
BAGMSIZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYALiZM 
içiN 

HAFTALlKSIYASJHABERVEYORUMDERGlSI-SAYI: lS8�18NISAN197B · FIYATI:5TL-

.. \. 
� L._�"):.· .. _ 

-
• 

• . �  



TORKIYE IŞVEREN SENDIKALARı KONFEDERASYONU (TıSK) IN 
ANKARA'DAKI GENEL KURULU, HüKüMETIN I ŞVERENLERE YENI 
GÜVENCELER VEREBILMELERl lçlN YENI BI R VEsILE OLDU. BAHIR 
ERSOY, HILMI IŞGüZAR, ZIYA MüEUlNO�LU GIBI BAKANLAR, 
SALONU DOLDURAN IŞVEREN TEMSILCILERININ GöZüNE GIR
MEYI BAŞARDıLAR. IŞVERENLER KADAR DURUMDAN MEMNUN 
OLAN BIR BAŞKASı DA, GENEL KURULU IZLEYEN MHP'L1 AGAH 
OKTAY GüNER'DI. GÜNER, HüKüMET TEMSILCILERININ KONUŞ
MALARı SONUNDA, ''HÜKüMETIN MESELELERI TEŞHISTE KENDI
URI ILE AYNI NOKTAYA GELMESINDEN" MEMNUNLUK DUYDU�U
NU BELIRTIYORDU. 

BiR GENEL KURUL: 

HüKüMET 
iŞVERENLERE 
GüVENCE 
VERDi 

Tür1dye işveren Sendikaları Konfede
rasyonu'nun Ankara'daki Genel Kurulu' 
nda Yönetim Kurulu Başkanı Halit Na
rin'den çok alkışlanan kişi Çalışma Ba
kam S.-.h;r Ersoy'du 

Jki yıl önce yapılan bir önceki genel 
kurul S4ri15lnda yaptığı konuşma nede
niyle stk sık eleştirilen ve bir ara dele
gelerin kÜBüye yürümesine yolaçan o 
zamanın ve 'bu zamanın Başbakan Yar
dımcısı Feyzioğlu da, az sonra partili ar
kadaşlarına yapacağı konuşmayı prova 
edip tansiyon ölçtüğü için rrutluydu. 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu da, 
kw-SÜCıen indiği sırada Narin'in "çok te
şekkür ederim, bizim için çok faydalı 
bir konuşma yaptmız" demesinden 
memnundu. _ 

IŞVERENLER VE MHP 
BE�ENIYOR 

Türkjye Işveren Sendikaları'nın XII. 
Genel Kurulu, bir işverenin toplantıda 
söyledi': pbi, ''Hükümet işveren y.kl.ş
masında. önemli bir adım"dı. Gerçekten 
de Konfederasyon Baş�nı Halit Narin 
ile hükümetin ikisi bağımsız, ikisi CHP'li 
biri CGP'li bakanlarının konuşmalan ara
sında bir fark yoktu. Hatta, bazı bakan· 
lar işverenlerin yanısıra MHP milletvekili 
Aıah OklOy Güner u",fınd.n d. beğe
nil di. Güner, genel kurulda yaptığı ko-
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nuşmada, '"Hükümetin de buradaki ko· 
nuşmalarla meseleleri teşhis mevzuunda 
bizimle ilynı noktaya doğru gelmekte ol
duklarını memnunlukla müşahade et
tim ..... derken, salonda CHP'li bakan 
kalmamıştı, ama CHP'Ii milletvekili var
dı. 

BAHIR ERSOY NELER DEDI 

"- Tarafsız bir çalışma bakanlığı öz
lemi gerçekleşecektir. Bakanlığımız işçi 
ile işveren arasında tarafsız kalmayı ba· 
şaracaktır. Bu konuda her türlü tedbir 
alınmış ve alınacaktır. Bu yöndeki poli
tikamızın işçi ve işveren kesimince des
teklenmesini istememiz hakkımızdır." 
Çalışma Bakanı'nlO bu destek çağrısına 
ilk olumlu yanıtı işverenler alkışları ile 
verdiler. Bakan da bundan aldığı güçle, 
artık işçi sendikalarını desteklemekten 
vazgeçtiklerini açıkladı: 

"- Bakanlığımııın işçi ve işveren kuru
luşları arasındaki uyuşmazlıkların çözü-

Işveren ba,ı 
Na,;n 'in öniind. 
elilen bu zat, 
"ulla" 
politikacı 
Fe)'ziol'u 'dur. 
Na,;n, 
Fe)'ziollu 'nun 
buje.tj 
kar,ııında 
"uakur" bir 
görünüm içinde. 
Yanda ite 
Bahir Eraoy 
'vol,"' bekliyor. 

miilde müdahalesi olmayacaktır." 
Ba�n'ın istemediği bir tek şey kal· 

mıştı, o da san sendikacılıktı sonunda 
onu da istedi: 

tt. Işçi ve iş...eren kuruluşlarının ken
di arılarında uyumlu olmalarını zorunlu 
olarak görüyorum." 

GüNAH ÇıKARAN BAKAN 

ç.ılışma Bakanı, "Işçilerin olağanüs· 
tü taleplerde bulundukları toplu sözleş· 
meler" konusuna değinmemşti ama ay· 
nı genel kurulda bu kc;munun üzerine git· 
me görevi de Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hilmi lşgiiıar'a �rilmişti: 

ii. Işçi ve işverenlere yasalara uYlUn 
toplu sözleşme yapmalarmı temenni edi
yoruz." Eh, artık işçiler de yasalara 
aykırı (ı) taleplerde bulunmasınıar ... 

Türkiye Işveren Sendikaları Genel 
Kurulunda bir de günah çıkaran bakan 
vardı. Demir çelik dağıtımının kamu de
netiminde yeniden düzenlenmesi nede
niyle "senden bunu umma.ı.dık" biçimli 
eleştirilere hedef olan Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Orhan Alp bu eleştiriler; ce
vaplama olanağı buldu: 

"- Hükümetin devletçiliğe kaydığı en
dişesine yer vermemenizi rica ediyorum. 
Hükümet demir çeliğe zam yapmış, bazı 
tedbirler almıştır. Bu tedbirler daha 
ziyade devletçiliğe kayan bir davranış 
değildir." 

MUHALEFETLE BIRLEŞEN 
IKTIDAR 

Genel Kurul'da ba�nların konuşma
larından sonra böyle toplantılarda ko-

nuşma fırsatı çıksın diye oluşmu� 
benzeyen Hür Teşebbüs Konseyi'nin 
temsilcileri sözaldılır. Odılu Birliği 
Başkanı Sezai Dıblan daha önceden 
yazılıp eline verilen metni okumak dı
şında bir beceri gösteremediği için be, 
bakanın konuşması üzerinde du�dı bi
le. 

"AP'nin eski neferi", Zirut Odala
rının yaşlı başkanı ise yılların tecrübesi 
ile konuşmalara teşhisini koydu: 

". Iktidar ile muhalefeti aynı nokta
da birleşmiş buluyorum ... " 

Ama AP'nin HÜSilmettin Tiyanşan'ı 
gelişmelerden çok tedirgin olmuştu. Ti
yanşon: 

". Burada size karşı olduklarını bildi
ğiniz Bakanımı sutlerce konuşmoı fna
tı w:rerek değerli zamanluınızı harcıyor
sunllZ ..... derken, oyuncağım koıybetmiş 
bir çocuk gibi sinirti \fe telaşlıydı. Tıpkı 
31 Aralık 1971 günü güvensizlik oyu 
alan Demirel'i" siniri gibi. Bu kez ijYe' 
renler de güvenoylarını CHP'ye YeriYOl"
lar 'oc güven belirtisi"i 20'yi aşkın bab· 
nın telgrafını ve be, bakanın konuşma· 
sını alkışlayarak gösteriyorlardı. 

HAYDI PI LAVA! 

Her bakanı kapının öniilde uiurla
yan Konfederasyon Baş�nı Nann kimi
nin elini S4kar, kiminin ymaklarından 
öperken, MHP sözcüsü Aph Ok .. y Gü
ner salonda kalan 3040 kişiye kuŞI 

konuşma yapıyor, işverenler. ise kapt<b 
kendileri için hazırliınmış içli pilav, ve 
ev tatlılannı �şıklıyoriardı. 

Bir ittif;akın ilk IÖ5terisi S Nisan 
1978 Cumartesi pü An��'da Neca
tibey <:oddesinde böyle yapıldı. 
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Bir efsane daha yavaş yavaş tarihe karışıyor. Bir dönemin ünlü tezi 
"$oh.:" bölünmüşlüğü", artık eskisi kadar ortaya sürülmüyor. Yeni bir tez, es
kisinin yerine aday görirıliyor. Bu tez "solun güçsüzlüğü ve söyleyecek sözü 
olmaması" biçiminde ifade ediliyor. 

. 

''Solun bölirımüşlüğünden solun kısırlığını" nasıl gelindi? Görünen baş
lıca iki neden var. Iıki, sosyalist hareket karşısında "solun bÖIÜllmüşlüğünü" 
anlatınada hayli yararlı olan bazı "siyaset"lerin artık iflas bayrağını çekmeye 
başlamararı. Geçtiğimiz son aylar, şu ya da bu yoldan, iflas sürecini hızlandı
rom aylar oldu. 

Yeni tezin ortaya atılmasındaki ikinci neden ise, bir başka kaynağa da
yanıyor. ''Solun bölünmüşlüğü" tezi, en büyük işlevini CHP iktidannda" önce 
gördü. Ne yaparsa yapsın CHP'ye oy verilmesi zorunluluğunun gerekçesi ola
rak kullanıldı. BugW1 ise koşullar değişti. Bugün iktidarda CHP var. Iktidarda
ki bir DiP'nin yaptıklarını ve yapamadıklarını "solun bölünmüşlüğü" ile sa
""nma olanağı yok. Yeni tez de. ortadaki bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor: 
"Evet, CHP şöyle ya da böyle ama CHP 'nin solunun da söyleyecek hiçbir sö· 
zü yok ..... 

Bu yeni tezin son örneklerinden biri şöyle: "Hükümetin solundaki ka
nadın sesi ekonomik konulardan çok siyasal alanda duyulmaktadır ... Ne yazık 
ki güncel tartışma alanları geniş halk yığınlarını ve emekçi sınıfları ilgilendiren 
konulardan soyutlanmakla; yüksek politikaya, kuram tartışmalarına, bulanık 
iddiaların çatışmalarına dönük kalmaktadır." (Aşılması Gereken, Cumhuriyet, 
11 Ni .. n Salı) 

Tezin ortaya atılmasındald niyet bir yana. ''Hükijmetin solu" olarak 
aynı yazıda yalnızCil DISK � TöB-OER gibi kuruluşların gösterilmesindeki 
niyet bir yana. Solda ne ölçwe "bulanık iddialarm" çalıştığı konusundaki 
tartışma bir yana. Ve nihayet, Türkiye Işçi Partisi'nin, kurulduğu günden bu 
yana çeşitli vesilelerle ortaya attığı "soroot öneriler" de bir yana. Bütün bun
lar bir yana, oturup düşünmek gerekiyor: Türkiye'de sol 'la özdeşleşen kimi 
kuruluşlar açısından, bu söylenenlerde hiç mi hiç gerçek payı yok? 

Burada hemen belirtmek gereldyor. Söylenenlerde, öznel niyet ne olur
sa olsun, önemli bir gerçek payı bulunuyor. Bu gerçek payı, kitle örgütlerinin 
ne olup ne olmadıklarının, bugün geldikleri noktanın ve kitle birikiminin so
mut hedefler etrafında seferber edilebilmesinin önündeki engellerin kavrana
bilmesi açısından büyük önem taşıyor. Nedir, olup biten? 

Somut örnekler var. TÖB-OER, öğretmenlerin kitle örgütü. Öğretmenle
rin kitle örgütü geçenlerde bir kurultay düzenledi: Demokratik Eğitim Kurul
tayı. Demokratik Eğitim Kurultayı'nda "demokratik eğitim" adına hangi,ilke
ler saptandı? Hangi öneriler geliştirildi? YÜRÜYÜŞ'ün DEK'e ilişkin değer
lendirmesinin bir bölümü, yeterli açıklığı getiriyor: "Eğitim konusunda somut 
söyleyecek şeyi olmayanlar, birer siyasal lider gibi sloganı i konuştular. Bunlar 
için DEK bir siyasal toplumdu. Kendilerinden olanların alkışlayacağı slogan· 
lar 'bilimsel'liklerinin ölçütü oldu." (DEK: Demokratik Eğitim Ne Demek? 
YüRÜYüŞ Sayı: 149) 

DISK üzerinde uzun boylu konuşmak gerekmiyor. Çünkü, "anarkosen· 
dikalizmin" ne olduğu yeterince biliniyor. DISK ve TÖB-DER7n dışında 
TMMOB ve ona bağlı çeşitli odalar var. Bu odaların kongrelerinde, nicel ola
rak önemli bir ağırlık taşıyan "çizgi"ler neyi konuşuyor, neyi �rtışıyor? Bir 
örneği şöyle: "Tüm demokratik kitle örgütlerinde olduğu gibi oda kongreleri· 

'nin de tek bir gündem maddesine indirgenmesi tehlikesi, kendi 'siyaset'lerinin 
gelişiyor görünmesini sağlamak için tek kurtuluşu örgütlerine 'siyaset'lerinin 
damgasını vurma anlayışı içinde olanlardan kaynaklanıyor. Öznel nedenlerle 
partili mücadeleye inanmayan ya da şu anki nesnel nedenlerden Ötürü kendile
ri için kitle örgütlerine 'çöreklenmek'ten başka yol göremeyenler için damga 
vurma yarışından gayrı çare kalmıyor." (Oda Kongreleri: Bir Kör Dögüşü mÜ? 
Neşet Kocabıyıkoğlu, YüRÜYüŞ, Sayı: 153) 

Bunlar da bir yana. Bunların dışında "solcu" aydınlar da var. Bunlar ne 
yapıyorlar? Bunlardan, sosyalist hareketin dışında kalanların önemli bir bölü
mü, kitlelerin somut sorunları konusundaki bilgisizliklerini, Türkiye'de nes
nel gelişmelerin getirdikleri konusundaki ilgisiZliklerini soyut "cephe" geveze-

likleri ile örtme ye çalışmaktan başka ne yapıyor? 
Bugün gelinen noktanın bazı somut göstergeleri bunlar. Bu noktaya na

sıl gelindi? Kitle örgütlerinin önemli bir bölümü, giderek kitlelerinden nasıl ko· 
puyorlar? Dünün en üretken beyinlerine sahip sosyalistleri, bugün nasıl laf 
cambazı gevezeler haline geldiler? üzerinde asıl durulması gereken sorular, 
bunlar. "Hükümetin dışındaki sol"un kısırlığını anlamanın anahtarı da bu 
soruların cevabında yatıyor. 

Temelde iki neden ön plana çıkıyor. Birincisi, kitle örgütleri ile ilgili. Si. 
yasal hareketin ağır yaralar aldığı ve toparlanmaya çalıştığı bir dönemde, kit
le örgütlerine siyasal işlevler yakıştırılarak bu örgütler hem en "hızlı" hem de 
en kolay devrimciliğin yapılacağı alanlar haline getirildiler. Aynı gelişmeye 
paralel olarak, "siyaset başı" olabileceğini, ama asla örgütlü siyasal hareket 
olamayacağını bilen kimi çevrelerin kitle örgütlerine bu anlayış içinde yaklaş
tıklarını da belirtmek gerekiyor. 

ikinci olarak ise, birincinin doğal bir uzantısı olan. dramatik bir çelişki
den söz edilebilir. Kitle örgütlerinin önemli bir bölümü. kendilerine siyasal ör
güıün işlevlerini yakıştırdıkları ölçüde, tabanın somut sorunlarından koptular. 
Tabanın somut sorunlarından koptukları ölçüde de ''hızlı'' ama soyut, "kes
kin" ama genel kaldılar. Ama çelişki burada da bitmiyor. En hızlı ve en kes
kin sözleri edenler iş pratiğe döküldüğünde neyi öneriyorlar? Hangi siyasal 
hedefi gösteriyorlar? Oneri ve hedef, somutta, "hızlı"hk ve "keskin"likle pek 
uyuşmayan nitelikte bir öneri ve hedef oldu: CHP iktidarı, CHP'nin desteklen· 
mesi ve sosyalist örgÜlün reddedilmesi. Bugün, "CHP'nin solunda" bilinen 
kimi kitle örgütlerinin "söyleyecek sözünün bulunmaması" temelde işte b u  
gerçeğe dayanıyor. 

Darboğaz ve kısırlığın temel nedeni. ortaya konan "manifesto"ların hızı 
ile pratiğe yansıtılan siyasal beklentinin düzeyi arasındaki çelişkiden kaynak
lanıyor. Gerçek, bu kadar açık. Bir yandan en son hedefin gevezeliği edilir
ken, öte yandan kitlelerin özgün ve somut sorunları küçümsenirse, daha da 
ötesi tüm beklentilere cevap olarak elde yalnızca ''CHP iktidarı" kalırsa, ara
daki boşluk giderek doldurulması güç bir boşluk halini alır. Böyle bir boşluk· 
ta, böyle bir çelişki karşısında hiç bir yaratıcı ve üretken uğraş ta bulunula
mu. Gevezelik ise hiçbir zaman yaratıcı ve üretken bir uğraş olmadı. 

DISK, TöB-DER ve diğerleri. Işçi sınıfının, orta tabakaların böylesine 
hareketlendiği bir ortamda, demokratik kitle örgütlerinin işlevi ve önemi kat 
kat artıyor. Önemli olan, bu işlev ve önemin hakkının verilebilmesi. Yalnızca 
bu örgütlerin "prestijlerini artırmaları", solu küçümseme yi adet haline getiren
lerin nezdinde"söyleyecek sözü olan örgütler haline gelmeleri" açısından 
değiL. Zorunluluk, çok daha başka bir yerde yatıyor. Zorunluluk, kitle hare· 
ketlerinin geliştiği, büyük patlamalara gebe bir'"Ortamda, kitleleri yönlendir
mede, somut hedencr göstermede, ilk zinciri oluşturan bu örgütlerin üzerleri
ne düşenleri eksiksiz yapmaları zorunluluğu olarak ortaya çıkıyor. 

Şu sözler, yerel seçimlerden hemen sonra söylendi: ''Yeni iktidarın 
ayakta kalabilmesi köklü dönüşümlere girişilmesiyle olanaklıdır. Görünen ise 
bu yolda hiç bir umut ışığının olmadığıdır. Böyle bir iktidar kendiliğinden 
büyük patlamalara neden olabilir. Bu ise aynı zamanda büyük bir provokasyon 
ortamı yaratacaktır." (Yerel Seçimler Sonrasında Genel Durum, Ya""z Onal. 
YüRLlYüŞ sayı: 142) 

"CHP'nin solundaki" örgütlerin önemi işte bu koşullarda kat kat artı
yor. Dün "yolumuz işçi sınıfının yoludur" diyenlerin bugün "Gezmiş ve Ça· 
yan'ın izindeyiz" demeleri, dil" "provokasyon"un ne olduğunu az çok kavra
mış görünenlerin bugün Türkiye burjuvazisinin tarihsel olarak en beylik pro· 
vokasyonuna balıklama atlamaları, dün bir dergi olarak boy gösterenlerin bu
ciin gazete ve "parti" ile tam boy bir provokasyon odağı olarak ortaya çıkma

ları, sorumlulukları daha da artıyor. 
Türkiye'de sol güçsüz değiL. Türkiye'de solun eksikliği, güçsüzlliilnde 

değiL. Gücünü sergileyememesinde. Sol, gücünü güç şırıngası ile sergilemiyor. 
Soldaki her kuruluşun gücünü, yerini, işleYini ve sorumluluğunu bilip bu 
doğrultuda -davranması ile sergileyebiliyor. 20 Man'ta olduğu gibi. Bunu bi
lip, buna göre davranmak gerekiyor. 

"� ______ � __ , .. ____ .u ___ ...... �I .... �a_mM.m"'C3 ...... ,aa�a..�a..�m.,� .... � .. _.�" .• BMR' ____ , ............ ... 
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buy-uk sermay-e israr lı 

BASıN TELLALLARI 
" AP -cHP" vi ARIVOR 

Geçtiaimiz haftanUl Cuma günü Bab-ı 
Ali "sermaye"lerinin birinci &ayfaların
dan yansıyan olalanüstü hezeyanı büyük 
Ieflllayenin büyük rüyasının artık sabır
I.L.Z bir noktaya ulaştıfını-simgeledi: 100 
(Ünlük Ecevit hükümeti artık yerini 
CHP·AP kutsal ittir.kına bırakmalıydı! .. 

Tabü gönüllerdeki aslan bu· şekilde 
açık açık ifade edilmiyordu ama kaşar
tannu, "gazetecilik tekniainin" incelik
leriyle, kamuoyunun istenilen yönde o
luşturulması için bütün taktikler sefer
ber edilmişti. 

Hürriyet 10 sütun üzerine şimşir barf-
lerle şu manşeti atıyordu: 

". Sıkılıyoruz! .. " 
''Halkçılık'' Kimlere Kaldı. 
nk bakışta okuyanda, "Demek bun

lar da, bazı duygular mevcutmuş" dedir
ten başlık yeni vergi tasan1anyla ilgili 
olarak atılnuljb. Çalıştırdıaı basın emek
çilerini toplu &Özleşme dönemlerinde 

"Gazetemiz kapanıyor" yalanıyla tehdit 
eden, vergi defterlerinin satlılı' ve sigor
ta pirimlerinin zamanında ödenip öden
mediAi meşkuk bir gazete eski deyimle 
sureH hak 'tan görünüp, "halkçılık" ya
pıyordu! .. 

Gazetenin son hatLalarda ıözle görü
nür biçimde MHP ÇanakÇılı�1 yaptıemı 
dikkatten kaçırmayarılar buna bir anlam 
bulmakta zorluk çekiyorımı. Nitekim 
geçtilimiı Salı günlü gazetenın birinci 
sayCasında iki ayn MHP haberi görenler 
şu ıoruyu sormakta gecikmediler: 

- Bir şeyler yapmak istiyorlar ama 
bu kez yüzlerine gözlerine bulaştırdllar .. 

ILGI NEREDEN BESLENIYOR 

Gerçekten söylenilen doeruydu. Ga
zete, iki sÜt.un üzerine "MHP, faşizme 
karşı miting için Danıştay'dan izin iste
di" haberiyle yetinmemiş, şu çok önem' 

ı Mayıs karşısmdaki taVır 
"Tutarlı demokratllğm" 

ölçüsü olacaktır 
Bu yıl işçi smı[mm uluslararası birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs, 

1 Mayıs (Taksim) alanında yaptlacak gösterilerle yine kutlanacak.. 
KuUama gösterilerinin hazırlıklan sürüyor. DıSK ve çeşitli demokratik 

kitle örgüUeri bu yıl 1 Mayıs'ta,I Mayıs alanında faşizme bir kez daha "dur" 
demeye hazırlanıyorlar. 

Gösteriler yaklaştıkça, burjuvazi ve Onun kinhk kalemlerl, yine ortalılı 
bulandırmaya başladtlar. "DıSK"in hazırlatblı50 bin sopa" hUtayesi, Babıali' 
nin "beş büyüklerinden" Tercüman'ı çok heyecanlandırdı. Bu arada "Maocu
Luk kılılına bi.irünen şiddelli dolu rüzgarları" &ibisinden efsanevi ve ürkütücü 
açıklamalar, "poHste izinlerin ka1dın1dlll", "jandarmanın alnma geçirildili" 
gibisinden, güven vemıe çabasmdan çok ürktitmeyi amaçlayan haberler gaze
telerin sütunlarını bol bol işgal eder oldu. 

TIP GENEL SEKRETERI SARGIN'IN AÇıKLAMASı 

Burjuvazi, yaklafI.D 1 Mayu'ı bir "anarşi hazırlıRı" olarak takdim ede· 
dursun, bilimsel sosyalist hareket, olaya "Faşizme ve ardındaki yerli yabancı 
büyük sermaye smıfına karşı işçi smıfmın "dur" dlyece�i ve ıınıfsal gücünü 
göstereceRi" bir gösteri olarak baktıemı açıkladı. 

TIp Genel Sekreteri Nihat Sargın , 11 Nısan günü parıı örgülüne yayınla, 
dı�ı genelge De 1 Mayu kutlama törenlerine putUUerin aktif olarak katılacak· 
lannı belirlll. 

Sargın, açıklamasında 1 Mayıs gösterileriyle ilgUl olamk lfu görilşlere yer 
verdi: 

"Daha önc:ı!ki yıllarda olduRu üzere bu yıl da Uyelerimiz ve aday üyeleri
miz, baalı oldukrarı sendika veya kitle örgütünün naması altında bu gösteriye 
aktif olarak katılacaklardır_ 

"Geçen yıl yapılan toplantı faşist odaklar ve emirlerindeki ajın provo
katöderce tertiplenen bir katliama sahne olmuştur. Arusı benelderimlzde dal
ına taze kalacak olan ve hati gerçek faillerinin ve perde uklSlndak.ilerln yaka
lanıp adaletin pencesine teslim edilmediRi bu katliam, bu yıl yapılacak toplan
tının önemini bir kat daha artırmaktadır. 

"ıŞÇi sınıfı ve emekçi halkımız 1 Mayıs günü btlinçU ve kararlı tutumu 
lle fa.şlzme bir kez daha "dur" derken, arkısındaki yerli yabancı bUyük senna
ye sınıfına karşı sınıfsal gücünü bir kez daha gösterecek, katliamda ve benzeri 
olaylarda hayatlarını yitiren kardeşlerimizin de boşuna ölmediRinl bir kez da
ha kanıtlayaeaktır." 

Genel Sekreter Sargın, "bu nedenle toplantının daha dUzenli ve görkem· 
ii geçmeliini saRlamak üzere partiıllerin, hem yönetimlerinde görev aldıkım 
veya baltı oldukJarı sendika ve kitle örgütUnün gösteride en geniş sayıda tem· 
&illnl, hem de kendi örgütlerinin toplantı boyunca güven ve dUzenlill�lnl saR
lamada bütün olanaklanyla yöneticilerine yardımcı olacaklannı" belirtmiş ve 
"şimdiden gerekli girişimlerde bulunmalarını" istemiştır. 

öte yandan Parti 'nin kuruluş yıldönümünUn 1 Mayıs gecesi bUtün yerel 
birimlerde yapılacak toplantılarla kutlanacatı aynı genelgede açıklanmış bu. 
lunmaktadır. 
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li habere de sütunlarında yer vemıeden 
edememişti: 

ii. MHP, Çakmak için program yap
mayan TRT'yi kınadı." 

İstanbul merkezdeki "beyin kadro
su"nun son günlerde haberlerine duy
dukları ilgi nereden besleniyordu? 

Hürriyet'in kapalı odalarından şu seı
ler duyuluyordu: 

- MHP'nin 15 Nisan'daki mitingini 
büyÜıtelim. 

Bunun için hazırlıklar da yapılmıştı. 
Mitingden iki gün önceki sayıda manşet 
MHP mitingine aynhnıştı. Mitingin pro
pagandası böyle yapılacaktı. AlışLImış 
cıvıklıktaki "Nisan, mayıs aylan, oynar 
gönül yaylan" başlıRuıın alt.ına şunlar 
eklenmişti : 

- Particiler ve sendikacılar sokaAa çık-
tı .. 

Ve ondan sonra haberin metninde de, 
MHP'nin mitingi için bütün bilgiler veri
liyordu. Oç-beş MHP milletvekilinin LO
kaklarda bildiri da�ıtırken çekilmiş fo
to�ra!larıyla sü.&lenen haber, "incelikli" 
sanılan bir propaganmf çabayla örül
müştü.�. 

BAB·I ALI PATRONLARı 
KOLLARı SIVADI 

Hürriyet'in "ııkılıyoruz" manşetini 
attıRı gün, Tercüman'ın Tekstilci patro
nu da birinci sayfaaını "100. Güo"üo 
mezbaha tablosuyla süSıüyordu. 

Bab-ı Ali denizinin serbeıt mayınla
nndan Günaydın 'ın da son haftalardaki 
yayınlarına bakılınea, basın tekellerinin 
CHP-AP koalisyonu yönündeki köklü 
iştahlarının yeni bir taktikle birlikte tek
rar gündeme itildi�i anlaşılmaktadır. 

CHP·AP rüyasının yeniden hortlama· 
sının ardındaki gerçek, bir türlü tam an
lamıyla güven duyulmayan CHP'nin, 
kendi program ve politik manbk çerçe
vesi içinde hükümetini kalıcı bir gelece
Re adım at.tıımasından duyulan endişe
dir ... 

BOYüK SERMAYE IçiN NIMETLER 

Türkiye'deki toplumsal dinamiklerin 

dayanılmaz hale letirdiRi MC'nin yerine 
gelen CHP hükümetinin, toplumu.l ya
şamı demokratikleştinne yönündeki 
tüm ciddiyetsiz ve tutar&lZlıklannl kar
şın büyük sermayenin bu hükümetin Iü
reklililinden duyduRu endişe &izlene' 
memeldedir. Oya CHP hükümetinin üç
aydan beri ıürdürdüıü ve yürürlüRe koy· 
mata çalıştılı ekonomik kararlar. büyük 
sermayenin öteden beri ihtiyaç duydu
�u nimetlerdir. Batılı para kaynaklanyla 
ilişkilerde gözlenen gelişmeler, "ekono
mik önlemler" diye adlandırılan ve hal· 
lun sırtına bindirilen yükler büyük &er' 
maye çevrelerince memnuniyetle izlen· 
meldedir. 

öte yandan ABD ile ilişkilerdeki teı
limiyet politikasına büyük &ermayenin 
ne diyece�i olabilirdi? .. 

ABD Sawnma �ski Bakanı, Dünya 
Bankası Başkanı Mc Namara da hüküme· 
tin ekonomik kararlannı "cesur, kararlı 
ve yerinde" olarak nitelemiştir ... ışbir· 
likçilerin Washington kıblesinden müj
deleı gelmişti: Münasip miktarda para 
vereceklerdi ! .. 

BOYüK SERMAYE NE ISTIYOR? 

Bu tabloya bakıp da, büyük termaye
nin tatmins.i.zliRini anlamak güç gibi ge· 
liyorsa da, ıorun çok açık ve basittir: 
Büyük sermaye faşizmi tırmandırm.ada 
alabildiRine ısrarlı ve.sabırsızdır ... 

Faşizmi istenilen ölçü ve hızlarda tU'
mandınnanın YOlu da, CHP·AP koaU ... 
yonundan geçmektedir. 

CHP-AP koalisyonu oluşturolursa ne 
olur? 

Bu 50ruya aermaye açwndan "neler 
olmaz ki" demek daha dotru o_gerek
tir. 

Zor günlerin eşij}ine giderek yaklaflll 
bir AP'nin yeniden hükümet ort.aj}ı edil· 
mesi, bu ortaklıj}ın CHP bünyesinde açı
CaRı yaralann yanısıra MHP'ye fiilen 
iktidar, hukuken muhalefet görevinin 
verilmesi ve bu çatı altındı MHP'nin da. 
ha da semirlilmesi... 

. 

Büyük sermayenin bı.unıı formülü 



MHP'lilerce de gereRince deRerlendiril
mektedir. Olası iktidarın AP kanadı al· 
tmda yeniden y�gın bir kadrolaşma, 
CHP'nin beceriksizlilini politik puana 
çevirme olasılıImm yükseklili, formülü 
''bir içim su" haline getirmektedir. 

Alpaslan Türkeş'i önt:eki hafta içinde 
Süleyman Demirel'e koştwan ve "ne ya
pıp yapıp bu hükümetten kurtuWım" 
dedirten iştah budur. Ve Türkeş geçti�i
miz haftala:r içinde İzmir ve İstanbul'da 
lörüştiiA'ü iş çevreleriyıe bu konuda 
"mutabakatl.ar" satlanuştır. . 

SORUNUN ZOR YANI 

Ancak sorunun bir zor yanı vardır: 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in 
"şimdilik" bu fonnü1asyona duydulu 
antipati. 

AP'deki çatlak seslerin akordu, bu 
olumsuz durumdan kaynaklanmaktadır. 

Tercüman gazetesinin Demirel 'i iki 
yanlı marke etmesi de, temelde bu nok· 
taya dayanmaktadır. Genel Yayın Müdü
r ü  Günen CınoR!Y-'nu Demirel'in üzerine 

. oynat&n Tercüman, Nazlı Ilıcak ile Kam· 
ran İnan'ı da Ilk sık şehirlerarut telefon
Larda buluşturmaktadır. AP'nin "olma
yacak duUl" Kamran İnan'a, Demirel'e 
karfl ııöı,e oyunu rolü yüklenmi,tir. De-. 
mirel'in inadı bu yolla bir çeşit tehdit 
desenleriyle yumuşatLlmaya çalıŞJimak· 
tadır. Bu arada "GıCll' gıcır yepyeni" bir 
ismin bir anda AP Genel Başkanııaı için 
arenaya fırlayabileceRi .öylentileri de 
yayılmakta, Demirel'e bu yönden de 
bukılar yapılm�a Çalı,ılmaktadır. 

Büyük sermayenin bUln tröst.lerini 
de alabildiRine ıeferber ederek sürdürdü
tü &irişimlerin yanıaıra, CHP'nin kendi 
kapitalist mantılı içinde ye hiç delihe 
bu mantıRm ıırafillnde buı başarılar 
saRlayacaRı izlenimi vennesi, büyük ser· 
mayenin eteklerini tutu,turan önemli 
bır etken ola ,erektir. 

BOYüK SERMAYENIN 
ÖZGüRLüKLERE 

TAHAMMüLü YOK 

Çünkü büyük sermayenin en klasik 
demokratik temel h&k ve özgürlükleıle 
ve bunlara taham�üllerle ilgisi kalma· 
mıştır. 

Türkiye İşveren Sendika1arl Konfede· 
rasyonunun önceki haftanın sonurula yapı

lan genel kurul. toplantısında, işçiden 
yana kısıtlama ve sınırlamalarla dolu bir 
grev ve toplu sözleşme yasasından duyu· 
lan rahatslZlık açık açık ifade edilmiştir. 

Büyük sermaye bu yöndeki politik 
saldırıları yanında sokaaı barut flÇlsl ha· 
linde tutma azmi ne hız ve yoRunluk ka· 
zandırmaktadır. Bu iş için fatura edilen 
MHP ve onun yan örgütleri kanalıyla 
modern silahlarla kan &kıtmakta, cina· 
yetler işletmektedir. Korku, yılgı ve bez· 
ginlik toplumda yayılıp, kökleşmeli ki, 
büyük sermaye de, kwtarabilecek birini 
bulmalı milletin babt." kara maderini ! .. 

Oyun, tertip ve tezgahlar böylesine 
alçakça ve bir sınıf adına düzenlenmek· 
te piyasaya siirülmektedir. 

MURAT BAYRAK'A 
GEREK KALMADı 

Bu ar:..da dünyadaki Maoculuk SÜDe
peüRinin yerli intibaklan da yapılmıştır. 
Mwat Bayrak'ın "gazC\te çıkarırsam 
Maocu1ara sütunlanrnda yer verecelim" 
demesine kalmanüş, elhak bir paçavrg 
sahneye fırlamıştır. 

"Okuyucusuz gazete" dalında ısrar
lı olac_Rı anlaşılan gazetenin dünya 10.· 
yalist siıtemine küfür ettikçe kumbarası
nın dolu olacaeı beUi olmaktadır. 

Büyük sennaye bum yelpazesinden 
memnun görünmektedir. Şimdi sorun, 
bütün araçlarla CHP·AP koaliıyonunun 
oluııturolmasına ulra,maktır. Bunun 

içişleri bal<anı 
neden susuyur 

Önceki hafta, Ankara'da Beıevler semtinde toplu halde okula gitmekte 
olan Erkek Teknik Yüksek Oiretmen Okulu öğrencilerinin üzerine faşist çete
ler tarafından ateş açıldı. Öğrencilerden Zafer Boı öldü, 6 öğrenci de yaralan
dı. Silahlı saldırı güpegündüz ve herkesin gözü önünde eereyan etti. Sayılan 8 
olan katillerden S'j silahları soğumadan polis tarafından yakalandı. 

Saldırganları yakalayan polisler durumu telsizle Emniyet 1. Şubeye bil
dirdiler ve sanıkların Emniyet Sarayına götürülmesi için ekip istediler. Bunun 
üzerine Emniyenen dört adet sivil polis geldi. Bu andan itibaren saldırganlan 
yakalayan polislerle 1. Şubeden gelen sivil polisler arasında ilginç tartışmalar 
oldu ... 

Sivil polisler, yakalanan şahısları tanıdıkJan"I, "Onların böyleiıler yap
mayacaklarını" söylediler ve salıverilmelen,..i istediler. 

Saldırganları yakalayan polisler iseherşeyin gözleri önwlCle oldUllunu ve 
bir çok görgü tanığı bulunduğunu bildirdiler. Yak.alanan katillerin en azından 
üzerlerinde silah bulunduğunu ve gene en azından haklarında ruhsatsız silah 
taşımadan kovuşturma yapılması gerektiğini söylediler. Ama sivil polisler iS

rar ediyorlardı: "Bu gençler suçsuzdu!., .. 
Tartışmalar devam etti. 1. Şubeden gelenler neden sonra sözü çevircn

ler, yakalanan şahısların kendilerine teslim edilmesini istediler. Sa.ldırpnlm 
yakalayan polisler, sivillerin niyetlerini anladılar. "Hayır" dediler, emniyete 

sanıklarla birlikte kendilerinin de gideceklerini söylediler. Bunun üzerine polis
ler arasında tartışma büyüdü hatta karşılıklı silah çekildi. Bu ",ada 1. Şube
den ııelen posilerden biri silahını ateşledi ve karşıı.rondakl polislerden birini 
ayağından vurdu. Sivil poliSler b ... dan sonra hızla olay yerinden uuklqtı ..• 

Saldırpnları yakalayan polisler, durumu o gün ıstanbul'da buiu ..... 
Içişleri Bakanına duyurmanın yolunu bulduı.... Bakan da bunun lizerine 
Ankara Valisini arayarak durumu anlattı. Ankara Valisi olaya bizzat el koy- . 
du ve sanıklar savcdıia teslim edildI... 

Olay burada bitmiyor. 
Bu haber sermaye pzetelerlnde yer almadı. Nlçlnl_ 
Gayet buit: F.p" kadlıeri yakalayan polisler POL-OER lIyeolydl.5119-

ları da, katilleri suçllstü yakalaınaı.roydı. 
Olayı çok yakından bilen Içişleri BaJwıI susuyor ... 
Polis ölJÜtU Içindeki fapst uMurbr temızlenmıyorı 
Bunun _i de basit: F.pstler olması o Içişleri Bakanı hanıl polisiy

le Türkiye Işçi Partisi Istanbul ii BaşkanlıAını kuptacak, hanıl polisiyle bina
yı kurşunlatacak; hanııi polisiyle bildiri dalı .. n Türkiye Işçi Partisi lIyelerlnl 
yakalatıp, göz altına. abcak? . 

"Hem silahlı sağa, hem silahlı sola karşıyız" diyen mantılın gelip sap
ıaoidığı batak bu! .. Sermayenin sol eUndeki silahı sat elindeki silahı.. tartıp, 
..çmaye adına ı.ıptiyelik yapmanın gelip dayarıdojı iflu bul.. 

için de, tedhiş ve teröre hız vermek gün
demdeki .lcaklıRınl korumaktadır. Ser
mayenin kana duyduRu· ihtiyaç kara o
lan ihtiyacından daha az deRildu. CHP' 
nin bu gerçeli bilmesinde herhalde bir 
miktar yarar olsa gerektir ... Çünkü de· 
mokrasinin gerçek güvencesi, işçi smıfı 
ve emekçi kitlelerin örgütlü, birleşik gü· 
cü ve onun politik hareketidir. 

KAMPANYA SüRüYOR 

Ve saRlı ''101''lu tüm enııellemelere 
karşın Türkiye İşçi Partisi tarafından 
başlatılan "Ulusal balımsızlık için NA· 
TO'ya hayır" kampanyası yüklek bir ör· 
gütlülük bilinç ve co,kusuyla devam edi
yor. Kampanya, emekçi kitlelerce yay· 
gın bir i1ıılyle kucaklanıyor. Türkiye ışçi 
Partimere kampanya süresince yapılan 
baskı ve ririşUen enııellemeler tepkiyle 
kar,ıtanıyor. Cumhwiyet'te Ulw Mum· 
cu, AU Sirmen, Günaydın'da Teornan 
Erel, TİP'in kampanyasını desteklediler, 
engelleyici tutumları kınadılar. Geçti· 
Rimiz hafta Federal Almanya'da çalışan 
Moers i,çileri adına İşçi Yardımla,ma 
DemeRi Ba,kaOl Servet Akçam Ba,ba· 
kan Bülent Ecevit'e 'u telgrarı çekti: 

"Sayın Bülent Ecevit 
Ba,bakan 
Bakanlıklar 
ANKARA/TURKEI 

Sayın Bülent Ecevit 
"Nisan b.,ında İstanbul'da NATO' 

ya hayır kampanyunu düzenlemiş olan 
Türkiye ışçi Parti. 'nin üyesi olan 100 
arkadaş, bu kampanyanın afişlemesini 
yaparken poUs tarafından göz altma alı
nıp baskı yapılmış ve Parti merkezi fa
şizme özgü bir tutumIa 4 saat süreyle 
kuşatılmış ve giren çıkan herkes tutuk
lannuştır. 

"Biz emeklerini yabancı tekellere 
satmak zorunda bı..ra.k.ılmış Avrupa'da 
çalışan Türkiye'li emekçiler olarak, 
Demokratik Sol ııörüşLe oldulunu iddia 
eden CHP'nin başkanı olan siz sayın Ece· 
vit başkanlılındaki bir hükümetin yok· 
sul halkımıza uygulanan baskı ve terörü 
kaldırma .. gerekirken, aynı uyıulamayı 
sürdünneaini tlddetle kınar ve protesto 
ederiz. 

Moers İşçi Yardımla,ma Demeli adına 
Bafkan 

Servet Akçam" 

Akçam, Türkiye ı,çi Partisi Genel 
Başkanı S�hice Boran'a ,önderdili tel
ıırafmda da ,öyle dedi: 

"Sayın Dehice Boran 
TİP Genel Ba,kaOl 

Sayın Behice Boran 
"Nlian ayı ba,ında NATO'ya hayır 

kampany&llnın an,lemesini yapan 100 
üyenizin tut.uklanmaıını ve parb merke· 
zinin 4 saat süreyle po1isce ku,atılıp ii
ren çıkan herkesin "özaltına alınmalını 
kınar ve mücadelenizde yanmızda oldu· 
Rumuzu bildiririz." 
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BiR FANTOMUN FiYATı, BiN SOSYAL 

KONUT 

DEGERiNE 

ESiTTiR 
• 

Savaş aracı 

1 adet tank 

1 adet "huey" 
helikopter .. 

1 (antom uça�ı 

Maliyeti 

1,5 milyon dolar 

1 mi Iyon dolar 

5 milyon dolar 

Türkiye'de sivil amaçlarla kulıanııabile�i alan 

20 adet semt sa�lıl< oca�ı 

500 bin nüfu!il.u blr belediyenin bir yıllık kent�ı ulatjlm haıcamalan w! yalırımlan 
5'cr kişilik 1000 adet sosyal mcsken ya da 100 yataklı tam teşekkiJlü has

tane 

1 adet A 6-E 9 milyon dolar 500 bın nüftı!l.u bir kentin tüm elek
'
trik donanımı 

deniz uça�ı 
. 1 Kasım 1977 'de yapılan 

anlaşma uyannca 40 Fantoın 
uçağının Türkiye'ye nakline 
önceki hafta başlandı. 

ı nakliye uÇagl 12 milyon dolar 250-300 kişilik 60 adet kreş ya da 200 yataklı tam teşekkiilli 2 _ne 

1 adet F·14 uÇ�1 16 milyon dolar 600 bin nüruslu bir belediyenin 1978 yılında yapabileceRi tüm barcama ya 
da 1200 sosyal konut 

Bir Fantom'un fiyatı 
125 milyon lirayı aşıyor. 1 adet F·15 uÇ�1 9 milyon dolar 200 adet köy ilkokulu 
Bu büyüklükte bir harcama ile, 
beşer kişilik aileler için 1 adet C·52 uÇ�1 60 milyon dolar İzmir kentinin tüin kanalizasyonlaruıı ymiden günün teknık kOfuUarua 

uygun olarak inşa etmek için gerekli baıt:ama 
i 000 adet sosyal ınesken, 

1 adet nükleer silah 189 milyon dolar Ankara metrosu Için gerekn yatuun miktaD 

taşıyan denizaltı 

ya da i 00 yataklı tam teşekküıtü 
bir hastane yapınu mümkün. 
Türkiye, N ATO üyesi ülkeler 
arasında askeri hareaınaları en hızlı 
artan ülkelerin başında yer alıyor. 

1 adet DE 1052 aı milyon dolar 6 adet 100 yataklı tam ıepklıll\lü lWIaJıe 

Emperyalizmin en saldugan güçlerini 
biraraya getiren NATO, bütün dünyada 
silahlanma yarışının da başım çekiyor. 
NATO yöneticileri,silahlanma yanşının 

Güzelim 

türküler 

söylerken 

( YICIT GONEL ) 

sürat gemisi 

patronlu�unu, emperyalist ülkelerdeki 
dev savaş tekeUeriyle elele yürütüyorlar. 

Silahlanma yanşl, .yalnlZ uluslararası 
gerginliRi arttrarak dünyayı nükleer bir 

Işçi sınıfı devrimcileri güzelim türküler söyıerler. Biilharın güzel çiçekleri 
cıwl cIVlI renkleriyle heryiillll kiilplarken, işçi sınıfının güzelliklerinin dolu ol· 
duğu tırlaliilrdiil güzelim türküler söylerler ... 

Bunu gören 'llayin klKtlar", işçi sınıfı düşmanları saldırırlar. Ellerinde
ki bütün silahliilrliil saldınrlar. Işçi sınıfı tarlasında söylenen türküleri, işçilerin 
emekçilerin duymasını önlemek için ellerinden geleni ardlarına koymazlar. 

Geçende 'stanbul'da POl-OER Kongresinde bir IÜrkü söyleniyordu. 
Bir işçi sınıfı devrimcisi olan Taniiii, bir öğretim üyesi olduğunu hemen 

belli eden görünümüyle kürsikte, güzelim bir türkü söylüyordu. 
POL-OER üyelerine "hükümetler adına değil, devlet adına görev yapma

larını" , " kendilerinin işçi sınıfı yanında yer almalarını''ı "tek kurtuluşu sosya
lizmde" aramalarını söylüyordu. 

Genç POL-OER üyelerinin kafalarında güzelim çiçeklerin açması yolun
da, gür sesli bir tüneüydU bu. Ve tek kurtuluş olduğunu, bunun sosyalizm ol· 
duğunu anlatırken gözlerinin içi gülüyordu.  Mutluydu, sevinçliydi. l%O'!ı yıl_ 

ların polisiyle bugününün polisinin arasındaki ayrılığı ortaya koydu. 1960'!ı 
yılların başındaki işçilerle, 1978 yılının işçileri arısındaki ayrılığı ortaya koy
du. Işçi sınıfının içinde açan bilinç çiçeklerini sergiledi. 

"Hayin kurdu" pusudaydı. Daha önce de türküsünü kesmişlerdi TaniI
Ii'nin. üniversite'de yıllar yılı doçenıliğini engellemişlerdi. Üniversitedeki 
"Oevrim Tarihi" ders kitabı nedeniyle yıllar yılı adliye koridorlarına götür
mUşlerdi kendisini. 

Ve yine pusudaydı "Hayin Kurtlar". Evine giderken silahlarıyla ona 
ölilncül yaralar aldırdılar. Sesini kesmek, türküsünU duyurmamak için ellerin
den geleni ardlarına koymadılar. 

Ama inanıyoruz ki, bu saldırı onun bedenine zarar verse de, türküsÜllU 
keserneyecek, gür sesini surturamayacaktır. "Hayin kurtlar" hainliklerini ge_ 
cenin karanlığından yararlanarak ortaya koydular ama,_ Tanııli'nin bedeninde 
açtıkları yara, aslında kendileri için ölümcili bir yara oldu. Hainlikterini, gece 
karanlığına sığınan korkaklıklarını ortaya koyan bir yara ... 

Taniiii bugün değilse yarın aramızda katılacak, işçi sınıfı için söylediği 
"Tek Kurtuluş Sosyalizmdir" türküsUnü yine gür sesiyle kitleler önünde tek. 
rarlayacaktır. Buna inancımız ta md ır. 
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savaşın eşiA:inde tutmakla kalmıyor. Ay
nı zamanda dünyanın tüm emekçi halk 
kitlelerini, gitgide daha da yoeun1aşan 
bir sömürü ve yoksuUaştırma çarkının 
dişlileri altında eziyor. NATO'nun sal
dırgan yönetici çevreleri, tekelci serma
ye, silahlanma yanşının faturasıru çalı
şan yıeınıara ödetmeye çalışıyorlar. Si
lahlanına yanşı, yalnız dünyada banş ve 
güveniiRi dinam.itlemenin d�iI, aynı za
manda emekçi kitleler ve yoksul halklar 
üzerindeki sömüri.iyü yoeunla.ştınnarun, 
tekellerin ekonomik gücüne güç katma
nın da bir aracı olarak çalışıyor. 

NATO ve CENTO gibi bloklar, baş
ta Pentagon olmak üzere emperyalizmin 
en saldırgan güçlerinin, silahlanma yan
şının yükünü kendilerine baeunlı Wkeler 
üzerinde paylaştınnalanna hizmet edi· 
yor. NATO'nun kuruluşundan bu yana 
silahlanma masraflan en yüksek hızla ar
tan ülkelerin başında Türkiye geliyor. 
1949-1975 döneminde askeri harcama
ları 30 misline yakıp artan 1Urkiye'yi, 
20 katı bir artışla Yunanistan izliyor. 
NATO'nun toplam askeri harcamalan
nın yüzde bir oranında Özaldığı 1969-
1971 döneminde, Türkiye'nin harcama
larının yüzde 57.5 oranında arttıeı görü
lüyor. 

Emperyalizmin silahlanma yanşma 
hız vermesi, sürekli olarak yeni silah tür
lerinin geliştirilmesi, silah sanayii tekno
lojisinde sarsıntılı deRlşikliklerin olması 
sonucunu doRuroyor. Böylece, Türkiye 
gibi Wkelerifl. silahlanma yanşı sonucun
da altına sokdukları yük daha da saırla
şıyor. Silahlanma yarışı, Türkiye'nin içi

ne girdiei ekonomik 
darbo�azlarda git· 

Ilide artan bir rol 

1975 y�ındaki rakamlara gö .. , belli 
başlı savaş malzemeleri için gerekli har
camalarm sivil amaçlarla kullandabilece
�i alanlar şöyle sıralanabilir: 

NATO içinde araç ve gereçlerin or· 
talama fiyatlan da sürekli olarak artıyor. 
1960·1965 döneminde ortalama OyaUa
n 3.5 milyon dolar olan yüksek nitelikli 
uçaklann deeeri, 1970·1975 döneminde 
13 milyon dolara yükseldi. Yedek �a
lan ve bakım gereçleriyle birUkte birinci 
dönemde 1.5 milyon dolara satılan 58'14 
uçaklarının fiyatlan, ikinci dönemde 5 
milyon dolara çıktı. 1975'te 12 mUyon 
dolar fiyatla satılan naklIye uçakJan 
için, on yıl önce sadece 2 milyon dolar 
ödeniyordu. Tank fiyatlan ise aynı dö
nemler arasında 250 bin dolardan 1.5 
milyon dolara yükseldi. Zırhb araçlann 
fiyatlan, birinci dönemde 50 bin dolar 
iken, ikinci dönemde yarun milyon do
lara fırladı. 

Silahlanma yarışının emekçi halk kU
lelerine işsizlikten, yoksuUuktan, paha· 
ldıktan başka getirebileceA:i hiçbirşey 
yoktur. Silahlanına yanşının durdurul
ması günümüzde milyonlarca emekçinin 
ekmek davası haline gelmiştir. Silahlan. 
ma yanşına karşı kesin ve kanrlı bir tu. 
turn almak, dünya barışından ve yurdun 
esenlieinden yana olan bütiin yurtsever� 
lerin olduRu kadar, emekçi halkın çtkar
larım savunan bütiin demokratların da 
vazgeçilemez bir görevidir. Genel ve tam 

. bir silahsızlanma uRrunda mücadeleye 
katılmak, NATO'nun ülkemizi ortak et· 
meye çalıştı�ı silahlanma planlanDI red
detmek, demokrui ..nannda yer atabU. 
menin başltea ko,uUanndan biridir. 
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• 
"CHP Hükümeti "nin bir başka paketi 

daha açLldl. Ustalıkla sanlmış bir paket. 
Açması biraz çaba 2erektiriyor. Hazır
lıklannm uzun zaman aldılı belli olu
YOf. "Oç aylık hükümet, olsa olsa üç ay
da hazırlanabilir" diye bir yanılgıya düş· 
memek gerekiyor. Oç aylık hükümet ol
masının mazu r fÖSterebile<:e!i bqka 
konular olabilir. Vergilerde düşünwen 
d�şiklikler asla bunlardan biri degiı. 

Maliye Bakanı Ziya Mi.iezzinoA:lu 'nun 
bundan iki yd önce 1976 yılı başlannda 
Maliye Müfettifleri Demeti 'nde düzenle
nen bir tartışmalı toplanbda !Alodutu 
bildiriyi batnlamak yeterli. Geçti�iıniz 
hatta içinde meclislere sunulan vergi de
tişiklikleri tasarısı ile sözü edilen bildiri 
arasında büyük benzerlikler bulmak ola
natı var. Yalnız, bazll'lıklann bu türden 
oldu�u gibi bir sonuç çlkanlmama1l. 
CHP'nin hükümet oıabilmesinde belirli 
bir sorunu oldufu biliniyor. Yazddı. Ye
terli kadronun oluştunıldufu da düşü· 
nillmemeli. "Sennayeye güvence hükü
meti" olarak da adlandırılan hükümetin 
hazırlıktaorun kaynaklandıeı uzmanJar 
kadrosu, hazırlanan vergi defişiklikleri
nin kamuOajmda gösterilen beceri ile or
taya çıkıyor_ 

VERGI YüKü 
NASIL KAYDıRıLMAZ? 

De�işik1ik1er gerçekten çok ustalıklı 
bir biçimde d�ünillmüş. Vergi yükünün 
kaydırılması. yönünde belirli öneriler ge
liştirilmiş. Yalnız, vergi yükünün kaydı
nlması belli bir biçimde anlaşılmalı. Bu· 
gün, 1976 yılı verilerine göre işçi ve 
emekçilerin gelir vergisi olarak yılda 48 
milyar lira ödedikleri ve sennayedarlann 
da yine bir yılda 52 milyar lira gelir ver· 
gisi kaçırdıklan biliniyor. Bu bilgiler 

Maliye Bakanı tarafından da biliniyor. 
Dolayısıyla, bir vergı yükü kaydırılması 
girişiminde akla ilk gelen bu her iki ra
kamın da düşürülmesi oluyor. Başka bir 
deyişle, işçi ve emekçiler 48 milyar 
liradan daha az, söz gelimi 30 milyar lira 
gelir vergisi ödeyecekler, buna k.arşı.lık 
kar, rant ve faiz geliri sahipleri ise 52 
milyar Ura yerine yine sözgelimi 22 mil
yar lira vergi kaçırabilp.cekler. Böylece, 
bir yandan vergi yükü daha adaletli bir 
biçimde d�ıtıluken öte yandan da top
lam vergi yükü artırılacak. 

Vergi yüküolm. kaydınlması denilince, 
akla böyle birşey geliyor. Ya da gelmeli. 
Yalnız, yapdacak olan bu degil. Yapda· 
cak olan, 1976 yılı rakamlan kullarula· 
rak �öyle birşey: Işçi ve emekçiler yine 
48 milyar lira gelir vergisi versinler ama 
işverenlerin kaçadıklan gelir verglsl de 
52 milyar liradan az olsun. Böylece, gö
reli olarak, alınan toplam gelir vergisinin 
daha düşük bir bölümü çalışanlardan yi
ne eskiye göre daha yüksek bir bölümü 
de işverenlerden alınmış olacak. 

Bunun veri yükünü kaydıımakla olan 
tek ilişkisi vergı yükiinü artmnak olmak· 
tadıro OrtaLamanın yükselmesi, ama üc
ret1ilerin ödedikleri vergilerin aynı kal
ması artık vergi yükünün kaydınıması 
olarak yorumlanır oldu. Böyle bır özete, 
çarpıtıcı oldu�u gibi bir tepki gelebilir. 

Konunun abartarak ele alınmakta oldu
�unda kuşku yok. Yalruz getirilen ta
sannın da içerili bu özetten pek farklı 
degil. 

PAKETIN IÇE Rllil 

Aynnb.lan şöyle: Asgari geçim indiri
mi, özel geçim indirimi olarak uygulana
cak. Vergi dışı turulan toplam, sadece 
aile reisJ.erine olmak üzere asgari ücret 
düzeyine eşit olacak. Böyle bir düzenıe
me belli durumlarda bazı ailelerin vergi 
yükünü artırıcı bile olabiliyor. Çok sayı
da ücretlinin bulund.ueu bir ailede sade
ce aile reisinin gelirinin asgari ücret ka
dar bölümü vergi dışı. 

Tasannın olumlu ya da olumsuz ola
rak nitelenebilecek bölümlerinin, böyle 
bir aynma özen göstenneden, sıralanma:' 
sını sürdürelim. Servet üzerinden alınan 
ve�ler artınlacak. Hatta, daha ileri bir 
adun da atllıyor. Servetten alınan vergi
lerle gelirden alınan vergiler birlikte de
�erlendirilecek. Aynı düzeyde geliri olan 
biri yat sahibi öteki sadece sandal sahibi 
iki mükelleften vergi alınırken bu servet 
farkltlı�ı gözönünde bulundurulacak (!) 
Artık, yüksek gelir sahipleri, özel yatla
nnı ya da yaldannı başkalanmn üzerine 
yaptırmak zorunda kalacaklar ... 

İşletme vergisinin kapsamı genişletili
yor. Tüketimi kısıcı bir önlem olarak dü
şünülmesi, düşünülmesi gereken tek bi
çim de�i1. Bir başka öneri ile birlikte ele 
alırunah. öteki öneri faturalarla ilgili. 
Beş yüz Uraya kadar olan alış·verişlerde 
fatura gerekmiyecek. Yalnız. satışın tu
tarı bin lirayı aşarsa hem alıcı fatura is
temek hem de satıcı fatura istenmesini 
hatırlatmak ve vennek zorunda olacak. 
Bu önlemin yaptırımı on·yinni bin lira 
arası ceza, satıcı veya da alıcı için. tşye
rinin kapatılması da düşünülen cezalar 
arasında. 

''TICARETLE UliRAŞANLARI 
VERGI�E! 

Fatura kesme zorunlu�u ile ele alın· 
ması gerektiRi belirtilen işletme vergisi, 
mallarda oran olarak düşürülüyor. Hiz· 
metlerde artınlıyor. Eskiden oldu�u gibi 
belirlibüyüklükteki yerleşme yerlerinde 
iş yapıyor olma gibi bir aynm da yok. 
Tüm tüccarlar için geçerli. Bu iki öneri· 
nin birlikte ele alınmalan, büyük burju
vazinin uzun zamandır gündeminde olan 
bir soruna yanıt getirici oluyor. Büyük 
burjuvazinin sloganı, " Ticarelle u�raşan
lan vergile!" hayata geçiriliyor. Küçük 
ve orta boyda işletmeler bu iki önlem 
yoluyla cirolanm gerçe�e daha yakın 
bildirmek zorunda kalacaklar. Kendi da· 
Rıtun şebekesini kunnuş bulunan büyük 
burjuvazi ise, arada kalabalık edenlerin 
olmamaslOı BIZuluyor. 

İşletme vergilerinin belirli bir bölümü 
yerel yönetimlere bırakılmakta. Kurum
lar vergisinde bir bölüm balışıklıklar 
kaldınlacak ve buradan elde edilen ek 
kaynak da yerel yönetimlere bırakıla· 
cak. Yerel yönetimlerin, malj sorunlan· 
na çözüm bulunmasını istemeleri halin
de yapacakları belli başla Işlerden biri, 
işletme vergisinin ve kurumlar vergisinin 
bir bölümünün toplanmasını kovuştur· 
mak olarak belirece�l anlaşdıyor. 

MAHCUP PATRONLAR 
D AHA Ç OK VERSIN ... 

Hisse senetlerinin ve tahvillerin deee· 
rinde artıŞ olursa bu durum vergUendir· 
mede gözönünde tutulacak. Aynca, tü
ketim mallanndan alınan vergiler artın
lacak. Şu yapılllCak, bu yapdacak. Daha 
fazlasını sıralamaya gerek yok. Olumlu 
ya da olumsuz bir dızı önlem getirilmek· 
te. En azından olumlulannın uygulan
dılını görmek gerekiyor. Bunun için 
belli yaptınınlar gerekli. Düşünülenler 
arasında "çapraz denetim sistemi" var ... 
Kurumlann ödedikleri vergilerin işyerle
rinde duyurulması var. Vergi Itiraz ko-

Vergi paketi: 
Asgari 

ücret/ere 

ASGARI VCRETIN OLABIWIGINCE DOŞtlK � 
ALINCAK VERGI TOPLAMıNıN ARTIRILMASıYLA EŞ 
LAMLI OLMUŞ OLUYOR. BUGVNE KADAR BU i� U, 
RUMSAL BIR BıÇIMDE KURULMAMıŞTL lUşıcı, F1ItJ • 
RAK AMA GIZU BIR BıÇIMDE VARDI. BUNDAN � »  
GARI OCRETLERIN BEURLENMESİNDE. SAPTANAC\(lftJ. 
ZEYIN OLABILDIClNCE DtlŞtlK TUTULMASı IÇIN � 
LAR, MEVZU BIR KıLıFA DA BORUNDUROLMOŞ O 

misyonlannın yetkilerinin artı...-jması 
var ... Vergi dairelerinin re'sen inceleme 
ve vergiyi belirleme yetkisi ile donatıl· 
ması var ... Bunlardan da bazılan anlamlı, 
bazılan de�i\. 

tşverenlerin, büyük bir utanç duygu
suna kapdıp vergisini ya da işçilerinin 
ücretlerini artınnası beklenmekte. Mali· 
ye Bakam'nın bundan bir süre önce tele· 
vizyonda bazı sorulan yaruUarken söyle· 
dikleri daha önceki Yüıüyüş sayılarında 
aktanldı. Vergi mükelleflerinin, mevzu
atı bilmemelerinden dolayı eksik vergi 
vennekte olduklannı, e�itilirlerse ver· 
dikleri vergileri artıracaklannı belirtmiş· . 
ti. Anlaşdan, aynı görüşe Mlil sahip. Iş. 
verenlerin e�iti1erek ve utandmlarak ve· 
recekleri vergileri artıracaklan göıütmüş 
iş de�il. Böyle önlem1erin, bu kadar 
özen ve titizlikle hazırtannuş bir paketin 
içine yerleştirilmiş olmalan pakete hak
sızlık oluyor. 

Neyse, bütün bu söylenenler gerçek
te okadar da önemli de�il. Bir burjuva 
partisi hükümette büyük burjuvazinin 
programını hayata geçinnek için bulu
nur. Bunda şaşılacak bir yan yok. Kına
nacak bir yan olmadılı da yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor. Burada, üzerinde durul
ması gerekendaha önemli bir konu var. 
Asgari ücret düzenlemeleirl, böyle bir 
işleyiş içinde git gide artan bir öneme 
sahip oluyor. 

ASGARI üCRETLERE 
YAZIK OLDU 

ıkı nedenle. Biri, başta belirtildI. 
özel indirim asgari ücret düzeyiyle 
ilişkilendiriliyor. ıkincisi, bugüne kadar 
vergilenmemekte olan kıdem tazminatla
n da bundan sonra vergilendirilecek. 
Yalmz, ne kadan vergilendirilecek? As· 
gari ücretin 180 katının üstünde kalan 
bölümü. 30 ydhk bir işçi son toplu iş 
sözleşmesinde belirlenmiş sözgeliınl 45 
günlük kıdem tazminatı ile emekli olur� 
sa, emekli oldu�u sırada asgari ücretle 
bile çalışıyor olsa, yine de aldı�1 kıdem 
tazminatının büyük bir bölümü vergilen
dirilecek. Bunun iki yönlü yaran var. 
Yararlar burjuvazi için. 

Bir kez, fabrikatör kıdem tazminatı 
toplamını peşin olarak ödemek zorun· 
da kalmayacak. Belirli bir bölümünü dev· 
lete hem de sürekli ertelenebUir bir bı· 
çlmde borçlanacak. Çünkü, devletin iş
verenlerden al8C�1 birikmiş toplam 5 

milyar üstünde vergi borcu var. Kıdem 
tazminatlarının tamamını hemen "öde-
yemeyece�ini" ileri si.irürek, işçinin 
ödeyeceRi vergi miktarını kendisinin, 
ama bir süre sonra ödemeyi kabuIleome
si sık görülen olgulardan olacak. Wnd, 
yarar, devletin daha çok veıgj toplay. 
bilmesinin en başta işverenlerin Işine 
gelmesinde aranmalı. 

Asgari ücretin alabild.itince düşük tu
tulması, alınacak vergi toplamının artını
masıyla eş anlamlı olmuş oluyor. Bugü
ne kadar bu ilişki kurumsal bir biçimde 
kurulmamıştı. Ilişki, fiili olarak ama g1z· 
li bir biçimde varch. Bundan sonra asgari 
ücretlerin belirlenmesinde, saptanacak 
düzeyin olabildiRince düşük tutulması 
için baskılar, mevzu bir kılıfa da bürün
dürülıniiş olacak. Bütçe taaanıannııı 
meclislerde görüşülmesi SU'8SlDda ''ileri'' 
önerilerle öne çıkan günün "mu balefe
tine "karşı işletilen ünlü bir madde var
dır: Gelir azaltıcı ya da gider mmeı öne
riler yapdamaz. Bundan sonra. bütçele
rin meclisleide görüşülmesi sarasmda kat
sayının komisyondan gelellgınln üzeılıK' 
çıkanlmasının önerilememesl Için ek bir 
kılıf daha hazırlarunış oluyor. 

Ancak, asgari ücretlerin bu denli . 
"önem" kazanması, onların belirlenme
sinde belirli çevrelere yeni görevler veril
mesini zorunlu kılabilir. Asgari ücretler, 
artık bugüne kadar göıülenin de altında 
artın1abl1eceAine göre, bunu "devrimci" 
bir örgütün de katddlRı bir komisyona 
yaptınnak gerekebilir. Artık, DISK'In 
de Türk·tş ile birlikte beUl komiSYOnlar. 
da birlikte görev alacagı anlaşdıyor. • 
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GONOMOZDE, ANTIKOMONIZME YE ANTISOY

YETIZME KARŞI MOCADELE, BA�IMSIZLlK 

DEMOKRASI VE SOSYALIZM MOCADELESINDE 

BOYOK öNEM TAŞıYOR. YOROYOŞ, BURJ UVA 

YALAN MERKEZLERININ VE ONLARıN SADıK 

DOSTU MAOCU BESLEMELERIN KARALAMA YE 

ÇARPıTMALARINA KARŞI HER ZAMAN GER

ÇEKLERI SERGILEDI' BUNDAN BÖYLE DE, 

IDEOLOJ IK MOCADELE ALANINDA OZERINE 

DOŞEN GÖREVLERI YERINE GETIRMEYE ÇA

lıŞACAK. BU SAYıDA BULGARISTAN KOMO

NlsT PARTIsI "POLITIK E�ITIM" DERGISINDE 

YER ALAN VE DONYADA ANTIKOMONlsT PRO

PAGANDANıN öRGOTLENlşlNI SERGI LEYEN 

BIR YAZıYı, ÖZETLEYEREY OKURLARIMIZA 

SUNUYORUZ. 

Günümüzde antikomünizm emperyalizmin en 
önemli ideolojik !iÜ8hıdır. Kapit.a1ist ülkelerdeki gerici 
güçlerin ideolojisi ve politikası. olarak antikomünizm, 
proletaryanın &.ımfsal ideolojisi olan Marksizm-Leru· 
nİzme karşı tepki olarak ortaya çıktı. . 

Caldaş .. ntikolnünum Marksizme karşı beylik 
&aldınlannı sürdürmekle birlikte, hndisini reni tarih
sel koşullara uydurur. ideolojik ve politik koşullara 
baA;ımlı olarak yöntemlerini ve taktitini dc�iştirir. 
Fakat tüm koşullarda antisovyetizm, sosyalizmin ban
şın ve u1u.slararası iş�irli�inin a.manslz d�maru olarak 
kalır, dünyadaki tüm ilerici ve demokratik güçlerin �
meL çıkarlarına karşı emperyalizmin &lIu!aaı politık 
çlqiJini sa vun ur . 

NESNEL GELlşlM, lDEOLOJIK MOCADELEYI 
KESKINLEŞTIRIYOR 

Billndili gibi bugün ulwJ.ararası planda ideolojik 
mücadele ıittikçe keskinleşiyor. Bunun nedenlerini 
fÖy. özetleyebiliriz: . 

• Dünya lO8yalist sistemi iiiçleniyor. Sosyalist 
üUı:.ıerin buaabmalz dinamik eelişmeleri, kültürel i1er
le.,., ,_Dlf halk yılanlaruııo yatam lıiofullaranan iyi
Ie,drilmea, tüm ilerici güçlerin özenini çekmekLe, 

.o.yali.zme iJai.lerini artırmaktadır. Sosyalizm tüm 
diiDyada, i,çi strufı, ,ençlik ve aydınlar için çekici bir 
lüÇ olmUttur. 

• SSCB ile diRer sosyatist ülkelerin dünya barışı
nı &üçlendirmede oynadıklan büyük rol milyonlarca 
insanda .... ygınlık doRuruyor. Dünyada birçok ülke�
rin konumlarındaki delişiklik, halk yıA;uılannda anti
emperyallat. eRilimlerin fazlalaştlRııu gölteriyor. 

• AJya, Afrika ve Latin Amerika'da ulusal kur
tuluş hareketi büyüyor. Bu kıtalardan birçok ülkede 
halk. demokrasili rejimler zafer kazandı. "Oçüncü dün
yada" ıo.yallat gelişme yolundaki ülkelerin sayısı artı
yor. 

• Cen,rrJş kapitalist devletlerde komünist parti
lerinin etkili büyüyor. Bu partilerdEn bazıları ülkeleri
nin yaşamında önemli rol oynuyorlar. 

• Kapitalist ülkelerde enfiasyon ve i,sizlik dur
madan artıyor. Bu durum da emekçileri birleştiriyor, 
çaadq kapitalist toplumda temel çellljkileri kuvvet
lıendiriyor. 

TUm bu olgular burjuvan kampında telaş yaratı
yor, kapitalizmin ideolog1ann1 kendilerini deAişen ko
IJullara uydurmaya zorluyor, onlan dünya devrimci IÜ
recine kart' müeadelede yeni stı'ateji ve taktikler ha
zırlamak zorunda bırakıyor. Bo mücadelede mUkomü
nizm en ıeriei teori ve politika olarak ön mevzilere 
konuyor. 

ANTIKOMONIZM: BURJ UYAZININ 
IDEOLOJ IK SILAHı 

Antikomünizm, ıoıyalist ülkelere etki gösterebile
cek hareket noktaları bulmaya çalışıyor. Amacı, bu 
ülkeieri bilimsel sosyalizm ve proletarya enternuyo
nalizmi ilkelerini tutarb biçimde uygulamaktan saptır
maktır . Antikomünist propaganda komünist. hareketin 
kendi içindeki revizyonist ve milliyetçi unsurlara yö
neliyor. Uevnmci t.eoriye, gerçek so.yalizme karşı 
mücadelelerinde onlara her türlü desteCi gösteriyor. 

Antikomünizmin temel st.ratejik çizgisi, rosyali!t. 
ülkelerin arasım açmak, onları SSCB'ne karşı tahrik 
etmektir. Bu amaçla milliyetçilik ve küçük burjuva 
ideolojisi kabntılarını canlandırmak için herşey yapı
br. AntikomünisUerin çabalan, tarih t.arafından mah
kum edilen kapitalist düzeni kurtarmak uRrund. bur· 
juvazinin çıkarlarına hizmet etmeye yönelikt.ir. 

ÇaRdaş antikomünizm çok yönlü bir olgudur. 
Çeşitli tür ve biçimlerde meydana çıkar. 

ÇaRda'i antikomün1zm Ekim Devriminin, Sovyet
ler Birlilti Ile diRer sosyalist. ülkelerde sosyalizm ve ko
münizm kuruculuRunun evrensel önemini sahteleşt.ir· 
meye ve yadaı.maya çok büyük önem veriyor. Burjuva 

CAGDAS A 
- _ . 

Antikomünaf ideolojinin yönlerinden biri de Lenin 'in m;Nılını inlrar etmektir 

teorisyenleriyle sovyetaloglann proletarya devrimi te
orisi ve p:atiAine karşı saldınlan, Ekim devriminin ve 
diRer sosyalist ülke�rin deneyimini soysuzla,tmp sah· 
teleştirmeleri birkaç yönde devam etmektedir. Bu ça
balar, ,öyle sıralanabilir : 

Birinci görüş , Ekim Devriminin yasal nite1iRini 
yadsıyoro 1917 Devrimi, başka halklann yatamında 
tarihsel geleceai olmayan tesadüfi ve uluaal bir olcu 
gibi gösteriliyor. Dewim, Rusya'nın geri kalml,lıRı ile, 
Birinci Dünya Savaşının yarattıaı durum ile izah edili· 
yor. 

Ikinci olarak , Büyük Ekim sosyalist devrimi , baş
larında Lenin bir avuç tanatik tarafından yapılan bir 
ihtilal olarak ele abnıyor. Bundan hareket eden burju
va ideologlan parti ile emekçiler arasındaki birliRi 
bozmaya çalışıyorlar, devrimin derin ylAmul niteliii
ni yadsıyorlar. 

Oçüncü görüşün sahibi, burjuva ıDvyetaloglarl, 
devrimi sadece yıkıcı bir güç olarak inceliyorlar ve 
onun yalnız bir yönünü vurguluyorlar. 

EKIM DEVRIMINE SALDıRı 

Büyük Ekim Devrimi sadece Sovyet ülkesinin de
aU, XX. yüzyılın en büyük olayıdır. Kapitalist siste
min tarihsel yazglSınl belirleyen olaydır. İşte bundan 
dolayı gelecek burjuva sınıfına, politikasına, ekonomi
sine, kültürüne kaçınılmaz bir yenilgi getiriyor. Bu sı
nıfın ideologlarının burjuva toplumunu kurtarmak 
için Ekim Dewimine , tarihsel örneRine ve deneyine 
kar�ı saldınlarını artıımaları sonuçsuz bir çaba olarak 
kalacaktır. 

Veriler inandırıcı biçimde şu durumu gösteriyor: 
Bugün kapitalist. ülkelerin devlet. poUtikası, bilimsel 
sosyalizmi , SSCB ve öteki sosyalist. ülkelerde sınıfsız 
toplum kuruculuAunun deneyimlerini soysuzlaştırma 
amacı güden antikomünist taktik ve stratejik konum
lann, propaganda kalıplarının, teori ve kavramların 
hazıılandıitı başlıca alandır. "Christian Science Moni· 
tar" adındaki Amerikan dergisinin gözlemcia açıkça 
şunları yazıyor : "Amerikan politik yaşamuıda daha 
başlangıçta şöyle bir kural kabul edildi : ERer herhan
gi bir gerçek sorun bulunmazsa, birşey mutlaka uydu· 
rulmalıdu ve sınırların dışmdaki bir hayali şeytan taş
lanmalıdıı." 

Emperyalizmin gerici güçleri antikomünızm si pe
rine sıaınarak uluslararası ilişkilerde yumuşamayı en
geUemeye ve suya düşürmeye çalışıyorlar. ABD'nin 
politikasında yumuşamaya karşı, silahlanma yarışla
nnı hızlandırmak için en sık k ullanılan arguman, yu
mU'iamadan sadece SSCB'nin kazandıitı, kuvvet den
gesini kendi lehine deRiljtirdilti uydurmasıdır. Asker
sel sanayi kompleksine silahlanmak için yenı krediler 
cerektiiti, büyük kiirlar çıkanna , zaten kabank olan 
a&kersel bütçeyi hepten şişirmek gerektiRI her zaman, 
"Sovyet tehdidi" hemen propaganda tezgahına konu
luyor. Bu amaçla Birleşik Amerika'nın silahlanma ala-

mnda Sovyetler BirliA'inden ıı:eri kaldılı uydurmua be
men aahneye çıkanbyor. 

YUMUŞAMADAN NE ANlıYORLAR? 

Antikomi.imlUer batka maııenalara da bat wn.. 
yorlar. OmeIID;SooyetIoI- BIr\iIbıIIl .. _ ___ 
ülkelerin " yumuf&IDA aduıa" k_dı 1Jt:,'%!:tti'r 
vazaeçmelerini, komUnla tlkirJuln 
durdurmalanm Utiyorlar. Omelin NATO'nUD ,...ı 
ltekreteri "sosyalist" LuDl bu ..ıdarcan blok Için __ 
tehlikeyi Marluist-Leninilt ideolojide ,örüyor. Yumu
şamanın en azw düşmanlaımrlan biri olan Itaatör G. 
Jackson daha da ileri cidiyor: "Sovyetler ile iHtldJeria 
iyilettirilmea onların ideolojik mücadele ilketini vur
gulamayı zayıllabnalarını ıenktirir" diyor. 

Antikomünist sovyetelOllaı yumu,amaya karta 
yem Ulumanlar bulma çabalan çerçevesinde, bir de 
yumu,amayı .tatükonun kOl'UJlI1l.U;I olarak ele abyor
lar. Yani dünyada buıünkü durumu muhafaza etmek 
istiyorlar. Burjuva ideoloıı:lan bu ıörü,ten hareket 
ederek, halklann !Uruf müeadelelinden ve ulual kurtu
luş hareketinden yazıeçmelerini istiyorlar. 

Tüm bunlar ,Öl5teriyor ki, antikomün.iatler miHta· 
rizm ve harp psikozu taraftandıdar. ABDKomüniit 
Partisi lideri Gu. Hall çok hakb olarak ,uDlan ıö,ı.
mitti: "Antikomünizm burjuva silah1an� yan,1aıuu 
özendiren, deri altına yapılan bir iRnedir. AntikOJl\ü· 
nizm, savaş kırt.ırt.ıclSı ıı:üçlerin, DoRu ft Bab anan· 
daki anlaşmazbklan bert.araf\etmek için ıiri,Uen ber 
umut verici müzakereyi daha Öaflanııeında zehirledik
leri bir zehirdir. Antikomüni:m Mac Carthydler do
Ruran besleyici ortamdır." 

MASKELI ANTIKOMONlzM 

ÇaRdaş antikomünizm, Marksizm-LeDinizme ... 
sosyalizme sadece cepheden hücuml. yetinm •. Ger
çek amaç ve niyetlerini Jizlemek için mukeU ideolo
jik lil.hlardan yararlanarak dolayb yollara d. bqvu
rur. "Mark50loji " ,  "Sovyetoloji" ve benzer adlar altm
da "modem" antikomüniıt akımlann meydana çik
ması bunu göstermektedir. 

"Marksaloglar", kendilerini Markl'ıo ötretiıini 
en iyi tanıyanlar olarak gösteriyorlar. Marks'ın ötreti
sine va çaRdaş koşullarda uygulanmaama ,etirdikleri 
çözümlerin tarafsızbRa ve nemeıuRe dayandıImı iddia 
ediyorlar. Komünist. partilerin Markazmi, ıı:erçek özü 
ile deRi! de, "tarafiil", "dar parti çıkarları"na ,öre 
uyıı:uladıklarını Avunuyorlar. Onlara ıı:öre markııizm 
tek bir biçimde deRil de çok biçimlerde yorumlanabi' 
Urmlş. Bu ve benzeri birçok iddia, Markıiame kar" 
hücumları maskelemek, ıoıyatizmi çarpıtmak amacı 
güdüyor. Böyleleri Marksizme, onun devrimci özüne, 
dünya ıosyalist sisteminin başarılarına kar,ı _ .... bil
rnek için "marksiat" oluyorlar. 

Dolayı.uyla burjuva ülkelerinde "MarkloloJi " adı 



OMÜNizMiN SEFALETi 
verilen akımın meydana Çakıp eelişmesi, antikomü
nizmin ideolojik IAldınaımn ayrılmaz bir parçasıdır. 
''Marksolaji'' deyimi , antikomünistlerin ''incelemele
rine" geçerli, daha bilimsel bir biçim vennek için kul
lanıhı. Gerçekte ise bu muazzam "marksoloji" Utera
türünün amacı, akla hay.le ,elmedik uydunna1an söz
de bilimMl yöntemlerin yueluruyta Marks ile Engels'in 
teorik mira.sı.nı çok yönlü sahteleştirmektir .. "Marklo
lojitlrun ıörevi, dünya komünist hareketinde ve sosya
list topluluk ülkelerinde Truva ab rolünü oynamak, 
onların birliRini parçalamak, karşı devrimi hamla
makbr. 

Sosyalizmin tüm politik ve ideolojik düşmanlan
nın .tntejik amacı sosyalizm hakkında, hele de onun 
baş dayanalı Sovyetltr BirliRi hakkında gerçelin yay-
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dımcılan olan oportünizmin, saR ve "101" revizyoniz
min belli bafb yönlerinden biridir. Antikomünizm, an
ti.sovyetizmin tüm çe,illerinin temel çekirdeRidir. En 
azcın antikomUnizm ise, lÖzde �ksist tümeeler ardı
na lizlenen yalancı marksizm ile antisovyetizm yapar. 

ANTlsOVYETIZMIN YÖNLERI 

Şunu da vu.rgu1amak gerekir Id, anti&ovyetizm sa· 
dece Sovyetler BirliRini karalamak amacı güden bir 
ideoloji ve politika deRildir. Antisovyetizm, uluslar· 
UU1 emperyalizmin, tüm aoayalist ülkelerin, tüm ileri· 
d, demokratik, banliçı ve antiemperyaJ1st güçlerin çı' 
tarlanna kuliı auut .. ı politik çizgisidir. 

AntUovyetizm bileliik ve çok yüzlü bir olgudur. 
Uluslararua ,ericiliRin tüm çabaları antisovyetizm ile 
yotruJ.mu,tur. AntUovyetik hareketlerin temel .ttate· 
jik çiz.ci8, dünya IOly&list .steminde ve ulwlararası 
komii.ni.lt hareketinde ayrılık gaynl.ık doRurmaya yö· 
Delikıir. Bu amaçla Markaizm-Leninizm soysuz.laştınl
rmkta, Sovyetler BiliiRinin iç ve dış politikası sahte· 
1ettirilmekte, .a.ya1i1t ülkelere, kapitalist devletlerde
ki komüniıt partilerine , Mark..ııi.st-Leniniıt ötntiye ay
kın teorik ve politik ıörüşler alitlarnaya çalışılmakta
d". 

AntilOvyetizmin Troçkici türü, 50Icu la.fuan1ıkla 
Marklizm-Leninizmden bütünüyle vaz,eçmeyi kendi

ande birı..thir. SSCB'de ve daha birçok ülkede sos
yalizmln ,erçekten kurulmuş bulunma.&lna raRmen, 
Troçkici1er mevcut ıomut tarihael koşullarda "SSCB' 
de IOIyalizmin olana.kazlıtı" teorisini yayıyorlar. On
lar, SSCB tarafından yürütülen banş içinde yanyana 
yaf&JM. politikuana karşı çıkıyorlar, SSCB'yi "burju
va biiıokratizmi doluruyor" diye suçluyorlar. 

Peldn'in 'Öl'Ü4leri de en gerici anti.sovyetik güçle
rin ,�lerine uya:undur. Maocu1ar da SSCB ve SBKP 
için ıu.ıa haya1e ıelmedilr. uyd urmalar yayınlıyorlar. 
AnÜlovyetizm ba\&klılına yuvarlanan maocular bir 
a.'Um daha ileri peterek ulua1araruı ilişkilerde ıergin
Jik. yaratıyorlar ; ban" ulual kurtuluş ve sosyal ilerle
me mücadeluinJ enaelliyorlar.Çin yönetiminin Mao 
Çe Twıı zamanındaki ve şimdiki politik çizgisi ger
çekte ABD ukenel &anayi çevrelerinin, Federal Al
manya'daki ve diler kapitallst devletlerdeki intikamcı 
,Uçlerinin çıkarlarına uyıundur. Maocu propaganda
nın içerilinin göıterdili ,ibi, antisovyegzm Pekin 
için büyük devlet ,ovenllli amaçlannı gerçekleştir
mek, ulualararaa i,çi ve komUrust hareketinJn yöneti. 
mini ıubetmek için bir araçtır. 

ANTIKOMÜNIZMIN ÖRGOTLENMESI 

Bil teori, politika ve propaganda olarak antiJco
münizm örıütıu devlet orrıanlan sistemine, çeliitU ör
ıütlere, kurumlara ve merkezlere dayandJRı için yaıp
yabilmekıir. ABD'de hemen hemen tüm ünivenitele
rin kendi ideolojik merkezleri vardır. Buntann herbiri 
belli bir konu veya cotrafi alan üzerinde uzmanlaşar. 
Omelin ABD'nJn en büyük üniverıitelli olan Stanlord 
üniversituinde "\'q, devrim ve bant mueleleriyle 
me,rul olan Hoover kurumundan başka, "komüniat 
IiJtemi inceleme merkezi" de vardır. Amerikalı Sovye
tolog R. Ta.ker "komUnizmi karşılaştınna yönetimi lle 
inceleme , son yıllarda bilimlel bir dal haline geldi " di
ye yazıyor. Dolaldır ki, Ta.ker antlkomünizmin Iiı
temıe"tirilmelini ,özönünde bulunduruyor, bilimsel 
eleştirilini. delil. Sözleri antikomünilt yalan üretimi
nin boyutlarını ve örrıütlülülünü vurıuluyor. Harvard 
üniversitesinde " Ukrayna'yı inceleme merkezi" vardır. 
Bu merkez, Sovyetler BirliRinde uluaa.l melelela uz
marudar. Son zamanlarda bu merkezin çalışma1annda 
ve işlevlerinde belli "çeU,kiler" ,örülüyor. Bir taraf
tan iftiracı, antilOvyetlk incelemeler artıyor, öbür 
yandan Ukrayna SSC Bilimler Akademisi enstitülerine 
yardımla,ma öneri.rinde bulunuluyor, ulusal politika 
alanında uzman olan Amerikan ve Sovyet bllginltri 
a.rumda diyaJo, kurma olanaklan inceleruyor. 

lllina __ 

Bazı Sovyetoloji merkezlen daha açık antisovye
ti.k propa,anda yürütüyorlar:, Sovyet - Amerikan işbir
liRi alanında harcanan çabalan soysuzlaştınp köstekll
yorlar. ömetin Miami üniversitefinin uluslararam araş
tmna merkezi yardımcılarından M. Harvey ile L. Çi- ' 
koriti yayımIadıklan bir kitapta uzayda Sovyet - Ame
rikan işbirliRini karalamaya çalışıyorlar. 

Pennslyvania üniverslteslnin Dış Politika Aralitır
malan Enstitüsü ile Georrıia üniversitelinin sttatejik ve 
uluslararası araşbrmalar merkezi "aotu harp"i sayu
nuyorlar. 

ABD'de çok sayıda antikomünist propaganda ve 
ıöıt.erileri örıütleyen kurumların çalışmalarını koor
dine eden merkezler vardır. Bunlar adece ülke içinde
ki çalışmaları detil, Amerikan ve Batı Avrupa Sovye
tolog1anrun ortak araştlnna1ann1 da örgütlemektedir
ler. Konferansıar ve sempozyumlar düzenleniyor, uz
man deRiş-tokuşunda bulunuluyor. ömeRin Boston 
kolejindeki ''Marksist'' düşün enstitüsü, İsviçre'nin 
Freiburg üniversitesi ile birlikte antisovyetik'bir deI'Jİ 
çıkanyor. Adı "Sovyet Düşününü İnceleme" derıia. 
B84redaktörii Behenski. Bu verilerin tümü Sovyet 
aleyhtan propagandanın büyük. bir özenle örgütlendi
Rini, geniş kapsamb oldutunu gösteriyor. Bu propa
ganda hiç kuşkusuz kapitalist devletler tarafından da 
destekleniyor. 

SILAH, ATEŞ ALMıYOR 

Emperyalizmin Avrupa'daki sosyalist \ikelede 
meşgul olan ideolojik makinesi "Amerika'nın Sesi", 
"özlür Avrupa", "özgürlük", "Almanya'nın Dalga.", 
"BBC" vs. gibi yalancı radyo merkezlerini de kapsı
yor. Bu propaganda merkezleri batı standartlarının ve 
deRerlerinin, kapitalizmin "ylRınsal kültürii"nün, bur
juva yaşam biçlminin reklamını yapmak için büyük 
çabalar harcıyorlar. Ça1ışmalannda "sosyolojik pro
paaanda" adını verdikleri bir yöntemden de yararlanı
yorlar. Bu deyimi birkaç yıl evvel Franıuz sosyologu 
Jacques Elul uydurdu. Onun aracılıRı ile hem politik 
doktrinler, hem de yaşam biçimi propagandası yapı
lıyor. Emperyalizmin ideolojik kampanyalannı yöne· 
tenler Batı ya.şam biçiminin reklamında DoRu Avru
pa'daki soayalist ülkeleri Sovyetler BiriiRinden kopar
ma aracı, reel ıoayalizmi içerden aşındırma vasıtası. 
ıöruyorlar. _ 

Antikomünizm Ideoloılarının bekledikleri , ümit
leri ,imdiye kadar "erçekleşmedi, gelecekte de ıer
çekleşmeyecektir. Yaşam bunu durmadan kanıtlıyor. 
Sosyalist ülkeler her ıeçen yılla yeni yeni b .. anIarl 
ulaşıyorlar, Ilmııkı ve birleşik halde i1erUyorlar. 

Tüm bunlar çeşitli türden burjuva ideoloıları üze
rinde IoRuk du, etkisi yapıyor. En azılı soayallzm 
düşmanları bUe bu veriler karşısında düşünmek zorun
da kalıyorlar. Antikomüniıt propagandanın sonuçlan
nı, yenilgilerini ve başarısızlıklarını deRerlendiren 
Amerikan Sovyetoloııu A. Mayer şu durumu tanımak 
zorunda kalmıştır: "Amerikan demokrulsi antikomU
nizm adına kendi kenditini Imha ediyor. 30 yıldan be· 
ri devam eden dünya antikomünizm teteri Birleşik 
Amerika üzerine İngiltere'nin Sicilya leCeri veya lt
panya'nm yenilmez filolUnun mallublyeti kadar etki 
löltereblUr." 

Birçok Datdı bileinler ve .yuet adamlan, ABD 
ve öteki kapitalist devletlerin antikomü.niat politikala
nnan çok pahalıya mat' oldulunu anlıyorlar. özel ajan
lara, ıeniş verici radyo atına, enfonnuyon mukezle
rine muazzam paralar harcadıklannı ıörüyorlar. Fa
kat işler bununla bitmiyor. Antikomiinizm, fU'Üan
nuş dünya "örü,ünü olu,� için inaan1ar üzeriade 
tintel ve politik bukıda bulunuyor. Ve birçok burju
va Iiyaeetçiai ve bilim adamı antikomiiılt.t IdeolojbWI 
kapitalin ülkelerde halkın bir k_mi araanda fa.tilt 
düşünce biçiminJ doRurdutunu artık kabul etmek zo
runda kalıyor. 

Antikomüniıt ideolojiyi körüldemek, A. Mayer 
gibi ünlü bir Sovyetologu dahi tel .. a dÜfüıüyor. Bu
nunla i1rıili olarak Mayer ,unlan yazıyor: "Gerekliz 
bir antikomüniat haçlı teferine katılan Birle,ik Arneri
ka'nm artık ikinci dereceli bir devlet haline dönü,me
ye başladıRım ne zaman anlayacalız? Kanımca anti
komünist ideoloji, bu durumu ıörmek için eD ciddi 
engellerden biri olacaktır. Antikomünb.m Am.rikan 
halkarun, ıücümüzün ne kadar ualdılmı anlamaanı 
önleyecektir. Bu kendi kendini aldatmanın potanliyel 
sonuçlan, Amerikan politik listerni için felaket olabi
lir." 

Bu, "en sadık" antikomünistlerin dahi, Birletik 
Amerika'da ve öteki kapitaliıt deYletlerde yüıütülen 
antikomüniıt propaıandanın yıkıcı ıonuçlanndan en
dişe duyduklannı ,öatennektedirter. 

ÖLÜME MAHKUM OLANLARıN SILAHı 

Kapitalizmin ııeriel çevrelerinin ideolojik aiI&hı 
.. olftl'ak antikomünizm derin bir bunaluna dÜfmü,tür. 

Rostow'un "Antikomünist manifeıtolU" türünden id
dialı çabalarının tutuldu tu zamanlar çoktan ıeçmi,
tir. BilindiRi pbi, Roatow teorinin tüm temel me.le
lerinde kapitalizmi aavunmuş ve Markl-Enıell·Lenln' 
in bilimsel komünizmine karşı koymuştu. 

Çeşitli çaldaş burjuva kavram1an (ultra endÜltri
yel toplum, teknotrat toplum, yılınaal tüketim toplu
mu ve saire) kendi iç çelişkileri ve blUmd"ı nitellli, 
kapitalizmin ıenel bunalımının devam edip derinle,
meai yüzünden , daha çiçek açıp geli,meden teorik da
yanak1anru, önemlerini ve ideolojik detenerini kay· 
betmektedirler. 

Antikomünizm, ölüme mahkum olanlann Iilahı' 
dır. Kapitallıt toplum da tarihtel açıdan ölüme mah
kum edilmilitir. Fakat ölüme mahkum edildill için 
antikomünizmin dolurduRu tehlikeyi azunaamak, ya
hut ona kar,ı mücadeleyi zayıflatına.k dolru delildir. 
Antikomünizm çe,itli yollardan manevralara b .. vunı
yor, kendilini duruma uyduruyor, lünümüz dünya.
nın 'u veya bu sorunlanndan yararlanmak için her ça
reye başvuruyor. Tekellerin, asker.1 .. nayi kompleka
lerinin, kapııa1iıt toplumun dev makinuulIn büyük 
maddi yardımına dayanıyor. Antikomünizme kar,ı bl
limae( düzeyde tut.arlı bir teorik, ideolojik mücadele 
vermek Markııi.t-Leniniatlerin en önemli görevidir. 

Yeni Sovyet Anaya.sa.aı ile çaldaş antlkomünizme 
revizyonlzme, burjuva ülkelerinde Sovyetler Birliline 
ve loayalllt topluiuRa pren öteki ülkelere k&rfı yüıi.l
tillen iftira kampanyuına alır bir darbe indlri1ınl,tir. 



" SOSYALiST POLiTiKAYA 

TEORiK MO DAHALE" Mi , 
PARTi DOSMAN LI'GI  MI? 

• 

MEHMET GüNSOR 
Ba,anları d_Iii, hep eksiklikleri v_ 

hatalan eören, bir zamanlar bir ucundan 
katddıklan yanlış hareketlerin ba�a 
saplanması karşwnda ne yapacaklanru 
şaşırıp steınaeı inkarcılıkt& bulanlar ... 
Sosyalist hareketin tarihi bu tüı örnekle· 
ri çok sayıda sunuyor bize. 

İnkarcılık, her zaman antikomünizme 
ııeınmakla olmuyor. Hep "Vedat Ne· 
dlm"ler, "Acian Sayılganlar" çıknuyor 
karşıınızıı. 

Umut kınklıeı çolu kez "parti düş· 
manlııı" olarak çıkıyor ortaya. Umut 
kırıklıeına yol açan, örgüt kavramını, 
sosyalist örgütün saygınlıeını pratikte 
yozlaştıranlann yam sıra, bir de bunun 
teorisini yapanlar var. Bu kimseler, ken
dilerine çeşitli adlar veriyorlar. Bazısı 
"parti mücadele içinde kurulacaktır" di
yor. Dller bazıları, "parti, çeşitü 'siya· 
setlerin' koalisyonu olacaktır" diyor. 
"Sosyalist politikaya teorik müdahalede 
bulunan" bazılan ise, bütün bu tartışma· 
ların üzerinde görünmeye çalışarak, ilk 
bakVita "özgün" göriinen, ama küçük 
bwjuva sosyalizminin Troçki'den Mar· 
cuse'ye kadar çiRneye çieneye ÇÜIÜttü
tü bır sakızı yenJ bir ambalajla piyasaya 
sWüyorlar. 

"( ... ) 

PARTI KAVRAMı VE 
"MüDAHALEelLER" 

Sosyalist hareketimizin hemen tü
miinele tarhfmasu biçimde egemen olon 
parti kavramuun her ne hcıd4r Lenin 'in 
parti teorisine uygun olduRu öne sürülü
yorsa da, Birikim 'de buna kesinlikle ka· 
hlmodılımuı belirttik. Yerleşik parti 
kavramı Lenin 'in parti teori.ine delil, 
ondan özünde {arklı olon onun ekono
miıt, reelpolitiker bir yorumu, sır( biçi
me indirgenmi, olan Stalin'in 'Leninht' 
parti teorlane uygundu. tl 

' 'Birikim'in 4. yayın yılı dolayısıyla 
genel bır d<ıerlendirme" Birikim, sayı 
37, i. 38. 

Birikim 'In Mart sayısında yayınlanan 
söz konusu rnaJtale, birçok yönüyle il
ginç görünen "tezler" öne sürüyor. "U
ginç göı:ünen" diyoruz, çünkü bu göriiş
ler, Ilk �Ia ne denlı "yenı" göıü ... • 
ler de aslında bilimsel sosyalist poütika
nın şimdiye dek deralarca karŞılaŞıP aş. 
tıeı yanlııjlan sergilemekten öteye gide· 
mlyor. . 

Yanlışlardan, daha do�rusu saptırına· 
Jardan en önemllsi, Parti konusunda. Gü
nümüzde "Yenl-sol" adı altmda pazarla
nan gÖ!Ü4, Parti 'yi "Blreyled donduran, 
ideolojik çalışmayı ve fıkir üretimini en
gelleyen, bunun da ötesinde kiUelerin 
kenetiUlinden uyaıuşırun karşısında bu 
uyanı.şı iktidan alma yönünde kanallze 
etmek yerine, pasifize eden bir aygıt ola
rak" göıüyor. Bunun kaynaklarını da 
Stalin'. ballıyor. 

Blrtldm'in bu konuya ya.klaşunı şöy
le: 

"StaUn tn 'Leniniıt' parti teorisinele 
partinin ı,levi i,çi .ını(ına yörulmektir. 
'BiUnç götürmek 'ten anladı'ı ,ey iu 
olu,turulması, deRi,tirilmeli, uygulanış 
biçimi heain olarak partimn en üst orga
nına ait, onun tarafından tupit edilmi, 
bir takım gÖr'Üf, tez ve .lOganların 'kitle ' 
lere ·belletilmeıidir. Yönetilen ( ''kitle�
rin tt) bu 'parti 'nin korurla,tırdıAı eylem
lerde IQlt bir fizik giiç olmaktan öte bir 
yerleri yoktur. Haliyle bürokratik olgu 
bu partide i,çi Iınl{lntJ, kitlelere neyi na
,ıl yapacaklon emredilir . .. &gm. s. 39 
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"Reel .osyaıum" sosyalist insanı yaratamamış(!} Sosyo/um adına 80syali,t ül
kelere tl(! inııınlarına hakaret edenler, devrime ve ulusloraraıı dayanaşmaya 
bağtı olonlluın yüzüne bakabilecelller mi? 

"Sosyalist hareketimizin tümüne ege
men oldueu" ileri süıi.ilen bu "Stalinist 
parti anlayışı" Türkiye'de "sosyalist ha
reketin birliRi" önündeki en büyük engel 

. olarak saptanıyor. 
. 

Bununla da katınmıyor, sosyalist mü
cadelenin evrensel kazanımlan "reel sos
yaiizm" olarak karalanarak, "uluslarara· 
sı sosyalist hareketin buhranmm" sözde 
nedenleri "bilgece bir solukkanlılık" 
ıçınde sergilenlyor. 

BlUmsel sosyalist hareketin parti an· 
Iayışını, bu pratiII yaşamayanıann, ya· 
Ijamaya cesareti olmayanların anlamasını 
beklemek saflık olw. Bu nedenle "sizler 
böyle diyorsunuz ama, bakm şöyle söy
leyenla, yapanlar da var, biraz da onlara 
bakın" diyecek deliliz. 

Aynca, blUmsel sosyalist hareketin 
"örgUtlü mUcadele kaçak1anna" kendisi
ni şirin göslannek gibi bır sorunu da hiç 
bir zaman olmamlljtır. 

"REEL SOSYALlZM"DEN 
ANTIKOMüNIZME 

Blriklm 'de yayınlanan ve derginin üç 
yıllık yayın polltikasını yorumlamaklan 
öte, dünyada ve Türkiye'de sosyalist ha
reketi inceleyen makale yalnızca biUm
sel sosyalist parti kavramına yukandaki 
alıntıda belirttillmiz üzere kara çalmak-

la kalmıyor. Bunun da ötesinde, yazmın 
temel mantıRı "iktidardaki ve olmayan 
sosyalist partilerin 1960 başlannda reel 
sosyalizme varımş olma1an"nda toplanı
yor. 

"Reel sosyalizm" de, "apolitik sosya
list toplumılır" ve "toplumu polltlze 
edemeyen sosyalist partiler" biçiminde 
somutlanıyor(muş). 

'2Jurada genel olarak kullandılımız 
'reel .osyalizm ' kOvn:Jml, hem holen ikti
darda bulunan Mmen tüm sosyalist par
tiler, Mm de henüz iktidara gelmemiş 
,osyalist portiler Için IÖZ konusu olon 
bir ortak anloyışı ifade etmek için kulla
nılıyor. tl agm, s. 34 

"Reel sosyalizm" ise, dar ekonomik 
sorunlarla ugraşmakla sınırlı kalan ve 
"yukandan aşalı sosyalizmi" konnanın 
getirdJli zaatlan taşıyan, sosyalist inıanı 
yaratamayan ve giderek marksizmden 
UZaklaŞıp dar sınırlar ve kalıplaı Içinde 
sıkışan bır polltika olarak Izah edlllyor. 

Iktidarda olmayan partıler ıçın Ise, 
"reel sosyalizm" aktil Sıyasal eylem ve 
taleplerden uzaklaşma ve giderek dlizen
le uyumlu hale gebne anlamına geUyor
(muş). 

Birikim'e göre "reel sosyalizmin" 
karı"ına Ilk çıkan Çın Komünist Partısı 
olmuş ve bu parti, KUltUr Devrimi ile bu 
"teslimJyetçt tavra karŞı eyleme geçe-

rek" gerçekten tarih ... hir deneyi hq
latuuş." Ancak ..... iki üç ylluı tonundo 
gerçek�,muine çobtıla" Mdefkre ton
.,madl. Moo 'nun ölümüyk birlikte Kül· 
tür Devrimi'nin önde gek" kadro'" tu
If)'e edildi ve böylece Çin 'de de "I"H1 
Iol)'olizm" teori ve pratilinin yürürlüle 
konulduAu dönem re,men boflodr. 1970' 
li yıllGnn boşına k4dor THI 'Of)'oliıme 
tepki bir anlayış içinde Mrekd eden 
çKP'mn de bir IÜre ıonra aynı 'nel aa.' 
yalUmi' benirnumeGYle artık 'tartıtmo' 
toM ennişör. Şu anda crtık Çin-8ovyd 
çatışmalı. 60ryalizm torunları üzeriM 
bir çatışma delil, iki 'reel ""yalUt' gii' 
cün çatışmoadır, 'güçler çohftnaıı 'nın 
kurallcınna uc! yöntemlırine ,öre tür
rnektedir. " agm, s. 35 

"Reel sosyallzm"den kurtulu, [çın 
girişilen atakça bir tavır olarak niteıeoen 
"Kültür Devrimi" üzerinde uzun boylu 
söz etmeyecetiz. Nedenleri ve sonuçlan 
malum olan bu Donkişotça macen, ola 
olsa, "heyecanlı" küçük buıjuv. aosya. 
listIerini duygulandınr ... 

Küçük burjuvalar, sosyalist toplumun 
adım adım kurulmm yolundaki girlffm. 
leri yeterince "heyecanlı" bulmaıJar. 
Tıma.kla k.azU'casına, adun adım gelişen 
böyle çabalar onlan "biiıokıatlzmln yer· 
le,me.", " durgunlutun bqla.ması" , 
"toplumun apolitikleşmed" gibisinden 
inkarcı görüşlere iter. ömeRin 1917'den 
sonra sosyalist toplumun lnfUll çabala· 
nru "sıkıcı", "heyecanqz" bulanlar çık. 
nuştı. Bunlar sonunda bir sol sapma ve 
giderek "kerşı devrlm çlzglsi"ne vardı. 
lar. Stalin'in sosyalizmin kuruluşunun 
somu t sorunlarıyla IIgUenen politikası 
kerşısına, ikide bır de "dünya devı1ml ve 
dieer teorik problemleri" getirip, bunla· 
n gece gündüz tartışanlann i bunu daha 
heyecan verici bulanlann ıonunda nere
lere SÜlÜklendiklerl, herkesce malumdur. 

SOSYALIST DEVRIMDE 
PARTI NE IŞE YARIYOR? 

BirIIdın, sosyalist devrlmde partinin 
rolünü Çarpıtmaktan da kaçınmıyor. BI. 
riklm'e göre, Sovyet ve Çin devriınlain
de, aosyallzm öncesi oluşan komün tipt 
"devlet olmayan devletler", yanı "Sov. 
yetler" ve "Köylü birtikieri" kendlllkle
rinden ortaya çıknuşlardı. Partilerin bu: 
rada blllnçll bır katkııı olmanıışb. Dev. 
rimi gerçekleştirmek ıçın kunılınu" ör. 
gütlenmlş partiler, demm süredııe girii. 
di2lnde bu kurumlarla kerşılaşmışlardL 
"Köylü blrUklerl" bır yana, aovyetıerln 
oluşması RSOIP (B)'nIn uzun yillar iii
ren militanca, sabırlı ve gündelik çü,
malanndan hiç kutkusuı ba2ımm. '1· 
mamıştL Yoksa, bir yanda "kendi bqı
na birşeyler yapan bır parti", diler yan. 
da da kendi kendine " devlet olmayan 
devlet"lerl "oluşturan kitlelerin bır , .... 
eseri kuşt1aşmuı sonucu mu Ekim DeY
rimi gerçekleşti? Bunu yazann keodlJl 
de oldukça kapalı geçlştlrlyor. 

BirikIm, "reel sosyallzme" kayışın 
nedeni olarak, şunu ileri sürüyor: . 

'1çsauoşlonn, kuşatmalorın vb. "0-
şulkm içinde bu 'devlet olnUJyan devkt' 
lerin giderek işlemez, i,letilemez htlle 
geldi'ini biliyoruz. SözkonUlU "o,ullar 
geni, ölçüde ortadan kalkınca bu "u. 
rumlar yeniden olu,turulmadL 80.,,0-
lizm, bildik eski devlet yapııı ile. htltto 
bunun daha da yetkinle,tirilmi, bir bi
çimiyk bu "yukarı" ile, '')Iu''andan aşa
'i" kurulmaya çalış,ldı. " agm, s. 36 

Bir göriiljü eleştirtrken "artık bu ka. 
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·Sa.yalizmin kuruluşunda birlik ue dayanışnıoyı kimse karalayamaz 

danna da pes, yorum yapmıyoruz" de· 
mek çok bilinen beylik bir adettir. Ama 
ne yazık ki, "Stalinhmu eleştirme" ba
banesi.nin de çok ötesinde noktalara va
mn bu "özgün" görünümlü "tezler" kar
şamda, aynı şeyi söylemekle yetinece
tu: "Artık bu kadaruıa da pes, yorum 
yapmıyoruz. it 

Yine bir alıntı yaparsak -ama bu son
Puti'nin devrimdeki rolünün küçümaen
mesi konu&unu kapatacaeız: 

"( ... J 
Küba 'da ise parti, çolunlulu ile sü

reç dışı kaldı. Dikkate deler bir sonuç 
çıkartabiliriz buradan. ''YöMtici'' parti· 
ler, deım'nıci $Ürecin başlangıcından ken
di/ilinden ortaya çıkan bu özgiin siyasal 
toplumsal örgütlerin önem ue anlanıını 
kalHOmakta giderek daha geç kalıyorlar. 
Küba 'da son noktasına uarıyor bu rlu· 
rum. Deurim wsyalist partinin dışında 
gelişiyor ue zafere erişiyor. " 

PARTI DURSUN, "YENI TIp 
ÖRGüTLER" KURULSUN! 

Bütün bu saptamalardan sonra Biri
kim "bu yeni tip örgütler"ln, "daha ön
ceden ve bilinçll olarak oluşturulması" 
nı "sosyalist siyasal eylemin" yerine ge
tirmeye zorunlu olduRu bır görev olarak 
ortaya koyuyor. 

"Birbirinden ayrı bölgelereleki bu 'ye· 
ni tip örgütler' arasındaki ilişıliler deMY, 
bilgi iletişimi zorunluluRu, 'parti 'yi ge
rekli lulatı ilk neden budur. " 

Türkiye'de "birlik sorunu tt ise, bu tür 
"yeni tip" örgüUer (ne oldulunu kendi
leri de açıklamıyor, sendika mı, demek 
mi, belediye örgüUenmesi mi, birlik mi, 
fikir kulübü mü) oluştumıa konusunda 
aynı görüşü paylaşan çizgilerin birlili ile 
halledilecek, Birikim'E: göre. (agm, s.33) 

Parti 'nin devrimdeki öncü rolünü yad
sımak, sosyalist mücadeleyi " hareket" ler 
tarafmdan yürütütecek, başanya ulaştm
labilecek gibi göstermek, yenı ve "öz
gün" , ama ne oldulu belli olmayan ku
rumları, partiye alternatif olarak göster
mek ve bütün bun1an yaparkm de, çe
şitli iijkelerin özgül koşullannda, ama 
hepsinde kesinkes partili mücadelenin 
yarattııtı birikim üzerinde oluşmuş olan 
somut, devrimci mücadelenin belli "aru
na" uygun örgütlenmeleri fetişleştinnek. 

Bunlann "araştırıcılık" ve "teorik 
katkı" ile ilgisi -yok. örgütlü mücadele
nin disiplininden kaçmaktan başka bir 
anlama gelmiyor. 

Şüphesiz, sosyalizmin kuruluşundan 
önce, Parti, sosyalizmi kitlelerin gözün
de somutlayacaktır. Sosyalist yaşam bi
çimi, sosyalist ilişkiler işçi smıfının par
tisinde gözlenecektir. Belediyelerde, sen
dikalarda, her çeşit kitle örgütünde ve 
hatta buıjuva devlet mekanizması içinde 
sosyalizm öncesi kazanılan mevzilerde, 

iki bakanın seyahatnamesi 

Hükümetin, ekonomik işlerden so
rumlu iki bakanı, Devlet·Bakanl Hikmet 
Çetin'le İşlebneler Bakanı Kenan Bulut
ollu 2 Nisan'da Federal Almanya'ya git
tiler. Bir hafta süren gezilerinde ilc.i ba· 
kan bir hayli yoruldu. Federal Almanya' 
da görüşmedik. bakan, banka yöneticisi 
bırakmadlıar. Ama yorulduklanna da 
deedi do�rusu! Ilk allZda 50 milyon, 
daha sonrası için de 130 milyon marklık 
kredi kopardllar. 50 milyon markı Fede· 
ral Alman Merkez Bankası, "Acil Yar· 
dım Fonu"ndan verecekti. 

Ahnması için, bakanlann dışında Ça· 
lışma Bakanhlı, Merkez Bankası, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve ilgili öteki kuru
luşlardan yetkililerin "teknik düzeyde 
ulraştılı" 50 milyon mark, Türkiye'nin 
Federal Almanya'dan alacaRı bazı "mal
lar" için kuU.ınılacaktı. Mallann baRlan
tılan yapılmıştı, ama döviz transferi ger
çekleştirilemedill için ithal edilemiyor
du. 50 milyon markla, yaklaşık 500 mil
yon llrayla, bu mauar satın almacaktı. 
Bir başka deyişle, Federal Almanya Tür
kiye'ye yük5ek (aizli "taksitli satışlarda" 
bulunuyordu. 

KREDIYI YEREN PROJEYI SEÇER 

Hikmet Çetın'le Kenan BulutoRlu 
asıl büyi.ık yorgunlueu, hUkUmetin daha 
çok önem verdılı 130 milyon markıık 
kredi ıçın çektiler. OECD, Ekonomık 
lşblrllll ve Kalkınma örgütü, Yardım 

.... _____________ Konsorsiyumu'ndan lillanacak 130 miL· 

.i_i!i _ _  

yon mark, "proje kredisi"ydl. Yani pa
rayı verecek kuruluş, bu paranın nereler
de ve nasıl kullanılacaımı belirleyecek, 
gerekli gördü�ü za ... ıanlarda da denetle
yecektL Parayı veren düdülU çalacaktı 
kısacası. Bu kredinin harcanacalı yerler 
de beş aşalı beş yukan pazarlıklarla 
saptandı. Samsun Gübre Fabrikası, Div
rili Demir·Çelik tesisleri ekı, Tümosan 
(Türk Motor Sanayii) vd. Ancak, Türk 
parasıyla yaklaşık bir milyar 300 milyon 
lira eden bu kredinin "akmasa da dam
lar" tütünden oldulu, yetkilUerce "poli
tik. bir uslupla" açıklandı. 

BAKANLAR SINA YDA 

Bakanlar, kredileri aldtktan sonra bir 
de sınav vermek zorunda kaldılar. öyle 
ya, kredi verilecekti ama bakalım Türki
ye bunu işe yaratabilecek miydi? 

Federal Almanya Sanayiciler Birliel'n
de düzenlenen "sınav"ın başanh geçip 
geçmedili açıklanmadı. Ama, sorular ve 
bakanlann yanıtlan bu konuda gerekli 
ipuçlarını verecek kadar açık. En önemli 
soru, Türkiye'nin giderek çözümsüzlüee 
düştülü enerjı açıt"ına lllşklndi. Sanayiin 
enerji sıkıntısı giderilecek miydi? Buna 
veril en yanıt, "sanayi faaliyetlerinin ak· 
samaması için her tUrIü fedakarlık yapı
lacaktır" oldu. Bu fedakarhem, kamu 
hizmetlerl, tUm vttrin ve benzeri aydın
latmalar, konut .aydınlatmaları vb. ge
reksinimler Için Işçi ve emekçi aınınara 
aynlan yüzde 25 dolayındaki enerjiden 
yapılaca�ı aynea belirtilmeye bile gerek 

bilimsel sosyalistler sosyalizml olanca 
somuUu�uyla, yaptıklan Işlerle, olaylar 
karşısındaki tavırlanyta &Omuttarlar. 

Ama sırf bu iş için, kaparup "acaba 
nuıl 'özglin'. örgüUer kunak" diye dü· 
şünmek dünyanın hiç bır yerindeki, hiç 
bir devrimci hareketln sorunu olmanu.ş
tır, olmaz da. Devrim dalgasının kabardı
eı anlarda işçilerin, emekçilerin somut 
yönetim biçimmeri olarak olufacak öz
gün kurumlar ise, önceden fal bakarak 
göıülmez. 

GRAMSCI'YI ÇARPıTMAK 
"ACEMI OGRENCllERIN" IşIDIR 

Birikim ' in bu konularda kafa yorması 
anlaşılan çok sözünü eWkleri Gramsd'yi 
anlamamalanndan ileri geliyor. İtalya'da 
sosyalist hareketin kurucuaı ve ilk ku
ramcısınm görüşlerinin ardına &ılınmaya 
çalışaniar, her halde ıtalya'da bilim .. 1 
sosyalistlerin yerel yönetimlerdeki, kökü 
Gramsci'nin görüşlerine dayllfl2.D başanh 
uygulamalannı da "reel sosyalizm" ola
rak görüyorlar. 

Yaşamını bilimsel sosyalist mücadele· 
ye adamış "örgütçü" ve "parti yönetici
si" kimlieiyle tanınan Gramsci'nin gö
ıiişlerini de, en iyi "örgütlü mücadele"ye 
gönül verenler anlar. Yoksa, "sosyalist 
mücadeleye teorik müdahalede buıunan
lar" de�. 

Bir kez daha tekrarlamakta yuar var: 
"Bilirnu' w.yalizm, hiç bir ideolojik 

ya da taktik SOTUnun, işçi .ınıfanan poli
tik örgütünün IJOTbğının lle onun gelişti
rilmelinin önüne kontJtntJyacoluıl en 
açık biçimde gö.termektedir. Içinde bu
lunduğumuz mücadele koşulllJrında ön
celikle belirlenrTU!Q gereken sorunlardan 
biri budur. " 

"Ideolojik mücadelenin terTU!Ii, poli· 
tik örgüt ue onun mücadele hede(loidir" 
Yavuz Onal, YOROYOŞ, .. yı 154. 

göstermeyecek kadar açıkb. Bir diler 
önemli ve canaiıc) soru da, yabancı ser
mayenin gelişine ilişkindi. Yabancı Ser· 
mayeyi Teşvik Yasası'ndaki engeller için 
yeni hükümet ne düşünüyordu? Yanıt, 
hem "yabancı sermayeyi" hem de "Tür· 
kiye'deki muhalefeti" gözönüne alarak 
usturuplu verildi. Aslında, Yabancı Ser· 
mayeyi Teş1'Üt Yasası'na dokunmaya ge· 
rek yoktu. Bu konuda kabahat, bürokra
sinindi ve bürokratik enge"er kaldınhn· 
ca sorun kalmayacaktı. 

BIRAZ DA IşçiLERDEN KREDI.. 

Işletmeler Bakanı Kenan Bulutollu 
bu arada kredi saılamak için çıktıkim 
Almanya gezisinde, Federal Alman bur
juvazisinin sömürüsüne terkedilen Türk 
işçilerinin de kaplımm çaldı. Stuttgart' 
ta, Köln'de, Berlin'de düzenlenen top· 
lantılarda, biraz da işçilerden kredi ala· 
bilmek için dU döküldü. Bulutollu, res
mi olarak, işçilerin Türkiye'ye dönüşle
rinde para kazanabileceklerl bir iş sahibi 
olmaları için, sanayi kuruluşlan hissele
rinin "devlet güvencesi altmda" satışa 
çıkanlabilecelini açıkladı. Bu anıda, 
Türkiye'deki bazı gazetelerde de gayn 
resmi olarak, kamu kuruluşlanyla hol· 
dinglerin hisselerinin Işçilere satılabile. 
celi duyuruluyordu. Işçilerin kazandık. 
lannın bu yolla Türkiye'ye "kredi ola. 
rak" aktanlmasını saRiayabilmek Için 
verilen "devlet güvencesi" de, "Halka 
Açık Şirket"lerin içyüzünün açıRa çık· 
masıyla doRan kuşkuyu gidermek için
di. Ancak, iki bakan, örnelin holdingle
rin hisselerinin bir kısmını sattıktan son
ra sermaye artmmına gitmeleri halinde 
işçilerin tasarronannın ne olacılmı an. 
latmadllar. 

Kısacası, hükUmetin iki bakanı CHP'1l 
Çetin ve BulutoAlu, Federal Almanya 
gezUerinde blr halLa boyunca neredeyse 
günde 15 saat temaslarda bulundular, 
görüştüler ve 50 milyon mark anlaşma
sıyla geri döndüler. 130 milyon mark", 
anlaşması daha sonra imza1anacaktl. 
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HALKıN DOSMAN LARI 
• 

NÖTRONU N  DOSTLARı 
önceki hafta sonunda ABD Başkanı 

Carter "nötron bombas1"nın üretiminin 
geçici olarak durduruldu�nu. dieer bir 
deyişle ertelendi�lni açıkladı. Carter'ın 
bu açıklaması, dünya kamuoyunda geniş 
yankılara yol açtı. Nötzon bombasının 
ertelenmesi karanrun ABD 'nin yeni ma· 
nevralara hazırb�ıyla ilgili olabilecelini 
dikk.... alan banşçı güçler, Carter'ın 
'Çıklamasını ihtiy.tla karşıladılar. Bun. 
klll1ılık NATO'nun gerici güçleri, nöt
ron bombasının üretiminin bir süre için 
bile olsa erteleDdielnin açıklanmasını, 
savaş hazırlıklannm sekteye uerayaca�ı 
"'laşıyla "'pldyle karşdadılar. Bu arada 
maocu Çin yönetimi, NATO generalleri
ni bUe geride bırakarak nötron bombası
nın im ateşli savunuculan arasında yer 
aldı. 

. 

ILK TEPKILER 

Carter yönetiminin nötron bombası
nın üretiminin ertelenmesine ilişkin açık
laması, NATO üyesi ülkelerde önce şaş
kınlılı .ndıran yorumlarla karşdaşb. 
Carter yönetiminin, söz konusu karannı, 
diler NATO müttefiklerine danışmadan 
a1nuş olması üzerinde duruldu. Nötron 
bombasının üretimine başlanması, bugü· 
ne kadar, pekçok NATO üyesi ülke tara· 
ttndan onaylanıruştı. Nötron silahının 
Fedenl Almanya topraklarına yerleşti. 
rflmeai üzerinde bir ilke anlaşmasına da 
vanlmlftı. Bu durumda, ABD yönetlml-
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nin nötron bombası üretimini durdunna
sı, tek taraflı bir girişim olarak nitelendi. 

Bu arada F. Almanya'da Hristiyan 
Oemokrat Parti gihi gerici çevreler, ABD' 
nin karannı, "Bab Avrupa ülkelerinin 
Sovyet tehdidi karşısında yalnız bırakıl
ması" olarak göstenneye çalıştılar. Hıris
tiyan Demokrat bloku n saA kanadının U
deri Hitler kalıntısı Strauss, Bab Avrupa 
ülkelerinin, nötron bombasını yeterince 
güçlü bir biçimde savurunamasım "utanç 
verici" olarak niteledi. "Nötron bomba. 
sıyla ilgili kararın ABD'ye "'rkedilmiş 
olmasından" dert yandı. ABD senato· 
su 'nda da bazı çevreler, Carter yönetimi. 
nin açıklamasını tepkiyle karşıladılar. 

YENI BIR ŞANTAJ BiçiMI 

Ancak ABD Savunma. Bakanı Brown' 
m Pazartesi günkü televizyon konuşması 
Carter yönetiminin nötronla ilgili açıkla
masının gerçek amacmı ortaya koydu_ 
Brown, ABD'nln nötron bombasının 
üretiminden tamamen vazgeçmesi için. 
Sovyetler BirUAi'nio bazı ödün1er venne
sini, bu arada 55-20 ftizelerinden vazgeç· 
mesini beklediklerini açıkladı. NATO 
Genel Sekreteri J. Luns da, ABD yöneti
minin karannı "anlayışla" karşıladıklan
nı bildirdi. NATO üyesi ülkelerde büyük 
basın organlan, ABD'nin nötron-bomba
sını SSCB ile pazarlıklaıda bir koz ola
rak kullanmak istedie-inin anlaşıldıe-mı 
uan ederek, gerici güçlerin yüree-Ine su 

NÖTRON BOMBASı. GüNüMüZDE DEMOKRASI GüÇLERIYLE GERICI. 

LIK GüÇLERI ARASINDAKı SINIR çiZGISINI ORTAYA ÇıKARAN 

GERÇEK BIR TURNUSOL KA(;IDI OLMUŞTUR, ULUSLARARASI GER· 
GINLI(;IN YUMUŞAMASINA. DüNYANIN SO(;UK SAVAŞ KALINTl· 

LARıNDAN TEMIZLENMESINE. YERYüZüNDE DAHA SAtUM BIR 

BARIŞ VE GüVENLIK ORTAMıNıN YERLEŞMESINE KARŞI OLAN Bü· 

TüN GüÇLER. NÖTRON BOMBASıNıN SAFINDA YER ALMıŞLARDıR, 

serpme çabasına girdUer. Bu arada, ABU' 
nin, Batı Avrupa ülkelerine, nötron 
bombası dışında güçlü silahlar verebile
ceAi yönünde haberler ortaya abldı. 

ABD 'nin, nötron silaluru, Sovyetler 
BirU�i 'nl haksız ödünlere zorlamak ıçın 
bir şantaj aracı olarak kullanma niyeti 
böylece .p.çık Itiraf edildi. ABD Sov· 
yetler BirUei'nden, özellikle iki alanda, 
Orta Avrupa'da silahlarm ve silahlı kuv
vetlerin karşılıklı olarak indirilmesi gö
rüşlerinde ve SALT·2 arılaşınasıyla Ugili 
tartışmalarda ödün koparmaya Çalışı
yordu. ABD, nötron bombasının üreti
mlnin durdurulmaa kBrlwnda, Sovye� 
ler Birliei'ni ve Dotu Avrupa'nın sosya_ 
list ülkelerlni eşitsiz silah indirlmlerlne 
zorlamayı umuyordu. Bu anda, SSCB' 
nin, sözde nötron bombasının dengt gibi 
gösterilen SS·20 flizelerinden vazgeçme
si Isteniyordu. Böylece ABD'nlo ve NA
TO'nun fıiU bir üstünlük elde edUebilece
�i planlanıyordu. 

KANATlı FüZELERDEN SONRA 
NÖTRON SILAHı 

Sovyet TASS .jansının Carter'm .çık· 
lamaSının hemen ertesi günü yapt_eı yo
rum, SSCB 'nın, nötron bombasının ya
saklanmasını karşılık, başka bir alanda 
eşitsiz ve dengesiz bir ödün venneye asla 
razı olmayacalını belli etU. TASS. ABD 
yönetiminin, şantajlarla sonuç alamaya
caAtnl hatırlattı. 

ABD yönetimi. geçtilimlz yd başın. 
da da, bu kez "kanallı ftizeleri" Sovyet
ler Birligi'nden ... k taraflı ödün kopar. 
mak için kuııanma girişiminde bulun
muştu. GeçUlimiz yılın Mart .yında 
Moskova'ya giden ABD Dışişleri Bakanı 
Vance, ya kanatlı fUzelerin (cruise missi
tes) SALT-2 kapsamından çıkanlmasını, 
ya da bu füzelerin karştlıRı olarak göste
rilen Sovyet "Backfıre" uçaktan üzerine 
yeni sUlırlama!ar getirilmesin! önerdi. 
Vance'ın bu önerileri, 1977 Eylül"une 
kadar SALT görüşmelerinin bütünüyle 
dunnasına neden oldu. Şimdi ABD yö
netimi, nötron bombUlyla yeni bır şan
taj aracı elde etUllnl sanıyordu. 

NÖTRON'UN PEKIN'L1 DOSTLARı 

Maocu Pekln yönetiminin, nötron 
bombası üretiminin ertelenmesine karşı 
gösterdiRi tepki, NATO'nun en gerici 
güçlerini de geride bırııktı. Çin H.ber 
Ajancıı, Carter yönetlminin, böylece 
"Sovyetler Birlili'nin tehdit ve şantajla. 
nn. boyun .ldi�i" iddiasını ortay • •  ttı. 
Ajans, kendisini kanıtlamak ıçın F. Al
man Hriatiyan Demokratiannm, ABD' 
deki en gerici &enatörlerin açıklarnatan_ 
na uzun uzun yer verdi. Nötron bomba
suıın üretiminin şlmdlUk durdurulmasını 

"büyük bir hata" olarak ilan .ııı. Böyle· 
ce maocular, Carter yönetiminin kalan
nın şantaj nl ... Ullni ... ralne çevirip eızıe. 
mekte kimsenin kendi ıUne Lu dökeme-
yece�1ni gösterdi. 

MAOCU YALAN MAKINESI 
ÇAlıŞıYOR 

Yerli maocuw, Hı.lnbua'dan aldıklan 
işarete ayak uydurup hemen "Sahibinin 
Sesl" plalını çalmaya başladılar. Yerli 
maocu gazete, nötron s11ab.uıa lI1'LLan en 
.... şii NATO'cuların ınazeıet oiuak or· 
taya attıRı "Sovyet _tajlk" -Iii. 
nü kanıtlamak için. yeniden yalan JDÜL.. 
nellnl çalıfbmıaya başladılar. ömofllıı 
SS-20 liizelerlnln "nötron bombuııwı 
30 kab tahıtp gücüne alıfp oIdu"."(!) · 
bUıu,unu plyaaaya ııürdüler. ABD yöne· 
timinln, nötron bombuııwı üretlmlnl. 
bombanın getlreoeRl .".. mall yükü &öze 
.lamadılı Için ertelemek zonında kaldı· 
lı buluşunu ortaya attılar. Böylece bır 
yandan Pentagnn'u kuzu postu ıçınde 
gö .... nney •• diler yandan da "Amedb 
geriliyor" yaygaralanyla NATO 'cu , .. 
hlnieri kızıştırm.ya çah,blar. 

Maocular, utanmadan, nötron boDlo 
buına karşı çıkan dünya lOIYaÜIt __ 
mlnın tüm nükleer sIlahlann lmha edIJ. 
mealne yanaşmadılı yaiaruru da ortaya 
.byorlar. Her türlü'nükleer ııliah üretımı. 
nin durdunıbnu ve mevcut nükleer � 
lah stoklannın dondurulup gld.nık bUili. 
nüyle yok edilmesl önerilini llk kez orta • .  
y • •  tan. SovyeUer BirUII dışında bır ü1. 
kenln .dıru billyorlar nu? SBKP Genel 
Sekre"'ri ve Snvyetler BirUli DeYleI 
Başkanı Brejnev'io, 1977 3 Kuun'mda, 
bu yönde y.ptılı önerlnln bUliin dünya. 
da geniş yankdam neden oldutunu bU. 
meyen var mı? "ABD 'nın nötron lLLaIıııU. 
ertelemesinden ıonn adım ıtmı lUaII. 
şlmdi SovyeUer'd." diye ortaya çıkan 
NATO'culardan daha pervasız k_D 
maocular, nükleer si1ahlann azaItaImaa 
yönündeki bütün önerilere ayak dlreyen 
Pekin 'U ş.hlnlerin "'hditlerlne n. buJII. 
ruyoriar'? 

HALKıN DüŞMANLARı 
NÖTRON'UN SAFINDA 

Nöiron bomhası. günUmüzdo demok. 
rasi güçleriyle gericllik ilÜçleri aruındakl 
aınu çizglslni ortay. çıkaran gerçek bır 
turnusoi k.lıdı olmuştur. UllIIiaraıuı 
gerginlilin yumuşarnuına. dünyaDlll aa
LUk sav.ş kahnblanndan ... mizl.nm .... 
ne, yeryüzünde daha aatlam bir hanf .. 
güvenlik ortamının yerletmeue tlql 
olan büllin güçler, nötron bombuııwı 
safınd. yer almışlardır. Halkın dütmoıı. 
lan, şimdi nötron bombulDın dOlÜln
dıııar. 
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iSVEC SOSYALiZMi VEYA SOSYAL , -

DEMOKRATLARıN CIKMAZI (3) , 

AHMET ARAS 

lsveçın soıya1 demokrat hükümeUe
ri, kurtuluş hareketleriyle herkesten ön· 
ce ilişkiler kurar, destek (!) olurlar. Si. 
yasi batunSlzhlın alınmasından sonra da 
eski efendilerden boşalan yerin başkö· 
şesine, kara günlerde yarduncı olmuş ye· 
ni bir dorst çehresiyle kuruluverir. Ye
ni yatırun ve yardım (!) programlanyla 
sacak diplomatik ilişkiler geliştirir.Bu 
ilişkileri hem uluslararası politikasını et· 
kinleştinnenln bir aracı, hem de yeri gel
dieinde bir baskı ve şantaj unsuru olı·rak 
kuUanır. SlDA (azgelişmiş ülkelere yar· 
dım programı) tipik bir örnektir bu ko
nuda. SIDA kanalıyla aralannda Viet
nam ve Küba'nın da bu1undueu 18 az
gelişmiş ülkeye Isveç yardım (!) yap· 
maktadır. ÇeşiW projelerin gerçekleşti
rilmesi Için yapılan 1 milyar 200 milyon 
kronluk yardımın bemen hemen bütünü 
malzeme şeklindedir. Bu malzemeleri 
hükümet, meç firmalanndan satmalarak 
ftDJla1an pazar yaratıyor. Bu aynı za
manda ftrmalara devlet tarafından fon 
aktannanın da bir yolu. Malzemenin 
kullanılmuıyıa yedek parça ihtiyacı do
luyor. Bu ııefer yardunı alan ülke bizzat 
kendisi 1ıveç ftrmaIanndao yedek parça 
satmalarak sürekli müşteri durumuna ge
çiyor. Bu şekliyle yardım alan ülke için 
yüzü kadar pahah bir astar oluyor 1sveç 
yardanı. Tabii if bu kadarla kalmıyor. 
Sözkonusu proje uygulamalanna baeh 
ve ona paralel bir şekllde, bir sürü yan 
sanayi malzemeleri için lsveç finnalann
ca yatırımlara girişilir o ülkede. Nihayet 
uveç Onnalan lehine birtakım ticari an
laşmalarla prosedür tamamlanır i' lsveç 
yetkili mercilerince de teyid edilen ger
çek, bu projeyle meç'in aslında kendi 
kendine ve kapitalistlerine yardım yap
tqıldır. Yine yetkili kimselerin açıkla
masına göre lsveç , yaptıeı bu yardım 
miktannı çok daha aşan miktarlarda bu 
ülkelerden program sebebiyle gelir satla
maktadır. 

Emperyalistlerin genel çıkarlanna 
ten düşen birtakım politik bvırlm cn
geııemek için lsveç, bu yardımlan bir 
baskı aracı olarak kullanmaktan geri 
dunnaz. Angola iç savaşında Küba 'nın 
Angola'ya yardım etmesi üzerine 1&veç 
Hükümeti, yardımı keseceeini söyleye
rek Küba 'yı defalarca tehdit etti. Baş
ka ülkelerin Içişlerine kan.şıyonnuş 
Kiiba. 

Etiopya'nın devrimden &onra emper
yalist çıkarlara karşı kararlı bır tam 
alması da lsveç hükümetini çok tedir
gin ettı' "Etiopya'da baskı uygulanması 
ve özgüllüklerin çilnenmesi" gerekçe
siyle aynı şekilde Etiopya'ya yardımı 
kesme tehditleri savurdu. Devrim öncesi 
Selasiye Etiopyasında baıkı yapdmıyor, 
özgürlükler bkır tıkır I,"yordu sanki. 

Amerika 'nın Vietnam 'a salduılan Ls
veç'te de proteslo ediliyordu. Sosyal 
demokrat hükümet Amerika'ya zaman 
zaman sert eleştiriler yöneltiyordu. 
1972 Noel'inde Amerika Hayfon'u bom
balayınca başbakan Palme Amerika'yı 
sert bır demeçle kmadı. Pa1me'nin &ert 
beyanatı üzerine Amerika, SLokholm 
bUyükelçl,;ni geri çaııırdı. Isveç.Ameri. 
ka ilişkileri gergin bir görünüm aldı. 
}{atırlanacaeı gibi Amerika o zaman 
Vietnam 'da biyolojik silahlar da kullanı
yordu. Biyolojik silahlar bUyük tahribat 
yaptı Vietnam 'da. ıki hükümetin Vlet.-

nam üzerine bozuşmasırun hemen ardın
dan, Amerika'nın Viemam'da kullandıRı 
biyolojik silahın temel kımyasal madde
sinin Isveç'ten Ithal edilmekte oldugu 
çıktı ortaya. Sosyal demokrat hüküme
tin dışişleri bakanını gazeteciler yakala
yıp konuyu sorunca bakan: "Bu finna
nın kendi ticaret ve satışına ilişkin bir 
konudur. Kanunlannuzda bu nevi ticari 
münasebeti engeUeyen bir hüküm yok· 
tur" dedi. 

Her şeye nemen sosyal demokratiar 
sık sık emperyalizme karşı C !) oldukla
nnı belirtirler. Filistin halkının da hakla
rına kavuşmlSlndan yana olduJelannı 
söylerler. Sosyal demokrat hükümetin 
Amerikayla yukarda sözünü ettitim pro
teslolaşma ve bozuşmasından hemen 
sonra, 1973 yılı ba.şlannda, m skandalı 
cm - Atrüren) ortaya çıktı. Bazı gaze
teciler, ffi-Kulturfront adlı dergide, ls
veç Gizli Istihbarat örgütü SAPO'nun 
CIA ve İsrail gizli istihbarat örgütleriyle 
işbirlieı yaparak Sovyet ve ilerici Arap 
ülkelerinin elçiliklerine karşı casu&luk 
taaliyeUeri yürütt�ünü bütiin belgele
riyle sergilediler. Sosyal demokrat hükü
met, "gizli devlet sırlannı ltşa ederek 
milli çıkarlara zan.r verdikleri" savıyla 
skandalı ortaya çıkaran gazetecileri göz
altına alarak tutuklattı. Daha sonra, H. 
İsacson, P. Bratt ve M. Gui1lou adlı ga
zeteciler mahkemece çeşitli hapis ceza
lanna çarptınldılar. 

Tamı tamına böyledir &Osyal demok
raUar. Bir yandan mazlum bir halkı des
tekler görünür, öbiJr yancan o halkın 
kasabına gizlice silah malzemesi satar. 
Bir yandan Amerikan emperyalizmine 
karşı çıkar görünür, öbür yandan onun 
gizli istihbarat örgütüyle işbirllti yapa· 
rak casusJuk faaliyetieri yürütür. Bu de
rece ikiyüzlülük yapmayı ancak sosyal 
demokutlar becerebilir. 

olor Palme: Ikiyüzlii politika 

Güney Afrika ve Rodezya'dakl ırk 
ayıruncılıeına kaJ11 lsveç, ıözde SÜfekti 
bir faaliyet yürüttüeu havasındadır. Sos
yalist ülkelerle Afrika ülkeleri Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu 'na bır öneri ver
dJler: "ırkçı politikaya karşı olan tUm 
örgüt üyelerinln Güney Afrika ve Rodez. 
ya 'ya ticari ambargo uygulaması ve bu
ralarn. yatınm yapmaktan vazgeçmesl" ni 
Istlyen bir öneriydi bu. Amerika ve dl
eer batılı patronlann tutumuna uyarak 
Isvcç'te yan çizdi, öneriyi de.teklemedl. 
Çünkü Güney Afrika ve Rodezya'da di
gerıeri gibi Isveç 'In de bUyük yatınmlan 
vardı ve hatırı sayılır ticari ilişkHeri vardı. 

Iktidardaki ..geı hükiimet geçen yıl 
DUnya Bankası'na üye olmaya karar ve
rince sert Lartışmalar çıktı. Başla Brezil
ya ve Arjantin olmak üzere tüm Güney 
Amerika dikt.atöriükleriyle dl�er dıkta· 

Bir ,,";etrocUı esrar çeken gençler: Bir toplumun çüriimiişlii'ii 

törlükler en büyük desteei Dünya Banka' 
undan alıyor. Ayrıca dünyanın orasında
burasında CIA 'nın giriştiei operansyon
lann aleti olarak kullanılıyor Banka. 
S�cı hükümetin sözü geçen karanna bu 
savlarla sert eleştiri yöneltenlerin başın
da sosyal demokratlar geliyordu. Tartış
matann kızıştilı bir sırada, satcı hükü
metin ekonomi bakanı, hükiimeti devral
dıklannda, DÜJlya Bankas.ı'na üye olun
ması için tüm hazırlıkJan tamamlamış 
dosyayı selefi sosyal demokrat bakanın 
çekntecesinde hazır buldueunu belgeler
le açıklayınca tartışmalar da bltiverdi. 

IOEOLOJ iK VE KüLTüREL 
YAPI VE TOPLUM YAŞAMı 

İsveç 'te gerek klasik e�itim, gerekse 
mes1eksel eeltim ve kurslar firmalann 
gereksinimlerine göre planlanır. Keskin 
hatlarla birbirinden ayn1n1lş toplumsal 
sını.f]ara mensup bireylerin eA:itim oIa
naklanndan yararlanması, sınıfsal ko
numlanna sıkı sıkıya ba!hdır. Okul eeı
timi kesinlikle bir ellt eeltimi nitetiein
dedir. İşçi kesimi çocuklan genellikle 
temel okuldan sonra çalışma hayatma 
atılular. Bir kısmı temel okulu bile bi
tiremeden çalışmaya başlar. Resmi ista
tistiklere göre, üniversite ve yüksek okul
larda okuyanlann sadece yüzde dokuzu 
Işçi kes!minden geliyor. Oysa Işçi kesi
mi (social grup DI) sayı olarak toplu
mun yüzde 5S'sını teşkil ediyor. Bunun 
için üniversite ve yüksek okullar &alcı 
partilerin kaleleri durumundadu. Onl
versite öRtetim üyeleri, bilim adamları 
sanayı ollgarşısıyle bütiinl�mlş balde, 
sistemin kendilerine verdıei rolü robot
ça yerine getirmekle görevli. 

Gençlerin boş zamanlannı olumlu bir 
şekilde deeerlendinnesi, kendi kendileri
ni geliştinnesi için gerekli olanaklar 

..aelanamarruş."Slatemin karakteri buna el
venniyor. Toplumsal ve blre�'sel hedet 
yoklugu ve uıtra·blreyöligln getirdiRI 
ıZOlasyon, gençleri genel bır bunalım 
Içinde burunduruyor. Gençler arasında 
uyuşturucu madde kuUanılma.s1 yönüy
le lsveç, Birleşik DevleUerle birlikte 
dünyada baş ıırayı işgal ediyor. "Kamu
oyu Araştırma Kurumu "(SIFO)nun 
verdieı bilgilere göre, her yıl askere alı
nan 50-60 bin gencin yüzde 60'1 uyuş
turucu madde kullanmaktadır. Aşırı de
recede Içki kullarup daha çocuk yaşta 
alkolik olan gençlerin sayısı oldukça 
fazladır. lsveç't.e her gUn alko} komasın
dan ölenlerin sayısı traftk kazalannda 
ölenlerden fazladır. AJkolizm ve uyuş· 
turucu madde kuııanımı en büyük 505' 

yal sorunlardan biri haline gelmiş du
rumda. 

Aile ",mmhı... olarak "standart to. 
veçli" (Medelsvenson) çocuRunun dav
ranışlanna . çOCllgun baııımsız geUş· 
m"; gereklili�1 savıyla - karışmaz. Ço
cu�un davraruşlanna herhangi bir mü
dahaleyi dıştan yönlendirme, koşuUan· 
dınna (indoktrinerinı> olarak JÖıUr. 
Çok uYCUn bir llkir. A.ına bu. lfIII P 
rüntüsü. ''Medeinenson'' kendisine bel· 
letilmiş bu göıüntüyü gerçek bir olgu 
olarak a1gılamış. Işın ..... na bakddıl!m· 
da başka bir gerçekle ka�ılqdıı. O da 
tek yönlü kOljuUandınnanın "bveç Sl5-
temi"nin temel Ö2.elliRi oldulu gerçe· 
gidiro ıkı kanalda' yııyın yapan Isveç 
televizyonu her gün en az üç-dört AngIo
Amerikan yapunı rum gösterir. çotun
lukla bilinen Amerikan fel�feslnin ürü
nü olan kovboykı, Kocakh, James-

''So8)lalizm'' gençlile ne ueriyor? 

Bondlu mmınal ftlmlerdlr buniar. Rad· 
yo programlan, TV'de gösterilen çocuk 
filml.ri kez. öyle. Çocuk kitaplan, ço
cuk derglleri aynı ,ekilde hep AngIo
Amerıkan menşell. Okul eAltlminde de 
çocuklar, gençler tek yanl.ı burjuva eö
riişlerle ,antlandınlarak yetiştirilir. Gün
lük bUln (aş.eKl. detayb beUrteceRlm) 
bır şartlandmna ve propaganda maktne
ıi gibi aynı durumda tek yönlü. Bu me
kanizma içinde şartlandmhp şekillendi
rilen genç, yukanda belirttiRim tıp ol.· 
rak karşımıza çıkıyor. Bedefsiz, blreyd, 
Izole, narkoman, alkolik ve başıboş bir 
tip. Tek yantı koşuIIMdmlmlş başıboş 
genç de bir &üre sonra bilinen kapitalist 
üretinı &Üreci ıçınde pasif bir robot ola
rak yoluna devam eder. Kapitaliıllerin 
141ne yarayan da bu tiptir. 

(DEVAM EDECEK) 
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KOLTOR ve SANATTA YOROYOS 

CiCEGiN· 
• • 

YANıNDAKi 

iMZA: 

MEHMET SÖN MEZ 
en amansız eleştirilerin şimşekleri çak· 
tı. 

KEMAL öZER 

Suaşlm içinde yer alan şiirler, öy· 
kiiler, romanlar, hatta gazete yazıları 
sonradan kitaıı1aştıiı o gUnlerdeki ya· 
yın organlannm sayfalarında kalmaktan 
çoiunluk.la kurtulduRu halde, çizgi sa· 
natının pek az örne�i bugün rafunızda, 
elimizin altında bulunabiliyor. Sanatıy
La kavgaya katılan çizgi sanatçılarından 
Mehmet Sönmez, işte bu pek az örneAi 
elimilin altına getirenlerden biri. 1975 
başlarında, 12 Mart'ı yorumlayan on· 
dört yapıtını ayn kartlardan oluşan bir 
bütün içinde yayınlanuştı. Bugünlerde 
çıkan ilk albümü ''Nerti''de ise bu yapıt· 
tanyla birlikte yine 12 htart odaemdan 
kaynaklanan 62 yapıtmı bir araya topla· 
mış bulunuyor. 

12 Mart 'a karşı, sanat da ken� bo· 
yuUan içinde savaşını verdi. Ona lanlk· 
hlt etti, onu yansıttı, yorumladı, çeşitU 
belirtileriyle ve dayanaklarıyla gözler 
önÜlle serdi. Bu savaşım içinde kuşku· 
suz çiıgi. sanatının özel biz yeri vardı. 
Çiı.erler, mizaı, dergilerinde ve günlük 
basında günü gününe üstüne gittiler bu 
olayın. Sanatıannm göze seslenişinden, 
yani dolaysız utaşabOme özeUi�inden 
albildiRme yararlanddar. Yalın çizgiler· 
de kimi znmar. en büyük protestolano, 

öZGON BIR çIZGI SANATı 

"Neftl"de yer alın yapıtlan ele al
madan önce Sönmez'in sanatını ge
nelde "özgün bir çizgi sanatı" olarak 
niteledieimi belirtmek isterim. Daha 
önce yazdıeım bir yazıda da (Militan 
dergisi, Sayı: 3, Mart 1975) delindilim 
gibi "Yer yer kendine özgü bir espri an· 
layışı oldueu halde Mehmet Sönmez'i" 
yapıtlarına karikatür diyemiyoruz. Be
lirli bir düzenleme, istif, yolunluk ça-

c 
Cl)ı ca  
.... -= . .- C >- -.... .. . .- ca 
it: i: 
::) ::i 
>- .:ı.:  O 
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Söz VE EVLEM 

Türkiye Işçi Partisi'nin başlattığı "NA
TO 'ya Hayır" kampanyası için ev ev dola· 
şarak dergi ve gazete soton bazı partilileri 
işgüzor bir poU. amiri "üstün jJOZife anlayı· 
ŞI ve mahareti ile"yakalallı ... 

Benim sözüm, dergi ve gazete &ııtonları 
yokolatan polis amirine delil. Sözüm T\" 

de ve basıııda demo/ıras; şampi}'on/uğunu 
Ilimselere bırakma}'ar., sriz ve eylemlerinin 
tutarsızlığı giinden güne daha da belirgi,,· 
leşen başbakan uc içişler; bakaıııno. Hem 
''biz ne okuduklorıııa değil ııe yaptıldarıno 
bakıyoruz " diyeeelrsin, hem de Iıeryerde 
serbestçe satılan gazete ve dergiler; sotaıı' 
ları "yaplığınız }'QŞ(lk delil" diyerelı göz
altma alaca/wn. Ve insan öldüren katiller 
de aramızda serbestçe dolaşacal/lar. Bunlar 
işe bir türlü yakalanmayacalllar. 

Anlayın artıh. 
Demoltrasi. dergi ve gazete satonları ya· 

kahıtmakla yaşatılamaz. Al1arşi de önlene-

Deniz DALKILıÇ 
ANKA/lA 

BIR PROVOKASVON NASIL 
BOŞA ÇıKAR ı LDı? 

Sehiz yıl önCe, 12 Mart 1971 'de Inegöl
de önemli olaylar cereyan etmişti. Gerici 
giiçler, bir giin önce belediye hoparlörleri 
ile şehre yayın yaparak 12 Mart giinii "ho. 
mü"istlerin camileri bomlJalayacal:lannı" 
ilaıı etmişlerdi. DiUnçsiz Ilişiler o gün ko· 
laylıhhı bu oyuna gelmiş ve 14-15 yaşların· 
dahi çoeuMarın çoğunluğu teşkil ettiRj 
bir grup, ilçede ilerici bilinen kişilerin iş-

bası görülmesine karşllık resim olarak 
da niteleyemiyoruz bu yapıtim. Belki 
ilk bakışta bir süslemecilik eliliminden 
yola çıktıeı sanılabilir, ama aslında dol
rudan doiroya yaşamdan tı.şkırmıli, can
lı, özgün, balımsız bir sanat." 

Yine sözünü ettilim yazımda bu sa
natın kendirnce önemli gördülüm iki 
ögesi üzerinde durmuştum. Biri çizgi, 
öteki de anlatım. Temel öge saydılım 
çizgi için şöyle demiştirn : tt ••• beUi ki 
uzun bir emek sonucu incelmiş, kıvrak:· 
lık kazanmış, bir içeri�i rahatça iletir 
kıvama ulaşmış. Yer aldılı düzlemi, say
gı ve şaşkınlık uyandtran bir sabırla ko
za örer gibi kaplıyor. Az çizimle çok 
şey anlatma ya da bir içerit' mümkün 
olan en az çizgiyle verme biçiminde 
özetleyebUecellmlz karlkatürdeki yalın
lık anlayışına karşı, Sönmez'in çizgisi 
ayrıntıların titizlikle işlenmesmde anyor 
yahJlh�l. Bunda da ,österişsiz bir olfun
lu�u var." 

"Anlatınu olmayan, anlatmıa yara
mayan, anlatım dışı, ömetin şu da şw
da bulunsun ve kendi başına birşeyleri 
vurgulasm diye konulmuş bir tek çizgi" 
bulunmadlRml vurguladıktan sonra, " çiz
ginin Mlatım, anlatımm da çizgi oldu
Ru" bir sanatsal yapıyla karşı karşıya ol
duRumuzun altını çizmiştim. 

yeri ve evlerini rolırip etmişti. O dönem· 
de, perde arkasında iplui elinde tutan kişi
ler yakalanmamış, giivenlik kuwetlerinin 
olaylara seyirci kalması, hadisenin boyut· 
larını daha da büyütmüştü. 

Aynı ohıy geçtiğimiz ay da yine, Ine· 
göl 'de tezgaManmak istendi. Olay yarat· 
mak isteye,ı bazı çevreler, Inegöl'lü bazı 
zengiilierin evlerine mektuphır geldiRini, bu 
mekhıplarda 30 Mart'ta Inegöl'deki varlıklı 
kişileriıı işyerlerinin tahrip edileceCi, evle· 
rine kızıl bayrakların çekileceli belirtili· 
}'ordu sözde. Kızıldere olaylarının "ilinka· 
mı" bö}'leee almmış olaealıtL 

Ayrıca 30 Mart giinü ilçenin pazarı 01-
duRundan, eivor köylülere, ilçeye Iıazırlıklı 
gelmeleri de duyuruluyordu. Sorumlu soı
}l4liıtler, bütün bunlann birer provokasyon 
olduğıUlU ve ilerici kesimin oyuna gelme· 
mesi gerektiRin; ıiirekU olcrak işlediler. 

Bu sorumlu tutunılann sonucunda., Ine
göl'de yaratdmak istenen bütün havaya rağ· 
men herhangi bir olay çıkn14dl. Bunun ya· 
nısıra, 1971 'in tersine, halkın IlIşIlIrtllma
maması, hall�m yaratılmak istenen havaya 
ilgisiz halması da, yıllar sona delişen çOk 
şeyin olduğunu gösteriyordu. 

Inegöl 'de, sosyalistlerin, gerçek demok· 
ratlarm kararlı turumu ue Italkın deneyimi 
sonucunda, bir provokasyon böyle boşa 
çılıarık/ı. 

Remzi BAYBAKTı 
INEGOL 

PARTILILER VILMIVOR, 
BILENIVOR! 

ıskenderuıı 'da 'WATO 'ya Hayır" aliş
lerini Olon üç partili arhadaşınuz poUs toro-

"NEFrI"DE YORUMLANAN 
DONYA 

Ana özeUtk1erinibeUıledilimiz sana
tıyla Mehmet Sönmez'in yaptıt., en ıe. 
nelde, yaşadıluruz giinlerin, yaşadıllDUZ 
dünyanın yorumudur. Kendi yqamın
dan yola çıkmaktadır. Ama bepimizin 
yaşadılını da kapsamaktadır yapbiı yo
rum. bu yüzden kendine özeü'liiiü tl,,· 
stUik sınırını aşmakta, herkesin içinde 
yer aldıiı genel boyutlara ulaşmaktadır_ 

Yorumun özündeki en ıenel taflr, sa· 
natçmln dolrudan doRnıya yaşamın y.
mnda yer almasıyla beUrleniyor. En y.
lın ınlatmuyla bir t.ek çiçekte ıomuüu
yor yaşamı. Tankların ezmek iitedlli, 
namlularını üzerine yönelWlt bir tek 
"içetin yanına koyuyor lmusmı. ÇÜDkü 
o "yaljam"duı yanadD' heqeydea önce 
12 Mart'ın kıyıcdıt. cı. berteYden _. 
luıplJallsI diinyanın ö_cıet:l tıyıaıol' 
olana uımllltyl. " lema koyan tum t. 
şist u)"gulama1arda oldulu etbl, yq.un'. 
yöneliktir. Knpnın od-amı yqaml •• 
wnmak oluşturur. 

12 MART ODACINDA 
DöRT KESIT 

"Neııl"detl iiriinIer dört öbekte Iop
lanmış. Jik öbekte yer alan yedi y.,lt. 
12 Mart 'an öne çıkan yUıüne dahı ÖDe. 

{mdan gÖzaltına alındı. Ilçe yöneticileri 
olarak polise yaptıkları işin yasal olmad" .. 
111 anlatmaya çalıştık. Gözaltına olmonlGr 
serbest bırakılmad •. Bunun üzerine ilçe ba,·, 
hanı olarak kaymakama başvurdum. Kay· 
mahanıın yanıtı şu oldu: "Ben 27 yUlık ida
reeiyim, bana yasa mı öğreteceks;n'" 

Bunun üzerine ilgili yosolan derleyrnlc, 
yeni bir di/ekçe ile yeniden koymalıama 
başvurdum. Kaynwham daha do sinirl�n· 
di. Belırmoya başladı: "Parti oldunuz diy, 
gelin tepemize binin öyle mi ... .. Ancak kay
makam sonunda dileilçeyi işleme koymalt 
zorunda kaldı . 

Savcının tutumu da ilginçti. Savcıya 
gere "bakanhır kurulu aliş )'apı.ştırılmcuın, 
YOlaklayan bir karar almıştı" Bu "k� 
name" uyarınca savc" yakalanan arkaoof
tarımızın tutuklanmaıını istiyordu. 

Kaymakam ve sovcıdan sonra., duruşma 
yargısının da onlardan geri kolu yanı )lo. 
tu. Mahkemede arkadaşlarımua şöyle br 
nasilıalta bulundu: "Ben de köylü çocu',,
)'um. mum ışwında okuyup hakim oldum. 
Sizleri bıı yola itenler bozguncu ve bölii��.��: Vatan hainidir. Sizleri kullanıyOf'-

Yargıcın "tarafsızIilı" da işte bu kodGr
dı. Malıkerne arkadaşlarımızın turuklanrntJ. 
Lına karar verdi. Biner lira kefaletle üç arlto-
daşınuzı dışarı çıkarobildik. 

Bu işleri yapanlar, hiç kuşkusuz partiU
Ierin yılacaAını, mücadeleyi terkedecelin' 
ummaktadırlar. Ancak bu umutları boşa Çı
kacaktır. BO&/ıı ve yo&o dışı uygulamaiM, 
partililerin mücadele azmin; ve bilincini a· 
ho Cıa pekiştirmektedir. 

Holi8 AÇACAK 
ıSKENDERUN 
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KOLroR ve SANATTA YORaYOS 
ki yıllardın bir bakışı getiriyor. Askerlik 
.nısı (otolrat çekllrir gtbl duruşlarla er. 
lerin göründütü bu dilimlerde geneUn 
eleştirisi nal, bır yaklaşımla yapdır. ör· 
nelin 9. sayfadaki çiı.imde, yüzü boş bı· 
wilinış şanb bır Osmanlı Paşasıııın 
önünde birbirinin ellerini çaprazlama 
tutmuş iki er durmaktadır. Paşanın boş 
bırakdmı, yüzünde bizler Is��imlz 
yüzleri canlandırabiliriz rahalça. IId say· 
C. ötede, sergilenen madalya ve nişanlu 
karşlSUldl, onların göRtise takılmakla 
serei tahtasında sualanması ln5lndl 
",österi" bakınundan ne I.ynm bulun
dulunu düşünebillrlz. Bu bölümde öze 
de�lin en önemli eleştiri, 10. sayfadaki 
çiıimde dUe reUyor. '"Ne Mutlu T'ürküm 
Diyene", "Türk Gibi KuneUI", '1lir 
Türk Dünyaya Bedeldır", ''rurk ölün, 
Güven, Çalış" eibi beW bir döneme 
dameasmı ruran sloganların istif edii· 
dılı diiElem, tezkere bekleyenlerin cer' 
çetini yansıtan duvar taralamalanyıt: 
karşıtlık Içinde sunuluyor. 

htind öbekte toplanan ürWıler, 15· 
16 Haziran işçi direnişinin anlatınuna 
ayrdmış. 12 Mart'a ,eüşte, bu dlreni· 
şin belirledili aşamanın payı düşikıülür· 

Je, aynı odaktan kaynaklanan bir başka 

i: ...... · 

ii 

kesit diyebiliriz bu bölüme. Sıralanan 10 
yapıt, direnişin üç şehidi Mustafa Bay· 
lan, Mehmet Cıdak ve Ya ... Yddmm'a 
adaklı başlıyor. Bir tohumun canlanma

sı gibi direniş olayının yavaş yavaş belir-
• mesi, ıeUşmesi, kenti doldurmısı, bari· 

katı m aşmlSl, şehitlerini omuzlua al· 
mlSlyla dorola uJqıyor. Son yapıtta 

(24. sayfa) dlrenlı;çllerln düzgün dilinder 
oluşturmasının bu direniş olaymdan işçi 
sınıfının edindili nitel kazanırm wrgula
dı!ı söylenebilir. 

Y ARGILMlA VE ÇöZÜMLEME 

19 yapıttan oluşan üçüncü bölümde, 
12 Mart'm y&rfIlandJIlnl ve çözümlen
dııını &örüyoruz. Kitaplar, çiçekler .. 
başta işçi sınıfı tüm emekçi kitleler 
namlunun uwnela, hedenn ortasındadır. 
Telörıüler, zindıler, kOitli kapılar onlar 
Içindir. Bır yanda da ,özlerını paranın 
örttütü, beyinlerini ucunda pan bulu. 
nan anahtarın kurdu lu koşullanmış bı. 
sanlar vardır. Dnlann da aynı namluya 
boy hedefi oldulu ileri sürülebilir. Yal
nız onlara ateş edilmemekte, buna kar· 
şılık gözlerinin gerçeli ,örmesi engellen
mektedir. 

ı 2 Mart ortanunda açıklık kazanan 
bu durumun öte yanında kale biçiminde 
çizilen kent çıkar karşınuza. Aynntıla· 
Ma dikkat edince, banka yazılarının, 
bıyrak diretine çekilen kalıt paraların, 
Spor Toto � eozino duyurulannın bu 
kenll bellrleditlnl görürüz. Işte o üç 
hedefe namlu yöneIten tanklar, bu kale· 
yi korumaktadır. 

Tanklm çözümleyen çiztmlerde on
tan çeşitli ilrenç sürüncenler biçiminde 
,österir sanatÇı. Gövdeleri paralardan, 
özellikle dolardan oluşmuştur bu sürün
,en1eıin. Paralardan oluşmuş bir alın 
oıta&mda tanklardan oluşmuş bir örii'n
cek ıv beklemektedir ömelbı. Yı da or· 
tasında doların yer aldılı, kollumda 
tankların sıralandıRı bir gamalı hıç, çö
zUmlemeyi taşist özün vurıulanma.sayla 
noktalar. 

Bölünıün son üç çizimi, 12 Mart'ın 
bir başka olgusunu, tutukluluk, sorgula
ma ve işkenceyi gündeme getirir. EDeri 
arkadan balıı, eöz1eıi ·kapatılmış ma sı· 
n tutuklular, falakaya geçirilmiş sıra sı· 
ra tabanlar, "Adalet mülkün temelidir" 
yazısınm ve "Vurun uian vurun i Ben 
kolay ölmem / Ocakta kiillenndş kö· 
zlin, i Karnımda sözüm var i Halden bi
len." (Ahmel ArIf) dıaelerının kımcı· 
mındadır artık. 

KILIT ALTIND AKıLERIN 
YAŞANTıSI 

Dördüncü ye ıon böllin, kilit altma 
a1marılann yaşantıouıdan :!ii ketill lçerl. 

BIR DEVRIMCI öLDÜ: 
OSMAN UZLAŞ ; "BASKJCI OSMAN" 1 9 1 1 - 1978 

ızmir ... EfrefpGşo ... Bcukıe. Oıman 
Bir Ni.ıtJn şokcuı delil. BtUkıcl Oıman 'ı gömdük. Kendilinden yaşlı kou

ıa arkadoşlarınl geriye bırakarak gömüldü. Oıman köyde doldu, şehirde büyü
dü. Bugiinkü Türkiye 'nin d'şınCÜl doğmuş bi, deıırimc; ile buluşlu. ı 928 'den 
beri işçi ıınıfının dOlJ08ın," .anılmaz bir neleri olarak kaugoıını ,üreliirdii. Yıl· 
f1UJdı, yıpranmadı. 

Entemaıyonolizme boAlı bir işçi Ilnıf' delirimcil; idi. Her zaman do böy· 
Le kaldı. Ceurui ile bütünleşti. Kendiline zaman zaman cephe olanklr yılltır 
.onra yonıldıkkınnı onloddar. Bilinçlendiler ve ondan özür dilediler. KaronlıJı 
giinler geçirdi. ''Sın.f'' .özellğünün yasak olduğu dönemleri yaşadı. Ad peşin
de koımadı. Bcuk,c,hk yapıp aile kurdu. Aile.ini geçindirdi. Fişli bir inlOnın 
bir fabrikaya girmeline imkan vermiyordu yaşadılı dÖMm. Oıman 'ın eanlen
dil; demmeilerden bir çolu tükendi, ° wkenmed;. 

Yitireiilimiz bu devrimciyi daha yakından tanıyabilmek için ızmir'in 
1 928·1952 Eşrefpaşa ve Kadifekale'sin; ammsamak gerekir. 1 932·33, 1944-
4 7, 1952 yıllannda uzun ,iireler nezarette, Iıapilhanede ve merkez kumandan
Iılında çile çekti. Hiç çözülmedi. Ayakta dipdiri llaldı. 

1 928 'de sendika yoktu. 1977 yılında DISK Türkiye'yi etki/edi. 60 sene· 
lik birikim, bu. Bana kalına, Oıman 'ın da bu biri/ıime nefe,i ile llatk,., oldu. 

Işçi ,,"ıfı salolıun. Sal kakıcak ve keı;n zafere ukışacalltır. Du böyle bi· 
line. 

Eılli Bir Arkadaşı 

yor. Inceden inceye işlenmiş ayrıntılar, 
içerdekilerin günlük yaşantlSUU can.lan
dııııken iki şeyi de ,özönüne sermekte· 
dir.Bunlardan biri, namluya hedet olan 
çiçeklerin de içerde olma.&l. Çlçelder de 
Idlll alımda, çiçeklerde praıııaya rurul· 
muş, çiçekler de telöreünün ardmda. 
Ikincisi i&e, içeri/dışarı kar,ıııı!ının 
verilmesi sııa.smda, tankların korudulu 
kale eörünimılü kente karşıhk ıune,U 
ve dirim dolu blr kentin Içeriyi ışıtması. 
Nlteldm bu blrllktelill, birbirini bütün· 
1eyen iki dünyayı, küçücük pencereU 
yüksek duvarlarla ayırmak, eU balonlu 
küçük bir kız çoculunu ya da çiçek 

öbeklerini dışarda bırakıp araya ell silah· 

h nöbetçiler dikmek zorunda kalırlar. 

tçerd�ki yaşantı cmdeme geUrken ı ı  
Eylül 1973'ün yerı d .  önendidir. Şili 

üstüne inen karanlık, AUende'yi direnir· 

ken gösteren son fotoRrana yeni bir say· 

fa açar içerdekilerin önüne. Sermayeyle 

Iı;blrllll halindeld snahlum kemirdlll 

Şili annısı, canevine 'Rrenç bir sürün

genin çöktülü çiçekten öl'iimüş ŞUl ha

ritası, telöre:iller ardına düşmüş insan 

yüzlerinden oluşan "ChUe" yazısı, bu 

sayfayı dolduran -üç lörüntUdUr. Ve lçer· 
dekilerin duyarlıiını can alıcı bir k.,rı
ylŞia dile ceümıektedlr. 

VARll.AN SONUÇ 

''Nerti''de yorumlanan dimya lçın 'fl' 
man sonuç, aynnldarın lçlDde ııatlı. 
Tıpkı yaşamın tendiai "biKilahı kapot· 
t.,unlZ zaman, Içerdetıleri bizden IYI
ran duvarlar yıkılmadılı halde, onlann 
yıkılmadan kalacatını dlişiOımllyoruz. 
Neden? Buna bir tek karşıllk cöltereme
yiz belki. Volta atmlarm aruuıa lerpiı;
Urilmiş çiçekli yoraanlardan, kon.ne 
kutusuna dlkiH bir dal çiçekten, yüzüko· 
yun kitap okuyan birinden, başucuna 
çömelinın\, bır leeenden dolayı oIabl· 
lir. Ya da "Adalel mülkiin temelldlr" 
yazısında, "A" harfinın yerını alan sır· 
malı şapkadan dolayı. 

önemli olan, sanat yapıtının batka 
hiçbir şeyle yerı dnldurularnayan cücü
nü eöltermesi, aynntılardan yola çwp 
bütüne delcJrı bır aydınbt ol."urmuı. 
Mehmet Sörunez'ln ''N.IU''de u!a"ı!ı 
başarıyı da oluttued"u bu aydlllbt 
özetliyor. 

işçi KULTUR DERNECI 
rUa �larl 

"
DÜNYADAN VE TÜRKIYE'DEN 

DEVRİMCı MARŞLAR VE TÜRKÜLER " 

• HER HAFTA BIR NOTA 

• 2s NOTAlıK 1. ALBüM 

• ı .  ALBüM ABONE BEDELI: 60 TL. 

• ABONE HARICI TEK ISTEKLERDE 
300 KRŞ.LUK PUL GÖNDERILMESI 

C YAZIŞMA ADilESI > I,çl Kültür Demeli 
Dere Sokak 10/2 

Dışkapı · ANKARA 
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21 yaşında iş,iz: Sorumluıu kimI 

" Kadın deyince akla güzellik gelir." Televizyonda 
"kadınlaruruz" böyle söylüyor. Kadın ve güzellik. 
Ruhbilim ders kitaplannda çaltnşım kavramı böyle 
açıklanır. Bursa deyince akla OludaR, Amasya deyin· 
ce elma Rize deyince çay gelir. Kadın deyince de ak
la güzellik geliyor. Kuşkusuz TRT kafalarımızdaki ka
dın imajını en alttıksız çarpıtmalara uRratıyor. "Ha
yabmızın avı" yapıyor kadını, avlanan, en alımlı ve 
eD eiizel ,eyleri tüketen ve a1unll bir mal ıibi de tüke
tilen ııüzeı yarabk, eskimiş çoraplarınl at.an, süriip sür-
melenmiş, çelUci, albenili, hoş, tatlı, güzel kadın, 

Bu: bwjuva ideolojisinin y,rattlRı, kapitalist batı
nm ürettili ve aynı ıP.ireç içinde tükettilti kadındll'. 
Bütün O reklamlarda, duvar &fişlerinde , filmlerde &ey
redip bol renkli basında ve kitaplarda serüvenlerini iz
lediRirniz kadın, egemen ideolojinin, burjuva ideoloji
sinin biçimlendirdiRi kadındır. Bu kadın anlayışı, top· 
lumun ideolojik ySpııl tarafından belirlenir, erkek-ka
dın pek çoRumuz, bu ideolojik yapıya karŞı mücadele 
ederken bile bu anlayışın etkisinden kendimizi kurt.a· 
ramayız. Çü.nkü toplumda kadına ve erkeRe ayn de
lerler uygulanlı', 

TOPLUMSAL DEGERlER VE KADıN 

Günümüz batı toplumlannda ve ba4at eRilim ola
rak da ülkemizde yürürlükte bulunan manevi, toplum
sal deRerler insan olma ortak payduı üzerinde deRil, 
kadın için ayn, erkek içm ayn ölçütlere löre olUliur. 
Basit bir f'ızyolojik yapı ve buna dayalı bir işlev farklı
lıRı, erkeklik/di,ilik uzlaşmaz çelişkisini yaralıruştlI'. 
Egemen ideolojinin deRerlerine göre inaanoRlu iki zıt 
kutupta ele alınlI' olmuştur. 

Kadın, kadına özlÜ bir talum deRerlerin tek başı· 
na sahibidi{. Zerafet, incelik, güzellik, çekicilik, şuh· 
luk ancak kadınla bir arada düşünülebilir. Erkek için 
büyük ayıp ve eltaiklik sayılan bilgisizlik, evinin erke· 
line hizmet etmesini bilen bir kadın için pekala ho, 
görülebilmektedir. Kadın, hizmetçimizdir, metresi
mizdir, annemizdir. 

Erkekle ayn bir yaratıktır. DeRişlk ıılatlarla nite· 
lenınesi gerekir. GüzeUi;:i delil, toplumsal yatarndaki, 
meslekteki b8.4anSldlI' onun yerini belirleyen. Erkek 
deyince. akla rlZik güç, enerji, ceaaret, irade, hükmet· 
me, güven venne, kendine güvenme, otorite vb. gelir. 
Kadın ve erkek birbirine öylesine ten düşürülmüşler
dir ki bir erkek için "kadın gibi adam" demek, ona 
yöneltilebUecek aşaRılamaların en bÜyUltüdür. Buna 
kar,ıIık bir kadından sözederken "erkek gibi" deyimi
ni kullanmak, bir i1tirat, bir tür hayranJik belirtisidir : 
"Erkek gibi kadın", yani bir kadında bulunması bek
lenmeyen, ancak bir erkekle bulunabilecek üstünlükle
re, erdemlere ahip Olaltanüatü bir kadın ... 

EV KADıNı NE üRETIR? 

Kadına ilişkin bu toplumsal de lter yargıları gök
ten inmedi . KendUerini üstün yaratık "ören erkekler 
de yaratınadı bu deRerleri. Kapitaliat üretim biçiminin 
yaygınla4ma.l1 Ue birlikte iyice somutlaşan bir top
lum.&a1 işbölümü üretti bu deRerleri. Sürecin özü şu. 
Piyua için üretime geçUmesi, kapitalizmin gelişmesi 
sonucu ücretli emek ile ev 1,leri birbirinden aynlıyor. 
ücretli emek, toplumaal zenginUklerin b8.4bca kayna
Rı, buna klmsenin ltiruı yok. Toplumw olarak gerek
li emek toplumda bir yere kadar saygı görüyor. Aile 

BATıDA KADıN SORUNUNA 
iŞÇi sıNıFı HAREKETi 

SIHiP-ÇIKIYOR 
DüNYA KADıNLAR GüNü DOLAYıSıYLA Yü· 
RüYüŞ'TE ÇıKAN VE ÖZEıLIKLE SSCB'DE KA· 
DIN·ERKEK EşITllGININ NASil GERÇEKLEŞ· 
TIGINI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN YAZı ÇOK GE· 
Nlş BIR ILGI UYANDIRDL OKURlAR ELEŞTIRI 
VE ÖNERilERINI ILETTilER, BU MEKTUPLAR· 
DAN IKISINE SAYFAlARIMIZDA YER VERDIK. 
BU SAYıDA, ARKADAŞıMız ERCAN EYüBOGlU 
KAPITALIST ülKELERDE KADıN SORUNUNA 
EGlllYOR. 

birimi ele alınınca da bu emeli koca, evin erketi tem
sil ediyor. 

Kadın evde, ev işlerini yapıyor. Kocasının yeme· 
lini pişiriyor, yataRını lSıtıyor, çamaşırını yıkıyor, 
çocuklan büyütüyor. Tüm bu ev işleri, kapitalizmin 
gözünde bir mal üretmiyor, yani deRişim deReri olan 
bir maL üretmiyor. Kullarum deReri gözardı ediliyor. 
Oysa kadın, kocarun işgiinünü her an çalışlI' durumda 
tutarak, yarının üreticilerini yetiştirerek toplumsal 
olarak bir iş görmektedir, özetle kadının evde gördü
Rü iş, kapitalizmin genişletilmiş yeniden üretimi süre
cinde vazgeçilmez bir halkadlı'. Dolayısıyle, üretimin 
toplurmal niteliltini kabul edip, işgücünün, emeltin ba· 
kmuru ve yeniden üretimini özel, toplumsal olmayan 
bir süreç gibi göstermekle kapitalizm, yapay bir aynm 
ortaya çıkamuştlI'. Sosyalist ülkelerde ev işlerinin el· 
den geidiRince toplumsalla,brilmau, ka,italist ülkeler· 
deki işçi amı!ı hareketlerinin de bu toplumsa.l1aşbr' 
mayı amaçlamalan, bu yapay aynmı ortadan kaldır· 
maya, böylece de kadın emeRine erkeRin emelti ile ay
nı deReri vermeye yöneliktir. 

EMEKÇi KADININ SÖMüRülMESI 

Kapitalist toplumda kadın emeRi, ikinci sınıf in
san emeRi işlemi görüyor. Bu, yalhızca ev kadını için 
böyle olmuyor. Eşitsizlik &sll rıilen üretim süreci için· 
de yer alan kadın-erkek emeRi arasında ortaya Çıkı
yor. Günümüz kapitalist toplumlarında en çarpıcı eşit
sizliklerden biri, bu. 

Sennaye birikimi sürecinde kapitalizm, kadın ve 
çocuklan en altır çalışma koşullarında sömÜldü. Za· 
manla işçi smı(ı hareketinin ekonomik, politik kaza· 
nımları bir ölçüde iyileştirdi. Bugün kapitalizm, kadın. 
erkek eşitliRini saRladıRını ileri sürüyor. 

Oysa bu eşitlik, kaRıt üzerinde bir eşitliktir. Her· 
hangi bir batı ülkesini ele alıp burjuvazinin bu çaltdaş 
yalanını didik didik etmek mümkündür. Brigitte Bar· 
dot'nun, Christian Dior'un ülkesi Fransa'ya ,öyle bir 
eöz atmak yeter: 7 milyon kadar kadın emekçinin iki 
katlı sömürülmesi olayı şu gözlemlerden anlaşılmakta
du. 

• 22 Aralık 1972 tarihli bir yasa eşit işe eşit üc· 
ret ilkesini getirse de, kadın ücretleri erkek ücretlerin
deh ortalama % 33 daha düşüktür. Belli üretim dalları 
için bu oran daha da çarpıcıdır. 

• Düşük ücretler içinde kadın emekçi oraru er
keklere oranla son kertede yüluektir. 

• Bunun altında yatan bir oleu olarak, kadın iş
çiler yeterli mesleksel bilgi ve beceri düzeyinde deRil· 
lerdir. Sanayide çalılian kadınların % 50'si, niteliksiz 
işçi (O.S.), % 25'i ise manoeuvre'dir. 

dah: ço�a���a::I;ı��:k
ç7el
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ların % SO'si herhangi bir mesleki yet:1şmeden geç· 
meksizin hayata ablmakta, geçenlerinse ancak üçte 
biri gördükleri meslek eRitimine uy(un bir işte ÇalıŞ' 
maktadırlar. • 

• "Kadınlara özgü meslekler" türemi,tir. Ev ka
dınbRı ile baRlantı,ı hemen kurulabilen gıda ve doku· 
ma sansyileri ilk "kadın mesleRi" olmuştur. ÇocuRa, 
haataya, yalil.tya bakan kadın oradan öRretmenliRe, 
saltbk hizmetlerine geçmiştir. Diki" elektronik, sekA 
reterlik, saatçllik , laboratuvtu' iliÇiURi ve hemşirelik, 
tipik kadın meslekleridir. 

• Kadınlar, iş·güvencesinden yoksundur, işsizlik 
önce kadın emekçlyl etkilemektAdir. Her üç emekçi· 
den biri kadındır, ama işsizlerin yarıdan çoRu da ka· 
dındır. 

KAPITALIZM BUNAlıMıNA ÇÖZüM ARıYOR 

Batı kapitalizmi 1917 Ekim devrimiyle içine gir
dili bunabmı aşamıyor. Dönem dönem derinleşen bu 

bunalım kadın konusunda d. yeni yönelitıere götürii
yor. OECD'nin E�itim Grubu Raporu (1975) kadın
larla ilgili olarak şu önerileri ietiriyor ömetin : 

- Kadının toplumdaki yeri, iş piyasası ve eRiti
min düzenlenmesi açısından özel önlemler gereklidir. 
Karma ve her iki einse eşit etitim Batlanmalıdır. 

- Çocuklarını yetiştirdikten sonra yeniden ça
lışmaya yönelmek isteyen annelere kendilerini yeti,
tinne yollannı açık tutmak ,enkit. 

- Kreşler ve çocuk. bakunevieri �çdmalıdır. 
- Uygu1an'lcak istihdam politikasıyta kadınlar 

kısa zamanlı işgünlerine ı:b.yalı işler bul_bilmelidir. 
- Esnek kariyer plan ve saatleri uyiWanma1ıdır. 
Görüniyar ki önerilen çözümler herhanıi bir poli

tik perspektif içennemp.kte , dolayısıyla b.Oda kal
maktadır. 

SOMUT GüNCEL TALEPLER 

İşçi sınıfı hareketi, kadın sorununu ayual müca
dele perspektifi içinde ele alıyor. Kadınlar da, özellik
le kadın emekçiler de sorunlanmn çözümünü i,çi RDJ· 
[ı hareketinin iktidarında görüyorlar. Bu bilinçlenme 
süreci içinde daha etkin olacak öI'(Ütlü mücadeleye ka
tıuyorlar. 

hçi sınıfı bareketi kadınlarla illÜi somut ,üncel 
taleplerini beş �a balilıkta topluyor. Ekonomik mü
cadeledeki bu talepler gelişmiş tüm batı için ıeçerli 
sayılabilir. Hemen belirtmek gerekir ki talep edilen aa
gari ücretin miktan ülkeden ülkeye ve yıldan yıla de· 
Rişmektedir. 

• ÇALIŞMA HAKKı. Her mealel. linbilme 
hakkının aaalanmaııı. ı. güYent:eli, i,e ıon 98i'tne duru· 
mu halinde önceden niteliline uYIUD bir ite ,..ıIettlr· 
me zorunlulu, iş bulma politlkuuıda uJuaI \ile bÖICe
sel planlar yapt1maaı ıereli. 

• YETERLI BIR OCRET . ... Frank ... .rı ÜC%<lt. 
Uzmanlıklann ve kazaruımı, de.Deylerio tamDtnUI; ka
dm emeRinin, ta,ıdıRı l\.itelikierle orantılı olarak de-
Rerlenelirilmesi. . • 

• DAHA INSANCA ÇALıŞMA KOŞULLARI. 
ücretli dinlenme ve aravenne'hakkı. Çahlima yükünün 
ve hızuun azaltılması. ücreUüen kt'fCl, incitici her tür· 
lü ceza ve önlemin kaldmlması. Saalık ye güvenlik ko
mitelerine daha çok önem ve kredi verilmesi. Ticaret· 
te "muadelet" sisteminin kaldınlmaıı. 

• GERÇEK BIR YETIŞTIRME. He, düzey •• 
alan için iş &aaYeri içinde sürekli eaitim ve yetittinne. 
Dü,ük gelirli ailelere kız ve kadınların mea1ek eliti· 
minden geçmelerini sallamak amacıyla yardun. 

• ANALIK HAKLARI. 14 hafta olan doRum iz
ninin 18 haftaya çtk.anlması. Ücreti dü,ürrneklizin da
ha az zor' işletde çalıştırma. Huta çocukla UlÜenebil· 
mes için özel ücreW izin. Emeklilik yaşuı.ı çocuk b.
,ma bir yıl öne almak ... 

SIYASAL PERSPEKTIF:  SOSYALIZM 

BllilNel sosyalizmin kadın SOrununa yaklaşınu 
biliniyor. Fransız iltçi &l.nı(ı hareketi de bilim.lel bir 
yaklaşımla sorunu ele alıyor. Kadının iki k.tlı olarak 
sömürülmesinin aıtında esas olarak kapU,a1i1t lÖmürü 
var. Kadırun ezilmesi, yapısal olarak eereklidir kapita
lizm için. Dolayısıyla kadının e7.ilmesi IUUf mücadele
si gerçeli ile kopmaz bir baRlanh içindedir, dolayıaıy· 
la cinsiyet itibariyle, konumlan ne olura olsun tüm 
kadınların deRi!, cinsiyetleri ne olursa ollun, kadın
erkek tüm emekçilerin bir araya eelmesi, ör(Ütlü mü
cadele vermesi gerekir. 

Bu mücadele çok yönlüdür, ,em.tizme dü,meme· 
yi gerektirir. Kapitalist üretim ilişkileri yerini so.yilbt 
ilişkilere terkedince kadın sorununun da kendiliain· 
den ortadan kalkaca;ı sanılmamab. Yüzyılların biriki
mi olan toplumaal deRerler daha uzun bir süre varlık· 
larını sürdürecekler, Maddi ilişkilerdeki deli,me oto. 
matik biçimde ideolojiyi de O anda deRiştirmiyor. Po
Utik bütünlüRü gözden kaçırmadan tek tek bireylsin 
bilinçlenmesne, kadın-erkek tüm devrimcilerin ıele
cek toplumun deRerieriyle donatılmwna çalışmak Ile
rek. 

Ve herşeyden önce, bilinuel aoayalistler olarak 
kendi öz anamıu, karımıza, kızımıu egemen ideoloji
nin aşıladıaı delerlerden 8lynlarak bakmaya çalışmak 
gerek. Kadın deyince akla "üzellik de gelmeli ku,ku
suz, ama asıl kadın-8rkek eşitsizlilinin saçmabaı, ya. 
paybRı, bunu ortadan ka1dlI'mak eereli ve bunun için 
de kadınlan örıüUü siyasal mücadeleye katmak ııe.reli 
,.ı"",u. ERCAN EYÜBOOLU 
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