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BiR GÜN MUTLAKA YILMAZ GÜNEY 
TEHLİKELİ BİR OYUN 

Güney Film'ln "Bir Gün Mutlaka" adlı yapıtı Ankara'da gösterildi. 
Ankara'nan devrimci kültür yaşamına canlılık getiren Çatdaş Sahne, Danış

tay'm sanSir karannı durdunnasından sonra Bir Gün Mutlaka'yı tanıttı. 

Güney Film adı ve senaryoda imzası bulunan Yılmaz Güney'in çekiciliIi çok 

kalabalık bir ideylcl 
kütlesini çaıdış Sahne'ye çekti. Bu ilgi, film üzerinde 

clddiyetıe dunnayı gerektiriyor. Genış ylRınlann göreceai bu Cilmle Ilgili 
olarak çok açık ve net olmayı gerektiriyor. Bu yüzden açıklıkla söylenmeli: 

Bir Gün MuUaka, Yılmaz Güney adına oynanan tehlikeli bır oyun nitelili 
taşıyor. � 

Senaryo, Yılmaz Güney'in Imzasına sahıp. Yılmaz Güney Içerde. 

FIlmin çekimi konusunda ortaya kanabilecek olumlu ya da olumsuz eleş

tiriler ayn. Bunlann üzerinde durmak, şu anda gerekU deRII. Çünkü senaryo 
ve bu senaryonun verdili mesaj çok daha önemli. Bu mesaj, saptıncı ve yanıl
bcı bir içerlee sahip_ Bir Gün Mutlaka'da devrimci pratik, sosyalistlerin ve 

devrimcilerin bakış açısıyla deen, tam bun1ann karşısında olanların bakış 
açısıyla sergUeniyor. Niyetin bu oldulunu söylemek, kimsenin aklından 
geçmez. Ama niyet çok önemU deliL. Ortada bır nesne, bir yapıt var. Bu 
yapıtda demmci pratik, devrim düşmanlannm kullana geldiklerl kU,elere uy· 
gun bir bütünlük kazanmış durumda. Büyük talihsizlik ve bUyük tehlike bu· 
rada. TaııhsizUk ve tehlike, böyle bir sergilemenin Yılmaz Güney'in adıyla 
ilişkill tir biçimde ortaya konulması._ 

Ne ararsanlZ hepsi var. Filmin "devrimci" kahramanlanodan birisi, 
afiş asark.en vumlur. Hastanede kendinden geçmiş durumda. Bir yanında 
temiz giyimli sivil polisler. Bir yanında Y8lj1 ilerlemi, fakat hala "kadıniıRı" 
olan blr hemşire. Hemşire, baygın kahramana dolu dolu bakıyor. Sonra kah
raman lyileşiyor, polisten kurtuluyor. Hastane ve' polisten kurtuluş, hemşire
nin yatak odasında bitiyor. Sonra "devrimci" kahraman ve hemşl�, "dev
rimd" örıutün çok ıtzli yönetim toplantısına katılıyor. Yatak odasından 
devrimdllRe bir geçiş. Bu- "senaryo" 12 Mart'ın sıkıyönetim Iddianamele· 
rinde çok görüldü. Bir Gün Mutlaka'nın senaryosunda ne anyor'? 

Bu kahramanm babası sarho,., lçtikçe sızıyor. Sızdıkça da "altına 
Itlyar." KltI .. 1 bunalımı çok. An ... ve kızkarde,ı Ile IlglsI devam ediyor. 
KIzkarde11 De birlikte oturuyor. Kızkarde,ı, anlatılması gerekli olmayan ve 
berkesbı blldiRI bır süreç Içinde, çok hızlı bır biçimde, randevu evine dUşüyor. 
Babısı sarbo., kızkarde,ı orospu bır "devrimci" kaJ:iraman. Fı.lmdeld Uç-dört 
"donlmd" kahramandan blrist. DemmdUR!, "bozuk ane düzenı" Ile açık. 
layan devrim dü,mantannı haklı çıkaran bir tablo. Gerçekle ve 'l\iıklye ger
çetılle biç bır ııaı,ı yok. Ama senaryoda var. 

Pollller Idbar glylmU. Fazla kaba olduklan da söylenemez. Ama fii· 
min bat "devrimci" kahramanı için aynı izlenimi edinmek çok zor. Kötü 
lan,.lIer ftlmlerlndekl "kötü" ftgliranlan hatırlatan bıçak yanRı yüzlü birisI. 
Bu yetmiyor. önemlı kahramanlardan Sultan'ın kocası üzed.nde dunnak gere-

kiyor. Sakın, becerikıl bir i,çl. Bu kadan ıyı .. Bır ııece a1I,dURe çıkıyorlar. 
Anı; yapıştınrken bır sarhoş geliyor. Sarhoşu uzakla4tınnak çok kolay. Bu 
yapılmıyor. Bunun yerine sakın ve becerikıl kahraman, bUtün gtzıllık arasında, 
"zavallı" sarhoşa bır gUzel meydan dayatı atıyor. Bu da yetmJyor. Dayak 
sırasında duvara "Kahrolsun Amerika" yazllmış durumda. Sakın ve becerikıl 
kahraman, sarhoşu duvann kenarına getiriyor. "Oku" diyor. Fakat kulaIı
nın yavaş IşittiRini söylüyor. Daha yüksek sesle. Sarhoş daha yüksek sesle 
okuyor. Daha yüksek sesle. Sarhoş bo�azını yırtarcasına "Kahrolsun Ame· 
rika" diye baRırıyor. Gecenin karanlıRında, ölümle karşı karşıya "devrimd" 
aflşçiler eRleniyorlar. Gecenin sessizliRini "devrimd" kahkahalar deUyor. 
Anlaşılması zor bir durum. Mahalle kabadayılannın ellence yöntemJnln 
"devrimci" pratik ile ne ilgisi var'? 

Sultan, geceleri atiş�iliRe giden kocasından kuşkulanıyor. Kocasının 
başka kadınlara gitti�inl sanıyor. AfiIJçi koca, yaptılı işi kansından saklıyor. 
Gecekondu güzeli Suıtan'a "Bir Gün Mutlaka" açıklayacatını söylüyor. Bir 
kez hapse girince de durum kendiliRinden açıklık kazanıyor. Bundan sonrası 
çok önernU. Sultan da devrimciliRi merak ediyor. Karı·koca kitap okumaya 
b8..IJiıyorlar. Kitap okudukça da Sultan deRlşiyor. Birden bire başını açıyor, 
güzel ve çekici bır kadın oluyor. Gerçekle ilgisi olmayan bir durum daha. Ama 
bitecek gibi deRil. Yapıtın "devrimci" kahramanlanndan birisi de çok küçük 
bır genç. Zavallı çocuk. AfiIJçlllk yüzünden her geç gelişinde babasından 
dayak yiyor. Babasmın işi de sonra anlaşılıyor: Baba gardiyan. Çok sevimli 
bır ihtiyarcık. Bir gün oRlu da cezaevine düşüyor. Ayşecik filmlerindeki gibi 
baba oRiunu tanımıyor. 0Rul babayı tanımıyor. nirkiye'de poUsin, devrimci
lerin ölü dedelerini bile bildiRi bır zamanda, ihtiyar gardiyan eve geUp ya,ıı 
gözlerle rakısını içiyor. • 

Bütün bun1ar aynntı sayılabilir. Gerçekten de aynnb. Filmin temel 
mesajına göre aynnb. Temel mesajı çok daha önemli. Bu dört kişi bır "gizli ' 
örgUt. Han odasına benzeyen bir yerde toplanıyorlar. Toplantıdan sonra bir 
karar "Halk Partisi'nin Taksim Mitingini destekleyeceRiz." Bundan hemen 
sonra yUzbinlerln sllaŞtlRı Taksim Mitingi. Ecevit konuşuyor. Yüzbinler 
baRınyar. Filmde, tek işleri an,çlllk olan bu dört kI,lnln karan Ile yüzbın· 
lerln haıek_ti arasmda doRrudan bır baRiantı kuruluyor. Bu baRlanb sık aık 
te�anıyor. Dört "demmd" karar verıyor. KUtlel.r yüriiyü .. ııeçlyor. 
Ne parti, ne sendika. Hiç biri deR!l Dört kahraman karaı' verıyor. t,çller, 
emekçiler, öRlondler yüriiyor. Daha da açık: "GIzU" örıut karar verıyor. 
Herkesin bildiRI 1975 yılının mitinı ve yüriiMlerl perdeye leUyor. 

KImsenin demmd pratiRI böyle bır senaryo ıçın. sıltı,tınnaya bakıtı 
yok. Bütün bunlann gerçekle bır ilgisi yok. Bütün bun1an MC yayınlant 
12 Mart sıkıyönetim iddianameleri bıktınrcasına piyasaya sürüyor. Ply.aya 
sürdü. Böyle bir senaryoya ne gerek var? 

Y.·K. 

7 GÜN'ÜN YAYıNı SOLA AÇlKUK GETiRDi! 

"Sol'da kargqa", "solun bölünmüş· 
lülü" üzerinde çok duruluyor. Bu tür· 
den yaqılmru ber gün bıkmadan tekrar· 
layanlar, zaman zaman "soldaki karga
şa"ya açıkhk getirme gereksinimini de 
dUYUYOrlar. 7 Gün dergisinin son saYl51 
da solda olup bilenlere açıklık getirme 
iddiasını taşıyor. Okuyuculara iletılert 
mesajda şu sabrlar yer alıyor : 

" .... büwn bunlan CHP başlıklı yazı
da okuyacak ve Türkiye'de sol kümelen
melerde neler olup bıttilini göreceksi
niz." • 

1\irkiye'de "sol kümelerde" neler 
olup bittiAini 7 Gün'den öRrenmek üze. 
re "yfalan kan,tıranlann ilk ölrendik
leri, 12 Mart'," sorumlusunun sol oldu. 
Au oluyor: "12 Mart öncesi iIIegal bi. 

çlmde çalışan ve eylemleri Ile 12 Mart 
dönemini getiren sOl.." 

7 Gün 'ün öRreticiliR! bu kadarla kal· 
mıyor: Kimilerince pek tutulan "5 sos
yalist parti" imajındaki partilerin solda· 
ki yerleri de 7 Gün 'ün yayını ile açlRa 
kavuşuyor : "12 Mart'ta kapatılan TlP. 
Türkiye Işçi Partisi . legal kuruluşların 
en solunda olarak yeniden örgütlendi." 
Bunun hemen ardından ise şu söyleni
yor: "Onun daha solunda Ise Mehmet 
Ali Aybar'ın Sosyalist Parli'si vardı." Bu 
açıklamalarla, 7 Gün okuyucusu, bu par· 
tilerin hangisinin daha solda ol.du�u ko· 
nusunda aydınlanmı, oluyor. 

Partilerin yerinden sonra sıra yayın 
organlarının niteliRine açıklık kazan
dırmaya geliyor. 7 Gün, bu alanda da 
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geri kalmayıp .büyük açıklıklar getiriyor. 
örneR'in "TEP'nin yayın organı, Orün 
isimli bir aylık dergidir." 

7 Gün'ün yazan daha sonra sırası ile 
gençlik örgütleri üzerindeki sis perdesini 
kaldırıyor : "Ankara Yüksek öArenim 
Derneli'nde (AYöD) önceleri Tijrkiye 
Sosyalist Partisi etkendi." Bu sözlerle 
Türkiye Sosyalist Partisi isminde yeni 
bir parti daha keşfedilerek solda sanıldı. 
Rı gibi 5 deRii, 6 parti olduRu kanıtlanı
yor. 

Genç Sosyalisller Birligi (GSB)nin 
ise "görünüşü itibanyle sosyal demokrat, 
ama yapısı Itibariyle sosyalist" oldugu. 
nu Ise yine 7 Gün'ün yayınından öRrenl
YONZ. 

7 Gün dergisinin getirdiRi bu büyük 

YON�TIM, 
Konu.r Sokak ıSıR K�alay 
Anbn. Td: 17 tS Si 
ISTANBUL BOROSU: 
rtyq:toti Cad. 21'1 Çemberlilaf 
t.tanbul Td: 26 SS 67 
ABONE KOŞULLAlU 

Yıllık : 2OOTL. 
6 Aylık : 100 TL. 

açıklıklar yalnızca sola ilişkin deRil. ör· 
neRi n 7 Gün 'ün Maoculardan da söz et· 
mesi üzerine. bu v�si1e ile, DoRu Perin· 
çek'ln babası Sadık Perinçek'in, genel
likle sanıldıRı gıbı Erzıncan de�U, ElulR 
eski milletvekili olduRunu öRrenlyoruz. 

Türkiye'de solu, sosyalizmi ciddiye 
almak, kilUerln bileceRi i,. Amı, sol ıdı· 
na ortayı çJkanlar, üstelik görüşlerini 
basıp yayanlar dahı ciddi olmak zorun· 
daıar. 

Ancak, 7 Giin'ün yayını kapsam 011. 
rak 7 Gün'ü de aşı n yaygın bir sebep LO
nuç ilişkisine de açık1ık getiriyor: SOL, 
bölünmU, oldu", Için kUçiimsenmlyor. 
KüçümsendlRI lçlıı bölünmü, ıörlllUyor. 
gösteriliyor. 

ILAN KOŞULLARI, 
ku "" ... ( ...... liı

" 
,7&00 TL. 

At" Kap" (�y"" beyu) ,6000 TL 
Iç .yralarda sütun MnUm!: 20 TL 
Vayın Uanlan : " 50 iaıdiı'bli 

....0 .. ,.... ,o.u.OZ$I$MAN 
....: Daily Ncwt Web-of1ııtt TnWat 

ararsanlZ hepsi var. Filmin "devrimci" kahramanlanodan birisi, 
vumlur. Hastanede kendinden geçmiş durumda. Bir yanında 
sivil polisler. Bir yanında Y8lj1 ilerlemi, fakat hala "kadıniıRı" 

Hemşire, baygın kahramana dolu dolu bakıyor. Sonra kah
polisten kurtuluyor. Hastane ve' polisten kurtuluş, hemşire

odasında bitiyor. Sonra "devrimci" kahraman ve hemşl�, "dev
çok ıtzli yönetim toplantısına katılıyor. Yatak odasından 
geçiş. Bu- "senaryo" 12 Mart'ın sıkıyönetim Iddianamele· 

görüldü. Bir Gün Mutlaka'nın senaryosunda ne anyor'? 
kahramanm babası sarho,., lçtikçe sızıyor. Sızdıkça da "altına 

bunalımı çok. An ... ve kızkarde,ı Ile IlglsI devam ediyor. 
birlikte oturuyor. Kızkarde,ı, anlatılması gerekli olmayan ve 
bır süreç Içinde, çok hızlı bır biçimde, randevu evine dUşüyor. 

kızkarde,ı orospu bır "devrimci" "devrimci" "devrimci" kaJ:iraman. Fı.lmdeld Uç-dört 
kahramandan blrist. DemmdUR!, "bozuk ane düzenı" Ile açık. 

dü,mantannı haklı çıkaran bir tablo. Gerçekle ve 'l\iıklye ger
ııaı,ı yok. Ama senaryoda var. 
Idbar glylmU. Fazla kaba olduklan da söylenemez. Ama fii· 

"devrimci" kahramanı için aynı izlenimi edinmek çok zor. Kötü 
ftlmlerlndekl "kötü" ftgliranlan hatırlatan bıçak yanRı yüzlü birisI. 

önemlı kahramanlardan Sultan'ın kocası üzed.nde dunnak gere-

dayak yiyor. Babasmın işi de sonra anlaşılıyor: Baba gardiyan. 
bır ihtiyarcık. Bir gün oRlu da cezaevine düşüyor. Ayşecik 
baba oRiunu tanımıyor. 0Rul babayı tanımıyor. nirkiye'de 
lerin ölü dedelerini bile bildiRi bır zamanda, ihtiyar gardiyan 
gözlerle rakısını içiyor. 

Bütün bun1ar aynntı sayılabilir. Gerçekten de aynnb. 
mesajına göre aynnb. Temel mesajı çok daha önemli. Bu 
örgUt. Han odasına benzeyen bir yerde toplanıyorlar. Toplantıdan 
karar "Halk Partisi'nin Taksim Mitingini destekleyeceRiz." 
sonra yUzbinlerln sllaŞtlRı Taksim Mitingi. Ecevit konuşuyor. 
baRınyar. Filmde, tek işleri an,çlllk olan bu dört kI,lnln 
lerln haıek_ti arasmda doRrudan bır baRiantı kuruluyor. 
te�anıyor. Dört "demmd" karar verıyor. KUtlel.r 
Ne parti, ne sendika. Hiç biri deR!l Dört kahraman karaı' 
emekçiler, öRlondler yüriiyor. Daha da açık: "GIzU" 
Herkesin bildiRI 1975 yılının mitinı ve yüriiMlerl perdeye 

KImsenin demmd pratiRI böyle bır senaryo ıçın. 
yok. Bütün bunlann gerçekle bır ilgisi yok. Bütün bun1an 
12 Mart sıkıyönetim iddianameleri bıktınrcasına piyasaya 
sürdü. Böyle bir senaryoya ne gerek var? 

GÜN'ÜN YAYıNı SOLA AÇlKUK GETiRDi! 

kargqa", "solun bölünmüş· 
duruluyor. Bu tür· 

bıkmadan tekrar· 
zaman "soldaksoldaki soldak

gereksinimini de 
dergisinin son saYl51 

bilenlere açıklık getirme 
Okuyuculara iletılert 

alıyor : 
CHP başlıklı yazı

Türkiye'de sol kümelen
bıttilini göreceksi

kümelerde" neler 
Gün'den öRrenmek üze. 

kan,tıranlann ilk ölrendik
sorumlusunun sol oldu. 

öncesi iIIegal bi. 

çlmde çalışan ve eylemleri Ile 12 Mart 
dönemini getiren sOl.." 

7 Gün 'ün öRreticiliR! bu kadarla kal· 
mıyor: Kimilerince pek tutulan "5 sos
yalist parti" imajındaki partilerin solda· 
ki yerleri de 7 Gün 'ün yayını ile açlRa 
kavuşuyor : "12 Mart'ta kapatılan TlP. 
Türkiye Işçi Partisi . legal kuruluşların 
en solunda olarak yeniden örgütlendi." 
Bunun hemen ardından ise şu söyleni
yor: "Onun daha solunda Ise Mehmet 
Ali Aybar'ın Sosyalist Parli'si vardı." Bu 
açıklamalarla, 7 Gün okuyucusu, bu par· 
tilerin hangisinin daha solda ol.du�u .du�u . ko· 
nusunda aydınlanmı, oluyor. 

Partilerin yerinden sonra sıra yayın 
organlarının niteliRine açıklık kazan
dırmaya geliyor. 7 Gün, bu alanda da 

HAIEa vf YORUM ouqlsI ızmit : Yu-.ıf ALTINTAŞ 
Iıtıınbul : Hacı KAHTARCI 

Uenel Yayın Yönetmeni: 
Oıman SAKALSIZ 
Yazı Kurulu' 
UmurOOŞKUN 

ıZmir : Aydan GWIlC.AıJ 
EıkişeIıir : Vedat B1.n.nNOOLU 
Burso : �KOÇ 
Adana : <Ayhun CAN 

geri kalmayıp .büyük açıklıklar getiriyor. 
örneR'in "TEP'nin yayın organı, Orün 
isimli bir aylık dergidir." 

7 Gün'ün yazan daha sonra sırası ile 
gençlik örgütleri 
kaldırıyor : "Ankara Yüksek öArenim 
Derneli'nde (AYöD) önceleri Tijrkiye 
Sosyalist Partisi etkendi." Bu sözlerle 
Türkiye Sosyalist Partisi isminde yeni 
bir parti daha keşfedilerek solda sanıldı. 
Rı gibi 5 deRii, 6 parti olduRu kanıtlanı
yor. 

Genç Sosyalisller Birligi (GSB)nin 
ise "görünüşü itibanyle sosyal demokrat, 
ama yapısı Itibariyle sosyalist" oldugu. 
nu Ise yine 7 Gün'ün yayınından öRrenl
YONZ. 

7 Gün dergisinin getirdiRi bu büyük 

YON�TIM, 
Konu.r Sokak ıSıR K�alay 
Anbn. Td: 17 tS Si 
ISTANBUL BOROSU: 
rtyq:toti Cad. 21'1 Çemberlilaf 

açıklıklar yalnızca 
neRi n 7 Gün 
mesi üzerine. 
çek'ln babası 
likle sanıldıRı 
eski milletvekili 

TürkiTürkiTürk ye'de 
almak, kilUerln 
na ortayı çJkanlar, 
basıp yayanlar 
daıar. 

Ancak, 7 
rak 7 Gün'ü de 
nuç ilişkisine 
bölünmU, oldu", 
KüçümsendlRI 
gösteriliyor. 

ILAN KOŞULLARI, 
ku "" ... 

KOŞULLARI, 
ku "" ... 

KOŞULLARI, 

At" Kap" 
Iç .yralarda 



DURARAK GERiLEYENLER 
fALÇiN KaçaK 

DUr.lr.Jk gerileyenler var. Hareket ilerliyor.lıerleyen harekete, bekledik
leri duraklan bakanlar var. Bir istasyondan ayrılan trene bakanlar gibi. Hare· 
keti gittikçe küçük görüyorlar. Hareket gittikçe büyüyor. Hareketin içinden 
bakanlar, durağın gittikçe gerilediğini görüyor. Durakla birlikte durakla beko 
liyenler de geriliyor. Türkiye'de durarak gerileyenleri" bulundugu bir dönem 
yaşanıyor. Başlaı ülkelerde de yaşanıyor. Tarihte de yaşandı. 

Ne dun.k, ne de duraku bekleyenler. Sosyalist harekete, ne duraklan 
bakılabilir, ne de durarak gerileyenleri" bakış"açısı geçerli olabilir. Sosyalist 
harekete ancak içinden bakllabHir. Çünkü içinden bakıldığı zaman bütünlüğü 
kavranabilen tek süreç, sosyalist harekettir. Çünkü sosyalist hareket, kuram, 
eylem ve parti bütünl�ğünden oluşur. Bu bütünlük olmadan, hiç bir bütünlüğü 
kavramak mümkün değiL. Bu bütünlük olmadan ne sosyalist hareket, ne de sos
yalist hareketin içinde geliştiği toplumsal somut anlaşılabilir. Bu bütünlük ol
madan, hiç bir somut çözümleme ve hiç bir somut eylem biçimi geliştidie
mez. Çünkü bu bütünlük olmadan geçerli doğrular bulunamaz. 

Sosyalist hareketi götürenlerin dahi olması gerekmez. Böylesi bir bekle
yiş, yanılgıların en büyüğü. Böyle bir bekleyişin haklı bir gerekçesi de yok. 
Çünkü hareketin kendisi yeteri ölçüde yaratıcı. Büyük ve büyütücü olan. hare
ketin kendisi. Örnekleri ortada. 1975 Ekim seçimlerinin bir referandum oldu
ğunu Türkiye Işçi Partisi ortaya attı. Seçimlere girerken, seçimlerin iki büyük 
rakip partisi, istemeyerek de olsa, referandumu kabul etmek zorunda kaitil. 
Bu bir zorunluluk oldu. Çünkü. Türkiye'de sınıfsal gelişme, Türkiye'yi siyasal 
bir referanduma zorladı. 

Referandum kavramı, basit bir formülasyon olmaktan çok uzak. Bunun 
günün somut koşullarında yaratıcı bir çözüm olduğunu kabul etmek gerek. Bu 
çözümün her zaman için geçerli olduğunu ve geçerli olabileceğini düşünmek 
için hiç bir neden yok. fakat bu çözümün, "Halk Partisi varken sosyalist par
tiye ne gerek var" diyenleri de Halk Partisi'nin varlığı karşısında, kendisine ve 
hareketin derinliğine güvensizlikle, ne yapacağını şaşıranıarı da güç bir duru
ma soktuğu nu kabul etmek zorunlu. Bu çözüm, sosyalistlerin kendine güveni
ni ve sosyalist hareketin saygınlığını artırıcı bir çözüm oldu. Bu çözüm, kuram 
ve eylem ile parti bütünlüğünden doğdu. B' u çözümle sosyalist hareket önün
deki bUyük bir sorunu,.büyük bir ileri adıma dönüştürdü. Yeni durumlarda ye
ni çözümlere ışık tutacak bir deneyim kazandı. 

"MC Düşürülmelidir" kampanyasını Türkiye Işçi Partisi açtı. "Etin ne, 
budun ne ki 'MC DUşUrtllmelidir' kampanyası açıyorsun" diyenler de bu kam
panyaya katılmak zorunda kaldı. Kampanyaya katılırken de, "TIp, MC'nin 
dUJtceiini amadığı için bu kampanyayı açtı" diyecek ladar kendinden geçti. 
Milliyetçi Cephe'nin düşürülmesi için kütle eylemlerinin YoAunlaştırılmasl ge
rektiğini ilk kez TIp açıkladı. Şimdi türkiye sosyalist hareketini "param par
ça" görenler de, kütle eylemlerinin yoğunlaştırılmasının tek çıkar yol olduğu
nu söylemeye başladı. Sosyalist hareketin gUcü ile hareketin çözümlerini 
kabul etmek zorunda kaldılar. 

Bunlar ortaya çıkanların bir bölümü. Herkesin görebildikleri. Görülebi
lenlerin, durakta bekleyenler iÇın şaşırtıcı oldu�unda kuşku yok. Kuşku ol
maması gereken bir de şu: Geride kalanlar kişiler değil, akımlar. Bu daha önce 
yazıldı. Şimdi daha açık oluyor. Açıklık şurada: Geride kalma, sosyalist hare
ketin işlevini ve sosyalist potansiyelin derinliğini anlayamamaktan ileri geli
yor. Bu açıklığın ortaya çıkması ise sosyalist hareketin gücünü artırıyor. Çün
kü açıklığı görmek ve kabul etmek, yaratıcı bir içeriAe sahip. Kişileri ve kişi
likleri aşan bir olgu. 

Yalnız du;akta bekleyenleri daha da geriletmek ısteyen bir eğilim var. 
B� e�ilim aslında sosyalist hareketi durdurmak istiyor. Bu eAnimin sözcUlüğü
nü, seyrederek uzaklaşanlar yapıyor. Bunlar durakta bekleyenlere, sosyalist 
�;,reketten 12 Mart öncesinde tasfiye olanlara, her Ufkede sosyalist hareketin 

dışına itilmiş maoist, troçkist ve goşist eğilimlere bakarak, sosyalist hareketin 
bölünmüşlüğünden dem vu�uyor. Görünüşe göre çok üzülüyorlar. ÜzüntÜıerini 
sık sık "beş sosyalist partimiz var" diyerek dile getiriyorlar. Evinin rahat kol
tuğunda piposunu tüttürüp kedisinden söz ederken "şimdi beş ya"rumuz var" 
diyen hümanist aydınları hatırlatıyorlar. Hem seviniyorlar. Hem de üzülüyor
lar. 

Kaçınılmaz bir durum. Bir yanda Halk Partisi var. Diğer yanda sosyalist 
hareket. Elli yılı aşan Cumhuriyet tarihi, Halk Partisi'nin güven verici bir li
man olduğunu gösteriyor. Türkiye'de karanlık bulutlar yoğunlaşıyor. Ama 
Tüı:kiye'nin bir sosyalist potansiyeli ve kaçınılmaz olan bir sosyalist geleceği 
var. Bu ikisi arasında·da, Halk Partisi ile sosyalist hareket arasında da, bir kar
yer var. Bu karyer, solun sözde bölünmüşlüğünü üzüntü ile seyredip sosyalist 
hareketten uzak durmakla mümkün. Kaçınılmaz olan da bu. 

Önce mantıksal tutarsızlıklar. Birincisi, hiç bir ülkede beş gerçek sosya
list parti olmaz. Bu yüzden, "Beş sosyalist partimiz var" demek, bırakınız sos· 
yalist olmayı, sosyal bilimlerle en küçük bir yakınlıkla bile bağdaşmaz. Ikinci
si. bir kaç kişinin bir araya gelip bir yer kiralayıp bir tabela asmasıyla da' parti 
olmaz. Parti olabilmek için güçlenmek ve etkinliği artırmak gerek. Bunlara 

"bakmadan, ya da bunları görmezlikten gelerek, "beş partimiz var" demek ger
çeklerle bağdaşmaz. üçüncüsü, maoist, troçkist ve goşist grupçuklar, ıtalya'
da, Almanya'da, Fransa'da ve Portekiz'de de var. Bu ülkelerin hiç birinde ne 
sosyalistlerin ne de "demokrat" aydınların, bu grupçuklara bakıp, "sol bölÜn
müştür" dediği görülmez. Türkiye'de sosyalist hareket, kendi potansiyelinin 
sınırına ulaşınca bile bu tür grupçuklar olacak. Etkinlikleri çok azalacak. Ama 
olacak. Tabelaların bir bölümü de, belki, hatıra olarak asılı kalacak. Sosyalist 
hareket! uzaktan seyredenlerin, mevcut gelişmeler karşısında, gelecek günler
de de malum teranelerini bırakacaklarını gösteren işaretler pek zayıf. 

Artık önemini de yitiriyor. Demokrasi mücadelesi ile sosyalist mücade
lenin kenetlenmesi, daha belirgin ve daha açık bir nitelik k'azandığı için. Sos· 
yalist hareketi uzaktan seyredenler, sosyalist hareketin gücüne olduğu kadar 
karşılaştığı sorunlara da uzaklar. Bugün sosyalist hareketin sorunları, demok
ratik mücadelenin güçlüklerinden ayrı düşünülemiyor. Demokratik ve sosyalist 
mücadelede, işçi sınıfının vazgeçilmez yeri belli. Ama bu yer, öğrencilerin ve 
diğer küçük burjuva kesitlerinin hiç bir yere sahip olmadı�ı anlamına gelmez. 
Öğrenciler de dahil demokratik kiitle örgütleri, bir kenara atılamaz. Buralarda 
goşist. maceracı eğilimlerin varlığı, bu güçten yararlanılmaması sonucunu do
ğurmaz. Goşist eğilimler, öğrenciler de dahil demokratik kütle örgütlerinin, 
demokrasi mücadelesinde, bir güç kaynağı oldu�u kadar bir güçlük'ka,yna�ı 
olduğunu da ortaya çıkarıyor. 

Güç kaynağını de�erlendirmek ve artırmak,' goşist: maocu ve troçkist 
eğilimlerle mücadele etmeye ba�lı. Yalnızca polis hikayeleri anlatmakla ve 
arada bir "uslu durun" demekle, mücadelenin kazanılamayaca�ı artık anlaşıl
mış olmalı. Sosyalist hareketi uzaktan seyredenlerin, seyrederken daha da 
uzaklaşanların, şimdiye dek, bu tür eğilimlerle mücadele ettikleri görülmedi. 
Görülmez de. Çünkü karyerizm, buna da engeL. Bu mücadeleyi de sosyalist ha
reket yapıyor. Sosyalistler yapıyor. Ve ancak sosyalisler yapabileceği için de 
bu mücadelede her gün yeni bir başarı elde ediliyor. 

Bu mOcadelede başarı elde edildiği için faşist tırmanma, istediği ölçüde 
provokasyon yapamıyor. B ugün faşist oyunların içinde olanlar bile şiddetin 
faşistlerden geldiğini kabul ediyorlar. Bu kabulün yanına, kendilerinin de 
inandıkları konusunda kuşku yaratan kelimelerle, solu da ekliyorlar. fakat 
1 2  Mart öncesindeki "kamu oyunu'" yaratmakta güçlük çekiyorlar. faşizm 
tr.ıgahlayıcılarının karşılaştığı bu güçlnk, sosyalist hareketin gücünden ileri ge

Durarak gerileyenler bunu görüp şaşırıyorlar. Seyrederek uzaklaşanlar 
ise görmezlikten geliyor. Bu kadar fark da çok normaL. 
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uzaklaşanlar yapıyor. Bunlar durakta bekleyenlere, sosyalist 
öncesinde tasfiye olanlara, her Ufkede sosyalist hareketin 

tuğunda piposunu tüttürüp kedisinden söz ederken "şimdi beş ya"rumuz 
diyen hümanist aydınları hatırlatıyorlar. Hem seviniyorlar. Hem 
lar. 

Kaçınılmaz bir durum. Bir yanda Halk Partisi var. Diğer yanda 
hareket. Elli yılı aşan Cumhuriyet tarihi, Halk Partisi'nin güven 
man olduğunu gösteriyor. Türkiye'de karanlık bulutlar yoğunlaşıyor. 
Tüı:kiye'nin bir sosyalist potansiyeli ve kaçınılmaz olan bir sosyalist geleceği 
var. Bu ikisi arasında·da, Halk Partisi ile sosyalist hareket arasında 
yer var. Bu karyer, solun sözde bölünmüşlüğünü üzüntü ile seyredip 
hareketten uzak durmakla mümkün. Kaçınılmaz olan da bu. 

Önce mantıksal tutarsızlıklar. Birincisi, hiç bir ülkede beş 
list parti olmaz. Bu yüzden, "Beş sosyalist partimiz var" demek, 
yalist olmayı, sosyal bilimlerle en küçük bir yakınlıkla bile bağdaşmaz. 
si. bir kaç kişinin bir araya gelip bir yer kiralayıp bir tabela asmasıyla 
olmaz. Parti olabilmek için güçlenmek ve etkinliği artırmak gerek. 

"bakmadan, ya da bunları görmezlikten gelerek, "beş partimiz var" 
çeklerle bağdaşmaz. üçüncüsü, maoist, troçkist ve goşist grupçuklar, 
da, Almanya'da, Fransa'da ve Portekiz'de de var. Bu ülkelerin 
sosyalistlerin ne de "demokrat" aydınların, bu grupçuklara bakıp, 
müştür" dediği görülmez. Türkiye'de sosyalist hareket, kendi 
sınırına ulaşınca bile bu tür grupçuklar olacak. Etkinlikleri çok azalacak. 
olacak. Tabelaların bir bölümü de, belki, hatıra olarak asılı kalacak. 
hareket! uzaktan seyredenlerin, mevcut gelişmeler karşısında, gelecek 
de de malum teranelerini bırakacaklarını gösteren işaretler pek zayıf. 

Artık önemini de yitiriyor. Demokrasi mücadelesi ile sosyalist 
lenin kenetlenmesi, daha belirgin ve daha açık bir nitelik k'azandığı 
yalist hareketi uzaktan seyredenler, sosyalist hareketin gücüne 
karşılaştığı sorunlara da uzaklar. Bugün sosyalist hareketin sorunları, 
ratik mücadelenin güçlüklerinden ayrı düşünülemiyor. Demokratik 
mücadelede, işçi sınıfının vazgeçilmez yeri belli. Ama bu yer, öğrencilerin 
diğer küçük burjuva kesitlerinin hiç bir yere sahip olmadı�ı anlamına 
Öğrenciler de dahil demokratik kiitle örgütleri, bir kenara atılamaz. 
goşist. maceracı eğilimlerin varlığı, bu güçten yararlanılmaması 
ğurmaz. Goşist eğilimler, öğrenciler de dahil demokratik kütle 
demokrasi mücadelesinde, bir güç kaynağı oldu�u kadar bir güçlük'ka,yna�ı 
olduğunu da ortaya çıkarıyor. 

Güç kaynağını de�erlendirmek ve artırmak,' 
eğilimlerle mücadele etmeye ba�lı. Yalnızca polis hikayeleri 
arada bir "uslu durun" demekle, mücadelenin kazanılamayaca�ı 
mış olmalı. Sosyalist hareketi uzaktan seyredenlerin, seyrederken 
uzaklaşanların, şimdiye dek, bu tür eğilimlerle mücadele ettikleri 
Görülmez de. Çünkü karyerizm, buna da engeL. Bu mücadeleyi de 
reket yapıyor. Sosyalistler yapıyor. Ve ancak sosyalisler yapabileceği 
bu mücadelede her gün yeni bir başarı elde ediliyor. 

Bu mOcadelede başarı elde edildiği için faşist tırmanma, istediği 
provokasyon yapamıyor. B ugün faşist oyunların içinde olanlar 
faşistlerden geldiğini kabul ediyorlar. Bu kabulün yanına, kendilerinin 
inandıkları konusunda kuşku yaratan kelimelerle, solu da ekliyorlar. 
1 2  Mart öncesindeki "kamu oyunu'" oyunu'" 
tr.ıgahlayıcılarının karşılaştığı bu güçlnk, sosyalist hareketin gücünden 

Durarak gerileyenler bunu görüp şaşırıyorlar. Seyrederek 
ise görmezlikten geliyor. Bu kadar fark da çok normaL. 



DEMOKRASi 
MÜCADELESi, 
ECEViT-CHP 

GeçtiAimiz haftanın Salı günü CHP 
ortak grubunda konuşan Bülent Ecevit, 
sennayenin beylik bir taktiline deAinir
ken şunlan söylüyordu: 

"- Bizi ve genellikle sol güçleri ve 
demokratik güçleri, sınınnı kendi çiz
dikleri dar mücadele ajanı içinde bir aç
maza, bir çıkmaza sürüklemek isteme k
tedirler ... " 

Ecevit'in özellikle son bir yıldır "sı
nama - yanılma "Iarla ulaştlAı bu nokta 
ilginçti. 

Aynı Ecevit, geçen yıl yasal TOB
DER toplantılanna karşı çıkarken ve 
MC'nin bir hayli işine yarayan "Gölge 
etmesinler" sözünü ederken neler kay
bedildiCinin herhalde farkına vanyordu. 

Demokratik mücadelede zaman za
man fahiş yanlışlıklann ve yetersizlik 
örneklerinin itirafı anlamına gelebilecek 
bu sözleri, Ecevit'in Vatan gazetesine 
verdili bir demeç tamamladı. 

CHP Genel Başkanı, "Faşizan tır· 
manışı önlemek için işçilere büyük 
ödevler düştüCünü" belirtiyor ve şöyle 
devam ediyordu: 

". Sendikalar, anayasal ve yasal hak
larını daha etkin biçimde kullanarak, dü
zendeki çelişkileri ve l.aanarı zorlamalı 
ve anayasaml1.ın da gere�i olan yeni ve 
adaletli düzene bir an (ince geçilmesini 
kaçınılmaz ve ertelenmez duruma getir
melidirler ... " 

OK VE I1EDEF 

Ecevit'in süzlrri hedefi bulmakta 
gecikmedi. Rir cUn sonra AP ortak gru
bu toplandı vc Sülryman Dl'mirf'1 kürsü. 
de endişeicEini şilylr dile getirdi: 

Eceujı: Soldaki gücün {arkında 

Ve Demirel ekliyordu: 
"- MeşruluA:un ve hukukun dışına 

çıkan bir muhalefet anlayışıyla memle
ketin karşıkarşıya gelmesi büyük talih
sizliktir!" 

Demirel'in asıl duyduCu endişe, ana 
muhalefeti kendi çizdiCi sınırlar içinde 
tutamamasıydı. 

Antidemokratik güç ve yöntemlerle 
ülkeyi bir dikenli teL yuma�ı haline geti· 
ren gerici MC iktidarının büyük başı, 
"Bu Anayasa ile bu memleket idare edil
mez" sözünün sahibi olduCunu unuttur
maea çalışıyor, "meşru"luktan,· "hu
kuk"tan ve "Anayasal düzen"den söz 
ediyordu ... 

Doerusu bu saatten sonra, demok
rasi düşmanlılımn, hukuk kaçkınlıeının, 
terör tezgahtarlı�ının simgesi durumuna 
gelen MC'nin büyük başı'mn alıından 
dökülen nanelere kimsenin kulak astılı 
yoktur ... 

OK'UN öBÜR UCU 

Demirel'in kuşkularının dayanaeı 
öyle görünmektedir ki, ana muhalefet 
genel başkanının son bir yıldır demokra
tik mücadele deneylerinden çıkardı�ı so
nuçlar ve dolru yaklaşımlardır. 

Et:evit'in grup konuşmasında özel
likle şu bölüm de ilginçtir: 

"- Rizim için çi1.meye çalıştıklan, 
bizi ve bütün solu, bütün demokratik ve 
ilerici güçleri içine hapsetmeye çalıştık
ları dar mücadcle alanında zaman zaman 
karşıml?3 sol gi'ıriinlülü ba?ı grupları Çı' 
kararak oyuna getirmek istiyorlar." 

Ecevit, konuşmasının bu bölümün
de, daha başka bir tehlikeye işaret edi
yordu. Parti içinde mücadeleyi "içerden 
ve arkadan güçleştirrnek ve engellemek 
isteyenlerin" varlıCma da de�iniyordu. 

Bu bölüm gerçekten ilginçti ve CHP 
içinde "hakiki sol" damgalı bir kaç kişi
nin özellikle son günlerde gözlenen giri
şimleriyle kenetlenince, Ecevit'in ne de
mek istedi�ikolaylıkla anlaşılıyordu ... 

MC iktidanna, terör ve şiddet ge· 
rekçeleri hazırlama gücü veren kimi kü· 
çük "sol" gruplann, CHP sırtında da Ca
aliyet alanları arama çabalarıyla, Ecevit '_ 
in uyansı çakışıyordu ... 

"ÇENGEL HAREKATı" 

Bu arada gene merkez yönetimi ta
rafından uygulamaya sokuıaca�ı sanılan 
bir başka girişimden söz etmek gereke
cektir. CHP içinde "Çengel harekatı" 
olarak tammlanan girişim, parti mürettiş 
sayısında düşünülen artırmadır. 

Parlamenterlerden oluşacak. parti 
müfettişi sayısının 70 civarında olacalı 
söylenmektedir. 

Parti müfettişiilinin örgüt delegele· 
rinin kurultaya hazırlanmasında laşıdı�ı 
güç ve önem açıktır. Burada da çengt!lin 
bir ucu örgüte bir ucu da 189 kişilik 
meclis grubuna takıimaRa çalışılmakta· 
dır. Parti cazibesi mevcut 60 
sayısına acaba kimleri çekebilir'? "Çen
gel harekatı" öncesinde yapılan hesap 
budur ... 

BA Y KA L KLlCI... 

CI-IP içindeki Baykal kBeine gelin
ce. �erkez yönetiminden, "Demokratik 

kliline omuz vermesiyle dü,ürülen Bay
kal ve arkadaşlan, "Topuz tehlikesine" 
karşı, ,Imdi genl, bir derlenme, topar
lanma çabası sürdürmektedir. 

Baykal grubu, fonnülüne itiraz edi
len Genç·Koç-K.ınkoeıu grubuna centil
mence el uzatmıştır. Ancak (Genç-Koç_ 
Kınkoeıu) şeklinde ifade edilmeıi adeı 
olan grubun, adından da anla4ılacalı 
üzere iç uyumu bir hayli tartilimalıdır. 
Süleyman Genç'in, parti örgütünün ya
maç ve eteklerinden aldıeı güçle bloklar 
arasında daha balımslZ kalmala çalıştı
eı söylenmektedir. 

Grubun formüle edilen adına ismini 
veren Genç'e, Baykal grubundan uzatı
lan el, karliılık bulacak mıdır, bulmaya
cak. mıdır'? Bu soruyu, Eyübollu-Topuz 
grubunun izleyeceli politikanın bqanh 
olup olmaması cevaplandıracaktır. Mer
kez yönetimi, kurultay yapısını kendi il
tediRi dolrultuda biçimlerne başanu 
kaydederse, daha dolrusu bu yolda be
lirtiler yolunlaşırs8 belli koşullarla bir 
beraberlik "kaçınılmaz" gibi görünmek
tedir ... 

Baykal bloku, her ne kadar Meclil 
grubunda belli bir güce sahipse de, arka
da bir yılın başanslZlık, beceriksizlik 
örnekleri ile yaralıdır. 

Başarısız bir Maliye bakanlılından 
sonra "soluk" bir merkez yönetici örne
Ri veren Deniz Baykal'ın en büyük han
dikapı örgütle ilişkilerinin cılızlıfı hatta 
kopukluIudur. 

Genel Sekreterlile iddialar besleyen 
Deniz Baykal ile "merhabatldan öte he
nüz iki satır konuşma mazhariyeüne 

.erişmemiş milletvekilleri vardır. Deniz 
Baykal 'ın kurmay arkadaşı Prof. Haluk 
Ulman 'ın akademik zırhı ise kablılını 
korumaktadır. Böylesine bir katılıkla ne 
gruba ne de örgüte yanaşmak mümkün 
olmamaktadır. 

Baykal-Ulman katiyeriımi bu gru. 
bun şansını ciddi ölçüde ve olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

VE BAKIYE 

Geriyesayısal toplamlan "15 kadar" 
denen ve rormüle edilişine itirular yö
neltilen Genç-Koç-Kınko�lu grubu kal· 
maktadır. 

Gruba ismini veren fakat ne oranda 
grup içinde oldueu kuşku götüren Sü
leyman Genç'in özellikle son günlerde 
"balımsız" görünmeye dikkat gösterdi
Cini ifade edenlerin yanısıra, gruptan 
kopamıyaca�ım ileri sürenler de mevcut
tur. 

Parti içinde ve dışında izledili 
"kuşku verici" tavırlar dolayısıyla yal· 
mzlaşan Şükrü Koç'un da, artık bu ıpu. 
ba, salt ad vermekten öte anlam lqıma
dılını ileri sürenler ço�unlukllıdır. Ece
vit'in deyimiyle "sol görüntütü" Çıltrt· 
kan gruplarla parti dışında kurdulu Ol,· 
kiler cümle alemin malumudur. 

"- Soruyorum, hangi nlt'şru 
hangi meşru yöntemle mlrn d('
j!iştirrccksiniz? Bugünkü Anayasa düz('
ııini fiilen nasıl de�iştirct:(.'ksiniz.'! .. " 

Sosyalisııer, her demokralik müca
dele mevziinde, sosyal demokraLların tu
tar5lzllğında, yukardaki sözlerin 

anlamı lrkrarlamış Vf' onları 
uyarmışlardı. sol" diye anılan grubun 
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Sülryman Dl'mirf'1 kürsü. 
dile getirdi: 

Eceujı: Soldaki gücün {arkında 

Ve Demirel ekliyordu: 
"- MeşruluA:un ve hukukun dışına 

çıkan bir muhalefet anlayışıyla memle
ketin karşıkarşıya gelmesi büyük talih
sizliktir!" 

Demirel'in asıl duyduCu endişe, ana 
muhalefeti kendi çizdiCi sınırlar içinde 
tutamamasıydı. 

Antidemokratik güç ve yöntemlerle 
ülkeyi bir dikenli teL yuma�ı haline geti· 
ren gerici MC iktidarının büyük başı, 
"Bu Anayasa ile bu memleket idare edil
mez" sözünün sahibi olduCunu unuttur
maea çalışıyor, "meşru"luktan,· "hu
kuk"tan ve "Anayasal düzen"den söz 
ediyordu ... 

Doerusu bu saatten sonra, demok
rasi düşmanlılımn, hukuk kaçkınlıeının, 
terör tezgahtarlı�ının simgesi durumuna 
gelen MC'nin büyük başı'mn alıından 
dökülen nanelere kimsenin kulak astılı 
yoktur ... 

OK'UN öBÜR UCU 

Demirel'in kuşkularının dayanaeı 
öyle görünmektedir ki, ana muhalefet 
genel başkanının son bir yıldır demokra
tik mücadele deneylerinden çıkardı�ı so
nuçlar ve dolru yaklaşımlardır. 

Et:evit'in grup konuşmasında özel
likle şu bölüm de ilginçtir: 

"- Rizim için çi1.meye çalıştıklan, 
bizi ve bütün solu, bütün demokratik ve 
ilerici güçleri içine hapsetmeye çalıştık
ları dar mücadcle alanında zaman zaman 
karşıml?3 sol gi'ıriinlülü ba?ı grupları Çı' 
kararak oyuna getirmek istiyorlar." 

Ecevit, konuşmasının bu bölümün
de, daha başka bir tehlikeye işaret edi
yordu. Parti içinde mücadeleyi "içerden 
ve arkadan güçleştirrnek ve engellemek 
isteyenlerin" varlıCma da de�iniyordu. 

Bu bölüm gerçekten ilginçti ve CHP 
içinde "hakiki sol" damgalı bir kaç kişi
nin özellikle son günlerde gözlenen giri
şimleriyle kenetlenince, Ecevit'in ne de
mek istedi�ikolaylıkla anlaşılıyordu ... 

MC iktidanna, terör ve şiddet ge· 
rekçeleri hazırlama gücü veren kimi kü· 
çük "sol" gruplann, CHP sırtında da Ca
aliyet alanları arama çabalarıyla, Ecevit '_ 
in uyansı çakışıyordu ... 

"ÇENGEL HAREKATı" 

Bu arada gene merkez yönetimi ta
rafından uygulamaya sokuıaca�ı sanılan 
bir başka girişimden söz etmek gereke
cektir. CHP içinde "Çengel harekatı" 
olarak tammlanan girişim, parti mürettiş 
sayısında düşünülen artırmadır. 

Parlamenterlerden oluşacak. parti 
müfettişi sayısının 70 civarında olacalı 
söylenmektedir. 

Parti müfettişiilinin örgüt delegele· 
rinin kurultaya hazırlanmasında laşıdı�ı 
güç ve önem açıktır. Burada da çengt!lin 
bir ucu örgüte bir ucu da 189 kişilik 
meclis grubuna takıimaRa çalışılmakta· 
dır. Parti cazibesi mevcut 60 
sayısına acaba kimleri çekebilir'? "Çen
gel harekatı" öncesinde yapılan hesap 
budur ... 

BA Y KA L KLlCI... 
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Oçlü'nün son ismine geli�ce. İnönü· 
Ecevit mücadelesinin unutulmaz emek 
sahibi Kamil Kınkoeıu politikayı "uzun 
vide" içinde düşünmekte ve biraz da 
bununla yetinmektedir. Politik harilası 
bulanık Koç ve zigzag'h YÖl'Ünge sahibi 
Mustafa Ok ile zaman zaman banşarak 
kurdugu beraberlikler Kırıko�lu'nu çok 
dar bir kadro içinde dondunnuş görün· 
mektedir. 

MÜCADELEDE BILEŞKE 

Sosyal Demokrat ana muhalefet, 

Genel Başkanları alzıyla geç de olsa, de· 

mokratik güçlere saygısını dile getiriyor 
ve parlamentoda ciddi bir muhwefet gö· 

revinin zorunlululuna inanmaya başlı· 
yordu ... 

Ecevit'in alzından dile getirilen söz
ler doeruydu. Ama bu girişimler nere
den ve nasıl başlayacaktı? .. 

CHP Genel Başkanı girişimlere baş
Iandıeını da söylüyordu. Ecevit'e göre 
"Merkez Yönetim Kurulu son günlerde 
bu çalışmaJara başlamıştı" bile! 

Buraya bir nokta ve giderek bir çok 
soru işareti koymak gerekecektir. Çünkü 
CHP içinde son günlerde olup bilenler, 
Ecevit 'i doerulamaya olanak vennemek· 
te, parti içindeki daJgaJınma amaçlanan 
girişimleri büyük oranda etkilemektedir. 

Bu olgunun nedenleri, niçinleri, 
parti içindeki çeşitli kliklerin aezıyla 
çeşiUi biçimlerde ifade edilmektedir. 

KLlKLER VE ISIMLER 

Kaba görünümüyle Eyüboelu-Topuz. 
Baykal, ve Genç.Koç·Kınkollu uç ver
meleriyle ortaya çıkan harita. bloklar 
ati.S1:ıda direksiyon kuııanan Turan Gü· 
Deş ile gene bloklar arasındaki kararsız 
gruplarla tamamlanmaktadır ... 

Halen Merkez Yönetimini elinde 
bulunduran ve sermaye sözcülerince 
"Sıhhat işareti" anlamına gelen Eyübol· 
lu-Topuz kliei, Meclis grubu içinde yak· 
laşık 60 kişilik bir toplamı elinde bulun
durmaktadır. 

189 kişilik Millet Meclisi grubunda 
bu sayı güçten çok, güçsüzlülü vurgulasa 
bile Merkez yönetimini elinde bulundur· 
ma avantajına sahiptir. örgüt haritasında 
gerekli rötu,lan yapma yetki ve silahla
nna maliktir. 

TOPUZ'UN ELINDEKI TOPUZ 

SÖZÜ edilen yetki ve silahlar, henüz 
tarihi saptanmayan Büyük Kurultay'ın 
yapısını ve delege alırlıeını etkileyecek 
gücü Merkez yöneticilerine saRIamakta
dır. 

Nilekim Merkez yöneticileri bu yol
da ilk ve önemli bir girişimi Ankara 
Çankaya tıçesinde uygulamayı dene. 
mekledirler. 6 bin dolaylarında partili. 
nin kayıtlı buiunduRu Çankaya ilçesin
de yapılacak delege seçimi öncesinde 
üyeler leker teker dikkaUe gözden geçi
rilmekle ve "bizden olanlar olmayanlar" 
tartısına vurulmaktadır ... 

Su ilçede 700'ü aşkın üyenin parti 
ile ilişkilerinin kopanidıRı söylenmekte. 
dir. 

Bu konuda diler bir Önemli gelişme 
ıstanbul'da gözlenmektedir. "Gölge Ge. 
nel Sekreter" olarak tanımlanan Ali To. 
puz'un İstanbul'da, kendisine baRIı�mili. 
tanıara hazırlattıRı bir bildiri ilginçtir. 

Parti içinde sa�lıklı, dürüst ve de
mokrat tavırlarıyla dikkati çeken bazı 
genç ıstanbul milletvekilleri, Ali Topu?'
un emri ve militanIann diliyle "Halk 
düşmanı" ilan edilmişlerdir . .. 

Önceki ay Beşiktaş ilçesinde yapı. 
lan bir toplantıda birdenbire ortaya Çı' 
karılan bildirilerin hedefi açıktır. 

Yönetimden örgüte doeru kuşakla
nan yan m dairenin bir ucu sermayeye 

güven verirken, diRer ucu keskin sirke 
akıtmaktadır ... 

Ankara ve ıstanbul'dan taşraya doe· 
ru yayılan Merkez yönetim operasyonu, 
yarım dairenın, örgütün yapısına 
deeişik biçimlerde kullanılacaeını gös· 
termektedir. 

GÜNEŞ VE TARAFSıZLAR 

Bu arada bloklar arasında direksi
yon kullanan 'l\ıran Güneş ise yolculu· 
Ru Genel Sekreter ueraeına vardıracak 
gedikleri aramaktadır. Bütün kliklerin 
ortak deyimiyle "Artık bitti" diye nite· 
lenen Güneş, "Herkesin kula�ına küpe 
olacak" bir dersin stratejisiyle meşgul
dür ... 

CHP içinde hiç bir kliein damga· 
sını taşımayanlar oldueu gibi, hiç deRiI
se damgalı görünmekten kaçınanlar da 
vardır. Bunlar arasında bugüne kadar 
parlamento içinde etkin ve gerçekten 
sa�lıklı parlamenterlik görevi yapanlar 
mevcuttur. Böyle CHP'liIer içinde, par· 
tiyi etkin demokratik mücadeleden alı
koyan itişmeleri gereksiz ve zararlı bu
lanlannyanısıra, bugüne kadar CHP için· 
de "Ecevit'den daha tutarlı ve daha ilc· 
rici" kimse göremediklerini ifade eden
ler de vardır ... 

PRlz VE KORDON 

Bütün bu görünümüyle CHP, cereya
na tutulmuş bir yapıyı yansıtmaktadır_ 
Partiyi, demokrasinin korunup, yerleş
tirilmesi mücadelesinden alıkoyan, en
gelleyen etkinlikler üzerinde iki nokta 
rol oynamaktadır: 

hki, sermayeye güvence verme giri
şim ve teslimiyetçmgi, ikincisi ise somut 
ve güncel demokratik hedefleri şaşırtma 
laktili... Burjuvazinin, sosyal demokrat· 
lık pirizine taktıgı kordonun iki ucu ... 

CHP, bu kordonu koparmak zorun
luluRunda. Demokratik mücadeleyi cid· 
di ve tutarlı ölçülerde yürütmenin başka 
çaresi yok. Taban bu gerçe�in yanında. 
Herşeyi Ecevit'den beklemenin partiye 
verdiei gerçek. Bunun başlıca sorumlusu 
Ecevit'in kendisi. Gruptan etkin bir par
lamento mücadelesi beklemesi yanlıştan 
dönme işaretleri taşıyor. Ancak bir pa
rantez açıp Merkez Yönetimine prim 
vennesi ise bir başka yanlış kapıyı çal
ması anlamına geliyor ... 

Ecevit'in demokratik mücadelede 
eriştiei tutarlılıea ve kaydettiei ileri aşa
maya CHP içinde erişen yok gibi. Do�
rusu bunun da sorumlusu Ecevit olmak 
gerekir. 

MC'DE BEKLEYIŞ 

Ana muhaleretLeki hava böyleyken, 
MC'de belli bir sessizlik görünüyor. 8 Ni. 
san kanlı saldınsını sinsi bir bekleme dö
nemi izliyor. Devlet kadroları üzerinde 
baskı ve kıyım, olaean bir işleyişte sürü. 
yor. 

AP çevrelerinde bastırılan bir sevin
cin yanısıra endişeler gÖZleniyor. Sevinç, 
Demirel'in, Hava Kuvvetleri Komutan. 
Iıeına yapılan atamada gösterdiRi karar
lılık ve taktikle ilgili. 

AP'liIerin bu konudaki duyguları 
şöyle noktalanıyor: "Demirel ve Seyri 
Öztijrk, eski bir Eskişehir macerasını 
ders vererek ödetliter '" " 

Bu arada endişeler de mevcut. 
GeÇtieimiz hartanın Perşembe günü 

Millet Meclisi'nde gündemdışı bir ko. 
nuşma yapan CHP Tokat Milletvekili 
ısmail Hakkı Birler'j diııleyen AP'lifer
den tek tepki gelmedi. 

Sirler, MC'nln "karanlık ve uçuru. 
ma" yol aldı�ını belirtirken süzlerini 
şöyle bitiriyordu: 

"Bu hükümet ve onun başı, SOnu 
karanlık ve uçurum olan bir yolun yol-

culu�undan. dönüimez noktaya griinme· 
den. vazgeçmelidirler! .. " 

Hükümet sıralarında kinısr yoktu vc 
genel kurulda başta AP'liIer olmak üzcre 
di�er MC milletvckilleri nı�frs almadan 
konuşmayı dinliyorlardı. 

Sirler, konuşmasını yapıp bitirdik
ten sonra meclise alelııcele Ulaştırma Ba· 
kanı Nahit Mrnteşe gell'cck ve iki cümle 
ile cevap verecekti. 

Menteşe'nin iki cümlelik cevabı 
şöyleydi: 

". Kuvvet Komutanlı�ına tayin yap· 
mak muhalefetin görevi deRiidir. Hu hü· 
kümetin yetkisi dahilinde bir meseledir; 
gerisi lahrikçilik olur ... " 

PASIFLER, AKTIFLER 

Cephe iktidarı antidemokratik suç 
baelanyla hergün pekişirken, kendi ba· 
kanlarının "icraatlarından" memnun 
olmayan AP'cje bir kıpırdanma gözlen· 
mektedir. 

"Pasif" olmakla suçlanan bazı AP' 
li bakanların deeiştirilerek yerlerine da
ha "aktif" unsurların getirilmesi isl.en
mektedir. Bunun anlamı açıktır. Kıyım 
ve şiddet uygulamasında arkadaşlarına 
oranla geri kalanların yerine bıçkınlar 
önerilmektedir. 

Kimdir başarısız AI"li bak'H1lar'! 
":ncrji ve> Tabii Kaynakhır H<tkanı 

Selahattin KılıÇ, Sosyal (:üvenlik Bakanı 
Mahir Ablum, Ticaret Bak ... nı ıı ... lil Ba
şol, Köy Işleri B<tkanı Vda Poynız, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi TOkoeıu, 
Gençlik ve Spor Bak.mı J\1i Ş('vki I':rek 
ve KülWr Bakanı Kı(kı Danışman ... 

Her biri bakanlı�ında şiddet estiren 
bu isimler hernedense "pasif' bulun
maktadır. 

Demirel'in ilke olarak şikayelleri 
benimsediei ancak kabinede böyle bir 
operasyon için meclisIerin tatile girme
sini bekledi�i ileri sürülmektedir. 

Aslında aynı şikayetler MSP için. 
de de mevcutlur. MSP'liferin hoşnut 
olmadıkları isimler arasında "Zaptiye 
nazır"ları gelmektedir. 

Sıkıyönelimi sa�layacak koşulların 
bir an önce Le?gahlanması ve sıkıyöneti
min Türkiye'ye indirilmesi görüşünde bir 
de�işiklik yoktur. Bu işlerle de. özellik
Le elinc Türkiye'nin asayişi emanet edi. 
len komandobaşı meşgul olmaktadır. 

Belli bir karanlılın arkasında yürü. 
tülen ortaklı�ın, içyüzünde yer yer lar· 
tışmalann yapıldılı ve özellikle MSP'nin 
bir "şaka" ile iskeleden kopmaması için 
"Laik Türkiye Cumhuriyeti" hatırlatma. 
sı yapılarak. dosyalara dosyalar eklen
di�i haberleri gelmektedir ... 

Cumhurbaşkanı 
Korutürk 
ve hukuk ayırımı 
Cumhurbaşkanı Korutürk'ün 23 Nisan Bayramı nedeniyle yayınladığı 

mesajda yeni bir hukuk kavramı ve ayrımı yer aldı. Bu kavram ve ayrım, son 

zamanlarda Türkiye'de yaşanılan gelişmeler içinde en önemlilerinden birisi. 

Bu kavram ve ayırım, Türkiye'de çok daha sakıncalı gelişmelere davarlik ola· 

bilecek nitelikte. Buna karşın, Cumhuriyet Gazetesi'ni" ağırlıAa sahip "Olay. 

ların Ardındaki Gerçek" sütunundan başka, üzerinde dunıın olmadı. Sırolar, 
Barolar Birliği, Türk Hukuk Kurumu, ilerici hukukçular, Cumhurbaşkanı'"ı" 
mesajında yer alan bu yeni ayırım üzerinde durmak gereğini duymadı. Anla
şılması gerçekten zor bir suskunluk. 

Cumhuriyet Gazetesi'ni" mesajı yayınladığı gün, "yeni bir hukuk 
anlayışı" ara başlığı ile verdiği kavram ve ayırım, .aynen şöyle: "Cumhurbaış
kanlarının da, Anayasa yeminlerine sadakat kuvveti ile sözünü ettiğim tehli
ke"i" önüne geçilebilectii düşünülmektedir. Günümüz şartları altında ortaya 
çıkan (bir iktidar hukuk anlayışı ile bir muhalefet hukuk anlayışı) arasındaki 
derin görüş ayrıllAı ise, Cumhurbaşkanlarınca temini istenen dengeyi salia
maya, müsait olmadığını gösıermektedir. Çünkü bu hukuk anlayışı farkı, 
iktidarla muhalefeı yer değiştirdikçe daima yer değiştirmekıedir ve yer 
değiştirecek görünümündedir." 

'Cumhurbaşkanı Korutürk'ün, MC'nin faşist tırmanm� .. ıı durdurmada 
etkisiıHği için yeni bir gerekçe aradığı anlaşılmaktadır. Yetkilerin yetersiz
liği gerekçesi, Cumhurbaşkanı'nın imzasını da taşıyan kararnameler dolayı. 
sıyla inandırıcıllğını tümden yitirmiştir. Hava Kuvvetleri eski komutanının 
emekliye ayrılması ve yerine bir korgeneralin atanması ve bu işlemlerde 
Koruıürk'ün tekzip edilmeyen etkinliği, yetkisizlik gerekçesini tümden 
eritmiştir. Cumhurbaşkanı, bu kez, yeni bir gerekçe ile ortaya çıkmış oluyor. 

Yeni gerekçe, Cumhurbaşkanı makamını ve Cumhurbaşkanlarının 
kişiliğini aşıyor. Cumhurbaşkanı, "iktidar hukuku" ile "muhalefet hukuku" 
diye yeni bir hukuk ayrımının varlığından söz ediyor. Hiç bir hukuk devletin. 
de, hukukun temel ilkelerine bağlı kalındığı sürece, böyle bir ayrımdan 
söz etmek mümkün olamaz. Böyle bir ayırım, hukuk dışı olan girişimlere 
"iktidar hukuku" ve iktidarların hukuk dışı eylemlerini belgeleyen hukuki 
itirazlara "muhalefet hukuku" demek ve böylece hukuk devleti ilkelerine 
ters düşen bir kavram kargaşasına dayanak sağlamak yollarını açar. Böylece 
de son derece tehlikeli gidişe ycni destekler yaraıır. 

iktidar ve muhalefet hukuku ayrımının hiç bir geçerliliAi yoktur. 
Hukuk devletinde neyin hukuki neyin hukuk dışı olduğu konusunda son 
söz bağımsız yargı organlarınındır. MC Hükümeti, yargı organlarının hukuka 
aykırı bulduAu hir çok işlemi sıırdilrmektedir. Örneğin Danıştay kararlarına 
karşın, Anayasa kuruluşu TRT işgal altındadır. Bu işgali, hiç bir yeni hukuk 
ayrımı ortadan kaldıramaz. 
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PRlz VE KORDON 

Bütün bu görünümüyle CHP, cereya
na tutulmuş bir yapıyı yansıtmaktadır_ 
Partiyi, demokrasinin korunup, yerleş
tirilmesi mücadelesinden alıkoyan, en
gelleyen etkinlikler üzerinde iki nokta 
rol oynamaktadır: 

hki, sermayeye güvence verme giri
şim ve teslimiyetçmgi, ikincisi ise somut 
ve güncel demokratik hedefleri şaşırtma 
laktili... Burjuvazinin, sosyal demokrat· 
lık pirizine taktıgı kordonun iki ucu ... 

CHP, bu kordonu koparmak zorun
luluRunda. Demokratik mücadeleyi cid· 
di ve tutarlı ölçülerde yürütmenin başka 
çaresi yok. Taban bu gerçe�in yanında. 
Herşeyi Ecevit'den beklemenin partiye 
verdiei gerçek. Bunun başlıca sorumlusu 
Ecevit'in kendisi. Gruptan etkin bir par
lamento mücadelesi beklemesi yanlıştan 
dönme işaretleri taşıyor. Ancak bir pa
rantez açıp Merkez Yönetimine prim 
vennesi ise bir başka yanlış kapıyı çal
ması anlamına geliyor ... 

Ecevit'in demokratik mücadelede 
eriştiei tutarlılıea ve kaydettiei ileri aşa
maya CHP içinde erişen yok gibi. Do�
rusu bunun da sorumlusu Ecevit olmak 
gerekir. 

MC'DE BEKLEYIŞ 

Ana muhaleretLeki hava böyleyken, 
MC'de belli bir sessizlik görünüyor. 8 Ni. 
san kanlı saldınsını sinsi bir bekleme dö
nemi izliyor. Devlet kadroları üzerinde 
baskı ve kıyım, olaean bir işleyişte sürü. 
yor. 

AP çevrelerinde bastırılan bir sevin
cin yanısıra endişeler gÖZleniyor. Sevinç, 
Demirel'in, Hava Kuvvetleri Komutan. 
Iıeına yapılan atamada gösterdiRi karar
lılık ve taktikle ilgili. 

AP'liIerin bu konudaki duyguları 
şöyle noktalanıyor: "Demirel ve Seyri 
Öztijrk, eski bir Eskişehir macerasını 
ders vererek ödetliter '" " '" " 

Bu arada endişeler de mevcut. 
GeÇtieimiz hartanın Perşembe günü 

Millet Meclisi'nde gündemdışı bir ko. 
nuşma yapan CHP Tokat Milletvekili 
ısmail Hakkı Birler'j diııleyen AP'lifer
den tek tepki gelmedi. 

Cumhurbaşkanı mhurbaşkanı 
Korutürk 
ve hukuk ayırımı 
Cumhurbaşkanı Korutürk'ün 23 Nisan Bayramı nedeniyle 

mesajda yeni bir hukuk kavramı ve ayrımı yer aldı. Bu kavram 

zamanlarda Türkiye'de yaşanılan gelişmeler içinde en önemlilerinden 

Bu kavram ve ayırım, Türkiye'de çok daha sakıncalı gelişmelere 

bilecek nitelikte. Buna karşın, Cumhuriyet Gazetesi'ni" ağırlıAa 

ların Ardındaki Gerçek" sütunundan başka, üzerinde dunıın 
Barolar Birliği, Türk Hukuk Kurumu, ilerici hukukçular, Cumhurbaşkanı'"ı" 
mesajında yer alan bu yeni ayırım üzerinde durmak gereğini 
şılması gerçekten zor bir suskunluk. 

Cumhuriyet Gazetesi'ni" mesajı yayınladığı gün, 
anlayışı" ara başlığı ile verdiği kavram ve ayırım, .aynen şöyle: 
kanlarının da, Anayasa yeminlerine sadakat kuvveti ile sözünü 
ke"i" önüne geçilebilectii düşünülmektedir. Günümüz şartları 
çıkan (bir iktidar hukuk anlayışı ile bir muhalefet hukuk anlayışı) 
derin görüş ayrıllAı ise, Cumhurbaşkanlarınca temini istenen 
maya, müsait olmadığını gösıermektedir. Çünkü bu hukuk 
iktidarla muhalefeı yer değiştirdikçe daima yer değiştirmekıedir 
değiştirecek görünümündedir." 

'Cumhurbaşkanı Korutürk'ün, MC'nin faşist tırmanm� 
etkisiıHği için yeni bir gerekçe aradığı anlaşılmaktadır. Yetkilerin 
liği gerekçesi, Cumhurbaşkanı'nın imzasını da taşıyan kararnameler 
sıyla inandırıcıllğını tümden yitirmiştir. Hava Kuvvetleri 
emekliye ayrılması ve yerine bir korgeneralin atanması 
Koruıürk'ün tekzip edilmeyen etkinliği, yetkisizlik gerekçesini 
eritmiştir. Cumhurbaşkanı, bu kez, yeni bir gerekçe ile ortaya 

Yeni gerekçe, Cumhurbaşkanı makamını ve Cumhurbaşkanlarının 
kişiliğini aşıyor. Cumhurbaşkanı, "iktidar hukuku" ile "muhalefet 
diye yeni bir hukuk ayrımının varlığından söz ediyor. Hiç bir 
de, hukukun temel ilkelerine bağlı kalındığı sürece, böyle 
söz etmek mümkün olamaz. Böyle bir ayırım, hukuk dışı 
"iktidar hukuku" ve iktidarların hukuk dışı eylemlerini belgeleyen 
itirazlara "muhalefet hukuku" demek ve böylece hukuk 
ters düşen bir kavram kargaşasına dayanak sağlamak yollarını 
de son derece tehlikeli gidişe ycni destekler yaraıır. 

iktidar ve muhalefet hukuku ayrımının hiç bir geçerliliAi 
Hukuk devletinde neyin hukuki neyin hukuk dışı olduğu 
söz bağımsız yargı organlarınındır. MC Hükümeti, yargı organlarının 



MC TUNCELi HALKıNA 

CEZA KESivOR 
Tunceli bilindiAi gibi en geri en 

yoksul illerimizden. Acı, yoksulluk, 

eziklik buradaki halkın günlük yaşamı 

haline getirilmiş. Halkı hep acı görmüş. 

Hep horlanmış, hep ezilmiş. 
Nisan ayı başında heyetan da, bu 

acıya, bu yoksulluea, bu ezilmişliCe su 

kaLlı. Açlık, soe-uk, yaArnur, karla baş

başa bıraktı Tunceli halkını. 
Tunceli'nin şehir içi nüfusu onbine 

yakın. Bu nüfusun üçbine yakını nisan 

ayı başında evsiz, barksız ka1mış. Heye

lan sonucu evleri barklan topraea gö
mülmüş. 

Yeni Mahalle ve �1ameki Mahallele
ri topraeın altına gömülmüş. ıkiyüıe ya
kın aile açıkta kalmış. Çocuklar hasla· 
iıkLan can çekişiyorlar, öRreneiler okul· 
Ian na gidemiyorlar. Şehir susuz, elek
ttiksiz durumda. Şehre su daeıtan depo 
da topra�a gömülmüş. Trafa da kaybol
muş. Bir aydır şehrin suyu akmıyor. 

Heyelandan dolayı halk çaresiz. Be
lediye Başkanı, tı İmar ŞefliCi, YSE mü· 
dürü, vali ve dieer kuruluşlar MC hükü
metine, İmar ve ıskan Bakanlıeına, Afet 
Işleri Genel Müdürlüeüne telgraf1ar çek
mişler. Çadır, yiyecek, ilaç istemişler. 

MC kayıtsız kalmış. Başka alanlar· 
da eli-kolu uzun olan MC, buraya elini 
uzatmıyor. Istenilen yiyecek, giyecek, 
çadır, ilaç yerine, MC adet yerini bul
sun diye bir jeolog göndenniş. Sadece 
bununla yetinmiş. 

Heyelan nedeniyle Belediye Başka
nı Süleyman Kınnızıtaş YURUYUŞ mu· 
habirine şu açıklamada bulundu: 

BELEDIYE BAŞKANı 
KONUŞUYOR 

"Mameki ve Yeni Mahallenin büyük 
bir kesiminde heyelan olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu olay üzerine Belediye
miz, Başbakanlık, imar ve ıskan Bakan
lığı, Afet Işleri Genel MüdürlüğU ve Iller 
Bankası Genel Müdürlüğü ile bölgelerine 
birer telgraf çekerek heyelandan ötürü 
acil teknik ve yiyecek, giyecek, ilaç, ça
dır yardımı yapılmasını istemiştir. Su
nun üzerine, acil ihtiyaçlar yerine, ilgili 
kuruluşlar sadece jeolog göndermekle 
yetindiler. Belediyenin ve ilgili kurulu$
ların çalışması jeoloğun vereceği rapora 
bağlıdır deniyor. Ne var ki, bu güne dek 
rapor sonucunda herhangi bir yardım 
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biz(' ve ilgili kuruluşlara gelmiş degildir. 

Heyddnın durumu hemen her gün 

i7lenmektedir. Mameki mahallesinde 

Yillnız belediye elektrik ve su tesislerine 

zarar vermiştir. Bu kısımda kayan ve 

şehri önemli ölçüde etkileyen su terfi 

hattının onarımıııı belediye ancak ken· 

di gücü or;ınında yürütmektedir. Şehrin 

elektriksiz kalmaması için tüm gücümüzü 

seferber ettik. Yeni Mahdlleye gelince, 

bu mahallenin imar planı 1963 yılında 

yapılmış ve 1966 yılında çıkan gece kon
du yasası ilc iki nolu önleme islah bölge
si olarak seçilmiştir. l ı  imar planları ya· 

pılmadan önce jeolojik inceleme ve rapor
ların yapılması esastır. imar ve iskan Ba
kanlığı bu gereğe uymuştur. Ne var ki,  
1968 yılında bu bölgenin aplikasyon iş
lerini sürdürürken bugünkü çatlama, kı
rı lma hattına yakın ya da aynı yerden 
bir çatlamanın olduğunu gördüm. Ko
nuyu imar ve iskan Bakanlığına ilettim, 
jeolojik incelemenin yapılıp yapılmadı
ğını sordum. Jeolojik incelemenin yapıl
dığı bildirildi. Ve konuta elverişli oldu· 
ğu belirtildi. Vatandaşlarımız çalışarak 
dişinden artırarak ve borç altına girerek 
mesken sıkıntısını gidermek ve kavuş· 
mak için bu arsalar üzerine günün koşul
larına uygun evler yaptılar. Ne yazık ki 
heyelan alınteri ile ve güç koşullar altın
da meydana getirilen bu mahalleyi orta
dan iki"ye böldü, yerden yere çaldı_ He
yelandan ötürü 57 ev boşaltılmıştır. 120 
kcnut tehlike altındadır. Mahallenin ka-

lan kısmının akıbeti belli değildir. 
Heyelan nedeniyle bu mahallede, 

evler par.ım pa.rça. olmuştur. Su şebekesi 
depo ve su terfi hattı �ullanılmaz du
rumdadır. Yol ve elektrik şebekesi tama
mcn iş yapamaz durumdadır_ Mahalle
nin tamamen ya da kısmen kaldırılması 
gibi bir durumla karşı karşıyayız_ 

Belediyenılz kendisine düşen görevi 
yapacaktır. Kendi olanaksız gücüyle yap
maya çalışacaktır." 

Şu günlerde Tünceli 'de üçbine ya
kın nüfus açlıkla, sefaletle baş başa. 
Kendilerine uzanacak yardımları bekli
yorlar. Oysa MC Tuneeli halkına ceza 
kesiyor. Tunccli'nden iki milletvekili, 
bir semıtör çıkan, bol bol demokrasi ve 
halkçı edebiyatı yapan CHP 'nin kulak
ları çınlasm! . 

TUNCELi' DE 
BiR OYUN BiR HEDEF 

AtC'nin faşist tırmanışı daha iteri boyutlarda sürdürmek için çok yönlü 
hesaplar içinde olduğu herkesçe biliniyor. Kıyım, sürekavı, sürgün, devlet kad
rolarının faşistleştiritmesi günlük olaylar haline geldi. Cinayetler, oyunlar ve 
ardındaki operasyonlar boyut !lazanıyor. Burjuvazi yeni yeni oyunlar sahne
lerken, eski oyunlarından, tertiplerinden de bi" türlü vazgeçemiyor. J 2 Mart 
öncesi ve sol!rası kirliliRi açığa çıkmış oyunları tekrarlamolltan kaçınmıyor. 
Sola, sosyalizme Iıayan potansiyeli kontrol altında tutmak, hizaya getirmek 
için bir çok oyunlar sahneleniyor. Işçi sınıfı ve işçi sınıfının bilinçli unsurları 
üzerindeki baskılar tüm şiddetiyle devam ediyor. MC'nin faş is"tleştirme oyun· 
ları her düzeyde/ıi görevliyi hedef alıyor. 

Bu oyunlarm sahnetendigi illerden biri de Tuncı:li'dir. BilindiAi gibi 1 2  
Elıim seçimlerinde Tunceli MC'ye gereken dersi vermişti� M C  buradaki ile
rici potansiyeli baskı altında lutmak içiıı sürekli oyunlar tezgôlılıyor. Tezgdh
lamada hedefler de belirleniyor. Tezgdlılanan bu oyunlardan biri de geçenler
de oynandı. 

PLAN LAR NEYI HEDEF AlıYOR? 

Belediye ile Genel Iş arasında 19 Mort 1 9 76 günü toplu sözleşme yapıldı_ 
Toplu sözleşmeden ,onra i�çiler sendilıacı arkadaşları ile birlikte yemele gi
diyorlar. Bu arada, resmi görevliler de av peşinde/er. J 2 Mart döneminde tel
mcn Fehmi Altınbilek te aynı şekilde avını sürdürüyordu. Işçiler lokanlada 
yemeklerini yerilen işçi Alırnet Polat do mahalli türküler söylemektedir_ Bele· 
diye Başkanı Süleyman Kırmızıtaş da işçilerle birlikte_ Arlık 'OYUI!U sahııele
mek için ortam elverişlidir diyc düşünülür. l:hıce dışarden üniformall görevli
ler lokantadakileri tahrik etmeye çalışırlar. Bunu başaramaymca dışardan bir 
kişinin eline hasap satırı verilir ve bu kişi lokantaya girerek, Süle:�nıan Kırnu· 
zılaş 'ı ve oradaki kişileri Jıedefalanl�ürıirler yaRdırorak etrafa saldırır. Ame bu 
oyıııı do bozul"r. Tahrikler sürdürülür. Işçi Alırnet Polat sürekli izlenir. Nite· 
kim 16 Nisan 1 9 76 gü"ü Ahmet Polat .aat 20.00 sularındaişiııdençıkarken yi
ne izlenmektedir. Heyelmı nedeniyle elektrikleri" kc,ilmesi ile birlikte Ahmet 
kendi,in; iki-üç Iıişinitı kolları arasında bulur. Karakole götürülür. Ahmet Po· 
let belediyede elehtrih işçisi olarak çalışıyor. Vııce karakolda ııiçin tornavido 
ve peııs ilc dolaşllRı sorulur. Dalia soııra dayaktali geçirilir. Sabaha kadar da
yah atılırken. bir taraftan da dışarıda başka bir sahne 'ıazırlaııır. Esnaf Ahmet 
A taç 'uı dükkan camları kırıl,r ve işçi Alımet Polal 'ııı cebindeki pen, kırık 

camdaıı içeri atılır. Tabii bu orada (asılalarla A/ımel Polat 'o dayak alılmaya dt 
vat1l edilir. Kedisiııe, belediye başkaııı aleyiıiııe ifade verirse bırallIlacaAı söyle
nir. Bilindiği gibi belediye başkol!ı AlC .vanlısı deRildir. Ahmet Polat 'o sabaha 
Iwdar dayah atılır. Alılaıı dayak ve yapılan işkenceden sonra baygırı bir halde 
Iıa,talıaııeye göliirülür. Ama orada da daha öncedeli tezgôh Iıazırlanmıştlr 
Doklor rapor vermekten çekiliitıcille birlikte. fazla lıırpalandlAı takdirde Alı
met 'iıı lıayalıııı kaybedpceğiııi belirtir. Atılan dayalı ve işl:ellCf>delı sonra bir
Iıaç defa mide kaııaması gcçireıı işçi Alırnet hazırlaııal! bir seııaryo ile tutukle
iLir. Halen ElazlR'da tam leşMUltll Iıa,tolıanede rapor alması için Elazıg ceZa 
evinde Iıiicrede 'wlmaktadır. 
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acil ihtiyaçlar yerine, ilgili 
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Belediyenin ve ilgili kurulu$

jeoloğun vereceği 

bir çatlamanın olduğunu gördüm. Ko
nuyu imar ve iskan Bakanlığına ilettim, 
jeolojik incelemenin yapılıp yapılmadı
ğını sordum. Jeolojik incelemenin yapıl
dığı bildirildi. Ve konuta elverişli oldu· 
ğu belirtildi. Vatandaşlarımız çalışarak 
dişinden artırarak ve borç altına girerek 
mesken sıkıntısını gidermek ve kavuş· 
mak için bu arsalar üzerine günün koşul
larına uygun evler yaptılar. Ne yazık ki 
heyelan alınteri ile ve güç koşullar altın
da meydana getirilen bu mahalleyi orta
dan iki"ye iki"ye iki böldü, yerden yere çaldı_ He
yelandan ötürü 57 ev boşaltılmıştır. 120 
kcnut tehlike altındadır. Mahallenin ka-

lan kısmının akıbeti belli değildir. 
Heyelan nedeniyle bu mahallede, 

evler par.ım pa.rça. olmuştur. Su şebekesi 
depo ve su terfi hattı �ullanılmaz du
rumdadır. Yol ve elektrik şebekesi tama
mcn iş yapamaz durumdadır_ Mahalle
nin tamamen ya da kısmen kaldırılması 
gibi bir durumla karşı karşıyayız_ 

Belediyenılz kendisine düşen görevi 
yapacaktır. Kendi olanaksız gücüyle yap
maya çalışacaktır." 

Şu günlerde Tünceli 'de üçbine ya
kın nüfus açlıkla, sefaletle baş başa. 
Kendilerine uzanacak yardımları bekli
yorlar. Oysa MC Tuneeli halkına ceza 
kesiyor. Tunccli'nden iki milletvekili, 

TUNCELi' DE 
BiR OYUN BiR 

AtC'nin faşist tırmanışı daha iteri boyutlarda 
hesaplar içinde olduğu herkesçe biliniyor. Kıyım, 
rolarının faşistleştiritmesi günlük olaylar haline geldi. 
ardındaki operasyonlar boyut !lazanıyor. Burjuvazi 
lerken, eski oyunlarından, tertiplerinden de bi" türlü 
öncesi ve sol!rası kirliliRi açığa çıkmış oyunları 
Sola, sosyalizme Iıayan potansiyeli kontrol altında 
için bir çok oyunlar sahneleniyor. Işçi sınıfı ve işçi 
üzerindeki baskılar tüm şiddetiyle devam ediyor. 
ları her düzeyde/ıi görevliyi hedef alıyor. 

Bu oyunlarm sahnetendigi illerden biri de Tuncı:li'
Elıim seçimlerinde Tunceli MC'ye gereken dersi 
rici potansiyeli baskı altında lutmak içiıı sürekli oyunlar 
lamada hedefler de belirleniyor. Tezgdlılanan bu 
de oynandı. 

PLAN LAR NEYI HEDEF AlıYOR? 

Belediye ile Genel Iş arasında 19 Mort 1 9 76 

Toplu sözleşmeden ,onra i�çiler sendilıacı arkadaşları ile 
diyorlar. Bu arada, resmi görevliler de av peşinde/er. 
mcn Fehmi Altınbilek te aynı şekilde avını sürdürü
yemeklerini yerilen işçi Alırnet Polat do mahalli türküler 
diye Başkanı Süleyman Kırmızıtaş da işçilerle birlikte_ 
mek için ortam elverişlidir diyc düşünülür. l:hıce 
ler lokantadakileri tahrik etmeye çalışırlar. Bunu 
kişinin eline hasap satırı verilir ve bu kişi lokantaya 
zılaş 'ı ve oradaki kişileri Jıedefalanl�ürıirler l�ürıirler l�ür yaRdırorak 
oyıııı do bozul"r. Tahrikler sürdürülür. Işçi Alırnet 
kim 16 Nisan 1 9 76 gü"ü Ahmet Polat .aat 20.00 
ne izlenmektedir. Heyelmı nedeniyle elektrikleri" 
kendi,in; iki-üç Iıişinitı kolları arasında bulur. Karakole 
let belediyede elehtrih işçisi olarak çalışıyor. Vııce 
ve peııs ilc dolaşllRı sorulur. sorulur. sorulur Dalia soııra dayaktali geçirilir. 
yah atılırken. bir taraftan da dışarıda başka bir sahne 
A taç 'uı dükkan camları kırıl,r ve işçi Alımet Polal 

camdaıı içeri atılır. Tabii bu orada (asılalarla A/ımel 
vat1l edilir. Kedisiııe, belediye başkaııı aleyiıiııe ifade 
nir. Bilindiği gibi belediye başkol!ı AlC .vanlısı de
Iwdar dayah atılır. atılır. atılır Alılaıı dayak ve yapılan işkenceden 
Iıa,talıaııeye göliirülür. Ama orada da daha öncedeli 
Doklor rapor vermekten çekiliitıcille birlikte. fazla 
met 'iıı lıayalıııı kaybedpceğiııi belirtir. Atılan dayalı 



• 
Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneei'nin teş· 

vik belgesi uygulamasıyla ilgili olarak yaptı eı bir çalış· 
manın incelenmesi çok ilginç sonuf(lar veriyor. 1968 
yılından beri uygulanan ve aynntılan daha önce bir 
sayımızda verilen (YOROYOŞ, sayı 20) teşvikler kı
saca şöyle sıralanabilir : 

• Kurulacak fabrikaya makina, donatım ve ham· 
madde için ithal durumunda gümrük vergisi baeışıkh
Rı, 

_ Kredilerden resim ve harç baeışıklılı 
- Yapılan harcamalann yarısını vergi matrahından 

düşme, 
- Oretilen malın ihracı durumunda vergi iadesi, vb 
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, teşvik belgesi 

için başvunna sırasında bir yıeın dolandırıcılık. Bu 
aynntılar, teşvik uygulaması, ve bununla ilgili bir Dev
let Planlama Teşkilatı araştırması YURUYOŞ'ün 20. 
sayısında aynnıth olarak anlatılıyor. 

TOSIAD çalışmasından çıkan sonuçlarla, bunla· 
nn taşıdılı bazı anlamlara delinmek istiyoruz. DPT 
ve TOSIAD çalışmalannın, yatınm harcamalannın 
yıllara dalılışıyla ilgili bulgulannı bir tablo ile özetli
yelim. 

YATIRIM HARCAMALIRıNıN YıLLARA 
DACILIMI 

YıLLar 
1968-1972 arası 
1973 
1974 

DPT 
10.8 milyar TL. 

8,9 .. . .  
8,5 ( i lk 9 ay) 

TusİAD 
0.6 milyar TL. 

3_0 " .
. 

9,6 .. 

Rakamlarda ilk göze çarpan özellik büyük sapma· 
lann varlılı. Bu, çalışmalann kapsammdan ileri geli· 
yor. DPT çalışması, teşvik belgesi alıp üretime geçmiş 
344 projeyi içerdili halde TOSİAD çalışması bu nite· 
likte yalmz 72 projeyi içeriyor. TüSİAD çalışmasın
da, üretim safhasınd�i 272 projeye ulaşılmamış. 
1968-72 yıllan arasındaki harcamalarda görülen farklı
hlın nedeni bu. Di�er yıllar için de benzer açıklama
lar verilebilir. Özet olarak DPT çalışması 968 proje, 
TüSIAD çalı.şması ise 467 proje kapsıyor. Ancak il
linç olan bulgu bu delil, ilginç olan, 1974 harcama
lan. Bu yılda (özellikle ilk 9 . aylık , CHP iktidarına 
rutlaı) teşvik görmüş ve uygulamaya konmuş projele· 
rin barcamalan en yüksek olarak gerçekleşmiş. 

ÖZKAYNAKSIZ YATıRıMLAR 

Bu sonucun anlamını tam kavrayabitmek için teş
vlk gören projelere uygulama safhasında tanınan kredi 
kolaylıklanDı gözden geçirmek gerekir. Başta deeini· 
len bir dizi baAışıklıklar yanında, teşvik belgesi uygu
lamasının getirdilii belki de en önemli araç, projelerin 
ıerektirdili yatınm harcamaJanna % 70 oranına kadar 
kredi ile finansman kolaylılı tanınması. Bir porjenin 
tetvik gönnek için DPT, Sanayi ve TeknOloji Bakantı
Iİ veya ilgili diAer devlet kuruluşuna başvunnası so. 
nucu elde edilen bu belge ile kolay ve ucuz kredi alma 
bakkına kavuşması. 

Uygulamanın bu yönünü gene TUSIAD çalışma. 
ıından izliyelim. Her ne kadar tanınan kredi kolaylılı 
% 70 olarak saptanmışsa da, bu deg-erlendirmeye gi_ 
ren 467 adet projenin özkaynak toplamı, toplam ya. 
tın� tutannın ancak % 24 ünü karşıhyor. (Bu oran 
gerçı saptınlarak çalışmada % 27 nin üzerinde olarak 
verilmiştir) DIAer bir deyişle, kredi gereksinimleri 
% 76 ya varıyor. Hatta bazı sektörler teker teker ele 
alı�dılında, bu oran % 100 e kadar vanyor. Tablo, 
seçılmiş bazı sektörler için bu oranlan sıralıyor. 

SEKTÖRLERE GöRE KREDI GEREKSINIMI 

Sektör 
Gıda Sanayi 
Makina imalat 
Tanm alet ve makınalan 
Elektrik makina ve elektronik 
Çimento 
Ambalaj 
Ulaştınna 
Yapı malzemeleri 
Onnan ürünlerini deAerlendinne 
Plutlk işleme 
Tanm 
Madencilik 

Kredi Gerell 
% 72 

91 
85 
88 
79 
87 
93 
96 

100 
100 
100 
100 

CHP VE TEKELCi 

SERMAYE 
Rakamlar, yurtiçi finansman ve döviz gereksinim

lerini, toplam yalının harcamalannın 'yüzdesi olarak 
vermektedir. Dii!er bazı sektörlerde bu oran düşse 
düşse ancak % SO 'ye düşmektedir. . 

Ilginç' olan bulgu, bu sonuçları, verilen ilk tablo· 
dan elde edilen sonuçlarla birleştirince ortaya çıkı· 
yor. CHP iktidarı, umulanın tersine tekelci sermaye· 
nin hem de çok yolun bir ölçekte destekeisi (besle· 
yieisi) olmuştur. Bu belki pek o kadar beklenilmeyen 
bir bulgu de�i1. Bunu görebilmek için de CHP-MSP 
hükümet programından daha öteye gitmeye gerek 
yok. Demokratik öz, sosyal adalet, halk sektörü, sınıf· 
lararası denge gibi pek işlerli bir şekilde tanımlanma
mış kavramlar arasında hiç bir zaman tekelci sermaye· 
ye karşı bir lutumla karşılaşılmamaktadır. Tam aksi· 
ne, düşünülen yol, girişimciler önündeki engellerin 
kaldırılaca�ı, zaLen özel kesimin ilgi duymadı�ı aA ır 
sanayiyi devletın tamamıayıcı bir rolle üstlenece�i bir 
yoldur. Aslında CHP'nin bu özellili YUROYUŞ 'ün 
deCalarca (örnegin YURUYtlŞ,  sayı 34) degindigi 
bir noktadır. Başka türlüsünün beklenmemesine kar· 
şın, yinelenmesinde yarar var. CHP, özellikle Istan· 
bul'da kümelenmiş tekelci sermayeye çekici geliyor. 
Bunu vurg\dayabilmek için sermayenin bu kesimini 
tanımak gerekli. 

CHP x M C, TÜSIAD x ÇUKUR 

Büyük bir oranda yurtiçi tüketimi için (gerek tü· 
ketici malları, gerek ara mallan olsun) üreten bu ke· 
Sim, hammaddesi ve yatırım araçlan için hemen ta· 
mamen ithalata dayanır. Yurt içinden sa�ladlAı ham 
madde ve ara mallar için de düzenli bir piyasa anular. 
Gene yurtiçi tüketim için üretmesi, güvenilir bir ta· 
lep ve bunu arkalayacak bir satın alma gücü gerektirir. 
Tekelci oluşu da mallannın satıŞ fiyatını kontrol ede· 
bilmesini sa�lar. 

Bu durumda, göreceli olarak yüksek ücretlerden 
gocunmaz; çünkü bunu üretim fiyatlanna yansıtabilir. 
Aslında, yüksek ücretler ve tarımda yüksek gelir, top
lumun satın alma gücünü arttırdı�ı için, bir ölçüde işi
ne bile gelir. Güvenilir bir döviz stoku, gereken ithala· 

tı yapabilme
"si için gereklidir. Şimdi 1974 yılı ilk on 

ayını anımsıyalıın, ya da verilerden izliyelim: 
Tanmda destekleme alım fiyallan 1974 dolayın· 

daki yıllara oranla en hıılı 1974'de mml,ln (YURU. 
YOŞ, sayı 20). Sanayi hammaddeleri Oyallan 1973 
de % 25 artarken artış hızı 1974 'de % 7 'ye düşmüş
tür. Reel ücretlerin artış hızı aşa�ıdaki tablodaki gibi 
gerçekıeşmiştir. 

REEL ÜCRETLER 

Yıllar Reel ücretlerde % dei!işme 
1971 - 4.5 
1972 - 1.4 
1973 7.0 
1974 7_7 
1975(9 ay) - 2_3 

Daha aynntılı bir şekilde 1974 'ün ilk 9 ayında bu 
hız % B.8'e (en yüksek) varmıştır. Döviz rezervlerinde 
son zamanlarda görülen kritik düzeye inme, herkesin 
bildili bir husus. Bütün bu söylenenler ve veriler kar· 
şısında CHP'nin iktidan sırasında (Kıbns keşmekeşine 
ralmen), belki de, bilinçli şekilde davrandı�ına inan
mak gerekiyor. 

Zaten sermaye sınıfının tekelci kesiminin örgütü 
olan TUsİAD cephe iktidanna karşı olan hoşnutsuz· 
luğunu, geçen yıl yayınladı�ı bir raporunda belirtmiş
ti (YURUYUŞ, sayı 17)_ Çukur hükümeti olarak da 
adlandınlan MC'nin tutumunun çaresizli�ine gene 
YORUYUŞ'de (sayı 19), ekonomik bunalımın neden 
oldu�u sermaye sınıfının birlbirine dü,ü.şünü anlatan 
bir yazıda deeinilmişti. Olasıdır ki tekelci sermaye 
MC'den CHP 'den olduJ!u kadar hotnut deRildir. 

Bütün bu söylenenlerden çıkanlacak bazı sonuç
lar var: Birincisi, sennayenin çeşitli kesimlerinin nile
li�ini ve oyunlannı önceden açık olarak görmek gere
kiyor. ıkincisi, bütün bu bulgular, CHP 'nin kiUeler ta· 
rafından dolru olarak de�erlendirilmesinde araç ola
rak kuııanılmalı. 

Cumhurbaşkanı'nın Irık gezisinde ilk sorunun BP ve 
Mobil 'in ham petrol ithalatını durdurmaları Uzerine 
Irak'tan ham petrol ithali, boru hattı ve kredi alınması 
ve karşıliAında Fırat sularından daha çok yararlanma 
ödününün verilmesi olduğu bildiriliyor. 

Basından 

YURUYUŞ - 4 MAYIS - 1976 - 1 

milyar TL. 
. .  

9 ay) 

0.6 milyar TL. 
3_0 " .

. 
9,6 .. 
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KREDI GEREKSINIMI 

deAerlendinne 

Kredi Gerell 
% 72 

91 
85 
88 
79 
87 
93 
96 

100 

mış kavramlar arasında hiç bir zaman tekelci sermaye· 
ye karşı bir lutumla karşılaşılmamaktadır. Tam aksi· 
ne, düşünülen yol, girişimciler önündeki engellerin engellerin engeller
kaldırılaca�ı, zaLen özel kesimin ilgi duymadı�ı aA ır 
sanayiyi devletın tamamıayıcı bir rolle üstlenece�i bir 
yoldur. Aslında CHP'nin bu özellili YUROYUŞ 'ün 
deCalarca (örnegin YURUYtlŞ,  sayı 34) degindigi 
bir noktadır. Başka türlüsünün beklenmemesine kar· 
şın, yinelenmesinde yarar var. CHP, özellikle Istan· 
bul'da kümelenmiş tekelci sermayeye çekici geliyor. 
Bunu vurg\dayabilmek için sermayenin bu kesimini 
tanımak gerekli. 

CHP x M C, TÜSIAD x ÇUKUR 

Büyük bir oranda yurtiçi tüketimi için (gerek tü· 
ketici malları, gerek ara mallan olsun) üreten bu ke· 
Sim, hammaddesi ve yatırım araçlan için hemen ta· 
mamen ithalata dayanır. Yurt içinden sa�ladlAı ham 
madde ve ara mallar için de düzenli bir piyasa anular. 
Gene yurtiçi tüketim için üretmesi, güvenilir bir ta· 
lep ve bunu bunu arkalayacak bir satın alma gücü gerektirir. gerektirir. ger
Tekelci oluşu oluşu da mallannın satıŞ fiyatını kontrol ede· 
bilmesini sa�lar. 

Bu durumda, göreceli olarak olarak yüksek ücretlerden 
gocunmaz; çünkü bunu üretim fiyatlanna yansıtabilir. 
Aslında, yüksek ücretler ve tarımda yüksek gelir, top
lumun satın alma gücünü arttırdı�ı arttırdı�ı artt için, bir ölçüde işi
ne bile gelir. Güvenilir bir döviz stoku, gereken ithala· 

Yıllar Reel ücretlerde % 
1971 - 4.5 
1972 - 1.4 
1973 7.0 
1974 7_7 
1975(9 ay) - 2_3 

Daha aynntılı bir şekilde 1974 
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bir yazıda deeinilmişti. Olasıdır 
MC'den CHP 'den olduJ!u kadar 

Bütün bu söylenenlerden çıkanlacak 
lar var: Birincisi, sennayenin çeşitli 
li�ini ve oyunlannı önceden açık 
kiyor. ıkincisi, bütün bu bulgular, 
rafından dolru olarak de�erlendirilmesinde 
rak kuııanılmalı. 

Cumhurbaşkanı'nın Irık gezisinde ilk sorunun BP ve 
Mobil 'in ham petrol ithalatını durdurmaları Uzerine 
Irak'tan ham petrol ithali, boru hattı ve kredi alınması 
ve karşıliAında Fırat sularından daha çok yararlanma 



TÜRKIYE ıŞÇı PARTILILER, PARTI KU· 

RULURKEN SORUMLULUKLARININ Bi· 
L1N CINDEYDILER, NE KARIYERIST HE· 

SAPLARı VARDI, NE DE BIR HEVES SO· 

N U CU YENI KURULUŞA G I RIŞILlYORDU, 

BECE N I LSIN BECENILMESIN, SAHIP Çı· 

KıLSıN ÇIKlLMASIN, TARAFTAR OLUN· 

SUN OLUNMASIN, ON YILLIK MÜCADE· 

LESIYLE TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI GEÇ· 

MIŞ DöNEME DAMGASıNı VURM UŞTU, 

KÜÇÜK BURJUVA KöKENLI "SOL"LAR 

N E  DERSE DESIN, BUGÜN HAREKET 
YENIDEN ÖRGOTLENIRKEN,GEREK ıŞÇı 
sıNıFı N ı N ,  GEREK BURJUVAZIN I N  GÖZ· 
LERI TIP'LILERIN ÜZERJNDEYDI' 

Türkiye ışçi Partisi bir ya,ını doldurdu. Geçen 
yıl bugünlerde, Parti 'nin bütün kuruluş hazırlıkları 
tamamlanmış, yurdun muhtelif yörelerinden kurucu
lar, tüzük ve program ile birlikte "kuruluş bildirimi"·  
ni imzalamak: için biraraya gelmişlerdi. 

Bir partinin yaşamında bir yıl. özellikle yeni· 
den, ileriden yana, dolup gelişenden, gelişip serpi· 
lenden yana, onunla birlikte gelişip serpilecek bir 
parti için bir yıl pek kısa bir zaman dilimi. Ostelik 
henüz kuruluş aşama.sındaydı. Ama tek bir yıl bile. 
oluşmakta olan partinin üye kaynalı ve bileşimi, 
çalışmalarının biçim ve içeriRi ile etki alanın m geniş· 
Hli. tarar olarak lehinde veya aleyhinde bulunulsun 
toplumca benimaenip benim.senmedili.. klSaC4 bir 
yaşam gücü taşıyıp taşımadılı konusunda ipuçları 
verebilir. 

KURULUŞ HAZıRLıKLARı 

Thrkiye Işçi Partisi'nin kuruluş önceai hazırlık 
dönemi oldukça uzun sürdü. Bunun başta gelen nede
ni, tüzük ve program çalışmalarının, olabildilince 
titiz ve özenli biçimde uzun süre sürdürülmesi, bu ça· 
Iışmalar sı.ra.sında ülkenin deRişik yörelerinde bulunan 
ve Parti 'nin kuruluşunda görev almaya hazırlanan 
bütün arkadaşların bu çalışmalara kaıkılannın saRIan
maaı endişesiydi. DiRer bir nedeni ise, af yasası 
ve buna ballı olarak Anayasa Mahkemesi kararından 
sonra geçmiş dönem Thrkiye İşçi Partisi üst yöneti· 
cilerinin hapisten çıkmasıyla birlikte oluşturulmaya 
çalıştlan yeni örgütte, vaktile birlikte çalışılan arka
d .. larlO, hareketin vardıtı aşamaya uyarlı olarak Vf 
bu koşul altında müfnkün olan en büyük çolunlulu 
nun biraraya getirilmesi kaygtmlydu. 

TORKIYE Işçi PARTISI KURUCULARıNıN MES, 
LEKLERE GöRE BILEŞIMI 

ışçi . sendika yöneticisi . .  % 48 
Esnaf - zanaatkar · küçük köylü . . . . . . .  % 18 
Doktor · Avukat · teknik eleman vb . . . . . . . .  % 32 
Di�er . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  % 2 

% 100 

GERIDE KALANLAR, KARŞIDA OLANLA R 

12 Mart döneminden işçi lınt1'lmız ve emekçi 
halk kitleleri daha bilinçlenmi, olarak çıkmıştı. 
Bunda kimsenin ku ,kUlu yok. Ancak alır baskı dö
neminin .,ıyatist harekete vurdulu darbenin önemi 
de uımaanmamalı. örl(Ütün kapattıdılı, ister iıtemez 
dalınıklıla yol açan ve çok alır koşullar altında 
,eçen ytllar, eskiden çalışmaların içinde yer almı, 
herkesin, iı tilnasız olarak aynı biçimde, hiçbirşey 
olmamı,çuına "bıraktınldıtı" yerden yeniden hare
kete geçmesine elvenniyecekti elbet. Uzun hazırlık 
aüresi aynı zamanda bir arınma tijred de oldu. Eski 
dönemde partili olan, kendini hali öyle sayan çok 
kimae vardı ama, bunların bir kısmı, belki kendileri 
de farkında olmadan artık eıki yol arkadaşları duru
munda idiler. 

Hareketin yeniden filizlenip ye,ertHmesi kesin 
olarak i\indeme geldiRinde, gerek bu "eski yol arka· 
daşları"ndan bir ııerek onların dllJında 
birtakım çevrelerin, ilk bakışta (arklıymış gibi görü· 
nen, ama hepsinin de vardıt ı  ııonuç aynı olan tez· 
lerle ortaya çıktılı görüktü . .. Beklemek .... örgütlü 

BAGIMSIZLIK , 
YO LUNDA DO 

.\Wk"- 'ıan 

NlHAT SARGIN 

TVRKIYE ıŞçI PARTISI GENEL SEKRETERI 

mücadelenin ileriye, bilinmeyen bir geleceRe erte· 
lenmesi. Varılan sonuç buydu. Bazıları için mesele 
daha basitti. Haziran'da ( yani partimizin kuruluşun· 
dan hemen sonraki 1975 Haziranında) ııenel seçim· 
ler öne alınarak erken seçim yapılacak , CHP ortak· 
sız olarak iktidara gelecek (o sırada CHP koalisyonu 
iktadardaydı), verilen söz tutulacak, yasal engeller 
tamamen l.@mizlenecek, o zaman bir parti kurulabi· 
lir tabii ,  ama şimdi hayır. Haziranda genel seçim
ler olmadı ama bu tez ve benzerlerinin sahiplerinin 
görüşleri detişmedi. CHP iktidara gelmeden ve Ana· 
yasaya aykırı yasalar birbir ve CHP eliyle temizlen· 
meden, hareketin bugün vardıRı aşamada, onun ge· 
reksinmelerine cevap verebilecek bir parti kurula
mazdı. Yorgunluklarmı, yılgınlıklerını kendi kendi· 
lerine dahi itiraf edemiyenlerin "öfgüt&iizlük" savını 
ileri sürerken buldukları parlak gerekçeler işte bun· 
lardı. Unutulan veya unutturulmaya çalışılan, bir 
hareketin kendine uygun yasal ortamı öncelikle ken
disinin mücadelesinin sallayacatı ve yasal o lanak· 
ları 80n katresine kadar kullanıp geliştirmede yan çiz· 
menin, ileri &iiriilen gerekçeler ne olursa olsun sos
yalizm'le, ıosyalistlikle aıla baRdaşmadlRıydl. 

Parti'nin kuruluş döneminin aynı zamanda bir 
annma süreci de olduRu söylenmişti. Gerçekten, 
sOnuçta hareketi "tasfıye"ye yönelik görüş ve tezler· 
le ortaya çıkanlar. hareketi tasfiye edemediler ama, 
her büyük dönemeçte akar suyun kıyıya ylRdlRı 
kumlar misali, kendilerini hareketten tasfiye ettiler, 
etmekteler. 

BEŞ PARTI HlKA YESI 

12 Mart döneminden işçi sınıfımız daha bilinç
lenmiş olarak çıkmıştı; böıÜnme konusunun işçi 
sınıfına yanııdıRı görülmemişti; ama dönemin sonun
da, 1973 seçimleri'1in nisbi rahatlık ortamında, 
örgütün kapatılmış olmasının saRiadıiı kolaylıkla, 
hepsi de 'sol aydın denilen kesimden gelen, hepsi de 
bilimsel sosyalizmden kaynaklandıRı ve işçi sınıfı 
adına hareket ediyor iddiasında olan birtakım grup ve 
grupçukların ortalıRı kapiadıRı da bir gerçek. Kimi 
bir dergi etrafında kümeleniyor, kimi ise bir yayın 
organı ile birlikte, hareketin geçmiş dönemlerinde 
haklı haksız adı ön plana çıkmış kişi ve isimleri n çev· 
resinde oluşuyordu. "Birleşme" çaRrılarl yapa 
yapa sonunda, partimizin kuruluş önceai ve sırasmda 
bunlardan dördü "parti" adında teşekküller de kur· 
dular. Böylece Partimizle birlikte, solda beş parti 
ve bir sürü irili ufaklı grup, dergi, yayın .. ortaya çık
mış oldu. Bol bol "iyi niyet"le birlikte kariyerist 
elilim1erin de aRır bastıRı bu gruplar, bir yandan, 
bunların işçi sınd'ı içinde bir alırlık taşıyıp taŞı' 
madıtı dü,ünülmeksizin, "solda bölünme" iddiaları' 
na aözde hak kazandırırken, diler yandan tasfiyeci· 
leri n bekleme tezlerine yeni kanıtlar eklemelerine yol 
açıyordu. Bir yandan da. bir parti olarak biçimlenme 
olanaRını dahi kendinde görmeyecek kadar küçük 
olan gruplar veya "örgütlü çalışma" gerelinden bucak 
bucak kaçan birtakım sol çevreler ve kişiler için, 
bulundukları yerden, tarafsızhklarına halel getirmek. 
sizin "şöyle olmalı, böyle olmalı" biçiminde ahkam 
kesmelerine olanak saRlıyordu. 

Beş parti hikayesi o kadar yazıldı söylendi, 
bunlardan kimin kalıcı, kimin gidici olduRu eraştırıl· 
makıızın solun bölünmüşlüRü üstüne o kadar yanıp 
yakılındı ve birlik çaRnlarl yapıldı ki, sonunda beş 
parti kamu oyunda günün konusu oldu. Bu grup ve 
grupçukların ve dergiler etrafında kümelenmelerin 
tek ortak özellili, geçmi, dönem Türkiye Işçi Partisi'
ne ve onun, bugUn de ıosyalist harekette yer alan 
yöneticilerine karşı olmaları idi. Ve bu karşı olma 
ile birlikte. geçmi, dönemde israrlı ,nücadele ile 

sosyalist hareketten sökülüp atılmış oLan 
tezi. yeni yeni varyasyonlarla. yeni i,imtelle hdU: 
kelime oyunlarıyla yeniden ortaya sürülüyordu. Diia
ya işçi ınnıfı hareketindeki sapmaları yanııtan 
lar da aralannda yeniden bölünmüş olarak 
yerini alıyordu. 

Bütün bunlara. CHP koalisyon 
çekilip uzun süredenberi oluşturulan 
adım faşist tırmanmayı gerçekleştirmek üzere 
gelmiş oldu�unu da ekleyerek tabloyu tamam. 
lım. Thrkiye ışçi Partisi işte böyle bir ortam içi. 
kuruldu. 

OYELERIN MESLEKLERINE GöRE BILEŞIMI 

IIÇi ,
' 
. . . . . . . .  , . .  , % 49 

Esnaf · zanaatkar · köylü . . . . . . . . . . . . . . . .  % 24 
Teknik eleman ..... avuk:at. ö�renci vb . . . . . . .  % 27 

KURULUŞ, SORUMLULUK VE BILINÇ 

Adları tüzülün arkasında yazı.lı olanlar ve olma
yanlar, geçmiş dönemin deneyinden geçmi, ve ayak· 
ta kalmış arkadaşlar olarak Türkiye İ4çi Partili ..... 
Parti kurulurken sorumluluklarının bilincindeydner. 
Ne kariyerist hesapları vardı, ne de bir hevea .,nucu 
yeni kuruluşa girişiliyordu. BeRenilsin belenilmelia. 
sahip çıkı1sın çıkılmasın. ıara.ftar olunsun oluıu:aa
sın, on yıllık mücadelesiyle Türkiye ışçi Pa.rtili IIÇ" 
miş döneme damgasını vurmuştu. Küçük burjuva k6-
kenli ''101''lar ne derse desin, bugün hareket yeıücl .. 
örgütlenirken, gerek işçi sınıfının.  gerek burju"'. 
gözleri T. 1.  P lilerin üzerindeydi. Bundan "nra. bi
tün hesaplar ve deRerlendirmeler Türkiye I,çi Parihl" 
nin varlıRı gözönüne alınarak. yapılacak çizıiler O JIi.. 
rengi alınarak çekilecek, herkes yerini Türkiye "çi 
Partisi 'ne göre tayin edecekti. Hepsinden ÖDemiiii. 
eRemen sınıflara, nice 12 Mart dönemleri de rel- ..... 
reketin durmayacalmı, durdurulamıyacalmı, YUI"U_ 
bütün darbelerin, atacın kökünü kuvvetlendiren b ..... 
ma işlemi nden, zor.unlu arınma sürecinden ba'ta ..... 
lamı olamıyacalını gösterme zorunlululu vanb. Bı
raktırılan yerden, ama bir adım geri çekilmedea .... 
kisine oranla daha da hızla yeniden boy atıp leU ... 
bilme gerekiyordu. Sorumlululumuz büyüktü ye bl. 
bunun biUncindeydik. 

PROGRAM VE TVZVK, 
BAŞLIBAŞıNA BIR SILAH 

Program ve tüzük bu sorumluluk anJaYltI .. bl .. 
Iinciyle hazırlandı. Geçmiş dönemlerin tek b .... 
alındılında anlamsız gibi görünecek bütün deney"'. 
bu deneylerin öArettikleri tüzüAe yansıdı. YdIard.r 
hareketin içinde olmanın kazanımları ile toplum 
sının doRru bir anaJizi ve buna ballı olarak 
yolunda önümüzdeki dönemlere ışık tutacak öneri .... 
programı oluşturdu. Bilimsel, geçerli ve ııerçekçi ç6-
zümleme ve önerileri n yer aidıRı Prorram'un1& ve bu 
programı hayata geçirecek örgüt yapısını, nit.Ulial 
ve i"lerliRini belirleyen Tüzülümüz, hareketin bUliln 
vardıRı noktayı simgeleyen en anlamlı belıeler oldu. 
Daha programımızın yayınlanması ile birlikte birçok 
sol çevrenin kendilerine çok düzen verme gereli duy· 
dukları görüldü; bütün saR ve sol sapmalar kUl ... nda 
programımız, bunlarla savaşanlar için, bir silih 00_
ni gördü, Körüyor. Yolumu'lU aydınlatıyor. 

yıl pek kısa bir zaman dilimi. Ostelik 
kuruluş aşama.sındaydı. Ama tek bir yıl bile. 

olan partinin üye kaynalı ve bileşimi, 
biçim ve içeriRi ile etki alanın m geniş· 

olarak lehinde veya aleyhinde bulunulsun 
benimaenip benim.senmedili.. klSaC4 bir 

taşıyıp taşımadılı konusunda ipuçları 

KURULUŞ HAZıRLıKLARı 

Işçi Partisi'nin kuruluş önceai hazırlık 
oldukça uzun sürdü. Bunun başta gelen nede

program çalışmalarının, olabildilince 
biçimde uzun süre sürdürülmesi, bu ça· 

sı.ra.sında ülkenin deRişik yörelerinde bulunan 
kuruluşunda görev almaya hazırlanan 

arkadaşların bu çalışmalara kaıkılannın saRIan
ydi. DiRer bir nedeni ise, af yasası 
olarak Anayasa Mahkemesi kararından 
dönem Thrkiye İşçi Partisi üst yöneti· 

hapisten çıkmasıyla birlikte oluşturulmaya 
yeni örgütte, vaktile birlikte çalışılan arka
hareketin vardıtı aşamaya uyarlı olarak Vf 
altında müfnkün olan en büyük çolunlulu 

getirilmesi kaygtmlydu. 

Işçi PARTISI KURUCULARıNıN MES, 
LEKLERE GöRE BILEŞIMI 
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KALANLAR, KARŞIDA OLANLA R 

Mart döneminden işçi lınt1'lmız ve emekçi 
daha bilinçlenmi, olarak çıkmıştı. 

msenin ku ,kUlu yok. Ancak alır baskı dö
.,ıyatist harekete vurdulu darbenin önemi 

uımaanmamalı. örl(Ütün kapattıdılı, ister iıtemez 
yol açan ve çok alır koşullar altında 

,eçen ytllar, eskiden çalışmaların içinde yer almı, 
ilnasız olarak aynı biçimde, hiçbirşey 

,çuına "bıraktınldıtı" yerden yeniden hare
geçmesine elvenniyecekti elvenniyecekti elve elbet. Uzun hazırlık 

zamanda bir arınma tijred de oldu. Eski 
partili olan, kendini hali öyle sayan çok 

vardı ama, bunların bir kısmı, belki kendileri 
olmadan artık eıki yol arkadaşları duru

eketin yeniden filizlenip ye,ertHmesi kesin 
olarak i\indeme geldiRinde, gerek bu "eski yol arka· 

bir ııerek onların dllJında 
çevrelerin, ilk bakışta (arklıymış gibi görü· 

parti 
lir tabii ,  ama şimdi hayır. Haziranda genel seçim
ler olmadı ama bu tez ve benzerlerinin sahiplerinin 
görüşleri detişmedi. CHP iktidara gelmeden ve Ana· 
yasaya aykırı yasalar birbir ve CHP eliyle temizlen· 
meden, hareketin bugün hareketin bugün ha vardıRı aşamada, onun ge· 
reksinmelerine cevap verebilecek bir parti kurula
mazdı. Yorgunluklarmı, yılgınlıklerını kendi kendi· 
lerine dahi itiraf edemiyenlerin "öfgüt&iizlük" savını 
ileri sürerken buldukları parlak gerekçeler işte bun· 
lardı. Unutulan veya unutturulmaya çalışılan, bir 
hareketin kendine uygun yasal ortamı öncelikle ken
disinin mücadelesinin sallayacatı ve yasal o lanak· 
ları 80n katresine katresine katres kadar kullanıp geliştirmede yan çiz· 
menin, ileri &iiriilen gerekçeler gerekçeler ger ne olursa olsun sos
yalizm'le, ıosyalistlikle aıla baRdaşmadlRıydl. 

Parti'nin kuruluş döneminin aynı zamanda bir 
annma süreci de olduRu söylenmişti. Gerçekten, 
sOnuçta hareketi "tasfıye"ye yönelik görüş ve tezler· 
le ortaya çıkanlar. hareketi tasfiye edemediler ama, 
her büyük dönemeçte akar suyun kıyıya ylRdlRı 
kumlar misali, kendilerini hareketten tasfiye ettiler, 
etmekteler. 

BEŞ PARTI HlKA YESI 

12 Mart döneminden işçi sınıfımız daha bilinç
lenmiş olarak çıkmıştı; böıÜnme konusunun işçi 
sınıfına yanııdıRı görülmemişti; ama dönemin sonun
da, 1973 seçimleri'1in nisbi rahatlık ortamında, 
örgütün kapatılmış olmasının saRiadıiı kolaylıkla, 
hepsi de 'sol aydın denilen kesimden gelen, hepsi de 
bilimsel sosyalizmden kaynaklandıRı ve işçi sınıfı 
adına hareket ediyor iddiasında olan birtakım grup ve 
grupçukların ortalıRı kapiadıRı da bir gerçek. Kimi Kimi Kim
bir dergi etrafında kümeleniyor, kimi ise bir yayın 
organı ile birlikte, hareketin geçmiş dönemlerinde 
haklı haksız adı ön plana çıkmış kişi ve isimleri n çev· 
resinde oluşuyordu. "Birleşme" çaRrılarl yapa 
yapa sonunda, partimizin kuruluş önceai ve sırasmda 
bunlardan dördü "parti" adında teşekküller de kur· 
dular. Böylece Partimizle birlikte, solda beş parti 
ve bir sürü irili ufaklı grup, dergi, yayın .. ortaya çık
mış oldu. Bol bol "iyi niyet"le birlikte kariyerist 
elilim1erin de aRır bastıRı bu gruplar, bir yandan, 
bunların işçi sınd'ı içinde bir alırlık taşıyıp taŞı' 
madıtı dü,ünülmeksizin, "solda bölünme" iddiaları' 
na aözde hak kazandırırken, diler yandan tasfiyeci· 
leri n bekleme tezlerine yeni kanıtlar eklemelerine yol 
açıyordu. Bir yandan da. bir parti olarak biçimlenme 
olanaRını dahi kendinde görmeyecek kadar küçük 
olan gruplar veya "örgütlü çalışma" gerelinden bucak 
bucak kaçan birtakım sol çevreler ve kişiler için, 
bulundukları yerden, tarafsızhklarına halel getirmek. 
sizin "şöyle olmalı, böyle olmalı" biçiminde ahkam 
kesmelerine olanak saRlıyordu. 

Beş parti hikayesi o kadar yazıldı söylendi, 
bunlardan kimin kalıcı, kimin gidici olduRu eraştırıl· 
makıızın solun bölünmüşlüRü üstüne o kadar yanıp 
yakılındı ve birlik çaRnlarl yapıldı ki, sonunda beş 
parti kamu oyunda günün konusu oldu. Bu grup ve 
grupçukların ve dergiler etrafında kümelenmelerin 
tek ortak özellili, geçmi, dönem Türkiye Işçi Partisi'Işçi Partisi'Işçi Part
ne ve onun, bugUn de ıosyalist harekette yer alan 

adım faşist tırmanmayı 
gelmiş oldu�unu 
lım. Thrkiye ışçi 
kuruldu. 

OYELERIN MESLEKLERINE 

IIÇi ,
' 
. . . . . . . .  , 

Esnaf · zanaatkar · 
Teknik eleman ..... eleman ..... eleman avuk:at. 

KURULUŞ, KURULUŞ, KURU

Adları tüzülün 
yanlar, geçmiş dönemin 
ta kalmış arkadaşlar 
Parti kurulurken 
Ne kariyerist hesapları vardı, 
yeni kuruluşa girişiliyor
sahip çıkı1sın çıkılmasın. 
sın, on yıllık mücadelesiyle 
miş döneme damgasını 
kenli ''101''lar ne derse 
örgütlenirken, gerek 
gözleri T. 1.  P lilerin 
tün hesaplar ve deRerlendirmeler 
nin varlıRı gözönüne alınarak. yapılacak 
rengi alınarak çekilecek, 
Partisi 'ne göre tayin 
eRemen sınıflara, nice 
reketin durmayacal
bütün darbelerin, atacın 
ma işlemi nişlemi nişlem den, zor.unlu 
lamı olamıyacalını 
raktırılan yerden, 
kisine oranla daha 
bilme gerekiyordu. 
bunun biUncindeydik. 

PROGRAM VE 
BAŞLIBAŞıNA 

Program ve 
Iinciyle hazırlandı. 
alındılında anlamsız 
bu deneylerin öAretti
hareketin hareketin har içinde olmanın 
sının doRru bir anaJizi 
yolunda önümüzdeki 
programı oluşturdu. oluşturdu. oluştur
zümleme ve önerileri n 
programı hayata 
ve i"lerliRini belirleyen 
vardıRı noktayı simgeleyen 
Daha programımızın programımızın pr
sol çevrenin kendilerine 
dukları görüldü; bütün 



MOKRASİ , SOSYALIZM 
O LU GEÇEN BİR YIL 

DEMOKRASI BILDIRGESI: 
BAŞUCU KITABI 

Parti kurulduktan sonra, bir yandan tüzüaün ön
Jlrdiilii yapı ve i,Lerlile kavuşmak üzere örfÜt geni," 
MIDe,. çalı,llır ve "çalı,ma ekipleri"nin olutturul
.. için ilk düzenlemeler ııiirdüriıürken. diler yan
ıMa da procram'ın, buıünün ko,ullannda ve önümüz· 
IMi ,.tm preapektif içinde ,erçekte,tirilmeaini ve 
• alurda mucadel. edilmeaim öngördülü önerilerin 
.... ıomutlattaılmı, bir biçimi olan, yakın lÜre için 
.ır uJlUIama prolfhmı nitelilindeki "Demokrasi Bil
......... Y_VlDl .. ı. O lÜne kadar dütünülebilen bütün 
Ilçilllrin ÜItünd. ilci uyandu'l.n Demokrasi Bildirgesi, 
kItIa.r " demokratik kitle örtütleri için herzaman 
bafwrulacak bir "bqueu" kitabı oldu. Sendikalardan 

kwiar, demokratik kitle örfÜllerinin çolu
DaD bildiri .e konıre kararlanrıda, demokrui bildirı.
.. öDelileri, bazan tıpatıp aynı sözcüklerle yer al
_P. aiıön. ve ıöat.erilerde döviz olarak tqıomaya 
,-,WL K_ IÜrede ikinci bukllınl yapma ,ereli 
duJU.laa Demokrasi Bildiriellibi, çözümleme ve önen
illi daha da IÜncelle,tirip aomutw,tırt.D "Güncel Gö

R biidiNi izledi-
Parti, ifçi 81nıfı ile birlikte diler emekçi 

bıt.maııianada IMini duyurmaya, belli bir tabanı olu,
..... ,. bat-D\1ftl. Bu hava içinde 19 Ekim seçimle

.. Undi. 

CIlBUR KARAR, BEŞ PARTI HlKA YESININ SONU 

Mertez Yönetim Kurulu'muz, 1 2  Ekim seçimle
rillden öaee, iiatiiate toplanarak durumun ,erçekci bir 
....... DCIlrilmelini yaptı. Bütün olanaklar incelendi. 
8ollllDcla, .,mut durumun ,erçekçi ve ,eçerli bir çö-
simit ..... 01aralı: "MC'ye Hayır" kampanyaıı açllma-
__ ... ıeçim pııü CHP adaylarına oy verilmeli kararı-
aa ftrIIdL cesurca alınmı, bir karardı bu; ancak çö
.amlBmeleıine. deterlendirmelerine ve ıonuçt.&. 601-

,.aa Idllitiklerine kesin güvenleri olanların alabileceti 
clıDllten C8IUI' bir karar; CHP'nin ıolunda yer alan i,çi 
...,1 ". emekçi kitleler mensuplarının ancak sezi,le
ri,.. buldukları IOnucu, bilimsel çözümleme ile orta
,. "'n bir karar, onları da rahatlatıcı, ferahlatıcı 
bır karar. CHP'nin ıolunda oldukları halde ona oy 
ftIIDI "iliminde olan kitleler, bir Iwım ıolun iddia
aiiiil ı-.ine, bu yüzden CHP ile bütünle,mecli, ama 
"nrIdye ıKi Partili'ne güven duydu; bundan sonraki 
."riai ye davranLf1annl daha iyi izlemeye, ona ku
tü ".-me,e hazırlandL Parti ile aralarında ilk köprü
ler kuruluyurdu. 

Diler 101 parülerce ileri liirülen yolların ne ka
dar çıkmaz, çalrılarınm ne kadar satdilce oldulu, uy-

= O�n�!
U
�:;:ı:t:ı:t:r�: :�ta:;�ı��:: 

anea bir arkadqımız, bu kararın aynı zamanda be, 
PII1i bikayelinin de ıonu demek olacaiıDI lÖylemi'ti. 
o.rç.kt.en de öyle oldu. 

Bkim MÇimleri, ıorumlu olanla olmayanı, ger· 
ç.tci olazıla olmayanı, ıomut durumun ıomut çözüm
Jıtm.ia. dayalı bilimsel olanla olmayanı birbirinden 
bRn olarak ayıran bır araç ,örevini de ,ördü. Be, 
,.ni hika, .. i de böylece, beklenenden de önce ıon 
buldu. 

TORKlYE ıŞÇI PARTISI ILÇE YöNETIM KU
RULLARI OYELERININ MESLEKLERE GöRE BI
LEŞIM! 

�L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % H  
&ııaf . unuıkar · köylU . . . . . . . . . . . . . . . .  % 25 
Teknık eleman, avukat, öRrencl vb . . . . . . . .  _ % 28 

% 100 

"YEREL TEMSILCILER" TOPLANTıLARı: 
TOZOCON HAYATA GEÇIRILIşI 

12 Ekim seçimlerinden &onra Parti, ilk "tı 
Temsilcileri Toplantııı"nı Ankara'da yaptı. Bu toplan
tıyı sırasıyla Bur. ve Gaziantep "Bölge Temsilcileri 
ToptantLlI" iıledi . Bu toplantıları. Parti, ,eçmi, dö
nem deneylerinin tüzüle yanııyan kazanımlarını ilk 
olarak unulama alanına &Okuyordu. Parti içi demok
ra.si bu toplantıları. yeni boyutlar kazanıyor, 
demokratik i,lertik içinde mer-

kez or,anları ve yerel örrütler arasındaki bat peki,· 
eriliyordu. Sôrun1ar açık yürekle dile getiriyor, bir 
yerel örıütün ,özlem ve deneyi, bulundulu çözümler 
dilerierinin de rıözlem, deney ve çözümleri oluyor
du. Parti üyeleri aruında arkadaşlık, dOstluk balıarı 
ıeli,ip kuvvetle'nirken katılan bütün partililer, bu top
lantılardan daha büyük bir çalı,ma gücü kummı" 
yeDi biJci ve deneyimlerle donanmış olarak ,evk ve 
inançla ölfÜtünün batına koşuyordu. 

Bu toplantılar, diler birçok parti içi toplantı 
gibi .. ıl Partinin iç çalışmalarıyla ilgili olmakla bir
likte, kamu oyuna yansıdılı kadanyl. bir yandan 
da Parti 'nin örıüt olarak vardıRı aşamanın bir ifade
ii oluyor, dikkatle i:deniyordu. Parti, ileri sürdü;:ü 
,örü.şler, bunların dile ,etirildili yayınlar olarak var
hlını duyurduA'u kitlelerin gözünde böylece IJOmut 
olarak da varlıımı duyuruyor, biçimleniyordu. 

Parti 'nin yaptılı toplantılar bununla kalmadı. 
MC düşürülmelidir kampanyası dolayısıyla dolrodan 
kitlelere hitap etmek olanaıını da buldu. 

TORKlYE .IŞÇI PARTISI MERKEZ YöNETIM KU. 
RULU OYELERININ MESLEKLERE GöRE BILE. 
ŞIMI 

İşçi - sendika yöneticisi . . . .  _ . . . .  _ . . .  _ . .  % 53 
Esnaf - zanaatkar . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . .  % 5 
Avukat · Doktor · teknik eleman vb . . . . . . . .  % 42 

% 100 

"MC DOŞOR OLMELIDIR" KAMPANYASı 
FAŞIZME HA YIRI 

Bütçe müzakereterirun en hararetli günlerinde 
Bursa temsilciler toplantısı ile birlikte "MC Dü,ürül· 
meUdir" kampanyalı açıldı. Bursa toplant18lD1 İzmir 
ve Ankara kapah salon toplantıları izledi. En ,encin
den ya,hıına sade üyesinden üst yöneticisine kadar 
bütün üye ve aday üyelerimizin görev aldılı bildiri 
dalıtımı ve atı.,lemelerle yurdun dört bucalında 

. yüzbinlerce bildiri kitlelere uı.,tırıldı, onbinlerce 
ati, duvarları kapladı_ 

Mevcut ortamda, ciddi olarak yapılabilecek 0-
lanla yapılamıyacak olanı, provakasyonlara yol aç
tırmakıızın, ama provakasyon korkusuyla palif1ile 
de dü,mekaizinı bu türden ,öf"Ülllere eylemleriyle ,e
rekli cevabı vermi, olarak kampanya boyunca bütün 
olanaklarını seferber etti. 

Kampanya boyunca Parti, bir yandan kitleleri 
MC'ye kar,ı blrle,ik hareket için ,öreve çatırırken, 
bir yandan da tüzüRünün yeni anlaYl'1 içinde bütün 
üyelerini löreve ko,makla ve olanakIannı sonuna ka
dar kullanınakla kitlelerin ,özünde anlamh bir örnek 
de olmaktaydı. İ.fQI stnıfı ve emekçi kitleler Parti' 
nin ,örü, ve eylemlerine gitttkQe daha duyarlı hale ,e
liyordu. Bunun somut örnekleri Parti 'nin iç yaplltn
daki üye blle,iminden ve bu biletlmde i,çi ve emekçi 
kitlelerin alırh�lD1 koruyacak biçimde dengeli olarak 
kazanılan yeni arkada,lardan batka, demokratik kitle 
öriUtlerinde partilllerin fliderek artan ba,ardan ve Par
ti yayınlarının durmadan artan taleplerle devamlı 
bukı .. yııını arttırma zorunda kalınması ile de ,öz
lemlenebilmekteydi. 

PARTI ETKI ALANıNıN GIDEREK GELIşMESI 

Partifnin üye sayııındaki muntazam ,eU,me ve 
bu ,eli,menin i,çi ve emekQi üyelerin alırlalını koru· 
yacak biçimde dengeli olması, i,çi sınıfmın ve onun· 
la birlikte emekçi kitlelerin en bilinç U ketimlerinin li· 
derek artan ölçüde Parti'ye yöneldiklerinin en .omut 
ifadeli. olmaktadır. Ama Partimiz, buıünkü üye .yw
nın çok, çok üıtünde bir etkinlik çevreline ahip 
oldulunu ,imdiden ispat etmiş olmaktadır. 

Kış ayları ,enellikle işçi, emekçi, aydın . .  lan 
biraraya ,etiren sendikal kurulu,lar ve muhtelif 
demokratik kitle öl'fÜtlerinin konarelerinin yapıldılı 
dönemdir. Geneılikle Iol'da yer alan bu kitle örgüt
lerinde salın batarııı pek nadirdir ama, 101, özellikle 
aydınların örgütlerinde muhtelif frakliyonlarıyla tem
sil olanalına sahiptir ve seçimler ,enellikle bu trakli
yonJar arasında ,eçer. Partimizin kurulu,undan bu 
yana bu örgütlerin kongrelerinde göze çarpan iJcinç 
"iıu, 1\irkiye ışçi Partililerin, partililer veya sempa
tiıanlar olarak ve bu sıfatlarıyla katıldıklan koncre-
lerde baliarı satladıkları, yönetimlerdeki temai.l lÜç ve 
qran1&rınl devamlı arttırdıklarıdır. Yalnızca bu oleu 
dahi, 1\irkiye ı,çi Partisi'nin etki alanının "derek 
nasıl arttıimın ve bir yıllık: bir sürede dahj hanci bo· 
yutlara ulaştılının bir ,öaterıesidir. 

Oiler bir ,öıterıe ise, Partimizin dolrudan veya 
dolaylı süreli veya süresiı bütün yayınlarının ıördülü 
büyük ilgi ve ralbettir. Bir örnek vermek ,erekir_, 
bırakın ,eni, kitleye hitap eden diler yayınları, ,._ 
ıında parti üyeleri ve çok yakın sempatizan çevrai 
için ve daha çok Parti içi haaerle,me ve etitim amacı
na yönelik ve üyeler eliyle dalıtılan Çark Bqak derp
miz bile üye ve aday üye .yınuzın çok üstünde bU1l
dılı balde yetmemekte, tirajmm her sayı biraz daha 
arttırılmaıı ,erekmektedir. Çark Batak'ın okuyuculan 
ısveçten, Almanyaya, Amerikadan Avuatralyaya ka
dar·u:ı.anmı, durumdadır. 

TORKIYE IşçI PARTISI IL YöNETIM KURUL· 
LARı OYELERININ MESLEKLERE GöRE BILE· 
ŞIMI 

lşçi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 52 
Esnaf - zanutkar - köylü . . . . .  __ . . . . . . . . . .  % 22 
Teknik eleman - Avukat - ölrenci vb . . .  _ . . . .  % 26 

% 100 

HENOZ YOLUN BAŞıNDA YIZ 

Yu ının batındatek bir yılın bile bir partinin ya
,am gücü t&flyıp ta,ımadıltı konusunda buı ipuçlan
nı verebilecelti belirtilmitti. Rahatlıkla lÖyleyebiUriz 
ki, bu ipuçlanntn elde edilmesi için bir yıla bile ,erek 
kalmamı,tır. Türkiye ı,çi Partisi yaf&ma. ,eli ,me 'ü
cünü daha ilk yılı dolmadan ispat etmi, durumdadır. 
Ama daha henüz yolun ba,ındayız. Ö1'(Ütümüz küçük, 
olanaklarımıı sınırlı, bizimle birlikte olması ,ereken
lerin hepsi henüz yanımızda deliL. Dalia haJa kurulu, 
a,amaıındayız. Bütün bunlar dolru. Fakat çalı,maı.
rımız ilerledikçe giderek yeni üyeler kazanacalımızı, 
örgütümüzünyurt çapında geli,ip giiçlenecelini, etki 
alanımızı adım adım daha da ,eli,tirebi1ecetimi� bi. 
liyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki, _llarn bir zemin üzerinde-
yiz; üzerinde dwdulumu% yo'ı, dotru yol; bir yılın 
sonunda ,eriye baktllllJU%da azunaanmıyacak bir iler
leme ,öıterdilimizi biliyoruz. Ve ,ene biliyoruz ki, 
baRtınaızbkl demokrasi, sosyalizm mücadelesiyle dop
dolu ,eçen bir yıl boyunca yaptılmuz her hareket, at
tı'ımıı her adım, söylediRimiz her söz, yazdılımıı 
her yazı, dalıtılan bildiri, duvardaki ati, .. hept.i 
bu mücadelenin kazanç haneline kaydedilmi,tir; hep
si öri.llen büyük yapıya bir tali, bir harç olmu,tur. 
Bunları biliyor ve omuz omuza arkada,ça, karde,çe, 
örgütümüzün yol ,öltericiliRi altında inanç ve giiven
le yürüyoruz. 

Dünya i,çi sınıfının dayanı,ma ve karde,lilini 
simgeleyen 1 Mayıs i,çi bayramı ve Partimizin, Tür. 
kiye ı,çi Partilinin birinci kurulu, yıldönümü, ba,ta 
partili arkadatlarım olmak üzere tüm i,çi ımlfına, 
IolyaUstlere kutlu olsun. 
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örtütleri için herzaman 
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demokrui bildirı.

sözcüklerle yer al
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diler emekçi 
bir tabanı olu,
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çözümleme ile orta
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Iwım ıolun iddia
bütünle,mecli, ama 

bundan sonraki 
izlemeye, ona ku

aralarında ilk köprü
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ıomut çözüm

olmayanı birbirinden 
de ,ördü. Be, 

beklenenden de önce ıon 

YöNETIM KU
MESLEKLERE GöRE BI

. . . . . . % H  

. . . . . .  % 25 
. . . . . . . .  _ % 28 

kez or,anları ve yerel örrütler arasındaki bat peki,· 
eriliyordu. eriliyordu. eriliyor Sôrun1ar 

or,anları 
Sôrun1ar 

or,anları yerel 
Sôrun1ar 

yerel 
açık yürekle dile getiriyor, bir 

yerel örıütün ,özlem ve deneyi, bulundulu çözümler 
dilerierinin de rıözlem, deney ve çözümleri oluyor
du. Parti üyeleri aruında arkadaşlık, dOstluk balıarı 
ıeli,ip kuvvetle'nirken katılan bütün partililer, bu top
lantılardan daha büyük bir çalı,ma gücü kummı" 
yeDi biJci ve deneyimlerle deneyimlerle deney donanmış olarak ,evk ve 
inançla ölfÜtünün batına koşuyordu. koşuyordu. koşuyor

Bu toplantılar, diler birçok parti içi toplantı 
gibi .. ıl Partinin iç çalışmalarıyla ilgili olmakla bir
likte, kamu oyuna yansıdılı kadanyl. bir yandan 
da Parti 'nin örıüt olarak vardıRı aşamanın bir ifade
ii oluyor, dikkatle i:deniyordu. Parti, ileri sürdü;:ü 
,örü.şler, bunların dile ,etirildili yayınlar olarak var
hlını duyurduA'u kitlelerin gözünde böylece IJOmut 
olarak da varlıımı duyuruyor, biçimleniyordu. 

Parti 'nin yaptılı toplantılar bununla kalmadı. 
MC düşürülmelidir kampanyası dolayısıyla dolrodan 
kitlelere hitap etmek olanaıını da buldu. 

TORKlYE .IŞÇI PARTISI MERKEZ YöNETIM KU. 
RULU OYELERININ MESLEKLERE GöRE BILE. 
ŞIMI 

İşçi - sendika yöneticneticnet isi . . . .  _ . . . .  _ . . .  _ . .  % 53 
Esnaf - zanaatkar . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . .  % 5 
Avukat · Doktor · teknik eleman vb . . . . . . . .  % 42 

% 100 

"MC DOŞOR OLMELIDIR" KAMPANYASı KAMPANYASı KAMP
FAŞIZME HA YIRI 

Bütçe müzakereterirun en hararetli günlerinde 
Bursa temsilciler toplantısı ile birlikte "MC Dü,ürül· 
meUdir" kampanyalı açıldı. Bursa toplant18lD1 İzmir 
ve Ankara kapah salon toplantıları izledi. En ,encin
den ya,hıına sade üyesinden üst yöneticisine kadar 
bütün üye ve aday üyelerimizin görev aldılı bildiri 
dalıtımı ve atı.,lemelerle yurdun dört bucalında 

. yüzbinlerce bildiri kitlelere uı.,tırıldı, onbinlerce 
ati, duvarları kapladı_ 

Mevcut ortamda, ciddi olarak yapılabilecek 0-
lanla yapılamıyacak olanı, provakasyonlara yol aç
tırmakıızın, ama provakasyon korkusuyla palif1ile 
de dü,mekaizinı bu türden ,öf"Ülllere eylemleriyle ,e
rekli cevabı vermi, olarak kampanya boyunca bütün 
olanaklarını seferber etti. 

Kampanya boyunca Parti, bir yandan kitleleri 
MC'ye kar,ı blrle,ik hareket için ,öreve çatırırken, 
bir yandan da tüzüRünün yeni anlaYl'1 içinde bütün 
üyelerini löreve ko,makla ve olanakIannı sonuna ka
dar kullanınakla kitlelerin ,özünde anlamh bir örnek 
de olmaktaydı. İ.fQI stnıfı ve emekçi kitleler Parti' 
nin ,örü, ve eylemlerine gitttkQe daha duyarlı hale ,e
liyordu. Bunun somut örnekleri Parti 'nin iç yaplltn
daki üye blle,iminden ve bu biletlmde i,çi ve emekçi 
kitlelerin alırh�lD1 koruyacak biçimde dengeli olarak 
kazanılan yeni arkada,lardan batka, demokratik kitle 
öriUtlerinde partilllerin fliderek artan ba,ardan ve Par
ti yayınlarının durmadan artan taleplerle devamlı 
bukı .. yııını arttırma zorunda kalınması ile de ,öz

tiıanlar olarak ve bu sıfatlarıyla katıldıklan 
lerde baliarı satladıkları, yönetimlerdeki temai.l
qran1&rınl devamlı arttırdıklarıdır. Yalnızca 
dahi, 1\irkiye ı,çi Partisi'nin etki alanının 
nasıl arttıimın ve bir yıllık: bir sürede dahj 
yutlara ulaştılının bir ,öaterıesidir. 

Oiler bir ,öıterıe ise, Partimizin dolrudan 
dolaylı süreli veya süresiı bütün yayınlarının 
büyük ilgi ve ralbettir. Bir örnek vermek 
bırakın ,eni, kitleye hitap eden diler yayınları, 
ıında parti üyeleri ve çok yakın sempatizan 
için ve daha çok Parti içi haaerle,me ve etitim 
na yönelik ve üyeler eliyle dalıtılan Çark Bqak 
miz bile üye ve aday üye .yınuzın çok üstünde 
dılı balde yetmemekte, tirajmm tirajmm tira her sayı 
arttırılmaıı ,erekmektedir. Çark Batak'ın okuyuculan 
ısveçten, Almanyaya, Amerikadan Avuatralyaya ka
dar·u:ı.anmı, durumdadır. 

TORKIYE IşçI PARTISI IL YöNETIM 
LARı OYELERININ MESLEKLERE GöRE 
ŞIMI 

lşçi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esnaf - zanutkar - köylü . . . . .  __ . . . . .  __ . . . . .  . . . . . .
Teknik eleman - Avukat - ölrenci vb . . .  _ . . .  _ . . .  

HENOZ YOLUN BAŞıNDA YIZ 

Yu ının batındatek bir yılın bile bir 
,am gücü t&flyıp ta,ımadıltı konusunda buı 
nı verebilecelti belirtilmitti. Rahatlıkla lÖyleye
ki, bu ipuçlanntn elde edilmesi için bir yıla bile 
kalmamı,tır. Türkiye ı,çi Partisi yaf&ma. ,eli 
cünü daha ilk yılı dolmadan ispat etmi, durumdadır. 
Ama daha henüz yolun ba,ındayız. Ö1'(Ütümüz küçük, 
olanaklarımıı sınırlı, bizimle birlikte olması 
lerin hepsi henüz yanımızda deliL. Dalia haJa 
a,amaıındayız. Bütün bunlar dolru. Fakat 
rımız ilerledikçe giderek yeni üyeler kazan
örgütümüzünyurt çapında geli,ip giiçlenec
alanımızı adım adım daha da ,eli,tirebi1ecetimi� 
liyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki, _llarn bir zemin 
yiz; üzerinde dwdulumu% yo'ı, dotru yol; 
sonunda ,eriye baktllllJU%da azunaanmıyacak 
leme ,öıterdilimizi biliyoruz. Ve ,ene biliyoruz ki, 
baRtınaızbkl demokrasi, sosyalizm mücadelesiyle 
dolu ,eçen bir yıl boyunca yaptılmuz her 
tı'ımıı her adım, söylediRimiz her söz, 
her yazı, dalıtılan bildiri, duvardaki ati, 
bu mücadelenin kazanç haneline kaydedilm
si öri.llen öri.llen öri. büyük yapıya bir tali, bir harç 
Bunları biliyor ve omuz omuza arkada,ça, 
örgütümüzün yol ,öltericiliRi altında inanç 
le yürüyoruz. 

Dünya i,çi sınıfının dayanı,ma ve 
simgeleyen 1 Mayıs i,çi bayramı ve Partimizin, 
kiye ı,çi Partilinin birinci kurulu, yıldönümü, 



MARSHALL BOYA FABRIKASı GEBZE'DE KURULU. BURA

DA 280 ıŞÇı ÇA lıŞıYOR .  29 MART'TA GREVE GITMIŞ

LER. GREV HALEN BÜYÜK BIR DAYANIŞMA ıÇiNDE DE

VAM EDIYOR. 280 ıŞÇı 4S'ER KIŞILIK DÖRT VARDIY A HA

LINDE GREV YERINDE BULUNUYORLAR. VARDIYA sı RASı 

KENDINE GELEN ıŞÇı MUTLAKA GREV YERINDE OLUYOR. 

BU DA GREVIN SÜREKLI CAN LI .0LMASINA VE ıŞÇiLERIN 

TOPLU MÜCADELE GÜÇLERININ GELIŞMESINE YA RARlı 
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CIMIZDE KENDIMIZI BIR BAYRAM YERINDE SANDıK. ÇEV

RE FABRIKA LARDAN, HATTA TOPKAPI'DAKI FABRIKA

LARDAN BILE ıŞÇiLER DAYANIŞMA ıÇiN GELMIŞLER. 

BUNLAR OTOBüSLERLE GELIYORLAR MARSHALL'A. öC
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YARETE GELIYORLAR. 

GREV YERINE GITTICIMIZ GÜN ALEMDAR KIMY A SANAYI 

MERBOLlN ,  TÜRK HENKEL ıŞÇiLERI ORADAYDıLAR .  

ŞEHIRLERARASı BAZI OTOBllSLER G R E V  YERINE GELEN 

ıŞÇILERDEN PARA ALMıYOR. GREV YERI ISTANBUL AN

KARA KARAYOLU ÜZERINDE. BURADAN GEÇEN HEMEN 

BÜTÜN OTOBüSLER VE KAMYONLAR GREVCI ıŞÇILERI 

KORNALARıNı ÇALARAK VEYA DURARAK SELAM LlYOR

LAR. 
GREVE HEMEN 

'
YEMEKTEN SONRA ÇiKI LMIŞ. ıŞÇiLER 

BüYüK BIR ZEVKLE EMEKLI SUBAYLARıN BULAŞIKLARı 
NASIL YıKADıKLARINI  AN LATıYORLAR. 

ŞIMDI GREVCI MARSHALL ıŞÇILERINI DINLEYELlM. 

MARSHALL BAŞTEMSILCisi 
ALI ÖZGÜL KONUŞUYOR 

Toplu sözleşmemiz 78 maddeden 
oluşmakta. Petrol-Kimya-Iş sendikası 
burada birkaç dönem toplu sözleşme 
yaptığı için bazı maddeler işçiler için 
çok önemli. Biz 35 maddede uyuşmaz!ı
ğa düştük. Bu 35 maddeden çoğu para
sal konulara, kıdem tazminatına ilişkin. 
Bunların içerisinde bizim çok önemli 
gördüğümüz bir konu var: Fabrikada kö
tü bir yönetim başta. Bunu şöyle açıkla
mak gerekir: 12 Mart muhtırasının getir
diği bir takım pürüzler var ortada. Bir ta
kım emekli subaylar, bu fabrikaya yer
leştirilmişler. Bu adamlar fabrika yöne
timinden anlamamalar'ına rağmen getir
mişler bir takım ünitelere ş�f yapmışlar 
bunları. En büyük görevleri işçiler üzeri
ne baskı kurmak. Bunlarıh en önde ge
lenlerinden biri olan Emekli bir al bay , 
idari işler müdürüdür. Idari işler müdürü, 
burada çalışan diğer idarecileri çok gü
zel idare ediyor. Çağırıyor bunları "ba
sın küftirü işçilere, yaptınn istediğinizi" 
diyor. Tabi bunlar da asker gibi davranı
yor. Bizim arkadaşlar bundan çok rahat
sız oluyorlar. Bu durum karşısında, böy
lelerinin fabrikadan çıkanılması için bu 
konuyu toplu sözleşmeye bir madde 
olarak geçtik. Bu adamların fabrikadan 
mutlaka çıkartılmasını istiyorui. Dedik 
ki, Marshall boya fabrikasında emekli 
polis ve emekli asker çalışamaz. Tabii 
işveren bu isteiimize kesinlikle karşı , 
çıktı. Ama biz kararlıyız. Bu isteğimiz, 
Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek. 

Bu hakkı elde etmeden grevi bitir
meye niyetli değiliz. Maddi haklara ge
lince, onlar da şöyle: 2500 lira yakacak 
parası istedik, 8u fabrika rafineri gibi 
açık bir fabrika olduğu için arkadaşlar 
genellikle üşüyorlar. Biz arkadaşların 
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sıhhatleri bakımından birer mcşin ceket 
istedik. Bizde polyesterli, vernikli, tiner
ii 15lslm çok olduğu için dörder ayakka
bı istedik. Bunun dışında 55 - 60 gün kı
dem zammı istedik. Gönüllü ayrılanlar 
diye bir tazminaı istiyoruz ki bu da 45 
gün. Yemek ücreti bizim eski sözleşme
de 6.5 lira idi. Biz şimdi birinci y11 1 5 ,  
ikinci y ı l  20 lira yemek parası istiyoruz. 

Ayrıca burada 45 kadar memur var. 
Bunlar daha önceki sözleşmede kapsam 
dışı bırakılmış. Biz bunların da toplu 
sözleşme hükümlerinden yararlanmala
rını istedik. Çünkü Türkiye'de biz işçi
ler olarak memurların da toplu şi)zleş
meli grev haklarını savunurken burada 
onların sözleşme hükümleri dışında bıra
kılmasını isteyemeyiz. Çünkü bunlar 
genç, dinamik, ilerici kişilerdir. 

Saat ücretlerine zam istedik. 6 maaş 
ikramiye istedik. Ayrıca kıdemi teşvik 
ikramiyesi adı altında bir hak daha al
dık. O da şöyle: 4.senede başlamak üze
re ve 4 senede katları olmak üzere 

1 500 li .. , 3 
bin lira, 4500 lira gibi ücret talebinde 
bulunduk. Çocuk zammına gelince; es
kiden 15 lira olan bu zammın SO liradan 
başlamak üzere tesbitini istedik. Işçi ço
cukları için eğitim ödeneği adı altında 
bir istek getirdik. 

Bir de konut kredisi olarak 20.000 
lira istiyoru;ı. Bunu 48 ay eşit taksitlerle 
ödenmek üzere istiyoruz. 

Grev bugün 25. gününde. Civar köy· 
lerden kazalardan grevimize büyük ilgi 
var. Mesela Hereke fırını bize ekmeği iki 
lirayı vermektedir. Böyle birçok şekilde 
civar esnaflardan yardım 
Mesela kumanya aldığımız esnaflar bize 
aldığımız şeyleri oldukça ucuza vermek
tedir. 

Burada olan tüm fabrikalardaki bü· 
tün işçilerden, DISK, Türk-Iş ayrımı 

VE ıseı 

yapmadan büyük yardım görmekteyiz. 
Bütün demokratik kuruluşlar bizi des
tekliyodar. Buraya kadar geliyorlar, 
pankartlar getiriyorlar. Kumanya vs. ge
tiriyorlar. Ayrıca Türkiye işçi Partisi 
Gebze Ilçe örgütü her zaman bizim ya
nımızda. Bu arkadaşlar buraya geliyor
lar. Bize manen madden yardımlarda bu
lunuyorlar. Bu hususta tüm arkadaşları

. mızın teşekkürlerini iletirim 

TEMSiLC.i MEHMET YILMAZ 

Grev işçinin okuludur, derler. Ger
çekten de bu böyle. Bunun böyle oldu
ğunu somut olarak bu işyerinde greve 
çıkmakla görmüş olduk, kanıtlamış ol
duk. Örneğin Marshall normal üretim 
yaparken Nisan - Kasım arası 7 aylık za
man zarfında 24 saatlik üretim miktarı 
1 50 ton civarında. Bu malın ortalama 
satışı yani cirosu 6 milyon lira civarın
da bir yekun tutmaktadır. Bu malı üre· 
tirken patron, arkadaşların bizlerin sırt
larını sıvazlarken aslanlarım, çalışkan iş
çilerim gibisinden bir takım yağ çekme
ler yapıyordu. Ne zaman ki işçi şalteri 
çekip hakkını alma yoluna gittiği zaman 
bir grev bar�kasına verilen elektriği dahi 
kestirmiştir, vermek istememiştir. Su, 
bildiğimiz basbayağı su, bunu dahi esir
gemiştir, yok demiştir. Daha başka so· 
mut olarak örneğin redüktör denen ka
zan karıştırıcı makinaları işveren araba
ya yükletip fabrika dışına çıkartmak is· 
temiştir. Işçiler buna man i olduğunda 
Gebzeden askeri birlikler geıirtmiştir. 
Bu örnekte, daha doğrusu bu olayda ki· 
min kimden yana olduğu 0 ,  işçinin dos
tunun, düşmanının kimler olduğu bir 
kere daha somul olarak orıaya çıkmış 
oldu. Bu ve buna benzer yilzlerce örnek 
verebiliriz. Gerçekten de, işçinin okulu 
grevdir. 

işçi arkadaşlar birlik - beraberlik 
içerisindedirler ve grey mücadeledir, bv
gadır. Kavgadan dönüş olamaz, ubii 
hakkımızı alıncaya kadar. Tüm işçi ar· 
kadaşlar kitle şeklinde sonuna kadar 
direneceğiı ve hakkımızı alacağız. 

TEMSiLCi GANi DAVULCU'NUN 
SÖYLEDiKLERi 

Grevimizi, bütün çevredeki işçi ar
kadaşlarımız, işçi kuruluşları, devamlı 
maddi ve manevi yönden destekliyor. 
Bunu gören işverenler tabi bunu bu 
adamlar bir onur meselesi yapmışlar. Iş
çilerin birlik ve beraberlikleri karşısın
da birgün eriyip gideceklerini anlıyorl .. _ 

Şuna da inanıyoruz ki bugün işçi sınıfı 
birlik ve beraberlik içindedir. Şu sendi
kaymış, şu kuruluşmuş diye birşey ayır
mıyor işçi sınıfı. Elele vermiştir. Hakla
rını işverenlerden alacaklarına emindir· 
ler. Biz bu grevde şunu gördük ki, işve· 
ren bizi kanunsuz bir eyleme itmek isti
yor. Ama biz kanunsuz bir duruma düş. 
memeye kararlıyız. Bugün kanunsuzluk 
yapan var� o da işverenlerdir, memleke
ti sömürenlerdir. Sebebi kapiulisı dü· 
zendir. Fakat biz işçiler elele verip de 
bu kapitalist düzeni memleketten söküp 
attığımız zaman, ki buna inanıyoruz, iş· 
te o zaman bu kanunsuzluklar da son 
bulacaktır. 

Kanunsuzlukların bir örneği de şu· 
dur: Fabrika yöneticileri ve onların avu
katları buradan redüktör çıkartmak ine
di. Biz kendilerine bunu ancak mahke
me kararı getirirseniz çıkartabilininiz 
dedik. Onlarsa bunu zabıl tutarak yap
mak i5lediklerini söylediler. labı. tut
makta gayeleri açık. Zaptı ya jandarma 
tutacak yada polis tutacak. Adamların 
polisi, jandarmayı getirmek istemesinin 
anlamı nedir? Bu çok açık bir şl'y ... 

ÇALARAK 

'
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ZEVKLE EMEKLI SUBAYLARıN BULAŞIKLARı 
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SINIFl,NIN DAYANıSMASı 

BAŞTEMSILCI ALI öZGOL: 

BURADA 4S KADAR MEMUR 
VAR. BIz BUNLARIN DA TOp· 
LU SÖZLEŞME HOKOMLERIN· 
DEN YARARLANDlRI LMALA· 
RINI ISTEDIK. ÇONKO TORKI· 
YE'DE BIZ, ıŞÇILER OLARAK 
MEMı,JRLARIN DA TOPLU SÖZ· 
LEŞMELI GREV HAKLARıNı 
SAVUNURKEN, BURADA ON· 
LARıN TOPLU SÖZLEŞME HO· 

Işveren grevi kırmak için kanunsuz ey
lemlere girişmiştir, fakat biz buna im
kan vermeyeceğiı. 

Biz kanunlara saygılıyız ve hak la
rımııı kanuni sınırlar içerisinde almaya 
kanrlıyız. Şunu bilmek lazım ki biz 
şimdiye kadar tatlı hayat yaşamadık 
ama patronların hayatı hep tatlı hayat 
olmuştur. Ancak burada bir işçi arkada
şın burnu kanaru onların da hayatı ze· 
hir olur. 8iz hiçbir işçi arkadaşımızı" 
burnunun bile kanamasına razı olarna
yız. 

BAŞTEMSILCI ALI ÖZGüL 
DEVAM EDIYOR 

Sendikamızin işlerinin 'yoğun olma
sından dolayı geç başlasa dahi bir hafta
dan beri grevde eğitim çalışması yapıl
maktıdır . Bu eiitim şunları kapsıyor: 
Işçinin ekonomik ve politik mücadele
nin dışında değil, bilhassa onun tam 
içinde olduğu ve bunların birbirinden 
kopuk şeyler olmadığını öğreniyoruz. 
Işçi arkadaşlara öğretiyoruz. Bu eğitim 
düzenli olarak devam ediyor. Ayrıca eski 
Topkapı Marshall fabrikz.sında çevrilmiş 
" Karanlıkta uyananlar" isimli film, sen
diklmızın elınde bulunuyor. Biz bu fil-

KOMLERI DıŞıNDA KALMALA·. 
RINI ISTEMEYIZ. 
CIVAR KöYLERDEN, KAZA· 
LARDAN GREVIMIZE BOYOK 
ILGI VAR. MESELA HEREKE 
FIRINI BIZE EKMECI IKI LIRA· 
DAN VERIYOR. BöYLE BIR 
ÇOK ŞEKILDE CIVAR ESNAF· 
TAN YARDIM GÖRMEKTEYIZ. 
MESELA, KUMANYA ALDICı· 

mi bütün arkadaşlara gösteriyoruz. Bu
nun dışında slayt gösterileri yapıyoruz. 
Avrupada'ki ilk grevleri ve nedenlerini 
öğreniyoruz. Ayrıca 15 - 16 Haziran'la 
ilgili filmler ve slaytlar gösteriyoruz. Bu· 
radaki işçi arkadaşlar mücadelelerini so
mut olarak görüyorlar. Ondan dersler Çı
kartıyorlar. Biz bütün işçi arkadaşları; ki 
bunlar 280 kişi, 6 vardiyaya ayırdık ve 
bütün arkadaşların grev yerinde topluca 
bulunmalarını sağlıyoruz. Tabi sendika
mızın bize bir minibüs verdiğini de belir
teyim. Grev yerinde topluca bulunma 
arkadaşların eğitiminde önemli yer tutu
yor. Bizlerin, özellikle çevreden gelen iş
çi  ar�.adaşların da katılmasıyla birlik ve 
dayanışmamız güçleniyor � Grevimiz
de bütün arkadaşların bilinçli ve kararlı 
bir dayanışması söz konusu. Vardiyası 
gelen arkadaşlar mutlaka grev yerine ge. 
liyor ve burada topluca bulunuyoruz. 
Bazı sendikaların uyguladıklarının tam 
tersi olarak, biz burada kazan kaynatıp 
bütün arkadaşlara yemek veriyoruz. 

Baştemsilcive yaklaşarak 1 Mayıs 
hakkında bir soru $orduk: 

1 Mayıs', burjuvazi şimdiye kadar 
hep 'bahar bayramı' olarak göstermek is-

. -

MIZ ESNAF, ALDlKLARIMIZI 
BIZE UCUZA VERIYOR. 
BURADA OLAN TOM FABRI· 
KALARDAKl BOTON ıŞÇILER. 
DEN, DISK · TORK.IŞ AYıRıMı 
YAPMADAN BÜYOK YARDIM 
GÖRMEKTEYIz. BÜTON DE· 
MOKRATlK KURULUŞLAR BI· 
ZI DESTEKLIYORLAR. BURA· 
YA KADAR GELIP BiZE YAR· 
DlMCI OLUYORLAR. 

tedi. Bunun için neler söylersiniz? 1 Ma
yıs'ı nasıl kutlayacaksınız? 

- 1 Mayıs'ı burjuvazi şimdiye kadar 
hep bahar bayramı olarak göstermek is
temiştir. Oysa 1 Mayıs bütün dünyada 
işçi Bayramı olarak kutlan�ktadır. 
Uluslararası işçi sınıfının birlik ve daya
nışma günüdür. Bugün tüm dünyada mil
yonlarca işçi bugünü kutlar ve uluslara
rası dayanışma ve birlik sloganları atar. 

Biz de bu yıl 1 Mayıs'ı işçi bayramı 
olarak kutlayacağız. 1 Mayıs'ta buradan 
topluca Istanbul'a gideceğiz. Oradaki 
gösterilere katılacağız. 

1 Mayıs işçi sınıfının birlik ve daya
nışm� günüdür. işçi Bayramı'dır. Biz bu
rada 1 Mayıs'la. ilgili çalışmalar yapıyo
ruz. Pankartlar hazırlıyoruz. Marşlar öğ
reniyoruz. 1 Mayıs'ı layık olduğu şekil
de kutluyacağız. 

Grevci işçilere genellikle DiSK'in 
niteliğini ve Petrol Kimya-iş'in ilkeleri
ni öğretiyoruz. Işçilerin bütün kararlar
da söz sahibi olması ilkesini savunuyo
ruz. Aynı zamanda işçiyi partilerüstü 
politika gibi politikabu'IJ siyasetten uzak 
tutmaya çalı:;.ın burjuva politikasına da 
karşıyız. Sarı sendikaların uyutmacı po
litikasına karşıyız. Işçilerin bilinçlenme
si için elimizden gelen herşeyi yapıyo. 
ruz. 

Işçinin politikanın tam anlamı ile 
içinde olması için çalışıyoruz. Türk-Iş 
günden güne çÖkmektedir, umarım son 
kongreden sonra bu çöküş hızianacak
tır. Ama işçi tabanı DISK'te bütünieş
mektedir ve bütünleşmesine devam ede
cektir. MC hükümeti işçiden yana değil, 
onun tam karşısındadır. MC hükümeti 
patronlardan yanadır. Aynı zamanda iş
çilerden yana nasıl olabilir? Öyleyim di
yorsa da bu yalandır. Işçi pOlitikayı iz
lemeli, görmeli, kendisinden yana poli
tikayı iZleyen partiyi, hükümeti görme • . 

li, onu desteklemelidir. Işçiye asıl ken
di öz partisi yarar. Bunun dışındakiler 
ancak bazı kolaylıklar, geçici haklar sağ
layabilir. Işçi sınıfının öz partisi iktidara 
gcldiAinde meseleler çözülecektir. 

PARTIME, SA YGI Y LA 

bir çocuktum başlarken 
beni partim yürüttü 
okumayı yazmayı 
halkımı sevmeyi 
denize do�ru koşan 
engin ve kararlı bir su gibi yaşamayı 
bana partim ö�retti 

orada öe-rendim 
alanların coşkunlue-unu 
grev çadırlarının sotue-unu 
korkuyu, cesareti 
birlikte sevinip birlikte üzülmeyi 
gevezelikten nefret etmeyi 
bir partizan gibi sessiz ve dirençli olmayı 
orada öerendim 

orada tanıştım 
kitaplardan çıkıp gelmiş işçilerle 
yemeklerini ve inançlarını bölüştüm 
dostlueu, yoldaşlıeı, ihaneti, ölümü 
bütün bunların yüreeimi delen acısını 
orada tanıdım' 

partim, 
on yedi yaşımın 
delikanlı coşkusuyla adımımı altıe-ım 
on dokuz yaşımın 
kaçınılmaz sapmalarını arıttıRım 
oturmuş, bilenmiş yirmi beş yaşımın 
görmüş, geçirmiş elli yaşımın 
belimi bükecek, saçlarımı aRartacak 
ama işte şuramdaki cevahiri 
karalamayacak bütün yaşlarımın 
karımın, çocueumun okulu 
borçluyum sana 
borcum yaşamak ve savaşmakla öd('nir 
bunu da senden ö�rp'ldim 
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kanunsuz ey
biz buna im

saygılıyız ve hak lahak lahak 
içerisinde almaya 

lazım ki biz 
yaşamadık 

hep tatlı hayat 
işçi arkada

da hayatı ze· 
arkadaşımızı" 

razı olarna

ÖZGüL 
EDIYOR 

'yoğun olma
dahi bir hafta

çalışması yapıl
şunları kapsıyor: 
politik mücadele

onun tam 
birbirinden 

öğreniyoruz. 
Işçi arkadaşlara öğretiyoruz. Bu eğitim 

ediyor. Ayrıca eski 
fabrikz.sında çevrilmiş 

isimli film, sen
bulunuyor. Biz bu fil-

mi bütün arkadaşlara gösteriyoruz. Bu
nun dışında slayt gösterileri yapıyoruz. 
Avrupada'ki ilk grevleri ve nedenlerini 
öğreniyoruz. Ayrıca 15 - 16 Haziran'la 
ilgili filmler ve slaytlar gösteriyoruz. Bu· 
radaki işçi arkadaşlar mücadelelerini so
mut olarak görüyorlar. Ondan dersler Çı
kartıyorlar. Biz bütün işçi arkadaşları; ki 
bunlar 280 kişi, 6 vardiyaya ayırdık ve 
bütün arkadaşların grev yerinde topluca 
bulunmalarını sağlıyoruz. Tabi sendika
mızın bize bir minibüs verdiğini de belir
teyim. Grev yerinde topluca bulunma 
arkadaşların eğitiminde önemli yer tutu
yor. Bizlerin, özellikle çevreden gelen iş
çi  ar�.adaşların ar�.adaşların da katılmasıyla birlik ve 
dayanışmamız güçleniyor � Grevimiz
de bütün arkadaşların bilinçli ve kararlı 
bir dayanışması söz konusu. Vardiyası 
gelen arkadaşlar mutlaka grev yerine ge. 
liyor ve burada topluca bulunuyoruz. 
Bazı sendikaların uyguladıklarının tam 
tersi olarak, biz burada kazan kaynatıp 
bütün arkadaşlara yemek veriyoruz. 

Baştemsilcive yaklaşarak 1 Mayıs 
hakkında bir soru $orduk: 

1 Mayıs', burjuvazi şimdiye kadar 
hep 'bahar bayramı' olarak göstermek is-

DlMCI OLUYORLAR. OLUYORLAR. 

tedi. Bunun için neler söylersiniz? 1 Ma
yıs'ı nasıl kutlayacaksınız? 

- 1 Mayıs'ı burjuvazi şimdiye kadar 
hep bahar bayramı olarak göstermek is
temiştir. Oysa 1 Mayıs bütün dünyada 
işçi Bayramı olarak kutlan�ktadır. 
Uluslararası işçi sınıfının birlik ve daya
nışma günüdür. Bugün tüm dünyada mil
yonlarca işçi bugünü kutlar ve uluslara
rası dayanışma ve birlik sloganları atar. 

Biz de bu yıl 1 Mayıs'ı işçi bayramı 
olarak kutlayacağız. 1 Mayıs'ta buradan 
topluca Istanbul'a gideceğiz. Oradaki 
gösterilere katılacağız. 

1 Mayıs işçi sınıfının birlik ve daya
nışm� günüdür. işçi Bayramı'dır. Biz bu
rada 1 Mayıs'la. ilgili çalışmalar yapıyo
ruz. Pankartlar hazırlıyoruz. Marşlar öğ
reniyoruz. 1 Mayıs'ı layık olduğu şekil
de kutluyacağız. 

Grevci işçilere genellikle DiSK'in 
niteliğini ve Petrol Kimya-iş'in Kimya-iş'in ilkeleri
ni öğretiyoruz. Işçilerin bütün Işçilerin bütün kararlar
da söz sahibi olması ilkesini savunuyo
ruz. Aynı zamanda işçiyi partilerüstü 
politika gibi politikabu'IJ siyasetten uzak 
tutmaya çalı:;.ın burjuva politikasına da 
karşıyız. Sarı sendikaların uyutmacı po
litikasına karşıyız. Işçilerin bilinçlenme
si için elimizden gelen herşeyi yapıyo. 
ruz. 

Işçinin politikanın tam anlamı ile 
içinde olması için çalışıyoruz. Türk-Iş 
günden güne çÖkmektedir, umarım son 
kongreden sonra bu çöküş hızianacak
tır. Ama işçi tabanı DISK'te bütünieş
mektedir ve bütünleşmesine devam ede
cektir. MC hükümeti işçiden yana değil, 
onun tam karşısındadır. MC hükümeti 
patronlardan yanadır. Aynı zamanda iş
çilerden yana nasıl olabilir? Öyleyim di
yorsa da bu yalandır. Işçi pOlitikayı iz
lemeli, görmeli, kendisinden yana poli
tikayı iZleyen partiyi, hükümeti görme • . . 

li, onu desteklemelidir. Işçiye asıl ken
di öz partisi yarar. Bunun dışındakiler 
ancak bazı kolaylıklar, geçici haklar sağ
layabilir Işçi sınıfının öz partisi iktidara 

PARTIME, SA 

bir çocuktum baş
beni partim yürüttü 
okumayı yazmayı 
halkımı sevmeyi 
denize do�ru koşan 
engin engin eng ve kararlı bir 
bana partim ö�retti 

orada öe-rendim 
alanların coşkunlue-unu 
grev çadırlarının s
korkuyu, cesareti 
birlikte sevinip birlikte 
gevezelikten nefret 
bir partizan gibi 
orada öerendim 

orada tanıştım 
kitaplardan çıkıp 
yemeklerini ve inanç
dostlueu, yoldaşlıeı, 
bütün bunların yüreeimi 
orada tanıdım' 

partim, 
on yedi yaşımın 
delikanlı coşkus
on dokuz yaşımın 
kaçınılmaz sapmalarını 
oturmuş, bilenmiş 
görmüş, geçirmiş 
belimi bükecek, 
ama işte şuramdaki 
karalamayacak bütün 
karımın, çocueumun okulu 
borçluyum sana 
borcum yaşamak 
bunu da senden 



SOYYETLER BIRlıCı KOM UNIST PARTISI MERKEZ KOMI

TESI YEDEK UYESI' ULUSLARARASI ILIŞKILER IlÖ L U M U  

IlAŞKAN YARDIMCISI V E  BORIS PONOM ARYOV'UN IlIR IN

C i  SEKRETERI YADIM ZACLADIN'IN. 20 NISAN 1 976 T A 

RIHLI "PRAYDA" GAZETESINDE "KOM UNISTLERIN SAN

CACı: ENTERNASYONA LIZM" BAŞlıKlı iLiR YAZıSı YA

YıNLANDı' DüNYA KAMUOYUNDA GENIŞ ILGI UYANDı

RAN BU YAZıYı OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

VADIM ZAGLADIN 

"Sermayenin egemeniiRi uluslarara
sı bir egemenliktir. t,te bu nedenle, tüm 
ülke i,çilerinin kurtuluı; mücadeleleri, 
işçilerin uluslararası serma'yey'e karşı ya
pacaklan ortak mücadele ile başanya u
!aşabilecektir ... Rus işçileri ,  uluslararası 
işçi hareketine ellerini uzatıyorlar." 
Bunlar i V. 1. Lenin 'in Bolşevik Partisi 
kurulmadan çok önce yazdıRı sözlerdir. 
"Biz, Sovyet komünistleri, proleter en
temasyonalizmin savunulmasını her 
marksisi·leninist'in kutul Körevi kabul 
ediyoruz." Bunlar da, L. J. Brejnev'in, 
SBKP 25. Kongresinde Merkez Komite 
raporunda &ÖylediRi sözlerdir. 

Seksen yıllık bir ara bu iki SÖZÜ, bir
birinden ayırıyor. Çünkü ilki 1896'da, 
ikincisi ise 1976 yılında söylenmiştir. 
Bu süre, ilk önce Rus, ardından da Sov
yet komünistlerinin proleter enternasyo
naJizmi ilkelerinin zaCeri için mücadele 
verdikleri uzun uRrat yılları olmu,tur. 
S.B.K.P. 25. Kongresi, emekçilerin ulus
lararası kardeşlili fikrine Partimizin sar
sılmaz ballıhRınl bir kez daha bütün gü
cüyle ortaya koymuljtur. Bu kanıda ge
rek dosllarımız, gerekse dostumuz olma
yanlar birle,mektedirler. 

S.B.K.P. 25. Konere.inin tüm ça
lışması, yani hem yolda" L.J. Brejnev'in 
raporu, hem de delegelerin konuşmaları 
ve kabul edilen belgeler, hepsi enternas
yonalizm ilkelerini talfımaktadır. 

Parti, iç politika alanında (bu, 
kongre çalı,malarında yeniden açıkça 
Hade olunmu,tur) Sovyet ülkesinde ya
şayan her ulus ve halkın YMatıcl güçle
rinin tam anlamıyla geliljtirilmesini, bu 
ulusların tek bir aile çerçevesi altında gi
derek birbirine yakınlalfmalarını ve bir.: 
leifmelerini, yeni toplumsal birlilti mey
dana getiren Sovyet halkının gelecekteki 
gelişmesini hedeC alan Leninci doitrultu
yu seballa ve başMıyla sürdürmektedir. 

Bunun yanı sıra Partimiz, bu yukaek 
duzeydeki toplantısında, uluslararası so
runlar konusundaki yaklaşımının deRilf
mezlilini bir kez daha doitrulamıştır. 

S.B.K.P., sosyalist ülkelerle olan 
iliııkilerinde Iju denenmiıı kurala harfi· 
yen uymaktadır : ilfleri gerçek eşitlik ve 
birbirinin meselelerine ilgi göstererek 
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sürdürmek, sadece ulusal deRii, uluslar· 
arası çıkarları da dikkate alacak kararlar 
almak ... Partimiz, karşısına hangi sorun 
çıkarsa çıksın, bunları, dosııuk, beraber· 
lik ve işbirlilt'ini güçlendirme, birbirinin 
içişlerine karışmama ruhu içinde çö
zümlemeye çalışır. S.B.K.P.'nin bu çiz· 
gisi, her şeyden önce sosyalist ülkelerin 
kardeş parti ve halkları laraCından büyük 
takdirle karşılanıyor. Bu hususu, Kongre 
kürsüsünden , Le Duan, E. Honekker, E. 
Gierek, G. Husak T. Jivkov, Y. Tseden
bol, Y. Kadar ve F. Castro belirtmişler
dir. 

örnelt'in yoldaş Fidel Castro şöyle 
demişti: "Halkımıı., yüce ülkenizle olan 
ilişkilerinizden gurur duyuyor. Bu ilişki
ler, enternasyonalizm, karşılıklı anlayış, 
saygı ve güven uygulamasının güzel bir 
örnelt'idir. Halkımıza büyük yardımlarda 
bulunan Sovyetler Birlilti, hiçbir zaman 
biı.lerd�n bir takım taleplerde bulunma
mış, şartlar ileri sürmemiş, neleri yap
mamız gerektiRini biı.e dikte etmemiş
tir. Binlerce yıldan beri bencillik ve zor
balıkla sürdürülen uluslararası ilişkiler ta
rihi süresince, güçlü bir ülke ile küçük bir 
ülke arasında bu tür kardeşçe ilişkilere 
rastlanmamıııtır. Ancak sosyalizm, halk
lar arasında bu tür ilişkileri mümkün 
hale getirmiştir." 

Sömürae eSatetinden kurtulan ülke
lerle olan ilişkilerin gelişme sorununu 
gözden geçiren 25. Kongre , Sovyet in
sanlarının, barıif ve özgürlük tutkusu, 
her türlü saldırı ve tahakküm biçimleri· 
ne bir ülkenin di�erini sömürmesine kar
şı çıkma gibi köklü e;-ilimlerin derin 
birlili içinde, bu ülkelere ba�lı bulundu
Runu belirtmilftir. Pratikten de anlaşıla
ca�ı üı.ere, bu, bizlere ellerini uzatan bü
tün Asya, ACrika ve Latin Amerika dev
lelleriyle gerçekten dostça mııkilerin ge
Iilfmesi için güvenilir bir temeldir. 

Kongre, S.B.K.P.'nin, öı.gürlükleri 
için mücadele veren halkları destekledi
;-ini ve desteklemeye devam edecelini 
kesinlikle jCade etmiştir. Bunu, Vietnam 
ve Şili, Laos ve Angola halkları çok iyi 
bilirler. Bununla birlikle, Sovyetler Bir
lilti, kendisi için hiçbir yarar aramamış, 
bir takım imtiyazlar peşinde koşmamış, 
siyıu.a.l üstünlüle özenmemiş, askeri üs
ler elde etmeye çalşımamıştır. Bi1. ,  dev· 
rimci vicdanımn�ın sesine, komünist 
inançlarımıza uyarak hareket ederiı.. 

S.B.K.P. 'nın uluslararaııı politikası
nın en yüksek enternasyonaliı.m belirti· 
lerinden biri de, tüm dünya emekçileri
nin e'n hayati anusu olan toplu barışı 
güçlendirmek için verilen kararlı ve sü
rekli mücadeledir. 

25. Kongrenin öne sürdültü, barış 
ve uluslararası ilfbirliltine, halkların öz
gürlük ve baltımsızlıitına yönelik gele
cekteki mücadele programı, emekçilerin 
çıkarlarını sürekli biçimde savunan her
kes tarafından, S.B.K.P.'nin barış ve 
toplumsal ilerleme davasına somut bir 
katkısı olarak de�erlendirilmektedir. 
Kardeş partiler, özellikle SSCB'nin ve 
diller ıtOsyalist ülkelerin barışsever po· 
litikasının baıınrıları ve uluslarllfası yu
muşama sayesinde, halkların, toplumsal 
ilerleme, demokrasi ve sosyalizm için 
yaptıkları mücadelenin yeni ve daha el· 
verişli koşullara kavuştugunu özellikle 
belirtiyorlar. 

25. Kongre, Leninci partimizin, 
tüm ülke işçilerinin, kardeşçe birlilt'inp, 
dünya komünist hareketi sartarının 
lelfmesine, tüm anti·emperyalist güçle-

cc YENI 

GÜVENCESi 
riıı ortak amaçlar için t;ürdürdükleri 
mücadele içindeki dayanışmalarının güç 
lenmesine yönelik kararlı ba�lılıRınl bir 
keı. daha d'-'krulamışlır. 

S.B.K f'. 25. Kongresinde kabul edi
len "Emperyaliı.m ve gericiiiitin tutuklu
larına özgürlü k ! "  biletirisi, uluslararası 
kamuoyunun büyük ilgisini çekmiştir. 
Kongre, komünistlerle, emperyalizm ve 
gericili�e karşı mücadele edenh-rle ve 
her şeyden önce raşist baskı kurbanla
rıyla, toplama kampları ve cezaevlerinde 
tutuklu bulunanlarla, korkunç işkence· 
lere tabi tutulanlarla olan vazgeçilmeı. 
kardeşçe dayanışmasını bu dokümanda 
coşkuyla ilan etmiştir. Kongre, barış ve 
halkların güvenlili için, emekçi insanla· 
rın çıkarları ve tÜm insanlıkın en iyi ge· 
leceli için büyük mücadele veren komü· 
nistlere karşı girişilen kovuşturma ve ay· 
rımcılıltı kesinlikle kınamıştır 

Kongre, uluslararası komünist, işçi 
ve ulusal-kurtuluş hareketi kahraman la
rının, sınıf düşmanlarının elinde can ve
ren, halkın mutlulultu için mücadele 
eden redakar savaşçıların ansına itharen 
Moskova'da bir anıt yapılmasını teklif 
eden L.J. Brejnev'in önerisini destekle· 
miş ve onaylamıştır. Bu anıt, Sovyet ko 
münisllerinin, proleter enternasyonaliz· 
min yüce davasına olan sarsılmaz baltlı
hklarının simgesi olacaktır. 

Mt>rk('z Komitenin, S.B.K.P.'nin 25. 
Konf[resine sundultu raporda, marksiı.m
leninizmin t('mel ilkelerinden biri olan 
proletpr entNnasyonali1.min, çaRımızda, 
daha da büyük önem kazandıRı, çeşilli 
dünya ülkeierinin kardeş partileri tara
fından büyük dpstek gördü�ü özellikle 
belirtilmişti. 

Proleter enternasyonalizm, doRu
şundan, geçen yüzyılın ortalarından bu 
yana sürekli biçimde gelişmiş, zengin· 
leşmiş, dünyadaki gelişmelere olan etki
si artmıştır. 

"Bütün ülkelerin proleterleri, birle· 
şin!" sloganı ilk kez 1847 yılında 
K. Marks ve F. Engels'in Komünist Parti 
Manirestosunda ilan edildi�i zaman, bu 
slogan burjuvaziye karşı mücadele için
de birleşen tüm ülkelerin işçi sınıfının 
objektir bütünlü�ünü de, o zamanki dev· 
rimci öncülerin, çeşitli uluslara mensup 
işçilerin bu mücadt>le içinde etkin bir bi· 
çimde birleşme kararlılığını da açıkça 
irade ediyordu. 

Daha sonraları, yüı.yılın ikinci yarısı 

süresince, bir di7.i ülkedp, bilimsel komü· 
nizm bayralı altında toplanan işc;'i sınıfı· 
nın devrimci partileri do{::ru. () günden 
bu yana proleter enternasyonaliı.mi, 
marksist·leninist partiler arasındaki iliıı
kiler;n sarsılmu temelini meydana getir
mektedir. 

1 9 1 7  yılında tüm uluslararası poli
tikasını enternasyonalist giirüşe göre du· 
zenleyen, bu politikayı enternasyona
lizm esasları üzerinde k' ıran ilk sosyalist 
devlet Sovyetler Birliği dünya tarihi sah· 
nesine adımını attı. Muı.affer işçi sınıfı· 
nın, sosyalizm ve bütün diA:cr ülke emek· 
çilerinin karşılıklı ilişkileri ve karşılıklı 
dayanışması, o tarihten bu yana prole
ter enternasyonaliı.minin mihveri, varlı
Itının önemli bir parçası haline geldi. 

Dünya sosyalist sisteminin doğuşu, 
proleter enternasyonalizmi içerikinin 
daha da zenginleşmesine yol açtı. Bu, 
muzaHer işçi sınlCının yaşadlRı devlet
ler ve onların halkları arasındaki karşı
lıklı iliııkiler; yansıtan yeni kural ve ii
kelerin ortaya çıkmasıyla mümkün ol· 
du. Bu kural ve ilkeler, 1957 ve 1960 
yılları ulUSIMarası toplantı belgelerinde, 
sosyaliıoı enternasyonalizm adını aldı. 
1960 yılı Aralık ayında Fransız Komü
nist Partisi Merkeı. Komite tam üyeli 
toplantısında sosyaJist devletler birli
ğinin önemine değinen M .  Thorez şöy
le demişti: "Sosyalist enternasyonalizm 
ilkelerine harfiyen uyulması, bu ülkele
rin kesinlikle uymakla görevli oldukl.rı 
bir yasa haline gelmiştir." 

Savaşı izleyen dönem, sömürge sis
teminin yıkılması gibi yeni ve önemli bir 
tarihi olayla belirlenmiştir. Sömürge im
paratorluklarının kalıntıları üzerinde do
Itan devletlerle ilişki kuran sosyalist ül
keler ve komünist partileri, aynı şekilde, 
proleter enternasyonalizm prensiplerin
den hareket etmişlerdir. özgürlült'e kavu
şan genç devletlerin devrimci (Üçleri de, 
enternasyonalist dayanışma ilkelerinden 
yararlanıyorlar. 

Proleter enternasyonalizm içeril'i
nin bu sürekli zenginleşme ve enternu
yonalist politikanın faaliyet alanının ,e
nişleme süreci, 1969 yılı Uluslararası 
Komünisııer Toplantısınca öne sürülen 
şu sloganda tam ifadesini bulmuştur : 
"Sosyalist ülke halkları, kapitalist ülke
lerin proleterleri ve tüm demokratik 
güçleri, özgürlülte kavuşan ve ezilen 
halklar. emperyalizme karııı, barış, ulu
sal baltımsıı.lık. toplumsal ilerleme. de· 
mokrasi ve sosyalizm için ortak müca· 
delede birle,i n ! "  

ZAGLADIN 

"Sermayenin egemeniiRi uluslarara
bu nedenle, tüm 

kurtuluı; mücadeleleri, 
serma'yey'e karşı ya

ile başanya u
leri ,  leri ,  ler uluslararası 

hareketine ellerini uzatıyorlar." 
Bolşevik Partisi 

yazdıRı sözlerdir. 
komünistleri, proleter en

savunulmasını her 
kutul Körevi kabul 

L. J. Brejnev'in, 
Merkez Komite 

sözlerdir. 
bu iki SÖZÜ, bir

Çünkü ilki 1896'da, 
yılında söylenmiştir. 

ardından da Sov
proleter enternasyo

zaCeri için mücadele 
yılları olmu,tur. 

emekçilerin ulus
fikrine Partimizin sar

daha bütün gü
koymuljtur. Bu kanıda ge

dostumuz olma

Konere.inin tüm ça
yolda" L.J. Brejnev'in 

delegelerin konuşmaları 
hepsi enternas

talfımaktadır. 
politika alanında (bu, 

yeniden açıkça 
Sovyet ülkesinde ya
halkın YMatıcl güçle

geliljtirilmesini, bu 
çerçevesi altında gi

yakınlalfmalarını ve bir.: 
toplumsal birlilti mey

halkının gelecekteki 
Leninci doitrultu

sürdürmektedir. 
Partimiz, bu yukaek 

toplantısında, uluslararası so
yaklaşımının deRilf

daha doitrulamıştır. 
ülkelerle olan 

ilişkilerinizden gurur duyuyor. Bu ilişki
ler, enternasyonalizm, karşılıklı anlayış, 
saygı ve güven uygulamasının güzel bir 
örnelt'idir. Halkımıza büyük yardımlarda 
bulunan Sovyetler Birlilti, hiçbir zaman 
biı.lerd�n 

Sovyetler Birlilti, hiçbir 
biı.lerd�n 

Sovyetler Birlilti, hiçbir 
bir takım taleplerde bulunma

mış, şartlar ileri sürmemiş, neleri yap
mamız gerektiRini biı.e dikte etmemiş
tir. Binlerce yıldan beri bencillik ve zor
balıkla sürdürülen sürdürülen sür uluslararası ilişkiler ta
rihi süresince, güçlü bir ülke ile küçük bir 
ülke arasında bu tür kardeşçe ilişkilere 
rastlanmamıııtır. Ancak sosyalizm, halk
lar arasında bu tür ilişkileri mümkün 
hale getirmiştir." 

Sömürae eSatetinden kurtulan ülke
lerle olan ilişkilerin gelişme sorununu 
gözden geçiren 25. Kongre , Sovyet in
sanlarının, barıif ve özgürlük tutkusu, 
her türlü saldırı ve tahakküm biçimleri· 
ne bir ülkenin di�erini sömürmesine kar
şı çıkma gibi köklü e;-ilimlerin derin 
birlili içinde, bu ülkelere ba�lı bulundu
Runu belirtmilftir. Pratikten de anlaşıla
ca�ı üı.ere, bu, bizlere ellerini uzatan bü
tün Asya, ACrika ve Latin Amerika dev
lelleriyle gerçekten dostça mııkilerin ge
Iilfmesi için güvenilir bir temeldir. 

Kongre, S.B.K.P.'nin, öı.gürlükleri 
için mücadele veren halkları destekledidestekledidest
;-ini ve desteklemeye devam edecelini 
kesinlikle jCade etmiştir. Bunu, Vietnam 
ve Şili, Laos ve Angola halkları çok iyi 
bilirler. Bununla birlikle, Sovyetler Bir
lilti, kendisi için hiçbir yarar aramamış, 
bir takım imtiyazlar peşinde koşmamış, 
siyıu.a.l üstünlüle özenmemiş, askeri üs
ler elde etmeye çalşımamıştır. Bi1. ,  Bi1. ,  Bi1 dev· 
rimci vicdanımn�ın sesine, komünist 
inançlarımıza uyarak hareket ederiı.. 

S.B.K.P. 'nın uluslararaııı politikası
nın en yüksek enternasyonaliı.m belirti· 
lerinden biri de, tüm dünya emekçileri
nin e'n hayati anusu olan toplu barışı 
güçlendirmek için verilen kararlı ve sü
rekli mücadeledir. 

25. Kongrenin öne sürdültü, barış 
ve uluslararası ilfbirliltine, halkların öz
gürlük ve baltımsızlıitına yönelik gele
cekteki mücadele programı, emekçilerin 
çıkarlarını sürekli biçimde savunan her
kes tarafından, S.B.K.P.'nin barış ve 
toplumsal ilerleme davasına somut bir 
katkısı olarak de�erlendirilmektedir. 
Kardeş partiler, özellikle SSCB'nin ve 
diller ıtOsyalist ülkelerin barışsever po· 
litikasının baıınrıları ve uluslarllfası yu
muşama sayesinde, halkların, toplumsal 
ilerleme, demokrasi ve sosyalizm için 
yaptıkları mücadelenin yeni ve daha el· 
verişli koşullara kavuştugunu özellikle 
belirtiyorlar. 

25. Kongre, Leninci partimizin, 

halkların güvenlili için, emekçi insanla· 
rın çıkarları ve tÜm insanlıkın en iyi ge· 
leceli için büyük mücadele veren komü· 
nistlere karşı girişilen kovuşturma ve ay· 
rımcılıltı kesinlikle kınamıştır 

Kongre, uluslararası komünist, işçi 
ve ulusal-kurtuluş hareketi kahraman la
rının, sınıf düşmanlarının elinde can ve
ren, halkın mutlulultu için mücadele 
eden redakar savaşçıların ansına itharen 
Moskova'da bir anıt yapılmasını teklif 
eden L.J. Brejnev'in önerisini destekle· 
miş ve onaylamıştır. Bu anıt, Sovyet ko 
münisllerinin, proleter enternasyonaliz· 
min yüce davasına olan sarsılmaz baltlı
hklarının simgesi olacaktır. 

Mt>rk('z Komitenin, S.B.K.P.'nin 25. 
Konf[resine sundultu raporda, marksiı.m
leninizmin t('mel ilkelerinden biri olan 
proletpr entNnasyonali1.min, entNnasyonali1.min, entNnasyonali1 çaRımızda, 
daha da büyük önem kazandıRı, çeşilli 
dünya ülkei

büyük 
i

büyük 
erinin kardeş partileri tara

fından büyük dpstek gördü�ü özellikle 
belirtilmişti. 

Proleter enternasyonalizm, doRu
şundan, geçen yüzyılın ortalarından bu 
yana sürekli biçimde gelişmiş, zengin· 
leşmiş, dünyadaki gelişmelere olan etki
si artmıştır. 

"Bütün ülkelerin proleterleri, birle· 
şin!" sloganı ilk kez 1847 yılında 
K. Marks ve F. Engels'in Komünist Parti 
Manirestosunda ilan edildi�i zaman, bu 
slogan burjuvaziye karşı mücadele için
de birleşen tüm ülkelerin işçi sınıfının 
objektir bütünlü�ünü de, o zamanki dev· 
rimci öncülerin, çeşitli uluslara mensup 
işçilerin bu mücadt>le içinde etkin bir bi· 
çimde birleşme kararl ılığını da açıkça 
irade ediyordu. 

Daha sonraları, yüı.yılın ikinci yarısı 

ter enternasy
Itının önemli 

Dünya sosyal
proleter enternas
daha da zenginleşmesine 
muzaHer işçi 
ler ve onların 
lıklı iliııkiler; 
kelerin ortaya 
du. Bu kural 
yılları ulUSIMarası 
sosyaliıoı enternasyonal
1960 yılı Aralık 
nist Partisi 
toplantısında 
ğinin önemine 
le demişti: "Sosyalist 
ilkelerine harfiyen 
rin kesinlikle 
bir yasa haline 

Savaşı izleyen 
teminin yıkılm
tarihi olayla 
paratorluklarının paratorluklarının parat
Itan devletlerle ilişki kuran sosyalist ül
keler ve komünist 
proleter enternas
den hareket 
şan genç devletlerin 
enternasyonalist 
yararlanıyorlar. 

Proleter 
nin bu sürekli zenginleşme 
yonalist politikanın 
nişleme süreci, 1969 yılı 
Komünisııer 
şu sloganda 
"Sosyalist ülke 
lerin proleterleri 
güçleri, özgürlülte 
halklar. emperyalizme 
sal baltımsıı.lık. 
mokrasi ve 
delede birle,
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Bu doganın etkiniiRi, S.S.K.P. 25. 
Kongresinde de bir kez daha doltrulan
mıştil'. Bilindiiti gibi dost komünist, dev· 
rimci-demokrat parti ve örgütlerin sayı
lan yüzün üstünde olan heyetleri kong
reye katıldı. (Bu, son yılların en yüksek 
rakamıydı.) Bu heyetlerin varlııtı, kong
� kürsüsünden yaptıklan konuşmalar 
ve öne sürdüideri fikirler Partimizi, banş 
ve halklarln öZfÜrlÜ!tü, toplumsal ilerle
me ve sosyalizm için mücadele veren 
dünya çapındaki cephenin tüm saflanna 
samirnu bir biçimde batlayan hayati 
eııtemuyonalizm baRiannın daha da 
leni,lediAini ve güçlendiltini kanıtlıyor. 

III.  

Proleter enternasyonalizmin rolü ve 
öneminin ıelecekteki artışı, zamanımı' 
zın çe,itli koşuLlanyla belirleniyor. 
S8KP 25. Kongresinde söz alan kardeş 
parti temsilcileri , buna iIi,kin olarak her 
,eyden önce ""aRıdaki önemli hususlar 
üzerinde dunnayı uy(Un bulmuşlardır. 

Dünya sosyalist., komünist. ve işçi 
hareket.inin, ulusa1-kurtulu, mücadelesi 
cÜçlerinin et.kisi ve olanakları o kadar 
önemlidir ki, bu olanakların, bu gücün, 
bant ve toplumsal ilerleme yaranna kul
landmUl, her gerçek devrimcinin kutsal 
yükümlÜlÜRü, emekçiler kar,ısındaki te
mel enternuyonalist görevidir. Bu ola
haklann kullanılması ise, her ,eyden ön
ce devrimci liÜçlerin uluslararası birHA'ini 
öncörmektedir. 

Son yıllarda komünist. hareket ya
yıldı ve liÜçlendi. Geçen be, yıl zarfında 
sosyaJi,t olmayan dünyadaki komüni,t
lerin "';,111 yakl84lk olarak bir milyon 
kadar artt.ı. Bazı karde, partilerin mevzi· 
leri önemli ölçüde ,üçlendi, ömetin 
İtalyan Komüni,t. Partiai ( 1 .700 bin üye) 
Hint. Komünist Partisi (600 bin). Fran
'LZ Komüni,t. Partisi (600 bin), Japon 
Komünist Parti,i (400 bin üye) gibi. ... 
Federal Almanya, Danimarka, taviçre, 
Lükaemburg, Şri Lanka, Peru , Ekvator 
ve birçok diler ülkelerin karde, partile
ri b&JIanlı bir geli,me kaydediyorlar. 
Yold ... L. J. tsrejnev'ın S.B.K.P. 26. 
Kongre raporunda da bellrt.tiRi üzere, 
ülkemiz ve halkımız, diler ülkelerdeki 'i
nıf karde,lerinin, tüm dünya komüniıtle
rinin batarılannı t.akdirle ve aevinçle kar
,ılıyor. 

Komüni,t hareketin olanklarının ,e-

!işmesi, dünya komünistlerinin gelecek· 
teki uluslararası birHRinin bugün artık 
güncel bir sorun olarak belirlenmesine 
yol açıyor. Yoldaş Y. Kadar şöyle de
mişti: "Partimiz, bugünkü aşamada pro
leter enternasyonalizmin öneminin gide
rek arttıa) kanısındadır." 

Bunun yanı lira, birçok kardeş par
ti temsilcileri, devrimci mücadelede, ulu
sal ve uluslararası, ortak ve özel, ulusal 
ve uluslararası ögelerin devrimci mücade
le içindedoaru bir biçimde birleşmesinin 
önemini belirttiler. Bu noktaya, A.B.D. 
Komünist Partisi Genel Sekreteri G.Hall, 
Hindistan Komünist. Partisi Başkanı ş. 
A. Dange, Arjantin Komünist Part.isi 
Merkez Komit.e Genel Sekreteri Arnedo 
Alvares ve diaerleri deaindiler. S.B.K.P. 
Merkez Komit.esinin, kongreye sunduRu 
raporda öne sürülen ve sosya1izm ve ko
münizmin inşası ile devrimci gelişmenin 
ortak kurallarının derinlemesine anlaşıl
masının, her ülkenin somut koşulları 
dikkate alınarak ve yaratıcı bir yakla
şımla bu kuralların uy(Ulanmasının, 
marksist-Ieninistlerin vazgeçmedikleri ve 
vazreçmiyecekleri özeliiA'i oldu au tezi 
oybirliA'iyle onaylandı. 

ÇaRdaş koşullar içinde emperyalist 
güçlerin gerici (aaliyeti, ekonomik, poli
t.ik ve toplumsal alanlara giderek daha 
etkın bir biçimde nüfuz etmektedir. Bu, 
her şeyden önce, çok uluslu şirketlerin 
yayılmasında, tekelci kuruluşlarla bunla
rın bekçiliaini yapan politik kurumların 
uluslararası çapta işbirliRi yapma eailim
lerinde kendini belli etmektedir. Bu ba
kımdan, emperyalist askeri bloklar ve 
her,eyden önce NATO, önemli bir rol 
oynamaktadır. Yunanistan Komünist 
Partisi Merkez Komite Birinci Sekreteri 
H. Florakis ,öyle demişti : "Düşmanın 
bu koordine gayretleri, komünist ve işçi 
partilerince pü,kürlülebilir ve püskürtül
melidir." 

Ve nihayet., kongrede söz alan kar
deş parti teınsilcileri , emperyalist ııerici
lerden başlayarak maoistlere varıncaya 
k.dar barış ve toplumsal ilerleme düş
manlarının, halkl.ra karşı sürdürdükleri 
raaliyetlerinde, komünist. saflarını bölü
cü, işçi sınırı hareketi ve antiemperyalist 
hareketin birHRini baltalayıcı ııiri,imle· 
rini ııiderek .rttırdıklarını belirttiler. 

KolombiyaKomüniıt Parti Merkez Komi
te Genel Sekreteri H. Vieyra ,öyle d i· 
yordu : "Onlar, uluslararası i,çi hareke-

t.ine ve devrimci harekete nifak sokmaya 
çalışıyor; bunun için de milliyetçiliA:i 
paravan olarak kullanıyor; her türlü an
ti-sovyet iftira ve ve tahriklere başvuru
yorlar. Her türlü komünizm aleyhtarı 
akıma ve özellikle bu akımların en ka
ba türü olan anlamsız sistematik sovyet 
aleyhtarllAına karşı ıürekli ideolojik ve 
politik mücadele vermek, onur mesele
miz ve t.emel görevimizdir." 

Kongreye katılan yabancı konuk
ların çoRunluRunu, bugün, anti-komü
nizm ve anti-sovyetizme karşı mücade
lenin, proleter ent.ernasyonalizmin en 
önemli kriterlerinden biri, -devrimci kur
t.uluş mücadelesini başarı ya ulaştıracak 
en önemli koşullardan biri olduau kanı
sında birleşmiştir. 

Komünist eylemin çizgisi, marksist
leninistlerin çizgisi, proleter enternasyo
nalizminin gelecekteki güçlenmesi için, 
enternasyonalist. politikanın et.kinliRinin 
yükseltilmesi için yapılan mücadeledir. 
Buna karşılık, komünizm aleyhtarlarının 
çizgisi, proleter enternasyonalizmin bal
talanmasına ve etkinliRinin azaltılmasına 
yöneliktir. 

Burjuva ideologları ve &iyasetçileri, 
enternasyonalizmi ve prensiplerini kötü
lemek, enternasyonalist dayanışmaDJn 
gücünü sanmak için çeşitli iddialar or
taya atıyorlar. 

ömeRin, enternasyonalizm, bazı 
partilerin diğerlerinin işine karışmak ve 
hatta büyük part.i1erin daha az kalabaJık 
partiler üzerinde üstünlük kunna aracı 
olarak tanıt.ılıyor. Ne var ki gerçekler, 
bu tür iddiaları tamamen yaJanhyor. 
Prolet.er enternasyonalizm i , kardeş par
tilerin dayanışma ve karşılıklı yardım
laşmasını, onların baaımsızlıklarını, ege
menlikleri, eşitliiti, milletlerin olduRu 
kadar, komünist partilerin de iç işlerine 
karışmamaları ile organik bir biçimde 
birleştirmektedir. Bunun yanı sıra daya
nışma ve karşılıklı yardıml84ma olmak
sızın sadece baitımsızlık, eııemenlik, eşit
lik ve iç işlere karışmamaıun tek taranı 
kabulü, aslında proleter enternasyonaliz
min yıkılmasına ve böylelikle her ayrı 
kardeş partinin gücü ve olanaklarının 
baltalanmasına yol açabilecek nitelikte· 
dir. Karşılıklı yardım ve dayanışmanın 
her partinin baaımsızlıRınl savunmaya, 
onun emperyalizme karşı mücadeledeki 
mevzilerinin güçlenmesine yardımcı ol
duitu apaçıkt.ır. 

Ent.ernasyonalizmi hedef alan hü
cumlara, bizzat devrimci i,çi hareketi 
sanarında da başvuruluyor. örneR'in ki
mileri, enternasyonalizmin ömrünü tü
ket.tiltini ve pr01et.er, komünist politika
nın ortak enternasyonal ilkeleri olamı
yacaitını iddia ediyorlar. Bu tür iddiala
rın, meselelerin gerçek durumuyla balt
daşmadıkları ortadadır. L. J. Brejnev, 
25. Kongrede şöyle diyordu : " ..... Pro
leter enternasyonalizmden vazgeçmek, 
komünist partileri ve genellikle t.üm işçi 
hareketini güçlü ve denenmiş bir _ilah
t.an yoksun bırakmak anlamına gelecek
tir." 

Devrimci eylemin bir kısım ulusal 
sanımnın, bu eylemin diRer sarıarının 
kazandlJtI deneyler karşısındaki t.utu
mu, hiç kUljkusuz, enternasyonaliznıin 
gerek teoride, Ilerek uygulamada en 
önemli öRe.idir. 

Zaman zaman, sosyalist ülkelerin 
ve özellikle Sovyetler BiriiRi'nin dene
yinin, diRer partilere yarar saRiayabile· 
cek nitelikte olmadıaı ileri sürülmekte· 
dir. Buna nasıl cevap verilebilir? 

Şurası muhakkak ki (ki marksist 
leninistler her zaman bu görü,ten hare
ket etmişlerdir) bir partinin deneyinin 
di�er partilerce mekanik bir biçimde 
tekrarlanması ve kopya edilmesi düşünü
lemez ve tamamen saf dışı bırakılmalı
dır. Iki komşu ülkede bile mevcut olan 
koşullar hiç bir zaman aynı olamaz. Hal
kın tarihi geçmişi, gelenekleri, külWrü' 
nün nitelikleri ve di�er özellikler, toplu
mun devrimci reorganizasyonu uygula
masında dikkate alınmalıdır. Gerçekten 
marksist-leninist geçinen hiç bir parti, 
kendi deneyini başka halklara zorla ka
bul ettirmeyi düşünemez. Partimiz, bu 
düşüncenin politikasına tamamen ters 
düştüitünü deralarca belirtmiştir. 

öte yandan, dünya devrimci hare
ketinin elde ettiai deney ya da herhan
gi bir partinin deneyi, tüm ülke dev
rimcileri için paha biçilmez bir des· 
tektir. Bu deneyi kopya etmeden, ak
sine dikkatle inceliyecek ve içinden ge
rekli dersi çıkaracak olan her parti, 
böylelikle devrimci mücadele yolunu 
hafinet.miş ve karşısına çıkan sorun
Lara doltru bir çözüm arama yollannı 
saalamış olacaktır. Kuşkusuz, koşul
lann tüm farklılıRını ralmen, sosya
list t.oplumun kurulduRu ve b&f8ny
la gelişlili ülkeler deneyinin incelen
mesi ve bilinmesi, kendi ülkelerinde
ki toplumun sosyalist reorganizas
yonu için mücadele veren partiler için 
de yararlıdır. 

SBKP 25. Kongresinde huır bulu
nan kardeş parÜ temsilcileri, SBKP de
neyinin kendileri için taşıdıRı büyük 
önemi belirt.mişlerdi. Partimiz, kendi 
deneyine gösterilen bu ilgiyi, daima en
ternasyonaJist, kardeşçe bir yakl84lmın 
açık bir belirtisi olarak yorumlamış ve 
yorumlamaktadır. Bununla birlikte, 
SBKP'nin defalarca ifade eltilti gibi, 
dostların bu tut.umu, Sovyet komünist· 
lerinin kendi eylemlerine daha büyük 
bir sorumlulukla yaklaşmalarına yol 
açmaktadır. Dünya komünistlerinin bü
yük ailesinin üyesi olan SBKP, tüm ülke 
komünistlerinin cÜven ve ilıisine liyık 
olacak şekilde davranmış!ır ve davran
maya devam edecektir. 

Sovyetler Birlilti Komünist.Partisi 25. 
Kongresi, enternasyonalizm bayraltı al
tında, çaRdaş dünyada enternasyona
lizm mevzilerinin liÜçlendiJtini müjdeie
yen bayrak altında geçmittir. Konıre
mizi, Alman Komünist Partisi , Çekoslo' 
vak Komünist Part.isi , Bul,ar Komünist 
Part.isi , Belçika Komünist Partisinin 
kongreleri izledi. Almanya Birle,ik 
Sosyalist Parti Merkez Komitesinin, 
SBKP 26. Kongresine ithaf olunan ge
nel toplantısı yapıldı. Bir dizi kardeş 
partiler de, kendi idareci organlarının 
LoplantllanOl düzenlediler. Komünist
lerin büt.ün bu toplantıları, tıpkı SBKP 
Kongresi gibi, proleter enternasyona
lizminin gelecekteki güçlenmesine yöne
lik çizıis.ini, giderek geli,en fikirsel ve 
siyasal gücünü tumamen doRrulamıştır. 

Dünya komünistlerinin, uRrunda 
mücadele verdikleri büyük davanın yeni 
zaferlerinin teminalı, enternasyonalizm-
de yatmaktadır. 

. 
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S.S.K.P. 25. 
kez daha doltrulan

komünist, dev· 
örgütlerin sayı
heyetleri kong

yılların en yüksek 
varlııtı, kong

konuşmalar 
Partimizi, banş 

toplumsal ilerle
mücadele veren 

tüm saflanna 
batlayan hayati 

baRiannın daha da 
güçlendiltini kanıtlıyor. 

onalizmin rolü ve 
artışı, zamanımı' 

belirleniyor. 
alan kardeş 

iIi,kin olarak her 
önemli hususlar 

bulmuşlardır. 
komünist. ve işçi 

ulusa1-kurtulu, mücadelesi 
olanakları o kadar 

olanakların, bu gücün, 
yaranna kul

devrimcinin kutsal 
kar,ısındaki te

idir. Bu ola
her ,eyden ön

uluslararası birHA'ini 

hareket ya
be, yıl zarfında 

sosyaJi,t olmayan dünyadaki komüni,t
olarak bir milyon 

partilerin mevzi· 
ölçüde ,üçlendi, ömetin 

.700 bin üye) 
(600 bin). Fran

bin), Japon 
üye) gibi. ... 

Danimarka, taviçre, 
Peru , Ekvator 
karde, partile
kaydediyorlar. 

S.B.K.P. 26. 
bellrt.tiRi üzere, 

ülkelerdeki 'i
dünya komüniıtle

ve aevinçle kar

!işmesi, dünya komünistlerinin gelecek· 
teki uluslararası birHRinin bugün artık 
güncel bir sorun olarak belirlenmesine 
yol açıyor. Yoldaş Y. Kadar şöyle de
mişti: "Partimiz, bugünkü aşamada pro
leter enternasyonalizmin öneminin gide
rek arttıa) kanısındadır." kanısındadır." kanısında

Bunun yanı lira, birçok kardeş par
ti temsilcileri, devrimci mücadelede, ulu
sal ve uluslararası, ortak ve özel, ulusal 
ve uluslararası ögelerin devrimci mücade
le içindedoaru bir biçimde birleşmesinin 
önemini belirttiler. Bu noktaya, A.B.D. 
Komünist Partisi Genel Sekreteri G.Hall, 
Hindistan Komünist. Partisi Başkanı ş. 
A. Dange, Arjantin Komünist Part.isi 
Merkez Komit.e Genel Sekreteri Arnedo 
Alvares ve diaerleri deaindiler. S.B.K.P. 
Merkez Komit.esinin, kongreye sunduRu 
raporda öne sürülen ve sosya1izm ve ko
münizmin inşası ile devrimci gelişmenin 
ortak kurallarının derinlemesine anlaşıl
masının, her ülkenin somut koşulları 
dikkate alınarak ve yaratıcı bir yakla
şımla bu kuralların uy(Ulanmasının, 
marksist-Ieninistlerin vazgeçmedikleri ve 
vazreçmiyecekleri özeliiA'i oldu au tezi 
oybirliA'iyle onaylandı. 

ÇaRdaş koşullar içinde emperyalist 
güçlerin gerici (aaliyeti, ekonomik, poli
t.ik ve toplumsal alanlara giderek daha 
etkın bir biçimde nüfuz etmektedir. Bu, 
her şeyden önce, çok uluslu şirketlerin 
yayılmasında, tekelci kuruluşlarla bunla
rın bekçiliaini yapan politik kurumların 
uluslararası çapta işbirliRi yapma eailim
lerinde kendini belli etmektedir. Bu ba
kımdan, emperyalist askeri bloklar ve 
her,eyden önce NATO, önemli bir rol 
oynamaktadır. Yunanistan Komünist 
Partisi Merkez Komite Birinci Birinci Bir Sekreteri 
H. Florakis ,öyle demişti : "Düşmanın 
bu koordine gayretleri, komünist ve işçi 
partilerince pü,kürlülebilir ve püskürtül
melidir." 

Ve nihayet., kongrede söz alan kar
deş parti teınsilcileri , emperyalist ııerici
lerden başlayarak maoistlere varıncaya 
k.dar barış ve toplumsal ilerleme düş
manlarının, halkl.ra karşı sürdürdükleri 
raaliyetlerinde, komünist. saflarını bölü
cü, işçi sınırı hareketi ve antiemperyalist 
hareketin birHRini baltalayıcı ııiri,imle· 
rini ııiderek .rttırdıklarını belirttiler. 

KolombiyaKomüniıt Parti Merkez Komi

sında birleşmiştir. 

Komünist eylemin çizgisi, marksist
leninistlerin çizgisi, proleter enternasyo
nalizminin gelecekteki güçlenmesi için, 
enternasyonalist. politikanın et.kinliRinin 
yükseltilmesi için yapılan mücadeledir. 
Buna karşılık, komünizm aleyhtarlarının 
çizgisi, proleter enternasyonalizmin bal
talanmasına ve etkinliRinin azaltılmasına 
yöneliktir. 

Burjuva ideologları ve &iyasetçileri, 
enternasyonalizmi ve prensiplerini kötü
lemek, enternasyonalist dayanışmaDJn 
gücünü sanmak için çeşitli iddialar or
taya atıyorlar. 

ömeRin, enternasyonalizm, bazı 
partilerin diğerlerinin işine karışmak ve 
hatta büyük part.i1erin daha az kalabaJık 
partiler üzerinde üstünlük kunna aracı 
olarak tanıt.ılıyor. Ne var ki gerçekler, 
bu tür iddiaları tamamen yaJanhyor. 
Prolet.er enternasyonalizm i , kardeş par
tilerin dayanışma ve karşılıklı yardım
laşmasını, onların baaımsızlıklarını, ege
menlikleri, eşitliiti, milletlerin olduRu 
kadar, komünist partilerin de iç işlerine 
karışmamaları ile organik bir biçimde 
birleştirmektedir. Bunun yanı sıra daya
nışma ve karşılıklı yardıml84ma olmak
sızın sadece baitımsızlık, eııemenlik, eşit
lik ve iç işlere karışmamaıun tek taranı 
kabulü, aslında proleter enternasyonaliz
min yıkılmasına ve böylelikle her ayrı 
kardeş partinin gücü ve olanaklarının 
baltalanmasına yol açabilecek nitelikte· 
dir. Karşılıklı yardım ve dayanışmanın 
her partinin baaımsızlıRınl savunmaya, 
onun emperyalizme karşı mücadeledeki 
mevzilerinin güçlenmesine yardımcı ol
duitu apaçıkt.ır. 

Ent.ernasyonalizmi hedef alan hü
cumlara, bizzat devrimci i,çi hareketi 
sanarında da başvuruluyor. örneR'in ki
mileri, enternasyonalizmin ömrünü tü
ket.tiltini ve pr01et.er, komünist politika
nın ortak enternasyonal ilkeleri olamı
yacaitını iddia ediyorlar. Bu tür iddiala
rın, meselelerin gerçek durumuyla balt
daşmadıkları ortadadır. L. J. Brejnev, 
25. Kongrede şöyle diyordu : " ..... Pro
leter enternasyonalizmden vazgeçmek, 
komünist partileri ve genellikle t.üm işçi 
hareketini güçlü ve denenmiş bir _ilah
t.an yoksun bırakmak anlamına gelecek
tir." 

Devrimci eylemin bir kısım ulusal 
sanımnın, bu eylemin diRer sarıarının 
kazandlJtI deneyler karşısındaki t.utu
mu, hiç kUljkusuz, enternasyonaliznıin 

kendi deneyini 
bul ettirmeyi 
düşüncenin politikasına 
düştüitünü deralarca 

öte yandan, 
ketinin elde ettiai 
gi bir partinin 
rimcileri rimcileri rimciler için 
tektir. Bu deneyi kopya etmeden, 
sine dikkatle inceliyecek 
rekli dersi çıkaracak 
böylelikle devrimci 
hafinet.miş ve 
Lara doltru bir 
saalamış olacaktır. 
lann tüm farklılıRını 
list t.oplumun 
la gelişlili ülkeler 
mesi ve bilinmesi, 
ki toplumun 
yonu için mücadele 
de yararlıdır. 

SBKP 25. 
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deneyine gösterilen 
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açık bir belirtisi 
yorumlamaktad
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lerinin kendi 
bir sorumlulukla 
açmaktadır. Dünya 
yük ailesinin üyesi 
komünistlerinin 
olacak şekilde 
maya devam edecektir. 

Sovyetler 
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Part.isi , Belçika 
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partiler de, kendi 
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Dünya komünistleri
mücadele verdikleri 
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de yatmaktadır. 



PORTEKIZ'DE SEÇ
,
IM SONUCU: 

FAŞİzME HAYIR I 
MJ..'lfME7' ;\KOXEJl 

Portekiz'deki parlamento seçimlerinin sonuçlan ilk bakışta çelişkili 
olmuştur: Bir yandan saR 'daki lırrnanmanın hızlandırılmasına yol açarken, 
sol'da da olumlu gelişmelerin kapısını açmıştır. Fakat bu çelişki aslında 
görünüştedir:  Seçimlerde gerileyen saR, başan kazanan sol olmuştur. SaR, 
seçimlerden bekledieini elde edememiş ve ummadılı, daha doerusu hesap
lanna aykırı düşen oy haritasından- kendi lehine bır sonuç çıkarma çabasına 
girmiştir. 

Seçimlerde umdueunu bulamayan saR. sadece sae'daki iki parti. 
Demokratik Halk Partisi ile Demokratik Sosyal Merkez midir? Iki parti ger
çekten umduklannı bulamamışlardır ama, asıl kayıplı çıkan sal. bu iki par
tiyi de aşan gericiliktir. Yüzdeki rakamlara bakılınca, bu iki partinin loplam 
oy oranının arttıRı, dolayısıyla sal'ın kazançlı çıktıeı söylenebilir. Oysa, 
safın genel stratejisi açısından bakıldıgında, sadece DSM'in oy oranını 
iki katına çıkarması tek başına anlamlı deRildir. Şöyle ki: 

Yürüyüş'ün geçen sayısında belirtildi: Geçen iki yıldan büyük kayıp· 
larla çıkan gericilik, faşizmi geri getirmek için bır iç savaşı göze alamadı�ı 
gibi, seçim platformunda da, DSM gibi fazla gelişme olana�ı olan partilerin 
oyunu artırmasından fazla birşey beklememektedir. DSM, olsa olsa, (aşist 
aysbergin su yüzünde kalan kesimidir. S&g'ın asıl amacı, seçimlerde Portekiz 
Komünist Partisi'ni geriletmek, PKP'ye karşı etkın bir parlamenter blok oluş
turmak olmuştur. Böylelikle, ortam giderek devrimci kazanımlann budanması 
yönünde geliştirilecek ve Şili tipi bir darbe Için elverişli koşullar oluşturu· 
lacaktı. 

Durum böyle olunca, seçimlerden asıl beklenen, birinci planda PKp'ni 
hükümet dışında tutacak, ikinci olarak da o'nu parlamentoda yalnız bıraka· 
cak bir oy haritasının do�masıydı. Dieer bir deyişle, önemli olan, seçmenlerin 
sol'a, özeUlkle de PKP'ne "hayır" demesiydi. Yoksa DSM'in veya DHP'nin 
çoRunluRu elde etmeleri, güzel bir düştü ama. gerçekçi bir hesaba dayan· 
mıyordu. 

Portekiz Komünist Partisi'nin oylanndald artışı, DSM'nin oy oranını 
iki katına çıkarmasından çok daha anlamb yapan olgu, böylelikle sa�'ın asıl 
tasarılannın boşa çıkarılması olmuştur. PKP'yi hükümete sokmayacak ve 
parlamentoda da hapis durumuna sokacak bir çözüm, bir DSM·DHP koaJis
yonu olmadıRı takdirde, ancak SP 'nin bu iki partiyle birleşmesi olabilirdi. 

Bunun dışında. SP'nin, kendi çoRunlu�una dayanarak tek başına Iktidar 
olması da, PKp'nin tecridi açısından r.a� için geçerli bir çözüm olabilirdi. 

Fakat ışimdi, SP'nin hiçbir pattiyle koalisyona yanaşmaması, sat Için 
olumlu olabilecek özelliRini yitirmiş, aksine safı açmaza sokmuştur. Çünkü 
oy ve sandalye dengesi o kadar DHp'nin aleyhinedir ki, SP'yi koalisyona zor· 
layamadı�ı gibi, SP'nin kuracaRı bir azınlık hükümeli için pazarlıea oturma 
durumu da yoktur. SP 'siz bir hükümet kurulamayaca�ına göre, komünist.
leri n dışardan desteliyle sosyalistlerin bir azınlık hükümeti kurmaları, hem 
en kuvvetli, hem de en gerçekçi çözüm olarak ortaya çıkmıştır. 

özetle, 25 Nisan seçimlerinde sae', gerileten, ne SP'nin hükümete 
ne de KP'nin dar muhalerete hapsedilememiş olmasıdır. Böylece, sol'un 
önüne geniş bir hareket alanı açılmış olmaktadır. �imdi saR, durumu kendi 
lehine çevirebilmek için, kaosu göze almış görünüyor. Amaç, Sosyalist 
Parti 'yi baskı altına almak ve devlet başkanı seçimi için hazırlanmaktır, 
Devlet Başkanı seçimleri, ancak partilerin aralarındaki anlaşmalarla sonuç· 
landınlabileceRine göre, Haziran ayına kadarki dönem, SP 'sini bir SaA: koalis
yona ikna etme manevralarıyla geçecektir, Seçimlerden sonra, sa�'daki 
tırmanmanın hızlandınlmasının nedeni budur. , 

Böylece, SP'sinin tutumu, tayin edici bir nitelik kazanmıştır. SP, 
seçimlerden önce Lek başına ikti�ara gelmeyi kafasına koymuş, bu neden· 
le de bir sol biriiRi, Komünisl Partisi ile işbirlieini çıkarlanna aykırı gör. 
müştü. Bu tutum, sa�'a güven veriyordu. Sosyal demokratlann çoRunlueu 
alması; olsa olsa, faşizm ile devrim arasında bir "tarafsız"Iı�ln hakim olması 
demekti. Bu da, bütün güçlerin antikomünist saldırıya seferber edilmesini 
kolaylaştıracaktı. Oysa seçim sonuçları, sosyalistleri, gericiliki devrim ara
sında kararsızlıklarını sürdüremeyecekleri bir noktaya getirip bırakmıştır. 
Bugünkü durum seçimler öncesindekinden artık çok (arklıdır ve sosyalist.-
lerle komünistlerin ittifakı için hem çpk uygun bir ortam doRmuş, hem de 
bu ittifak zorunlu olmuştur. Bunun karşıtı. sosyal demokrasinin intihan ola· 
caktır. 

CHP Genel Başkanı Ecevit, bundan bir yıl önce, Portekız'de demok. 
rasi için en çok çaba sarfedenlerin "demokratik sol" daki partiler OlduRunu 
söylemişti. Ecevit, bu sözleriyle, SP'nin ve DHP'nin komünistlere karşı 
açtıeı mücadeleyi tasdik ediyordu. Demokratik sol adını takınan partilerden 
birinin, aslında s"fdan aldı�ı direktinerle sol'daki bütün çözümleri uygulana· 
maz hale getirmek gibi bir fonksiyonla hareket ettl�i, o zaman bugünkü 
kadar açık deRiidi. Gerçek.. bir faşizm tehlikesinin eli .kolunda OlduRu, sordaki 
partilerin birbirine düşmesinin sadece sa�'ı güçlendirdiei de, ancak deney· 
lerle anlaşıldı. Fakat bugün, demokrasiyi korumanın, ancak sosyalistlerle 
komünistlerin işbirli�i sayesinde mümkün OlduRu, katı aritmetik gerçek· 
lerle ortaya çıkmıştır. 

lENiN- iN OOGUM YIlOONUNlÜ 
KREMıiN- OE 
KUTlANOI 

V. 1. Lenin'in 106. doeum yıldönümü dolavısıyla 22 Nisan'da Moskova'· 
da yapılan anma töreninde, Politik Büro üyesi Yuri Andropov geleneksel rapo. 
ru okudu, Kremlin'deki Kongre Sarayı'nda yapılan törene, SBKP Genel Sekre· 
teri Leonid Brejnev, Başbakan Aleksi Kosigin, Yüksek Sovyet Prezidyum Baş. 
kanı N. Podgorni de katıldı. Yuri Andropov'un sundu�u raporda şu görüşlere 
yer verildi. 

" Leninizm sürekli bir yaratmadır; toplumsal dee-işikliklerin çözümlenme. 
si ve sentezi, devrimci deorinin devrimci pratilin sonuçlan ışıeında sürekli ye. 
nilenmesidir." 

"Lenin, sosyalist devrimin ve sosyaJist reformların, işçi sınıfının yönetimi' 
altında olmaksızın başarıyla gerçekleştirilemeyeceeini öeretmiştir." 

Sosyalizm do�ası gere�i demokratiklir, çünkü, milyonlarca emekçiyi, 
toplumun ve Devlet'in yönetimi politik çalışmasında seferber etmeksizin ne 
varolabilir ne de gelişebilir. 

Bu sonuç, sosyalizmin zaferi için mücadeleler sırasında, işçi sınıfının yö. 
netici rolünün, ülkemizde belli bir aşamada proletarya diktatörlü�ü biçiminde 
gerçekleşmiş olması olgusuyla çelişmeı. Bu bilimsel kavram, proleterya dik. 
tatörlü�ünü demokrasiye karşıt gibi göstermekten başka amacı olmayan gözü 
dönmüş saldınlara, saptırmalara, vulgarizasyonlara konu edilmiştir. Gerçekte 
Lenin, prOletarya diktatörlü�ünü, demokrasinin de�il, burjuva diktatörlü�ü. 
nün karşısına çıkarmıştır. Burjuva diktatörlü�ü ise sermayenin tahakkümün. 
den aynımamaı, Lenin'e göre, gerçek hayatta, en gelişmiş burjuva demokra. 
sisi devletlerin de bile böyle bir diktatörlük vardır. 

Lenin, demokrasinin her zaman bir sınıf karakteri OlduRunu öRretmiştir. 
Genel olarak bir demokrasi yoktur. Kuşkusuz, işçi sını(ı ve komünistler, ser. 
maye e

,
gemenli�i koşullannda çetin bir mücadele pahasına elde edilmiş de. 

mokrat�k
. 
�ak ve özgürlüklere büyük önem verirler. Fakat bu, ne burjuva de. 

�okrasının�n sınır karakterini, ne de ancak sosyalizmin gerçek bir demokrasi. 
yı sa�layablleceRi gerçe�ini deAiştirmez," �, Andropov, Lenin'in , bütün ulusların sosyalizme varacneın takat aynı 
yolu ızleyecerek oraya ulaşmayacaRınl belirten sözlerini hatırlattıktnn sonra 
şunları söyledi: "Lenin'in bu düşüncesinin ne kadar yerinde ve doAru oldu�u. 
nu y�am göstermiştir, Yaşam, aynı zamanda şunu da göstermiştir ki, koşul. 
I�rdakı farklılıklara, sosyalizme geçişin rarklı biçimlerine raemen, bu tarihsel 
�reç, ortadan kaldırılamayacak ya da vazgeçilerneyecek temel yasalara sahip. �ır .. Bu yasaJardan biri, sosyalist dönüşümlerin, işçi sınıfının ve müttefiklerinin 
ıktidarının, devrimin kazanımlarını koruyabilecek bir iktidarın kurulmasını 
zorunlu kıldı�ıdır, 

yaRayaş - 4 MAYIS - 1976 - 14  

tutacak, ikinci parlamentoda yalnız 
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kadar açık deRiidi. Gerçek.. bir faşizm tehlikesinin eli .kolunda 
partilerin birbirine düşmesinin sadece sa�'ı güçlendirdiei 
lerle anlaşıldı. Fakat bugün, demokrasiyi korumanın, 
komünistlerin işbirli�i sayesinde mümkün OlduRu, katı 
lerle ortaya çıkmıştır. 

N- iN OOGUM YIlOONUNlONUNlÜ 
EMıiN- OE 

KUTlANOI 
106. doeum yıldönümü dolavısıyla 22 Nisan'da Moskova'· 

töreninde, Politik Büro üyesi Yuri Andropov geleneksel rapo. 
Kremlin'deki Kongre Sarayı'nda yapılan yapılan törene, SBKP Genel Sekre· 

Brejnev, Başbakan Aleksi Kosigin, Yüksek Yüksek Sovyet Prezidyum Baş. 
de katıldı. Yuri Andropov'un sundu�u raporda şu görüşlere 

sürekli bir yaratmadır; toplumsal dee-işikliklerin çözümlenme. 
sentezi, devrimci deorinin devrimci pratilin sonuçlan ışıeında sürekli ye. 

sosyalist devrimin ve sosyaJist reformların, sosyaJist reformların, sosyaJist ref işçi sınıfının yönetimi' 
altında olmaksızın başarıyla gerçekleştirilemeyeceeini öeretmiştir." ştir." 

do�ası gere�i demokratiklir, çünkü, milyonlarca emekçiyi, 
Devlet'in yönetimi politik çalışmasında seferber etmeksizin ne 

gelişebilir. 
sosyalizmin zaferi için mücadeleler sırasında, işçi sınıfının yö. 

ülkemizde belli bir aşamada proletarya diktatörlü�ü biçiminde 
olması olgusuyla çelişmeı. Bu bilimsel kavram, proleterya dik. 

demokrasiye karşıt gibi göstermekten başka amacı olmayan gözü 
saldınlara, saptırmalara, vulgarizasyonlara konu edilmiştir. Gerçekte 

diktatörlü�ünü, demokrasinin de�il, burjuva diktatörlü�ü. 
çıkarmıştır. Burjuva diktatörlü�ü ise sermayenin tahakkümün. 

Lenin'e göre, gerçek hayatta, en gelişmiş burjuva demokra. 
bile böyle bir diktatörlük vardır. 

demokrasinin her zaman bir sınıf karakteri OlduRunu öRretmiştir. 
demokrasi yoktur. Kuşkusuz, işçi sını(ı ve komünistler, ser. 

koşullannda çetin bir mücadele pahasına elde edilmiş de. 
özgürlüklere büyük önem verirler. Fakat bu, ne burjuva de. 

karakterini, ne de ancak sosyalizmin gerçek bir demokrasi. 
gerçe�ini deAiştirmez," 

Lenin'in , bütün ulusların sosyalizme varacneın takat aynı 
oraya ulaşmayacaRınl belirten sözlerini hatırlattıktnn sonra 

"Lenin'in bu düşüncesinin ne kadar yerinde ve doAru oldu�u. 
iştir, Yaşam, aynı zamanda şunu da göstermiştir ki, koşul. 

farklılıklara, sosyalizme geçişin rarklı 



BİzİM 
TİYA TROLARIMIZ 

( 2  ) 

• ANKARA'NIN EN UZUN Ö M Ü R LÜ öZEL TlYATROLA
RI NIJAN B I R I ,  ANKARA SANAT TI YATROSU. 13 YI LLIK 
ARA lıKSız ÇA lı Ş M A LA R ı Y LA ,  MüCAIJELEDE KESIN YE
RINI ALMA YOLUNA GIREN, AST, KENIJI I Ç I N IJ E  OLDU K
ÇA ZENGI N IJENEYLERE SAHIp. 

SOSYA LIST K ü LTü RüN Ü LKEMIZDE OLUŞMASıNA 
KATKıDA B U LUNMAYı A M AÇ LAYAN ANKARA SANAT 
TIYATROSU A D ı NA RUTKAY AZIZ'LE KONUŞTUK BU 
HAFTA DA. 

AST 
Nevzat ŞENOL 

- Tiyatromuıu kısaca tanıtır mısınız? 
- 'lUrkiye Devrimci tiyatro h�ketinde bu-

gün AST 13 yılını bitimıekte. Oldukça zorlu günlerin 
içinden geldiRi açık. Grubumuzun patronlu düzende 
yürüttütü grev, 12 Mart Faşizmi ile birlikte gelen tl· 
yatromuzun kapablması, oyunlann yasaklanması MC 
Iktidann Faşizmi ile gelen baskı ve saldınlar ama her
birşeye nAmen varlıRımızı koruma ve yaşama kavga-

Şimdi de hala bu kavganın içinde dosdolru ola
bilmenin uRraşısı içindeyiz. Thm devrimci. ilerici 
yurtsever, demokrat güçlerle karşılıklı uzattııımaz 
devrimci ellerin güçöirliA:1, ayakta olup, varlılımızı 
aüı'dÜlebllmenin sım olmalı . . .  

- Sizce tiyatronun işlevi ne olmalıdır? 
- Tiyatro olayı, kapitalist üretim ilişkilerinin 

eıeınen olduRu ve ona karşı verilmekte oLan politik 
ekonomik kavganın kültürel alanda bir parçası oLu· 
yor. 

Bunun lçl* sanatçı kişi büyük bir sorumluluk 
duYJU5U Ue varlıRmı korumak zorunda. Gücünü, için. 
dı yqadılı çalın ve niicadele yürüttül'ü toplumunun 
.,runıanna yaklqım biçimi Ile bulacaktu. O zaman 
dı "çi sınıfı ideolojisinden kaynaklanan tiyatroyu, 
kitleler kaqısmda hem siyası hem de sanatsal açıdan 
.lIdmci kılmak, I,çl sınıfının ve emekçi yılınlanOln 
MDatul yolla mücadelelerine ortak olmak, tiyatromu· 
zun başta ,elen ,öıevlerinden biri oluyor. 

Bu ı,levde başaru) olma sorunu, tiyatrocu kişi· 
abı anlatım oıanaklannda vard�At veya vanna çabasını 
yüriittiilü kendini deıı,tirme ve yenileme gücünün sij.. 
.. WIine baalı. 

Sonuç olani: tiyatronun Işlevinde, .tiyatrocu 
""I (öz - biçim) blrllktA!Ullnde çif tA! sorumluluk !.aşı-
yor. 

TIyatro eylemini yönlendirecek olan Marksizmi 
kıl,vuz olarak alırken, is�r istemez tiyatroa çalışma
Lar daMaılulSt ;;ereli üstüne blçlmlenecektir. 

ı.te bunun Içinde I,çl sırufımızm ve emekçi yı
Imlannın tlyatrolunun işlevUIIRl, yöntem ve sistem 
açısından yakl8.fiımlua bath olarak gelişme göstere
cek. 

- Şimdi istersenız tıyatronun yontem ve sis· 
tem anlayışına kısaca değinrneğe çalışalım. 

- Bu dıyalekılk matA!ryallst yöntA!mdir. ıçınde 
bulundulu toplumu anlama, yorumlama ve muhte· 
mel dell,lmleri görUp, çözümleyici önerileri bünye
sinde ıa,ıyabllme özelUll Ue blrllktA! ürünler yarat
mak. Bunun ıçınde sanatçL klşi bir yerde tabıııddlr, 
ıözleylddir. Toplumlla sınınar &raSı Illşklıeri, çellşkl· 
lerl, çatı,malan (gerçettn gizU kalmış yanlannı ke,· 
ıetme özelURi ile) kiU.lerln büyüyen mücadelesi için
den i toplamak zorundadır. 

Bu Dyatronun, tiyatro grubunun kitlelerin ıçın
de elitim sorunudur. Hem öylesıne bir yöntem uygu
laması ki; lçdekl elitimin dışa pratlle indirgenmesi 
Ue birlikte, tekrar içe dönüşU Ile yürütülecek, iç, dış 
_ıllımin sürekHUII· . .  

ıçınde Y14anılan gerçek, tiyatrocunun tlyatro
IUna kaynak olurken, bu kaynalm tiyatronun üri.inle· 
rtne s&llıklı biçim vermesi dÜ4Ünce yönteminde bl· 
limsel yaklaşıma eş orantdıdır. Sıyasal bltarldık ve 
yaklaşım olaya baş!angıçta e18.S oluyor. Ama genelde 
sanat ve kültur çalı,malannda bu esas sanatsal deler. 
lerden yokaun oldulunca yetersiz kalmaya mahkum 
oJ.acakbr. Bu nedenle tiyatro sanatın sanatsal araçlan 
ile varılan anlatım özelliklerini kuUan14 biçimi, kul
lanı,tald lIItalık olaya bUtUnUnde deler katmakta 
v_ sllahın geç,rUUllnl "-llamakl&. 

Bunun ıçın sanınil) -güciimüz yettillnce- sa· 
natımızm olanaklannı zorlamaya çalı,ıyoruz. 

- Nasıl bir zorlama olacak bu, bunu bir.az açar· 
mısınız? 

- Mutlak bir hareketin içinde sürekli sanatsal 
araçlan yenlleme denemeleri. Pek tabii ne olursa ol. 
sun deneme denemedir diyerek iş gönnek söz konusu 
deRil. Bizim tiyatro hareketimizde de zaman zaman 
böylesine salt deneme yapmak amacıyla işler görül
müştür. öyle ki burjU'l8 yeniUkçiliRine dayanan an
layıŞı devrimci· öze kaynatma batalanna dÜşUlmüş, 
çatımız tiyatrosunun tartışmasız anlatımı olarak sa
vunulan Içe dönük, mistisizm kaynaklanan görüş· 
leri sahnelerimize getirme çabalan verilmiştir. 

Bir dönem Brecbt'in Diyalektik Tiyatro notla· 
nnda: "Gecikmiş Burjuva Tiyatrosu da, halkın sana· 
ta olan ilglsınl koruyabilmek için biçhnsel yenilikler 
deniyor; hatta bu arada sosyalist tiyatronun yenilik. 
lerini bile kullanıyor ... " diye belirtIIAInin aksine bizde 
de bizim devrimci tiyatromuz zaman zaman Burjuva 
tiyatrosunun eskimiş kalıpIan ve yeni anlayışlanna 
kapılma tehlikesi taşıyor. 

İşte bu yüzden de girişilecek denemeler, önemli 
ölçüde, IIlIzUII de beraberinde getiriyorlar. 

Oysa siyasi ve sanatsal açıdan amacı belli tiyat
ro denemeleri, tiyatro tarihinde önemli sayfalar aç. 
mış, giderek tiyatro sanatı da tiyatro ustalannın teori· 
pratik çalışmaları sonucu, elitima ve eRlendiri yönle
ri Ile klııe karşısında görev yaptılı gibi, sahne bır kişl
liRe kavuşmuştur. 

Bunun içinde Brecht Tiyatrosunun klavuzluRu
na çalışmalarda yeteneklerimizi zorlayarak elllmeyi 
kaçınılmaz görüyoruz. 

Burada sorun tiyatro sanatına kuram olarak ge
tlrdlklerinl diyalektik bır akıŞ içinde delertendirerek, 
kendi illkernlzln somut koşullannda yapılması zorun
lu tiyatronun uygulamasına sokabllmemizdlr. 

Bu da bizden önce tiyatro ustalınnın getirip 
koydukJan, kanıtladıklan öRretilerin özümlenmesine 
dayalı. 

Tiyatromuzun anlatımı BILINÇLENDIRMEYE 
ve EYLEME Ilen bır Ikllem ıçınde seyirci karşısına 
çıkarken, bu lIyatronun yapısı da, BILINÇ - DEGI
ŞIM - EYLEM özelllklerini saklı tutarak örülecek. 

Tiyatronun kıııe k�ııındakl· ellllmdURI 
--ellendirldURI bilinçlendinneye dayandılı gıbı, 
kl,lnln bıııncinde ve eyıemlnd� hayatı kendinden 
yana deRı,tinne gilcUnu venneye dayanmakta. 

Bu da tiyatronun estetiRI ile sıkı sıkıya baRIı bır 
i' oluyor. Markalst estetıRın kurulmasını saılayan, dj. 
alekllk madded yöntemin yol gösterlelilllnde bızım 

tlyatromuzun estetllini bulmaya Çalı,lCalaz. Bu blr 
yerde tiyatromuzun anlatU'runı bulma ve yenileme 
zorunlulundan doRmakta. 

Tiyatromuzun estA!1I1I ile Ilgili denemelerde 
o zaman önem zamanmakta. Amaçta sapmalara 
düşmeksizln �rişilecek denemelerde, estetik çalı,· 
malar, artık keytl bir sistem olmak yertne, salt IÜ
zelllkle Ilgili oluyor. Sahne ve koltuktakl I ..... aruı 
alanı, INSANI sınd mücadelesi içinde umutla büyüt
meye, deRiştirmeye, deRfştlricl kılmaya hlzmet 
ediyor. 

Bütün bumann içinde tiyatro, sınını bir top
lumda, sınıfsal seçimini yaptıktan sonra, yandqı 
oldulu işçinin emekçinin iktidanna yöneUk mü
cadelede �örevini yüksekte tutmak için, kendisini 
ıi.irekU olarak elitmek ve yenilemek eerelinl duym. 
hdır. 

- Yıllık oyun düzeninde hangi noktaliiU seçim 
öncelijini etkiliyor. 

- Bunu hakim sınınara karşı verilmekte olan 
mücadelenin koşullannda, somut talepler doRrultu· 
sunda belirlemeye ÇallŞlYonlz. 

'llirklyemizin bu günkü koşullannda bq beden 
tayin etme, ve dolayısıyle günümüz gerçeli ıçınde si· 
yasi ellllmciUli ve geçerUURI olan oyunlan sırtlunayı 
yelUyonız. 

Sizlerinde çok iyi bildiII gibi bır oyun seçimin
de sayısız ölçüler önümüze yılılıyor. 

Bunun birincisi ve de vazgeçilmez! dedilimiz 
ittbl, yaşadıRımız şu günde seçilen oyunun siyas.i de· 
leridir. Bir Ikincisi; oyunun özelUkle esas seyirdımiz 
olması gereRini duyduRumuz emekçi keslrnIe olan 
blAıııda kuracalı birliktA!llk. 

Dördüncü Is., grubun kendi Iç <tIlimi, grup 
dakl elemanlann malzemelerini yenileme ve aşam. 
lanna katkıda bulunacak boyutlan . . .  

- Turnede nasıl bir yol izlemeyi dUşUnüyorsu· 
nuz? 

- AST tiyatro yaşamında yerleşik dömeninln 
yanı sıra İstanbul, İzmır ve Anadoluyu kapsayan 
gezgincl bir turne tiyatrosu kimliline de sahiptir. 

Tiyatromuzun kurucusu Asar Çiyiltepe'nln 
bır yazısında belirttiII gibi "oyuncu her turneden 
biraz daha Ulkeslnl, Insanını tanımış olarak döner" 
Bizler ıçın turnelerin büyük ölçüde öneml biraz da 
burda yatmakta. özellikle Anadolu tunıelerinln ;;e
reticiURl, hocalıRı vardır. Yeter kl tume inipian da 
her tumeye çıkışlannda öRrenciliklertnl saklı tut
ıunlar. 
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1 MAYISLARı ANLATıYOR 
1 Mayıs, tüm dünya işçilerinin dayanışma günü, 

tüm ülkelerin emekçilerinin gösteri günüdür. 
Dünya proletaryasının bu bayramı, I  Mayıs 1886 

günü doldu. O gün, ABD proletaryası, hakları için, se· 
kiz saatiik işgünü için büyük bir mücadele ve dayanış
ma gösterisinde bulunmuştu. ABD'nin Chicago ken
tinde yer alan büyük kiUe gösterilerinde, polisle ve 
sennayenin desteeindeki sivil milislerle işçiler arasın· 
da kanlı çatışmalar olmuştu. 

1889 yılı Temmuz ayında, İkinci Enternasyonal'· 
in Paris Kongresinde, Chicago'lu işçilerin anısmı, her 
yılın 1 Mıyısında dünya işçilerinin gösteride bulunma 
sı kararlaşbnldı. 1 Mayıs günü, uluslararası işçi bayra
mı olarak ilk kez 1890 yılında Avusturya-Macaristan, 
Belçika, Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, ABD, 
Norveç, Fransa, İsveç ve di�er bazı ülkelerde kutlan
dı. Kutlanan ilk 1 Mayıs'ların en başta gelen talebi, se
kiz saatlik işgününün kabulü idi. 

RUSYA'DA ILK i MAYIS 
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Rusya'da ilk 1 Mayıs gösterisi 1891 yılında yapıl
dı. En başından beri, Rusya'da kutlanan 1 Mayıs'lar, 
politik bir niteli�e sahipti. Rusya'nın o dönemki ko
şullannda daha çok gizli olarak yapılıyordu 1 Mayıs 
gösterileri. 

Rusya'da ilk 1 Mayıs gıinü, 1891 yılında Peten
burg/Leningrad'da yapıldı. Bu toplantıyı örgütleyen
lerden M. Brusnev. daha sonra toplantı ile ilgili olarak 
şunları anımsıyordu : 

"O zamana kadar kendimizi büyük bir dikkatle 
gizliyorouk. Ama bu kez gösteriye katılarak kendimizi 
açıkça ortaya koyduk. Kararlaştmıan tarihte, E. Afa
nasiev ile birlikte deniz kıyısına gittik. Çok geçmeden 
işçiler burada toplanmaya başladı. 70-80 kişi kadar 
vardık. Konuşmacdar büyük bir coşku içinde idiler. 
Daha sonra, gruplar halinde sohbetler yapıldı. Bu 1 
Mayıs toplantısı, tüm işçileri son derece olumlu bir 
biçimde etkiledi. DaRımk ve baeımsız hücreleri tek 
bir örgüt halinde topladı. Ancak bu ilk 1 Mayıs top
lantısında hücrelerimizin tüm üyelerinin hazır bulun
madılını özellikle belirtmek isterim. Toplanbya yal
D1ZCI. en denen.ırü, ',çiler davet edildi. önceleri çok 

kalabalık bir toplantının düzenlenmesi düşünülüyordu, 
Bu ihtiyat sayesinde Rusya'da işçi bayramının ilk 
kutlanışı olaysız geçti. "  

Toplantıda işçilerin büyük bir moral içinde heye
canlı konuşmalar yaptıema deginmiştik. örneein işçi 
E. Aranasiev şunları söyledi : 

"Batılı işçi kardeşlerimizi arnek alarak düzenle
nen bu toplantı büyük bir anlam taşıyor. Artık Rus iş
çisi de asırlık uykusundan uyanmaya başlıyor. Çalış
malanmızın karşısında büyük güçlükler dikiliyor. Bu
güne kadar onbinlerce genç Sibirya'nın karlarında, 
Petropavlovsk ve Şliselburg zindanlarında can verdi. 
Her davranışımız, her adımımız zindan ya da sürgüne 
götürebilir bizi. Ancak ne yapalım arkadaşlar ... Söz 
konusu olan, bir ölüm davasıdır ve bütün bun· 
lar da bu davada olaylardır. 

İnsanlık onurumuz adına, haklarımızı elde etme
ye çalışalım. Gelin, tek bir adım gerilemeden, ölüm 
döşe-
gimize kadar, doeruluk, eşitlik, kardeşlik, özgürlük 
için mücadele edelim. Güçlü bir parti olarak örgütle· 
n�lim. Ve bu yüce tohumu, Rusya topraklarının her 
köşesinde günboyu ekmeye devam edelim." 

1892-94 yıllarında 1 Mayıs Petersburg, Tula, Var
şova, Vilnius, Kazan, Nijniy Novgorod ve Kiev işçile
rinin toplantılan ile kutlandı. 1890'lann ortalarından 
itibaren işçiler 1 Mayıs grevleri düzenlemeye başladı
lar. 1900 yılından itibaren, I Mayıs, yalnızca grevlerle 
delil, Rusya'nın büyük merkezlerinde yapılan gösteri
lerle de kutlanmaya başlandı. 1901 yılında, Leninci 
"Iskla" gazetesinin önayak olması üzerine RSDlP 
1 Mayıs bildirisi yayınladı. 

Işçilerin 1901 yılında Petersburg, Tiflis, Gomel, 
Harkov ve dieer kentlerde düzenledikleri 1 Mayıs gös
terilerinde,"Mutlakiyete Son" "Yaşasın Cumhuriyet" 
gibi siyasi sloganlar haykırıldı. Bu gösteriler sırasında 
işçilerle ordu birlikleri arasında çatışmalar oldu. 

ZALOMOV'UN ANILARı 1901 

Sormovsky (Bugünkü Gorkovsky.) tabrikası işçile· 
rinin ünlü politik gösterisini örgütleyenlerden Piyotr 
Zalomov, 1901-1902 yıııarı 1 Mayıs gösterilerine iliş· 
kin anılannda şöyle yazlYOJ : 

1917 Deurlmlnln Iıli i Mo)',., 

"Sarmovsky örgütünün öncü grubu, siyasi gösteri 
hazırlteı ile ilgili çalışmalara coşkuyla sarılmı,tı. 
RSolp Nijnegorod komitesinin saeladıeı olanaklarla 
büyük kitle gösterisine hazırlanıyorduk. 

Hazırlık toplantılarına en güvenilir ve bilinçli hüc
re üyeleri çaerılıyordu. Hazırlık toplantılannda, kul
lanılacak sloganların yanısıra, polisin ve gizli devlet 
ajanlarının henüz teşhis edemedili arkadqlanmızın 
gösteriye katılmamalan ve tutuklanacak olanların ye
rini almaları kararlaştırıldı. Toplantının $Onlanndı, 
Somıovsky örgütünün en eski sosyal demokrat ÜYHi 
olarak "Kahrolsun Mutlakiyet" sloganını bizut be
nim taşırnam kararlaştırıldı. 

1 Mayıs günü, partililer olarak işe gitmedik. Fab
rika önünde toplandık. Arkadaşlara gösteri planı hak
kında bilgi verdim. Sloganların yazılı oldulu bezleri 
yüklenerek ileri atıldık. Sloganlanmızl sürekli açık ve 
yüksekte tutuyordu k herkesin görebilmesi için. Bir 
yandan da marş söylüyorduk. Büyük bir kalabalık, et
rafımızda adeta canlı bir koridor meydana getiriyor· 
-du. Marşımızı, "mutlakiyete son" "Çar aşaRı" slogan
lan izliyordu. 

Bir gün önce yaRan yaRmurun sonucunda ıoblı 
boydan boya kesen dereciee yaklaştlRımızda bir tram
pet sesi duyuldu. Köşede, tam teçhizatlı bir manga 
asker belirdi. Göstericilerle askerler arasındaki mesare 
giderek lzallYOrdU. Askerlerin b14ındaki SUbaYID 
"Süngü tak, koşarak marş" komutunu duyduk. GÖl-
tericilerin bir bölümü, daha önce kararla4bnldıll gi
bi kalabalıeın içine karıştı. Elimdeki sancatı daha da 
yukarı kaldırarak süngülerin üzerine yürüdüm. SubaYID 
komutu olmaksızın manga kendiliRinden durdu. SüD
güler havaya kalktı, Bu, hayatımın en muUu aru idI. 

Subay şaşkınlıRını üzerinden attı, Askerleri de 
zorla üzerime yürüttü. Her tarafıma dipçik darbeleri 
yaRıyordu, Ama bu arada birden bana sonsuz bir ıJÜç 
ve mutluluk veren bir düşünce ,imfek gibi kalarndan 
geçti : Korkuyorlar .... Hem de tek bir ki,iden ... Va be
pimiz bilinçlendieimiz zaman ne olacak? 

1 905, 1 9 1 7  VE LUNACARSKI 

1905 yılında 1 Mayıs artık Rusyl'nın 177 ken
tinde ve sanayi merkezinde kuUanıyordu. Bunlara, 
işçilerin dışında, köylüler, askerler ve denizciler de 
katılmaya başladı. 1912 yılında Sibirya'da Lena neh
rinde, binlerce işçinin kurşuna dizilmesinden sonra 
400 bin işçi grev yapıyordu. 

1913 yılı 1 Mayıs grevlerine 420 bin, 1914 yılın
da 500 bin işçi katılmıştı. 

1917 Şubat devriminin zaferinden sonra 1 Mayıs 
günü Rusya'da ilk kez serbestçe kutlandı. Milyonlarca 
emekçi, Bolşevik Partisinin sloganları olan " Tüm  Ikti
dar Sovyetlere" "Emperyalist Sav",a Son" sloganları
nı serbestçe haykırıyordu artık. 

Büyük Ekim devriminin zaferi ile insanlık tari
hinde yeni bir dönem başladı. Sovyetler BiriiRi'ndeki 
1 Mayıs kutlamalarının niteliRi ve özü deliştı. Artık 
1 Mayıs'larda Sovyet emekçileri, kapiUılist ülkelerde 
yaşayan emekçilerin devrimci mücadelesi ile, ulusal 
kurtuluş eylemleri ile olan dayanı,malannı dile geliri· 
yor, banş için, yeni toplumun inşası için yapılacak 
mücadeleye tüm güçleri ile katılma kararlılılını ifade 
ediyorlar. 

1917 Ekim devriminden sonraki ilk 1 Mayıs bay
ramını ise Lenin'in mücadele arkadaşı, milli eRitim 
halk komiseri Lunaçarski şöyle anlatıyor : 

"Sovyet başkenti tamamen dona III mış tı. Açlık
tan bi tap düşmüş olmalanna karşılık büyük Işçi top
tuluklan yürümeye devam ediyorlardı. 

Toplantı salonu a�zına kadar dolu. Bu buyuk 
bayramla ilgili izlenimleri mi arkadaşlarımla paylaşıyo
rum. Herşey pürüzsüzken başramlaşmak kolay. Ama 
aramızda halen gizlenen düşınanlarla birlikte aç Pet
rograd'lıların gururla ve inançla kulladı�ımız bu bay· 
ram, herşeyi, devrimin coşkusunu açıkça simgeliyor. 
du. 

Gece roketler atıldı, haVli nşeklerle süslendi gök
yüzü. Top sesleri her yerde yankılanıyordu. 

Evet, I Mayıs artık resmi bir bayramdı ve bu bay-
ramı devlet kutluyordu." . 
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Mayıs gösterisi 1891 yılında yapıl
Rusya'da kutlanan 1 Mayıs'lar, 

sahipti. Rusya'nın o dönemki ko
gizli olarak yapılıyordu 1 Mayıs 

Mayıs gıinü, 1891 yılında Peten
yapıldı. Bu toplantıyı örgütleyen
daha sonra toplantı ile ilgili olarak 

kendimizi büyük bir dikkatle 
kez gösteriye katılarak kendimizi 

Kararlaştmıan tarihte, E. Afa
deniz kıyısına gittik. Çok geçmeden 

burada toplanmaya başladı. 70-80 kişi kadar 
büyük bir coşku içinde idiler. 

halinde sohbetler yapıldı. Bu 1 
işçileri son derece olumlu bir 

DaRımk ve baeımsız hücreleri tek 
topladı. Ancak bu ilk 1 Mayıs top

rimizin tüm üyelerinin hazır bulun
belirtmek isterim. Toplanbya yal

',çiler davet edildi. önceleri çok 

n�lim. Ve bu yüce tohumu, Rusya topraklarının her 
köşesinde günboyu ekmeye devam edelim." 

1892-94 yıllarında 1 Mayıs Petersburg, Tula, Var
şova, Vilnius, Kazan, Nijniy Novgorod ve Kiev işçile
rinin toplantılan ile kutlandı. 1890'lann ortalarından 
itibaren işçiler 1 Mayıs grevleri düzenlemeye başladı
lar. 1900 yılından itibaren, I Mayıs, yalnızca grevlerle 
delil, Rusya'nın büyük merkezlerinde yapılan gösteri
lerle de kutlanmaya başlandı. 1901 yılında, Leninci 
"Iskla" gazetesinin önayak olması üzerine RSDlP 
1 Mayıs bildirisi yayınladı. 

Işçilerin 1901 yılında Petersburg, Tiflis, Gomel, 
Harkov ve dieer kentlerde düzenledikleri 1 Mayıs gös
terilerinde,"Mutlakiyete Son" "Yaşasın Cumhuriyet" 
gibi siyasi sloganlar haykırıldı. Bu gösteriler sırasında 
işçilerle ordu birlikleri arasında çatışmalar oldu. 

ZALOMOV'UN ANILARı 1901 

Sormovsky (Bugünkü Gorkovsky.) tabrikası işçile· 
rinin ünlü politik gösterisini örgütleyenlerden Piyotr 
Zalomov, 1901-1902 yıııarı 1 Mayıs gösterilerine iliş· 
kin anılannda şöyle yazlYOJ : yazlYOJ : yazlYO

lan izliyordu. 
Bir gün önce yaRan 

boydan boya kesen dereciee 
pet sesi duyuldu. Köşede, 
asker belirdi. Göstericilerle 
giderek lzallYOrdU. Askerlerin 
"Süngü tak, koşarak marş" 
tericilerin bir bölümü, 
bi kalabalıeın içine karı
yukarı kaldırarak süngülerin 
komutu olmaksızın manga 
güler havaya kalktı, Bu, 

Subay şaşkınlıRını 
zorla üzerime yürüttü. 
yaRıyordu, Ama bu arada 
ve mutluluk veren bir düşünce 
geçti : Korkuyorlar .... Hem 
pimiz bilinçlendieimiz zaman 
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1905 yılında 1 Mayıs 
tinde ve sanayi merkezinde kuUanıyordu. Bunlara, 
işçilerin dışında, köylüler, 
katılmaya başladı. 1912 
rinde, binlerce işçinin 
400 bin işçi grev yapıyordu. 

1913 yılı 1 Mayıs 
da 500 bin işçi katılmıştı. 

1917 Şubat devriminin 
günü Rusya'da ilk kez serbestçe 
emekçi, Bolşevik Partisinin 
dar Sovyetlere" "Emperyalist 
nı serbestçe haykırıyordu 

Büyük Ekim devriminin zaferi 
hinde yeni bir dönem başladı. 
1 Mayıs kutlamalarının 
1 Mayıs'larda Sovyet emekçileri, 
yaşayan emekçilerin devrimci mücadelesi 
kurtuluş eylemleri ile olan 
yor, banş için, yeni toplumun 
mücadeleye tüm güçleri 
ediyorlar. 

1917 Ekim devriminden 
ramını ise Lenin'in mücadele 
halk komiseri Lunaçarski 

"Sovyet başkenti tamamen 
tan bi tap düşmüş olmalanna 
tuluklan yürümeye devam 

Toplantı salonu a�zına 
bayramla ilgili izlenimleri 
rum. Herşey pürüzsüzken pürüzsüzken pürüzs
aramızda halen gizlenen 
rograd'lıların gururla ve 
ram, herşeyi, devrimin 
du. 




