
.\.:,:,�.! \ wıCA-C 

tarafındaı, 
-ÜSTAV'a 

BAGlMS/ZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYAliZM 
içiN 

; � .� 

DEMOKRASi 
MÜCA.DEL.ESiNDE> 
iDEOLOJiK�> � 

HEDEFLER ;-,. , 



-
- ... 

SERMAYE BES'LEMESi' 
MHP'DE KAYNAY�N KAZAN 

Sennayenin Jizli .... çık mali desteli
ne eklenen devlet k.drolannın Yalmuı. 
ve bunun üzerine in .. edilen yalan, ab
te demıııojilerle, düzenden ho,nutsuz 
kitleleri lqilt ideolojinin Yılmsal tabaru 
yaPmala çalışan ve bunda d. bir oran
da b.,ınlı olan MHP'de kuan kayna· 
maya b.,ladı. 

Yönetim piramitinde post kavguı, 
tabanında iee pani.k havasının yaşandılı 
MHP'de, içerdeki kavganın dışanya &aZ' 
Dl&ma.&l için büyük çaba göeteritiyor. 

1. ve 2. MC dönemlerinde hükümet 
nimetiyle talandan ve yatmadan ba, 

kaldıramayan iç kUltlenn eörünümü "ö
küz öldü ortaklık ayrıldı" ıürtüşmeainin 
arifesini yansıtıyor ... 

TARTIŞMALAR VE TEMELLERI 

MHP tabanı, yöneticiler tarafından 
dolandarılıp dolandırılmadıldannın besa
bını yaparken, yönetim, taban üzerinde
ki eremenlilinin eskiye oranla zayıtı.
ma.sının tedirginli.linin yaşıyor. 

Parti örgütüyle, partinin yan kuru.
lu,u nit.elilindeki Olkü Ocakları arUln· 
daki mevcut siirtÜfmeler daha kıncı nok· 
talara yakla,ıyor. 

ıÇ bünyesinde "islamcı", ''Bozkurt· 
ÇU-ŞOftll", "uzak Türkçü", "yakın Türk· 
çü" diye adlandırılan klikler arUlDdak:i 
mevcut ıörü.t fark1ı1ık1annın liderek 
yönetimin sahiplili konuauna yöneldill 
dikkati �kiyor. 

Dlfallyakarfl "Biz biriz ve bütÜDüz" 
.eılerine kartın, MHP içlerinden aelen 
.eder wl dışarıya vuru1an hofllutsuzluk' 
lar hiç de yöneticileri dolrular nitelikte 
detil. 

Herhangi bir burjuva partisinin iç 
kavplarına biraz ton farklılıkları ile ör· 
nek oluşturan MHP'deki kavıa, özellikle 
2. MC'nin kuruJu,u ile ba,ladı ve sonu 
ile alevlendi. Postun bir ölçüde büyü' 
mesi poıt üzerindeki kavgayı etkilemek· 
te gecikmedi. 

1973 seçimleriyle millet mecliain· 
de üç üyeyle temail olanalı bulan parti 
6 Hazjran seçimlerinde 16 milletvekili 
çıkararak meclise girme ,ansını elde etti. 

soGUKLUK VE KIRGINLlKLAR 

Seçimler yapılmı" partinin ''büyük 
bir zafer elde ettili" naralan atılmı, ve 
CHP'nin daha sonra millet meclisinden 
güvenoyu alamayacak olan azınbk hü' 
kümeti kurulmu,tu, 

Hükümetin kurulm8Sl çalı,maları, 
amnoyu, iÜvenaizlik ve yeni hükümet 
kurma çalı,malan süresi boyunca bir ay 
geçmi,ti. MHP'U milletvekilleri birbiri 
ardlSUa millet meclisi ba,kanlılma, 
"bankaların devletle,thHmeai"ne, "ai· 
gortaların devletle,tirilmesi"ne ilitkin 
yaaa önerileri vermi,lerdi. Seçim kam
panya. boyunca tekelci aermayeye kü' 
fürler eden ve .çim "ba,arw" üzerine 
ilk tebrik ve kutlama meaajlanru da te· 
kelci eermaye temlilci ve sözcülerinden 
alan MHP, düzenden ho,nutauz, bilinç· 
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Post büyüdükçe kavga do büyüyor __ _ 

aiz, riizgann ardından sürüklenen tabanı· 
na ho, gelecek sahte propapnda wl po. 
litikaların au pedalına basmakta biraz 
acele etmişti ... 

Bir ay .onra 2. MC kurulacak ve 
herşey unutulacaktı. Ta ki, 2. MC'nin 
yıkıl.ınam ve bankalar ile .,ortaların dev
letle,tirilmeainin tekrar hatırlanmuma 
kadar ... 

pu arada başka şeyler de olmu,tu. 
2. MC kurulmu, ve bu arada partili par· 
lamenterlerle �çilemeyen ileri aelenler 
araanda solukluklar kendini hillettir' 
mi,ti. Seçimi kaybeden Gün Sazak'ın 
dışarıdan kabineye girmeli ile parti için· 
deki qukluklara. tuz biber ekmi,ti. 

Küfı.irde toprak atalarını da ihmal 
etmeyen MHP, hatlrı sayılır bir Eıkişe· 
hir'li toprak aaaıı atlunu bakan yapmı,· 
to. 

Eski,ehir'li Emin Suak'm ollu GUn 
Suak babaıının tarlalarına eklediRi ban· 
ka hiueleri ve bi.ae &enetleriyle MHP'nin 
koltuk altından mıtan baçı simgeLiyor
du_ 

TOPRAK A(�ALlGı TORK TÖRESI 
IMIş 

Ama ne olursa olsun Gün Sazak ba· 
kanlılı bilelinin hakkıyla almı,tı! MHP' 
ye Esldşehir'de il örgütünün bannacalı 
bir apartman dairesi hediye etmi,ti ve 
bunun için de 200 bin lira dolaylarında 
bir para harcamı,tı ... 

Hefley iyiydi de bunu taban. kabul 
ettirmek nUll olacakb? Bu IÜÇ aörevi 
bizzat Gümrük Tekel Bakanı olarak Sa· 
zak üstlenmi", bir dergiye yaptılı açıkla· 
mada ''Toprak alalılı Türk töre.inde 
vardır" demı,ti ... 

MHP içinde toprak aRası sadece Gün 
Sazak mıyd!? Delildi ama d!,arıdan ba· 
kan .eçilmelde kabak biraz onun ba,ın· 
da patlamı,b. 

Bu ortamda MHP içinde ilk klikle,· 
me kendini gösterdi. Bir tarafta '''Ilir· 
ke,çiler" ad! albnda bir ,afla ,ma gözle· 
nirken, ka"ı aaOa.rda da Vozgat millet· 
vekili Ali Fuat Eyübollu'nuo ,emslyesi 
a.ltında bir aafia.tma dikkatleri çekmeRe 
bqlodJ. 

Türke,'in leminer1erinde yetişenler 
"Gençler" diye anılan bır arup olu ,tu' 
ruyordu ve burada Sadi SomuDcuollu 
ile Genel Sekreter YardJmcılan AYDi 
çaıaancaklı ve Vatar Okuyan yer ab· 
yordu. Bunlar Türke,'in tam de.teline 
sahiptiler. Kar,ılanndaki rıruba ise yarı 
,aka yan ciddi "ihtiyarlu' deniyordu. 

'Bun1ann içinde de Ali Fuat Eyübotlu, 
Necati Gültekin, Nevzat Köaotlu, ih.aaıı 
Kuaçam, !ı:ıaan Kabe.dayı iaimleri geli· 
yordu ... 

bk batlarda "Oeoçler" kart.daki ""
bu ciddiye almıyor, Eyübollu'nu JÖate· 
rerek "İhtiyard!r bakmlYlD, çok konu· 
,ur. MSP'nin Fehmi Cumalı<JIlu',u ney' 
se bizim Eyübotlu'muz da odur, onun 
gibi suya katık aallar" şeklinde konu,u· 
yorlardı ... 

"Suya k.a.ftk sallayanlar" Türke,'in 
tamdesteline sahip delildiler ama .par· 
lamento arubunda çotun1ukta idiler ... 

Buna karşın, ipler "Gençler"in e
-
lin· 

deydi. MHP'nin dı,. yansıyan -tüm ey' 
lemlerinde, &öz ve demeçlerinde ,oi:ıJar 
egemendi ... 

GENÇLER SORUYOR 

ıaikler arasında böylesine bir kemik· 
le,me gözlenirken, partinin gençlik ta· 
banından daha başka sesler gelmeye baş. 
lad!. Gençler ,oruyordu: ıkinci kez hü' 
kümete ortak olacalımıza, iktidan ke
ıin olarak alsaydlk ya? .. 

Kendilerine hep böyle söylenmemi, 
miydi? Almanya'da olduıu gibi ilkönce 
hiikümete ortak olmak, sonra iktidar!.. 

''MilLiyetçi·toplumcu'' partiler böyle 
yapmazlar mıydı? Hitler, böyle yapma· 
mı, nuydJ?. Ne oluyordu? Hitler'in 
pratilinden sapılıp, ikinci kez hüküme· 
te ortak olunuyordu ... ışte "Milli devlet· 
Güçlü iktidar" grubunun OIıru Ocaktan· 
na hemen hemen tamamen egemen du· 
ruma gehneıi bu geli,menin ıonucunu 
nokta1ıyordu. Arbk Türke, ele,tiriUyor, 
eski itibanndan fire veriyordu ... 

Tam bu sıralarda Mıııet Meclisi Ba,· 
kanblı seçimleri yapıldı. Genel Sekreter 
Yardımcııı Vqar Okuyan ile Devlet Ba
kanı Sadi Somuncuollu'nun önerisi ile 
meclia'ba,kanblına bir CHP'linin seçiı· 
mesi kabul edildi. Okuyan He Somuncu· 
oRlu'Dun bulutlan dahiyane bir taktile 
dayanıyordu: CHP'den 10 adet anti·ko
münlit ,aday,' göıtermesi iatenecek, bun. 
lardan biri seçilecek ve II Aralık yerel 
eeçimlerinden 'u propaıanda yapılacak. 
tı: 

.. - ışte CHP'nin geri kalanı komünist· 
tür .. 

Taktik inu etmekle kalmadı, parti. 
nin yan örlÜtü OIkü Oca.kltin'nı da çile· 
den çı.kmb. . 

Partinin tabanında parlamento çubu
na kar,ı duyulan güvensizlik daha da art.· 

Q. Sonuç olarak 'Türkeş bir kez daha iti· 
bar kaybediyor ,taban biraz dahi bildi
Rini okumakd. adım alıyordu ... 

ÖNCE MILITANLARı 

Bu arada parti içindeki .ürtü,me par· 
tili hükümet üyelerine de yanayordu. 
Türke" Sadi Somuncu<JIlu ile Gün Sa· 
zak'tan çok memnundu ama Ticaret Ba· 
kanı Agah Oktay Güner ile ilişkileri liin 
geçtikçe sarsıbyordu. Güner, bakanlık 
kadrolanoa yapılan atamalarda "biraz 
olsun" teknik ölçüler gözetilmesini is· 
terken, Türke, masaya yumruau vuru· 
yordu: nkönce militanlar alınacaktı .. 

Agah O ktay Güner ile Türkeş arasın· 
da zaman zaman tartışmalar olmuş, Gü· 
ner iki kez istifaya k:alk.ı,mı,b. Ama dı· 
,anya karşı "birlik" görünümü önemliy· 
di. Bunun sonucunda Ticaret Bakanbit 
tam bir komando yuvaaına döndiirüle
cek, bu arada Türkeş'in ollu ile damadı 
da yüksek maa.şb kadrolardan nesiplen
mek olanalı bulacakb ... 

Bu eelişmeler parti içinde Aph Ok
tay Güner'in alnına "CHP'litik" dam,.· 
.nın vurulmasına yol açb ... 

2. MC'nin dü,ürülmeai MHP içmdeki 
liirtütme1eri daha da hızlandırmakta lt· 
cilanedi. 

Bue,in parti içinde kendi deyim w ta· 
rum1amalanyla fÖyleline bir aflqma 
JÖZıeniyor: 

. Sert yöntemlerle mi, demokratik 
kura..llarla mı?. 

Agah Oktay Gü ... r, "yunıu.-Jdık" ta
raftarı JÖrünüyat! ıddialara lfÖre fÖyle 
diyor: 

". Yumuşak oh.ırsak kamuoyunda «. 
lerimiz artar. Türk'ün yap&llnda diiriiit 
ve efendiye .. da.kat vardır. SerlliIi bın
kalım ... " 

Güner bu dü,üncelerinelen dolayı 
"CHP'li gibi" olmakla suçlanıyat. 

"Sertlik" dÜfÜDoesinin en önde ItleD 
ismi ise Nevzat Köaoııu. Erzurum'da ya· 
rattıt. OIkü OcaIdan ka_yla parti 
içinde ün yapan KÖ8ollu. şiddetin tüm 
teşkilata yayılmaamdan endi� duyan· 
lan ,iddetle kınıyOl' ... 

Bu arada 2. MC döneminde Gümrük 
Tekel BakanlıRı müştetarlılma ptiri· 
ten Namık Kemal Zeybek'in de yeni bir 
klilin başı oldulu ileri lÜrÜlüyat. Genel· 
likle eski 21 Mayıs'çılarla iyi m,ıcner 
içinde bulundulu bildirilen Zeybelt Idi· 
linin bugün için zayıf oldulu belirtili
yor. 

Bir zamanlann parlak isimlerinden 
olan Agah Oktay Güner'in, AP'yi "teri 
kalmı" feodal ve çökmüş bir sistemin 
savunucu,u" olarak aördülü, CHP'ye ise 
bir ölçüde yak.ıcbk duydulu iddia edili· 
yor ve 'u şekilde ıuçlanıyor: 

. Türk·islam sentezini demokratik '01 
ne birle,tinnele çalı,ıyor ... 

SERMAYENIN POSTAL KABARASI 

Parti içinde emin adımlarla ilerledi· 
linde herkesin ortak görü, ta,ıdılı ki,i 
iıe Kütahya senarorü Osman Albayrak. 
Hiçbir klikle orJanilr. baRı olmayan AJ· 
bayrak'ın "emin adımlarla" r-ti,me, 
Gün Sazak'ın ,et çekmek için ç.Q löa
lerdili haber veriliyor. 

Görünen duruma JÖrt:, S . ... ', � .·mun· 
cuollu, Vaşar Okuyan, Avni ",'ammcak' 
lı ve Gün Sazak'tan oluŞ8JY doltıü klik 
güçlü. Bu klik, içinde zaman unan ken· 
dmi belli eden Somuncuollu·Okuyan 
aürtil,mesi bir yana bırakılacak oluna 
POltU kolay kolay diRerlerine kaptırma· 
yacak görünüyor .. 

Sennayenin pOlLabnın kabarası nite· 
Hlindeki MHP'de kaynayan kuanan du· 
rumu bu. Büyük sermayenin, büyük b ... · 
run maddi ve manevi desteRiyle beıle· 
nen, seminiLmele çalışılan ve Türkiye' 
nin başına muaallat edilen MHP'nin içi' 
ne bir bakış yapıldılmda gONnen bu ... 



öRGüTE iNANMAK 
Metin ÇULHAOGLU 

Sosyalizm hiç kuşkusuz zihinsel bir uğraştan ibaret değil. Aynı şekilde, 
sosyalistler de, yalnızca ve tek başına geleceAi" mutlu sosyalist toplumunu 

. dÜliOıerek sosyalizme bağlanan insanlar deAiller. Uğrunda savaşılan hedef ne 
- kad .. çekici olur .. olsun, nihai hedef ile günlük pr.ıtik arasındaki bağlar 

kurulrrw:hiı sinoe, nefesier çabuk tiicenir. Hiçbir yüce ülkü, yarından bugüne 
yansanwfıiı siftoe insanları Sintsıkı kendine bağlayarnaz. Gikl gelir, insanlarla 
yüce {Kküleri arasındaki bağlar kopar. Insanlar bir yana, llklieri öte yana, sav· 
rulmalar yaşanır. 

Sosyalizmin güclinü .e etkinliğini de bu açıdan dÜliOırnek gerekiyor. 
So5y.\lizmin gücü � etkinliği, yannın toplumu ile bugünün pratiği arasendaki 
bağları-canh bır biçimde kurabilmesinden kaynaklanıyor. Bu bağlar sayesin· 
de, sosyalizm bir din olmaktan çıkıyor. Bu bağlar sayesinde inanç pekişiyor; 
insanlu belld de göremeyecekleri bir toplum düzenı için canlarını verebiliyor
lar. Nedir bu balıar? Bugiiıün insanım��yarının sosyalizmine batlayan en güç
lü halka nerede yatıyor? 

8u sorunun, tek kelimelik tek bir yanıtı var: örgüt. örgüt bu nedenle 
sosyalist teori ve pratilin odak noktasmı oluşturuyor. Yalnızca örgütsüz mü
cadele .e başarı olamayacağı için deAii. Aynı zamanda, örgütsüz inanç da ola· 
mayacağı için. 

Evet, örgiitsÜl mücadele ve başarı olamayacağı gibi, örgütsüz inanç da 
olamaz. En başta şu nedenle: Insanlar, yarının sosyalist toplumunun tohum
larmı bugiOıkü örgütle gördükçe davalarına ,ıın"kı bağlanırlar. BugünUn sosya
list örgütiiıdeki birlik, dayanışma. özveri ye Insan sevgisi, yarının toplumuna 
bÜtWı olarak egemen olacak özelliklerini daha bugünden yansıttıiı için. sosya
list ÖrJiit, bir anlamda yarının sosyalist toplumunun öncü modelidir. Bu ne
denle, bundan dokuz yıl önce söylendiği gibi, "sosyalist teşkiln, sosyalizmin 
ıerçekleşme biçimidir". 

Buroda bir nokta üzerinde açık olmak gerekiyor. Orgiitll.e örgütlü mil
cadeleyl statik bir biçimde ele alıP. yalnızca "subjektif" bir öge olarak gÖl"
mek biiylJc. bir yanılgı. Bu yanllgKlan kurtulmak için ise en başta şunun bilin
mesi gerekiyor: Belirli bir zaman kesitinin "subjektif" ögesi. yarının "objektif" 
yeri ve koşullarının temelini oluşturur. Işte bu nedenle, sosyalist örgüt bugü
nün "objektif" veri ve koşullarını değerlendirirken, bunların, geçmişin "sub_ 
jektif" çabalarının birikimi okluğunu biliyor. Yine aynı nedenle, bugUn sos
yalist örgüt Içinde soylu mUcadelelerini verenler. bu "subjektif" çabalarının, 
yarııki yoldaşlarının yararlanacağı "objektif" koşUlları yaratacağını biliyor· 
lar. Sosyalistler, bu nedenle özveri gösteriyorlar. Yine bu nedenle, yarınlar 
için hayatlar.,ı bugünden ortaya koyuyorlar. 

Yarının sosyalist toplumu ile bugünün so,yalist örgOlu ar.uındaki bağlar 
özetle böyle. Anak, şunu da unutmamak gerekiyor: Bu batların bilincinde 
olanlar, yalnızca örgütIU 50SYalist hareketin neferleri değiL. Burjuvazi de aynı 
baiların, aynı olgunun bilincinde. Burjuvazi bu bilince sahip oldulu için, yıl
lar yılı insanları sosyalizmden koparmak amacıyla sosyalist örgUte duyulan 
inancı sırsmaya, örgüt saygınlığını yıkmaya çalıştı. Insanları sosyalizmden ko
parmanın en etkin aracının, insanları örgünen koparmak olduğunu, burjuvazi 
baştan beri biliyor_ 

Söylenenleri somutlamak için oturup düşUnmek gerekiyor: Tlikiye'de 
sosyalizmden kopanlar söz konusu olduğunda, bunları ne kopardı? "Sovyetle
rin Kars ve Ardahan'ı istemesi" ml? 1968 yılında Çekoslovakya'da olup biten
ler mi? Yoksa "Çin-Sovyet çatışması"nın insanları sli"li<lediğl umutsuzluk ya 
da zihinlerde bıraktığı tortu mu? 

En azından Tli1dye için bunların hiçbiri deAii. Tli"klye'de, insanları sos
yalizmden koparan baıhca faktör, örgüt .. ygınllAının darbe yemesi, örgüte 

olan inancın sarsılması oldu. Bu nedenle, programı, amacı, ilke_i. işleyişi, 
yoldaşça dayanışma özelliği, yönetici - üye ilişkileri ile, bir bütlil olarak, sos
yalist örgütill saygınlığına darbe indirenter, subjektif amaçları ne olursa olsun, 
burjuvazinin değirmenine su taşımış oluyorlar. Nesnel olarak, burjuvuinin 
öteden beri göz diktili o güçIU bağı, insanlar ile sosyalizm arasındaki en gOçlü 
bağı koparan kişiıer oluyorlar. 

Bunlar, Tli"kiye'deki somut örneklerden hareketle söyleniyor. Bu açı
dan sosyalizm adına ortaya çıkan kimi örgOllerde olup bitenleri d�iOımek 
gerekiyor_Bunlardan birinin dört yıla yakın bir geçmişi var. Önce temel "ide
oloji"lerini değiştirdiler. Sonra da "program"lMını. Daha sonra, ellaindeki 
örgütün yarm sosyalizmi kuracak bir örgüt deAii, bir "geçiş partisi" ya da 
"mayalanma alanı" oklu:ğunu ilan ettiler. 

So.yalist örgütiOı saygınlığı nerede kaldı? Olup bitenlerin «mU, sosya: 
lizme besledikleri derin ve sarsılmaz inancı örgüt inancı ile pekiştirmeye çalı
şan Insanları objektif olarak 505yallzırıden koparmaktan başka ne anlama geti
yor? Partilerini, yarın sosyalizmi kuracak bir örgüt olarak değil de bir pazar_ 
lık aracı, bir "mayalanma alam", bir "geçiş örgUtU", yalnızca bir tıbela ola
rak görenler sosyalist örgütün saygınlığını �i koruyabilirler? Hangi nedenle 
olursa olsun, kendilerine oy veren binlerce insanın karşısında hangi yüz:k! Çl_ 
kabilirler? 

Burjuvazinin uAraşıp uiraşıp gerçekleştiremediğini, bunlar nesnel ola· 
rak yerine getiriyorlar. Yıllar yılı "sosyalist �" kavramının ve pratilinln 
yozlaştırllmilSl ile gelişen pasifikasyon zinciri, böylelerinin Iıwiyer hesabm
dan başka temele dayanmayan çıkışları ile yeni bir halka buluyor. Dikl Ay
bar'U1, MDD'cilerin yaptıkları, etkinlikleri .e çapları ölçüsünde bugün de baı' 
kaları tarafından tekrarlanıyor. 

Somut bır örnek: Yayınlarda, ,öylevlerde .e kağıt üzerinde Mioaıluta 
karŞı çıkmak o kadar güç deAii. Ama bir de işin özU var. Işin özünde, Moaılu
lun sosyalist örgUt kavramına ve pratiğine indirdiği bir büyük darbe var. Özet
le şöyle: Maoculukta, sosyalist örgUt, sosyalizmi kurmanın bir aneı olmaktan 
çok "sınf mUcadelesinin", kişller arasındaki çatışmaların alabildilince sWdU
ğU alanlardan biri. Böyle bir örgüte inanç olmaz. Böyle bir örgüte duyulan 
inanç köklü ve kalıcı olmaz. Ama Maoculuğun bu yönünü, kağrt Uzerinde 
Maoculuğa karşı çıkıp slidUrenleri de bilmek tanımak gerekiyor. örgütü, "sı
nıf mllcadelelerinin slidüğU", "insanların mayalandığı" bir alan olarak, yarın 
için düşUnUlen bir "bUtUo'fill bugünkü bileşkenlerinden biri olarak görmek, 
örgüt kavramını ve pratiAini en azından MaoaJlar kadar çarpıtmaktan başka 
bir anlama gelmiyor. 

TiI'kiye'de 1968'lerle başlayıp, 12 Mart'ta so.yalist örıUtiOı ağır darbe· 
lere uğraması ile gelişen slieç, burjuvazinin sosyalizme karşı en gUçlU silahı 
oldu. Burjuvazi, örgüt.e duyulan inancı şu ya da bu yoldan satsmanin, açık 
baskı ve terörden daha etkin bir silah olduAunu öteden beri biliyor. Bildikleri
ni de, koşullara göre uyguluyor. Zaman zaman sosyalist örgUtU, sendikal örgüt 
ile perdeleyerek, günü geldiğinde sosyalist örgütün önüne burjuva partilerini 
geçirerek ve nihayet koşullar olgunlaştığında "sosyalizm" adına ortaya çıkan 
örgütleri içi boş bir bina haline getirerek uyguluyor. 

Örgüt olmadan sosyalist mUcadele ve sosyalizm olmaz. Örgüte duyulan 
güven ve Inanç olmadan da sosyalizme duyulan inanç kalıcı olmaz. Bu neden
le, "sosyalizm" adına ortaya çıkan bir örgUtUn saygınlığını bilerek ya da bil
meyerek ayaklar altına alanlar, sosyalizme karşı işlenecek en bUyük suçu işli
yorlar. Hareket, böylelerini affetmeyretk. Hangi "boy ve soy"dan olurlarsa 
olsunlar. 
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TIJRKiYE'DE YIJRIJYIJS 

SÖMÜRÜ DÜZENiNDE 

ESiT VÜK MASALI 
-

t,çilere, yoksul ve küçük köylülere, 
küçük esnaf, unaatkar ve memura. tüm 
emekcUere, ÇalıŞanlara, ç�arak yaŞlı' 
yanl.ara yokluk, yoksulluk, sıkıntı, çile 
ve omuzlarma biraz daha &Aır yük vurul
ması. demek olan enflasyonun emperya
list·kaplwısı &Istem ıçınde do�al sonuClI 
devalüasyon Türkiye 'nm başına bir kez 
daha Indirildi ... 

SanayicUere, Ihlalatçdare, ihracatçı' 
lara, bankerlere, büyük toprak sahipleri
ne, büyük tüccartara bir kat daha servet 
demek olan enfluyon ve çözümü gibi 
yuttunılmaya çalışılan devalüasyon 
Türkiye'yı geçt!#lmIz hafta bır kez daha 
samı. 

Artan hayat pahalıhlı ile ezilen e
mekçi kitleler, bu haftadan itibaren de
valüasyonun utan ve çarpan yükünü de 
omuzlayıcıklar. 

EşITYOK! 

o.çti�lmIz haftaıun Cuma günü 
basın toplantısı dwenleyen Başbakan 
&:evlt, zorluklann nasıl glderllece�ini 
şöyle anıattı: 

"- Biz zorluklan hem azaltmak, 
hem de zorlukların yükünü topluma ada
letle dalıtmak tilere aklımıza gelen bü
tün tedbirleri uyguluyoruz. Şimdiye ka· 
du resmen devalüasyon adıyla, bazen 
kur ayarlaması. adıyla bir kaç kez deva
lüasyon yapılmıştır. Fakat bu devalüas
yonlar hep halkın aleyhine işlemiştir. 
Çünkü yan önlemleri destekleyici sosyal 
önlemler alınmamıştır ... " 

Fiyat artışla"nı deualüa.ıyon mu "durduracak'" 

Ecevit, kendi anlatun özeııikleriyle 
alı,ılan mantıRlDJ bu kez devalüasyon 
konUlUDa tutuyordu. Zorlukların halkı 
adaIetU bır ,eldlde da�ıtılınısa, halkın 
yaranna bir deValüasyon yapmanın 
mümkün yolunun bulunması Ilginç şey. 
lerdl!.. 

HALKÇı ENFLASYON MU? 

Başbakan ve CHP Genel Başkanı 
"halkçı" bir enflasyon olabileceRini de 
göstererek literatüre yeni şeyler ekliyor
du. Şöyle dUordu: . 

"- Biz 1974'te enfiuyonun dar 

gelirli halkı etkilemesiııJ önledik, hatta 
halkın yaranna işlemisini saeladık. Bu 
kez devalüasyon için de aynı şeyi yapa
caıımızı umuyoruz ... " 

Ecevit basın toplantııında şaka 
yapDUyordu. Bır soru üzerine sadece 
"halkçı" bir devalüasyonun nasal yapıla
blleceeini anlatıyordu!.. 

Zaten hergün artan fiyatlann daha 
yüksek perdeden artmasına yol açacak 
devalüasyonun yılsonunadolm Türkiye' 
ye ne getireceRini de Ecevit şu şekilde 
görüyordu: 

"- Bu ydın sonlanna do�ru Türk 
ekonomisi esenUk yoluna çıkmış olacak
tır ... " 

Vali Tekin, özerldik ve anarşi 

OIP hlldirlled ı. .. fındın uzun bir beldeylııen so= Istonbul V.III1II
ne otarıan IIısiın Tekin bir and. TV .. yesinde f1Im ."i"leri kodar lin koundı. 
V.lllllln Ilk günlerinde poli.in yapıığı operosyonl ... koilionk TV iıober f1Im. 
lerinde "pollsle özdeıleıiyorum" dedi. Kendine lin .. Iamak için .,ki B.ka. 
nı KorI<ut öul'ın yönıemlerini kullanma çab ... içindeydi. ı.tanbul h.lkına 
"Vali Baba" olma .. ed ... Tekin'e Öul'ın bile 'ÖYleyemediklerini .öylettl. 
Istanbul On i_sitesi 'nın 'Çdııı nedeniyle -diğl demeçıe, "Bundan sonra po. 
1I ..... yilln Ihlal <dildiji linlYersiteye okul idaresinin çajrı,,", beklemeden ıP. 
recek. Muh"" Id .. eler ı.tblkoıı bugün öğrenim özgUrlilAline yönelen ıehlikeler 
karıısında zorunlu olonk zedelenmekledir. Fakat öğrenim özgUriiiünü sajl •. 
mak özerklikten çok dah. önemli bır ıo<un oı .. ak korıımızdadır." dedı' 

V.II Tekin sok.ıkıald ad.mın gönlünün nasıl "fetlıodlleceilni" iyi biliyor. 
du. Bllmedljl I .. özerklllln dlj .. y!lrü anarıi ol.n bır madalyon olmadıjjıy. 
dı. Tekin "y. öğrenim öZgll-lliü Y' d. özerklik" Ikilemi ...... nda kolmııtı. 
Gerçek ölrenim özıUrlliünlin Iinı_'ltelerln özerk ye demokr.tlk bır yapıy. 
ko ... ,lunıldııjju takdirde gjı....ıılleceilni bilmiyordu. 

Istanbul V.II.1 yukorıdald demednl .... dIAI gün dört MHP lIyesl makına. 
lı llifekler1e yakalandıı ... CHP ..ıllerinin Yill.md.n ölrenecekleri çok şey 
vardı. 

YORAYAŞ . 7 MART 1978·4. 

TASARRUFA öZENMEK!.. 

Ecevtt'e göre, ftyat altışlanrun önü
ne geçmek mümkündü. tsrafı önleyecek 
yasa tasansı meclise sunulmuştu, tlyat 
artırmak isteyenlere karşı hükümet ted
birler alacaktı! .. 

Ecevit 'In basın toplantısı yaptıR'ı 
saatlerde, Sanayı ve TeknolojI Bakanlı
ima başvurarak, mamullerine zam yapıt· 
LJWLL gerektiiini bildiren talepler dosya· 
lan kabartmaya başlamışlardı ... 

Ama Başbakan devam ediyordu: 
"- Faizler tasa..rrufu özendirecek 

düzeylere yükseltllmlıtlr .. ,'· 
Bir hafta önce halkın tasarruf duy

gularına seslenen Maliye Bakanına Ece
vit de katılıyordu. Banka (aizlerine yük_ 
sek faizler uygulanacaktı, Israrı bllakıp 
tasarrufa yönelmek gerekU ... 

Ecevit, yakında meclise yeni vergi 
yasa tasanJan sunulaettAınl da müjdeli· 
yordu. Türkiye'de vergi geUrlerinin yüz
de S2'sini yüklenen ücretli ve aylıklılann 
vergi yüklerinın ızalacajına Ulıkin en 
ufak bır iz taşımayan bu müjdenin ne 
olduRunu çözmek Ise dalrusu mümkün 
de�lIdı. .. 

IMF T APINAl'iI. .. 

Başbakan BüJent Ecevit'In bır hayli 
"ilginç " diblünceleri, bir soru Uzerine 
biraz ipin ucunu da kaçırıyordu. Bır ga
zeteci soruyordu: 

"- Bazı çevreler hUkUmetln deval� 
asyon karanrun ekonomik gereksinme
lerden ziyade IMF'nln baskıları sonu
cunda aldlRınızl iddia ediyorlar. Ne der
siniz?" 

Ve Ecevit'in yanıtı şöyle oluyordu: 
"- Evvela şunu belirtmek Isterim. 

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 
sıfatıyla geçen yıl yapmış olduRum ko-

Duşmalarda ben IMF konusunda ıer· 
çekçi konutmuştum. IMF beeenilse de, 
belenilmese de bugünün dünyasırun bir 
gerçelidir o.. 

. 

Uluslararası emperyalist para şebeke
lerinin karargahı olarak işlev gören ve 
geri kalmış ülke ekonomllerinin yaka-pa· 
ça Çaıpılması konusunda dayatıcı, zorla· 
yıcı karar merkezili�inl sürdüren Uı1F'yi 
tabulaştlnnaea varan bu Ifadelerin altın· 
daki teslimiyeti saklayamayan yerli malı 
sosyal demokret ınanhk, lşledi�1 suçtan 

daha aetr blr suçu şu mazeret biçimiyle 
sergiliyordu: 

"- Geçen yıl hükümet eksik bir deva
lüasyon karan almıştır. Kaldı Id, Türki· 
ye'nIn bütün dövızlerinin tiiketiliDlş ol· 
ması, transferlerin çok uzun süre bekle
kiJmiş olması nedeniyle paramızm deRe
rinde azahş süreklilik kazanmıştı. Bu du
rumda ortada bir gerçek durum vardı. 
'IUı:k parasının de�erl belli bır düzeye 
inmişti ve dövizsizlikten ötürü bir çok iş 
adaınlan da 'IUı:k parasının diiştii� bu 
düzeyin daha da altında işlemler yap
mak zorunlululunu duyuyorlardı ... " 

Başbakan Bülent Ecevit bu şeldlrle, 
.,.çen yıl IMF'nIn MC hükümetine da· 
yattı!ı devalüasyon koşuJunu kabul et
mekle kalmıyor, MC'yl, IMF isteideri· 
nin aksine küçük oranlı devalüasyon 
yapmakla suçluyordu. öte yandan de
valüasyon karanyla '''llirk iş adamlan
nın' acil sorunlanna da çözümler getiril
dltı gerçe�1 ortaya dökülüyordu. 

Peki, halkın devalüasyon konusunda 
hangi istekleri olmuştu acaba? Işın iıu 
tarafı karanlıktı. Sadece, yapılan deva
lüasyon "halkçı" olacakt� bu da yeter· 
di!.. 

DEMOKRASININ DAYANAKLARı 

MC'Ierln eleştiriliş biçimleri sosyal 
demoknt muhaJefet tarafından hep 
böyle yapdmııtı. Politikalar "Iş adam· 
lan" odlRına oturtularak hep bu örnek
teki gibi sürdürülmüştii. Işın vahim yan· 
lan buydu. Ve bunlu, salt eleşttri Için 
rie�l� Türldye'de rlemokratıkleşmenln 
maddi temelleriyle UglU oldu� için çok 
çok önemliydl .. , 

Ekonomısı, emperyalls�kapltallst .Is
teme baelı, polıtık Iktldann ··Iş adamla· 
rı"nın, sennaye sIDlrLannın avuçlanndan 
öte göriilmedl�1 bır ülkerle demokrasi 
olursa nasıl olurdu? O ülkede faşizmin 
kaynak ve temelleri nerelerde aranılırdı, 
aranılırdı da nasıl bulunurdu? .. 

Demokrasinin gerçek kaynaRı, konı
yucusu, kollayıcısı ve geliştiriciSI işçi 
sınıfı ve yandaşı emekçi kitlelerin eko
nomik, demokratik ör�tlü mücadelesi, 
toplumsal ve politik hareketi gerçeRi ile 
arayı yalıtıp, demokrasi ile IMF'yı yan· 
yana getlnnek, "Iş adamlan" Ile "esen· 
URl" bulmak nasıl mümkün olacaktı?. 

Böylesine ciddi sorulara Türkiye sos
yal demokrat pratik ve teorisinde veri
lecek ciddi yanıtlar deRll yok, bu sonın· 
lara kurulacak ciddi yaklaşımlar bil(' 
mevcut deRtıdır ... 

Gerici basından başlayıp, "ilerici· 
demokrat" geçlnen basına, düşün ve ka· 
fa sahiplerine kadar IMF konusunda (> 
muşturulan mukaddes Ittifak bunun ka· 
nıtıdır. 

Bu konudaki hazln itiraf eta ne mc
nem "Uerlcl"lere nasip olmuştur: 

. İster saecı olalım, ister ı;ol('u. 1�1f" 
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ECEV IT ,  Y AKIN DA M ECL IsE Y EN I  V ER GI Y ASA T ASAR ıL AR ı SUNU· 

L ACAi�INI DA M OJ DELlYOR DU .  T OR KIY E' DE V ER GI GEL IRL ER IN IN 
Y OZDE 82' sIN I Y OKL EN EN OCR ETL I V E  AYU KUL ARıN V ER GI Y OK· 
L ERIN IN AZAL ACAGJN A IL Iş KIN EN UF AK BIR Iz T AŞıM AY AN BU 
M OJ DENIN NE OL DUGUNU ÇiZMEK ISE OOGRUSU MOMKON DEG IL · 
Bi. 

yi kabul etmek zorundayız ... 
Ecevit'in IMF konuSltndaki dişünce

lerini rahatlıkla dile getirirken bu man· 
tıktan bir bayli desUık gördül!ü belli oLu· 
yordu ... 

BIR BAŞKA SöM OR O ... 

Ecevit'in basın toplamlısında açıkla· 
dıLı bir bqka konu da, basın toplantısı· 
nı ciizenledlRl günün duygusal bavasıyla 
ilgiliydi 

Geçti#iıniz hatta hqmda bir trafik 
kazasmda ölen AP Aydın mIJletveklli 
Mutlu Menderes'Jn cenaze törenlni AP' 
ıner .iyasal bır gövde gö.terlsl hallne çe
virroekte gecikmemişlerdi Sabahki ce
naze törenine katılan Eoevi� gör<fiil!ü 
kalabahlın, hangi amaçlarla Iç poiltik 
�ndeme .okulmaıa hazırlanddılını sez· 
miş olmalıydı kı, ölleyin ıu açıklamayı 
yapıyordu: Adnan Menderes'm, Fatin 
Rüştü Zorlu'nun ve Hasan Polatkan'm 
Imralı'daki naqlannı ailelerine Istedik· 
leri gUn verilmesine yardımcı olacakb, 
buna bazırm! 

Burjuva siyaset sahnelerine gözyaşı 
tlcaretiyle sürülen bir takım kimselerin 
tabutiannın bqından biri tutaısa aya· 
lmdıın da biri tutuyordu. 

Ve benzerleri gibi tüm müesseseleriy- ' 
le küflenen, kokuıan Türkiye kapitaliz· 
minde "siyaset" yapılıyordu ... 

GECIKEN ooGRu KAR AR 

Bütün bir haftanın Iç .iyasal gelişme
lerbıe pzet oluşturan Ecevit'in basın 
toplandısında, Ifade ettlI!I Uık olumlu 
nokta ise ısmail Cem'in TRT Genel Mü· 
<fiirliilüne Iadesi ile ilgiU Danıştay I<aran. 
nın uygulanmasma lliıkin 8Özleriyde. Bu 
konuda uzunca bir süreden beri kararsrı, 
lkirelkli davranan hükümet nnıayet dal· 
N olanı uygulamaya koyacalım göster
di •. 

SIL AHL AR V E  KAYN AKL AR 

OUı yandıın hafta Içinde yapda hir 
operasyon sonucu Adana'dan Ankara'ya 
gelen bır oto Içinde otomatik silahlarla 
yakalanan MHP'U ve ülkü Ocaklı bazı 
kişUerin tutuklanması ve bu konuda sür
dürülen soruştunna, hayaletlerle uA"raş
mak yerine somut cinayet odaklanyla 
uRraşmanın önemini vurgulam ... 

Ankara Emniyet Mü<fiirlül!ü tarafın· 
dan resmen yapılan açıklamaya göre, 
otomobUde yakalanan All Halaman Uo 
Fu.t IstanbuUu MHP Ankara n gençllk 
ö$tIi yöneilm kurul Uyoleriydi Ekrem 
Pazareı ve Sami ocak, ş.ban Karataş'm 
TRT Genel Mü<fiirliil!ünlllşgal ettıııl dö· 
nemde kunımı alınmış klşUıerdl Fuıt 
"tanbuilu ise Agah Oktay Güner'in 'n. 
caret Bakanı oldulu dönemde, Ticaret 
Bakanlılı EVlat Genel Mü<fiir yardımcılı· 
lına .tannuıtı. 

DEVL ET KASASIN DAN 
BESL EN ER EK 

Olay yainlZ bqma otomobil bagajın· 
da silah laşana olayı deRUdlr. Suçluiann 
TRT' de ve 'ncaret Bel<anlılında kökleri 
vardır. Nitekim TRT kameramanlann
dan eski cinayet sanı.klanndan Hanefi 
Savrun silahlann getlrlldlRI Adana'dıın 
TRT'ye rapor göndermekte geclkmedl 
Otomatik silahlarla yakalanan "devlet 
memurlannın" hepsi de sa�lık raporu 
alarak Adıına'ya gitmişlerdi ... 

Soruşturmalann ne oranda saRhlili 
yürÜtlilecel!l ve .onuçllindıruacalı bi· 
linmemektedir. Ancak silahlı MHP1\
lerin suçüstü yakalanmamalan ve tu
tukJanmalan kamuoyunca ilgiyle izlen
di. Ve elbette bu ve benzer konular
daki soruşturmatar da dikkatle izlene
cektir. 

Meclis Başkanına, Danıştaya ve ben
zeri silahlı salılınlann hangi namlulardıın 
çıkan kurıunlarla hazırlanılıRı bellidir. 
Cinayet şebekelerı silahlanyla oldulu 
kadar poU�kalan ve Ideolojileriyle de 
vakalanlP sel'Jdlenmelidlr. Gereken va-

Hak: mı elinizde de LO yok' 

TURIZM-ınf SOL PERDE 
T urizm-Iş'den sosyalistlerin tasfiyesi ile başlayan süreç bup yeni bir 

aşamaya geldi. Artık Turizm-Iş olayı acı bir şekilde tamamlanmak üzere. Tu
rizm.lı 6 Mart 1978 günü yapacağı kongresi ile ya OL EY IS'o kotıl"" ko .... ' 
alıp kendisini feshedecek, yada katılmayı reddedip DISK dlŞIN düşme ... e gi
derek eriyip yok olma fermanını kendisi yazacak. Her iki halde de, bir devrim
ci sendikadan sosyalistlerin tasfiyesinin nelere maiolduğunu işkolunun işçi
leri bir kez daha yaşamış olacak. 

Yürüyüş okurları Turizm-Iş'de olanları hatırlayacaktır. Yakın zamanda
ki olanlarda sonu belli bir gidişin noktalanması oluyor. 

Turizm- Iş'in Ankara Oedeman Oteli'ndeki gre ... i 1 Kasımdan bu yana $Ü

rüyor. Işçi sınıfının bir silahı olan grev oedeman Oteli'nde işçileri tehdit eder 
duruma geldi. Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmaması üzerine uzlaşıırma 
kuruluna gidilmişti. KlXul kararında henüz altı işgünü geçmeden oedcman 
patronu önce 20 işçinin işlerine son ... erdi. Ertesi gün Oteli kapattığını ilan et
ti ve 108 işçinin daha işakitlerini feshetti. Turizm-Iş yöneticileri ancak Otel' 
de çalışan işçilerin tümünü kapsayan bu işlemden sonra uyandılar ve gre ... ka· 
rarını aldılar. Patron bu "başıbozukJuğu" affetmedi. grevin kanunsuz olduğu 
gerekçesiyle Turizm-Iş ve greve katılan işçiler aleyhine dava açtı. 

Turizm-Iş yöneticileri sosyalistlerin tasfiyesini becermenin, sendikacılık 
yapmaya yetmeyeceğini bir türlü öğrenemediler. Bir zamanlar ıOL-EYIS'i Sil.h· 
neden silebilecek güçte olan sendikanın, hergün biraz daha küçülmesi ve " OISK

OL EY IS'e" "iltihak etmeye" ıorlanır hale gelmesinden gerekli dersi çıkara
madılar. oedeman'daki işçilerin kaderiyle sorumsuzca oynayıp. olmadık pf
lar yapmaları da onları uyandırmadı. Sendikacılığın ciddi insanların işi oldu
ğunu anlayamadılar yada anlamak işlerine gelmedi. 22 Şubat 1978 günü yapı
lan Turizm-iş lçarladolu Bölge Temsilciliği konseyinde, 1,5 yıl öncesinde ol
duğu gibi, I G O'Ii goşistler ... e onların zorbalıkJarı yine sahnedeydi. Elde ka
lan bir avuç işyerinin temsilcileri ... e bu arada grevci Dedeman işçileri salonu 
terketmek istediler. çoğu konseyi terketti., Gre ... ci Dedeman işçilerinin de 
içindt bulunduğu bir grup işçi IGo'lilerce zorla orada tutuldu. Eski bölge 
tcnuilcisi Ali Altınkaynak azınlığın oylarıyla yeniden seçildi. 

Turizm-Iş trajedisinin son sahnelerinde olaylar �'ıla gelişti. Ankara'da 
devrimci sendikacılık adına ne varsa ayaklar altına alınırken, ıstanbul'dan Sen
dika Denetim Kurulu'nun hesaplarda yolsuzluk bulduğu haberi duyuluyordu. 
Işçiler bu duruma tepki gösteriyor ve "sendika yöneticilerini koruyan" IGo' 
lilerle günboyu sııren kavgalar oluyordu. 

OLEYIS'den istedikleri koltukları alamayacaklarını anlayan Turizm.lş 
yöneticiıeri, OLEYIS'e iltihak kararını almak istemiyorlardı. Kongrede istek
leri yönilnde karar çıkartabilmek için tabanda kendilerine karşı tepki doğu
rabilecek her türlü olayı örtbas etmeye çalıştılar. Dedeman patronunun sen· 
dika ve işçiler aleyhine açtığı da ... anın, muhtemelen 2 Mart 1978 günkü du
ruşmada patronun istediği yönde sonuçlanacağını anlamışlardı. Bu durum 
kong�de çok kötil sonuçlar doğurabilirdi. Işçilere duruşma günü 3 Man ola· 
rak bildirildi. Böylece, duruşmada bulunmayan işçilerin sonucu öğrenmeleri 
kongre sonrasına kalabilirdi. YönetimI e işbirliği halindeki bazı temsilciler dı
şında işçiler duruşmaya gelmediler. Sendika avukatının mahkemeye sunduğu 
uzun bir savunma ile de mahkeme, kongre sonrasi bir tarihe bıraktırıldı. Du
ruşma sonucunda amaca ulaşmanın sevinci yaşanıyordu. Sonraki duruşmadan 
işçiler aleyhine çıkabilecek bir kararın sonuçları ise önemli değildi. 

I$te T urizm-Iş ve yöneticilerinin dünya görüşleri böylece yollarının so
nuna geldi. Ama işkolunun işçileri, sosyalistlerin önderliğinde yollarına de· 
... am edecekler. Sınıfına ihanet edenlerin hesabını da tutarak ... 
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Gençlik hareketi: __ ---:-______________ _ 

DON DEN 
BUGON E  

Serdar ARISOY 

Tii'"kiye'de gençlik hareketinin yeni 
bir aşamanın eşiğinde olduğu' günler 
içindeyiz. Gençlik hareketinin içinde 
bulunduğu örgütsüzlük ve dağınıklık 
ortamında kalıcı ve köklü bir biçimde 
son vermeyi hedef alan çalışmalar sonu
ca yaklaşıyor. Bu durumda, örgütsüzlük 
ve dağınıklık ortamının nedenlerini doğ
ru biçimde çözümleyebilmek, çeşitli ile
rici, demokrat kesimlerin bu ortam kar
şısındaki tutumlarını ele almak önem 
kazanıyor. Özellikle, gençlik yığınları 
arasında oldukça sınırlı da olsa belirli bir 
taban bulabilen "sapık" akımların konu
muna değinmek gerekiyor. 

TEMELLERE INME ZORUNLUGU 

Cençliği sonu karanlık macera yolla
rına sürüklemek için ortaya atılan akım
ların kaynağını hiç kuşkusuz en başta 

ülkenin� ve politik koşullarında 
aramak gerekir. Bununla birlikte, mace
racılığın toplumsal kaynaklarını bilmek 
ve göstermek yeterli olamaz. Böylesi 
akımların gençlik arasında cirit atabil
mesi"i olağan karşılayan, bu durumu bir 
veri olarak kabul eden yaklaşımlar da as· 
la geçerli değildir. Bugün Tirkiye'de ba
Zi çevrelerde, gençlik içindeki örgütsüz· 
lük ve dağınıklığı kabullenme, kaçınıla· 
mayacak bir sonuç sayrna eğilimi açık· 
ça görülmektedir. Bu eğilimi taşıyanlar 
ister istemez genç yığınları, özellikle de 
(nedense otomatik olarak gençlik kavra· 
mıy la özdeşleştirilen) öğrenci gençliği 
küçümseme, hatta onlara karşı düşman
ca bir tutum alma sonucunda ulaşabil
mektedirier . 

Bir yandan gençlik içindeki örgütsüz· 
lük ve dağınıklık ortamının, diğer yan
dan bu ortamı kabullenme eğiliminin, 

Sennayenin 

"rapor" cusu: Civaoğlu 
" 

Güneri Civaoğlu Tercüman Gazetesinin Genel Yayın Müdürü ve Başyaza
ndır. Her Pazartesi günü ''TercürTk!n'dan Mektup" başlığı altında okuyucuları
na "köşeyi dönmenin" yollannı anlatır. Haftanın geri kalan günlerinde köşe
nin adı "Rapor"dur. Burada da sermayeye nasıl köşeyi döndüreceğinin yolla
rını araştırır, hükümetlere bu yolda öğütler verir. 

Civaoğlu'nun konumunu belirtirken vurgulanması gereken birşey daha 
var. Civaoğlu, ara rejimIerin TV programcısı Metin Toker'in yetiştirmesidir. 
Toker kadar "yuvarlak" bir zekaya sahip olmasa bile, O'ndan 'öğrendiklerini 
unutmamıştır. "Milli Damat"ın biraz daha "çapsız" öğrencisi olarak görevini 
yapmaktadır. 

Civaoğlu son günlerde tehlikeli bir oyunu tezgahlarnak sevdasında_ "Çe
tin mücadelenin başarıyla sonuçlandırılması için bazı gemilerin yakılması ge
�ktiği" kanısını taşıyor. Ecevit hükümeti devalüasyon yaparak; Civaoğlu'nun 
deyişiyle "cesaretli bir kararla ilk gemiyi yakarak" sermayenin Rapor'cusu. 
nun ilk önerisini gerçekleştirdi. Türk lirasının değeri bir günde yüz liradan 68 
liraya düşürülerek ilk gemi başarıyla yakıldı. Böylece memur katsayısı da bir 
günde 1 4'ten 10'a indi. 

Civaoğlu şimdi �eron gibi bir elinde "lir"i, diğer elinde de "gözyaşı şi
şesi"yle, geriye kalan iki geminin yakılmasını bekliyor. Ikinci gemi Kıbns'ta 
$ınıflarda yenı bir düzenleme yapılması. Civa9ğlu'na göre Kıbrıs'ta sınırlardaki 
bir düzeltme hükümetin " köşeyi dönmesi" için yakılması gereken ikinci gemi. 
Ancak bu o kadar önemli değiL. Onemlisini Civaoğlu'nun kaleminden okuya· 
lım: "Şimdi sessizce bir başka uygulama devreye girmiş bulunuyor. Kamu 
sektörü toplu pazarlıklarında düşük ücretle toplu sözleşme yapma politikası." 
Civaoğlu'nun yargısının doğrulanması için fazlaca beklemeye gerek kalmadı. 
Işletmeler Bakanı Prof. Kenan Bulutoğlu fakülte iktisat kitaplarında okutul
duğu yönde bir uygulamaya gidileceği ni Meclis kürsUsünden müjdeledi. Bulut· 
oğlu'na göre verimlilik artışının önünde giden toplu üaet artışları enf1asy� 
nun ve kaynak israfının baş nedeniydi. Artık toplu sözleşmelerle sağlanan üc
ret artışlarının önüne geçiıecekti ... 

Yakilması gereken "son gemf' sıkıyönetim. Civaoğlu gUnlerdir bitmek 
bilmeyen bir heyecanla anarşinin önüne geçilmesinin tek yolunun sıkıyöne
timden geçtiğini yazıyor. " Ordumuz demokrasiye bağlıdır. Bu hayati konuda 
ordunun olanaklarından yararlanmak her hiikümetin hakkı ve görevidir" diye 
özetlenebilecek gerekçelerle hemen sıkıyönetim ilan edilmesini istiyor. Ecevit 
hükümeti ilk iki gemiyi yakmakta teredciit göstermeyerek CivaoAlu'nun yo
rumIarına ne kadar değer verdiğini gösterdi. Bakalım hUkümet, eski sıkıyöne. 
tim komutanı Içişleri Bakanı Ozaydınlı ile önleyemediği anarşinin önüne geç· 
mek için Civaoğlu'nun sıkıyönetim önerisine de uyacak mı? Gemileri bir bir 
yakacak mı? _ 

Ancak hatırlatmakta yarar gördüğUmüz bir nokta var. Anibal Romalıları 
kesin bir yenilgiye uğratmak ve askerlerini savaşmaya zorlamak için gemileri. 
ni yakmakta tereddüt göstermemişti. Beklediği oldu. Askerler Kartaca'ya geri 
dÖ:1emedi. Ancak gemileri yakarak Kartaca'ya köşeyi döndUrme çabalarının 
sonu hazin oldu. Kartaca'nın gemileri yakarak başlayan hikayesi yangın, göz
yaşı ve yıkıntıyla bitti. Civaoğlu da, hUkümet de bu tarihsel gerçeği aJdından 
çıkarmamalı ... 
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üLKEMIZDEKI GENÇLIK HAREKETININ GEÇMI şTEKI VE BUGüNKü 

KONUMUNA ILIşKIN DEGERLENDIRMELER. DAHA öNCE OLDUGU 

GIBI BUNDAN SONRA DA YüRüYüŞ'üN SAYFALARıNDA YER ALA, 

CAK. BU SAYIMIZDA SERDAR ARISOY. GENÇLIK HAREKETININ 

1971'DEN ÖNCEKI GELIşMESININ BAZI SORUNLARI üZERINDE DU· 

RUYOR. 

burjuvazinin sistemli çabalarının sonucu 
olduğunu kabul etmeliyiz. Burjuvazi ve 
gerici güçler, Tirkiye'de gençlik hareke
tinin boy göstermesinden bu yana, genç
lik yığınlarını işçi sınıfı hareketinin uza
ğında tutmak, sosyalizmin bu yığınlar 
üzerindeki etkisini sınırlamak için elin
den geleni esirgememiştir. Bu amaçla, 
neme-Iazımcılıktan koyu şoven milliyet
çiliğe, antikomünizme kadar burjuva 
ideolojisinin bütün biçimlerini genç yı
ğınlara aşılamaya çalışmıştır. Gençlik 
hareketinin bugünkü olumsuz koşulla
rında söz konusu çabaların küçümsene
meyecek bir etkisi olmuştur. 

GENÇLIK HARE KETIN IN DüNü 

Ne var ki, gerici güçlerin bu çabala
rında her zaman ve her koşulda başarılı 
olabildiği söylenemez. Bugmden bir on 
yıl kadar geriye gidildiğinde, örgütsüzlük 
ve dağınıklığın gençlik yığınlarının kaÇı· 
nılmaz kaderi olmadığı açıklıkla görülür. 
1960'1ı yıllar Türkiye'de işçi sınıfının 
politik örgütlenmesinin yeni bir aşama
ya sıçradığı, Tiiidye Işçi Partisi hareke· 
tinin hızla bilimsel sosyalizm doğrultu· 
sunda gelişip güçlendiği, sosyalizmin ha
yatın her alanında demokratik toplum
sal muhalefeti n ön safına yerleştiği bir 
dönem olmuştur. Bu dönem boyUnca 
genç işçi ve emekçiler, bu arada öğrenci 
gençler politik örgütün saflarında top· 
Ianmaya başlamışlardır. Genç yığınlar 
arasmda CHP 'nin, şoven milliyetçiliğin, 
burjuva ideolojisinin diğer şartlandırma
ların etkisi önemli ölçülerde geriletilebil· 
miştir . .  

Işçi sınıfı hareketinin genç yığınlar 
laerindeki etkinliğinin hızlı bir biçimde 
artması, kısa sii"ede öğrenim' kurumla· . 
rında da etkisini göstermiştir. Aşağı yu
karı tüm yüksek öğrenim kurumlarında 
öğrenci birlikleri sosyalistlerin yönetimi
ne geçmiştir. Giderek Fikir KuıÜpıeri 
yüksek öğrenim gençliğinin mücadele· 
sinde başı çeker hale gelebiimiştir. Fikir 
Kulüpleri Federasyonu (FKF) kurul· 
muş, yurt düzeyinde örgütlenmeye ge
çilmiş, öğrenci yığınlarının akademik, 
demokratik hakları Için kıran kırana bir 
mücadele dönemı açılmıştır. 

FKF VE MDD 

Öğrenci gençllAin mücadelesi böylesi 
yeni bir aşamaya yükselirken, kimileri, 
bu mücadelenin dışında kalmayı yeğle· 
mişler; FKF'ye karşı CHP'nin kontro
llOıdeki TMTF. TMGT ye TMTB gibi ör· 
gütleri gUçlendirmeye çalışmışlar; işçi 
sınıfının gösterdiAi yolda Ilerleyen genç, 
Ilk hareketini arkadan vurnıayı bile de, 
nemişlerdir. Fakat aynı unsurlar, kısa 
bir sii"e ' soma, kendileri dışında hızla 
gliçlenmesini slrılUren FKF'yi bu kez 
içerden yıkma çabasına girmişlerdir. 

"MDD'cilik" gibi ideolojik bır kılıf 
arkasına da gizlenen mücadele kaç kın
larının FKF'nin içine sızarak örgütü yı· 
kabilmeleri, onu işçi sınıfı hareketine 
düşman bir çizgide yozlaştırabırmeleri , 
onların becerileriyle açıklanamaz. Böy· 
leleri, örgUt yıkıcılığında, hiç kuşkusuz, 
Iikidatörll!ğUn, makyavellzmin, oportU
nizmin en bayağı ve en sinsi yöntemle
rine başvurmuşlardır. Amaçlarına ancak 
böyle araçlarla ulaşabilirlerdi. Ne var kı, 
bu yöntemlerin ancak kendilerine el .. , 

rişli bır ortamda sonu,," Y3t3bildiAini de 
belirtmek gerekir. 

Tli'kiye Işçi Partisi içinde Ayb ... ·ın 
sağ revizyonist çizgisinin açığa çıkması, 
örgütlü mücadele bilinci yeterince geliş
memiş, politik deneyimden yoksun 
gençler arasında ciddi bir savrulmaya 
yol açmıştır. Bu gençler ansında AybM' 
ın kişiliğine karşı gelişen gliYensizllk. gi. 
derek. karalarında kasıtlı olarak Ayb ... • 
la özdeşleştirilen Parti 'ye karşı bir dili· 
manlığa dönüştiiiimek istenmiştir. Par
ti dışındaki Parti düşmanı çe"",1er tan· 

. fından yönlendirilen bu tepkiler. gençle-
rin politik örgütin yiinlendiricillğlnderı 
uzaklaşmasında birinci rolü oynamışt .... 

KENDILlGINDENCI EGILIMLER 

Öte-yandan. FKF içindeki genç P ... • 
tililerin eğitiminin yetersizliği, FKF'nln 
disiplinli bir örgüt yapısına kavuşturula
maması, örgüt yönetiminin ilkela-Ie 
uyuşmayan biçimde sırekli değişiklik. 
lere uAraması. FKF'yi 1968'lerin YoAun 
mücadelelerini yönetemez duruma getir· 
miştir. Aynı yıllarda Batı Avrupa'daki 
gençlik hareketlerinin Tirkiye'ye de bir 
ölçüde yansıması. öArenci gençlik Içinde 
kendiliğindenci eğilimleri alablldlAlne 
kırbaçlamıştır, Bu dönemde. sosyalizm 
yerine ve sosyalizm adına anarşizm, 
troçkizm, maoizm gibi akımlar gençlik 
içinde yayılma olanağı bulabiimiştir, 
GençliAe yönelik Yiymlar bu sapık "lde· 
olojiltlerin tekeline bırakılmıştır. Niha
yet, gençlik örgütlenmesinin öArenciler· 
le 5In .. 1ı kalması. Işçi. emekçi. köylü 
gençllAln örgütllliilten ucak olm .... 
"MDD'cllik" sıfatını takınan hareketin 
yıkıcı amaçları için elverişli bır orum 
yaratmıştır . 

12 Mart dönemine. gençlık hareketı· 
nin bUyük ölçüde Parti yönlendiricill' 
Ainden uzaklaştığı. Içinde sosyalizm 
dUşmanı akımların at oynatabiidiAl ko· 
şullarda girilmiştir. Işte bu koşuıımıa 
12 Mart döneml boyunca. gençlik hare
ketinden sözde "partıler" ve "ordulu" 
yaratılmış, "şanlı mllcadeleler" ilan edil
miştir, Böylece gerçekte sadece gençlik 
ylAınlarının pasifize edilmesine hizmet 
edilmiştir. 

Görüldüğü gibi. gençlık hareketinde 
ne buglOı ne de geçmişte .. rolan örgüt. 
slizlük .. dağınıklık. gençlik hareketinin 
değişmez kaderi sayılamaz. Bu durumun 
nesnel ve öznel nedenleri vardır. Bundan 
sonraki yazımııda. 12 Mart 1971 'den 
sonra gençlik hareketinin karşılaşııtı $0-
runlar Uzerinde durmaya çalıpcalız, 



DEVALüASYON YAPMAK, MADENLERi 
DEVLETLEŞTiRMEK NE DEMEK? 

Işın Iyice suyu Çıktı. Hani, ''Türkıye' 
de şöyle olaylar oluyor" cUye haberini 
vermek gerekmeseı haklannda hiçbir 
şey yazmamak. gerekiyor. Herkes aynı 
şeyi yuar oldu. Herkes diReri Ile "aynı 
paralele" düşüyor. lıericl diye blllnen blr 
lkl gazete dışında, bütün gazeteler alınan 
ton ekonomik kararlann etkisinin ne 
olacaıı konusunda, alınan kararlann Id· . 
min isteklerini karştlamak ıçın alındıRı 
konusunda hemfikir. Yalnız blr Iki lIeri
ci gazetemiz, alınan kararıann zorunlu
luRundan, hükümetin başka blr .. çeneRI 
olmadıkmd .. ve kerariann "gerçekçlll
Rinden" söz ediyorlar. 

Emekçilerin, çalışanlarm haklan ko
Dwunda yazı yazmakla, baber vermekle 
tanınmış bu bir Ud gazete,' konuya 
"çok yapıcı" bir biçimde yak.laşıyorlar. 
Alınan kerariann nltA!UkIerinl teslim edi
yorlar am_sonıyorlar da: ''Başka biI ça
re ml vardı? IMF'nin musluklan açma
sını sıRlayacak önlemleri almasaydık da 
yenı blr dünyada yerimizi ml arasaydık'?" 
Böyle gerçekçi guetA!ler dışmdakllerin 
ile devalüasyonun, vergilerin ve zamlann 
etkUerlni sıralamak konusunda bir tür 
yarış ıçınde olduklan görülüyor. 

DÜZEN IN AKLANM ASı 

Basının tümUne yakmının zam1ann, 
vera:Uerln ve devalüasyonun halkın 
geçlm ko,uUanru zorlaşlıracallını belIrt
tikten ıonra bunun sorumluJuRunu yeni 
hükümete. yenl hükümetin de bunu bir 
önceki hükümetA! yıkma ç,buı ıçınde 
olduRu görülüyor. Bütün bu çevreler, 
emekçilerin yaşam koşullan ile yakın
dım llgUller ... Yqarn ko,ullannm kötü
le,meslnl 1,tA!mlyorlar. Halkm yaşam 
ko,uUan kölÜıe,ııRI ıçın blrblrlerinl 
suçluyorlar. 

ıçınde bulunulan düzenin qöziiııuüz
liijlüne, karşı karşıya bulunan daıboRaz
dan bu düzen ıçınde kalarak çıkmak ola
oaımm bulunmadıkma, bu ad altında 
yapdacak olartlann lümünün kaçmrunu 
olarak işçi ve emekçilerin yaşam koşul
larma blr &aldın olacallma deRinmemek, 
bu (erçeRln örtbu edilmesini .. Alamak 
bır (örev oluyor. Buının büyük blr bö
lümünün bu gerçell gizlemek ıçın süt
dürdültleri yayının, blr ıkı Ilerici guetA!
nın de çaresiz olarak belirleyip geçı,ıır
mey. çalıaladıklan olaym aalında çok 
da açık olması ,erekir: Sermaye partile
rinin, ko,uUara göre birinin bırakıp bi
rinin devraldlkı, .. rmayeye deRişık bi
çimlerde hlzmet görevl. 

BAŞKA N ELER Y APıLABILIR? 

Söylenenleri yinelemek gerekiyor. 
Son alınan karariar Işçilerin, emekçIla
rin geçlm ko,ullanna karşı glrI,Uml, 
açık blr &aldındır. Yalnız, bundım blr 
adım daha Ileri (Ilmek (erekiyor: Çö
zümU buCUnkU dUzen ıçınde, .ermaye 
partll.rinden beklemek de I,çl "DI(mm 
mUcadeledne karşı glrIşllml' açık blr 
&aldırıdır. Çözüm, kapitalist sıstem d"ı
na çıkılarak, bunu sallayaw ceU,mele
rı gerçekleşıırerek anmablllr. 

Bunu, sermaye partilerinden bekle
memek gerektiAı ı,In blr yaru. Hiç deRII-
18 wrdumduymazblı .on kerteane ka
dar göllirmemeleri ıatA!neblllr. !)meRln, 
MalIye Bakanı'om, devaliluyon halıeri
nin hemen pe,lnden, yapılanın genış 
halk ylAmIarmm geçlm ko,ullaruu elkl
lemeyeceRlnl eklemesi blr awtmaca ola
rak ele alınabilir. Böyle olmamalı. Ba
kan'ın &ÖZıerini, ''Ben böyle ,ak,akçıla-

1'\ bulduktan sonn daha neler neler yapa
nm .. " diye yorumlamak. gerekiyor. Da
ha neler yapdabUecel1 konusunda dller 
bakanlarm demeçIerl aydınııtıca olabUir. 
Madenler devletleştlrilecekmlş ... 

MadenIerin devletleştirilmesine karşı 
çıkmak mı gerekiyor? Hayır, kesinlikle 
böyle blr .onuç çıkarılmamalı. Aksi!> 
madenlerin devletleştirilmeslni talep 
etmeU. Bundan da öte, bu konuda edi
len sözlerin peşine düşmeU, uygulanma
sını saelamak için mücadele vermeli. 

KAV RAM LARıN SU LAN DI RI LM ASı 

Başından vurgulamakta yarar var: 
Yalnız madenierin deeııı dış ticaretin, 
bankacılık ve slgortaemeın, toptan tl· 
caretln devletleştirilmesi, toplumun de
mokratikleştlrllmesinde bir adımdır. lıe
ri bir adım. Bir başka nedenle de: ışçi sı
nıfının yönetime ei koyduRu zaman, te
kellerin sabotaj girişimlerini etkisizleş
tirmede ekonominin temel da11annın de
netimini ellnde bwundurması, tüm saldı
rılan ilerl mevzilerde karşılayabllmesinl 
saAlu. 

Böyle olunca. daha önce sorulan 
soruya yeniden yanıt uamak gerekiyor. 
Bır sermaye partisi. madenieri devletleş
Itrmeyl lşçl sını(mm mücadelesine katkı
da bulunmak: Için gündeme getirmez. 
Sermaye partlleri devletleştirmelerden 
söz ediyorsu bunun arkasındaki nedenle
ri araştırmak, ortaya çıkan sonuçlardan 
yararlanmak ve bu yöndeki glrIşlmleri 
mutlaka Işçi sımfı mücadelesi yönünde 
kullanabOmek gerekir. 

DIRer ü1keleıde örnekleri görüldü. ik
tldardakl partinin adma göre, blr dönem 
devletleştirllenler dtler bir dönem yeni
den sermayeye tesUm ediliyor. Arada, 
verlmli olmayan. "rantabl" olmayan Iş
letmelerin zarulan geçici bır süre tüm 
toplum taratındanüstlenillyorve yeniden 
sermaye ıçın kirlı bır konuma geçııkle
rlnde onlara devredUiyor. Bu. Türkiye' 
de de yqandı. Boyutlannm genl,letlle
rek yenıden giindem. getlrllmesl burju
vazi ıçın rantabl olmayan (akal vage
çUmesı de mümkün görünmeyen alanla
no ortaya çıktıeını gösteriyor. Bütün 
bunlann devletleştirme kavramıyla ya· 
<mdan uzaktan ilişkiai yok. Tekelci dev-

Jet hpitaUzml uygulamaslmn yerleştiril
mesi ve yaygınlaştınlması yönünde glrI
şimler olarak ele alınmalan gerek. Kısaca 
olay, kavramın sulandırılması olarak 
özetlenebUir. 

BOY ÜK ÖLÇE�IN GEREKLILI�I 

Türkıye bugiin karşı kanııya bulun
duAu darboRazdan çıkmak ıçın ıçınde 
bulundulu düzene dokunmadan bir baş
ka yol anyorsa belirli deRlşlrnleri ger
çekleştlrmek zorunda.Teknolojlyl köklü 
blr biçimde elkllemek zorunda. SlratA!
jik dallarda ileri leknolojl, büyük ölçek
ten geçiyor. B�ük: ölçek, Türkıye'nın 
erteleyemeyeceeı bir sorun olarak orta
da duruyor. Sanayiin hammaddesinı, ara 
mallarını karştlayalıllmek ıçın sürekU 
olarak Ithalata dayanmanın sonu yok. 
BeUl bir noktada bunun deeiştirllmesi 
gerekiyor. Burjuvazi bu yük:ün altından 
kalkmayı, devlet kuruluşlarına izin 1'e
rerek gerçekleştlrmeyi umuyor. 

Bu bakımdan, madenlerın devletleşti
rilmesi önemlı oluyor. Türkiye'de en 
geri teknolojinin kullaruldlAı dalların ba
şında madencilik i ve bunun da içinde en 
başta kömür çıkarmu geliyor. Geri tA!k
nolojinln göstergelerinden birini Işçi üc
rell.ri oluşturuyor. Blr diRerini i .. kArh
lık durumu. Her Ikl gösterge bakımından 
da kömür Çıkannu en ged durumda. Kö
mür çıkanmında, ücreUeri daha düıjük 
düzeyde tutmak olanaRı yok ama zara
no devlet lşletmeciııeı yolu lle emekçi
lerin mtına yüklenmesi başvurulabnecek 
blr yol. Devletleştlrt.lmesl düıjünü1en ma
denlerin ad.lan açıklandıkça gerekli de
eerlendinneler, bunlar Için de yapılmalı. 

Yapılacak zamlardan şimdiden açık
lananIarm başmda kömür geliyor. Kö
mür madenciliRinde büyük ölçeRe geçış 
ıçın gerekli fonların yaratılmuının ve 
gerekli kurumsal düzenlemelerin yapıl
ma.suıın ertelenemez blr "acUiyete" eri,· 
iiRi anlaşıhyor. 

Teknolojinin gell,tIrllmeal konusu, 
deAı,lk blçlmleıde burjuvlZlyI ve yenı 
hükümeıı IIg1lendlrlyor v. me,gu1 edi
yor. GeçııRhııu hafta ıçınde, 1-2 Mart 
giInIerinde TOBIT AK, "Kalkmına ıçın 
Bilim ve Teknoloji" konulu blr semıner 
dilıen1edl. Bqbakan YardlıııCIII Feyzl-

oRlu blr konuşma yaparak hükümeıın 
görüşlerini, I,veren tA!...ılclleri de bil
diriler sunarak kendı görütlerlni dUe ce
tlrdiler. 

ö ZN EL NIY ETLER Y ETERLI M I? 

Teknolojlde arzulanan dellt1mln ge
I rektlrdlRI ölçek ancak dnlet kurulu,
larıyoluyla &ORlanabIIir. Bugünden demır, 
i çelik, alümınyum ve klmyual ara mallar 
i görece büyük ölçekU devlet kurulu,la
rmda, Türkıye 'nın kullandıtı .n IIed 
tA!knolojl Ile ilretlliyor. Belli bqh ma
denle .. duyulan gereblnlm, bu daliaıda 
da büyük ölçeRe geçm.yI gündeme ııetır
mlş bulunuyor. Bu bakımdan oyunun 
alacallı boyutları merakla beklemek ge
rekiyor. 

Türkıye burjuvazlalnln giindemlııde, 
ıçınde buiunduRu darboRadan yükünü 
emekçi yıRutlara yükleyerek Çıkmak 

' ı lçln blr program da var. Bu procramda 
herkese dell,lk görevler dütüyor. Bu 
görevi büyük blr gönüllülükle iiIIl .... ""k
ler bulunabUIr. 

Büyük ölçeAe, Ileri tA!knolojlye ve 
devletle,tlnnelere karşı çılanamak, 
(akat bunlan devaliiuyonun, verplerin 
ve zamlann olumsuz etkilerinl, emekçi
I.rin sırtma .kIedlRI yükü halınetmek 
ıçın savunmak gerekiyor. tıerl. süriien 
önleml.ri, Ileri sürenledn böyle blr 
amaçla düşünmemiş olmalan bu sonucu 
etkilememell. Açıkça olumsuz etk1Jertn
den söz edUebDecek olan devaliiuyon, 
vergiler ve zamJara kartı çıkmak, dütü
nülmekte olan devletle,tirmelerln tutarlı 
blr biçimde yüriiüinıeslnl &OR1arnak ıçın 
mücadele etmekle birlikte ele alm.ma1ı. 
Sonuçlannm I,çl ve .... kçUerin yqam 
ko,uUanru olumlu yönde elkllenıeslnl 
&ORlayıcı olması yönünde miicod.ıe el
mell. 

I,çl amırmm uzun vad.1I mlicadele
a1nde devletle,tlrmeler önemlı hlr kolay
lık &ORiayacak. Kıaa "dede ıonuçları
nm oluma .. olnıamuı ıçın, devletle .. 
ttrm.ıer lle "Alanacak bUylllı: ölçetln 
getlreceAI Ileri leknolo� .. YerimIlUt 
artışmm buıjuvazlye dettl, işçi auıır� 
na yönelmesini "AIarnak ıçın mücadele 

. etmek cereklyor. 
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Demokrasi için mücadele ne sosyalizm için müca
delenin başarıyla bütünleştirilmesi, bugüne kadar işçi 
sınıfı hareketinin en önemli stratejik ve taktik sorun
lan arasında yer almıştır. Bu sorun günümüzde de öne
mini korumakta, gitgide daha büyük bir önem kazan
maktadır. Sosyalizm mücadelesi ile demokrasi mücade
lesi arasındaki ilişkiler sorunu, bugün Türkiye'de de 
ilerici, devrimci hareketin başlıca teorik ve pratik so
runlan arasındadır. Yürüyüş'ün geçen sayısında da be
lirtildiği gibi, demokrasi ve sosyalizm mücadeleleri 
arasında doğru bir bağın kurulup geliştirilmesi görevi, 
ülkemizde ulusal ve toplumsal kurtuluş hareketinin 
önündeki bir " Gordiyom düğümü" durumundadır. 

Sosyalizm için mücadele ile demokrasi için mü· 
cadeleyi gereği gibi bütünleştirebilmek, hiç kuşkusuz 
işçi srııfı hareketinin, onun politik öncüsünün özgün 
bir görevidir. Çünkü, sosyalizm, kendisiyle birlikte 
her türlü sınıf uzlaşmazlıklanna ve sınıf ayrımlarına 
son Yerecek olan biricik toplumsal sınıfın, işçi sınıf ... 
nın kurmayı hedef aldığı toplum düzenidir. Işçi smı
fı, sosyalizmi hedef alan mücadeleyi ve sosyalizmin 
kuruluşunu, en geniş emekçi kitleleri yanına alarak 
gerçekleştirmeyi öngörür; ama sosyalizm için müca
delenin ve sosyalist toplum düzeninin sınıfsal içeriği 
hiçbir zaman değişmeL Bu nedenle, bütün sınıf mü
cadelelerini nihai sosyalizm hedefine doğru yönelte
cek strateji ve taktikleri geliştirip uygulamak, işçi 
sınıfının ve onun politik hareketinin tarihsel ve öz
gün görevidir. Ve sosyalizme giden yolda, hem ken· 
disinin demokratik talepler için verdiği mücadeleyle 
sosyalist hedefler için milcadeleyi uyumlulaştırmak; 

hem de diğer tüm sınıf ve tabakalarda emperyalizme, 
tekellere ve gericiliğe karşı gelişen genel demokratik 
hareketin sosyalist perspektifle (sosyalizm hedefiyle) 
ilişkisini kurabilmek, yine işçi sınıfı hareketinin öz
gün görevidir. Işçi sınıfı hareketi, bu görevleri çözüm
lerken, herşeyden önce kendi bağımsız, sınJfsal amaç
ları doğrultusundaki tarihsel sorumlul�unun gereği
ni yerine getirir. Başka hiçbir toplumsal sruf ya da ta· 
bakada, hiçbir politik güç ya da ha .. kette, demokrasi 
mücadelesiyle sosyalizm perspektifini birıeştirebilme 
gücünü ya da potan�yelinl bulma!< mümkün değildir. 

BAŞlıCA IDEOLOJIK MüCADELE 
ALANLARıNDAN BIRI 

Ne var ki, sosyalizm mUcadelesi ile demokrasi 
mücadelesi arasındaki ilişkiler saunu, yalnızca işçi 
sınıfının sosyalizmi hedef alan hareketini ilgilendiren 
bir sorun deAildir. BütünUyle toplumsal geliımeyi, bu 
arada tüm antiemperyalist, demokratik mUcadelelerin 
geleceğini de yakından ilgilendiren bır sorundur. 

Genel demokrasi mUcadelesiyle sosyalist perspek
tif arasındaki ilişki, şu ya da bu pontik hareketin ya
da kişinin subjektif tutum ve tercihlerine göre biçim-

iDEOLOJi 
lenrnernektedir. Tarih�1 ve toplumsal gerçeklerin 
nesnel zorunluluklanna göre oluşmaktadır. ÇağımlZ
da tüm dünyada ve ona bağlı olarak (özel koıulla" 
olmakla birlikte) kapitalist �steme bağlı bütün ülke
lerde meydana gelen koşullar, demokrasi mücadele
leriyle sosyalizm mücadelesini gitgide daha yakın ve 
karmaşık ilişkiler içinde birbirine bağlamaktadır. Bu· 
gün, belki birkaç istisna dışında hiçbir ülkede, genel 
demokratik hareketin bir tek gilncel hedefini bile, s0s
yalist perspektifle ilişkisini kurmadan doğru olarak 
tanımlayabilmek artık mümkün değildir. DOlaylSlY
le işçi sınıfı hareketinin, demokrasi mücadelesiyle sos
yalizm perspektifi arasındaki bağı kurabilmesi, yalnız 
sınıfsal değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası s0-
rumluluğunun da bir gereği haline gelmiştir. 

Işçi sınıfı, her iki mücadeleyi gereği gibi birleşti
rerek, yalnız kendisinin değil, emperyalizme, tekelle
re ve gericiliğe karşı başkaldıran tüm toplumsal güç
lerin de çıkarlarını dile getirmektedir. Bu yüzden, de
mokrasi için mücadele ile sosyalizm için mücadelenin 
arasındaki ilişkiler sorunu, tüm ilerici, demokratik ha
reketin konumunu ve geleceğini ilgilendiren bir sorun 
olarak görülmelidir. 

Kaldı ki, işçi sınıfının dışında demokratik top
lumsal muhalefet (genel demokratik hareket) içinde 
yer alan diğer toplumsal ve politik akım ya da hare· 
keder de, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi arasın
daki ilişkiler sorunu karşına ilgisiz kalmamaktadır
lar. Bu saun, genel demokratik hareket içinde, bilim
sel sosyalizm ile burjuva ideolojisinin etkUerini yansı
tan eğilimler arasındaki başlıca ideolofık mücadele ko
nularından birini oluşturmaktadır. 

TEsLlMIVETÇILlGE VE MACERACILlGA 
KARŞI MüCADELE GüNCEL GöREVDIR 

Türkiye'de ;"ugün özellikle bu durum kendisini 
göstermektedir. Bir yandan burjuvaziden ya da küçük 
burjuva kitlelerden kaynaklanan politik eğilimler, bu 
arada sosyal demokrat akımın temsilcileri, demokrasi 
mücadelesini sosyalist bir perspektifte" bütünüyle ko
pannaya çaJışmaktadır�. Bazı çevreler, açıkça de
mokrasi mücadelesini sosyal demokrat akımın (ve gi. 

derek bugünkü CHP HUkümetinin) tekerone bırakmayı 
ve tüm demokratik güçlerin "eylemsiz kalmasını" 
önermektedirler. 

Diğer bir grup ise daha utangaç davranarak, gör� 
nüşte sosyalizm hedefine sahip çıkmakta, ancak sos
yalist hedefler için mücadelenin "şimdilik" belirsiz ' 
bir geleceğe ertelenmesini istemektedir. Bu yaklaşım, 
bütün güçlerin sadece kısa vadeli hedefler için hareke
te geçirilmesini, kitleleri daha ileri hedefler için hazır· 
lama görevinden vazgeçilme�i, öngören bir anlayışın 
Urünü((ir. Düpedüz tesliniyetçiliğe çıkan bu anlayış, 
"bilimsel SQ5yalizm" adına hareket ettiği iddiasında 
olan bazı çevrelerce de destek�nmekte, sal oportü· 
nist eğilimlerin ciddi bir kaynaaını oluştuonaktadır. 

Buna karşılık, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin, 
öncU partileri, sınıf ve kitle örgütleri aracı.ğıyla yUrü
teceAl nilcadelenin yerine dar "devrimci kadro ör
gütleri"nin eylemini koyan, sol sekter, maceracı, go
şi st gruplar da, demokrasi ve sosyalizm mUcadeleleri 
arasındaki ilişkiyi çarpıtmaya çahşmaktadırlar. Bu 
gruplar, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi arasında
ki bağla" mekanik bir özde şii k gibi göstermekte; her 
ikl mücadelenin de, birbiriyle sıkı Iliıkıleri olımkla 
birlikte, kendilerine özgü önemli özellikler taşıdığını 
görmezlikten gelmektedirler. Demokrası ıçin mücade
le ile sosyalizm için mücadeleyi, başından sonuna ka· 

dar aynı güçlerle, aynı ittifaklarla, aynı hedeflere kar
ıı stı-dUrtilecek bır mücadele olarak görmektecirier. 

"Sol" maceracı akımlar, emperyalkmin ve teke,," 
lerin egemenliği altında demokratik hedeflerin ger
çekleştirilemeyec:eiini öne SÜ"erek, Sıııf düşmanımı 
karşı en geniş güçlere dayanan bir taamazun geliştirı,," 
mesi, sosyalizm için mücadelenin siyasal güçlerinin 
olgunlaştırılması ve kitlelerin eğitimi için genel de
mokrasi mUcadelesinin taŞıdığı özgUl önemi reddet· 
mektedirler. Bu görüşler, bir yandan nesnel olım: 
demokrasi nilcadelesini zayıflatmakta, demokl'2Si 
güçlerinin bölOnmesine hizmet etmekte; diier yan
dan da yine sosyalizm mücadelesinin belirsiz bir gele
ceğe ertelenmesinin, pratikte tam bır tesliniyetin ge
rekçesi olarak kullanılmaktadır. 

Bu arada maocu ve bireysel terör yanlısı gruplar, 
antikomünist ve antisovyet propagandalarıyla demok
ratik hareketi sosyalizme düşman bir yola sokarak tas· 
fiye etmeye çalışmaktadırlar. Yine aynı gruplar, kes
kin "sol" bir lafazanlılda ve provokatif eylemleriyle, 
gerici güçlerin saldınlarına hedef göstermekte, demok
rasi gUçleri arasındaki teslimlyetçi eğilimlere malzeme 
sağlamaktadıriar. 

Bu durumda, demokrasi mücadelesiyle sosyalist 
perspektif arasındaki ilişkileri sürekli bir ideolojik, 
teorik ve politik çalışmayla açığa çıkarmak, sal tes.. 



EDEFLER 
HAZıRLAMASıNDA YATMAK

BU NEDENLE, IŞÇI sıNıFı HARE
AçıSıNDAN, DEMOKRATIK HEDEF
ıÇIN MÜCADELE ILE SOSYALIZM 
MOCADELE, BIRINCISI IKINCISINE 

.; 'hGJP;IU, BIRBIRIYLE sıKı· ILIŞKI IÇIN
FAKAT ASLA BIRI DIGERININ YERI
KONAMAYACAK OLAN IKI MÜCADE-

limiyetçi ve "501" maceracı eğilimlere karşı yoğun bir 
ideolojik mücadeleyi üdürmek, gUncel bir görev 01· 
maktadır. 

DEMOKRASI MüCADELESININ IKI YöNü 

Demokrasi rrilcadelesi ile sosyalizm mücadelesi 
arasındaki ilişkilerin sağa ve "501"3 doğru çarpıtIIma
sı, demokrasi mücadelesinin iki yönlü karakterinin an· 
liŞılamamasını dayanmaktadır. 

Demokrasi mücadelesi şu anlamda iki yönlü bir 
içeriğe sahiptir: Birinci olarak, kapitalist toplum düze
ni içindeki demokntik hareketlerin, işçi sınıfı ve 
emekçi kitleler için çok önemli mevziler kazanılması
nı sağlarmkla birliktt, tek başına, toplumdaki temel 
sınıf mevzilenmesi"i deiiştirebllrneleri ve gerçek bir 
demokr.uinin kurulup Geliştirllmesl"i sağlayabilmeleri 
asla milmkün değildir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için 
burjuva demokrasisinin sınırları �ılarak sosyalist bir 
perspektife yönelinmesi, işçi sınınnın sosyalizmin za
ferini sallayacak güç�ri sürekli olarak oluıturup ha
zırlaması zorunludur_ Demokratik hedeflerin tutarlılı
ğı ve kazanılacak mevzilerin sağlamlılı da, gitgide da
ha çok, sosyalist perspektifle iliıkllerinin kurulmasına 
bağlı hale gelmektedir. 

Buna karıııık, ikinci olarak, iıçi sınıfının ve emek
çi kitlelerin sosyalist hedeflere yaklaştıralması ve ha
zırlanması, siyasal eğitim kazanması, sosyalizm müca
delesinin siyasaı �çlerinin olgunlaştınlıp örgütlenme
si, işçi sınıfının rrijttefiklerinin nihai hedefler için de 
kazanılması, ancak işçi sınıfının genel demokrasi mü
cadelesine aktif olarak katılmasıyla mümkün olabilir_ 
Işçi sınıfı, genel demokrasi mücadelesindeki yerini 
alarak ve emekçi yığınla" bu mücadeleye katarak, 
toplumsal gelişmedeki öncülüğünü kanıtlayacak, sos
yalizme giden yolda en geniş ittifakları kurup gelişti
recektir. Sosyalizm mücadelesinin siyasal ordusu, de
mokrasi mücadelesinin siyasal ordusuyla birlikte ol· 
gunlaştarılıp geliştirilecektir. . 

"Sosyalizmi, işçi sınıfı ve emekçi kitleler, hem 
doğrudan sermaye sınrfına, büyiik burjuvaziye karşı 
verilen mücadelede, hem de olabildiğince er. geniş de
mokratik güçler birliğini gerçekleştirme çaba ve uğra
şında öğrenecek. lşç: sınıfı partisinin önderliğinde 
öncelikle somut sorun ve talepleri için mücadele ede
rek, böylece 'sosyalizme yaklaşarak' ve o bütünsellik 
içinde yaparak öğrenecek, örgütlü mücadele vererek, 
uğraşarak." (Behice Boran, "Sosyalistler ve CHP", 
Yüriiyüı, 28 Şubat 1978). 

Işçi sınıfı hareketi için genel demokrasi mücade
lesinin önemi, bu mücadelenin kazandıracağı mevzi
lerde olduğu kadar, ondan daha çok, bu mevzilerin 
sosyalizme yönelen daha ileri hedefler için mücadele
ye basamak olabilmesinde, işçi sınıfını ve emekçi kit
leleri sosyalist hedefler 'için mücadeleye hazırlaması n
da yatmaktadır. Bu nedenle, işçi sınrfı hareketi açı
sından, demokratik hedefler için mücadele ile sosya
lizm için mücadele, birincisi ikincisine bağımlı, birbi
riy� sıkı ilişki içinde, fakat asla biri diğerinin yerine 
konamayacak olan iki mücadele biçimidir. 

SA� VE SOL ÇARPıTMALAR 
NEYE DAYANıYOR? 

Sağ teslimiyetçi akımlar, menşevizmin doğuşun
dan ve Ikinci Enternasyonal'den bu yana, demokrasi 
rrilcadelesinin sadece bir yanını alıp abartmaya çalış
mlılMdır. Bu mücadelenin, gerçekte sosyalizm müca
delesi Için bir hazırlanma ve güçleri toplama aracı 
olan kazanımlarını, kapitalizmden sosyalizme kendill· 
ğinden geçişin basamakları olarak göstermişıerdir. 
Böylece iıçi sınıfının sosyalist hedeflerinin demokra
tik hedefler içinde eritilmesinı, yil da sosyalizm müca
delesinin bilinmeyen bir geleceğe bırakılmasını savun
muılardır. 

"Sol" maceracı akımlar ise, Troçkizmin "sürekli 
devrim" teorisinin boy göstermesinden bu yana, de
mokrasi mücadelesinin kapitalist toplum düzeni için
deki sınırlı niteliğini abartarak, nihai hedefe ulaşmak 
Için hazırlık aşamalarının zorunluluğunu reddetmiı
lerdir. Bunlar, iıçl sınıfının en geniı demokratik gUç
lene ittifak kurabilme ve demokrasi mikadelesine ön
cülük edebilme yeteneğini yok saymışlar; işçi sınıfı
nın ergeç mUttefiklerinin ihanetiyle karşllaıacaAınl 
öne sürerek onu tek başına cepheye sürmeye kalkmış
lar; keskin "sol" bır lafazanlıkla sınıf mUcadelesinin 
bütUn demokratik görevlerine sözde "sosyalist" hedef
lerle karşı çıkmışlardır. 

Bu çizgi, gerçekte, işçi sınıfına sadece sosyalist 
görevleriyle uğr�mayı salık veren, demokratik talep
ler Için mücadeleyi olduğu gibi burjuvaziye ya da 
onun belirli bır kesimine teslim eden, böylece bir yan
dan maceracılığa, diler yandan r.eslimiyetçiliğe savru
lan anliilyııın ürünüdür. Menıevizm ile Troçkizm iilra-

sındaki yakın akrabalığın ideolojik ve politik tc�li 
burada yatmaktadır. 

ÖZNEL VE NESNEL KOŞULLAR ARASINDAKı 
ILIşKI 

BugUn dünyanın pekçok ülkesinde ve bu anıda 
Türkiye'de, sosyalizme geçişin nesnel ön koşullarının 
hlZla olgunlaımasi lle, sosyalist devrimin öznel koşul
larının gelişmesinin görece yav�lığı arasındaki uyum
suzluk, her iki uç yöndeki çarpıtmalar için bir zemin 
yaratabilmektedir. 

Sağ teslimiyetçi akımlar, bu uyumsuzlulu sosya
lizme geçiş için sosyalist devrimin zorunluluğunu red
detmek için kullanmaktadıriar. Sosyalizme geçişin 
gerçekleşebilmesi için, kapitalizmin kendiliğinden 
sosyalizme dönüşeceği bir " anı �ama"nın beklenmesi 
gerektiğini öne sürmektedirler. Bu görüı, Türkiye'de 
biraz değişik bir biçim altında savunulmaktadır. TIp 
Genel Saıkanı'",n, DISK'in 6. Genel Kurul'unda yap
tığı konuşmada belirttiği gibi, "sosyalizm için müca· 
delenin bir sosyal demokrat �amadan geçeceği ilk 
kez Türkiye'de keıfedilmektedir." (Yüriiyüı, 27 Ara· 
lık 1977). 

Sosyalizm mücadelesinin bir "sosyal demoknt 
�ama"dan geçebileceği görüşünü, zımni olarak da ol
sa savunanların arasında, yine bilimsel sosyalizm adına 
hareket ettikleri iddiasında olanlar da yer almaktadır. 
Bunlardan bazı çevreler, S Haziran 1977 seçimlerinde 
"burjuvazinin ilerici kolunun" temsilcisi saydıkları 
CHP'"in desteklenmesi çağrılarını, '"Türkiye'de bu
günkü koşullarda devrim sürecinin aşamalı bir geliş
meyle, 'geçiş devirleriyle' ilerlediği, büyük sıçramala
rın bugün için mümkün olmadığı" gerekçesiy� haklı 
göstermeye çalışmışlardır. Söz konusu çevrelere göre, 
bu durumda güncel olarak ulaşılabilecek hedef, ancak 
"sınırlı da olsa demokratik bir programla Çıkan burju
va muhalefetinin hükümete gelmesini sağlamak" ola
bilirdi. Bu görüş, aynı zamanda, kapitalist toplum dü
zeninde yapılan seçimlerin sennayenin egemenliğini 
sanmak, sosyalizme yönelmek yönoode herhangi bir 
sonuç veremeyeceii gibi "sol" gerekçeierle de des
teklenmek istenmiıtir. 

Bu yaklaşım, açıkça, devrimci hareketin görece 
yavaş adımlarla ilerlediği dönemlerde demokratik he
defler Için verilen mücadelenin, bu arada panamenter 
mücadelenin gerçek niteliğinin kavranamamasını y�n
sıtmaktadır. Bu yaklaşım, demokratik mücadelenin 
hedeflerini, sadece kısa vadede sağlayabileceği kazôi
nımlarla sınırlam�kta.; demokratik mücadelenin (bu 
arada seçim niicadelelerinin) geniş kitle�ri eğitmek, 
onları sosyalizm için mücadeleye hazırlamak, iıçi smı
fının emekçi kitleler arasındaki otoritesini güçlendir
mek yönündeki birincil işlevini görmezlikten gelmek
tedir. "Oünyada hiç bir demokrasi, sınıf mücadelesini 
ve paranın sınırsız egemenliğini tasfıye edemez. Oe
mokrasiyl önemli ve yararlı kılan bu değildir. Demok
rasinin önemi, sın rf niicadeJesini genişletmesi, �çık ye 
bilinçli hale getirmesidir. Ve bu bir faraziye ya da bir 
dilek deAII, bır olgudur." (V.I.Lenin, Toplu Eıerler, 
Cılt 18, •. 335). 

Nesnel ve öznel koşulların olgunlaşması ara�nd�
ki uyumsuzluk (eşiuizlik), "sol" maceracı akıml�nn 
gellıme.i üzerinde iıe kMlıt uçtı etkili olmaktıdır. 
Bu akımlar, kendiliğinden devrimci heyecanların hızla 
yUkselmesine karşılık devrimci hareketin görece yavaş 
adımlarla ilerlemesi karşısında, bazı toplum kesimleri
nin devrimci sabırsızlığını, onlan maceralara .sUrülde
rnek, devrimci süreci yap�y yollardan "hızlandınn�k" 
için kullanmaya çalıımaktadırlar. Işçi sınıfı panlleri
nın, sosyalizmin zaferirli sağlayacak siyasal g(Jçleri ol· 
gunlaştırmanın başlıca araçlarından biri olarak gör
dUklerl genel demokratik mllcadeleyi bütünüyle ",<i
detmektedirler. 

Gerek sağ teslimiyeıçi, gerekse "sol" rmteraCl 
eğilimler, geÇmlıte olduAu gibi günümüzde de demok· 
rası ve sosyalizm mücadelesinin karıısmdaki başlıca 
ideolojik hasımlar arasındadır. Demokrasi mücadelesi· 
nın ideolojik alandaki baı dUşmanları olan gericlli�in, 
faşist demagojlnln ve antikomünizmin yanı sıra, de
mokrasi mücadelesinin sağ ve "sol" baltalayıcılarına 
karşı da son derece uyanık olmak zorunludur. De· 
mokrasl mUcadelesiyle sosyalizm mUcadelesinin, işçi 
sınıfı hareketinin gereklerine uygun olarak başarıyla 
birleıtirllebllmesi, her iki eğitime karıı da ısrarlı bir 
Ideolojik mUcadeleyle mümkün olacaktır. 



Kredi ıe Yurılar 
Kurumu 

seclmlerl ıe 
, 

düşündürdükıerl 
Anlwa'da Cemal Günel alanından 

Topraklık'. dolnı çıkan cadde üzerinde 
uzunca bir süreden beri komandotann 
lşgall altında bulunan kllIliılıklı lkl bina 
vanlı: Nıade Yurdu lle KredI ve Yurtlu 
Kunımu ... Bunludan artık sadece bır ta· 
ne&! komando Işgall alımda. Kredl ve 
Yurtlu kunımundakl faşist Işgal, olay· 
lı geçen genel kurul soDunda bir ölçü
de kınldı. 

Genel Kunıl'un yapılacagı gün sabab 
Kredi ve Yurtlaı Kurumu binasının ö
nünde dızı dlrl bakan uabalan, yüksek 
bürokratlara -ait makam arabalan vardı. 
Arabalann 'bulundugu mmda sükunet 
IWdmdl ama, uabalann sahlplerlnln 
ıçınde bulundugu kongre aalonu ıçın 
aynı şey &ÖYlenemezdl. Kongreyl balta
laınak ıçın » ve MHP ınlllelveklllerl 
aalonda ılkılk kaıgaşabk yuatıyordu. 
Bunium başını » ınlllelveldUerl ömer 
Banıtçu ve "genç kızlann pantalonlan
na Imza IlllWlyla tanınan Giiteldn Kı
zıh4ık lle MHP'U Sadl Somuncuoglu çe
kiyorlardı. Daha sonra ''Meclis'In kavga
cı ınlllelveldU" Mü/II Bayraklar da takvi
ye olarak bu eklbe katıldı. 

Y &aa gereRI kongre başkuu olan 
Gençlllt ve Spor Bakuu Yüksel çakınur 
bu eldbln ruu ve sözlü tecavüzledne rag
men konutmaanı sürdürdü. Yutlann 
>nIIILi1 yuvalan olmaklan kuıtanlacaRını 
beUrltl. 

Içerde tarlı.şmalar sürerken dışarda 
da sayılar i SO'yi bulan ERilim Ensııtii .. 
rı Müdürlerı kongre delege&! olduklan 
balde kongreye aimınadıklannı Ueri 
lii!\iyor!anlı. MHP eRllinıll olduklan bl
llnen bu "delegeler" ulında delegeUk ni· 

teURI taşımıyorlanlı. Yasaya göre bu ku
rumlum Bakanlıklan ayn bır tüzel ld
şlllklerl yoktu. Bu nedenle kongrede 
ERIlim Ensııtiierlnl temsil yetld&! sade
ce MUU ERIlim Bakanlıgma alttl. 

Kongre'de yapılan seçimler sonunda 
yönetim kurulu tümüyle deRtştl. Univer
siteleri temsUen LütfuUah Aksungur ve 
Cengiz Pınar, Akademi ve Yüksek okUı
lan temsilen Reşat Kaynak, Mallye Ba
kanlıRından Mebmet AydoRdu, Spor Ba
kan!ıRından Halll Aldf Güven ve dlRer 
kurumlan temailen Sabahattin Erman 
yönetlm kuruluna ezIcl bır çogunlukla 
seçUdUer. Ancak KredI ve Yurtiar Kunı
mu 'nun komandolardan temlzlenmeslnl 
Yaşar Y�dınrn engelledl. Yurtiar Kunı
muna baRh olan yurtlum büyü bır ça
RunluRu faşistlerin �linde oldugundan 
öRt<nd temsilclsl olarak Yaşu Y�dınrn 
otomatlkman yönetlm kuruluna girdI. 
Kongre CHP açısından 6-1 gallblyeU. 
sonuçlanmıştı-

Son kongre de göaterdl kl KredI ve 
Yurtlar Kurumu 'nun yapısı demokratik
leştlrUmedlkçe, yurlluda kalan öRrenCı. 
lerin tenW1clsl tüm öRrencllerin oylany
la seçilmedikçe, Yurtlaı kurumunda pek 
fazla bır şey yapmaya Imkan yoktur. 
Yöneıım Kunılu yapısı gereRl lklidanla 
bulunan parti ya da partıler topluluklan
na Kuruma tam egemen olma olanslını 
saelamaktadır. Yönetim Kuru1u'nun Ma
Uye BakanI�1 tenısUCıSI, Spor BakanlıRı 
tem&llclsl ve dlRer kurumlu temsilcl&! 
olarak seçilen üyeleri tamamen Iktldar 
tarafından beUrlenmektedir. Bu durum 
siyasal Iktldann Kurum üzerinde tam bır 
egemenlik kurmasına yol açmaktadır. 

l ___ B_ir_te--=-m=iZ=I.=ik-=-d.=.a:=h:...:..:a=--_J 
25-26 Şubat tarlh)erlnde B..,n-Iş 

Sendikaamın 61. Genel Kurulu yapıldı. 
Hep söylenir, kongreler örgUtlerin yaşa
mında bırer köşe taşı, Ueri bırer adun
dır. Y.p�an larIışmalar, alınan wular 
hep buna yöneliktir. Yönelik olmuı 
beklenir. 

ı,veren örgütlerinin y:ı da hayvanse
venler derneklerinin kongrelerinden söz 

..... etmedlelmlz açık. Ya da san sendikala
rın. 

Son birkaç yılın hemen hemen bUtün 
.. ndlka kongreleri yukarda &Öyledlkleri
ınIzln ter&Inl Çıkanlı. DISK üye&! Burban 
Şabln 'In 6ı. Genel Kurulu da böyle ol
du. Sendlka ıyıden ıyiye Burhan Şabln' 
In sendikası oldu. 

Burhan Şabln döne döne başı dön
meyenlerden. öyle görünüyor. Daha bır 
çok kere dönebilir. özgün ve hızlı dö
nU.lerin adamı' olma yolunda kararlılık
la Ilerllyor. 

Burhan Şahbı yakın zamana kadar 
KemaJ Türkler'In yaramaz çocuklarından

dı. Sonra vlZgeçıı. Yaklaşan tehlikeyi 
... mlş olmalıydı. Nlteklm DISK 6. Ge
nel Kurulunda olanlar Burhan Şahin'in 
uzağı gôrebild1elnl daıruladı. 

Uurhan Şahin şimdi de Abduııah 

BaştUrk'Un yarunaz çocuRu olma yolun
da. Sl. Genel Kurul bu yönde-atılım, bır 
adım. Burhan Şabln'ln kendl&! kadar 
hızlı dönüşlere alışkın adamlara Ibtiyacı 
var. 

Baam-Iş Anlwa şube başkanı bu yol
da bır engel olduRu ıçın 61.Genel Kunı
lun nerdeyse tek konwu oldu. Burhan 
Şabln bır zunanlu IYI anlaşt�ı Şube 
Başkanından kurtulmak ıçın, kongre ön
ceal sabablara kadar Çalıştı. Sayfalar do
luıu yazı yazdı. Herkesln eUne bir kaRıt 
tutuşturdu. O güne kadar dut yemiş bill
bill gıbı duranlu, kongrede bülbill gıbı 
ıakıdı. Burben Şabln'l öve öve bltlr .. 
medller. Ankara ,ube başkanını yerden 
yere wrdular. 

Şube Baıkaıu Kongre kuanyla Ibraç 
edlldl. Gerekçe "sendlkanın büllJnlüğüne 
zarar vermek" _ 

Evet, bır kongrenhu daha en önemlı 
özeUlRI taaftyecUlk oldu. Kaşarlanmış 
sendika yönettcileri bır kez daha en kıv
rak oyunlanru sergileme fırsatı buldu. 

Ama nereye kadar. Pazara çıkmadık 
ıpııaı kalmayana kadar belkl. En fazla 
o kadar. Ona da az kaldı. Basın-Iş'ln 
Burban Şahın 'In talım sab ... olmadıRı 
Inl14llacak. 

Kurumun kendlsinden beklenen amacı 
lam oluak gerçekleştlrebllıne.l lçln baş
ta kururnda çalışan lşçUer olmak üzere 
Kurum faallyellerinden yararlanan tüm 
öRrencllerln ve özerk ünivenlte temsilci
lerinin yönetime direkt olan.k katılımmı 

&agIarnak gerekmektedlr. Yurlların dna
yet şebekelerinin karargabı halıne geıı
rUme&lnl önlemenin tek yolu KredI ve 
Yurtlaı Kurumu 'nun özerk ve demokra
tik bır yapıya kavuşturulınumdan i"ç
mektedlr.� . 

Devlel 
malı 
denız 

Birlnd lkincl Milliyetçi Cephe hükiımetleri döneminde MSP'nln IıIlklOnet 
içinde bulun� bu partiye bazı devlet k...-umbrında örgütlenme olaNiJrlI 
vermişti. Vakıflar Genel MüdlO-Iüğü ve S_.nk'ın .... Iş kadro oı.n.kı.n 
MSP militanları için cömertçe kullanılmıştı. Gel zaman, git zaman devir de
ğişti. Hükümete CHP geldi. Bu ar.ıda S_nk d. CHP'1i b.lcan Kenan Bu
lutoğlu'", devredildi. Bulutoğlu'nun Sümerbank Genel Müdlirünü gömıden 
alacağı ,öylentilerinin yaygınlaşmaya başladığı sır.ılarda elimize MSP'nln yan 
kuruluşu Akıncılar Derneği Ankara Şubesi'ne ait " tebemı .... buzu" I"çtl. 
Makbuz ol;ıian b;ıi.ş makbuzlarına benziyordu. Ancak biraz kar,şt"'lınca 
pek de öyle ol;ıi.n bır makbuz olmadığı anlaşıldı. 14n sayılı ve 24 Şubat 
1978 ","hli makbuzda Sümerbank Genel Müdllrl!iU ıa .. fınd.n.AkıncıIar Der
neği". be, yllz lira b;ıiışlandığı belirtiliyordu. Makbuzdaki kayrtlara göre, 
Akıncılar Derneğlne ıçel Vurdu bin uç yüz li'" çorum Vurdu d. bın ll .. b.
ğlŞta bulunmuştu. Ayrıca Muh ...... m Gökhan Uç bın, Galip Vakal bın yüz, 0-
mer Dınler bın yllz li .. b;ıiış vermişlerdi. Biz bu yardım .. ver kişilerin kimler 
olduklarını çok "merak" ediyoruz. Merak ettiğimiz bır şey daha var. I,letme
ler Bakanı Ken.n Bulutağlu bu derneğe devletin kasasından be, yllz li .. ve
renler hakkında ne gibi bır Işlem yapacak? 
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iGO iHANETiNiN 
HESABı 

SORULACAKTıR 
Ankara'da Erkunt Makina Sanayi 

A.Ş. de ikl yıla yakın süren bır müca· 
dele sonunda, Maden-lş yetkiyi aldı. 
Oaba önce yetkili sendika Iqlst Türk 
Metal Sendlkasıydı. Ekim ayından bu 
yana toplu sözleşme görüşmeleri sürü
yor. 

Yetkiyi Maden·lş'in almasıyla birlik
te işyerinde patronun baskılan arttı. 
Işten çıkannaiar hızlandı. lik olarak 
Türkiye Işçi Partisi üyesi Işçiler Işten 
at�dı. O zamana kadar at�ao TIP1i lş
çüerle tanışmamış oLan bır IG01i, "Hep 
TIP'llier alılıyor, bu ne Iştir yabu?" di
yerek "üzüntü" ve merakını bildiriyor
du. ışten atmalar bundan sonra da de
vam etti. Kısa bir müddet sonunda 100 
yakın Işçinin Işine son verilmişti. Buma
rmiçlnde adı geçen IGO II de buiunu
yordu. 

SLOGAN VE MARŞ YETER Mi? 

Burada siyaset olmaz" 
- "Sen söyleyemezsen ben söyleye· 

yim. Arkadaşlar, ben TIP üyesiyiin. Kü
çük hesaplar ve particilikten kastedilen 
budur. Hepiniz beni tanıyorsunuz. tş
yerinde sendika için ÇalıŞıP. çalışmadı
Rmıı da biliyorsunuz .... " 

- "Sus, sana söz hakkı venniyorum." 

IGO AFIŞLER!? 
Bu tartışma üzerine "eylem" konul· 

du. Topu topu 40-50 civarında afiş ge
tlrUdi. Buniarın bir kısmı OISK'in 1 Ma· 
yıs afişle,; ve çoluniulu, 19 Ocakta 
IGO nin düzenledlll bır gecenin duyuru 
afişleriydi. Bu "eylem" de mantık çok 
basttti: Vakti geçmiş IGO afişİerinin ya
pıştırılınasına TIP'llierin kat�aya�ı 
böylece de m'lilerin sendikanın ortaya 
koyduRu eylemlerde görev almadılmın" 
kanıtlanıııış 01a�1 hesap ediliyordu. 

TlP1i Işçilerin diler Işçilere bu aii,
lerin IGO afişleri oldulunu ve &aat 16. 

00 da yapılan bu afişlemenln gerçek 
amacını anlatmalan üzerine, tGD'liler bu 
işçilerin üzerlerine saldırdılar. Saldmya 
ulrayan Işçilerin ve dilerlerinin soluk-
kanlı tavulan olayın-büyümesini engelle-
di. 

Oaba sonra IGO'll başteınsiicl, bu ıkı 
işçinin bundan böyle toplantıya alınma
ya�ıru söyledi: "Meden-Iş sendikası 
şimdiye kadar birçok ınikrop lenılzie-
misti. Ere�II'de· tamizlemiL..lluna'da 

tenılziemişti. SeUm Mabmutol!u gibi bir 
"mIIaop"un kulalından tutmu, "tık" 
diye alıverıniş sendikadan." 

Meden-Is 2. Bö!Rede oynanan oyun
lar şimdlUk bunlu. Bu oyunu oynayan
lai ve oynatanlar rabat olmasıniar. BütUn 
bu oyunların ve Ihanetledn hesabı ıoru
lacaktır. 

Sendika yöneticileri, Işten al�an lşçl
Ieıl teknr işe aidıracaklarını söylüyor
lardı. Daha sonra be "bunun imkansızlı
ı .. " anIalt�ar, işçııere teker teker iş 
bulacaklınna dair &öz de verdiler ama 
bu dı olmadı. Bölge teınsiicillnin, bır Iş
çiyi kendisini Işe aiması Için gönderdiR! 
zat aynı işçiyi kendisine iş bulması için 
Bölge temsUclsine gönderiyordu. 

Yü RüYüŞ'okurlarından 
Sendikada, at�an Işçiler ıçı belli gün

lerde toplantllar f düZenlendl. Toplantı
da, sözleşme görüşmelerinin deRerlen
dirllmesl, ıtı.lan işçilerin durumunun ne 
01a�1 gıbı konuiardan çok birtakım 
ıloganlar ve marşlarla yetinilıyordu. 

Sendika lokaiine giden, Biri Erkunt' -
tan dileri başka bir Işyerinden daba ön-
ce atılan ud TİP üyesi, oraya çöreklen
miş olan IGO'Ulerin çabasıyla lokaiden 
kovulduiar. IGO'llierin tek gerekçesi, bu 
kişilerin "sendikaya üye gözükmemiş 
oluşu" Gerçekte ise lkl işçi de seDdika
nın üyesi idiler ve sendikal çalışmadan 
dolayı işten atalmışlardı. 

HANGI EYLEM? 

Bu olaydan ıoora TIP'U lşçııer diler 
Işçilerle bırlıkte sendikaya glttııer. O 
&ün, Erkunt'tan at�an Işçilere 1000'er 
Ura puL daRıtılawtı. Adı, ııoyadı, adre
.1 yaz�ı, para mıktan bem olmayan bır 
Usteyle 50 civarındaişçiye para verilece
II açıkiandı. TIP'UIerin adı bu listede 
yoktu. Bunun üzerine-bir TİP1J Işçi 
"Sendikal çaiışmadan dolayı Işten ahI· 
mı, ve halen Iş bulamayan bütün işçi
lere para verilmesinin gerektiR!" ni söy
ledi. Verilen cevap "Lilte dışı kaianların 
sendikaya gidip gelmedl!I, oendikaıun 
koydu!u eylemlere kat�edıAı, aslında 
birtakun küçük hesaplarla, partleUIk he
ııplanyla Işe girdikleri bu yüzden de 
böylesi adamlara işçilerin alın teriyle ka
zandıkları pararun layık olmadıA:ı yolun
da ldL. Bu sözleri söyleyen IGD'II baş
temsilci, Tlpıı Işçilerden en lazla 1 ay 
önce Işe girmişti. Aynca, TIP'lIIer de
vamh sendikaya gidip geliyorlardı. Bu 
süre zarfında öyle ortaya konulan "ey
lem" falan da yoktu. Küçük hesap ve 
particili�e gelince: Açık�a söylenmek 
Istenen ama söylenem�yen. kişilerin 
"Tİp iJyesi olmalan ve I,yerlnde TİP 
pl"Opaı:andası yapmalan" ldl. Bundan 
sonra ı..ı konuşmalar çok daha "i1gtnç"tl 

. "Ne)'mllj bu küçük hesaplar, parti
ciliı... ac;ıkça söyle de herkes duysun" 

. "Soyleyemem, burası sendıkadır. 

• Mu .... fa Saral 
ERE�LI 

YüriiyÜfün 160 . .ay,.ında Erdemiı' 
olayına delimlmı,ti. Bu danışıkıı grevin 
yankılorı deoom ederken yeni binolan
na ta,ınan Türkiye Moden-l, tendikoıı 
üyeleri bu kez de .ndika içi ,orunlorla 
karşı karşıya ,eldiler. Şükrü Ozbayrak 
ve yandOf kadrolarının göreuelen alınma
ıından .onra Tiirkiye Meden·lş Sendika
,ının yen'i ba,tan örgütlenme'ini, geli,ip 
güçlenmeıini göreu bilen Erdemirli 
ilerici, ıoıyal;,t işçiler ıendikada göreu 
olarak geceli giindüzlü çalışmaktadırlar. 
Şükrü Ozbayrok iıe kurdulu 'an DeIJ
Meden-l, ıendikClında işçi ıın,',na iha' 
net etnule detıom ediyor. 

Böyleıine kanna,ık ortamda ydma
tUm kararlı bir biçimde ,endikal f(Ulli
yetleri ıürdiiren ilerici /IOıyali" işçilflr 
dlfa karşı amanıu mücadele wrirlerken, 
bu kez ıendika Içinde bazı huzurlUzluk
tar bOfgöıterdi. ErelU Meden·l, örgüt
lennuılne ıendika eenel merkezinden 
yardım (/) olarak gönderilen ''ilerleme'' 
'iyaıetinin ıouunuculorı Işçilerin kara,.. 
lı, tutarlı mücadelelerim "it yapma "gö
rünümünde bozmaya çal"moktodU'. YÜ· 
rüyüş dergi,inin 160 . .ay,.ını küfiirle 
yınma giri,iml bu ıopık çiZllinln .amut 
giri,imidir. Ataden·l, genel merkezi adı
na ııenel .kreter yardımcııı ve E,ki,ehir 
bölge temıilci,ince ''işçileri toparlama" 
adına yaptı#ı, birUI' bozucu bu tauır i,· 
çilerin tepki.iyle karşılandı. Gerçekleri 
aborlma eRilimleri "MESS grevi lJe za
fer" Erelli'de de üdiiriilmek 'ıtenmek
tedir. Erelll'de Mad,n-I,'I IDIkım bir 
yapıya oturtup, ,ını' ve kitle "ndikacı' 
'ılını ı:ygulomak I",y,n lif bu görü, 
eITarında birl" en, lI,ricl, d,mokrat, 10.' 
yaU,t Işçiler Maden-ı," n  'ını( lJ6 kitle 
ıendikacıll/tı ilkelerini hayata g,çirmek 
için bir anJ)'a geldiklerim ,öyleyen ue bu 
miicodlleyl ba,anya ukı,tU'mak için bi,... 
k" n kadrolor, "yardım" adı altında ge-

nel merkezden gönderilen Zonguldak 
çeure.indeki lGD'lilere ihtiyaç duyma
dıkları"" gönderilen tıe gelen bu dışarı
dan insanların kendi içlerindeki birUli 
bozdtilunu t.ıe belirli bir ıiyauti yayma
y' ,!maçlodıhlarını, bu siYOlete ,iirekli 
karşı çıkacaklarını belirlmektedirler. 

Yürüyüş dergisine yönelen yırlma lif 
küfiir oloyı Ereıli'de ilerleme ,iyautinin 
i/lMı oldu. Yeni örgütlenmeye Maden·lş 
genel merkezinin izledili yanlış poUtika-
41 geçmi,ten günümüze ooran yanlış po
litakanın bir deoomtdır. Ama Erd,mir' 
in bilinçli kararlı mücocfeleci işçileri 
kauıanın içindedir. Taş,ma .uyla delir· 
men dönmeyecelinin de bilincindedir. 
Moden·lş "ndikoıını, .ınır "ndikoc"", 
haNından .aptınlmlUına karşı mücadele
de kararlı ue ı.rarhdırlar. Bu hareketi 
üstlenen ilerici, demokrat tıe ıoıyaUıt 
işçilerin birlili kararlılıklo 'iirmektedir. 
Yangından mal kaçınreaıına k,ndi ",i· 
yautlerini" öne ç,karlma tıe hakim k"· 
ma giri,imleri kitle içinde hayat bulma
yacaktır. 

• Canip Hasoğlu 
ÇORUM 

Bilmem dikkatinizi çekti mi' 19 Şu· 
bat Pazar günü ren/di gazetelerin birinde 
başıoy(ada koccmon bir haber oor. Iki 
büyük fotolral ile beraber. },tanbul'da 
3810 I'Ondeuueı.ı; 1256 otel kapatıldı. ha
yat kadınkır, .okakloro döküldü" dem·· 
yar. Gazetecilik açılından haber njtelili 
olabilecek bir konu. Uzerinde durma· 
mım nedeni konunun işleni, biçimL 

"Yürüyü," ıoyfalonmwn iyi tanıdı',· 
mız 'u " me,hur" pol;, ,eli Tanton 'ın 
çalışmaıOn ile rondeuu euler; bir bir ko· 
patılmış, oma oralarda çalışanlarda .0-
kakkım dökiilmü,ter. Haberin ueriliş bi
çimi ıon8aıyona yönelik. Dolal bir yok
IOfım. Ama amaçlanan başka şeyler de 
uar. önce Tantan gibikı" sempatik. 0-
lumlu lJe hatto vazgeçilmez olarak lanse 
edilmek j.teniyor. Ote yandan rondeuu 
eulerinin "toplumlOl işleui" oldu'u da 
u,toca .. wunuluyor. Heıaptar yapılıyor, 
'u kadar kad.n, 'u kodal' (edai bunlann 
bakmakla yükümlü oldu,u ,u kadar ki,L 
Toptam ı 3 ı bin kişL Şimdi bunların 
"ekmek" kap,ları kopandı. açlılo terke
dHditer. Söylenmek ;,tenen bu. Işte bjr 
"işmUk nedeni" (I). Habtlrde herşey 

oor. Seks duygukırım tahrik uar, "ahhk" 
bekçiliği uar, merhamet limlOr"'l lIOT. 

Amacım tek bir yazının incelenm,.; 
deliL Genel bir SOtuna delinmek için 
örnek venrıek. Sorun 1Ie_ konu.,nun 
.ermaye sınıfınca ele alın,,!, ideolojik 
propoganda, koşullama için kullanılışı. 
Seks. giiniimiizde kitle iletişim araçkır,. 
nın en çok kuUandıklanbjr motif. ''Mu· 
kaddesatç," gazetelerin pehlivan tefrilm· 
larının yanıbaşında ki re.imli romaradan 
TV'deki diziye, reklama kodar. Ci",,1 
duyguia,. hem tahrik edilmek hem bo,1tt 
altına alınmak için kulkınılıyor. Bunun 
elbette nesnel temelleri olmah. Toplu
mumuzda seksin bir .orun oldu'" mu 
hakkak. Bu konuda billli&izl/lin de yay 
gın oldu'u bir gerçek. Çok ıotan gaze
telerin sekı !Onmicır. için "ölüt" fiitu". 
kır. oor. Verilen ögiitlerin .oJt tibbı' yön
lerle sınırlı kalmadıımı. tutucu bir dün 
ya görüşünün aşıkınma.ında cinıe' Lo 
runların kullanıld"ını do göriiyoruz 

Cinıel .orunlonn ıal"kl, bir yaşarnde 
rolünü yadsımak olmaz. Bunların çol 
önemli bi,. kısmının toplumlOl ,;'teml. 
ilişkisi oldu'" açık. O kadar açık ki ele 
men sınıtror seks konularında hem "to 
buları" yaratıyorlor hem de duygu ıö 
mürüsiine büyük alırhk Ileriyorlar. Bı 
kadar önemli bir konuyu eg,men ideo 
lojinin ue onla"n yayın organlarının te 
keline bırakmak dolru olur mu' Top 
lumsol yaşamın her k"itinde yürütülme 
.i gereken ideolojik mücadele de urma 
yeye giiniillii oıarak akınlor terkedilmeli 
m;' V.teUk sekı konulU bu bakımdan 
tek örnek deliL 

Yıiriiyüş 'ün dıımokroıi. bcJRım.ul., 
'06)'alizm için mücadelede yayın alanın· 
da getirdili yeni anlayışla ıoyfalarında 
bu tür konulıra da yer IJerme.inde bü· 
yük yarorlor UClr'. lki nedenle: önce '0. 
yatilllerin .on amacının ıo" ıkh ue mut
lu inlOnl oluşturacak toplumlOl düzene 
ulaşma" oldulımu biler,k, mutlu ve 
lOliıkiı inaanı ,omutloyabilme� için. 
Ikjnci olarak .ermaye düzeninin tüm ah
laksızlıkların. "rgileyebilmek için. 

Yürüyüş'ün bu konularla utra,mClI 
belkj de bazı "deurimci" ıiY06etlerin 
çalpıtmalarına yol açabilir. Yayınlar.n
da do lOtOfabilirler. Niçin "mücadele" 
ettiklerini bilmeyen bu ",iya.tçiJerin", 
mücadele edenleri anlamaıln! be�leme. 
boş iyim.erlik olur. Onu:1 için bu tür yo· 
pılabilecek çaıpıtma.lara razkı Önem ue,.. 
mek gerekmez. 
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DONYADA YORDYOS 

SON SÖZÜ FRANSIZ HALKı SÖYLEYECEK 
12 ve 19 Mart tarihlerinde Fransa'da 

genel seçimler yapılacak. Fransız seçim 
yasasına göre ilk turda seçilmek için ge
rekli ç�unJueun (yazılı seçmen sayısı
nın yaı;ıdan bir fazlası) saelanamadıeı se
çim bölgelerinde, bir hafta sonra yeni
den sandık başına gidilecek ve bu ikinci 
turda en fazla oyu alan aday seçilmiş 
olacak. 

Komünistlerle sosyalistler arasındaki 
ittifakın iktidara gelme olasıhA'lrun yük
sekliei. dünya kamuoyunu Fransız se· 
çimleri ile çok yakmdan ilgilendiriyor. 
Fransa' da 1972 yılında Fransız Komü
nist Partisi, Sosyalist Parti ve Sol Radi
kaller, bir "Ortak Hükümet Programı" 
çerçevesinde "sol birUeı" oluşturmuşlar 
ve 1974'te yapılan cumhurbaşkanı se
çimlerinde tek aday göstermişlerdi. " Sol 
BirIi�in" adayı Sosyalist Partl Genel 
Başkanı Françols Mltterand'ın 1974 se
çiminde oylann % 49'unu aldı� hatu· 
lanırsa, önümüzdeki seçimlere gösterilen 
Uginin nedeni kolayca anlaşılabilir. 

IKINCI TUR BELIRLEYICI OLACAK 

1977 başlannda yapılan sondajlar, 
sol birli�in, oylann % 53'ÜDÜ alabUece�i· 
ni göstermiştir. Ne var ki, iktidar yolu· 
nun açılmasıyla birUkte, 1972 Ortak Hü· 
kümet Programının güncelleştirilmesi so
runu ortaya çıkınca "sol birlik" sarsıl· 
mıştır. BirliA'i yeniden oluştunnak için 
yapılan tartışmalar sonuç vermemiş ve 
" sol birlik" partileri arasındaki programı 
gtincelleştirme göıi.işmeleri 23 Eyllil'de 
kesilmiştir. Son hafta içinde yeni bir an· 
laşmaya vanlamazsa (ki çok şüpheli gö· 
zükmektedir) soi birli�i oiuşturan parti· 
Jer seçlmlere ayn ayn katılacak ve birin
ci turun sonuçlanna göre ikinci turda iz· 
leyecekleri politikalannı yeniden sapta· 
yacaklardır. 

Sa� cepheyi oluşturan güçler arasın· 
da da göıünürde bir bütiinlük yoktur. 
Ancak, sa�daki da�ınıkhk ve çekişmeler 
iktidar olabilecek durumdaki sol güçler 
karşısında, birinci turda olmasa bile ikin· 
ci turda mutlaka ortadan kalkacak ve 
mevcut düzenin devaınuu savunan bütün 
güçler birleşecektir. Birinci turda sa� . 
cepheyi oluşturan partilerden hangisinin 
adayı en çok oy almışsa, ikinci turda bü· 
tün sa� oylar o aday üzerinde toplana
caktır. Oysa solda böyle bir durumun 

. mutlaka gerçekleşece�i st'ylenemez. 
Daha önceki seçimierde de oidu�u gi. 

bi, sol cephenin diRer adaylan, yine sol 
cephenin birinci turda en fazla oy alanın 
Ithine çekiıseler bile, seçmenlerin ikinci 
turda ne yapacaklan beıu de�iidir. özel· 
Iikle, komünist adayın solun tek adayı 
olarak ikinci tura kabidı�ı bölgelerde, 

Seçim aritmttiği için delil, ilkeler için ... 
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sosyalistlerin ve radikallerin tüm oylan 
komünist adaya gitmemektedjr. 

SEçiM ARITMETlliı ıçlN DEliiL, 
ILKELER IçiN 

Böyle bir durumda, soi birU�in bo
zuınıasmdan en fazla komünistlerin zara· 
ra uRrayaca�, dolayısıyla da sol birli�in 
iktidara gelebilme şansının azalacaRı 
söylenebilir ve bu, salt seçim aritmetiRi 
açısından da doRru olabilir. Ancak, Fran. ı 
sız Komünist Partisi'nin 1972'de imza· 
lanmış olan Ortak Hükümet Programı' 
nın güncelleştirilmesi konusundaki tutu· 
mu, elbette seçim hesaplarinın ötesinde 
daha temelli bir nedene dayanmaktadır. 
Fransız Komünist Partisi'nln yıllardır 
oluşturmak için mücadele ettiRi "sol 
birlik", salt seçim kazanmak için oluş
turulmak istenen göstennelik bir birlik 
de�U, kapitalist topium düzenini de�i,ti· 
rebUecek bir birliktir. Böyle bir birli� 
gerçekleşebilmesi, mevcut kapitalist dü· . 
zenin şu ya da bu biçimde devamına 
olanak tanımayacak bir hükümet progra· 
mı üzerinde anlaşmaya baRlıdır. 

ANLAŞMAzulilN TEMEL KAYNAlil 

DiRer bir anlatımla. mevcut toplum 
dÜZenini daha ileri bir aşamaya götüre
bilmek için, bu düzeni belirleyen temel 
kapi"alist üretim süreçlerini kırabilmek 
gerekir. Çünkü bu üretim süreçleri, sade· 
ce mal üretmekle kalmayıp, aynı zaman· 
da toplumsal ilişkileri de üretmektedir· 
ler. Belli ekonomik süreçlere dokunma· 
dan, mevcut toplumsa1 düzenı deRiştir· 
mekten söz edilemez. Ortak Hükümet 
Programının temelinde hangi ekonomik 
yapıların ne şekilde ele alınacaRı konu
sunda anlaşma yatmaktadır. Bu nedenle 
de sosyalistler ve komünistler arasında 
sonradan ortaya çıkan anlaşmazlık da 
kamulaştınlacak şirketlerin sayısı ve be
lirlenmesi üzerinde doRmuştur. 

En genel çizgileriyle, komünistler ile 
sosyalistler arasındaki temel ayrılık, top· 
lumsal gelişmeyi farklı deRerlendinnele· 
rinden kaynaklanmaktadır. Sosyalistler, 
mevcut düzenin aksaklıklannı giderecek 
bir seri önlemlerle toplumun tedricen 
sosyalizme geçebileceRini öngöriirlerken, 
komünistler, toplumu şekillendiren ka· 
pitalist üretim süreçlerini kınnadan mev· 
cut toplumsal düzeni deRiştimıenln ola· 
nakslZ olduRunu savunmaktadırlar. So
run, burjuva Ideologlannm iddia ettikle
ri gibi "demokrasi" veya "çoRulculuk" 
de�iidir. Ancak hangi kapitalist üretim 
süreçlerinin kınlmasınm toplum düzen!· 
ni deRişUnnek için yeterli olabileceRi, 
mekanik biçimde çözümlenecek bir so-

run de�Udir. Siyasal ve' topiumsal güç 
dengesi iie yakından Ugüidir. 

SON SöZ 
HENüZ SöYLENMIş DElilL 

Bugün Fransa'da, Sosyalist Partl ile 
Komünist Partisi arasındaki tartışmanın 
odak noktasını, kamulaştırılacak şirket 
sayısının oluşturması bu açıdan bakıldı· 
�ında anlam kazarunaktadır. Ortak Hü' 
kümet Programı'nın 1972'de imzalanma· 
sından sonraki ekonomık, toplumsal ve 
siyasal gelişmeler çerçevesinde, Fransız 
Komünist Partisi programı güncelleştir· 
rnek istemiş;sosyalistler de, artan oylan· 

nın verdigi seçim sarhoşlu� içinde bu· 
na yanaşmamışlardır. Fakat henüz ıon 
sözler söylenmemiştir. • 

Bu arada, Sosyalist Partl'yi dHtekle
yen ve CGT'den sonra Fransa'nın ikinci 
en büyük işçi konfederasyonu olan 
eFDT'nin son günlerde ileri sürdü� ıs. 
teklerin daha çok Komünist pıırıı.ı'n1n 
isteklerine yaklaşmış olması da dikkat 
çekicidir. Siyasal tercihinin de�işmeınlş 
görünmesine raRmen Konfederasyonun 
bu tutumu, birinci tur için olmasa bile, 
ikinci turdan önce solda yeni bir anlaş. 
maya olanak sa�layabiiir. 

Şu anda seçimler tam anlamıyla orta· 
dadır. 

Sovyetler Biltiği'nde 

tüketim malı fiyatlan 

düşürülüyor 
Sovyetler Birliği'nde geçtillmiz hafta içinde beUrli tllkelim ..... ı.nn.ı 

fiyatları dUtii"üldü. Fiyatları dUtliilen ..... Iar arasında dayonıkl' tll<etlm mal
ları başta geliyor. Sosyolist ülkelerde izlenen fiyat politlkası, ııonel flyol d_ 
yinin sabit tutuIllWlnl amaçlar. Bu bakımdan, balı ..... lanı flyolmın dillll
rülmesi bazı maU,rda da fiyatlar., ylikaeldleblleı:otini gösterır. 

Fiyatiarı artırılan .. dO""'en ..... Iarın ,.çlmlncle '" flyollardaki dell
ıiklik oranlarının .. planlıWInda Izlenen yöntem bu bakımdan,llgIıı lIriinlerin 
aile tüketimindeki görece oiırlıklaroıı hesaba katmak zorundadır. Omeiln bır 
malın fiyatı iki katı artınıı ... , bunun ortalama ail. bütçelerine getirdiği ek yü
kü karıılamak için diler bir yada daha fazla malın fiyatında yon yarıya 01"",· 
yan fiyat dUtUklUğü gerektirebilir. Güdüien amaç geçinme endeksinin salMt 
kaimasıdır. Planlı ekonomilerde bu yoııa tüketim kalıplarının etkllenmesl saı}
Ianmış olur. 

Geçtilimiz hafta içinde Sovyetler Birliği'nde gerçekleıdrilen deilılk
lik bu bakımdan yaşam düzeyinin eriştiği boyutların bir göstergesi olarak yo
rumianabilir. Fiyatları düşürüten wünler arasında buzdolabı, telev;zyon alıcısı, 
kumaş ve giyim eşyalarının bulundulu bildiriliyor. Buna karşılık petrol ve 
otomobil tamiri, fiyatları artırılan mal ve hizmetler arasmda bulunuyor. 

Petrolde ve otomobil tamiri ücretlerinde izlenen yol özel taşıt iIlaclarl 
ile ulaşımın kısıtlanması, sınırlanması yönünde bir seçimin göstergesi oluyor. 
Petrolün fiyatının iki katı artırılması, aynı oranda olmasa bile benzin fıyatla. 
rı için de benzer bir değişikliğin yapıldığının düşünülmesine yol açabilir. Fa· 
kat planlı ekonomilerde, bir ii'ünün başlıca g;rdisinin fiyatının yükseltilmesi· 
nin o malın fiyatının yükselrMsine neden olması gerekmez. Nitekim, fıyatlar. 
da yapılagelen dejişikliklere karşın belirli mal ve hizmetlerin fiyatlarının hiç· 
bir zaman değiştirilmemiş olması bunu kanıtlamaktadır. Kent kitle taşın\iCllı. 
�I ücreti ve konut kiraları buna örnek olarak gösterilebilir. 

Fiyatlardıkı deiiıikliklere iliıkin belirtilebilecek bir dil .. konu, sözü 
edilen değişikliklerin geçinme endeksini sabit tutacak biçimde dilzenlenmesl 
yaıım kOlUııarının da buna baAlı oiarak sabit kaimasını gerektirmediAldir. 
ücret ve gelirler planlı bir biçimde düzenli olank artmakta olduğu Için, se. 
çinme endeksinin sabıt tutulması refah düzeyini siRkli olarak yükseltmekte. 
dir. Duyurulan son fiyat dellşikllklerinln zorunlu tüketim mallarından daya. 
nıklı tüketim mallarına dojru bir yönlendirişi Içermesi de böyle bir �lIşme. 
nin sonucu olmaktadır. 



iran: Emperyalizmin 

Orla-Doğu Jandarması 
18-19 Şubal tarihlert arasındaTebriz' 

de çıkan olaylar İran 'ın ıçınde bulun
dulu durumu daba bır günceUeştlrdl. 
BUlndll1 pbl bu tarihlerde çıkan olaylar 
lODUCUnda altı ldşl ölmüş ve yüzden faz
la inaan yaralanmıştl. Aslında bu olayın 
başladılı gösterı İran'daId baskı rejlml
ne karşı düzenlenen gösterilerden yalnız· 
ca bırt. Halkın ve ülke lçlndeld Uertci 
güçlertn delişık görünümlerde sürdür
düklert tepldler, gertci Şab rejimlnln 
uzun süreden bert Izledlll lç ve dış po
litikadan kaynaklanmaktadır. Bundan 
ötürü, bu politikanın temel noktalmm 
incelemek yararlı olacaktır. 

EMPERYAL�N PtyONU 

Binlerce politik tutuklunun buıun
dulu Iran'da, emperyalizmin ve güclü
mündek! Şah rejimlnin amacı mD'm ge
� petrol yataklarmm emperyalizmin 
çıkarlan dolmlMunda kullanılmasını 
ve Orta-Dolu ile blrUkte Hlnl Okyanu
sunun batı yakasm.ın İran tarafından 
kontrol edilmesinI sıllarnaktır. Bu ama
ca ulaşmak için; her türlü demokratik 
tepkiyi ezmek, rejim ıçın sınıfsal bır le
mel oluşturacak olan bir burjuvazi 
yaratmak, Şah'a güçlü ve modem bir or· 
du sallamak gerekiyordu. 

Bu alanlarda önemli adınılar da attıdı. 
Herkesin bU dili pbl, birkaç yrldan beri 
ülke ıçınde lIertci gliçlere karşı uygula
nan baakw büyük bır hızla artlı. neri
ciler, demokratlar, komünistler ya tu· 
luklandrlar ya da katiedlldller. Bu ope-

rasyonlarda blndokuzyiiz:elll1erln sonlan
na doıru cIA 'nın teknık yardımlan Ile 
kurulan Savak önemll blr işlev gördU. 

Dller önemlı bır uyruıama da, eko
nomik yaşamın demokrallkle,tlrtlmesl 
klsvesl altında, ortaya alrlan "Beyaz 
Devrim" uygıılanıuıydı. Yukanda da 
belırtıldlll pbl, bunun amacı bır yandan 
sömürülen kitlelerin tepklslnl kırmak, 
bir yandan da refahlan rejime borçlu 
olacak bir tüccar, küçük sanayicl katma
m yaratmak böylece rejime llerde gerek

.sinimduyacqı bır ldtle tabalU yaratmak. 

ASKERI VE EKONOMIK 
MÜDAHALE 

Ordu uzun süreden beri Orta-Dolu' 
nun en güçlU ordusu olma konumunu 
sürdürmektedir. Modem ve güçlü ordusu 
aracılıeıyla Şah, uzun zamandan beri 
y.rup tutuşlulu Orta-Dolu 'nun jandar
ması olma istelini gerçekleştirebilecek 
durumdadır. Daha şimdiden bu amaca 
uygun olarak Arap emirliklerinin bir ta
kım topraklan Işgal edilmiş ve Umman 
Kurtuluş Cephesi 'ne silahlı müdahalede 
bulunulmuşlur. Şab, Etyopya-Somali 
çatışmasında Somali'nin yanında yer al· 
ma tehdidinde bulunmuştur. Filistin da
vasına karşı İsrail'In yaıunda yer almış
tır. örnekleri çoRaUmak yerine, Şah 'm, 
ülke sınırlan etrafında ilerici devrimci re· 
jimlere izin vemıeyeceRi yolundaki de
meçleri amacın özünü açıklamakiçin ye
ıerlı. 

İran dlAer bir müdahale aracı olarak 

Burgiba Tunus 
halkına saldınyor 

TunUl'ta Ocak ayının sonunda sakl
yönetim Uan edllmesiyle başlayan ceUı
meler, dünya demokratik kamuoyunun 
kaygrlarmı büyük ölçüde artırmış bulu
nuyor. Son haftalarm bılançosu lçbıde 
bilinen düzineleree, hatta açıklanınayan 
yüzlerce ölü, binlerce yaralı, çok sayıda 
tutuklama yer ıbyor. Bu arada Tunw 
Genel işçi BlrUl1 Genel Sekreteri Habib 
Haşur'un ve başka pekçok sendika yö
neticisinin lutuklandılı bildiriliyor. 

Gerici Iktidarırun emekçUerin bakla
nna ve emekçi örgütlerine sa1dınlannın 
son birkaç ay Içinde ola�anüatii ölçüde 
yoRun1a.şmasl karş"mda, Tunus sendi
kalan geçtiIimiz 26 Ocak'ta genel greve 
pdllmeoi karan almışlardı. Gerici Hablb 
Burpba yönetiminin girişimleri, .. ndl
kal hareketin parçalanmasına ve yok 
edilmesine yöneliktl. Sendikal hareket, 
uzun süredir uygulanan " sefalet" politi
kasına karşı geniş emekçi kitlelerin tep
kisini öıgllllil olarak dile gelıriyordu. 

Emekçi halkı ezen bunalımın etkile
rinin başında, her geçen glin çok daha 
geniş yııınıan, özellikle genç emekçUeri 
kapsamına alan Işsizlik sorunu geliyor
du. Nüfusun yandan fazlasının 18 yaşın
dan küçük oldulu bır \ilkede, genç yı
Iınian Içine alan bır 1" IzUk dalgasının 
sonuçlan bir anda bütiin toplumu etkili· 
yordu. öte yandan gerici iktidar ücretie
ri mlen dondurmuştu. Buna karşılık tl
yaUann dörtnala artışı durdurulmuyor, 

Tunus halkı baskılın boyun eimeyecek 

tam tersme daha da hızlandınlıyordu. 
Emekçi halkın bu durumun karşısın

da, emperyalizooe sıkı ilişkiler Içinde 
bulunan bUyük burjuva çevrelerinin, Tu
nus ekonomisine akıtılan Amerikan do
larlanyla daha da palazlandınlması, tilkc· 
deki toplum,al çelişldleri alablldl�lne 
kesklnle,Uriyordu, 

GeçtiIimiz aylarda Uikede bır hükü
met bunalımı patlak verdJ. HUkümet bu
nalımı, emekçi kitlelerin taleplerine kar· 
şı Izlenecek polıtıka konusunda hUkii· 
met düzeyinde ortaya çıkan derin görl1ş 
aynlıklanru yansıtıyordu. HUkümet bu
nalımı, emekçi halkı kuşı daha yolun 
ve daha slstemıi bır baskı ve terör pollti-

da petro-dolarlan kuUanmaktadır. Fakır 
ülkelere yardım görüntüsü altında, İran' 
ın mali yudunlanndan yararlanan Zme, 
Sudan, MISll, Ordün, Suriye, Fas ve Tu
nus gibi ülkelere ekonomik baskı uygu
lanmaktadır. 

Dış poHtikada bu uygulamalar sürer
ken, içteld uygulamalar sonucunda hal
kın yaşam diiıeyi devamlı düşmektedir. 
''Beyaz Devrim" halka hiçbir ,ey gellr
memJş aksine yok.sullu�unu artırmıştır. 
S.raıel Iran halkının kaderi olmaya de
vam etmektedir. Ylllık enflasyon resmi 
kaynaklarca % 20-30 arasında gösteril
mesine ratrnen aslında bunun çok üze
rindedir. Konut klralan % 70,benzjn n· 
yatı % 30'un üzerine fırlanııştır. Tanm 
refonnu çok küçük bir kesime yaramış
lır. Iran'm Dotu ve Güney bölgeleri gıbı 
bölgeler modern dönüşümden naslbini 
alamamış durumdadır. Ulusal elitim 
sektörü, savunma ve güvenlik sektörleri· 
ne oranla çok cılız kalmıştır. Bütün bun· 
lar bir takım aksak!ıklara neden olmak
tadır. Iran'ın teknolojik düzeyiyle kar
maşık donatımlar arasındaki uyumsuz
luk üniIIm kayıplarıru getirmekledlr. 
Ekonomik ve toplumsal alandaki bu bu
nalunlara karşı eetlrilen her çözüm aslın
da çözümsüzmeü daha çok köriiklemek
tedir. Gite;ide köşeye sıkışan ve çüri..bren 

bu rejimin ayakta dunnasını sa�lamak 
ancak ilericilerin ve genel olarak halk 
kitlelerinin baslo altmda tutulmUlyla 
mümkün olmaktadır. 

Tüm baslolara, tutuklamalara, katli
amlara raA:men demokratik güçler müca· 
delelerini sürdürmektedir. Petrol sanayi 
başta olmak üzere ülke Içindeki genel 
sanayileşmeden dolayı Işçi sınıfı niceıık 
olarak büyük bır artıŞ göstemrl,lIr. Bu
gün Iran'da 5.000.000 dolayında ücretli 
bulunmaktada. Ekonomik mücadele 
doanıltusunda bile olsa işçiler grevler ve 
gösteriler düzenlemektedirler. poııtik 
alanda, başını İran işçi sınıfı partisi Tu
deh'in çektili muhalefet güçlenmekte· 
dlr. Parti son olarak rejloon delı,Urtl· 
mesi yolunda tüm demokratik güçlerin 
birleştirilmesi önerisini ortaya atmıştır. 
Durum Şah açısından vahimdir. Bu, 
Amerikan Senato Komisyonunun rapo· 
runda bile bellrtllmektedir. Rapon göre 
"Iran'da bır rejim deıışlklltl olanalı 
ciddi sonınlar yaratacaktır ve benzeri bir 
durumu önlemek Için gereklı tedbirler 
alınmalıdır." 

Her türlü baskıya ve dı, müdahaleye 
ralmen Iran demokraıık güçlert emper
yalizmin ve glidümündeld 1I"rici Şab re
jiminin oyunlannı bo,a çıkararak müca
deleyi sürdürecekler. 

Vorster yönetimi 
tutuklu siyahlan katIediYOr 

Geçdllmlı hofU ıçınde ırkçı Güney Afrlu Cumlıurlyed'ııdo Fçeıl yıl 

tutuklanmıı olan 10 siyah'" ceDOYlııde .ldiIIfl IÇıldandı. 
Vonıor yönedmlnln "Adalet" Blkanı 10 ld .... 1n _ nedenlorinl p!yle 

,çıklıyordu: 3 tutuldu ı..nıııııı ..... ıı. 3 1U1U1du  ı-ııkıan kıırIuIomamlı, 1'1 
"ıwı sonuaı" _.ının ...... cu ublMlın clltmill, ellerleri i . ..... llerIylo .. 

ölmllllII' 
Bu, Vonıer yilne!lmlnln ceıMVlerfndold .yaiı ıuıukhılam lIIIimUYIe 11-

allı oIırık yapıılı Ilk IÇlkJımI delllclr, B ... dın IInce do. blrçok tutukhı öı

..,lilk .. '"çısının "çeılıll nedoıılorle" öld11l0,çıklınm"ıır. V_r yöned

mi, insınlık dııı korkunç Iıkencelerte uılelllll �k .... Kılınnın tilllnıI1-
nü ülke balkından .. dilnya kamuoyundan ,lıleyemoıneklO, ancak birlikım 

mod'" .. çml, Y'lanlartı .uçluluklın "ynı_ya ç.ı"m,klıdır_ Oy .. BM ku

ruluılınnı boilı blrçok ,,,,,ıımıı heyeti, Güney AfrIk, Cunılıuriyed'ııdo tu

tukluları Iıkence yapıldılını, çok .. yıılı tutukı ...... böyleoo ilkIIrIIlılllilnü 

defalarca S.lptam1tUr. 
Irkç ... Vorsıeı- rellmlnln In .... lık dııı yilıll h« I"ÇOn SOn bl ... dahi ,ç", 

çıkmıklıdır. Uluslır_ı kunıluılınn Von ... rejimi ... 'Lo Afrlki'dıkl diler 
ırkÇı yönedmle .. Iwtl ,ldıAı kinrlır uYlUlanınoıı, ilin dünyadaki Ilerici JÜç

ler wkçılılın kesin olınl< tısfiyesl mileıdelesine blllınolıdııUr, 

kası.ndan yana olan en gerici gUçler lehi· 
ne çözümlendi. Tunus Derici sendlkalı"
nın 26 Ocak'ta ha,tattıKı genel greve 
karı� grevin daha Ilk , .. Uerinden lllba
ren, derhal poUs ve ordu kuvvetleri sUrül
dü. HUkümet kuvvetleri başkent Tunus 
sokaklannda göstertcUere karıı gellşlgU
zel ateş açıyor, çok saYıda emekçtyt ya
ralıyor, öldÜlÜyordu. Hükümete göre ölil 
sayuı 42 ldL. Ancak tanıklar gerçek ra
kamın bunun kat kal Uzerinde olduRunu 
belirtiyorlardı. 

Tunus'taki gelişmeler, emperyalizmin 
tUm Arrika kıtasında uygulamaya çalış
ttIı politlkadan ayn olarak ele alınamaz. 

Emperyalizm, kıtadakl Ueıtcl gelişmeleri 
durdurabilrnek, mümkün oldultunca dar 
bır alana haplOdebllmek amacıyla, hAlA 
kendı kontrolU allındaki gertcl rejimieri 
gUçlendlnneye çahşmaktadır. Tunus da 
bu rejimler arasındadır. Ne var ki böylesi 
lşblrUkçl rejlooerin Arrika kıtasının tü· 
mUnden tecrit olması süreci de hızla ller
lemektedir. Arrtka BlrU�1 Öıglllil, em· 
peryalizmin ajanlılını yapan yönetimle
re karşı gitglde daha kararlı bir tavırla 
ortaya çıkmaktadır. Afrika halkla". ger· 
çek dostlanyla düşmanlannı tanımışlar· 
dır. Her türlü baskı ve gericililin Afrika 
kıtasından temizlenmesi yakındır. 
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8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü: 

SSCB KURTULUŞUN 

SOSYALiZMDEN 

GECTiiiiNi KAIITLIYOR 
, 

8 Mart. Uluslararası Kadınlar Günü. 
1975, Uluslararası Kadın Haklan yılı. 
Kadına özgü gUnIer, yıllar. mus1ararasl 
erkekler gUnü yok. Uluslararası erkek 
haklan yılı yok. Demek ki kadın blr.o
run; demek kı bir "kadın sorunu" var. 
Erkek, toplumu tümü lle temsll ediyor 
da kadın bir sorun oluşturuyor sanki. 
Eşitaizllk ve baskı kadını çarpıyor önce, 
ve daha yo�n biçimde. Kadın, hlr so
nın, toplum içinde, aile ıçınde. Ekono
mik, politik, ideolojik yöruerlyle tüm 
Y"'iarDJ ilgilendiren karmqık bır sorun 
kadın. 

Yalnızca gtinÜDlÜZün, yalnızca ülkemi· 
zin blr sorunu delil kadın. "Kadın soru· 
nu" özünde kadın·erkek eşitsizDline da· 
yanıyor. Kadın erkek eşitsizliltı ise top
lumların gelişme sürecinde önce teknik. 
sonra bunun üzerine kurulu toplumsal 
lşbölümünü yansıbyor. DoRanın verdiRi 
fizyolojik {arkhlık kadıDJ maddi üretim 
süreci dışına çekiyor, : 2belik ve dolum 
kadını anne olarak "yuva"ya hapsedlo 
yor. Bu d�al özelliltı ile kadın aoayallst 
toplumda da "sorun" olma)!"8 devam 
edecek. Oysa .. � toplumsal eşltsizUkte 
ve bunu aşma mücadelesinde dütümleni· 
yor kacbn sorunu. TopluınsaI eşltsizııain 
temelinde, toplumsal IJ;hölümü var. öy. 
leyse toplumsal eşitsizlik, .onıib toplu· 
mun, &Ömürülü toplumun ürünü. Demek 
ki kadının eşllUII ve kurtuluşu, son çö· 
zümlemede, ımıt.sa.ı; sömürünün yok ol· 
masına baelL 

KADININ KURTULUŞU 
SOSYALIZMDE 

Kadın, çalışan kadın, erkekten {arkb 
fizyolojik özelliklerine göre kapitalist 
&ÖmürO kuşasanda özel olarak konınma· 
ya gerek duyar. Bu gerek yüzyıllann mü· 
cadeleleıi De bugün kadın haklan kavra· 
mını ortaya çtkardı. B'O., kadın erkek 
eıllll�ldlr, öyle olmalıdır. Toplumsal 
lçerl�1 Ile ıomutlqan hlr eşitlik. Kadı· 
mn da erkekler gıbı sistemli biçimde sö· 
mürülme hakkı delildir bu eşıtlıltın anla· 
mı. "Kadınla erkek arasındaki gerçek 
hukuksal eşitlik, ancak her Ikisinin de 
sermaye tarafından sömürülmesi sona 
erince ve özel ev ışleri kamusal sanayiye 
dönüşünce blr gerçeklik olabilecektir." 

Bu yaklqım Ikili bır gelişmede s<> 
mutlaıjnuştır. Bır yandan kadın, IIÇI sı· 
rufının devrimci mücadelesinin kendisl 
Için taşıdılı özel anlamın bilincine var· 
dıkça bu mücadeleye daha etJdn biçim· 
de katıldı, öte yandan da IJ;çl sınıfı hare· 
keti kadın sorununa özel bır önem verdi. 
'"qçi sı .. fı, kadınlar ıçın tam özgUrlüRü 
sıalamaclıkça kendi kurtuluşunu ger· 
çek.leşUremlye�ktir." 

Lenin, kadını gerçekten kurtannanın, 
erkekle lam eşıtlılını saRlamanın yolu· 
nu ekonominin toplum.sallaştınlmasın· 
da, kadının ortak üretici çalışmayı katıl· 
müında gönnektedlr. Toplunual üretı· 
me kaWma kadının kişUllinin ve dünya 
görüşünün oluşmasını sıllar. Bu alanda· 
ki eşitlik mekanık hlr eşitlik delildir. 
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Kadının doe:aı yapı özellikleri ve analık 
gibi çok önemli bir toplumsal işlevi �zel 
olarak konınmalıdır. " Sosyalistler eşit
lik deyince hep toplumsal eşllllltl anlar· 
lar, toplumsal koşullar açısından eşttn. 
.�I; yom hiç hlr zaman hlreylerin maddi 
ve manevi yetenekleri ve becerlleri an
sında bir eşltUk aramak söz konusu de· 
�lIdlr." 

EşITLIK 
SOSYALlZMLE GERÇEKLEŞEBILIR 

Kadın erkek eşllllltl kadına üretim 
sürecinde erkekle eşit bir yer tanımakla 
sallanır. öyleyse önce kadını ev işleri 
denen yıpratıcı, yorucu, yetenek ve be· 
cerUeri körletici etkinliklerden kurtar
mak gerek. Kadımn zihinsel gelişimine 
en küçük bir katkısı olmayan bu etkiq
llk1er toplumsallaştmlmalı ki kadın da 
toplumsal üretim sürecinde erkek gibi 
yer alabUsin. Bu, yasal düzeyde kadına. 
toplumsal, ekonomik, poUtik alanlarda 
erkekle eşıt haklann tanınmasını gerek
Urlr, ama bu yeterli detil: Kadının top
lumun yönetimine her düzeyde katdma 
koşuUanrun yaratılması gerekir. 

den ölüyordu. Kadıruar ıçın ylf ortala· 
ma" 33 y�dı (�ümUzde 74). Hele orta 
Asya'da kadın alınıp .. b1an hlr metodan 
hqka hiç birşey de�dL Dönemin bu 
açıdan özellikleri tutkulUZ salt buruar 
de�. Ama bunlar buglinü de�erlendlr· 
mede hlrer ölçüt, bırer gösterge. Sosya· 
lI.t Iktidann lik yilı ıçınde gerçekleştır\
lenler, en ilerl burjuva demokrasilerinin 
oruarca y�da yapablldlklerinden çok da
ha önemli kazanımlardı: Ekonomik, ka· 
musal, kültürel, toplumsal ve polıtık alan· 
larda kadın erkekle eşıt haklara sahiptir 
Wk. ış, ücret, dinlenme, toplumsal gü. 
venlikte erkekle eşitlik, anne ve çocu· 
R"un devlet4;e korunması, her çeşıt top
lumsal yardımlar, yaygın kıeş Sıstemı vh 
kadının toplumsal yaşama ve üretlm sü· 
reclne etkin ve yolun biçimde kablma· 
.ını .. �Iadı. 

TOPLUMSAL üRETIM IçiNDE KADININ YERI 

1929 1940 1975 

K.dın Işçi· Toplam içinde . Kadın IşçI- • 
hilro işçisi pay " hilro Işçisi " " 

___________ �� (l�!..:. _________ �!��OOO) :. ___ _ 

Ulusal ekonomı 

��� ______ ��� _____ ..:? ______ .2:�� __ 
39 5 1  

Samyi 1 109 28 4 496 38 
Inşaat 64 7 359 23 
Ulaşım 122 9 702 24 
Ticaret·beslenme 133 19 1 463 44 76 
EAitlm 449 54 1 748 59 73 
Kamu "AhAı 283 65 1 142 76 85 
Kamu yönetimi 225 19 728 34 
Tınm 225 24 728 30 
Bllim·araştırma 225 40 728 42 49 

(Kaynak: La femme d'aujourd'hul, 1975, s. 33) 

Bu katılma, bır hqka gellJ;meyl de 
blrHkte getirecektir: Kadın ev lşlerinln 
tutsaRı olmaktan çıkacak, mutfak ve ya· 
tak odasından kurtulacaktır. 

Sosyalist ülkelerin pratıli, bu konuda 
öRretlci. Çözüm, bugünden yanna bır 
çırpıda gerçekleşmiş delil kuşku.uz. 
Ama kadının toplum yaşamına her dü· 
zeyde etkın ve yolun biçimde katllması 
kadın erkek eşıtUelnın gerçekleşmesinin 
.omu t temellerini atb. 

Kadın sorunu, Ekım Devrlm1nln gün. 
deminde başta gelen maddelerden blri 
oldu. 1917'lerde Rusya'da kadın nUfu· 
ıun 90 83'U okuma yazma bllrnlyordu. 
lI.r 100 çocuktan 43'U 6 yqına gelme· 

RAKAMLARıN DILI 

Sosyalizmin kuruluşu, kadının kurtulu· 
şu süreciyle �. Kadının toplum· 
sal üretime etkın biçimde katılmasır.ı sa· 
y�arla Izlemek gerek. 1929 . 40 y�lan 
bu bakımdan önemli adınılara tanık olu· 
yor: 

EIlITIMDE KADıN 

Kadının kurtulUşu, kadın·erkek eşıt.. 
ıııının gerçekleşmOlI demek. Bu eşım· 
lin hlr gerçekleıme alanı da eAltlm. 
Planlı blr IIUhdam politikasının lıtemle
rInI karş�ıyan Sovyet e�ltlm sI.tem� 

kadım tophımAI ylflDlID tüm aIIJıIaım. 
da yetl4tlrlyor. 

Orta ve yükaek ötretimden geçınit 
kadınlann toplam kadın nüfuaa OnDl, 
% 65. Mllhendlalerin % 30'u, (ABD'de 
% 1'1), _1\çı1ann % 44 'U kadın. 

YüKSEK SOVYETTE 
KADıN ÜYE SAYıSı 

Kadın Temsilci Kadın Temslld 
Yıllar sayısı (1000) annı (") 
-----------------------

1952 348 25,8 
1958 366 27 
1962 390 27 
1966 425 28 
1 970 463 31 
1974 475 31,3 

Federe Cumhuriyetlerin Yükaet Saf· 
yeUerdeld kadın üye oranı da arlıyor: 
1959'da % 32, 1975'1l! % 35,4. H.ıt 
yargıçiannın % 34,6' .. , SSCB Sendikalar 
Merkez Konseyı üyelerinin % 34,5 'I ka
dın. SBKP'de 4 mllyonı yakın kadın üye 
çalışıyor. 

POLITIK YAŞAMDA KADıN 

Ekım Devrimi 60 y�ını geride bıraI.b. 
60 yılla bırlıkte Sovyet kadını aoayallat 
demokrasiye sahıp çıktı. Yerel ve mer· 
kez Iktidar yönetimine aRulol!onı koydu. 

YEREL I KTIDAR ORGANLARıNDA 
KADıN TEMSILCI SAYISININ 

GELIşIMI 

Yıllar Kadın Temsilci Kadın Temsilci 
"Y'" (1000) oranı (") 

1939 422,3 33,1 
194748 482 
1950 518 
1961 741,3 41 
1967 875,3 43 
1971 992,6 45,8 
1973 1039 47,4 
1975 1063,6 48,1 

SAIlLlKLI AILE ILI şKILERI 

Kadının ekonomık balımsız.blını k. 
zanma" aıle ıçınde yenl ve .. ebkb lIIıki
lerin dolma.ını yol açb. Ev1l11k, kıdınla 



ve birbirine karfıt 

sanat üretimi olacaktır • •  

* Sooota ıenel olarak YMZaşunınlZ 
Mdir1 

1) Sanat ıenelde bir eylem anlatınu
dır. Bunun içindir ki a.natm var olup 01-
madılıru,nr olu,undaki hynaldar, et
kenleri ak ilk t&rtııpn.a kon\l&U olmu,· 
tur. Bu t&rtu;ma1&r özelde ve (flnelde 
� aanatı. sanatçayı, sanat ürününü belli ve 
dotru bir alana oturtmak: için yapılmı,· 
tı<. 

Sanat eylemi, insanın var olmasayı. 
batladı, iııanı.ı:ı var ol.ma.ana ballı ola
rak gelişti. Kanımca san_tm dayandın1a
calı temel kaynak, ihtiyaçtır. Sanatm 
özünde ihtiyaç yatıyoru bunun gideril
mesi için bir temel maddeye, bu temel 
maddeyi biçimlendirecek üretim araçla
nna ve emele ihtiyaç vardır. Bu temel 
üç ıerçek tarihi perçektif içinde top
lumların yapwna baltı olarak delişim 
ft ,elişim ıöctenni,ür. Oretim ve buna 
balb olarak relen IlDlfi.,ma kavramı 
her dönemde sanatın işlevini de (Ünde
me p:tirmi,ür. Kanımca inaan1an diler 
can1ı1ardan, atalarından ve hatta birbir
lerinden ayıran en önemli özellik emek
leriDi, bileile:ri Te biUnçleri dolru1twwı
d. daha iyi bir üretim yönünde kullan
malandır. 

Bunun içindir id a.natÇI her dönem
de '" rüzıümüzde y"arnı, üretimi ve dü· 
fÜnceai ile bir bütün olmuttur. Sanat bir 
üretimle her üretim pbi bir amaç adına 
ftrillr. Amaçaz ," hedeftiz u.nat üreti
mi yoktur. SlDlflı toplumlarda ," rünü
müzd. .lbette ild amaçlı ve birbirine 
kar,ıt IaJl&t üretimi olacaktır. Çünkü ya
fUWWL ve üretilenin kimin tarafmdan, 
neyi kimin adına yqadılı ve ür.ttili de 
d ..... rnı. olarak ıündemdedlr. Genel bu 
ilke il. birlikte Iall&tÇI y&fadılı toplum
da '" çalda yaf&JDl ve var ettiliyle taraf 
olmu,tuı. Bunun içindir ki u.natçt adı
na tarat.z olma diye bir konum yoktur. 
Bana ,öre tarafsız oldutunu lÖyleyen, 
kapalı olarak kar,ı tarafı teçer. Yqanan 
ve yaratılan her ürün taraf tu ve taraf ol
dulu ıörilijü ta,ır ve kar,ı oldulu görüşü 
ele,tirir. Kafa bulandıran bazı aanatçıla
nn ded.iRi pbl aan.at biriiretim deRilae u
natta amaç ve bedef yo1ua, onlara aan.at 
bunca ,eçmişiyle neyin pe,lndedir soru
.u ıorulmalıdır. 

* Saootçınm omaç ııe ıorumlulukla
rı kanıuunde Mler .öyleyebiliraniz' 

tl Birbirine karşıt iki dünya görüşü
nÜD kaçınılmaz olarak kabul ettiRi gibi 
&anatın bir lUTlacı ve hedefi vardır. Ta,ı
dılı amaçla vannak. iatediRi hedef için 
yetkindir. Ama aanattald amaç hedefte· 
ki lOnucu belirleyici delil etldleyicidir. 

erkeRin her türlü maddi çıkar hesaplano
dan uzak sevgi, dostluk ve karşılıklı say
gıya dayanan bır lllşkl olarak ortaya çık· 
b. Birbirlerine karşı ve çocuklar üzerin
de kan kocanın haklan e,ıı EvllUk artık 
kadın ıçın maddi gOvence saRiayan bır 
"koca bulma" sorunu deRli. Aııenln 1,le· 
vi, yeni toplumun yenl ln.alUm yetiştlr
mede görev a1mak. Burada kadın üçlü 
bır ı,levle kanıunlZa çıkıyor: 

- Emekçi olarak her türlü maddi ve 
manevi deRerlerin üretimine erkekle eşıt 
katkıda bulunuyor; 

- Yurttaş olarak kamu Iılerinde ve 
.lyasal yqamda gönv ahyor; 

- Aııııe olarak yenl ku" Rı doi/llru· 
yor ve yetişUrtyor. 

Soayal1st Iktidar, kadına, bu görevle
rini yerine geUrmede her türlü olanaRı 
saRbyor, oııun ev 1,lerlnl elden geldıRın· 
ce azaltıyor. Çahıma aIanlan, i4 kOfuUa· 

Pablo Neruda adına düzenlenen uluslararası yanşmada 'Güzel Sa
natlar' dalında "Tartışma" adlı heykeliyle birinci seçilen Mükre
min Mungan'la yaptığınuz görüşmeyi aşağıda veriyoruz. 

Onun için anat emekçileıi özenli bir 
ar&ftırmao., .bırlı bir üretici, iyi bir 
okuyucudur. Bunların .onunda unatÇI 
taşKhRı dünya görüşü adma en iyi üreti
mi, en dolru üretimi ve eD vazgeçilmez 
üretimi sallamakla ,örevlidir. Bu ,örev 
genelde toplwnun daha ileriye ve dolru
ya özelde de aan.atın ve kültürün ileriye 
ve dotruya ulaştınlmUl doRrUıtuaunda 
verilen kavganın bir parçUldır. 

Sanatçı ya,adılı çala ve toplwna 
kar,ı ıorum.ludur. Çünlcii sanatÇı üreti
mini, her an ,elişen ve .erpilen toplumla 
birlikte ,elifip aeli,mediRini ıözlemek 
durumundadır. Bu ,örev bir ölçekte ya
pılacak üretimin var olma ve olmama LO
rununu içerir. Bunu yapamayan aaalaya
mayan aanatçı1ar toplumun çöken ve 
katılaşan yanıyla birlikte se, vermemeye 
ba,larlar. Üretimleri hızm.ı yitirmeae bile 
özünde bir tekrardan öteye gidemez. 
Bizlerin, ,elişen ve terpUen toplumla 
birlikte ürün veren sanatçılann yıkıcı 
yapıcı yan1an vardır. Yıkıcıdırlar toplu
mun çöken ve katılaşan .uaan, yawnı Lu
rarlar. Yapıcıdırlar, toplwnun ıeli,meli 
,erekli olan yanlarını ele alular, işlerler 
bu yan1ann daha ileriye ,ötürülmesi için 
çaba harcaı ve öneri ıetirirle!'. Bu ko
num aanatçının ıenel ıorumlulukların
dan ao'yutlanamaz. Onun içhıdir ki aanat 
bu yanıyla ilericidir. Onun içindir ki fa
�zntin ele awca ıelir 5&Dat üretimi ve 
aanatçw yoktur ve olmayacaktır. 

* Peki, ya eleştiri' ... 

tl Sanatçıyı ve ürününü ıerçek bi
çimde ele,tirecek olan yqadlRı toplum
dur. Sanatçı bu eleştiriyi toplumun en 
,eniş kesimlerinden alma çabUlru ,<H:
t.ermelidir. Eunun içindir ki ülkemizde 
kısa ve kısır ön yargılı jüriler belirleyici 
delildirBu jürilerin ve ele,tiricilerin .. p
tamaya çalıştıRı kuramlara baRlı kalmak 
tutuculuktur. Toplumun var ettili ku
ramlara baR lı kalan aanatçılar ae,lerini 
uzun yıllar dinletebilmişlerdir. Geçnti,
te MC eliyle balnu ve tutucu dar kata
larla ortaya konan "milli &anat" ,loganı 
öyle bir tutuculuRun ve ,ericiliRin ürü-' 
nüdür. Elbetteki bu "olfanlarla yol. Çı
kan jüriler beni ve benim "bi dU,ünen 
sanatçı arkada,lanml belli sergilerden 
eleyeceklerdir. Bu tavırlarıyta bizi top
lumdan ıoyutladtklarını Illnacaklardır. 
özünde bizler için önemli olan bizi var 

eden ve dünya görüşümüzden kaynakla
nan toplumla -ılıklı ballanmızdll'. Bu 
baRtan toplum kurmu,tw. Koparacak 
olan toplumdur. 

ülkemizde ve özellikle günümüzde 
ilerici ve so.yaliet sanatçıtann ürünleri 
"Milli Sanat" .üzgeçlerinden danutıla:: 
rak geçirilmek i,tenmektedir. MC eliyle 
mayUl çalınmu i,tenen ''Milli Sanat" 
kavramı maya tutmayacaRı gibi tarihi 
gelişimi içinde de hiç bir zaman bu tür
den anlayı,lar maya tutmamı,tır. Bunun 
tutmayı,ının temel nedeni inattnlann 
üretim ili,ldlerine prdlkleıi ilk ıünden 
bu güne kadar, belirli özellikler gö.tere
rek geü,en IlDIflı toplumlar içinde y.,a
ma1an, hakim olanlarla ezilenlerin çatı,
ma ve savqım içinde olmalarındaki ,er
çekte yatar. GerçeRin bu yanını hiçbir 
aanatçı, aanat tarihçiai ve yetkin kişi in-
kar 'edemez. Türlciyemlz de bizler _ 
yaşadılımız toplumun ayn1mu bir par. 
ÇUl olan bizler, var olduıumuz anıftan 
ve ıörüşünden baRunlız detiliz. Elbet
teki taraf oldulumuz dünya 'ÖI'Ü4ünü 
ürünlerimize Yan&ltacqız ve daha önem
lisi onu daha ileıiye ,ötüreceıız. Onu 
,ötürürken de çizpmiz içindeki yerimi
zin tutarlı ve Mllıklı ,elişip ,eli,medi
Rini kendimize soracaıız. Kanımca M
natçı yaşadılı toplumun ıoıyo�kono
mik durumunu ,özönünde bulundwarak, 
öz elettirisini yüklek &elle 18.vunduRu a
nına birlikte yapmalıdır. Bir ölçekte de 
yaptıRı her üretim öz eleştiri ta,ır. 

ınwlarar ... kilitlinıl Ilişldler detişlk 
ko,ullarda yaşayan ve üreten halkların 
karde,Lili için atılmı, önemli adımlar
dan birisidir. Pablo Neruda yarı,mu da 
bunlardan biridir. Bu alanda ve bu özle 
bu tür yan,malara deRişik ülkelerde ya
,ayan ilerici ıoıyalist ıanatçLlar katıl
malıdır. Bukarde,üRinpekl,tirilmesi için 
ülkelerin sorunları kadar bu sorun için. 
de gerekli uln,ı vermeleri ,örevleridir. 

Sanatçuun ya,adıaı çal ve toplum, 
aanatçıyı ve ürünlerini öz ve biçim açı
mndan belirler. Bu belirlenı, üründe dile 
dönüşür ve kitlelere akar. Ayru dil birııRi 
i('inde olan Mnat üreticilerinin örgütle· 
nerek aynı çizginin kalınla,muı ve daha 
ileriye ,ötürülmesini ..alayacak atılımlar 
içinde olmaları ,arttır. Ayrı noktalardan 
Çıkan fakat aynı hedel adına ürün veren
lerin aynı yol üzerinde buluşmaları an
cak ör,ütlenme .orunuyla çabukla,tırı
labilir. Kanımca toplumların aanat ala-

SOVYET EGITIMI içiNDE Kız öGRENCI ORANi 

Yüksek Öğretim Me,lekl-Teknik öğr. 

1960/61 

T oplam kız öArenci oranı % 43 
- Sanayi, in$aat, ula$ım 

haberle$me okullan 30 
- Tarım okulları 27 
- Ekonoml·hukuk 49 
- Sağlık, beden eğitimi, 

i ,por 56 
- EAitim, sanat, sinema 

okunan 63 

n konusunda özel konıma önıemleri ön
görüyor, uyguluyor. SaRbk ve toplumsal 
gUvence m.temlı 10 yılhk zorunlu eRi-

1973/74 1960/61 1973/74 

SO · 47 s3 

39 33 40 
32 38 36 
61 75 85 

56 84 88 

68 76 81 

tlınle bütünleıml, bır m, lisuıml, 55 
yqında emeldlllk hakkı, aylık gelirin 
% 5'1nI qınayan konut klralı, bu uygu-

mnda toparlanma1anndaki cecikme ft 
eUiklikteki bu Detlik, aym dili kullanan 
aanatçı1ar tara.f'ından çözülmetldir. 

Sanat ürünü biçimi ve ta,ıdılı özü Ue 
en açtk ve buit bir dile aahip olmalKlır. 
Bu durum ürünün ,erçekle,tirilmeainde 
aynntıdan kaçm.yı, yalın bir anlltunı 
,erektirir. Oründeki bu yalınhk ıenl, 
kitlelerle kucakla.şm.yı ,etirir. Bi:tler 
iiretimimizle ve üretimimizdeki dille kit· 
lelerle baRlar kurmalıyız, ilk adunda kit
leler alışkanlıklan ve ön yargılarıyla ya
pıta yaklaşırlar. Bu tutumları körü körü
ne baRlanmayı ve bir ölçekte de şartlan
madan geldiRi için bu yanlarının kendili
RiDden kırılmuuu bekleyemez, iateye
mez. Günümüzde unatÇlntn, "natının 
daha doRruya, bir dünya ,örü,üne ballı 
kalarak daha ileriye ,ötÜl'menin ıörevi
nin yanı batında alı,kanlıklarıyla ko,ul
landırı1ml, toplumun bu yarunı da sabır
la ve özenle üretimiyle eRitme,ddir. 

Çalı,malanmda bu ilkelere batlı 
kalarak ürün vermeye çaba hucaddll. 

'* Sizin bu alanda çOı"ocok "itilen 
önerileriniz nelerelir' 

tl Bider adma en önemli ve temel 
80rUD örgütlenme .orunudw. Bir anatçı 

iatediRi ölçekte biçim ve özde yeterli 
üretim veue bile, aynı kavgayı ftrenlerle 
birlikte üretimini pelci,tiremiyor_ v.rh
Iıyla, iiretimiyle çolaktır. Onun için ay
nı dünya IÖ!'Ü4Ü içinde üretim veren ve 
verecek olan sanatçıların bireyci _pma
lara ve dayanı,maIara kaçmadan örgüt
lenmelerinin sallaomut şarttır. 

İkinci önemli adun, örtüUenml, un
.urlarla, kitleyle baR kurmaktır. Bu nuıl 
olacaktır? Bence açık hava .ergileriyle, 
örgütlenmiş demokratik kitle örtütleri
nin bünyesinde, eendikalar içinde ve ka
nalıyla aaa1anabilir. 

Bu alanda yerel yönetim ıörevlileri
ne, demokratik lcitle örgütleri ve tendika 
yönetimlerine büyük ,örevler diitmekte
dir. Elbetteki bu alanda atılacak önemü 
ilk adım ve öneriler bizden ıelecektir. 

öriÜtlenmi, ve kitlelere ul .. abilecek 
bir sanat ürününün biçimi de konstrük
aiYOftU, fonksiyonu, e.tetiRi ile denıeli 
ve üreU:�ti bakımından bem ve tutarlı bir 
ekonomik katkıyı ta,ımut şarttır. öz 
ba.k.ımdan işçi sınıfı bilimine, özüne da
yalı ve kaynaklı olmalıdır. Sözü ,eçen 
öz ve biçim atbaşı saRiandıRında tutarlı 
bir iirün ortaya konabilir. Bu anlayı,taki 
bir üründe tutucu ve baRnaz gÖ!'Ü4ler ta
rafından hiç bir zaman dışlanamu, ku
lak ardı edilemez tünkü kiUeye ula,mı,
tır, kitleyle baR kunnu,tur. 

lamanın somut görüntüleri .. 

KURTULUŞ SOSYALIZM 

Ekonomik kalkınma sorununu. okur
yazarhk sorununu, ulusal sorunu oldulu 
gıbı kadın sorununu da sosyalist bır Ikti
dar çözebılır. 60 ydda SSCB 'de yapılan· 
lar bunun en açık kanıtı. Oteld sosyalist 
ülkelerde de kadın sorunu çözülmüş du
rumda. Kapitalist ülkelerin Işçi sını(ı h.
reketlerl ve ulusal kurtuiuş hareketleri 
kadın sorununa bmmsel ve gerçekçi açı· 
dan yaklaşıyorlar. YOROYOŞ bundan 
böyle SSCB·nln ve öuıkl sosyalist ülkeı .. 
rin kadın sorununa saeladıklan başJ.nlar 
üzerinde aynntılı biçimde duna�. Ka· 
pltalist ülkelerdeki sapmalar, yanlış e�l· 
Umler ve genel olarak kadın hareketı ile 
balımslZbk, demokrasi. sosyall.zm hare· 
ketl &raSındaki ilişkiler üzerine etile�k. 
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"ANAR,i" NEDE 
SON BULMUYOR? 

Naim YALlN 

Burjuva gazetelerinin bol bol kullan· 
dııı sözcükleıle " görünmeyeneııerııaen
yolu, otobUs duralı. kahvehane. ev de
meden bomba ve kurşun yaıdırmıya 
devan: ediyorlar. Neden? Nedir Istenen 
kadınlardan, erkeklerden, gençlerden ve 
hatta çocuklardan? Neden burjuva gaze
teleri bu bombalan alan ellere " görün
meılik" sıfatmı yakıştınyorlar. 

Ostiimüze bombalar atdarak bizden 
istenen, omuzlarunıza yüklenen ye yük
leDecek olan her türlü yükü sesimlzl 
çkannadan kabul etmemizdir. Bunun 
için sermaye smdDlIn gazeteleri "anarşi 
50n bulmuyor", "dehşet saçan aııarşist 
yauıanamadı" lüründen başlıklarla do· 
lu. Yazdarl .. resimlerle balk arasında pa· 
nik yuatmıya çalışıyorlar. 

PlLA vi YEDIRMEK IÇIN 

Peki balkın, biz emotiyle yaşaywa· 
rm satma yüklenmek idenen yük nedir? 
Neden sennaye sınıfı "kemerleri sıkma· 
mız" ,<retını, temeit pUa .. gibi ber gün 
yenıden pıprlp öniimüze getiriyor? önü
müze getlımekle kalıruyor. pilan yeme
miz ıçın iizerlmize bombalar, kurşunlar 
yaldmyor. akrabamlZl, arkadaşımızı, 
ollumuzu öldürüyor. 

Türkiye'de fabrikalum, üretim araç
larının mWldyetioi ellerinde bulunduran
lar var. MIlyonluk tıcaret çarklaımı dön· 
diimıler var, Büyük toprak sahipiert, 
topnk alım satımı Ile milyoner olanlar, 
Ulkemizin ithalatını ihracatu'lI (başka ül· 
kelerden satm aldııınuzı, başka ülkelere 
sattalIDUZI) ellerinde bulunduranlar, ma· 
denlerimiz! Işletenler var. Yani ülkemi· 
zin ekonomisini kendi çıkalıanna göre 
yöneten sermaye sahibi bir smal var. Bu 
sermaye sahibi sınıl, &ermayesiyle birilk· 
te gökten düşmedi aramıza. Topraklarm 
özel mülk sahipleri !arafından kapaıd· 
masa. ticaret. sanayi ve tarım sermaye
lerinin büyütülmesı, k ... cası kapitalist 
wetim sisteminin geUşmesiyle oluştu. 
özoesi emelin sömtiriimesi lle oluştu. 
Ostelik lilkemizde bu kapitalizm Amerı· 
ka'ya, kapitalist Avrupa devletlerlne, 
yani emperyalist devletlere balımiı ola· 
rak geUşti. Tllrklye'de kapitalizm IIIke· 
mIzIn kaynaklannı, lIrettlllmlz ürünleri 
emperyalizme peşkeş çekerek gelişti. 
Emperyalizmin gtidiimünöe gelişti. 

NASIL BIR KAPITALIZM? 

Çaturuzda hlçbir azıeUşmlş ülkede 
kapitalizmin kendilerine balımlı olmak· 
lan kurtulamayacatını bildikleri ıçın 
emperyalist Ilkeler de Tllrklye'de kapı· 
la1izınIn ııelişmeal ... yardnn ettiler. Böy· 
lece Tllrlr.lye'de ıosyallzm yerine, kendı· 
Iert ... n1dp olamıyacak çarpık bir ka· 
plta1izmln ııeUş .... inl garantl allına aldı· 
Lu. TUrldye'yl, yabancı aermayenin yer" 
&ermayeyle birlikte ortaklıklar kurarak 
halkı soyablle",II, &ömllreblleceQI bir 
ülke haline getirdiler. 

Bu kapllalizm gtiniimüze dek .. rmaye 
,ınılmın, büyUk mlilk ve toprak sahibi 
SDUnarın mUyonlanna mllyon katarak 
gelişti. Olltemlzde alın terlyle yarattıf> 
mız zenginlikleri emperyalia ülkelerle 
böl�rek ,eUşti. Kendı mülkiyetine ,e
çirdlAI zenglnUkler karşısmda bu zengın· 

BUGON BOMBA· 
LAR OZERIMI· 
ZE KAPITAliz· 
MIN TOPLU.M· 
SAL MALIYE· 
TINI EMEKÇi· 
LERE ZORLA 
ÖOETMEK OZE· 
RE ATılıYOR. 
KORKU, BAŞı· 
MlZA GELE· 
CEKLERI BEK· 
LEYEREK, 
BOMBALARı 
ATANLARıN Is· 
TEKLERINE 
BOYUN E�E. 
REKYOK EDI· 
LEMEZ. 
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likleri yaratan eıııekçUeri yoksullaşlıra· 
rak gelişU. Kendi yatırım gereklerinin 
karşdaruruuu ulruna, yurdun yalırım 
yapılmayan bölgelerini karardıRa, geri· 
Ille, .. ralete boAarak geUşll. Kendı ya· 
lırım yaplılıı bölgelerde de ber türlü lop
lumsaI rerahın ve olanatm kendisine hız. 
me� etmesi ulruna emekçilerin yaşamı· 
DI, emekçilerin yaşadıı. mahalleleri 
yokauUula, yolr.luta boAarak geDşli. 
Kapitalizm günümüte işte böyle sennaye 
sahiplerini zenginleştirıp, toplumu yok· 
suIIaşlırarak geldi. 

Ancak sermaye sahipiert bugün kendı 
geldikleri yerı belenmlyorlar. Çünkü 
"kAr bugün, yuma Devletimiz kerim" 
wayışı içinde geldlll yerde bugün Tür· 
klye kapita1izınl emperyalist ülkelerden 
satın almak zorunda olduRu sınai ham . 
maddeleri. ürün parçalarını. makinalan 
salın alacak yahancı panyı (döviz) bula· 
mıyor. Bulamadılıı ıçın de rahrlkalan Iş· 
letemiyor. 

KAPITALizMIN SORUNLARI 

Türkiye kapitalizmi bugün bulundu· 
lu yere ''kısa zamanda kAr" peşinde ko· 
şarak geldi. Bu nedenle öncelilde lüks ve 
tüketim malları alanma yatırım yaptı. 
Kapitalistler ve emperyalizm ülkemizin 
yatırım kaynaklarını öncelikle bu "en 
kArlı" tüketim mallarma yönelttiler. 
Ancak bir stire sonra mUyonlarca emek· 
çlyl yoksullula nıahkum eltlklerl ülke· 
mIzde mallarını satamama teqllkesiyle 
karŞı karşıya geldiler. Oretebile<eklerl 
ınal miktarı Isteai aştı. Kapllallsller 1Ir .. 
t1ml azallmak zorunda kalddaı. Ham· 
madde ynkluAu, elektrik azlılıı, razla ka· 
paalte gibi nedenlerle maliyetler arttı. 
Kapitalistler de kArlumı korumak ıçın 
fiyatlan arttırma yarışma g1rdJler. Kuy· 
ruklar, kıtlıklar oluştu. Ekonomı anar· 
şlye boAuldu. ıııçblr mslın belirli bir O· 
yatı kalmadı. Bugtin herşey luttunılabU· 
diRine "Idıyor. 

Kapitalistler 1977 ydmda Oyatlan 
%60 artlırırlarken "iicreller artıyor, n· 
yatlm bunedenlearltmyonız" diye yay· 
ıara koparmayı da unutmadılar. Halbuki 
ücreııer kapitalisııerln lIreılm maUyetle· 
rinin ancak % 10'unu oluşturuyordu. 
Ocretler %100 arlsa bile kArın aynı kal· 

-ması Için fiyalların sade.,. %10 artması 
yeterli ldı. Bu rakamların açlRa Çıkardı· 
Iİ yalanların gerisinde yalan gerçek şu· 
dur: Fiyatlann artmasmm nedeni Ucret
ler _ delildir. Flyatıarm artmasının 
nedeni sennaye ıllıibi ,uurm toplamda 

uyguladılı "kır benim, ylık toplumun" 
illteslcllr. Ancak kapitalist 'mıl açwn· 
dan bugün bu yükü ödelmek Için Oyal· 
ian aitıırmalı: yeterU bir çare olmaktan 
çıkıruşlır. HaIkm · bu maliyeti ödeyebU· 
mesl ıçın daha az lUkelmesinin başka 
yolları aranıyor bugün. 

öDETlLMEK ISTENEN MALIYET 

Işıe bugün bombalar üzerimize kapi
talizmin toplumsa maliyetini biz emek· 
çUere zorla ödetmek üzere atllıyor. mm. 
.. çimierde Tllrkiye Işçi PartI,!'ne oy 
vennemenizi isteyenler, sizl şaşırtanlar 
o zaman işte bugünleri düşünüyorıardı. 
Bugün kapitalizmin toplumsal maliye
tinin size ödetebilrnek için, bu maliye
ti ödemenlzl size daha kolay kabul et· 
lirebllmek ıçın Türkiye Işçi Partisi'nı 

desteklememenizi;rürkiye Işçi Partili ol· 
mamanızı saatamaya çahştllar. Bilerek 
bilmeyerek Tllrklye Işçi Partl,i etratuıda 
toplanmanızı önlemeye çalışanlarm yap· 
lifları Iş bu oldu. 

Nedir kaplıaUzmin biz emekçilere 
ödetmek istedill toplumsaımaliyet? Ka· 
pitalist sınıl kAr saılafahllmek ıçın biz 
çalışanları emelini sömürmekle yetinmi· 
yor. Biz halkın ekmelinden de çahyor. 
Bize okul, yol, konut, kanalızasyon vb. 
yapsın, elektrik, su getlrs1n. salıııunıza 
baksın, otobl.is alsın diye Devlete ödedi· 
Rimlz vergilere de el koyuyor. Sennaye 
sahipleri bızım lin!ttlllınlz malları IIIke 
dışına salıp kendilerine kAr salladıfı 
Için 1977 yllmda devletten tam 3,5 mU· 
yar lira vergi Iadesi aldılar. Ayrıca kAr 
saılayacak lşlcr-kurabllınek ıçın yine 
devlelten 56 mllyu lira kredi alddar. 
YW bizim ödedlllmlz vergilerden 56 
mUyarml devletten alarak bu parayla 
kendilerine, biz emekçileri sömürecek 
Işler kurdular, kAr saılıdılar. OreIUII. 
mlz malları Ihraç ederek saıladıkları ka· 
zanç nedeniyle ödenmesl gereken ver· 
ginln 3,5 ınUyar llraııını da d.vlel ka· 
pltallstlere geri .. rdi. Böyle.,. kapitalist
ler aennayelerinl bldm yol, su, okulu· 
muzdan, elekirilimizden çalarak büyU!" 
tlDer. Ayrıca türlü muhasebe cambazhk· 
larıyla en az yan yarıya kaçırdıkları ver· 
gl d. cabası. Bugün devletin aldılı gelır 
vergtsinln % 60'1 ücretle, maaşla çalışan 
biz emekçilerden almıyor. Ayda onbln· 
lerce, yüzbinlerce lira kır "Rlayanlar ge
lir vergi'inln "de", % 40'101 ödüyorlar. 
KapllaU,tlerln Sosyal Sıgorta Kunımu' 
na ödemek zorunda olup da ödemedlk· 
lerl mtlyonlarca Ura var. 

KEMER SıKıLSIN DIYE BOMBA! 

Kapltalimıln ayakla durabilmesi ıçın 
sıır.kli olarak devlel tarafmelan _. 
meal gerekiyor. Devletin oermaye aahlp
lerine kredi, vergi lad .. ı pb! kı1ıLIar al· 
Imda mUyoniar, ınUyarlu akıtDl&ll I_ 
klyor. Kap�alistlerin rabrlkalarıııda 
"ucuz ıarıreden" kulanacakJarı eleklılRl 
saılamak ıçın yatırmıl .. yapmalı .
kiyor. Giimriik maUyeU adı altında kapi. 
talistierin gümrük ödemeden ithalal ya· 
pabllrııe5inl saılamuı ıereklyor. Em ..... 
yaüst lilkelerden ithal edilmesi gerekU 
bale geliriimiş hammaddeler, makinalar, 
ürün parçalan Için döviz bulırıuı JIeft
ki)'or. Işte devletin bütün bunlan kapi
Ialistlere daha çok &at1aYahliıneol ıçın 
biz emekçUerin "kemerleri dahı çok 
sıkması" gerekiyor. Bombllaı üzerhn_ 
·'kemerlerln daha çok sıkılacatı ko",l. 
ları" bbul etmemiz için aldıyor. Atllaa 
bombaların arkasmda bu nedenle ..... 
maı;e smı{ınm çıkarlan yatıyor. 

CHP, bu saldırdan karşı olduAu hal· 
de, bo saldırıların gerisinde sermaye ii
nuı bulunduğu içh" bombalan atan 
{aşıst ergiitleri tümden açıla Çıkartıp, 

. kökleriııi kurutanııyor. CHP, eermaye 
sını{ının gend azıl''' almış Çlwlar.u tör
pillerneyi, büyük sermayetekellerininıö
mürü çarklarmı kınnayı göze almed"ı 
için " anarşl" yi ('rtadan kaldlrll1Uyor. 
Sernıaye sınıfının ekonomlk çıkarlann. 
korumak u�rul1a, emekçilerin ekonomik 
çıkarlarını red. ettiII için, istedIRI halde 
bonıbalaru\ ntıln:asll1a önleyemiyor. Bu. 
nun için televiıı onda Amerikan yapunı 
Kung·Fu "Korku gelip geçlddlr. Ba,ım� 
za ne Gelecekse ıaten gelecektir." tlkiin. 
den vaazlar veriyor. 

Hayıri korku başımıza gelecekleri 
bekleyerek, bombaları atanlarm Illek. 
leri ne boyun elerek yok edilmez. Ko� 
ku, bu korkuyu, bu toplumsa panlll yı. 
ratmaya çalışanlann kökünü kuruLuak 
yok edilir. Korku, bu korkunun yuatıl. 
ml\Sınl kendi Çıkartall açısından gereklı 
bulan sermaye smı(mm kendi adamımy. 
la, bııınçsiz insanları araç olarak kulla. 
narak yürüttüfti toplum düşmanı mUca. 
dele kırılarak yok edilir. Korku, bu kor. 
kunun yaratıcası büyük sermayeye, te. 
kelle re karşı ",ücadele edilerek yok edi. 
Ur. Korku, sermaye stndına karşı biz 
emekçilerin çıkarlarını korumak, bu 
toplumdaki haklarınırll genişletmek 
ıçın mücadele veren Türkiye Işçi Parti. 
sl'nln sanannda toplanarak yok edilir. 
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