Bu ta
lebi somutlaştll'mek. eerekli. 

* Sayın Türkmen 'In belirttili gibi 
tendikalaşma hakkı hep talep edildi. 
Acaba bu okullara ne ölçüde yaruKlL 
Vlret men bu mücodeleye ne kadar ha
zırlanabildi? 

TORKMEN - Tabanda bu konu
daki ,örüşler &alında net delll. Herkes 
ei yordamıyla da olu aendlkal hakların 
almmamnın iyi olacaRı kanısında. Ancak 
"TöB·DER bu hakkı bize alıverain. ıyi 
olurU kanw yay,ın. Bu da ,imdiye ka· 
dar yapılan çaluımalann tabana yeterin
ce yarwmadlRını, yayı1madlRını ıöıteri
yor. 

SABANcıLAR - Bunda yıllardan 
beri burjuvazinin beyin yıkamasırun da 
etkili var. "Memur da aendikal.,ır mı" 
karu.ı yayııın. Si.temli bir ,ekilde yürü
Wien "anarşinm kaynaRı derneklerdlr, 
sendikalardil''' propaaandaıı da bır en,el 
olarak. karşımıza çıkıyor. 

* Olretmenlerin ekonomilı .anınla
rı ue bunların çözümü ue ekonomik hak
lar mücadele,indeki ilJfdi talepler neler
dir' 

SABANCıLAR - ERitim bir bütün
dür. Du "özden uzakta tululduRu için 

ilk \'8 orta öRretim birbirinden aynlıyor. 
Orta ötretimde öR"retmen meslejte 10. 
dereceden başlarken ilkokul ölretmeni 
12. dereceden başlıyor. Bu öRretmen 
kitlesini birbirinden ayırrr.aya yönelik 
bir uyıUıama. Aynca ilkötretimde 
ölretmen tüm dersleri \-'ermek zorunda. 
Uzmanlaşma yok. Oysa orta öRretimde 
branşlara göre ötretmen yeti,tirildiRin
den ölretmen ölrenciye daha faydalı 
olabiliyor. 

Tabanda yukarda belirttiltim gibi bir 
adaletsizlik var. Buna kar,ılık bir de ta· 
van koymu,lar. İlkokul öRretmeli iLko· 
kul öRretmeni olarak medeline başlı
yor; ilkokul öRretmeni olarak ölÜYor. 
Tavan kaldırılmalı, ve meılekte dikey p
çi, hakk.ı, tüm öA;retmenlere -alanmah. 
öRretmenLn yıpranma. ııözönüne alın
mıyor. Bu nedenle öAretmenlere de iti
bari hizmet aü:resi tanınmalı. Mesela 26 
yıl çalışan bir ötretmen 30 yıl çalışmış 
iPbi deRerlendirilrneli. GÖttermelik nite· 
likten öteye geçmeyen mahrumiyet 
zammı yerine yıpranma da göz önüne 
alınarak ayn bir ooemede bulunulmalı. 

TORKMEN - Yıllardır kesilmekte 
olan MEY AK kesintileri faiziyle birlik· 
te tüm öRrelmenlere geri verilmeli. Kat
Ayı artışları yerine toplu maa.ı; arttınm· 
ları yapılmalı. Asgari ııeçim indirimi art· 
malı. Ama bu artı,tan dolacak verıi 
kaybı yine dar ,elirli öRretmenm, me· 
murun sırtına yıkılmamalı. 

* Ilkokul ölretmenlerine de haftada 
20 ıaatin üzerindeki der,l". için ek ders 
ücreti verileceli açıklandL Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz' 

TORKMEN - Bence ölretmenler ek 
den ücretine gerek duymadan ıeçinebi
lecekleri bir ücreti .lma1ılar. Bu ek den 
ücreti üçlü ve dörtlü öRretim yapan 
okullarda uya:ulanamayacak. Branş öR
relmenleri de meldur olabilecekler. Sı
m! öltretmenlm de ikinci dönemde bun· 
dan yararlanamayacak du.rumdo. olacak
lar. Du, deli &&ylBlnın esaı alınarak öR
retmenlere bir ücret verilmesinin Akın
cah olduRunu gOOeriyor. Bence bir ek 
deli ücreti verilecekae bu ücret ayda 20 
.. at üzerinden tüm ölretmanlere veril
melidir. 

KANDEMıR - Arkada,ım önemli 
bır noktaya deRindi. Şöyle bir durum 
var. Normal eRitim yapılan okullarda ve 
ikili eRitim yapılan okullarda haftalık 
den 25. saal. ıkili öRretlrnde ikinci dö
nemde denlerin bir kıımı oku1 yöneti
cileri ve bran, ölretmenleri tarafından 
a1ındlll için haftalık ders .. atl 21'e ini
yor. Yani öRretmen bir den Için ücret 
almak durumunda. Oçlü ve dörtlü ÖR· 
retimde i .. bir öRretmen haftada yal· 
nızca 20 .. at ders verebilıyor. Yani üc· 
relli den veremeyecek durumda. Bu ko
nuda Y'lS8da bır açıklık yok. Aynca bir· 

* Vgretmen yetiftir�n kurumlar hoit
krndo ne diişüniiyo,..unuz' 

KANDEMlz - Caada, <itret","" bl· 
liminin ı,ılında ders programını haır
tar. ölretmen elttirnin temel unsurudur. 

- Emperyalizm 1946'lerden bu yana öi' 
retrneo yetiştiren kurumlara el attı. Bu
gün de bu tavır yerli uzmanlar aracılılıy
la ıürdürülüyor. ötretmen yea,Liren ku
rumlar bütünü ile ,eric:i�in hi%metindc.. 
Bu kurumlar çetelerin ka.rari:ahı haline 
getirildi. Akademik nitelikle yok bu ku
rwnlaruı. 

ORratmen yetiştiren kurumJar .ın
demik ve ö.ıeJ'k yapıya kavuşturolmalı. 
Milli Elltım Bakanı Necdet Ulur öDret
men yetittiren kurumlann süresinin un
tı1acatml açıkladı. Sürenin uzatUmut 
birşey ifade etmez. önemli olan kuru
mun akademik nitelikte elitim vermea 
ve özerk olmasıdır. Bugünkü uyeuıa.ma
da hemen hemen ber okuldah ötıetmen 
yetiştirilmektedir. Oysa ölıetmenlik bir 
ihtisaa meslelidir. öiretmen yeti,tirme
de birlik aallanmabdır. Uzaktan eRitim 
dedilimiz elitim türü de öRfetmene bir
şey venniyor. Mektupla müzik, beden 
elitirni ölretmeni yetiştirilernn. ötret
men i,ba,ında elitilmelidir. 

Burada belirtilmesi gereken bir huaua 
daha var. öRretmenlere seminerler veriU· 
yor. Bu seminerler Ill'Ulllda d& öt.retme
ne aemineT için ücret verilmelidir. Semi
nerler angarya olmaktan çıkanlmahc:hr. 
Hizmet içi eAitimle ilgili kural.ar yöneti· 
cilere bedava tatil olanalı ..... ma Itle· 
vinden kurtan1malKlır. 

SABANCıLAR -TeN, lO1'UDu? Ka· 
OlmC8 ilkokul ölretmenlerinln .. tti, aa. 
\emi oakınco1ıdır. Ferdi leftIı .. ml 
UIdınlmolıdır. OINbMrıIn JWIIII mil-
fetti .. btılwur.a ... alıılır. K� bır 
\efli, ..... mi t .... lmabdır. A_ 6in< 
mene kar,lhlulZ olarak yapbnlua bır ta· 
kım ı,ler YU'. Zor" yaptırılan ma.atiar 
var. BunlanD da _ � ayn-
ca ödenmeUdir. 

TURKMEN - Arkadqım leftIı ..... • 
nuna delindi. Ben de buna katabyorum. 
Taftitin belli esaai.ara ballanınaa, ku
rum1 ... tırdmuı, demokratikle,ürllllMlli 

,erekmektedir. Mecwl. tefti, .wemlnde 
müfettişler .rehberJik görevinden çok LO· 
ru,tunnacıdır. Bence teftiş ile rehberllk 
ııörevi birbirinden ayrılmalı, rehberlit 
her okuldaki en batanh ölretrnene veril
meli, tetıl, üç yılda bir oImab 'fIe ona· 
landına dean başarıyı dalarlmdirid ol
malıdır. 

.. Demokratik elitim. elitim yöne· 
Hminin de demokratikleştirilme.ini ,e
rektirmektedir. Sin ,öre bunun aalIano
bilmea için ne gibi dii..ıenlcmeln- yap". 
malıdU" 

KANDEMİR - ötretimin itl umuru 
vardır. bteklendirme \le öscür1ük. öqür
lük olmaua eRitim deRil, ,.nlanma ve 
gerileme vardlr. BulÜn tüm okullarda 
herke. Ü.l.erinde baskılar vardır. Kitap 
düşmanlıRı, öRretmen düşmanlılı bun
ların sadece ikisi. Ama en önemlileri de .. 
Bence öaretmen keıainlikle ötret1m uy' 
gulama.sında anayasa ve bilimin ıfllında 
etitim yapabilmeli, eAitim yaparken 
iıteellRi aracı, kitabı kullanabilmelldir . 
özııüı olmalKlır. ORt'etmen etitimle upn 
kararlara katılabilmelidir. Örnek olarak 
Milli ERitim ŞurUIDI ele a1abm. Şurada 
bürokratlar, ıözde bilim ve I' çe'fNleri 
ve az sayıda öRretmenler var. Bunlar dı 
çoRunlukla özellikle seçilen ölrel.men
ler. 9. Şura'da TöB·DER sadece bır Id
şlyle temsil edilebildi. Oy .. demokratik 
elitimin eereQ:I olarak. etitlmle Hgm ka
rarlann alınmaaında ötretmenler ve de
mokratik ölretmen kurulu,lan da bu
lunmalıdır. Şuraya katılacak ölretmen 
temsildler ölretmenler tarafından .. çtı
meUdir. Yönetid kadrolar ra.ısılerden 
temizlendikten ıonra ölretmenler ken' 
di yöneticilerini kendileri aeçmeııdlr. 
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SOSYALiSTLER 
VECHP 

Behice BORAN 

DiP. anti�omünizm ticaretinin baş bezirganlan Feyzioğlu ile Sükan'ı 
ve AP'den dökülenleri yedeğine alarak bilinen biçimde hükümet oldu. Kendi 
prog:r-amından da gerilere dü;efl bir hükümet programıyla ortaya çıktı. Hükü· 
met olduğundan beri de büyük sermayenin ye uluslararası emperyalist kuru
luşları" alınmasını istedikleri "tedbirler''i bir bir almakla meşgul, daha da ala· 
toklanndan gayri. 

OIP'nin solunda, sosy.ılist göriiıüp de CHP'yi kayıtsız şartsız destekle
yen ve kendi anlayışlanndaki solcurukı sosyalizm için önce CHP iktidarını 
bekleyenler UDnda bugün bir ayrım göze çarpıyor. Bir kısmı, en iyi ifadesi
�i ''bı.ıpin ıçın eylemslıliiin en iyi eylem ol;ıco#ı" ıörüşünde bulan, .ynı ka· 
yftSlız pı1$Iz desteklemeyl sli'dlk'meden yana. Buna karşılık bazılan ise, bugO
ne kadar Ecem hlJc.ümetine bel bağlamışken şimdi eski görüşlerini bir kalem
de silip tam tersi bir konurm geçiyor ve hükümetle MC hükümetleri arasında 
hiç bir fark yokmuşçasma bir tavır alıyorlar. Böylece, bazıları aynı "teslimi
yet" politibsını savunarak eski yanlış çizgilerini sirdürurken, diğer bazıları 
geçmişteki görüşlerini inkar edereesine karŞı uca savrularak yine yanlış bir 
çizgi üzerinde olnukta devam ediyorlar. 

Oysa OIP'nln hükümet olması ile beliren yenı şartlarda da bilimsel sos
yalistierin ve işçi sınıfının politik örgütü Tirkiye Işçi Partisi'nin CHP'ye kar
ŞI tamnda, özünde bir değişikjik söz konusu olmamıştır. Somut aynnulann
da, vurgulama. noktalarında ancak farklar vardır. Bilimsel sosyalistler olarak 
Tlpıiler, ne dün herşeyi CHP'nin iktidara gelmesinden beklediler ve bu bek
lenti üzerine hesaplar kurdular, ne de bugiiı OIP'yi tümden defterden siliyoro 
lar, ON. MC'ye karşı aldıkları tavrı aJıyorlar. CHP'nin şimdilerde sağ uçta 
yapbiı çeıitlemeler TIP'liler için süpı;z deiil. 

Peki neden CHP ile bu uğraşma? Biz 6i1imsel sosyalistiz. Amacımız, 
başta işçi sınıfı olmaküzere kitleleri sosyalizm konusunda eğitmek, bilgilen
dirmek, sosyalizme kazanmak; onları ve onlarla binlkte 'toplumu sosyalizme 
yöneltmek. Biz bu işlmlze bakalım. CHP ne hali varsa görsünı Denemez mil 

Böyle düşünmek diyalektik düşünmeye delil, Aristo mantığına dayanır. 
DlP olgusuyı. ui"Jma1d. sosyalizm ile uiraımak birbirihe karıı dÜJen "" bir· 
birini dışlayan iki uğraş deiil. Bilimsel sosyalistler bilimsel sosyalist olduklan, 
işçi smıfının partisi olduklan içindir ki OIP ile uğraşınar. 

DiP milyonların oluşturduğu bir kitle tabanına sahiptir. Ve bu bUyUk 
�deyi CHP demokrasi adına, Ilericilik adına, "halkla beraber halk için" bir 
"düzen deliıikilii" adına kendine b.ilı tutmaktadır. Durum böyle oldukç., 
bu kitleyi uyarmak, sosyalizme kazanmaya çalışmak, bunun için de CHP 'nın 
niteliAini yaptıkları ışığında gözler önünde sergilemek, yorumlillT1ak ve eleştir
mek bılımsel ""y.llzmln &erelidir. Yine durum böyle oldukç., bir ÖOiüt ol.· 
rak da CHP ile faşizme karşı ortak dayanışmayı, olanak bulunursa Iş ye eylem 
birliiini oluıturabilmeyl önıörmek bilimsel sosyalizm ıerelldir. Milyonları 
bulan bir halk kit� OIP'nln "demokratik sol "una tutsak durumda bırakıla
maz. Sözün k15aSl, gelişmiş olsun, az gelişmiş olsun tUm kapitalist Ulkelerde 
faJizme ve iJbirlikçl� empery.lizme karıı olablldlilnce en ıenlı de"",mtlk 
güçler biriiiini oluıturmak '" ıeliıtirmek ıUncei görev ve uiraı delil mil Bu 
oluşturma ve uAraşta, geniş kitle tabanı olan sosyal demokrat veya merkez-sol 
partıler hiç bır Wkede ihm.1 edilmiyor. 

Bu süreç ıçınde bilimsel sosyalist Işçi sınıfı partilerinin tutumu, hem en 
aç"" ve seçik biçimde durumu �rgilemek ve eleştirmek, hem de dayanışma 

ve birliği geliştirme yollarını aramaktır .lamana. ve koşullara göre bu iki yanh 
tutumun bir yanı alırlık kazanabilir. ön plana çıkabilir. Örneğin, muhalefet
teyken koşullar dayanışma ve birlik girişimleri için daha elverişlidir de tarıf
lardan biri iktidar olduğunda bu daha gUçleşirl hatta imkansızlaşabilir. Türki
ye'de limdi durum böyledir. Muhalefetteyken bile solundakitene hiç bir iliş
ki, diyalog kurmaya yanaşmayan CHP. şimdi, büyük burjuvazi adına kestane
leri ateşten .çekmek uğraşı ve bunu becereceğine dair güvence verme çabası 
içindedir. Şimdi dayanışma ve birlik çajrılarının zamanı dejildir; şimdi, ye 
CHP iktidarda kaldıkça muhalefet etmeye aiırlık yerme nnwlIdır. AÇık, se
çik, kararllj CHP'nin yönetiminden çok kitlesini muhatap alarak. T.I.P. zaten 
alıyordu. Anti-faşist güç ve işbirliğini oluşturma yolunda T.t.P. 'in yerel ör
gütler düzeyindeki ilişkilerin geliştirilmesine önem vermesi kitlrye yönelmek 
çabasındandı. Ct-W kitlesine yönelmek, ayrıca vaadlerin gerçekleştirilmesi 
veya en azından daha geri adımlar atılmaması için de iktidarı zorlayacak bir 
yoldur. Bu yol kitleleri tutarlı bir demokrasi mücadelesine sokmak ve bu mü
cadele içinde gittikçe sosyalizme yaklaştırmak bakımından da önem taşır, 

Bilimsel sosyalistlerin muhalefeti elbette Demirel'in ve muhalefeneki 
diğer burjuva partilerinin yaptıkları gibi her gün basına bir demeç verip aiıı
na geleni söylemek değildir. Izlenen politikaları, yWütülen uyguiamaları sergi
lemek, yorumlamak, eleştirmek ... gerçekçi ve geçerli almaşıklar· alternatif
ler· sunmak; bunları kitlelere benimsetmek, bu yönde örgütlemek ve eyleme 
sokmak. Şimdi gündemde olan budur. Bunu, bilimsel sosyalistler akıllartnı 
CHP'ye taktıklan veya onun daha sağa kaymasını önlemeyi asli görevleri say
dıkları için değil, içinde bulunulan dönemde, verili koşullarda işçi sınıfının 
bilimsel sosyalist hareketinin gerekleri bunu emrettiği için yapmaktıdırlar. 
Bunu yapmakla da sosyalist görevlerini yerine getirmiş olmaktıdıriM. 

Ve sosyalizmi, işçi sınıfı ye emekçi kitleler, hem doArudan sermaye sını
fına, bUyük burjuvaziye karşı, \'erilen mücadelede, hem de olabildi ii nce en ge
niş demokratik gilçler birliğini gerçekleştirme çaba ve uğraşında öArenecek. 
Işçi sınıfının partisinin önderiiAinde öncelikle somut sorun ve talepleri Için 
mücadele ederek, böylece "s05yaJizme yaklaşarak" 'te o biitliısellik Içinde ya
parak öirenecek, örgütIU mUcadele "" .. rek, ulraıarak. öncelikle okuyarak, 
dinleyerek deliL. Okuyarak dinleyerek öirenme, yaparak öirenmeyle bütün· 
leştiii zaman ve ölçüde verimli olur, gerçek bir t;Arenim olur. 

Bılımsel sosyalist olmak sosyalizmin ne olduğunu bilmekten imret de
ğildir. Sosyalizmi bilip de sosyalist olmamak mümkün. Marksizmi bilip de 
marksist olmamak, marksolog olmak gibI. Sosyalizmin ne olup ne Olmadığını 
teorisi ye uygulamalarıyla her fırsatta, bUtIil olanaklarla anlatmak, yaymak ge
rekir. Ama bununla yetinilemez. Kitlelere �i verilmesi ye yerleştirilmesi gere
ken şey, tüm olay ve olgulan bilimsel sosyalist açıdan - sınıfsal açıdan · bab
bilme, izah ve çözümler g�tirebilıne veya getiölenleri anlayabilme yetenelldır; 
ye bunun sonucu olarak verili somut koşullarda bilimsel sosyalist açıdan dot
ru tavırların alınabıımesl, doiru davramş 'te eylemlere girişilebilmesldir. Sos
yalizmi t;Arenmek ve "bilmek" bu demektir. Ve ancak bu anlam ye biçimde 
sosyalist olunduğu zamandır kı, sosyalizm sadece zihinsel düzeyde bır fikirler 
sistemi ve inanç olmaktan çıkar, Insanların gösterdikleri tepkilerde, giriştikleri 
eylemlerde madd ... ı gOCe dönUşli". Kitlelerde bu döııÜJUm olduiu zam.n 
tarıh deliıir. 
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DOIOKRATlK SOL IKTIDARı ARARKEN: 

iKTiDAR RECETE 
-

iMF Mi 
YAZACAK �. 

••• 

Bütçe görüşmeleri millet meclisinde 
tam bir kısır döngü içinde sürdürülürken, 
başkent, diplomatik heyetlerin trafik 
merkezi haline dönüştü. 

GeçtiAimiz hafta Türk Amerikan 
görüşmeleri önemli gözlenirken Libya 
Başbakanı Ca1lud Türkiye'ye ani bir zi
yarette bulundu. Bunun yanısıra çeşitli 
ülkelerden beyetlerle politik, ekonomik, 
teknik ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla görüşmeler yapıldı. 

Hükümetin ekonomik önlemlerle il
gili kararlan da henüz devalüasyon dü!tü
mü ile yürürlüle girmedi. 

çifte tabiyet, 
uluslararası 
ilişkller ve 
poUtika 

YO�UN TRAFIK 

YURUYUŞ'ün dizgiye hazırland.ılı 
saatlerde de IMF ile görüşmek üzere Ma
liye Bakanlılından bir heyetin Amerika' 
ya hareketinin beklendili bildiriliyordu. 

Bütçenin ballanecalı önemli bir 
dönemde, hükümetin alışılmışın öte
sinde diplomatik tr�e yönelmesi se
bepsiz deRildir. Dış yardun ve kredi 
musluklanmn vanasını döndÜlmele Çalı
şan hükümet, özellikle CHP çevrelerin
deki �yaygm· deyimiyle iktidar olabilme
nin yollanm bu yönde gönnektedir. Em-

Zaman zaman aıevlenen bir konu var: Yurt dışına yerleşik TC uyruklu 
kişileri ilgilendiren çifte tabiyet konusu. Son zamanlarda Vatandaşlık Kanunu 
de�iştirilerek, başka bir devtetin uyruRuna geçen TC vatandaşlannın uyrukla· 
rını konımalarma olanak verilmek isteniyor. 

önceleri bu istem, yurt dışına giderek zengin olmuş kişilerin Türkiye'de 
yatırım yapmaıarını sallamak, teşvik etmek gibi gerekçelere dayandırıhrd.ı. 
Şimdi gerekçe biraz deRişti. "Çifte tabiyetli vatandaşların" bulunduklan yer
lerde "vatandaşlı.klarını" hatırliyarak Türkiye'nin dış politikasını destekleye
cekleri, baskı grupları oluşturacuları, "lobi" kurabilecekleri ileri &ürülüyor. 

Ça�daş dünyadaki gelişmeler, dış politika ve uluslararası ilişkilerin be
lirlenmesinde artık bu türden görüşlere itibar etmiyor. Böyle gerekçeleri ge
çerli ve gerçekçi görmek mümkün deRil. Çifte tabiyet konusunun ciddi olarak 
gündeme girmesinin arkasında başka nedenler aranmalı. Büyük ekonomik ve 
politik çıkarlar. 

Gözden kaçınırnaması gereken bir nokta var. Teknik olarak hukuksal 
düzenlemeler genel hükümler getirir. Çüte tabiyet ilkesinin kabulu ile iki yön
lü bir işlerliRin söz konusu olması doRal. Bunun anlamı, yabancı uynıA"u se· 
çen bir TC vatandaşı kadar, yabancı uynıklu bir kişinin de TC tabiyetine ken
di vatandaşlıRını yitirmeden geçmesi yolunun açılaca�ı. Vatandaşlık Yasası
nın bir başka hükmü daha hatırlanırsa yapılana anlam vermek mümkün. Ya· 
bancdarın Türk vatandaşlıRına kabulünde e�er vatandaşlık için başvuran ya· 
bancının Türkiye'ye önemli yatırunJ.ar yapabile�li veya yarar sallıyabile<:eli 
düşünülüyorsa kendig "kolay tels1k"ten yararlanıyor. ·'ani, beş yıl Türkiye' 
de ikarnet etme, türkçe bilme vb. koşullar B'!'anmıyor. 

özel hukuksal düzenlemelerden yararlanmak, rahat etmek isteyebilecek 
yabancı sermaye için açılan ciddi ve yeni bir kapı. 

Çme tabiyet konusunu gi,inçelleştiren, Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün, 
Bütçe konuşmasında "çifte tabiyete taraftarım" dedi. 

Prof. Gündüz ökçün SBF öRtetim Uyesi iken başta öRrenelleri olmak 
üzere çevresinde büyük saygınlık yaratmış, sevilen bir bilim adamı. Çok deler· 
ii bilimsel çalısmaları var. 

ökçün hoeanıntemel uzmanlık dalı "devtetler hususi hukuku". Devletler 
hususi hukuku vatandaşlık, tabiyet konularını da kapsar. Prof. ökçUn SBF'de 
derslerinde tabiyet sorunları ve Türk Vatandaşılk Kanunu'nu da öRretirdi. 

1960 sonrasında kabul edilen Türk Vatandaşlık Kanunu'nun özellili 
"her kişinin bir tabiyeti ve yalnız bir tek tabiyeti olması" ilkesini kabul etme· 
si. Bilim adamı Prof. ökçün 'e göre bu ilke, Birleşmiş Milletler'In uluslararası 
hukukun kodifikasyonu çalışmalarına ve bu çalışmalar sonucu benimsenen 
norrnlara uygun olup. en ileri,lnsani, mükemmel bir düzenlemeyi tlade etmek
teydi. Prof. ökçün ders notlarında böyle yazıyor ve Öll.o.1ncilerine böyle öRre· 
tiyordu. Bu görüşlerle yetişen yüzlerce öRrenei, diplomat, kaymakam, öRre· 
tim üyesi vb. olarak toplumsal yaşamda yerlerini aldılar. 

Şimdi Dış Işleri Bakanı, politikacı ökçün "çifte tabiyete taraftmm" 
diyor. Politikacı ökçün bilim adamı Prof. ökçün'e ters düşüyor. 

Buradan hareketle politikanın bilime, politikacının bilimsellite karşıt 
olduAu söylenmemeli. Sorun, politik seçmenin dünyamızın ilerici, sosyalist 
güçler tarafından belirlenen genel doRrultusuna uygun olup olmadıRında. 
Prof. ökçün'ün talihsizliRi yaptıı i politik tercihte! 
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perya1ist-kapitalist sisteme güven verile
bildiAi ölçüde vanalanD döneceRi, mus
luldann ŞIni ŞIni para akıtacalı v..anıayıl
makta. iktidar olabilmenm koşul ve ça
resi, olarak bu teslimiyeti yaşamnak
maktadır. 

NEREDE KALDı CAN GOVENLI�I 

5 Haziran 1977 seçimleri öncesinde 
ve sonrasında CHP propaganda makina· 
Iannın tek maddelik gündemi olan "can 
güvenlili ve asayiş" konusu ise bir sus· 
kunluk perdesi arkasında, "nereden ge
lirse gelsin, devlete yönelen her tehlikeyi 
önleyeceRiz" tekeriemesine terkedDdi... 

Bütün basın'yayın ve propaganda 
araçlanyla Türkiye'ye sadece bir bek
lenti vaadeden hükümet, dolaylı ve do
laysız yollardan şu şekilde bir kamuoyu 
oluşmasında başarılı oldu: 

• Amerikan silah ambargosu kal
karsa, 

• Amerikan askeri yudunı başlar
", 

• Uluslararası para kaynakian yar
dım ve kredi olanaklan yaratıraa 

• Dış borçlar, uzun vadeli ve dilimli 
ödeme kolaylıklanna ilmiklenir-
se ... 

Işte Türkiye'nin kurtuluşu!.. 

BIR IKTIDAR OLSA! .. 

Emekçi halk yıRınlmmn "umudu" 
ve bir takun yılgın enteUektiieJlerin kari· 
yer ve ticari hesaplanna ışıklar saçan 
"Demokr&tik sol" politikanın hükümet 
olmuş tablosu budur. 

Bu tabloya yönelen itirazlara veri· 
len yanıt şudur: 

- CHP hükümet oldu ama henüz 
iktidar olamadı, onu bekleyelim ... 

Geçtilimiz hafta sürdürülen Türk· 
Amerikan heyetleri arasındaki görüşme· 
lerden sonra ABD heyeti ıonucu şöyle 
açıkladı: 

- "Dış finansman için IMF ile an
laşmanız şart ... " 

Fellermayer: "Umut"un umudu 

- -

Aynı günlerde başkentte temaalanıu 
sürdüren bir başka heyetten de aym &et
ler yükselmesi ilginçti: Avrupa parlamen
tosu Sosyalist Grubu Başkanı Ludwig 
Fellennayer de düzenledili basın top
lantısında şöyle konuşuyordu: 

- "Ecevit Mart ayında IMF ile ba
şmh bir sonuç elde ederse Avrupa par
lamentosunun destelini kazanacaktır .. " 

BIR "SOLCU" DAHA 

CHP'nin "demokratik solu" ne oran· 
da lol's8, aynı oranda "sosyalist" olan 
Ludwig Fellennayer pek "dostça" ko
nuşuyordu ve devam ediyordu: 

- "İkinci adım olarak AET konu· 
sunda Türk Hükümetinin getireceli öne
rilerin incüeıunesi gerekecektir. AET ile 
Türkiye arasındaki ilişkiler IMF De Diş· 
kilerden soyutlanamu ... " 

De�işik ve renkli etiketler albnda 
Türkiye'ye gelen bu heyetlerin ULU.aLa,r. 
ara.s.ı Kapitalizmin ve para şebekelerinin 
avukatlan ol8l1lk başkentte boy pter
dikleri kamu oyunun geniş bir bölümün· 
den gizleıunektedir. Onlar, Ecevit'in b .. · 
bakan olduRunu öRrenir ölrenmez 'l'\ir
kiye'ye koşup gelmişler, Türkiye'nin 
içinde bulundulu dar boludan Daa! 
çıkanlacalmı kendilerine dm ediDmlt 
insanlardJ! ... 

TESLIMIYET PAKETI 

Eh, tabfi propopnda böyleolne ka
bR ve kalın hatlarla yapılacak ct.tBdL 
Ama inceden inceye Türkiye'de kamu· 
oyuna yerleştirilen "iktidar"olması yo
ludur!. .. 

Bu hükümet "iktidar" oluru ne 0-
lacaktır? O zaman asayiş sorunu da çö
zümlenecektir, hayat paha1ılll1 da! .. 

Sosyal demokrat politika1ann dün· 
yadaki özgün temsilcisi iddiasındw CHP' 
nin ideolog ve fikir birilcintilerinin gelip 
dayandıklan bu sabnenin yürekler acısı 
görüntüsü budur ... 

Ne oranda istenilen sonuç yanbla
caktır bilinmiyor ama IMF'ye öneriler 



,öt\m!cek heyet, &adece tealimiyeti ,ötü
recektir. Teslimiyetin albnda IMF ittelr.
lerinin Türkiye tualmca parab okuna
caktır. 

IMF isteklerini Türkiye'de duyma-
yan da kalmanu4br. 

• Devalüasyon 
• Yatırunlann kl8ltlanması; 
• Çalup.nlann aylık ve ücretlerinin 
belli düzeylerde npt-u npt &ltma 
alllunua ... 
Bu ana maddelerin aynntı.a niteliRin

deki huaualarla blrilkte IMF'nin "kurtu
lu," reçetesi budur. 

"Soıyali"" FeDermayer de gerisini 
getirmeye JÖz verml,tir! .. 

HANGI "BELGl" 

Emperyalist aı içinde, ta�arun çıka
calı mutlu yol bilmecesini çözmeye ça
lışan Türkiye kapitalizmi wl onun 101-be
mol .ealendlıicisi CHP, d14 ilişkilerini 
böyle örgi.ılerken, içte de ibret \'erici ie
li,meler "özlenmektedir. 

Geçtilimlz hafta içinde DısK ve 
Türk-I, yöneticileri t5.rafmdan ardı anb
na yaplİan açıklamalar türpriz olmua bi
le ilginçti. 

Pek yakın zamanlara kadar aendikal 
ticaretini ".oıyaliat havarUer" ııişesine 
yatırdılı mew.uatına dayandıran DISK 
Genel Sekreteri, Başbakan Ecnit'e bir 
mektup "öndert!rek, DısK'in ko,ulam 
olarak hükümeti destekleyeceRini bildir
di. 

Eski ienel 16kreteri Mehmet Kanca' 
yı tekrar eden ı,ıklar dolrmu bu ya pek 
yeni bir şey söylemiyordu. 

6 Haziran seçimlerinden önce o za
manki Genel Bqkan Kemal Türkler ile 
Genel Sekreter Mehmet Karaca dn aynı . 
şeyleri JÖylemi,lerdi: CHP'nin ko,UıSuz 
de.teklenmesi ... 

Artık DİSK yöneticilerinin '"belgiai" 
olan!' bu "koşulsuz" destekleme poU-

Kurtulu, Soıyoli.ımdir! ... 

tikam, Türk.-t,'j de suçlamaktan geri 
kalıruyordu. Türk'l' suçlanacaktı k.i, 
DISK'in farkı ortaya çıksın, "ıınıf sen
dik.acılılı"ilkesi unutulmasın ı .. 

Neydi Türk-Iş'in suçu? 
Bugüne kadar bütün gerici iktidarlar

la işbirlili içinde olmUlydl1.. 

TUNÇ'UN YANıTı 

Oysa Türk-I, Genel Başkanı Halil 
Tunç hafta sonuna doRru, DİSK'in yala
DW YÜZÜDe çarpmakta gedkmeyecekti. 
İstanbul'da düzenlediki bum toplantı
sında Halil Tunç ,öyle konuşuyordu: 

"- Bu hükümeti desteklemek yurtae
\'erlik eö�vi haline geldi ..... 

Konfederasyonunu "ulu bir çınar"a 
benzeten Halil Tunç'un söyledikleri de 
buydu. Bu arada Halil Tunç'ta olumlu 
bazı gelişmeler de vardı! Bugüne kadar 
"işçi hareketi" demekle yetinen Tunç 
artık "!şçi ıınıfı" demeye de başlamıştı. 
Kavramları ve terimleri fetlşleştirip, 
kendilerini "i,çi sırufı" nın önderi i1ana
tı yapanlara rakip çıkmıştı. 

Salt "İşçi sınıfı" deyip, sendika �alı
kım meşrulaştıran, "Işçi ımıfı" deyip 
milyonluk ticaretini devrimci eyleme 
bulayan .osyalist havan kıl�mdaki mad' 
rabulara rakip çıknuştı ... 

Halil Tunç ta pekala "işçi ımıfı" di
yordu!.. 

Hem de bu hükümetin "koşulsuz" 

desteklenecekini wylem('l!t'II. cI('�ı(·ı.ıl'l1 
mesnin bir )'urtac\'[!rlik !ıalint' ı:(,!ılif:ını 
belirterek ... 

TIp TOPLANTISI 

Türkiye'deki dpmokralik toplum.:ıl 
muhalefetin potaruiyelini, &Osyali"t mu' 
halefetin nitel IÜÇ ve orguthılu(!ul1u ı:uı 
ardı edip, burjuva ,iyaset yelpaU'fo.inde 
CHP tarlalarına zamb.k ekenlerin ':N' 
çek yüzlerinin bütün çıplaklıijıyla orta} ii 
çıkacBlı günler uzak d-.:A:i\dir. 

BütUn bu karca�anın arkaSlnUl!. TUrki· 
ye ışçi Phrlililere karşı girişil"n baskı ,.., 
saldırılar sürmektedir. 

Ceçtikimiz hatta içinde bernbnlanan 
ve a#ır hasar gören Tijrkire ıŞÇ� Purti� 
Kayaeri lı örgütü binası, kamuoyuna 
yansımadı. 

Önceki haftanın ıon gunu toplanıp iki 
iÜn si.iten Türkiye ışçi Partisi tı Temsil· 
ciler toplantısı yüksek bir bilinç , ... or· 
ıüt1ü1ü1ü bir kez daha örneklerli. 

Genel Raşkan Behice Boran'ın açış 
konuşmasıyla baışlayan 11 Ttmsileileri 
toplantLSl boyunca söz alan ve görüşleri
ni dile getiren !emaildierin, bilimsel ıcı
yalist partilere yaraşll" bir dÜ2:.ey ,oe niLC!' 
likte yaptıkları konuşmalar .osyalist ha
reket adına övünç verecek özelliklere 
ulaştı. 

KURTULUŞ SOSYALlv.ı 
Türkiye İşçi Sınıfının ve yandaşı 

emekçi kitlelerin p:)litik partisi saRean 
ve "&01 "dan y�dırılan her türlü politik. 
ideolojik saldırı ve sapkuılıklara kar�ın 
işçi sınıfı hareketinin tarihi sorumluh..:k 
bilinç \-e kararıılı�ıyla yürüyor. Türkiye 
tışçi Partisi gerçek umudu ve g .. rçek kur' 
tuluşu dün oldu�u gibi buıı:iin de tekrar· 
lıyor: Umut sosyalizmdir, kurtuluş sos· 
ya1izmdir. örgütlü birleşik eüç yeniı· 

"Sosyal demokrasi"nin haftalık dergisi: 
Yeni bir haftalık dergi yaym yaşamı

na atıldı: "öq:ür Toplum". CHP iktida
n, yayın alanmdaki ilk ürününü böyle
ce "özıili: Toplum" ile vermiş oldu. 
Derlı, ilk aayıamda, ÖZfÜr lnaan'ın hat
tahıı izlenimini veriyor okuyucuya. 

önce ,unları &Öylemek ,erek: Bilim
_t ıo.yaliıtler, "erçekçidirler. örgütlü 
.oıya1i1t. hareket dl4ında da ilC!rid, de
mokrat bir blirnln bulunduRunu bilir
ler. Bunlan kendi bütünlüRü içinde ele 
alarak, balımalzhk, demobui, sosya
lizm mücadelesine kazanmaya çabşır
lar. Ama bunu yaparken, ideolojik mü
cadelelerini bir an olsun terketmezler. 
J-fiç kimac 'u ya da bu etiketi kullan
maktan a1lkonamaz, ama "özımıük ve 
demokrui" adına ortaya çıkanların di
lerlerini "iknaya dayanmayan .ol" ola
rak nitelemeleri, ao.yaliltlere üstü kapalı 
ıuçlamalar yöneltmeleri karşmnda 'UlU
lamaz. 

NE ADıNA DEMOKRASI? 

"öziür Toplum" kendı "101" anlayı
,ını '''inaandan yola çıkan, iknaya daya
nan, demokrat" bir kaynala ballıyor ve 
"ikinci IoI"u ,öyle tanunlıyor:"ta.rihin 
kendi ,eleceiini metafizik diyebilece
Rimiz bir lıiçlmde-kendisinde belirledilI
ne inanan, tarihin mutlaka bir başka 
anlamı olduluna inanan, insanın dı.şın
dan ve üstten belirlenml, bir biçimde 
hareketini kabul eden, tarih, toplum, in
un ve evren Için "tek dolruyu ve yön
temi" bulduluna Inanan bir 101 öRreti 
kayraRı ... " 

"öz,Ül Toplum"u çıkaranlar, bu bil
ifece buluşun pek kolay anla,ılmadlRını 
farketmı, olacaklar ki, yerlerini daha 
açık ve net olarak belirliyorlar: Onlar 
"demokrasiyi bir .. ama ya da I,lprine 
öyle ,eldi'I Için deRII, ölretilerinin Ke
reA:I olarak" Mwnrnaktayml,lar. Yani 
bir de "1.lerine "eidiRI için" demokrasi 
diyenler var ... 

"öziür Toplum"da bır de "eme�l ya
ratanlar"dan .öz ediliyor. Soıyaliltler, 
emeRi, tüm deRerlerin yaratıcııı olarak 
"öriirler. Ama demek ki, bır de "emeR! 
yaratanlar"var. Onların kimler oldukları
nı an1amak, mümkün deliL. 

"ÖZGÜR TOPLUM" 
Bir de "101 ile demokrasinin birbirle· 

rinden koptuRu" toplum modeDerinden 
JÖz ediliyor. Ama nereleri olduRu söy
lenrDiyor. "Denifecilik" hemen "özgür 
Toplum"un sayfalarına iPrmiş. 

ÇALIŞMA BARıŞı 

"öziür Toplum", "çalışma banşı"na 
da büyük önem �riyor. MESS'j ve Erde
mir'i ban4a kaw4turan hükümet, ,imdi 
de tüm öteld Uyu4mazhk1arın çözümü· 
nü gündeme almı •. Calı,ma BakanlıRı, 
"i,veren ve i,çilerin çıkarlarını hep bir' 
likte gözeten ve dengeleyen bir tarafsız
lık" içinde bütün uyu,nıazlıkları çözme· 
ye kararlı. Çünkü "ülkenin anlaşmazlık· 
lara tahammülü yok, banşa, hele de ça
lışma barı,ına ihtiyacı var." Calı,ma Ba
kam Ersoy'dan bu alıntıyı yapan dergi, 
"Türk-I, - DISK birle,mesi" konusunu 
kimin ortaya attlRınl, ya da kimin öner
dilini bilmez "örünüyor. 

Oyaa iki yıldan beri yayına hazırlan
dıima "öre, "özgür Toplum" da bilir: 
''Türk-ı,'m ve DISK'in tabanlan %o 80 

CHP'Udir, nedendir öyleyae bu ayrılık 
gayrılık?" diyen Ecevit delil ml? O za
man ıosy&llat harekete kar,ı kullanılan 
"kene"lere bu,ün DOT alkılıyor diye 
beDekler de ml körle,ti? 

Sallıkaaz yakla,ım, ÖZ"Ül Toplum'un 
haberciliginde de yarwyor. "Asayi, LO
run olmaktan çıkıyor" ba,lıklı l\M)er, 
dilekler ne olursa olsun, bueünün (tCrçe· 
lini nUlI yanaltır? Can güvenilitinin, öA:
renim öza:ÜllüRünün aaRlanmUlnda, tüm 
demokratik hakların yaşama geçirilme· 
sinde, faşllt aaldu-ıluın önlenmesinde, 
butırılmaalnda herkeı elinden geleni 
yapmalı, kutkuıuz. Bu da, öyle bır polll 
düdüRü öttili:mekle uRlanınaz, dolru. 
Ama 20 Şubat 1978 tarihini ta,ıyan bir 
yayın ofianı şu aatlrları naııl yazabillr? 
Bu satu-lu "anar,inin önlenmesine" yar· 
dım mı eder ki? 

''Yeni yılınjik giinleri ile birlikte Ece
vit Hükiimetinin işbaşma gelmeıinden 
hemen sonra can giiueıı,izlili. alınan et
kili önlemler ışığında giderek sorun oL
maktan çıkmaya başladı. 

''Ne olmuştu da. okullarda ölreninı 
özgiirlütü &allonmış, sokakta yurttaşlar 
rahatça doloşlT olmuş, anaların eıılot acı· 
ları dinmeye başlomışll' Ne olmuştu do, 
bir ölçüde de oUa, &ılc.lılı, ,olculuk tar
tışmcu. bir kenara itilmiş, yöneticiler, 
güuenlik kuııvetleri, ,avcrlar kolları 1100-
yarak bir barış ,e(erberliğ;,ıe başlamış
tı'" 

SIHIRLI DECNEK 

Soruların yanıtı, "özgÜl Toplum" 
reddeU;ıe de bir ".ihirli deRnek "tc dü· 
Itümleniyor: "Umut" gerçekleşti. Halk 
Partisi iktidara geldi, iç güvenlik koordı· 
nasyen kurulu kuruldu. Aramalar sıklaş· 
tlrıldı, vb., vb . ... Sonuç: "öldürme olay
ları giderek azaldı, yaralamalar yoRunlu
Runu yitirdi. Bombalama sayııı ",fu-a in
di..." ıl. saytadaki bu "haber"i de ol-

du�u gibi 21. sayfaya, '1iaft.arun Oaste
si"ne götürüp yerleştirmek gerekiyor. 

SaQ'hkltz ÇıkıŞ, demokrasi ve sol adı
na akıı almaz mantık zorlamalanna da 
götürüyor. Kimya Mühendisleri Odası' 
nda "iki başlı örgüt"ten ,özerlen, Cem 
konusunda Başbakan Ecevit'in usta po
!itikacılıRmı vurgulayan Özgür Toplum, 
Elitim Enstitüleri konusunda gC!rçek· 
ten ulaşılmaz bir rekor kırıyor: 

"MC eRitim en,titüsü ıınatllannı" Ip· 
talin; çok arzular görünüyordu. Çünkü 
böylece baz. kargaşalıklar ortaya çıka
cak, Iı ükümetin durumu 'arallocakt •. 

"Hükümet bu planı ,ezmiş olmalı ki. 
j,ışancrl düşüncelerle yaklaştı ,oruna. 
MC ortaklorlnı aslında memnun etme
yen çözüm, salı/kiı ııe yararlı oldu .

.. 

DoRrusu, pes. 
Görülijyor ki, özgiı:r Toplum yayın 

yaşanuna iyi bir ba�lnngıç )·apmadı. 
Kendi çizgisinde daha t.utarlı bir dergi 
haline gelmesi, demokrasiye de, ıola 
da daha çok yarar satlayabilir. 
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• Tti 'dye'de gençliee yöneJik yayınlar 
yapmak amacıyla kurulmuş bulunan 
Genç Öncü Yayınlaruun ilk broşürii oLa· 

rak· "Gençlik örgütlenmesinin İlkelerl 
ve Türkiye" başlıklı kitapÇıel, Türkiye' 
de gençlik içindeki dalımkh�lD alıp yü. 
rii<:!üeü bir ortamda çıkmasıyla ve içinde 
yer alan saptamalarlat önermelerle önem 
kazanıyor. 

''Türkiye'de ilerici, devrımcı hareke· 
tin tarihi, gençlik hareketinin ve örgüt· 
lenme çabalannın tarihiyle çakışıktır" 
ıe " gençLik tüm geçmişini bilmeli ve ml· 
:asına sahip çıkmalıdır," görüşüyle yazll
DIŞ bulunan kltapçtk "önemli bir sapta
na: Orgütsel d.�ınıkhk, örgütsüzlük" Ile 
>aşlıyor. 

yetersiz, anlamsız kaldı�ı bir örgütsüz
lük var. Genç işçi, köylü, emekçi ve Iş
siz milyonlarca çalışan genç örgütsüz 
örgütsüzlükten öte şimdiye kadar genç
lik örgütünün temelini oluşturdukları bi
le görülmemiş, şimdi de kimi "siyaset" 
ler ölrendlerle genç emekçilere ''bilinç 
taşıtıyor" ve böylece işçi. köylü, öfren
ci gençlilin birlikte örgütlenmesini saf
ladıklannı belirtiyor. Kitapçık işçi sınıfı 
ideolojisini benimsemiş bir gençlik örgü
tünün temeııerinlo genç işçileıce oluştu
ruJa�ml belirliyor. 

ORG\JTSEL TEMELLER, ILKELER 

yanı, blUmselııgl, blUıruel sosyalist te· 
mellerden çıkılarak hazırlanmış olması. 

Bilimsel sosyalist hareket, gençlık ve 
gençlilin örgütlenmesi konusunda da 
çok net ve açık. İşçi sınıfının örgütlen
me ta!ihl ve deneyimleri gençlik örgüt-. 
tenmesinin başarılma çabalarıyla dolu. 

Kitapçı�m önemli bir yanı da gençlik 2. Enternasyonal döneminden berl 
örgütlenmesinin yükseleceRi temelleri, Işçi sınıfı partileri gençlilin burjuvaziye 
bu temelin ilkelerini dolru. net ve yoru- terk edilmemesi gereRının bilincindedir. 
ma gerek bU'akmayacak açıklıkla sapta- Ne var ki, tek başına bu, doRru örgütlen· 
mış olması. Bugün maocu ve goşist ör· meleri sa�layabilm1ş de�n. Ta kI, dünya 
gütlenmeler bir yana bırakıldı�mda bile işçi sınıfı hareketine bilimsel sosyallzm 
" dolru" sözlerle ortaya çıkmış gençlik damgasmı basmeaya kadar. İşte bu tarih 
örgütlenmelerine rastlanabUmektedir. ve deneyim gençlik örgütlerinin her za-
Bu örgütlenmeler de yayınlannda. de- man partinin yedek gücü olma zorunlu-
meçlerinde işçi &ınıfının yolundan yürü- tuRunu öeretmiş. 

.. rmektedirler. Ya bu ükeyl gençll�ln 
'"bagıınaızh�ı" gerekçesiyle sulandır· 
makıa, ya da ''bu tür örgütlenme yılın
sal olamaz, do�su da 'kadro' örgüUen· 
mesidlr' , diyerek yok etmektedlrler. 

Oysa kitapçık buna en yalın yanıtla· 
n bulmuş. Gençlik örgütünün sosyalist 
gençlerin ve sosyalizme eellimll, gelece
ein sosyalizmde oldueunu görebllen, se· 
zen gençlerin örgiitU olacaımı ve bugün· 
den bu tür örgütlenmeye hazır Ylemla
no bulunduRunu belirtmiş. Elbette bu 
saptarna dünya deneylerinden kaynakla
narak yapılmış. 

YANLıŞLAR, YANILGILAR 

Gerçekten de " gençlik hareketi için 
Jugiin söylenebilecek en genel doRnı ör
gütsel da�ınıkhk ve gençliıın biiyük bır 
kesimi için söz konusu olan örgütsüz
lüktür" . Bu dolru. soldaki hemen tüm 
wmlarca beliıtilmekte, ve karşılıÖ'ında 
kendilerince çözümler getirilmektedir. 
Ancak yine de broşürde yar aldı�ı blçi· 
miyle bugün kurulu dernekler de soruna 
çözüm olamamaktadlr. düklerini belirtmektedirler. Ancak Genç Türklye'de de bugün pek çok akım Bugün gençlık örgütünün yıAmsal ol.· 

Aynea "örgütsel da�ınık1lk" ve " ör
gütsüzlük" kelimelerinin bile anlahmda 

öncü Yayınlarınca yayınlanmış bu bl· aynı sözleri söylemekte, ancak eylemle- bilmesinI. içinde "sosyalist, demokratik 
rinci kitapçıfın tüm bunlardan ayrılan riyle "parti düşmanı" yüzlerini ortaya sol, sosyal demokrat, kemalist" gençle-

-����� Ege tütün piyasasının ardından 

HERŞEY 
TÜCCAR iÇiN • • •  

EGE'DE TÜTÜN PIVASASININ GERÇEK ANLAMDA KAZANÇLISI TÜC· 
CAR OLDU. ECEVIT HÜKÜMETININ PIVASANIN IKINCI GÜNÜNDE 
TÜCCARA AÇTI�I KREDI, BU VIL ÜRÜNÜN öNEMLI BIR BöLÜMÜ· 
NüN TüCCAR TARAFINDAN AlıNMASıNA OLANAK SA�LADI. SAVI· 
LARı VüZü AŞMAVAN IHRACATÇı - TüCCAR BU VILKI plv ASADAN 
GERÇEK ANLAMDA voLlsINI VURDU. 

• Ege'de mavi kül bu yıl tütün rekolte
Jini hayli etkiledi. Geçen yıl 180 milyon 
kilo olan rekolte, bu yıl, hastalık nede
niyle 135 milyon ltiloya düştü. Ancak 
tütün kaliteıi söz konwu oldulunda, bu 
yılın rekoltesinin geçen yıla kıyula daha 
kaliteli tütün içerdlli biliniyor. 

Ancak, kalite yüksekliRi, maliyet 
yükeeklilini de beraberinde getiriyor. 
Bu yıl.ın rekolteli, bir yıl öncemne kıyas· 
la yüzde 20 yükaıek maliyetle elde edildi. 
Verilen fiyattan üreticinin ho,nut kal
m&m.8.Il da bu maliyet artuiınm dikkate 
alınmamUlDdan kaynaklanıyor. 

GöZETILEN VALNIZCA TÜCCAR 

Gerçekte, bu yılki tütün piya&a.ll, 
CHP-MSP dönemindeki piyasaya göre 
tek bir (arklılık ,Öltermi"ti. 1974 yılın
da, üreticiye o döneme göre yükaek aa
yılabilecek bir fiyat verilirken, tütün 
ihracetçu.ı ile tüccara da büyük kır ola
naklan IIIlaruyordu. Bu yılın piyua
sına hakim olan özellik ise daha deltifik
ti. Bir yandan IMF'nin bilinen önerileri
ne uyularu düşük fiyat verilirken, dllter 
yandan tüccara ve ihracatçıya yine bü· 
yük kir olanaklan aaa:laruyordu. Bu yı· 
hn piyaaUlna hakim olan öuıuk Ise da
ha delişikU. Bir yandan IMF'nin bilinen 
önerilerine uyularak dü,ük fiyat "riUr
ken, diRer yanda.n tüccara ve ihracatçıya 
yine büyük olanaklar &allanıyordu. Kı .. -
cası, her iki piyuadı da kazanan, tüccar
lardı. 
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Geçtiltirniz yıl, Ege'li i.ift:tid 190 mi)
yon kilo tütün elde etmişti. Yükeelı: re
kolte ile birlikte düşük kalitedeki tütü
nün bütününe yakuu tekel tuaCından 
a1ınmı4 tüccann aldıltı miktu iee 25 bin 
tonu aşmamı,tı. 

Bu durum, tekele oldukça büyük biz 
yük getirmitti ve bu yükten bu yıl kur
tulmak. gereldyordu. Kurtuıu,un araç-
1anndan biri de tüccan devreye ıokmak
tı. Tüccara istediltl kilrı 'Vererek onu pi
yasaya ıokmak, alımlarda tekelin üzerin
den büyük bir yüklin kalkm ... ı demekti. 
üıtelik tüccann aatm aldıRı tütünü ihraç 
edememesi gibi bir durum da &öz konu
ıu deltildi. Çünkü en başta kalıte çok 
yUkaıekti. İkinci olarak da, tüccann ihra.
catlDl kolayl ... tırlcak bir düzeyde sap
tanmı,tı iç fiyatlar. 

TüCCAR HERŞEVI BILlvOR 
Plyaaarun ikinci Kiinünde Ege TütUn 

ıhracatçılan BirliRi b84kanı Esin özge
nel "tüccar aldılı tUtünü ıon yapralma 
kadar &atacaktır" derken bu konudaki 
tüm k�kuları daRıtıyor ve konuya ger
çekten bir açıklık getiriyordu. özetle 
tüccar geçtiltırniz yıl rekoltenln onda bi
rini alamazken, bu yıl yanya yaklDlDl 
alıyor ve aidıltıDI da "ıon yapulma ka
dar" ııtıyordu. Tüccarların kan, kendi
lerinin de beklemediRi oranda yüluek 
tutulmu,tu. 

Gerçekte hükümetin .. ptayacaltı fi
yat, tüccar tarafından daha önce bilini
yordu. Piyasanın açılmalından üç ııün 

TiiCC010 Şubat hediye'; 

önce, AP yanlw Ziraat Odalanrun ız
mir BöIa:e BaşkaDI Re,it Kur,un "tüc· 
cann bölgenin hemen her yöresinde pi
yua öncesi tütün alımı yaptılmı" açık
lam.,lı. ızmir bölge ba,lanı Kuz4un, 
tüccarın, tekeUn verecelti fiyatın lki-lkl
buçuk lira fazlası ile tUtün alımı yaptı
Rmı belirtmi, tL Kurşun daha ıonra şu
nu da. eklemişti: ''Tüccar 60 lirada.n bir 
kurut fuluı ile tütün alamu." Tücca
rm "60 liradan bir kuru, (uluı ile tü
tün almayacaaı", baş fiyatın 60 eksi 
2-2.5 aritmetiRi ile 57 lira 50 kuru, ola
caAınl ortaya koyuyordu. Açlkçua, pi
yuan.ın açılmaSından daha önce, tüccar, 
tekel bı. fiyatının ne olacaımı öRren
mı,ü bii •. 

ECEVIT HÜKüMETININ IHSANI 

Sonuçta, iyi kalite tütünler daha pl
y ... öncesi tüccarın eline ,eçmitti. 

Ecevit bükümeti pıy ... da kan tücca
ra bırakırken, üreticiyi bazı yıllanmı, .o
runlardan kurtararak bir bakıma ıünah 
çlkarmaya ça1I,lyordu. üreticinin yıllar
dır sUrlip Ilden en büyük derdi, ürünle
rinden ıu çUrURU ve ııkal'ta çıkarılmaaıy
dı. Bu çürük 've ıakartalann bu yıl olduk
ça dÜfük tutulduAu görüldü. Ayrıca ,e
çen yıl, üreticilere büyiik. dert olan öde
me gedkmelerinin de bu yıl çözümlen
mesi beklenebllir. 

Plyuada '84kınlık yaratan olay, ikin
ci ,Un ortaya. Çıktı. İlk ıün tüccar alıma 
hızlı girmi, ve 30 milyon kilo dolaymda 
tUtUn .. tm a1mı,tı.· Tüccarm abmlan 

ikinci gün bUyük ölçüde geriledi. tkind 
gün tüccar ancak 6 bin ton tütün a1mı,b. 
Bir bakıma, ıon hızla yol alan bir oto
mobil, sÜlatm aniden kesmi" neredeyle 
durmak üzereydı' Ama olan bundan ıon
ra oldu. 

PiyasaDIn Ikinci günü akşamı, tüm 
tüccarları aıevince boRan baber duyuldu. 
Tütün alımı için tüccara açılan 1 milyar 
750 milyon liralık reeskont bedilinin 
üzerine Ecevit Hükümeti 600 milyon lira 
daha eklemi,ü. Artık tüccarlar yeniden 
harekete eeçebmrlerdi. öyle yaptılar ft 
tüm bölgeye haber salarak "nerede tütün 
varsa almak iltediklerini" belirttiler. 
üreticiler gece yataklarından uyandanl
dılar, balıantılar tabaha dek ıürdü. Plya' 
sanın üçüncü eünü dolarken, ıon yaprak· 
lar da tüccann eline ,eçmi, oluyordu. 

voLlvl VURANLAR 

Kredinin bu ölçüde artırılmua, üretid 
kuruıu,lar tarafından hayretle kar,ılan
mı,tı. OnUciler, "yalnız ba,ına bırakıl· 
dıklarını \le plyaaarun da bu kararla ta
mamen, tüccara bırakıldıımı" söylüyor
du. AP İzmır milletvekili Adil Demir 
de "üreticinin tüccara pe,keş çekildIlI
ni" söylüyordu. 

Olan olmuştu, İhracatçılar Birllll 
ba,kanı, "aldılımız tütünü &on yap"
Rına kadar satacalız" derken, ne dedlll· 
ni biliyordu. Sayıları en kaba tahmliıieı 
yüzü bulan aracı tüccar, bu ytlld ply .. -
dan da volislni vurmu,tu. 



.... -. 

Şekilaiz YılınıOr mı, ilkeli örgüt mü? 

rio birlikte olmasında görenler var. Aynı 
zamanda "gençlfRin sosyalist örgütıen
mesi, sosyalist gençlerin geniş gençUk 
kesimlerinden kopması deeUdlr. Her 
alanda 0ldu2u gibi, gençlık ıçınde de 
soyalistledn çalışmasının bir siyasi 
amacı vardır. Ve bu çalışma işçi sınıfı 
partisinin siyası programuun bir parça
sıdır" diye yola Çıkıp; ''bu çalışma,.sos
yalist gençlerin örgütlenmeslnden, onla-

---

nn geniş gençlik kesimlerinden kopacı
Rı sonucunu çıkarmak, pek kaba meka
nik bir karamn Urünüdür . ...Nasıl ki, pro
leteryanın ileri unsurlannın kendi parti
sinde örgütlenmesl o klşilerln gemş pro· 
leter tabanından kopması anlamına gel
meyip, tam tersine işçi sınıCı partisin
de ... (Genç Sosyalist 1511111976 sayı 5 
sayla 6 sütun 2) diyerek, partlyle genç· 
uk örgütlenmesini aynı kaba koyan 

"kadro" örgütlenmeelleri var. Ve tüm 
bun1ann yanında soluklu, ilkeıı, billmsel 
sosyalist ÇıkıŞ var. Genç Öncü Yayınlan 
bu anlamda tarihsel bir görevi onurla 
üstlenmektedir. 

Kitapçık bir önemli ilkeyi daha belir
tiyor. "Sosyalizm okulu olmak" ve bu
DU Türkiye'de Parti'ye karşı ve Parti 'ye 
�men yapmak durumunda olan pek 
çok "siyaset" içinde gençlere bUlmsel 

sosyalizmi "işçi sınıfı partisinin Yfdtk 
gücünü oluştumıak" amacını belirterek 
lşç� suufı di.s1plinlnl ve mücadele ruhu
nu aşılamak için ö�retecc�inl belirtiyor. 

KlTAPÇICIN öNEMI 

Genç Öncü Yayınlannın bu ilk kitap
Ç�l şimdiye dek aktardıeımız Ilkeler 
yanında örgütlenmeye yönelık kuramsal 
ve uygulamaya dönük ilkeleri sıralıyor. 
tiimünü bilimsel sosyalizme yaraşır 
bl1imsellikle açıklıyor. Ve yine Türkiye' 
de ilk kez olmak ii:zere gençlik örgüıü
nün bir "sınıf örgütü" olacılAmı, bu ya
ruyla tüm burjuva ıdeolojisine, burjuva
zinin saö:dan ve "sol "dan saptırma çaba
Ianna karşı savaş içinde olıeıernı belirli· 
yor. 

Kitapçık "rürkiye Işçi Partı.!'nln yo
.lundan yürüyen gençler, zor göre\'lerin 
eşieindediı. Zor fakat şereni görevler 
sosyalistler içindir." sözleriyle biti)'or. 
İşçi, köylü, öerenci gençlittin; işçi sınıfı 
partisinin yolundan yürüyecek örgüllen· 
mesine adım atılması önemini taşıyan 
bu broşür Türkiye'de gençlltıin onurlu 
yerini almasına yapacaeı katkısıyla taşı
dıeı önemini bir kat daha artırıyor. 

Genç Öncü Yayınlarının bilimsel sos
yallım ilkeleriyle sürdüreeeei yayım ya
şamı Türkiye'de önemli bir boşlueu dol· 
duracak ve salt gençlere deitll tüm sos· 
yaHstlere, konuyla ilgilenen herkese bir 
çok şey ö2retecektir. • 

Gençlik Orgiitlenmeıinirı Ilkeleri ve Tü,... 
kiye - Genç öncü Yayınlon 1 - (52 
.. ,f •. ID. TL.) 

iSIERDER ' iN KıLıCıNı 
Metin ÇUlHAOolU 

Türkiy.'d., ııraDtIü sosyalist h .... k.tln teorlıcve pratııc- faaııy.ıınln ıo;ınO 
olan iki önemli sıptarna v.ır. Birindsi şöyle ifade ediliyor: "TIP'in kapatılması 
sonuru ülke politik hayatmda demokrasi mücadelesi ile sosyaUzm mücadelesi· 
nin içiçeiili onad41n kalktığından, demokrasi mU�elesi sosyalizm mücadele
sinden koptulundan, demokratik toplumsal muhalefet de özünde bir ölçüde 
sosyal d.mokraıı.�mı�tır." (Behi'" Boran TIp 4. l ı  T.msllcil.r Toplantısında 
y"pılan konuımadan, YIirIiyüı, Sayı: 1 19) 

Ikinci saptama da şöyle özetlenebilir: Yine 1971 sonrasında sosyalizm 
't'e sosyalist hareket ile en genel anlamda solaaluk ve OIP'lilik arasmda kesin 
ayırım çizgileri bulanıklaştı. Aradaki net 't'e kesin ayınm, yerini "flu" ya da 
bulanık bir görüntüye terketti. 

Birbirine bağlı, birbirinden kaynaklanan ve birbirini doğrulayan iki 
önemli sapama. Ikisi de hayatı bir deier taşıyor. hd saptama, bır önemlı 

görevi ortaya çıkarıyor: Demokrasi w: sosyalizm mücadelesi arasmdaki bUtiiı
lüğün yeniden geliştirilip güçlendirilmesi, bulanık çizgilerin ve net olmayan 
ayırımlarm ortadan kaldırılm�. Genel anlamda, sosyalist hareketin, kılıcı ile 
kesip atması gereken düğüm burada ortaya çıkıyor. ıskender'In kılıcı, bu dü
ğUmü hed.f alıyor. 

Bulanıklığı netleştirmek için, 1971 öncesi ile sonrası arasındaki belirgin 
bır farklılığ. ön", teorik ·dUzeyd. iı ... t etmek gerekiyor. Özetle löyle:1971'e 
�r olan dönem, demokratların sosyalistleşmesi dönemı oldu. 1971 sonrası 
ise, bugüne dek bir anlamda sosyalistlerin demokratlaşması dönemı olarak or
taya çıkıyor. Çok açık nedenlerle: 1971 'den önce örgütlU sosyalist hareketin 
toplumsal yaşamın her aranındaki mUcadelede öncUlüğU, demokrasi w: sosya· 
lizm mlk:adelesinin bUtUnlüğü, demokratları adım adım sosyalizme getirdi. OP' 
ye, yenı kurulan AP'ye karşı ve OIP'nin yanında yer alan demokrat aydınla
rın önemlı bir böıümü, sosyaıist hareketin demokrasi mücadelesindeki öncülü
ğU ve tam anlamıyla hegemonyası sonucunda adım adım sosyalizme kazanıldı· 
lar. Gerek örgüt içinde, gerekse dışında, demokratların sosyal1stleşmesi sUrec1 
böyı. g.lIlti. 

1971 sonrası ise, sosyalist örgütle birlikte, sosyalist alternatifin de ağır 
darbelere 't'e bulanıklıklara uğradığı bir dönem oldu. Ayırım çizgileri bulanık· 
laıtıkça, TIp Gen.1 Baıkanı Boran'ın belirttiği gibi "d.mokrasi mllcad.ı.,i 
sosyalizm mücadelesinden koptukça" bu kez de sosyalistlerin demokratIaşma
sı dönemı başladı. Genci ve yaşlısı Ile bugUn sosyalist hareketin dışında kalan 
bir çok sosyalisti hangi Iddia "" hangi "görlinUm altınd. ortaya çıkarlarsa çık· 
.sınıar, bu anlamda " demokratlaşan" sosyalist olatdık görmek gerekiyor. Genci 
ya�lısı, deneyimIIsi deneyimsizi ile tümü, CHP'ye oy vererek, "CHP'lilikte 

NEREYE 'UR.ILI? 
OlP1I1erl. -yarııorak" sosyalizmI bırakıp d.mokratlaıtıklannı kanıtlıyorı .... 
Sosyalist hareket, sosyalizmi unutup basit birer demokrat haline gelenler için 
de elinden geleni yapmaya dev.ım edecek. 

Söylenenler soyut bulunabilir. Ama somut bir örnek de var. Bugiiı de· 
mokratlaşan 1971 öncesi sosyalistleri şimdi neyi düşünüyorlar? Neyi dUş",,
düklerini bu nitelikteki bir yazar ifade etti: Bugün Twkiye'de sağcısı da solcu· 
su da IMF kredi vermezse ülkenin hali ne olacak diye düşünüyormuş. 

Gerçekten oturup düşünmek gerekiyor. Tiniye'nin sosyalistleri ve ileri
cileri emperyalizmin kurumlarına karŞı kökten mUcadeleyl bırakıp ne zaman
dan beri bazı örgütlerin kredi vermemesi halinde ne olacağımızı başlıca ta.sala
rı haline getirdiler? Türkiye'nin sosyalistleri ve ilericileri ne zamandan beri 
NATO'ya ve üslere karşı mücadeleyi bırakıp ambargonun kalkmasını başlıca 
kaygıları haline getirdiler? Cevap çok açık: Demokrasi mücadelesi ile sosya
lizm mücadelesi arasındakı bütünlük giderek bulanıklaştırıldığından, solculuk 
adına bulanık bir görllnUm ortaya çıktığından, kısacası demokratik toplumsal 
muhalefet bir ölçüde CHP'lileştikte" beri. Ortada başka hiçbir cevap yok. 

Ama sosyalist hareketin bir başka cevabı daha v.ır. Cevap, şuradan kay
naklanıyor: örgüt de, örgüt aracllıAı Ile verilen mücadele de bir okuı. Okul 
ama, bir klasik lise delil, bir sanat okulu. Sanat okullarında, tezgah, toma ba
şında, kısacası pratik ulraş Içinde, teorik gerçekler ve Ilkeler yeniden Urttilir. 
Yeniden üretilmeyen hiçbir Ilke, hiçbir dairu, yığınların malı olamaz. Yığın
larca kavranamaz. Bu nedenle bir yandan "kitleler doArulan yaşarken" bir 
yandan asıl ulraş olarak dolruları somut çalışma ile onlara götürmek gerekı. 
yor. Ç�kü gerçeklerin kitlelerin nuh haline geJebilmesi ancak bunla"n ülke
nin somutunda ve pratiğinde yenıden üretilmeleriyle mümkUn. NATO'yu, 
CENTO'yu, AID'yi, IMF'j ve üsleri her ilerici, her demokrat bilir. Ama bilme
leri yetmiyor. Örgütlü hareket, açılımı, mUcadelesi, ilişkisi, eylemi ııe bu alan
da bilinenleri bır kez daha Oretmtdiğl sireec yalnızca "bilmek" yeterli olmu
yor. OlmadıAı Için bunları yalnızca bilenlerin başlıca kaygısı ambargonun 
kalkması ya da IMF 'nin kredi açıp açmaması oluyor. "Bilmek" yetmediği 
ıçın, sosyalist hareket çalışmasını "mektupla öğrenim" biçiminde si6dli'mIJ.. 
yor. Pratik çalışma ve somut ilişkilerle swdUrüyor. Gerçekleri ve doArularl, 
yeniden böyle üretiyor. 

1971 'den bu yana, demokratlaşan sosyalistlerle fire verildi. Şimdi Is
kender'in kılıcını ıkı mUcadele arasında kopukluğa, demokratik toplumsal mu
haletetteki bulanıklıla vurmak gerekiyor. Buradaki bütUnlüAü yeniden güçlen
dlrnıek Için genç dinamik ve gerçek demokratları yeniden sosyalist mücadele
ye kazanmak Için. 
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derilemeyeceğine göre, istisna ve muafiyetleri" daral
tılması ve vergi kapsamının genişletilmesi, şu anda 
yine eldeki temel almaşıktardır." 

Maliye Bakanı Ziya Miiezzinoğlu 23 Şubat 1978 
gecesi telev;zyonda iki gnetecinin "ekonomik önlem
ler" konusundaki sorulannı yanıtladı. Güngör Uras bu 
yanıtların kendisi için de verildiğini dUşoomüş olmalı. 
Miiezzinoğlu yeni vergilere ilişkin çalışmalarda izle
nen ilkeleri şöyle sıraladı: 1 .  Vergi yükü,.dUşüktll'. 
Moıeıi sağlayacak bir biçimde yükseltilmelidir. 2. 
Vergi yasalarındaki boşluklar vergi kaybına neden 01-
maktıdır. 3. Vergi yönetimi ve denetiminde aksama
IM vardır. 

Bu üç noktada bir paralellik görülüyor. Ancak 
üçüncüsünde küçük bir ayrılık var. TüsIAD Genel 
Sekreteri, bu konuda �ınabilec:ek önlemlerin kısa s� 
rede sonuç vermeyeceği görüştrıde. Oysa Bakan Mü
eninoğlu daha iyimser. "Vergi yasalarını bilmedikleri 
için vergi kaybına neden olan mükellefler" bulundu
ğunu düşünÜYor.Bunlara yasalar öğretiline vergi 
kaybı u.afacak. Ayrıca Bakan, şunları muştuladı: Ver
gi ödemeleri yayımlanacak. Bunun yaratacağı "psiko
lojik etki" altında kalacak olan mükellefler "birbineri
ni denetleyebilecekler". "Türk Sanayici ve Iş Adamla
rıffnın, yugrıda verilen alıntıda cb açıkça ortaya çık
tliı gibi, öteki vergi mükelleflerini denetiemede şimdi
den gösterdikleri başarı, Bakanın iyimserliğine hak 
kazandırıyor. 

KIMLER SıKıNTıYA KATLANACAK? 

Yeni vergilere Ilişkin çalışmaları yönlendiren ilk 
iki ilke yönirıdeki hazırlıklar tasarı biçimini almış du
rumda. Bualar ansında Anaya.soı Mahkemesince kaldı
rılmış olan temizleme ve aydınlatma vergisi de var. Bu 
ve benzeri �rsilerin yükünü lşçi�mekçi sınıflar çeke
cek. Hi)(.timet çevrelerinde, TW'kiye'nin içinde bulun
duğu bunalımlardan çıkabilmesi için "fedakartıkla
rın" toplumun değişik sınıfları arasında paylaştırıla· 
cağı söyleniyor. Başbakan Ecevit'in Tli"k·lş ye DISK 
Genci Başkanları ile birkaç hafta önce yaptığı görüş· 
melerde bu konuya dejinildiği basında yer aldı. Ma· 
liye Bakanı da sözü edilen televizyon konuşmasında 
beklenen "fedakarlıklar"la ılgili örnekler verdi. Baka
na göre, fıyatlardaki artış hızını geçen yılki düzeyin 
altında tutmak bile başarı olacak. Bu durumda, daha 
fazlasını beklememek, işçi ve emekçi sınıflar için ön
gOriJen "fedakarlık" oluyor. Yine Bakanın SÖZleriy
le, "dış gerilerin kısıtlanması yurttaşlarımızdan beko 
lediğimiz zorunlu bir fedakarhktır". Aynı Bakan, 18 
Şubat 1978'de Millet Meclisinde bütçe eleştirilerini 
yanıtlarken, " fedakarlıklar" ın paylaşılmasındaki kök
lü eşitliğin yeni bir örneğini verdi: "Merkez Bankası 
en zorunlu maddeler için transfer yapamamaktadır. 
Ilaç, serum, kağıt bunlardan birkaçı. Iş adamı gemı 
yapmış, SO bin dolarhk pervane motorunun dövizi· 
ni transfer edemiyor." 

MUezzinoğlu, Yankı dergisinin 19 Şubat 1978 
tarihli sayısında yer alan demetinde ise şunları söy· 
lüyor: "Biz çalışan kesimlere, enflasyonun yükünü 
gerçekte kendilerinin çektiğini, bunun baskısını kal
dırmakt3 kararlı olduAumuzu anlatabilirsek, halkımız
dan destek göreceğimize inanıyoruz." 

Anlatabilmiş olmalı. Aynı derginin bir sonraki sa
yısında bir sanayicinin tepkisi şöyle: ''Sorunların çö· 
zümü ve bütUn bu güçlüklerin yenilmesinde, bütün ül
kenin, hükUmeti, muhalefeti, işçisi, işvereni, sanayici
si,  memuru ve tUm halkıyla kurtuluştan sonra ve yeni 
Tii"kiye'nin kurulmasındaki aDmli, büıwıleşmiş, itid 
ruhla hareketi halinde başarıya ulaşacağı gOlslnda
yım." 

FEDAKARLICIN GöNÜLLÜ T AUPLERİ 

Gemi yapan iş adamının, yıhn büyük bir bölümU
nü yurt dışında geçiren kızının katlanmak zorunda 
kaldıkları "fedakarlık" ortada. Her ne kadar ağır bir 
fedakartık da olsa, bunların yurtseverlikleri ve bağlı 
oldukları "kurtuluş sonrasının itici ruhu" sayesinde 
buna katlanabllecekleri biliniyor. Fiyatların geçen yıl· 
daki kadar artmayacaAı avuntusuyla yaşamak zorun· 
da bırakılan işçinin, ilaç bekleyen hasta çocuğunun 
ise buna ne kadar katlanabilecekleri belli değiL. 

Belli olmaması onlar adına ortaya çıkılmasını en· 
gelıemiyor. ünlU sosyal demokrat sendikalardan Yol
Iş federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu, 18 
Şubat tarihli gazetelerde yayımlanan basın toplantı
sında şunları söylüyor: "Işçiler ve hükümetçe ortakla
şahelirlenecek bir süre için ücret zamlarının hayat pa· 
halıhAı oranını aşmamasını, buna karşilık konut kira· 
larının dondurulmasını, temel ihtiyaç maddelerinin fi
yatlarının kontrol altına alınmasını, asgari ücretin 
vergi dışı bırakılmasını ve yetkili bir işçi·hükümet 
komitesi kurulmasını öngören bir Yoı·lş planı haıırla
dık". 

Bundan bir iki gün sonra basın bir mektubu du· 
yurdu. DISK Genel Sekreteri fehmi Işıklar'ın Başba
kan Ecevit'e gönderdiği bir mektup. OlSK1n yeni hü· 
kümete sunduğu koşulsuz destek ile "fedakarlar" lis· 
tesi tamamlanmış oldu. 

Belki, eksiğiyle. Bütün bunlara bir de yasal ve 
kurumsal düzenlemeleri eklemek gerekiyor. Eklemek 
için çalışmalar başlatıldı. Basmda yer aldı ve henÜl 

yalanlanmadı. Bir yaOl ücretlerin sınırlandırılma.51 ile 
ilgili. Bu amaçla, ıskandinavya'nın demokratik sosya
list ülkelerinden çok demokratik yöntemler araştInlı
yor. Öte yanda ise, sendikalarm ve ser ·L--.al mücadele
nin daha sıkı denedenmesi var. Vergi " .okelldleri bir
birlerini, hükümetler sendikaları denediyor. 

Bütün bu desteklerle yeni hükümet 1981 seçimle
rine hazırtanıyor. Bütlin bu destekJerle yeni hükümet 
1981 yılına çıkabileceğini hesaplıyOl'. Televizyonda 
Maliye Bagnı'nın ağzından açıklandı. Birer yıl stftli 
üç aşama öngörülÜYor. Birinci yıl geriye gidişi durdur
ma, ikinci yıl çeki-düzen vermek ve toparlanma ve 
üçüncü yıl da canlanma yılları olarak niteleniyor. BU
yüme hızının düşük tutulması, kamu harcamalarıOln 
ve yatırımların kısılması ise ilk yılın belirgin özellikleri 
olacak. Bunların işçi ye emekçi sınıflardan yana so· 
nuçlar vermeyeceği biliniyor. 

SIHIRU DECNEKTEN 
"GERÇEKÇILICE" 

CHP birkaç zamandır "tek yol" olarak ortaya 
çıktı. Öyle gösterildi. Seçimlere faşizmi önleyeceğini, 
cinayetleri durduracağını söyleyerek girdi. Elinde 
sihirli değneği vardı. Bununla iktidar olacak, bununla 
Ttk'kiye'yi kurtaracaktı. 

CHP böyle hükUmet oldu. CHP hükümet olunca 
değneğinin sihiri kalmadı. Sihirli değneğin yerini, 
içerde ye dışarda çok takdir edilen "gerçekçilik" aldı. 
CHP gerçekçi olunca unutkanlığı arttı. Sihirli değlıeL 
sahibi olduğu günlerde söylediklerini unuttu. Unut· 
mak zorundaydı. Unutmak zorunda olduğunu biliyor· 
du. 

Ama tarih unutmuyor. Tarihi yapan yığınlar 
unutmuyor. Unutulmaması gerekiyor. Emperyalist
kapitalist ilişkiler ağı içinde kalınarak sorunlara çö· 
züm bulmanın olanağı ne Tii'kiye'de var, ne de başLa 
bir uıkede. Kalıcı çözüm, emperyalist·ka�talist ili�. 
kiler ağının dışına çıkarak sosyalizmi hedef ilimaLtaıı 
geçiyor. Yaşanan her gün bunun en sarsılmaz !..annı. 
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derilemeyeceğine göre, istisna ve muafiyetlerin daral
tılması ve vergi kapsamının genişletilmesi, şu anda 
yine eldeki temel almaşıklardır." 

M.liye B.kanı Ziy. Mliezıinoğlu 23 Şubat 1978 
gecesi televizyonda iki gnetednin "ekonomik önlem
ler" konusundaki sorulannı yanıtladı. Güngör' Uras bu 
yanıtların kendisi için de verildiğini düşiiımüş olmalı. 
Miiezzinoğlu yeni verıilere ilişkin çalışmalarda izle
nen ilkeleri şöyle sıraladı : ı. Vergi yükü "dilşüktii'. 
Adaleti sailayaak bir biçimde yükseltilmelidir. 2. 
Vergi yasalarındaki boşluklar vergi kaybına neden ol
maktadır. 3. Vergi yönetimi ve denetiminde aksanıa-
131" vardır. 

Bu üç noktada bir paralellik görülüyor. Ancak 
üçüncüsünde küçük bir ayrılık var. TOsIAD Genel 
Sekreteri, bu konuda aJınabilecek önlemlerin kısa s� 
rede sonuç ...ermeyeceği görüşünde, Oysa Bakan Mü
eninoğlu daha iyimser. "Vergi yasaıarını bilmedikleri 
için vergi kaybına neden olan mükellefler" bulundu
ğunu düşünÜYor.Bunlara yasalar öğretilirse vergi 
kaybı aulacak.. Ayrıca Bakan, şunlMI muştuladı: Ver
gi ödemeleri yayımlanatak. Bunun yaratacağı "p5iko
loiik etki" altında kalacak olMl mükellefler "birbirleri
ni  denetleyebilecekler". "Türi< Sanayici .. Iı Ad.ml.· 
rı"rim, yukarıda verilen alıntıda da açıkça ortaya çık
tli. gibi, öteki vergi mükelleflerini denetlemede şimdi
den gÖ5terdikleri başarı, Balanın iyimseriiiine hak 
kazandırıyor. 

KJMLER SıKıNTıYA KATLANACAK? 

Yeni verıilere ilişkin çalışmaları yönlendimı ilk 
iki ilke yönliıdeki hazırlıklar tasarı biçimini almış du· 
rumda. Bunlar arasında Anayasa Mahkemesince kaldı· 
rılmış olan temizleme ve aydınlatma verıisi de var. Bu 
ve benzeri VflIilerin yükünü lşçi-emekçi sınıflar çeke
cek. Hiltümet çevrelerinde, Tl.i1dye'nin içinde bulun
duğu bUnilımlardan çıkabilmesi için "fedakarlıkla
rın" toplumun değişik sınıfları arasında paylaştırıla· 
cağı söyleniyor. B'ıb.kan Ecevit'in TIrk.lı .. DISK 
Genel BaıkanlMI ile birkaç h.tu önce y.ptığı görüı' 
melerde bu konuya değinildiği basında yer aldı. Ma
liye Bakanı da sözü edi len televizyon konuşmasında 
beklenen "fedakarlıklar"la ilgili örnekler verdi. Baka
na göre, fiyatlardaki artış hızını geçen yılki düzeyin 
altında tutmak bile başarı olacak. Bu durumda, daha 
fazlasını beklememek, işçi ve emekçi sınıflar için ön
gOrlien "fedakarlık" oluyor. Yine Bakanın SÖZleriy
le, "dış gerilerin kısıtlanması yurt"Uşlarımızdan beko 
lediğimiz zorunlu bir fedakarlıktır". Aynı Bakan, 18 
Şubat 1975'de Millet MeCıisinde bütçe eleştirilerini 
yanıtlar1c.en, " fedakarlıklar" ın paylaşılmasındakl kök
lü eşitliği" yeni bir örneğini \lerdi : "Merkez Bankası 
en zorunlu maddeler için transfer yapamamaktadır. 
Ilaç, serum, kağıt "unlardan birkaçı. Iş adamı gemi 
yapmış, SO bın dolarlık perv.ıne motorunun dövlzl· 
ni transfer edemiyor." 

MOezzinoğlu, Yan kı dergisinin 19 Şubat 1978 
tarihli sayısında yer alan demecinde ise şunları söy· 
Hiyor: "Biz çalışan kesimlere, enflasyonun yükünü 
gerçekte kendilerinin çektiiini, bunun baskısını kal
dırmakDi kararlı okfuğumuzu anlatabilirsek, halkımız· 
dan destek göreceiimize inanıyoruz." 

Kimler için. Mıeri feda edecekler' 

Anlatabilrniş olmalı. Aynı derginin bir sonraki sa· 
YlSında bir sanayicinin tepkisi şöyle: ''Sorunların çö
zümü ve büti6ı bu gUçIü'derin yenilmesinde, bütiiı ül· 
kenin, hükümeti, muhalefeti, işçisi, işvereni, sanayici. 
si, memuru \le tUm hallayla kurtuluştan sonra ve yeni 
Tii"ldye'nin kurulmasındaki mmli, büti6ıleşmiş, itici 
ruhla hareketi halinde başarıya ulaşacağı kanısında
yım." 

FEDAKARLICIN GöNüLLü TALIPLERİ 

Gemi y.pan iı adamının, yılın büyük bır bölümU. 
nü yurt dışında geçiren kızının katlanmak zorunda 
kaldıkları "fedakarlık" ortada. Her ne kadar ağır bir 
fedakartık da olsa, bunların yurtse\lerlikleri \Le bağlı 
oldukları "kurtuluş sonrasının itici ruhu" sayesinde 
buna katlanabilecekleri biliniyor. Fiyatların geçen yıl
daki kadar artnlayacağı avuntusuyla yaşilmak zorun
da bırakılan işçinin, ilaç bekleyen hasta çocuğunun 
ise buna ne kadar katlanabilecekleri belli değil. 

Selli olmaması onlar adına ortaya çıkılmasını en· 
gelıemiyor. ünlü sosyal demokrat sendikalardan Yol
Iş Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu, 18 
Şubat tarihli gazetelerde yayımlanan basın toplantı
sında şunları söylüyor: "Işçiler \Le hükümet çe ortakla· 
şabelirlenecek bir süre için ücret zamlarının hayat pa· 
halıhğı oranını aşmamasını, buna karşilık konut kira· 
larının dondurulmasını, temel ihtiyaç maddelerinin fi· 
yatlarının kontrol altına alınmasını, asgari ücretin 
vergi dışı bırakılmasını \Le yetkili bir işçi·hükümet 
komitesi kurulmasını öngören bir Yol·lş planı hazırla
dık". 

Bundan bir iki gün sonra basın bir mektubu du
yurdu. DISK Genel Sekreteri Fehml Iııklar'on Başb.· 
kan Ecevit'e gönderdiği bir mektup. DISK�n yeni hü· 
kUmete sunduğu koşulsuz destek ile "fedakarlar" lis
tesi tamamlanmış oldu. 

Belki. eksiğiyle. BUtün bunlara bir de yasal ve 
kurumsal düzenlemeleri eklemek gerekiyor. Eklemek 
için çalışmalar başlatıldı. Basında yer aldı \le henUz 

yalanlanmadı. Bir yanı ücretlerin sınırlandırılması ile 
ilgili. Bu amaçla, ıskandinavya'nın demokratik sosya· 
list ülkelerinden çok demokratik yöntemler araştırılı· 
yor. Öte yanda ise, sendikalarm \le ser ·L-.al müc3dele. 
nin daha sıkı denetlenmesi var. Vergi "ıükelldleri bir
birlerini, hükümetler sendikaları denetliyor. 

Bütün bu desteklerle yeni hükümet 1981 seçimle· 
rine hazırlanıyor. Bütün bu desteklerle yeni hükümet 
1981 yıl ına çıkabileceğini hesaplıyor. Televizyonda 
Maliye Bakanı'nın ağzından açıklandı. Birer yıl siftli 
üç aşama öngörülüyor. Birinci yıl geriye gidişi dlWdlW' 
ma, ikinci yıl çeki-düzen vermek ve toparlanma \le 
üçüncü yıl da canlanma yılları olarak niteleniyor. Bü
ytime hızmın düşük tutulması, kamu harcamalarının 
ve yatırımların kısılması ise ilk yılın belirgin özellikleri 
olacak. Bunların işçi ve emekçi sınıflardan yana so
nuçlar \/ermeyeceli biliniyor. 

SIHIRLI DECNEKTEN 
"GERÇEKÇiLICE" 

CHP birkaç zamandır "tek yol" olarak ortaya 
çıktı. Öyle gösterildi. Seçimlere faşizmi önleyeceğini, 
cinayetleri durduracaiını söyleyerek girdi. Elinde 
sihirli değncii \lardı. Bununla iktidar olacak, bununla 
Tti"kiye'yi kurtaracaktı. 

CHP böyle hükUmet oldu. CHP hükümet olunca 
değneğinin sihiri kalmadı. Sihirli dejneğin yerini. 
içerde ve dışarda çok takdir edilen "gerçekçilik" aldı. 
CHP gerçekçi olunca unutkanlığı arttı. Sihirli dt"ğnel... 
sahibi olduğu günlerde söylediklerini unuttu. Unut· 
mak zorundaydı. Unutmak zorunda olduğunu biliyor· 
du. 

Ama tarih unutmuyor. Tarihi yapan yığınlar 
unutmuyor. Unutulmaması gerekiyor. Emperyalist. 
kapitalist ilişkiler ağı içinde kalınarak sorunlara çö· 
züm bulmanın olanağı ne Tli"kiye'de \lar, ne de başl-..a 
bir Ulkede. Kalıcı çözüm, emperyalist·kapitalist ili�. 
kiler aAının dışına çıkarak sosyalizmi hedef almat..IJIl 
geçiyor. Yaşanan her gOn bunun en sarsılmaz I-..anıtl. 



MESLEK VE KiTLE öRGüTLERiNDEKi 

Yavuz ÇIZMECI 

MesJek ve kUle örgütlerl her zaman 
bılımsel sosyallst politikanın gündemln, 
de olan bir konudur. Sadece, meslek ve 
kitle örgütlerine ilişkin bilgileri topla. 
mak, bu örgütlerde oLan biteni Izlemek 
elbette yeterll deglidlr. Asıl gerekslnlm, 
ldtlelerln bır anya geldlRl çeşitli bırım· 
ler oLan meslek ve Idtle örgütlerinl, kit· 
leleri gerçekten örgütlemek ve harekete 
geçinnek için yararlı birer araç baline 
getirebilmektir. . 

Işçi sınıfı bareketi, dünyanın dörtbır 
köşesinde Ideolojik ve politik mücade
Ieslnl partisi Ile verır. Geçmişte, bugün 
ve yann geçerlI olan mücadele biçimi 
budur. Işçi sınıfı partileri bir yandan Iş· 
çı sınıfını ve emekçi kitleleri partl ıçın· 
de örgütlerken, dller yandan da meslek 
ve kitle örgütlerini oluştururlar, oluşma
sını desteklerler ve yönlendirirler. çün. 
kü ilk adımda ldtlelerin ekonomik, de-
mokratik, somut taJeplerini örgütleyen 
sendikalar, memur, öRretmen örgütleri. 
benzeri meslek örgütleri, kooperatifier, 
kadın ve öRrencl örgütleri, aynı zaman· 
da kitlelere biraraya gelişin yararlannı 
ögretir. örgütlenmeyl bilince çıkaru. Iş. 
çi sınıfı hareketi bu örgütlenme bilincini 
polltikleşUrlr. Bu yüzden Işçi sınıfı ha· 
reketi kendi politik örgütlenmesini geliş
tirirken, kitle ve meslek örgütlerlnin ge
lişmesini de teşvik. eder. Onlann örgüt
sel baeımsızlıem8 öun göstererek; ve 
onların işçi sınıfı hueketinlo doRru1tu
sunda birliRini sallamaya çalışarak. Bu, 
kapitalist oldueu kadar sosyalist sisteme 
baelı ülkeler ıçın de dogrudur. ömeRln 
bugün Sovyetler Bırııgı ve dleer scsya· 
list ülkelerde meslek ve kitle örgütleri 
viırdır. Partili ve partlll olmayan pek çok 
ldşl bu örgütlere ÜYedlr. Ama bu örgüt
lerin tümU Işçi sınıfı hareketinln dogrul· 
tusundadır. 

KITLE öRGÜTLERI 
"ALMAŞıK" Mil 

Bunlann Çoeu blllnlyor. Sık sık söy· 
leniyor. Ama aynı ölçüde uygulanıru
yor. Kitle ve meslek örgütlerinin birer 
parti olmadıeı kabul edlliyor. Ama Işçi 
sııu!ı bareketine kanıı bır almaşık olarak 
görüleblUyor. Dıeer yandan yıllardır 
burjuvazlnln dikte ettirdleı "meslek ve 
kltle örgÜtled poUtlka yapamaz" Iddla· 
sına karşı çı.lulıyor. Ama meslek ve kitle 
örgütlerini tamamlyle polıtıka d"ı, "par· 
tller üstü" bir konumda görüp, kitleleri 
politikadan uzak tutmaya çalı4anlar da 
çıkıyor. Meslek ve kitle örgütleri, ya ta
mamen polıtık bır örgütlenme glbl göste. 
rilmek isteniyor, ya da tümüyle ve en ge
nel anlamıyla dahi poUtlka d"ında tu· 
tulnuık. Her Iklıd de yaııll4. 

SORUNLAR 

BILIMSEL SOSYALISTLER H E R  DöNEM GERÇEKÇi ÖNERILERDE 
BULUNURLAR, SOMUT HEDEFLER GöSTERIRLER. KISA VADEDE 
OLMASI MÜMKÜN HEDEFLER YANıNDA, DAHA UZUN VADELI 
HEDEFLERI DE DILE GETIRIRLER. YINE BILIMSEL SOSYALIST. 
LER GÜçBIRLIKLERINI SOMUT SORUNLARA BAGLARLAR. 

Mücadele Deneyimi yayılıyor. 

Türkıye Işçi PartıSı, "örgütlü Birleşik 
Güç Yenilmez" broşüründe kltle ve mes
lek örgütlerlnl nasıl deeerlendlrdıgınl bır 
kez daha açıkladı. "Gerek işçi sınıfuun 
politik ve ekonomik mücadelesi, gerekse 
emekçi aydınlann önemlı bir kesiminin 
bak ve çıkarlanrun savunucuları TöB· 
DER, TUM·DER, TMMOB, TUTED glbl 
demokratik meslek ve kitle örgütleri her 
geçen gün etkinliklerini daba da arttıı· 
maktadırlar. Demokratik mücadelenin 
ancak ve ancak kitle çalışması, kitle di· 
renişl, kitle mücadelesi ile başarılabilece· 
eı temel ilkesi, bu örgütlerin çabşmalan· 
na ber geçen gün biraz daha genJş ölçü
de yansırnakta, yanlış görüşler sal dışı 
kalmaktadır. Demokratik kitle örgütle
rinin sayıca çoRa1masının, şube ve üye 
sayılarında önemli artışlar &&Alanmasının 
yanıstra, görevleri hakkında giderek 
daha büyük bır açıktıga ""vuşuimaya 
başlan..nuw da son derece olumlu bir ge
lişmeyi ırade etm.ktedlr." (TİP MYK 
13·14 ARustos 1977 tarihli toplantısın· 
da kabul edllen, "örgütlü Birleşik Güç 
Y.nllmez" bro,ürü, •. 13) 

YANlıŞLAR VE OLUMLU 
SONUÇLAR 

Meslek ve kitle örgütleri, 1977'nin 
son dört ayında ve 1978'In ilk günlerin
de kitle ça1lşması, kitle direnlşt ve kitle 
mücadelesi b1kımından gerçekten önem· 
li deneyler yaşadı. Me'nin anti-demok· 
ratik baskılanna, raşist saldııdarına kar
ŞI kitleleri harekete geçlrmede önemli 
dayanak oldu. Antalya'da, Aliana'da, 
NIRde 'de, Bursa 'da, lzmlr'de, Gıresun 'da, 
Eskışehır'de, Hatay'da antl·faşlst antı· 
emperyallst kitle gösterileri yapıldı. Bi· 
limsel sosya1istler bu gösterilerin tümü
nÜD ıçınde yer aldılar. Yerel koşullara 
göre klminde parttliler olarak, kiminde 
Ise bizzat Türkıye Işçi Partısı örgütü ola· 
rak. Kitle hareketleri ıçın ortak toplantı
lar yapıldı. GüçbirliRi platformlan oluş
tu. Bu platformlarda ve düZenlenen kit
Le hareketlerinde birçok yanlış eRllIm ve 
uygulama olmadı deRli. Ama yanlışları 
olumlu sonuçlan zedelemedi. Bilimsel 
sosyalist olarak TİPıiler yanlışlara karşı, 
güçbirliRI ıçın dddl ve sabırlı bır çaba 
harcadılar. Kitle hareketlerinin önemini 
vurgulad�ar. 

En ,eni, tabanı .. lUreli, kalıcı birliktelik (çl.n . .. 

CHP Iktidanyla birlikte meslek ve 
kitle örgüt1eri bır dönüm noktasına gel
dI. Bu noktada ıkı olanak görülüyor: Ya 
bu örgüııer CHP'nln kadro örgütü ola· 
cak, CHP poliUkasının destekleyldleri 
olarak buna ldtleler için gerekçeler ha
zırlayacaklar. Ya da örgütledlklerl kıııe· 
lerln sorunlarına sahıp çıkacaklar; klııe· 
lerini ekonomik ve demokrattk hakJan 
ıçın harekete g.çlrecekler. Tabıı, Iklnd· 
sinin doRruluRuna kuşku yok. Demok
ratik haklar mücadelesin antt-emperya
list mUcadeleyl sadece parlamento artt
metiRlne dayandırmak düşünwernez. 
Mücadeleyi parlamento dışında kitle ha· 
rek.ııerlyle de blrle,lIrmek, gellıllrm.k 
ve yönlendirmek zorunludur. Bu da klt· 
lelerin somut sorunlanna, ekonomik, 
d.mokratlk haklarına sahıp çıkmakla 
mUmkUndür. TlP'liIer me.l.k ve klııe 
örgUtlerinde bu yolu &eçmlşlerdlr. 
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CHP 'NIN GENEL TAARRUZU 

CHP, meslek ve kitle örgütleri konu
sunda seçimini yapmıştır. Almaşık ör
gütlerin kurulması mümkün olan alanlar
da hemen CHP yanlısı örgütler kurul· 
muştur. Memuriar a1arunda TCM-PER
SONKON zaten vardı. Aynca demokra· 
tik solcu teknik elemanlar, demokratik 
solcu gençler yeni örgütlenmelere git· 
mektedir. Almaşilı mümkün olmayan 
alanlarda kitle örgütlerinde yönetimi eli· 
ne geçirmek için CHP'nin genel bir taar
nızu söz konusudur. Ankara'da, İstan· 
bul'da, ızmir'de demokratik solre mi� 
hendister bazen kendi başlanna, bazen 
çeşitli ve kendi görüşleriyle en ufak uz
laşma düşünülemiyecek ittifaklaıla mes
lek oda1annm seçimlerine katılmaktadıı
lar. ülkede iktidarda olan CHP'yi, mes
lek odalannda da iktidar kılmak için yo
lun bir çaba içindedirler. Bu, CHP'liler 
için doRal sayılabilir. Ama dolal olma· 
yan, eHP'Ulerin Slrr kitle örgütlerinde 
iktidar olabilmek ulruna uygar olmayan 
yöntemlere başvurmaktan, hatta kongre 
basmalara kadar giden davranışlarda bu
lunmaktan çekinmemeleridir. 

CHP dışı ve TtP'U olmayan, sal'un 
bir kesiminin tutumu da sonuçta aynı 
yola çıkmaktadır. Bu kesim, CHP 'ye 
sözde eleştirel açıdan bakmaktadır. Oy
sa son genel ve yerel seçimlerdeld poU
tik tavır alışlan bır yana, CHP'ye kartı 
eleştirel yaklaşım, örgüt Jdtleaeıinln 
mesleki ve ekonomik dayanışmaa bakı
mından da sözde kalmakta d...... et· 
mektedlr. Ankara Beledlyesl'nde CHP 'u 
yönetimin genış Işçi ve teknik eleman 
kıyunma kaqı, kendblne d.vrlmeI, 101 
dly.n bu kesim TUM·DER ... TtlTED1 
protestolannda yalnız bınıkmıf\ardır. 
Güçblrll�1 platformlannı atalete terk et· 
mekten yanadırlar. 

SOSYALISTLER 
EN ÖNDE OLACAK 

Oysa bilimsel· sosyalistler her dönem 
gerçekçi önerilerde bulunurlar, somut 
hedefler gösterirler. Kısa vadede olmasa 
mümkün hedener yanında, daha uzun 
vadelı bedeflerl de dlle ıetlrlrler. Yine 
bilimsel sosyalistler güçbirliklerini 
somut sorunlara ballarlar. Kısa ve uzun 
vadelı hederıeıden yana olanlarla blrUk. 
te, ve bu hedeflere ulaşmak Için çalışır
lar. "Devrlmellilıln" larta kalıp kalma· 
dıRı da böyle anlaşılır. 

ıçınde bulunduRumuz dönemde bu, 
bır kez daha anlaşılacaktır. Emperyaliz
me karşı, demokratik haklardan yana 
olanlar ve olmayanlar bir kez daha açık
ça ortaya çıkacaktlf' Meslek ve kitle 
örgütlerinin 1978 çalışma ,'e uygulama 
programları, buna dayalı olma.sz gereken 
ça1lşma1an bu bakımdan önem taşımak. 
tadıı. 

Tüm çalışanların grevli ve toplu söz
leşmeU sendikal hakkından yana olan· 
lar; yönetimin demokratikleştirilmesin. 

den, bu konuda S.S.K. ve tUer Bankası 
örneklerinde göriildüRü gibi uzun ve öz· 
veriıı mücadele deneylerinin yaygınlaş· 
tmlmasından yana olanlar; MEY AK kc
sintilerinin durdurulm8Slndan yana olan· 
lar, EneiJ' Ajansı ve benzeri emperyalist 
örgütlerden çıkılmasından yana olanlar .. 
OnUmUtdeki dönemde belli olacaktır. 
Kitle çalışmasından, kitle direnişinden. 
kitle hareketinden yana olanlar belli 011' 
caktır. Meslek ve kitle örgütlerini gerçek 
rayına oturtacak, örgütlü kitle mücıdele· 
Sını sürdUrecek olanlar onlar olacaktır. 
Onların en önünde de her zaman oldueu 
gibi bılımsel sosyalistler olacaktır. 



DOGU'DAKi OVUNA DiKKAT 
Necati SIYAHKAN 

Sosyalist harekette, ilk başta birbirinden kopuk ve balımsız gibi görü· 
nen olguları belirli bir bütünlük içinde delerlendlrebilmek. bu olgular yanyana 
getirildiRinde ortaya çıkan bazı sonuçlara dikkat edebilmek çok büyük önem 
taşır. 

Bugün DoRu sorununda da, soruna bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir. 
Eldeki wriler ve olgular, belirti bir bütünlük içinde, yolaçabilcceRi sonuçlarla 
birlikte diişüniBdülünde, CHP iktidannda Dolu politikaSı üzerinde dikkatle 
durulması büyük. önem taşımaktadır. 

Üzerinde duracaRımız olgulardan il}d. Dolu'daki yerel demokratik ör
gütler ve bunlann konumudur. Bu örgütler, aynı zamanda çeşıtlı yayın araç
lanyla da toplumsaı gelişmelerde etkinıik stıRlamak Istemektedider. Saydarı 
çok olmakla birlikte, bu örgütlerin ve yayınların arasında şu iki ortak özelli· 
LL bulmak mümkündür: Birincisi, örgütlenmeleri \'e örgütlerinin yapılan gereti, 
bunların tümüne yakın bır bölümü oturmuşlukt.an, disiplinden, temsil ettikJe
ri kitleyi harekete geçirmekten uZ1k ve çolu zaman da provokasyona açıktil. 
Bir başka deyişle, bu örgütler Dolu'daki demokratik birikimi dolru mücade· 
leye kanalize edecek nitelik ve oturmuşlukta bir örgütsel yapıya ve anlayışa 
sahip de�i1dir. 

Ikinci önemli ortak özeUik olarak, bu örgütlerin tabanıanndaki politik 
şekilslz1ik dikkati çekmektedir. Gerçi çok "devrimci" çok "hızlı" şeyler söy. 
lennN!kte, ya:tılmakudır bu örgtitler tarafından. Ancak örgüt tabanı, bir türlü 
aşılamayan siyasal körlük nedeni ile neredeyse tümliyle amon bir nitelik taşı
makta. batta sosyalizm düşmanı bir milliyetçilik anlayışı bile bu "demokra· 
tik" örgüUerde geniş kabul görmek�tedir. Demokratik birikimin boyutlarına 
�nıen, Dolu'nun yapr>ma ters düşmesine ralmen, taşist partinin DoRu'da 
güçlenebilmesinin nedenleri arasında, örgütlerin sayılan niteliklerinden dolan 
zaafian da buıunmaktadO'. 

Türldye genelinde demokratik kitle örgütlerine bulaşan hastahk, Dolu' 
da kendini daha atır bir biçimde hissettinnektedir. özellikle Doltu'da demok· 
ratik kitle örgütü yönetimlerinin önernli bir bölümü, mücadeledeki yerlerini \"e 
konumlarını net bir biçimde kavrayabilmiş detillerdir. 

örgütsel yapının oturmamışlıima ralmen, tabanlaruıın amorf karakteri
N: nlmen, tabanıarında milliyetçilik adına sosyalizm düşmanı unsurların bu
lunmasına ralınen, bu örgütJer bala "sosyalizm mücadelesi veren" örgütler ol� 
duklarını iddia edebilmektedirler. • 

Dikkat edilmesi gereken ikinci nokt.a ise " asayiş" sorunudur. Cinayet ve 

saldırı olayları, Dolu'da özel bir önem, politik bir anlam taşımaktadır. Siyasi 
cinayetlerin giderek daha çok Doau tllerine kayması, genelde uygulanan bir 
planın varlılı konusundaki kuşkulara dolruluk kazandl111laktadır. özellikle 
son yıllarda ve nihayet son aylarda artan saldırı ve cinayet olayları, Dolu'da 
uygulanan özel bır baskı ve terör kampanyasınm temeli ve gerekçesi haIine ge· 
tirilmek istenmektedir. 

öteden beri bilinmektedir ki, Türkiye ölçeRinde Işçi sını(ı hareketi ne 
zaman gelişip güçlense, yeni adımlar eŞliinde olsa Dolu'da mutlaka bir "so
run" yaratılmakta, ya da provoküyon ortamı geliştirilerek v8lOIan sorunlann 
yeni boyutlar kazanması körüklenmektedir. Günümüzde de bu uygulamanm 
içinde olunduRunu gösteren sayısız kamtlar vardır. 

Buraya kadar söylenenler ilk bakışta baRımslZ ve birbirinden kopuk ol
gular olarak görülebilirler. Ancak bır, son zamanlarda uygulanan'provokasyon 
ve olayları tırmandırma çabaları göz önüne 8lmdIRmda, Hd, yerel orgütlerin ne 
yazık ki ilkesiz, tutarsız w provokasyana açık yapıları ve anU-sosyallst taban· 
lan düşünüldüliinde, ortaya tehlikeli birbtleşlm çıkmaktadır. Kısacası, ·Do�u' 
da, gerçekten demokrat., ilerici, sosyalist hareketin kuşatılması \'e "ezilmesi" 
Için yaA, un ve şeker ortadadıı, hazll'dır. Niyetler, "helva"nm oluşturulması 
doRnııtusundadlI. 

Bu noktada "helva"nm ortaya çıkması lçln son adım olan. CHP iktidarı· 
nın nitell�i de dikkate alınmalıdu. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi 
arasındaki farklann abartılması, gerçekten önemli bir yanlış. Ancak. özellikle 
Dolu sorunu ve Doeu'da uygulanacak politika söz konusu olduRunda, CHP' 
nin tarihsel ve bugünkü konumu sonucunda AP'den daha da az farklı oluşu 
üzerlnde durulmalıdu. CHP'nin bugün giderek sa�a kayan konumu, sermayeye 
güvence çabalarında boyutların giderek nrtınlması gibi unsurlar bu partinin 
Dolu sorunu konusundaki geleneksel tutucu tavrı ile birleştirildieinde, önü· 
müzdekj dönemde titiz obnanın zorunlulu�u kendililinden ortaya çıkar. 

İşçi sınıfının politik harekete, Türkiye ölçe�inde gelişme güçlenme du 
rumundadır. Burjuvazi, bir 5Üre<:e hiç bir zaman kayıtsız kalmamıştır. Kayıt· 
Sız olmayan burjuvazi, DoRu'ya ilişkin operasyon '""8 pro\'okasyonları her za
man işçi sınıfı hareketine karşı kullanmasını bilmiştir. İşte bu \'enler altında, 
"yel", "un" ve "şeker" in hazır olması, tehlikenin boyutlarını daha da artır

maktadır. 
Bu konuda, sosyalist harekete düşen görev, herzamankinden daha attı-

dır. 

Afetzedeler, afet zenginleri ve CHP'liler 
İzmır'in Yeşildere semtl "beyetan 

�ölgesi". Yani, bu bölgedeki evier en 
ufak bir samntıda yık�abilir, içindeki 
Insanlar her an ölümle karşı karşıya ge
iebilir. Bu bölgenin halkı, yıllardır bu 
korkuyu yaşıyor. Heyetanın etkileri sak
lanamayacak hale gelince, MC konuya el 
almak zorunda kalmlljtı. Bakanlar ızmir' 
e gidlp demeçler vermlş, ",aadillerde 
bulun1lJ.lştu. Sonuçta bölgede yalnızca 
326 ev için "otunılamaz" raporu veril· 
ml,; bu evlerin yıkıiacaıı, yerlerine ye· 
nUerinin yapılacaıı bildlrilmişti. Yeni 
evler yapılana kadar da, açıkta kalanlara 
1000 liralık kira yardımı yap�ecaktı. Bir 
yılı geçti, ortada ne yeni evler var, ne de 
kira yardımı. Dört ay ödenen kira yardı
mından daha lIOnra vazgeçilmiştl. Bu 
arada, hemen hemen tüm evler yıkılacak 
haie gelmişti. Her geçen gün, Ye,Udere 
semt! "afet bölgesi" oimaya biraz daha 
yaklaı;IYonlu. 

"öLMEMIZI Ml BEKLIYORLAR?" 

Seçimier boyunca CHP'li milletvekili 
adaylanndan bol bol "vud"ler alan ve 
CHP iktldara gellnce sorunlannm 
çözümleneceRinden umutlanan YeşUde· 
re'liler, aradan lkl aya yakın zaman ge
çip de ses soluk çıkmayınca dertlerini 
aniatmak için Ankara'ya geldUer. Seçim 
öncesinde günde belki on kez gördUkleri 
CHP'li mllietvekiUerini görüp, bu işin 
öyle .... vsaklanacak bir i," olmadı!ını 
anlatmak i&tiyoriardı. !ıttyoriardı ki, ço
luk çocukian ölümle karşı karşıya gel· 
meden el uzattlsın. Aına, CHP'U mlUet.
veldUerln! bulup konuşmak mümkün ol
madı. Hepsinin de çok fazla işi vardı . 

Çok "me,gui"lerdl. YeşilderelUer, "Beş 
dakika, fazi. de�U. Hatıriatıp, ne yap�a· 
ca�ını ö�renip, gid.ce�iz" diyoriardı, 
ama '"'i!" li milletvekilieri başka konu· 
iaria "meşgul"lenli. Yüksek politika du· 
rurken, böyle basit işlerle uRraşmanın 
zamlıU delildi. 

AFET ZENGINLER! 

YeşiiderelUer, CHP'U mliletvekiilerin· 
den "umut"u kesince, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaian Birii�i 'nde bir basın top
lantısı düzenlediler. Hükümet, Yeşlldere 
semtl balkını ölüme terkederken, afet 
zenginlerinin arsa spekillasyonlanyla 
mllyon1aruıa milyonlar kattlklannı an· 
iatt�ar. Bunlardan bir tanesi, � Mu�ia 
ır.ııletvekiU Ahmet Buldanlı idi. Buidan· 
lılar, halkın acılarından keselerini doldu· 
ruyorlardı� CHP'lUer de "parlamenter 
demokrasiliye olan saygılarından olacak, 
bu Işe göz yumuyarlardı. 

"BIZ BU DEVLETE 
OGULLARIMIZI-KARDEŞLER!MlZI 

VERDIK" 

Basın toplant.ısında, yaşlı bır Yeşilde· 
reLi baln yanık konufJuyordu: "Biz bu 
devlete Kurtuluş Savaşında babalarımı· 
zl,Kore'deoRullarmuzl, K.ıbrl.6'ta kardeş
lerlmi.z1 verdlk. Bir de hablre vergi ver
dik. Ama devlet bize blrşey vermedi." 
Umutia bekiedikleri CHP hUkümetinden 
de &eS çıkmayınca artık inannuşlardı: 
"Bu devlet bizim devletimiz deRUmi,". 
Ve acıyla ekllyorlardı: "Yeşildere'de her 
an bir facla oiabUir." 

........ .................... �� ....... RaI .... ��C$gm .... I��I .... I .... I ....... U. .. � ....... � .............. .u ........ . 



DaNYADA yaRayas 

Sedal ' ın 

"Enlebbe" 
operasyonu 

boz una uğradı 
önceki Pazar günü Lamak.a havaala

nında ellerinde blZı rehinelerle birlikte 
bulunan filistin'li gerlUaJan ele geçir
mek amacıyla Mısıı bır baskın düzenledi. 
Mısıı'ın, her tUrlü uluslararası ilişki ilke
lerini çlRneyerek düzenledili bu baskm. 
geçtilimiz yü İsrail'in Uganda'nın En
t.ebbe havaalamna düzenledili baskını 
andırıyordu. Ancak bu kez, Kıbrıs Cum
huriyeti Hükümeti'nin hükümranlık hak
Ian hiçe sayılarak girişilen saldırganlık, 
tam bir bozguna ulradı. Kıbrıs Cumhu· 
riyeti Hükümeti, Sedat yönetiminin bu 
korsanca eylemini, egemenlik haklarını 
savunma kararııııımı gti6teren bir ders
Le cevapladı. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükü
meti 'nin güvenlik kuvwtleri. Sedat 'm 
korsanluına fırsat tanımadı. 

sedat yönetiminin bu son girişimi ile 
İsrail'in "Entebbe baskını" arasındaki 
benzerlik. sadece biçim bakımından ge
çerli deRUdir. Sedat yönetimi Larnaka 
baskını ile, tıpkı ısrail'in siyonist yöneti· 
mı gibi, saldırlan dürtülerini tatmin ede
bilmek için uluslararası hukukun temel 
illelerini çiRnemekten, halkımn batırn
mlılına karşı kayıtSLZ şansLZ gösteril· 

mesi gereken saygıyı ayaklar altma al
maktan çekinmemiştir. Bu perv4SlZlılın 
temelinde, her iki Ulkenin yönetiminin 
de, uluslararası konumunu güçlendinne, 
emperyalizmin itaatkar hizmetkan görü' 
nümünden sıynlabllme umutlarını tama
men yitinniş olmaları yatmaktadır. ısra
il'in Entebbe'deki, Mısır'ın ise Larnaka' 
daki baskını, bu Iki Ulkenin başına çö
rekienmJş olanları, dünyanın lanetU ge· 
ricneri arasındaki yerlerine daha sıkı yer· 
leştinniştir. 

Fakat Larnaka baskını. bu türden ma
ceraperestler Için iyi bir ders de olmuş
tur. Günümüzde hiç kimsenin, kimlik 
kaıtı ne olursa olsun, devletlerin hüküm
ranhk haklannı çilnemesine nza göste
rilmesini beklemesi, buna karşı boyun 
eRileeelini umması mümkün delildif. 
Eıgeç gereken cevabı alması kaçınılmaz
dır. Kıbrıs, Hükümeti, Sedat'ın korsanlı. 
Aına karşı takınılması gereken tavrı, hiç. 
bir tereddüte kapılmiKian alarak, mace
raperestlerin hakkettili dersi vennesi
ni bilmiştir. 

�ısır'daki Sedat yönetiminin dolru. 

dan dolruya Kıbrıs Cumhuriyeti Hükü· 
meö'ni hedef alan son girişimi, başka 
bir konuya da açıklık getirmiştir. Böy· 
lece Mısır'm bugüne kadar Kıbrıs konu· 
sunda Izledlll iki yüzlü tutum da açlla 
çıkmıştır. Emperyalizmle ve siyonist
lerle uzlaşarak, onlarla elele Ortadolu 
ve Akdeniz halklarına karşı sinsinee 
planlar peşinde koşan Sedat yönetimi, 
yakm zamanlara kadar Kıbns konusun
da "siiret·t haktan yana" gözUkme poli
tikasını siirdiirebilmiştlr. Gerçi Sedattm 
dramatik Kudüs gezisinin hemen ertesin
de Türklye'deld MC hükümetinin dışış· 
leri bakanının Sedattı ziyarete gönderil· 
mesi, Sedat'a Kıbrıs konusunda da veril· 
mek istenen' misyonu bir ölçüde beIU 
etmişti. Fakat son "Lefkoşe baskını". 
Mısır yönetiminin, emperyalizmin Dolu 
Akdeniz'deki işblrlikçisi rolünü bütünüy' 
le açıla çıkarmıştır. Mısır yönetimi. son 
girişimiyle, hem Filistin halkma karşı 
besledili doymak bilmeyen nefreti açı· 
la vunnuş, hem de bölgede gerginlili 
artırma çabalarma büyük bir hizmette 
bulunmuştur. 

Sedat yönetimi, emperyalizme yaptı-

"Ulusal savunma kavramı" perdesi arkasında 

�I bu hizmete karşı bekledlll ödülle du· 
rumunu biraz olsun onaracalmı sanıyor
sa, aldınmaktadır. Tam tersine Mısır yö
netimi, bundan böyle, yüzündeki lekeyi 
temizlerneyi hayalinden bile geçirmerne
Udir. 

Sedat 'ın kendine özgü "Entebbe' 
operasyonunun bozguna uRtalllmasına 
misilleme olarak Kıbrıs'ın Devlet Başka
oı'nı tanımama iddiasını ortaya atması, 
bir panik ifadesinden başka bir şey de
Iildir. Sedat, Kipriyanu'nun sıfatını ta· 
nımad.ılmı ilan ederek, gerçekte Kıbru 
Cumhuriyeti'nin batunsız varlı.tını red· 
dettilin! belli etmiştir. Sedat, bu "ri· 
şimiyle, Kıbns Cumhuriyeti'nin b.lım
slZhlml ortadan kaklirmayı amaçlayan 
emperyalist ve gericl güçlerin destetınl 
kazanabileeellni ummuş olabilir. Fakıt 
Arap dünyasının baş hainl unutmaam ki, 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varhlmı yok 
saymak, onun elinde defncür. Kıbm.. 
BM'nin eşit haklara aahlp tam bır Uyeal· 
dir. Aynca hiç kimseye öze) olarak VU" 
haını belgelemek zorunda detlldlr. 

Iste... Sedat yine "kendı çep_ 
ellenebilir"!! 

AIIliKOMülliZM YElliDEII KIRIICLAIIIYOR 
, 

GeçURImiz hafta Içinde bütçe görüş· 
melfıi dolaywyla "ulusal sawnma kav· 
ramı" üzerindeki tartışmalar yeniden a· 
levlendlrlldl. MeclıS'tekl (aşist AP ve 
MHP sözcüleri, gerici basının önceden 
planlanmı, d .. t�lnI 'de arkalanna ala· 
rak, "kontr.gerilla" taıt14malan sırasID
da başvurulan taktiRi yenlden piyasaya 
sütdiller. CHP iktidarının, "yeni bir ulu
sal savunma kavramının oluşlurulacaAı" 
yonUndeki açlkiamalan ele alınarak, an· 
tlkomünist propaganda yolunlaştınlma
ya, yüksek bürokrasideki militarist çev· 
reler yeni flllfi<;t tertipler için heveslendi· 
rilmeye çıılı,ıldı, 

... CHP iktidarının "yeni ulusal savun
ma kavrıırru" üzerindeld açıklamaları, 
gerçekte Türkıye'nin emperyaliıme ve 
NATO'ya ba�ımiılıgında hiçbir köklU 
deCişikliee yol açabilecek nitelikte ol· 
mamıştır. Nitekim CHP iktidarmın Mil· 
ii Savunma Bakanı, bütçe görüşmeleri 
slraslOda, "'l'ürkiye'nin ulusal gwenURi
nı NATO içinde kalarak sallamaya" ça· 
lışan bir politlkayı benimsediklerini 
vurgulamaya çalışmıştır. Böyle bır poli
tika, ne Turklyc'mn emperyalist blok· 
lara blf�unJılı�ınl bır ölçüde de olsun ha
(jneıebilecek. ne de Türkıye'nin banş· 
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tan yana bir politika izleyebilmesinelo· 
lanak yaratabilecektir. 

Fakat gericl gUçler, Türklye'nln NA· 
TO'ya balımJıhAının kamuoyu önUnde 
bır tartışma konusu olmasına dahi ta· 
hammUl gösterememektedirler. Gerici 
gUçler " NATO liyeliainin Türkıye'nin 
ulusal gIlvenllllnI .. Ilemaya tek başına 
yetmedilinden" s,öı edilmesini bile, çı
karları ıçın bır tehdit olarak görmekte· 

·dirler. Bu yliıden, bır lçglldU ile, yük. 
sek bürokrasıdekı bem mimarl,t çevre· 
lerin kanadma sıAınmaya, bu çevrele
rin f."ıst özlemierini kırbaçlemaya ça· 
bimaktadırlar. AP ve MHP, tıpkı "kon
tr-gerilla" tartışması sırasında yapıldıRı 
gibi, şimdi de "ulusal savunma kavramı· 
nın gözden geçirilmesi" Iste�lnin " sJlah
h kuvvetleri yıpratmayı � amaçladı�ı" 
propagandasına sarılmışlardır. Böylece 
CHP Iktidannı, "ulusal sawnma kavra
mı" konusunda ortaya attılı, gerçekte 
NATO'ya balımlılııı meşrulaştıımak· 
tan başka sonuç vermeyen geçersiz gö
rüşlerinin de gerisine çekilmeye, açık
ça NATO ŞakŞakÇ�1 ve koyu antlko· 
münist bir çizgiye oturmaya zorlama he· 
sabını yapmaktadırlar. 

12 Mart faşizminin baş oyuncularm· 
dan AP'1i Elverdt'nln Meclis'teki konuş· 
mast, antlkomUnlcıt laf ebeUeinln en az· 
gm ömeRini vennlştir. Elverdı, NATO' 
cu kurmaylann, NATO Ulkelerinde de· 
mokrasl ve so'yallrm gUçlerlne karŞı Iç 
savaşlar kışkırtmu amacıyla tezgahlo
dıkları modası geçmiş " dolaytı savaş" 
doktdnlerini yeniden piyuaya SÜfmUş· 
tür. Sözde "dış kaynaklı Iç tehlikeye 
karşı" sivil halkın silahlandmlmasını 
öngören bu doktrini canlandırmak için 
Elverdl ıbyle diyor: 

"Bugıin Türkiye'de ,ıeşsiz harp sUr· 
mektedir. Türklye'yI parç.lamak, bırbi· 
rine kınhrmak Için. yani kaley1 içerden 
fethetmek Için dıştan bUyük etklı., 
mevcuttur .... örgütlerin tamamı dışardan 
talimat almaktadır ... Bu sebepledır kı as
rımızda geriııa teşldlatına ve özel harbe 
önem verilmektedir. Silahlı Kuvvetleri. 
miz bu konuda gereklı teşkilatuu kur. 
muştur." 

Elverdı 'nın bu sözlertnin amacı, "ye
ni ulusa savunma kavramı" tartışmaları
nı öne sUrerek yUksek bUrokraıddekl ml· 
lltarist çevrelerin antikomtinist, tAlflst 
özlemlerini kırbaçlamaktır. Millpt Mec· 

IlsI'nln aynı oturumunda yine 12 Mut' 
ın baş aktörlerinden Tilrün'ÜIl, "DÜUl or· 
du yerine partizan mills kuvvetlerinin 
kurulmak Istendill" yolunda ortay. at· 
tılı iddialar da aynı planın bır part •• -
dır. 

Gerid gUçler, "dış kaynaklı lç·t.hli· 
ke" masallanru öne sürerek başlattıkla· 
rı entdkalarda, elbette kendi kendilerin. 
den cesaret bulmuş deglOerdir. Onlm 
yönlendiren karanlık faşist odaklardır. 
Fakat iş burada bitmemektedir. Son 
Yüksek Askeri Şura Toplantısı sırasında, 
Başbakan Ece,it'!n "d� kaynakh bır Iç 
tehlikenin her zaman ve her illke ltın 
söz konusu olabıleceli" ,  "bu tür saldın. 
lara karşı da gaynnlıami savaş önlemle· 
rinln alınabileceeı" yönündeki aı:ıklama· 
lan, faşist odaklann demagoji kampan
YAS1nı hıılandumaları Için önemli bir 
malzeme sallamışbr. Gerici, mUltıdıt 
tevrelere güvcnce vermeyi uman bu tUr 
girişimlerin başka bır sonuç vermesi de 
beklenemez. KlmJleıinln olumlu blr yö· 
ne yöneldiıını sandılı birtakını girişim
Ur, tutarlıhktan yoksun olduRu sürece, 
ergeç gerl tepmeye ve tam tersi sonuç 
dolurmaya mllhkumdur. 



DONYADA YORrıYr1S 

ZiYARETLER VE GöRüNTüNüN ÖTESi 
Raşlt KAYA 

Dış ilişkDerde canlılık geçtilimiz barta da devam ettL Ankara'da birçok 
yıbancı hey.t alır!aruyor. Yolunlaşan cbş WşkUerl 'l\lrldye'de yenl kurulan 
bır hükümetin glrişk.nllllne balıanıak, ya da bu hUlıiimeU. UişkU .... girmek 
Isteyen dış unsurların nly.tI.rlyle açıklamak gerçekçi ve ye12r1i bır yaklaşun 
olamaz. Artan diplomatik trarlRln temel nedenlerı kuşkusuz Türldy.'nln de
ıinleşen ve lvedi çözümlere gereksinDen ekonomık ve politik sonınlanWr. 80-
runlann ertelenemez biçimde dayatması, Türkiye'nln dış politik ve ekonomik 
Dişk!l.rlnln bu sorunlarla dolrudan ilişkDeri, kaçınılmaz olarak yolun dış te
masları da birlikte getlımlştlr. 

çatımızın toplumsal ve 12knolojlk gelişmeı.rinln yolunlaşardılı ulus
lararası illşkU.r gllnUmUzd. belirli bır sürekllllk kazanmışlrı. Stirek1Ulk kıza· 
nan UlşkUerln önemli bir görünümü d. devl.U.r ya da uluslararası kuruluşlar 
arasmda 5Ürdürii.len ildll görüşmelerdir. 

Bu tür DişkUerI de!erl.ndirlrk.n dikkatli olmak, uluslararası yaşamm 
,.n.1 yapısı lçetl.lnde blçlm .. ı DlşkUerI., daha derin oluşumların görüntüsü, 
hazırlayıcısı olabilecekleri ayırt edebUmek önemlı bir konu olarak bellımelde· 
dk. Böyle bir ayının yapılması, olaylmn bütünllile ka\"Jljturulması, özün, te
mel nedenlerin ortaya çıkanlabUm.si ıçın vazgeçUmez bır koşuıdur. 

Ankara'dakl yabancı beyellerin bır bölUmünün Olalan, blçlm .. ı WşkD.rI 
ya da bazı teknık konulan gör!işm.k ıçın geldikl.rI görülüyor. Böyle b.yetler· 
le görUşmeler sonunda olwnlu ya da olumsuz ivedl somut sonuçlara ulaşılması 
betl.nebDIr. Bır kısım delegasyonların zlyaretl.rı is" Uk bakıŞta "nezak.t" 
kuralım çerçevesinde yapılmış, somut kararlara ulaşmayı amaçlamayan., böy· 
i. kanıların beklenUmey_!i görüntüde olmalanna nilmen, daha g.n.1 bır 
oluşumun parçası nlarak çok daha derin anlamlar kazanabUlr. 

Bu çerçeve ıçerısınde .Ie alındıımda, AET parlam.ntosu sosyalist grup 
del.gasyonunun ziyaretinin, bey.tln karar alma, batlanb yapma y.tkOerlnd.n 
yoksun oluşu nedeniyı., diplomatik dUde lCade .dUdiRI gıbı bır "nezaket" zl· 
yaretının ö12sine geçmem.sl g.rekiyor. Ancak d.legasyonun gerek Türldye' d. 
y.tkDll .... karşduıış biçimi, g .... kse ortaya ılblı görüşl.r, "ziyaretin" daha 
önemlı Işlevl.re sahip oldulunu gös12nn.kte. 

Ecevit'. Sosyali.t Enternasyonal Başkanı Brant'm bır mesajmı U.tmeyl 
de ibmal .tmeyen beyet başılanı F.Uernaleröııce IMF U. DışkDerin düzenlen
me,1 geıekııaln� ondan sonra 'l\lrldy.'nln AET desteRInI kazanabUecellnl 
açıklarken "Iktisadi sonınlanD çözümünUn yanı sıra Avrupa Topluiulu De 
Tiirkly. arasındaki siyasi işbiriilinin daha yüksek bır düzey. çıkıırılın .... h.der 
oIlnmalıdır" diyor. tlye ülkeler saıyal demokrat partU.rinln AET parlam.nto
sunda oluşturdutım grubun başkaıu olan F. Alman Sosyal Demokrat PartUI 
FeHema.r AET adına bır karar organı gibi konuşmısının, uzun dönemli poli
tik perspektiflere delbımealnln özel anlamı olabilir ml? 

Emperyalizmin ıçınde bulunduRu derın .osyal ve .konomlk bunalm 
koşullarında, YUrUyi1ş'te daha önce incelenen, sosyal demolt:rabıin emperya· 
IIzmIn yenı dUzenlemelerlnde bis araç olarak kuUaıulmasl glrişlmı.ri ve düzen· 

lemede AET'ye verUen yer hatırlanırsa FeUemaler'in sörlerinin arkasında ya· 
tan anlamlar yakalanabUIr. 

Gerçekten de bunalım koşuııan ve emperyalizmin klasik egemenlik 
yöntemlerinin .tklnllklerini giderek yltlım. elillml karşısında, özeUlIde F.AI· 
man sosyal demokrat partisinin etkisiyle uluslararası sosyal demoknt hareket.. 
te etkinllkl.rIni sürdliren sınıfsal işbldlll yanldarının bunalımın emekçOerln 
sırtına yüklenmesi ve emperyalist ülkeler dışına Ihraç edilmesinde önemli gö. 
revter UdendIkleri görülüyor. 

"Carterizm" adı verDen emperyalizmin bu ıtratejisinde önemU hedeOer 
arasında, dUnyada gelişen banş ve yumuşama için vernen mücadelenin durak. 
latılmas� Bab Avrupa ü1kel.rinde artan oIaadık kll1lSmda U.,..,I gliçlerln Ikıı. 
dara gelmelerinın .ng.Uemıe.� Uerlcl gliçler arasında birillin bOEUlmasl yer 
almakta. Bu amaçlara uygun olarak ABD, bır yandan Bab Avrupa ü1kel.rin. 
müdahalel.rde bulunurk.n, bır yandan da "Insan balılon" libl konuluı kııJJa. 
narak Ue""l gIIçlerln blrllAlnl bozmak iltemck12dir. Bu yöndeki planlanıı 
önemlı bır bölUmü de Avrupa'nın bütünl.şmesl adı albnda AET parllm.ntolu. 
nun y.tkU.rlnin wnlarak SPD ve dIIer sat kanat saıyal demokrat parti un· 
surlarla, Glscard d'Estelng gibi "liberallerin" işbiriili O. bu ülkelerin bütünüy· 
le kontrol albna alınması ve AET'nin emperyalizmin yaydmaStnda ııçrama 
tahtası olarak kunanUmasl Isletlnd.n oluşmakta. Böyl. bır .>;rayış için Uk 
yeşD ışık yakdan ülkeler Ispanya v. Portekız. Ancak AET'nln bu ülkelerd.n 
de daha önce IMF Ue sorunlaımı IMF'nin istekleri yönünde çözmelerini istedi. 
II bUlnlyor. 

Emperyalizmin yenı düzenlem.lerl lçerislncie .osyai demokrasinin v. 
AET'nln oynadılı bu rol düşünWduıund., F.U.ımaler'ln ",Iyasal Işblılillnln 
daha yüksek bır düzeye Çıkanlması" söıleriyle anlatmak Isledlkl.ri ortaya Çı' 
kıyor. 

Ancak: unutulmam8S1. gereken önemli bir başka olgu daha var. Emperya. 
Ilzm günUmUzde ne tlOBlk ne de sosyal demokrat görünUmIü yenı düzenlem.le· 
riyle ulusl_i ilişkUerln gelişimini tek yanlı olarak belirleyebilecek durum· 
da dolildir. Blrblrl.rlyle .ıi(ı sıkıya hatlı IId neden buna .ngeldir. Önce ulu •• 
1 ..... , o;osyol demokraı �_ketln bütünüyle emperyalizmin güdUmünde oldu. 
Runu söylemek yanılbcıdır. Sonra, başta loıtyalist ülkelero'mak üzere banşçı 
ve ilerici güçlerin mücadeıes� bu mücadelede wm barışsever,.demokrat e:üçle-
rln işbiriili politikası emperyalizmin y.nl düzenlernelerine meydanın boş bır. 
kUmadılım gö.12ım.kte. Bunun son örnell geçen hafta oIb sosyalist ülkenin 
sDahslZlamna için bir konferans toplamnlUl ça�nsıdır. Uluslararası Derici bm. 
ket sürekli olarak emperyalizmin manevra alanlanm daraltmaktadır. 

Bu olgular v. yolunlaşan dış ziyaretlerin ortaya çıkarılılı konular TUr
Idy.'nln demokratik ve bIDşçı &!içleri için dünya banşçı ve demokratik 1IIç. 
ı.rlyle blrllk12 .. mecek mücadelenin öneml &!inceilliini de açıkça ortaya kny· 
maktadır. 

Zafer, Partinin sağlam önderliğinin sonucudur 
Çekoalovakya'da 1cwya1i1t devrim 30. 

yılım doldurdu. Şubat 1948'in yıldönü' 
münü kutlamak üzere geçtlRimiz Per· 
şembe günü Parti. devlet ve toplumaa1 
kurulu, organları Ptaı'da toplandı. çe· 
koaıovakya Komünist Partiıd MK Genel 
Sekreteri Gustav Hu.aak toplantıda yap· 
tılı konu,mada Şubat 1948'in ve devri· 
min 30 yılının dersleri üzerinde durdu. 

Huaak, 1948 Şubat'mda, Komünilt 
Partisi'nin önderlilinde, ı,çi murının 
emekçi köylU1ükle ve ileriçi aydmlarl. 
elele loayaliJt devrimin temel aorununu, 
iktidar .sorununu çözümledilini belirtti. 
Husak, I91S'te balımsız Çekodom 
devletinin kurulu,u maanda, u1u.aa1 ya
f&IJUL1 geli,meıi ve emekçi halkın müca· 
delesinin daha "eni, boyutlarda aerpil
mesi için elverişli bir ortamın doldulu
DU; ancak yenı devletin aıruf nitelili üze· 
rindeki mücadelenin buıjuvazinin lehine 
sonuçlandıR'ını hatırlath. Bu deneyin, i,· 
çi ıındına, yeni bir poUtik önderlik al
tında toplanma zorunluluRunu ölretti
linl beliıten Huaak, özellikle 6. Konıre· 
sinden .onra çKP'nin markai.ı..lenlnist 
ilkeleri uygulama yetenelini ,elifitirdill· 
ni .öyledi. 

çKP Genel Sekret.eri, taıPlIt ,,,ale 
karşı ıürdürülen kurtulut mücadelesinde 
emekçi halkan, komünistlerin en tutarlı 
antUaıPltler ve yu.rtaıeverler oldulunu 
kavradılını belirterek ,öyle dedi: "Parti· 
miz, işp..lcilere karş, uluaal özgürlütün 
ve ballDlSlzhlan yeniden kurulmu kav
panda tüm yurtsever ... antlraşht (Üç
lerln birliRi ıçın çaba göslerd!." Huaak, 
kurtulu, mücadelesi mUlllda tUm ilerici 
ve ,erçekten demokrat (Üçlerin giderek 
komünist partilinin etrafında toplandıRı
nı hatU'lattı. 

May.. 1946'de Çekoılovakya'nın 
kurtulu,undan ıonra kurulan hükümette 

burjuvazinin de temsilci.leri yer alıyordu. 
Husak'an belirttiRi gibi, "uygun bir za
manda devrimci kazanımlan yok etmeyi 
ve kapitalist: düzenı canlandınnayı amaç
layan" bu çevreler, Gottwald hükümeti· 
nin giriliimlerini baltalamak istlyordu. 
çKP, 1946-48 yılları Bruanda, burjuva
zinin temsilcilerinin gerici politikasını 
teşhir etmeye, emekçi halInn geniş b
simlerine bu politikanın halk dütmanı 
niteliRini anlatmaya yöneldi. Bu arada, 
emperyalist güçlerden dettek alan ııerid 
güçler, kar,ıdevrimci bir darbenin hazır
lıklarını .ürdürüyorlardı.  Şubat 1948 
,ünleri. iktidar ıorununun kesin olarak 
.onuçlandın1ma.sı.ru ülkenin IfÜDdemine 
,etirdi.  Huaak bu günleri ,öyle dUe ııeti· 
riyor: 

"BuaUnlerde, halkımızın ezid çoRun· 
tuRunun I,çl sınırının ve onun poUl.ik 
öncÜlÜ Komüniıt Partisi 'nin yanında saf 
tuttuRu açıkça ortaya çıktı. GericiliRln 
politik temsilcileri tam olarak tecrit edU-

. di. Komünist olmayan partilerin ..narın' 
daki kişilerin ezici çoRunluRu da bu par
tilerin politikaamı yüz çevirdi. Genış 
halk kitleleri, devrimci eylemleriyle, Ko
münist Partili'nin ıosyalizmden ve Sov· 
yetler BlıllRI 'yle Ittitaktan yana politi· 
kası için kararlı desteklerini belli ettiler. 
Böylece, ulusal cephenin yeniden doR
muı, alır hUkümet bunalımının ban,çı 
demokratik ve anayua1 yollardan poli· 
tlk araçlarla çözUmü Için önko,ullar 
oıu,tu." 

Hu..uk, ı,çi .ınırının devrimci kıza' 
mmlann savunulması için de bUyük ça· 
bılar harcadıımı anlattı. Huaak ,öyle 
dedi: "Sosyalilt 'eurlulu4un ba'anlmln 

derşeyden önce genel YUllara uyulma· 
.ın8, ve aynı zamanda, bu yua1arın parti 
politikalll\da özgül ko,ullara göre yantı· 
eı biçimde uy,ulanmuına bal h oldu�� 

doRrulandl. Biz, ıo.yaliıt kuruıu,tattı 
ba,arılarımızı, Parti ve devlet raaliyeti· 
nin yönlendirilmeainde böyle bir yakla· 
,mu uyu:ulayabildiRimlz dönemlerde 
,erçekle,tirebildik. Buna karfithk, Parti 
çalışmalarındaki leninı.t ilkeler Ihıaı 
edildiRi dönemlerde yan1141ara dü.tWebi1· 
dL" Huaak, 1960'lerin b.,ında, ıoıyallll 
yaaa1lIRın Ihlal edildiltl, subjektivizmin 
boy gÖlterdili durumların ortaya çıktı· 
Rını, 1960'larda 118 kendini beRenmiş· 
lik, ele,tiri ve özele,tiri yokluRu gibi 
durumlarla kar,ı1alilldIAını belirtti. Hu· 
W, 1968 yılında ortaya çıkan bunalı' 
mın, Parti Içindeki lenini.t güçlerin ça' 
balarıyla ortadaP1 kaldırılabildiRini be· 
IIrtti. 

ÇKP Genel Sekreteri, 30 yıllık dene· 

yimleri şöyle özetledi: "Partimiz ifiçi ii' 
numın "vaŞÇı öncüsü, toplunuıl geU,
menin itici I:ÜCÜ olduRunu kanıtlanuştll'. 
Partimiz, markmm·leninizm ölretilini 
pratikte yaratıcı biçimde uygulayabile· 
cek, emekçi halkın .ınıfsal, uluul ve 
uludararaaa çı.karlannı dile getirip kay
nafta.bllecek, emekçi halkın iniaiyati· 
tini ör(Ütleyip eelifitirebilecek güçte ol· 
dulunu gÖltemUştir. Partimiz, zorluk ve 
yanlışları .aşabilecek, kitlelerin deneyim· 
lerini geneUeştirebilecek yetenek te oldu
Runu I.patlamıştır. Leninizmin ilkeleri· 
ne, halkın çıkarlarına sarsılmaz bıılhhk ; 
Parti saflarınln biriiRine ve halkla aım5.lkl 
Ittifaka özen göstermek; oportüniznıin 
hertüılü belirtiıine karşı uzlaşmazlık' 
Bunlar daha ileri başarıların, yeni zarer· 
leri n güvenceleridir." 

, 
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KOLTCIR ve SANATTA YORAYAS 

ELEtTiRMENiN KONUMU 
• Mehmet ERGON 

Eleştirmen herhangi bir sanat yapı· 
tındı sunulan gerçekliein yaşanan ger· 
çeklikle; anlatılan insanlann yaşayan in
sanlarla ba�dqıp baldaşmadı�ııu Dallı 
saptayacaktU'? Sanatçırun kurmuş oldu· 
lu dünyanın ve bu dünyaya devinen in· 
santann gerçek dünyayı ve bu dünyada 
yaşayan iManian yansıtıp yansıtmadı�ı· 
na nasıl karar verecektir? Şöyle de diye
biliriz: Eleştirmen, herhangi bir nasat 
yapıtında yansıyan gerçekçiliein top
lumsal gerçeklili yansıtıp yansıtmadıeı· 
na; yapıtın mant1el ile uyumlu bir davra· 
ruşta bulunan olay kişllerinin gerçekte 
öyle davranıp davranmadıeına nasıl, ne· 
ye yaslanuak karar verecektir? 

Eleştiri geçmişimize göz atılırsa, eleş· 
tlrmenlerimizin, bugüne dek, ele aldık
lan sanat yapıtlanru bu açıdan da deRer· 
lendirdikieri, giderek de yargıiadıkian 
görülür. Dahası, bu konulardaki tutum· 
larından dolayı sanatçılara hesap sor· 
duklan da göriiiür. Do�aUıkia hurada 
şöyle bir soru geliyor akla: Eleştirmenle- " 
rimlz gerek deterlendirme ve yargılama· 
da bulunurken, gerekse de sanatçılardan 
hesap sorarken neye yaslanıyor, nereden 
kaynaklaruyorlardı? Herhangi bir yapıt· 
ta yansıtılan gerçeklikle anlatılan insan· 
ların konumlarwn ne olduRu konusun
da karar verme ve o yapıtın yaratıcwna 
soru yöneltme hakkını kendilerinde na· 
sil, nereden bulabiliyorlardı? 

Eleştirinin sorun1an tartışLlırken üze· 
rinde pek durulmamış konulardan biri 
de budur. Eleştiride öznel yetilerin yeri; 
özne (eleştirmen) . nesne (sanat yapıtı) 
ınşkisinin niteııe'i ve eleştiri ; öznek eleş
tlrl . nesnel eleştiri kutuplaşması .. gibi 
konulann üzerinde onca durulmasına 
karşın, bu konunun üzerinde pek dunıl-

maması bır eksiklik. önemil bır eksiklik 
üstelik. Eleştirmenln sanatçıya soru yö
nelime hakkını kendinde görebllmesı 
bunun çözümüne baelı çünkü. 

Sorun, herhangi bır sanat yapıtının 
lç"'l tutarlıla sahip bır dünyanm taşı· 
yıcılaluu yayıp yapmadıemın saptanma
sını aşıyor. Sorun, olay kişilerinin davra· 
nışlarmm yapıttaki dünya ııe baldqıp 
balda,madıAının açıAa çıkanimasının 
da ötesinde. Yani sorun, herhangi bir sa
nat yapıtının insanda gerçekçilik duygu
su uyandırıp uyanduamayacalının sap
tanması deliL. Sorun, bu nitelikleri taŞı
yan bir yapıtta yansıyan gerçeklilln ya
şanan gerçeklikle, sunulan kişilerinse 
yqayan Insaniarla ba�daşıp ba�daşma· 
dıAının saptanması. Ve böyle bır sapta· 
mayı yapabıımenin koşuııan dolaUıkla .. 

Herhangl bir sanat yapıtının inandın· 
ci, gönül kandırıcı, iç tutarWıRına sahip 
blr dünyanın taşıyıcı1ıAını yapıp yapma· 
dılmın saptanması (yani okuyanda ger· 
çek duy�u yaratıp yaratamayaca#ırun 
açıla çıkarılması), eleştirmenin öznel 
niteliklerine baRtı bir olgu. Sanattan an· 
lama sorunu bu. Ama, yukandaki sorun' 
un olumlu bir biçimde çözülmesi, çözü
lebilmesi daha başka koşuUan gerektiri· 
yor. Bunlann neler olduRunu, açıklama· 
�a çalışalım. 

Eleştirmenin herhangi bir yapıtta 
yansıyan gerçekil�ln yqanan gerçekiik· 
le ba�da,ıp ba�daşmadı�ııu saptaması, 
bilgi sorunudur. Yaşanan gerçeklik ko
nusunda, nereden gelip nereye doRnı 
gitmekte olduRu konusunda, bu gidişi 
yönlendlıen çelişkiler konusunda yeterll 
bilgisi varsa sorun çözülmüş demektir. O 
zaman, herhangi bir yapıtta yansıyan 

MC sansürü neler getirdi? 

Giiişab Soydan, &on çevirdi�1 film· 
de. Kemal Sunal ııe birlikle oyuuyordu. 
Oyunda bır de .,el!i vardı, küçük Giii· 
,ab'ın. f)çü tüm film boyunca küçük iz· 
leyicileri giiidüriiyoriardı. Bu giiidürü ni· 
leU�lndeki film bııe MC 'nin sansiiründe 
taluidı. öküz allında buzalı anyan MC 
sat15Ülcüleri, eşelin adını beRenmedUer. 
"Düldül" peygamber elendlmizln atının 
adıydı ve Giiişab'ın eşe�1 "Diiidiii" ola· 
rak çalnlamazdı. Bu yasaklamayı hangi 
maddeye uyarak yaptılar bilemiyoruz 
arna filmdeki eşe�ln adı &onra "biiibiii" 
oluverdI. 

MC'nin getirdll!i ..... ür lüzüeü, film· 
deki en masum ileri unsurları ,ortadan 
kaldumak bir yana, en gereksiz ulr�lar 
içine de dÜ1tü sık sık. Amacı filmlerin 
küçük de olsa lzleyen kişinin kalasında 
birşey bırakmamasaydı. Sansür kurullan 
bu dönemde oldukça Iyi çalı.ıtıiar. Ör· 
neRin tilmde Banatçuun elinde görülen 
bir kitap seyircinin de aynı şeyi yapaca· 
Iİ düşünülerek satm alınıp hemen okun· 
du. Bu "gözlı" gösterilen kitaplarla, se· 
yirciye gizil mesajlar verilmemesi Için 
özel gayret gösterildi! 

MC'nin tüzüRü sansür kurullannı da 
yeniden düzenledi. Sansür kurullan bu 
tüzüRe göre Iki kademeli olarak çalışa
cak, polisler kaymakamlar bile sakınca
lı gördi.ıJdcri filmlerin gösterilmesini ön
leyebileccklerdl. Gerçekten, her açıdan 
filmeilerin elleri kollan baRlanmıştl ye
ni tüzükle. 

nJRt'YUŞ · 28 ŞUBAT 1978 · /4 

SANSOR ALBAY'I NASIL KESTI 

MC saMÜlÜ bu; daha nelere k.anşma· 
dı ki Türk filminde. En küçük detaylar 
blle sansürCÜıerin gözünden kaçmadı. 
Aril Kesklner'lrı çektiRi "Kapıcıler Kra· 
lı" filmi de hı.şma ulrayan filmlerin ara· 
sına girdi. Yine Kemaı Sunal'm başrolü
nü oynadılı film, bır apartman kapıcısı
nın yaşamını görüntütüyordu.  Güldürü 
nitelilindekl filmde, apartmanda, toplu· 
mun her kesitlnden kişiler yaşıyordu. 
Kapıcılıır Kralı bu kişilerle ulraşıyor ve 
her davranı,ı Izleyiciyi kiiidUrmeyi 
amaçlıyordu. 

Bu apartmanda bır de emekli albay 
bulunmaktaydı. Emekli A1bay sürekli 
kapıcıyı çalınnakla, ona emirler yaRdır· 
m.aklaydı. Bu da ayn bir gilldürii UMU
ruydu Olmde. Kemal Sunal, yani kapıcı· 
Lar kralı, "emredersinlz albayım" diye· 
rek eski ordu mensubunun emirlerini 
yerine getiriyordu. Sansür bu, kendisine 
':ters düşen" yeri hemen bulup çıkardı. 

Albay'ı ko mik duruma düşürmek or· 
duya hakaret olabilirdi. Du sert adam, 
emekli bır ordu mensubu olamazdı. Kü
çük bir teknık oyunla Olm vizyona girdi. 
Sinemalarda, Kemal Sunal, apartmanda
ki ters emir veren adam..&. artık "Emre
derğnlz bayım" diye cevap veriyordu. 
Filmdeki tüm "AI"lar kesıımlştl. 

Türk OImcillelne darbe wran ve her 
türlü kısıtlamalarla emekçi yılmlann en 
kUçük kıpırdanmasıru hııe Istemiyen MC 

gerçekli�ln yqanan gerçekiikie baRda· 
Şıp ba�da,madıAııu kolaylıkla saplaya· 
bilir. O yapılm 10plumblUmsel eşde�eri· 
ni rabatlıkia bulabıılr. Bunun Içinse la· 
rih·CeiıeCe .. konomi·toplumbıılm gıbı dı· 
siplinlerin bulgularından yararlanması 
yeterlidir. 

Peki ya o yapıttaıd Insanimn yqa· 
yan Insaniaria ba�dqıp ba�da,madı�ııu 
nasıl saptayaeaktl! eleştirmen? Tarih • 
felsefe . ekonoml . toplumbillınle ilgl
lenmek bunun için yeterli midir? Bu di· 
siplinlerin bulgulan, herhangi bir olay 
karşısında, herhangi bir sınıf insanının 
Dastl bir tavır takmacaıı konusunda bil· 
gi verebilir mi insana? Fazla derine In· 
meden, bu disiplinierin lig! alanlarma 
bakarak, bu soru'nun karşı.lılırun olum· 
suz olduRunu söyleyebiliriz. Çünkü bu 
disiplinlerden hlçblrl, somut insan tekle· 
rinin davranışlannı Incelemez. Dolayı
sıyla da, onlamı bulgulanndan yola çı· 
karak somut Insan teklerinln somut 
olaylar karşısında nasıl bir tam takm
dıklarını saptamak oiaııaiwzdır. Olsa 
olsa, şu ya da bu suuf insanlarının genel 
bır Imgesine götürür kişiyi bu disipUnier. 
O imgelerse cansız, yaşamasız kalıplar
dır. Onlardan yola çıkarak kanhoCanh in
sanlar hakkında karar vermek olanak dı
şıdır. 

O halde sözkonusu sorun naSIl aşıla
caktır? 

Bu soru 'nun karşılı�ı oldukça yalın
dır: O kişilerin yaşamlarını bilmekJe; bu· 
nu olanaklı kılacak bir konumda bulun· mak.la ... 

Bir örnekle söylediklerimizi somut
laştmnaya çalışalım. 

ışçi dünyasını yaıwtan bir roman dü' 
şünelim. Bu romanda yansıyan gerçekli-

Lin yqanan gerçekUki. 6a1dqıp bal· 
dqmadıAını, larih . ekonomı · CeiıeCe • 
toplumbilim gıbı disipUnlerin bulgulmn· 
dan yararlanarak kolaylıkla saptayablUr 
bir eleştlrmen. Ulkenin içerlslnde bulun
du�u taılhsel konak, bu konakta ı,çi ii· 
ndırun durumu ve tutumu konusundaki 
bilgiIeı bunun için yeterUdlr. Ama o ya
pıttaki Işçilerin olaylar karşısındaki du· 
rum ve tutumlarının gerçekteki durum 
ve lutumiarıyla baldaşıp baldqmadıA� 
bu bilgilerle saptanamaz. Bunun ıçın, 
Işçi dünyasının bilinmesi de gerekir. De
mek oluyor kl eleştirmenin, anlatılan 
kişiierin yqayan ki,ııerie baldqıp bal· 
daşmadıAını saptayabıımesI Için, ya· 
şamla kanbalıarını koparmamıı; olm ... 
gerekir. Yoksa ele aldıAı yapılm kişile· 
rini deterlendirlrken, verllmiş işçi, ay
dın, köylü, burjuva v.s. Imgelerinden yo
La çıkmllSl; onları bu imgelere göre tar· 
tıp biçerek bir sonuca ulaşmaya çalış
ması, die-er bır deyişle kendi sesinden 
karşılık beklemesi kaçınılmaz olur. 

Bu sözlerden şöyle bir sonucu çıkar
mak yanlış olmaz sanırım: Eleştlrmen, 
sanalçının yqanaru tiplkııtl Içersinde 
yansıtmasanı önerir, ele aldılı yapıtlar
daki kişilerle loplum BrIIIhda ko,ulluk· 
lar kurmaya çalışırken yaşamın ıçınde 
bulunmak zorundadır. Bu da, ,U ana 
dek, eleştirmenin kendine tanıdılı kimi 
ayncalıkJann sona ennesl demektir. Ar
tık eleştinnen, sanatçılara emekçi ke
simlerin mücadeleleri lle örgemel llttk!· 
ye geçme do�rull ... unda haklı çalnlar· 
da bulunurken, kendini de bu oluşumun 
içinde düşünmek zorundadır. 

SavaşÇı bır sanat, eanuçanı oldu· 
�unca, eleştirmenini de gerekler çünkü. 

MC ILE BIRLIKTE GELEN SANSüR, TüRK FILMCILI�INE BOYüK 
DARBE VURMUŞTU. YENI SANSüR TüZüGO, ILERICI NITELIKTE 
TEK BIR FILMIN BILE BEYAZPERDEYE GELMESINI ÖNLEMlşT!. CHP 
I KTIDARı, BU TüZü�üN DE�lşECE�INI SÖYLEDI AMA BU SÖZüNü 
HENüZ GERÇEKLEŞTIREMED!. 

i 
sansürii, sinemalarda amaçsız ve anlam
sız filmlerin gösterilmesini salladı. Tü
zük, Türk Dlmlerine önlemler getlrirken, 
dışardan gelen flimlere de yasaklama 
komayı unutmadı. Yenı tüzük ülkemizde 
lestlval düzenlenmesini de önlüyordu. 
MC 'nin getirdiII sansür lüzü�ü, Festival· 
ler için gönderilen filmlerin bile yasak
lanabllmelerl ıçın özel bır madde ekle· 
mişti. Böylelikle, dışardan gönderilen 
filmlerin bu SlMÜl ile festlvale katılabil
me olanaklan ortadan kalkablJecektl. 

SEKSE EVET 

MC sansür tüzülU tüm bunların dı· 
şında seks OIm1erine ses çıkarmıyordu. 
Türk OImclUllnin emekçi kesimin lo· 
runlanna eRllmemesl lçln elinden geleni 
yapan sansür kurullan, yalnızca seks so
rununun öneml ne Inanıyor olmalı ldl kı, 
bu OImlerin çe,111i sinemalarda boy gös· 
termesini önlemeye bile çalışmıyordu. 

Seyircilerin dUşüncelerini başka yere 
yöneltmek, onlan seks ve wrdulu kırdıh 
Olmlerle oyalamaktı amaçları. 

CHP NE YAPTn 

CHP Iktidan, sanaür tüzU�ünün kalk· 
miLi gerekiiRI üzerine görüşlerini bııdlr· 
di. Killtt.lr Bakanı, kendisini ziyarete ge· 
len Türk sinema sanatçılarına yine aynı 

sözü verdi. Filmcilıee darbe wran, san
sür tüz�ünün ortadan kalkacaıı umudu 
Ile sanatçılar Yeşilçam'a döndüler. 

Bundan bir iJd gün sonra Kültür Ba· 
kanının bir demecl gazetelerde yer aldı. 
Seks OIm1erine sansür uygulanmıyıcak
lı. Türkiye'de de Avrupa'daki gibi .. kı 
filmleri gösterile<ekti. 

Kültür Bakam, eskl di.iıene bır yenilik 
getlnnemlşti. Sansür yerinde duruyor, 
seks filmleri zaten gösterillyoniu. Hiç 
bır deRlşiklik olmamışlı. 

.� , 
· .. . 1'.· · · . . ' .,., . '. , " 
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KAIGA 
Şenol TIRYAKIOoLU 

(ADS Yönetim Kurulu Baıkanı) 

KurulduRumuzdan bu yana(1957'den bu yana) tiyatronun işlevsell1Ri 
konusunda çeşitli girişimlerde ve denemelerde bulunduk. Bunların çolu "Tt· 
yatro dünyasında" başarı denen olaylar arasında yer aldı. Uluslaransı tiyatro 
testinUerinde birkaç kez dünya birinciliRini kazandık, yanl büyük ödülü aldık. 

Ama ülkemizdeki yaşama paralel tiyatro olayı içinde, sanatın daha 
işlevsel, daha etkin olması konusunda yeterllmiydi acaba bu ürünler? Bu eleş
Urlsel bakıı, 1965'Ierde "Halk Tiyatrosu" yaklaıunında daba yolun çalışma· 
yı Itıı bizi. Halkın ııyatrosunun var olabUmesl lçin yaptılımız araştnmalan, 
uYlUlunalarla da büliinleyerek, yenı boyutlar getirmek Istedik ü1kernlz tlyat· 
ro olayma. 

Bu anda çeşitli yörelerde yaptıımuz denemeler, &avlarımlZln ve uygu· 
tamamızın doRrululunu belgeleyen olaylar oldu blzce.1 Ve bugün ilişkide ol· 
duRumuz birçok yörede benzer uygulamalarm devam etmesi, uluslararası al· 
dilımız ödüllerden daha çok kıvanç veriyor bize. 

Bugünkü amacIDm ise, sorumluluRunu duyduRumuz bu konuda, �erek
U yayıııılaşına lle örgütlü dayamşmayı sallamıya katkıda bulunmak. lnaruyo. 
!'uz tl iiltemlzdeki devrimci mücadeleden kopuk, yanl yaşamdan kopuk sanat 
yapmak (Uyatroyapmak), emperyalistlerin, kapitalistlerin çlkanna çalışmak· 
tan, onluta ayOl salta olmaktan ve onlarm oluştunnak Istedle.ı kültüre 1;ıizmet 
etmekten başka birşey deRildir bizee. Ve inanıyoruz ki, tiyatro olayı ile de 
devrimci mücadeleye kattlmak lazlIn. 

Gerçek Kavga bu yaklaşımla hazaladılumz oyunlardan blri. Oyunu Ilk 
kez Gençlik Parkı Açık Hava TIyatro5\. 'nda sergiledik. Amacımız 1976 ve 
1976 yılında Gençlık Parkı seylrcW ıçın yaptlRunlZ anket sonucunda elde et· 
Ullmlz .. rileri en iyi deterıendirmektl. ' Şu anda Gerçek Kavga'yı N. Se"",· 
U - T. Aşkıner Tlyatro.u salonunda (Esld A!IT Salonu) her pazartesi Ankara 
seyirdslne sunmaktayız. 

Gerçek Kıvga, toplululumuzun 1965'Ierde bl!jı.tt�ı "Halkın Tiyatro· 
ıu" çalışmalaruun bir liıünü. "Halkın Tiyatrosu"ndan kastmıız, yapanı ve sey· 
redeni ile i6etken keslmJn tiyatrosu. 

Böyle bir tiyatro olayının, bugün ülkemizde var olabilmesi içln, yerel tl· 
yaıroların ıaıt oldulunu Ileri .irınekleyiz. 

Eve, "tiyatrodan amacımız halkımızın yaşamını ıyiye, lieriye doRru de· 
Ilıtlrip kendi Iktidarlarını kurmalan ıçın gereklı mUcadelede tüm emekçileri 
aynı zamanda, aynı ortak davranışta bulundurabilecek devrlmcl polltlk bitin
ce varehrmak, onları yani seyircimizl bu dlişUnceye kanallze etmektir." 3, Ve 
işte bu demmel oluşum Için gerekli düşünce ve olaylui aktarmak Istedilimiz 
seyircintizlc (Halkımıza), ülkemizin bugün kU evrim çizgisi gereli, !arklı yakla
şım ve anlatım Içinde olabileceIimm akılda tutmakta yarar var kamsındayız. 
Ve yerel tiyatrolar bu noktada -bugün- önem kazanmaktadlI bizee. 

Sahneden devrimci ulraşa katılmak (Ulkemizdeki yatay ve dikey farklı
lıklar nedeniyle), büyük kentterde uygulanan Ilerici devrimci oyunları alıp oy· 
namayla altından kalkılabilecek bır olay deAildir. önceden hazırlanmış oyun
ların belirlenmiş yorum ve teknikleriyle, çeşitU yörelerde aynı oranda Işlevsel 
olamayaca�ına, yanı o yöre 5eyircisine katabile'ceRi çok az şey kalacalına, ve 
hn YÖNnin (iş kollarının) kendi oyunlarını -yazımdan sunuşa kadar· kendıle· 
rinin oluştunnaJarının en dolru yaklaşım olacaltna dikkati çekmek Isteriz. 
Bu arada rarklı yöre ve işkollan arasında bütüne yöneUk bır kan dolaşımının 
gerçekleştirilmesinin şart olduRunu da unutmamak gerekIr. 

ADS olarak gerek olayı koyuş ve gerekse uygulamadakl savlanmlZın 
dolrululunu Samsun (Alaçam) ve Sivas (KaraözU) örnekleriyle kanıtladık 
zannedeliz. 4 Şimdiki uAraşımız, bu olaym dolru ve örgUtlU olarak yaygınlaş
masına katkıda bulunmak. 

Gerçek Kavga, bu savların lşlAında geliştlrllip, yerel tiyatrolarm oluşma
sı ıçın hazırladıl!ımıı model bır oyun. Oyunun araştırmasını tUm ekip birllkte 
yaplık. Kurguyu gerçek olaylara Indirip belgelernede Cevıt Geray'ın 'örnek 
olaylar'ı bize yardımcı oldu. TUm araştırmanın &Onunda oyun, Içimizden biri, 
yani l'\urhan KaradaR tarafından kaleme alındı ve ytne aynı arkadaş tarafm
dan yönetildi. 

Gerçek Kavga 'yı yerel tiyatroların yayeınlaşması ıçın 'model' oyun ola· 

rak düşündük. Istedik ki, her yöre kendi özelliklerine göre, oyunu Istedili gibi 
de!iştirip, kendi koşullan içinde oynayabilsin. Oyun, muhakkak ki, özü ve bi
çimi lle organik seyircisi içinde gerçek amacma daha çok ulaşacak. ADS ola
rak oyunu Ankara'da sergilememizin nedeni, uygulamamızı, yandaş örgütler, 
tiyatro ve basın içinde eleştiriye açarak, deneyin eksik \"e yanlışlarun en aza 
Indirmek ve bu uada kentli seyirciye de dolru tabanlı bır oyun seyrettinnek. 

Uygulamada savundulumuz önemli bir nokta da 'söyleşi' unsuru. Oyun 
boyunca belli sahne aralarında seyirciyle söyleşi kuıup, oyunda oluşan &orun
lara seyirciyle birllkte çözUm yoll8O aradık. Ve oyunu bu çözüm ve yakla
şımlar ıçınde geliıtirmek Istedik, Oyunda lıledIRlrnlz saVIII, seylrdye ıeçııı· 
nın boyutlarmı saptamada, .. ylrdyle bırlıkle yenıden .. karştlıklı oluşmadı 
önemli bir öge blzce söyleşi. 

Söyleşi olayı ile deA'lnmek Istedillmlz önemli bir iiv da, 'Son'a eyirciy
le birlikte .,mmak. Böyle bır varışm & genelde - her türlü uygulamadan daha ka
bCl ve işlevsel olacaAına Inanıyoruz. Ve bu nedenle, oyun &onunda, oyunda 
ele alman sorunlan, bütüne ve ülke geneUne yönellk tartışmıyı IÇlYoruz. Bu 
tartışmalardan amacımız, oyunu seyird ile birlikte noktalarnak. 

Seylrdyle kurul.cak söyleıınln, soluklu .. ille ... 1 olablbneoi ıçın (lO' 
yirdnln pratik yaşantlSmı da kolaylaştaıcı olması Için), oyunda Işlenen ve 
tartışmaya açılan sorunluın, o aeyird k_minin pratik yaşantısı lle çatı,
ması. Ve bu arada, bu pratik &orunlara ve giderek ülke bütününe yönelik ıorun 
ye çıkıılara • o seylrd Idtleslnln • nuıl yaklaıt�ının da daha e ... l saptanması 
gereklidir bızce .. Ancak o zaman seylrdrnlzle dolru ye soluldu bır söyleşinin 
(iliıkının) Içine girebiliriz. Genel dolrulara yaklaşmada trarnplen olarak kul· 
lanacaRunız konuları · bu nedenle - çok iyi saptamamız, gerek bizi, ıereke 
seyircimm daha doRru eylemlere yaklaştaıı kanısındayız. 

Bu nedenle, 'yerel tiyatrolar' önemlidir. Bu nedenle demmd ulnş için· 
deki topluluklann · bug:Un - taşıyıcı, ı:ezdirici olmlSlDdan çok, oluşturucu (ye
rel tiyatro yaklaıımı ıçınde) olm ... , beIU bır lıbölimU ıçınde lörev yçm ... 
gereklidir diyoruz.' • 

Ve diyoruz kı, her topluluk hangi seyirdye, neden, ne zaman, nerde, na· 
sıl yaklaıması gerektiAlnı bilmesi ve oyunlarmı bu sorumluluk lçlnde ıerçek· 
leıtirmesl, yanı seyird.ınI seçmesi ye "'çtlll seyircinin nllellllnl saptarnlii 
gereklidir. 

Işte, 'Gerçek Kavga', bu savlardan hareketle, yerel tiyatrolann oluşmUl 
ıçın gerçeklcıtlrdlRlmlzblr uygulama. Scyretmenlzl ye eleıtirmenlz! dUertz. 

1) 'Köy Oyunlar,', ADS yayınlar,: ı, Ankara 1977 
2) 'Gerçek Kavga Oyun Bro,iirii', An"ara 1977 
3) 'Söyleşi, Say': 1 (Haziran)', ADS yayın organı, Ankara 1977 
4) 'Köy Oyunkı"' (bkz. 'Karoözli' ue :Akıçom ' örnekleri) 
6) 'Söyleşi' (bu. 'örgütlenmenin gere'i') 

YOROYOŞ'ÜN BEŞINCI CILDI ÇıKTı 

Oç yıl. yakın ,Uredlr ok .. larının dmeAI Ile tim gllçllllderin Usleslnden 
gelerek y"yın yaı"mını 5Ürdllren YORÜYOŞ Dergisinin betlnd dldl tamam· 
Ianmış bulunuyor. YüROYOŞ çilıleri Uç yıla yak

'ın sın boyuna slhgelen 
sosyalist mileadelenin deterlendlrilmeslnde başvurulabilecek deteril bır kay' 
nak olma özelliğini taııyor. . \ 

. 

YORüYüŞ cılıleri Ko,",r Sokak 15/8 · Kızılay adresindeki Derıtmlı 
yönetim yerine bizzat gelerek ya da ödemeli olarak u,lep edilerek elde edllebl· 
lir. Cilller 17S TL. karlllıAında satılmaktadır. Isıanbul'dakl ok ... l.rımız h., 
PiyerloH Cad. 21/3 • Cımberlilaş adresindeki Dersimiz Istanbul Blrosu'ndan 
dltleri temin edebilirler. 
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TiP, GöREV VE 

SORUMLULUKLARININ 

BiLiNCiNDEDiR 
* TUriliye Işçi PartUi II Temıildleri toplantııO

rının oltuıe", geçen hafta yapıldL Bu toplantılar ko
"""uma genel olarak .öyleyecekleriniz nelereiirt 

tt lı Temsilcileri Toplantısı Tüziij!ümüze göre 
yılda ıkı defa yapılu. Bu toplantdara Merkez YÖ· 
netim KunıJu üyeleriyle il başkanlan ve II sekreter
ıerı katdmaktadırlar. Aynca Merkez Yönetlm Ku· 
rulu 'nco gerek ve yarar görüldiij!ünde gündem mad· 
delerlnln kapsadılı konularda görli;lerlnl bellrtme· 
leri ıçın I,men ça#nJı parti üyeleri de toplantıda bu· 
lunurlu. An1aşdacall üzere bu toplantılar. rastgele 
.. ya Ihtlyaç dUyuldulu zaman yapdan toplantdar 
deıudlr. Tüzük g� yılda ıkı defa .düzenll olarak 
yapdmak durumundadır. Son yapdan "6. lı Temsil· 
dler Toptantısı" ldl. Aalında partimizde kongreler dı· 
,ında yapdan bu tür toplantdar lı Temslldler Top
lantııı lle sınırlı deıııdlr. Yine yılda ıkı defa yapdan 
Bölge Temsilcileri Toplantısı vardır. Bu toplımtdara 
beıırlenmı, bölgelerdeki yerel örgüt temsilcileri katı· 
lalıır. lı örgütleri Ik ayda bır Iıçe Temslldlerl Toplan· 
tısı yaparlar. Iıçelerde ise her ay çalışma ekıplerı baş· 
kan1annın katılacaltı aylık toplımldar yapılu. 

Görüliiyor ki, en all örgüt birimler temsilcileri· 
nln katılacalı toplanIdardan, yurt düzeyinde bütün Li 
öııütlerlnln tenıdlcilerlnln katılacaltı lı Temsilcileri 
ToplımtIılDa kadar uzanan bır Işleyiştir söz konUlU 
olım. Her toplımtıda temsilciler toplantının kapsamı 
ıçınde örgüt'ün elklnlltinl artıracak ve örgülü dalıa 
pllştlrettek dilek ve önedlerlnl aktanrlıır. Bu yüzden 
bu toplımtdar, iiııt kademe yönetimlerinin kararlirının 
olu,ırwuıa bütün parti yaplllDln katılunının satlandı· 
lt alıınlıır da olınaktadır.Partiınlr, bütün I,çl sırufı par. 
tlled &Ibi demokratik merkeuyetçl bır partidir. Bu 
toptantdar demokratlk merkeıiyetçlnRln lşlelll<!Sine 
katkıda bulunuyorlıır. Partimizde yukarıdan aşaRı, 
...ııdan yukan devamlı bır alış verı, vardır. Parti 
Tüziij!ünde yer ve biçimleri belirlenen bu akışın sat· 
Iaıırııaanda biraz evvel saydıRım toplımtdarın önemll 
bır payı vardır. Bu toplımtdar ayıu zamanda yerel 
birimlerin deneyierinln aktanlınııana da katkıda bu· 
lunmaktadır . 

* 6. 11 TerMilei'eri Toplant.,'nı özel olmok de
'erlDtdirirwniz neler .öylenebiNr' 

tl Bu toplantuun en belirgin öZelllklerinden bi
ri, yıırdun dört bır yanından gelen Li temsildierinin 
.unduklan örgüt raporlıırının yüksek düzeylydı. Çok 
önemU raporlar okundu toplantıda. İl Yönetim Ku
rullarının hazırlııdıRı bu raporlar yaptıklan Ilçe tem· 
siicileri toplantdarında ortaya çıkan gör\itlerl de dık· 
kate alıırak hazırlannuştL Raporlıır, baRIlJlllzlık, de· 

mokraal ve ansyallım mÜCadelesinin, Parti hareketimi· 
un önündeki gö",vlerl yetkin bır blçlırıde belirlIyor· 
lardl. GeUnen noktada, durumun delerlend.lrllmesi, 
bütün yanlıunyla tam bır şekilde yapılıyordu. GelIş. 
meyl hızlımdırmak ıçın aşılması ge",ken sorunlar ne.· 
nel olarak ortaya konuyordu. Başansızlıklar, başari· 
lar, kazanımlar, hedefe yönelmenin sıçrama tahtasa 
olarak ele ahruyordu. NesnelUk ve önde duran görev
lerin Ustüne varmadakl warWık raporlara haklmd!. 

Toplantırun bellr&ln dlRer bır özemRI de, Parti 
Genel Merkezi dalıU, toplımtıya getirilen görli;lerde· 
ki, klJlcası Parti bütünündeki çakışmaydı. Birbirinden 
çok farklı yörelerde çalışan örgütler, yöresel çalı,ma· 
ların, deneylerin, sonuçlann delerlendirllmeslni ve ge· 
nellemeslnl yaptıklannda Parti hareketimizin önünde· 
ki görevleri açık ve satlıldı bır biçimde ortaya koyu 
yoriardı. Alınan yolu kUçümsememe, ama bununla ye 
tlnmeme, daha Ileri, daha Ileri yürüme bııınd ortaklı 
6. II Temslldlerl Toplantısı, Partimizin canlı bır orga 
nlzma &Ibi hızla gelişmesinin büyümeslnln gösterge· 
lerinden biri oldu denebilir. 

TÜRKIYE Işçi PARTISI 6. IL TEMSILCILERI 
TOPLANTISI, ONCEKI HAFTA SONUNDA YA. 
PILDI. TOPLANTı, SOSYALIST HAREKETIN 
ÖNÜNDEKI GöREV VE SORUMLULUKLARıN 
BELIRLENMESI AÇıSıNDAN BÜYÜK öNEM TA. 
ŞIYORDU. YÜRÜYÜŞ, BU KONUDA TIp MER
KEZ ÖRGÜT BÜROSU SEKRETERI CAN AÇiK. 
GöZ'ÜN GöRÜŞLERINE BAŞVURDU. 

* 6. ıı Temıilcileri Toplant.,'nda ,özlemUMn 
bu ,elişme dii.ıeyi yeni görev�r kOnulunda neleri 
önemli kıhyort 

tt Parti hareketimizin örgütsel ve dlRer alımlıır· 
daki sorunlan, olanaklan ve önerlled Içeren raporla
nn görüşülmesi Merkez Yönetim Kurulu'nun saptadı· 
Rı gündemin bır maddesi ldi. Toplantı'da gündem 10' 
reR! gö!Ütülen konular çeşitlI ldı. Ama önde duran gö
revler konusunda, nporlarda da Itaret edllen bazıla· 
nnı ,öyle sualama.k mümkün: 

Birindal, yeni üye yaunına bızlanchnnak. Aalında 
Partimlun düz.nU bır şekilde yUkaelen üye kazanma 
eRrlsI ann bır kaç aydır daha dikey bır aeyir takıp et· 
mektedir. Partiye üye olmak Için başyurmalar ıon ay
larda artmış bulunmaktadır. Ama bu yönelişi hızlan· 
dırmak ıçın yapdacak Işler de vardır. Başta I,çl .. ıufı 
Içinden ve kadırdar anısından olmak üzere · ki bunlıır 
1.  Büyük Kongre Kararlıırında yer alıruşLır- yenı üye· 
ler kazanmak önde duran bir görevdir. Bu, elbette, 
üye kazanmayı bu keslmlerle IlIllflı görmek veya tut
mak demek delildir. Tam tersine, ber alandan, ber ke
slırıden üye kazanmak ge",klr. Çünkü Partiınır toplu· 
mun ber katında ve kesiminde örgütlenmeyı, Puti' 
nın progrun ve görüşlerini, bunlara temel olan hlUm· 
sel ıoosyallzml bütün alwarda yayınayı öngörmekte· 
dır. Bu yönde çalışmaktadır. 

Iklnclsl, Parti örgütlerinln çalışınalannı daha et
klnleştlrmek, örgütün niteliksel geUşlmlnl hızlandır
mak. Bu noktada "çalışma eklplerl"nln özel bır öne· 
nd olmaktadır. BilindiR! gıbı çalışma eldpleri parti 
yapımızın en alt çalışma birimleridir. Partimizin Mer· 
kez Yaym Organı Çark Ba,ak'm be men her sayısında 
bır sayfa altında "çalışma ekıplerı parti yapısının te
mel taşlandır" Ibaresi yer alır. Çalışma ekiplerinin sa· 
ywru çolaltmak ama en başta mevcut çalıtma ekiple
rinln nltellklerinl gen,ıırmek gündeırıdekl bır görev· 
dir. 

I,çl .. nılı partilerinde üyellk kavramı üzerınde 
önemle durulur. BlUmsel sosyalist partilerde üyellk, 
&Iri, belgeslnl doldurmak, ara sıra bazı toplantdara ka· 
tdmakla sınırlı olamaz. Parti eylendne, örıılitlU olarak, 
çalı,ma e)dpleri Içinde, katılınır, sürekU olarak katılı
ıur. Parti eylemi çok çe,ltli biçimleri kapsar, çeşıııı 
beceri ve yetenekleri gerektirlr. Bunun için Paıtl'nln, 
her üyesinden yapmasıru bekleyeceRI ve IsteyeceRI bır 
Iş vardır ve her parll üyeslnln parti eylemine aklara· 
calı bır becerısı ve yetenenı vardır. Parti çalışma eldp
lerı bunlann örgütlendiRI yerdir. Beceri ve yetenekle· 
rin geıı,tIrIlme.l, çoRaltdması ancak Parti içinde olur, 
örgütlU çalışmayla mümkündür. 

Işçi sınılı partileri ıçın örgütün nlcel ve nltel ge· 
IIşmeslnln bır bütünsellını vardır. Böyle ele alınmak 
zorundadır. Bir taraftan yenl yeni Uyeler kazanmak, 
dlRer taraftan bu üyelerin çalışma ve yaşama alanla· 
nnda ekıplerde görevlendırılerek örgütIU bır çalışma 
Içine ıokulmalan ve genı;melerl. Bir taraftan yenı yenı 
Uyeler kazanmak ve yeni yenı çalıtma ekipleri olu,
turmak, dlRer taraftan geU,mI .. , oturmuş çalı,ma 

ekiplerini çoj!altmak, ekiplerin niteliklerini .pU,Iir. 
mek ve ekipler kanalıyla yenı yenı üyeler kazanmak. 

Oçüncüai, partimerın kitle örıuılerlndekl çalış • 
ınalannı daha elklnleştlnnek. Bu da ÖDemll iık konu 
olıırak betlrmektadlr. Kitle örıüUerlnln üye .. yılan
ıun, kucaklayacalı kitlelerinin ancak bır bölümünU 
Ifade ettikleri blllnd1R!ne göre, en prof klIleledn ör
gütlü hale getlsllmeol baş ,örev olur. OldııRu bdmy
la örıüııü kitle örıütlerlnln hüyük bır böllimU ı. üye 
kitlesini hareltete ,eçlrmekten uzak, veya tabaııiarının 
Istem ve sorunlarım bır yana Itmek etıtlrnlnl tqıyan, 
dar grupçu sly" heaaplıırın dılt attıRı ö,.ııtJer duru· 
mundedır. Bu durum, güncel göre, olım toplumun d. 
mokratlkle,tIrIlmeaI mllcadeleolnl de olumauz bır bl
çlırıde etkilemektedir. Olumauzlııklarııı aŞıJııı-.ı 
Partilllen d"en görevler büyülttür. 

Dördüncüıü Parti'nln pııçllk Içindeki �. 
iii hızlımdırmak ve elklnle,tlrrnoklb:. Bu Itonu da ı. 
Büyük Kongre KararIan aıuuıda yer alım koııuloıdan 
birisidir. Ve bu karan yaşama � _I ve 
öznel ko,uUan vardır. Somut adırnlann at_ -. 
Lu gehnektadlr. Bütün lı örıütlerl raporlarında bu ko
nu iiıertnde de önemle duruldu. 

Beşincisi, faşizme ve emperyalizme ka"ı mücad. 
lenln yayguılaştınlmaa ve pllştlrllm" lle faşizme 
karşı blrlJRln olu'turuJması yolunda olumlu __ 
alabilmek. Bu konu, üzerınde heık"n ,.yet bol ko
nuştuRu, ama ayıu boUukta yanlışlann da yaşandıRı 
bır konu. Her gün örnekleri ,örülüyor bunun. M_le
ye tutarlı bir yaklqımı benhnsıeyebUme ye bunu ü
dürebllme, birçokian ıçın mümkün olmuyor. Sosyal 
demokraalnln faşizme karşı mücadeledeki tarıhı yaruJ· 
gdan bllWyor ve bunlar bugün de 1ÜrÜy0r. Dünyaıun 
birçok yerinde bu böyle. Böyle olmayan örneklere tiL 
süreklillk kazandıralıllmek bır m_le oluyor. Bır de 
sosyalizm adlOa ortalıkta dolqıp da, en tumturaklı 
sözleri edip de pratikte bilimaei ansyallıme tahan ta. 
bana zıt anlayıştan tqıyanlar 'lar. Bır uçtan bır uca 
savrulwar var. Bu Ikindierin anlayamadıklm ve be
ceremedlkleri, Işçi .. rutının, .... amacı an.yallsm ıçın 
ıraıcadele lle Işçi .. emekçi kitlelerin daha kıaa vadeU, 
güncel talepleri etrafındaki mUcadelesWn ualaca bır. 
le,tlrllmesl. I,çl "lUfının aosyallsm ıçın mUcadeleol
nın damgasıru vurduRu devrımcı süred bu dıyalektlk 
bütünliij!ü ıçınde ele alarnaınak ve bunun ,enkierini 
yerine getirememek. Partimlzln kuruluoundan bu 
yana tutarlı ve ,erçekçl biçimde ,ea,tlrdlll ' ve bl· 
Umsel ansyaUzmln ıereklerlne uYlUn polltlka .. her ... 
çen eUn daha genlş olarak kavranıyor. Ama bu, aynı 
zamanda yenl göre,lerI de beraherlnde ,etlrlyor. 6. lı 
Temsilcileri Toplantııı'nda üzerinde durulan önemll 
bır konu da bu oldu. 

Sonuç olarak denebilir ki, 6. II Temsilcileri Top
lantw yukanda bazılanna Işaret edılen bır çok önem
Li konunun yerel örgUt raporlannda IrdelendiRI, öneri. 
ler getlrlldlnı bır toplantı oldu. Bu toplanlıda ,örüldU 
ki, Parti örıütü, baRıınsızlık, denınkraal ve sosyallım 
mücadelednln, barekeıın önüne getlrdlRI ,örevlerın 
blllndndedlr; sorumluluk ve ayru derecede onur ıeti· 
ren bu görevleri yerine eetlırneye bazırdır. Genel Sek 
reterimizin konuşmasını bitirirken kullandıRı " Arka 
da,lar, Iıeri!" .özlerl toplantıya katdan ıemslldlerln 
ve bütün Parti örıütünlln mUcadele azmlnln Ifadesi 
oluyordu. 
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