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REKTORLERIN OYUNU 

BİçİMSEL ÖZERKLiK UGRUNA 
İKTİDARLARA TERS DÜŞEBİLENLER 
ÜNİVERSİTENİN SERMAYE TARAFINDAN 
İşGALİ AŞAMASINDA SERMAYEYİ 
ÖDÜLLENDİRMEKTEN ÇEKİNMEDİLER. 
ÜNİVERSİTELERİN KOMANDO İŞGALİ 
ALTINA GİRMESİNE SES ÇIKARMADILAR. 
ÜNivERSİTELERİN DEVRİMCİLERE 
KAPATILMASI KONUSUNDA 
HÜKÜMETLE AYNI MASAYA 
OTURABİLDİLER. 

8 Aralık'ta Universlte rektörlerinin Başbakan ve 
bazı bakanlarla yaptıkları toplantı ve onu izleyen ba
zı gelişmeler, sermaye iktidarının üniversitelerde 
hazırladığı oyunun ana hatlarını ortaya koydu. Oyu
nun, üniversiteleri bangi yolla olursa olsun serma
yenin tam kontrolii altına almak olduğu ortaya çıktı. 

Üniversitelerin kapitalist toplumda beli! işlev
leri var. Bunlardan birincisi, burjuva i deolojislnln 
oluşturulduğu ve yayıldığı bir merkez olmaları.İkln
cisi ise, sennaye düzeninin gerektirdiği elemanları 
yetiştirmesi. Bu iki noktada bugün kuşku kalmadı. Ü
niversitelerin sorununun, iktidarla idari ilişkileri 
ile sınırlı olmadığı anlaşıldı. Tartışma, öze�klikten 
yana - özerkliğe karşı olına platformundan çıktı. 
Hem sermaye için hem de sermayenin karşısında 
yer alanlar için. Üniversitelerin yasal özerkliği, 
sermayenin üniversiteleri kontrolii altına alına ça
bası içindeki sınırlayıcı ağırlığını yitirdi. :t;ıuna kal'
şılık, üniversitenin sermaye ve örgütleri tarafın
dıın işgali aşamasına gelindi. 

"A YDINLATMA YAN AYDINLAR" iŞBAŞINDA 

Bu arada, üniversite kodamanlarının özerklik
ten ne kadar yana oldukları da açığa çıktı. Biçimsel 
özerklik uğruna Iktidarlarla ters dilşebilenler, ilni
versitenin sermaye tarafından lşgali aşamasında, 
sermayeyi ödiillendirmekten çekinmediler. Ünlver
sltelerin komando Işgaline girmesine SeS çıkarma
dılar. Üniversitelerin devrlmcilere kapatılması ko
nusunda hükiimetle aynı masaya oturabildiler.Blrkaç 
yıl öncesinin ilericilik-gericilik tartışması geride 
kaldı. Sermayenin güdUmUnde eğıtım-halktan yana 
eğitim karşıtlığında üniversite kodamanları Serma
yenin safında yer aldılar. 

, Bugiin varılan aşamayı, rektörler toplantısın
dan sonra MHP organı gazete şöyle açıkladı: "Baş
bakan Demirel bu toplantıyı on yıl evvel yapmak is-
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teseydl belki üniversiteden bazı şahıs veya gruplar en şoven" güçlere teslim etmede öne silrdükleri ilk 
bu daveti reddetmeyl büyük bir kahramanlık saya- piyon olabiliyor. Üniversitelerin, "kitlesiyle" bur
caklardı. Ama o günler geçmiş ve ilnlversite vazife juva demokrasisinin en zayıf halkasını oluşturuyor. 
şuuruna sahip, mesuliyet sahibi kimselerin bakım Üniversitelerdeki "faşist" Işgal, üniversitelerin e
bulunduğu bir müesseSe olmakta büyük mesafe kay- ml n güçlere tesliminin ilk adımı. Faşist tırmanma
detmiştir. 'i "Kaydedilen mesafe", rektörlerin, "öğ- nın ilk basamağı. 
renci olaylaTımn önlenmesi için Universiteler bün-
yesi içinde rektöre bağlı bir polis örgütü kurulma- SOMER'İN İCAZETLİ çnaşı 
sını" MSP'li İçişleri bakanından istemelerlylede gö-
rilidil. 

Toplantıdan bir gün sonra, sOn haftalarda eği
timin en dUzenli biçimde yürUdüği! ODTÜ'nUn Rek
törü Tank Somer basına bir açıklama yaptı. "Olay
lann devam etmesi h alinde okulun kapatılmasının 
Mutevelli Heyetine tavsiye edileceğini " açıkladı. So
mer'ln bu anlamsız çıkışı, MOtnln, huzurun koman
doların Işgal edemediği üniversitelerde, kapatmayı 
da sermaye kontroıunU sağlamanın bır yolu olarak 
düşündüğünU gösterdi. Mekanizmanın biltUnUnü de
netlemek için bazı parçalarını işlemekten alakon
ması olağan. MC'nin anladığı anlamda "huzur", ilni
versitelerln devrime! öğrencilere kapatılması, dev-

Üniversitelerin kapitalist toplumda belli işlev
leri var. Bunlardan birincisi, burjuva ideolojisinin 
oluşturulduğu ve yayıldığıbir merkez olmaları. İkin
cisi ise, sermaye dilzeninin gerektirdiği elemanları 
yetiştirmesi. Bu, saptanması gereken ilk nokta.S ap 
tarunası gereken ikıncı nokta da şu: Üniversiteler bu 
temel nitellkleri gereği, burjuvazinin aIt kesimleri
nin ve mülk sahibi ara tabakaların düzene karşı ilk 
tepkııerinln hedef! olabiliyor. Büyük burjuvazinin ik 
tidarda bu kesimlerle yaptığı uzlaşmalardan ege
men ideolojinin dUzgün işlemesinin etlllerunemesi i
çin, Ilk aşamada, Unlversitelerin siyasal iktidar
dan bağımsızlığı, "özerkliği" burjuvazi ta rafından 
savunulabiliyor. Bu aşamada tartışma ilericilik-ge-' rimci öğrencilerin TIIrkiye'nin eğitim merkezlerin-
ricilik tartışması olarak beliriyor. TIIrklye'de de ·d�n

. 
uzaklaştırılması. "�narşi''Yi "huzur" istemle

böyle belirdi TIIrkiye bu aşamayı artık "aşmış''du . rının ızle.meslnln 
nedenı bu. 

rumda. BugÜn Universitelerdeki m'Ucadele, sermaye ODTÜ öğrencileri, Somer'in açıklamasını pro
güdUmUnde eğitimle halktan ana eğitim arasında testo ettiler. Okulun kapaolmasına ve fa şistlerin 
sUrUyor. Yenı aşamada ilericilik rektörleri geride Isteği Uzerine okula jandarmanın çağrılmasına ka:.şı 
bıraktı. "Özerk kafalar" gericilikten korkmuyor; bur o�duk�.

arını bildirdiler. �DTÜ-DER
. 
s:ışkanı Rekto -

juvazinin korkınadığı gibi. Üniversiteleri "gerici "le- rUn, oğrencllerin iradesıne karşı hiikiimetle anl�
rln Işgaline açmak, sermaye ııgemenliğini koruma- şamayacağını; basına yaptığı açıkla".'alarla d� �
nın bır aracı oluyor. Rektörlerln TUrkeş'le ters dUş- rencilere tamamen ters dUştUğUnU s�ledı. Öğren
memesi böyle açıklanıyor. . ciler bu nedenle toplu halde rektörün istifasını Iste-

ÜçUncü bır noktayı daha saptamak gerekiyor. tl" dller. Bu arada, rektörlUğlln ve iktidarın pl'ovokas
niversiteler kapitalist toplumun en geri keslmle- yonları karşısında sorumsuz tep��lere rağbet edil
rlnln ilk tepkilerinl gösterdikieri bir hedef. Bu öl- meyeceğı rekWrlüğe gösterlldi. öğrencilerin "ei!"l
çUde de; burjuvazlnln devleti kendı adına "engerifll. timin sUrmesinden yana" oldukları açıklandı. 
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BEHlcE BORAN 

"Demokratik hak ve özgürlüklere her hal ve �artta sonuna kadar sahip 

çıkılarak savunulmalıdır." Bu yargıyı çok i�ledik, çok söyledik ve yazdık. Son 

olaylar bunun üzerinde bir kez daha durmayı gerektiriyor. 

"Her h�1 ve �artta sonuna kadar" sözlerinin altını çizmek gerekir. Bu 

sözler, demokratik hak ve özgürlüklerin en güç �artlarda, baskıların en yoğun· 
la�tığı durumlarda dahi savunulması gereği ne i�aret eder. Aslında, demokra· 

tik hak ve özgürlüklerin var olup olmadığının, hayatta gerçekle�ip gerçekle�· 
mediğinin mihenk taşı bu gibi �art ve durumlarda yapılabilen eylemler, alınan 

sonuçlardır. Demokratjkle�menin geli�mesi, demokrasinin yerle�ip oturması 

böylesi �art ve durumlarda gösterilen direni�, verilen mücadelelerle gerçekle· 
�ir, ileri adımlar atılmı� olur. Mümkün olan en ileri ve uç noktanın gerisinde 

kaldınız mı, demokratik özgürlüklerin pratikte en geni� çapta geni�lemesi sü' 
reci durur ve gerilemelerin ardı alınmaz olur. 

"Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi" genel, soyut bir deyim. 
Bu mücadele somut �artlarda somut biçimlerde, somut ölçülerde verilir. Te· 
kil, somut bir durumda verilecek mücadelenin biçimi ve çapı, sadece o tek so· 
mut durumun niteliğine göre değil, her şeyden önce demokratik mücadelenin 

uzun vadeli bir mücadele olduğu göz önünde bulundurularak O geniş perspek· 
tif içinde değerlendirilip saptanır. Demokratik mücadele, birinden kopuk, 
içinde bulunulan anın esinlenmeleriyle yapılan "çıkışlar" dizisi olarak değil, 
bir mücadele stratejisinin tutarlı ve hesaplı adımlarından, basamaklarından 
oluşan sürekli bir hareket olarak yürütülmek gerekir. Böyle bir mücadele yürü· 
tümünde, nesnel şart ve olanakları, örgütün gücünü ve verili durumda bu gücün 

en etkin biçimde nasıl kullanılabileceğini iyi hesaplamak �arttır. Gönlümüzün 

dilediğini değil, mümkün olanı · şüphesiz imkanları zorlayarak, genişletmeye 
çalışarak mümkün olanı· yapmakla yükümlüyüz. Örneğin, örgüt gücünü hesap· 

sız bir biçimde geniş bir yüzeye dağıtmak büyük bir yanlı� olur. Hele baskı ve 

saldırıların şiddetlendiği durumlarda böyle bir yayılmaya gitmek, verilecek 

mücadeleyi baştan yokuşa sürmek, başarısızlık olasılığını artırmaktır. Böyle 

durumlarda yapılması gereken, saldırılara karşı yürüyüşü, mitingi veya kapalı 
salon toplantısını en iyi savunabilecek biçimde güçleri bir veya bir kaç yere 

toplamaktır. Gücümüzün nicelik ve niıeliğinin, verili şartlar altında bu gücün 

en iyi nasıl kullanılabileceğinin önceden değerlendirilip saptanması, girişilen 
eylemin planlandığı üzere sürdürülüp sona erdirilebilmesini sağlar. Her eylem
de bunu sağlamak ise mücadelenin ba�arısı için �arttır. 

Bazı grupların benimser göründüğü "Biz girişelim, bir çıkış yapalım, gü
rültü patırtı koparsa ve ne kadar koparsa o kadar iyidir; gerilim artar, bilinç
lenme artar, kamuoyunun dikkati daha çok çekilir". görü�ü maceracılığın, go
�izmin bir ifadesidir. Temelinden sakat bir görüştür. Şüphesiz, saldıraya uğ
rayan örgüt ve kişi kendini savunur. Bu bir hak ve onur görevidir. Ama amaç 
olay çıkması, gürültü kopması değil, gösteri veya direniş hareketinin planlan
dığı üzere yürütülüp sona vardırılmasıdır. 

"Eylem için eylem", "ne kadar büyük olay çıkar, gürültü koparsa o ka
dar iyidir" zihniyeti ve uygulamaları yanlış ve zararlı olduğu gibi, demokratik 

hak ve özgürlükleri kullanmaktan, bu uğurda gücümüz oranında mücadele ver

mekten kaçınmak da aynı derecede yanlıştır. Bir faşizm tehlikesi, demokratik 

özgürlükleri kullanmaktan kaçınarak değil, kullanarak önlenebilir. Kitleler bi· 
linçlenip örgütlendiği, örgütlü direnişe geçebildiği an faşizm geriler, pısar. 
Türkiye'de kitleler bugün bu düzeye gelmediği halde, faşizm alargada tutulabi

liyorsa, bu, yine de kitlelerin, demokratik güçlerin belli ölçülerde bilinçlen

miş, sesini ve etki5ini duyurur olmasındandır. Gelişmiş kapitalist ülkelerin te

kelci burjuvazileri gibi güçlü bir sınıf olmayan Türkiye büyük burjuvazisinin, 
işçi sınıfı başta olmak üzere bu demokratik, ilerici güçlerle başa çıkmayı gözü 
kesmemektedir. 

Olayların bizim irademiz dışında oluşup geli�mesi bizi beklenmedik du
rumlarla karşı karşıya bırakabilir, bırakıyor da. Elbette "bu hesapta yoktu" 
diye gerileyemeyiz. Ama böyle an ve durumlarda da davranışımızı, yapacağı
mız eylemi yine uzun vadeli mücadelenin perspektıfi içinde, onu oturtarak 
saptarız. Bu perspektif, mücadele stratejimiz, nasıl davranmamız gerektiği ko· 
nusunda bize mutlaka ışık tutar. Her hal ve şartta, demokratik hak ve özgür
lükler konusunda yapabileceğimiz büyük veya küçük bir direniş hareketi var
dır. Bu hareketi yapmaktan kaçınmamak mücadelenin temel gereğidir. 

Demokrasi mücadelesi ve daha genel olarak bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesi onu maceracılıkıan ve pısırıklıktan, goşizmden ve pasi
fizmden ayıran kıldan ince ama kılıçtan keskin çizgiler arasında yürür ve ge
lişir. Bu ayırım çizgilerini açık, seçik saptamak mücadelenin başarısı için 
vazgeçilmez şarttır. 

BEHlcE BORAN 

hak ve özgürlüklere her hal ve �artta sonuna kadar sahip 

çıkılarak savunulmalıdır." Bu yargıyı çok i�ledik, çok söyledik ve yazdık. Son 

üzerinde bir kez daha durmayı gerektiriyor. 

�artta sonuna kadar" sözlerinin altını çizmek gerekir. Bu 

hak ve özgürlüklerin en güç �artlarda, baskıların en yoğun· 
dahi savunulması gereği ne savunulması gereği ne savunulması gereği i�aret eder. Aslında, demokra· 

özgürlüklerin var olup olmadığının, hayatta gerçekle�ip gerçekle�· 
taşı bu gibi �art ve durumlarda yapılabilen eylemler, alınan 

Demokratjkle�menin geli�mesi, demokrasinin yerle�ip oturması 

durumlarda gösterilen direni�, verilen mücadelelerle gerçekle· 
atılmı� olur. Mümkün olan en ileri ve uç noktanın gerisinde 

demokratik özgürlüklerin pratikte en geni� çapta geni�lemesi sü' 
gerilemelerin ardı alınmaz olur. 

hak ve özgürlükler mücadelesi" genel, soyut bir deyim. 
somut �artlarda somut biçimlerde, somut ölçülerde verilir. Te· 

bir durumda verilecek mücadelenin biçimi ve çapı, sadece o tek so· 
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dır. Bu hareketi yapmaktan kaçınmamak mücadelenin temel 
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sosyalizm mücadelesi onu maceracılıkıan ve pısırıklıktan, goşizmden 
fizmden ayıran kıldan ince ama kılıçtan keskin çizgiler 
lişir. Bu ayırım çizgilerini açık, seçik saptamak mücadelenin başarısı 
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MC"DE BUTUN 
iFLASA ClKlYOR 

"Türkiye'de bir miİcadele açılmıştır. 
Bu -nücadele hükümete karşı açılmış bir 
mücadele değildir. B.ı mücadele, devlete, 
anayasaya ve kanunlara karşı açılmış bir 
mücadeledir . • •  " 

B.ınları, geçtiğimiz haftanın Çarşam
ba gilnü Başbakanlıkta düzenlediğı basın 
toplantısında, Cephe'nın büyük başı ve AP 
Genel Başkanı, Süleyman Demirel söylü
yordu. 

Ve elindeki yazılı metınden başını kal
dırarak şu saplamayı da yapıyordu: 

"141 ve 142'nln kaldırılmasını isteyen
ler, TUrk Ceza Kanununa karşı mücadele 
açmışlardır ... " 

Aristo mantığının hem de berbat bir 
şekilde kullanıldığm ın kanıtları olan bu söz 
lerı, daha ıkı ay kadar önce seçim meydan
larında, "B.ı anayasa Ile bu memleket Ida
re edilemez" diyen Demirel'In ta kendisi 
söylüyordu; yanı Işe yaramaz bulduğu Ana
yasanın daha da değiştirilmesi gerektiğini 
tekrarlayan DemireL. .. Yine kendisinin k>y 
duğu yargıya göre, anayasaya karşı müca
dele açan DemirePin sözleriydi bunlar . • .  
Ceı;.he başı, kendı koyduğu yargıların ha
zırladığı tuzaklara ayağının takılablleceğınl 
hiç hesaba katmaksızın, sindirim slsteml
nln ünlü bır durak yerı üzerinden kuru sıkı 
atıyordu. 

PLAK DÖNÜYOR. • .  

Üç saat süren basın toplantısı dağılır
ken, toplantıya katılan gazeteciler de doğ
rusu bır şey anlayamamışlardı. Ne söyle
mişti Demirel? Neler anlatmıştı? Hiç! Bi
raz plak eskitmlştı o kadar ... 

B.ından yıllarca önce gramafonlarda ça-

lınan "Sahibinin Sesi Köpek Marka" plakla
rını hatırlatan bu plakta malum şeyler oku
nuyordu: "Ülkemiz milletlerarası komü
nlzmln saldırısına muhataptı... TU rklye , 
nin, komünlzmi tehlike saymayan bir zih
niyet tarafından kısa bir süre dahi Idare e
dilmiş olması ülkenin Iç güvenıığine büyük 
zararlar vermişti. .. " 

Konuşmasının bu bölünümde, 
yasaları ayaklar altına almaktan da 
mlyordu DemireL. 

açıkça 
çekln-

, i i : 
Demirel, 1971 rejiminde Anayasa mah

kemesi tarafından kapatılan TİP ve dığer 
bazı kuruluşların yenı isimler altında tek
rar faaliyete geçtiklerini de söylüyordu. 

TİP'ln adıyla sanıyla faaııyette bulun
masının Anayasal dayanaklarına tahammül
süzlüğünü anlatmağa çalışan Cephe başı, il
kel ve bayağı saldırılara geçiyordu. 

B.ı arada Anayasanın temel Ilkeleri et
rafında birleşme çağrısı yapan Demini 
"Egemenııği bır şahsa, bır zümreye veya 
bır sınıfa vermek için çalışan demokrasi 
düşmanı akım ve örgiltler karşısına Ana
yasa Inancı Ile çıkılması" gerektiğini be
lirtlyordu. 

8,5 aylık cephe uygulamasıyla demok
rasiyi topa tutan ve mevcut Anayasa Ile uı
ke yönetlmlnln mUmkUn olmadığını söyle
yen bu Demirel "Anayasa Inancından" dem 
vuruyordu • . •  

';Benl� oğlum apartm�n o�r, döner 
döner yine okur" tekerlemeslnden öte an
lam taşımayan üç saatlik basın toplantısın
da söylenenler. 64 sayfalık bir küçük kitap-
çığa sığdırılmış böylesine döküntülerdi .. . 

Geçtiğimiz haftanın "önemli" ol� ... ln-

CEPHE PARTİLERİ ARTIK MECLİs 
BAŞKANLIGI KONUSUNDA ALENEN 
BİRBİRLERİNİ SUÇLAMA YA BAŞLADILAR, 
AP VE CGP'YE GÖRE ÖZTÜRK'ÜN 
SEçİLEMEMESİNİN TEK NEDENİ MSP' NİN 
SAMİMİ DAVRANMAMASI İDİ. 
MSP'YE GÖRE İSE AP İÇERİSİNDEN 
ÖZTÜRK'E OY VERMEYENLER 
BULUNDUGU GİBİ CGP İçİNDEN DE . 
OY VERMEYENLER VARDI. 

nndan sayılan basın toplantısından öte 
meclis başkanı 43. tur oylaronda da seçl
lemedi. Artık bir veledrom görüntüsü hali
ni alan meclis genel kurulunda sonuç sıfır. 

CEPHECİLER BİRBİRLERİNİ 
SUÇLUYOR 

Cephenln ortak adayı Öztürk seçileme
di. Önceki hafta çarşamba gilnü bu durum 
karşısında istifa etmeye kalkan Öztürk, De
mirel'ln ricası üzerıne bu Isteğinden vaz 
geçti. Ne var kı 29 ve 30 Kasım gilnleri ya
pılan oylamalarda da cephenin tüm g ücünü 
kullanmasına rağmen Öztürk gerekli ço
ğunluğu sağlayamadı. 

İşte bundan sonra, o gilne kadar kulis
lerde birbirini suç layan cephe partileri Cu
ma �ününden sonra bu syçlamalarını kamu 
oyunun gözü önünde yapmaya başladllar.AP 
ve CGP'ye göre Öztürk'ün seçılememesinin 
tek nedenl MSP'nin samimi davranmaması 
Idi. MSP'ye göre ise AP Içerisinden öz
türk'e oy vermeyenler bulunduğu gibi CGP 
içinden de oy vermeyenler vardı. 

Aslında meclis başkanlık seçimine 
yansıyan bu s�çlamaların temel noktası hü
kümet Içerisindeki sert tartışmalardı. 

HÜKUMETTEKİ ÇATLAK 

Parlamentonun açılışından bu yana her 
geçen giln yoğunlaşan olaylar, kamu oyun
da büyük tepkilere yol açmış, hükümetin bu 
konuda etkın tedbırler almaması büyUk e
leştirilere neden olmuştu. Faşist tırman
ma hareketinin son durağı olan "sıkı yöne
tim" !lanı konusunda hükümetin MSP kana
dının ve özelJikle İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün olaylarla ilgili olarak MHP'yl 

bir miİcadele açılmıştır. 
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yasaları ayaklar altına almaktan da 
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kemesi tarafından kapatılan TİP ve dığer 
bazı kuruluşların yenı isimler altında tek
rar faaliyete geçtiklerini de söylüyordu. 

TİP'ln adıyla sanıyla faaııyette bulun
masının Anayasal dayanaklarına tahammül
süzlüğünü anlatmağa çalışan Cephe başı, il
kel ve bayağı saldırılara geçiyordu. 

B.ı arada Anayasanın temel Ilkeleri et
rafında birleşme çağrısı yapan Demini 
"Egemenııği bır şahsa, bır zümreye veya 
bır sınıfa vermek için çalışan demokrasi 
düşmanı akım ve örgiltler karşısına Ana
yasa Inancı Ile çıkılması" gerektiğini be
lirtlyordu. 

8,5 aylık cephe uygulamasıyla demok
rasiyi topa tutan ve mevcut Anayasa Ile uı
ke yönetlmlnln mUmkUn olmadığını söyle
yen bu Demirel "Anayasa Inancından" dem 
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de sUç'laması. hUkUmette önemli bir çatlak 
yaratmıştı. Olayların önlenmesi iç'in sert 
tedbirler alınmasını öneren MHP Genel &-r,
kanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan TUr
keş ve sıkı yönetim ilan edilmesi taraftarı 
olan Feyzioğlu MSPlnin bu tutumu karşısın
da gerilemek zorunda kalmışlardı. Ancak 
hUkümetteki bu uyumsuzluk Parlamentoya 
da yansımış ve CGP, başkanın bir an önce 
seçilmesi konusunda diğer adayın yanı CHP 
Kars milletvekili Kemal Güvenlin destek
lenmesi konusunda bir açıklnma yapmıştı. 

AP'DEKİ HUZURSUZLUK 

B.ına paralel olarak uzayan turlar so
nunda Öztürk'ün seçilemeyişi, kamu oyu
nun baskısı, ÖZtUrk'ün seçilse bile kara
rın Anayasa mahkemesinden dönme olası
lığı AP milletvekilleri üzerinde de olum
suz etki yaptı. Bir kısım AP milletvekilleıi 
Kemal Güvenle oy verilerek, meclis baş
kanı olmasını sağlamak, böylece hem "cen
tilmen anlaşmasına" uymak. hem senato 
başkanının AP!den seçilmesini garantile
mek, hem de, meclisler çalışmaya başla
dığında muhalefet - iktidar arasındaki ha
\'anın "yumuşamasını" sağlayacağını belir
tiyor1ardl. 

B.ınun yanı sıra gerek AP meclis, ge
rekse ve özellikle senato grubunda hüküme
tin icraatı ve AP'li bakanların tutumu ile 
ilgili olarak yapılan sert eleştiriler Demi
rel'i güç durumda bırakmıştı. Son olarak 
da Ecevit!in İskandinavya gezisine çıkrna
dan önce yaptığı barış çağrısı AP'yi . yeni 
ihtimaller dUşUnmeye itmişti. 

AP yöneticileri bu durum karşısında 
AP grubunu serbest bırakma ve Kemal 
Güven'in seçilmesini kolaylaştırma kara
rı nda idiler. B.ı kararlarını CHP grupbaş
kanvekillerine de bildirmişlerdi. 

MSP'NİN KARŞI TAARRUZU 

Ancak MSP'nin geçtiğimiz salı günU ya-

yınladığı bildiride yer alan "cephe adayının 
desteklenmemesi halinde hükUmetin bera
berliğinin bozulabileceği" tehdidi AP' Iller 
de soğuk duş etkisi yaptı. Nitekim o akşam 
toplanan AP genel idare kurulunda sert tar
tışmalar oldu. Grubun yarısı Güven'indes
teklenınesini, diğer yarısı ise desteklenme· 
mesini, böyle bir şey yapıldığı takdirde hü
kümet olma olanağının ortadan kalkabilece
ğine işaret ettiler. Ancak genel hava Gü
ver.'in desteklenmesinden yana idi. 

Konu o akşam bir araya gelen cephe lt
derlerinin arasında da tartışıldı. Ancak Ep. 
bakan tüm söylenenlere karşı MSP'nin tu
tumunu değiştirmeyeceği konusunda ısrar 
etti. Çarşamba günü yapılan oylamada. AP' 
lilerin bir kısmı Güven lehine oy kullandı -
lar. O gün toplanan danışma kurulu da mea
lis başkanının bir an önce seçilmesi konu
sunda karar almıştı. 

Ne var ki Perşembe sabahı toplanan AP 
başkanlık divanı ve Mi llet meclisi grubu i
dare heyetinin ortak yapttkları tartışmalıve 
sert toplantı sonunda Güven' in desteklen
memesi kararı alındı. 

Oylamadan sonra bir araya gelen MC 
partileri grup başkanvekilleri ve bağımsız
ların temsilcisi başkan adaylığı için Öztürk 
konusunda ısrar edilmesini ve 23Aralık gü
nü bir güç denemesi daha yapılması konu
sunda anlaştılar. 

UYGULANAN YÖNTEM ANAYASA 
VE İÇTÜ ZÜOE AYKIRI 

Tüm bu oylamalar sırasında Cephe par
ti gruplarının takınmış oldukları tavır Ise 
tamamen Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
aykırıydı. Başkanlık seçimleri konusunda 
grupların bir karar alamıyacağı konusunda 
açık bir hüküm bulunmasına rağmen MC'yi 
oluşturan partilerin, kendi milletvekillerin 
bağlayıcı karar olmaları ve bunu sağlamak 
için baskı yapmaları, başkanlık seçimle
rine gölge dUşürüyordu • • •  

HALK YiNE oC; 
SAHip CIKD 
7 Aralık 1975 Pazar günü Manisa-Saruhanlı ilçe· 

si halkı hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve hiçbir so
ruştunna yapıimamaksızın başka yerlere sürülen üç 
öeretmeni için (Sadettin Öztürk, Yunus Koçak, Sü
leyman Kapucu), sessiz yürüyüş ve miting düzenlediier. 
Miting olumlu bir hava içerisinde başladı ve son bul· 
du. 5·6.000 çocuk veli si toplantıya katıldı. Bakanlı
lıın gerek Saruhanlı'da ve gerekse yurt düzeyinde sür
dürdülıü öeretmen kıyımı diie getiriidi. Yöneticiler 
uyarıldı, Abidin Salman (Tamirci), Şefik Demirelli 
(Çiftçi), Nevzat Beler (Işçi), Hayrettin Karademir 
(Emekli ö�etmen), Arif özer (Çiftçi), Emine Hoca-
lar (Lise Ö!trencisi) adlı konUşmacılar özet olarak : 

Çocuklarımız en deeerli varlıklarımızdır. Onla· 
rın okumalarını istiyoruz. Sene ortasında ölıretmenle
ri sürülen çocuklarımızı kim okutacak ? Bu sürgünler
den sonra zenginler çocuklarını ızmir okullarına gö· 
wrdül.r. Biz fakirler nereye götürebiliriz? 

Lise binasının kumunu. taşını biz çektik. Para· 
sını köy köy biz tnpladık. Her sene yı'ni ders araçları 
alınsın diye, �·O<.ukl.rıınlZadaha yurarlı nl�un diye tuz 
par:ımızı okula vprdik_ Kışın orta�ınria çocuklarımızla 
yıllardır en iyi &"kildc ilgilenen_ bizim vp çocuklarınıı· 
zın sorunlarını pn iyi biien öe,...tmenlerimizi Bakanlık 
sünnekle bizimle alay mı ediyor? Kim okutacak ço
cuklarımlZl? 

Kim olursa ol�n, hcUlgi millellen olursa oJsun 
aile parçalanm"". Öer.tmenlerinıizin aiı.lerini parça-

lamanm hangi kitapta, hangi dinde yeri vardır? Din 
bezirganları bunu cevaplıyabilir mi ? 

"Zemheride yılan bile deliitinden çıkarılmaı" 
diyen atalarımızın bu sözü, sözde geleneklerimize bağ
lı olanlar bilmezler mi ? 

Şimdi bu meydandan ilgililere sesleniyoruz: 
Bu öğretmenlerimizin suçu neydi de sürdünüz ? 

Yıllardır aramızda çalışan bu öllretmenlerin suçunu 
biz gönnedik. Siz Ankaralardan nasıl gördünüz? Haıı
gi soruştunna ile anladınız ? El!er suçları yakalarına 
kurt rozeti yerine Atatürk rozeti takmak ise, hepimiz 
suçluyuz. Biz Atatürk rozetini. kurt rozetine Lercih 
ediyoruz. Halkın öğretmeni olmak, halkın derdinden, 
halkın dilinden aniamak halkın çocukları için gece 
gündüz çalışmak ne zamana kadar suç sayılacak ? 
Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Yapılmıyacaks. 
Milletvekillerimiı size sesleniyoruz. Bunun hesabını 
bizim adımıza siz sormalısınız. 
Eğer bu memleketLe Anayasa varsa, eğer bu meml.· 
ketLe yasalar varsa, hak varsa, Adalet ve eşi tlik varsa, 
bu tayinler derhal durdurulmalıdır. 

600 ÖCRENCININ DiLEKÇESI 

Toplanı ıda I>mim' !IuI'l1l"r ıarafından okunan 600 li· 
!ii(l ôğrpntı:-,inin imzasını la�ıyan ve Milli E�i1im Baka· 
nı Ali Naili Erdl'ın'r gund",ilrn 3.12. i975 günlü dilrk
çeınin iı:(lrilti ise ı:;öyı,.. : 

Okulumuz oğrf'tm(ıl1ll'rinden SadeLtin ö�.ıürkı 
Süleyman Kapııl'II, Yunıı� Koçak hiçbir cerpk�'e gös-

PERDE ARKASINDAKİ GÖRÜŞMELER 

Başkanlık seçimi ile ilgili olarak par
tilerin grup başkanvekilieri arasında bu sü
re içerisinde çeşitli görüşmeler yapıldı. 
Çarşamba günü AP grup başkanvekilieri 
CHP'li grup başkanvekıııerine kendi lerine 
perşembe gününe kadar izin verilmesini bu 
süre içersinde Öztürk seçilmediği takdirde 
Güven'i destekleyeceklerini söylemişlerdi. 
Ancak 13 Kasım günU sürenin bir hafta duha 
uzatılmasını istediler. B.ı arada MC parti
leri eksik milletvekillerini toplamak ıçın 
bUyük gayret sarfetmiş, özellikle MSP'nin 
dış ülkelerde olan milletvekillerinin oyla
malarda hazır bulunmasını sağlamak için 
büyük çaba gösterildi. B.ı arada DP g rup 
başkanvekillerinden ÖZer Ölçmen MSP gru
bu başkanveki li Şevket Kazan 'ı ziyaret ede
rek AP veya MSP içersindeli bir aday gös
terildiği takdirde bu adayı destekleyebile
ceklerini ancak Öztürk'ü desteklemeierine 
olanak bulunmadığını bildirdi. 

DOLMUŞTAKİ OLAY 

Hafta bu gelişmelerle sona erdi. Baş
kanlık seçimlerinin aradan iki aya yakııı bir 
zaman geçmesine rağmen bir türlü s onuç
landırılmaması kamuoyunda sert tepkile
rin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

Geçenlerde başkentte bir dolmuşta mıy
dana gelen bir olay ilginçtir. AP Adana 
milletvekili Yılmaz HocaoğlU'nun da bulun
duğu bir dolmuşta, vatandaşlar, uzayıp gi
den başkanlık seçimlerinden söz ediyorlar
dı. Tabii hiç de iç açıcı olmayan konuşma
lara müdahale eden Hocaoğlu bir yolcu ta
rafından tartaklandı. Tartışmacı yolcu,Ho
caoğlulnun tahrikleri karşısında sözle ve 
elle değil, ayık la kendisine cevap vermek 
zorunda kaldı. Diğer yolcuların ifadelerine 
göre, "Hocaoğlu bunu hakketmişti • • •  " 

Nereden bakılırsa bakllsın bir iflas gö
rüntüsü ortaya çıkmaktadır. 1976 arifesin
de cephede iflas ... 

teriimeden başka illere atanmışlardır. Bizlere her yön
den yararlı olan biigilerle dünyayı aydınlatan bu 
öitretmenlerinıize yapılan yasa dışı işlemi genç beyin
lerimiz kabuilenemiyor. Böyle bir işlemin anayasamız 
da, yasalarımızda ve geleneklerimizde yerini bulama
dık. 

öeretmenlerimizden Saadettin Öztürk 'ün eşi 
'lUlin Öztürk okulumuzda, 'lUrkçe ö�retınenidir. Sü
leyman Kapucu'nun eşi Emine Kapucu Saruhanlı Be
lediye ebesidir_ Her T.C. yurttaşı gibi bu öeretmenle· 
rimizinde aiie düzenlerini korumak Anayasanıızın 35. 
maddesine göre Devletin görevi iken devlet nasıl olur
da bunun tam tersini yapar. Kurulmuş ailelerin düze· 
nini yıkar. Anlıyamıyoruz. 

Suç varsa cezada vardır. Suç yoksa ceza olamaY., 
bu öllretıncnlerimizin suçu nrdir? Yıllardır bizlerle ve 
velllerimizle aralarında olumsuz bir olay olm�mıştır. 
Soruşturma geçirmemişlerdir. öyleyse bu ceıa niye 
veriimiştir_? 

Öitretmenlerimiıin zamansız alanmaları ıle oku
lumuzda derslerimiıin bir bölümü boş geçrcektir. Bi
zim suçumuz neydi? 

Biz i1i�iktr imzalnrı bulun.n Saruhanlı Lisesi 
öğrı'ncileri boykot yapmıyonız. Ancak Milli ı>gitim 
Bakanı olarak sizden dı' yasalam uyularak bu haksız 
ve yas. dı�ı i�lrmc derhal 'on verrrek öllretmrnlerimi
zin okulumuzdaki görevlı'rin. dördürml'ni/i diliyo-
ruz. 

SaygllarımlZla. 

3.12.1975 

gerek AP meclis, ge
özellikle senato grubunda hüküme

bakanların tutumu ile 
sert eleştiriler Demi

bırakmıştı. Son olarak 
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bu durum karşısında 
bırakma ve Kemal 

kolaylaştırma kara
kararlarını CHP grupbaş

bildirmişlerdi. 

KARŞI TAARRUZU 

geçtiğimiz salı günU ya-

nü bir güç denemesi daha yapılması konu
sunda anlaştılar. 

UYGULANAN YÖNTEM ANAYASA 
VE İÇTÜ ZÜOE AYKIRI 

Tüm bu oylamalar sırasında Cephe par
ti gruplarının takınmış oldukları tavır Ise 
tamamen Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
aykırıydı. Başkanlık seçimleri konusunda 
grupların bir karar alamıyacağı konusunda 
açık bir hüküm bulunmasına rağmen MC'yi 
oluşturan partilerin, kendi milletvekillerin 
bağlayıcı karar olmaları ve bunu sağlamak 
için baskı yapmaları, başkanlık seçimle
rine gölge dUşürüyordu • • •  dUşürüyordu • • •  dUşürüyordu 
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diyen atalarımızın bu sözü, sözde geleneklerimize bağ
lı olanlar bilmezler mi ? 

Şimdi bu meydandan ilgililere sesleniyoruz: 
Bu öğretmenlerimizin suçu neydi de sürdünüz ? 

Yıllardır aramızda çalışan bu öllretmenlerin suçunu 
biz gönnedik. Siz Ankaralardan nasıl gördünüz? Haıı
gi soruştunna ile anladınız ? El!er suçları yakalarına 
kurt rozeti yerine Atatürk rozeti takmak ise, hepimiz 
suçluyuz. Biz Atatürk rozetini. kurt rozetine Lercih 
ediyoruz. Halkın öğretmeni olmak, halkın derdinden, 
halkın dilinden aniamak halkın çocukları için gece 
gündüz çalışmak ne zamana kadar suç sayılacak ? 
Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Yapılmıyacaks. 
Milletvekillerimiı size sesleniyoruz. Bunun hesabını 
bizim adımıza siz sormalısınız. 
Eğer bu memleketLe Anayasa varsa, eğer bu meml.· 
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bu tayinler derhal durdurulmalıdır. 
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rimizinde aiie düzenlerini korumak 
maddesine göre Devletin görevi 
da bunun tam tersini yapar. Kurulmuş 
nini yıkar. Anlıyamıyoruz. 

Suç varsa cezada vardır. 
bu öllretıncnlerimizin suçu nrdir? 
velllerimizle aralarında olumsuz 
Soruşturma geçirmemişlerdir. 
veriimiştir_? 

Öitretmenlerimiıin zamansız 
lumuzda derslerimiıin bir bölümü 
zim suçumuz neydi? 

Biz i1i�iktr imzalnrı bulun.n 



-- -

ARMATORLER 
- - -

FENDi DENIZ 
-

YENDI, 
Işbaşına geldifi günden beri bir çok ekonomik 

giiçlük içerisinde bocalayan MC hükümetinin sorunla· 
rımn başında dış ticaret aç�ı ve döviz sıkıntısı geli· 
yor. Sorunun önemine rafmen MC iktidarının, duru· 
mun düzeltilmesine yönelik en küçük tedbirleri bile 
alamayaca«ı qrtaya Çıktı. Kapitalist·Emperyalist giiç. 
lerin hükümet üzerindeki bask�arı ekonomik alaı:ıda 
da esneklik tanımlıYan boyutJara ulaşıyor. 

Ne kadar "masum" bir tedtir defil mi? Oysa 
Türkiye'nin yaptı!:ı ithalat ve ihracattan milyarlar 
kazanan yabancı taşuna şirketJeri durumdan hiç te 
memnun de!!illerdir. 

tarihli sayısında, Less Lukomski adlı bir yazar Alman 
Şirhtlerinin ve Bonn hükümetinin muh temel tavnm 
arılatıyor. Yazının başlı!!ı "Kaba bir Adaletsizlik". 
Yazının içerl!!ine göre "Türkiye'nin dış ticarelinde 
aktif olan .Batı Alman Nakliyecileri, Türkiye hüküme· 
tinin ,'aldııtı son karardan biç boşnut de!!iUerdir ve bu 
kararın kaldırılması için eUerinden geleni yapmaya ka· 
rarlıdırıar. ' Yazının bir başka y�nde ise şöyle deni· 
liyor: ''Bu karar karşısında, BQIHI hükümeti, yuınıı·. 
şak dilli diplomatik temaslar dıtuıda Türk bükümeti 
üzerinde ber çeşit baskıyı uygulamaya kararlıdır" MASUM BIR TEBLI� 

Bunun çok somut bir ömefi üzerinde duralun. 
Türkiye'nin yabancı ülkelerle olan ihracat ve ithala· 
tının yabancı gemilerle yapılması önemli ölçüde döviz 
kaybına sebep oluyor. Yetersiz de olsa, tedbir olarak, 
malların taşınmasında Denizcilik Bankasına ve Türk 
Armatörler Birlijrneöncelik taşıyan bir uygulama dü· 
şünülmüş. Bu amaçla çıkaruan bir tebli!:, 12 A!:ustos 
tarihli resmi gazetede yer alıyor. Tebli!:'in adı, "Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Hakkındaki 17 
say�ı karara ilişkin seri DO : 7, no : 155 say�ı tebli!:e 
ek tebli!:". Bu tebli!: aynen şöyle diyor: 

"Ithalat ve ihracatta malların en uygun sürede 
ve azami döviz tasarrufu sa!:layaeak şekilde taşın· 
ması şarttır. 

VE SONUÇ 

Her halde sonucun ne oldui!unu merak ediyor· 
sunuz. 15 Ekim 1975 tarihli Resmi Gazetede aynen 
şu yer alıyor : 

"Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hak· 
kında 17 sayılı karara ilişkin teblij!: seri no: 160, mad· 
de : 1 

17 sayılı karara ilişkin seri no 7, no:155 ve 158 
sayılı teblii! ile 155 nolu tebli!!e ek tebli!! yürürlükten 
kaldırılmıştır" 

Döviz tasarrufu sa!:lamak üzere ilgililer tarafın· 
dan Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T.A. Ş ve 
Türk Armatörler Birli!:rne yapılacak müracaatların 
müracaat ın yapıldı!:ı gün hariç en geç üç işgünü için· 
de cevaplandırılması gerekir. Müracaatların bu süre 
içinde cev.plandır�maması, taşunanın Denizcilik Ban· 
kası T.A.Ş ve Türk Armatörleri tarafından yapılarna· 
yaca!:ını tazimmum eder." 

ALMANLARıN TEPKiSI 

,Yukarıdaki biçimde karmakarışık edilerek teblii!' 
lerin anlaşılmaz ifadeleri ardına gizlenmek istenen ger· 
çek şu: Taşımacılıkta Denizcilik Bankası ve Türk Ar· 
matörlerine öncelik tanıyan teblii! yürürlükten kaldı· 
rılmıştır. Anlaşılan, Bonn hükümetinin baskıları ger· 
çekten etkin olmuştur ve sonunda, Alman Armatörle· 
rinin fendi, Türkiye'nin döviz tasarrufu kaygılarını 
yenmiştir. "Journal of Commerce" adlı gazetenin 25.9.1975 

DA 

SEKS SÖMÜRÜSÜ 
Kapitalist düzen, sömürüsünü tüketim aşamasında sürdüren bir niteliA"e_ 

sahip. Bu pratikte tüketimi yapay yollarla kamçılamak biçiminde gerçekleşi· 

yor. özellikle kapitalizmin bunalım dönemlerinde, tü�etimi kamçılamak için 

kapitalist _istemlerin buldukları yöntemler daha bir ilrnç hale geliyor. Bu 
yöntemlerin, kapitalist düzen için, tliketimin kamçılanması dışında bir yara· 
rı da geniş ylA'ınların uyu tu lması. Bazı araçlar bu iki amaca birden yönelik 
olabiliyor. 

Batı Avrupa sinemacılıiıı bunalım içine girince &exe el attı. Aynı yolu 
,imdi yine bunalım içinde olan Yeşilçam sinamacllıA'1 izliyor. Ancak sekxe 
el atanlaı yalnızca sinema şirketleri deAiL. Oretimin başka alanlarında faaliyet 
gösteren tekeller de bu uyutucu kaynaAı boş bırakmak istemiyorlar. 

Bunun en uç örneklerinden biri Batı Almanya'da görülüyor. Olayın 
ilginç yanlarından biri de Almanya'da çalışan işçilerimizin yaıılı müşteri ola· 
rak görülmesi. 

Batı Alman ilaç tekelleri, düşünmüşler taşınmışlar erkek ve kadınların 
"cinsel güçlerini artırıcı" ilaçların yayılmasıyla insanlıııa bir katkıta bulun· 
mak istemi,ler. Ancak, ücret ve yaşama koşulları konusunda Almanya'daki 
i,çilerimize gösterilmeyen kolayhkları, cinsel gücünü art.ırmak isteyen erkek 
ve kadınlarunlZa göstermek için ellerinden geleni yapmışlar. Söz konusu olan 
32 sayfalık bir "katalog". Tamamıyla renkli olarak ve Türkçe ba.ılmış. Için· 
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de neler mi var diyeceksinizı �eler yok ki. Merhemden hapa kadar, cinsel gücü 
"artırıcı" her çeşit ilaç Almanya'daki, işçilerimizin hizmetine sunulmuş. Ör
nek : "aşk Şekeri", "Enerji çayı", Arzu likörü" , "Büyütücü Krem" vb. 

Bütün bunların işçilerimiz için çekici Qlabilmesi için bir sürü gerek
çe sayılmış. Hem de Türkiye Tarihinden örnekler gösterilerek. örne�in 
"uyandırıcı krem", "lll. Murat gibi yüziki beşiRi birden sallattırmak isteyen 
erkekler için " zorunlu bir ilaç! Bunun gibi yüılerce çeşit ilaç, yakası açılma
dık bir türkçe ile tanıtılıyor "Kalalog"da. 

"Katalog"sürüm fazlalıilını ve sürekliliııini de garanti altına almak iate' 
miş. Bunun için bir kaç ilacın birHkte alınmasının yararları sayıldıktan sonra 
ilaçların tesirsizliA'ine deAinen şikayetlere şöyle cevap veriliyor: 

"Yaptıııımız araştırmalarda bu tip şikayetleri yapanların ilaçları ya ara 
vererek kullandıkları, ya da bir kaç kez kullandıktan sonra tesir etmiyor diye 
vaz geçtiklerini saptadık" 

Aynı broşürün Portekizçeı Yunanca, ttalyanca ve Yugoslavca kaleme 
alındıııı anlaşılıyor. 

Bütün bunlar karşısında "ahlak ve Maneviyal "düşkünü iktidarlar ne 
yapıyor dersiniz? Elbette hiç bir şey. "ahlak ve maneviyat"dedikleri 
şeyin bugüne kadar kapitalizmin karşısına ÇıktlAı görülmemiştir. Bundan 9On
ra da görülmeycektir. 
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sayılı teblii! ile 155 nolu 
kaldırılmıştır" 

sa!:lamak üzere ilgililer tarafın· 
Deniz Nakliyat T.A. Ş ve 

Birli!:rne yapılacak müracaatların 
hariç en geç üç işgünü için· 

gerekir. Müracaatların bu süre 
cev.plandır�maması, taşunanın Denizcilik Ban· 

Armatörleri tarafından yapılarna· 
eder." 

ALMANLARıN TEPKiSI 

,Yukarıdaki biçimde karmakarışık 
lerin anlaşılmaz ifadeleri ardına 
çek şu: Taşımacılıkta Denizcilik 
matörlerine öncelik tanıyan 
rılmıştır. Anlaşılan, Bonn 
çekten etkin olmuştur ve 
rinin fendi, Türkiye'nin 
yenmiştir. "Journal of Commerce" adlı gazetenin 25.9.1975 

DA 

SEKS SÖMÜRÜSÜ 
düzen, sömürüsünü tüketim aşamasında sürdüren bir niteliA"e_ 

tüketimi yapay yollarla kamçılamak biçiminde gerçekleşi· 
kapitalizmin bunalım dönemlerinde, tü�etimi kamçılamak için 

_istemlerin buldukları yöntemler daha bir ilrnç hale geliyor. Bu 
kapitalist düzen için, tliketimin kamçılanması dışında bir yara· 

ylA'ınların uyu tu lması. Bazı araçlar bu iki amaca birden yönelik 

sinemacılıiıı bunalım içine girince &exe el attı. Aynı yolu 
bunalım içinde olan Yeşilçam sinamacllıA'1 izliyor. Ancak sekxe 

sinema şirketleri deAiL. Oretimin başka alanlarında faaliyet 
de bu uyutucu kaynaAı boş bırakmak istemiyorlar. 
uç örneklerinden biri Batı Almanya'da görülüyor. Olayın 

biri de Almanya'da çalışan işçilerimizin yaıılı müşteri ola· 

de neler mi var diyeceksinizı �eler yok ki. Merhemden hapa 
"artırıcı" her çeşit ilaç Almanya'daki, işçilerimizin hizmetine 
nek : "aşk Şekeri", "Enerji çayı", Arzu likörü" , "Büyütücü 

Bütün bunların işçilerimiz için çekici Qlabilmesi 
çe sayılmış. Hem de Türkiye Tarihinden örnekler gösterilerek. 
"uyandırıcı krem", "lll. Murat gibi yüziki beşiRi birden 
erkekler için " zorunlu bir ilaç! Bunun gibi yüılerce çeşit 
dık bir türkçe ile tanıtılıyor "Kalalog"da. 

"Katalog"sürüm fazlalıilını ve sürekliliııini de garanti 
miş. Bunun için bir kaç ilacın birHkte alınmasının yararları 
ilaçların tesirsizliA'ine deAinen şikayetlere şöyle cevap veriliyor

"Yaptıııımız araştırmalarda bu tip şikayetleri yapanların 
vererek kullandıkları, ya da bir kaç kez kullandıktan sonra 



FASizME KARSI BiR SiLAH : - -

isci OÜViZLERi - -
ıSMAIL COŞAR 

Demokrasi cephesinin gücü karşısında MC iktidarı , açık 
faşizm i steğini gerçekleştiremedi , Ancak, başta Demirel ol
mak üzere, cepheciler ve onların destekçisi sermaye sınıfı, 
faşizm tercihinden vazgeçmiş değil, Sermaye sınıfının,faşizan 
tırmanışı sürdürme eğiliminde olduğu, Demirel'in son basın 
toplantısıyla bır kez daha doğrulandı, Usluptaki değişiklik.tak
tikteki yenHlği vurgularken, özün değişmediği görüldü. 

Basın toplantısında Demirel, kişiler yerine, aynı kişile
rin düşüncelerine saldırarak, kavram kargaşalığından yarar
lanıp kavramların gerçek anlamını saptırarak faşizan gerilimi 
korumaya çabaladığını gösterdi . Cumhuriyet düşmanlarını, hun 
dan da öte demokrasi düşmanlarını, sömürü düzeninin devamı 
için bir araya getirip cephe kuranların, Cumhurıyet etrafında 
birleşme çağrısı en azından gülünçtür, 

Bugünkü gelişim aynı z amanda faşizan tırmanışı yeğle-
yen cephecilerin bocaladı ğını belgeliyor. Kışkırtıcı ajanlar 
kanalıyla tezgahlanan oyunlar MC'nin iste1Pni sağlamaktan u
zak kaldı. Ancak bunda demokratik güçle rin dirençli mücade
lesinin payı büyük, Faşist eğilimlere karşı demokrasiden ya
na olanlar, iş çisiyle, köylüyüsle, memuruyla ve gençliğiyle et 
kin bir mücadele veriyor, 

Tüm bu olumlu gelişmeler, faşizmin potansiyel varlığını 
ortadan kaldırmış değiL. MC halen iktidarda ve yenı taktikler
le yeni oyunların peşinde, Açık faşi zm MC 'nin gündeminden düş
müş görünmüyor, Bu durumda demokratik güç lerin olası ge
lişmeleri de dikkate alarak, açık faşizme karşı mücadele yi de 
belirlemesi. somuta indirgemesi gerekir, 

Soyut slogan muhalefetinin gerekli ancak yeterli olmadığı 
açık, Kitlelere aynı zamanda somut hedefler göstermek gös
termek gerekiyor, Somut hedefler ise hiç kuşkusuz Türkiye 
kapitalizminin en zayıf noktalarından kaynaklanır. Büyük bir 
bunalım Içinde bulunan Türkiye kapitalizminin en zayıf nokta -
larından biri de dış ticaret açığı olarak ortaya çıkıyor, 

Sanayileşme sürecindeki Türkıye 'nin bu alandaki belirgin 
özelliği, montajcılık. Biraraya getirmede kullanılan parçala
rın önemli bir kısmı ise dışarıdan getirHlyor, Yeni yatırım
lar için gerekli makinalar da ithal edeliyor, Sermaye s ınıfı ü
retimini sürdürmek, fabrikasını kapatmak için hammadde de 
getirtmek zorunda, Bunlar için sermaye sınıfına döviz gerekli. 
1975 yılının iik 10 ayında Türkiye'nin yatırım ve hammadde It
halatı 3, 7 milyar dolar tutuyor, 

ÖZellikle son yıllarda Türkiye 'nin toplam ithalatı hızla ar
tıyor. Buna karşın ihracat düşüyor, İhracat aynı zamanda dö-

viz kazandırıcı, ithalattan doğacak açığı gidericl bir özelliğe 
sahip, Bugünkü düzeyiyle ve gelecekte uzun süre ihracatın it
halatı karşılaması olanaksız . Sermaye sınıfının ise döviz ihti
yacı var, Bu ıhtıyacı uzun süredir yurtdışında çalışan işçiler 
sağlıyor, 

Yurtdışında bir mi lyon dolayında işçi var. Emeğini ya-
bancıya. satmak durumunda bı rakılan işçilerin alınteri başlan
gıçta büyük miktarlarda döviz olarak Türkiye 'ye aktı . Önemli 
bir döviz stoku doğdu. Bu stok cömertçe sermaye sınıfıı ın ya
rarına sunularak eritiidi, öte yandan ithalattaki büyük artışın 
işçilerin yolladığı dövizlerle karşı lanına olanağı da kalmadı, 
Delik büyüdü, yama küçük kaldı. Daha fazla döviz için daha 
çok i şçiyi yurtdışına göndermek de olanaksız, Ancak, h alen 
Türkiye'nin işçi dövizi geliri, I milyar dolar dolayında, Bura 
kamın küçümsenmesi olanaksız, 

Batı kapitalizminin bunalımı nedeniyle temelli geri dönen 
işçilerin çoğaldığı gözlenebiliyorsa da dışarıdaki işçi.le rimizin 

daha bir süre Türkiye' ye döviz kazandıracağı bir gerçek. İş 
çiler yolladıkları dövizlerle aynı zamanda talep yaratarak ser
maye sı nıfına istemiyerek de olsa katkıda bulunuyorlar. 

Tüm bu olgu ise faşizme karşı demokratik güçlerin dine 
önemli bir .silah veriyor. İşçilerin elinde, anti-demokratik yö
netimleri protestodan da öte, iş lemez hale getirebi lecek . güç
lü s i lahlar var, Dünya'da bunun çeşitli örnekleri görülüyor, 
Yurtdışında çalışan ve demokraSiden yana yüzbinlerce işçinin, 
açık faşizme karşı, Türkiye'deki yakınlarının zorunı'! i htiyaç
larını karşılayan miktarın ötesinde tasarrufları göndermeme 
si, açık faşizmi uygulayan bir yönetimi canevinden vurur, 

Türkiye kapitalizminin bu dövizlere olan ihtiyacı ortada , 
ithalat yapamayan sermaye sının kısa dönemde top atar. Hiç 
ku şkusuz y�ni döviz kaynakları bulunmaya çalışılır, Öeııık
le ağababaları Amerika sermaYe sınıfına yardım elini uzat
makta gecikmez, Ancak Türkiye kapitalizminin tekb unalımı da 
dışticaret değil. Diğer dış faktörlerin özellikle Kıbrıs soru
nunun unutulmaması gerekir , Dış faktörlerin, demokrasıden 
yana güçlerin bilinç ve kararlılığında somutlaşan iç faktörler
le birleşmesi, bır an için gerçekleştiğini varsaysak bile, bır 
faşist rejimin ömrünü kısaltacaktır. 

Bu, faşizme karşı mücadelenin somutlarından biri. Kuş
kusuz başka somutlar da bulmak olanaklı, Bütiine bağlı somut 
hedef göstermeden kitle desteği sağlanamaz , Açık faşizmden 
yana macera peşinde koşanlar, demokratik güçlerin elinde bu 
türden de silahlar olduğunu bilsi nler ve bu heveslerden vaz
geçsinier, İşç i  sınıfıUln faşizme karşı çok silahı vaı 

DIS TICARET ACIGI MC ·vi ZORLUYOR - -
uış .ıcaret, TUrklye kapltallzml- önce ele geçının sonra ıla toplanan pa- klye'de bi raraya getlrlp' piyasaya sUr- nın kendi Iç çelişkt lerlnin ve farklı dU

şilncelerinln de etkisiyle seçenekler A _ 
rasına açık faşizmi de sokuyor, 

Ilin en önem l l ,  kısa dönemde çöz am raları a larak yurtdışına kaçıran maf- dUğit açıkça biliniyor, ve bu da sanayı s'lz Sorunu olarak varlığını duyurmaya yanın, dOStluk larının ulaştığı yerler olarak yutturuluyorsa da, bu dUzeyl 1 -devam ediyor. A"cak gUnlUk poUtlka- de dlkk�te alınırsa, TUrklye'yl en ve- tibariyle de bu sözde sanayiin varlığını nın araya girmesi ya da blUnçll ola- rlmll yore olarak de�erlendi rlldlğlı ıJ dü sUrdilrebilmesi ıçın, bu ham ve yat ı-rak ganlUk polltikaya ağırlık kazan- şUnmek olanaklı, rım maddelerının ithall gerekiyor. 
PROJE KR�ILERINDE DtlŞME VAR 

dırma çabaları, gerçek sorunları bu Sözkonusu maddelerin getlrtileme- . Yabancı ulkelerden sağlanan kl'c-
arada dış ticarette karşılaşılan ciddi SEKTÖRLER ıTİBARİYLE mesl, varolan fabrikaların kapı larına 

dıler:� geçen yıla oranla önemlibır di>-
krizIerin dikkatlerdenuzaklaştırılması ITHALAT kilit vurması demek. Bu da sermaye 

şUş gosterdiği dikkati çekıyor. 19H'Un 
sonucunu doğuruyor. İthalatın hızla sınıfının Işine gelmiyor, :aı nedenle 

M:: ilk on ayında 213 milyon 222 bın dolar 
arttığı, Ihracatın Ise 1975 yılı ltibarly İthalatın TUrklye kapitalizmi açı� Iktidarını sermaye sınıfı sıkıştırıyor 

olan proje kredileri ithalatı 1975'de 167 
le gerı ıedl� blllnen gerçekler. Bır za sı ndan öneml, Ithalatın sektörler itIba- Kend ı  açı�ından önern il gördUğit ön_O m i lyon 420 bın dolara dUştU, Özel ya
manların gUvenlllr dövız stoklannın riyle ayrımında açıklığa kavuşuyor. lemlerl öneriyor. :aı önlemlerin dlk-

bancı sermaye Ithalatındakl artışa 0-
hızla eriyerek sıfırı tUkettiğl de bill- 1975 Ekım ayı Itibariyle LO aylık dönem kate alınmadığı söylenemez, Devlele 

ranla, proje kredi lerindeki dUşUş son 
nlyor. de ithalat 3 m i lyar 889 milyon dolara bağlı kuruluşların dövız tahsisieri blz-

derece an
ı
ıamlı, 

, Son cankul'taran simidi "dövlze ulaştı. :aı rakam 1974 ılının 12 a lık :aı i lşkl bır anlamda MC nın dı-
çevrlleb l l i r  mevduat hesabının Ise kay- ith i t U d

' Y Y zat Mallye Bakanı Ergenokon t arafın- şa körU klSrUne d a b i r  işa a a  ının zerln e, Yatırım madde- dan ka Ş 1 i 
-

gu verici bır dUzeye kısa dönemde u- lerı ithalalı i mHyar 5H milyon ham k 
l' i anmayıp, çeş i yo ardan rel. Proje hedilerl yapılan anlaşma 

laşması, bazı llglnç Iddiaların ortaya maddeler 2 mU ar 142 m i l  on tUı.etim 
savsa lanırken, sermaye sınıfının Is- nın şartlarına göre daha az bağlı lık 

çıkmasına neden oldu. :aı hesaba ge- maddelerı Ise 1�2 mil on Iola� 
se tekIeri derhal karşılanıyol'. yaratır. Hatta, devleIten devleıe )'a".. 

len dövlzlerln "mafya" kanalından yön f 
y , r- Ancak bunun da bı r sınırının bu- dım nltell[S;lnde ve maye sını i açısından yatırım ve ham lunduğu billniyo tl t lik lendlrlldlğl öne sUrUlilyol'. :aı i ddiaya, maddeler Ithalatının cine i bUyUk H f 

r. s e sermaye sı- lık esasına glSre yapı lan anlaşmalarla 
Yeıkl lilerln yanıt vermemesi Ise l lginç. k d 

m .  er nı i,  MC iktidarının gUnlUk poLItika yil- sağlanan kred i lor bağımlılık )'aral -ne a ar montaj esasına dayanan sana- U d f kı d I I  B ı r  devlet kuruluşunun kumarhanesını yı l b d d  i h 
n n e ar n a. Be rgln b ı r çtı maz. Ama bağımlı lıktan \" rar uman-n, azı ma e eri It al  ederek TUr- .. UrnUn bulunamaması, sermaye 8lnıfl- 181' bu tUr kredııere etmezler, 

bocaladı ğını belgeliyor. Kışkırtıcı ajanlar 
tezgahlanan oyunlar MC'nin iste1Pni sağlamaktan u

bunda demokratik güçle rin dirençli mücade
büyük, Faşist eğilimlere karşı demokrasiden ya

çisiyle, köylüyüsle, memuruyla ve gençliğiyle et 
veriyor, 

olumlu gelişmeler, faşizmin potansiyel varlığını 
kaldırmış değiL. MC halen iktidarda ve yenı taktikler

peşinde, Açık faşi zm MC 'nin gündeminden düş
görünmüyor, Bu durumda demokratik güç lerin olası ge

dikkate alarak, açık faşizme karşı mücadele yi de 
somuta indirgemesi gerekir, 

muhalefetinin gerekli ancak yeterli olmadığı 
aynı zamanda somut hedefler göstermek gös

gerekiyor, Somut hedefler ise hiç kuşkusuz Türkiye 
zayıf noktalarından kaynaklanır. Büyük bir 

bulunan Türkiye kapitalizminin en zayıf nokta -
dış ticaret açığı olarak ortaya çıkıyor, 

sürecindeki Türkıye 'nin bu alandaki belirgin 
cılık. Biraraya getirmede kullanılan parçala

kısmı ise dışarıdan getirHlyor, Yeni yatırım
makinalar da ithal edeliyor, Sermaye s ınıfı ü

retimini sürdürmek, fabrikasını kapatmak için hammadde de 
zorunda, Bunlar için sermaye sınıfına döviz gerekli. 

ayında Türkiye'nin yatırım ve hammadde It
dolar tutuyor, 
yıllarda Türkiye 'nin toplam ithalatı hızla ar

karşın ihracat düşüyor, İhracat aynı zamanda dö-

Batı kapitalizminin bunalımı nedeniyle temelli 
işçilerin çoğaldığı gözlenebiliyorsa da dışarıdaki 

daha bir süre Türkiye' ye döviz kazandıracağı bir 
çiler yolladıkları dövizlerle aynı zamanda talep yaratarak 
maye sı nıfına istemiyerek de olsa katkıda bulunuyorlar. 

Tüm bu olgu ise faşizme karşı demokratik güçlerin 
önemli bir .silah veriyor. İşçilerin elinde, anti-demokratik 
netimleri protestodan da öte, iş lemez hale getirebi
lü s i lahlar var, Dünya'da bunun çeşitli örnekleri 
Yurtdışında çalışan ve demokraSiden yana yüzbinlerce 
açık faşizme karşı, Türkiye'deki yakınlarının zorunı'! 
larını karşılayan miktarın ötesinde tasarrufları tasarrufları tasarr gönderme
si, açık faşizmi uygulayan bir yönetimi canevinden 

Türkiye kapitalizminin bu dövizlere olan ihtiyacı 
ithalat yapamayan sermaye sının kısa dönemde top 
ku şkusuz y�ni döviz kaynakları bulunmaya çalışılır, Öeııık
le ağababaları Amerika sermaYe sınıfına yardım 
makta gecikmez, Ancak Türkiye kapitalizminin tekb
dışticaret değil. Diğer dış faktörlerin özellikle Kıbrıs 
nunun unutulmaması gerekir , Dış faktörlerin, demokrasıden 
yana güçlerin bilinç ve kararlılığında somutlaşan 
le birleşmesi, bır an için gerçekleştiğini varsaysak 
faşist rejimin ömrünü kısaltacaktır. 

Bu, faşizme karşı mücadelenin somutlarından 
kusuz başka somutlar da bulmak olanaklı, Bütiine 
hedef göstermeden kitle desteği sağlanamaz , Açık 
yana macera peşinde koşanlar, demokratik güçlerin 
türden de silahlar olduğunu bilsi nler ve bu heveslerden 
geçsinier, İşç i  sınıfıUln faşizme karşı çok silahı 

ARET ACIGI MC ·vi ZORLUY-
kapltallzml- önce ele geçının sonra ıla toplanan pa- klye'de bi raraya getlrlp' piyasaya sUr- nın kendi Iç çelişkt lerlnin 

şilncelerinln de etkisiyle seçenekler 
rasına açık faşizmi 

dönemde çöz am raları a larak yurtdışına kaçıran maf- dUğit açıkça biliniyor, ve bu da sanayı duyurmaya yanın, dOStluk larının ulaştığı yerler olarak yutturuluyorsa da, bu dUzeyl 1 -gUnlUk poUtlka- de dlkk�te alınırsa, TUrklye'yl en ve- tibariyle de bu sözde sanayiin varlığını blUnçll ola- rlmll yore olarak de�erlendi rlldlğlı ıJ dü sUrdilrebilmesi ıçın, bu ham ve yat ı-kazan- şUnmek olanaklı, rım maddelerının ithall gerekiyor. 
PROJE KR�ILERINDE 

sorunları bu Sözkonusu maddelerin getlrtileme- . Yabancı 
�

Yabancı 
�

ulkelerden 
karşılaşılan ciddi SEKTÖRLER ıTİBARİYLE mesl, varolan fabrikaların kapı larına 

dıler
e- . 

dıler
e- . :� geçen yıla oranla 

klaştırılması ITHALAT kilit vurması demek. Bu da sermaye 
şUş gosterdiği 

:
gosterdiği 
:� 

gosterdiği 
� 

dikkati 
İthalatın hızla sınıfının Işine gelmiyor, :aı nedenle 

M:: ilk on ayında 213 mil
yılı ltibarly İthalatın TUrklye kapitalizmi açı� Iktidarını sermaye sınıfı sıkıştırıyor 

olan proje kredileri ithalatı 
gerçekler. Bır za sı ndan öneml, Ithalatın sektörler itIba- Kend ı  açı�ından önern il gördUğit ön_O m i lyon 420 bın dolara 

stoklannın riyle ayrımında açıklığa kavuşuyor. lemlerl öneriyor. :aı önlemlerin dlk-
bancı sermaye Ithalatın

tUkettiğl de bill- 1975 Ekım ayı Itibariyle LO aylık dönem kate alınmadığı söylenemez, Devlele 
ranla, proje kredi lerindeki 

de ithalat 3 m i lyar 889 milyon dolara bağlı kuruluşların dövız tahsisieri blz-
derece an

ı
ıamlı, 

"dövlze ulaştı. :aı rakam 1974 ılının 12 a lık :aı i lşkl bır ıi lşkl bır ı anlamda ' Y a lık Y a lık zat Mallye Bakanı Ergenokon t arafın- körU 
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AKTOR VE 

"Tarih tekentirden ibarettir" sık sık söylenen 
bir söz. Sık sık söylenen başka sözler gibi bu söz de 
yanlış. Yıllar önce Hitler faşizminin Sovyet orduları 
karşısındaki bozgununu Napolyon'un Rusya boz
gunu ile karşılaştıran kimileride aynı SOnuca varıyor
lardı: "Tarih tekerrürden ibarettir" 

Napolyonlardan bir başkasını ve Hitler faşizmi
ni anımsatan gelişmelerle dolu geçen bafta tarihin 
tekerrürden ibaret oldu!!u sözü Türkiye'de de çok 
söylendi. Milliyet Başyazarı, 12 Mart'tan bir hafta 
önce yazdı!!ı bir yazıyı geçen hafta gazetesine aynen 
koyarak kendi açısından tarihi tekerrür ettirdi. 12 
Mart 'döneminin "Vuruşanlar" uzmanı Metin Toker 
"Ordu, ordu, yine ordu" diyerek, faşizmin borazanı 
Orta Doj!u gazetesi ise "Yollar Aşınıyor" manşeti 
atarak kendi açılarından tarihi tekerrür ettirdiler. 

REFORM ADıNA GÖZ BOY ANAMIYOR 

Ancak tarih, kişilerin subjektif tahlil ya da ter
cihlerine göre biçimlenmiyor. Başka türlüsü de düşü' 
nülemez. çünkü beş yıl gibi kısa bir zaman süre
sinde bile çok şey de!!işebitiyor. Bugün, 12 Mart'ı 
tekrarlamaya heve$1i olanların oyunlarını bozacak 
bir bilinç ve birikim var. 12 Mart hevesUleri karşı
larında direnmeye kararlı güçler bulacaklar. Bu fark
hlı!!ı yaratan objektif koşullar dikkate alınmalı. 12 
Mart heveslileri hayale kapılmasın; kimse de "yeni 12 
Mart geliyor" kaygı ve boynubüküklü!!üne kapılma· 
sın. çünkü, tarihi belirleyen, kişilerin subjektif istem
leri, oyunu sahneye koymadaki subjektif yetenekleri 
de!!iI objektif koşullar. Ve bugün objektif koşullar 
demokratik güçlerden yana 

Tarihsel olaylar çok kannaşık süreçlerin ürünü. 
12 Mart ve onu izleyen dönem de böyle. Bütün bu 
karmaşıklı!!a ra!!men, 12 Mart'ın arkasındaki gücün 
büyük sermaye olduj!u ortaya çıktı. Bu ortaya ÇıkıŞ 
kimileri için daha geç oldu. Geç ayılışın en do!!al 
nedeni, çok sarhoş olma Bu kişilerin sarhoşlukları 
iki noktada toplanıyordu: Birincisi, "radikal" olarak 
nitelenen tedbir ya da reformların büyük burjuvazinin 
tercihleriyle hiç bir zaman uyuşamayaca!!ını sandılar. 
İkincisi, bu radikal tedbirlerin gerçekten de burjuvazi
nin çıkarlarına ters düşecek boyutlarda uygulamaya 
dökülmeleri halinde son sözü burjuvazinin söyleyece
!!ini unuttular. Ancak, burjuvazi son sözü söyleyip 
herşeyi kuşa çevirdi!!i zaman ayılabildiler. 

FAŞIZME KITLE DESTECI ARANIŞI 

Farklılı!!ı yaratan koşullardan biri burada yatı. 
yor. Bugün oynanan oyunun ardında yine burjuvazi 
var. Burjuvazi yine ekonomik ve buradan giderek 
politik bir çözümsüzlük içinde. Burjuvazinin bugünkü 
bunalımı, her iki açıdan da 12 Mart'a kıyasla çok 
daha a!!ır. Ayrıca, 12 Mert'tan farklı olarak, başka 
güçlerin iktidar alternatifi olma durumu var. 12 
Mart'ta burjuvazi için iktidar koltu!!unu korumanın 
endişesi daha uzaktı. Nispeten a!!ır basan, işçi sınıfı· 
nın demokratik taleplerini bastırma ve kendi iç he· 
saplarını gürültüsüz bir ortamda görme Iste!!iydi. 

Bugün ise burjuvazi kendi sınıf düşmanlarını 
yenme çabası içinde. Ortaya açıkça konması gereken 
gerçek şu : Bugün burjuvazinin sınıf düşmanları yal· 
nlZca işçi sınıfından ibaret de!!il. Burjuvazinin, çalı
şanların her kesiminde en ufak bir demokratik giri
şime bile tahammülü yok. Bu nedenle, 12 Mart öncesi 
ortama k ıyasla safları ayıran ç izgiler çok daha net 
çizilmiş durumda Her iki yanda kimlerin oldu!!u çok 
daha belirgin. 

Burjuvazinin çozumunun faşizmde yatması bu 
nedene dayanıyor. Ne var ki, faşizmin uygulanışını 
engelleyen güç de burada. Günümüzü anlamanın 
anahtan burada yatıyor. Burjuvazi, kitle tabanını 
yitirdikçe faşizme daha çok sarılıyor. Faşizme daha 
çok sarıld'kça daha çok yalnızlaşıyor, daha çok ta
ban kaybediyor. 

Burjuvazi, kitle deste!!ini yitirirken, faşizm ne
reden destek bulacak? Burjuvazinin en güncel sorunu, 
bu. Çünkü ister gelişmiş kapitalist ülkelerdeki gibi 
baştan kazanılsın, ister arkadan gelsin, faşizmin burju
vazinin en saldırgan kesiminin dışında belirli bir kitle 
ya da zümre deste!!ine ihtiyacı var. Bu destek olma
dan faşizmin bir süre için de olsa, yaşaması söz konu
su de!!il. 

FAŞIZMIN BÜYüK SILAHı : ŞIDDET 

Burjuvazi "destek" sorununu "daha çok şid
det" formülü ile çözmeye ÇalıŞtı, çalışıyor. Şiddet, 
faşizmin tezgahında ilk akla gelenden daha büyük 
anlamlar kazanıyor. Şiddet, toplumun önemli bir ke
simini oluşturan, faşizmin kitle deste!!i aramak üzere 
başvurabilece!!i tek kaynak olan küçük burjuvazi 
açısından çok önemli. Sınıf savaşı verenler için şidde· 
tin bir anlamı vardır. Sınıf savaşının temel kesimleri, 
burjuvazi ve proletarya, şiddeti sınıf amaçları için şu 
ya da bu biçimde kullanırlar. Küçük burjuvazi ise sınıf 
savaşı vermez. Onun için şiddete yabancıdır. Kendine 
yabancı olan, bilmedi!!i herşey gibi şiddetten de 
korkar. Bu korku onu, şiddete karşı çıkmaya de!!iI, 
ona teslim olmaya götürür. En şiddetli şiddeti kim 
uyguluyorsa gider ona teslim olur. Burjuvazinin tez
gahladı!!ı şiddet olayları, iki üç kişiyi öldürmek için 
de!!iI, kendi sınıf çıkarlarını korumak üzere başka bir 
şiddete davetiye çıkartmak için. Yani en şiddetli 
şiddet araçlarının sahibi olan orduya. 

Son olaylar söylenenleri açıkça do!!ruladı. 
"ö!!rencilerin çatışıp birbirlerini öldürmeleri üzerine 
o!!lunu okuldan almaya giden analar" gazetelerde boy 
boy yer aldı. Cenaze töreninde çıkan olaylar sonu
cunda tahribe u!!rayan arabalar, dükkarılar, işporta 
tezgahları vb. televizyonda uzun uzun gösterildi. 
Bütün bunlar, Sakıp Sabancı ve Sungurlar'da çalışan 
bir işçi için ancak bir yere kadar anlamlı. Oysa küçük 
burjuvazi bütün bunlara çok daha büyük önem ve 
anlam yakıştırabiliyor. Bütün olan bitenden aşırı 
ölçüde huzursuz olabiliyor. Marks küçük burjuvanın 
en belirgin özelliklerinden biri olarak "kendi kurtulu· 
şunun sübjektif koşullarını, toplumun kurtuluşunun 
objektif koşulları yerine koyma e!!ilimini" gösteriyor. 
Aynı biçimde, küçük burjuvazi kendi huzursuzlu!!unu 
yokedecek araçları toplumun huzursuzlu!!unu yok e
decek araçlar sanıyor. Çünkü kendi kurtuluşunu top· 
lumun kurtuluşu saydı!!ı gibi, kendi huzursuzlui!unu 
da toplumun genel huzursuzlu!!u sayıyor. Kısacası, 
faşizan girişimlerde büyük burjuvazi kitle deste!!i 
sa!!layabilmek ve etkili güçleri kendi hizmetinde 
seferber etmek için küçük burjuvazinin çeşitli kesim
lerinden yararlanıyor. 

ŞIDDET GÖZ BOYAYACAK MI? 

Ancak, Türkiye'de bu mekanizmanın aksaksız 
işlemesini sa!!layacak koşulların bulundu!!unu söyle
mek mümkün de!!il. En başta küçük bu rjuvazi içinde 
gözlenen gelişmeler buna engel. 

Türkiyedeki kapitalistleşme ve tekelleşme, 
kapitalist toplumun iki temel sınıfı dışında kalan orta 
sınıflar üzerinde de etkili oluyor. Kapitalizmin geliş· 

METIN ÇULHAOCLU 

mesinin getirdi!!i sonuçlar, bu sınıfların politik tavır· 
larında da izlerini bırakıyor. 

Büyük imalathaneler ve süpermarketler karşı· 
sında direncini günden güne yitiren küçük esnaf ve 
zenaatkarları ele alalım. Onlara "mülklerinin ellerin· 
den alınacağı" fısıldanıyor. Bu, inandırıcılığını gide
rek yitiriyor. Ancak, küçük de olsa üretim aracı sa
hibi küçük burjuvaziyi, küçük burjuvazinin di!!er 
kesimlerinden ayırt etmek gerek. Bunlar, mülkiyete 
ba!!lılıkları nedeniyle proletarya ile burjuvazi arasında 
en çok yalpalayan tabakalar. Büyük sermaye, bu ke
simle olan ilişkilerinde daha dikkatli davranıyor. Çün· 
kü ülkenin dört bir yanına yayılan konumlarıyla kü
çük üreticiler ve esnaflar, faşizmin "uç beyli!!ine" 
en çok yakıştırılan kesim. "Anarşik olaylar" sırasında 
zarara u!!rayan dükkanıarın ve yıkılan işporta tezgah
larının en çok bu kesim üzerinde etkili oldu!!unu söy
lemek mümkün. 

Buna karşılık, küçük burjuvazinin di!!er kesim
lerinde görülen gelişmeler çok daha açık. Bunlann 
arasında yer alan memur, öğretmen ve benzeri Çalı
şanlar, objektif ve subjektif olarak her geçen gün 
işçi sınıfına daha çok yakınlaşıyorlar. Örne!!in, 
katsayı göstergesi beş yılda ancak 7'den 9'a çıkan me
muru çeşitli umacılarla korkutma olanağı giderek 
yok oluyor. Düşünün, bu memur devlet hesabına 
çalışıyor, devlet hesabına açlıkla pençeleşiyor, o ulu 
devletinin kasasından kimlerin ne aldı!!ını görüyor. 
Sonra o memura gidip "devletin temeline yönelik 
dış kaynaklı saldırılar" dan söz ediliyor. Kim inanır? 

öte yandan, yine mali güçlükler içinde kıvr.
nan, eşinden akrabasından ayn oradan oraya sürülen 
ö!!retmen kitlesini düşünün. Bu kitle, bırakın egemen 
sınıfların "yıkıcı eereyan" tepinmelerine kulak ver
mek, haklarını en etkin biçimde savunmak için ey
lemler düzenliyor. Daha da önemlisi, durumu taktik 
açıdan de!!erlendirip tahriklerin üzerine gözü kapalı 
gitmiyor. Burada faşizmin şamatalarına kanmak şöyle 
dursun, kendi sınıf niteli!!ini aşan bir bilinç IÖII 
konusudur ö!!retmenler hesabına. 

Bütün bunlar, 12 Mart arifesinde yeterince 
açı!!a çıkmayan gelişmeler. Bugün olanca açıklılı Ile 
karşımızda. Işçi sınıfı ve burjuvazi dı,ında kalan 
güçler aç ısından 12 Mart'la günümüzü ayıran ko,ul
ları burada aramak gerekiyor. önemli bir unsur daha 
var: Kitleler faşizmin kendilerine ne getirecellnl 
12 Mart döneminde gördüler. Işçinin dışında, memu
ru, esnafı, köylüsü de gördü, Bu deney, papazın ikinci 
pilavı yerken daha dirençli olaca!!ı sonucuna götürü
yor. 

OYUNLARıN ODAK NOKTASI: ÖCRENCt 
GENÇLIK 

Türkiye'de yıllar yılı huzursuzluk dönemlerinin 
en ön plandaki oyuncusu olan ö!!renci gençlik üzerin
de de durmak gerek. Burjuvazi 12 Mart öncesi şiddet 
ortamının yaratılmasında ö!!renci kitlesini kullanmayı 
başardı. 12 Mart'ın memura, esnafa çok şey ö�retti· 
!!ini, ama ö!!renci gençliile hiç bir şey ö!!retmedii!ini 
söylemek imkansız. Işte bu nedenle, burjuvazi yeni 
oyununda ö!!renci kitlesini kullanamadı. Kullanarna
dıkça, kullandli!1 şiddetin dozunu artırdı. Şiddeti 
artırdıkça büyük öi!renci kitlesini şiddetin içine çe· 
kece!!ini sandı. Ancak bugün çok daha uyanık olan 
ö!!renci kesimi bu oyuna gelmedi. 

ö!!rencilerin, üretim sürecinden ve çalışma 
koşullarından bai!ımsız olmalan, onlara küçük burju
vazinin di!!er kesimlerinden farklı bazı özellikler 
kazandırıyor. Uretim ve çalışma koşullarından bai!ım-

yazdı!!ı bir yazıyı geçen hafta gazetesine aynen 
kendi açısından tarihi tekerrür ettirdi. 12 

döneminin "Vuruşanlar" uzmanı Metin Toker 
ordu, yine ordu" diyerek, faşizmin borazanı 

Doj!u gazetesi ise "Yollar Aşınıyor" manşeti 
kendi açılarından tarihi tekerrür ettirdiler. ettirdiler. 

REFORM ADıNA GÖZ BOY ANAMIYOR 

Ancak tarih, kişilerin lerin ler subjektif tahlil ya da ter
göre biçimlenmiyor. Başka türlüsü de düşü' 
çünkü beş yıl gibi kısa bir zaman süre

bile çok şey de!!işebitiyor. Bugün, 12 Mart'ı 
tekrarlamaya heve$1i olanların oyunlarını bozacak 

bilinç ve birikim var. 12 Mart hevesUleri karşı
direnmeye direnmeye dir kararlı güçler bulacaklar. Bu fark

yaratan objektif koşullar dikkate alınmalı. 12 
heveslileri hayale kapılmasın; kimse de "yeni 12 
geliyor" kaygı ve boynubüküklü!!üne kapılma· 

çünkü, tarihi belirleyen, kişilerin subjektif istem
oyunu sahneye koymadaki subjektif yetenekleri 

objektif koşullar. Ve bugün objektif koşullar 
demokratik güçlerden yana 

Tarihsel olaylar çok kannaşık süreçlerin ürünü. 
ve onu izleyen dönem de böyle. Bütün bu 

karmaşıklı!!a ra!!men, 12 Mart'ın arkasındaki gücün 
sermaye olduj!u ortaya çıktı. Bu ortaya ÇıkıŞ 

için daha geç oldu. Geç ayılışın en do!!al 
çok sarhoş olma Bu kişilerin sarhoşlukları 

noktada toplanıyordu: Birincisi, "radikal" olarak 
tedbir ya da reformlareformlaref rın büyük burjuvazinin 

tercihleriyle hiç bir zaman uyuşamayaca!!ını sandılar. 
bu radikal tedbirlerin gerçekten de burjuvazi
rlarına ters düşecek boyutlarda uygulamaya 

dökülmeleri halinde son sözü burjuvazinin söyleyece
unuttular. Ancak, burjuvazi son sözü söyleyip 

kuşa çevirdi!!i zaman ayılabildiler. 

FAŞIZME KITLE DESTECI ARANIŞI 

klılı!!ı yaratan koşullardan biri burada yatı. 
yor. Bugün oynanan oyunun ardında yine burjuvazi 

Burjuvazi yine ekonomik ve buradan giderek 
bir çözümsüzlük içinde. Burjuvazinin bugünkü 

her iki açıdan da 12 Mart'a kıyasla çok 
a!!ır. Ayrıca, 12 Mert'tan farklı olarak, başka 

iktidar alternatifi olma durumu var. 12 
burjuvazi için iktidar koltu!!unu korumanın 
daha uzaktı. Nispeten a!!ır basan, işçi sınıfı· 

demokratik taleplerini bastırma ve kendi iç he· 
gürültüsüz bir ortamda görme Iste!!iydi. 

Bugün ise burjuvazi kendi sınıf düşmanlarını 
çabası içinde. Ortaya açıkça konması gereken 
şu : Bugün burjuvazinin sınıf düşmanları yal· 

işçi sınıfından ibaret de!!il. Burjuvazinin, çalı
her kesiminde en ufak bir demokratik giri
tahammülü yok. Bu nedenle, 12 Mart öncesi 

baştan kazanılsın, ister arkadan gelsin, faşizmin burju
vazinin en saldırgan kesiminin dışında belirli bir kitle 
ya da zümre deste!!ine ihtiyacı var. Bu destek olma
dan faşizmin bir süre için de olsa, yaşaması söz konu
su de!!il. 

FAŞIZMIN BÜYüK SILAHı : ŞIDDET ŞIDDET 

Burjuvazi "destek" sorununu "daha çok şid
det" formülü ile çözmeye ÇalıŞtı, çalışıyor. Şiddet, 
faşizmin tezgahında ilk akla gelenden daha büyük 
anlamlar kazanıyor. Şiddet, toplumun önemli bir ke
simini oluşturan, faşizmin kitle deste!!i aramak üzere 
başvurabilece!!i tek kaynak olan küçük burjuvazi 
açısından çok önemli. Sınıf savaşı verenler için şidde· 
tin bir anlamı vardır. Sınıf savaşının temel kesimleri, 
burjuvazi ve proletarya, şiddeti sınıf amaçları için şu 
ya da bu biçimde kullanırlar. Küçük burjuvazi ise sınıf 
savaşı vermez. Onun için şiddete yabancıdır. Kendine 
yabancı olan, bilmedi!!i herşey gibi şiddetten de 
korkar. Bu korku onu, şiddete karşı çıkmaya de!!iI, 
ona teslim olmaya götürür. En şiddetli şiddeti kim 
uyguluyorsa gider ona teslim olur. Burjuvazinin tez
gahladı!!ı şiddet olayları, iki üç kişiyi öldürmek için 
de!!iI, kendi sınıf çıkarlarını korumak üzere başka bir 
şiddete davetiye çıkartmak için. Yani en şiddetli 
şiddet araçlarının sahibi olan orduya. 

Son olaylar söylenenleri açıkça do!!ruladı. 
"ö!!rencilerin çatışıp birbirlerini öldürmeleri üzerine 
o!!lunu okuldan almaya giden analar" gazetelerde boy 
boy yer aldı. Cenaze töreninde çıkan olaylar sonu
cunda tahribe u!!rayan arabalar, dükkarılar, işporta 
tezgahları vb. televizyonda uzun uzun gösterildi. 
Bütün bunlar, Sakıp Sabancı ve Sungurlar'da çalışan 
bir işçi için ancak bir yere kadar anlamlı. Oysa küçük 
burjuvazi bütün bunlara çok daha büyük önem ve 
anlam yakıştırabiliyor. Bütün olan bitenden aşırı 
ölçüde huzursuz olabiliyor. Marks küçük burjuvanın 
en belirgin özelliklerinden biri olarak "kendi kurtulu· 
şunun sübjektif koşullarını, toplumun kurtuluşunun 
objektif koşulları yerine koyma e!!ilimini" gösteriyor. 
Aynı biçimde, küçük burjuvazi kendi huzursuzlu!!unu 
yokedecek araçları toplumun huzursuzlu!!unu yok e
decek araçlar sanıyor. Çünkü kendi kurtuluşunu top· 
lumun kurtuluşu saydı!!ı gibi, kendi huzursuzlui!unu 
da toplumun genel huzursuzlu!!u sayıyor. Kısacası, 
faşizan girişimlerde büyük burjuvazi kitle deste!!i 
sa!!layabilmek ve etkili güçleri kendi hizmetinde 
seferber etmek için küçük burjuvazinin çeşitli kesim
lerinden yararlanıyor. 

ŞIDDET GÖZ BOYAYACAK MI? 

Ancak, Türkiye'de bu mekanizmanın aksaksız 
işlemesini sa!!layacak koşulların bulundu!!unu söyle
mek mümkün de!!il. En başta küçük bu rjuvazi içinde 
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siz oluş, küçük burjuva sınıf niteli!!ine eklenince, 
şiddete yabancılık ve şiddet korkusu yerini şiddete 
yatkınlık ve şiddet bayranlı!!ına bırakıyor. Burjuva. 
zinin, faşizan tırmanıştaki de!!işmez göz a!!rısı 
,Iddet ortamını her zaman Üniversitelerde tezgahla. 
mU!, ö!!n!nci gençli!!ln bu yatkınlı!!ından ileri geli· 
yor. öpnd kitlelinin küçük burjuvalıktan gelen 
d1Aer niteliklerini ekleyelim: Küçük burjuva kendi 
ıııbjektif özellik ve çözümlerini nasıl topluma genel. 
Iiyona, aynı sınıf niteli!!ini ö!!renci gençlikte görmek 
mümkün. ö!!renci gençli!!in bir kesimi kendi kullan· 
dı!!ı şiddeti işçi sınıfının devrimci şiddeti yeıjne 
koyuyor. Şiddetin mutlaka top Wfek demek olma. 
dıl!ını ve ancak bir sını' elinde mücadele aracı olabile
ce!!ini unutuyor. Hem ö!!n!nci gençli!!in bir sınıf 
olmadı!!ını söylemek, bem de kendi kullandıklan 
şiddete sınıfsal bir nitelik yakıştırmak, küçük burju
valara özgü bir genellerne. Aynı genellerne kendini 
başka boyutlarda da gösteriyor: Bir üniversitede 
faşistlerin geriletilmesi Türkiye'de faşizmin gerile
mesi anlamına geliyor. ö�renci kalabalı!!I, balk yı!!ın
lan anlamında kitle, ö!!n!nci liderleri de sosyalist 
liderler anlamında kadro oluyor. 

ÖCRENCI MI, LUMPEN Mi? 

Türkiye'deki faşizan tırmanışın üniversitelerde
ki yansımasının devrimcilerle ülkü ocaklılar arasındaki 
çatışma biçiminde somutlaştıl!ını düşünmek olduk
ça yanıltıcı. Üniversitelerdeki mücadelede asıl hedef 
üç beş komando bozuntusundan çok, anti demokra
tik yönetim ve ulusal çıkarlara aykırı e!!itim düzeni. 
Gerçekte, üniversitelerde olay çıkaran faşistleri 
yalnızca faşizmin ö!!renci kesimindeki temsilcileri 
olarak da görmemek gerek. çünkü bunlann lumpen 
nitelikleri ö!!renci niteliklerine çok daha a!!ır basıyor. 
Unutmamalı ki, faşizm her dönemde lumpenproletar
yayı vurucu güç olarak kullanabilmiştir. Bugün ilerici 
öl!rencilere karşı faşizmin genel planının bir bölümü
nü uygulayanlar da bunlardır. 

12 Mart ortamı ile günümüzün karşılaştırmasını 
bu açıdan yapacak olursak ortada önemli farklılık
lann olduj!unu görüyoruz. Bugün öl!renci gençli!!in 
önemli bir bölümü yukandaki nitelikleri yenmiş, 
aşmış durumda 12 Mart deneyinin ö!!rettiklerinin 
yanısıra sorumluluk içerisinde hareket eden sosya· 
list örgütlerin olumlu uyarılannı da dikkate almak 
gerek. Türkiye Işçi Partisi üniversitelerdeki mücadele· 
ye ilişkin görüş ve uyarılarını açıkça yaptı. Türkiy:e 
Sosyalist Işçi Partisi de aynı sorumluluk içinde 
hareket etti. Bütün bunları Türkiye' deki sosyalist 
hareketin kazanımları olarak de!!erlendirmek gerek. 
Çünkü, sosyalist partilerin uyarıları kendi üyelerinin 
yanısıra geniş ö!!renci tabanını da etkileyici bir nite· 
lik taşıyor. 

Bütün bunları hiç dikkate almayan küçük sol 
grupçuklar da var. Bunlar, Portekiz'de Cunhal'in 
hapse atılmasını isteyen, Angola'da ABD ve Rodezya 
paralelindeki örgütleri destekleyen, Iran zindanların· 
daki devrimcilere hedef olarak Sovyetler Birli!!ini 
gösteren, ülkü Ocaklarından "Amerika ve Rusya'ya 
karşı ortak cephe önerisi" alan ve "iki süpe! devlet"e 
karşı olduklarını söyleyen süper goşistler. Biraz önce 
ülkücü ö!!renci görünümündeki kişilerin faşizmin 
vurucu gücü lumpenier oldu!!unu söyiemiştik. Anar
şizm ve goşizmie lumpenlik arasındaki ilişki zaten 
biliniyordu ; "Da!! dalıa kavuşmaz ama insan insana 
kavuşur." 

"YUMUŞAMA" YA DOCRU 

Günümüzdeki 12 Mart girişimlerini etkileyen 
farklılıkların bir bölümü bunlar. Bugün "genel bir 
yumuşama" dan söz ediliyor. Bu yumuşamada, 
objektif koşullar kadar sosyalist ve demokratik 
örgütlerin bilinçli ve sorumlu tutum ve d�vranışla
rının da payı var. 'Yumuşama belirtileri, "Devlet Bri
fingi"nden sonra başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı 
Korutürk'ün konuşması geldi. Korutürk, genellikle 
beklenilenin aksine "milliyetçili!!in de kimsenin 
tekelinde olmadı!!ı" görüşünü ileri sürdü. CHP, de
mokrasiyi korumak üzere asgari müşterekler üzerinde 
AP'ye "elini uzattı". Feyziol!lu, Meclis Başkanlı!!ı 
seçiminde uzlaşıcı bir '  tutum içine girdi. AP organı 
gazete, "aksi sabit oluncay� kadar Ecevit'in barış 
ça!!ırısının samimi karşılanması" gerekti!!inden söz 
etti, Meclis Başkanlı!!ı seçimindeki çıkmazın MSP'nin 
eseri oldu!!unu söyleyerek Başkanlık işinin 9 Aralık 
günü mutlaka sonuçlanması gerekti!!ini öne sürdü. 

"YUMUŞAMA" NIN GETIREBILECECI 
YANILGlLAR 

Bütün bu gelişmeleri yorumlarken son derece 
dikkatli olmak gerekiyor. Şu anda görünen, Tür
keş'in tecrit edilmiş durumu. Başbu!! artık kendi adı
na konuşmak durumunda kalıyor. Türkeş, MHP 
Yüksek Danışma Kurulu'nda yaptı!!ı konuşmada 
"Ecevit'in yakasını bırakmayaca!!ım" dedi. Bu söz
lerde, ortaklan tarafından taktik nedenlerle yarı
yolda bırakılan insanların sözde "azim" gösterisi 
çabaları yatıyor. 'JUrkeş'in Danışma Kurulunda 
yaptı!!ı konuşma başka açıklıklar da getiriyor. Ko
nuşmanın bir bölümü şöyle: "Ortaklanmızın gücen· 
memelerini rica ederek, güvenlik konusunda gerekli 
tedbirlerin alınması için yaptı�lmlZ bazı teklifleri 
kabul ettirmekte güçlük çekti!!imizi belirtmek zorun· 
dayım" , 

De!!erlendirmede iki aşırı uca gitmemek gere· 
kir. Bu uçlardan biri, sıkıyönetim girişimlerinin en· 
gelıenmesinde sermaye partilerinin arasında do!!abi· 
lecek taktik ya da başka temele dayalı ayrılıkları bü· 
tünüyle yok saymak. Bu çelişkilerden yararlanmama 
lüksüne kapıimak. Bu uç, politikayı reddelmek anla· 
mına geliyor. Politikayı reddetmek ise hareketsizli!!e 
gömülüp olayları seyretmek demek. Ikinci aşırı uç 
ise, sermaye partilerini demokrasi düşmanı olanlarla 
demokrasiden yana olanlar biçiminde ayırmak. Hiç 
unutmamalı, e!!er tezgahlanan Son oyun boşa çıkmış
sa, bunun nedeni MC'nin kimi partilerinin demokrasi· 
den yana olması de!!i!. Sermayenin büyük ve daha 
geniş tabanlı partileriyle terör görevini yüklenen 
labansız küçük partileri arasındaki fark kendini 

demokrasiye karşı alınan tutumda de!!iI, ten geliş
meler karşısındaki manevra gücünde gösteriyor. AP 
bu manevrayı yapabilirken, MHP "ya devlet başa ya 
kuzgun leşe" tavrına yatkın olabiliyor. 

CHP 'nin son banş girişimini bu açıdan de!!er. 
lendirmek gerek. CHP'nin taktik açıdan gerçekçi sa
yılabilecek olan girişimini bekleyen en büyük tehlike, 
bu takti!!in uzun vadeli bir strateji haline gelmesi. 
CHP, MC'nin içindeki ayrılıklan de!!erlendirip, daha 
do!!rusu 'bu farklılıkların başka güçler tarafından 
de!!erlendirilmesini dikkate alıp Türkeş 'in tecriti 
yolunda do!!ru bir taktik adım atmış olabilir. Bu an
lık takti!!in kalıcılaştırılması, yani demokrasinin 
korunmasında AP ile işbirli!!i yapılabilece!!i düşüncesi 
CHP 'yi stratejik bir yanılgıya götürecektir. AP'nin 
demokrasiyi günahı kadar bile sevmemesi nedeniyle. 

UYARlLMASı GEREKENLER 

CHP'nin böyle bir yanılgıya düşmesi hiç de 
uzak bir ihtimal de!!i!. En başta, AP denetiminde bir 
sıkıyönetimin sökmemesi halinde sermayenin günde
minde bir CHP - AP koalisyonunun bekledijti defalar
ca söylendi. üstelik, CHP'yi böyle bir tutuma itme 
çabasını gösteren çevreler de var. Bu çevreler, sosyal 
demokrasinin büyük sermaye damgalı kesimini ya da 
yanını oluşturuyorlar. Somul örnekler bulunabilir. 
Uzun süredir CHP - AP koalisyonunun şampiyonlu· 
!!unu yapanlar, AP'nin demokrasiyi bir kenara itip 
faşizm işportacılı!!ı yapışını bir türlü "anlayamadılar". 
AP'nin böyle bir girişim içinde olabilece!!ine 'inan
mak istemediler"; "ne oluyordu, Demirel şeytana mı 
uymuştu, kim kandırıyordu onu, kötü arkadaşları 
mı?". Bütün bunlar tırmanış haftaları boyunca 
soruldu durdu. Sonunda derin bir oh çekildi: "AP 
lideri Demin!I, konuk oldu!!u Bulgaristan'dan, herşe· 
yin çözümünün yine ancak demokratik sün!çlerle 
bUlunabileee!!in; söylemekten geri kalmıyor"du. 

Şu aşamada söylenebilecekler, bunlar. Kısaca, 
burjuvazi yeni bir faşizm girişiminin gerek karşısın
daki güçlerin kararlılı!!ı gen!kse kendi şiddet araçları
nın bütünlü!!ü açısından bu kez daha güç olduj!unu, 
daha pahalıya oturacal!ını anladı. Sosyalist düşün
cenin, demokratik birikimin toplumun emekçi ke· 
simine ulaşlı!!ı görülüyor. Toplumun büyük bir kesimi 
daha iyi bir gelece!!e, insanların insanca yaşadıkları 
bir toplumun yaratılmasına yönelik düşüncelerin 
etkisinde kalmaktan kurtulamıyor. 
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CHP'nin böyle bir yanılgıya düşmesi 
uzak bir ihtimal de!!i!. En başta, AP denetimi
sıkıyönetimin sökmemesi halinde sermayenin 
minde bir CHP - AP koalisyonunun bekledijti 
ca söylendi. üstelik, CHP'yi böyle bir tutuma 
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AP'nin böyle bir girişim içinde olabilece!!in
mak istemediler"; "ne oluyordu, Demirel 
uymuştu, kim kandırıyordu onu, kötü 
mı?". Bütün bunlar tırmanış haftaları 
soruldu durdu. Sonunda derin bir oh çekildi: 
lideri Demin!I, konuk oldu!!u Bulgaristan'dan, 
yin çözümünün yine ancak demokratik 
bUlunabileee!!in; söylemekten geri kalmıyor"du. 

Şu aşamada söylenebilecekler, bunlar. 
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BEYKOZ DERI VE 
KUNDURA - DA DiRENis 
GREV VE ÖTESi 

BEVKOZ sanayının yolıun oldullu bir 
yerdir.Sanayiin yol!un oldulıu yöre· 
de de sanayi işçisinin yol!un bir şekil· 
de kümelenmesi olal!andır. Yöre· 
de irili ufaklı 7 fabrikada 8.000 işçi 
çalışır. 

Bu fabrikalar arasında Balkanlann 
en büyük kundura fabrikası olan Beykoz 
Deri ve Kundura Fabrikasında i.800 iş· 
çinin işverene karşı yil!itçe direnişi ve 
arkasından yetkili Sendika Oeri·lş 'in 
grev kararı ve işverenin greve karşı lo· 
kavt ilan etmesi bu günlerde kamuoyun· 
da yankılanan konulardan biri oldu. 
Türkiye Işçi Sınıfı hareketine baktı· 
I!lmlZ zaman Beykoz Deri ve Kun· 
dura işçilerinin Işçi Sınıfının ilk direniş 
hareketini 1872 yılında gerçekleştirdik· 
lerini görüyoruz. Bu direnişin sert bir 
şekilde bastırılmaya çalışılmasına ral!· 
men işçiler başarıya ulaşıyorlar. Ve is· 
teklerini alıyorlar. Ve yıl 1975 Beykoz 
Deri ve kundura işçileri 103 yıl sonra 
tekrar direniyorlar. Işverenlerin karşı· 
sına işçi slnıCının en etkin silahlanndan 
biri olan gr .. ile çıkıyorlar. Buna karşı· 
lık işverenin tutumu dil!er işverenlerin 
tutumundan farklı olmuyor. Ilerici 19 iş· 
çı işten atılıyor ve 1800 işçiye karşı 10-
kavt ilan ediliyor. Iktisadi Devlet Teşek
külü olan bu fabrikanın işçisini kapı dı
şan atması, onları açl�a mahkum etme
si, de�1 insan haklannınnayasanın sosyal 
Devlet ill<esine bile tamamen ters bir tu
tumdur. 

I şç i LER NE ISTlvORLAR 

Işçiler ücretlerine zam, sosyal haklar dı
şında işten atılan 19 arkadaşlarının işe 
tekrar alınmasını istiyorlar. Işçi sınıfının 
birlilıinin tüm halkın Demokrasi ve Öz
gürlük Mücadelesinde öncü olacaltı bilin
cindeler. 

Beykoz Deri ve Kundura işçileri 

GREVIN işçi sınıfının bir okulu oldu!!u
nu görüyorlar. Sennayeye karşı en bü
yük gücün işçi sınıfının birlil!i oldu!!unu 
da kavrıyorlar. Tüm çevre fabrikalann 
işçileri ve halk onların haklı davaları ya
nında maddi ve manevi desteklerini tüm 
güçleri ile duyuruyorlar. GREV işçilere 
Devlet mekanizmasının kendilerinin de
!til de, patronların yanında yer a1dl!!ını 
açık bir şekilde gösteriyor. 

isciLERE TAVSiYE : - -

Devlet baskısı ve kaba kuvvet 103 
sene önce olduııu gibi yine sahnede. 
Ama bütün bu baskılara karşı tek �cün 
kendi birlikleri oldul!unu işçiler blUyor
lar, yollannda kararlı bir şekilde yiirü. 
yorlar. Beykoz Deri ve Kundura Cabrika
Si işçilerinin mücadelesi he�n yeni bo
yutlara ulaşan BAGIMS1ZLIK-OEMOK 
RASı VE SOSY ALİZM mücadelesinin 
bölünmez bir parcasıdır. 

BESiN YERiNE BOL MüziK 
"Onlar cahil adamlar", "siz bilim

sel raporlara bakın", "işçi çalıştıl!ı yerin 
salılı!!a uygun olup olmadıl!ını nereden 
bilecek?". Bu sözler bir patronun yada 
onların güdümündeki bir politikacının 
alızından çıkmıyor. Bu sözleri sarfeden, 
Bes-Iş sendikasının Ankara Sular Idaresi 
sayaç bakım ve tamir atelyesindeki tem
silcisiydi. 

ZEHlRLEYICI MI, BOCUCU MU? 

Yüze yakın kişinin çalıştı!!ı atel
yedeki işçiler, işyerinin sa!!lık koşulları
na uymadı!!, gerekçesiyle Bölge Sal!lık 
Müdürlüilü'nden müfettiş istemişlerdi. 
Işyerine denetleme için gelen doktor 
Hüseyin Cahit özkan, atelyede işçilerin 
şikayet ettilti gibi karbon dioksit deilil 
karbon monoksit gaz, oldu!!unu belirt
mişti. Bu gazın zehirleyid delıil bolıucu 
oldulıunu söyleyen doklor işçilere talep 
ettikleri yo!!url ve süt yerine bol müzik 
dinlemeyi lavsiye etmişli. Eskiden ahır 
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olarak kullanıldığı söyleııeıı u u  atölyede 
Işçiler daha iyi çalışma şartları için mü
cadele ederken sendika ise hiç bir şey 
olmamış gibi davranmıştı. 

BIR SENDIKA TEMSILCISI 

Sendika temsilcisinin harekete 
geçmesi için Yürüyü§ muhabirierinin Iş
çilerle röportaja gitmeleri gerekti. Arka
dışlarımızın Bes-Iş sendikasına kayıtlı 
olan ancak sendika temsilcisinin "aptal" 
"saC", "kandırıimış" diye nitelendirdl!!i 
bir işçiyle konuşmaya başlaması ile or
talık karıştı. O anda konuşulan ar· 
kadaşları ile birlikte, dayanışma içerisin
de davranırlarsa birşeyler olabilece!!ini 
aksi halde kaderlerine razı olmaktan 
başka çare olmadı!!ını söylüyordu. Sen
dika ne yapar, sorusuna ise : belki toplu 
iş sözleşmesine bir madde koyar, o sen
dikanın bilecel!i iş diyordu. 

Gerçekten de işçilerin bildikleri Iş 
ile Bes-Iş'çilerin iş lamamen 

farklıydı. Ni teki m işçiler arkadaşlarımı
zı sıcak bir ilgiyle karşılarken, sendika 
temsilcisi onlara saldırıyor, fotolıraf ma· 
kinası ve ses alma cihazlarını tahribe ça
lışıyordu. "Gerçeklerden korkmayalım, 
onları açı!!a çıkaralım, buyrun siz de an
latın" diyordu arkadaşlarım.z. Cevap 
olarak, burada yani işçilerin ortasında 
konuşulmaz deniliyordu. 

" SIZE KARŞI EYLEM YAPACACıZ " 

Sonra ardı arkası gelmeyen tehdit
ler başladı : .. şu andan itibaren olacak
lardan ben sorumlu de!!ilim. Buraya 
anarşi çıkarmaya geldiniz, size aynen 
davranacal!ız. Size ve sizi buraya davet 
edenlere karşı' eylem' yapaca!!ız." Sü
rekli olarak kimin davet etlilıl, kimin ha· 
ber verdilıi soruluyordu. Kimlerdi bu te· 
kerlelıe çomak sokanlar ? Sonra sendi
kacı, muhafızlarıyla birlikte, arkadaş la
rımızı Genel Müdüre götürtü. Genel Mü. 
dürün müdahale edilmemesi emrine rai!-

men sendika temsilcisi ile kısım şefi Pa
lat Arısan arkadaşlarımızı zorla bir oda
ya sokarak banttaki kayıtları sildirdi ve 
makinadaki filmi gaspetti. 

Sendıkacı bir taraftan da söylen
meye devam ediyordu : "Ben sizi kim· 
lerin ça!!ırdı!!ım biliyorum. Onları sen· 
dikadan attıraca!!ım. Onların pirim al· 
masını da önleyecel!im. Hatta işten atıl· 
maları için çalışacai!ım. Onlara şimdiye 
kadar serı davranmadık ama bundan 
sonra günah benden gitti." 

öYLE BIR �ENDlKA ıd ! 

Sendika temsilcisinin sözlerinde ne ka· 
dar samimi ( ! )  oldultunu anlamak için 
fazla beklemek gerekmedi. Bugüne ka· 
dar çeşitli nedenlerle arasının bozuk ol· 
du!!u bazı işçileri elinde hiçbir kanıt 0\' 
madan cezalandırma yoluna gitti. Her 
nasılsa Yürüyüş 'e haber verenler sendika· 
cıya malum olmuştu. Ve herhalde iş�'I '  
leri n gelirini düşürmek işçiyi Bes·lş ııSıı· 
iü savunmanın bir şekli olmalıydı. 

Sendika Oeri·lş 'in 
işverenin greve karşı lo· 

günlerde kamuoyun· 
konulardan biri oldu. 

hareketine baktı· 
Beykoz Deri ve Kun· 

Sınıfının ilk direniş 
yılında gerçekleştirdik· 

direnişin sert bir 
çalışılmasına ral!· 
ulaşıyorlar. Ve is· 

Ve yıl 1975 Beykoz 
işçileri 103 yıl sonra 

Işverenlerin karşı· 
etkin silahlanndan 

ıyorlar. Buna karşı· 
dil!er işverenlerin 

olmuyor. Ilerici 19 iş· 
1800 işçiye karşı 10-

Iktisadi Devlet Teşek
rikanın işçisini kapı dı

açl�a mahkum etme
haklannınnayasanın sosyal 

tamamen ters bir tu

I şç i LER NE ISTlvORLAR 

Işçiler ücretlerine zam, sosyal haklar dı
şında işten atılan 19 arkadaşlarının işe 
tekrar alınmasını istiyorlar. Işçi sınıfının 
birlilıinin tüm halkın Demokrasi ve Öz
gürlük Mücadelesinde öncü olacaltı bilin
cindeler. 

Beykoz Deri ve Kundura işçileri 

GREVIN işçi sınıfının bir okulu oldu!!u
nu görüyorlar. Sennayeye karşı en bü
yük gücün işçi sınıfının birlil!i oldu!!unu 
da kavrıyorlar. Tüm çevre fabrikalann 
işçileri ve halk onların haklı davaları ya
nında maddi ve manevi desteklerini tüm 
güçleri ile duyuruyorlar. GREV işçilere 
Devlet mekanizmasının kendilerinin de
!til de, patronların yanında yer a1dl!!ını 
açık bir şekilde gösteriyor. 

isciLERE TAVSiYTAVSiYTAV E : 
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"işçi çalıştıl!ı yerin 
olmadıl!ını nereden 

bir patronun yada 
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DEWILUXE I şçiLERI : 

EKONOMiK MÜCADELE 
pOLiTiK MÜCADELEYLE 

A YVAN GEVlKALI ızmir'den bildiriyor. 

ızmir'de, eski Bornova yolu .üze
rinde kurulu bir boya fabrikası var. Bu 
fabrikanın 'işvereni yabancı, Avusturya'
lı. Anadol, Renault gibi otomobil fabti· 
kaları için polyester üretiüyor bu !abri· 
kada. Oldukça karlı bir üretim a1aru. Şu 
anda Dewiluxe'de direniş var. 213 işçi 
kararlı, biünçli ve disiplinli olarak sürdü· 
rüyorlar eylemlerini. "Namus davası bu" 
diyorlar. Ve ekliyorlar: "Gerektij!inde, 
sırtımızdaki elbiseleri satıp sonuna ka· 
dar götürecej!iz bu işi." 

BIR MÜHENDIS VE BIR Işçi 

Olayın çıkış nedeni şöyle : lşye· 
rinde çalışan kimya mühendislerinden 
biri çay ocağında görevli bir işçi kıza 
hakaret eder. Bunun üzerine olaylar geli· 
şir. Hakarete uğrayan Emine Boğa şöyle 
diyor : " İki kız arkadaş çay kısmında 
çalışıyoruz. Memurlara çay veriyoruz. 
Bir arkadaş, mühendis Yücel Tanrıverdi'· 
ye çay götürmüş. çay soj!ukmuş, mü· 
hendis beni çaj!ırttı. Ben o sırada yok· 
tum, hemen gidernedim. Daha sonra git· 
tiğimde, kızdı, bağırdı bana. 'Terbiyesiz' 
dedi. Nedenini sorduğumda, 'senin tet· 
biye dediğin şey sadece insanın apışara· 
sında olmaz' dedi ve ağır hakaretlerde 
bulundu." 

Anlaşılan, kadın denilince Bay 
Tanrıverdi'nin aklına elini sıcak sudan 
soğuk suya sokmayan cicili burjuva ka· 
dınları geliyor ki, bir işçi kız karşısında 
asgari nezaket kurallarını dahi unutabili· 
yor. Ne var ki, Bay Tanrıverdi 'nin baj!1ı 
olduğu Kimya Mühendisleri Odası öyle 
düşünmüyor ve ihraç istemi ile tedbirli 
olarak Disiplin Kurulu'na sevkediyor 
kendisini. 

IŞVEREN : "OLUR BÖYLE ŞEYLER " 

İşverinin tutumu ise tam bir ko· 
medi. "Olur böyle şeyler " diyor işçile· 
re. "Bu bir ağabey·kardeş münasebeti· 
dir. Ağabeyidir onun, herşeyi söyler" 
Ama işçiler kesin kararlıdır : ' llütün iş· 
çilerin önünde özür dilemedikçe bitmez 
bu di�eniş" diyoriar. 

Olaylar bu kadaria da kalmıyor. 
Uzlaştırma görüşmeleri devam ederken, 
işveren, içlerinde üç sendika temsilcisi 
ve hakarete uj!rayan işçi kız da olmak 
üzere 29 işçiyi kapının önüne bırakıveri· 
yor. Böylece hakaretle başlayan geliş· 
meler, işgüvenliği taleplerini de kapsa· 
yarak devam ediyor. İşçilerin bağlı bu· 
lunduğu Petrol·İş sendikası Mali Sekre· 
teri, "Işverenin 29 arkadaşımızı gözünü 
kırpmadan sokağa atması, işgüvenliğinin 
bulunmadığını göstermiştir bize " di· 
yor. 

YAYıNLARı 
) 

Broşür Dizisi 

7. LENİN 

BILINÇ DÜZEYI YÜKSEK 

Işçilerin hepsi ne yaptıklarını biliyorlar. 
" Biz Dewiluxe Işçileri kendimizi Tür· 
kiye İşçi sınıfından, giderek dünya işçi 
sınıfından ayrı düşünmüyoruz. Nasıl 
Sungurlar ve diğer işyerlerindeki arka· 
daşlarırnızın direnişleri sadece kendjleri· 
ni ilgilendirmiyorduysa aynı şekilde bi· 
zim hareketimiz de Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin bir parçasıdır." diyorlar: 

Işçi sınıfı hareketi üzerine soyut 
sözler söylemekten öte birşey yapma_ 

mücadele vermenin bIzleri kurtarmaya: 
cağını biliyoruz. Ekonomik mücadelenin 
politik mücadaleyle tamamlanması ge· 
rektij!ine inanıyoruz. " diyorlar. 

Civar fabrikalarda çalışan işçiier 
öğle paydoslarında Dewiluxe işyerine gi· 
dip direnişteki işçilerle dayanışma için· 
de olduklarını gösteriyorlar. 

ACIL GöREV 

Sendikanın İzmir Şube Başkanı 
özcan Tüzün "Namus direnişi bu, onur 
direnişi" diyor. İlginç görüşleri var Tü· 
zün'ün. Referandumun yasallaşmasını, 
işkollarının 16 'ya indirilmesini istiyor. 
"İşçi sınıfını ekonomik mücadele sınırla· 
n içine hapsedenler, politik mücadeleyi 
reddedenler sahtekardır " diyor. Ve ekli· 
yor : "İşçi sınıfının yalnızca ekonomik 
mücadele örgütlerine güvenip sendikalar 
ile mevcut düzenin değiştirileblleceğini 
sanmak ham hayaldir. İşçi sımCı ve müt· 
tefiki emekçi sınıflar, kendi politik ör· 
gütleri ile mücadele vermeJldirJer. Bugün. 
kü Ril görev de MC koalisyonunun bir 
an önce iktidardan düşürülerek erken se· 
çime gidilmesidir. Bugünkü bunalımdaİı 
kurtulunması, işçi sınıfının ekonomik ve 
demokratik taleplerinin çözüme ulaşabii. 
mesi ve MC iktidarının faşist tırmanışına 
son 

,�
erilebilmesi için izlenecek yol bu. 

dur. 

Necatibey Cad. Sezenler Sok. No. 2 / 18 Ye'nişehir / Ankara 

, 2r LENİN 
Militan Maddecilik (1Ukendi )  
(Tükendi. 2 .  Baskı yapılıyor ) 4. - TL 

Devrim Günleri 1905 4. ii TL (yeni çıktı ) ı. LENİN 

6. LENİN 
Sosyalist Parti ve Partisiz Devrimcilik 4. - TL ( yeni çıktı ) 

5. LE DUAN 
Devrim Sürecinde Kadın ve Gençlik 4. - TL 

4. LE DUAN 
İdeolOjik Mlicadele ve Propaganda 4. - TL 

3. LE DUAN 
Toplumda İdeolojik Çalışma 4. - TL 

Toplumda Siyasi Eğitim 
(Tükendi. 2. Baskı yapılıyor ) 

OCAK AYıNDA ÇıKıYOR. 
Büyiik Boy 

LENİN 

4. - TL 

Devrimci Proletaryanın Demokratik Görevleri 
ve Siyasi Grev. 

LENİN 
Proletarya Enternasyonalizmi 
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IŞVEREN : "OLUR BÖYLE ŞEYLER " 

İşverinin tutumu ise tam bir ko· 
medi. "Olur böyle şeyler " diyor işçile· 
re. "Bu bir ağabey·kardeş münasebeti· 
dir. Ağabeyidir onun, herşeyi söyler" 
Ama işçiler kesin kararlıdır : ' llütün iş· 
çilerin önünde özür dilemedikçe bitmez 
bu di�eniş" diyoriar. 

Olaylar bu kadaria da kalmıyor. 
Uzlaştırma görüşmeleri devam ederken, 
işveren, içlerinde üç sendika temsilcisi 
ve hakarete uj!rayan işçi kız da olmak 
üzere 29 işçiyi kapının önüne bırakıveri· 
yor. Böylece hakaretle başlayan geliş· 
meler, işgüvenliği taleplerini de kapsa· 
yarak devam ediyor. İşçilerin bağlı bu· 
lunduğu Petrol·İş sendikası Mali Sekre· 
teri, "Işverenin 29 arkadaşımızı gözünü 
kırpmadan sokağa atması, işgüvenliğinin 
bulunmadığını göstermiştir bize " di· 
yor. 
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FKP NiN 2 2 �  KONGRESi : 

KO - - iSTlER 
FRANSA iciN 

Fransız Komünist Partisi (FKP) 22. 
Kongresi 4 . 8 Şubat 1976 'da toplana· 
cak. Parti Merkez Komitesinin 5 . 8 
Kasım tarihli toplantısı sonunda Kong· 
re 'ye sunulacak karar belgesi tasarısı 
kamuoyuna açıklandı ve üyelerin tartıŞ' 
masına açıldı. Parti yayın organlannda 
"Tartışma Kürsü"leri açıldı. Yürüyüş'ün 
16. sayfasında üç FKP üyesiyle söz ko· 
nusu belge üzerinde yapılmış bir görüş· 
meyi bulacaksınız. ön tasarı ' 'Komünist· 
ler Fransa için ne istiyor?" başlı!!ını ta· 
şıyor. 

ön tasarıyı hazırlayan komisyon 
raporunda da belirtildiği üzere, söz ko· 
nusu belge partinin kısa dönem görev· 
lerini belirleyecek bir karar tasansı 
de!!i!. Ne de partinin teorik yaklaşımı· 
nı açıklayan bir tez. Hükümet prog· 
ramı niteli!!i de taşımıyor. çünkü şu 
anda geçerli bir program var. Ancak 
tasarı, kongre çalışmalarına temel ola· 
ca!!ı gibi, kongrede alaca!!ı biçim ile 
de kalıcı bir belge olması isteniyor. 

ön tasarı FKP için yeni bir stra· 
teji önermiyor. Göstergeler, bunalım i· 
çindeki Fransa'da sorunların çözümü 
için toplumun de!!iştirilmesi gere!!i ve 
bu yönde komünistlerin önerilerinin bir 
kez daha ve açıklıkla ortaya konuldu!!u 
izlenimini veriyor. Tartışmaya sunulan 
metnin açık, soyut olmayan, günlük 
dilde kaleme alınması ve Marksist 
terminolojinin teknik düzeyde kullanıl· 
mamasına özen gösterilmesi de dikkate 
alınırsa, amacın üyeler kadar geniş 
halk yı!!ınlanna da seslenme k oldu!!u 
söylenebilir. 

-

iSTiYOR 
"BUNALlM"A KARŞI 

"DAHA ADIL YAŞAM" 

Ön tasarı dört bölümden oluşuyor. 
"Fransızlar ve Bunalım" başlıklı birinci 
bölümde, Fransa'nın gelişmiş modern 
bir ülke oldu!!u, yetenekli ve azimU 
halkın büyük zenginlikler üretti!!i, ancak 
bu zenginliklerden çok büyük kesimin 
yararlanamadı!!ı, emekçiler ve halkın 
yaşam koşullarının gereken düzeyde 
olmadı!!ı anlatılıyor. 

"Iki yüzyıl önce büyük demokra· 
tik devrim" yapan ülkede, büyük burju· 
vazinin, patronlann özgürlüklere saldır· 
dı!!ı, demokratik işçi hareketini baskı 
altında tuttuj!u, ülkenin içinde bulun· 
duj!u bunalım nedeniyle durumun da· 
ha da kötiileşti!!i söylenerek ; "toplumun 
ekonomik, sosyal ve politik yapısının, 
ekonomik gelişmenin, ulusal kalkınma· 
nın işçilerin ve halkın hayati gereksin
melerine uygun olmadı!!ı" ve bu toplu
mun de�işmesi gerektiıli belirtiliyor. 

"Daha Bir Güven Içinde, Daha Adil 
ve Iyi Yaşam" başlıklı 2. bölümde kuru· 
lacak toplumun sosyalist bir toplum 
olaca!!ı, komünistıerin amaçlarının "e· 
mekçilerin ihtiyaç ve özlemlerin, Fran· 
sa'nın olanak ve koşullanna" uygun, 
gerçekçi bir toplum kurmak oldullu 
söylenerek, bu yeni toplumun nitelik· 
leri Fransa somutunda anlatılıyor. 

"Sosyalizme Demokratik Geçiş" 

başlıklı 3. bölümde ise bu yeni topluma 
ulaşmak için, "birkaç tekelci grubun· 
yerine ulusun tümünün ekonomik ve 
toplumsal gelişmeye egemen olması, . . .  
otaritarizm ve büyük sermayenin siyasi 
sözcülerinin keyfi yönetiminden en ge· 
niş, herkes için bir demokrasiye geçiı· 
mesi" gerekti!!i; Ortak Program 'ın bu 
yolda ileri bir adım olaca!!ı; FKP 'nin 
mücadelede eylemlerinin başına, halkın 
çollunlu!!unun Ortak Program 'a deste· 
!!inin kazanılması ve kararlılıkla bu 
programı uygulayacak "Demokratik Bir· 
lik" hükümetinin iş başına gelmesini 
koydu!!u anlatılıyor. "tleri demokrasi" 
ile, "o zamana kadar söz konusu olma· 
yan ve ülkeyi geliştiren bir siyasi, ekono· 
mik demokrasi "ye ulaşılacak. Bu dene· 
yimin demokrasiyi daha da ilerleterek 
sosyalizme geçişi salllayacallına komü· 
nistlerin inancı vurgulanıyor; çünkü 
"sosyalizm ekonomik, soSyal ve siyasi 
yaşamın sürekli demokratikleştirilmesi, 
sonuna kadar götürülmüş demokrasi
dir" . "Toplumun değiştirilerek sosya
list bir Fransa'nın kurulması ancak Fran· 
sa halkının demokratik eseri" olabilir. 

FKP'nin "hareketli azınlıklar" teo· 
risi ile, kararlı küçük burjuva gruplann 
halk yığınlarını iterek devrime ulaşı· 
lacağı görüşünü "reddettiği", bu yolun 
"macera ve yenilgi" yolu olduj!u gibi; 
sıksık görüldüğü üzere, "gerici iktidar· 
ların yararına ve baskı politikaların� 

"RİR İŞYERİNDE PAYDOS ANINDA GAZETE SATIŞI VE BİLDİRİ DAGITIMl 
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hizmet eden provokasyon yolu" da ol· 
du!!u eklenmekte_ 

Ancak, "sömürücü büyük burjuvazi· 
nin egemenliğinden ve ayncalıkların· 
dan kendi arzusu ile vazgeçmeyece!!i, 
bu egemenlilli korumak veya tekrar ele 
geçirmek için her zaman bütün yollara 
başvuracağı, ... Şili ve Portekiz'deki 
acı deneyimler" de hatırlatılarak anla
tılıyor. Bunun için emekçilerin, geniş 
halk yı!!ınlarının 5 yada 7 yılda bir kez 
oy kullanma ile yetinemeyecekleri, tüm 
alarılarda mücadele etmek gerelli ve 
gericilerin yasa dıŞı, yıkıcı, şiddet ey· 
lemlerini örılemek zorunluluğu belirtile· 
rek, örgütlü mücadele dışında bir yol 
olmadı!!ı söyleniyor. 

Komünistlerin reformistlerden, top· 
lumu değiştirme, sosyalizmi kurmada 
inançlı olma yetenekleriyle ayrıldık· 
ları, ancak "devrimin şiddet ile eş an· 
lamlı olmadığı belirtildikten sonra, 
"Fransa işçi sınıfına ve halkına eylem· 
leriyle sosyalizme doğru özgürlük ve 
barış içinde bir demokratik ilerleme" 
önerilmekte. "Çünkü çağırnız Fransa'· 
sında devrim yolları demokrasi ile 
özdeşleşmiştir". Uluslararası durum da 
incelenerek, emperyalizmin gerileyişiyle 
Fransa'da sosyalizme barışçı ve demok· 
ratik geçişin ' başarılı olma şartları oldu· 
j!u söyleniyor. 

"Fransa renklerinde bir sosyalizm " 
ara başlığı ile bu bölümde son olarak 
Fransa'da sosyalizmin diğer ülkelerde 
sosyalizmin kuruluş deneyimlerinden de 
dersler çıkararak, "bilimsel sosyalizmin 
ilkeleri, ulusal ve tarihi an'ın gerçekle· 
rine göre kurulaca!!ı" belirtiliyor. 

" DEClşIMIN GÜÇLERI" 

"De!!işimin güçleri" başlıklı son bö· 
lümde, kitle mücadelelerinin yönetici 
gücünün işçi sınıfı oldu!!u, işçi sınıfı· 
nın toplumsal yaşantıda hayati önemi 
oldu!!u ve buna karşılık ülke işleri 
yönetiminden nasıl uzak tutuldu!!u 
anlatılmakta. De!!işim için ise, geniş 
halk tabakalarının birti!!inin gere!!i ve 
bu nların mücadeleye giderek daha fazla 
katıldıkları görüşü belirtilmekte. 

Yeni toplum için mücadelede hal· 
kın güçlü, uyanık ve mUcadeleci bir öncü 
partisi olması gerektiği, bu partinin 
ise FKP oldOğu söylenerek: "öncü 
rolü {ermaıı/arla alınmaz, emekçilerin, 
halk yığınlarının günlük yaşamlannda 
politik keskin görüşlülük, fedakarlık ve 
kararlılıkla elde edilir" deniyor. 

FKP'nin mücadelelerde her zaman 
en önde olduğu anlatılarak, " büyük 
mücadeleler bizi bekliyor. Işçiler ve 
tüm halkımız için, zamanımlZın büyük 
devrimci Parti'sinin gücü, etkinli!!i, on· 
ların başarıya ulaşmalarının, Fransanın 
demokralik ve sosyalist gelece�inin gü. 
vencesidir" söıleriyle belge sonuçlanı
yor. 

Tasarı metni partinin örgüt ve yayın 
organlarında tartışılmakla. Son biçimini 
kongrede alacak. Ancak tartışma ve 
sonuçlarının Fransa'nın siyasal yaşamın· 
da etkin olaca!!ı şimdiden anlaşılıyor. 

hazırlayan komisyon 
belirtildiği üzere, söz ko· 

kısa dönem görev· 
bir karar tasansı 

partinin teorik yaklaşımı· 
tez. Hükümet prog· 

taşımıyor. çünkü şu 
program var. Ancak 

çalışmalarına temel ola· 
alaca!!ı biçim ile 

belge olması isteniyor. 
için yeni bir stra· 

Göstergeler, bunalım i· 
sorunların çözümü 

de!!iştirilmesi gere!!i ve 
komünistlerin önerilerinin bir 

açıklıkla ortaya konuldu!!u 
Tartışmaya sunulan 

soyut olmayan, günlük 
alınması ve Marksist 

teknik düzeyde kullanıl· 
gösterilmesi de dikkate 

üyeler kadar geniş 
seslenme k oldu!!u 

yararlanamadı!!ı, emekçiler ve halkın 
yaşam koşullarının gereken düzeyde 
olmadı!!ı anlatılıyor. 

"Iki yüzyıl önce büyük demokra· 
tik devrim" yapan ülkede, büyük burju· 
vazinin, patronlann özgürlüklere saldır· 
dı!!ı, demokratik işçi hareketini baskı 
altında tuttuj!u, ülkenin içinde bulun· 
duj!u bunalım nedeniyle durumun da· 
ha da kötiileşti!!i söylenerek ; "toplumun 
ekonomik, sosyal ve politik yapısının, 
ekonomik gelişmenin, ulusal kalkınma· 
nın işçilerin ve halkın hayati gereksin
melerine uygun olmadı!!ı" ve bu toplu
mun de�işmesi gerektiıli belirtiliyor. 

"Daha Bir Güven Içinde, Daha Adil 
ve Iyi Yaşam" başlıklı 2. bölümde kuru· 
lacak toplumun sosyalist bir toplum 
olaca!!ı, komünistıerin amaçlarının "e· 
mekçilerin ihtiyaç ve özlemlerin, Fran· 
sa'nın olanak ve koşullanna" uygun, 
gerçekçi bir toplum kurmak oldullu 
söylenerek, bu yeni toplumun nitelik· 
leri Fransa somutunda anlatılıyor. 

"Sosyalizme Demokratik Geçiş" 

yolda olaca!!ı; 
mücadelede eylemlerinin başına, halkın 
çollunlu!!unun Ortak Program 'a deste· 
!!inin kazanılması ve kararlılıkla bu 
programı uygulayacak "Demokratik Bir· 
lik" hükümetinin iş başına gelmesini 
koydu!!u anlatılıyor. "tleri demokrasi" 
ile, "o zamana kadar söz konusu olma· 
yan ve ülkeyi geliştiren bir siyasi, ekono· 
mik demokrasi "ye ulaşılacak. Bu dene· 
yimin demokrasiyi daha da ilerleterek 
sosyalizme geçişi salllayacallına komü· 
nistlerin inancı vurgulanıyor; çünkü 
"sosyalizm ekonomik, soSyal ve siyasi 
yaşamın sürekli demokratikleştirilmesi, 
sonuna kadar götürülmüş demokrasi
dir" . "Toplumun değiştirilerek sosya
list bir Fransa'nın kurulması ancak Fran· 
sa halkının demokratik eseri" olabilir. 

FKP'nin "hareketli azınlıklar" teo· 
risi ile, kararlı küçük burjuva gruplann 
halk yığınlarını iterek devrime ulaşı· 
lacağı görüşünü "reddettiği", bu yolun 
"macera ve yenilgi" yolu olduj!u gibi; 
sıksık görüldüğü üzere, "gerici iktidar· 
ların yararına ve baskı politikaların� 
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DEVRiMCi 
TÜM MÜCADELE 

ZORUNDADıR 
Dr, STEPAN TITARENKO 

Milyonlarca ve milyonlarca insan, toplumsal hayatın en yüksek şekillerine 
yalnız sosyalizm yollarıyla ulaşılabildiğini gün geçtikçe daha iyi anlamaktadır. 
Bu amaca nasıl varılabilir? Toplumun sosyal bakımdan yenilenmesi süreci, ile· 
ride nasıl gelişecek ? Bunun için silahlı savaşa girişmek mi yoksa emekçilerin 
iktidara geçmeleri için barışçı yolda yürümeleri mi gerekecek? 

Bu sorulara kısaca şu cevap verilebilir : Bu, somut duruma, sınıf güçleri
nin gerçek oranına ve sömürücü sınıfların hareket tarzına bağlı bir şeydir. Bu· 
gün dünyada öyle bir durum meydana gelmiştir ki, bazı ülkeler, iç savaş yapma· 
dan barış yoluyla sosyalizme geçebilirler. Çünkü kapitalizmle sosyalizm ara· 
sındaki güç oranı, sosyalizmin yararına değişmiştir. Emperyalizm kaybetmiş 
olduğu tarihi teşebbüsü artık geri alamaz, çağdaş dünyanın gelişmesi süreci· 
ni geriye döndüremez, Bugün dünya sosyalist sistemi,  uluslararası işçi sınıfi, 
tüm devrimci güçler, insanlığa başlıca gelişme yolunu göstermektedirier. 

BUR] UVAZjNIN ÇARPıTMALARı KARŞıSıNDA 
MARX VE LENjN 

Burjuva propagandası, sömürülen sınıfların her çeşit koşullarda, fikirleri· 
ni uygulamak üzere, silahlı isyana ve zorbalığa başvurmak i stediklerini, bunu 
kendilerine Marks ile Lenin'in öğrettiğini iddia edip duruyorlar. 

Bu, tabii uydurmadan başka bir şey değildir. Çünkü Marks ile Lenin, işçi 
sınıfına, savaşta somut durumu gözönünde bulundurmak ve en etkili yoldan 
yararlanmak gerektiğini öğretmişlerdi. 

Örneğin, 1 871  yılında Marks "The World" gazetesi muhabirinin soruları· 
nı cevaplandırırken şunları belirtmişti : "Tüm ülkelerden işçilere, aynı tür si· 
yasi savaşı yapma direktifi verilemez. Barışçı propaganda amaca hızlı ve doğ
ru yolla ulaştırabilecek olursa, bu durumda isyan ve ayaklanma, akılsızca bir 
hareket olur. "Öte yandan Marks şu hususa da dikkati çekmişti : Pek çok çe· 
şit baskı kanunları ve sınıflar arasında çok derin çelişkilerin olduğu yerlerde 
sosyal savaşın çıkması, kaçınılmaz olabilir. 

Aynı tutumu savunan Lenin daha geçen yüzyılın sonlarında reformistleri 
eleştirirken bu hususta şunları yazmıştı : "Tabii işçi sınıfı iktidara barış yo· 
luyla geçmeyi tercih ederdi, fakat burjuvazinin proleterlere barış yoluyla ta
vizlerde bulunmayacağı ve zorbalığa başvuracağı olasılığı vardır. O zaman iş· 
çi sınıfının, amacına ulaşmak için devrimden başka yolu kalmıyacaktır." 

Lenin işçi sınıfını zafere götüren yolun yalnız silahlı savaştan geçtiğini 
iddia eden "solcu" komünistleri de eleştirmişti (1918). Bu sözüm ona "solcu" 
komünistler, Sovyet Cumhuriyeti'nin, dünya devrimini itelemek için muhak
kak Alman emperyalizmine karşı savaşa başlamasını istiyorlardı. Lenin bu ko· 
nuda şunları yazmıştı : "Bu teori, silahlı isyanın her zaman ve her çeşit şart· 
larda vazgeçilmez bir savaş şekli olduğu görüşü demek olur." 

SAC; VE SOL SAPMALARA KARŞI 

Lenin, proletaryanın egemenliği ele geçirmesi için herhangi bir savaş yo
lunu seçmesi gerektiği fikrini hiç bir zaman desteklememişti, şu veya bu ko· 
şula bağlı olarak, gerek barışçı gerekse barışçı olmayan savaş yollarının seçil· 
mesi gerektiğini belirtiyordu. Yalnızca savaş yolunun tercih edilmesi, muhak
kak sağcı veya "solcu" oporıunizme götürür. Yalnız barışçı mücadele yolunu 
propaganda eden sağcı oportunistlere, reformistlere göre, bu mücadele yolu, 
gerçekte sınıf savaşından vazgeçme ve sınıfsal işbirliğinin propagandası demek 
oluyor. "Solcu" oportunistlere gelince bunlar, somut koşullara önem verme· 
den sadece silahlı savaşı desteklerler, başka tür savaş yollarını reddederler ve 
bu yolların emperyalizme karşı savaşta, proleteryayı siliihslZlandırdığını id· 
dia ederler. 

SOVYET DENEYI 

"Solcu" doktrinörlerin kanıtlarından biri şudur: Her çeşit barışçı müca· 
dele yolu, işçi sınıfının zaferi yararına devrimci :durumdan yararlanma 

imkanını ortadan kaldırır. Bu kanıt tarihin mantığına ve olaylarına ters düşer. 
Örneğin, Rusya'da Şubat Burjuva Demokrat Devrimi ile Ekim Sosyalist Dev

rimi arasındaki dönemi hatırlatalım. Burada 8 ay içinde bir gün bile devrimci 
durum sona ermemişti. Oysa Lenin ve Bolşevik Partisi, türlü savaş şekillerine 
ve yollarına bu arada propagandaya, ajitasyona, barışçı gösterilere, çeşitli 
kitlevi örgütlere katılma yoluna genişçe başvurmuşlardı. üstelik Bolşevikler, 
ilk 4 ay içinde yani 4 Temmuz 1917  yılına kadar, devrimi barışçı yönde 
geliştirme çabasında bulunmuşlardı. 

O zaman Rusya'da iki iktidar (Geçiçi Burjuva hükümeti, I şçi Asker ve 
Köylü Milletvekilleri Sovyeti)vardı. Bu koşullarda burjuva devriminden sosya· 
list devrime barış yoluyla geçilebili rdi, çünkü ülkenin silahlı güçleri, Sovyetle
re tabi idiler. Geçiçi hükümet merkezi Sovyetlerin rızası olmadan, hiç bir as
keri harekata girişemezdi. Tüm iktidarın Sovyetlerin elinde bulunduğu koşul· 
larda, devrimi silaha sarılmadan barış yoluyla geliştirmek mümkündü. Bolşe· 
vikler asıl bunu hesaba katarak şu sloganı ileri sürmüşlerdi: "Tüm egemenlik 
Sovyetlere ait olmalı !"  

27 Şubat'tan 4 Temmuz'a kadar süren dönemde bu gibi gelişme yolu 
mümkün ve arzu edilirdi. Bolşevikler, yalnız, geçiçi hükümetin o zamanki Sov· 
yetlerin yönetiminde bulunan menşevik ve SR (Es Erlerin) uzlaştırıcı partile· 
rinin faal desteğiyle silahlı zorbalığa başvurduğu zaman, yani Temmuz ayın· 
dan sonra isyana bavurmayı kararlaştırmışlardı. 

BARıŞÇı YOL ZORLANıYOR 

191 7'yılı sonbaharının başlarına doğru, bolşevikler Petrograd ile Mosko· 
va Sovyetlerinde çoğunluğu kazandıktan sonra, ülkenin" her tarafında halk 
devrimi geliştiğinde ve işçi sınıfının iktidara geçmesi için uygun koşullar ''ol· 
gunlaştığında, Lenin uzlaşmanın mümkün olduğu, yani Temmuz ayından ön
ce ileri sürülen talebe dönmenin mümkün olduğu sorununu ileri sürmiiştü . .Le· 
nin'e göre bu uzlaşmadan maksat, devrimin gelişmesine barışçı mahiyet ver· 
mek çabasında bir kez daha bulunmaktı. Lenin'in belirttiğine göre , yalnızca 
devrimci yöntemlerin taraftarları olan bolşevikler devrimin barış yoluyla ge' 
lişmesi amacıyla tarihte pek ender görülen ve son derece değerli olan böyle 
uzlaşmaya varabilirler. 

Fakat çok geçmeden uzlaşmanın imkansız olduğu anlaşılmıştı, çünkü 
menşeviklerle SR'Ier burjuvaziyle pek sıkı bağlar kurmuş bulunuyorlardı. Bol· 
şevikler Partisi, halk kitlelerini siliihlı isyana hazırlamak zorunda kalmıştı. Bu 
isyan, başarıyla sonuçlanmıştı. Geçiçi hükümet devriimiş, sosyalist devrim za· 
fer kazanmıştı. Bolşeviklerin taktiği yani savaş usullerini ve şekillerini, somut 
duruma göre birleştirme taktiği hayati gücünü parlak surette göstermişti. 

BELIRLEYICI OLAN, SOMUT KOŞULLARDIR 

Değişen duruma, koşulları, yeri ve zamanı hesaba katmadan herhangi bir 
savaş yoluna körükörüne bağlanmak, çok kötü sonuçlar doğurabilir. Kişileri 
geçersiz sebeplerle ya da sebepsiz olarak silah kullanmaya çağıran, devrimci 
olamaz. Gerçek bir devrimci, reel olayların gidişine bakar, hayatta neden baş· 
ka türlü değil de, böyle olduğunu anlamaya çalışır ve buna göre en etkili so· 
nuçları verebilecek mücadele yolunu seçer. 

Çağdaş aşamada, bazı ülkelerde sosyalist devrim, iç savaş yapılmadan ba· 
rış yoluyla zafer kazanabilir. Bununla beraber barışçı olmayan yollara da baş· 
vurulabilir. Lenin'in belirttiğine göre, devrimci sınıf amaçlarına ulaşmak için 
her çeşit toplumsal çalışmayı yürütebilmelidir. 

"Başka sınıfların durumunda, irademize bağlı olmayandeğişiklikler olur· 
sa bu halde gündeme, hiç bilmediğimiz bir faaliyet şekli dahil edilebilir, böy' 
le bir durumda tüm savaş yöntemlerini bilmezsek, son derece büyük, bazan da 
çözücü yenilgiye uğrayabiliriz." 
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yollarıyla ulaşılabildiğini gün geçtikçe daha iyi anlamaktadır. 
varılabilir? Toplumun sosyal bakımdan yenilenmesi esi es süreci, ile· 

Bunun için silahlı savaşa girişmek mi yoksa emekçilerin 
barışçı yolda yürümeleri mi gerekecek? 
şu cevap verilebilir : Bu, somut duruma, sınıf güçleri

sömürücü sınıfların hareket tarzına bağlı bir şeydir. Bu· 
durum medurum medurum ydana gelmiştir ki, bazı ülkeler, iç savaş yapma· 

sosyalizme geçebilirler. Çünkü kapitalizmle sosyalizm ara· 
sosyalizmin yararına değişmiştir. Emperyalizm kaybetmiş 

teşebbüsü artık geri alamaz, çağdaş dünyanın gelişmesi süreci· 
Bugün dünya sosyalist sistemi,  uluslararası işçi sınıfi, 

insanlığa başlıca gelişme yolunu göstermektedirier. 

UVAZjNIN ÇARPıTMALARı KARŞıSıNDA 
MARX VE LENjN 

propagandası, sömürülen sınıfların her çeşit koşullarda, fikirleri· 
silahlı isyana ve zorbalığa başvurmak i stediklerini, bunu 
Lenin'in öğrettiğini iddia edip duruyorlar. 
adan başka bir şey değildir. Çünkü Marks ile Lenin, işçi 

durumu gözönünde bulundurmak ve en etkili yoldan 
öğretmişlerdi. 

yılında Marks "The World" gazetesi muhabirinin soruları· 
cevaplandırırken şunları belirtmişti : "Tüm ülkelerden işçilere, aynı tür si· 

direktifi verilemez. Barışçı propaganda amaca hızlı ve doğ
olursa, bu durumda isyan ve ayaklanma, akılsızca bir 

yandan Marks şu hususa da dikkati çekmişti : Pek çok çe· 
sınıflar arasında çok derin çelişkilerin olduğu yerlerde 
kaçınılmaz olabilir. 

savunan Lenin daha geçen yüzyılın sonlarında reformistleri 
şunları yazmıştı : "Tabii işçi sınıfı iktidara barış yo· 

ederdi, fakat burjuvazinin proleterlere barış yoluyla ta
ve zorbalığa başvuracağı olasılığı vardır. O zaman iş· 

ulaşmak için devrimden başka yolu kalmıyacaktır." 
zafere götüren yolun yalnız silahlı savaştan geçtiğini 

komünistleri de eleştirmişti (1918). Bu sözüm ona "solcu" 
Cumhuriyeti'nin, dünya devrimini itelemek için muhak

peryalizmine karşı savaşa başlamasını istiyorlardı. Lenin bu ko· 
"Bu teori, silahlı isyanın her zaman ve her çeşit şart· 

savaş şekli olduğu görüşü demek olur." 

SAC; VE SOL SAPMALARA KARŞI 

proletaryanın egemenliği ele geçirmesi için herhangi bir savaş yo
fikrini hiç bir zaman desteklememişti, şu veya bu ko· 
barışçı gerekse barışçı olmayan savaş yollarının seçil· 

belirtiyordu. Yalnızca savaş yolunun tercih edilmesi, muhak
oporıunizme götürür. Yalnız barışçı mücadele yolunu 
oportunistlere, reformistlere göre, bu mücadele yolu, 

savaşından vazgeçme ve sınıfsal işbirliğinin propagandası demek 
oportunistlere gelince bunlar, somut koşullara önem verme· 

savaşı desteklerler, başka tür savaş yollarını reddederler ve 
peryalizme karşı savaşta, proleteryayı siliihslZlandırdığını id· 

SOVYET DENEYI 

Örneğin, Rusya'da Şubat Burjuva Demokrat Devrimi ile Ekim 
rimi arasındaki dönemi hatırlatalım. Burada 8 ay içinde bir gün 
durum sona ermemişti. Oysa Lenin ve Bolşevik Partisi, türlü 
ve yollarına bu arada propagandaya, ajitasyona, barışçı gösterilere, 
kitlevi örgütlere katılma yoluna genişçe başvurmuşlardı. üstelik 
ilk 4 ay içinde yani 4 Temmuz 1917  yılına kadar, devrim
geliştirme çabasında bulunmuşlardı. 

O zaman Rusya'da iki iktidar (Geçiçi Burjuva hükümeti, 
Köylü Milletvekilleri Sovyeti)vardı. Bu koşullarda burjuva devrim
list devrime barış yoluyla geçilebili rdi, çünkü ülkenin silahlı güçleri, 
re tabi idiler. Geçiçi hükümet merkezi Sovyetlerin rızası olm
keri harekata girişemezdi. Tüm iktidarın Sovyetlerin elinde bulunduğu 
larda, devrimi silaha sarılmadan barış yoluyla geliştirmek mü
vikler asıl bunu hesaba katarak şu sloganı ileri sürmüşlerdi: 
Sovyetlere ait olmalı !"  

27 Şubat'tan 4 Temmuz'a kadar süren dönemde bu gibi 
mümkün ve arzu edilirdi. Bolşevikler, yalnız, geçiçi hükümetin 
yetlerin yönetiminde bulunan menşevik ve SR (Es Erlerin) uzla
rinin faal desteğiyle silahlı zorbalığa başvurduğu zaman, yani 
dan sonra isyana bavurmayı kararlaştırmışlardı. 

BARıŞÇı YOL ZORLANıYOR 

191 7'yılı sonbaharının başlarına doğru, bolşevikler Petrograd 
va Sovyetlerinde çoğunluğu kazandıktan sonra, ülkenin" ülkenin" ülkenin her 
devrimi geliştiğinde ve işçi sınıfının iktidara geçmesi için uygun 
gunlaştığında, Lenin uzlaşmanın mümkün olduğu, yani Tem
ce ileri sürülen talebe dönmenin mümkün olduğu sorununu ileri 
nin'e göre bu uzlaşmadan maksat, devrimin gelişmesine barışçı 
mek çabasında bir kez daha bulunmaktı. Lenin'in belirttiğine 
devrimci yöntemlerin taraftarları olan bolşevikler devrimin 
lişmesi amacıyla tarihte pek ender görülen ve son derece değerli olan 
uzlaşmaya varabilirler. 

Fakat çok geçmeden uzlaşmanın imkansız olduğu anlaşılm
menşeviklerle SR'Ier burjuvaziyle pek sıkı bağlar kurmuş bulunuyorlardı. 
şevikler Partisi, halk kitlelerini siliihlı isyana hazırlamak zorunda 
isyan, başarıyla sonuçlanmıştı. Geçiçi hükümet devriimiş, sosyalist 
fer kazanmıştı. Bolşeviklerin taktiği yani savaş usullerini ve 
duruma göre birleştirme taktiği hayati gücünü parlak surette 

BELIRLEYICI OLAN, SOMUT KOŞULLARDIR 

Değişen duruma, koşulları, yeri ve zamanı hesaba katm
savaş yoluna körükörüne bağlanmak, çok kötü sonuçlar doğurabilir. 
geçersiz sebeplerle ya da sebepsiz olarak silah kullanmaya 
olamaz. Gerçek bir devrimci, reel olayların gidişine bakar, hayatta 
ka türlü değil de, böyle olduğunu anlamaya çalışır ve buna 
nuçları verebilecek mücadele yolunu seçer. 

Çağdaş aşamada, bazı ülkelerde sosyalist devrim, iç savaş 
rış yoluyla zafer kazanabilir. Bununla beraber barışçı olmayan 
vurulabilir. Lenin'in belirttiğine göre, devrimci sınıf amaçlarına 
her çeşit toplumsal çalışmayı yürütebilmelidir. 

"Başka sınıfların durumunda, irademize bağlı olmayandeğişiklikler 
sa bu halde gündeme, hiç bilmediğimiz bir faaliyet şekli dahil 



AGENCE FRANCE PRESSE, ALMAN SOSYAL
DEMOKRAT PARTISININ, ISPANYA SOSYALIST 
Işçi PARTIsI YETKlLILERINI IDEOLOJIK ECI
TIMI AMACIYLA, BRUNO FRIEDRICH'IN BAŞ
KANLICINDA ÖZEL BIR ÖRGÜTLENMEYE GIT
TICINI AÇıKLADı' BU ÇALIŞMA,5PD'NIN KUR
DUCU FRIEDRıcH-EBERT VAKFı TARAFIN
DAN FINANSE EDILIYOR. HABERDE, IsIp'IN 
DE, PORTEKlz SOSYALISTLERI GIBI BU VAKıF 
ARACILICIYLA SPD'DEN BÜYÜK MALi YARDIM 
GöRDÜCÜ DE AÇıKLANıYOR. 

NRTEKiz -DEN SONRA· 
-

ISPANYA - YA DA EL ATn 
Alman Sosyal Demokrat Partisi 

SPD'nin " komünizme duvar çekme" yö
nündeki çabalarını son haftalarda artır· 
dırdı�ı ve bu çabaların en başta Ispanya 
ve Portekizi hedef aldı!!ı, önceki hafta 
Agence France Presse'in Bonn kaynaklı 
bir haberinde açıklandı. Haberde, SPD 
Parti bürosu üyesi Bruno Friedrich'in gö
zetimi altında, Ispanya Sosyalist Işçi 
Partisi yetkililerin "ideolojik formasyo
nunu sai!lamakla görevli sosyal-demokrat 
kadroların harekete geçirildii!i",açıklan
dı. 

AFP haberinin girişi şöyle : "Batı 
A1manSosyal ·Oemokrat PartisiSPD, Gü
neybatı Avrupada komünizmin ilerle
mesini durdurmak için elinden geleni 
yapmayı ve "Portekiz senaryosu "nun Is· 
panya'da da tekrarlanmasını engelleme
yi kararlaştırmıştır." 

AFp'nin haberinde şöyle denmekte
dir: "Gittikçe 'aktivist' bir nitelik kaza· 

SC HMIDT: AKIL ÖGRETİYOR 
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nan yeni bir "enternasyonalizm" yoluna 
giren, Helmut Schmidt ve Willy Brandt'· 
ın partisi son zamanlarda Felipe Gonza· 
les'in yönetimindeki Ispanya Sosyalist 
Işçi Partisi ile ilişkilerini artırmıştır." 
Haber şöyle devam etmektedir: "Söz 
konusu 'ideolojik formasyon' çalışması 
SPD tarafından kurulan Friedrich-Ebert 
vakfının yönetiminde gerçekleştirilmek
tedir. Mario Soares de 1973 yılında Por· 
tekiz Sosyalist Partisi'ni Friedrich-Ebert 
vakfının Bonn yakınlarındaki lokallerin· 
de kurmuştur." 

Bundan bir süre önce SPD'nin Por
tekiz'de Sosyalist Partisi'ni mali yönden 
destekledi!!i, Batı Alman sosyal-demok
rat sendikalarının CIA kaynaklı fonları 
Soares'in partisine aktardıkları bir Ame
rikan gazetesi tarafından açıklanmış ve 
ABD Dışişleri Bakanlı!!ı tarafından da 
doi!rulanmıştı. AFP çıkışlı haberde, 
"Soares gibi Gonzales'in de söz konusu 
vakıf aracılı!!ıyla SPD liderlerinden 
"önemli" olarak nitelenen miktarlarda 
mali yardım aldıi!ı, ancak SPD yetkili
lerinin bu konuda kesin rakamlar ver
mekten kaçındıkları" belirtilmektedir. 

"AVRUPA'DAKi SiYAS.-.L 
MÜCADELENiN BiR GERECi" 

AFP haberinin dii!er bölümleri
' 

de 
şöyledir : 

"SPD'ye yakın çevreler, özel olarak 
SPD'nin ve genel olarak sosyal-demokra
sinin "kardeş partiler"e yaptıkları yar· 
dımın aniden büyük artış göstermesini 
Batı Avrupadaki siyasal mücadelenin ge· 
reklerine ba!!lamaktadırlar. 'Ostpoliti k 'in 
(Brandt'ın Do!!u Avrupa sosyalist ülkele· 
riyle yürüttü!!ü yumuşama politikasının) 
başarılarına ra!!men, Alman Sosyal·De· 
mokrat Partisi Fransız sosyalistlerinin 
savundu!!u Halk Cephesi stratejisine kar· 
Şı bir alternatif yaratma çabasındadır." 

"Willy Brandt, Sosyalist Enternas
yona!'e paralel olarak, sosyal·demokrat, 

sosyalist ve ilerici partilerle gayrı resmi 
ilişkiler kurmakla görevli bir uluslarara
sı sosyalist büro kurmak istemektedir. 

"Bu yeni '�nternasyonalizm 'in en 
yakın ve en çarpıcı örnegi, Finlandiya 
maden işçileri sendikasının sosyal·de
mokrat kanadına 125 bin mark gönderil
mesiyle dogan skandaldır. Bu paralar, 
SPD'nin ve Sendikalar konfederasyonu '
nun (DGB) yöneticileri tarafından top
lanmıştı." 

Sosyal·demokrat liderler, kendi pa
ralellerindeki partiler arasındaki ilişkile
rin son zamanlardaki sıkılaşmasını açık· 
ça "Avrupadaki siyasal mücadeleye" 
baglamaktadırlar. Amaç, Yunanistan ve 
Porteki'de faşist rejimierin yıkılmasın
dan sonra Güney Avrupa'da kapitaliz· 
min temellerinin sarsılmasını, solun güç
lenmesini engellemektir. Avrupa'daki 
mücadele budur. Portekiz'den sonra Is
panyada da demokrasiye geçilmesi, de· 
mokratik dönüşümlerin gerçekleştiril
mesi Batı Avrupa'nın tekelci güçleri· 
ni ve tüm emperyalist-kapitalist sistemi 
ürkütmektedir. Böyle bir gelişmp, Is· 
panya'nın kapitalist sistemle ilişkilerini 
tehlikeye sok"bilecegi gibi, Avrupa'da 
da güçler dengesini deltiştirecek, bu ge
lişmeler Kissinger'in deyimiyle bir "şok 
dalgası" gibi tüm Avrupa'ya yayılabile
cektir. 

EMPERYALiZMIN AVRUPA 
STRATEJ iSI 

Kapitalizmle sosyalizm arasındaki 
mücadele açısından Avrupa giderek bir 
odak noktası haline gelmektedir. Avru
pa.ıın güneyi, A kdeniz ülkeleri ,  Kuzey 
Afrika ve Orta Do!!u bu mücadelenin en 
hareketli örneklerine sahne olmaktadır. 
Orta Doltu'da Mısır·lsrail ara anlaşması, 
Lübnan'daki iç savaş, ıspanyol sahrası· 
nın Fas ve Moritanya arasında paylaşıi· 
ması, Kıbrıs Adasınınikiyebölünmesi bu 
gerilimin örnekleridirier. Aslında Bang
ladeş'teki gerici darbe, Timor adasının 
Endonezya tarafından işgali emper
yalizmin direnme haUının bu bölgelere 
kadar uzandı!!ını göstermektedir. Çin 

gezisinden dönen ABD başkanı Ford ül
kesinin yeni Asya stratejisini açıkıamış. 
tır. 

Bu gelişmeler arasında belli başlı 
Avrupa ülkelerinde siyasal iktidarın el 
deltiştirmesinin dünya kapitalizminin 
kaderinde en belirleyici etkiyi yapaca�ı 
kuşkusuzdur. Yunanistan'da faşist cun
ta yıkıldıktan sonra bugün sai!cı Kara
manlis hükümeti iktidardadır ve NATO'
yla ilişkilerini yeniden düzeltmeye ÇalıŞ
maktadır. Portekiz'de emperyalizmin 
oyunları, şimdilik ne kadar sürece!!i belli 
olmayan bir başarı kazanmış görünmek
tedirler. Buna karşılık Ispanya'da raşist 
rejim ömrünü tamamlamış gözükmekte
dir. ıtalya ve Fransa'da solun iktidarı al
ması olasılı!!ı kuvvetle belirmiştir. Kis
singer'in bir süre önce, bu iki ülkede so· 
lun iktidara geçmesinin ve özellikle ko· 
münistlerin hükümete girmelerinin Av
rupa için çok tehlikeli olaca!!ını açıkla
dıltı hatırlardadır. Solun güçlenmesini 
engelleme staratejisinde, sosyal-demok· 
rat partilerin sa!!a çekilmesi önemli bir 
yer tutmaktadır. ABD 'nin güneydoi!u 
Asyadan çekildi!!i sıralarda, geçen Mart 
ayında bir Amerikan senato araş tırma 
grubunun, ABD hükümetinin Avrupada· 
ki sosyal·demokrat partilerle de iyi iliş· 
kiler kurmasının gerekti!!ini bilrdi!!i 
unutulmamıştır, 

Bir iktidar deltişiklilti olasılı!!ına 
karşı, tekelci burjuvazi, sai! sosyal-de· 
mokrat partileri g;;çlendirmeye çalış· 
maktadır. Amaç, demokratikleşmenin 
kapitalizmin temellerine dokunmasını 
işçi sınıfı partilerinin güçlenmesini en
gellemek tir. Ancak sosyal-demokrat par
tilerin tekellerin kon trolüne girmesi ve 
bu partiler aracılıltıyla i�i sınıfına gr�'i· 
ci bazı ödünle,in verilerek sınıf miicad.· 
lesinin yumu�atılması kapitali,min .ko· 
nomik ve politik bunalımını ortadan kal· 
dıramayaraktır. Çünkü, kapitali,min Sı
nırları içinde kalarak işçi ve emekçi Sı
nınarın özlemlerinin yerine getirilm('�i 
mümkün deeildir. lş�i sınıfı partil.ri, 
krndilerine yasaklanmak istenen ik tidar 
oI8na�lnı! işçi ve emekçi sınırıarının in· 
siyatiCiyle gerçrkl.ştirecektir. 
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giren, Helmut Schmidt ve Willy Brandt'· 
ın partisi son zamanlarda Felipe Gonza· 
les'in yönetimindeki Ispanya Sosyalist 
Işçi Partisi ile ilişkilerini artırmıştır." 
Haber şöyle devam etmektedir: "Söz 
konusu 'ideolojik formasyon' çalışması 
SPD tarafından kurulan Friedrich-Ebert 
vakfının yönetiminde gerçekleştirilmek
tedir. Mario Soares de 1973 yılında Por· 
tekiz Sosyalist Partisi'ni Friedrich-Ebert 
vakfının Bonn yakınlarındaki lokallerin· 
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Bundan bir süre önce SPD'nin Por
tekiz'de Sosyalist Partisi'ni mali yönden 
destekledi!!i, Batı Alman sosyal-demok
rat sendikalarının CIA kaynaklı fonları 
Soares'in partisine aktardıkları bir Ame
rikan gazetesi tarafından açıklanmış ve 
ABD Dışişleri Bakanlı!!ı tarafından da 
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"Soares gibi Gonzales'in de söz konusu 
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"önemli" olarak nitelenen miktarlarda 
mali yardım aldıi!ı, ancak SPD yetkili
lerinin bu konuda kesin rakamlar ver
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tır. 

Bu 
Avrupa 
deltiştirmesinin 
kaderinde 
kuşkusuzdur. 
ta yıkıldıkt
manlis 
yla ilişkilerini 
maktadır. Portekiz'de 
oyunları, 
olmayan 
tedirler. 
rejim 
dir. ıtalya 
ması olası
singer'in 
lun ikti
münistlerin 
rupa için 
dıltı hatırlardadır. 
engelleme 
rat partilerin 
yer tutmaktadır. 
Asyadan 
ayında 
grubunun, 
ki sosy
kiler 
unutulmamı

Bir 
karşı, 
mokrat 
maktadır. 
kapitalizmin 
işçi sınıfı 
gellemek 
tilerin 
bu partiler 
ci bazı 
lesinin 
nomik ve 
dıramayaraktır. Çünkü, 



KCJUtJR VE SANATTA' YURtMJŞ 

VE TiYATRO 
S,G VNA Y AKARSU 

Geri bırakılmış bir ülkenin ekonomik ve buna baRlı olarak toplumsal ko
şuluı, çeşitli çelişmeler zenginliRinin dinamizmini de birlikte getirir. Hele bu 
ülke çaRımızın emperyalist dünyasında yer alıyorsa, bu dünyanın gittikçe yük
selen bunalımından gerek doıırudan doRruya, gerekse dolaylı olarak etkileni
yorsa. İşte Türkiye bu tanırnladlRımız ülkelerden biridir, Bu iç ve dış çelişme
ler zincirinin itişiyle içten içe kaynamakta, ar.darda sıralanan nicel deiıişmeler 
yaşamaktadır . 

Bu durum saptaması bize bir başka konuda dikkatli ve bilinçli davranmak 
zorunluRunu da yükler :Çelişmelerin k •• .kinle,me,i oranında sertleşen baskı
lar, gizlilikten açıklıRa doRru yavaş yavaş koyulan bir faşizm uygulamasına 
dönüşmektedir. Bu gerçe!!i bilmek ve önlemini bilimsel verilerin doıırultusun
da almakla yükümlüdür devrimci hareket. Bu da gene bilimsel doj!ruların veri
leri uyarınca gerçekleştirilecek güç birliRiyle saRianabilir, Çeşitli sapmalara 
göz yummak ya da salt birleşme uııruna ödün verip oportünUzmin batallma 
saptanmak &öz konusu deııildir elbette. Ama, faşist baskılar karşısında belli il
keler çevresinde el birliRi, güç birli!!i yapmak ana doııruların yaygınlaştırılma
il için eşzamanh, birbirini bütünleyici çabalara girmek kesinlikle zorunludur. 
Bu girişim çeşitli görüşlerin, görüş platformunda kalmak koşuluyla tartışılma
sını engeUemez. Tam tersine belli doRruların bulunabilmesi için derinlemesi
ne bir araştırmadan saiılanacak yararlar hiç' de azımsanacak gibi deRildir. Ye
ter ki bılimsel doıırular ve bu doiırulardan çıkarılan pratik çözü.mlerden baş
ka yol gösterici tanımayalım. Dogmatik saplantılardan, takım tutarcasınasür
dürülen düşünmeye bir an bile açılamayan donmuşluktan kurtulabm. Diya
lektik adına diyalektiRin temel yasalarını yadsıyıp deııişmeyi yok saymaya
lım. Belli bir tutarlılığa kavuşmamış yeni yetmelerden başkasının düşmeyece' 
Ai kendini kanıtlama hevesi, işe yeni başlamışlıktan dol'an heyecan, bizi "ben 
den başka herkes yanlıştır" gibi bir önyargıya götürmesin. Herşeyden önce 
ön yargılardan bütünüyle kurtulmuş olarak diyalektik yöntemle düşünmek, 
incelemek, irdelemek ve ancak ondan sonra bilimsel verilerin ışlA'ında öz· 
nel çözümlere varmak zorunda 'oldu�umuzu, bunu da öyle her önüne gelenin 
yapmak yeterliilinde olmadığını unutmayalım. Bu çabanın teori-pratik bütün
leşmesi içinde bilimsel bilgi özümsemesiyle belli bir deney birikiminden başla
dlRınJ, sonunun da öyle kolay ve yakın olmadığını gözden uzak tutmayalım. 
Kendimizi her an doııru ve neanel bir ölçüyle deRerlendirip ne oranda doııru 
yargılara varabileceilimizi düşünelim. Katılmaya adaylı!!ımlZl koyduğumuz bu 
mücadele, adı üstünde, bireysel bütün tutkulardan arınmış, kişisel doyumu nu 
IW burada aramayan, özveriyle donatılmış, çalışkan, disiplinli ve aynı derece· 
de de gerçekçi, dogmatik olmayan bireylerin oluşturduğu bir yeni bireşimle 
yürütülür. Bireyler kişisel hırslarından ve yukarda sayılan kusurlarından kur
tuldukları, her olayı bilimsel bir kesinlikle deRerlendirip insanca yorumladık
ları, devrim uRruna insanı yok saymayacak bir gerçekçili!!e ulaştıkları oranda 
bu mücadeleye yararlı olurlar; bu mücadele içinde etkin ve yönlendirici olur· 

lar. 
Bu mücadele içinde düzenin getirdil'i koşullanmalar, gerek küçük burjuva 

kesiminden katılanlarda gerekse işçi smdı bireyleri içinde ayrı niteliklerdedir, 
ama her iki sınıfsal yapıda da görülebilir. Çünkü her iki sınıf bireyleri bu ko
şullarm ürünü olan bilinç eksikliklerini ve yozlaşmaları taşımaktadır. Gene bu 
mücadeleye yeni girmişlerde görülen idealizasyon büyük bir tehlike olarak kar

şımıza çıkmaktadır. Bir uçta i,çi bireyin her yaptıilı doıırudur gibi kesin bir 
yargıyla sapmadan sapmaya yuvarlanan bir yanlışlık vardı ;  öteki uçta da kü

çük burjuva öRelerin bu mücadeleye katkılarını ve onların gerçekleştirdiRi saf 
deRi,tirmeyi doAru değerlendirememekten doRan başka bir sapma. Sonunda 
da bütün küçük burjuva kökenli devrimcileri yadsıma. 

Her iki yanılgı da (bu sapmaları nitelemek için kullanılabilecek en hafif 

deyimdir yanılgı) bu uzun süreli ve birikimlerle sürdürülen mücadeleye yeni gi

renlerin duygusaıııklarını yenip bilimsel bir nemeilikle durum çözümlemesi 

yapmayı becerememelerinden dogar. Yeterli bir öQ'renim-eaitim çalışmasın
dan geçmeden olayları kendi anlık bilgi birikimleriyle deiıerlendirip yorumla

maya kalkışmalanndan, gene bu yetersizlik içinde ve özümsenmemiş. 8istem� 
atize edilmemi" daRınık bilgi daRarcıklarıyla kişisel yargıiara varmanın yanlış-

hAm. kavrayamamalarından kaynaklanır. Bir örgüte girmenin doAruluğunu, 
örgüt disiplini içinde yoRrulmanın tek çözüm olduğunu genelde, kuramsal 
olarak kabul etseler bile, gene de örgütsel davranışı özümseyecek zamanları 01-
madlRı için bireysellikten kurtulamazlar. Bütün kişisel doyumlarını da sergile
yerek, örgüt adına yargılar vermeye, kendilerini örgütle özdeşleştirmeye kadar 
vardırırlar işi. 

Devrimci, örgütüyle özdeşleşmelidir elbette. Ancak bu gerek kuramsal 
bilgi. gerekse deneysel birikim bakımından daha işin en başında olan bireyin 
istemi ve duygusallıRı doğrultusunda olmaz. örgüt, deneylerden geçmiş, ku
ramla uygulamayı uzun yıllar birlikte yaşamış kaynaştırmış usta kadroların 
bileşkesiyle oluşur. Gerek yeni katılan, gerekse eskiyen bireylere düşen, bu 
genel bileşkenin dışma düşmeksizin, ama dogmatik bir lüşünmezliktende Qi. 
rekli kaçmarak, doA'rularl, eleştiri-özeleştiri sürecini boyuna -yeni1ey�rek bul� 
mak, özümsemektir. örgütlü bir devrimcinin görevi, kenfti kişisel yargılarını 
örgütün diyalektik gelişimini gözünü dört açıp izlemek, örgütün genel çizgisiy
le gerçekten ve saRI ık lı bir bütünleşmeye varmak için sürekli çaba göstermek, 
kendini örgütün genel do�rultusunda yetiştirmektir. 

Bir tiyatro yazısında neden mi &Öylenir bunlar? Gene biliriz ki toplumda 
hiçbir birim, tek başına, genelden kopuk ve ayrı deRiidir. Tam tersine toplum
sal yapı, aralarında karşılıklı etkilenmelerle deRişen ve birbirini de�iştiren bi
rimlerden oluşur, İşte bu yüzden sanat alanındaki (tiyatro alanında da) sorun
larımız da geneldeki sorunlarımlZın yansımasından başka birşey de�ildir. Top· 
lu mu de!!iştirmeye doRrudan doğruya yönelmiş olan mücadele içinde rast
ladıııımız yanlışlıklar, sanat alanında da ayrı boyutlarda karşımıza çıkar. üs· 
telik, şimdiye değin yurdumuzda süregelen yabancı etkiler altında sanatsal ya
pımız daha karmaşıklaşmış, burjuva yozlaştırması sanatçılarımızı derinden et� 
kilemiştir. Sınıfsal ayrım, sanatımlZda iyice belirginleşmiştir. 

Tiyatroya bakacak olursak aynı durumla karşılaşırız. Şimdiye de8in, Itü
çük burjuva a�arııkh seyirci için tiyatro yapılmıştır. Dış etkilere, öykümnelere 
bütünüyle açık olan burjuva ve küçük burjuva a�ı.rhklı seyirci, kendi istekleri· 
ne uygun bir özü yapılan tiyatroya yerleştirmiştir. Bu özün biçimi gene dış 
etkilere sonuna kadar açık olmak üzere, Türkiye tiyatrosunda oluşmuştur. 
Emekçiler de gerek özü, gerekse biçimi kendileriyle böylesine çelişen bir ti
yatroya ilgi duymamışlardır elbette. 

Ama toplumsal mücadele gelişip sanatın bu mücadele içindeki yeri anlaşı· 
hnca, mücadeleye tiyatrocu olarak: katılmak: isteyen devrimcilerin sorunları ilk 
kez ortaya çıkmıştır. Somut sorunlardır bunlar. Devrimci bir tiyatro yapmak 
üzere yola çıkmanın yeterli olmadığı kısa zamanda anlaşıımışhr. Şimdiye de· 
�in yapılan tiyatrodan başka bir tiyatro yapılmalıdır. çünkü seyircinin sınıfsal 
yapısının de�işmesi söz konusudur. Oar kapsamıyla işçiyle, geniş kapsamıyla 
da emekçilerle, devrimcilerle diyalektik iUşkisini gerçekleyen bir tiyatro. 

Türkiye tiyatrosu, bütünüyle bu sorunlara çözme sürecindedir şimdi. ışte 
bu süreç boyunca, yazımı.zın baştnda sözünü ettilimiz katılıklar, sapmalar de
!!işik boyutlarda tiyatro dünyamızı da dalgalandırır. Tiyatronun kendine özgü 
sorunlarına devrime katkıda bulunmak isteginden kaynaklanan sorunlar ekle
nir. Gene yukarda sözünü etti�imiz heyecanlı çıkışlar tiyatrocularımlZl şaşır· 
tır, saptırar. Genel mücadele alanında görülen suç lamalar, engellemeler daha da 
keskinleşerek tiyatrocularunlZl birbirine düşürür. Bu arada gerçekten yanlış, 
ters, zararlı olan çalışmalar bir soluk alır. Faşist baskıcılar tek buldukları, yal
nız buldukları ilerici, devrimci tiyatrolar üzerine daha bir yürekli saldırılar. Ge� 
nel hareketten kopuk kalan tiyatro toplulukları her türlü etkinliklerini yitirip 
seyirci bilinçlendirme işlevlerini yerine gel iremez olurlar. Kitle deste�inden 
yoksun düşerler. 

Tiyatro dünyamıza doA'ru bir çözümleme getirmek için durumun gerçek
çi ve bilimsel bir görüşle saptanması gerekir. Ne heyecanlı bir atılışla düşlere 
kapılıp bireysel kalmaya zorunlu çık ışlar, ne de yapılanı genelden soyutlayıp 
hepsini yadsıyan yılgınlık bir çözüm getirir. Tiyatroyu genel hareket içinde 
yerU yerine oturtmak: isteyen tiyatrocuların, tiyatro yanında giderek tiyatro
dan da önce genel mücadele içinde yer almalatl işe do�ru bir yaklaşımla giriş
meleri demektir. Böylece tiyatro örgütlü mücadeledeki özel yerini diyalektik 
bir do�rulukla alır ve işlevini yüklenip sürdürerek gelişir. 

Yeni Devrim Teorilerinin Eleştirisi : II 
Debray ve Latin Amerika ıda Devrim 
Jack Woddis 

• Planlama, Kalkınma ve Türkiye 
Yalçın KUçtik 
22. 50 TL. 

Piyer Loıi Caddesi 21/1 
Coljoloğlu - ISTANBUL • 

12. 50 TL. 

Portekiz'de ÖZgürIliğiln Şafağı 
Alvaro Cunhal 
17. 50 TL. 

• Çağdaş Troçkizm ve Karşı Devrimci ÖZU 
M. Basmanov 
20. - TL. 
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salt birleşme uııruna ödün verip oportünUzmin batallma 
deııildir elbette. Ama, faşist baskılar karşısında belli il

birliRi, güç birli!!i yapmak ana doııruların yaygınlaştırılma
birbirini bütünleyici çabalara girmek kesinlikle zorunludur. 

görüşlerin, görüş platformunda kalmak koşuluyla tartışılma
tersine belli doRruların bulunabilmesi için derinlemesi

araştırmadan saiılanacak yararlar hiç' de azımsanacak gibi deRildir. Ye
doıırular ve bu doiırulardan çıkarılan pratik çözü.mlerden baş

tanımayalım. Dogmatik saplantılardan, takım tutarcasınasür
an bile açılamayan donmuşluktan kurtulabm. Diya

diyalektiRin temel yasalarını yadsıyıp deııişmeyi yok saymaya
bir tutarlılığa kavuşmamış yeni yetmelerden başkasının düşmeyece' 

hevesi, işe yeni başlamışlıktan dol'an heyecan, bizi "ben 
yanlıştır" gibi bir önyargıya götürmesin. Herşeyden önce 

ön yargılardan bütünüyle kurtulmuş olarak diyalektik yöntemle düşünmek, 
ve ancak ondan sonra bilimsel verilerin ışlA'ında öz· 
zorunda 'oldu�umuzu, bunu da öyle her önüne gelenin 

olmadığını unutmayalım. Bu çabanın teori-pratik bütün
bilgi özümsemesiyle belli bir deney birikiminden başla

öyle kolay ve yakın olmadığını gözden uzak tutmayalım. 
doııru ve neanel bir ölçüyle deRerlendirip ne oranda doııru 

varabileceilimizi düşünelim. Katılmaya adaylı!!ımlZl koyduğumuz bu 
bireysel bütün tutkulardan arınmış, kişisel doyumu nu 

özveriyle donatılmış, çalışkan, disiplinli ve aynı derece· 
dogmatik olmayan bireylerin oluşturduğu bir yeni bireşimle 

kişisel hırslarından ve yukarda sayılan kusurlarından kur
bilimsel bir kesinlikle deRerlendirip insanca yorumladık

insanı yok saymayacak bir gerçekçili!!e ulaştıkları oranda 
mücadeleye yararlı olurlar; bu mücadele içinde etkin ve yönlendirici olur· 

mücadele içinde düzenin getirdil'i koşullanmalar, gerek küçük burjuva 
katılanlarda gerekse işçi smdı bireyleri içinde ayrı niteliklerdedir, 

yapıda da görülebilir. Çünkü her iki sınıf bireyleri bu ko
olan bilinç eksikliklerini ve yozlaşmaları taşımaktadır. Gene bu 

girmişlerde görülen idealizasyon büyük bir tehlike olarak kar
Bir uçta i,çi bireyin her yaptıilı doıırudur gibi kesin bir 

sapmaya yuvarlanan bir yanlışlık vardı ;  öteki uçta da kü
bu mücadeleye katkılarını ve onların gerçekleştirdiRi saf 

değerlendirememekten doRan başka bir sapma. Sonunda 
burjuva kökenli devrimcileri yadsıma. 

(bu sapmaları nitelemek için kullanılabilecek en hafif 
uzun süreli ve birikimlerle sürdürülen mücadeleye yeni gi

duygusaıııklarını yenip bilimsel bir nemeilikle durum çözümlemesi 
becerememelerinden dogar. Yeterli bir öQ'renim-eaitim çalışmasın

olayları kendi anlık bilgi birikimleriyle deiıerlendirip yorumla
kalkışmalanndan, gene bu yetersizlik içinde ve özümsenmemiş. 8istem� 

daRınık bilgi daRarcıklarıyla kişisel yargıiara varmanın yanlış-

örgütün diyalektik gelişimini gözünü dört açıp izlemek, örgütün 
le gerçekten ve saRI ık lı bir bütünleşmeye varmak için sürekli 
kendini örgütün genel do�rultusunda yetiştirmektir. 

Bir tiyatro yazısında neden mi &Öylenir bunlar? Gene biliriz 
hiçbir birim, tek başına, genelden kopuk ve ayrı deRiidir. Tam 
sal yapı, aralarında karşılıklı etkilenmelerle deRişen ve birbirini 
rimlerden oluşur, İşte bu yüzden sanat alanındaki (tiyatro alanında 
larımız da geneldeki sorunlarımlZın yansımasından başka birşey 
lu mu de!!iştirmeye doRrudan doğruya yönelmiş olan mücadele 
ladıııımız yanlışlıklar, sanat alanında da ayrı boyutlarda karşımıza 
telik, şimdiye değin yurdumuzda süregelen yabancı etkiler altında 
pımız daha karmaşıklaşmış, burjuva yozlaştırması sanatçılarımızı 
kilemiştir. Sınıfsal ayrım, sanatımlZda iyice belirginleşmiştir. 

Tiyatroya bakacak olursak aynı durumla karşılaşırız. Şimdiye de8in, 
çük burjuva a�arııkh seyirci için tiyatro yapılmıştır. Dış etkilere, 
bütünüyle açık olan burjuva ve küçük burjuva a�ı.rhklı seyirci, kendi 
ne uygun bir özü yapılan tiyatroya yerleştirmiştir. Bu özün 
etkilere sonuna kadar açık olmak üzere, Türkiye tiyatrosunda 
Emekçiler de gerek özü, gerekse biçimi kendileriyle böylesine 
yatroya ilgi duymamışlardır elbette. 

Ama toplumsal mücadele gelişip sanatın bu mücadele içindeki 
hnca, mücadeleye tiyatrocu olarak: katılmak: isteyen devrimcilerin sorunları ilk 
kez ortaya çıkmıştır. Somut sorunlardır bunlar. Devrimci bir 
üzere yola çıkmanın yeterli olmadığı kısa zamanda anlaşıımışhr. 
�in yapılan tiyatrodan başka bir tiyatro yapılmalıdır. çünkü 
yapısının de�işmesi söz konusudur. Oar kapsamıyla işçiyle, 
da emekçilerle, devrimcilerle diyalektik iUşkisini gerçekleyen 

Türkiye tiyatrosu, bütünüyle bu sorunlara çözme süreci
bu süreç boyunca, yazımı.zın baştnda sözünü ettilimiz katılıklar, 
!!işik boyutlarda tiyatro dünyamızı da dalgalandırır. Tiyatronun 
sorunlarına devrime katkıda bulunmak isteginden kaynaklanan 
nir. Gene yukarda sözünü etti�imiz heyecanlı çıkışlar tiyatrocularımlZl 
tır, saptırar. Genel mücadele alanında görülen suç lamalar, engellemeler 
keskinleşerek tiyatrocularunlZl birbirine düşürür. Bu arada 
ters, zararlı olan çalışmalar bir soluk alır. Faşist baskıcılar tek 
nız buldukları ilerici, devrimci devrimci devr tiyatrolar üzerine daha bir yürekli 
nel hareketten kopuk kalan tiyatro toplulukları her türlü etkinliklerini yitirip 
seyirci bilinçlendirme işlevlerini yerine gel iremez olurlar. 
yoksun düşerler. 

Tiyatro dünyamıza doA'ru bir çözümleme getirmek için durumun 
çi ve bilimsel bir görüşle saptanması gerekir. Ne heyecanlı bir 
kapılıp bireysel kalmaya zorunlu çık ışlar, ne de yapılanı genelden 
hepsini hepsini heps yadsıyan yılgınlık bir çözüm getirir. Tiyatroyu genel 
yerU yerine oturtmak: isteyen tiyatrocuların, tiyatro yanında 
dan da önce genel mücadele içinde yer almalatl işe do�ru bir 
meleri demektir. Böylece tiyatro örgütlü mücadeledeki özel 
bir do�rulukla alır ve işlevini yüklenip sürdürerek gelişir. 

Yeni Devrim Teorilerinin Eleştirisi : II 
Debray ve Latin Amerika ıda Devrim 
Jack Woddis 

• Planlama, Kalkınma ve Türk
Yalçın KUçtik 
22. 50 TL. 



BiR GÖRÜŞME : 

FKP 

Fransa'da, başta Pazar günleri olmak üzere, diğer 
tatil günlerinde çeşitli politik güçlerin temsilcileri, 
halkın kalabalık olarak toplandığı çeşitli bölgelerde 
yayınlarını satar, bildirilerini dağıtarak politik görüş
lerini yaymaya çalışırlar. 

Fransa'nın en güçlü politik örgütü olan Fransız 
Komünist Partisi militanlarını bu tür çalışmalarda her 
zaman görmek mümkün. Paris'in Daguerre sokağ!n
dayız. Sokakta kurulu bir pazaryerinde parti yayınla
rını satmakta olan bir grup Komünist Partisi üyesine 
yaklaştık. YÜRÜYÜŞ 'ün sorularını yöneltmeden ön
ce, kimliklerini öğreniyoruz partililerin : Alain Fou
riet tıp doktoru ; Daguerre hücresi üyesi. Karısı Geral
dine de aynı hücreden. Geraldine bir sendikada ücret
li olarak çalışıyor. UNESCO'da sosyal bilimler uzma
nı olarak çalışan Dr. Walgange ise Jean-Moussinac 
hücresi sekreteri, aynı zamanda seksiyon komitesi 
üyesi. 

• Fransız Komünist Partisi 'nin 22. Kongresinin siz 
partili militanlar ve Fransa'daki poUtik yaşam açısın
dan taşıdığı önemi anlatırmısınız? 

• Geraidine· Giderek sertleşen bir mücadele orta· 
mında yaşıyoruz. Bu ortamda Parti Kongresi büyük 
önem ve anlam kazanıyor. Parti görüşlerinin geniş bir 
tartışma ortamında üyelerce yeniden ele alınması, ge
lişt,rilerek günün koşullarına daha uygun ifade biçim
lerine kavuşturulması büyük bir önem taşıyor. Uste· 
lik, bu görüşlerin üyeler tarafından özümsenmesi on
ların daha da gelişmesini, mücadeleye daha bilgili ve 
bilinçli ol�rak katılmasını saglar. FKP'nin üye sayısın· 
da görülen artış, kongreye yeni bir anlam veriyor. Ye
ni üyeler bu Kongrede parti politikasının saptanma
sına katılacaklar. Kongredeki tartışmalar sonucunda 
daha bir açıklığa kavuşmuş olarak mücadeledeki yer
lerini alacaklar. Part; 'nin görüşlerinin çevrede kolay
lıkla savunulabilmesi açısından bu çok önemli. 

• Alaine· Fransız Komünist Partisi 'nin 22. Kongre· 
sinin Fransa'daki politik mücadele açısından büyük 
bir önem ta�ıdığı inancındayırn. Dün, Fransa yeni 
bir kriz dönemi yaşıyor derken yalnızdık. Bugün ise 
Giscard bile durumun güçlüğünü kabul ediyor. Böy· 
le bir ortamda Parti görüşlerinin killelerce daha büyük 
ilgi göreceği, öğrenilmek isteneceği açıktır. Kongrede 
yer alan tartışmalara onlar da kulaklarını verecekler
dir. Kitleler, �omünistlerin kendilerine hangi çözüm 
yollarını önerdiğini öğrenirken bir yandan da bu yol
ların nasıl bir araştırma ile demokratik yöntemlerle 
belirlendi!!ini somut olarak göreceklerdir, son 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, solun iktidara gelebilece· 
ğini göstermişti. Kongre'yi izleyen dönemde bu yol. 
da bir adım daha atılacağına inanıyorum. Gerek 
Kongre'nin parti üyelerine vereceği hız ve şevk, gerek· 
se geniş çevrelerde uyandıracağı etkiler açısından, so· 
nucun böyle olacağına inanıyorum. 

• Biral. önce çöl.üm yollarının saptanmasında izle
nen demokratik yöntemlerden SÖz ettiniı. Kimileri ' 
ise, yalnııc. tek bir karar tasarısı ile Kongreye gidil
mesini. Fransız Komünist partisi 'nin demokratik bir 
kuruluş olmadığının göstergesi sayıyorlar ve söylü
yorlar. 

• Ger.ldine· Söylerler, söylerler. Burası doğru; 
hatta Radyo ve T.levizyonda bile söylerler, söylü
yorlar. Ama kimi in.ndırabilirler? Orası başka. öy· 

-

2 2. KONGREYI 
? 

• GURUVOR 

l e  ki,  sanki bizim Kongre'nin nasıl oluştu�unu h i ç  bil· 
miyorlar. Partimizin tüzüğü gizli ya da saklı delıil. Pra· 
tilıimiz de ortada. 21. olağanüstü kongreden bu yana 
ancak bir yıl geçti. Partimizin bünyesinde, fraksiyon 
ya da tandans olmadılıı do�rudur. Bir kez karar alın
dı mı, herkes bu karara sıkı bir disiplin içinde uyar, 
kararları uygular. Ne var ki, bu kararlar alınırken her 
üye başka hiç bir örgütte görülmeyen bir serbesti 
içinde kişisel görüşlerini söyler. Kendi görüşlerini so
nuna kadar savunur, alınan kararlar üzerinde delıişik
lik önergeleri verir. Işte gördünüz, tarlışmalar üç ay 
öncesinden açıldı. Tartışmalara hiç bir sınır getiriI
mez. Bu lartışmalar, her düzeyde uzun uzun yapılabi· 
lir. Yayın organlarımızda bile bunu gözlemek müm
kündür. Yayın organlarımızda, herkesin gözleri önün
de açık açık tar' ışıyoruz. FKP'nin "antidemokratik " 
li!!inden söz edenler e!!er bundan daha demokratik bir 
yöntem biliyorlarsa buyursunlar söylesinler. Di!!er 
partilerde birden çok sayıda taslak olabilir. Ancak, 
dikkat edelim, bunlar kişilere bağlı temelsiz dökü' 
manlardır. Ço!!u kez de bu dökümanlar önceden açık
lanmazlar. Parti karar tasarıları vb. üzerindeki tartış' 
malar çok kısa bir süre içerisinde ve usulen yapılır. 
Şimdi karar vermek gerekir; demokratik olan bu mu
dur? 

• Wolgange' Kongre hazırlıklarından söz açılmış
ken izninizle ben de bir kaç noktaya değinmek isti
yorum. Şurası önemli : Karar tasarısı her hücrede 
tartışılır. Zaman zaman salırların, kelimelerin tartışıi· • 
dı!!ı bir nitelik kazanır bu tartışmalar. Hücredeki tartı· 
şanların her biri gerekli gördükleri değişiklik önerile· 

rini yapabilirler. Çolıunlukla birden çok toplantı olur. 
Bundan sonra konu seksiyon konferansında ele alınır. 
Hücrelerde yapılan de!!işiklik önerileri, hücreler tara· 
fından benimsenmişse, bu öneriler seksiyona ilgili 
hücrenin görüşü olarak getirilir. Hücrenin bütünü tara· 
fından benimsenmeyen öneriler de buraya u laştır�ır. 
Seksiyon konferansında meseleler ele alınır, enine bo
yuna tartışılır. Bu tartışmalar sırasında yeni değişik
lik, önerileri ortaya çıkabilir. Daha sonra, benimsensin 
beni msenmesi n, tüm öneriler Federasyon Konferansı' 
na iletilir. Aynı işlemler bu kademede de yapılır. So
nunda, en alt kademedeki hücrelerden itibaren gelme· 
ye başlayan öneriler, Merkez Komitesi 'nin tııl'tışmala· 
rı izlemekle görevli komisyonuna iletilir. Merkez Ko
mi te'sindeki tartışmalardan sonra, çeşitli k ıstaslara 
göre sınınandırılmış olan öneriler, son tasarı ile bir
likte Kongrenin ilgili komisyonuna ulaştırılarak 
Kongre'nin bilgisine ve kullanımına sunulur. Hücre
de öne sürülmesi ne ralımen kabul edilmeyen bir öneri· 
nin Kongre tarafından benimsenmesi olasılığı her za· 
man için vardır. Bütün bunların yanı sıra Partinin 
günlük gazetesi nde, haftalık merkez organlarında da 
üyeler görüşlerini dile getirebilirler. Bu yayın organla· 
rında üyelerin görüşlerine açık tartışma sütunları bu
lunmaktadır. Bu tartışmalarda yer alan görüşler, ör
güt iç i  tartışmaya da ışık tutabilirler. Ayrıca yine be
lirli k ıstaslara göre tasnif edilerek Kongreye u laştırı
lıriar. 

Fransız komünist partisi parti içi demokrasiyi bu 
biçimde anlamak ta ve u ygulamaktadır. Bu durumda 
partimiz dışındaki politik örgütlerin, iç işleyişleri 
açısından bizden dalıa demokratik olduklarını söyle· 
meye cesaret edebileceklerini sanmıyorum. 
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