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TIp: "DEMOKRASI SORUNU, SEÇiM HESAPLARıNA VE 

OY ARiTMETiCINE iNDIRGENEMEZ" 
TüRKIYE IŞÇI PARTIsI GENEL MERKEZINDE öNCEKI HAFI'A SO· 
NUNDA TOPLANAN MERKEZ YöNETIM KURULU CUMHURIYET 
HALK PARTISI GENEL BAŞKANı BüLENT. ECEVIT'IN TIP GENEL 
BAŞKANı BEmCE BORAN'IN MEKTUBUNA VERDICI CEVABı Gö· 
RüŞMüŞ VE KONU ILE ILGILI OLARAK AŞACIDAKI BILDIRININ 
YAYıNLANMASINA OY BIRLICI ILE KARAR VERMIşTIR. 

"Emperyalist sömürü ve baskıJan. karşı 
ulusal b&lımsızlıtın uvunulması, gerici 
güçlerin tertip ve terörlerinin boşa çlku
tılıp demokratik hak ve özgürlüklerin 
konaamall ve ,enişletilmesi ancak bü
tün yurt.&ever. ilerici, demokratik güçle
rin artan bir birlik ve dayanışma içine 
girmeleriyle mümkündür. Işçiler, kÖYlü
ler, emekçiler, baRunlUZlık ve demokra
Jiden yana tüm güçler arasında böyle bir 
birlik ve dayanı,manın .. Ilanıp gelişti
rilmeai ertelenemez bir ,örevdir. Bu gö
rerin yerine getirilmesinde sallanacak 
hız ve atılacak ileri adımlar, aralanndaki 
bütün sürtüşmelere ratmen dolal bir bir
lik ve day&nı.fma içindeki i,birUkçi ve 
f .. izan güçlerin tınnanışı.nı durduncak 
tek uzun vadeli güvencedir. 

Bilimsel sosyalistler dünyanın her ya. 
nında oldulu libi Türkiye'de de demok
ratik giiçlerin mücadelelerini en geniş 

sürdürmelerinin savunucusu ol
muşlardır. Partimiz, kuruluşundan itiba
ren tekrar tekrar tüm demokratik, anti
emperyali.t güçleri birlik ve dayanışma
ya çaRırmış, bu arada CHP'nin demok
rasi mücadelesindeki önemini vurgula
mıştır. Merkez Yönetim Kurulumuzun 
3 Temmuz 1976 tarihinde kabul ettili" 
"Demokrasi Bildiraeai" bu çalnnın tu
tarlı bir demokraa:i mücadelesinin hedef
leri özetlenerek yenilendili bir bel,edir. 
1. Büyük Kongremizin kararlan da Tür
kiye t,çi Partisi'nin kuruluşundan bu
yana sürdÜJ'dütü "birlik için mücadele" 
çabalarının. en yetkili orgarunın onayın
dan ,eçen ıon hal1ı:uı olmuştur. Büyük 
Konıre ka.rarlan 1977 seçimlerini çok 
.. an uzun dönemli bir görevin gerekleri
ni ortaya koymaktadır. 

Büyük Kongre kararlan uyannca em
peryalizme ve r..,i:r.me kar,ı, ve demok
rasiyi koruyup leli,ıirn1ek üzere Cum
huriyet Halk Partili'ne, ortak bir plat
form üzerinde uzun vadeli güç ve i,bir
lili çaRrwında bulunulmu,tu. 

Cumhuriyet Halk Partili Genel Baş
kanı .. yın Bülent Ecevit'in kendisine 
,önderdilimiz 4 Mart 1977 günlü yuı
mlU 16 Mart 1977 (iinlü cevabı bu öne
rimizin reddi nitelitindedir. 

ı. Sayın Ecevit yazııının iki yerinde 
"temelde veya amaçta aynlan kurulu,
lar" ve "ekonomik ve toplumsal düşünce 
si.temleri ayrı kuruluşlar" ibarelerini 
kullanmak suretiyle ulusal ba�unsızlılın 
ve demokrasinin korunması ve ıeliştiril
mesinde birleşilebilecek ortak noktalan 
deRil, kuruluşlar arasındaki aynhkları 
vurgulamış, ön plana çıkannı, olmak
tadır; ortak nokta olarak da yalnızca 
"demokratik hukuk devleti kurallannda 
birleşmelıyi ileri sürmek te ve kuruluşlar 
arası dayaruşmayı bu kurallara uymanın 
dolal, kendililinden oluşan bir sonucu 
olarak ,örmektedir. Oy .. bu ııörüş, de
mokrasinin savunulması ve ıeni,letilme
ai açısından, yeterli olmaktan çok uzak
tır. Birincisi, "demokratik hukuk devleti 
kuralla.n"nın ne oldulu konusu açıklıla 
kavuşmuş delildir. Bugiink.ü &lnırh de
mokratik .özgürlükler ortamının" de
mokratik hukuk devleti kuralları"na uy
,un oldulu iddiası hayli yaygındır; e,e
men .ınınarea ve ,erid, tutucu .iyasal 
kurulu, ve kişileree bu iddia şiddetle 
savunulmaktadır. Ikincisi, sınırlamalanit 
ka1ktIRı, özgürlüklerin genişledi�i bir Ol"
tamda da ,erici ve tutucu kuruluşlar 
usulen bu kurallara uyabilirler, ama ge
ricilikleri ve tutuculuklan dolayısıyla 
biçimsel bir demokrasiden öte gitmez
ler, demokrasinin ekonomik ve toplum
sal bir içerik kazanmasını önlemeye Çalı
şırlar. Bugün demokrasiden söz edebil
mek için "klasik özgürlükler"in yetme· 
dili, demOkrasinin. "iktisaden başkala
rına baRh" kişilerden oluşan sınlC ve ta
bakalmn ekonomik/sosyal hak ve özgür
lüklerini de içermesi gerektiR i artık ka
bul olunan bir gerçektir. Bu ise, çalışan 
halk kitlelerinin hak. ve çıkartan açııın
dan ekonomikflOsyal somut dönüşümle
ri, en azından güncel tedbirleri ,ündeme 
getirmektedir. Gerek "klasik" politik 
özgürlüklerin savunulup genişletilebilme
li, gerekse sözü geçen dönüşüm ve ted
birlerin gerçekleştirilebilmeli, 'demokra
tik toplumsal muhaleCetin temelini olu,
turan halk kitlelerinin ve bu muhalefeti 
temıil eden kurulu,lann birleşik demok
ratik mücadelemni şart kılar. 
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KAPAK: CAQ:OAS GRAf"'IK 

Bu örgütlü mücadelenin olgunlaııtırı
labiidiRi yer ve zamanlarda faşizmin 
ııeriletildi�i, aksi hallerde iM! tüm zul
müyle ülkelerin üstüne çöktülü dünya· 
mızın yakın tarihinde ııöriilmü,tÜJ'. TÜJ'
kiye de ise kitlelerin mücadeleeilili, de
mokratik toplumsal muhalefetin etkinli
ii yükseliş çizgisinde olmakla birlikte, 
Ca,izmi kesin ve sürekli bir yenilıılye ul
ratacak düzeye ula,tılı söylenemez. Em
peryaliat kapitalist dünyaya blRırnh; ,e
ri ülkelerde fa,izm ekonomik, soayaı ya
pıdan kaynaklanır; faşizim ,üçlerine 
karşı demokratik toplumsal muhaleCeti 
örgütlemek ve birle,t.irmek ihmale ,el-

.. mez bir zorunluluktur. 
Demokrasi davasına Ilkı Ilkı ya baRh 

olan ulusal baRımsızhlın korunmuı ve 
güçlendirilmesi de böyledir. Bu da de
mokrat.ik hukuk devleti kurallarına uy
makla gerçekleştirilebilecek bir hu.us 
delildir. Belirli, somut girişimleri içerir. 

"Temelde veya amaçta", "ekonomik 
ve toplumsal dü,ünce .iatemleri"nde ay
rılan kurulu,lann ara1annda, bu anlayı, 
çerçevesinde, somut konular ve hedener 
üzerinde anlaşabilmeleri, ortak bir plat
Corm oluşturabilmeleri mümkündür ve 
,erek ulusal ba�ım&lzhlın, ,erekse de
mokrasinin korunup (fÜçlendirilebilmeli 
için aynı zamanda zorunludur. Ozerinde 
anlaşıhnabilinen belirli somut konularda 
belirli somut hedefler için (Üç ve i,bir
liRi etmek, buna katılan kurulu,lann her 
birinin kendi proııramından, uzun vadeli 
hedeflerinden vazgeçmesi anlamına ,el
mez. Her kuruluş kendi balun.ız varlılı
nı konar, hareketini yürütür; bunun için 
aralarında tartı,malu, k .... ılıktı ele,tiri-

ler de yer alabilir, yalnızca üzerinde an· 
la,tıklan somut konu ve hederıerde IÜÇ 
ve i,birlili ederler. Nitekim TÜJ'kiye ı,· 
çi Partim kuruıu,undan beri hem ",. 
yalizmi hedef alan programına ve i,çi ii· 
nıfunızın bilimael so.yaıın partili olma 
niteliRine ııöre uzun vadeli mücade1elıi
ni, hem de güncel, hatta indi hedenere 
yöenelik k1l8 vadeli mücadelelini birlik
te ıürdürm\i4tür. Bir yandan i,çi ıınıtı j
çmde örııütlenmnini ıeli,tirip ııenit1e
tirken, öte yandan tüm demokratlk IfÜÇ
leri ortaya koydulu somut hedefler 
dolrultu.unda birle,ik mücadeleye ça
lamıştır. 

2. Sayın Ecevit'in yazwnda em· 
peryalizm ve uluw batırnazllk konUR
na hiç delinilmemekte, demokrui ıoru
nu ise yukarda kıaca belirtilen ,eni, '" 
uzun vadeli çerçeve içinde ele alınma
maktadır. Demolua.ri sorunu, HU itiba
riyle, önümüzdeki ııenet teçimlere ye oy 
aritmetiline indiraenmektedir. Türkiye 
ı,çi Partisi'nin ,örü,ü, HÇimlerin 
-önemli olmalr.la birlikte- \lSUn ftde6 
demolr.ıui mücadeluinin ancak pncel 
bir parÇUl oldulu ve demokıui müc:a· 
delninin aynlmaı: bir biçimde empery .. 
Uzme kartı mücadele ile kaynqblı nok
tasında odakla,maktadır. 

Türkiye ı,çi Partili bu ,örü,ü kona
maktadu; toplum .. 1 ,eli,melerin ye Par
timizin kararlı ve tebath ça1ı.tmalarm.m 
bu ,örü,ü ergeç tüm diler danomtik 
pç ve kurulu,lara da kabul ettirecell. 
liderek ortak bir hareket 'l'e mücadele 
platfonnunun olu .. caaı iDaDcuıdadır. 

Türkiye ı,çi Partili bu dolnaltuda 
çab,malannı kemntiaz li.iıd.Ül'ecekm." 

TIP YEREL ÖRGOT YÖNETICILERI TOPLANıYOR 
TORKIYE IŞ�I PARTISI'NIN YEREL ORGVTLERINE ONOMOZDEKI 

;c;:tlfEJEfo::�'iN!fi/l/1NHJ�::ı:� �1i�74�ı:: �rf:1T'Iıfı ���: 
MEK OZERE BIR GENELGE GONDERILDI. GENELGEDE OZETLE ŞU 
KONU VE GOROŞLERE YER VERILDI, 

Genelge, Genel Başlra" Behice Boran 'ın bir .oruya yonıhn. yineleyere. 
başlamaktadır: 

.. . .. .iy(UQl partiler için .eçime Jı:a(tlmo elOlhr. Bunun için aynCCl bir 
karar alınmaz. Kimi nedenlerle kohlmomo uyıun ,öri.iliiru. anca. bu hw", 
karara batlanır. Bu konuda yetki Merkez Yöndim Kurulu'lUJ aittir .. ... 

Genelge şöyle deoom etmektedir: 
"Bu ceuap, .eçimler konusundaki Parti tutumuna yeteri Itodar Iflk tut

maktadır. Zaten Orgiit'çe bugüne kadarki çalı,malonrnız bu el4l14,. içinde yü
riitiUmekteydi. Merkez Yönetim Kurulu'mu.zco ayırın bir Iroror allnmod'''ço. 
bundan .onraki çalışmalarımız da örgiitiimüz bulunan her ilde .eçimler« Itahı· 
ma yönünde ve .eçimlerde Partimiz için en iyi .onucu .ollarnaya yöneliır ola
rak yürütülmeye deuom edecektir. Merkez Yönetim Kurulu'muzun 19 Mart 
1977 günltü .on toplanmlrıda konuya i1i,lIin ,öriişme�r de bu dolmltudG yü
riitiilmüştür. LO 

Gene"e 'de bundan .onra ı. Büyülı Korıgre 'den bu yana lIuruJGn yeni Ö,.. 
ıüt�r .onucu TIP';n uçim/ere lIahlobilecel; i1 .oy,,' hallılında billi wrildi. 

Bu .oyı 50 'ye yaklOşmış bulunuyor. Bu mer ol'Olındo Cumhuriyet Se ... 
to.u üçte bir yenileme .eçiminin yap,localı 22 Uden 16"ı bulunmalıtodır. Di
ler yandan örgütlenme çalışmalon, henüz ö,.,ut bulunmayan il çellnNrini 
kapaayacall biçimde aralıksız .ürdürülmelltedir. Diler bir dey;,Ie, Hairan 'da 
yapılacak ,enel .eçimlerde Tiirkiye I,çi Partili'nin "çimlere lIahJGbiNceli ii 
tay"ı bugünden 60 ciuorına eri,mişHr; öniimüzdeki pnlerde bu ıoyı daha da 
artacaktır. 

Gene"e 'de Adaylık ı.telt Belge,i örnekkrin;n batılı olaralt elt .. ndili w 
adaylık için ba,uurma ,üre.in;n 8 NiIon 'da .on bulaCOıı belirtilmel"e lJıI Sc
çim Yönetmelili uyannca ]Xlrtili olmayan aday adayIGnndlln alınoca1t ö •• I .... 
çim aidohn," önümüzdeki .eçimler için 1200 (bini1tiyüz) TL. 01aro1t ıoptandı
Iİ bildirilmektedir. (Tiirk;ye Işçi Partili T.B.M.M. Adaylan Seçim YÖlU'tmeli· 
li'nin ilgili madde.; uyannca Parti üyelerinden alınocoll öul .eçim aidatı. O ü
yenin yıllık aidat tutandır.) 

BVTON YEREL ORGVT YONETICILERI 
2 ",,8 NISAN GONLERI TOPLANTıYA ÇAORILDl 

Geneı,e 'de daha ,onra MYK karon uyannca. Büyük Konpe 1tGl'Grian 
ile ilk uy,ulama ,onuçlannın ve önümüzdelı; uçinarerle "16Ui olara. Parti tu
tumunun açıklanm081 için ,öreuli Merkez Yönetim Kurulu Uyui botbnb,ın
da bütün il ue ilçe y.önetim kurullan üyelerinin ",eni,letilmiş hçe Tenuilcileri 
Toplantıları "nda bir aroya gelecekleri kaydedilme.tedir. 

Bir k/.lmına kom,u iL ue ilçelerin birlikte Itahlocalı bu toplGnhlor 18 il 
merkezinde birden aynı zamanda yapılacaktır. 

Genelge 'on olarok aday yoklamaıı için Ilçe Seçim Kurullanno wrilm ... 
ii ıereken "Parti Seçmen Kütükleri" konusunda aynnhlı bilıi IJıIrm.ltted;". 
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mokrasinin savunulması ve ıeni,letilme
ai açısından, yeterli olmaktan çok uzak
tır. Birincisi, "demokratik hukuk devleti 
kuralla.n"nın ne oldulu konusu açıklıla 
kavuşmuş delildir. Bugiink.ü &lnırh de
mokratik .özgürlükler ortamının" de
mokratik hukuk devleti kuralları"na uy
,un oldulu iddiası hayli yaygındır; e,e
men .ınınarea ve ,erid, tutucu .iyasal 
kurulu, ve kişileree bu iddia şiddetle 
savunulmaktadır. Ikincisi, sınırlamalanit 
ka1ktIRı, özgürlüklerin genişledi�i bir Ol"
tamda da ,erici ve tutucu kuruluşlar 
usulen bu kurallara uyabilirler, ama ge
ricilikleri ve tutuculuklan dolayısıyla 
biçimsel bir demokrasiden öte gitmez
ler, demokrasinin ekonomik ve toplum
sal bir içerik kazanmasını önlemeye Çalı
şırlar. Bugün demokrasiden söz edebil
mek için "klasik özgürlükler"in yetme· 
dili, demOkrasinin. "iktisaden başkala
rına baRh" kişilerden oluşan sınlC ve ta
bakalmn ekonomik/sosyal hak ve özgür
lüklerini de içermesi gerektiR i artık ka
bul olunan bir gerçektir. Bu ise, çalışan 
halk kitlelerinin hak. ve çıkartan açııın
dan ekonomikflOsyal somut dönüşümle
ri, en azından güncel tedbirleri ,ündeme 
getirmektedir. Gerek "klasik" "klasik" "klasik" politik 
özgürlüklerin savunulup genişletilebilme
li, gerekse sözü geçen dönüşüm ve ted
birlerin gerçekleştirilebilmeli, 'demokra
tik toplumsal muhaleCetin temelini olu,
turan halk kitlelerinin ve bu muhalefeti 
temıil eden kurulu,lann birleşik demok
ratik mücadelemni şart kılar. 

SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi 

Yonetme"l; 

SAKALSIZ 

Müdürü, 

CULHAOQ:LU 

ARTAMLI 

Kııılıy 

Tel: 174581 
BAROSU: 

21/1 Cemberlltı, 

ABONE KOŞULLARI: 

Yıllık: 200 TL 

6 Ayllkı 100 TL 

POSTA CEKI: yOROYOS Dergisi 100234 

ILAN KOS'JLLARI: 

Arkı K,p'k (RenklI) : 15 000 TL 

Ark' Kıp'k (Slylh Beyul : 12 000 TL 

Iç sıyt,Iard' Mltun sıntim! 40 TL 

Y'yın II,nlarl" 50 Indirimlidir. 

BASKı: Oılly News Web..Qfset Tesıslerı 

rılan kurulu,lann ara1annda, bu anlayı, 
çerçevesinde, somut konular ve hedener 
üzerinde anlaşabilmeleri, ortak bir plat
Corm oluşturabilmeleri mümkündür ve 
,erek ulusal ba�ım&lzhlın, ,erekse de
mokrasinin korunup (fÜçlendirilebilmeli 
için aynı zamanda zorunludur. Ozerinde 
anlaşıhnabilinen belirli somut konularda 
belirli somut hedefler için (Üç ve i,bir
liRi etmek, buna katılan kurulu,lann her 
birinin kendi proııramından, uzun vadeli 
hedeflerinden vazgeçmesi anlamına ,el
mez. Her kuruluş kendi balun.ız varlılı
nı konar, hareketini yürütür; bunun için 
aralarında tartı,malu, k .... ılıktı ele,tiri-

-önemli olmalr.la 
demolr.ıui 
bir parÇUl 
delninin aynlmaı: 
Uzme kartı 
tasında odakla,maktadır. 

Türkiye 
maktadu; 
timizin kararlı 
bu ,örü,ü 
pç ve kurulu,lara 
liderek ortak 
platfonnunun 

Türkiye 
çab,malannı 

TIP YEREL ÖRGOT YÖNETICILERI 
TORKIYE IŞ�I PARTISI'NIN YEREL ORGVTLERINE 

;c;:tl;c;:tl;c;:tflfl EfEf JEJE
EJEJ f

�
f
�

EfE
ofof ::�
�
::�
�

o::�o 'iN'iN'i !fi/l/1NN!fi/l/1NN H!fi/l/1NH!fi/l/1N J�::ı:HJ�::ı:H � �1i�74�ı:: �rf:1T'Iıfı J�::ı:� �1i�74�ı:: �rf:1T'Iıfı J�::ı:
MEK OZERE BIR GENELGE GONDERILDI. GENELGEDE 
KONU VE GOROŞLERE YER VERILDI, 

Genelge, Genel Başlra" Behice Boran 'ın bir .oruya 
başlamaktadır: 

.. . .. .iy(UQl partiler için .eçime Jı:a(tlmo elOlhr. 
karar alınmaz. Kimi nedenlerle kohlmomo uyıun 
karara batlanır. Bu konuda yetki Merkez Yöndim Kurulu'lUJ 

Genelge şöyle deoom etmektedir: 
"Bu ceuap, .eçimler konusundaki Parti tutumuna 

maktadır. Zaten Orgiit'çe bugüne kadarki çalı,malonrnız 
riitiUmekteydi. Merkez Yönetim Kurulu'mu.zco ayırın 
bundan .onraki çalışmalarımız da örgiitiimüz bulunan 
ma yönünde ve .eçimlerde Partimiz için en iyi .onucu 
rak yürütülmeye deuom edecektir. Merkez Yönetim 
1977 günltü .on toplanmlrıda konuya i1i,lIin ,öriişme�r 
riitiilmüştür. LO 

Gene"e 'de bundan .onra ı. Büyülı Korıgre 'den 
ıüt�r .onucu TIP';n uçim/ere lIahlobilecel; i1 .oy,,' 

Bu .oyı 50 'ye yaklOşmış bulunuyor. Bu mer ol'Olındo 
to.u üçte bir yenileme .eçiminin yap,localı 22 Uden 
ler yandan örgütlenme çalışmalon, henüz ö,.,ut 
kapaakapaaka yacall paayacall paa biçimde aralıksız .ürdürülmelltedir. Diler 
yapılacak ,enel .eçimlerde Tiirkiye I,çi Partili'nin 
tay"ı bugünden 60 ciuorına eri,mişHr; öniimüzdeki 
artacaktır. 

Gene"e 'de Adaylık ı.telt Belge,i örnekkrin;n 
adaylık için ba,uurma ,üre.in;n 8 NiIon 'da .on bulaCOıı 
çim Yönetmelili uyannca ]Xlrtili olmayan aday adayIGnndlln 
çim aidohn," önümüzdeki .eçimler için 1200 (bini1tiyüz) 
Iİ bildirilmektedir. (Tiirk;ye Işçi Partili T.B.M.M. Adaylan 
li'nin ilgili madde.; uyannca Parti üyelerinden alınocoll 
yenin yıllık aidat tutandır.) 

BVTON YEREL ORGVT YONETICILERI 
2 ",,8 NISAN GONLERI TOPLANTıYA 

Geneı,e 'de daha ,onra MYK karon uyannca
ile ilk uy,ulama ,onuçlannın ve önümüzdelı; uçinarerle 
tumunun açıklanm081 için ,öreuli Merkez Yönetim Kurulu 
da bütün il ue ilçe y.y.yönetim kurullan üyelerinin ",eni,letilmiş 
Toplantıları "nda bir aroya gelecekleri kaydedilme.tedir. 

Bir k/.lmına kom,u iL ue ilçelerin birlikte Itahlocalı 
merkezinde birden aynı zamanda yapılacaktır. 



GUCU 
YOROYOŞ 

GeçtiAimiz haftalarda Fransa ve Hindistan'da yapılan seçimler önemli 
sonuçlar yaranı. Fransa'da. sol birlik panileri iktidardaki anti-demokratik 
güçler koalisyonuna karşı büyük bir başarı kazandılar. Fransız halkının büyük 
çoğunluğunun, iktidarın Reric; politikasını reddettiği ve Fransa'yı bugünkü 
bunallmda" çıkararak sosyalizm yoluna sokacak köklü dönüşümler hedefinde 
hızla birleştiği Rörüldü. Böylece, 1978'de yapılacak genel seçimlerde, sol bir· 
lik partilerinin iktidarı sağ koalisyonun elinden almaları yolunda önemli bir 
adım atıldı. 

Buna karşılık, Hindistan seçimleri emperyalizmi ve uluslararası gericiliği 
sevindiren sonuçlar verdi. ülkeyi emperyalizmin sadık bir müttefiki haline ge
tirrrw:yi amaçlayan gerici partiler birliği, oyların çoğunluğunu topladı. Burju
vazinin propaganda araçları, Hindistan'd�ki bu seçim sonuçlarından yararla
narak, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin �enel yükselişini gizlemek için 
yoğun bir kampanyaya giriştiler. 

Her iki seçimin de sonuçları, emperyalizme ve gericiliğe karşı birlik so
runu açısından mutlaka incelenmelidir. Bu sayının orta sayfalarında. Fransa' 
da sol partiler arasındaki birlik sürecinin gelişimi özetleniyor. Bu sürecin sıtünü· 
müzde iJlaştığl düzey değerlendiriliyor. Emperyalizmin ve Fransa'daki gerici 
güçlerin son yıllardaki politikaları, temelde, bu birlik sürecinin baltalanmasını 
hedef aldı. D'Estaing iktidarı, özellikle son bir yıl boyunca, sol'un birliğine 
karşı yeni bir politik alternatifin yaratılmasına yöneldi. Sağ'ın güçlerini ve 
özellikle ara tabakaları "ileri liberalizm" sloganı etrafında birıeştirmeye çalış· 
tı. Gerici politikasına "yenilikçi" bir görünüm verme amacıyla, hükümetini de· 
iiştirdi. Yeni Barre hükümeti, bütün politikasını, "kemerleri sıkma" planının 
emekçilere şirin gösterilmesine dayandırdı. Em :kçileri ve sol'daki güçleri bö
lerek bu pOlitikayı kabul ettirmeye çalıştı. 

Son seçimler, bu taktiğin iflasını simgeledi. Fransa halkı, bunalımın yü· 
künü kendi sırtına yıkmayı amaçlayan demagojileri reddettiğini gösterdi. ikti· 
dar koalisyonu, bunalımın sorumluluğunu emekçilerin şu ya da bu kesiminin 
üzerine yıkarak, "kemerleri sıkma"yı diğerlerine kabul ettirmeye çalışıyordu. 
Başta işçi sınıfı olmak üzere bunalımın yükü altında en çok ezilen kitleleri, di
jer anti-tekelci güçlerden koparmayı amaçlayan bu taktik, işçi sınıfı örgütleri
nin kararlı politikasıyla boşa çıkarıldı. Fr.msız Komünist Partisi (FKP). parti· 
nin, işçi sınıfının halkın birliği politikasındaki yerini sağlamlaştırma kararlılı· 
jını belirtirken, "kemerleri sıkma politikasına karşı mücadele adına, kol emek
çilerini aydınlara, işçileri teknisyen ve mühendisJere, ücretlileri küçük ve orta 
köylülere düşürmeyi amaçlayanların" karşısına çıktı. (France Nouvelle, FKP 
Merkez Komitesi'nin haftalık organı, LS Kasım 1976) 

Büyük burjuvazinin, sol'un birliğini bölme, sol birliğin yığınsal gücünü 
zayıflatma girişimleri, yalnız emekçileri birbirine düşürme düzeyinde kalmadı. 
Bölücü girişimlerin asıl ağırlığı, sol birlik partiıerini, özellikle komünistlerle 
sosyalistleri birbirinden ayırmaya yöneldi. iktidar, Sosyalist Parti'nin (SP). 
sol'un birliğinden, komünistlerin aleyhine güçlenmek için yararlanma eğilimi
ni kızıştırmaya çalıştı. Bunun için anti-komünizm silahına daha sıkı sarıldı. 
Bu taktik. FKP'nin, sosyalistlerle işbirliğini gerçekçi biçimde değerlendiren 
politikasıyla boşa çıkarıldı. Daha 1972'de, solun ortak hükümet programını 
kabul eden FKP Merkez Komitesi toplantısında G. Marchais söyle diyordu: 
"Ortak bir programın kararlastırılması, SP'nin önemli rol alacağı bir hükümet 
perspektifinin doğması, bu partiye, bizim kendi üzerimize düşeni yapma ma
mız durumunda, bizim zararımıza güçlenme çabalarında kuşkusuz dayanak 
noktaları verecektir." Geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da, sol panilerin bu yılki ye· 
rel seçimlere birinci turdan itibaren ortak listelerle girmeleri konusunda yapı· 
lan anlaşma, sol birlik içinde tek taraflı güçlenme eğilimlerinin engellenmesi 
yolunda önemli bir adım oldu. Ancak. geçen Kasım ayında yapılan kısmi se· 
çimler SP'deki bu eğilimin ortadan kalkmadığını gösterdi. Kasım seçimleri, 
sol'daki güçler dengesini günün konusu yaptı. Sol'un birliği politikasına hiç 
bir zaman dar parti çıkarları açısından yaklaşmamıs olan FKP, birliğin kalıcı· 
lığının, birlik içinde komünistlerin etkinliğinin zayıflamamasına bağlı olduğu
nu da vurgulamaktan geri durmadı. 

Kasım seçimleri için �u yorum yapıldı: "Sol yeni güçler kazanıyor. 
Bu herkes için olumlu bir gelişmedir. Ancak, bu ilerleme komünist parti
sinin zararına gerçekleştiği, komünist partisinin etkinliği artmadığı takdir
de, herkes için olumsuz olacaktır. Çünkü komünistlerin etkinliğinin, geçici 

, hatta arızi olarak dahi zayıftaması sorun dengesini bozacaktır. Örneğin Halk 
Cephesi'nin ya da Fransa'nın işgalden kurtuluşunun ertesinde pekçok kez 
olduğu gibi bozulacaktır bu denge. Diğer bir deyişle, kararlılık yoksunluğu
nun, basiretsizliğin, işçi sınıfından ve toplumun en ilerici güçlerinden kop
manın yaratacağı başarısızlığa yuvarlanılacaktır. Biz, böyle yine bir talihsiz 
dt:ııey istemiyoruz. Ne emekçiler için, ne Fransızlar için, ne de sorun tümü 
için bunu istemiyoruz." (France Nouvelle, 22 Kasım 1976). 

FKP, böyle talihsiz bir deneyin engellenmesi için kendisine düşen görevi 
belirledi. Parti örgütıerini ve partilileri, "günlük talepler için mücadelede, yeni 
bir politika için mücadelede, halkın ve ülkenin.gereksinimlerine cevap veren 
bütün mücadele alanlarında yarışmaya" çağırdı. (Cahiers du Communisme, 
FKP MK'nin aylık teorik organı, Aralık 1976. s. 12) Son seçimler, "yeni bir 
talihsiz deneyi" Fransa halkının da reddettiğini gösterdi. Seçimlerde, gerek 
komünistlerin gerekse sosyalistlerin başını çektiği onak listelerin, Fransız 
emekçilerinin aynı ölçüde s::üvenini kazandığı görüldü. 20 Mart aksamı yaptığı 
ilk açıklamada. "sol'un s::enel ilerlemesi içinde komünist partisinin mevzilerini 
güçlendirmesini memnunlukla gözlediklerini" belirten Marchaisşöyle diyordu: 
"Bu seçim mücadelesinde emekçilerin ve tüm halkımızın çıkarlarına kararlılık· 
la hizmet eden Parti'mizin gücünü ve etkinliğini daha da gelistirmek için her
şeyi yapacağız." 

Hindistan genel seçimleri ise. tekellerin çıkarlarına ve anti-komünizme 
verilen her ödünün. bu ödünü verenler kim olursa olsun. son çözümlemede yal· 
nızca emperyalizmin ve gericiliğin isine yarayacağını gösterdi. Hindistan, 
1970'Ierin başından başlayarak. gericiliğin ve faşizmin ciddi tehdidiyle karşı· 
lastı. Gandi hükümetinin anti-emperyalist dış politikasına ve reform programı· 
na yönelen saldırılar, gerici bir komploya dönüştü. Emperyalizm, bu komplo
nun tezgahlanmasında, açıkça faşist partilerden hndilerine "sosyalist" adını 
yakıstıranlara kadar çeşitli güçleri birleştirdi. Maocular da bütün kesimleriyle 
bu cepheyekatıldılar. Gandi yönetimi gerici komplonun durdurulması gerek
çesiyle ülkede olağanüstü durum ilan etti. Alınan önlemler, sıtericiliğin su yüzü
ne çıkan eylemlerini bir ölçüde durdurdu. Fakat Gandi yönetimi, gericiliğe 
karşı mücadeleyi, yoksul halkkitlelerininçıkarlarını savunmayla birleştirmedi. 
Köklü dönüşümlere, emekçi sınıfların politik sıtücünü artıracağı korkusuyla ya· 
naşmadı. Büyük tekellerle birlik politikası buna engel oldu Gericiliğin kökle
rinin ancak köklü dönüşümler yoluyla kazınabilececeğini savunan Hindistan 
Komünist Partisi'yle eylem birliğini reddetti. Tam tersine, işçi sınıfının örgüt
lenmesi üzerindeki baskıları ağırlaştırdı. Olağanüstü durumu, grev mücadelele
rini engellemek için kullandı. Gericiliğin nedenlerini değil, sadece belirli so
nuçlarını ortadan kaldırmaya dayanan bu politika, gericiliğin güçlenmesine 
yaradı. 

Gericiliğin sald:rıları, Kongre Partisi içinde sağ bölünmeler yaratma dü· 
zeyine ulaştı. Gandi, partisinin parçalanması tehlikesine karsı, yine geri tepe· 
cek bir silaha başvurdu. Parti içindeki farklı kesimleri, anti-komünizm teme· 
linde birleştirmeve yöneldi. Oğlu Sanjay Gandi'yi, parti içindeki sağ'ı birleşti· 
rici bir lider olarak ileri sürdü. Kongre Partisi'nin komünistlere karşı saldırıları 
yoğunlaştı. işçi hareketinin yükselmesini engellemek amacıyla. seçim kam· 
panyasının başlamasına rağmen olağanüstü durum kaldırılmadı. Bu politika, 
gerici partiler birliğinin, sözde "demokrasiyi geri getirme" propagandalarının 
halk düşmanı özünü gizlerneyi başardı. 

Fransa ve Hindistan'da yapılan seçimlerin. birbirinin tam karşıtı olan 
sonuçları, tek bir gerçeğin birbirini tamamlayan iki yönünü ortaya koydu. Bir 
yandan, emperyalizme ve gericiliğe karsı gerçekleştirilen tutarlı ve kararlı bir· 
liğin, bu birliğe katılan bütün güçler için. gerçek ilerlemenin yollarını açtığı 
görüldü. Buna karşılık, emperyalizme ve gericiliğe karşı birlik zorunluluğunu 
reddetmenin de, reddedenleri sadece yenilgiye götürdüğünü kanıtladı. 

Fransa'da. sol birlik panileri iktidardaki anti-demokratik 
karşı büyük bir başarı kazandılar. Fransız halkının büyük 

iktidarın Reric; politikasını reddettiği ve Fransa'yı bugünkü 
sosyalizm yoluna sokacak köklü dönüşümler hedefinde 

Böylece, 1978'de yapılacak genel seçimlerde, sol bir· 
sağ koalisyonun elinden almaları yolunda önemli bir 

Hindistan seçimleri emperyalizmi ve uluslararası gericiliği 
verdi. ülkeyi emperyalizmin sadık bir müttefiki haline ge

gerici partiler birliği, oyların çoğunluğunu topladı. Burju
araçları, Hindistan'd�ki bu seçim sonuçlarından yararla

demokrasi hareketinin �enel yükselişini gizlemek için 
giriştiler. 

de sonuçları, emperyalizme ve gericiliğe karşı birlik so
mutlaka incelenmelidir. Bu sayının orta sayfalarında. Fransa' 

arasındaki birlik sürecinin gelişimi özetleniyor. Bu sürecin sıtünü· 
değerlendiriliyor. Emperyalizmin ve Fransa'daki gerici 
politikaları, temelde, bu birlik sürecinin baltalanmasını 

iktidarı, özellikle son bir yıl boyunca, sol'un birliğine 
alternatifin yaratılmasına yöneldi. Sağ'ın güçlerini ve 
"ileri liberalizm" sloganı etrafında birıeştirmeye çalış· 

"yenilikçi" bir görünüm verme amacıyla, hükümetini de· 
hükümeti, bütün politikasını, "kemerleri sıkma" planının 

gösterilmesine dayandırdı. Em :kçileri ve sol'daki güçleri bö
kabul ettirmeye çalıştı. 

taktiğin iflasını simgeledi. Fransa halkı, bunalımın yü· 
yıkmayı amaçlayan demagojileri reddettiğini gösterdi. ikti· 

bunalımın sorumluluğunu emekçilerin şu ya da bu kesiminin 
"kemerleri sıkma"yı diğerlerine kabul ettirmeye çalışıyordu. 

üzere bunalımın yükü altında en çok ezilen kitleleri, di
güçlerden koparmayı amaçlayan bu taktik, işçi sınıfı örgütleri

boşa çıkarıldı. Fr.msız Komünist Partisi (FKP). parti· 
halkın birliği politikasındaki yerini sağlamlaştırma kararlılı· 

"kemerleri sıkma politikasına karşı mücadele adına, kol emek
işçileri teknisyen ve mühendisJere, ücretlileri küçük ve orta 

amaçlayanların" karşısına çıktı. (France Nouvelle, FKP 
haftalık organı, LS Kasım 1976) 

burjuvazinin, sol'un birliğini bölme, sol birliğin yığınsal gücünü 
yalnız emekçileri birbirine düşürme düzeyinde kalmadı. 

ağırlığı, sol birlik partiıerini, özellikle komünistlerle 
birbirinden ayırmaya yöneldi. iktidar, Sosyalist Parti'nin (SP). 

komünistlerin aleyhine güçlenmek için yararlanma eğilimi
Bunun için anti-komünizm silahına daha sıkı sarıldı. 

sosyalistlerle işbirliğini gerçekçi biçimde değerlendiren 
çıkarıldı. Daha 1972'de, solun ortak hükümet programını 

Merkez Komitesi toplantısında G. Marchais söyle diyordu: 
kararlastırılması, SP'nin önemli rol alacağı bir hükümet 

doğması, bu partiye, bizim kendi üzerimize düşeni yapma ma
bizim zararımıza güçlenme çabalarında kuşkusuz dayanak 

Geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da, sol panilerin bu yılki ye· 
turdan itibaren ortak listelerle girmeleri konusunda yapı· 

içinde tek taraflı güçlenme eğilimlerinin engellenmesi 
adım oldu. Ancak. geçen Kasım ayında yapılan kısmi se· 

eğilimin ortadan kalkmadığını gösterdi. Kasım seçimleri, 
dengesini günün konusu yaptı. Sol'un birliği politikasına hiç 

çıkarları açısından yaklaşmamıs olan FKP, birliğin kalıcı· 
komünistlerin etkinliğinin zayıflamamasına bağlı olduğu

Bu herkes için olumlu bir gelişmedir. Ancak, bu ilerleme komünist 
sinin zararına gerçekleştiği, komünist partisinin etkinliği artmadığı 
de, herkes için olumsuz olacaktır. Çünkü komünistlerin etkinliğinin, 

, hatta arızi olarak dahi zayıftaması sorun dengesini bozacaktır. 
Cephesi'nin ya da Fransa'nın işgalden kurtuluşunun ertesinde 
olduğu gibi bozulacaktır bu denge. Diğer bir deyişle, kararlılık 
nun, basiretsizliğin, işçi sınıfından ve toplumun en ilerici güçlerinden 
manın yaratacağı başarısızlığa yuvarlanılacaktır. Biz, böyle yine 
dt:ııey istemiyoruz. Ne emekçiler için, ne Fransızlar için, ne de 
için bunu istemiyoruz." (France Nouvelle, 22 Kasım 1976). 

FKP, böyle talihsiz bir deneyin engellenmesi için kendisine 
belirledi. Parti örgütıerini ve partilileri, "günlük talepler için mücadelede, 
bir politika için mücadelede, halkın ve ülkenin.gereksinimlerine 
bütün mücadele alanlarında yarışmaya" çağırdı. (Cahiers du 
FKP MK'nin aylık teorik organı, Aralık 1976. s. 12) Son seçimler, 
talihsiz deneyi" Fransa halkının da reddettiğini gösterdi. Seçimlerde, 
komünistlerin gerekse sosyalistlerin başını çektiği onak listelerin, 
emekçilerinin aynı ölçüde s::üvenini kazandığı görüldü. 20 Mart aksamı 
ilk açıklamada. "sol'un s::enel ilerlemesi içinde komünist partisinin 
güçlendirmesini memnunlukla gözlediklerini" belirten Marchaisşöyle 
"Bu seçim mücadelesinde emekçilerin ve tüm halkımızın çıkarlarına 
la hizmet eden Parti'mizin gücünü ve etkinliğini daha da gelistirmek 
şeyi yapacağız." 

Hindistan genel seçimleri ise. tekellerin çıkarlarına ve anti-komünizme 
verilen her ödünün. bu ödünü verenler kim olursa olsun. son çözümlemede 
nızca emperyalizmin ve gericiliğin isine yarayacağını gösterdi. 
1970'Ierin başından başlayarak. gericiliğin ve faşizmin ciddi tehdidiyle 
lastı. Gandi hükümetinin anti-emperyalist dış politikasına ve reform 
na yönelen saldırılar, gerici bir komploya dönüştü. Emperyalizm, 
nun tezgahlanmasında, açıkça faşist partilerden hndilerine "sosyalist" 
yakıstıranlara kadar çeşitli güçleri birleştirdi. Maocular da bütün 
bu cepheyekatıldılar. Gandi yönetimi gerici komplonun durdurulması 
çesiyle ülkede olağanüstü durum ilan etti. Alınan önlemler, sıtericiliğin 
ne çıkan eylemlerini bir ölçüde durdurdu. Fakat Gandi yönetimi, 
karşı mücadeleyi, yoksul halkkitlelerininçıkarlarını savunmayla 
Köklü dönüşümlere, emekçi sınıfların politik sıtücünü artıracağı 
naşmadı. Büyük tekellerle birlik politikası buna engel oldu Gericiliğin kökle
rinin ancak köklü dönüşümler yoluyla kazınabilececeğini savunan 
Komünist Partisi'yle eylem birliğini reddetti. Tam tersine, işçi 
lenmesi üzerindeki baskıları ağırlaştırdı. Olağanüstü durumu, grev 
rini engellemek için kullandı. Gericiliğin nedenlerini değil, sadece 
nuçlarını ortadan kaldırmaya dayanan bu politika, gericiliğin 
yaradı. 

Gericiliğin sald:rıları, Kongre Partisi içinde sağ bölünmeler 
zeyine ulaştı. Gandi, partisinin parçalanması tehlikesine karsı, 
cek bir silaha başvurdu. Parti içindeki farklı kesimleri, anti-komünizm 
linde birleştirmeve yöneldi. Oğlu Sanjay Gandi'yi, parti içindeki 
rici bir lider olarak ileri sürdü. Kongre Partisi'nin komünistlere 
yoğunlaştı. işçi hareketinin yükselmesini engellemek amacıyla. 
panyasının başlamasına rağmen olağanüstü durum kaldırılmadı. 
gerici partiler birliğinin, sözde "demokrasiyi geri getirme" propagandalarının 
halk düşmanı özünü gizlerneyi başardı. 

Fransa ve Hindistan'da yapılan seçimlerin. birbirinin tam 
sonuçları, tek bir gerçeğin birbirini tamamlayan iki yönünü ortaya 
yandan, emperyalizme ve gericiliğe karsı gerçekleştirilen tutarlı 
liğin, bu birliğe katılan bütün güçler için. gerçek ilerlemenin 
örüldü Buna karşılık, emperyalizme gericiliğe karşı birlik 
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. Erken seçim olacak mı, olmayacak 
mı?. 

Geçtilimiz haft.aki aiyasal gelişme
lerin kavş_Randa üzerinde en çok ko
nuşulan, tartışıJan aonı buydu. 

AP'SİZ, MHP'SİZ 
Olkenin demokntik yaşamı son iki 

yıldır MC tarafından en aRır ve kanlı 
bir biçimde çembere alınmış ve son 
haftalarda ülkenin bir çok yerinde 
faşist tı.nnanış8 kanlı terör eylemleriyle 
hl%. verilmişken, seçim güvenliRinin ko
şul ve ortamı dikkatlerden kaçırılınaRa 
çalışılarak sorun sall "erken seçim" 
di.iıümüne gelipdaY8Ddırılmıştır. 

Geçtilimiz haftanın Çarşamba gü
nü MC.nin baş mimarı ve baş sorumlu.:u 
AP'nin ortak grup toplantısında, Süley
man Demirel konuşmasını yaparken, 
bir yandan erken seçim önergesinin ge
rekçesini kendi mantık çemberi içinde 
açıklamaRB çalışıyor, bir yandao da 
CHP'ye malum taktik salduıyı tekrar
!iyordu. 

Çarşamba günü öQ:le saatlerinde AP 
yönünde bu gelişmeler noktalanırken, 
CHP Genel Yönetim Kurulu toplanıyor 
ve CHP'nin de seçimlerin öne alınma· 
sından yana oldultunu açıkhyordu. Da· 
ha sonra CHP Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu grupları toplanıyor erken 
seçim kararı alıyordu ... 

CHP'nin erken seçim önergesi AP' 
den bir gün sonra Perşembe öltle saat· 
lerinde bizzal CHP Genel Başkanı Bü
lent Ecevit tarafından Meclis Başkanı 
Kemal Güven'e veriliyordu ... 

GEREKÇELER AYRıAMA 

24 saate sıltdınlan gelişmelerin ana
tomisi ilk delterlendinnede CHP'nin 
gene AP insiyatüinin sürükleyici yönün
de hareketlendiltini ve belli noktalar. 
gelip dayandıltını gösteriyordu. 

Her ne kadar CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit gazetecilere, partisinin er
ken seçim önergesi gerekçesinin AP'nin
kinden ayrı temeUere dayandıltını söy
lediyse de, kamu oyunun oluşumu, her 
iki partinin salt " erken seçim" de an
ILlItıRı noktasında kemikleşiyordu ... 

Oysa ilk imza sırasında Süleyman 
Demirel'in imzası okunan AP'nin erken 
seçim önergesinde olsun, önergeyi imza
ya açan AP Manisa MiUelvekili Süley
man Çaltlar ile Eskişeh r Milletvekili 
Orban Oluz'un önerge münasebetiyle 
basına verdikleri ortak demeçte olsun 
seçim güvenlilinden tek söz etmedili 
görülüyordu. 

TRT Seçim Kurulu'nun $On ka.ranyla 
ve TltT'yi kuııanış biçimiyle sandılı bu 
yönden önemli oranda çemberleyen AP' 
nin, seçim sandıkları başını seçim günü 
hangi yol ve yöntemlerle ne hale getir
mek iateyeceli bilinirken, CHP'nin er
ken seçim önergesinde bu konuya hiç 
deltiniLmemesi, acelecilikten doRan gaf 
deliise en azından polilik körlükten 
öte bir şey deltildi... 

Demirel, erken seçim önergesinin res· 
men açıklandılı günkü orlak grup top' 
lantısında yaptılı konuşmada açık açık 
demokrasi düşmanhltmı tekrarlıyor "bu
gün ülkenin en acil meseleleri güvenlik 
yualarıdır" diyordu. 

Demirel, Wkenin son iki yıl içinde 
bulundultu altır blUkı, ,iddet ve faşist 
tehlike gömlelini yeterli gönnüyor, er
ken seçimi, sonuç ne olursa olsun daha 
altır bir yönelim biçimine duyduRu i,
Lah yönünden gerekli buluyordu ... 

Bu arada CHP'ye yaptlAı saldırıyı 
yolunla.ştırarak sürdürüyordu ... 

AP Genel Başkanı aAzıyla CHP 
"Tahripçi, engelci, yıkıcı ve bölüçü" 
idi! .. 

CHP "e,kiyayı koruyor" idi !.. 
AP yönünden gelen bu a.aldırıya kar

şı Ecevit "öne alınacak seçimlere hangi 
koşullarda gidileceRi" konusunu, ortak 
grup toplantısında ele alıyordu ama, da
ha çok bu önemli konuyu konuşmuının 
satır aralarına sıkı,tırma çabıuına yönel
diR"i görülüyordu. 

BEKLENMEYEN GELIŞME MI? 

CHP'nin Çar,amba günü ölleden 
sonra önemli bir tela, yaşadılı gözden 
kaçmadı. AP'nin öRleden önceki kararı, 
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CHP kurmay kadrosu üzerinde bir so
luk düş etkisi yaratmıştı. CHP Genel 
Başkanı' Ecevit'in, son dakikalara ka
dar AP'nin erken seçim istemedili yö
nünde kanaat sahibi olduRu belli olu
yordu. Ecevit'in , erken seçimi, Ap'nin 
bir oyalama laktili olarak zaman zaman 
ileri sürdüRü ve bu yönde ciddi bir giri
şime geçemeyeceRini &andılı ısrarla 
belirtilen hususlar arasındaydı. 

Aslına bakılırsa, CHP'nin MC'ye 
ilişkin delerlendirme ve yorumları gerek 
teorik gerekse Dt'atİk yönleri ve bovut-

UŞAKTA DEVR·! MC 

lan itibariyle hemen her zaman eksik 
ve yanlışlarla örgülü olarak sürdürülmüş
tür. 

Bir ay kadar önce "MHP'siz bir se
çim hükümeti" şeklinde fonnüle edilen 
son derece yanlı, bir politik hamle ya
pılmış, bir anlamda AP'nin ibrasi an
lamma gelen bu politik edilgenlilin boş
lukları, daha sonra AP tarafından sürek
Li olarak kullanılmıştı, 

"SEÇIM HUKUMETI "AMA! .. 

CHP'nin sennayeden yana politik e
dilgenliRini pratik olarak ortaya çıkaran 
yanlışlıklu son bir ay içinde AP ve o
nun başına önemli polilik avantajlar 
saRlamıştl. 

AP'nin öteden beri doRrudan bulaş
mak istemediRi olayları MHP eliyle 
yaptırmış olduRu gerçeli gözardı edildi
Rinde, MC'nin işlemlerinin baş $Orum
lusu ve suçlusunun AP olduRu görülme
diltinde, bugünkü koalisyonun velev ki, 
MHP dışarda buakılarak devamının 
aslında MC iktidarının devamı anla
mında olacaRı kabul edilmediRinde ve 
MC'nin düşürülmesi sorununun sadece 
parlamento aritmetiRine ve parlamento 
içi muhaleCete hapsedilmesinden dola
cak lutarıızhk ve yanlışlıklar teslim 
edilmediRinde, sonucun faŞist tınnanışa 
yarayacaltı gerçeRi ,imdi daha çok göz
ler önündedir. 

Sosyal demokrat CHP 'nin, MC'nin 
düşürülmesi sorununun sadece parla
mento arilmeliaine ve parlamento içi 
muhalefete hapsedilmesinden dolacak 
tutarsızlık ve yanlışlıklar teslim edi!
mediRinde, sonucun faşisl tınnanışa 
yarayacaltı gerçeli ,imdi daha çok göz
ler önündedir. 

Sosyal demokrat CHP'nin , MC'nin 
düşürülmesi yolunda, demokrasi müca
delesi yönünde, toplumsal muhalefet 
ile doaru ve tutarlı çizgilerde ortaklık 
edememesi açısından bir ayı a�an sü
reyi boşa geçirdiai açıktır. 

Geçtiitimiz haftanın ortasında AP' 
nin erken seçim önergesi vennesinden 
hemen sonra CHP tarafında izlenen 
tela�ın ve buna rajtmen erken seçim 
önergesinin Miııet Meclisi BaşkanhR'lna 
ancak 24 saat sonra verilebilmesinin iç 

bir çe,it politik kaderciliA"e 

teslim oıu,unun izlerini bulmak müm
kündür, 

GUNCEL SORUN 

Oysa seçim ister "erken" , ister za
manında yapılacak olsun, Türkiye'de 
toplumsal yaşamı ve demokrasiyi tehdit 
altında bulunduran antidemokratik bas
kı, .( düzmece şiddet, kanlı terör ve 
saldırı kabultunun daRıtllmul $Orunu 
öncelik ve ivedililini kaybetmiş deRii
dir. 

Başta işçi sınıfının politik hareketi 
olmak üzere toplumun tüm emekçi 
ylRınlarınl, ilerici demokratik güçlerini 
ifadelendiren toplumsal muhalefetin bü
yüyen direncinin en çok farkında olan 
da MC ve onun baş sorumlusu AP'dir. 

AP'nin erken seçim yanlısı olması 
elbette bu görünüm önünde deRerlendi
rilmeLidir. 

Erken seçimin "önce sen delil ben 
istedim" alanındaki darlıRa sıkışlırılması 
ya da AP'nin bu foldaki dayatmasına 
uyulması, ister istemez büyük serma
yenin faşizmi tırmandırma politikasına 
nesnel olarak boyun eRmek anlamını 
taş�aktadu. 

AP'YE GöRE NIC1N?. 

AP, erken seçimi niçinistemektedir? 
Gerek işbirlikçi büyük sennaye tem

silcilerinin, ekonominin yapısal bozuk
luklarını durduramayarak dar boRaz
lara sürüklenmenin verdiRi telaşla, ge
rekse politik iktidarının, toplumun, 
artan bilinç düzeyiyle gelişen ilerici 
demokratik muhalefetini önleyerne
den doRan korkuyla en elverişli koşul' 
ları arayarak en azından tekrar bir ik· 
tidar bo,luRuna slRınma niyet ve is
tekleri bilinmektedir. Bu niyel ve a:ra
yışlar, son aylarda büyük sennaye tem
silcilerinin çe,itli demeç ve açıklama
larıyla açlRa vurulmuştur. Büyük ser
mayenin CHP'ye özellikle son dönem
de yönelen ve yoRunlaşan kuşatma 
girişimleri de bu çabanın önemli bir 
parçası olarak uygulanmış ve sürdürül
müştür. 

AP'nin erken seçim yanlısı olması
nın itici gücü, temelde büyük sermaye
nin bu çaresizlikleriyle ilgilidir. 

öte yandan MC'nin iki numaralı or
taRının seçim finişinde, kontorul altın
da bulundurdultu devlet aygıtı ve ola
naklarıyla kıyasıya bir propaganda vc 
reklam kampanyasına girişeceA:i, bu a
landa AP'yi önemli ölçüde darbeleye
ceRi de 

Ekonomik, politik ve toplumsal ko· 
şul ve dayatmalar bütünlüRünde AP'nin 
erken seçimlc düze çıkma hesaplarını 
yorumlamak mümkündür. 

KULISTE 

Seçim zamanı ne oluna olsun, AP' 
nin MSP'yi bölme harekatına girişeeeli 
ve bu alanda bir ölçüde sonuç alacaRı 
da ısrarla söylenmektedir. 

MSP içinde AP-MHP bile,iminde 
olduklan bilinen 20 kişi dolaylannda 
milletvekilinin, partilerinden istifa ede
rek MSP'yi lerketmelerinin MSP seç
meni üzerinde yaratacaRı ,ok'a da lü
venilmektedir. 

GeçtiRimiz hafta içinde politik ku
lislerde konuşulanlara bakllıru, Demirel 
ile MSP içindeki "truva atı" &rUlOdaki 
haberleşmeyi eski AP'li MSP Ankan 
Milletvekili Hüsamettin Akmumcu "R
lamaktadır. 

Böyle bir çerçevede, tepeden tımaRa 
i,galcilik ruhuyla toplumdan tecrit edi
len TRT'ye de büyük işler düşmektedirl 

Yedi aylık avutma dönemini başany
la geçi,tiren TRT Seçim Kurulu'nun 
kararıyla sandalyesine çakılan işgalci 
Karalaş'ın yönetiminde radyo ve lele· 
vizyonun seçim öncesi dönemde ne ya
pacaitı açık seçik bellidir. 

TRT, bu konudaki ilkömeRi Demirel' 
in Antalya mitingi dolayısıyla venni,tir_ 
Aynı gün Türkeş'in Kastamonu mitin" 
ve ekrana aktardış biçimi idenıni,t.ir. 

TRT bundan böyle, koalisyonun iki 
numaralı ortaRının bütün feryatlanna 
ralmen AP - MHP meddehlıRı yapacak
tır . 

Her türlü yoJ ve yöntemle yasa dı,. 
eylem ve baskıJara hız vererek AP'nin 
sandıla Haziran'da gitmek isteyişi, mut
lak başarıyı gönnesinden çok, çar� 
sizliRin geometrisine bat.ışıyla ilıilidir. 

TEHDIT VE ŞANTAJLA 

Görünen odur ki, AP, erken seçimle 
ilgili olarak toplum üzerinde kendili· 
linden bir tehdit ve şantaj havası estir
meyi de denemektedir. 

Kanlı şiddet olaylarına düA;meye bUl
lıreasına yoRunluk kazandınlmış, her 
gün yurdun çe,itli yer ve köşelerinde 
cinayet tezgahlanna hız verilmi,lir. 
Silahlı silahsız saldırıların, cinayetlerin, 
toplantı, örgüt ve parti merkezi baskın
larının organizasyonu genişletilmişt.ir. 

Saldırganiann iktidardan güç ve kuv
vet aldıkları konusundaki olgu bir yerde 
isteyerek kurumlaştırılmak istenmekle 
ilerici demokrat çoRunlukta yılıınıı .. � 
yaratılmalta ve kökleştirilmeRe çabalan· 
maktadır. 

Suçluların ortalık yerde pervasızca 
dolaşmalan ve yeni yeni saldınlara gi-. 
rişmeleri, bunların iç ve dış destekleri 
konusunda artan kaygı ve endişeler va
tandaş çoAunlultuna kasıtlı olarak ve 
bilinerek yerleştirilrnek istenmektedir. 

KORKUNUN KAYNACl 

Tüm bunlara' raRmen ilerici toplum
sal güçler �olunlu!tunun artan direnç 
ve karariıhRı, demokrasiye olan inancı
nın pekişmesi, işçi sınıfını örgütlü po
litik hareketinin günden güne adımlar 
alması sermaye cephesini sarsmaktadır. 

Eşkiyalılın ikiz kardeşiiRini bu kor
ku ve telaş oluştunnaktadır. 

"Erken seçim" Le düRümlenen büyük 
sermaye çaresizliiti AP'ye bir alınaşık 
olarak böylesine bir zeminde Haziran'ı 
göstermektedir. 

CHP'DE DURUM 

CHP 'nin erken seçimi niçin istedi
!tine gelince... ' 

Bu konuda CHP yönünde gizlene
meyen bir belirsizligin varlı�ını söyle
mek gerckmektedir. Gerçi görünürde 
AP'ye "cvel" denmiştir ama bunun 
daha çok bir "gösteri" ile ilgili oldu�u 
da bir oranda gerçeklir. 

Bütün hesaplarını kesin iktidar odaitı
na oturtan CHP için seçiınde 22G'yı 
bulamaınak düşüncesi önemli bir endişe 
kaynoRıdır. "Kesin iktidar"a giderken 

Genel Başkanı Bü
tarafından Meclis Başkanı 

veriliyordu ... 

AYRıAMA 

gelişmelerin ana
delterlendinnede CHP'nin 

sürükleyici yönün
ve belli noktalar. 

gösteriyordu. 
CHP Genel Başkanı 

gazetecilere, partisinin er
gerekçesinin AP'nin

dayandıltını söy
oyunun oluşumu, her 

erken seçim" de an
kemikleşiyordu ... 

sırasında Süleyman 
okunan AP'nin erken 
olsun, önergeyi imza

MiUelvekili Süley
Eskişeh r Milletvekili 
önerge münasebetiyle 
ortak demeçte olsun 

tek söz etmedili 

Kurulu'nun $On ka.ranyla 
biçimiyle sandılı bu 

çemberleyen AP' 
sandıkları başını seçim günü 

yöntemlerle ne hale getir
bilinirken, CHP'nin er

önergesinde bu konuya hiç 
acelecilikten doRan gaf 

azından polilik körlükten 

seçim önergesinin res· 
günkü orlak grup top' 

konuşmada açık açık 
düşmanhltmı tekrarlıyor "bu

meseleleri güvenlik 

son iki yıl içinde 
blUkı, ,iddet ve faşist 

yeterli gönnüyor, er
olursa olsun daha 

biçimine duyduRu i,
buluyordu ... 

yaptlAı saldırıyı 
sürdürüyordu ... 

Başkanı aAzıyla CHP 
"Tahripçi, engelci, yıkıcı ve bölüçü" 

koruyor" idi !.. 
gelen bu a.aldırıya kar

alınacak seçimlere hangi 
gidileceRi" konusunu, ortak 

alıyordu ama, da
konuyu konuşmuının 

sıkı,tırma çabıuına yönel

GELIŞME MI? 

UŞAKTA DEVR·! MC 

lan itibariyle hemen her zaman eksik 
ve yanlışlarla örgülü olarak sürdürülmüş
tür. 

Bir ay kadar önce "MHP'siz bir se
çim hükümeti" şeklinde fonnüle edilen 
son derece yanlı, bir politik hamle ya
pılmış, bir anlamda AP'nin ibrasi an
lamma gelen bu politik edilgenlilin boş
lukları, daha sonra AP tarafından sürek
Li olarak kullanılmıştı, 

"SEÇIM HUKUMETI "AMA! .. 

CHP'nin sennayeden yana politik e
dilgenliRini pratik olarak ortaya çıkaran 
yanlışlıklu son bir ay içinde AP ve o
nun başına önemli polilik avantajlar 
saRlamıştl. 

AP'nin öteden beri doRrudan bulaş
mak istemediRi olayları MHP eliyle 
yaptırmış olduRu gerçeli gözardı edildi
Rinde, MC'nin işlemlerinin baş $Orum
lusu ve suçlusunun AP olduRu görülme
diltinde, bugünkü koalisyonun velev ki, 
MHP dışarda buakılarak devamının 
aslında MC iktidarının devamı anla
mında olacaRı kabul edilmediRinde ve 
MC'nin düşürülmesi düşürülmesi düşürülmes
parlamento aritmetiRine ve parlamento 
içi muhaleCete hapsedilmesinden dola
cak lutarıızhk ve yanlışlıklar teslim 
edilmediRinde, sonucun faŞist tınnanışa 
yarayacaltı gerçeRi ,imdi daha çok göz
ler önündedir. 

Sosyal demokrat CHP 'nin, MC'nin 
düşürülmesi sorununun sadece parla
mento arilmeliaine ve parlamento içi 
muhalefete hapsedilmesinden dolacak 
tutarsızlık ve yanlışlıklar teslim edi!
mediRinde, sonucun faşisl tınnanışa 
yarayacaltı gerçeli ,imdi daha çok göz
ler önündedir. 

Sosyal demokrat CHP'nin , MC'nin 
düşürülmesi yolunda, demokrasi müca
delesi yönünde, toplumsal muhalefet 
ile doaru ve tutarlı çizgilerde ortaklık 
edememesi açısından bir ayı a�an sü
reyi boşa geçirdiai açıktır. 

Geçtiitimiz haftanın ortasında AP' 
nin erken seçim önergesi vennesinden 
hemen sonra CHP tarafında izlenen 

Başta işçi sınıfının politik hareketi 
olmak üzere toplumun tüm emekçi 
ylRınlarınl, ilerici demokratik güçlerini 
ifadelendiren toplumsal muhalefetin bü
yüyen direncinin en çok farkında olan 
da MC ve onun baş sorumlusu AP'dir. 

AP'nin erken seçim yanlısı olması 
elbette bu görünüm önünde deRerlendi
rilmeLidir. 

Erken seçimin "önce sen delil ben 
istedim" alanındaki darlıRa sıkışlırılması 
ya da AP'nin bu foldaki dayatmasına 
uyulması, ister istemez büyük serma
yenin faşizmi tırmandırma politikasına 
nesnel olarak boyun eRmek anlamını 
taş�aktadu. 

AP'YE GöRE NIC1N?. 

AP, erken seçimi niçinistemektedir? 
Gerek işbirlikçi büyük sennaye tem

silcilerinin, ekonominin yapısal bozuk
luklarını durduramayarak dar boRaz
lara sürüklenmenin verdiRi telaşla, ge
rekse politik iktidarının, toplumun, 
artan bilinç düzeyiyle gelişen ilerici 
demokratik muhalefetini önleyerne
den doRan korkuyla en elverişli koşul' 
ları arayarak en azından tekrar bir ik· 
tidar bo,luRuna slRınma niyet ve is
tekleri bilinmektedir. Bu niyel ve a:ra
yışlar, son aylarda büyük sennaye tem
silcilerinin çe,itli demeç ve açıklama
larıyla açlRa vurulmuştur. Büyük ser
mayenin CHP'ye özellikle son dönem
de yönelen ve yoRunlaşan kuşatma 
girişimleri de bu çabanın önemli bir 
parçası olarak uygulanmış ve sürdürül
müştür. 

AP'nin erken seçim yanlısı olması
nın itici gücü, temelde büyük sermaye
nin bu çaresizlikleriyle ilgilidir. 

öte yandan MC'nin iki numaralı or
taRının seçim finişinde, kontorul altın
da bulundurdultu devlet aygıtı ve ola
naklarıyla kıyasıya bir propaganda vc 
reklam kampanyasına girişeceA:i, bu a
landa AP'yi önemli ölçüde darbeleye
ceRi de 

Aynı gün 
ve ekrana 

TRT bundan 
numaralı 
ralmen AP 
tır . 

Her türlü 
eylem ve 
sandıla Haziran'da 
lak başarıyı 
sizliRin geometrisine 

TEHDIT 

Görünen 
ilgili olarak 
linden bir 
meyi de denemektedir. 

Kanlı şiddet 
lıreasına 
gün yurdun 
cinayet tezgahlanna 
Silahlı silahsız 
toplantı, örgüt 
larının organizasyonu 

Saldırganiann 
vet aldıkları 
isteyerek 
ilerici demokrat 
yaratılmalta 
maktadır. 

Suçluların 
dolaşmalan 
rişmeleri, 
konusunda 
tandaş çoAunlultuna 
bilinerek 

KORKUNUN 

Tüm bunlara
sal güçler 
ve yıl ve yıl içinde ve içinde karariıhRı, demokrasiye içinde karariıhRı, demokrasiye içinde 
nın pekişmesi, 
litik hareketinin 
alması sermaye 

Eşkiyalılın 
ku ve telaş 

"Erken 
sermaye çaresizliiti 
olarak böylesine 
göstermektedir. 

CHP 'nin 
!tine gelince... 

Bu konuda 
meyen bir 
mek gerckmektedir. 
AP'ye "cvel" 
daha çok 
da bir oranda 



SEÇiM HüKüMETi 
parti içi iktidardan olmak olasılıRı ise 
endişeyi hissedilir bir tedirginlile dönüş
tünnekt.edir. 

öteden beri iÜndemini erken seçime 
dayayan Sabancı (lUbunun baş temsil' 
cisiyle Ecevit.'in bir kaç kez kahvaltı 
yaptıı i söylentileri, CHP'nin erken se
çimi iıtiyor görünmesi gerekçesine ko
I.yeı bir anl.tım olmaktay ... da, CHP' 
nin kararlannda büyük sennaye manye
tilinin etkisini hiç deailse belinizlik 
şeklinde duyurduRu inkar edilemez ... 

CHP'run erken seçimi iıtediaine iliş
kin yetkili atLZlarca yapılan açıklama
larda buı esnekliklerin varhlı hatta 
Erbakan'. "CHP'nin isteRi şartlı" de
dirtecek kay,anlıJc:lU'ln mevcudiyeti il
ginçtir ... 

öte yandan erken seçim kararı alınan 
ortak ırrup toplantısında Deniz Baykal' 
tn "çekimser" oy kullanması ve bunun 
parti yönetim merkninde kuşkulu bi
çimde yorumlanınuı da ilginçtir. 

SORUNLAR· SORUMLULUKLAR ... 

Aynı ortak toplantıda çorum Mil
letvekili Cahit· Angın, seçim güvenliRi 
saRianmadan ve cinayet ortamı temiz
lenmeden seçime ıidilmesi yönünde 
taşıdıRı endişeleri açıklayarak. seçimin 
normal zamanında yapılmasını istemiş
tir. CHP ort.a.k grubunda erken seçime 
tek "red" oyu AnKın'lodır. 

Ancak Baykal'ın "çekimser" oyunu 
da hiç detilM bu yöne elilimli olarak 
yorumlamak mümkündür ... 

Bu tabloda CHP merkez yönetiminin 
Haziran seçimleri konusunda kaYKlsı 
derinleşmektedir . 

Seçimlerin Haziran'da yapılması ha
linde aeçim JÜvenlilinin Kerekli ko,ul 
ye demomtik mekanizmaları sallan
madan olası MC tasallutu alLında geçe
cek bir seçimin sonuçları CHP'ce şim
diden tescil olurunamakta mıdır? 

CHP Genel Başkanı Ecevit'in yakın 
bir süre önce "seçimlere bu hükümetle 
de gidebiliriz" anlamını taliıyan sözleri 
hatırlanusa bu yöndeki sorumluluk CHP' 
yi ve yönetimini daha çok kavramakta
du. 

Ne olduRu ve ne olacaRı da belli 
olan bir MC yönetimine seçim öncesi 
dönemi rıza dahilinde terkeLmek, sandık 
ba,lannda t.ekin durmayacaiı anlalitlan 
azgınlıRı pelilnen ibra anlamı taşımaya
cak mıdır' 

CHP, bir ay kadar önce önerdiRi 
"MHP'.iz seçim hükümeti" ,eklinde 
yanlıliın varo,larını ne yazık ki qmı,t.ı.r. 

HEDEFLER ·ILKELER 

Bu platformda, Türkiye ışçi Par
tisi Merkez Yönetim Kurulunun Ocak 
ayının ıson günü yayınlanan bildirisini 
ve 28 ŞubaL günü açıklanan 1. Büyük 
Kongte kararlarını hatırlatmak Kerek
mektedir. 

BU KAN KURUMAZ 
TIP Büyük Kongre kararlannm ikinci 

bölümünde yer alan somut hedef ve ta· 
leplerin konuyla ilgili klSml şunlardır: 

"Faşizmi tırmandırma politikasının 
bir an önce durdurulabilmesi, yaklaşan 
seçimlerde JÜvenliRin saRianabilmesi i
çin Milliyetçi Cephe iktidardan düşü
rülmeli, AP ile MHP 'nin diliında bir se
çim hükümeti kurulmalıdır. 
, eSilahlı ve silahsız saldırıların, cina
yetlerin, toplantı, örıüt ve Parti mer
kezi baskınlannın faiııeri mutlaka bu· 
lunmalıdır. Bu kiliilerin .. ptanmasında, 
tutuklanmasında, yargı organları önüne 
getirilmesinde kasıt veya ihmalden do
Ran kusuru bulunan sorumlulardan ve 
göz altına alınanlara veya tutuklanarıla
ra i,kence edenlerden hesap sorulmalı
du. 

eMHP'nin, Olkü Ocaklannın, koman
dolar, iç ve dış destekleri ve para 
kaynakları araştırılıp açı Ra çıkarılmalı, 
haklannda yasal kovuşturnıa açılmalı
du. 

eYolsuzluk ve rüşvet iddiaları ve 
bunlara m,kin dosyalar yetkili makam, 
kurul ve organlarca bütün boyutlarıyla 
incelenip kamuoyuna açıklanmalı, ge· 
rekli kovuliturmalar yapılarak sorum
lular adalet önüne getirilmelidir ... " 

TİP'in ı. Büyük Kongre kararlarında 
belirtilen bu güncel ve ertelenemeyecek 
bir süreyi' kapsayan somut hedefler, 
toplumun ezici bir çoRunluRunun geniş 
özlem, istek ve karariılıRını yansıtmak
tan öte, Türkiye'de demokrasi müca
delesinin pratik eylem ilkelerine, ışık 
tutacak nitelikleri yansıtmaktadır. 

Kongreden önce, 30 Ocak tarihli 
MerkezYönetim Kurulu toplantısından 
sonra açıklanan bildiride de, seçimin 
tarihi konusundan önce dikkatler esas 
yöne çekilmiş "Seçime Kidilirken, hangi 
biçimde olursa ol'un, MC döneminin 
baş sorumlu'u, siya.sa.l cinayetlerin kanı· 
nı üzerinde taşıyan AP'yi iktidarda tut
maya yönelik bir çözümün, gerçekte 
çözüm olmayacaRı" vurgulanmı,tır. 

Bu konudaki Merkez Yönetim Kuru· 
lu bildirisinde şöyle denilmişti: 

"- MC'nin düşüriilmesi yalnızca par-

TUNCER ERGVLER: MC 'NIN PARMAK IzI 

lamenlo aritmetiline ve parlamento içi 
muhalefete hapsedilemez ... " 

TİP tarafından bu ilkelerin açıklan
ması üzerinden iki ay kadar zaman hem 
de çok önemli iki ay geçmiştir. 

NIYET VE ÇABALAR ... 

Bugün sermaye çevrelerinin bizzat 
sözcüleri ve kalemleri tarafından geliş
meler bir şantaj silahı olarak "seçimi 
tümü)ıle tehlikeye düşürücü" nitelikte 
kamu oyuna duyurulmaya çalışılmak· 
tadır. 

Demirel'in, geçtiRimiz haCtaki grup 
konuşması ve "Türkiye'nin buıriin en 
acil meselui güvenlik yasalannın çıka
rılmasıdır" ,eklindeki sözleriyle bu yan
yana getirildiRinde daha da anlamlı ol
maktadır. 

önceki hatta Vşak'ta ve Antalya'nın 
Serik ilçesinde meydana gelen kanlı 
saldırı olaylan MC'nin bitmez tükenmez 
"asayiş" provalarına örnek teşkil etmek
tedir. 

Uşak'ta komando sürüleri kenti kana 
bularnış, can1arına kıyılan gençlerin kanı 
kurumadan Uşak Valisi Kazetecilere "da· 
ba başka ölü" olmadıRı müjdesini ver
miştir!.. 

Serik'te de, CHP ilçe binası ve CHP'li 
bilinen yurttaşların ev ve dükkanları 
saldırıya uRramıştır. 

"AP BARINAMAZ" ISE! .. 

Afyon'un Dazkırı ilçesinde KöY
KOOP Genel Başkan Vekili Tuncer Er
güler, CHP ılçe Başkanı Ali Osman 
ErdoRan ve ılçe Gençlik Kolu Başkanı 
Alaaltin ErdoRan Kece AP'li ve "ülkücü" 
saldu-ganlar tarafından pusu ya düşürüle· 
rek öldürülmek istenmişlerdir.Yanında 
elii ve çocukları olduRu halde Kece bir 
işçi arkaslaşmın düRününden çıkan 
Tuncer ErgWer, Olkü·Bir Başkanı KA
mil Karabulut, AP'Li Yılmaz Karabulut 
ve beslemeleri tarafından yolda çev
rilmiş ve ustura ile boRul kesilmek is
tenmiştir. 

CHP ılçe Başkanı Ali Osman Erdo· 
Ran ile Alaattin ErdoQ;lln'ın yardmıyla 
Erıı:üler canını zor kurlarabilmiştir. Sal
dırı sonunda Ergüler ile Alaattin Erdo
Ran'ın yüzleri u,tura ile kesilmiş, Ali 
Rıza ErdoRan'ln ise KÖltsii yaralanm ş. 
lu. 

Saldırganlar kan uıtırlarken KöY
KOOP Genel Ba,kan Vekili çin liöyle 
baQ;ınnışlardl: 

ma�" . .'? ölmedikçe AP burada barına-

Ardı arkası gelmeyen saldırılann, 
cinayetlerin, baskı ve terör tertipleri
nin amacı Dazkırı'nın gecesinde pek 
k·l88 ama özlü biçimde özetlenmiştir ... 

ÇORUM'DAKI CINAYET 

Geçtiltimiz harta MC desteRindeki 
komando kudu.rganhltı Çorumıda lise 
son IJnlf öltrenci.i EI"KüI Ba, adındaki 
kız ÖRrencinin kanına Kirdi. 

Polis karakoluna yakın bir nokLada 
kümelenen komanda süriileri liseye doR'
ru yürümü,ler ve lise binaaını kur,un 
yaR'muruna tutmu,lardır. 

Lise ıon Lin ıf öRtenciJi 17 yaşındaki 
Ergül Baş komandolann kurşun yal
muru altında can vermiştir. 

Komandolar bu arada kendilerine en
gel olmaya çalı ,an poli. memuru 
Süleyman CaRlayan' a saldıtmışlar, lise 
ıon öRtencilerinden Burhan Taştan'ı da 
yaralarnı,lardır. 

Saldırı üzerine TİP çorum lı B84kan
lıR'1 bir açıklama yapmıştır ve Çorum'da 
devrimcilere yöneltilen bukı ve saldı
nlan kınamıştır. 

TİP Çorum tı Ba,kantıR'1 açıklama
sında şöyle denilmiştir: 

"ıçinde bulunduklan ekonomik ve 
politik bunalımı önleyemeyen egemen 
güçler, demokratik toplumsal muhale
fetin herıün daha da yükselen müca
delesini bastırabitmek için bilinen oyun
larını tezgahlamaktadırlar. Hergün Ken
cecik insanlanmız öldüriilmektedir. MC 
kurulduRundan bu yana i,lenen cina· 
yetlere bir yenisi de ilimizde eklenmi,
tir . Erıı:ü1 Baş adındaki lise ölrenci.i 
bir bz 22.3.1977 günü okul bahçesine 
girerken MC beslemesi ra,ilt aa.1dlJlan
lar tarafından katledilmiştir. 

Cinayetin ıorumlulan belli oldultu 
halde ıdare ve Emniyet yetkililerince 
olaydan çok sonn Türkiye ışçi Partisi. 
lı Semt.eri Selim Aylar, bir parti üye· 
si ve 2 sempatizan yakalanak 23.3.1977 
günü saat 9'a kadar göz altında tutul
mu,lardır. Bu katilleri kamu oyunun 
gözünden saklamak için tertiplenmiş 
bir oyundur. 

Tüm bu oyunlann amacı açık. Yur
dumuzda günden Küne gelilien , güç
lenen i,çi ve emekçi linınann demok
ratik ve politik mücadelesini .indir
mek basb altında tutmak. 

Ilimizde faşizm kitle tabanı olu,
turamama.ktadır. Yurdumuzda eRitimin 
fa,iatle,tirilmesinin bir parçası olarak, 
ERitim Enstitülerine yerle,tirilen Olkü 
ocakh fa,istler, alftbabalarmın kendile
rine verdikleri görevi eksiksiz yerine 
getirmektedirler. Bu cinayetlerin iSO
rumlusu, tüm kamuoyunu bilindili gibi 
MC'dir. Katiller en kısa zamanda bu
lunmalı ve yargı önüne çıkanlmalıdır. 

Ancak, yurdumuzda tüm bu baskı, 
terör ve faşisL tırmanışa raRmen, ili çi ve 
emekçi sınıfların öncülülünde demok
ratik toplumsal muhalefet her ,eçen ,ün 
güçlenmekte ve Kelişmektedir. Tüm bu 
baskı ve cinayetlerin sorumlulanndan 
mutlaka ve mutlaka hesap sorulacaktır." 

TRT'DE KıYıM UZERINE KıYıM 

Olkenin büıün köşeleri MC'nin saldırı 
şarteliyle cereyana tutturulurken, TRT' 
nin işgalci başı, geçtiRimiz haetanın ba
şında düzenlediRi basın toplantısında 
pervas.ı:ı. bir şekilde TRT'yi harman ede
ceRini açıklamış ve bir Kün sonra da uy· 
gulamaya geçmiştir. 

ılk olarak t.elevizyon görevlilerinden 
bir kısmı televizyon yapm istasyonu bu
lunmayan iIlere sürgün edilmililerdir. 

Yasal usul ve ölçülere bakılmaksızın 
salt ezmek ve süründürmek için yasa 
dışı yetki ve silahlarla TRT görevlileri 
işgalci yönetim tarafından tehdit ve 
baskı altına alınmak istenmektedir. 

TRT, MC zihniyetininin yüz karaaı 
bulaşlRında despotlulun, yeteneksiw
lin, faşist saldırının cirit attılı lam bir 
karargah görünümünÜ almı,tır. 

BASINA SALDıRı 

öte yandan ilerici yayın orıı:anlannın 
sorumlu ve görevlilerine yöneltilen fiili 
saIdttı ve yıldınna girişimleri de yolun· 
laşmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın 
Müdürü Oktay Kurtböke, gazetenin yö· 
netim binası önünde AP'li bir grup sürü
nün saldırısına ulramıştır. Saldırı sırasın
da ve sonrasında nazi yöntemleri de ih
mal edilmemiştir: AP Sanyer Gençlik 
Kolu saldırıyı gerçekleşUrnıiş, Istanbul 
ii Gençlik Kolu özür dilemiştir!.. 

MC yönetimi tüm korku ve çaresizlik 
bataltında bir haftayı daha geride btta
kırken suçluluk yarıasını biraz daha 
uzatmıştır. Dünyada demokrasiye ve 
insaniıRa karşı işlenen suçların hesabı 
ödettirilmeyen bir yönetime rastlanma
mı,tır ve hepsi sapır sapır dökülürler· 
ken pusulayı imzalamak zorunda kal
ml,lardır. Ve itin gerçeli bunu MC de 
bilmektedir ... 
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ışçi Par
Kurulunun Ocak 

bildirisini 
1. Büyük 

hatırlatmak Kerek

, eSilahlı ve silahsız saldırıların, cina
yetlerin, toplantı, örıüt ve Parti mer
kezi baskınlannın faiııeri mutlaka bu· 
lunmalıdır. Bu kiliilerin .. ptanmasında, .. ptanmasında, .. 
tutuklanmasında, yargı organları önüne 
getirilmesinde kasıt veya ihmalden do
Ran kusuru bulunan sorumlulardan ve 
göz altına alınanlara veya tutuklanarıla
ra i,kence edenlerden hesap sorulmalı
du. 

eMHP'nin, Olkü Ocaklannın, koman
dolar, iç ve dış destekleri ve para 
kaynakları araştırılıp açı Ra çıkarılmalı, 
haklannda yasal kovuşturnıa açılmalı
du. 

eYolsuzluk ve rüşvet iddiaları ve 
bunlara m,kin dosyalar yetkili makam, 
kurul ve organlarca bütün boyutlarıyla 
incelenip kamuoyuna açıklanmalı, ge· 
rekli kovuliturmalar yapılarak sorum
lular adalet önüne getirilmelidir ... " 

TİP'in ı. Büyük Kongre kararlarında 
belirtilen bu güncel ve ertelenemeyecek 
bir süreyi' kapsayan somut hedefler, 
toplumun ezici bir çoRunluRunun geniş 
özlem, istek ve karariılıRını yansıtmak
tan öte, Türkiye'de demokrasi müca
delesinin pratik eylem ilkelerine, ışık 
tutacak nitelikleri yansıtmaktadır. 

Kongreden önce, 30 Ocak tarihli 
MerkezYönetim Kurulu toplantısından 
sonra açıklanan bildiride de, seçimin 
tarihi konusundan önce dikkatler esas 
yöne çekilmiş "Seçime Kidilirken, hangi 
biçimde olursa ol'un, MC döneminin 
baş sorumlu'u, siya.sa.l cinayetlerin kanı· 
nı üzerinde taşıyan AP'yi iktidarda tut
maya yönelik bir çözümün, gerçekte 
çözüm olmayacaRı" vurgulanmı,tır. 

Bu konudaki Merkez Yönetim Kuru· 
lu bildirisinde şöyle denilmişti: 

"- MC'nin düşüriilmesi yalnızca par-

sözcüleri ve kalemleri tarafından geliş
meler bir şantaj silahı olarak "seçimi 
tümü)ıle tehlikeye düşürücü" nitelikte 
kamu oyuna duyurulmaya çalışılmak· 
tadır. 

Demirel'in, geçtiRimiz haCtaki grup 
konuşması ve "Türkiye'nin buıriin en 
acil meselui güvenlik yasalannın çıka
rılmasıdır" ,eklindeki sözleriyle bu yan
yana getirildiRinde daha da anlamlı ol
maktadır. 

önceki hatta Vşak'ta ve Antalya'nın 
Serik ilçesinde meydana gelen kanlı 
saldırı olaylan MC'nin bitmez tükenmez 
"asayiş" provalarına örnek teşkil etmek
tedir. 

Uşak'ta komando sürüleri kenti kana 
bularnış, can1arına kıyılan gençlerin kanı 
kurumadan Uşak Valisi Kazetecilere "da· 
ba başka ölü" olmadıRı müjdesini ver
miştir!.. 

Serik'te de, CHP ilçe binası ve CHP'li 
bilinen yurttaşların ev ve dükkanları 
saldırıya uRramıştır. 

"AP BARINAMAZ" ISE! .. 

Afyon'un Dazkırı ilçesinde KöY
KOOP Genel Başkan Vekili Tuncer Er
güler, CHP ılçe Başkanı Ali Osman 
ErdoRan ve ılçe Gençlik Kolu Başkanı 
Alaaltin ErdoRan Kece AP'li ve "ülkücü" 
saldu-ganlar tarafından pusu ya düşürüle· 
rek öldürülmek istenmişlerdir.Yanında 
elii ve çocukları olduRu halde Kece bir 
işçi arkaslaşmın düRününden çıkan 
Tuncer ErgWer, Olkü·Bir Başkanı KA
mil Karabulut, AP'Li Yılmaz Karabulut Kurulunun Karabulut Kurulunun 
ve beslemeleri tarafından yolda çev
rilmiş ve ustura ile boRul kesilmek is
tenmiştir. 

CHP ılçe Başkanı Ali Osman Erdo· 
Ran ile Alaattin ErdoQ;lln'ın yardmıyla 
Erıı:üler canını zor kurlarabilmiştir. Sal
dırı sonunda Ergüler ile Alaattin Erdo
Ran'ın yüzleri u,tura ile kesilmiş, Ali 
Rıza ErdoRan'ln ise KÖltsii yaralanm ş. 
lu. 

Saldırganlar kan uıtırlarken KöY
KOOP Genel Ba,kan Vekili çin liöyle 
baQ;ınnışlardl: 

ma�" . " . " .'? ölmedikçe AP burada barına-

Ardı arkası gelmeyen saldırılann, 
cinayetlerin, baskı ve terör tertipleri
nin amacı Dazkırı'nın gecesinde pek 
k·l88 

ÇORUM'DAKI CINAYET 

Geçtiltimiz harta MC desteRindeki 
komando kudu.rganhltı Çorumıda lise 
son IJnlf öltrenci.i EI"KüI Ba, adındaki 

oyunlann 
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lenen i,çi ve emekçi 
ratik ve politik 
mek basb altında tutmak

Ilimizde faşizm 
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fa,iatle,tirilmesinin 
ERitim Enstitülerine 
ocakh fa,istler, alftbabalarmın 
rine verdikleri görevi 
getirmektedirler. Bu 
rumlusu, tüm kamuoyunu bilindili 
MC'dir. Katiller en 
lunmalı ve yargı önüne 

Ancak, yurdumuzda 
terör ve faşisL tırmanışa 
emekçi sınıfların 
ratik toplumsal muhalefet 
güçlenmekte ve Kelişmektedir. 
baskı ve cinayetlerin 
mutlaka ve mutlaka 

TRT'DE KıYıM 

Olkenin büıün köşeleri 
şarteliyle cereyana tutturulurken, TRT' 
nin işgalci başı, geçtiRimiz 
şında düzenlediRi 
pervas.ı:ı. bir şekilde 
ceRini açıklamış ve 
gulamaya geçmiştir. 

ılk olarak t.elevizyon 
bir kısmı televizyon 
lunmayan iIlere 

Yasal usul ve ölçülere 
salt ezmek ve süründürmek 
dışı 

Kurulunun 
dışı 

Kurulunun Ocak 
dışı 

Ocak 
yetki 

Ocak 
yetki 

Ocak 
ve silahlarla 

işgalci Kurulunun işgalci Kurulunun Ocak işgalci Ocak yönetim Ocak yönetim Ocak tarafından 
baskı altına alınmak 

TRT, MC zihniyetininin 
bulaşlRında despotlulun, 
lin, faşist saldırının 
karargah görünümünÜ 

BASINA 

öte yandan ilerici 
sorumlu ve görevlilerine 
saIdttı ve yıldınna 
laşmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesi 
Müdürü Oktay Kurtböke, 
netim binası önünde 
nün saldırısına ulramıştır. 
da ve sonrasında nazi 
mal edilmemiştir: 
Kolu saldırıyı gerçekleşUrnıiş, 
ii Gençlik Kolu 

MC yönetimi tüm 
bataltında bir haftayı 
kırken suçluluk yarıasını biraz 
uzatmıştır. Dünyada 
insaniıRa karşı işlenen 



AiLE PLANLAMASI CIKMAZI 
BEYHAN UNSAL 

Gecekondu ve köy kadınının cinsel 
hayatındaki sorunlan, bugünkü sa�lık 
hizmetleri keşmekeşinde daha da aeır· 
laşmakta. Bu kadınlann büyük derdi ge· 
be kalmak, istemedij!i çocu�u düşünnek. 
Doktorlar hergün, çocuk düşürmek ister· 
ken sdlıj!ı ciddi şekilde tehlikeve gir· 
miş pek cok kadınla karşılaştıklanndan, 
olayı kanıksamışlar ve kadını tek sorum· 
lu gibi gönneye başlamışlardır. "Bunlar 
meraklıdır. ille oralannı kurcalarlar", 
"eliniz. aklınız oranızda", "kendinizi iii· 
dürene kadar uj!raşın", "siz akıııanmaz· 
sınız. ölece�iniz valdt doktor dersiniz" 
gibi sözlerle kadınlar sürekli azarlanır. 
Sanki bu kadınlmn acı çekmek zevki, 
tavuk kanadı, emegÜJneci, sabun alışkan
Iı�ı. ölüm korkusuna kapılmış kadınlara 
baeınrken, gebelik ayına göre ilaclan 
kanştınp veren eczacıya ya da muayene
hanelerde kadının saelıeını düşünmeden 
kürtaj yapan meslektaşlanna kızmak 
akıllanna l!elmez. 

A I LE PLANLAMASI ÇIKMAZI 

Çocuk düşürmeye çabalayana kadar 
neden çaresine bakmaz ki bu kadınlar? 
UJuslararasl örgütlerden sa�lanan para
larla yavgınlaştınlmaya çalışılan korun. 
ma yöntemlerine karşı mı çıkıyorlar? 
Ya kullanılması istenen yöntemler nasıl? 
Mükemmeli hangisi? Bir de işin içine bu 
kadınlmn ihtiyacı olan "eeitim" girince 
gebelikten korunmadaki başanlar kaeıt 
üzerinde kalmaktadır. "Günde, ayda, şu 
sayıda kadına RtA (rahim içi araç) takıl
dı, aile planlaması çalışmalan başanyla 
gelişiyor" diye raporlar yazılır. RtA ta· 
kılmasıvla aile planlaması e�itimi vapıldı 
denebilir mi? Aile planlamasınm amacı 
kadının modem yöntemlerle korunması. 
Ancak bu amaca ulaşma çabasında ka· 
dınlann söz hakkı yok. 

TEK YOL RIA 

Aile planlaması poliklini�ine gebelik
ten korunma hakkında bilgi almak için 
bir kadının başvuracaeı düşünülemez. 
Kadına ilk söylenen "RtA lakalım"dır 
ve kadının tek Şansı RtA imiş gibi kabul 
edilir. Acı duyma korkusu, "plastikten 
garip bir madde gebeli�i nasıl önler" dü
şüncesiyle tereddüt gösterirse, sabırlar 
taşar. Kendisine sunulan bu "nimet"e 
nazlanırsa kadın, kaderiyle başbaşa bıra
kılır ... 

RtA taktırtmak veya çıkarttınnak 
için �elenlerin aile planlaması polikliniei 
salonundaki konuşmalan ilginçtir. Ko. 
calanndan, cinsel ilişkilerinden, l!ebelik: 
lerinden konuşmaya başlayıp birbirle. 
riyle kaynaştıklan sonra RtA konusuna 

CARK . . .  

gelirler: "Kocam ille ben korunurum di
yor ama sarhoşken gebe kalıveriyorum"; 
"dinimizde korunma, 30 yaşından sonra 
kadına düşüyor"; "kocam Alınarıya'ya 
gitti, aleti aldıraca�ım." 

RtA'yl çıkarttırmak üzere gelenler ra· 
haLLır. Aletin nelere yol açtı�ını eltisin
den, yengesinden ya da kendilerinden 
örnekler vererek anlatırlar: "Bizim kapı 
komşusu aletle gebe kaldı; çocu�unu 
alamadılar, sakat do�du .. " ;  "alet yen
gemde başaA:nsı yaptı. yataea düşürdü .. " 
,b. 

RtA taktırmaya gelenler, duyduklan 
sözler karşısında dehşete düşerler. An
cak. gebe kalmaktan da yılmışlardır: 
"Kader bu ölürsek ölürüz, LakLıralım 
gayri .. ," ölümü ve duyduklan aslı olma
yan yan etkileri peşinen kabul etmişler
dir. 

RtA Lakılmasını kabul eden, kadının 
sorunlan genellikle cevapsız kalır. Gebe· 
!ikten nasıl korur, yan etkileri nelerdir, 

, 

TüR KIYE'DE "AILE PLANLAMASI" OLARAK ORTAYA 
ÇıKAN UYGULAMA, PRATI KTE BIRÇOK EKSIKLIK VE AK
SAKLlGA DA SAHIP. A I LE PLANLAMASıNDA "TEK YOL" 
OLARAK GöSTER I LEN RIA ( RAHIM ıÇı ARAÇLA R )  I LK
OKUL ÇOCUKLARıNA AŞı YAPARCASINA, PLANSIZ VE 
EGITIMSIZ iLiR IlIÇIMDE KADıNLARA UYGULANıYOR. 
IlÖYLE BIR UYGULAMA, YARARDAN ÇOK, YAN ü RüN LE
RIYLE ZARARlı BIR NITELIK TAŞıYOR. 

hastalık yapar mı,  ne kadar gebelikten 
korur, bunlar açıklanmaz. Hele yüzde 
iki gebe kalma şansının olduRundan hiç 
bahsedilmez. Kadın eRitiimeden evine 
yollanır. Böylece bekleme salonunda 
duyduklannın etkisi artar. Elindeki, aya· 
eındaki şişmeyi, baş dönmesini, mide· 
sindeki Wkesin artmasını, kilo almasını, 
gözlerinin iyi görmemesini hep rahimde· 
ki RtA 'ya baRiayıp aldınnak için gelen· 

ler pek çoktur. Gebe kalırsa durum daha 
da kötWeşir. tık takılırken gebe kalma 
şansınm az da olsa var oldueunu bilme
mesi, gebe kalınca ümidini ve güvenini 
kaybetmesine ve yeni bir aHe planlaması 
eeitimini reddetmesine yol açmaktadır. 
Bu kadınlar cinsel hayaUannı kocalann· 
dan çok komşulanyla paylaşırıar. RtA' 
ya karşı tepki sadece gebe kalan kadın
lardan deeil, yakın komşulardan da gel
mektedir. 

NELERI BI LIYORLAR? 

RtA ile gebe kaldıeında hastanede 
kürlaj yaptınna hakkı oldueunu bilen 
pek azdır. Kendisi RtA'yl çıkartıp sa· 
bunla çocueunu düşünnek isteyen, ka
namayı başlatmak için ilaç alan ve özel 
doktora para verip aJdınp kanam8.5J ol· 
dueu için hastaneye başvuranlar birkaç 
tanesi. Gerekli e�itim yapılmadan, ilk 
okul çocuklanna aşı yapa. gibi takılan 
RtA gebelikten konınmaya çare olur 
mu? Kadın, kanaması, aensı olursa ne 
yapacaeını. dieerlerine oranla, RtA ile 
korunursa gebe kalma olasıJıeının ne ka
dar oldueunu bilse ve �ebe kalırsa hasta
nede kürt.aj olabileceeinden haberi olsa 
her halde denemeye deeer diye düşüne· 
bilir. 

Ankara gecekondulannda yapılan bir 
araştınna 1317 gecekondu kadınının 
yalnız 26S'inin RtA kullandıeını ortaya 
çıkmyor. RtA kullanan kadınlardan ise 
yalnızca üçü, RtA kullanımına raemen 
gebe kalırsa hastanede kürtaj yaptırabil· 
me olanaklannın bulundueunu biliyor. 
Halbuki RtA kullanan kadınlar gebe ka
Iırlarsa hastanede kürtaj yaplınna hakla· 
n var. Araştınna. RtA kullanan kadınla· 
ra bu bilgilerin verilmedieini gösteriyor. 

Yapılan araştırmada, gebe kadınlar, 
han�i durumlarda hastanede cocuk aldı: 
rabilecekleri sorusunu şöyle cevapladılar: 

Kanama olursa . .  338 
Yeterli çocuk varsa . . . .  46 
Geçim derdi varsa . . . . . . . . .  _ ı s 
RtA ile gebe kalırsa . . . . . . . . . . .  3 
Di�er . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 

I O TL.LlK VE 7S0 TL.LiK RIA 
KARI·KOCANIN EOITIMI ILE AILE PLANLAMASI . . .  

Aile planlaması poliklinieinde 10 TL. 
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PLANLAMASI ÇIKMAZI 

çabalayana kadar 
bakmaz ki bu kadınlar? 

örgütlerden sa�lanan para
yavgınlaştınlmaya çalışılan korun. 

karşı mı çıkıyorlar? 
istenen yöntemler nasıl? 

Bir de işin içine bu 
olan "eeitim" girince 

korunmadaki başanlar kaeıt 
"Günde, ayda, şu 

sayıda kadına RtA (rahim içi araç) takıl
çalışmalan başanyla 

raporlar yazılır. RtA ta· 
planlaması e�itimi vapıldı 

planlamasınm amacı 
yöntemlerle korunması. 

ulaşma çabasında ka· 

RIA 

poliklini�ine gebelik
hakkında bilgi almak için 

başvuracaeı düşünülemez. 
söylenen "RtA lakalım"dır 

RtA imiş gibi kabul 
korkusu, "plastikten 

gebeli�i nasıl önler" dü
gösterirse, gösterirse, göst sabırlar 

sunulan bu "nimet"e 
kaderiyle başbaşa bıra

veya çıkarttınnak 
planlaması polikliniei 

salonundaki konuşmalan ilginçtir. Ko. 
lerinden, l!ebelik: 

salonundaki konuşmalan ilginçtir. 
l!ebelik: 

salonundaki konuşmalan ilginçtir. 

başlayıp birbirle. 
sonra RtA konusuna 

CARK . . .  

RtA ile 
kürlaj yaptınna 
pek azdır. 
bunla çocueunu 
namayı başlatmak 
doktora para 
dueu için hastaneye 
tanesi. Gerekli 
okul çocuklanna 
RtA gebelikt
mu? Kadın, kanaması, 
yapacaeını. 
korunursa 
dar oldueunu 
nede kürt.aj 
her halde denemeye 
bilir. 

Ankara gecekondulannda yapılan 
araştınna 
yalnız 26S'inin 
çıkmyor. 
yalnızca üçü, 
gebe kalırsa 
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Iırlarsa hastanede 
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Yapılan 
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rabilecekleri sorusunu 

Kanama 
Yeterli çocuk 
Geçim derdi 
RtA ile gebe 
Di�er . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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VE BiA UYGULAMASI 
ya takıJan RtA özel kesim muayeneha
nelerinde 750 TL.ya kadar yükselmekte
dir. Alıcı bulduktan sonra niye fiyatı 
yükselmesin? Kadının sorulan na cevap 
alması, bu konudaki yersiz endişelerinin 
giderilmesi ödenen parayla orantılı ol· 
maktadır. 10 TL. ancak RtA takmak 
için zaman aynıır, oysa fiyatı arttıkça 
kadına uygun olup olmadıRı düşÜllillür. 

DIOER YöNTEMLER 

Kadınlara "Bu çocuta gebe kaldıRın
da neyle korunuyordun" diye sorulunca 
aile pıanıaması konusundaki çalışmalan 
destekleyen cevaplar alabiliriz: " Kocamı 
yanıma komuyom", "lastik korur dedi
ler, taktırdım.. gebe kaldım", "Alet nefes 
darlılı yaptı çektim a1dım". "iyi koru
sun diye iki kutu hap aldım fayda ver· 
medi", "Hapı ben yutacakmışım ne bile
yi m, kocam yuttu, gebe kaldım". "ko
nınma iRnesi yaptırdım yaramadı." Ay
nca oksijenli pamuk, limon suyuna batı
nlmış sünger, traş sabunu, kükürtlü sa
bun. aspirin, limon tuzu ve kibritin uç 
kısunlan gebelikten korunma yollan ( !)  

1977 yılı. Yenimahalle'den Cemile .. 
2 dogum, 2 düşüJe Kibrit çöpü ile koru
nurken kibrit rahime kaçmış ve hastane· 
de küı'taj ile kurtanlmıştır. 

Gebelikten koruyan ilneler devlet 
hastanelerinde kullanılmamaktadır. özel 
muayenehanelerde ise 100 TL. ile 1.000 
TL. arasında yapılmakta ve koruma süre
si ilDeye ödeDen miktarla orantıh ol
maktadtr. "tınesi varmış bir daha gebe 
kalmıyonnuşsun". " 1.000 TL.ya ilne 
dediler ama iki sene koruyonnuş", "600 
TL. diyorlar, kaç para olursa olsun tek 
korusun da" ... Oç aydan fazla koruma 
etkisi olmayan bu ilneler Sallık Bakan
tıtınm izni olmadılı için hastanelerde 
kullarulmıyor. Yan etkileri, kadına uzun 

istese de, koca hayır derse geleneksel 

yöntemlere başvunnak zorunda kalıyor. 

Erkelin, kadına takılacak RtA 'ya hayır 

demesi neden? Kansına zarar gelecelin· 

den mi korkuyor, yoksa kendini düşün

dülünden mi? RtA 'ya "hayır" diyenie

rin bir kısmJ, rahiminde yabancı bir ci

iim olan kadınla yatmaktan çekinmek

tedir. Ya erkeklik organı na zarar gelirse? 
"Alat batıyonnuş, adam yat.amaz oldu'·, 

TICARI ZIHNIYETIN KURBANı ... 

"alattan adamın kafası bulandı, çıkart 
diyor", koca1an istemedili için RtA 'yı 
çıkartmaya gelen kadınlann söyledikleri. 
"Alet erkekleri hasta edip erkekliklerini 
etkiliyor." Bu yöntemlerin, kocalann er
keklilini S8ISan bir başka yönü daha var. 

ACRISI, KANAMASı OLUNCA NE YAPACACINI BILME
YEN, DICER KORUNMA YÖNTEM LERINE ORANLA RlA'NIN 
ETKINlıCı HAKKINDA BIR FIKIR SAHIBI OLMAYAN, RıA 
KULLANıMıNA RACMEN GEBE KAlıRSA KÜRTAJ OLANAK
LARININ BULUNDUCUNU BILMEYEN KADıNLAR RlA'YA 
KUŞKU ILE YAKLAŞıYORLAR. 

sürede zararlan nelerdir bilinmiyor. Bu 
ilneler kadınlara yardım amacı güden 
muayenehane doktorlanna gelir saelıyor. 

ERKEKLIK SARSılıYOR , 
ELDEN GIDIYOR MU? 

Kadınlann gebelikten korunma konu· 
sunda iyi eRitiidiRini, RtA veya hap gibi 
etkili bir yöntemin verildilini varsaya
lım. Kadın bunlardan birini kullanmak 

Kadın gerek gebe kalma korkusundan, 
gerek istememesi gerektiRinden, cinsi 
münasebetten kaçmakta. Erkekse, de· 
vamlı isteyen ve kadının jsteksjzliRi kar
şısında her zaman hazır güçlü erkek ro· 
ıünde. Güvenilir bir metod işe kanşınca 
ne oluyor? Kadınlar gebe kalma korkusu 
duymadıklan zaman, hap veya RtA 'dan 
bir yakınmalan olmadan kullandıklann
da cinsi münasebetten zevk duyduktannı 
ve istediklerini belirtmişlerdir. Kansın
dan hayır, istemez gibi "ters" bir söz 

duymaya alışkın olan erkek, istekli bir 
"hadi" duyunca şaşırmaktadır. Kadın
daki bu istek bazen dayaea bile yol açı
yor. "Kocam alet, hap istemiyor, kendi 
mahremiyetinin hakimi kendin olacak· 
sın diyor." Bir köyde aile planlaması 
etitiminden sonra en iyi usulün kaput 
olduluna karar veren bir kadın, elitim· 
cilerden a1dıel kaputu kocasına verdiein· 
de "kahpe, bu orospuluklan nereden öe-

rendin" diyen kocasından dayak yemiş. 

YAYGIN INANÇLAR 

Sadece kadınlan eRiterek etkili yön· 
temi kullanmalannı istemek, karan ko· 
cadan alıp kadına yüklemek yanlış bir 
yol. Erkeklerin eRitimi belki kadınlann 
eRitiminden çok daha önemli. Erkek, 
korunmanın kadın saRlıRı açısından şart 
ve önemli olduluna inandınlırsa, kadın· 
la bu yükü paylaşır. Çocuk dolunnak 
bir kadının ne kadar hakkıysa, istemedi
ei bir gebeliei sona erdinnek ya da gebe
likten korunmada herhangi bir metodu 
seçmek de hakkı olmahdır. Bu kadınla
nn hap kullanmalannı beklemek fazla 
iyimserlik olur. Zaman ve sorumluluk 
kavramının gelişmediRi bu kadınlardan 
(toplumdan) hergün aksatmadan hapıDi 
almasını beklemek olanaksız. Aynca yan 
etkilerinin de olması kullanılmasını azalt· 
maktadır. 8 - 10 gebelik geçinniş, ilkel 
usullerle çocuk düşÜlmüş bir kadının ra
himinde en büyük boy RtA (3 boydur) 
bile dunnamakta, ya da ge�likten ko· 
ruma ihtimali çok düşük olmaktadır. Iki 
yolu deneyip kullanamayan bir kadına 

yegane tavsiye kaput olmaktadır. Bu ka
dınlar, kocalanndan korunmasını bekle
memektedir. Yaygın olan inanç geri 
çekme ile korunan erkelin ruh hastası 
olacaRıdır. Bu usulü deneyenler de, sık 
sık bıraktıklanndan gebelik oranı çok 
yüksek olmaktadır. 

KüRTAj HAKKı 

Kadının tüplerinin ballanması ise ya
sak. Tıbbi bır neden olmadıkça yapıla
mıyor. Tabii beUi kişiler için bu yasak
lar. Para vermesini ve konuşmasını bilen
ler, için her zaman tıbbi bir neden bulu
nabilir. Kalp hastası gebe bir kadına has
tanede tıbbi nedenle kürtaj yapılır, an· 
cak gebe kalması hayatını tehlikeye sok
tueu gerekçesiyle tüplerinin baRIanması 
düşüniilemez. En güvenilir ve zararsız bir 
metod olduRunu öRrenen ve bir daha 
çocuk yapmak istemeyen kadınlar tüp le
rinin baRlanmasını istemektedir. Kadı· 
nın kısırlaşlınlması kanunen yasak. Ka· 
dının hastanede kürtaj yaptırması yasak. 
Işte bu yasaklar bazı kadınlann hayatını 
güçleştirmekte. ölümüne sebep olmakta 
ve özel kesim doktorlanna da gelir saRla
makta. Hastanede yasak olan kürtajın 
nasıl kanuni olduRunu şöyle açıklayabi· 
Iiriz. X hastanesinde doktor ile hastası 
arasında geçen olay: Kadın beş çocuklu, 
a1tıncıya gebe. Kendisi sabunla kanama
yı başlatmış ve haStanede kürt.aj olmak 
isteeinde. Ancak kanama hastanede kür· 
tajı meşru kılacak kadar deRi!. 

Kadın- Evdeki beş taneye bakamıyo· 
rum, bunu alıver doktor, durumumuz 
çok kötü. 

. 

Doktor- Bak hanım hastanede kürtaj 
yapmak yasak. Senin kanaman fazla de
lil. Ama madem durumun kötü, öRle
den sonra muayenehanerne gel orada 
alayım. Sana biraz da indirim yapanm. 

Kadın doktorun kartını almadan çık
tı gitti. Sabun fayda vermedi, katranh 
telek, şiş, çivi denemeli diye düşünmüş· 
tür belki. Bunlardan birini deneye dene
ye kanuni kürtajı gerektirecek kanamayı 
başlatabilir. 

CebeliRi önlemede kullanllan yön· 
temlerin her kadına uygun olduRunu 
söyliyemiyoruz. Ne yapmalı? Bu yeter· 
siz metodlara bir de yasaklar eklenince 
kadının sorunu çıkma� girmekte. 3-5 
doRum, bir o kadar da düşük yapmış ka· 
dının gebelikten korunma için başvur
ması yanj aile planlaması etitimine katıl· 
ması önemli deRii. ERitim yapılmasa da 
bu kadın bir çare arayacaktır. Genç ku
şakta bu isteR i uyandırmak gerekli. 

ERKECIN ECITlMI 

Yapılacak aile planlaması eeitimi ka· 
dın ve erkeRe dönük olup, kadını vücu· 
dunun t.akimi yapıp karar verme hakkı· 
nı saRlamalıdır. Bu kadına en büyük yar· 
dımcısı geleneklerin baskısından kurtul
muş olan kocası olacaktır. Bu da ancak 
erkeein elitimi ile gerçekleşir. 

kurgu : İ l han Akahn çizgi : Nezih Danyal 
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yollan ( !)  
Cemile .. 

çöpü ile koru
ve hastane· 

ilneler devlet 
kullanılmamaktadır. özel 

ile 1.000 
koruma süre

miktarla orantıh ol
daha gebe 

TL.ya ilne 
koruyonnuş", "600 

olsun tek 
fazla koruma 
Sallık Bakan

için hastanelerde 
kadına uzun 

TICARI ZIHNIYETIN KURBANı ... KURBANı ... KURBANı 

"alattan adamın kafası bulandı, çıkart 
diyor", koca1an istemedili için RtA 'yı 
çıkartmaya gelen kadınlann söyledikleri. 
"Alet erkekleri hasta edip erkekliklerini 
etkiliyor." Bu yöntemlerin, kocalann er
keklilini S8ISan bir başka yönü daha var. 

KANAMASı OLUNCA NE YAPACACINI BILME
KORUNMA YÖNTEM LERINE ORANLA RlA'NIN 

HAKKINDA BIR FIKIR SAHIBI OLMAYAN, RıA 
RACMEN GEBE KAlıRSA KÜRTAJ OLANAK

BULUNDUCUNU BILMEYEN KADıNLAR RlA'YA 
YAKLAŞıYORLAR. 

bilinmiyor. Bu 
amacı güden 

doktorlanna gelir saelıyor. 

SARSılıYOR , 
MU? 

korunma konu· 
veya hap gibi 

verildilini varsaya
kullanmak 

Kadın gerek gebe kalma korkusundan, 
gerek istememesi gerektiRinden, cinsi 
münasebetten kaçmakta. Erkekse, de· 
vamlı isteyen ve kadının jsteksjzliRi kar
şısında her zaman hazır güçlü erkek ro· 
ıünde. Güvenilir bir metod işe kanşınca 
ne oluyor? Kadınlar gebe kalma korkusu 
duymadıklan zaman, hap veya RtA 'dan 
bir yakınmalan olmadan kullandıklann
da cinsi münasebetten zevk duyduktannı 
ve istediklerini belirtmişlerdir. Kansın
dan hayır, istemez gibi "ters" bir söz 

rendin" diyen kocasından dayak yemiş. 

YAYGIN INANÇLAR 

Sadece kadınlan eRiterek etkili yön· 
temi kullanmalannı istemek, karan ko· 
cadan alıp kadına yüklemek yanlış bir 
yol. Erkeklerin eRitimi belki kadınlann 
eRitiminden çok daha önemli. Erkek, 
korunmanın kadın saRlıRı açısından şart 
ve önemli olduluna inandınlırsa, kadın· 
la bu yükü paylaşır. Çocuk dolunnak 
bir kadının ne kadar hakkıysa, istemedi
ei bir gebeliei sona erdinnek ya da gebe
likten korunmada herhangi bir herhangi bir herhang metodu 
seçmek de hakkı olmahdır. Bu kadınla
nn hap kullanmalannı beklemek fazla 
iyimserlik olur. Zaman ve sorumluluk 
kavramının gelişmediRi bu kadınlardan 
(toplumdan) hergün aksatmadan hapıDi 
almasını beklemek olanaksız. Aynca yan 
etkilerinin de olması kullanılmasını azalt· 
maktadır. 8 - 10 gebelik geçinniş, ilkel 
usullerle çocuk düşÜlmüş bir kadının ra
himinde en büyük boy RtA (3 boydur) 
bile dunnamakta, ya da ge�likten ko· 
ruma ihtimali çok düşük olmaktadır. Iki 
yolu deneyip kullanamayan bir kadına 

a1tıncıya gebe. Kendisi 
yı başlatmış ve haStanede 
isteeinde. Ancak kanama 
tajı meşru kılacak kadar 

Kadın- Evdeki beş 
rum, bunu alıver 
çok kötü. 

. 

Doktor- Bak hanım 
yapmak yasak. Senin 
lil. Ama madem 
den sonra muayenehanerne 
alayım. Sana biraz da 

Kadın doktorun 
tı gitti. Sabun fayda 
telek, şiş, çivi denemeli 
tür belki. Bunlardan 
ye kanuni kürtajı gerektirecek 
başlatabilir. 

CebeliRi önlemede 
temlerin her kadına 
söyliyemiyoruz. Ne 
siz metodlara bir de 
kadının sorunu çıkma� 
doRum, bir o kadar 
dının gebelikten korunma için başvur
ması yanj aile planlaması 
ması önemli deRii. 
bu kadın bir çare aray
şakta bu isteR i uyandırmak 

ERKECIN 

Yapılacak aile planlaması 
dın ve erkeRe dönük 
dunun t.akimi yapıp 
nı saRlamalıdır. Bu 
dımcısı geleneklerin 
muş olan kocası olacaktır. 
erkeein elitimi ile gerçekleşir. 

kurgu : İ l han Akahn çizgi : Nezih Danyal 
-----: ---: 
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FRANSA: ILKELI, KA 
ERCAN EYUPO(JLU 

13 ve 20 Mart'La Fran.sa'da yapılan yerel seçimler 
basında yeterince işlenmedi, ama çok önemli bazı so
nuçlar ortaya çıkardı. Seçimlerin yerel olması, bu ilgi
sizlile neden olmamalı. -Aynı oy daRthmının ilk genel 
seçimlerde de elde edileceline kesin gözüyle bakmak 
gerekiyor. "Avrup�nın geleeetini çok yakından teh· 
dit eden" bu gelişmenin, Fransa sınırlannı aşan önem
de sonuçları var. Bu sonuçların deRerlendirilmesinde 
özel bir nokLaya dikkat etmek gerek: işçi aınıfı partisi 
ile sosyal demokrasi arasındaki ilişkiler bu açıdan. 
193D'lardan 1977 seçimlerindeki ba.şanaına dek, sol' 
un iç dinamili özellikle anlamlı bir geUşme gösteri-
yor. 

Ilkin yöntemsel bir açıklama yapmak gerekir. 
1920'de SFIO'nun (Işçi Entemasyoı:W.i Fransa Seksi
yonu) böli.inmesi, ve FKP'nin işçi suuf:ırun politik, ideo
lojik ve örgütsel balımsız örgütü olarak ortaya çıkma-
sı ile, sosyal demokrasi çeşitli adlar altında karşımıza 
çıkıyor. SFIO, Sosyalist Parti deyimleri yalnızca Cark· 
lı dönemlerin sosyaJ demokrasileri. Ortak Programı 
imzalayan bir kuruluş olarak SolRadikallerHarekeli 
bütünüyle ayrı olarak ele alınmalı. Sosyalist Parti'den 
bagunsız bir kuruluş olsa da, sosyaJ demokrat hareke
tin içinde bir örgüt oldugu iç.in. 

iKINCI DüNYA SAVAŞ ı ERTESINDE 
SERMAYENIN SEÇENEKLERI 

Faşizme karşı kazanılan uıferden sonra, Fransa' 
da, faşizme karşı direniş hareketinin temel gücü ola· 
rak FKP iki yıl kadar ortak hükümete katıldı. Ameri· 
ka'nın Avrupa'daki yayılmasıyla, işçi sınıfı hareketini 
bölerek etkisizleştirme politikası Fransa'da da kendini 
gösterdi. Komünistler hükümetten uzaklaştırıldı. Işçi 
sınıfının agırhgını küçültmek için, bir yandan CGT j. 
çınden bir grup "satın alındı" ve FO (İşçi Gücü) adlı 
işbirlikçi konfederasyon kuruldu; öte yandan Mc Car' 
thy'izm ve soguk savaş etkilerini gösterdi .  Büyük ser' 
maye, sosyal demokras aracılıgıyla egemeoligini sÜt· 
dunneye çalıştı. 

De Gaulle'cu dönem de, bunalım sürdügü, kitlele' 
rin çozum bt!kledigi bir dönem oldu. 1965 seçimle· 
rinde Komünist olmayan sol 'un adayı olarak François 
�litterand, k..işisel iktidarının zirvesindeki Karşısında 
ayların % 45'ini aldı. Bu ayların yarısı FKP'nin getir' 
digi oylardı. 1967 genel seçimlerinde Komünist Parti' 
nin hem genel olarak, hem de sol içinde daha güçlü 
çıkması, hem kitlelerdek..i çözüm arayışını dile getiri· 
yor, hem de 1968'de patlayan bunalımın habercisi o· 
luyordu. Bu patlamanın bir başka açıdan anlamı da 
sosyal demokrasinin gelecegine ilişkindi. 

Geniş kitle eylemleri karşısında Sosyalist ve De· 
mokrat Sol Federasyonu (FGDS) ayakta kalamadı, 
dagıldı. 

Sol'un ı968'deki başarısıziıgının temel nedeni, 
Waldek Rochet'nn deyimiyle "bütün sol partiler ve 
öteki demokratik kitle örgütleri arasında gerçek bir 
uyum 'lulunmaması" idi. Anti·komünizme ve kitleleri 
korkutma demagojisi yanında goşizmin kitleleri ürküt· 
mesine baglanabilecek bir seçim yenilgisi, solun bütü· 
nu i�in bir yeniden degerlendirme ortamı ve geregi 
yarattı. Bu yeniden degerlendinnede vanlan sonuç, 
yukarıdaki zorunlukta dügümleniyordu: Sol'un siyasal 
bir çozüm ve tutarlı bir program öneı:ebilmesi, böyle 
bir butünlüge kavuşması. 

Bu süreç iki yönlü gelişti. Bir yandan, sosyal de
mokrasi kendi içinde yeniden partileşme deneyine gi· 
rişti. Böylece bugunkü Sosyalist Parti (SP) dogdu. öte 
yandan ve buna bag lı olarak, iktidar çeşitli yeni he· 
saplarla yeni Parti'nin sol bir çizgi benimsemesini ön
lemeyi çalış!ı. Örgüt olarak SP ile Merkez Partilerini 
kaynaştırarak "3. Güç" oluşturmaya gidildi. " Katıl, 
ma", "Yeni Toplum" . "Liberal Ileri Toplum" gibi 
uyutmacalar denendi. 

Sonuç olarak ise. Alain· Savary önderligindeki sos· 
yaJistler. çıkış yolunu solda, "komünist partisiyle Sü' 
rekli diyalog"da gördüler. Sosyalist Parti, "Merkezle 
her turlu ittifakı da, ilkesiz bir biçimde hükümete ka· 
tılmayı da" reddetti: Kitle tabanındaki ejl:iHmJer, parti 
çizgisine yansımıştı. O ana dek, komunistlerle ili,kiyi 
dar açıdan, taktik bir sorun olarak gören sosyal de· 
mokrasi, boylece Almanya ve Isveç'tek..ilerden farkJı 
olarak, işçi sınıfı partileriyle uzun dönemli stratejik 
bir ilişki içine girmeyi, "kapitalizmden sosyalizme ge
çişte uzerine düşen görevi yerine getirmeyi" ÜJtleni· 
yordu. 

TAKTIK IŞBIRL!(;I DE(;IL 

Ortak Programa birdenbire gelinmedi. Inançlı, ka· 
rarlı, bilinçli bir mucadele sonunda gelindi. Bilimael 

--- ------

çözümlemelere dayalı bir strateji ile gelindi. 1936'da· 
ki Halk Cephesi ile ilk belirgin göstergesini veren yeni 
bir stratejiyle. Bu stratejinin belirmesi, Fransız toplu· 
munun geçirdigi bunallmın aşama aşama izlenmesi 
sonucu oldu. BIRLIK tÇtN MOCADELE'de kararlılı' 
gın anıtı oldu ORT AK PROGRAM. 

"27 HAZIRAN 1972'DEN BU YANA ARTIK Hiç 
BIR ŞEY ESKISI GIBI OLAMAZ FRANSA'DA 

,Ortak Program'a varan yeni çözümleme, 1 958'de 
bunalımın ulaştıgı yeni aşamadan kaynaklanıyor. De 
Gaulle'ün iktidara geHşini yalnızca Cezayir sorunu 
açısından degerlendirenlere karşı, FKP, "emperyalist 
Fransız burjuvazisinin başvurdugu bir çözüm" olarak 
degerlendiriyor. Tekelci devlet kapiLalizminin o aşa· 
madaki gereklerini karşılamak için geliştirilmiş bir si· 
yasal örgütlenme olarak yorumluyor. Böyle olunca da 
büyük tekeller karşısında en geniş emekçi ve tekel dı· 
Şı güçlerin birligini saglamak bir sorunluluk oluyor. 

FKP'ne Köre, bu birligi saglama girişiminin başını, 
en diri ve dirençli güç olan işçi sınıfı çekecekti. ışçi 
ve demokratik güçlerin birligi, bu gözlemlerin ış ıA ın· 
da artık en güncel ve gerçekleşene kadar da güncelligi
ni koruyacak olan bir sorun olacaktı. 

De Gaulle'ün 1958'de iktidara geçmesine ortam 
hazırlayan ve bu iktidar oluşta yardımcı olan Sosya· 
list Parti, ancak 19S9'da muhalefete geçti. Yeni ikti· 
darın sınıfsal olarak geniş yıgınlara karşı oldugu geç 
de olsa anlaşıldı. Çok ürkek ve kararsız bır biçimde de 
olsa, komünistlerle işbirligine ve ortak eylemlere ya· 
naşmaya başlandı. 

1968 Mayıs-Haziran ayları, çogunlukla gösterilmek 
istendigi gibi bir ögrenci eylemi olmadı. 1 958'lerden 
bu yana süregelen bunalımın gün ışıgına çıkması oldu. 
Açıga çıkan bu bunalım karşısında iki çözüm vardı: 
"Ya verili rejimi bütün çizgileri ile olduAu gibi ve daha 
da agırlaştırarak korumak; ya da, sosyalizme giden 
yolu açacak olan yeni bir rejim kurmak: En geniş 
temsil gücü olan demokratik güçler ortaklaşa bir bilin· 
ce varmalı ve ulusu bu ikinci çözüme yöneitmelidir· 
ler." (1964) 

FKP'nin 1968 Champigny Manifestosu. bu ikinci 
çözümün somutlanması oldu. 

KAPiTAliST SüREÇTEN ÇıKMAK IçiN 

Kapitalist etkileri taşıyan, ancak geçmişteki refor· 
mizmin başarısızlıgını da vurgulayan SP, bu ikili ni te' 
ligi ile burjuvazinin de saldırı hedefi oldu. Emile Mü!· 
ler ve çevresi FKP ile yakınlaşmayı bahane ederek 
partiden ayrıldılar. Burjuvazi, sosyalist partinin sola 
kayarak Küçlenmesi yerine, zayıf da olsa saA:da kabıa
sını istiyordu. Parti olarak, özgün çıkarlan ve hedefle· 
ri ışıgında kendi siyasal çizgisin belirlemesini engelle· 
meye çalıştı. FKP, bunu şöyle degerlendirdi :  "Büyük 
sermayenin SP'ye olan saldınsı, sol'u en zayıf haıka· 
sından vurma saldırısıdır. Bunun içindir ki, biz, ayrılık 
noktalarımızı gerektigi her anda açıkça dile getirmek· 
le birlikte, kendi örgütlerinin bütünlÜA:ünu koruma çaı 
basındaki sosyalist partileri anlıyoruz. Kimin iyi, ki· 
min kötü sosyalist oldugunu saptamak bize düşmez. 
Ancak, büyük bir parti, politikasının somut tanımını 
sonuna kadar geçiktiremez." 

Parti yöneticilerinden Pierre Jaquin şöyle diyordu: 
"SP'de degişiklikler oluyor. 1969 Altorville Kongre· 
sinin olumsuz tutumundan sonra Alain Savary'nin ge· 
nel sekreterHge gelişi ve ı971 'de Minerand'ın liderli· 
ge seçildigi Epinay kongresi, bu degişikliklerin köşe 
Laş�an. Bu, salt bir "sola kayış" deQ:ildir, Bu, sosyaliz· 
min ııerekliliginin bilincine varılmasıdır. Bizim de beko 
ledigimiz, yıllardır gerçekleşmesini istedigimiz, SP' 
nin, kendi özgün kişiliA:ini koruyarak, sınıf işbirlikçi· 
ligi ile baglarını kopannası, sol'un politik birligi stra· 
tejisini kurmada hiç olmazsa kısmen devrimci bir ko· 
num benimsemesi oldu. Komünist ve Sosyalist Partiler 
henüz sol'a oy kullanmayanları kazanmak için birleş' 
meli, öyle ortaya çıkmaJı ve ne olduklarını, ne istedik' 
lerini, neyi nasıl yapacaklarını açık açık ortaya koy' 
malıdırlar. 

"Biz komünistler, güçlü bir partiyiz. Kendimize gü· 
venimiz var ve alçak gönüllüyüz, gürültülü bir biçimde 
övünmeyi sevmeyil.. Ama gerekir ki, biz ol· 
madan sosyalizm olmaz. Wilson sosyalizmi olur, ama 
sosyalizm olmaz. 

(Tabandaki) sosyalist yoldaşlar, solun açmazını gi
deriniz," 

ORTAK PROGRAM NEYIN SONUCU 

Ortak Program, 1936 ve 1945'de beliren birleştiri· 

ci dinamiklerin ı972'de mekanik bir biçimde tekrar
lanması olmadı. Her üç aşamada da ortak olan benzer· 
likleri şöyle özetlemek mümkün: 

1 ·  OIkenin kalkınmasını saA:lamada, emekçilerin 
özlemlerine cevap vermede günden güne yetersiz kalan 
kapitalist sistemin varlıA:ınl sürdürmesi, 

2· Komünistlerin, işçi sınıfının birligine. halk güç. 
lerinin bir araya gelmesine sürekli önem vermeleri , 

3· Iç ve dış gerici güçlerin işçi ve demokratik hare
kete karşı gosterdikleri kararlı d ireniş. 

Bu ortak paydalar üzerindek.i mücadele çeşitli so· 
mut biçimler aldı. Tekelci kapitalizmin gelişme dÜZe· 
yi. işçi sınıfının ve öteki tekel dışı katmanlann agırıı· 
�I, deneyimi ve bilinç düzeyi, uluslararası boyutlarda 
güçler dengesi ve somut olarak kullanılabilecek ola
naklar bu somut durumlarda atılan adımları belirledi. 

1936'da baş görev, faşizmin bir "çözüm" olanık 
�etirilmesini önlemekti. ı945'te ise bu görev, "Fran' 
sa'nın yeniden doguşu" yolunda girişilen "üretim için 
mücadele" olmuştu, 1958 sonrasının başgörevi de, 
tüm işçi ve demokratik güçlerin ortak bir siyasal ey
lem içinde birleştirilmesi oldu. Ortak Program bu 10' 
mut gereksinimin belirtisi olarak dogdu. 

REFORMIZMDEN ORTAK PROGRAMA 

Sosyal demokrasinin ortak programa gelişi kolay 
olmadı. Gerçi Mitterand "SFlO'nun her,eyiyle miru· 
Çlsıyız" diyordu ama, aslında yeni Sosyalist Parti ken
di geçmişiyle hesaplaşmak zorundaydı. Ortak Pro,· 
ram önceki ardarda yapılan Kongreler, tabanın bu he· 
saplaşmayı istedigini vurguladı, Burada hesaplaşılan, 
kökü Bernstein ve Leon'Blum'a kadar uzanan refor' 
mizmdi. Bu rerormizmin ana özellikleri şunlardı: Ka· 
pitalizm kendi iç çelişkilerini çözümleme yetenegine 
sahiptir; genel olarak tarihsel gelişmenin büyük yasuı 
demokrasidir, sosyalizm devrimci bir dönüşüm olmak
sızın aşama aşama gerçekleşebilir ,., 

1968 büyük grevleri, Sosyalist Parti'nin bu ıı:örüşle· 
rinde önemli degişiklikler yarattı. "Kapitatizmin a.şıl' 
maz çelişkilerinden" söz eden Isıy·Les·moulineau:ıı: 
Kongresi , sınıf mücadelesinin özünde temel ve yapıw 
olduA:unu vurguladı. Ne var ki, aynı Parti, yalnızca po. 
litik mücadele ile devleti özel güçlerin elinden alma 
düşunü de kurmaktan geri kalmıyordu 

SERMAYENIN SEÇENEKLERI 

karşı kazanılan uıferden sonra, Fransa' 
karşı direniş hareketinin temel gücü ola· 
yıl kadar ortak hükümete katıldı. Ameri· 

Avrupa'daki yayılmasıyla, işçi sınıfı hareketini 
etkisizleştirme politikası Fransa'da da kendini 

Komünistler hükümetten uzaklaştırıldı. Işçi 
agırhgını küçültmek için, bir yandan CGT j. 

bir grup "satın alındı" ve FO (İşçi Gücü) adlı 
işbirlikçi konfederasyon kuruldu; öte yandan Mc Car' 

soguk savaş etkilerini gösterdi .  Büyük ser' 
demokras aracılıgıyla egemeoligini sÜt· 

çalıştı. 
Gaulle'cu dönem de, bunalım sürdügü, kitlele' 

bt!kledigi bir dönem oldu. 1965 seçimle· 
Komünist olmayan sol 'un adayı olarak François 

şisel iktidarının zirvesindeki Karşısında Karşısında 
45'ini aldı. Bu ayların yarısı FKP'nin getir' getir' 

1967 genel seçimlerinde Komünist Parti' Komünist Parti' 
olarak, hem de sol içinde daha güçlü güçlü 

kitlelerdek..i çözüm arayışını dile getiri· getiri· 
1968'de patlayan bunalımın habercisi o· 
patlamanın bir başka açıdan anlamı da 

demokrasinin gelecegine ilişkindi. 

eylemleri karşısında Sosyalist ve De· 
Federasyonu (FGDS) ayakta kalamadı, 

ı968'deki başarısıziıgının temel nedeni, 
Rochet'nn deyimiyle "bütün sol partiler ve 

demokratik kitle örgütleri arasında gerçek bir 
nmaması" idi. Anti·komünizme ve kitleleri 

demagojisi yanında goşizmin kitleleri ürküt· 
mesine baglanabilecek bir seçim yenilgisi, solun bütü· 

yeniden degerlendirme ortamı ve geregi 
yeniden degerlendinnede vanlan sonuç, 

zorunlukta dügümleniyordu: Sol'un siyasal 
tutarlı bir program öneı:ebilmesi, böyle 

kavuşması. 
iki yönlü gelişti. Bir yandan, sosyal de

içinde yeniden partileşme deneyine gi· 
Böylece bugunkü Sosyalist Parti (SP) dogdu. öte 

buna bag lı olarak, iktidar çeşitli yeni he· 
Parti'nin sol bir çizgi benimsemesini ön

lemeyi çalış!ı. Örgüt olarak SP ile Merkez Partilerini 
"3. Güç" oluşturmaya gidildi. " Katıl, 

Toplum" . "Liberal Ileri Ileri Iler Toplum" gibi 
denendi. 

olarak ise. Alain· Savary önderligindeki sos· 
yolunu solda, "komünist partisiyle Sü' 

diyalog"da gördüler. Sosyalist Parti, "Merkezle 
ittifakı da, ilkesiz bir biçimde hükümete ka· 

tılmayı da" reddetti: Kitle tabanındaki ejl:iHmJer, parti 
yansımıştı. O ana dek, komunistlerle dek, komunistlerle ili,kiyi 

açıdan, taktik bir sorun olarak gören sosyal de· 
boylece Almanya ve Isveç'tek..ilerden farkJı 

sınıfı partileriyle uzun dönemli stratejik 
girmeyi, "kapitalizmden sosyalizme ge

düşen görevi yerine getirmeyi" ÜJtleni· 

TAKTIK IŞBIRL!(;I DE(;IL 

De Gaulle'ün 1958'de iktidara geçmesine ortam 
hazırlayan ve bu iktidar oluşta yardımcı olan Sosya· 
list Parti, ancak 19S9'da muhalefete geçti. Yeni ikti· 
darın sınıfsal olarak geniş yıgınlara karşı oldugu geç 
de olsa anlaşıldı. Çok ürkek ve kararsız bır biçimde de de 
olsa, komünistlerle işbirligine ve ortak eylemlere ya· 
naşmaya başlandı. 

1968 Mayıs-Haziran Mayıs-Haziran Mayıs-Hazi ayları, çogunlukla gösterilmek 
istendigi gibi bir ögrenci eylemi olmadı. 1 958'lerden 
bu yana süregelen bunalımın gün ışıgına çıkması oldu. 
Açıga çıkan bu bunalım karşısında iki çözüm vardı: 
"Ya verili rejimi bütün çizgileri ile olduAu gibi ve daha 
da agırlaştırarak korumak; ya da, sosyalizme giden 
yolu açacak olan yeni bir rejim kurmak: En geniş 
temsil gücü olan demokratik güçler ortaklaşa bir bilin· bir bilin· 
ce varmalı ve ulusu bu ikinci çözüme yöneitmelidir· yöneitmelidir· 
ler." (1964) 

FKP'nin 1968 Champigny Manifestosu. Manifestosu. bu ikinci 
çözümün çözümün somutlanması oldu. oldu. 

KAPiTAliST SüREÇTEN ÇıKMAK IçiN 

Kapitalist Kapitalist etkileri taşıyan, etkileri taşıyan, ancak ancak geçmişteki geçmişteki refor· refor· 
mizmin başarısızlıgını da vurgulayan SP, bu ikili ni te' 
ligi ile burjuvazinin de saldırı hedefi oldu. Emile Mü!· 
ler ve çevresi FKP ile yakınlaşmayı bahane ederek 
partiden ayrıldılar. Burjuvazi, sosyalist partinin sola sola 
kayarak Küçlenmesi yerine, zayıf da olsa saA:da kabıa
sını istiyordu. Parti olarak, özgün çıkarlan ve hedefle· 
ri ışıgında kendi siyasal çizgisin belirlemesini engelle· 
meye çalıştı. FKP, bunu şöyle degerlendirdi :  "Büyük "Büyük 
sermayenin SP'ye olan saldınsı, sol'u en zayıf haıka· haıka· 
sından vurma saldırısıdır. Bunun içindir ki, biz, ayrılık ayrılık 
noktalarımızı gerektigi her anda açıkça dile getirmek· 
le birlikte, kendi örgütlerinin bütünlÜA:ünu bütünlÜA:ünu koruma çaı 
basındaki sosyalist partileri anlıyoruz. Kimin iyi, ki· 
min kötü sosyalist oldugunu saptamak bize düşmez. 
Ancak, büyük bir parti, politikasının somut tanımını tanımını 
sonuna kadar geçiktiremez." 

Parti yöneticilerinden Pierre Jaquin şöyle diyordu: diyordu: 
"SP'de degişiklikler oluyor. 1969 Altorville Kongre· 
sinin olumsuz tutumundan sonra Alain Savary'nin ge· 
nel sekreterHge gelişi ve ı971 'de Minerand'ın liderli· liderli· 
ge seçildigi Epinay kongresi, bu degişikliklerin köşe 
Laş�an. Bu, salt bir "sola kayış" deQ:ildir, Bu, sosyaliz· 
min ııerekliliginin bilincine varılmasıdır. Bizim de beko 
ledigimiz, yıllardır gerçekleşmesini istedigimiz, SP' 
nin, kendi özgün kişiliA:ini koruyarak, sınıf işbirlikçi· 
ligi ile baglarını kopannası, sol'un politik birligi stra· 
tejisini kurmada hiç olmazsa kısmen devrimci bir ko· 
num benimsemesi oldu. Komünist ve Sosyalist Partiler 
henüz sol'a oy kullanmayanları kazanmak için birleş' 
meli, öyle ortaya çıkmaJı ve ne olduklarını, ne istedik' 
lerini, neyi nasıl yapacaklarını açık açık ortaya koy' 
malıdırlar. 

"Biz komünistler, güçlü bir partiyiz. Kendimize gü· 
venimiz var ve alçak gönüllüyüz, gürültülü bir biçimde 
övünmeyi sevmeyil.. Ama gerekir ki, biz ol· 
madan sosyalizm olmaz. Wilson sosyalizmi olur, ama 
sosyalizm olmaz. 

(Tabandaki) sosyalist yoldaşlar, solun açmazını gi
deriniz," 

ORTAK PROGRAM NEYIN SONUCU 

ci dinamiklerin ı972'de 
lanması olmadı. Her 
likleri şöyle özetlemek 

1 ·  OIkenin kalkınmasını 
özlemlerine cevap vermede 
kapitalist sistemin varlıA:ınl 

2· Komünistlerin, 
lerinin bir araya gelmesine 

3· Iç ve dış gerici 
kete karşı kete karşı gosterdikleri gosterdikleri 

Bu ortak paydalar 
mut biçimler aldı. Tekelci 
yi. işçi sınıfının ve öteki tekel dışı 
�I, deneyimi ve bilinç 
güçler dengesi ve somut 
naklar bu somut durumlarda 

1936'da baş görev, 
�etirilmesini önlemekti. 
sa'nın yeniden doguşu" 
mücadele" olmuştu, 
tüm işçi ve demokratik 
lem içinde birleştirilmesi 
mut gereksinimin gereksinimin belirtisi 

REFORMIZMDEN 

Sosyal demokrasinin 
olmadı. Gerçi Mitterand 
Çlsıyız" diyordu ama, aslında yeni Sosyalist 
di geçmişiyle hesaplaşmak 
ram önceki ardarda 
saplaşmayı istedigini 
kökü Bernstein ve Leon'Blum'a 
mizmdi. Bu rerormizmin rerormizmin rer
pitalizm kendi iç çelişk
sahiptir; genel olarak 
demokrasidir, sosyalizm devrimci 
sızın aşama aşama gerçekleşebilir 

1968 büyük grevleri, 
rinde önemli degişiklikler 
maz çelişkilerinden" 
Kongresi , sınıf mücadelesinin 
olduA:unu vurguladı. 
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LI YOLU 

ORTAK PROGRAM YETERLi Mi?  

Ortak Program'ın imzaJanması yetmez. Bunu uygu
layan güçler olmalı. Ne var ki SP'nin Ortak Programa 
karŞı tavnnda imzadan önceki kararsızlıklar sürdü. 
1973'le gelen bunalım aşamasında SP'nin yaklaşımı 
Ortak Programla çelişkiliydi. Bucjuva.ıinin kemerleri 
sıkma politikasına yeşil ışık yakan. sınıfsal içeriği ol· 
mayan bir bunalım değerlendirmesi yapıldı. Yükü 
emekçi kitlelerin sırlına bindiren, tekellerin sorunu· 
nu gözden kaçıran bir değerlendirme yapıldı. 

Böyle olunca. kitlelerin demokratik eylemlerini ör
gütleyip geliştirmek şöyle dursun, bu eylemlere ya
naşmama eRilimi ortaya çıktı. Oysa büyük sermaye
nin sömürüsü altında daha çok ezilen geniş yı�ınları 
Ortak Program'a kazanmanın tek yolu bu kitle ey
lemleriydi. SP buna yan çizdi uzun süre. 

ı 975 başlarında yapılan Pau Kongresi bu eğili mleri 
vurguladı. Komünist Partisi'ni zayınatarak büyüme 
eRilimleri de sürdü. Yerel seçimlerde daha birinci tur· 
dan itibaren ortak list.eler oluşturulması ônerisi redde
dildi. Bu ortak liste ilkesi, ancak ı 976 Haziran'ında 
benimsendi. Ancak Gaston Defene gibi anti-komünist 
eski SF1D kalıntıları buna uymamakta direttiler. Mart 
77 seçimlerinde de bu tavrı sürdürdüler. 

Kısaca, Ortak Programa ballılık söz konusu. Inıza
sı için gerekli olan kararlı ve etkin kitle eylemleri, ko
runması ve hele uygulanması için daha <;,ok Eerekli. Si
yasal ve sendikal birliAin içinde, işçi sınıfı hareketi bu 
kazanımından geri dönecele benzemiyor. 1974'teki 
"Birliğin niteliAini yükseltme" tartışmaları başlangıç
ta FKP'run "huysuzluRu" olarak belli çevrelerce eleş
tirilmişti. 7 7  yerel seçim &onuçları, yapılanların ne öL
çüde yerinde ve 2erekli olduRunu vurguladı. 

IşÇi SıNıFıNıN SIYASAL VE SENDIKAL 
HAREKETI 

M 'rt 7 7  seçimlerine varan gelişmede vurgulanması 
gereken bir önemli nokta da şu: Işçi sınıfı hareketinin 
siyual ve sendikal bütünlÜRü, hem sol'un tümünün, 
hem de sol içinde işçi sınırın partisinin başansında 
belirleyici. CCT'nin izlediRi devrimci çizginin. sol'un 
salladılı bu son seçim başarısındaki payıönemli. Çün-

ki, işçi sınıfı içindeki. birlik özlemini siyual düzeyde. 
örgütler arasında gerçekJeştiren. işçi ısınıfı partisi. An
cak birliğin tabanda ve en geniş bir biçimde gerçek
leşmesinde, sınıf ve kitle sendikalarına da büyük gö
revler düşüyor. 

Bunun içindir ki, işçi sınıfının siyasal hareketine 
paralel olarak CCT, daha başından beri tüm emekçi 
ve demokratik güçlerin ortak hükümet programı çev
resinde birleşmesi gerektiğini vurguladı. Sol birlik için
de kendisine düşen yeri aldı. Kendisini siyasal parti 
yerine koymaksızın, önemi ve sayısal gücü ne olursa 
olsun hiç bir siyasal partinin ya da öteki demokratik 
kitle örgütlerinin içişlerine karışmaksızın bunu sür
dürdü. 1975'te toplanan CGT 39. Kongresi'nde 4 ana 
ilkesini söyle saptadı :  

" - I ktidarın olumsuz polit.ikasına karşı, çalışanla
rın hakları ve özgürlükleri için kararlı mücadele' 

- Her türlü sınıf işbirlikçiliği girişimlerini başarı
sızlı(ıa u�ratma' 

- Solu zaylOatmaya ve bölmeye yönelik her türlü 
anti-komünist kampanyayı reddetme; 

- Ortak Programın temel düşüncelerinin milyonla
ra ulaşması için eylem." 

ylGINLARIN YERi 

1969'da De Gaulle'ün istifası ve Pompidou'nun 
başkan seçilmesi üzerine, "tekellere karşı en geniş 
güçlerin birlig-i" yolunda gerekti koşullann ortaya Çl
kacagını vurgulayan FKP Merkez Komite�. "belirleyi
ci olan kitlelerin eylemidir, tabandaki ortak cephedir" 
diyordu. 

Anti-komünist. lider Ga.ston Deferre'in, ortak aday 
önerilerini reddederek Sosyalist Parti adına Haziran 
1969 seçimlerine katılması ve sonuçta çok düşük oy 
alması (% 6) karşısında FKP şunu vurguladı: 

"SFIO kongresi böyle karar verdi diye, biz taban
daki emekçi ve diler seçmen sosyalistleri defterden 
silmiyoruz. Tersine, özlemimiz, onları sınıf çizgisinde 
ortak eylemlere kazanmaktır." 

FKP, yıgınlarla bag kurabiidiRi için solun biriiRini 
gerçekleştirebildi. Waldeck Rochet şöyle diyordu: 
"Sol maceracıların yaptığı gibi geniş yığınlardan ko· 
puk ve gerçekıere dayanmayan eylemler düzenlemek 
ne kadar yanlışsa, onların mücadele düzeyinin "erili-

nin gerisinde kalmak da o kadar yanıı,bl'. Kitlelere 
kulak vermek, eD küçük Weplerini duyabilmek ve ge
rekJi olan &av,", «iri,kenliA'ini gerekli anda gösterebil. 
rnek için kitlelerden yalnızca bir adon ileride olmak 
,erekir." 

Işçi SıNıFıNıN PARTISI GüÇLü OLMALIDIR 

Fransa'da son yılların iktidarlannın, tüm kaygısı, 
solun birligi oldu. De Gaulle'den Pompidou'ya, Gis
card'a kadar hepsi, Komünist Partisi ile Sosyalist Par
ti arasında kurulacak bir ittifakı bozmayı denedi. Ka· 
rarlılıkla, inatla, ilk bakışta çelişkili Eörünen yöntem
lerle_ 

önce, bir " k utsal ittifak" oluşturmak amacıyla 
"bütün ötekiler" komünistlerden koparılmaya çalışıl
dı. Bugün de sürüyor bu çaba_ 

Çelişen. birbirine ten iki "eleştiri" kampanyası, 
wında aynı amaca yönelik: 

Bir yandan FKP'nin "parlamentarizmin batagına 
saplandığı", refonnizme kaydılı, uslandılı, sistemle 
büt.ünleştiği yayıldı. Amaç, partiyi işçi sınıfının en bi
linçli öncü kesiminden koparmak, böylece devrimci 
proletaryayı en beti.rfeyici silahından yoksun bırak
maktı. 

Öt.e yandan FKP'nin devrimci kimliği korku uyan
dıracak biçimlere büründü.rüldü. Böylece, nisbeten da
ha az kararlı kesimlerin ittifakıan kopanlmasına çalı
şıldı, çalışılıyor. 

1973 genel seçimlerinden 6 ay önce, dönemin Ma
liye Bakanı Giscard, Brandt. ve Palme'ye de Röz kırpa
rak. "liberal-sosyalist" bir "büyük ittifak"tan söz edi
yordu. Ama salt. burjuvazi değil bunu isteyen. Sosya
list Parti için de asıl hedef, bir bütün olarak solun sagı 
geçmesinden önce. sol içinde sosyalist partinin Komu· 
nist Partisi'ni geride bırakması oldu. ' 

Mitterand bunu saklamadı: "Solun birinci Sorunu. 
kendi içindeki güçler ilişlUsid:r. Tutarlı ve homOjen 
bir çekirdeRin demokratik sosyalizm içinde var olma· 
sı, tıpkı fizikteki gibi, kendi sagı ve solu üzerinde. ya
ni kararsız ve komünist seçmenler üzerinde bir çekim 
gücü gösterecektir. Bu çekirdek (SP), olası komunist 
ilerlemeleri dengeleyecek ve komünist sistemi benim
semeyen ama kendini solda sayan kesimleri kendine 
kazanacaktır. ( 1 ). 

FKP'nin bakışı ise şöyleydi: "Iki önemli sorun var 
çLzümlenecek: 1) Sol, ülke içinde, kendisinden, emek
ç i  k itlelerden yana bir güçler denResi oluştunnalıdır. 
İktidarı yenmemize ve ortak hükUmet programını uy
gulamamıza olanak veren bir güç iliş kisi oluşturmak 
gerekir. 2) Solun kendi içinde de güçler dengesi olum
lu yönde olmalıdır. Biz komünistler, kimseye hükmet
mek istemiyoruz. Biz, hakta ve görevde eşitlik istiyo
ruz. Tüm ortakJar için, SP için de. Müttefikler arasın
da bu eşitlik, ortak programın uygulanacag-ının güven· 
cesidir Bu eşitliitin güvencesi ise. güçlü ve etkin bir 
komünist partisidir. (2) 

SONUÇ 

Mart 1977 yerel seçimleri ışıgında, Fransız sol'u
nun i ç  gelişimi bir çok bakımdan ilginç, Temel bir 
t.akım ilkelerin, sosyal ve politik mücadelenin ateşin
de nasıl yaşama geçirildi�ini görmek bakımından 

Halk Cephesi 'nin deneyiminde de, Ortak Progra
mın imzalanmasında da. siyasal hareketin etkin kitle 
hareketleri ile bir arada. içiçe yUrütü1mesi gereRi orta' 
ya çıkıyor. 

Işçi sınıfı hareketinin siyasal ve sendikal bütünsel
Ii�i, ayrılmazlı�ı yanında, birbirinin yerlerini almaına' 
ları gere�i de ortaya çıkıyor. Yıgınları uzun dönemler 
boyu uyutmanın, sol diye ortaya çıkıp sermayenin 
politikasını uygulamanın Eeçerli olamayaca�ı da orta
ya cıkan noktalar arasında. Ortaya çıkan bir başka 
nokta da, burjuvazinin her türlü Ririşimi gôze alıp so
lun birliA:ini engellemeye calışacaA:ı. Böyle bir enEelle
meye ise, ancak işçi sınıfının partisinin. kitlelerin ey
lemleriyle birlikte sürdürdügü kararlı mücadele karşı 
çıkabilir. 

Sol içi ilişkilerden de önemli sonuçlar çıkıyor. 
Burjuvazi karşısında tüm sol'un güçlenmesi yerine, sol 
içinde kendi örgütünün güçlenmesine önem vermenin 
sol'un bütününe yarardan çok zarar getirdili de orta' 
ya çıkan gerçekler arasında. Sol'un, bütünüyle kazana
biImesi bu tur eA:i1imlerden arınmaya baRiı. Kazanma
nın ikinci ve asıl önemli koşulu ise, açık-seçik. gU\'en
ce veren bir programla kitlelerin karşısına çıkmak. Or
tak Program bu açık·seçik, bu güven verici nileliAi ile 
kit.lelerin desteRini aldı ve ancak bu etkin destekledir 
ki, ıı:enel seçimlerden sonra Ortak Program uygulama 
alanına Eirebilecek. 

(i) "Le Sociolişme du Possiblt' ''. Seuil 1 9 70 , 33 
(2) L 'Humonite. 19.3.1975 
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paralel olarak CCT, daha başından beri tüm emekçi 
ve demokratik güçlerin ortak hükümet programı çev
resinde birleşmesi gerektiğini vurguladı. Sol birlik için
de kendisine düşen yeri aldı. Kendisini siyasal parti 
yerine koymaksızın, önemi ve sayısal gücü ne olursa 
olsun hiç bir siyasal partinin ya da öteki demokratik 
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- Ortak Programın temel düşüncelerinin milyonla
ra ulaşması için eylem." 

ylGINLARIN YERi 

1969'da De Gaulle'ün istifası ve Pompidou'nun 
başkan seçilmesi üzerine, "tekellere karşı en geniş 
güçlerin birlig-i" yolunda gerekti koşullann ortaya Çl
kacagını vurgulayan FKP Merkez Komite�. "belirleyi
ci olan kitlelerin eylemidir, tabandaki ortak cephedir" 
diyordu. 

Anti-komünist. lider Ga.ston Deferre'in, ortak aday 
önerilerini reddederek Sosyalist Parti adına Haziran 
1969 seçimlerine katılması ve sonuçta çok düşük oy 
alması (% 6) karşısında FKP şunu vurguladı: 

"SFIO kongresi böyle karar verdi diye, biz taban
daki emekçi ve diler seçmen sosyalistleri defterden 
silmiyoruz. Tersine, özlemimiz, onları sınıf çizgisinde 
ortak eylemlere kazanmaktır." 

FKP, yıgınlarla bag kurabiidiRi için solun biriiRini 
gerçekleştirebildi. Waldeck Rochet şöyle diyordu: 
"Sol maceracıların yaptığı gibi geniş yığınlardan ko· 

1973 genel seçimlerinden 6 ay önce, 
liye Bakanı Giscard, Brandt. ve Palme'ye 
rak. "liberal-sosyalist" bir "büyük ittifak"tan 
yordu. Ama salt. burjuvazi değil bunu isteyen. 
list Parti için de asıl hedef, bir bütün olarak 
geçmesinden önce. sol içinde sosyalist partinin 
nist Partisi'ni geride bırakması oldu. 

Mitterand bunu saklamadı: "Solun bir
kendi içindeki güçler ilişlUsid:r. Tutarlı 
bir çekirdeRin demokratik sosyalizm içinde 
sı, tıpkı fizikteki gibi, kendi sagı ve solu üzerinde. 
ni kararsız ve komünist seçmenler üzerinde 
gücü gösterecektir. Bu çekirdek (SP), 
ilerlemeleri dengeleyecek ve komünist sistemi benim
semeyen ama kendini solda sayan kesimleri 
kazanacaktır. ( 1 ). 

FKP'nin bakışı ise şöyleydi: "Iki önemli 
çLzümlenecek: 1) Sol, ülke içinde, kendisinden, 
ç i  k itlelerden yana bir güçler denResi oluştunnalıdır. 
İktidarı yenmemize yenmemize yenmem ve ortak hükUmet programını uy
gulamamıza olanak veren bir güç iliş kisi 
gerekir. 2) Solun kendi içinde de güçler 
lu yönde olmalıdır. Biz komünistler, kimseye 
mek istemiyoruz. Biz, hakta ve görevde 
ruz. Tüm ortakJar için, SP için de. Müttefikler 
da bu eşitlik, ortak programın uygulanacag-ının 
cesidir Bu eşitliitin güvencesi ise. güçlü 
komünist partisidir. (2) 

SONUÇ 

Mart 1977 yerel seçimleri ışıgında, 
nun i ç  gelişimi bir çok bakımdan ilginç, 
t.akım ilkelerin, sosyal ve politik mücadelenin 
de nasıl yaşama geçirildi�ini görmek bakımından 

Halk Cephesi 'nin deneyiminde de, 
mın imzalanmasında da. siyasal hareketin 
hareketleri ile bir arada. içiçe yUrütü1mesi 
ya çıkıyor. 

Işçi sınıfı hareketinin siyasal ve sendikal 
Ii�i, ayrılmazlı�ı yanında, birbirinin yerlerini 
ları gere�i de ortaya çıkıyor. Yıgınları uzun 
boyu uyutmanın, sol diye ortaya çıkıp 
politikasını uygulamanın Eeçerli olamayaca�ı 
ya cıkan noktalar arasında. Ortaya çıkan bir başka 
nokta da, burjuvazinin her türlü Ririşimi 
lun birliA:ini engellemeye calışacaA:ı. Böyle 
meye ise, ancak işçi sınıfının partisinin. 
lemleriyle birlikte sürdürdügü kararlı mücadele 
çıkabilir. 

Sol içi ilişkilerden de önemli sonuçlar 
Burjuvazi karşısında tüm sol'un güçlenmesi 
içinde kendi örgütünün güçlenmesine önem 
sol'un bütününe yarardan çok zarar getirdili 
ya çıkan gerçekler arasında. Sol'un, bütünüyle kazana
biImesi bu tur eA:i1imlerden arınmaya baRiı. Kazanma
nın ikinci ve asıl önemli koşulu ise, açık-seçik. 
ce veren bir programla kitlelerin karşısına 
tak Program bu açık·seçik, bu güven verici 
kit.lelerin desteRini aldı ve ancak bu etkin 
ki, ıı:enel seçimlerden sonra Ortak Program 
alanına Eirebilecek. 



ÖORENCi YURTLARı NASIL 
KUŞATılıYOR 7-�--

Turizm işkolundaki gelişmelerden, 
ilerici sendikal hareketin bu alanda attı· 
eı adımlardan ürken burjuvazinin, bu 
alandaki sendikal gelişmeyi durdurmak 
için ne gibi dolaplar çevirdieini, YURU
YUŞ okurlan yakından btliyorlar. 

Çeşitli alicengiz 'oyunlanyla Turizm· 
Iş Sendikasının gelişimini durduran işve
renler, şimdi de işyerlerini düzmece sen
dikalar aracılılı ile faşistleştirme çaba1a· 
n içine girdiler. 

Turizm işkoluna giren işyerleri ara
sında yurtlar da var. Bundan önce, ıstan
bul'da bulunan 10 yurttan 7'sinde Tu
rizm-Iş Sendikası yetkiye sahipti. Bunlar 
Atatürk övenci Sitesi, Edirnekapı O�· 
renci Yurdu, Kadırga Yurdu, Çemberli
taş, Ça�alo�lu ve Ortaköy Yurtlan ile 
İstanbul Yurtlar Müdürlü�ü. 

Turizm-Iş Sendikasının bu işyerlerin
de imzaladıeı 2 yıllık sözleşme, 1976' 
nın Ekim ayında sona erdi. Turizm.tş, 
işyerinin yetkili sendikası olarak toplu 
sözleşme ça�nsında bulundu. 

Gelişmeler de bununla birlikte hız
landı. CaRalogıu, Ortaköy ve Kadırga 
Yurtlan dışında kalan bütün işyerlerin· 
de yetki, düzmece giriş fişi düzenleyen 
Oleyis'e verildi. 

Ancak, yetkinin Oleyis tarafından 
alınması, sorunu tümüyle çözmüyordu. 
Çünkü Oleyis bünyesindeki gelişmeler 
d� bu işkolunun dikensiz gül bahçesi ha· 
line gelmesi için planlar yaparıJan huzur
suz kılıyordu. 

Turizm-lt'in IIbll ve tutarlı sendika· 
cılık çizgisini tasfiye edebilmek için ajan
lannı kullanan ve bunu başaranlar, artık 
Oleyis'e de güvenemiyorlardı. 

Bunun üzerine sahneye MlSK'e baRIı 
Türk-Oley adlı bir sendika çıkanldı. }{re. 
di ve Yurtlar Kurumu yönetimine çö. 
reklenen MC yanlısı karanJık güçlerin de 
açık desteRi ile "örgütlenmeye" başla
yan sendikanın Ankara, Zonguldak, Er
zurum ve Konya'da bazı yurtlarda örgüt
lü bulundu�u söyleornekle birlikte, ıs
tanbul'da bir tek yurtta bile örgütlü bu. 
lunmadlRı biliniyordu. 

Türk-Oley adlı sendika, Atatürk O�_ 
renci Sitesi Müdürii Oktay Aras ve Istan
bul Yurtlar Müdürü Bahattin lnuç'un 
özel gayretkeşlikleri ile Istanbul'daki 
yurtlarda örgütlenmeye başhyor. Sendi
kanın nereden geIdiRi belli olan mali kay
naklm da bu örgütlenme için seferber 
edilmektedir. Türk-Oley, kendisine üye 
olan işçilere avans açarak, borç vererek 
dieer sendikalar karşısında avantajlı du
ruma geçmek istemektedir. Bunda bir 
ölçüde başanıt da olmaktadır. Bütün 
bunlara ra�men üye olmamakta direnen 
işçiler, Yurtlar Kurumlanndaki yetkili. 
lerin emirleri ile sürdürdükleri görevlerin. 
den alınarak evlerine uzak yeni işyerleri
ne gönderilmektedirler. 

Artık çabalar meyvelerini vermekte. 
dir. Atatürk Olrencl Sitesi ve Bahçeköy 
öerenei Yurtlannda MISK ve işverenle
rin baskılan sonucunda greve hayır de. 
rnek zorunda kaldı işçiler. OL ey is 'in bu 
Işyerlerindeki yetkileri böyle düşürüldü. 
Plan adım adım uygulanıyordu. 

ve san sendikalann rahatça at oynatabil
melerine olanak saRIamaktadır. 

Bundan bir süre önce. devrimci Tu· 
rizm-İş'in Oleyis'i silecek duruma geldi
li bir işkolunda, şimdi burjuvazinin 
planlannın tutması sonucunda. bu plan
lann tutmasına olanak saRiayan tutum
lan n sonucunda, sapsan patron yanlısı 
sendikalar at oynatabilmektedirler. 

Işçi sınıfı elbette ki, işyerlerinin düş
memesi için, faşistlere teslim olmamak 
için direnecektir. Ancak ortamın bu ha· 
Le gelmesinde sorumluluk taşıyanlardan 
hesap sormayı da unutmayacaktır. Işçi 
sınıfı, kendi yolunda bu hesaplan göre 
göre ilerleyecektir. 

GAZIANTEPTE 
DEMOKRA TıK • 
M U H A LEFET 
GOÇLENIYOR 

MC iktidannın tüm yurtta sürdürdüRü 
ve özellikle son zamanlarda hlZlandırdl�1 
saldırılar, Gaziantep'te de izleniyor. 

15 Mart gecesi saat 22.00 sulannda 
Enver Kurt adlı bir ilerici, faşist saldır
ganlar tarafından öldürüldü. Oktay Pepe
ler ad.1ı bir g�eteci de aRır bir şekilde 
yaralandı. Öldürülen Enver Kurt'un ce
nazesi 30 bin kişilik bir yurtsever toplu. 
luRu tarafından kaldırılırken, halk 
faşizme ve faşist saldınlara karşı duy
du�u kini, bilenmişiiRi haykırıyordu. 

Gaziantep'te tırmanış ın ayrılmaz 
parçalarından biri olan ODTU kampusu 
üzerindeki oyunlara karşı tepkiler de 
büyüyor. 

ODTO Gaziantep kampusu mühen. 
dislik fakültesi öRrencileri, okullarının 
faşistlerle doldurulup bir çıbanbaşı hali. 
ne getirilmesi yolundaki rektörlük kara
rını protesto amacıyla çeşitli demokra. 
tik kuruluşlarla birlikte basına bir açık
lama yaptılar. Çeşitli sencUka, meslek 
kuruluşu ve siyasal partilerin yerel ör. 
gütlerinin imzalarını taşıyan açıklama şu 
cümlelerle sona eriyor. 

" Gaziantep halkı eRitim enstütisinin 
(aşistleştirildikten sonra Gaziantep için 
nasıl bir saldın ve huzursuzluk yuvası 
haline geldieini çok iyi bilmektedir. Ga
ziantep halkının huzurunu bozan, öRre. 
nimde can güvenliRini ortadan kaldıran 
bu faşist saldırı yuvasının gelişimini çok 
iyi gönnektedir. Ve ODTO'nünde böyle 
bir saldırı ve huzursuzluk karargahı hali
ne dönüşmesine izin venniyeceei artık 
bilinmelidir. 

Biz Gaziantep halkını temsil eden 
tüm demokratik kuruluşlar olarak 

- Böyle bir transfer kararının uygu
lanmasının şiddetle proteJto ediyor. 

Bu AnLi-Demokratik karara karşı 
tüm demokratik yolları sonuna kadar 
zorlayarak mücadele edecc�imizi, 

- Ve Gaziantep Halkının huzuru ve 
can güveniiRi açiKından böyle bir kararın 
sonuçlarının iyi düşünülmesi gerektiRini 
bildiriyor, 

Planın böylesine başanh bir biçimde 
uygulanmasına yol açan başka (aktörleri 
de unutmamak gerekir. Turızm-Iş Sendi
kasmın başına oturtulan tasfiyecilerin 
sendıkayı kurutmalan ve 
leri, hel'4eyden önce bu işkolunda faşist 

Ve sonuçlarının hiçbir zaman de. 
demokrat ve devrimcilere yüklenemiyeceei. 

ni hatırlatmak istiyoruz. 
• 
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SffE VE KADIRGA YURTLARıNDA NELER OLUYOR? 

IST..xNBUL'OA BINASIZUK NEOE. 
NIYLE GAZETECILIK VE HALKLA 
ILIşKILER YüKSEK OKULU'NUN 
IKI BIN ö(;RENClsl AÇıKTA BIRA. 
KIURKEN SITE VE KAOIRGA 
YURTLARı üZERINDEKI OYUNLAR 
SüROÜRüLüYOR 

• 
Binasızlık nedeniyle U.T.I.A.'ne baR· 

lı Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Yüksek 
Okulunun iki bin öRrencisi açıkta bı ra
kılırken, İstanbul'da i1erici-devrimci öR
rencHerin kaldıRı yurtlar üzerinde sahne
ye konan oyun sürdürülüyor. Ayın ba. 
şında yurtlanrun kapatılmasına karşı si· 
te öRrencilerinin giriştikleri "ölüm oru
cu" şeklindeki direniş, Istanbul Valisi 
Namık Kernel Şentürk'ün resmi yazısı 
sonucu "kısmen de olsa başanya ulaş. 
tıeı . .  gerekçesiyle 8. gününde kaldını· 
dı. 

1100 kapasitelik yurtta şimdilik 300 
kayıtlı öRrenci var. Oysa Kredi ve Yurt
lar Kurumu 'nun emriyle kayıtlar durdu
rulmuş bulunuyor. Başlatılan ölüm oru
cu da öncelikle yurtta kaylUann yeni. 
den açılması istetiydi. Bu olmadı. İstan
bul ValiliRi gönderdiRi resmi yazıda bir 
maddeye de sıkıca deRinmişti: "Yurt 
siyasi çalışmalara konu edildiRi zaman 
her an kapatı..labHecekti." Bu Valinin 
elinde tuttuRu bir koz ve kendi açma· 
zını çözümlediRi zaman hiç çekinme· 
den kul1anabileceRi bir koz. 

Olay zincirleme gelişiyor. Gazetecilik 
ve Halkla Ilişkiler Yüksek Okulu 1976 
Kasım 'ından bu yana binası ders görü. 
lemeyecek hale geIdiRi için kapalı. Ka
panmazdan uzun bir süre önce, Milli 
ERitim Müdür!üRü . Akademilerarası 
Kurul ve Okul yöneticileri arasındaki 
yazışmalar bıkkınhk noktasında ÇÖZüm
lendi sanılıyor. Aslında çözümle nemi
yor. Oyunun nasıl planiandıRı yavaş 
yavaş ortaya çıkıyor. Gazetecilik ve 
Halkla Ilişkiler Yüksek Okulunun iki. 
bin öRrenelsi, CaRaloAlu Kız 0Rrenci 
yurduna taşınacak, buradaki kız öe· 
renciler Site Yurduna, Site'dekiler de 
kapasitesinin de üstünde yüklenerek 
Kadırga yurduna yerleştirileceklerdi. 
Amaç belliydi. Istanbul Oniversitesi 
çevresinde komandolara dolaşaçaklan 
daha rahat bir alan aranıyordu. Bunun 

için de Site yurdunun kapatılması ge
rekiyordu. Böylelikle, karşısında bulu
nan işgal altındaki Sivas yurdunun ko
mandolan rahaUayacaktl. Gazetecilik ve 

Halkla hişkiler Yüksek Okulu öRrenciJe· 
n bir 'bildiri yayınlayarak CataloRlu 
Kız Yurdunun binasına. taşınmayacak
lannı açıkladılar. KJz öRrenciler de yurt
Iannda bir toplanb yaparak, "yurdu 
terketmeme" konusunda bir karar aldı
lar. Oyun yukandan planlanmıştı ve 
Istanbul Valisinin boyunu çok aşıyor
du. CaRaloRlu KJz yurdu öRrenciJeri, 
bir bölümü boş duran 3500 kapasitelik 
Atatürk 0Rrenci Sitesine yerleştirilebi
Iirlerdi. Bunu Vali de biliyordu. 

Tam bu sıra, Gazetecilik ve Hallda 
Ilişkiler Yı'ksek Okulu yöneticileri de 
Calafogıu Kız Yurdundan vazgeçtilde
rini açıkladılar. Valiye sadece, öRnnci
lere hitaben yurdun kapaWmayacaltnı 
bildinnek kalmıştı. Yurt öRrencilerinin 
asıl isteRi "yurttaki kaylUann yeniden 
açılması" konusunda hiç bir ıtey elde 
edilmemişti. 

Site ve Kadırga yurtlan üzerindeki 
buluUar daRılmış delil. Site Yurdunda 
50 öRrencinin başlattı Rı ölüm orucu sü
rerken, bir gazeteci arkadaşla konuşu
yoruz. "Nasıl buldun" diyorum. "Be!. 
gazeterne yazmayacalım" diyor "Bu 
ölüm orucu nu samimi bulmadım." 
"Neden" diyorum. "Bu beşinci jim. 
Iki kişiyi hastaneye götürmüşler, has
tane kabul etmemiş, etmezler tabii 
bunlann hastanelik bir halleri yok. Oy_ 
sa bunlan tanınm ben. Cılız cılız ço
cuklar ... " 

Işte bulutlan yurt üzerine çeken asd 
tehlike de bu. Maoculann ve goşisUe. 
rin, seçim yoluyla delil de tepeden in
me kurduklan yurt komitesi emriyle o
rucu bozan bu çocuklar, kolaylıkla de. 
mokratik mücadeleyi esasından ve sami
miyetinden saplırabiliyorlar. Yurdun sa· 
vunulması her türlü demokratik mücade. 
le biçimi kullanılarak dÜJ'Ü';t1ük1e verilir. 
Dürüst olmayanlar, samimi olmayanlar, 
yurt kapatıldıRında bunun asıl sorumlu
lan olacaklardır. Site ve Kadırga yurtla
nnda kayıtlar ne zaman açılır bilinmez. 
Bilinen birşey varsa, o da sosyalisUerin 
ve gerçek demokratlann olaylara alırlık
lannı koyma gereRidir. 

AOTF'DE SALDıRGANLAR VE DESTEKÇiLER i 

Ankara Universitesi Tıp Fakültesinde 
faşist saldırılar giderek yoRunlaşıyor, 

Saldırı olaylarında, güvenlik kuvvetle
rinin takındıRı tavır da gerçekten ilginç. 
Bütün aramalara "raRmen", saldırganla
rın silah ve sopaları okula sokmak ta hiç 
bir güçlük çekmedikleri göruıüyor. Ken
dilerine gösterilen bu anlayıştan da güç 
alan faşistler 22 Mart günü ilk saldırıla· 
rını Sıhhıye'deki Morfoloji binasına yö. 
nelttiler. 

Askeri öerencilerin de aktif bir bi
çimde yer aldıklan bu saldırılar, daha 

sonra güvenlik kuvvetlerinin okula gire
rek yine ilerici öerencilere saidımlası ile 
"pekiştirildi" 

Askeri öRrenciler ve güvenlik kuvvet. 
lerinin dışında bir başka destek de oku
lun dekanı. Dekan, daha önce çıkan 
olaylan hndisine ileten öArencilere 
" tü� komünistleri bu okuldan atacatım" 
şeklınde cevap vermesi ile tanınıyor. 

Bunların dışında Fakülte'nin hastane 
bölümü de bütünü ile faşistlerin işgall ai. 
tın�a bul� nuyor. ÖRreneilenn okula ll' 
rebılmelen, başlıbaşına bir sorun. 

Müdürlü�ü. 
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ve özellikle son zamanlarda hlZlandırdl�1 
saldırılar, Gaziantep'te de izleniyor. 

15 Mart gecesi saat 22.00 sulannda 
Enver Kurt adlı bir ilerici, faşist saldır
ganlar tarafından öldürüldü. Oktay Pepe
ler ad.1ı bir g�eteci de aRır bir şekilde 
yaralandı. Öldürülen Enver Kurt'un ce
nazesi 30 bin kişilik bir yurtsever toplu. 
luRu tarafından kaldırılırken, halk 
faşizme ve faşist saldınlara karşı duy
du�u kini, bilenmişiiRi haykırıyordu. 

Gaziantep'te tırmanış ın ayrılmaz 
parçalarından biri olan ODTU kampusu 
üzerindeki oyunlara karşı tepkiler de 
büyüyor. 

ODTO Gaziantep kampusu mühen. 
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(aşistleştirildikten sonra Gaziantep için 
nasıl bir saldın ve huzursuzluk yuvası 
haline geldieini çok iyi bilmektedir. Ga
ziantep halkının huzurunu bozan, öRre. 
nimde can güvenliRini ortadan kaldıran 
bu faşist saldırı yuvasının gelişimini çok 
iyi gönnektedir. Ve ODTO'nünde böyle 
bir saldırı ve huzursuzluk karargahı hali
ne dönüşmesine izin venniyeceei artık 
bilinmelidir. 

Biz Gaziantep halkını temsil eden 
tüm demokratik kuruluşlar olarak 

- Böyle bir transfer kararının uygu
lanmasının şiddetle proteJto ediyor. 

Bu AnLi-Demokratik karara karşı 
tüm demokratik yolları sonuna kadar 
zorlayarak mücadele edecc�imizi, 

- Ve Gaziantep Halkının huzuru ve 
can güveniiRi açiKından böyle bir kararın 
sonuçlarının iyi düşünülmesi gerektiRini 
bildiriyor, 

başanh bir biçimde 
açan başka (aktörleri 
kir. Turızm-Iş Sendi Ve sonuçlarının hiçbir zaman de. 

kılırken, İstanbul'da i1erici-devrimci öR
rencHerin kaldıRı yurtlar üzerinde sahne
ye konan oyun sürdürülüyor. Ayın ba. 
şında yurtlanrun kapatılmasına karşı si· 
te öRrencilerinin giriştikleri "ölüm oru
cu" şeklindeki direniş, Istanbul Valisi 
Namık Kernel Şentürk'ün resmi yazısı 
sonucu "kısmen de olsa başanya ulaş. 
tıeı . .  gerekçesiyle 8. gününde kaldını· 
dı. 

1100 kapasitelik kapasitelik kapasit yurtta şimdilik 300 
kayıtlı öRrenci var. Oysa Kredi ve Yurt
lar Kurumu 'nun emriyle kayıtlar durdu
rulmuş bulunuyor. Başlatılan ölüm oru
cu da öncelikle yurtta kaylUann yeni. 
den açılması istetiydi. Bu olmadı. İstan
bul ValiliRi gönderdiRi resmi yazıda bir 
maddeye de sıkıca deRinmişti: "Yurt 
siyasi çalışmalara konu edildiRi zaman 
her an kapatı..labHecekti." Bu Valinin 
elinde tuttuRu bir koz ve kendi açma· 
zını çözümlediRi zaman hiç çekinme· 
den kul1anabileceRi bir koz. 

Olay zincirleme gelişiyor. Gazetecilik 
ve Halkla Ilişkiler Yüksek Okulu 1976 
Kasım 'ından bu yana binası ders görü. 
lemeyecek hale geIdiRi için kapalı. Ka
panmazdan uzun bir süre önce, Milli 
ERitim Müdür!üRü . Akademilerarası 
Kurul ve Okul yöneticileri arasındaki 
yazışmalar bıkkınhk noktasında ÇÖZüm
lendi sanılıyor. Aslında çözümle nemi
yor. Oyunun nasıl planiandıRı yavaş 
yavaş ortaya çıkıyor. Gazetecilik ve 
Halkla Ilişkiler Yüksek Okulunun iki. 
bin öRrenelsi, CaRaloAlu Kız 0Rrenci 
yurduna taşınacak, buradaki kız öe· 
renciler Site Yurduna, Site'dekiler de 
kapasitesinin de üstünde yüklenerek 
Kadırga yurduna yerleştirileceklerdi. 
Amaç belliydi. Istanbul Oniversitesi 
çevresinde komandolara dolaşaçaklan 
daha rahat bir alan aranıyordu. Bunun 

Istanbul Valisinin 
du. CaRaloRlu 
bir bölümü 
Atatürk 0Rrenci 
Iirlerdi. Bunu Vali 

Tam bu 
Ilişkiler Yı'ksek 
Calafogıu Kız Yurdundan 
rini açıkladılar. 
lere hitaben yurdun 
bildinnek kalmıştı. 
asıl isteRi "yurttaki 
açılması" konusunda 
edilmemişti. edilmemişti. 

Site ve 
buluUar daRılmış 
50 öRrencinin 
rerken, bir 
yoruz. "Nasıl 
gazeterne yazmayaca
ölüm orucu 
"Neden" diyorum. "Bu beşinci 
Iki kişiyi hastaneye 
tane kabul 
bunlann hastanelik bir halleri yok. Oy_ 
sa bunlan 
cuklar ... cuklar ... cuklar " 

Işte Işte bulutlan 
tehlike de 
rin, seçim yoluyla 
me kurduklan 
rucu bozan 
mokratik mücadeleyi 
miyetinden 
vunulması her 
le biçimi kullanıla
Dürüst olmayanlar, samimi 
yurt kapatıldıRında 
lan olacaklardır. 
nnda kayıtlar 
Bilinen birşey 
ve gerçek demokratlann 
lannı koyma 

AOTF'DE SALDıRGANLAR VE DESTEKÇiLER 

Ankara Universitesi Tıp Fakültesinde 
faşist saldırılar giderek yoRunlaşıyor, 

Saldırı olaylarında, güvenlik kuvvetle
rinin takındıRı tavır da gerçekten ilginç. 
Bütün aramalara "raRmen", saldırganla
rın silah ve sopaları okula sokmak ta hiç 
bir güçlük çekmedikleri göruıüyor. Ken
dilerine gösterilen bu anlayıştan da güç 
alan faşistler 22 Mart günü ilk saldırıla· 
rını Sıhhıye'deki Morfoloji binasına yö. 

sonra güvenlik 
rek yine ilerici 
"pekiştirildi" 

Askeri öRrenciler 
lerinin dışında 
lun dekanı. 
olaylan hndisine 
" tü� komünistleri 
şeklınde cevap 

Bunların Bunların dışında dışında 



ODTÜ'DE DİRENİŞ SÜRECEK 
ODTü ülkemizdeki öğrenim kurumlarından birisi. Her kuruma ve 

öğrenim kurumuna yönelen, oyundan başlayıp işgale dönüşen saldırılar 
ODTü içinde geçerli. Ama henüz oyun safhasında. üstelik oyun safhasından 
bir adım daha ileri gideeeğe benzemiyor. Benzemiyor değil gidemeyecek. 

Gidemeyeceği"in belli olmasına rağmen, oyunlara yenilerinin eklenmesi 
dunnuyor. Ama eklenen her yeni oyun o kadar:-cılız · ve 'tutanız ki, anında 
bütün tutarsızlığı vezavallılığıile sergileniyor. Bunun böyle olmasına ODTÜ'de 
kurulan ve işletilen demokratik işbirliği etken. Işbirliği, ODTü işçileri ve iş
çilerin ekonomik-demokratik örgütleri DISK üyesi Sosyal - Iş, ODTü öğretim 
üyelerinin ve örgütleri TOMOO'ün, ODTü öğrencileri ve örgütü Öğrenci Tem
silciliğinin işbirliği. Işbirliği ilkeli ve sağlam temellere dayalı. 

ODTü'de sürdürülmek istenilen oyunlar ODTü genel sekreterliğine ata
nan bir zatla sürdürülmek isteniyor. Bu zatın ismi Abdülkadir Günaydın. Ken· 
dileri Başbakanlıkta birinci dereceden memur ve görevli iken, ya da orada 
yeni görevler beklerken ODTü'de görevli kılınmış. ODTü'de yapacağı işler 
arasında bölümlere ve idari birimlere bir türlü bulunamayan yönetici bulmak 
ve atamak da var. Bu atamalardan sadece birini gerçekleştirebilmek için işlem 
yaptı. Ama elini yüzüne bulaştırdl. 

EVLERE Ş ENLIK BiR ATAMA 

ODTü'de Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü var . Bölümün Merkezi 
Hesaplama Laboratuarı (üniversite Bilgisayar Merkezi) yönetimi de diğer bö· 
lümlerde görüldüğü gibi boş. işte evlere şenlik atama bu bölüme yapıldı. Ata· 
nan Atilla Savcı Burç. Atilla Burç Savcı hakkında bilgi vermeden önc.e bölü· 
me ilişkin bilgi vermek gerekiyor. 

Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü, fakülteler arası akademik bir bö· 
ıüm. Bilgisayar merkezinde 38 özel ihtisas ve idari personel çalış ıyor. Buradan 
ODTü'nün tüm akademik bölümlerine ve idari birimlerine, ayrıca üniversite 
dışı kuruluşlara bilgi işlem hizmeti üretiliyor. Bölümün kurulduğu 1967 yılın· 
dan bu yana, bilgisayar merkezi hizmetlerinin yönetilmesi ya doğrudan Bölüm 
Başkanı, ya da Bölüm başkanlığınca görevlendirilen ve akademik personel 
olan Bölüm Başkan Yardımcısı öğretim üyelerince yürütüle gelmiş. MHP yan· 
Iısı Hasan Tan'ın ODTü'ye rektör olarak atanmasından sonra her bölüm· 
de olduğu gibi, bu bölümün sorumlular! da yönetim görevinden istifa et
miştir. Atilla Savcı Burç, bu bölümün yönetimiyle görevlendirilmiştir. 

Şimdi de Atilla Burç Savcı hakkında bilgi verelim. Eğitimi, orta okul 
mezunu düzeyinde. Mesleki tecrübesi ODTÜ'de başlamış. Önce operatör 
olarak çalışmış. Sonra da teknisyen olarak. Ama görevini başarı ile yürüte· 
mediğinden malzeme ve ikmal işlerine bakmak la görevlendirilmiş. Malzeme 
ve ikmal işlerini yürütmek görevinden de Bilgi Sayar Merkezinin yönetimiyle 
görevli kıl ınmıştır. 

Geçmiş dönemdeki çalışmalarında gösterdiği başarısızlık, disiplinsiz 
davranışlar ve görevindeki kayıtsızlık nedeniyle, ODTÜ içinde başka bir 
göreve nakli rektörlük makamından iki kez talep edilmiş ve dikkati çekme ce
zası verilmiştir. Ocak 1976 da ise Bölüm'ün talebi üzerine hakkında disiplin 
kocuşturması açılmıştır. 

BÖLüM IşçiLERININ HAKlı TALEBi VE DIRENiş i 

Nitelikleri gereği, bölümü yönetemeyeceği bilinen Atilla Savcı Burç, 
başka şeyleri yönetmeye başlamış ve üç işçinin işine son verme işlemine 
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girişmiştir. Bu girişimi bir gün sonra ikinci üç işçi izlemiştir. Göreve başla
ması ile birlikte başlayan tepkiler bu işlemlerle doruğuna ulaşmıştır. ı3ölüm 
işçileri, 33 imza" bir dilekçe ile rektörlüğe başvurarak yöneticilik görevin
den alınmasını istedikleri Atilla Savcı Burç, 25 Mart 1977 günü bir oyun 
daha denemiştir ., işçilerin sabah servisinden inip odalarını açlıktan sonra 
çay almaya gitmelerinden yararlanarak odaların tümünü bizzat kitlemiş ve 
işçilerin direniş yaptığını belirten tutanak düzcnremiştir. Tutanağı temizlik 
işçilerine baskı ilc imzalatmıştır. 

Bütün Bilgisayar Merkezi işçi leri birlikte direnme kararı almışlar ve 
direnişi başlatmışlardır. Olaylara sebep olan ve göreve layık olmayan Atilla 
Savcı Burc'un görevden alınmasına kadar da direnişlerini sürdüreceklerini 
bildirmişlerdir. Direnen işçilerin üyesi bulundoğu DISK üyesi Sosyal iş 
yöneticileri, olay yerine giderek durumu incelemişler ve sonuna kadar haklı 
direnişi sürdüren üyelerinin yanında olduklarını belirtmişlerdir. 

Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü tüm öğretim üyeleri de bir bildiri 
yayınlayarak ODTÜ yönetimini protesto etmişler, Atilla Savcı Burç'un 
görevlendirme kararını esene karşıladıklarını belirterek, düzeitilmesini iste· 
mişıcrdir. 

ODTÜ'de ilkeli ve sağlam işbirliğini sürdüren işçiler ve örgütü DISK 
üyesi Sosyaı-iş, öğretim üyeleri ve örgütü TÜMÖO, öğrenciler ve örgüıÜ Öğ· 
renci temsilciliği müştcrckcn düzenledikleri basın toplantısında, ODTü'deki 
oyunları anlatarak bi lgisayar merkezi işçilerinin demokratik direnişlerine 
sahip çıkarak bütün güçle destekleyeceklerini açıklamışlardır. Ayrıca şu ta
leplerde bulunmuşlardır: 

· Hasan Tan düşürülmelidir. 
- Hasan Tan döneminde yapılan ve yapılmakta olan tüm işlemler 

geçersiz ve hükümsüz k.lınmalıdır. 
· Tüm ODTü mensuplarının onaylarını alacak yeni bir rek tör atan· 

malıdır. 
· Işçiler için toplu iş sözleşmesi görüşmelerine oturulmalıdır. 
· Öğretim üyelerinin özlük sorunları demokratik esaslara bağlanma· 

ııdır. 
· öğrencilerin dönem kayıpları engellenip, akademik takvimini öğretim 

üyesi ilc öğrencilerin birlikte hazırlaması sağlanmalıdır. 
Bu taleplerimiz gerçekleşinceye kadar demokratik mücadele ve dire· 

nişimiz kararl ılıkla sürdürülceekıir." 
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boş. işte evlere şenlik atama bu bölüme yapıldı. Ata· 
Atilla Burç Savcı hakkında bilgi vermeden önc.e bölü· 
gerekiyor. 

Bilimleri Bölümü, fakülteler arası akademik bir bö· 
ıüm. Bilgisayar merkezinde 38 özel ihtisas ve idari personel çalış ıyor. Buradan 

akademik bölümlerine ve idari birimlerine, ayrıca üniversite 
işlem hizmeti üretiliyor. Bölümün kurulduğu 1967 yılın· 

merkezi hizmetlerinin yönetilmesi ya doğrudan Bölüm 
başkanlığınca görevlendirilen ve akademik personel 

Yardımcısı öğretim üyelerince yürütüle gelmiş. MHP yan· 
ODTü'ye rektör olarak atanmasından sonra her bölüm· 

bölümün sorumlular! da yönetim görevinden istifa et
bu bölümün yönetimiyle görevlendirilmiştir. 

Burç Savcı hakkında bilgi verelim. Eğitimi, orta okul 
Mesleki tecrübesi ODTÜ'de başlamış. Önce operatör 

da teknisyen olarak. Ama görevini başarı ile yürüte· 
ve ikmal işlerine bakmak la görevlendirilmiş. Malzeme 

yürütmek görevinden de Bilgi Sayar Merkezinin yönetimiyle 

dönemdeki çalışmalarında gösterdiği başarısızlık, disiplinsiz 
görevindeki kayıtsızlık nedeniyle, ODTÜ içinde başka bir 

rektörlük makamından iki kez talep edilmiş ve dikkati çekme ce
1976 da ise Bölüm'ün talebi üzerine hakkında disiplin 

IşçiLERININ HAKlı TALEBi VE DIRENiş i 

bölümü yönetemeyeceği bilinen Atilla Savcı Burç, 
yönetmeye başlamış ve üç işçinin işine son verme işlemine 

EDEBiYAEDEBiYAEDEBiY TIMIZDATIMIZDA A TIMIZDA TIMIZD
1940 KUŞAGI 

kıyımlara 
baskılara 
sansürler a sansürler a sansürler Uiuyan 

��rltriıı 
tk :ahıKIıiı 

inctktıw 

Hıkmet Altınkaynak 

TORKIYE YAlAKLAR Sl:.NDIKASt 
YAYıNLARı 

girişmiştir. Bu girişimi bir gün sonra ikinci üç işçi izlemiştir. 
ması ile birlikte başlayan tepkiler bu işlemlerle doruğuna ulaşmıştır. 
işçileri, 33 imza" bir dilekçe ile rektörlüğe başvurarak yöneticilik 
den alınmasını istedikleri Atilla Savcı Burç, 25 Mart 1977 günü 
daha denemiştir ., işçilerin sabah servisinden inip odalarını açlıktan 
çay almaya gitmelerinden yararlanarak odaların tümünü bizzat 
işçilerin direniş yaptığını belirten tutanak düzcnremiştir. Tutanağı 
işçilerine baskı ilc imzalatmıştır. 

Bütün Bilgisayar Merkezi işçi leri birlikte direnme kararı 
direnişi başlatmışlardır. Olaylara sebep olan ve göreve layık olmayan 
Savcı Burc'un görevden alınmasına kadar da direnişlerini sürdür
bildirmişlerdir. Direnen işçilerin üyesi bulundoğu DISK üyesi 
yöneticileri, olay yerine giderek durumu incelemişler ve sonuna 
direnişi sürdüren üyelerinin yanında olduklarını belirtmişlerdir. 

Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü tüm öğretim üyeleri 
yayınlayarak ODTÜ yönetimini protesto etmişler, Atilla Savcı 
görevlendirme kararını esene karşıladıklarını belirterek, düzeitilmesini 
mişıcrdir. 

ODTÜ'de ilkeli ve sağlam işbirliğini sürdüren işçiler ve 
üyesi Sosyaı-iş, öğretim üyeleri ve örgütü TÜMÖO, öğrenciler 
renci temsilciliği müştcrckcn düzenledikleri basın toplantısında, 
oyunları anlatarak bi lgisayar merkezi işçilerinin demokratik 
sahip çıkarak bütün güçle destekleyeceklerini açıklamışlardır. 
leplerde bulunmuşlardır: 

· Hasan Tan düşürülmelidir. 
- Hasan Tan döneminde yapılan ve yapılmakta olan 

geçersiz ve hükümsüz k.lınmalıdır. 
· Tüm ODTü mensuplarının onaylarını alacak yeni bir 

malıdır. 
· Işçiler için toplu iş sözleşmesi görüşmelerine oturulmalıdır. 
· Öğretim üyelerinin özlük sorunları demokratik esaslara 

ııdır. 
· öğrencilerin dönem kayıpları engellenip, akademik takvimini 

üyesi ilc öğrencilerin birlikte hazırlaması sağlanmalıdır. 



BREJIEV: «EMPERYAliZMiN 
SBKP Merkez Komitesi genel sekreteri 

Leooid Brejnev, 20 Mart günü Sovyet sen· 
dikalmmn 16. kongresine katılarak bir 
konuşma yapb. Brejnev konuşmasında, 
çeşitli ulusal ve uluslararası sorunlara 
deRindi. 

SENDIKALARıN IŞLEVI 

Brejnev konuşmasına Sovyet sendi
ka1annın niteligi ÜZerinde durarak baş
ladı. Sovyet sendikalannın geniş bir kit
leyi temsil edişine deRinen Brejnev, bu 
geniş temsili "kökleri halk ya.şamına ULa
şan sosyalist demokrasinin açık belirtisi" 
olarak niteledi. 

Sovyet sendikalannm kuruldukJan 
günden bu y� parti ile. birtikte geliştik
Ierini belirten Brejnev sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Sendikalano sosyalist toplum
daki yerini ve rolünü belirleyen V.ı. 
Lenin, onlm yönetim, ekonomi ve ko
münizm okulu olarak adlandmnışb. Sov
yet sendikalan, on milyonlarca insanın 
üretim. devlet ve toplum yönetimi bil· 
mini kavradılı bir kitle okulu, komü
nizme göre yaşamayı ve çalışmayı öe
rendigi bir ekonomi okuluydu ve bu 
niteliklerini bugün de sürdürüyorlar. 

Emekçileri giderek daha geniş şe-

kilde üretim yönetimine kalan sendika
lann çalışmalan, toplumsal güçlerin ve 
sendikalann politik sistemde ve sosyalist 
demokrasinin geliştirilmesinde büyük rol 
oynadıklan toplumsal demokrasinin bel ir
tilerinden sadece biridir. 

Burada bizim için ana sorun, demok
rasi sözcügünün, özellikle de halk egemen
lieinin, yani kitlelerin devlet ve toplum 
meselelerinin çözümüne katılımının, 
Lenin 'in söyledi ei gibi "halkın gerçekten 
kendini yönetmesinin" ne anlama geldiei 
sorunuydu. 

"Sosyalizm ve demokrasi birbirinden 
aynlmaz, Komünizmi kuran bizler de
mokrasiyi daha da geliştirecetiz. Doeal 
olarak söz konusu olan sosyalist demok
rasi, yani hem politik, hem sosyal ve hem 
de ekonomik alanlan kapsayan, herşey
den önce sosyal adaleti ve sosyal eşitliti 
saelayan bir demokrasidir," 

Brejnev daha sonra gerek ulusal gerek
se uluslararası planda işçi hareketinin 
farklı akımlan arasında işbirliRinin oluş
ması için elverişli koşullann oluştueuna 
deeindi. Bu çerçevede Dünya Sendikalar 
Federasyonu, Uluslararası Hür Serıdikalar 
Konfederasyonu. ve Dünya Emek Konfe
derasyonu gibi büyük sendika merkezleri 
arasında ortak bir tutumun oluşması için 

katkıda bulunma zorunluluRuna dikkati 
çeken Brejnev sosyalist ülkeler arası iliş· 
kiler konusunda şunlan söyledi: 

"Partinin ve devletin uluslararası alan
da yürüttögü tüm çalışmalar 25. Parti 
kongresinde kabul edilen banş ve ulus
lararası işbirligi için bundan sonraki mü· 
cadele prograıruyla belirlenmiştir ve belir
lenecek·tir. Bir yılda oldukça çok iş ya
pılıruştır. Bu durum öncelikle kardeş 
sosyalist devletlerin birHeinin güçlendi· 
rilmesi, onlann çok yönlü işbirlieinin 
derinleştirilmesi konulannda geçerlidir. 
Kardeş ülkelerin işbirlieini geliştirme ko· 
nusunda yapılan geniş kapsamlı çalışma
ya sadece merkez yönetim organlan de· 
gil, aynı zamanda parti, sovyet ve ekono· 
mi organizmasının tüm halkalan ve hatta 
geniş toplumsal örgütler atı ve bu arada 
sendikalar da katılmıştır. 

'Krasnıy Çepel' kollektifinin geçenler
de başlattı eı görkemli girişim, sosyalist 
ülkelerin halklannı birleştiren kardeşçe 
ilişkilerin köklerinin ne derece güçlü ve 
hayat verici oldutunu göstermiştir. çe· 
pelliler, Büyük Ekim Devrimi'nin 60. yıl· 
dönümü onuruna sosyalist bir yanşma 
açtılar ve Sovyetler Birliei'ne ihraç edi· 
lecek mallann vaktinden önce tamamlan
ması yükümlülüeünü üzerlerine aldılar. 

KONGO: NGOUABI OLDU, 

Diter kardeş ülkelerin işçileri de bu tür 

girişimlerde bulundular," Leonid Brejnev 

kongre kürsüsünden bu lakeler halklan· 

nın Ekim Devrimi 'yle ve Sovyet ülkesiy· 

le dayanışmasının bu derece etkili ve 

heyecan verici bir örneeinJ sergiledikleri 

için teşekkür etti. 

SOSYALIZM DüŞMANLARı 
N E  YAPıYOR? 

Daha sonra kapitalist dünyada, yapıcı 
bir uluslararası diyalogun gelişmesine 
karşı olan, kurulan diyalogun yıkılma· 
sından yana olan etkin siyasi çevrelerin 
bulundueunu belirten Brejnev bu konuda 
şunlan söyledi: 

"Eski dünyanın gerici güçleri. yeni 
dünyanın büyümesini ve güçlenmesini hiç 
bir şekilde kabul etmek istemiyorlar. Ör· 
neein, sömürgecilerin baskısından kurtu· 
lan Afrika ve Asya devletlerinin özgür ve 
baeımsız politikasını, onlann ilerici geli· 
şimini hiç bir şekilde kabule yanaşmıyor· 
lar. Bunun son örnekleri, NATO'nun 
Zaire'deki iç anlaşmazlıaa müdahalesi ve 
Angola Halk Cumhuriyeti'ne karşı girişi· 
len yeni iftira kampanyasıdır. Ulusal 
kurtuluş savaşı liderlerinden Kongo Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkaru Marian 

DEVRIM IAŞAYACAK 

MAR/EN NGOUAB/ 

Kongo Halk Cumhuriyeti Başkanı 
Marien Ngouabi, 18 Mart'ta başkent 
Brazıville'de düzenlenen bir suikast so
nucunda öldürüldü. Başkan Ngouabi, ay· 
nı zamanda Kongo Emek Partisi Merkez 
Komitesi. sekreterliti görevini de yürüt· 
mekteydi. 

EMPERYALIST ODAKLARıN 
ENDIŞ E KAYNA�I 

Brazaville Kongosu, 1960 yılında 
Fransızlara karşı verilen mücadele sonu· 
cunda baRımsızlıeına kavuştu. Batımsız· 
hktan sonra izlenen politika, batımsız· 
Iıtını yem kazanan ülkelerin gelişim 
perspektineri üzerine ilginç örnekleri de 
beraberinde getiriyor. özellikle 1969 yı· 
lında Kongo Emek Partisi 'nın kurulma· 
sından sonra gerçekleştirilen kazanım. 
lar, sosyalizm hedefi doRnıltusunda atı. 
lan adımlar, dünya emperyalizminin böl. 
gedeki çıkarlannı büyük ölçUde lehdit 
edici boyutlara ulaşmıştı. Angola ve Mo! 
zambik'teki gelişmelerle birlikte, Kongo 
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Halk Cumhuriyeti'nin aUıel ileri adımlar 
emperyalizmin Güney Afrika ve Rodez· 
ya tarafından oluşturulan gerici daya· 
naklannı temelden sarsmaya başlayınca, 
ilerici çizgideki ülkelerin kuşatılması 
için, Çin Halk Cu",huriyeti tarafından 
da desteklenen Zaire. empetyalizmin 
maşası ve bölgedeki sıçrama tahtalann· 
dan bir baskası olarak ön plana çıktı. 

Marien Ngouabi önderlieindeki Kon· 
go halkının izlediei çizgi, emperyalist 
odaklar için gerçek bir endişe kay naR i 
oluşturuyordu. Bunlan görebilmek için 
1960, yılından bu yana Kongo Halk 

Cumhuriyetinde gözlenen gelişmelere 
kısaca göz atmakta yarar var. 

BILIMSEL SOSYALIZM 
DO�RU llVSUNDA 

Emperyalizm, Kongo üzerindeki doR'· 
rudan işgalini 1960 yılında kaldınnak 
zorunda kalırken, yeni sömürgecitiRin 
ince yöntemlerini uygulayacak elit bir 
kadro da bırakıyordu geride. Sömürgeei 
politikanın keskinleştirdiRi sınıfsal çeliş· 
kiler, baeımsl7.hRın kazanılmasından 
sonra da bütün saeırlıeı ile kendiru orta· 
ya koydu. Bu çelişkilerin ortasında, ge
lişmenin yönünü belirleyecek güçte bir 
başka faktör daha aeırhRınl duyuruyor
du. Öldürülen Başkan Ngouab!'nin söz
leriyle "birçok Afrika ülkf:si.nden rarklı 
olarak Kongo proletaryası sömürülen bir 
sınıf olmanın bilincindedir ve bu neden
Le olaylann akışını deeiştinnek üzere 
politik arenada oldukça aktif bir yere 
sahiptir". 

Kongo proletaryasının Ngouabi tara· 
fından deRinilen bu nileliei sonucunda 
yeni sömürgeciURin ince yöntemlerini 
"Devlet Kapitalizmi" uygulaması lle ger· 

çekleştinnek isteyen emperyalizm artı eı 
işbirlikçilerle, tek çözüm yolunun üre· 
tim araçlannın sosyal!eştirilmesi oldu
Runu savunan işçi sınıfı öncüleri arasın· 
daki çelişkiler hayli keskinleşiyor. 

Ngouabi ve işçi sınıfı sosyalistleri, 
Kongo işçi sınıfının güçlü konumundan 
hareketle, "emperyalizmi ve sömürgecili· 
ei yaratan kapitalist düzenin inkan" üze· 
rinde dunnakta ve "baC'lmsızhC'1 ve 505· 
yal ilerlemeyi güvence altına almada tek 
çıkar yol olan sosyalizmi" kurmak ge· 
rektiC'ini vurgulamaktadırlar. 

BA�IMSIZlIKTAN SONRA 

BaeımslZhtın kazanılmasını izleyen 
ilk baC'ımsız hükümet bir kabile şefi olan 
Abbot Youlou başkanhC'ındaki hükü· 
mettir. 

Poütik baC'lmsızlık örtüsü altında ye
ni sömürgeciHein ve onlann geride bırak· 
tıeı çıkareı elilin hesaplannı uygulayan 
You lo u hükümetine tepkiler giderek bü. 
yüyor. 1963. yılındaki bir halk ayaklan
ması sonucunda Youlou hükümeti devri· 
Hyor. 

Yeni sömürgeciliC'in, ülkenin gerçek 
baeunsızheı karşısında oluşturduRu cid· 
di tehlikerun bilincinde olan sendikalar, 
kadın, gençlik ve öerenci örgütleri ile 
siyasi partiler 1964 yılında Ulusal Dev· 
rimci Hareket (UDH) adı altında tek bir 
kitle partisi içinde örgütlendiler, 

Ancak sözde genel olarak sosyaıizm· 
den yana bir eRilim göstennekle birlikte 
UDH sanarında çok çeşitli eRilim ve Çı' 
karlar bannmaktaydı. Part!'nin devrimci 
gelişimi kısırlaştınna, işçi sınıfı sosya· 
listlerini etkisiz bırakma ve kitlelerden 
tecrit etme yönUnde izlenen genel poli· 
tika halkın hoşnulsuzluRunu artınyor· 
du. 

Sonuçta 31 Temmuz 1968'de devrim· 
ci bir ayaklanma daha patlak verdi. Bu 
ayaklanmanın başansından sonra, ülke· 
nin baeunslZlıC'ından, yeni sömürgeci 
yöntemlerin tasfiyesinden ve sosyalizm 
yolunda ileri adımlann atılmasından ya· 
na olanlar Marksist.-Leninist bir batımsız 
parti içinde örgütlendiler. Ngouabi'nin 
öncülüC'ündeki Kongo Emek Partisi, bu 
gelişmeler sonucunda 31 Aralık 1969 
yılında kuruldu. 

KONGO'DA ILERI ADIMLAR 
DURDURUlAMAYACAK 

1969 yılından bu yana, Kongo'da atı· 
lan adımlar, baRımsızııeın korunması ve 
sosyalizmin kurulmasına yönelik adım· 
lar oldu. Kongo Emek Partisi öncülüRün. 
deki Kongo emekçileri içerideki bu 
adunlann yanısıra uluslararası planda da 
ilerici, banş, demokrasi ve sosyalizm yo
lu nda bir çizgi izledi. 

Başkan Ngouabi'nin öldürülmesi, em. 
peryalizmin güçlerinin Kongo'daki ileri 
gelişmeleri durdurmaya, bölgede Zaire. 
Güney Afrika ve Rodezya'nın yanısıra 
yeni bir kale oluştunnaya yönelik bir gi. 
rişim olarak degerlendirilmeli. 

Bütün bunlara raemen, Başkan Ngou· 
abi 'nin ve Emek Partisi 'nin geride bırak· 
tıkları ve bugüne kadar gerçekleştirdik. 
leri, emperyalizmin eOleklerinin gerçek. 
leşmesinin hiç de kolay olmadıeını gös. 
teriyor. Ngouabi'nin kallindfn sonra 
onun yoldaşları Kongo'nun baC'lmsızhk, 
demokrasi v(' sosyalizm yolundaki uR' 
raşlarını sürdiırt'Ceklerini açıkladılar. 

Emperyalizm ve onun ajanlan Ngou· 
abi 'yi öldürdüler. Ancak Kongo'da ilerici 
sosyalist harfketin kurdul!:u saC'lam da· 
yanaklan, OluşturduRu kökleri ve halk i· 
çindeki etkinliei yok Memerecekler. 

ve çalışmayı öe
okuluydu ve bu 

de sürdürüyorlar. 
daha geniş şe-
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arasında ortak bir tutumun oluşması için 

dönümü onuruna sosyalist bir yanşma 
açtılar ve Sovyetler Birliei'ne ihraç edi· 
lecek mallann vaktinden önce tamamlan
ması yükümlülüeünü üzerlerine aldılar. 
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Halk Cumhuriyeti'nin aUıel ileri adımlar 
emperyalizmin Güney Afrika ve Rodez· 
ya tarafından oluşturulan gerici daya· 
naklannı temelden sarsmaya başlayınca, 
ilerici ilerici iler çizgideki ülkelerin kuşatılması 
için, Çin Halk Cu",huriyeti tarafından 
da desteklenen Zaire. empetyalizmin 
maşası ve bölgedeki sıçrama tahtalann· 
dan bir baskası olarak ön plana çıktı. 

Marien Ngouabi önderlieindeki Kon· 
go halkının izlediei çizgi, emperyalist 
odaklar için gerçek bir endişe kay naR i 
oluşturuyordu. Bunlan görebilmek için 
1960, yılından bu yana Kongo Halk 

Cumhuriyetinde gözlenen gelişmelere 
kısaca göz atmakta yarar var. 

BILIMSEL SOSYALIZM 
DO�RU llVSUNDA 

Emperyalizm, Kongo üzerindeki doR'· 
rudan işgalini 1960 yılında kaldınnak 
zorunda kalırken, yeni sömürgecitiRin 
ince yöntemlerini uygulayacak elit bir 
kadro da bırakıyordu geride. Sömürgeei 
politikanın keskinleştirdiRi sınıfsal sınıfsal sınıf çeliş· 
kiler, baeımsl7.hRın kazanılmasından 
sonra da bütün saeırlıeı ile kendiru orta· 
ya koydu. Bu çelişkilerin ortasında, ge
lişmenin yönünü belirleyecek güçte bir 
başka faktör daha aeırhRınl duyuruyor
du. Öldürülen Başkan Ngouab!'nin söz
leriyle "birçok Afrika ülkf:si.nden rarklı 
olarak Kongo proletaryası sömürülen bir 
sınıf olmanın bilincindedir ve bu neden
Le olaylann akışını deeiştinnek üzere 
politik arenada oldukça aktif bir yere 
sahiptir". 

Kongo proletaryas Ngouabi 

çekleştinnek isteyen emperyalizm artı eı 
işbirlikçilerle, tek çözüm yolunun üre· 
tim araçlannın sosyal!eştirilmesi oldu
Runu savunan işçi sınıfı öncüleri arasın· 
daki çelişkiler hayli keskinleşiyor. 

Ngouabi ve işçi sınıfı sosyalistleri, 
Kongo işçi sınıfının güçlü konumundan 
hareketle, "emperyalizmi ve sömürgecili· 
ei yaratan kapitalist düzenin inkan" üze· 
rinde dunnakta ve "baC'lmsızhC'1 ve 505· 
yal ilerlemeyi güvence altına almada tek 
çıkar yol olan sosyalizmi" kurmak ge· 
rektiC'ini vurgulamaktadırlar. 

BA�IMSIZlIKTAN SONRA 

BaeımslZhtın kazanılmasını izleyen 
ilk baC'ımsız hükümet bir kabile şefi olan 
Abbot Youlou başkanhC'ındaki hükü· 
mettir. 

Poütik baC'lmsızlık örtüsü altında ye
ni sömürgeciHein ve onlann geride bırak· 
tıeı çıkareı elilin hesaplannı uygulayan 
You lo u hükümetine tepkiler giderek bü. 
yüyor. 1963. yılındaki bir halk ayaklan
ması sonucunda Youlou hükümeti devri· 
Hyor. 

Yeni sömürgeciliC'in, ülkenin gerçek 
baeunsızheı karşısında oluşturduRu cid· 
di tehlikerun bilincinde olan sendikalar, 
kadın, gençlik ve öerenci örgütleri ile 
siyasi partiler 1964 yılında Ulusal Dev· 
rimci Hareket (UDH) adı altında tek bir 
kitle partisi içinde örgütlendiler, 

Ancak sözde genel olarak sosyaıizm· 
den yana bir eRilim göstennekle birlikte 
UDH sanarında çok çeşitli eRilim ve Çı' 
karlar bannmaktaydı. Part!'nin devrimci 
gelişimi kısırlaştınna, işçi sınıfı sosya· 
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AJANLARıNA HOSGIRD 
M ESELE TOPLUMUMUZDAN KOPAN BAZI KIŞ iLERIN SOSYALIST DÜZENE KARŞ I AKTIF EYLEMLERDE BULUNMALARı, ANTi·sOVYET 
EYLEMLER YOLUNA SAPMALARı ,  YASALARı ÇiGNEMELERi ÜLKE IçiNDE HiÇ BiR DAYANAKLARı OLMADAN DESTEK I ç iN Dı ŞARıYA, 
PROPAGANDACI VE ISTIHBARATÇI EMPERYALIST YıK ıCı MERKEZLERE BAŞ VURMALARıDIR. HALKıMız, BöYLE K I Ş ILERE ANAYURT· 
LARINA IHANET EDEN SOSYALIZM DÜŞMANLARıNA, EMPERYALIST AJANLARıN SUç ORTAKLARıNA DAVRANILDIGI GIBI DAVRANMA· 
MIZI ISTIYOR. YASALARıN öNGöRDÜGÜ ÖNLEMLERi ALMAMız DOGALDIR VE BUNA DEVAM EDECEGlz. 

Nguabi ve Lübnan Ilerici Sosyalist Parti 
Başkanı KemaJ Canpolat'm öldürülmesi 
de bunun iradesidir. Sovyet haJkl bu 
suikasUan hiddeUe kınamaktadır." 

"Düşman1annuz, ülkelerimiz içinde 
sosyalizme karşı çıkan güçler bulmak is
tiyorlar. Böylesi güçler yok, çünkü sos
yalist toplumda ezilen ve sömürü1en sı
nıflar, ezilen ve sömürülen uluslar yok. 
Oysa ki bunun yerine başka şeyler türe· 
tiyorlar ve sosyalist ülkelerde 'iç mu ha
lerel' oldutu görüntüsünü yaratıyorlar. 
'Muhalinere' ilişkin kampanya ve sos
yalist ülkelerde 'insan hakimnın çi�nen
dieine" ilişkin çıelıklar özellikle bu yüz
den organize ediliyor. 

"Bu hususta ne söylenebilir? Bizde 
toplum yaşamının şu ya da bu yönünü bir 
eleştinnen gözüyle bakarak deeerlendir
rnek çoeunluktan başka türlü düşÜllmek 
yasak deeildir. Sorunla"n çözümüne kat· 
kıda bulunmak amacıyla ve kanıtlara da· 
yalı eleştiri nitelieinde konuşmalar ya· 
pan arkadaşlara, iyi niyetli eleştirmenlere 
davranıldıeı gibi davranıyoruz ve onlara 
minnettanz. Hatalı eleştiriler yapan ki
şilere ise yolunu şaşıran insanlara davra· 
nıldıeı şekilde davranıyoruz. 

"Bir başka mesele toplumumuzdan ko
pan bazı kişilerin sosyalist diiz.ene karşı 
aktif eylemlerde bulunmalan, anti-sovyet 
eylemler yoluna sapmaıan, yasalan çiene
meleri ülke içinde hiç bir dayanaklan ol· 
madan destek için dışanya, propagandacı 
ve istihbaratçı emperyalist yıkıcı merkez· 
lere baş vunnalandır. Halkımız, böyle ki· 
şilere anayurtlanna ihanet eden sosyaıizm 
düşmanlanna, emperyalist ajanlann suç 
ortaklanna davraruldıeı gibi davranmamı· 
zı istiyor. Yasalann öngördüeü önlemleri 
almamız doeaıdır ve buna devam edece· 
�iz." 

SOGUK SAVAŞTAN YARAR 
UMANLAR 

Brejnev sözlerine şöyle devam etti: 
"Emperyalizm dünyasında egemen o

lan diiz.enler hakkında kuşkusuz belirli 
bir rıkre sahibiz ve bunu gizlemiyoruz. A· 
ma gene de dieer devletlerin içişlerine 
kmşmıyoruz. SBKP XXV. Kongresi ka· 
rarlanna tam olarak uyarak kapitalist W
kelerle olan ilişkilerimizi genel bmşın 
pekiştirilmesi yaranna çeşitli alanlarda 
uzun süreli karşılıklı yararlı işbirliei esası 
üzerinde kurmak istiyoruz.' 

Leonid Brejnev Sovyetler Birliernin 
Sovyet-Amerikan ilişkilerinin olumlu geli
şimine büyük önem verdieini ve vermeye 
devam edeceeini belirterek şöyle dedi: 
"Bu mesele gÜllümüzde üç temel unsurla 
belirleniyor. Birincisi 1972 · 74 yıllannda 
imzalanan anlaşma ve sözleşmelerin oluş· 
turdueu saelam temel. Ikincisi, Amerikan 
tarafının seçim kampanyasının başlangı· 
cında açıkladıRı belirli durgunluk duru· 
mu. Ancak yeni Amerikan yönetiminin 
iş başına geçmesinden bu yana geçen ilk 
iki ayda bu durgunlueu giderme iste ei 
pek görülmedi." 

"Stratejik saldın silahlannın sınırlan
dınlmasına ilişkin yeni bir anlaşmanın 
hazırlanması ve imzalanması, bu esas 
üzerinde ilerlenerek karşılıklı silah indi· 
riminin gerçekleştirilmesi, çok tehlikeli 
kimyasal silahlann yasaklanması alanında 
her türlü ortak girişimlerde bulunulması 
ve silahlanma yanşını durduracak önlem· 
lerin alınması. ticari-ekonomik ilişkilerin 
geniş ölçüde geliştirilmesi, SSCB ve 
ABD 'nin Yakın Doeu düzenlemesi ama· 
cıyla ortak eylemlere girişmesi somut ve 
tamamen gerçekçi görevler arasındadır." 

SBKP M.K. Gerıel Sekreteri Sovyet· 
Amerikan ilişkilerinin iyileşmesine do�· 
rudan doeruya engel olan bir durumun 
daha bulunduAunu belirlli. "Bu SSCB 
tarafından gelecek olan uydurma 'savaş 
tehdidi' ile ilgili olarak açılan kışkırtıcı 
kampanyanın körüklenmesi, resmi Ame· 
rikan makamlannın Sovyetler Birliei'nin 
içişlerine kanşma girişimleridir. 

"Washington 'un başkalanna nasıl ya· 
şanacae:ını öe:retme konusundaki iddia· 
lan, ABD 'deki durumun ve dış politi· 
kanın böylesi eylemler için hiç bir ka
nıt teşkil etmeyeceei meselesi bir yana; 
hiç bir egemen devletin bunu kabul 
etmeyeceeini sanıyorum" 

Brejnev SSCB'nin Batı Avrupa Wke· 
leriyle olan ilişkilerinin genel olarak o· 
lumlu bir şekilde geliştiRine işaret et· 
ti: "Helsinki Konferansı 'ndan sonraki 20 
ay içinde dünyada banş daha saRIam
laştı. Ekonomik, kWtürel ve diRer iliş
kiler farkedilir derecede gelişti". Avru
pa Genel Konferansı'na kablan Wkelerin 
temsilcilerinin Helsinki'den sonraki ilk 
toplu karşılaşmalan olan Belgrad görüş· 
melerinde başlıca konu Avrupa'da banş 
ve güvenliein sae1anmasıdır. Sadece ya· 
pılanlann bilançosu çıkanlmamaıı, iş
birliRinin geleceei sorunlanna ilişkin ba· 
zı tavsiye ve öneriler konusunda anla· 
şılmalıdır. Yugoslavya başkentindeki bu 
toplanbnın başlıca görevlerinin bunlar 
olması gerektieini düşünüyoruz". 

NüKLEER DENEMELERIN 
YASAKLANMASı 

"Sovyetler Birliei 'nin düşÜIlcesine 
göre konferansın sonuç belgeleri, tüm ül· 
kelerin gemilerinin Tiran Boeazı ve 
Akab Körfezi'nden serbest geçişine i· 
lişkin hükümleri ve Mısır'ın tamamiyle 
kendi egemenliei altında bulunan gü. 
veyş Kanalı 'ndan gemilerin serbestçe ge· 
çişine ilişkin açıklamasını kapsamak zo· 
rundadır. Banşçı düzenleme koşullan· 
nın gerçekJeştirilmesi, BMT Güvenlik 
Konseyi'nce ve belki de ömeR in SSCB, 
ABD, Fransa, Ingiltere gibi çeşitli dev
Jetlerce garanti edilebilir. 

"Zamanımızda tüm nükJeer silah de· 
nemelerinin yasakjanması meselesi son 
derece ve güncel bir konudur. 
Bu denemelerin tamamen yasaklanma
sına karşı olanlar uzun zaman denetim 
güçlü�ü bahanesini ileri sürdüler. Sov· 

yeUer BiriiRi, şimdi, ulusal tespit a· 
raçlannın denetim için tamamen yeterli 
olduRu inancındadır. Ustelik, anlaşma . 
yolunu açmak için anlaşmadan doean 
yükümlWükJerin yerine getirilmesi ko
nusunda kuşku duyulması halinde yerin· 
de yapılacak olan ve gönWlÜıük esasına 
dayanan bir denetime hazırdır. 

SSCB BARIŞ  IçiN KARARLID IR !  

Varşova Pak t ı  ülkelerinin. Avrupa 
Genel Konferansı'na katılan bütün dev. 
leUerin nükleer silahı birbirlerine karşı 
ilk olarak kullanmamalanna öne. 
rileri son derece önemlidir. Baulı dev
let adamlan bu önerinin anlamı üze· 
rinde düşÜllmelidir. Öneri karşı taraf· 
tan geliyor, öyleyse ve 
reddetmek mekanik bir 
yaklaşımdan kaçınılmalıdır. 

Orta silahlı kuvvetlerin 

ve silahlann azaltılmasına ilişkin görüş· 
meler dört yıldır devam ediyor. Sov
yetler BiriiRi , bu görüşmelerde • hiç 
olmazsa bu bölgedeki silahlı kuvvetleri 
artınnamayı önerdi. Sovyetler Birliei 
böyle davranıyor, ama batı ülkeleri 
silahlı kuvvetlerini artırmaya devam e· 
diyorlar. Bugün bir kez daha açıkla
yalım: Biz. Orta Avrupa'da silahlı kuv. 
vetlerin ve silahlann azaltılması konu· 
sunda anlaşmaya vanlıncaya dek bu 
bölgedeki ordulannuzın miktannı ar· 
tırmamaya hazınz. Kuşkusuz. burada
ki NATO kuvvetlerinin de artmaması 
koşuluyla. SaygıdeRer görüşme or· 
tak1anmız bu öneriyi silahlı kuvvet
lerin azaltılması yolunda ilk gerçek a· 
dım olarak kabul etsinler. Sovyet 
halkı, partisinin banşsever politikasını 
takdir ediyor. Sovyet haJkı, banşın sü· 
rekli , sa�lam ve güvenilir olması için 
herşeyi yapmaya hazırdır." 
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ABD 'nin Yakın Doeu düzenlemesi ama· 
cıyla ortak eylemlere girişmesi somut ve 
tamamen gerçekçi görevler arasındadır." 

SBKP M.K. Gerıel Sekreteri Sovyet· 
Amerikan ilişkilerinin iyileşmesine do�· 
rudan doeruya engel olan bir durumun 
daha bulunduAunu belirlli. "Bu SSCB 
tarafından gelecek olan uydurma 'savaş 
tehdidi' ile ilgili olarak açılan kışkırtıcı 
kampanyanın körüklenmesi, resmi Ame· 
rikan makamlannın Sovyetler Birliei'nin 
içişlerine kanşma girişimleridir. 

"Washington 'un başkalanna nasıl ya· 
şanacae:ını öe:retme konusundaki iddia· 
lan, ABD 'deki durumun ve dış politi· 
kanın böylesi eylemler için hiç bir ka
nıt teşkil etmeyeceei meselesi bir yana; 
hiç bir egemen devletin bunu kabul 
etmeyeceeini sanıyorum" 

Brejnev SSCB'nin Batı Avrupa Wke· 
leriyle olan ilişkilerinin genel olarak o· 
lumlu bir şekilde geliştiRine işaret et· 
ti: "Helsinki Konferansı 'ndan sonraki 20 
ay içinde dünyada banş daha saRIam
laştı. Ekonomik, kWtürel ve diRer iliş
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toplanbnın başlıca görevlerinin bunlar 
olması gerektieini düşünüyoruz". 

NüKLEER DENEMELERIN 
YASAKLANMASı 

"Sovyetler Birliei 'nin düşÜIlcesine 
göre konferansın sonuç belgeleri, tüm ül· 
kelerin gemilerinin Tiran Boeazı ve 
Akab Körfezi'nden serbest geçişine i· 
lişkin hükümleri ve Mısır'ın tamamiyle 
kendi egemenliei altında bulunan gü. 
veyş Kanalı 'ndan gemilerin serbestçe ge· 
çişine ilişkin açıklamasını kapsamak zo· 
rundadır. Banşçı düzenleme koşullan· 
nın gerçekJeştirilmesi, BMT Güvenlik 
Konseyi'nce ve belki de ömeR in SSCB, 
ABD, Fransa, Ingiltere gibi çeşitli dev
Jetlerce garanti edilebilir. 

"Zamanımızda tüm nükJeer silah de· 
nemelerinin yasakjanması meselesi son 

yeUer BiriiRi, şimdi, ulusal tespit a· 
raçlannın denetim için tamamen yeterli 
olduRu inancındadır. Ustelik, anlaşma . 
yolunu açmak için anlaşmadan doean 
yükümlWükJerin yerine getirilmesi ko
nusunda kuşku duyulması halinde yerin· 
de yapılacak olan ve gönWlÜıük esasına 
dayanan bir denetime hazırdır. 

SSCB BARIŞ  IçiN KARARLID IR !  

Varşova Pak t ı  ülkelerinin. Avrupa 
Genel Konferansı'na katılan bütün dev. 
leUerin nükleer silahı birbirlerine karşı 
ilk olarak kullanmamalanna öne. 
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let adamlan bu önerinin anlamı üze· 
rinde düşÜllmelidir. Öneri karşı taraf· 
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çEşITLI ÜLKELERDE 

IKP: OLAYLAR KARŞıSıNDA 
ÇEKIMSER KALMA YACAGIZ 

Geçen yaz başında seçimlerin yapı!
dı tı IWya'da politik yaşam her geçen 
gün daha hareketli bir hal alıyor. Ege
men sınıflann bunalımının derinleşmesi
ne paralel olarak aşın saR"ın şiddet ey· 
lemlerini yoeunJaşlırdıel görii!üyor. 

Eski bakan ve başbakanlardan bazı1a
nnın da adlannın kanştlRı Lockheed 
yolsuzlueunun kopardı eı Cırtınayı Roma 
ve Bologoa kentlerindeki aşın sag-ın şid
det eylemleri izledi. Şiddet eylemlerin· 
de bazı goşist ög-renci gruplannın da 
önemli rol oynadı lı gözden kaçmıyor· 

du. Bu eylemlere karşı büyük kentlerde 
başını komünistlerin çekti ei kitle Röste· 
rileri düzenleniyordu. ıtalya'da �eçtiei. 
miz haCta içinde yapılan işslzliei protes· 
to grevine 10 milyon işçi ve emekçi ka
bhyordu, Daha sonra 23 Mart'la Roma' 
da yine aynı amaçla bir genel grev daha 
yapılıyordu. 

Bu ortamda yapılan tKP Merkez Ko· 
mitesi toplantısında demokrasiye yöne· 
len tehditlere karşı HrisUyan Demokrat
lann hareketsizliklerini sürdürdükJeri be· 
lirtiliyor ve komünistlerin "Parlamento' 
da çekimser kalmalannın ülkede çekim
.;er kalmalan anlamına gelmeyeceej" 
�nemıe vurgulanıyordu. 

Yayınlanan Merkez Komitesi bildiri
sinde Rençler provokatörleri tecrit et
mete ve "işçi ve halk hareketinin yeni· 
leştirici güçleriyle birlikte daha iyi bir 
üniversite ve toplum için mücadelelerini" 
geliştirmeye çaenlıyordu. Bildiri şöyle 
sonuçlanıyordu : "20 Haziran seçimleri
nin açtı eı yoldan tüm demokratik ve 
halk eüçlerinin dayanışmasının iCadesi 
olacak bir ülke yönetimi gerçekleştir· 
mek için kararlılıkla yüriinmelidir." 

tSPANYA HUKUMETt, SEÇtMLERDE ıŞÇı SıNıFıNıN 
SESINI KısMA K IÇtN ÇEŞITLI YÖNTEMLERE 

BAŞVURUYOR 

J.panya hükümeti, ülkede öniimüzdeki aylarda yapılacak parlamento .e
çimlerinde ifçi .ınıfının .e.ini kıımak ııe .al'un en az biçimde tem.itini sal'a' 
mak amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyar. Seçimlerin bu amaca hizmet e· 
der biçimde geçme.i için, .eçimle ilgili mevzuatla çeşitli .aptırmalar düzenle· 
niyor. 

J.panya hükümetinin bu çabaları, .ınırlı bir demokmıiye dönüşü ıal/u
nan ıiycual elilim ve partilerin deıtek buldulu kırıal bölgelerin, .eçimlerdeki 
alırlılını arttırmaya yönelik. Başta büyük burjuvazi ve ordunun önemli bir 
kuimi, ayrıca NA TO ve -1-ET ülkeleri tarafından benim'enen 'ola yarı açık, 
yarı kapalı bir demokmı; modelinin gelişme.i önerileri, kent ve kır küçük bu,.. 
juvazili aralında yaygınlaştırılmak ilteniyor. 

J.panya hükümeti tarafından 15 Mart 'ta açıklanan .eçim kurallarına gö
re, mecli. uçimleri "ni.pi temı"''' eıaaına göre düzenlenecek. Ancak ülkenin 50 eyaletinden her birinin en az 3 'er tem.ilci çıkarmaaı öngöriiıüyor. Böylece 
millet mecli.inin oluşumunda, nüfıuun daha düşük ve .anayinin gelişmediRi 
bölgelere alırtık tanınmaaı amdçlanıyor. Senato .eçimlerinin ;,e "çolunluh" 
eıaıına göre düzenleneceli bildirildi. Burada da her eyaletin 4 'er temsilci ge· 
tirme.iöngöriiıüyor. Böylece, alırlık taşıyacak olan bu yasama mecliıinde. lu· 
tucu güçlerin daha da büyük bir teml'" olanalı bulmaları planlanıyor. Jspanya 
hükümetinin giriştili bu önlemler, işçi "nıfından ve demokratik l/C 
ıo.yal;'t birikimden duydu lu korkuyu dile getiriyor. 

YVRVYVŞ · 29 MART 1 9 7 7 · 14 

SOVYET HUKUKÇULARı, EMPERY ALtZMIN 

"tNSAN HAKLARI" KONUSUNDAKt lFftRALARINI 
YANıTlıYOR 

Emperyalist propaganda organlannın 
ve burjuva devlet adamlannın sosyalist 
Wkelere karşı sistemli olarak sürdürdük
leri ideolojik saldın kampanyası, bir Sü' 
reden beri, uluslararası ilişkilerde ger· 
çekJeştirilen olumlu ilerlemeleri tehdil 
edici bir nitelik kazandı. Emperyaliz
min soeuk savaş ortamını geri getirme 
planlannın bir parçası olan bu saldın
lar, dünya banşçı güçleri taraCından ka
rarh bir biçimde pi.iskürlülüyor. 

öte yandan, sosyalist ülkelerin çeşitli 
basın ve yönetim organlannın, sosyalist 
sistemin gerçekJerini gözler önüne seren 
açıklamalan da, burjuva propagandasını 
etkisizleştiriyor. SSCB Genel Savcı Yar
dımcısı Sergey Gusev'in, sosyalizm düş
manı A. Sakarav hakkında New York 
Times gazetesine yaptıgı açıklamalar, 
burjuva propagandasının sahteli�ini or· 
taya koyuyor. 

S. Gusev, Sakarov'un 8 Ocak'ta 
Moskova metrosunda meydana gelen 
patlamayı Sovyet yöneticilerinin sözde 
"muhaliC"leri ezmek için kasten dü· 
zenlediklerini iddia etmesi üzerine ken· 
disiyle yaptı gı görüşmeyi açıkladı. 
Gusev, Sakarov'un davranışının "Sovyet 
devlet ve toplum düzenini lekeleyen 
iftiracı uydurmalann sistematik olarak 
yayınJanmasına" ilişkin 70_ ve 191/ı. 
Ceza Yasası maddelerine girdilini belirt· 
ti. Bu nedenle, Sakarov'un uyanldıe-ını 
söyledi. 

Sovyet Ge'-ıel Savcı Yardımcısı, bu· 
nun, Sakarov'la yapılan ilk görüşme ol· 
madıeını da hatırlattı. Daha 16 Aeus· 
los 1973'te Sakarov'la aynı konuda 
ilk görüşmenin yapıldıRını bildirdi. 
Gusev, "Sakarov sorununu ısrarla a· 
bartan kişilere kendi ülkelerinin ya
salanm anımsatmak çok yerinde olur" 
diyerek ABD Ceza Yasası 'mn 18. Bö
ıümü'nün. 238S'inci paragrarını oku
du: "ABD Hükümeti'ni yada eyalet· 
lerden birinin hükümetini devirmek veya 
parçalamak amacıyla, bu hükümetle· 
rin devrilmesinin veya parçalanmasının 
istenirliRine, zorunlulueuna, hakJılıeına 
ilişkin öe-ütleri içeren yada telkin eden 
yazılı belgeleri basan, redakte eden, 
salan, dae-ılan veya açıkça yayan kişi 
20.000 dolara kadar para ve 20 yıldan 
tazla olmamak üzere hapis cezasına 
çarpbnhr." 

Sovyet Genel Savcı Yardımcısı, Saka
rov hakkında hemen bir önlem almak· 
tansa kendisiyle bir görüşme yapılmasl-

nın, mşardan gelen baskılarla bir ilişkisi 
olmameım da şöyle belirtti: "Yürür· 
lükteki Sovyet yasalanmn başlıca ama· 
cı, yasalara aykın suçlann önüne geç· 
mektir. Bu ilke, SSCB ve Birlik Cum· 
huriyetleri ceza mahkemelerinin usül 
esaslannda, ceza kanunJannda ve yü
riirlükteki dieer yasal anUaşmalarla 
pekiştirildi. SSCB Yüksek Sovyet Pre· 
zidyumu'nun 8 Temmuz 1973 tarihli 
karannın 7. maddesine göre, yönetim 
organJannda görevli kişiler devamlan 
halinde cezai sorumlulukJa yüklenecek· 
leri suç teşkil eden eylemlerine izin 
verilmedieini bilmek için yurttaşlan 
görüşmeye çaeırabilirler." 

Gusev, daha sonra, Sakarov'un ken· 
disi için kanunlar nezdinde "özel" uy
gulama hakkı kopannaya Çalıştıeım be
lirtti. Kapitalist ülkelerdeki resmi hükü
met kuruluşlanmn Sakarov'u destekle· 
melerinin de, aslında aynı amaca yö
nelik oldueunu bildirdi. 

25. KONGRE'NIN BIR YILLIK 
SONUÇLARI 

DEGERLEN DIRILlYOR 

Dieer yandan, geçen yıl 2S Şubat -
5 Mart tarihleri arasında yapılan S8KP 
25. Kongresi kararianru uygulama so· 
nuçlan, Sovyetler Birliei'nde geniş öl
çüde deeerlendiriliyor. Bu deeertendir· 
meler sırasında, sosyalist demokrasinin 
maddi temellerinin genişletilip derinJeş
tirilmesi çalışmalanna önem veriliyor. 

25. Kongre'de benimsenen onuncu 
beş yıllık gelişme programlannın bir 
yıllık uygulaması sonucunda, ülke eko· 
nomisinde çalışan işçi ve memur sayısı 
2,1 milyon yükseldi. Aylık ücreUerin 
ve kolhozculara yapılan ödemelerin 
artınlmasıyla, kişi başına düşen gerçek 
ücretler bir yılda yüzde 3,7 oranında 
arttı. 11 milyona yaklaşan Sovyel 
yurttaşı yeni konutlara taşındı. Halkın 
maddi yaşamının bütün alanJarda yük· 
seltilmesi, emekçilerin ülkenin yöneti
mine, toplumsal sorunlann çözümüne 
etkin biçimde katılmalanrun koşullan
nı daha da geliştirdi. 

Halkın seçim yoluyla belirledili 
çok sayıda milletvekili yerel ve 
yüksek sovyetlerdedevlet işlerini yöne· 
tiyor, Bu milletvekillerinin yüzde 67.yi 
aşkın bır bölümü, işçilerden ve kolhoz 
emekçilerinden oluşuyor. 

MU LKIYELlLER BIRLIGI RUŞTU KORAY ARMAGANI 
YARıŞMASıNA I LlŞKıN DUYURU 

Maliye eıki Teftiş Kurulu Başkanlarından merhum Rüştü Koray'ı an· 
mak ve ekonomik-mali konularda bir yurt sorununu incelemek ıuretiyle 

hayatımıza katkıda bulunmak amacıyla (AIULK1YELlLER BJRLlGJ 
RUŞTU KORAY ARMACANı) adıy14 bir yarışma düzenlenmiştir. 

1 9 7 7  yılı için yarışma konıuu (TABAN FIYAT UYGULAMALARININ 
EKONOMIMlzE ETKILERIidi,. 

Yanşmaya katılma süresi i. 7. 1 9 7 7 'ye kadardır. 
Yazılar daktilo ile 1 .5 aralıkla yazılacak, 25 daktilo sayfasından az ol' 

mayacak ve beş niisha halinde (Konur Sokak No. 1 - Ankara) adresindeki Bi,.. 
lik Genel Merkezine gönderilecektir. 

Poslacla olacak gecikmeler özil'r sayılmayacaktır. Derece 01011 eıerierin 
telif hakkı Mülkiyeliler Birfigi'tıe aittir. 

ODULLER .- Birinciye 7.500.- TL. 
Jkinciye 5.000.- TL. 
Uçüncüye 2.500,- TL. ödenecektir. 

Yarışma tüm aydınlara açıktır. 

MVLKIYELlLER BIR UC i 
CENEL BA ŞKANLICI 

HUKUMETt, SEÇtMLERDE ıŞÇı SıNıFıNıN 
KısMA K IÇtN ÇEŞITLI YÖNTEMLERE 

BAŞVURUYOR 

hükümeti, ülkede öniimüzdeki aylarda yapılacak parlamento .e
.ınıfının .e.ini kıımak ııe .al'un en az biçimde tem.itini sal'a' 

amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyar. Seçimlerin bu amaca hizmet e· 
geçme.i için, .eçimle ilgili mevzuatla çeşitli .aptırmalar düzenle· 

hükümetinin bu çabaları, .ınırlı bir demokmıiye dönüşü ıal/u
partilerin deıtek buldulu kırıal bölgelerin, .eçimlerdeki 
yönelik. Başta büyük burjuvazi ve ordunun önemli bir 

NA TO ve -1-ET ülkeleri tarafından tarafından taraf benim'enen 'ola yarı açık, 
demokmı; modelinin gelişme.i önerileri, kent ve kır küçük bu,.. 

yaygınlaştırılmak ilteniyor. 
hükümeti tarafından 15 Mart 'ta açıklanan .eçim kurallarına gö

"ni.pi "ni.pi "ni temı"''' eıaaına göre düzenlenecek. Ancak ülkenin 
birinin en az 3 'er tem.ilci çıkarmaaı öngöriiıüyor. Böylece 

oluşumunda, nüfıuun daha düşük ve .anayinin gelişmediRi 
tanınmaaı amdçlanıyor. Senato .eçimlerinin ;,e "çolunluh" 

düzenleneceli bildirildi. Burada da her eyaletin 4 'er 4 'er 4 ' temsilci ge· 
Böylece, alırlık taşıyacak olan bu yasama mecliıinde. lu· 
da büyük bir teml'" olanalı bulmaları planlanıyor. Jspanya Jspanya J

patlamayı Sovyet yöneticilerinin 
"muhaliC"leri ezmek için kasten dü· 
zenlediklerini iddia etmesi üzerine ken· 
disiyle yaptı gı görüşmeyi açıkladı. 
Gusev, Sakarov'un davranışının "Sovyet 
devlet ve toplum düzenini lekeleyen 
iftiracı uydurmalann sistematik olarak 
yayınJanmasına" ilişkin 70_ ve 191/ı. 
Ceza Yasası maddelerine girdilini belirt· 
ti. Bu nedenle, Sakarov'un uyanldıe-ını 
söyledi. 

Sovyet Ge'-ıel Savcı Yardımcısı, bu· 
nun, Sakarov'la yapılan ilk görüşme ol· 
madıeını da hatırlattı. Daha 16 Aeus· 
los 1973'te Sakarov'la aynı konuda 
ilk görüşmenin yapıldıRını bildirdi. 
Gusev, "Sakarov sorununu ısrarla a· 
bartan kişilere kendi ülkelerinin ya
salanm anımsatmak çok yerinde olur" 
diyerek ABD Ceza Yasası 'mn 18. Bö
ıümü'nün. 238S'inci paragrarını oku
du: "ABD Hükümeti'ni yada eyalet· 
lerden birinin hükümetini devirmek veya 
parçalamak amacıyla, bu hükümetle· 
rin devrilmesinin veya parçalanmasının 
istenirliRine, zorunlulueuna, hakJılıeına 
ilişkin öe-ütleri içeren yada telkin eden 
yazılı belgeleri basan, redakte eden, 
salan, dae-ılan veya açıkça yayan kişi 
20.000 dolara kadar para ve 20 yıldan 
tazla olmamak üzere hapis cezasına 
çarpbnhr." 

Sovyet Genel Savcı Yardımcısı, Saka
rov hakkında hemen bir önlem almak· 
tansa kendisiyle bir görüşme yapılmasl-

25. KONG

DEGERLEN

Dieer yandan, 
5 Mart tarihleri 
25. Kongresi 
nuçlan, Sovyetler 
çüde deeerlendiriliyor. 
meler sırasında, 
maddi temellerinin 
tirilmesi çalışmalanna 

25. Kongre
beş yıllık 
yıllık uygulaması 
nomisinde 
2,1 milyon 
ve kolhozculara 
artınlmasıyla, 
ücretler bir 
arttı. 11 
yurttaşı yeni 
maddi yaşamının 
seltilmesi, emekçilerin 
mine, toplumsal 
etkin biçimde 
nı daha da geliştirdi. 

Halkın seçim 
çok sayıda 
yüksek sovyetler
tiyor, Bu milletvekillerinin 
aşkın bır bölümü, 
emekçilerinden 

MU LKIYELlLER BIRLIGI RUŞTU KORAY 
YARıŞMASıNA I LlŞKıN DUYURU 

Maliye eıki Teftiş Kurulu Başkanlarından merhum 
mak ve ekonomik-mali konularda bir yurt sorununu 

hayatımıza katkıda bulunmak amacıyla (AIULK
RUŞTU KORAY ARMACANı) adıy14 bir yarışma düzenlenmiştir. 

1 9 7 7  yılı için yarışma konıuu (TABAN (TABAN (T FIYAT 
EKONOMIMlzE ETKILERIidi,. 

Yanşmaya katılma süresi i. 7. 1 9 7 7 'ye 1 9 7 7 'ye 1 9 7 7 ' kadardır. 
Yazılar daktilo ile 1 .5 aralıkla yazılacak, 25 daktilo 

mayacak ve beş niisha halinde (Konur Sokak No. 1 -
lik Genel Merkezine gönderilecektir. 

Poslacla olacak gecikmeler özil'r sayılmayacaktır. Derece 
telif hakkı Mülkiyeliler Birfigi'tıe aittir. 

ODULLER .- Birinciye 7.500.- TL. 
Jkinciye 5.000.- TL. 
Uçüncüye 2.500,- TL. ödenecektir

Yarışma tüm aydınlara açıktır. 



MİJztGtN ANLAMı 
AKIN ERTEK 

Müzik insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Öyle ki, nereye 
gitsek bir şarkının, bir türkünün veya bir enstrumanm vergileri kulağımıza ge
lir. 

Öte yandan, birimizin dinlediğini !1ir diğeri dinlemek istemez. Örneğin 
evde radyodan hangi müzik programının dinleneceği tartışma konusu olur. 
Veya kulak alışkanlığımızın dışında bir müzik programında hemen radyoyu 
kapatırız; istasyonu değiştiririz. Sanki o ana kadar duyduygularımızı okşayan 
ezgiler birden değişip herşeyi alt üst edecekmiş gibi. 

Müzik de insan toplumları ile birlikte gelişti. insanoğlu, kulağının alğıla· 
yabildiği sesleri topladı, sınıflandırdı, yeniden üretti. Ve üretmeye devam edi· 
yor. Bununla birlikte giderek bağımsız sanat türü haline geldi müzik. 

Bu zengin ses toplamının anlamlı bir şekilde bir araya getirilebilmesi 
müziğin bir bilim olarak gelişimini sağladı. Bunun sonucunda sanatçılar yarat· 
tıkları eserlerde, yaşadıkları çağı, çevrelerini insan ilişkilerini, zamanın sanat 
anlayışı içinde bir ses düzeni içerisinde yansıtmaya çalıştılar. Bunu başaran· 
lar haklı olarak klasikleştiler, geçici fantezilerin şöhretleri ise unutulup gitti. 
fakat burada sadece klasiklerin bir değer taşıdıkları, diğerlerin "müzik yap· 
madıklarını" anlamamak gerek. Çünkü klasiklerin taşıdıkları önem, müzik yö· 
nünden, ayrıca RalıCl olma ve bugün dahi aynı zevk i verebilme özelliğinden. 
Oysa başka bir eser kalıcı olmasa da zamanının akımı olan, güzel bir melodi 
olabilir. 

Müzik diğer sanat türlerinin yanında daha fazla yaygındır diyebiliriz. 
Bunun sonucunda müziğin yaygınlığının 'sanat' anlamında olmadığını belirt
mek gerek. Çünkü çalan her "parçanın" bir müzik eseri olabilmesi için onda 
sanatın gerektirdiği asgari özelliklerin bulunması gerekiyor. Bu olmazsa böyle 
bir "parça" ne insandaki estetik duyguları okşar, ne de insan zekasını yorar. 
Olsa olsa bunları köreitici, yıkıcı tesir yaratır. 

Burada Marks'ın önemli bir sözünü hatırlamakta yarar var: "Güzel sa· 
natlardan zevk almak istiyorsan, senin de sanat kültürün olmalıdır ... .. (K.  
Marks, Ekonomik ve Felsefi Elyazıları 1848) S o n  derece açık b i r  yargı. Bunun 
ön şartı nedir? Eğitim. Bir insan kendi ulusunun müziğinden aldığı tadı, o 
ulusun olma özeiliğinden değil, yetiştiği ortamda ona şartlandığı için alır. 
Gördüğü eğitim sonucunda belirli değerler belirir kafasında. Bilimin ışığında 
gerçekıere yaklaştıkça, kendisine kabul ettirilmek istenen şeyleri olumlu-o 
olumsuz diye ayırabilir. Bu, müzik için de böyledir. 

Bugün Türkiye'de, devrimci harekette müziğin yeri tartışıl ıyor. Netliğe 
kavuşması için çaba sarfediliyor. Ve yine bu arada, bunu bir geçim kapısı ola· 
rak görüp sömürenler var. Z�1rarları sadece kendilerine maddi çıkar sağlama la
rında değiL. Aynı zamanda beraberlerinde hastalık getirmelerinde. Bütün bun· 
ları da devrim adına yapmalafında. 

Halk müziği çalınıp dinlenince devrimci olunuyor da, bunun dışında 
herhangi bir senfoni dinlenince 'burjuva kültürü' veya 'burjuvalık' söz konusu 
ediliyor. Böyle bir yaklaşım son derece yanlış. Birincisi, halk müziğinin yay· 

gınlık nedenleri, halkın bu konuda "kendi yağıyla kavrulmasından", kendi 
müziği olarak halkın ona sahip çıkmasından. Ikincisi, onun yanında bir müzik 
kültürünün yaratılmaması veya olanında gelişmemiş olması, üçüncüsü, ikinci
nin sonucu olarak kolay öğrenilip, yaygınlaşması. Bunun yanında halkımızın 
okuma yazma oranına bakıp Sanat kültürünün ne durumda olduğunu anlamak 
yetcrli. Bu durumda ulusal sınırları aşan bir gelişkinlik gösteren müziğin zev
kine, asgari eğitimden dahi geçmemiş olan bir kişinin nasıl varacağı merak ko
nusu olur. Bu nedenle bugüne kadar gelişmiş sanatların zevkine sadece kendi 
varabilen burjuvazi iken, bunu gelecekte halka yasaklayan düşüncenin kime 
hizmet ettiği ortadadır. 

Genel olarak müziğin bugüne kadar olan gelişiminde zengin bir birikim 
vardır. Bunun kullanımı ise yetenek ister ve bu bir kaç haftalık "tıngırdatma" 
sonunda olacak bir iş değildir. Hele bunu devrimci mücadelede bir "araç" ola
rak kullanmak, basit söz değişikliklerinden ibaret hiç değildir. 

Burada sırası gelmişken müziğin araç veya amaç olma meselesine de de
ğinelim. Bugün ortaya çıkan yanlış anlayışlardan bir tanesi de, diğer sanat tür· 
lerinde olduğu gibi müziğin de sanki her zaman bir araç durumunda kalması 
gerektiği inancıdır. Bir kere sanat araç değil, amaçtır. Sanatın amaç olması ise 
sanatın sanat için olduğu veya toplumsal yönünün hiç bulunmadığı anlamına 
gelmez. Çünkü bir eser kendi bütünlüğü içeninde bir değer taşıyor ve başarılı 
bir estetik yapı içeninde anlatımını b�şarabiliyorsa bir sanatıır. Ve sanatçı bu 
bütün yapı içersinde toplumsal gerçekleri halkın yararı için ve devrimci mü· 
cadele yönünde gerçekleştirilebilir. Yoksa gerçekleri, zengin imajıu halinde, 
ince bir estetik yapıya gerek duymadan da anlatmak mümkün olurdu. 

Ancak müziğin araç olarak kullanıldığı zamanlar olabilir. Örneğin sine· 
ma veyatiyatroda efekt için, arzulanan gerilimi sağlamak amacıyla kullanılabi· 
lir ki, o bile artık bunların dışında düşünülmediği için o eserin bir parçası hali. 
ne gelmiştir. 

Devrimci mücadelede proletarya kendi kültürünü yaratırken Amerika'yı 
yeniden keşfetmez. Bugüne kadar birikmiş bilgileri süzgeçten geçirir ve yarar
lı ile yaranızı ayırdıktan sonra bunun üstüne kendi binasını kurar. Ortada 
gelişmiş bir teknik varken, neden red edilsin? Buna sahip çıkılmasın? Geriliğe 
bpyun eğilsin? 

Proletarya iktidara yürürken hayatın bütün alanlarında kendi değerlerini 
yaratır ve kabul ettirir. Ancak bu kendiliğinden olmaz. Başta Parti olmak 
üzere, doğruların kabulü için mücadele edilerek gerçekleşir ki, mücadele (hal
kın benimsediği yanlış değerler olabilir ve ona karşıymış ,ibi sözükebm,..) 
özünde burjuvaziye ve onun bütün propaganda araçlarını kullanarak yaymaya 
çalıştığı değerlerine karşıdır. 

Önemli olan sanatçının kendi yeteneğini ve çabasını toplumun ileriye 
doğru gelişmesi için kullanması ve harcamasıdır. Bunun da adı sanatta parti· 
zanlıktır. Müzikte bunun anlamı ise sadece marş ve türküde sınırlı kalmak de
ğildir. 

"GüN DÖNERKEN" 

DOSTLAR TİYATROSUNDA 

BAŞARıYLA SÜRÜYOR 
IŞIL KASABOOL U 

DOfitlar TiyatrOfiu yoeun bir çalışma 
döneminin sonunda "Gün Dönerken" ya 
da "Dimltrof"u seyircisine ilk kez 22 
Şubat Salı günü sunmuştu. Oyunun ya· 
zan Yavuzer Çetinkaya, sahneye koyan 
Mehmet Akan ylUardır kendilerini tiyat
roya, Dostlar Tiyatro8una, devrimci ti· 
yatroya adamı. Iki tiyatro emekçisi: di· 
Rer DOlUar çalışanlan gibi. 

"DimitroC"un yaşamı, "Dimilrof'un 
Leipz!g Duru.ması" , " Dimitrof" bugüne 
deein tam yedi kez yazıldı, deRişık ülke· 
lerin deRişik yazarlm tarafından. Gerek 
bir roman, gerek bir öykü, gerekse bir ti
yatro oyunu olarak. Ve gene Dimitro! 
bugüne deRin birçok ülkede oynandı, fii· 
me alındı, Yavuzer Çetinkaya'nın yazdı-

eı bunlann sekizincisi: Gün Dönerken. 
Gün Dönerken, gamalı haçlar ile dol· 

durulmuş salonda düzenlenen bir Nazi 
Eelence Gecesi ile başlıyor. Daha sonra 
oyunun gelişimi içinde ızleyiciler kah 
Nazi eeleneelerini izleyen "Pis Naziler" 
oluyorlar, kah Bulgaristıin'a göç ediyor· 
lar Dostlar ile birlikte. Sonra aleyhte te
zahürat yapan birçok "Milliyetçi·Top· 
lumcu" ile birlikte Dimitrof'un duruşma· 
sını izliyorlar. Göring'ln, Gobbels'in fa· 
şist saldınlan karşısında salondaki Izle· 
yiciler gene de sıkılmıyor. Varsın faşist 
AJmanlar tarafından kendilerine kürre
dilsindi, vanın sosyalizm yerin dibine 
batınlsındı. Onlan, izleyicileri de Dimit
rof savunuyordu. Dimllrof nasıl olsa ka· 

zanacaktı. Sosyalizm nasıl olsa kazana· 
cakLI. 

Genco Erka)'ın ve dlRer Dostlar çalı· 
şanlannın da başarılı oyunlanyla "Gün 
Dönerken" tam bir eRitim çalışması ol· 
muş. "ERlendirerek ERitmek": Bunu ba· 
şarmış Dostlar Tiyatrosu. Ne bır kelime 
fazla, ne bir kelime eksik. Oyunu seyre. 

derken Nazilerin durumuna gülüyoruz, 
Dimitrof'da heyecanlanıyoruz, Paraşke
va Ana'da duygulanıyoruz. Zellha'nın 
şarkıtanyla eRlenirken, Arif Erkin'in 
besteleriyle seviniyoruz. 

Dostlar Tiyatrosu yıllardır gerek İs· 
tanbul seyircisine. gerekse tumeleri sıra
sında dolaştıtı Anadolu'nun çeşitli kent· 
lerindeki Izleyicilerine sadık kaldı. Ken· 

dini gün geçtikçe geliştirdi, yeniledi. Bu
na bir anlamda kendı seyircisini yarattl 
da diyebiliriz. Abone sistemiyle, toplu 
satışlanyı., oyunlanyı •... 

"Gün Dönerken "den önce izlediIi
miz "Bitmeyen Kavg." için de söylene· 
cek çok söz var. John Steinbeck'ln "Bit· 
meyen Kavga"Slnı Genco Erkal yeniden 
yorumlayarak. işçi sınıfının sosyalist bi· 
linciyle yo�urarak işçi sınıfının, tüm 
emekçilerin hizmetine sundu. Bitmeyen 
Kavga halen başanyla devam ediyor. 
Her gün birçok fabrika toplu olarak 
oyunu izlemeye gidiyor. 

Dostlar Tiyatrosu gerek Bitmeyen 
Kavga'da. gerekse Gün Dönerken de bir 
çok yeni oyuncuya yer veriyor. Dönem 
başında açtıRı Tiyatro Kurslm'ndın ka· 
zandı�ı bu yeni oyuncularla bir grup ça· 
lışması şeklinde faaliyetlerini sürdüren 
tiyatro, oyun çalışmalannın yanı sıra 
Halk Oyunlan ve Halk MüzlRi dalında da 
sürekli aşamalar gösteriyor. 
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çalan her "parçanın" bir müzik eseri olabilmesi için onda 
asgari özelliklerin bulunması gerekiyor. Bu olmazsa böyle 

insandaki estetik duyguları okşar, ne de insan zekasını yorar. 
köreitici, yıkıcı tesir yaratır. 

önemli bir sözünü hatırlamakta yarar var: "Güzel sa· 
istiyorsan, senin de sanat kültürün olmalıdır ... .. (K.  

Felsefi Elyazıları 1848) S o n  derece açık b i r  yargı. Bunun 
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ulusun olma özeiliğinden değil, yetiştiği ortamda ona şartlandığı için alır. 
sonucunda belirli değerler belirir kafasında. Bilimin ışığında 

yaklaştıkça, kendisine kabul ettirilmek istenen şeyleri olumlu-o 
ayırabilir. Bu, müzik için de böyledir. 

Türkiye'de, devrimci harekette müziğin yeri tartışıl ıyor. Netliğe 
sarfediliyor. Ve yine bu arada, bunu bir geçim kapısı ola· 

sömürenler var. Z�1rarları sadece kendilerine maddi çıkar sağlama la
Aynı zamanda beraberlerinde hastalık getirmelerinde. Bütün bun· 

yapmalafında. 
çalınıp dinlenince devrimci olunuyor da, bunun dışında 

nlenince 'burjuva kültürü' veya 'burjuvalık' söz konusu 
yaklaşım son derece yanlış. Birincisi, halk müziğinin yay· 

ince bir estetik yapıya gerek duymadan da anlatmak mümkün olurdu. 
Ancak müziğin araç olarak kullanıldığı zamanlar olabilir. 

ma veyatiyatroda efekt için, arzulanan gerilimi sağlamak amacıyla kullanılabi· 
lir ki, o bile artık bunların dışında düşünülmediği için o eserin bir 
ne gelmiştir. 

Devrimci mücadelede proletarya kendi kültürünü yaratırken 
yeniden keşfetmez. Bugüne kadar birikmiş bilgileri süzgeçten geçirir 
lı ile yaranızı ayırdıktan sonra bunun üstüne kendi binasını 
gelişmiş bir teknik varken, neden red edilsin? Buna sahip çıkılmasın? 
bpyun eğilsin? 

Proletarya iktidara yürürken hayatın bütün alanlarında kendi 
yaratır ve kabul ettirir. Ancak bu kendiliğinden olmaz. Başta 
üzere, doğruların kabulü için mücadele edilerek gerçekleşir ki, 
kın benimsediği yanlış değerler olabilir ve ona karşıymış ,ibi 
özünde burjuvaziye ve onun bütün propaganda araçlarını kullanarak 
çalıştığı değerlerine karşıdır. 

Önemli olan sanatçının kendi yeteneğini ve çabasını toplumun 
doğru gelişmesi için kullanması ve harcamasıdır. Bunun da adı 
zanlıktır. Müzikte bunun anlamı ise sadece marş ve türküde sınırlı kalmak de
ğildir. 

"GüN DÖNERKEN" 

DOSTLAR TİYATROSUNDA 

ŞARıYLA SÜRÜYOR 
KASABOOL U 
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yiciler gene de sıkılmıyor. Varsın faşist 
AJmanlar tarafından kendilerine kürre

zanacaktı. Sosyalizm nasıl olsa kazana· 
cakLI. 

Genco Erka)'ın ve dlRer Dostlar çalı· 
şanlannın da başarılı oyunlanyla "Gün 
Dönerken" tam bir eRitim çalışması ol· 
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Kavga halen başanyla 
Her gün birçok 
oyunu izlemeye gidiyor. 

Dostlar Tiyatrosu 
Kavga'da. gerekse 
çok yeni oyuncuya 
başında açtıRı Tiyatro 
zandı�ı bu yeni oyuncularla 
lışması şeklinde 



Komün: 106 yıldır deney 
1871 Paris Komünü, işçi sınıfı tarihindeki en 

önemli köşebaşlanndan biri. Aradan 106 yıl geçmiş 
olmasına raAmen, önem ve deAerinden hiç birşey yi
tirmeyen bir olgu. bu olguyu yerli yerine 
oturtabitmek için bitimsel sosyalist ideolojinin Ko
mün'e bakışın. dokru ve eksiksiz olarak kavramak ge
re�ıi. Ama hepsinden de onee Komün olgusunun 
önemli tarihsel, sınıfsal ve ideolojik boyutlannı kısaca 
gözden geçirmekte yarar var. 

KOMtlN 'E IpUçLARı 

Komün'ün neden Avrupa'nın bir başka ülkesinde 
deAil de (ömeA:in sanayi devriminin başiadıA'ı ülke 
olan ıngiltere ) Fransa'da gerçekleştiA:i sorusu geliyor 
akla. Engels, "Fransa'da İç Savaş"m önsöıünde bu so· 
ruyu yanıtlıyor: " 1 7 89'dan bu yana Fransa'nın eko
nomik ve poütik gelişimi öyle olmuştur ki, elli yıldır, 
Paris'te proleter niteliA:e bür',inmeyen hiç bir devrim 
olmamıştır. öyle ki zaferi kanıyla kazanmış olan pro· 
letarya zaferden sonra kendi istekleriyle sahneye çık
mıştır. Paris işçilerinin ulaşwklan olgunluk derecesin
den dolayı bu istekler az çok belirsiz halta kannaşıktı. 
Ancak sonuçta hepsi kapitalistlerle işçiler arasındaki 

. uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarını ortadan kaldınnayı 
amaçlıyordu. " 

B u  yargıda birbirine baA:lı iki önemli nokta var. 
Birincisi, genel olarak Fransa işçi sınıfının ve özel ola
rak Paris işçilerinin politik baA:ımslZfiA:a sahip olması. 
ikincisi de bu baA:unsızlıA:ın yalnızca göreceli oluşu. 
1848'de iktidarla muhalefet arasındaki bunalım derin
leştiA:inde, silahlanan Paris işçileri, bunalımın sonuç· 
lanmasında en önemli etken oldular. "Toplumsal" 
cumhuriyet ilan edildi. İşçi sınıfının talepleri artmaya 
başladı. Ancak, burjuvazinin ayakları yere basar bas· 
mu, zulmün silahları işçi sınıfına karşı çevrildi. En· 
gels'in yukarıda anılan saptaması kaba hatlarıyla Ko
mün için de geçerli. Ancak Komiin üzerinde daha ti· 
tizlikle durulmasını gerektiren nedenler var. 

işçi SıNıFı DÜŞMANLARı ITILFAK IÇINDE 

Paris Komünü Larihsel açıdan Fransa'da ll. Impa· 
ratorluk şovenizminin şahIandıA:ı bir 

'
dönemde ger· 

çekleşti. Louis Bonaparle yönetimi, burjuvazinin ge· 
lişmesi yolundaki bütün engelleri temizlemişti. Ancak 
Prusya'ya karşı açılan savaş, imparatorluA:unun sonu
nun başlaQi'lcı oldu. Savaş , Prusya'nın zaferi ile so
nuçlandı. Fransa topraklarının işgali bunu izledi. 
"Ulusal savunma hüküıpeti" Prusya ile kayıtsız Şartsız 
banşa hazırdı. Olkede Prusya işgaline karşı direnen 
tek güç, kentlerdeki yerel yönetimler ( komünler) idi. 
Komünlerin en güçlüsü olan Paris Komünü' gücünü Pa
ris işçilerinden alıyordu. Paris işçileri Ulusal MuhaflZ 
Alayı'nda silahlanmışlardı. Kentlerini işgalci düşman
lan karŞı savunmaya hazırdılar, kararlıydılar. Ancak 
18 Mart 1871'de Prusya'lı işgalcilerle işçi sımfının 
düşmanlarının (Versay'da bulunan ulusal savunma hü
kümeti) ittifak içinde oldukları açıkça belirlendi. Baş
bakan Thiers, Paris halkının toplartm kaçırmaya kalk
mış, ancak girişim boşa çıkanımıştı. 1 8  Mart'tan baş
layarak Paris kentinde tüm yetkiler Komün seçimleri
nin yapıJacaA'1 26 Mart'a dek Komün Merkez Komite
si'nin eline geçti. 

Komün'ün gerçekleştiA'i dönemde Paris işçileri
nin gelişkinUk düzeyi ,  hareketi doA:"ru kavrayabilmek 
için elde bulunması gereken önemli verilerden biri. 
1 8 7 1  yılında Komün kesin olarak yenilgiye uA'ratlldık
tan sonra öldürüldüA:ü, hapsediidiA'i ya da sürüldüA'ü 
için kentte bulunmayan işçi sayısı 100.000'dir. Hap- . 
sedilen 34.772 kişiden yalnızca 5.873'ü (yaklaşık 
% 16) işçi olmayan kategorilerden gelmektedir. An
cak bunlar da küçük tüccarlar, düşük maaşit memur
lar, serbest meslek sahipleri vb.den oluşuyordu 

öyleyse şu kesin olarak söylenebilir: Komün'e et
kin olarak katılan kitlenin çoA'unluA'unu Paris'li işçi
ler oluşturuyordu. Ancak bu işçilerin bugünkü anla
mıyla "sanayi işçisi" olduklannı söylemek zordur. 

DEClşlK ECILIMLER 

Komün'le ilgili bilinmesi gerekenlerden biri de ha
reketi yönetenlerin ideolojik yönelimleri ve bunun çe
şitli organların bileşimine yansımasıdır. Komün kon
seyinde en kalabalık gruplardan biri Blanqui'cilerdir. 
Komün günleri sırasında Paris dışında tutuklu bulunan 
Blanqui'nin Komün üzerindeki etkisi tartışılamaz. An
cak bu grup üyelerinin komploculuktan medet umar 
durumda bulunmaları, somut rlurumiara uyumsuzluk 
göstenneleri sonucunu do�urmuştur. Bir başka grup 
da JakQ.benlerdir. Ancak bunların sosyalizm anlayışla
rının da hayli tartışllU' niteliA'i biliniyor. 

"Azınlık" grubu ise, çoğunluA'u 1. Enternasyonal 
üyesi olan Proudhon'culardı. Ancak bu kişilerin -ki bu 
grubun hemen tüm ijyeleri işçiler idi- gerçe� Proudhon' 
cular olduklarını &Öylemek de zordur. Sendika çalış
maianna, grevlere, Enternasyonal 'in Fransa seksiyo-

nunun örgütlenmesinp. katılan gerçek militanlar olan 
bu grup üyeleri Proudhonculu ktan da büyük ölçüde 
kurtulmuşlardl. Azınlıkta olmalarına ra�men Komün' 
de nitel olarak etkın bulunduklan söylenebilir. Üste
lik, sayılan üçü aşmayan ve daha önceden Marksist 
düşünce ile uzaktan yakından ilişkide olmuş Komün 
delegeleriyle de çoğu kez eylem birliA:i içindeydiler. 
Komün'ün ayakta kaldığı 72 gün boyunca Proudhon' 
cu lar ve Blanquiciler arasında çekişmeler sürmüştü. 

ZENGIN DENEYIMLER 

Komün, ulusal ba�ımsızlıklan yana olan gerçek 
gücün işçi sınıfı olduğunu açıkça göstermiştir. Paris 
işçileri, burjuva hükümetine raA:men, Prnsya işgaline 
karşı çıkmışlar ve bunda bir ölçüde başanlı da olmuş
lardır. Ulusal savunmayı sa�lamak üzere kurulan hükü' 
met "ulusal teslimiyetçilik" hükümetine dönüşmüştür. 
Ancak, Komün'ün ilan edildiA:i 18 Mart sabahından 
başlayarak Merkez Komitesi kendisine tck bir amaç 
edinmiştir: Thiers hükümetinin yıkılarak politik ve 
toplumsal devrimin sonuca ulaştırılmas!. 

Paris Komünü, yeni bir tür iktidar getirmiştir. Ko· 
mün'ün bilimsel sosyalizme en önemli katkısı da bu 
konuda ortaya çıkmaktadır. Bu iktidarın yapısını in
celeyen Lenin, başlıca 3 karakteristiA:i işaret ediyor. 
özetlersek: 1 )  Iktidarın kayna�ı. parlamentonun yap
tı�ı yasalar de�il, halk kitlelerinin insiyatifi, aşaA:ıdan 
gelen, doA'rudan yerel insiyatiftir. 2) Halktan ayrı ve 
ona karşı kurumlar olan polis ve ordunun yerini tüm 
halkın doğrudan silahlanması almıştır. 3j Memurlar ve 
tüm bürokratik görvlerde bulunanlar, seçimle işbaşına 
gelmekte ve kendilerini seçenler tarafından geri çaA:rı
labilme ktedirler. (Bkz. Lenin, Iktidarın İkiJiği Uzerine, 
Eserler, Editions Sociales T. 24. s. 29) 

Komün 'ün aldlA:ı tüm kararlar bu çerçeve içinde 
anlaşılırlık kazanır. Bunun dışında devletin kiliseden 
aynIması ve okulların birleştirilmesi de gerçekleştiril
miştir. Komün yönetiminin eskiyi kökünden dejtişti
ren yeni kararları alıp uyguladıA'ı sürenin de sadece 72 
gün olduA:unu akıldan çıkarmamak li!'erekir. 

Komün aynı zamanda uluslararası bir hareketlir. 
Harekete, Fransa'nın dışında başka bir çok ulusun 
emekçilerinin etkin olarak katıldıkları biliniyor. Bun
ların arasında ıtalyanlar, Macarlar, Ruslar, Polonyah
lar ve Belçikalılar vardır. Aynca Prusya işgal ordusun
da bulunan ve esir düştüklen sonra ise Komün sanan
na katlian askerler de Komün'ün uluslararası niteliğini 
güçlendiren bir etkendir. 

DERSLER 

Bugün Komün'e bakarken, gerçekleştirdiklerini 
selamlarken, yapamadıklarını ya da yapmadıklarını da 
dikkatle deA:erlend irmek ve bu tarihsel deneyimden 
gerekli dersleri çıkarmak zorundayız. 

Bilimsel sosyalist teorinin gelişmişlik düzeyi bize 
şu noktayı kesinlikle öjtretiyor. İktidar yolundaki işçi 
sınıfının en güçlü ve vazgeçilmez silahı. onun partisi
dir. Paris Komünü'nde Parti olgusunu göremiyoruz. 
Yine de bunu Komün'ün bir "yanılgısı" olarak gör
mek insafsızlık olacaktır. (O dönemde işçi sınıfının 
gelişkinlik düzeyini ve :�ransa'da sınıflararası dengeyi 
deA;erlendirmek gerek) Sonuçta, işçi sınıfı örgütünün 
yokluA:u, Komün'ün başsız kalmasına neden olmuş· 
tur. Yenilginin en önemli nedenlerinden biri olarak da 
bunu görmek gerekir. 

Bazı toplumsal önlemleri alırken çok cömert-olan 
Komün'ün, burjuvazinin ekonomik dayana�ından 
yoksun bırakılması söz konusu oldu�unda çeltingen 
olarak ni telenebilecek bir davranış içine girdiği billni-
yor. 

örne�in Versay'da sıkışıp kalan Thiers hükümeti
ne mali bakımdan büyük destek sağlayan Fransa Ban
kası'na dokunulmamıştır. Komün yalnızca patronlan 
Paris'i Lerkeden özel işletme ve fabri kaların millileşti- ' 
rilmesini gerçekleştirmiş, yıkmak istedi�i ekonomik 
düzenin temellerine bundan öte el sürememiştir. NiLe
kim bu tür etkenler. Komün'ün yıkılması için Bismarck' 
t.an ve Prusya burjuvazisinden yardım gören Thiers hü
kümetinin toparlanmasına yardımcı olmuştur. 

Komün (yüce bir adalet duygusunun etkisiyle) 
düşmanına gereken darbeyi bir türlü indiremedi. Ver
say 'dan gönderilen casuslar Paris sokaklarında cirit 
atarken, Komün konseyi kişisel çekişmelerle zaman 
kaybederek sınıf düşmanına zaman kazandırıyôrdu 
Komün halkın israrlarına rağmen, Versay üzerine yü
rüme kararını alamamış, bu yenilginin başlıca neden
lerinden biri olmuştu. 

GELECECE ışıK TUTUYOR 

Komün hereketi Paris dışında çok fazla etkili ola
madı ve devrimin zaferi için zorunlu olan işçi-köylü 
ittifakını sağlayamadı. Paris'ten sonra Fransa'nın gü
neydoğusundaki bazı kentlerde de aynı do�rultuda 
Komün'ler oluşturuldu. Ancak bu Komün'lerin poli· 
tik açıdan fazla bir etkinliği yoktu. Komün'ün köylü· 
lerle ittifak kurma gere�ini görmediğini söylemek 
doğru olmaz. Ancak Komün'ün sesi çeşitli nedenlerle 
onlara ulaşaınad ı. 28 Nisan 1 8 7 1  'de "Kır Emekçileri
ne çagrı" başlı�ı ile yayınlanan bildirinin sonunda 

şöyle deniliyordu: "Paris'in davası sizin davanızdır. 
Paris işçi için olduğu gibi sizin için de çalışmaktadır .. 
Şayet Paris düşecek olursa sdalet boyunduruğu boy
nunuzda kalacak ve çocuklarınıza da geçecektir." 
çerçevesi sarılmış olan Paris halkı bu bildirilerin an
cak çok küçük bir kısmını kırlarda dağıtabiidi. Ne var 
ki o dönemde henuz toprak ç ıkarlarından kesin olarak 
ayrılmamış olan kent burjuvazisi ile bu burjuvazi ara
sında sıkışmış olan köylülük bu devrimci bildiriyi an
layamazdı. Nitekim Thiers Komün'ü ezerken köylüler
den büyük ölçüde yararlandı. 

Işçi sınıfının Komün deneyimi tam 72 gün sürdü. .. Kanlı Harta" sonunda Komüncüler Paris sokakların· 
da lam 35.000 ölü verdiler. Bunu işkenceler, tutukla
malar ve sürgünler izledi. Ancak bütün bu baskı ve zu' 
lüm dünya işçi sınıfı hareketinin ba�ımsızlık, demok
rasi ve sosyalizm yolundaki ilerleyişini durdurDınazdl. 
durduramadı. Komün'den hemen sonra Marx Franım' 
da Iç Savaş'ta Komün'ü yerli yerine oturtuyor, hare· 
ketin çözlimlemesini yapıyordu Daha sonra diinyada' 
ki ilk sosyalist devletin kurucusu olan Lenin şöyle di
yordu: "Daha ileride 1905 ve ı 91 7 ,. Rus devrimiN;' 
nin farklı bir çerçevede ve başka koşullarda Komun' 
un yapıtını sürdürdüA:ünü ve Marx'ın dahiyane ('üzüm
lemesiııi do�rl1ladlA:ınl �örece�iz." (Lenin. Seçme 
Eserler, Fransızca, C. 2. s. 331 ) 

Aradan bir yüzyıldan razla zaman gel,,'li ama Pariii 
Komunii hiila tazeliğini ve dunya iş('i sınıfı hareketi 
açısından önemini koruyor. 

( . )  Burada söz konusu olan 1 9 1 7  Ş ubat deVTimi- '  
dir. 

silahlanan Paris işçileri, bunalımın sonuç· 
önemli etken oldular. "Toplumsal" 
edildi. İşçi sınıfının talepleri artmaya 

Ancak, burjuvazinin ayakları yere basar bas· 
silahları işçi sınıfına karşı çevrildi. En· 

anılan saptaması kaba hatlarıyla Ko
geçerli. Ancak Komiin üzerinde daha ti· 

gerektiren nedenler var. 

DÜŞMANLARı ITILFAK IÇINDE 

Larihsel açıdan Fransa'da ll. Impa· 
şovenizminin şahIandıA:ı bir 

'
dönemde ger· 

Bonaparle yönetimi, burjuvazinin ge· 
bütün engelleri temizlemişti. Ancak 

açılan savaş, imparatorluA:unun sonu
oldu. Savaş , Prusya'nın zaferi ile so

Fransa topraklarının Fransa topraklarının Fransa top işgali bunu izledi. 
savunma hüküıpeti" Prusya ile kayıtsız Şartsız 

hazırdı. Olkede Prusya işgaline karşı direnen 
kentlerdeki yerel yönetimler ( komünler) omünler) idi. 
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alıyordu. Paris işçileri Ulusal MuhaflZ 

silahlanmışlardı. Kentlerini işgalci düşman
savunmaya hazırdılar, kararlıydılar. Ancak 

Prusya'lı işgalcilerle işçi sımfının 
rsay'da bulunan ulusal savunma hü

kümeti) ittifak içinde oldukları açıkça belirlendi. Baş
halkının toplartm kaçırmaya kalk

boşa çıkanımıştı. 1 8  Mart'tan baş
kentinde tüm yetkiler Komün seçimleri

Mart'a dek Komün Merkez Komite

gerçekleştiA'i dönemde Paris işçileri
düzeyi ,  düzeyi ,  düzey hareketi doA:"ru kavrayabilmek 

bulunması gereken önemli verilerden biri. 
Komün kesin olarak yenilgiye uA'ratlldık

öldürüldüA:ü, hapsediidiA'i ya da sürüldüA'ü 
nmayan işçi sayısı 100.000'dir. Hap- . 

kişiden yalnızca 5.873'ü (yaklaşık 
olmayan kategorilerden gelmektedir. An

küçük tüccarlar, düşük maaşit memur
sahipleri vb.den oluşuyordu 

kesin olarak söylenebilir: Komün'e et
kitlenin çoA'unluA'unu Paris'li işçi

oluşturuyordu. Ancak bu işçilerin bugünkü anla
işçisi" olduklannı söylemek zordur. 

DEClşlK ECILIMLER 

bilinmesi gerekenlerden biri de ha
ideolojik yönelimleri ve bunun çe

bileşimine yansımasıdır. Komün kon
kalabalık gruplardan biri Blanqui'cilerdir. 

sırasında Paris dışında tutuklu bulunan 
Blanqui'nin Komün üzerindeki etkisi tartışılamaz. An

grup üyelerinin komploculuktan medet umar 
bulunmaları, somut rlurumiara uyumsuzluk 

sonucunu do�urmuştur. Bir başka grup 
Ancak bunların sosyalizm anlayışla

tartışllU' niteliA'i biliniyor. 
grubu ise, çoğunluA'u 1. Enternasyonal 

Proudhon'culardı. Ancak bu kişilerin -ki bu 

tüm bürokratik görvlerde bulunanlar, seçimle işbaşına 
gelmekte ve kendilerini seçenler tarafından geri çaA:rı
labilme ktedirler. (Bkz. Lenin, Iktidarın İkiJiği Uzerine, 
Eserler, Editions Sociales T. 24. s. 29) 

Komün 'ün aldlA:ı tüm kararlar bu çerçeve içinde 
anlaşılırlık kazanır. Bunun dışında devletin kiliseden 
aynIması ve okulların birleştirilmesi birleştirilmesi bi de gerçekleştiril
miştir. Komün yönetiminin eskiyi kökünden dejtişti
ren yeni kararları alıp uyguladıA'ı sürenin de sadece 72 
gün olduA:unu akıldan çıkarmamak li!'erekir. 

Komün aynı zamanda uluslararası bir hareketlir. 
Harekete, Fransa'nın dışında başka bir çok ulusun 
emekçilerinin etkin olarak katıldıkları biliniyor. Bun
ların arasında ıtalyanlar, Macarlar, Ruslar, Polonyah
lar ve Belçikalılar vardır. Aynca Prusya işgal ordusun
da bulunan ve esir düştüklen sonra ise Komün sanan
na katlian askerler de Komün'ün uluslararası niteliğini 
güçlendiren bir etkendir. 

DERSLER 

Bugün Komün'e bakarken, gerçekleştirdiklerini 
selamlarken, yapamadıklarını ya da yapmadıklarını da 
dikkatle deA:erlendrmek irmek i ve bu tarihsel deneyimden 
gerekli dersleri çıkarmak zorundayız. 

Bilimsel sosyalist teorinin gelişmişlik düzeyi bize 
şu noktayı kesinlikle öjtretiyor. İktidar yolundaki işçi 
sınıfının en güçlü ve vazgeçilmez silahı. onun partisi
dir. Paris Komünü'nde Parti olgusunu göremiyoruz. 
Yine de bunu Komün'ün bir "yanılgısı" olarak gör
mek insafsızlık olacaktır. (O dönemde işçi sınıfının 
gelişkinlik düzeyini ve :�ransa'da sınıflararası dengeyi 
deA;erlendirmek gerek) Sonuçta, işçi sınıfı örgütünün 

lerle ittifak kurma gere�ini 
doğru olmaz. Ancak Komün'ün 
onlara ulaşaınad ı. 28 Nisan 
ne çagrı" başlı�ı çagrı" başlı�ı ile yayınlanan yayınlanan 

şöyle deniliyordu: "Paris'in 
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den büyük ölçüde yararlandı. yararlandı. 

Işçi sınıfının Komün deneyimi 
.. Kanlı Harta" sonunda Komüncüler 
da lam 35.000 ölü verdiler. 
malar ve sürgünler izledi. Ancak 
lüm dünya işçi sınıfı hareketinin 
rasi ve sosyalizm yolundaki 
durduramadı. Komün'den hemen 
da Iç Savaş'ta Komün'ü yerli 
ketin çözlimlemesini yapıyordu 
ki ilk sosyalist devletin kurucusu 
yordu: "Daha ileride 1905 
nin farklı bir çerçevede ve 
un un yapıtını sürdürdüA:ünü ve 
lemesiııi do�rl1ladlA:ınl �örece�iz." 
Eserler, Fransızca, C. 2. s. 331

Aradan bir yüzyıldan razla 
Komunii Komunii hiila tazeliğini ve ve 
açısından 




