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GEıiSMENiN DivAlEKTiGi 

YALÇiN KÜÇÜK 

Cumhuriyet Türkiyesi'ni" en karanlık ve baskıcı günleri yaşanıyor. Bin 
dokuz yüz yirrnilcr, zamanın ekonomik gelişmişlik düzeyine göre ileri bir sınıf 
hareketi ile birlikte geldi. Bağımsızlık savaşı, işçi ve emekçilere, yeni hak ve 
özgürlükler vaad etti. Vaadlerini yerine getirmedi. "Muvazu" partileri ve Tak
rir-i Sükun yasaları ile zamanını kullanmaya çalıştı. Bindokuzyüz oıuzlar, üre
tici güçler düzeyini yükseltmek için. ilerici hareketi daha yoğun bir baskı 
çemberi içine aldı. Bin dokuzyüz ellilere kadar sürdü. Bin dokuzyüz ellilere gi. 
rilirken "liberal ve ulusal" burjuvazi, ilerici sınıflara yeniden vaadlerde bulun
du. Bin dokuzyüz elli"i" başlarında burjuvazi, liberalliğini ve utusallığmı artık 
tümden yitirmiş olduğunu, bilinen "tevkifat" ile ilan etti. 

Bin dokuz yüz altmışlar yeni bir dönem. ikinci yarısı işçi sınıfının nice
lik olarak siyasal sahneye çıktığı dÖnem oldu. Nitelik bakımından ileri düzey· 
lere ulaşılamamış olması, özellikle küçük burjuva devrimcileri arasında işçi sı
nıfının öncülüğü tartışmasının ortaya çıkmasına yol açtı. Devrimci demokrat
lar, işçi sınıfının siyasal hareketini görmezlikten gelerek, ileri bir düzen kura
bilecekleri inancıyla harekete geçtiler. 12 Marı, bu yolu da noktaladı. işçi 
sınıfı hareketi, 12 Mart öncesinde, küçük burjuva devrimciliğine, küçük burju
valar iktidara geleceği iÇin karşı çıkmadı. Artık işçi sınıfı hareketinin dışın
da hiç bir ilericiliğin yaşama şansı olmadığı için karşı çıktı. Bin dokuz yüz 
yetmişin başında Türkiye, büyük sermaye iktidarı ile işçi sınıfının siyasal 
hareketinden oluşan bir ikHemle karşı karşıya geldi. 12 Mart zamanın büyük 
sermaye iktidarı için işlediğini gösterdi. 

Bin dokuz yüz yetmişler, başladığı gibi bitmeyecek. Dokuz aylık CHP
MSP Koalisyonu, artık Türkiye'nin ilerici hareket için ne büyük bir potansiye
le sahip olduğunu açıkça gösterdi. Cephe girişimleri, bu açıklıktan hız aldı. 
Sınıf çelişkilerinin ve işçi sınıfı hareketinin ulaşmış olduğu düzeye göre, Tür- • 

kiye, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya başladı. işte tam bu dönemde 
Türkiye, elli yıldır yaşamadığı bir gösteriye tanık oldu. Oç yüz binden fazla, 
işçı, emekçi, memur, öğrenci ve aydın, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
için yürüdü. 

Gelişmenin diyalektiği, somut ve inkar edilmez bir biçimde ortaya çık
tı. işçi sınıfının disiplinli yürüyüşü, faşizm tezgahlayıcılarına olduğu kadar sol 
gevezelere de büyük dersler verdi. Faşizm tezgahlayıcıları, yürüyüşün büyük 
bir ders olduğunu hemen gördüler. Sermayenin "tarafsız" yayın organları, 
yürüyüşten hemen önce ve sonra, slAınaklarınl iyice açıkladılar. Bunlar ve 
bunlar içinde uluslararası sermayenin Türkiye sözcüsü, ilk sayfalarının en göze 
çarpıcı sütunlarını Türkeş'e ayırarak 1 Mayıs yürüyüşüne olan tepkisini belli 
eni. Belli etmeye de devam ediyorlar. 

Türkiye'de faşizm urmanmaya devam ediyor. 1 Mayıs yürüyüşünden al
dıkları dersle tırmanmalarını daha da sürdürecekler. Bunda kuşku yok. Ama 
kuşku olmaması gereken başka noktalar var. Artık faşizm tezgahlaYIClları, 
tırmanırken ağırlıklarındm kaybetme dönemine girdiler. Artık tırmanırken 
sililhlarını atıyorlar. Silahlarını ateşlemiyorlar. Çünkü barutları bitiyor. Bunun 
için, son çare olarak, karşılarındakilere silahlarını atıyorlar. 1 Mayıs yürüyüşü. 
nün getirdiği diyalektik açıklıkla, son gün ve ayların gelişmelerini böyle değer
lendirmek gerekiyor. 

Bir kaç örnek. Bunlardan birisi Hava Kuvvetleri Komut41nlığl olayı. Bu 
olayı, faşizmin tırmanmas'nın yeni bir örneği olarak görmek mümkün. Olaya, 
bu açıdan bakanlar, yanılmıyor. Ancak değerlendirme eksik kalıyor. Böylece 
düzen, önemli silahlarından birisini bırakmak zorunda kahyor. Düzenin, elli 
yıldır kullandıAı sililhlardan birisi, Silahlı Kuvvetler içinde atamaların, silahlı 

kuvvetlerin kendi sorunlarından ve kendi yetki alanına giren işlerden birisi 
olduğu. Silahlı kuvvetlerin iç işlerine karışmama ve dışardan bakıldığında yal· 
nızca kıdem sıralamasını görme, düzenin silahı. Başkalarının değiL. Şimdi dü
zen bu silahını attı. Kendi varlığını sürdürecek operasyonlar için silahlı kuvvet· 
leri n içine cl aıılabileceğini ve kıdem ilkesinin bir kenara fırlatılabileceğini 
gösterdi. Böylece ileriki yıllar için büyük bir kolaylık sağladı. 

Diğer örnek Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili. Korutürk'ün bütün 
iddialarına karşın, Cumhurbaşkanlığı önemli ve etkin siyasal silahlarla donatıl· 
mış bir makam. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye düzenini oluşturan piramitin cn 
üst tepesi. Cumhuriyet kurulduğundan beri, Türkiye'nin düzeni, bu önemli 
yerin ağırlığını saklı tutmaya çalıştı. Bu saklı tu tuşun en değerli nimetlerini 
de yine CHP - MSP Koalisyonu zamanında topladı. Ecevit Hükümeti zamanın
da Cumhurbaşkanlığı, Ecevit Hükümeti'nin ileriye doğru atmayı planladığı 
bir çok adımı geciktirdi. Bazılarını ise tümden durdurdu. Ama artık bu silahı· 
nı da yitirdi. Cephe ortaklığı, varlığını sürdürebilmek için, elli yıllık bir silahı· 
nı da atmak zorunda kaldı. Bundan böyle ileri yıllarda Cumhurbaşkanlığı ma· 
kamı, ileriye doğru yürüyüşte durdurııcu bir etkiye sahip olamayacak. Bu si
lah da yok artık. Cephe ortaklığı, silahlarını yitirmeye ve silahlarını tümden 
kullanmaya devam ediyor. 

Söz Cumhurbaşkanlığı makamında" açılınca devam etmekte yar.Jor var. 
Bugünlerde Cumhurbaşkanlığı, sık sık demeçler veriyor. Bunlardan birinde de 
"komünizme yönelmiş bir sosyalizme taraftar �eğiliz" dedi. Türkiye piramiti
nin tepe noktasını oluşturan Cumhurbaşkanları son zamanlarda hep sosyaliz
me karşı olduklarını açıklıyorlardı. Şimdi soyut sosyaliznl ü1küsüne karşı 
çıkmıyorlar. Şimdi Türkiye'de anti·sovyetizm yapılmadan anti-sosyalizm 
yapılamıyor. Şimdi Türkiye'de anti-sovyeıizm ile anti·sosyalizm birleşiyor. 
Artık Türkiye'de düzen, anıi·sovyetizmi içeren "sosyalizm türlerini" ar.lmak 
ve yaşaımak zorunluluğunu duyuyor. Türkiye'de düzen giderek daha büyük 
ıorluklarla karşı karşıya geliyor. Türkiye'de düzen anıi-sovyetizm silahını sos· 
yalizmin karşısına çıkarmak zorunda kalıyor. 

Gelişmelere diyalektik açıdan bakmak gerekiyor. Diyalektik bakış açısı 
en büyük açıklıkları getiriyor. Cephe Ortaklığı faşizmin tırmanma zincirinde 
yeni adımlar aıııkça, Halk Partisi olmasa bile lideri, işçi sınıfına doğru biri bi
rini aşan adımlar atıyor. Eceviı'in Demokratik Sol Forumu'nda başlayan, ken· 
di grubunda yaptığı ve tamamı basma açıklanmayan konuşmasıyta devam 
eden, Türk-Iş Genel Kurulu ve ıskenderun demeçierinden sonra mühendis 
ve mimar odaları birliği toplantısındaki konuşmasında daha da açıklık ka
zanan görüşleri, diyalektik gelişmenin belirgin örneklerini veriyor. Fa$izm 
tezgahlayıcıları yeni örnekler verdikçe Ecevit, işçi sınıfının faşizme karşı en 
büyük güvence olduğunu daha net bir biçimde görüyor. Daha net bir biçim
de ortaya koyuyor. 

Bu netHği Halk Partisi içinde aramak gereksiz. Gereksiz olan da diya
lektik gelişmenin bir ürünü. Halk Partisi, hiç bir zaman, bir işçi sınıfı partisi 
olmadı. Hiç bir zaman olamayacak. Bu yüz. den Lideri netleşirken, örgütü ve 
yönetimi daha da karışık bir görünüm alacak. Düzenin güvencesi, bu karışık
Iıkta yatıyor. Fakat sosyalist hareketle birlikte Ecevit'in konuşmaları, küt
lelerin daha da netleşmesi sürecini hızlandıracak. Bu net leş men in yararları 
karşısında, kütlelerin bir bölOmünün Ecevit kanalıyla Halk Partisi'ne bağ
lanmasının sakıncaları fazla önemli değiL. Çünkü (azla uzun ömürlü olmaya· 
cak. Çünkü Halk Partisi örgütünün ve yönetiminin yapısı belli. Bu belirlilik 
içinde diyalektik gelişmenin bir keı daha ortaya çıkacağında kimsenin kuş· 
kusu olmamalı. 
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BÜYÜK SERMAYE YENI 

"Yaşasın, baRIRlJIZlık, demokrui, 
sosyalizm mücadelemiz! 

Ve selam dünya işçi sınıfı hareke
tine! 

Selam dünya sosyalist sistemine! 

Selam ulusal kurtuluş hareketlerine! 

Selam Dünyanın ve Türkiye'nin ay
dınlık gelece�ine! ... " 

1 Mayıs günü İstanbul'da Taksim 
meydanında yüzbinlerce işçiyi bir araya 
getiren bu coşkulu ilkeleri, aynı gün 
Spor Sergi Sarayındaki kutlama gece
sinde TiP Genel Başkanı Behice Boran 
böylece dile getiriyor ve binlerce partili 
kendisini ayakta gür alkışlarta selamlı
yordu ... 

Uluslararası işçi sınıfı dayanışması· 
nın, kudeşlieinin bayramı Türkiye'de 
ilk kez kutlanma doru�una vanyor ve 
1 Mayıs günü İstanbul'da işçi sınıfı, tüm 
1\irkiye'nin emekçi halk kiUelerine, 
yurtsever aydınlanna ve ilerici gençlili
ne öncü oluyordu. 

KARAYA VURANLAR 

Olay her yönüyle heybetliydi. YÜZ 
yili aşlen bir mücadele tarihine sahip 
Türkiye işçi sımfı, dünya işçi sınıfı en
ternasyonalizminin ba�nndaki birlik ve 
kardeşli�in bilinciyle heybetti bir ders 
de veriyordu. Kimlere? ... 

Elbette, emperyalizme, ona baRırnh 
işbirlikçi tekelci büyük sermayeye, geri
ci müttefiklerine ve onun MC Iktidann· 
da simgeleşen karar1lh�ına ... 

Ve elbette "kıssadan hisse" ömeRi, 
küçük burjuva devrimciliRini ve onun 
kınk merce�ine yansıyan "solun bölün
müşlüRü" gevezeliklerini de ,amartayan 

bır dentl bu!... Ve gevezeliider karaya 
vuruyordu ... 

İşçi sınıfı dimdik bir büwndü; dün
yada da böyleydi, Türkiye'de de böyley
di ve 1 Mayıs günü bunun inancı, bu ger
çeRin bayramı kutlanıyordu ... Coşku, 
dalga dalga bütün yurda yayıldı ama ro
tatinerle de�il ... 

Y ALAN SöYLEYEN 
ROTAT1FLER 

öbürgün "rotatiCer yalan söyledi" ve 
burjuva basını umduRunu bulamamanın 
eziklili ve burukluRuyla şöyle başlıklar 
attı: 

. 

"I Mayıs Mitingi olaysız geçti..." 
"İşçiler 1 Mayıs'ı olaysız kutladı .. " 
"Komünist ışçi Bayramında solcular 

bir araya geldi.. ... 

Bir - iki ilerici İstanbul gazetesinin dı
şında hemen hepsi sennayenin karamıış 
ve morarmış çehresini yansıttı ... 

Amerikan milliyetçiliRinin Türkiye 
uzantısı olan birinde ise haberden çok, 
amaç ve niyeti yansıtan şu başlık vardı: 

"I Mayıs Komünist Bayramı dolayı
sıyla meydana gelen olaylarda 14 kişi 
yaralandı, bir çok solcu gözaltına alın-
dı ..... 

Şaşkın ördeRin neresinden suya dal
dı�ı cümle alemin malumu oldu�u üze
re, paçavralık, bulanık suda kan anyor
du 

"öZEL TEŞEB BÜS"DE 
GENEL BUNAlıM 

8 Nisan'da Ankara'daki katliamdan 
sonra sessiz bir bekleyişe inen sermaye
nin cinayet, terör ve şiddet tezgahı, 
1 Mayıs günü işleyecek gücü bulamayın
ca hemen o günü izleyen günlerde tekrar 
sahneye çıktı... 

üç YURT SEVER UNUTULMAY A C A K! 

1 Mayıs'tan sonra 6 Mayıs. 1 Mayıs yürüyüşünün disiplini, 6 Mayıs'a yan
sıdı. ÖArenciler ve devrimciler, Gezmiş, Aslan ve Inan'ı büyük bir olgunlukla 
andılar. Oç yurtsever gencin anıldığı gün, yeni kayıpların verilmemiş olması, 
bu üç devrimci ve mert gencin anısına gösterilebilecek saygıların en büyüğU ol
malı. 

Hakan Yurdakuler için düzenlenen büyük cenaze töreni, kimi devrimcile
rin "eşitlik" duygularını rahatsız etti. Aslında etmemeli. Eşitliğin dc bir zor 
sorunu olduğu hatırlanmalı. Yurdakuler'in ailesi ve arkadaşları "cenaze hakkı
nı" zorla aldılar. J"lakan Yurdakuler'in cenazesi de MC döneminde öldürülenle
rin tümü için yapılan bir cenaze töreni niteliğini kazandı. 6 Mayıs da böyle bir 
niteliğe sahip. 12 Mart döneminde öldürülen tüm devrimcilerin anıldığı bir 
gün. 

Gezmiş, Aslan ve Inan'dan bugüne kalan, izledikleri yol deAil. Bugüne ka
lan, kararlılıklatı ve mertlikleri. Yakalandıklan zaman güldUler. Mahkemelerin
de yalpalamadılar. Hak etmedikleri ölüme de göz kırpmadan gittiler. 

6 Mayıs, Denit, Yusuf, Hüseyin ve Arkadaşları unutulmayacak. 6 Mayıs, 
bir deAerlendirme ;ınU olacak. Devrimci pratik bu dcğerlendirmeyi devamlı 
olarak yapıyor. Bu değerlendirme ile kendi yolunda ilerliyor. Ilerledikçe de 
bu ve benzeri haksız, ölümlerin hesabının yapılacağı günlere yaklaşılıyor. 

YOROYOŞ · lI MAYIS 1976 · 4 

Aryayı, pek alışıımı, ve pek müptezel 
biçimde gene büyük sermaye sözcüleri 
okudu: Türkiye Sanayi OdaJan, Ticaret 
Odalan ve Borsalan Birliei Meclis ve YÖ
netim Kurulu Başkanlan ortak bir bildi
ri yayınlıyorlar ve "Olke, iç' kargaşanın 
sınınna geldi" diyorlardı ... 

Ve ekliyorlardı: 
"- özel teşebbüsü sayı ve nitelik ola

rak küçümseyenler yanıldıklarını anlaya
caklaıdır! ... " 

Bildirideki bu sözler elbette bir telaş, 
bir korku ifadesiyle ama neme lazım bir 
hayli de gülünçtü! 

"Hür teşebbüs ruhuyla" pek kısa za
manda hem kendisini ve hem de soyunu
sopunu "maddi ve manevi zenginliklere" 
garkeden "birisi' 'nin aezıyla, bir zaman
lar Türkiye'de "26 milyon özel teşebbüs 
sahibi" vardı; demek ki bu sayı bir hayli 
artmıştı! ... 

Soyunu - sopunu ve de kendisini yıl
ludır Türkiye'deki denetim ve hukuki 
kuşabm mekanizmalan dışında bıraka
bilmeyi başarabilen bir "zat"ın yıııar 
önce sanldıeı palavra, bugünlerde bir 
tehdit aracı olarak tekrar sermayenin 
sözlüeüne giriyordu: "Sayı ve nitelikleri
ni küçümseyenler yanıldıklannı anı aya
caklardı! ... •• 

KıŞKıRTıCıLIK 
VE BöLüCÜLÜK 

Sayılan da, nitelikleri de pek müsec
cel sermaye cephesi, ortak bildiriyi şöy
le devam ettiriyordu: 

"Sendikalı işçilerin yasadışı eylemle
ri, grevler, boykotlar ve dller çe,itli di
renişleri, işçi·işveren ilişkilerini çıkmaza 
sürüklemektedir! ..... 

İşçi sınıfını hedef alan bu sözler, bil
dirinin bir .. münasip yerine sıkıştınlıyor
du ama _Aırlık, beylik sUahlBnl veriliyor
du: "Demokratik parınmenter rejime si-

lahh saldınlar yönelITişti ve şiddetinı 
artırarak devam ediyordu!. .. " 

Sermayenin "baba yadigin" saldın 
usul ve orl.alıeı bulandırma üslubuyla ka· 
Ieme alınan bildiri, son cümlesinde yeni 
bir kışkırb ve bölücWük yöntemini ele 
veriyordu. Acaba, sendikalı işçilerle, 
sendikasız işçiler arasına uçurumlar d(j.. 
şenip, sermayeye acil bir köprü kurula
maz mıydı? 

Sefih niyet, ensesinden yakalandıRı 
zaman şu ifadeler ortaya çıkıyordu: 

"_ Çıplak ücretlerde, sosyal yudım
larda ve kıdem tazminatlannda ölçü ta
nımayan artışlar, toplam maliyetler için
de istihdam maliyetinin yükünü çok at
tırdıgından Leşebbüs gücü zayıflamıştır. 

Bu durum, her yıl artan iş Webi kar
şısında istihdam imkanlannı kısıtlamak
ta ve sendika dışı geniş işçi kiUesinin 
aleyhine olarak aR ır sonuçlar vermekte
dir ..... 

Yani, bütün suç sendikalı işçilerdey
di!... Onlar çeşitli adlar albnda "ölçü 
tanımayan" taleplerde bulunuyorlar, bu 
da, hör teşebbüs ruhunun "teşebbüs gü
cünü" zayıflabyordu! ... 

Ne oluyordu sonra? 
Hür teşebbüs ruhu zayınayına, istih· 

dam hizmeti kısıtlaruyor ve bu da "sen· 
dika dışı" geniş işçi kitlesinin aleyhine 
a�ır sonuçlar veriyordu! ... 

HAKLAR VE ö ZGÜRLÜKLER 

Kul_Aı göstermede böylesine marifet
ler elbette yapılacakb ve uzun lafın kısa
sı, sennaye 1963'lerde "verdiii"(!) grev 
toplu sözleşme ve diAer demokutik hak 
ve özgürlükleri geri istiyordu! ... 

Bütün telaş ve korku da, işçi sınıfı
mn, o haklan, yüz yıllık mücadele ve 
kavgadan sonu alındıAmı, 1 Mayıs günü 
bir kez daha haykınnasından kopuyor· 
du. 
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GERiLiM 
ARıYOR 

ALANLARI 

TIP Genel Başkanı Behice Boran, 
1 MayiS gecesi Spor ve Sergi Sarayında 
yaptlRı konuşmada şöyle seslenmişti: 

". 14Çi sını(ımızın yüz yılı aşkın bir 
mücadele tarihi vardır. Yinninci yüzyı
lın ikinci yansındaki dünya ve Türkiye 
şarUannda, toplu sözleşme, grey ve di
ler demokratik hak ve özgürlükleri hiç 
tanımamak oLmayacagl için bunlar ka
nunlaşbnlmışbr. Bu hak ve özgürlükler, 
hayata tam geçiritmek için degiı, ala
bildiline mıllanmak, sınırlanmak üzere 
kanunlaştınlmıştu .. ," 

İşte bunun içindir ki, BORAN, de
mokratik hak ve özgürlüklerin korunma
si, korumadan da öte, genişletilip, geliş
tirilmesini, "toplumsal mücadelenin gün
cel ve ivedi birinci görevi" oldu tu na işa
ret ediyordu. 

MEZARlıK ŞARKıLARı" 

MC iktidannın, demokratik hak ve 
özgürlükleri bir yıldan bu yana bir pun
duna getirip sınırlandırma ve söndÜfine 
çabalan biliniyor. 

İsmi kalabalık, cismi karanlık senna
ye örgütJeri bu niyeti açlRa vuruyorlar· 
dı ... 

Ve yalnızlıklannın mezarlı�mda şarkı 
söylüyorlardı: "U1ke, iç kargaşanın sını
nna gelmişti! .... 

Bunun bir tesbitıen çok, işaret oldu· 
eu ise karaya vurmakta gecikmedi. 

Sermaye basınının rotatiOeri dönme
ee başladı. 1 Mayıs gününü izleyen gün
lerde sütunlara alevler verildi. 

1 Mayıs gününü, altta üç sütun ver
meyi yee1eyen, ancak iki gün sonra üç 
buçuk işverenin tehditini manşete otur
tan "solak-salak" bir büyük tirajlı, hafta 
başından itibaren misyonuna hız verdi. 

Salı günü, "Istanbul, Ankara ve İzmir' 
de çatışmalar" oldueunu, Çarşamba gü
nü "Adana'daki çatışmalan", Perşembe 
günü de "Trabzon'dalti olaylan" man
şetlere yükseltti... 

ŞARTELIN YENI KOLU: 
ORTA ÖCRETIM 

Ulkenin "iç kargaşa sınınna" gelip 
dayanması acil bir görev olarak dieerle
rince de benimsendi. Bu arada "Handan' 
ın katiline 100 bini" gözden çıkaran 
Bab·ı Ali'nin en irisi, orta öeretimdeki 
kargaşayı çözmeye yöneldi! ... 

"Orta öeretimdeki kargaşayı çözme" 
görevini bir "ek görevli" muhabirinin 
ellerine emanet eden "Handan"cı gaze
te, manşete şu haberi oturttu: 

"Okul dışı güçler, öeretmeni ve öe
renciyi tahrik ediyor ... " 

Ekgörev sahibi oldu�u ve bir takım 
karanhk masalardan aldıeı direktifleri 
y.erine getirdiRi bilinen muhabir, &eviye· 
sınin derecesini "Yüksek" olarak nitele
diRi bir Milli EAitim Bakanheı yetkilisi 
Ile görü,müştü. 

"Yüksek seviyeli" yetkili "ekgörev· 
lI"ye şöyle demı,ti: 

". Bugün Türkiye'de üniversite ve 
yüksek okullardaki olaylan lise ve orta
okul katına indirmek çabalan alabildi
line vardır. Universitedeki sae-soı savcu,
çılan daha alt seviyede müttefik anyor· 
lar ve üniversitedeki savaşçılann daha II· 
seden yetlfmeslnl saRlamak istiyorlar ... " 

Bab·ı All irisı, diRerlerine oranla daha 
"parlak" bir yöntem bulmuştu: 12 Mart
la üniversite meydanlanna kurulan tez
gah, ,imdi orta öRretim kurumlannın 
denhanelerlne yerle,tlrilemez miydi?. 

Kapitallst düzenlerin kurbanlan Han-

dan'lann ölümlerini "adet hııstahklan"· 
na varıncaya kadar yazmaklan utanma· 
yanlar ve kamuoyunu "100 bin liralık 
ödüller"le gıdıklamaktan arlanmayan
lar, bir ekgörevsiz muhabirierini Ha
tay'ın Samandaeı ilçesine, Tunceli lise· 
sine, Diyarbakır'a, BiLlis'e gönderme 
zahmetinde bulunmuyorlardı. 

Seviyesi meşkuk, bir takım MC yet
kililerinin a�zından, Samandafı lisesin· 
deki olay bir a1evi·sünni, diee�leri de 
"kürtçillük" sorununa getirilip düeüm
lettiriliveriliyordu ... 

Terör şartelinin kolu ortaö�retimde 
aramıyordu ... 

ıZ, MC KAPı SıNA ÇıKTı 

YOROYOŞ'ün geçen sayısında belir
tilen sermaye cephesindeki sessiz bekle
yiş bu dönemeçiere vanyordu ... 

Yüksek öRrenim kurumlannda, cina· 
yet, şiddet ve terör tezgahtarlıeı izleri
nin dönüp dolaşıp MC kapısına çıkması 
yeni provokasyon alanlannın aranması 
zorunlulu�u yaratıyordu. öyle ki, Cep
he'nin büyük baş'ı, partisinin ortak gru
bunda yaptı eı konuşmada, üniversite 
rektörleriyle yaptıklan görüşmelerden 
umdufu sonucu a1amadlRınl açıklıyor
du. 

Demirel şöyle diyordu: 
". Kendilerine gerekirse hükümetçe 

üniveniitelere ei koyabilecee.imizi hatta 
sıkıyönetim ilan edebilece�imizi söyle
dik, ama onlar bu tekliflerimizi benim
semediler ... " 

Univeniiteleri yangın alanı haline ge· 
tirme, binbir çeşit düzmece olay, cina· 
yet, şiddet, baskı çabaları sonuç ver· 
miyordu ... 

Tabii bu arada, şecaat arzederken bir' 
şeyler daha açıea çıkıyordu ve "ortaöe· 
retimdeki kargaşa çözme" mavalının ar
dındaki yamaç sıntıyordu ... 

Bab-ı AIi'nin iri tirajhsı ortaöfretime 
sarkma görevini üstlenirken, ekgörevli
nin arkasındaki iplerin ucu cephe başı
nın ellerine kadar uzanmaktadır. 

Cephe başı aylar önce "anarşinin or
taokullara indirildi�ini" kendi amacı yö
nünden anlatmaea çalışırken, elinde ye· 
dek gerilim silahları bulundurmada yarar 
ummuştu. 

Universite meydanlarında iplik paza
ra çıkınca, şimdi ortaöeretim sokaeına 
sapmıştı ... 

SERMAYE DAMARı 
SAVAŞ ATıYOR 

Tabii bütün bu sayılanlar kibritin 
ucudur. Temel sorun, sermaye cephesi· 
nin hafta başında sözcüleri aezıyla ka· 
muoyuna yansıyan acil meseleleridir: 
Işçi sınıfını tüm antidemokratik baskı 
araç ve gereçleri ile kuşatmak ve indiriei 
darbeyi vurmak! ... 

Nitekim cephebaşı 1 Mayıs mitingin· 
den duyduRu endişeyi dile getirmekum 
kaçınmaml4tır. 

Şöyle diyordu cepheci: 
"TandoAan ve Taksim mitinglerinde 

gaye yönünden tam bır benzerlik vardır. 
Hiç bir fark yoktur. Taksim mitinginde 
hazır bulunanlar dikkat çekmektedir. 
Her iki mltlngde de savaş ve kan ko k
makt.adır ... " 

Bır yılda siyasal nitelikli cinayeLlerle 
52 kl,lnln kanına girccekain, demokra
siyi yöntemlerle topa tuta
caksın, devlet aygıtını faşist zırhlara-bü
ründüreceksin, i', çalışma ve can güven
IIRlnl yok edeceksin, ekonomiyi hay.al 
pahaldıRı biçiminde emekçi kiUelerin 

sırlına çökerteceksin ve sonra da miling
ler kan ve savaş kokuyor" diyeceksin! .. 

Türkiye'de işçi sınıfı, emekçi halk 
kiLleleri, ilerici aydın ve yurtsever genç
lik kesimi bu sese ellerinin teniini göste
rerek cevap veriyorlar ... 

Dünyanın hiçbir yerinde, tarihi ko
şuUann da belirleditti gibi ilerici, banşçı, 
özgürlükçü ve demokrat nitelitti kalma
yan burjuvaziye verilecek daha bafkaca 
cevap da yoktur, Kervan yürümektedir. 

KARGA MASALLARı 

Büyük sermaye ve gerici müttefikleri· 
nin günümüzdeki simgesi MC, 1 Mayıs 
gününe kadar �n üç haftalık sessöz 
bekleyişini, geçtieimiz haftanın başla· 
nnda tekrar teröre dönüştürürken eski 
malzemelerle yeni "kalkınma" masallan 
inşasına girişti. 

Cephe başının ifadesiyle "Türkiye'
nin tamamı 25 yıl içinde kalkınmış" 
olacaktır! ... 

Eski masal, bu kez "yeni bir deneme" 
önsözüyle başlamaktadır. Buna göre, 
kalkınma hamlesinde bir il toptan ele 
alınacak, bütün ihtiyaçlan ile birlikte 
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kalkındırılacak! 
Bunun için planlar yapılacak! Hatta 

yapılanlar da var! ömeein Hakkari ve 
Bingöl "pilot iller" olarak seçildi! 

Geçtifimiz hartanın başında, Anka
ra'da Toprak-Su Bölge Müdürleri toplan
tısında konuşan Demirel'in son sözleri 
şöyle: 

"- 25 yılda bütün Türkiye kalkındın· 
lacaktır. Bunu ilk defa burada açıklıyo
rum ... " 

GEÇITLERI YARARAK 

Türkiye t:ski T"urkiye deRii, buCün hiç 
deeil. Demokrasi, balımsızlık, toplum· 
sal ilerleme, insanca yaşama, sosyalizme 
varış artık soyut kavram ve özlemler ol
maktan çıkmış, sokaktaki sade vatanda· 
şın politik ilgi ve bilincine kanşmıştır. 

Türkiye eski Türkiye deRildir, yann 
hiç olmayacaktır. İşçi sınıfının ve onun 
partisinin önderliRinde, emekçi kitlele· 
rin, ilerici yurtsever aydınlann, gençle
rin destee:inde Türkiye, karanlık geçit
leri yararak aydınlık geleceklere ulaşa
caktır; bütün dünyada olduRu gibi. 

Geçtifjmiz hafta bu inan�, bu ger
çek bir kez daha pekişti. .. 

KORUTÜRK VE UlAYDAN 
GÖRÜLMEYEN CiCEKlER 

... -

Cumhurbaşkanı Korutürk, 4 Mayıs 1976 tarihinde, Kara Kuvvetleri Ko· 
mu

.
tanl'OI 

.
ziya�et c

..,
ttiktcn sonra, bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında, sos· 

yahzm kehmesıni kullanarak faşizme karşı olduğunu açıkladı. Korutürk Tür
kiyc'deki faşistlerin, sosyalizmin çekici adına sığınamayacak kadar açık �yna
dıkları bir zamanda, faşizmi "nasyonal sosyalizm" olarak nitelemek ihtiyacını 
duydu. Bunu, Korutürk'ün, faşizme karşı çıkmadaki çekingenliğinin açık bir 
göstergesi olarak değerlendirmek gerekiyor. 

. Korutürk, faşizm karşısında çekingen bir tutum oılırken sosyalizmin ikin
cı aşamasına geçmiş ülkeleri eleştirmekte hiçbir sakınca görmedi. Bu tür ülke· 
ler için "oradaki sessiz ıstırap uzaya ve yıldızlara aksetmiş ve oradan farkedil
mekte.�ir" dedi. Bu konuşmasıyla Korutürk, kendi kendisiyle çelişkiye düştü. 
Koruturk, 19 Ağustos 1976 tarihinde Hopa'dan Sovyetler Birli�i'ne selam 
gönderirken Sovyetler Birliği'ni "Konuksevcr, sanatsever, çocuksever ve çiçek 
sever" ola.rak nitelemişti. 

Sovyetler BirliAi'nc çok yakın Hopa'dan çiçekleri gören Cumhurbaşkanı, 
uzaydan ıstırap görüldü�ünü iddia etmektedir. Ancak uzaydan bu ısıırabın na
sıl göründüğünü açıklamamaktadır. Çünkü şimdiye kadar uzaya yalnızca Sov
yetler Birliği uzay adamları ile Amerikan uzay adamları gitmiş bulunuyor. 
�umhurbaşkaııı'nın uzaydan görUndUğünü iddia ettiği ıstırabın kaynağı belir
sız kalıyor. 

. 
�umhurbaşkanı'nın anıi-komUnisl bir dünya görüşünü benimsemesi, kim· 

se ıçın yadırgaııcı değil. Ancak Cumhurbaşkanı, görüşlerini açıklarken, Cephe 
yayın organlarının kullanabileceği kanıtlardan daha inandırıcı kanıllarla orla
ya çıkmak durumunda. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, önemli bir makam. 

YOROYOŞ · 11 MAYIS 1976·6 

yana bir pun
ve söndÜfine 

karanlık senna
vuruyorlar· 

mezarlı�mda şarkı 
kargaşanın sını

işaret oldu· 
gecikmedi. 

rotatiOeri dönme
izleyen gün

üç sütun ver
gün sonra üç 

manşete otur
tirajlı, hafta 
hız verdi. 

Ankara ve İzmir' 
Çarşamba gü

"Adana'daki çatışmalan", Perşembe 
olaylan" man

KOLU: 
ÖCRETIM 

sınınna" gelip 
olarak dieerle

arada "Handan' 
gözden çıkaran 

öeretimdeki 
... 

kargaşayı çözme" çözme" 
görevli" muhabirinin 

"Handan"cı gaze
oturttu: 
öeretmeni ve öe

ve bir takım 
direktiflerdirektifleri direktifler

muhabir, &eviye· 
olarak nitele

Bakanheı yetkilisi 

yetkili "ekgörev· 

üniversite ve 
lise ve orta

çabalan alabildi
sae-soı savcu,

müttefik anyor· 
savaşçılann daha II· 

stiyorlar ... " " 
oranla daha 

bulmuştu: 12 Mart

dönüp dolaşıp kapısına çıkması 
yeni provokasyon alanlannın aranması 
zorunlulu�u yaratıyordu. öyle ki, Cep
he'nin büyük baş'ı, partisinin ortak gru
bunda yaptı eı konuşmada, üniversite 
rektörleriyle yaptıklan görüşmelerden 
umdufu sonucu a1amadlRınl açıklıyor
du. 

Demirel şöyle diyordu: 
". Kendilerine gerekirse hükümetçe 

üniveniitelere ei koyabilecee.imizi hatta 
sıkıyönetim ilan edebilece�imizi söyle
dik, ama onlar bu tekliflerimizi 

edebilece�imizi söyle
tekliflerimizi 

edebilece�imizi söyle
benim

semediler ... " " 
Univeniiteleri yangın alanı haline ge· 

tirme, binbir çeşit düzmece olay, cina· 
yet, şiddet, baskı çabaları sonuç ver· 
miyordu ... 

Tabii bu arada, şecaat arzederken bir' 
şeyler daha açıea çıkıyordu ve "ortaöe· 
retimdeki kargaşa çözme" mavalının ar
dındaki yamaç sıntıyordu ... 

Bab-ı AIi'nin iri tirajhsı ortaöfretime 
sarkma görevini üstlenirken, ekgörevli
nin arkasındaki iplerin ucu cephe başı
nın ellerine kadar uzanmaktadır. 

Cephe başı aylar önce "anarşinin or
taokullara indirildi�ini" kendi amacı yö
nünden anlatmaea çalışırken, elinde ye· 
dek gerilim silahları bulundurmada yarar 
ummuştu. 

Universite meydanlarında iplik paza
ra çıkınca, şimdi ortaöeretim sokaeına 
sapmıştı ... 

SERMAYE DAMARı 
SAVAŞ ATıYOR 

Tabii bütün bu sayılanlar kibritin 
ucudur. Temel sorun, sermaye cephesi· 
nin hafta başında sözcüleri aezıyla ka· 
muoyuna yansıyan acil meseleleridir: 
Işçi sınıfını tüm antidemokratik baskı 
araç ve gereçleri ile kuşatmak ve indiriei 
darbeyi vurmak! ... 

Nitekim cephebaşı 1 Mayıs mitingin· 
den duyduRu endişeyi dile getirmekum 
kaçınmaml4tır. 

Şöyle diyordu cepheci: 
"TandoAan ve Taksim mitinglerinde 

gaye yönünden tam bır benzerlik vardır. 
Hiç bir fark yoktur. Taksim mitinginde 
hazır bulunanlar dikkat çekmektedir. 
Her iki mltlngde de savaş ve kan ko kko kko 
makt.adır ... " 

Bır yılda siyasal nitelikli cinayeLlerle 
52 klklk ,lnln kanına girccekain, demokra
siyi yöntemlerle topa tuta

kalkınma hamlesinde bir il toptan ele 
alınacak, bütün ihtiyaçlan ile birlikte 
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Geçtifjmiz hafta 
çek bir kez daha daha 

KORUTÜRK VE UlAYDA
GÖRÜLMEYEN CiCEKlER 

... 
CiCEKlER 
... 
CiCEKlER 

-

Cumhurbaşkanı Korutürk, 4 Mayıs 1976 tarihinde, 
mutanl'OI ziya�et c

..,
ttiktcn sonra, bir konuşma yaptı. Bu 

yahzm .yahzm . kehmesıni .kehmesıni .
�

kehmesıni 
�

kullanarak faşizme karşı olduğunu açıkladı. 
kiyc'deki faşistlerin, sosyalizmin çekici adına sığınamayacak 
dıkları bir zamanda, faşizmi "nasyonal sosyalizm" olarak 
duydu. Bunu, Korutürk'ün, faşizme karşı çıkmadaki çekingenliğinin 
göstergesi olarak değerlendirmek gerekiyor. gerekiyor. 

. Korutürk, faşizm karşısında çekingen bir tutum oılırken 
cı aşamasına geçmiş ülkeleri eleştirmekte hiçbir sakınca görmedi. 
ler için "oradaki sessiz ıstırap uzaya ve yıldızlara aksetmiş 
mekte�ir" dedi. Bu konuşmasıyla Korutürk, kendi kendisiyle 
Koruturk, 

.
Koruturk, 

.�
Koruturk, 

�.�.
Koruturk, 

.�.
19 Ağustos 1976 tarihinde Hopa'dan Sovyetler 

gönderirken Sovyetler Birliği'ni "Konuksevcr, sanatsever, 
sever" ola.rak nitelemişti. 

Sovyetler BirliAi'nc çok yakın Hopa'dan çiçekleri gören 
uzaydan ıstırap görüldü�ünü iddia etmektedir. Ancak uzaydan 
sıl göründüğünü açıklamamaktadır. Çünkü şimdiye kadar 
yetler Birliği uzay adamları ile Amerikan uzay adamları 
�umhurbaşkaııı'nın uzaydan görUndUğünü iddia ettiği ıstırabın 
sız kalıyor. 

�umhurbaşkanı'nın anıi-komUnisl bir dünya görüşünü 



YAŞASıN BAGIMSIZlIK, 

PARTININ BIRINCI KURULUŞ YıLDÖ

NÜMÜ VE i MAYIS DOLAYıSıYLA TÜR

KIYE ıŞÇı PARTISI'NIN ıSTANBUL'DA 

DÜZENLEDICI TOPLANTıYA BINLERCE 

KIŞI KATILDI. TOPLANTı, GENEL SEK
RETER NIHAT SARGIN'IN AÇIŞ KO
NUŞMASı ILE BAŞLADI. ıŞÇı SıNıFıNıN 
MOCADELESI ıÇiNDE HAYATLARıNı YI
TIREN DEVRIMCILER ıÇiN YAPILAN 
SAYGı DURUŞUNDAN SONRA GENEL 
BAŞKAN BEliiCE BORAN SÖZ ALDı: 

Arkadaşlar, bu ıeec bu çatı altında toplanan 
herkes bence arkadaştır. Onun için sizlere arkadaşla
nın diye sesleniyorum. 

ı Mayıs işçi bayramı hepinize kutlu olsun arka
daşlanm. 1 Mayıs işçi bayramıdır; ama işçilerin bay
ramı aynı zamanda tüm emekçilerin, tüm kaCa ve kol 
emekçilerinin, ezilen ve sömürülen, horlanan tüm halk 
kitlelerinin; düşün, sanat, bilim özgürlükleri kısıtlanan 
tüm aydırıların, bugünün şartlarında can ve öğrenim 
(ÜvenliA'i kalmamış olan gençliA'imizin de bayramıdır. 
Yani hepinizin bayramıdır. 

Çünkü işçi sını Cı tüm kötülüklerin kaynaiı olan 
sömÜf'Ü.ıdüzenini L kaldumak ve insanca yaşama olana· 
Ama kavu,mak için verdiA'i mücadeleyi, diRer tüm 
emekçi ıınıf ve tabakaların, halk kitlelerinin yürüttü
Rü demokratik mücadeleyle beraber, onunla birleşip 
kaynaşaru ve onlara öncülük etmek görevini yükle
nerek yürütür. İşçi ımı[ı sömürüyü ortadan kaldırıp 
özıiiree ve insanca yaşamak olanaAına kavu,up ken
disini kurtardığı zaman, kendisiyle birlikte, diler tüm 
emekçi kitleleri, tüm ezilen mazlum halk kitlelerini de 
birlikte kurtarmış olur. Bunun içindir ki ı Mayıs işçi 
sınlCının ve hepimizin bayramıdır. Bu bayramı hepi
miz yürekten kutluyoruz. Bildiliniz gibi tarihte tüm 
toplumsal düzen deRi,ikJikleri bir sömürü düzeninin 
yerini bir yenisinin almuı biçiminde olmuştur. Çün
kü, eski düzeni deRi,tiren yeni sımf kendiıi de sömü· 
rücü oldulundan eıki sömürü düzeninin yerine bir ye
nisini olu,tunıp gelişti.rmi,tir. Yalnız işçi ıınıCıdır ki 
sömürücü sınü deRiidir. Sennayenin sömürdülü, bu· 
nun için de sömürüye karşı çıkan, sömüriiyü tüm 
sonuçları ve yan ürünleriyle birlikte ortadan kaldırma
yı amaçlayan ve kalduan "nıCtır. l.Jçi ıınıfı ancak ve 
tarihleııörevini başardılı, kapitalizmden 5Osyalizl1)e 
"eçişi ve ıoıyalizmi kurmayı gerçekJe,UrdiRi zaman· 
dır ki, ya1nız i,çi sınlCı delil, tüm sömürülen ıınıf ve 
labakalar, tüm insanlar kurtulmuş olacak ve tüm in· 
sanlar özgür, eşit, karde,çe, kişiliklerini bütün boyut
lanyla geli,tirme olanaklarını bularak mutlu yaşaya· 
bileceklerdir. (Alkışlar, "Sosyalist Türkiye" ıloganı) 
Bu nedenle de 1 Mayıı İ,çi Bayramı hepimizin, tüm 
inaanlılın bayramıdır. Bu ulurda verilen, verilmi, ve 
verilecek olan mücadelelerin bir simgesi olarak kutlu
yoruz 1 Mayıı'ı. 1 Mayıı diler bayramlar ıibi gülüp 
ellenerek, pasiC bir şekilde kutlanan bir bayram deA"iI· 
dir. Sadece geçmi, mücadeleleri andılımız, minnetle 
ve onurla andıRımız bir lün de�i1dir"ı Mayıı aynı za· 
manda buıtiinkü mücadelelere ve yarının mücadeleleri
ne dönük olarak mücadele azmimjzi, kararlılıRımızl, 
bilincimizi bilediRimiz, r\içlendirdilimiz bir "ündür. 

1 Mayıı'ın bir bayram r\inü olarak, işçi ıınıfının 
bayrım günü olarak kabul edHi,ine yol açan olaylar
dan buıtiin de alınacak derıler vardır. BildiRiniz gibi 
1 MaYil'ln i,çi bayramı olarak kabul edilmesine yol
açan olaylar 18S0'lerde ABD'de yeralmı,tır. 1880' 
lerde Amerikan işçi linıCı 8 saatlik i,r\inü mücadelesi. 
ni veriyordu. Bugün artık çok dolal karşıladı�ımız, 
en ıericilerin ve sömürücülerin bile artık tartı,amadıitı 
S saatlik inünü mücadewıini veriyordu. Bu uRurda 
işçiler ülke çapında grevler yaptılar. Patronların ve 
polisin ıilihlı saldırılarına uA'radllar. Yaralandılar, 
öldüler. önderleri tutuklandı, yargılandı ve idam edil· 
di. Büt.iin bunlar 8 saatlik ilfiünü içindi. Şimdi çok 
olalan kar,lladlRımız basit bir hak içindi. Bundan Çı· 
kan den odur ki demokratik hak ve özr\irlükler bur
juva özgürlükleridir diye küçümsenecek, ter
siyle itilebilecek özgürlükler deRildir. (Alkışlar) 
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Bu&ün ıene çok doRal karşlladlRımız, öneminin 
Carkında bile olmadılımız genel seçimlerde oy hakkı 
için batıda demokrasinin beşiklerinden biri sayılan 
İngiltere'de işçi sınıfı 30 yıllık bir mücadele vermiştir. 
Ve nihayet bir ÜÇÜlıCÜ örnek, gene demokrasinin be· 
şiklerinden sayılan Fransa'da kardeşlik, eşitlik ve öz· 
gürlük adına yapılmış olan büyük devrimden sonra 
grev bir hak olarak işçilere ancak 90 yıl sonra tanındı. 
Bütün bu ve diRer demokratik hak ve özr\irlükleri elde 
edebilmek için başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emek
çi kitleler, halk kitleleri çok çetin, çok zor ve uzun 
mücadeleler verdiler. Bu demokratik hak ve özr\irlük
ler burjuvazinin bir lutfu ve ihsanı gibi verilmedi halk 
kitlelerine. Diş &Ökereesine alındı bu- haklar ve öz
gürıükler.(Alkışlar) 

Batı ülkelerinde böyle oldu�u gibi, Türkiye·de 
de durum böyle olmuştur. Yakın zamanlara kadar, 
daha ı960'larda bazı aydın çevrelerde maalesef şöy
le yanlış bir gÖrüş vardı. Batıda işçi sınıfı, halk kitle
leri demokratik hak ve özgürlüklenni mücadele ile al· 
mışlardır. Türkiye'de ise bu hak ve özgürlükler ikti· 
darlar taraCından tepeden verilmiştir. Hala böyle dü
şünenlerin var oldulu da bilinmektedir. Bu temelin
den yanlış bir görüştür arkadaşlar. Tarihi olgulara 
asla uymayan bir görüştür. Türkiye işçi sınıfının da 
yüzyılı aşan yiRit bir mücadele tarihi vardır. İşçi sını
Cının mücadelesi Osmanlı ımparatorluğu'nun son dö· 
neminde, 19. yüzyılın ortalarından başlar. Ve bildi
A'imiz gibi ilk bilinen, tescil edilmiş olan grevin üzerin· 
den 100 yıldan Cazla bir zaman geçmiştir. Elbette Os
manlı İmparatorluRu'nun son döneminde ve Cumhuri
yet döneminde Türkiye sanayileşmemiş, dışa balımit 
geri bir ülke olduru için, işçi sını[ımız sayıca azdı. Bu 
nicel durumdan dolayı da göreli olarak güçsüzdü. Ama 
diRer taraCtan burjuvazi ve egemen sınıflar, göz açtır· 
mayan, aRız açtırmayan kahredici, baskıcı bir rejimi 
ıürdürüyorlardı. Bu objektif ve sübjektiC ters ,artlara 
raRmen işçi ıınıfı hiçbir zaman mücadeleden geri dur· 
mamış, bu koşullar altmda gücünün de ötesinde mü
cadeleler vererek bu demokratik hak ve özgürlükleri 
kazanmıştır. E�er Cumhuriyet döneminde, bilh .... 

ı960'larda demokratik hak ve özgürlokler, bu arada 

toplu siızleşme, ı;endikalaşma, grev hakları kanunlaş· 
mış ise eRer, bu bir ihsan, bir lütuf olnrak deRii, ama 
günün dunya ve memleket koşullarında demokratik 

hak ve özgürlükleri tanırnamazıık mümkun olmadıAı 
için, hiç vermemek mümkün olmadıAı için kanun· 
laştırılmıştır. Daha da i;nemlisi aslında b

.
u hak ve oz· 

gürluklerin kanunlaştırılması, bu hak ve dz"urlüklerin 
Lam ölçüde hayata geçirilebilmesi, geçmesi için ol· 
mamış; tam tersine kanunlarla bu hak �e ö7.gürıük· 
leri olabildiğince kısıtlamak, sınırlamak uzere bunlar 
kanunlaştırılmıştır. Demek ki, tekrar ediyorum, gerek 
dünyada, gerekse ülkemizde demokratik hak ve özgür· 
lükler başta işçi sınıfı olmak üzere kitlelerin yiğit mü
cadelesi sonucunda kazanılmıştır ve bu hak ve özgur· 
lükler işçi ve emekçi kitlelere malolmuştur.(Alkışlar) 
ı Mayıs bayramının kabulüne yolaçan olaylardan ve 
mücadelelerden bugün için çıkaracaRımız birinci ders 
budur·

!::Ju olay ve gelişmelerden alınacak bir ikinci ders 
daha vardır. O da işçi sınıfının ulusal ve uluslaram da· 
yanışma ve birli�inin önemidir. ISSO'lerde Amerikan 
işçi sınıfı başLan başa harekete geçmişti. Yıllar sü
resince 8 saatlik işgünü taleplerinde bulunmuş, müca
delelerini vermişti. Ve nihAyet 1886'da ı Mayıs &ünü 
ülke çapında, kıta genişlijtinde olan bu ülkenin çapın· 
da yaygın grevler yeraldı. Şikago 'da olan olaylar işçi
lerin vurulmasına, yaralanmasına, ölmesine, arkaam· 
dan önderlerinin tutuklanıp yargılanıp idam edilrrıe.i
ne yol a<;,tı. Ru sefer Amerika'da olan "elişmeler ülke· 
nin dışına taştı. Dünya çapında başka ülkelerde grev
ler, protesto yürüyüşleri, imza toplama hareketleri be
lirdi. İşçi sınıfı hem Amerika'nın kendi ülkesinin ıınır
ları içinde ulusal birli�ini, hem de dünya işçi sınıfı 
uluslararası dayanışma ve birliğini gösterdi. Her to� 
lumda işçi sınıfı hareketinin ulusal farklar, özelliider 
gösterdi�i görülür ve vardır. Her toplumun işçi .nıtı 
harekeLi kendi toplumunun özelliklerine tarih.ı "'i,· 
me şarUarına göre biçimlenir ve gelişir. Ama ulual 
farklılıklar ne olursa olsun sermaye tarafından IÖmü
rülen sınıf olma, bunun için de sermayenin IÖmiiriilü
ne karşı çıkma, mücadele verme ItvkİJI�lnda i_ci .Dıfı 
birdir, bütündür; bu nit.eli�i ortak ve evrenseldir. (AI
kışlar) Bunun için çeşitli toplumlardaki işçi ıınınan· 
nın ulusal görevleri ve nitelikleri yanında bu ortak e ... · 
rensel nitelikleri de vardır. İşçi sınlCı enternasyonaliz
mi vardır. (Alkışlar) SöylediAirniz, yazdılımız gibi ça
A'ımız kapitalizmden sosyalizme ıeçiş çatıdıı. Dünya
nın bu gidişinde ve gelişmesinde gittikçe belirleyici 
unsur, faktör, dünya sosyalist ıistemidir. (Alkl,lar) 
ÇaA'lmız aynı zamanda ulusal kurtuluş savqlannın. 
baA'lmıızlık mücadele ve savaşlarınm verildili çaldır. 
(Alkışlar) Ama işaret ettiğim bu olgu birbirinden ay
rı, birbirinden kopuk ol(Ular değildir. Dünya sosyalist 
sisteminin varlı�ı ulu.-I kurtuluş harekeUerinin ft 

mücadelesinin yürütülmesi ve başarısı için elveri,li bir 
ortam hazırlamaktadır. DiA"er yandan nerede bir ulu
sal kurtuluş mücadelesi, savaşı varsa orada sosyalist 
dünyanın yardımı ve deste�i vardu. (Alkışlar) Diler 
yandan mazlum, sömürülen uluslar birer birer- batım
sızlıklarına kavu,tukça, bu balımSlzlıkl., tam olm .... 
göreceli de olsa bu durum, bu baRımıızlıklara kanış
ma durumu kapitalizmi, emperyalizmi sıkı,tırmakta, 
kapitalizmin bunalımını daha da derinle,tirmektedir. 
Bir dördüncü nokta açısından da sosyalizmle ulu'" 
kurtuluş mücadeleleri, savaşlan arasında bir baR YU'
dır. O da bugün 20. yüzyılın ikinci yarısında &erika)
mı, balımh ülkeler için kapitalizmin, emperyalizmiD 

GENCO ERKAL KARANFILI TIP GENEL BAŞKANı BORAN'A VERIYOR 

ıeec bu çatı altında toplanan 
Onun için sizlere arkadaşla

bayramı hepinize kutlu olsun arka
bayramıdır; ama işçilerin bay

emekçilerin, tüm kaCa ve kol 
sömürülen, horlanan tüm halk 

sanat, bilim özgürlükleri kısıtlanan 
şartlarında can ve öğrenim 

gençliA'imizin de bayramıdır. 
hepinizin bayramıdır. 

tüm kötülüklerin kaynaiı olan 
kaldumak ve insanca yaşama olana· 

verdiA'i mücadeleyi, diRer tüm 
tabakaların, halk kitlelerinin yürüttü

demokratik mücadeleyle beraber, onunla birleşip 
öncülük etmek görevini yükle

ımı[ı sömürüyü ortadan kaldırıp 
yaşamak olanaAına kavu,up ken

kendisiyle birlikte, diler tüm 
ezilen mazlum halk kitlelerini de 

Bunun içindir ki ı Mayıs işçi 
bayramıdır. Bu bayramı hepi

kutluyoruz. Bildiliniz gibi tarihte tüm 
deRi,ikJikleri bir sömürü düzeninin 

almuı biçiminde olmuştur. Çün
deRi,tiren yeni sımf kendiıi de sömü· 

sömürü düzeninin yerine bir ye
gelişti.rmi,tir. Yalnız işçi ıınıCıdır ki 

deRiidir. Sennayenin sömürdülü, bu· 
karşı çıkan, sömüriiyü tüm 

ürünleriyle birlikte ortadan kaldırma
kalduan "nıCtır. l.Jçi ıınıfı ancak ve 
başardılı, kapitalizmden 5Osyalizl1)e 

kurmayı gerçekJe,UrdiRi zaman· 
delil, tüm sömürülen ıınıf ve 
kurtulmuş olacak ve tüm in· 

karde,çe, kişiliklerini bütün boyut
olanaklarını bularak mutlu yaşaya· 

"Sosyalist Türkiye" ıloganı) 
İ,çi Bayramı hepimizin, tüm 

Bu ulurda verilen, verilmi, ve 
mücadelelerin bir simgesi olarak kutlu

Mayıı diler bayramlar ıibi gülüp 
şekilde kutlanan bir bayram deA"iI· 

mücadeleleri andılımız, minnetle 
lün de�i1dir"ı Mayıı aynı za· 

mücadelelere ve yarının mücadeleleri
mücadele azmimjzi, kararlılıRımızl, 

r\içlendirdilimiz bir "ündür. 
bayram r\inü olarak, işçi ıınıfının 
kabul edHi,ine yol açan olaylar

derıler vardır. BildiRiniz gibi 
olarak kabul edilmesine yol

18S0'lerde ABD'de yeralmı,tır. 1880' 
linıCı 8 saatlik i,r\inü mücadelesi. 

artık çok dolal karşıladı�ımız, 
sömürücülerin bile artık tartı,amadıitı 

mücadewıini veriyordu. Bu uRurda 
grevler yaptılar. Patronların ve 

saldırılarına uA'radllar. Yaralandılar, 
tutuklandı, yargılandı idam edil· 

Bu&ün ıene çok doRal karşlladlRımız, öneminin 
Carkında bile olmadılımız genel seçimlerde oy hakkı 
için batıda demokrasinin beşiklerinden biri sayılan 
İngiltere'de işçi sınıfı 30 yıllık bir mücadele vermiştir. 
Ve nihayet bir ÜÇÜlıCÜ örnek, gene demokrasinin be· 
şiklerinden sayılan Fransa'da kardeşlik, eşitlik ve öz· 
gürlük adına yapılmış olan büyük devrimden sonra 
grev bir hak olarak işçilere ancak 90 yıl sonra tanındı. 
Bütün bu ve diRer demokratik hak ve özr\irlükleri elde 
edebilmek için başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emek
çi kitleler, halk kitleleri çok çetin, çok zor ve uzun 
mücadeleler verdiler. Bu demokratik hak ve özr\irlük
ler burjuvazinin bir lutfu ve ihsanı gibi verilmedi halk 
kitlelerine. Diş &Ökereesine alındı bu- haklar ve öz
gürıükler.(Alkışlar) 

Batı ülkelerinde böyle oldu�u gibi, Türkiye·de 
de durum böyle olmuştur. Yakın zamanlara kadar, 
daha ı960'larda bazı aydın çevrelerde maalesef şöy
le yanlış bir gÖrüş vardı. Batıda işçi sınıfı, halk kitle
leri demokratik hak ve özgürlüklenni mücadele ile al· 
mışlardır. Türkiye'de ise bu hak ve özgürlükler ikti· 
darlar taraCından tepeden verilmiştir. Hala böyle dü
şünenlerin var oldulu da bilinmektedir. Bu temelin
den yanlış bir görüştür arkadaşlar. Tarihi olgulara 
asla uymayan bir görüştür. Türkiye işçi sınıfının da 
yüzyılı aşan yiRit bir mücadele tarihi vardır. İşçi sını
Cının mücadelesi Osmanlı ımparatorluğu'nun son dö· 
neminde, 19. yüzyılın ortalarından başlar. Ve bildi
A'imiz gibi ilk bilinen, tescil edilmiş olan grevin üzerin· 
den 100 yıldan Cazla bir zaman geçmiştir. Elbette Os
manlı İmparatorluRu'nun son döneminde ve Cumhuri
yet döneminde Türkiye sanayileşmemiş, dışa balımit 
geri bir ülke olduru için, işçi sını[ımız sayıca azdı. Bu 
nicel durumdan dolayı da göreli olarak güçsüzdü. Ama 
diRer taraCtan burjuvazi ve egemen sınıflar, göz açtır· 
mayan, aRız açtırmayan kahredici, baskıcı bir rejimi 
ıürdürüyorlardı. Bu objektif ve sübjektiC ters ,artlara 
raRmen işçi ıınıfı hiçbir zaman mücadeleden geri dur· 
mamış, bu koşullar altmda gücünün de ötesinde mü
cadeleler vererek bu demokratik hak ve özgürlükleri 
kazanmıştır. E�er Cumhuriyet döneminde, bilh .... bilh .... bilh 

da yaygın grevler yeraldı. 
lerin vurulmasına, yaralanmasına, 
dan önderlerinin tutuklanıp 
ne yol a<;,tı. Ru sefer Amerika'da 
nin dışına taştı. Dünya çapında 
ler, protesto yürüyüşleri, 
lirdi. İşçi sınıfı hem Amerika'nın 
ları içinde ulusal birli�ini, 
uluslararası dayanışma ve 
lumda işçi sınıfı hareketinin 
gösterdi�i görülür ve vardır. 
harekeLi kendi toplumunun 
me şarUarına göre biçimlenir 
farklılıklar ne olursa olsun 
rülen sınıf olma, bunun için 
ne karşı çıkma, mücadele 
birdir, bütündür; bu nit.eli�i 
kışlar) Bunun için çeşitli 
nın ulusal görevleri ve nitelikleri 
rensel nitelikleri de vardır. 
mi vardır. (Alkışlar) SöylediAirniz, yazdılımız 
A'ımız kapitalizmden sosyalizme 
nın bu gidişinde ve gelişmesinde 
unsur, faktör, dünya sosyalist 
ÇaA'lmız aynı zamanda 
baA'lmıızlık mücadele ve 
(Alkışlar) Ama işaret ettiğim 
rı, birbirinden kopuk ol(Ular 
sisteminin varlı�ı ulu.-I 
mücadelesinin yürütülmesi 
ortam hazırlamaktadır. DiA"er 
sal kurtuluş mücadelesi, 
dünyanın yardımı ve deste�i vardu. 
yandan mazlum, sömürülen uluslar 
sızlıklarına kavu,tukça, bu 
göreceli de olsa bu durum, 
ma durumu kapitalizmi, 
kapitalizmin bunalımını 
Bir dördüncü nokta açısından 
kurtuluş mücadeleleri, savaşlan 
dır. O da bugün 20. yüzyılın 
mı, balımh ülkeler için 



DEMOKRASi, SOSYALiZM 
dünya ilitkileri alı dı,ına çıkmadan, bu ilişkiler dı,ı
na çıkıp lO.I)'alizmi hedef alan bir kalkınma yoluna 
ıirmeden ne tam balımıızhla ulaşmaları ve tam ba
lımllZlılı ,erc;:ek1etünneleri mümkündür, ne de ıeri
likLen kurtulup. ka1kınmalarl. ileri toplumlar aafluı
na bulmalan mümkündür. Bunun için ıoıyalizm 
ıorunu milli b.lımıızlık ve kalkınma torunuyl. da ya
kından Ilkı "kıya b.llıdır, birbiri içine ,eçmi, vazi
yeltedir. 

Genel olarak dolru olan bu yarıllar Türkiye'· 
miz için özeUikle dolmdur. 60 küsur yıl önce ülke
miz, toplumumuz o zamanki deyimiyle istiklll-i tam 
,iarıyl. bir kurtulu, laV",1 vermi,ür. Yine çok kulla
nılan deyimiyle C_id .. uyıaılıl. eritmek, yani iii' 
Dün en ileri toplumları aatında yer almak bir hedef 
olarak ortaya konmu,tur. Ama 50 kÜ$ur yil sonra 
ne tam balınuızlık ııerçekle,miştir. ne de Türkiye en 
ileri toplumlar safında yu al.bitmiştir. Çünki · bu ıeç
mi, müc.dele burjuvazinin .özcüsü ve temsilçisi olan 
küçük burjuvazinin öncülülünde verilmi,ti. Burjuvazi 
ve küçük burjuvazi, smı(sal tabiatlan icabı Türkiye'yi 
emperyalist-kapitalist dünya ilişkileri alı dışına Çıka
ramazludı, çık&nnak istemezlerdi. Tersine onların &l
Dıfsal tabiatı onları az önce savaştıkları kapitaliat-em
perya.lizmle yeniden kucakl84maya dolru iteliyordu 
ve itelemiştir. (Alkışlar) Toplumu ıerçek balımaızh
La ve çald84 uyıarlıla kavu,turacak olan gerçek güç
lene, i,çi sınıfı ve müttefiki emekçi &lnı( ve tabakalar 
ise o ,artlarda henüz, objektir ve sübjektif şartlar ba
lunundan bu ,örevin üstesinden gelebilecek bir du
rumda deliidi. Şimdi Türkiye'nin gerçekten tam ba
Iıınaızlıla kavuşabilmesi, ileri toplumlar safında biran 
önce yerini alabilmesi, yani sanayileşip kalkın.bilmesi 
için demokrasi mücadelesinin başını işçi sınıfının çek
mesi ,erekmektedir ve bUJÜn bu başı o çekmektedir. 
Yalnız ülkemizde delil, tüm dünyada burjuvazi ve kü
çük burjuvazi demok.rui, balımsızlık mücadelelerine 
öncülük edebilmek vasıflannı, niteliklerini yitirmiştir. 
(Alkl,lar) Günümüzde, dünyada ve Türkiye'de balım
sızhk, demokrasi ve ıosyalizm mücadelesi üç yönlü 
bir bütündür ve bu üç yönlü bir bütün olan mücadele
nin ıru i,çi sınıfımız yilitçe ve şerene çekmekte
dir. (AlJu,lar) 

Burjuvazi ve eıemen &lnınar bu gerçeRi bilmek
tedirler. Burjuvazi ve elemen sınınar Türkiye'nin Tür
kiye toplumunun tarihsel gidişinin Iola dolru, ıosya
lizme dolru oldulunu bilmektedirler. Bilmekte ve 
korkmaktadırlar. Korku ve telA, içindedirler (Alkı,
lar). Gencecik hayatlan .öndürmeleri bundandır ; i,çi 
sımlma ...ıdınları, silAhlı saldınları bundandır; sanat, 
dÜfün ve bilim hayatını, basın ve haberletme özııw-
Jüklerini kwUa.mak iatemeleri bundandır; Anayasayı 
dönüp dönüp deliştirmi, olmaları ve daha da deli,
tinnek iıtemeleri bundandır; i,çi sınıfının ve müttefi
ki emekçi kitlelerin ballffilızlık, demokrasi, loaya1izm 
mücadelesini önlemeye çalışmaları, set çekmeye kalk
malan bundandır; tüm ,oven baskıcı uyrulamdann, 
k"kırtma1ann aynmlann nedeni bundandır. 

Ama biz biliyoruz ki ne yapsalar, fB,fizmi bu 
memlekete yerle,üremeyeceklerdir. (Alkı,lar) Sosya
listler meeelelere uzun vadeU bakar ve uzun vadeli bü
küm verir. F .. izmin bugün tırmanmakta oluşu bizi ne 
, .. artır, ne de ürkütüro Biz biliyoruz id Türldye'nin ve 
bütün dünya toplumJannın tarihsel "di ,i, kaçınılmaz 
ridi,i sola ve sol)'&lizme dolrudur. (AJkl,Ia.r) Bu "di
,i önlemek ve bu ridi,i yolundan saptırmak kim_nin 
elinde, I(Ücünde delildir. Bu tarihsel dolruyu bilme
nin solukkanlı, akıllıca hesaplı.lılı içinde mücadele. 
mizi sürdürüyoruz ve sürdüreceAiz. (Alkışlar) Tarihin 
&kı,ının durdurulmu ve yönünün deRiştirilmez 0lU4u 
demek mekanik bir determinizme, bir fatalizme 
kendimizi kaptırmak delildir asla. Tarihin akı,ı de
li,mH ve enrellenemez ama, tarihin bu akı,ı insanla
rın dı,ında olu,an bir olru delildir. Tarihi insanlar ya. 
par. Tarihi iıuan toplulukJanndan meydana relen lOS
yal ıınınar mücadelesi yapar. (Alkl,lar) Bu bilinç için· 
dedir ki i,çi sınılımız &zirnle, kararla, yiRitlikle yü. 
rumektedir. Tüm IOl)'alisUer yürümektedir; tüm ileri
ci, demomtik kuvvetler yüriimektedir, baRırmızlıRa, 
demokrasiye, sosyalizme dolru. 

Yquın baRımıızlık, demokrasi ve ıosyalizm 
mücadelemiz (Alkl,lar, Sosyalist Türkiye ıloganı) 

Selım dünya i,çi ıını!ı hareketine 
Ve selAm dünya 12lyaliıt sistemine (Alkl,lar) 
Ve _lAm dünyanın Ulusal balımsızhk hareketle-

ri ne ve aavqLarına, 
Ve nihayet selım dünyanın ve Türkiyemizin ay-

dınlık releceline. 
(Sosyalist Türkiye sloranı) (Alkl,lar) 

MUCADELEMiz 

• 
TIP KURUCU ÜYE SI, PAR TI BAŞKAN
LIK KURULU ÜYESI VE PE TROL KIM
YA ıŞ SENDIKASı GENEL BAŞKANı 
DINÇER DOOU : BAŞARILARIMI ZLA ÖVÜ
NERE K A VUNACAK DECIL l Z .  DAHA BÜ
YÜK GÖREVLERI BAŞARMAK, DAHA 
U ZUN M E SA FELERI KAT E TMEK ıÇIN 
AZIMLlYlz. 

• 

BUl(Ün hem i,çi sını(ının bayramını hem de Par
timizin kuruluş yılını kutluyoruz. Bir yı.l önce bugün
lerde Partimizin kurulması için çalışmalar yaparken, 
karşımıza birçok engeller çıkanlmak istendi ve çok 
şeyler söylendi. Partinin kurulamıyacaRına, kurul
mamasırun rerektiline ilişkin birsürü ,erekçe ileri IÜ
rüldü ve işçi sınıfının bilimi adına bir sürü ahkAm 
kesildi. Bunlan yapanların bir kısmı 12 Mart dÖnemi
nin verdiRi yılgınlıRa ve bezginlile kılıf icad edenler
di, bir kısmı da işçi sınıfının mücadelesini ekonomik 
mücadelenin ıınırlan içine hapsetmek isteyen ve işçi 
sınılının ideolojik ve politik mücadelesini sadece dost 
meclislerinde konuşan kişilerdi. Bütün bunlara ral
men Partimiz kuruldu ve bugünlere gelindi. Yeni ku- . 
rulan bir partinin, hele Türkiye'nin bugün içinde bu
lundulu ortam da gözönüne alınırsa, yeni kurulan bir 
partinin büyümesi, gelişmesi, kitleler içinde saygın
lık kazanması için pek de uzun bir zaman olmayan 
biI yıl içerisinde Partimizin a1dlll yol azımsanacak bir 
yol delildir. Bununla yetinecek ve övünmeyle avuna
cak deliliz. önümüzdeki günlerde, aynı zaman parçası 
içerisinde daha uzun bir mesafe katetmek için v&rJÜ
cÜJnüzle çall,aca.llZ. ı,imiz kolay delildir. Çakl1slz, 
çamunuz, tozlUZ asfaltlarda yürüyeceA'imizi hayal 
etmiyoruz. Güçlükleri biliyoruz. Partimizin reli,me
sinin, kitleler anaında kök aa.lmasının hem burjuva
ziyi ve hakim sınıfları, hem işçi sınıfına ten ve mace
racı mıplan hem de ıoayalizm adına yola çıktıklarını 
iddia eden, ama i,çi sınılı ideolojisinin kitlelere mal-
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MAClT BILGE KONUŞUYOR 

olmasını istemeyen, örgütlü mücadeleden kaçan, 1Oa
yalizmin kendilerinden sorulacaRınl iddia eden; LO

nuçta bu yolla günlerini gün edenleri raha.taız ettilini 
biliyoruz. (Alkışlar) Bütün bunlan bilerek sallam .,e 
kararh adımlarla yolumuza devam edecetiz. Ve par
timiz i,çi sınıfımızın hedefine ulaşmasında rehberlik 
rörevini sürdürecektir. Gelecek kuşaklar zor rünlerde 
işçi sımrının mücadelesini cesaretle, disiplinle, yürek
lilikle yürütenlerle, işin rabatını seçen, topluma ken
dinden birşey katma fedakarhitını rösteremeyenleri 
birbirlerinden ayıracaktır. (Alkl,lar) 

Kardeşlerim, ulraşınuz ,an, ,eref ve şöhret için 
deitildir. Bizler çocuklanmıza bırakacatımız en iyi 
mirasın, onlara "babamız, &namız mükemmel bir par
tiliydi; hayatı boyunca toplum için, i,çi sınıfınm ide
olojisi ulrunda, ıoyalizm ulrunda mücadele verıni,
tir" dedirtmek olacaitımn bilincindeyiz (Alkı,lar). 
Kendimiz için hiçbirşey beklememekteyiz. Bu mutlu 
recemize katılan bütün dostlarımızı ve Partimizin yo
lunda devam etmesi için elinden relen her türlü (ed.
kirhlı gösteren, disiplinle bu mücadele içinde yeralan 
bütün partili kardeşlerimi sayıı ve .VJiyle .Ilmla
rım. (Alkı,lar). 

• 
KONUKLAR ARASINDA BULUNAN, YıL
LARıNı TÜRKİYE ıŞÇı SıNı FıNıN MÜCA
DELESINE ADAMıŞ, BU UCURDA EGE
MEN SıNı F LARıN ZULÜM VE ZIN DANLA
RıNA YILMADAN GÖCÜS GERMIŞ BIR 
DEVRIMCI S Ö Z  ALARAK ŞUNLARı SÖy
LEDI :  

• 
SelAm arkadaşlar, selim dostlarım. 
Daha önce delerli Lideriniz Boran arkad ... bütü

nüyle i,çi sınıfı savaşının gereklerini ve seyrini anlattı. 
Zaten kendisi sizin de bildiliniz ri bi bütün hayatını 
i,çi sınıfının kurtuluş davasına adamı, bir arkadaşı
mızdır. (Alkışlar) Ben bir konuk arkadaşınız olarak 
kısaca bu büyük mutlu günü kutlamak isliyorum. 1924 
yılından bu yana 52 yıldır ilk defa i,çi aınıfının bi
linçU, dayanışma ve mücadele günü olan 1 May.ı'ı 
yüzbinlerin katılm ... ıyl. kutladık bUl(Ün ve kutluyo
ruZ. Zor ve aR ır koşullar altında bugünlere relebildik. 
Ve bugünlere gelişimizde bütün devrimcilerle birlikte 
I,çl sınıfının yasal partisi olan TİP'in büyük katkısı 
oLmu,tur. TJ:p'in ikinci kurulu,unu da bUl(Ün kuUa
mamızın mutlululunu duymaktayız. (Alkl,lar) Hepi
nize karde, aelAmlan. 
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kavu,turacak olan gerçek güç
emekçi &lnı( ve tabakalar 

objektir ve sübjektif şartlar ba
nden gelebilecek bir du

Türkiye'nin gerçekten tam ba
ileri toplumlar safında biran 

sanayileşip kalkın.bilmesi 
mücadelesinin başını işçi sınıfının çek

bUJÜn bu başı o çekmektedir. 
tüm dünyada burjuvazi ve kü

balımsızlık mücadelelerine 
annı, niteliklerini yitirmiştir. 

dünyada ve Türkiye'de balım
ıosyalizm mücadelesi elesi eles üç yönlü 

bir bütün olan mücadele
yilitçe ve şerene çekmekte

&lnınar bu gerçeRi bilmek
elemen sınınar Türkiye'nin Tür

dişinin Iola dolru, ıosya
bilmektedirler. Bilmekte ve 

telA, içindedirler (Alkı,
.öndürmeleri bundandır ; i,çi 

saldınları bundandır; sanat, 
basın ve haberletme özııw-

iatemeleri bundandır; Anayasayı 
olmaları ve daha da deli,

dır; i,çi sınıfının ve müttefi
kitlelerin ballffilızlık, demokrasi, loaya1izm 

çalışmaları, set çekmeye kalk
,oven baskıcı uyrulamdann, 

nedeni bundandır. 
ne yapsalar, fB,fizmi bu 

yerle,üremeyeceklerdir. (Alkı,lar) Sosya
vadeU bakar ve uzun vadeli bü

tırmanmakta oluşu bizi ne 
biliyoruz id Türldye'nin ve 
tarihsel "di ,i, kaçınılmaz 

dolrudur. (AJkl,Ia.r) Bu "di
ridi,i yolundan saptırmak kim_nin 

Bu tarihsel dolruyu bilme
akıllıca hesaplı.lılı içinde mücadele. 

sürdüreceAiz. (Alkışlar) Tarihin 
yönünün deRiştirilmez 0lU4u 

determinizme, bir fatalizme 
delildir asla. Tarihin akı,ı de

ama, tarihin bu akı,ı insanla
delildir. Tarihi insanlar ya. 

toplulukJanndan meydana relen lOS
(Alkl,lar) Bu bilinç için· 

&zirnle, kararla, yiRitlikle yü. 
IOl)'alisUer yürümektedir; tüm ileri

yüriimektedir, baRırmızlıRa, 
dolru. 

demokrasi ve ıosyalizm 
Sosyalist Türkiye ıloganı) 
ıını!ı hareketine 

12lyaliıt sistemine (Alkl,lar) 
Ulusal balımsızhk hareketle-

dünyanın ve Türkiyemizin ay-

sloranı) sloranı) slor (Alkl,lar) 

• 

BUl(Ün hem i,çi sını(ının bayramını hem de Par
timizin kuruluş yılını kutluyoruz. Bir yı.l önce bugün
lerde Partimizin kurulması için çalışmalar yaparken, 
karşımıza birçok engeller çıkanlmak istendi ve çok 
şeyler söylendi. Partinin kurulamıyacaRına, kurul
mamasırun rerektiline ilişkin birsürü ,erekçe ileri IÜ
rüldü ve işçi sınıfının bilimi adına bir sürü ahkAm 
kesildi. Bunlan yapanların bir kısmı 12 Mart dÖnemi
nin verdiRi yılgınlıRa ve bezginlile kılıf icad edenler
di, bir kısmı da işçi sınıfının mücadelesini mücadelesini mücadeles ekonomik 
mücadelenin ıınırlan içine hapsetmek isteyen ve işçi 
sınılının ideolojik ve politik mücadelesini sadece dost 
meclislerinde meclislerinde meclisler konuşan kişilerdi. Bütün bunlara ral
men Partimiz kuruldu ve bugünlere gelindi. Yeni ku- . 
rulan bir partinin, hele Türkiye'nin bugün içinde bu
lundulu ortam da gözönüne alınırsa, yeni kurulan bir 
partinin büyümesi, gelişmesi, kitleler içinde saygın
lık kazanması için pek de uzun bir zaman olmayan 
biI yıl içerisinde Partimizin a1dlll yol azımsanacak bir 
yol delildir. Bununla yetinecek ve övünmeyle avuna
cak deliliz. önümüzdeki günlerde, aynı zaman parçası 
içerisinde daha uzun bir mesafe katetmek için v&rJÜ
cÜJnüzle çall,aca.llZ. ı,imiz kolay delildir. Çakl1slz, 
çamunuz, tozlUZ asfaltlarda yürüyeceA'imizi hayal 
etmiyoruz. Güçlükleri biliyoruz. Partimizin reli,me
sinin, kitleler anaında kök aa.lmasının hem burjuva
ziyi ve hakim sınıfları, hem işçi sınıfına ten ve mace
racı mıplan hem de ıoayalizm adına yola çıktıklarını 
iddia eden, ama i,çi sınılı ideolojisinin kitlelere mal-
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olmasını istemeyen, örgütlü mücadeleden 
yalizmin kendilerinden sorulacaRınl 
nuçta bu yolla günlerini gün edenleri 
biliyoruz. (Alkışlar) Bütün bunlan 
kararh adımlarla yolumuza devam 
timiz i,çi sınıfımızın hedefine 
rörevini sürdürecektir. Gelecek 
işçi sımrının mücadelesini cesaretle, 
lilikle yürütenlerle, işin rabatını 
dinden birşey katma fedakarhitını 
birbirlerinden ayıracaktır. (Alkl,lar) 

Kardeşlerim, ulraşınuz ,an, 
deitildir. Bizler çocuklanmıza 
mirasın, onlara "babamız, &namız 
tiliydi; hayatı boyunca toplum 
olojisi ulrunda, ıoyalizm ulrunda 
tir" dedirtmek olacaitımn bilincindeyiz 
Kendimiz için hiçbirşey beklememekteyiz. 
recemize katılan bütün dostlarımızı 
lunda devam etmesi için elinden 
kirhlı gösteren, disiplinle bu mücadele 
bütün partili kardeşlerimi kardeşlerimi sayıı sayıı 
rım. (Alkı,lar). 

• 
KONUKLAR ARAARASINDA SINDA 
LARıNı TÜRKİYE ıŞÇı 
DELESINE ADAMıŞ, BU 
MEN SıNı F LARıN ZULÜM 
RıNA YILMADAN GÖCÜS 
DEVRIMCI S Ö Z  S Ö Z  ALARAK 
LEDI :  

• 
SelAm arkadaşlar, selim selim dostlarım. dostlarım. 
Daha önce delerli Lideriniz 

nüyle i,çi sınıfı savaşının gereklerini 
Zaten kendisi sizin de bildiliniz 
i,çi sınıfının kurtuluş davasına 
mızdır. (Alkışlar) Ben bir konuk 
kısaca bu büyük mutlu günü kutlamak 
yılından bu yana 52 yıldır ilk 
linçU, dayanışma ve mücadele 
yüzbinlerin katılm ... ıyl. kutladık 
ruZ. Zor ve aR ır koşullar altında 
Ve bugünlere gelişimizde bütün 



DEVRIMCI ışçı SEN D I KALARı KONFE· 
DERASYONU'NUN DüZENLEDICI i MA· 
YIS YÜRÜYÜŞÜ, BüYÜK BIR DISIPLIN 
ıÇINDE G EÇTI. • 
ÜÇYÜZB INDEN FAZLA ıŞÇI,  EMEKÇı, 
MEMUR VE öCRENCININ i MAYIS nA y. 
RAMI SERM AYEYI TELAŞLANDıR OL. 

• 
YÜRÜYÜŞT E  EN ILG INÇ G ELIŞMELER· 
DEN nlRISI'  ıŞÇILERIN, öCRENCILERI 
"SOSY ALlST TÜRKIYE" SLOGANı AL· 
TlNDA TOPLAMA YA ÇALIŞMALARI IDI. 
"SOSYALIST TÜRKIYE" SLOGANı YÜRÜ· 
YÜŞ SıRASıN DA ORTAYA Çı KTı. 

• 
DISK'IN DÜZENLEOıcı YÜRÜYÜŞTEKI 
DIS IPLIN, T üRKIYE ıŞÇı PARTISI'NIN 
i MAYIS G EC ESINDE COŞKUYA DöNÜŞ· 
Tü. AHI niN KIŞ ILIK SPOR VE SERGI 
SARAYI, i M AYIS G ECESI COŞKU ILE 
TAŞTI .  • 
i M AYIS GECESINE, ISTANBUL BELEDI· 

YE B AŞKANı AHMET ISV AN VE EŞI, 
SOSYALIST ÜLKELERIN T EMSILCIL ERI 
KATıLDıLAR. GECE YARıSı SONA EREN 
TOPLANTıYA KATıLANLAR, BELEDIYE 
OTOBüSLERI ILE DACILDlLAR. 

• 
i M AYIS GECESINE ÇOK SAYı DA DEV· 
RIMCI YAZAR VE 'SANATÇI KATI L D I .  
i M AYlS GECES I, DEVRIMC I  SANAT G E· 
CESI OLDU. G ENCO ERKAL'IN T Ip GE· 
NEL BAŞKANı BEHICE BORAN'A SUN· 
DUCU KIRMIZI KARANFIL COŞ KUYU 
DORUCUNA ÇıKARDı' 

METIN ÇULHAOCLU 

Mayıs yaklaşıyôr. Egemen sU1lf1arda, yayın 
organlarında daha çok sessizlik hakim. Arada "komü· 
nisı ihtilal provası yapılacak" türünden manşetler gö
rülüyor. Ancak sessizlik daha yaygın. Çünkü, burjuva
zi ve iktidarı, birikimin bugünkü boyutlarında gösteri
yi engelleyemeyeceği"i biliyor. Eninde sonunda geri
leyeceğini biliyor. Onun için sessizce geçiştirme yo
lunu seçiyor. Öyle ya, belki de 1 Mayıs kutlanıp geçe
cek, olan bitenden çok kişinin haberi bile olmayacak. 

1 Mayıs yaklaşıyor. Küçük burjuva devrimciliği 
mangaıda kül bırakmıyor. "Binlerce genç, gerçek dev
rimci tavrı koyacaktır gösterilerde", "Daha önceki 
DISK mitinginde kalan hesap 1 Mayıs'ta görülecektir" 
" 1  Mayıs gösterileri, şanlı komün günlerini hatırlatma
ltdır" vs vs. Çünkü hala yerlerinde saymaktadıriar. 
1976'ların kitle gösterilerini, 1968'in öğrenci gösteri
leriyle aynı sınırlar içinde görmektedirler. 

1 Mayıs yaklaşıyor. Türkiye Işçi 'Partililer 1 Ma
yıs ve gecesi düzenlenen toplantı için hazırlanıyorlar. 
1 Mayıs'la birlikte, Partilerinin birinci kuruluş yıldö
nümünü kutlayacaklar. Türkiye Işçi Partililer bu kut
lama gecesinin, büyük işçi gösterisini bütünleyeceğini 
biliyorlar. 1 yıl içinde aldıkları mesafe, izledikleri çiz
gi ile bu bütünleşmenin temsilciliğine biyık oldukları
nı biliyorlar. 

i M AYIS 1 976 

1 Mayıs sabahı. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden 
gelen işçiler, Beşiktaş'ta, Kabataş'ta, Saraçhane'de 
Istanbul'lu işçi kardeşleri ile buluşuyorlar. Kollar ha
linde Taksim'e akın başlıyor. Beşiktaş'tan Taksim'e 
doğru onbinler hareket ederken, Sosyal-Iş ve Basın-Iş 
başta, Kabataş grubu Taksim'e ilerliyor. Saraçhane'de 
toplananlar, başlarında Petrol Kimya Iş sendikası Ge
nel Başkanı Dinçer Doğu, Taksim'e doğru yürüyor. 
Keramik-Iş, Turizm-Iş, Maden-Iş,  Hür Cam Iş ve 
DISK'e bağlı diğer sendikaların işçileri, Bursa'lı işçi. 

-BÜYÜ 

DISK MITINGI: BOYOK G ON 

ler, Demir Döküm, Philips işçileri ve diğerleri, onbin
lerce ağızdan haykırıyor "bağımsız Türkiye" "sosya
list Türkiye" sloganlarını_ 

L Mayıs sabahı. Dün işçi sınıfının varlığını tar
tışanlar, bugün "işçi sınıfı hareketinin birliğinin, öğ
renci gençliğin birliğinden geçtiğini" söyleyenler, 
1 Mayıs'tan önce atıp atıp mangaıda kül bırakmayan
lar efendi efendi yürümekte buluyorlar çıkar yolu. iş
çi sınıfı, varlığı ile birlikte disiplinini de bir kez daha 
kanıtlıyor bunlara. 

1 Mayıs'm gündüzü, bir çok gözü açtı. Çok ka
fayı aydınlattı_ Sorumsuzluğun, maceracılığın, geveze
liğin damgasmı vurmadığı 300 bin kişilik bir kitle gös
terisine tanık oldu Istanbul ve tüm Türkiye. 

1 Mayıs gündüzünün ıŞığı, 1 Mayıs gecesine de 
uzandı. 1 Mayıs, gündüzü ve gecesi ile bir bütün oluş
turdu. Türkiye işçi Partisi'nin düzenlediği geceye ka
tılan ve Spor ve Sergi Sarayı'ndan taşan binlerce kişi, 
1 Mayıs gösterilerinin bilinç ve coşkusunu gece de sür
dürdü. 1 Mayıs işçi bayramının bütünıeyicisi, işçi sını
fı partisinin gecesinde görülen bilinç ve coşku oldu. 

DüNKÜLER VE BUGÜN KÜLER 

Türkiye'de yıllarca işçi sınıfının varlığı tartışıl
dı. Işçi sınıfmın varlığı anlaşıhnca, bu kez tartışma
lar işçi sınıfmın gücü üzerinde toplandı. Sonunda, işçi 
sınıfının gücünü de kabul edenler, cimek zorunda ka
lanlar, bugün işçi sınıfının partisini tartışma konusu 
ediyorlar. "Partiler"den söz edip, "türkiye'de sı
nıfı partisinin bulunmadığını" ilan ediyorlar. 

Tartışma konuları değişiyor. Ama gruplar, 
akımlar değişmiyor. Dün işçi sınıfının varlığını savu
nanlar, bugün de işçi sınıfı partisinin varlığını savunu
yorlar. Dün işçi sınıfının varlığını kabul etmeyenler, 
bugün de işçi sınıfı partisinin varlığını kabul etmiyor
lar. Kimilerince pek karışık görülen ve gösterilmek is
tenen Türkiye solunda, olup bitenler bu kadar basit. 

Somut gerçeklere, hareketin ulaştığı noktaya 
ancak rötarlı olarak ulaşabilenler yalnızca örgüt ve 
eylem pratiğinin dışında kalanlar değiL. Kimileri hem 
hareketin içinde görünüp, hem de hareketin boyutları
nı anlayamadıkları için geride kalıyorlar. Geride kal
dıkları için de eriyip gidiyorlar. En azından me 
yolunda en ufak bir adım dahi atamıyorlar. Dün var
lığı inkar edilen bir sınıf adına bugün parti kurmaya 
kalkanların sonu acıklı oluyor. Biri, program değişti
rerek ilerlcyeceğini sanıyor. Diğerine, adresi ve sahip
leri ortada olmadığı için tebligat yapılamıyor. Bir baş
kası, 1 Mayıs gösterilerine namasının ardında 17 kişi 
ile katılabiliyor. Ve nihayet biri, kurulduğu günden 
bu yana iki ii merkezinde örgütlenebiliyor. 

Ama yine de, kendilerini ortalıkta "görmek" is
teyenler bulunduğu için ortalıkta " görünüyorlar" . Or
taliku dolaşıyorlar. Buna karşılık, herkesin ortalıkta 
gerçek niteliği -ile görüldüğü dönemeç noktaları cb 
oluyar. Kutladığımız 1 Mayıs, böyle dönemeç nok 
talarından biri oldu. 15 - 16 Haziran, işçi sınıfının 
varlığını dosta düşmana unutulmayacak bir biçim
de kanıtlamıştı. 6 yıl sonraki 1 Mayıs yalnızca bu ia
nıyı pekiştirmekle kalmadı. Günümüzün modası olm 
bir başka tartışmaya, "soldaki partiler" UrtlŞmaslnl. 
açıklık getirdi. 15 - 16 Haziran nasıl işçi sınıfının var
lığını ve gücünü kanıtlamada bir dönüm nokUSl o&
duysa, 1976'nın 1 Mayısı, işçi sınıfının siyual hafe. 
ketinin gücünü kanıtlamada bir dönüm noktası oldu_ 

B ILINÇ VE COŞ KU 

Dönüm noktasını, bilinç ve coşkunun çakışrYQSI 
vurguluyor. 1 Mayıs'ı belki de işçi sınıfına inanarak, 
ama kendi subjektif güçsüzlüklerinden doğan bir coş
ku eksikliği ile kutlayanlar oldu. Bunların yanında, 
işçi sınıfının gücünü ve rolünü bir türlü anlayamayan, 
ama "eylem coşkusu"na kapılanlar var. Bilinçsiz coş
kulularla, coşkusuz " inananlar" karşısında, 1 Mayıs'u 
bilinçle coşkuyu bir araya getirebilen, yalnızca Türki
ye işçi sınıfı ve Türkiye Işçi Partisi oldu. 1 Mayıs &ü
nü, Türkiye sosyalist hareketinin çevresine sardırılm 
sis perdesini bu şekilde araladı. 

Gerçek coşku, bilinçten kaynaklanıyor_ Bilinç: 
ise yalnızca kitaplardan çıkmıyor. Hareketin gücüne 
inanmanın ve hareketin gerisinde kalmamanın verdili 
bilinç, kitaplardan gelen bilinci tamamlıyor. Devrim
ci coşku böyle doğuyor. Ancak bu niteliklere sahip 
bir hareket, bilincini coşkusu ile bilerne mutluluğunu 
tadabiliyor. 

Geçmişte, işçi sınıfına inanmadan "gelecek &ü
zel günlere iman edenler" oldu. Coşkuyu bilinç delil 
"iman" yarattı. Bu bilinçsiz coşku, ancak kurban ver
di. Genç insanlar, bilinçsiz coşkunun kurbanı oldular. 
Bugün, işçi sınıfı gücünü kanııladıkça, bilinçsiz coşku
nun etki alanı daralıyor. Bilinçsiz coşkunun ıemsilci
leri, etki alanları daraldıkça, bu niteliklerini de kay
betmeye başladılar. Dün, işçi sınıfı hareketi güçsüz ve 
dağınıkken dürüst, yiğit ve fedakar unsurlar, kararsız
lık ortamı içinde bilinçsiz coşku ya savruldular. Ama 
bugün hareket çok daha güçlü, çok daha deri i toplu. 
Artık dUrUst, yiğit ve fedakar unsurlar, işçi sınıfı ha· 
reketini seçiyorlar. Geride kalıp öbür tarafı seçenler 
ise daha çok kariyerist, korkak ve pasifist kişiler. 
1971 öncesinin goşizmi ilc bugünün goşiımi ar.uında 
kişiler düzeyindeki farklılık burada yatıyor. 

• 
GECESINE ÇOK SAYı DA DEV· 

YAZAR VE 'SANATÇI KATI L D I .  
GECES I, DEVRIMC I  SANAT G E· 

OLDU. G ENCO ERKAL'IN T Ip GE· 
BAŞKANı BEHICE BORAN'A SUN· 

DUCU KIRMIZI KARANFIL COŞ KUYU 
ÇıKARDı' 

METIN ÇULHAOCLU ÇULHAOCLU ÇULH

Mayıs yaklaşıyôr. Egemen sU1lf1arda, yayın 
daha çok sessizlik hakim. Arada "komü· 

provası yapılacak" türünden manşetler gö
Ancak sessizlik daha yaygın. Çünkü, burjuva

birikimin bugünkü boyutlarında gösteri
engelleyemeyeceği"i biliyor. Eninde sonunda geri

biliyor. Onun için sessizce geçiştirme yo
Öyle ya, belki de 1 Mayıs kutlanıp geçe

bitenden çok kişinin haberi bile olmayacak. 
Mayıs yaklaşıyor. Küçük burjuva devrimciliği 

bırakmıyor. "Binlerce genç, gerçek dev
koyacaktır gösterilerde", "Daha önceki 

mitinginde kalan hesap 1 Mayıs'ta görülecektir" görülecektir" 
gösterileri, şanlı komün günlerini hatırlatma

Çünkü hala yerlerinde saymaktadıriar. 
kitle gösterilerini, 1968'in öğrenci gösteri
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Mayıs yaklaşıyor. Türkiye Işçi 'Partililer 1 Ma
düzenlenen toplantı için hazırlanıyorlar. 

birlikte, Partilerinin birinci kuruluş yıldö
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bütünleşmenin temsilciliğine biyık oldukları
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Mayıs sabahı. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden 
işçiler, Beşiktaş'ta, Kabataş'ta, Saraçhane'de 

Istanbul'lu işçi kardeşleri ile buluşuyorlar. Kollar ha
Taksim'e akın başlıyor. Beşiktaş'tan Taksim'e 

doğru onbinler hareket ederken, Sosyal-Iş ve Basın-Iş 
Kabataş grubu Taksim'e ilerliyor. Saraçhane'de 

başlarında Petrol Kimya Iş sendikası Ge
Dinçer Doğu, Taksim'e doğru yürüyor. 
Turizm-Iş, Maden-Iş,  Hür Cam Iş ve 

ler, Demir Döküm, Philips işçileri ve diğerleri, onbin
lerce ağızdan haykırıyor "bağımsız Türkiye" "sosya
list Türkiye" sloganlarını_ 

L Mayıs sabahı. Dün işçi sınıfının varlığını tar
tışanlar, bugün "işçi sınıfı hareketinin birliğinin, öğ
renci gençliğin birliğinden geçtiğini" söyleyenler, 
1 Mayıs'tan önce atıp atıp mangaıda kül bırakmayan
lar efendi efendi yürümekte buluyorlar çıkar yolu. iş
çi sınıfı, varlığı ile birlikte disiplinini de bir kez daha 
kanıtlıyor bunlara. 

1 Mayıs'm gündüzü, bir çok gözü açtı. Çok ka
fayı aydınlattı_ Sorumsuzluğun, maceracılığın, geveze
liğin damgasmı vurmadığı 300 bin kişilik bir kitle gös
terisine tanık oldu Istanbul ve tüm Türkiye. 

1 Mayıs gündüzünün ıŞığı, 1 Mayıs gecesine de 
uzandı. 1 Mayıs, gündüzü ve gecesi ile bir bütün oluş
turdu. Türkiye işçi Partisi'nin düzenlediği geceye ka
tılan ve Spor ve Sergi Sarayı'ndan taşan binlerce kişi, 
1 Mayıs gösterilerinin bilinç ve coşkusunu gece de sür
dürdü. 1 Mayıs işçi bayramının bütünıeyicisi, işçi sını
fı partisinin gecesinde görülen bilinç ve coşku oldu. 

DüNKÜLER VE BUGÜN KÜLER 

Türkiye'de yıllarca işçi sınıfının varlığı tartışıl
dı. Işçi sınıfmın varlığı anlaşıhnca, bu kez tartışma
lar işçi sınıfmın gücü üzerinde toplandı. Sonunda, işçi 
sınıfının gücünü de kabul edenler, cimek zorunda ka
lanlar, bugün işçi sınıfının partisini tartışma konusu 
ediyorlar. "Partiler"den söz edip, "türkiye'de sı
nıfı partisinin bulunmadığını" ilan ediyorlar. 

Tartışma konuları değişiyor. Ama gruplar, 
akımlar değişmiyor. Dün işçi sınıfının varlığını savu
nanlar, bugün de işçi sınıfı partisinin varlığını savunu
yorlar. Dün işçi sınıfının varlığını kabul etmeyenler, 
bugün de işçi sınıfı partisinin varlığını kabul etmiyor
lar. Kimilerince pek karışık görülen ve gösterilmek is
tenen Türkiye solunda, olup bitenler bu kadar basit. 

Somut gerçeklere, hareketin ulaştığı noktaya 
ancak rötarlı olarak ulaşabilenler yalnızca örgüt ve 
eylem pratiğinin dışında kalanlar değiL. Kimileri hem 
hareketin içinde görünüp, hem de hareketin boyutları
nı anlayamadıkları için geride kalıyorlar. Geride kal
dıkları için de eriyip gidiyorlar. En azından me 
yolunda en ufak bir adım dahi atamıyorlar. Dün var
lığı inkar edilen bir sınıf adına bugün parti kurmaya 
kalkanların sonu acıklı oluyor. Biri, program değişti
rerek ilerlcyeceğini sanıyor. Diğerine, adresi ve sahip
leri ortada olmadığı için tebligat yapılamıyor. Bir baş
kası, 1 Mayıs gösterilerine namasının ardında 17 kişi 
ile katılabiliyor. Ve nihayet biri, kurulduğu günden 

Ama yine 
teyenler bulunduğu 
taliku dolaşıyorlar. 
gerçek niteliği -ile 
oluyar. Kutladığımız 
talarından biri 
varlığını dosta 
de kanıtlamıştı. 
nıyı pekiştirmekle 
bir başka tartışmaya, 
açıklık getirdi. 
lığını ve gücünü 
duysa, 1976'nın 
ketinin gücünü kanıtlamada 

B I

Dönüm noktasını, 
vurguluyor. 1 Mayıs'ı 
ama kendi subjektif 
ku eksikliği ile 
işçi sınıfının gücünü 
ama "eylem coşkusu"na 
kulularla, coşkusuz 
bilinçle coşkuyu 
ye işçi sınıfı ve 
nü, Türkiye sosyalist 
sis perdesini bu 

Gerçek coşku, 
ise yalnızca kitaplardan 
inanmanın ve hareketin 
bilinç, kitaplardan 
ci coşku böyle 
bir hareket, bilincini 
tadabiliyor. 

Geçmişte, işçi 
zel günlere iman 
"iman" yarattı. 
di. Genç insanlar, 
Bugün, işçi sınıfı 
nun etki alanı daralıyor. 
leri, etki alanları 
betmeye başladılar. 
dağınıkken dürüst, 
lık ortamı içinde bilinçsiz 
bugün hareket çok 
Artık dUrUst, yiğit 
reketini seçiyorlar. 
ise daha çok kariyerist, 
1971 öncesinin 



TüRKIYE'DE SOSYALIST HAREKETIN 
TEMEL SORUNU. KITLELERDEKI SOS· 
YALlST POTANSIYEL ILE BU POTANSI
YELI öRGüTLEYIP GüCE DÖNüŞTüRE
CEK KADROLAR ARASINDAKı GÖRECE 
UyUMSUZLUK. SOSYALIST ÖRGüT. GE
L1ŞE BUYUYEN BIRIKIME AYAK UY
DURMAK ZORUNDA. i MAYIS BU AÇı
DAN DA öCRETICI OLDU. GüNDüZ. ÖR
GUTLENMESI GEREKEN BIRIKIMIN BO
YUTLARıNı SERGILEDI' GfCE DE. ÖR

GUTLEYICI PARTININ YETENEK VE GU
CUNU. BU NEDENLE SOSYALISTLER 
YALNıZCA GECEYE BAKARAK REHAVE
'tE KAPILMIYORLAR. GüNDUZU DE 
ANIMSIYARAK, ÖNLERINDEKI GUÇ, 
AMA BAŞKA TALlPLlSI BULUNMAYAN 
GöREVIN BILINCINE VARıYORLAR. 

PARTILI OLMAK 

Sosyalist harekette, partili olmak büyük bir an
iMn aşıyor. Partili olmanın anlamını en iyi partililer 
bilir. Ama öyle olaylar Vilrdır ki, partili olmayanlara 
bi� partili olmanın anlamını kavralabilir. En azından 
sezdirebilir. 

Türkiye Işçi Partisi'ni" düzenlediği toplantıya, 
�ili olmayan, hatta partinin çizgisini benimserne
yen bir çok kişi katıldı Ancak bunlar o gece partili 
ofrmnın taşıdığı anlamı kavn.dı!ar. Partinin saygmlığı, 
pMtili olmayanlara, partili olmanın anlamını kavrata
nk artırılır. O gece, Türkiye Işçi Partisi, partili olma
yın binlerce kişiye bu mesajı iletti. Türkiye Işçi Par
tisi üyesi olmayan, ama geceye katılan bazı sanatçı
w' bu nedenle yalnızca "sanatlarını icra eJmekle" 
k.ıIngdllar. Sanatlarına, ürünlerine, zorlanmadan, ya
paylığa kaçmadan ve kendiliğinden, ek bir duygu ve 

coşku boyutu kazandırdılar. Bu açıdan, TIp gecesi, 
$Olu bölünmüş görenler için olduğu kadar, sanat-parti 
ilişkileri konusunda yıllardır kafa yoranlar için de ve
rimli bir deney oldu. 

Harekene, örgüt pratiğinden daha öğreticisi 
yok. Örgüt pratiğinin öğreticiliğinin dışarıya da yan
sıması, hareketin ve örgütün gücünün bir göstergesi. 

BUGUNDEN YARıNA VE SAFDILLER 

Dönüm noktaları, geçmişe ve geleceğe aynı an
da ışık tutan bir nitelik ' taşır. 1 Mayıs gösterileri ve 
TIp gecesi, bir yönüyle geçmişe projektör tuttu. Geç
mişin doğruları ve yanlışları, geçmişte kitleye kök sa
lanlar ve gelip geçici olanlar 1 Mayıs'ın güçlü ışığı al
ıında ortaya çıktı. Kafası hala karışık olanların ve dü
,ünce tembellerinin sayısı asgariye ininceye kadar, 
1 Mayıs'ın geçmişi aydınhltmaya yarayan bu yönünü 
kullanmak gerekiyor. 

Sosyalistler için ise, 1 Mayıs'ın geleceğe ışık tu
IUcu yönü ön plana çıkıyor. Bundan önce, geçmişe 
lenin'in sözleriyle ışık tutalım: 

" Troçki, ideolojik çürüyüşün batağındakileri, 
Marksizmi savunmak gibi bir meselesi olmayan herke
si bir araya getirmektedir. Mücadelenin nedenlerini 
anlayamayan, görüş ayrılıklarının ideolojik kökeni eri
ni açığa çıkarmak, öğrenmek istemeyen, bunların 
üzerinde düşünmek istemeyen tüm safdilleri bir araya 
getirmektedir. Içinde bulunduğumuz bu kargaşalık, 
dağınıklık ve kararsızlık ortamında, Troçki için günün 
luıhramanı olmak, tüm dökUntUleri etrafına toplamak
la mümkündür." (Toplu Eserler Cilt: 1 7  S:  21) 

TOPLANTISI: A YDıNLIK GECE 

Bugün "bölünmüşlük ve birlik" adına ortaya Çı' 
kan safdiller ve düşünce tembellerinin hayalciliği bu 
sözlerde de sergileniyor. Çünkü sosyalist hareket içe
risinde "kargaşalık, dağınıklık ve kararsızlık" ortamı 
yok. 1971 öncesinin ortamı buna daha yakındı. Or
tam, ürününü, TIP'e karşı MDD'ciler birliği olarak 
vermişti o zamanlar. 

1 Mayıs günü, "Kargaşa, dağınıklık ve kararsız
lık" ortamının geride kaldığını kanıtladı. Bu ortamı 
geçmişe gömdü. Şimdi 1 Mayıs'ı "kargaşalık, dağı
nıklık ve kararsızlık" vehmi içinde ilkesiz birlik çağı
rıları yapan hayalcileri uyarmak için kullanmak ge
rekiyor. 

1 Mayıs'ın geleceğe dönük aydınlatıcılığı ise yi
ne dönüm noktası oluşundan geliyor. 1 Mayıs, hem iş
ç i  sınıfı için hem de onun partisi için bir dönüm nok
tasını simgeliyor. Dönüm noktaları, farklı nitelikte ya-
da boyutlarda yeni sorunların gündeme geldiği yol 
ayırımları. Hareket, bir önceki dönemin bilinç ve biri
kimi ile yeni ve daha güç göf'��A üzerine yüruyecek. 
Bu nedenle kimse rehavete, başarı sarhoşluğuna ka
pılmıyor. Kapılmamalı. 

Türkiye'de sosyalist hareketin temel sorunu, 
kitlelerdeki sosyalist potansiyel ile bu potansiyeli ör· 
gütleyip güce dönüştürecek kadrolar arasındaki görece 
uyumsuzluk. Sosyalist örgüt gelişen, büyüyen biriki
me ayak uydurmak zorunda. 1 Mayıs bu açıdan da 
öğ!etici oldu. Gündüz, örgütlenmesi gereken birikimin 
boyutlarını sergiledi. Gece de, örgütleyici partinin ye
tenek ve gücünü. Bu nedenle sosyalistler yalnızca ge
ceye bakarak rehavete kapılmıyorlar. Gündüzü de 
anımsayarak, önlerindeki güç ama başka taliplisi bu· 
lunmayan görevin bilincine varıyorlar. 

SORUNLAR VE ÇÖZUMLERI 

Sosyalist hareket önündeki sorunları çöze çöze 
gelişiyor. Önünde çözüm bekleyen sorunu olmayan 
sosyalist örgüt yok yeryüzünde. Ancak, çözülebilecek 
sorunlarla çözülemeyecek sorunlar arasında bir ayı· 
rım yapmak gerekiyor. Güçsüzlükten kaynaklanan 
sorunların çözülmeleri olanaksıı. Türkiye Işçi Parti
si'nin önündeki sorunlar ise tersine gücünden, etkinli
ğinden kaynaklanıyor. Çözümün güvencesi de burada. 

örnekler kolayca sıralanabilir. TIp, kuruluşun
dan bu yana güncel olaylar karşısında güncel değerlen
dirmeler yaptı. Çözümler önerdi. Sorunları ve çözüm
lerini sloganlaştırdl. Bugün Tlp'li olmayan, hana TIP'e 
şu ya da bu nedenle "karşı olan" gruplar, örgütler bile 
TIP'in çözümlemelerini, önerilerini benimsemek zo
runda kaldı. "Solda beş parti bulunduğunu" allahın 
günü tekrarlayan çoğu kişiler de olaylara bakış açıla
rını TIP'in değerlendirmelerine göre belirleme duru
munda kaldılar. 

Bu, gücün bir göstergesi. Bilime dayalı olmaktan 
kaynaklanan ve niceliği aşan bir niteliksel gücün gös
tergesi. Sorunlar da bu ve etkinlikten doğuyor. 
Gücün ve etkinliğin yayıldığı çok geniş bir kitleyi 
örgütleyebitmek ortaya çeşitli sorunlar çıkarıyor. Bu 
sorunların çözümü de hareketin gücünde saklı, çünkü 
güç ye etkinlik, örgütleyecek yeni güçleri de 

kazandırıyor. 

PUSUDA BEKLEYENLER 

Kargaşa ve dağınıklık dönemleri geride kaldı. 
1 Mayıs kargaşa ve dağınıklık dönemlerinin geride 
kaldığını tescil etti. Kargaşa ve dağınıklık dönemleri, 
beraberinde "patlama"lar getiriyor. 1971 öncesi kar
gaşası MDD patlamasını getirdi. 1971 sonrası dağınık
Iığı da bir süre "Kıvılcımlı patlamasını" ayaku tuttu. 

Bunlar ve benzeri patlamalar artık gerilerde kal
dı. Çünkü bunlara hayat' veren ortam gerilerde kaldı. 
Şimdi, toparlanma sürecinde önemli adımlar atılıyor. 
Böyle dönemlerin de ilginç ürünleri oluyor. Toparlan
ma ve güçlenme dönemlerinde, hareketin içine "pat
lamalar" sokulamadığı için "sızıntılar" sokulmaya 
çalışılıyor. Dört parti ile birlikte diğer sızıntılar, biri
kimin ve hareketin içine daha çok sızmak üzere pu· 
suda bekliyorlar. Güçten kaynaklanan olağan sorun· 
ları büyütüp. hareketi karalamak için fırsat kolluyor
lar. Harekette görülen aksaklık ve eksikliklerin ilacının 
ve çözüm anahtarlarının kendilerinde olduğunu ilan 
ederek tekkelerine yandaş bulmaya çalışıyorlar. 

1 Mayıs, bunlar için de öğretici olmalı. Hare
keti kimin sürüklediğini, nereye ne kadar sızabile
ceklerini, kimi ne ölçüde karalayabileceklerini artık 
öğrenmeleri gerekiyor. 

Istanbul'un büyük işçi yığınları var. Bu büyük
ltiltlten belki de bir süre sızıntılar da yararlanabilecek. 
Varlıklarına gerekçe olarak gösterecekleri işçi taraf
tarları olabilecek. Ancak, Türkiye'de sosyalist hare
ket sıfırdan başlamıyor. ıstanbul'da başlayıp orada 
bitmiyor. Sıfırdan başlayıp gelişmeyi düşünenler so
nunda hep sıfırda kalacaklar. Sosyalist hareket Tür
kiye ölçeğinde ve geçmişin birikimi üzerinde yükse
liyor. Edirne'de, Ordu'da, Giresun'da, Kayseri'de, 
Manisa'da, Seydişehir'de, Ereğli'de sızıntılar değil, 
yalnızca sosyalistler var. Türkiye Işçi Panisi'nin si
yasal hareketi ülke çapında yürüyor. Siyasal örgütle 
siyasal görünümlü grupçukları ayıran nitelik farkı bu· 
rada yatıyor. 

SONUÇ 

Türkiye Işçi Partisi'nin 1 yıllık pratiğini 1 Ma
yıs vurguladı. 12  Ekim seçimlerinin MC karşısında bir 
referandum niteliği taşıdığını bu nedenle CHP'nin 
desteklenmesi gerektiğini önce TIp söyledi, sonra aklı 
başında herkes bu değerlendirmeye katıldı. Seydişe· 
hir'de kol gezen faşizme TIp göğüs gerdi. MC'nin ik
tidardan düşürilimesi gereğini önce T I p  vurguladı, son
ra başkaları "alaşağı edilmeli", "istifa zorunda bıra
kılma"" şeklinde utangaçça da olsa TIP'in görüşüne 
katıldı. MC'nin düşürülmesinde parlamento içi müca
delenin yetersizliğini ve kitle eylemlerinin etkinliğini 
de ilk kez TIp vurguladı. Bunun da sonuçları bilini
yor. 

1 yıl boyunca izlenen doğru çizgi,� ürünlerini 
1 Mayıs gecesi sergiledi. Şimdi T IP'liIeri daha güç gö
reyler bekliyor. Gelecek yılın 1 Mayıs', TIP'lilerin bu 
görevleri de başarıp yeni görevler için şevkle ve umut
la bilendikleri bir başka büyük gUn olacak. 

Sosyal izmin gücüne inananların bundan hiç kuş· 
kusu yok. 

SOSYALISTLER 
BAKARAK REHAVE

GüNDUZU DE 
ÖNLERINDEKI GUÇ, 

BULUNMAYAN 
VARıYORLAR. 

OLMAK 

olmak büyük bir an
anlamını en iyi partililer 

partili olmayanlara 
abilir. En azından 

düzenlediği toplantıya, 
çizgisini benimserne

Ancak bunlar o gece partili 
Partinin saygmlığı, 

anlamını kavrata
Partisi, partili olma

Türkiye Işçi Par
katılan bazı sanatçı

"sanatlarını icra eJmekle" 
zorlanmadan, ya

ek bir duygu ve 
Bu açıdan, TIp gecesi, 

kadar, sanat-parti 
yoranlar için de ve

daha öğreticisi 
dışarıya da yan

bir göstergesi. 

SAFDILLER 

geleceğe aynı an
Mayıs gösterileri ve 

projektör tuttu. Geç
geçmişte kitleye kök sa

Mayıs'ın güçlü ışığı al
karışık olanların ve dü
ariye ininceye kadar, 

yarayan bu yönünü 

Mayıs'ın geleceğe ışık tu
Bundan önce, geçmişe 

çürüyüşün batağındakileri, 

Bugün "bölünmüşlük ve birlik" adına ortaya Çı' 
kan safdiller ve düşünce tembellerinin hayalciliği bu 
sözlerde de sergileniyor. Çünkü sosyalist hareket içe
risinde "kargaşalık, dağınıklık ve kararsızlık" ortamı 
yok. 1971 öncesinin ortamı buna daha yakındı. Or
tam, ürününü, TIP'e karşı MDD'ciler birliği olarak 
vermişti o zamanlar. 

1 Mayıs günü, "Kargaşa, dağınıklık ve kararsız
lık" ortamının geride kaldığını kanıtladı. Bu ortamı 
geçmişe gömdü. Şimdi 1 Mayıs'ı "kargaşalık, dağı
nıklık ve kararsızlık" vehmi içinde ilkesiz birlik çağı
rıları yapan hayalcileri uyarmak için kullanmak ge
rekiyor. 

1 Mayıs'ın geleceğe dönük aydınlatıcılığı ise yi
ne dönüm noktası oluşundan geliyor. 1 Mayıs, hem iş
ç i  sınıfı için hem de onun partisi için bir dönüm nok
tasını simgeliyor. Dönüm noktaları, farklı nitelikte ya-
da boyutlarda yeni sorunların gündeme geldiği yol 
ayırımları. Hareket, bir önceki dönemin bilinç ve biri
kimi ile yeni ve daha güç göf'��A üzerine yüruyecek. 
Bu nedenle kimse rehavete, başarı sarhoşluğuna ka
pılmıyor. Kapılmamalı. 

Türkiye'de sosyalist hareketin temel sorunu, 
kitlelerdeki sosyalist potansiyel ile bu potansiyeli ör· 
gütleyip güce dönüştürecek kadrolar arasındaki görece 
uyumsuzluk. Sosyalist örgüt gelişen, büyüyen biriki
me ayak uydurmak zorunda. 1 Mayıs bu açıdan da 
öğ!etici oldu. Gündüz, örgütlenmesi gereken birikimin 
boyutlarını sergiledi. Gece de, örgütleyici partinin ye
tenek ve gücünü. Bu nedenle sosyalistler yalnızca ge
ceye bakarak rehavete kapılmıyorlar. Gündüzü de 
anımsayarak, önlerindeki güç ama başka taliplisi bu· 
lunmayan görevin görevin gör bilincine varıyorlar. 

SORUNLAR VE ÇÖZUMLERI 

Sosyalist hareket önündeki sorunları çöze çöze 
gelişiyor. Önünde çözüm bekleyen sorunu olmayan 
sosyalist örgüt yok yeryüzünde. Ancak, çözülebilecek 
sorunlarla çözülemeyecek sorunlar arasında bir ayı· 
rım yapmak gerekiyor. Güçsüzlükten kaynaklanan 
sorunların çözülmeleri olanaksıı. Türkiye Işçi Parti
si'nin önündeki sorunlar ise tersine gücünden, etkinli
ğinden kaynaklanıyor. Çözümün güvencesi de burada. 

örnekler kolayca sıralanabilir. TIp, kuruluşun
dan bu yana güncel olaylar karşısında güncel değerlen
dirmeler yaptı. Çözümler önerdi. Sorunları ve çözüm
lerini sloganlaştırdl. Bugün Tlp'li olmayan, hana TIP'e 
şu ya da bu nedenle "karşı olan" gruplar, örgütler bile 
TIP'in çözümlemelerini, önerilerini benimsemek zo
runda kaldı. "Solda beş parti bulunduğunu" allahın 
günü tekrarlayan çoğu kişiler de olaylara bakış açıla
rını TIP'in değerlendirmelerine göre belirleme duru

PUSUDA BEKLEYENLER 

Kargaşa ve dağınıklık dönemleri geride 
1 Mayıs kargaşa ve dağınıklık dönemlerinin 
kaldığını tescil etti. Kargaşa ve dağınıklık 
beraberinde "patlama"lar getiriyor. 1971 
gaşası MDD patlamasını getirdi. 1971 sonrası 
Iığı da bir süre "Kıvılcımlı patlamasını" ayaku 

Bunlar ve benzeri patlamalar artık gerilerde 
dı. Çünkü bunlara hayat' veren ortam gerilerde 
Şimdi, toparlanma sürecinde önemli adımlar atılıyor. 
Böyle dönemlerin de ilginç ürünleri oluyor. 
ma ve güçlenme dönemlerinde, hareketin 
lamalar" sokulamadığı için "sızıntılar" 
çalışılıyor. Dört parti ile birlikte diğer sızıntılar, 
kimin ve hareketin içine daha çok sızmak 
suda bekliyorlar. Güçten kaynaklanan olağan sorun· 
ları büyütüp. hareketi karalamak için fırsat 
lar. Harekette görülen aksaklık ve eksikliklerin 
ve çözüm anahtarlarının kendilerinde olduğunu 
ederek tekkelerine yandaş bulmaya çalışıyorlar. 

1 Mayıs, bunlar için de öğretici olmalı. 
keti kimin sürüklediğini, nereye ne kadar 
ceklerini, kimi ne ölçüde karalayabileceklerini artık 
öğrenmeleri gerekiyor. 

Istanbul'un büyük işçi yığınları var. 
ltiltlten belki de bir süre sızıntılar da yararlanabilecek. 
Varlıklarına gerekçe olarak gösterecekleri 
tarları olabilecek. Ancak, Türkiye'de sosyalist 
ket sıfırdan başlamıyor. ıstanbul'da başlayıp 
bitmiyor. Sıfırdan başlayıp gelişmeyi düşünenler 
nunda hep sıfırda kalacaklar. Sosyalist hareket Tür
kiye ölçeğinde ve geçmişin birikimi üzerinde 
liyor. Edirne'de, Ordu'da, Giresun'da, 
Manisa'da, Seydişehir'de, Ereğli'de sızıntılar 
yalnızca sosyalistler var. Türkiye Işçi Panisi'nin si
yasal hareketi ülke çapında yürüyor. Siyasal 
siyasal görünümlü grupçukları ayıran nitelik 
rada yatıyor. 

SONUÇ 

Türkiye Işçi Partisi'nin 1 yıllık pratiğini 
yıs vurguladı. 12  Ekim seçimlerinin MC karşısında 
referandum niteliği taşıdığını bu nedenle 
desteklenmesi gerektiğini önce TIp söyledi, 
başında herkes bu değerlendirmeye katıldı. 
hir'de kol gezen faşizme TIp göğüs gerdi. 
tidardan düşürilimesi gereğini önce T I p  vurguladı, 
ra başkaları "alaşağı edilmeli", "istifa zorunda 
kılma"" şeklinde utangaçça da olsa TIP'in 
katıldı. MC'nin düşürülmesinde parlamento 
delenin yetersizliğini ve kitle eylemlerinin 



: 

. 

-TMMOB KONGRESI GEçrıGIMIZ HAFTA 
CUMA GÜNO ÇALIŞMALARINA BAŞ LA
DI. KON UKLAR ARAS INDA B ULUNAN 
TIP GENEL BAŞKANı BORAN 'IN KON
GREDE YAPT l G I  KON UŞMAYı OKUR LA
RIMI ZA SUNUYOR U Z .  

DEMOKRATIK 
Bugün Türkiye'de fa�izmin tırmanmakıa olduAu 

çok söylendi, çok yazıldı. 8u tırmanışın somut belir
tileri de hergün gazetelerde sütun sütun boy göster
mektedir. Bunların Ülerinde .. yrı ayrı durmayacôljım. 
Ama bir husus var ki, çok önemli gördüjüm için, bun
dan önce başka vesilelerle yaptığım konuşmalarda da 
belirttiğim halde burada yeniden tekrarlamakU fav· 
da görüyorum. O da, faşizmin tırmanışının. faşist bir 
yönetimin oluşturulmasının, çok bilinçli, planlı bir 
şekilde yapllmOlku. yürütülmekte olduğudur. Belki 
açık, tım boy bir fişiıme gidilir. Belki gidilmeı. Ama 
her iki halde de, faşist bir yönetimin oluşturulması, 
örgütlenmesi, adım adım planlı, bilinçli bir biçimde 
yapılmaktadır. Bu girişimler özellikle üç noktada yo
ğunlaşmaktadır. 

DEV LET AYGıTı ELE GEÇIRILIYOR 

Birincisi, devlet aygıtını ele geçirmekte. Iktida
rın pratikte, somutta uygulanması, yürütülmesi aracı 
olan devlet aygıtı ele geçirilmektedir. Geçirilmesi yo
lunda hergün yeni girişimler görülmektedir. Öteden 
beri Türkiye'mizde iktidarlar değiştiği zaman parti
zanlık denilen olay gorülmüştür. Yani iktidara gelen 
partiler kendi taraftarlarını devlet aygıtında görevlere 
geçirmişlerdir. Ama bugün MC iktidarında olanlar, 
böyle bir partizanlık olayının çok ötesinde bir önem 
kazanmaktadır. Doğrudan doğruya devlet aygıtının 
en azından sağCllaştırılmasl, faşistleştirilmesi söz ko
nusudur. Daha önceki gün yine gazetelerde MHP'nin 
yeniden Maliye Bakanı'ndan 3000 yeni kadro istediği 
haberi çıktı. Bunlar, devlet aygıtını ele geçirme doğ
rultusunda yapılan işlerdir. 

Ikincisi, öğrenim ve öğretim kurumları ele geçi
rilmek, genç kuşaklar şimdiden faşizme yatkın bir 
ideolojiye sahip kılınmak istenmektedir. Özellikle öğ
retmen okullarından uzaklaştırılan öğrencilerin sayısı 
10 bini bulmuş ve aşmıştır, gazetelerde çıkan haber
lere göre. Öğretmen kıyımı her zamankinden daha bü
yük bir hızla ve şiddetle devam etmektedir. Öğrencile
re yapılan saldırılar, içimizi sızlatan gencecik hayatla
rın söndürülmesi olayları, artık günlük haberler arasın· 
da yer almaktadır. Ve bu saldırı ve baskıların da, ka
naatimce esas hedefi, bir faşist yönetim için gerekli 
gördükleri anarşik ortamı yaratmaktan z!yade, orta 
ve yüksek öğretim kesimlerini ilerici, demokrat öğ
rencilerden ve öğretmenlerden temizlemek, onları 
sindirmektir. Faşist bir yönetimin oluşturulmasının 
ideolojik düzeydeki şartı olarak da, bunlar yapıl
maktadır. 

OR DUDA NELER OLUYOR ? 

Sivil kesimde bunlar yapılırken, acaba orduda 
neler olmaktadır? 12 Mart döneminde, biliyoruz ki, 
o zamanın sıkıyönetim mahkemelerinin savcılarının 
hazırladıkları birçok iddianamelerde Türkeşci, milli
yetçi-toplumcu görüşler açıkça yer almaktaydı. Ge
ne biliyoruz ki, 12 Mart döneminde, orduda tasfiye
ler, temizlemeler yapıldı. Acaba bu süreç durdu mu? 
Yoksa, bu temizleme, tasfiye hareketleri devam edi
yor mu, sorusu aklımıza gelmektedir. MC iktidarının 
devlet aygıtının sivil kesiminde yaptıklarını hatırlar, 
gözönünde tutarsakı orduda da bu tasfiye sürecin'in 
devam etmekte olduğunu tahmin edebiliriz. 

Ve nihayet son zamanlarda yer alan olaylar, Ha
va Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alpkaya'nın istifa 
etme durumunda bırakılması, onun yerine atanan or
generalin kararnamesinin imzalanmaması, iki orgene
ral dururken bir korgeneralin bu makama getirilmesi, 
ve nihayet Alpkaya'nın davasında mahkemenin ver
diAi karar, bu kararın Milli Savunma Bakanını ve Ge
nel Kurmay Başkanı'nı suçlayıcı nitelikte olması; bü
tün bu olaylar acaba birbirinden kopuk bir r<ıslantı 
olarak aynı zamanda gelmiş olaylar mıdır, yoksa bun-
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KANıMCA, GENÇLIK KESIMIN DEKI SAL-
DıRı VE BASKıLARıN ESAS HEDE FI, BIR
FAŞIST YÖNETIM ıÇIN GEREKLI GöR
DÜKLERI ANARŞI K ORTAMı YARAT
MAKTAN ZIYADE, ORTA VE YÜKSEK 
ÖCRETIM KESIM LERINI I LERICI, DE
MOKRAT öCRENCILERDEN VE ö GRET
MENLERDEN TEMI Z LEMEK, ONLARı 
SINDIRMEKTIR. FAŞIST BIR YöNETI
MIN OLUŞT URULMASıNıN I DEOLOJI K 
DÜZEYDEKI ŞARTı OLARAK DA, BUN
LAR YAPı LMA KTADıR .  

ların altında bilemediğimiz bazı nedenlerle bir bağlan
tı var mıdır? Bunlar çok düşündürücü sorulardır. Şu
nu da biliyoruz ki, bundan bir .. iki ay yönce, MHP 
yanlısı olarak bilinen bir yayın organında, Semih 
Sancar'a hitaben yazılmış bir açık mektupta, ordu 
kadrolarının aşırı milliyetçi olmasından, ordu kadro
larının, subay kadrolarının sola karşı tavır almaya 
götürülmesinden bahsediliyor. 

TOPLUM UN DI GER KESIM LERINDE 

Devlet aygıtı dışında da, toplumun çeşitli ke
simlerinde, gençlik ve çalış<ınlar kesimlerinde, faşist 
yönetiminin yan güçlerinin hazırlanması girişimleri 
vardır. Gençlik kesiminde Olkü derneklerinin, daha 
arkadan Akıneı derneklerinin bulunduğunu ve neler 
yaptıklarını biliyoruz. Ama gençlik kesiminin dışında 
da, memurlar kesiminde, öğretmenler kesiminde, tek
nik elemanlar kesiminde de ülkücü, daha sonra da A
kıncı adıyla sağcı, faşist örgütlenmelere gidilmektedir. 
Yani gençlik ve çalışanların bu kesimi de faşisı örgüı
lenmelerle kontrol altına alınmak istenmektedir. Aynı 
şey işçi sınıfı içinde yapılmaktadır. Ve işçi'sınıfı için
de yapılan, elbette ki en önemlisidir. Çünkü işçi sınıfı 
toplumun temel bir sınıfıdır ve toplumda yalnız sos
yalist mücadelenin değil, anıiemperyalist ve demok
ratik mücadelenin de öncü .. itici gücü işçi sınıfıdır. 
Dolayısıyla o sınıf içinde yapılan bu çeşit faşist ör
gütlenme girişimleri daha da önem ve anlam kazan
maktadır. Bir taraftan hep bildiğimiz gibi, doğrudan 
doAruya faşist ideolojiye sahip sendikalar oluşturul
maktadır. Ama bunun dışında bir de işçi büroları diye 
bir takım bürolar örgütlenmekıedir ki, bunlardan bir 
tanesinin başında eski bir emniyet mensubu vardır. 
Ve bu işçi bUroların," görevi, grev kırmak, fabrika
lar.ıı işçi adı altında komandolar sokmak ve gerekti
Ainde birkaç ay önce lsunbul'da yaptıkları gibi, silah
lı çatışma durumlan dahi yaratmaktır. Ve nihayet 
işçi kesiminde görtilen son bir girişim gayet anlamlı-

• 
SOLUN BIRl l G I ,  BERABERl l GI DEN DICI 
ZAMAN, BUN DAN SOLDA OLAN VEYA 
SOLDA GöRÜNEN TÜM GÜÇ LERI N ,  öR
G OT LERIN SON BIRIMINE KADAR, SON 
BIREYINE KADAR BIR LEŞTIRI LMESI 
AN LAŞı LMAZ .  B U  FII LEN MÜMKÜN DE
GILDIR. VE DÜNYANIN HıÇBIR YERIN
DE, ORTAK CEP HELERIN öRG OTSEL 
OLARAK OLUŞTUCU YERLERDE DA HI, 
B U  ÇEŞIT M UTLAK, SON BIRIMINE KA
DAR BIR LEŞME, BERABERLI K  HALI Gö
RÜLMEMEKTEDIR. 

dır, üzerinde önemle durulması gerekir. O da işsizle· 
rin sendikalaştırılması girişimleridir. " Işsizleri sendi
kalaştırıyoruz" diye aslında yapılmak istenen şey, 
işsizler adı altında ipsiz-sapsızları, lumpenleri örgüt
lemek, ve bunları gerektiğinde işçi sınıfına karŞı ör
gütlü bir güç olarak kullanabilmektir. Işte yurdumuz
da faşizmin tırmanışı, faşist bir yönetimin oluşturul
ması, böyle bir tablo çizdiği içindir ki, bugün demok
ratik ilerici güçlerin mücadelesinin güncel, ivedi hedefi 
MC'nin iktidardan düşürülmesidir diyoruz. MC ikti
dardan düşürüldüğü zaman onun yerini hemen demok
ratik, gerçekten halktan yana, ilerici bir iktidar alacak 
değildir. Parlamentonun bileşimi, bugünkü şartlar bu
na müsait değildir. Ama bundan dolayı. öyleyse MC'
nin düşürülmesinde ne fayda var, gibi bir düşünceye 
saplanmak da çok yanlış olur. Böyle olması, MC ikti
darının ortadan kaldırılması, düşürülmesi gereğini 
ortadan,kaldırmaz, bir yana itmez, hatta hafifletmez 
bile. Bu anlattığım tablodan dolayıdır ki, MC iktidarı 
toplumda en gerici, en tutucu, en faşist güçlerin odak 
örgütü olduğu, vurucu koçbaşı olduğu içindir ki, gün
cel ivedi hedef MC'nin düşürülmesidir. Ve bu, bugün 
için kendi başına yeterli bir hedeftir. 

SOLUN BIRlıCı 

MC'ni" düşürülmesinde büyük rol, başta gelen 
rol, toplumun demokratik, ilerici, sol güçlerine ve 
bunların örgütledikleri işçi sınıfına ve müttefiki emek
çi slnıf1ara düşmektedir. Sola baktığımız zaman. şöy
le bir iddia ile karşılaşıyoruz. "Sol dağınıktır, parça
lanmıştır; bu yüzden yeterince güçlü olamamaktadır." 
iddiaları vardır. Benim samimi kanaatim, solun parça
lanmış, dağılmış olduğu konusundaki bu iddiaların 
çok abartılmış olduğudur. Solun birliği, beraberliği 
konusunda bazı noktaları hatırlamakta yarar vardır 
sanıyorum. 

Birincisi, solun birliği, beraberliği dendiği za
man bundan sol 'da olan veya solda görünen tüm güç_ 
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lanmış, dağılmış olduğu 
çok abartılmış olduğudur. 



BORAN VE ECEVIT TMMOB KONGRESINDE 

BIR S INI F IN GÜCÜ HA KKINDA MUTL A K  
OLARAK HÜKÜM VERMEK DOGR U DE- ' 
GILDIR. ÖNEMLI S INIF GÜÇLERI ARA
SINDAKl ILlŞ K l ,  DENGEDIR. GÖRECEL I 
OLARA K DENGENIN NE D URUMDA OL
DUGUNA B A KM A K  GEREKlR . BU AÇı
DAN BA KTlGIMlZDA , BIZIM BURJUVAZI 
DE A VR UPA'NIN BURJUVA ZISI KADAR 
GÜÇLü BIR BURJUVA Z I  DEGILDIR VE 
ONUN GÜCÜNE KlYA SLAD IGIMIZ ZA
MAN, ıŞÇ ı VE EMEKÇ ı KlTLELERIN VE 
DEMOKRATIK GÜÇLERIN GÜCÜ HıÇ DE 
KÜÇÜM SENECEK NITELIKTE DEGILDIR. 

lerin.örgütlerinson birimine kadar, son bireyine kadar 
birleştirilmesi anlaşılmaz. Bu fiilen mümkün de�ildir. 
O kadar çok çeşitli, küçük küçük grupçuklar.ı kadar 
uzam" bir 501 yelpazeyi böyle son birimine kadar 
birleştirmek fiilen mümkün değildir. Ve dünyanın hiç
bir yerinde, ortak cephelerin örgütsil olarak oluştuğu 
yerlerde dahi, bu çeşit mutlak, son birimine kadar 
birleşme, beraberl ik hali gö�memektedir. 

Ikincisi, sül olan veya görülen örgütler ..... Jı-'.nl

lv amında, bazılarının arasında, öyle politik çizgi 

farkları vardır ki bunların biraraya gelmesi mümkün 

değildir. Çünkü kitlesel mücadele verdiğiniz zaman, 

sadece emperyalizme karşı olmakta, faşizme karşı 

olmakta birleşmek, yani böyle genel ve soyut bir dü

ıeyde birleşme k kafi gelmemektedir. Somut, ayrıntı

lı hedeflere ve yöntemlere ilişkin olarak asgari müşte

rekleri bulma.k ve oralarda birleşmek gerekmektedir. 

üçüncü bir nokta, solun birliAi, beraberliAi söz 

konusu olduAunda, esas birlikten, beraberlikten mas

sat, kitlesel güçlerin birliAini ve beraberfiAini sa�la

maktır. Hep bildiAiniz gibi, toplumu değiştirecek, 

toplumun demokratikleşme sürecini ilerletecek, fa

şizme emperyalizme karşı koyacak temel güç işçi ve 

emekçi kitlelerdir, sınıflardır. Dolayısıyla örgütler 

arasında birlik ve beraberlik söz konusu olduğunda, 

ancak bu sınıfsal güçleri kitleleri etkileyebilen, kitle 

tabanı oluşturabilen, kitle hareketlerini etkileyebilen 

örgütler arasında beraberlik ve birlik oluşturulması 

söz konusudur.Yoksa di�eri ka�ıt üzerindedir, şekli. 

dir. 

HER NE PAHA S INA BIRLIK DEGIL 

Son bir nokta ise şu: Sol kanıtuki belli başlı 

örgütler, akımlar arasında bir benberlikten söz ede-

ECEViT'iN TMMOB'DEKi 

KONUSMASINDAN: 
• 

e "Siyasi tavır alışın kurallarının başında halkla bütünleşmek gelir . ... Halk
tan daha ilerici olma hevesiyle halktan kopanlar, toplumun dışına düşenler, 
devlet gücünü de bir ölçüde yanına alabilen egemen güçler karşısında savunma. 
sız ve etkisiz kalırlar. Ikinci bir kural, direnenlerin, direnme gere�i duyanların, 
kendi aralarında geçerli dayanışma yöntemlerini bulabilmeleridir ... 

tt CHP, raporda belirtilen bu kurallara uygun bir siyasal davranış biçimini, 
bütün gücüyle desteklemeye hazırdır. Gücünü soyut siyasal mücadelelerde har
camak yerine, somut sorunlardan hareketle iç ve dış sömürüyü teşhir çalışma
larına. öncelik vermek, benim görüşüme göre de en etkin ve en geçerli siyasal 
avır alış biçimidir. Eğer bütün meslek kuruluşları, bütün mühendis ve mimar 
odaları, demokratik mücadelelerin; öncelikle ve özellikle kendi meslek açıla
rından düzenin çelişkilerine ve zayıf noktalarına yöneltirlerse, bu, Siyasil mü
cadelelerin en etkini ve en güçlüsü olur. Içinden çürümüş bozuk düzenin kale
si, böylece, her yanından yaylım ateşine tutulmuş olur. Faşizm tehlikesine 
kırŞI mücadele, yalnızca faşizmi kötüleyerek yürütülemez. Yalnızca rejim ko· 
"ularıyla sınırlandırılamaz. Mücadele temelde 'bir düzen mücadel�idir. öyley
se öncelikle düzene yüklenmek gerekir. 

• Her kuruluşun değişik açılardan değişik gerçekleri açıklarken bir MNca, 
bır hedefe yönelmeleri, bozuk düzenin köhnemiş duvarlarını kısa sürede çö
kertecektir. Bu kuruluşların ve bu kuruluşlarla bir amaca yönelen siyısal ör
gütlerin, işbirliği elbette gereklidir. Işbirliği olmadan dayanışma ol�mu. An. 
cak geçerli işbirliği, gerçekçi bir iş bölümüne dayanır. Böyle bir iş bölümüne 
dayanan geçerli ve etkin bir işbirliğine ve dayanışmaya CHP hazırdır. Bunun 
kurallarına ve ayrıntılarını görüşme zamanı da gelmiştir. Bu anda örgütlen
meye ilişkin bazı sorunların çözümünün ortak mücadelesini de hızlandırmü. 
gerekir. CHP örgütlenme hakkına' ve bu hakkın uygulanmasım getirilen sınır
lamaları kaldırmak için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. 

bilmek için mutlaka bu örgütler temsilcilerinin bir 
yuvarlak masa etrafında oturup görüşmeleri, sonunda 
bir protokol, ortak bir program imzalamaları, ya da 
diğer şekillerde yazılı metinler teati etmeleri gerek· 
mez. EAer beraberlik ve birliktelik bu düzeye ulaş· 
mışsa, elbet istenecek birşeydir, sevinilecek bir olu
şumdur. Ama bu yok diye, hiçbir beraberlik yok, 
hiçbir birliktelik yok, sadece dağınıklık, parçalanma 
var demek yanlıştır. Beraberlik, birliktelik, zaman 
içinde, bir süreçle oluşacak bir husustur. Bu süreç 
içinde beraberlik, birliktelik, oluşur ve belli bir oluş
madan sonra, belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan 
sonradır ki, bu beraberlik, birliktelik, ilişkilerine 
kurallara ballı, daha somut bir biçim, bir düzen veri-
lebilir. 

' 

Bu sebeplerledir ki, solun parçalanmış, bölün
müş dağınık olduğu iddiaları kanaatimce abartılmış
tır. Bugün solda bir beraberfiğe, birliAe doğru yönel
me açık seçik görülmektedir. Hedefler açısından gö
rülmektedir. Eylem beraberliği açısından görülmekte
dir. Örneğin MC'nin iktidardan düşürülmesi gereği, ge
rek siyasal örgütler gerekse siyaul olmayan örgütler 
tarafından benimscnmiş ve tekrar tekrar verilen de· 
meçlerde, bildirilerde dile getirilir olmuştur. MCnin 
düşürülmesi için parlamento olanaklarının sonuna ka
dar kullanılması gereği. ama parlamento içi mücadele
lerle yetinmeyip kitlesel eylemlere de girişilmesi ge
reği; bu husus da bugün genellikle kabul edilmiştir ve 
uygulanmaktadır. Faşizme ortam yaratmamak gerek
çesiyle kitlesel hareketlerden çekinme tavrı bugün 
hemen hemen tamamen ortadan kalkmıştır. Eylemler 
yapılmaktadır, örgütlenmektedir ve çeşitli siyasi olan 
ve olmayan örgütler mensupları birbirlerinin eylemle
rine katılmakta, bu eylemleri desteklemektedirler. 
Bunlar çok olumlu, çok sevindirici gelişmelerdir. As
la küçümscnmeyecek gelişmelerdir. Ama yeterli mj 

diyeceksiniz. Şüphesiz yeterli dotil. Amo bUlÜl1kO 
duruma statik olar.ık b�kmamalı, nereden .nereye 
doğru, nasıl bir gelişme çizgisi var, om �kmak gerek
tir. Buna bakıldığı zaman da, durumun olumlu ve se· 
vindirici olduğu görülür. Elbette ki umulur ki, bu bir
liktelik ve beraberlik giderek d�hil somut, daha düzen
li bir biçim alacaktır. 

S ıNıFLAR VE GÜÇLERI 

Sonra şunu da hatırlamak gerekir ki, sınıf güç
leri söz konusu olduğunda, bir sınıfın gücü hakkında 
mutlak olarak hüküm vermek doğru değildir. Önemli 
olan sınıfların ayrı ayrı, münferiden sahip oldukliln 
politik toplumsal güç değil. sınıf güçleri arasındaki 
ilişki, dengedir. Dengeye bakacaksmız. Göreceli ola
rak ne durumdadır, ona bakacaksmız. Dolayısıyla bu
gün işçi ve emekçi kitlelerin mücadelesi henüz gönlün 
arzu ettiği düzeye gelmemiş olsa da, ilerici demokra· 
tik güçlerin mücadelesinde birliğe, beraberliğe doğru 
alınacak daha çok mesafe bulunsa da, güçler denacsi 
açısından işe baktığımız zaman görürüz ki, bizim bur· 
juvui de Avrupa'nın burjuvazisi kadır güçlü bir bur
juvazi değildir ve onun gücüne kıyasladığımız nman 
işçi ve emekçi kitlelerin ve demokratik aüçlerin gücü 
hiç de küçümsenecek nicelikte değildir. Ve bugün 
Türkiye'de açık, tam boy faşizm oluşamıyor. gerçek· 
leştirilemiyorsa, bu toplumda başta işçi sınıfı olma� 
üzere tüm demokratik güçlerin, örgütlerin gösterdiAi 
dirençte, verdiği mücadeleden dolayıdır. Onun için 
geleceğe umutla bakıyoruz, umutla bakmak için her 
sebep vardır. Somut gelişim umut vericidir. Bundan 
ötede biliyoruz ki, genel ilke olariık, tarihin akış, bi
zimledir ve tarihin akışının önüne geçmek kimsenin 
elinde ve gücUnde delildir. 
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KKINDA MUTL A K  
VERMEK DOGR U DE- ' 

GÜÇLERI ARA
DENGEDIR. GÖRECEL I 

NE D URUMDA OL
GEREKlR . BU AÇı

BIZIM BURJUVAZI 
BURJUVA ZISI KADAR 

Z I  DEGILDIR VE 
SLAD IGIMIZ ZA

KlTLELERIN VE 
GÜÇLERIN GÜCÜ HıÇ DE 

IKTE DEGILDIR. 

kadar, son bireyine kadar 
fiilen mümkün de�ildir. 

küçük grupçuklar.ı kadar 
yelpazeyi böyle son birimine kadar 

değildir. Ve dünyanın hiç
örgütsil olarak oluştuğu 

mutlak, son birimine kadar 
gö�memektedir. 

görülen örgütler ..... Jı-'.nl
arasında, öyle politik çizgi 

biraraya gelmesi mümkün 
mücadele verdiğiniz zaman, 

olmakta, faşizme karşı 
genel ve soyut bir dü

gelmemektedir. Somut, ayrıntı
yöntemlere ilişkin olarak asgari müşte

birleşmek gerekmektedir. 
birliAi, beraberliAi söz 

birlikten, beraberlikten mas
ve beraberfiAini sa�la

gibi, toplumu değiştirecek, 
sürecini ilerletecek, fa

koyacak temel güç işçi ve 
Dolayısıyla örgütler 

söz konusu olduğunda, 
kitleleri etkileyebilen, kitle 

kitle hareketlerini etkileyebilen 
ve birlik oluşturulması 
ka�ıt üzerindedir, şekli. 

BIRLIK DEGIL 

"ularıyla sınırlandırılamaz. Mücadele temelde 'bir düzen mücad
se öncelikle düzene yüklenmek gerekir. 

• Her kuruluşun değişik açılardan değişik gerçekleri açıkl
bır 
• 

bır 
• 

hedefe yönelmeleri, bozuk düzenin köhnemiş duvarlarını 
kertecektir. Bu kuruluşların ve bu kuruluşlarla bir amaca yönelen 
gütlerin, işbirliği elbette gereklidir. Işbirliği olmadan dayanışma 
cak geçerli işbirliği, gerçekçi bir iş bölümüne dayanır. Böyle bir 
dayanan geçerli ve etkin bir işbirliğine ve dayanışmaya CHP 
kurallarına ve ayrıntılarını görüşme zamanı da gelmiştir. Bu 
meye ilişkin bazı sorunların çözümünün ortak mücadelesini 
gerekir. CHP örgütlenme hakkına' ve bu hakkın uygulanmasım getirilen 
lamaları kaldırmak için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. 

bilmek için mutlaka bu örgütler temsilcilerinin bir 
yuvarlak masa etrafında oturup görüşmeleri, sonunda 
bir protokol, ortak bir program imzalamaları, ya da 
diğer şekillerde yazılı metinler teati etmeleri gerek· 
mez. EAer beraberlik ve birliktelik bu düzeye ulaş· 
mışsa, elbet istenecek birşeydir, sevinilecek bir olu
şumdur. Ama bu yok diye, hiçbir beraberlik yok, 
hiçbir birliktelik yok, sadece dağınıklık, parçalanma 
var demek yanlıştır. Beraberlik, birliktelik, zaman 
içinde, bir süreçle oluşacak bir husustur. Bu süreç 
içinde beraberlik, birliktelik, oluşur ve belli bir oluş
madan sonra, belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan 
sonradır ki, bu beraberlik, birliktelik, ilişkilerine 
kurallara ballı, daha somut bir biçim, bir düzen veri-
lebilir. 

' 

Bu sebeplerledir ki, solun parçalanmış, bölün
müş dağınık olduğu iddiaları kanaatimce abartılmış
tır. Bugün solda bir beraberfiğe, birliAe doğru yönel
me açık seçik görülmektedir. Hedefler açısından gö
rülmektedir. Eylem beraberliği açısından görülmekte
dir. Örneğin MC'nin iktidardan düşürülmesi gereği, ge
rek siyasal örgütler gerekse siyaul olmayan örgütler 
tarafından benimscnmiş ve tekrar tekrar verilen de· 
meçlerde, bildirilerde dile getirilir olmuştur. MCnin 
düşürülmesi için parlamento olanaklarının sonuna ka
dar kullanılması gereği. ama parlamento içi mücadele
lerle yetinmeyip kitlesel eylemlere de girişilmesi ge
reği; bu husus da bugün genellikle kabul edilmiştir ve 
uygulanmaktadır. Faşizme ortam yaratmamak gerek
çesiyle kitlesel hareketlerden çekinme tavrı bugün 
hemen hemen tamamen ortadan kalkmıştır. Eylemler 
yapılmaktadır, örgütlenmektedir çeşitli siyasi olan 

diyeceksiniz. Şüphesiz yeterli 
duruma statik olar.ık b�kmamalı, nereden 
doğru, nasıl bir gelişme çizgisi var, 
tir. Buna bakıldığı zaman da, durumun 
vindirici olduğu görülür. Elbette 
liktelik ve beraberlik giderek d�hil 
li bir biçim alacaktır. 

S ıNıFLAR VE GÜÇLERI 

Sonra şunu da hatırlamak gerekir 
leri söz konusu olduğunda, bir 
mutlak olarak hüküm vermek doğru 
olan sınıfların ayrı ayrı, münferiden sahip 
politik toplumsal güç değil. sınıf 
ilişki, dengedir. Dengeye bakaca
rak ne durumdadır, ona bakaca
gün işçi ve emekçi kitlelerin mücadelesi 
arzu ettiği düzeye gelmemiş olsa 
tik güçlerin mücadelesinde birliğe, 
alınacak daha çok mesafe bulunsa 
açısından işe baktığımız zaman 
juvui de Avrupa'nın burjuvazisi 
juvazi değildir ve onun gücüne 
işçi ve emekçi kitlelerin ve demokratik 
hiç de küçümsenecek nicelikte 
Türkiye'de açık, tam boy faşizm 
leştirilemiyorsa, bu toplumda başta 
üzere tüm demokratik güçlerin, 
dirençte, verdiği mücadeleden 
geleceğe umutla bakıyoruz, umutla 



ENTERNASYONALiZM ,  

• 

"KITLE" DERGISININ ENTERNASYONALIZM KONUSUNDA ÇOK LAF 

ETMEKLE BöRURLENDICI ANLAŞıLıYOR. OYSA MARX VE ENGELS'· 

IN RESIMLERININ ASıLı OLDUCU HERYERDE MARKSlzM·LENINlzM 

BULUNMADıCı GIBI, ENTERNASYONALIZM SöZCUCUNUN KULLA· 

NILDlCI HERYERDE DE ENTERNASYONALlZME RASLANMIYOR. "TIP 

VE ENTERNASYONALIZM " BAŞLıKLı YAZ/l'1 IÇEREN 3 MA YIS TA· 

RIHLI KITLE 'DE PORTEKlz '/JEN nlR FOTOCRAF YA YıNLANDı. KıT· 

LE'CILERIN, MARX'IN ENGELS 'IN RESIAILERINE BAKıP, RESIM/JEKI 

"MRPP" MAOCULARIYLA KOMUNISTLERI KARıŞTıRDıCı ANLAŞILI· 

YOR. , ASKERI BLOKLAR VE ENTERNASYONALIZM KONULARıNDA 

DA BENZER BIR KARıŞıKLıK VE BILGISIZLIK IçINE DUŞTUKLERI 

GöRUL UYOR. 

SOSYALISTLERLE SOSYALIZMIN ILKELERI KONUSUNDA TARTIŞ· 

MAYA KALKIŞMADAN öNCE, KITLE'CILERIN YERINE GETIRMELE· 

RI GEREKEN ŞEYLER VAR. BIRINCISI, EMPERYALIST IDEOLOJININ 

VE BURJUVA IDEOLOJISININ ŞARTLANDIRAtALARıNDAN SıYRIL· 

AtAK' IKINCISI, SOSYALIZMIN BILIMINI, DUNYA ıŞÇı SıNıFı HARF.· 

KETINDEKI GELIŞMELERI öCRENF.REK, DECERLENDIRME VE TA· 

NIMLAMALARI BU DOCRULTUDA YAPMA YA ALıŞMAK; UÇUNCUSU 

DE, ISRARLA SURDURDUKLERI TAHRIFATÇILlKTAN KAÇINMAK. 

KlTLE'CILERIN DUNYA IşÇı SINIF! HAREKETI KONUSUNDA nlLGI 

SAHIBI OLMALARı ıÇIN YABANCI DIL BILMELERI ZORUNLU m:CIL. 

BAZI YAYıNEVLERININ KITAPLARıNı VE BU ARADA YURUYUŞ'U 

IZLEYEREK, EN AZıNDAN öNEMLI KONULARDA ASGARI BILGILERI 

EDINEBILIRLER. 

• 

KITLE'N IN G ÖRÜŞLER I 

TİP SOSY ALtST StSTEME 
NASIL BAKıYOR? 

Bugünkü TİP'ln IdeolOjik kavra
yışının DzIlnde mllllyetçlll�1 lçerdlğl-

"TIp ve ENTERNASYONALIZM" 

KItle, Sayı: 107 

sı örgütlenme ve toplantılarda ara
malıdır .• (Selam Türkıyenın Aydınlık 
Geleceğine, B. Boran, YUrUyUş 25 Ka
sım 1975. keza aynı adlı Tİp broşUrU) 

Burada TİP Genel Başkanından 
nın en veclz Uadesl aşağıdaki ahntı- veya Merkez Yönetlm Kurulu resmi 
larda görüleeektlr. belgesinden yaptığımız alıntılar neyi 

Geçen yıl ABD, TürkIye haklm kanıtlamaktadır? Hiç şüphes!z TİP'
sınıflarına stlah ambargosu uygula- In geçmişinden �Iras aldığı mllllyet
dığı zaman, TİP Genel Başkanı Behl- çI tortAıların ve kavram yanhşlıkları
ce Boran, verdIği demeçlerde şu nok- nın halen de devam ettlğlni. .  
tayı bellrtmlştl : 

c . . .  Antl emperyalist, askeri bloklar ................. Ama Işçi sınıfı partlsl olma 
dışı bağlantısız, genel silahsızlanma- Iddlasın:ı olan, blllmsel sosyaıızm id
dan ve dünya barışından yana bır dıasını taşıyan bir parti caskerl blok
diş poııttka lzlenmelldlr ... :t (Y. Or- lar, deyimini kullanarak emeperya-
tam, 19.7.1$75) Ilst sıstem ile sosyalist sıstemı bır 

cTürklye emperyalist kapitalist bakıma aynı kaba koyan bır tavır 
dünyadan ayrılmalı, askeri bloklar takınmasının ilerici yam yoktur .......... . 
dışı 'bağlantısız, dünya ıbarışından ya- Sağ ve sol kanat küçük burjuva 
na bır dış politikaya yönelmeııdlr., devrImcııığl _ Ister goşlst olsun, 18-
(Yenı Ortam. 20.7.1975) ter reformıst veya radikal olsun _ tüm 

Gene aynı tarihlerde Tİp Merkez ilerici küçük burjuva çizgileri ve 'bur� 
Yönetlm Kurulunun Demokrasi Bfl- juva lıberalızm i temelde mllllyetçlHk
dirgesi adıyla yayınladığı Demokratlk 
Deklerasyonda şu satırları okuyoruz : 

cAskerl bloklar �dtşı bağlantısız 
bır dL') poııtlka izlenmeli, genel sUah-

ten kaynaklandıkları ıçın ve Işçi sı
nıfı ,bıııml dışında olduklan IçIn bu 
gerçeği göremezler, görseler ,bile ka
bul etmek Istemezler. Bu nedenle on-

sızlanmayı sağlıyacak, bölge� ve dün- lar hem emperyaııst 'blOkU, hem de 
yada barışı güçlendirecek her onur- sosyaltst !bloku caskerl bloklan ola-
lu �Irlşlm desteklenmelldlr.:t (sf. 48) rak görürler . .......................................... . 

Daha sonra 22 Kasım 1975'te top
lanan TİP İl Temsilcileri toplantısın
da konuşan Behlce Boran aynı konu
da şunları söylüyordu c (TUrklye) Gü
venliğini tek !.aranı askeri bloklara 
üye olmakla delil, Birleşmiş Milletler 
ve Avrupa İşblrlitl ve Güvenıığl Kon
feransı gibi blokları aşan, uluslara ra-
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Yukarıda yaptı�ımız alıntılarda 
kullanılan caskerl blok» deyiminIn 
bır diL sUrernesl olmadıkı, aynı teri
min sık sık kuııanılmasından kOlayca 
anlaşılır. Ayrıca bu terlm Uzerinde 
hassasiyet göstermemiz de terımler U
zerindeki gereksiz bır tltlzıık ya da 
kıh kırk yarma tutumu dektldir. 

EN TERN ASYON ALlSTLERIN 
G ÖRÜŞLERI 

l.1 .  Brcjncv'in SBKP'nin 25. Kon-' 
grcsi'nc sunduğu Rapor'�an: 

"Dii,ıyanln karşıt askeri blohlara 
böliinmesiııe ve .ilahkmma yarışma he· 
,i"likle karl/ıyu. ilu llOnudahi tavrımız 
iyi bilinmelltedir. Ama Şlltlll acıhllka i�a· 
vuşturmafıyız hi. NATO blolw varolma· 
ya devam et ti/ıee ve mi/itarisl unsurlar 
.ila/ılanmayı .iirdürdükçe, ülkemiz ve 
Varl/ova A"ilol/ma"'ıı,,. öteıli üyeleri bu 
askeri·siyasal ittifahı güçlendirmeye de
vam edeceklerdir . .. 

(SBKP 2S. Kongresi, Bilim Yayınl;ı
rı, s. 14) 

Brejnev'in Karlovy Vary'dc yapılan 
Avrupa Komünist ve işçi Partileri Kon
feransı'nda 24 Nisan 1967'de yaptığı 
konuşmadan: 

"Sosyalist ülkeler, hiçbir zaman Av· 
rupa 'nın askeri bloh/ara bölünmesinden 
yana olmamlli/ardlr, ilu politikaya karlil 
keııdi allernati(imizi her zaman koy mu
şuzdıır ... Kuzey Avrupa ülheleri dahil 
bir dizi ülke için, tarafsızlık, asheri·poli
tik gruplaşmalarda yer almaya karşı bir 
alternatif olabilir. SBKP, Avrupa 'da 
barışıtl giiçlendirilmesin;,ı, tarafsız ülke
lerin girişimlerifıe, yararlı çaltfmalaTllıa 
önemli ölçüde bağlı olduğu noktasın· 
da" hare/tel etmeMedir .. 

Dünyanın ve A vrupa 'nın askeri blok
lara ya da it lifa/�/aro bölünmesini" üsle
sinden gelinmesi. bütün halkların, silah
laııma yarışının azaltılması ve topye
llIm durd14rulmasl, militarizmi" dizıiıı. 
lenmesi, A vrupa ve bütüıı dünyada poli
Wt atmosferin temizlenmesi uğrundaıd 
genel mücadelelerin bir parçasıdır. " 

(L.1. Brcjnev, The CPSU in The 
Strugglc for Unity of All Revolutionary 
and Peace Forces, S. 21 - 22) 

Brejnev'in 26 Ekim 1973'te. Mos
kova'da, Dünya Barış Güçleri Kongre
si'nde yaptığı konuşmadan: 

"Avrupa'da ve daha SOlıra Asya'da 
bir hollektif giivenli!: sisteminin yaratıl
mcısı, dü"yanln askcri-palilih bloldar 
arasındald bugiinkü bölünüşiiııüıı giderek 
ortadan I:a/dırıfmasma olatla/� verecek
tir. " 

Spdrtak Beglov, "Nükleer Çağda 
Uluslararası ilişkiler" adlı kitaptan: 

"Sosyalizm yolmıa giren ülkeler, 
askeri ve dış politik stratejilere iliflıiıı 
uluslararası sorımlarda baglanluu ol
duhlarmı ilaıı etmektedirler. 

Neye karşı bejtantlslZlık? 
Askeri iWfaklara karşı, 
Nedeıı ? 
Çüııkü, a.lıeri blolı ile so.yal sislem 

ayrı ayrı şeylerdir, "Klasik" tarafsız 
devletler, eshi toplumsal sisleme bağlı 
olmalarına ragmen. askeri bloklara katıl
mayı yararlı ya da zorunlu görmemekte
dirier, 

Benzer şellilde, sosyalist gelişme 
yolıma girmeklc 01011 her iilke,,;,ı, mc
kanik bir biçimde, askeri bir biokıili 
iiye.; haliııe geleceRine iııanmak da yaıı' 
Iıştır. 

Varşova Aııt/alimas. Orgütü t9SS'te 
Avrııpalı sosyalist iilheler tarafUldalı zo
run/ıı bir misilleme tedbiri olarak kurul. 
mllftur. Buna I/arşılık, sosyalist sistem, 
Varliova A nt/aşması'na üye ülkelerden 
çok daha genil/lir. Sosyalist bir devleti" 
ya da sosyalist bir yaşam larzınırı karo/(
{eristikleri, şu veya bu askeri örfı(üle 1:0.' 
tlfmayı gerektirmez. 

So.yalist iili/eler, NA'I'O üyesi dev· 
lel/eriıı de aynı şey; yapmcuı halinde, 
kendi asıleri örgiilleriııi dağılmayı riner
mişıcrdir. 

Dazı balılı politihacılarııı, ilisanlarlii 
!tafa"ııa. blol, ve sosyal .istem I,avram' 
larmin eş anlomlı olduğunu yerleştirme 
ye çalıştıkları diklıate alınll"3lJ, bu .oy· 
lenen/erin büyül/ bir öııemi vardır. Ge/� 
rnehle olan ülkeleri Bosyalist dönuşiimler 
yu/unD girmekteli caydırmah iCin, lJU 
politihacılar, bu p.iholojil, oy/ma ba�' 
vurmaya mecbur kalıyorlar. So.yalu", 
yolunu seçenleri,., bütiın OAkeri .OIlUÇ/O
"yla birlikte. kendilerini birdenbire 
NA 1'0 borihatlarının iite tarafında buhı· 
cakların, .öyleyerek, tehditle bulunu
yorlar. 

IJütün bunların gerçekle ilgisi olma 
dığı, hem sosyalut kurUllif YOIIIIllJ gir 
mil/ hem de hiçbir oskeri illitaha bo;l. 
olmayan iilkelerin deneyiyle 'talU/lGn· 
",ıştır_ " (S. 78-79) 

Srinivas Sardesai, Hindistan KP 
merkez Yürütme Komitesi üyesi, "Bağ
lantısızlık: Kaıanımlar ve Zorluklar" ad
lı ya1ldan: 

"f.'ğer bağhıııtulZ ülkeler sosyalisı 
iill/elcrin müııefiki olurlarso, baRlanllSlZ
I,Maruıda'1 geriye ne kalır, diye sorulu · 
yor. HUIUI yalnız Sililar değiL. kafaları 
karıştırmaya çalıfanlar do ortaya alıyor 

Soruya cevap vermek zor değildır 
Bütün hoııferamlarında da belirlildıgi 
gibi, baj!lanluı..z iilkeli're özgü olan LIU· 
sils, aslwri bir blakta yer almamoları 
dır. Sovyetler Birliğ; 'ııin Iıiçbir boğlaıı 
{ıslZ iillleye bir as!ll'ri ittifak teklifind' 
bulutımadığı halır/anacak'ır. (lll.' yon· 
dan, bağlantısız ülkeleriıı bu/ü" yon .. t; 
cileri, bağlantuulıktaıı, pasif, durıya 

KITLE'NIN TA HRIF ATLARı 

HassaSiyetlmizin basit bir terim
den Ibaret kalmadğını görmek için 
TIP genel başkanının Kasım ayında· 
ki TeşklhU toplantısında kullandığı 
sözlere bakmak yeterlidir. Tİp Genel 
Başkanı c . . . güvenıığlmlzi tek taraflı 
askerf bloklara üye olmamakta, bul
duğunu söylerken, sosyalist sistemi sa
dece bIr caskerf bloba indirgemekle 
kalmıyor, (yanı bu anlamda emperya
list 'blOklar, sosyalist bloku aynı ka
pa koymakla kalmıyor> .  aynı zaman
da sosyalist sistemin NATO ve dığer 
emperyalist saldırgan askeri paıalar 
karşısında barışı savunmak ıçın kur
duğu aSkerI ittifakları da güvensiz 
Ilan ediyor. 

.............. dünyadaki temel çellşmenlr. 
sosyaııst sıstem Ile emperyaııst-ka
pltalist sıstem arasında oldUğunu ka
bul eden bır partinin emekçi yığınlara 
ve kendı üye ve sempatlzanlarına sos
yalist sıstemı cgüventlmeyecek bır as
keri blok, olarak tanıtması hoşgörüI
mez. 

Kitle'ciler önce bir söıcükte küçük (!) 
bir tahrifat yapıyorlar. Böylece zaten 
tek taraflı askeri blok la ra üye oldu�u
muzu unutluklarını gösteriyorlar. Sonra 
da alışkanlık haline gt,tirdikleri bir yön
temle, söylenıncmiş sözleri Iırn,ık içim' 
alıveriyorlar. Kitle'ciler bu tahrirallMI.ı 
nereye varacakl;ırını saıııyorl.ır? 

SURDURDUKLERI TAHRIFATÇILlKTAN KAÇINMAK. 

DUNYA IşÇı SINIF! HAREKETI KONUSUNDA nlLGI 

ALARı ıÇIN YABANCI DIL BILMELERI ZORUNLU mU m:U mCIL. 

YAYıNEVLERININ KITAPLARıNı KITAPLARıNı KIT VE BU ARADA YURUYUŞ'U 

AZıNDAN öNEMLI KONULARDA ASGARI BILGILERI 

• 

IN G ÖRÜŞLER I 

ALtST StSTEME 
BAKıYOR? 

TİP'ln IdeolOjik kavra
mllllyetçlll�1 lçerdlğl-

"TIp ve ENTERNASYONALIZM" 

KItle, Sayı: 107 

sı örgütlenme ve toplantılarda ara
malıdır .• (Selam Türkıyenın Aydınlık 
Geleceğine, B. Boran, YUrUyUş 25 Ka
sım 1975. keza aynı adlı Tİp broşUrU) 

Burada TİP Genel Başkanından 
veclz Uadesl aşağıdaki ahntı- veya Merkez Yönetlm Kurulu resmi 

belgesinden yaptığımız alıntılar neyi 
ABD, TürkIye haklm kanıtlamaktadır? Hiç şüphes!z TİP'

stlah ambargosu uygula- In geçmişinden �Iras aldığı mllllyet
Genel Başkanı BehBehBe l- çI tortAıların ve kavram yanhşlıkları

demeçlerde şu nok- nın halen de devam ettlğlni. .  

emperyalist, askeri bloklar ................. Ama Işçi sınıfı partlsl olma 
genel silahsızlanma- Iddlasın:ı olan, blllmsel sosyaıızm id

barışından yana bır dıasını taşıyan bir parti caskerl blok
lzlenmelldlr ... :t (Y. Or- lar, deyimini kullanarak emeperya-

Ilst sıstem ile sosyalist sıstemı bır 
emperyalist kapitalist bakıma aynı kaba koyan bır tavır 

ayrılmalı, askeri bloklar takınmasının ilerici yam yoktur .......... . 
dünya ıbarışından ya- Sağ ve sol kanat küçük burjuva 

dış politikaya yönelmeııdlr., devrImcııığl _ Ister goşlst olsun, 18-
20.7.1975) ter reformıst veya radikal olsun _ tüm 

tarihlerde Tİp Merkez ilerici küçük burjuva çizgileri ve 'bur� 
Kurulunun Demokrasi Bfl- juva lıberalızm i juva lıberalızm i juva lıberalızm temelde mllllyetçlHk

adıyla yayınladığı Demokratlk 
satırları okuyoruz : 

bloklar �dtşı bağlantısız 
izlenmeli, genel sUah-

ten kaynaklandıkları ıçın ve Işçi sı
nıfı ,bıııml dışında olduklan IçIn bu 
gerçeği göremezler, görseler ,bile ka
bul etmek Istemezler. Bu nedenle on-

sağlıyacak, bölge� ve dün- lar hem emperyaııst 'blOkU, hem de 
güçlendirecek her onur- sosyaltst !bloku caskerl bloklan ola-

desteklenmelldlr.:t (sf. 48) rak görürler . .......................................... . 
Kasım 1975'te top

Temsilcileri toplantısın
Behlce Boran aynı konu

söylüyordu c (TUrklye) Gü
!.aranı askeri bloklara 

Yukarıda yaptı�ımız alıntılarda 
kullanılan caskerl blok» deyiminIn 
bır diL sUrernesl olmadıkı, aynı teri
min sık sık kuııanılmasından kOlayca 
anlaşılır

"Sosyalist ülkeler, hiçbir zaman Av· 
rupa 'nın askeri bloh/ara bölünmesinden 
yana olmamlli/ardlr, ilu politikaya karlil 
keııdi allernati(imizi her zaman koy mu
şuzdıır ... Kuzey Avrupa ülheleri dahil 
bir dizi ülke için, tarafsızlık, tarafsızlık, taraf asheri·poli
tik gruplaşmalarda yer almaya karşı bir 
alternatif olabilir. SBKP, Avrupa 'da 
barışıtl giiçlendirilmesin;,ı, tarafsız ülke
lerin girişimlerifıe, yararlı çaltfmalaTllıa 
önemli ölçüde bağlı olduğu noktasın· 
da" hare/tel etmeMedir .. 

Dünyanın ve A vrupa 'nın askeri blok
lara ya da it lifa/�/aro bölünmesini" üsle
sinden gelinmesi. bütün halkların, silah
laııma yarışının azaltılması ve topye
llIm durd14rulmasl, militarizmi" dizıiıı. 
lenmesi, A vrupa ve bütüıı dünyada poli
Wt atmosferin temizlenmesi uğrundaıd 
genel mücadelelerin bir parçasıdır. " 

(L.1. Brcjnev, The CPSU in The 
Strugglc for Unity of All Revolutionary 
and Peace Forces, S. 21 - 22) 

Brejnev'in 26 Ekim 1973'te. Mos
kova'da, Dünya Barış Güçleri Kongre
si'nde yaptığı konuşmadan: 

"Avrupa'da ve daha SOlıra Asya'da Asya'da Asya'
bir hollektif giivenli!: giivenli!: gii sisteminin yaratıl
mcısı, dü"yanln askcri-palilih bloldar 
arasındald bugiinkü bölünüşiiııüıı giderek 
ortadan I:a/dırıfmasma olatla/� verecek
tir. " 

Spdrtak Beglov, "Nükleer Çağda 
Uluslararası ilişkiler" adlı kitaptan: 

"Sosyalizm yolmıa giren ülkeler, 
askeri ve dış politik stratejilere stratejilere strate iliflıiıı 
uluslararası uluslararası ulusl sorımlarda baglanluu ol
duhlarmı ilaıı etmektedirler. 

Neye karşı bejtantlslZlık? 
Askeri iWfaklara karşı, 
Nedeıı ? 
Çüııkü, a.lıeri blolı ile so.yal sislem 

ayrı ayrı şeylerdir, "Klasik" tarafsız 
devletler, eshi toplumsal sisleme bağlı 
olmalarına ragmen. askeri bloklara katıl
mayı yararlı ya da zorunlu görmemekte
dirier, 

Benzer şellilde, sosyalist gelişme 
yolıma girmeklc 01011 her iilke,,;,ı, mc
kanik bir biçimde, askeri bir biokıili 
iiye.; haliııe geleceRine iııanmak da yaıı' 
Iıştır. 

Varşova Aııt/alimas. Orgütü t9SS'te 
Avrııpalı sosyalist iilheler tarafUldalı zo
run/ıı bir misilleme tedbiri olarak kurul. 
mllftur. Buna I/arşılık, sosyalist sistem, sistem, si
Varliova A nt/aşması'na üye ülkelerden 

lı ya1ldan: 

"f.'ğer 
iill/elcrin iill/elcrin iill
I,Maruıda'1 
yor. HUIUI 
karıştırmaya 

Soruya 
Bütün hoı
gibi, baj!l
sils, aslwri 
dır. Sovyetler 
{ıslZ iillleye 
bulutımadığı 
dan, bağlantısız 
cileri, bağ

KITLE'NIN 

HassaSiy
den Ibaret 
TIP genel 
ki TeşklhTeşklhU Teşklh
sözlere bakmak 
Başkanı c 

askerf bloklara 
duğunu söylerken, sosyalist 
dece bIr caskerf 
kalmıyor, 
list 'blOklar, 
pa koymakla 
da sosyalist 
emperyalist 
karşısında 
duğu aSkerI ittifakları 
Ilan ediyor. 

.............. dünyadaki 
sosyaııst sıstem 
pltalist sıstem 
bul eden bır 
ve kendı üye 
yalist sıstemı 
keri blok, 
mez. 

Kitle'ciler 
bir tahrifat 
tek taraflı 
muzu unutluklarını 
da alışkanlık 



ASKERi BLOKLAR 
VE CEHALET 

olaylarından tecrit olmuş bi, politika iz· 
leyecekleri sonucunmı çıkarılmaıUla 
karşıdırlar. Ak,ine, boblontlSlz/ıh, pozi
tif. aktif bir politikadır. 

Pozitif olan yanı ise. ",Idırıya karşı 
çıkma, emperyalizme ue yen;-sömürgeci
lile karşı, uluıol kurtuluş, barış, barış 
içinde birarada yaşama, toplumsal ue 
ekonomik adalet için mücadele etmeleri· 
dir. BaI14ntulZ ülkeler, kuşkusuz, ulusal 
bağırmız'ı',", halkların ortak ilerlemeye 
okınak LItren eşitlik ue işbirlilinin taraf
tandırlor. 

Bu ideallerin en bal'. liJuaşç.ları ise 
Sovyetler BirUli'nden uc diler GOıyo/isl 
ülkelerden başkoıı degildir. Ortak dauo 
için ue ortak düşmana karşı bu ülkelerle 
ittifak. bDltentl,IzIr,," gerçek tariluel 
anlamının ihlali delil, abine dopuları-
_ "  

(la Nouvelle Revue Internationale, 
M.rı 1974, S. 81.) 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Tarihi 'nden: 

" Vorşovo Paktı bir .avunma kamk
t�ri (Ofır_ Amacı Avrupa halklarının ve 
bütün dünyanın giiIJenlilini kuvuetlendir
mekh-r_ Pakt, toplum.al rejimIerine ba
kılmabuın diler bütiin devletlere de 
açıktır_ .

. 

" .. .farklı toplurmal diizen�re şohip 

Y ASER ARAFAT'IN 

"L'HUMANITE"YE DEMECI: 

devletleriıı barış içinde birorada yaşama
sını emperyalistlere kabul ettirmek, 0/1-
ların !Olrlıreall eylemlerine son IJermek, 
emperyalist devletlerin silahlanma,,"ı 
durdurmak, atom ,ilahının yayılmasına 
engel olmak IJe kullanımını yasaklanıak, 
askeri blokları dağıtmak lazımdır . .. 

(SBKP Tarihi, Bilim Yayınları, 
5. 279 - 280, 364). 

Komünist ve Işçi Partilerinin 1 969 
Konferansı'ndan: 

"Dünya barışıltın çıkarları aıkeri 
blokltırın kaldırılmasını gerektiriyor. Ko
münist ve Işçi Partileri o.ıkeri blokların 
IJe başka ülkeler toprakltırına kurulmuş 
o.ıkeri üslerinin uarıılının, herşeyden ön
ce uluslararoıı işbirlili için engel teşkil 
ettiği görüşündedirler. Gerçek Avrupa 
güvenliğinin garantisi ue her Aurupa ül
kes;nin ilerleyebilmeıinin koşullarından 
biri, bütün Avrupa ülkelerinin güçlerini 
birleştirerek, kıladaki bütün deulet1erin 
eşitliği ilkeıine ve birbirlerine karşılıklı 
"ygı göılermelerine dayanan etkin bir 
güIJenlik sisteminin kurulmcuıdır. Bu il· 
kelere dayalı/ııı ıoıyolist ülkeler, NA TO 
IJe Varşoua antlaşmaltırının hemen hal
dırılmaSlna hazır olduklarını açıklamış-

lardır ... NATO'nun parçalanmcuı, bütün 
o.ıkeri blokltınn kaldırı/mcuı, yabancı ül-

kelerdelü askeri iJ'slerill boşaltılması ue 
gerçch IwUe/llif güuefltik sisteminin im
rulobilmesi yönündel,i en öııemlı' adım 
olaca/ılır . .. 

(Zirve Konfcransı, Habora Kitabevi, 
5. 62 · 63) 

A. Efimov, "Avrupa'da askeri yu
muşamanın sorunları" .ıdlı yazıdan: 

"A GlK Nihai Belge.i'nin de belirt
tiği gibi, 08keri yumuşamanın lxzşlıca 
uMurltırı şunlardır: silahıanma yar14ının 
azaltılması, giderek dıırdurulmcuı; gene 
IJe tam silahsızlanma yolunda ilerlenme
ıi; Aurupa 'da 08keri karşıtlığın zayıflatıl
m08l; AIJrupa'nın ilarijıt arkeri bloklaro 
bÖlünme,inin giderek ortadan kaldırd
mcuı. " 

(la Vie International, Aralık 1975, 
5. 35) 

Prof, G_ Joukov, "Barışın sağlam 
bir aracı" adlı yazıdan: 

"Dünyada iki toplumıal sistemin 
uartığı, iki farklı cukeri blokun yoratıI
m08ınl hiçbir biçimde mazur göstermez. 
Iki sistem, tarihsel evrimin sonucunda, 
objektif olarak doğmuşltırdır; 08keri 
bloklar ise emperyalist güçlerin ıaldırgan 
dış politik08lnın sonucudur. 

«İLERİCİ GUÇLER 
BöLUNMEK ISTENİYOR» 

• Lübnan'daki olaylara FKÖ'nün 
bakış açısı nedir? 

Biz her zaman Lübnan'da bir anlaş
maya vmlmasından yana olduk ve her 
zaman delişik görü.ş açılannı yakınlaş
bnnaya çalıştık. Çünkü, bu ülkede çev
rilen entrikalar hiçbir halkın çıkanna 
delildir. 

Bizler için, kendimizi adadllımlZ asıl 
kavga, ıiyonizmet Filistin'deki sömürge
cUile keııı mücadeledir. Fakat bildi�i
niz gibi, Lübnan'daki emperya1ist komp
lolar, Filistin devrimini ve Lübnan ilerici 
güçlerini ezmek amacıyla kışkırtdmıştır. 

Bizler bu sorunun içinde yer alma
maya çalıştık. Fakat tecritçi gUçler O
cak ayında kamplanmLZl, özellikJe 250 
Filistin'li hıristiyan ailenin bulundueu 
Tali el Zntar ve Dbey kamplarını ku
,atmaya başladıktan, gericiler Maslaa 
ve quarantaine mahallelerine doeru iler
lemeye geçtikten ve masum sivilleri öl
dUnneyet cesetlerini yapçalarnaya ko· 
yu lduktan sonra, hele bir hıristiyan böl
ıesi olan Choueir'e girdikten sonra, iş 
işten geçmeden kendi yılınlanmızı ve 
Lübnan halkını savunmak zorunda kal
dık_ 

Bu çatışmanın dışında kalmaya ve 
provokasyonlara kapılmamaya çalıştık. 
Bir diyalogun kurulması için çaba harca· 
dık, 

Fakat gericiler Filiıtln'liIere ve hıris
tiyan, müslüman tüm Lübnan'lılara karşı 
en vahşi katliamlara girişmekten geri 
dunnıdılar. Lübnan yurtsever gUçlerlnin 
yanında, kendimizi, kendi devrimimizi 
ıavunmak zorunda kalmamızın nedeni 
budur. 

Buılin bakı, açımızı deelştinniş de
lUiz. Lübnan'dan bır talebimiz yok 
bütün iltedllimlz, Lübnan topraklannı� 

ve halkının bir bütün kalması, Filistin 
devriminin gUvenlilinin korundu�u bir 
ülke olması ve bu devrime hançer so kul
mamasıdır. 

Lübnan'da yeni bir "Kara Eylül" 
mümkün müdür? ( Kara Eylül, Kral 
Hüseyin'in i 970'te Filistin'lilere 
karşı giriştiği katliamı simgele
mektedir.) 

Sözünü etti�im planın uygulamaya 
konmasıyla birlikte, 13 Nisan 1975'· 
teki Ain Remane katliamının amacı 
buydu. ısrail Başbakanı lzak Rabin, 3 
Aralık 1974'te Tel Aviv'de bir işçi top
lantısında, amaçlannın ikinci bir "Kara 
Eylül" yaratmak oldu�unu açıkca söy
lemişti, Fakat 1970'ten bu yana koşul
Lar delişmiştir. Gerek genel gerekse ko
numuz olan özel planda bu durumdan 
söz etmek istiyorum. 

Geçmiş deneylerden ders çıkannış, 
ve kendi durumumuzu eleştirel olarak 
inceledikten sonra çalışma yöntemle
rimizde önemli ilerlemeler kaydetmiş 
bulunuyoruz. Aynca, ki burası çok ö
nemlidir, işgal edilmiş bölgelerdeki ça
Iışmalanmızda da ileriedik, Bu, bize 
daha da güç katmış ve dünya kamuoyu
nu kazanmamıza saRlam bır zemin sal
lamıştır. 

Bizler Lübnan'lı kitlelerle ittifak ha
lindeyiz_ Bizim güçlerimiz ve yurtsever 
ve ilerici partilerin güçleri, Filistin ve 
Lübnan halklannı birleştiren aynı ama
ca doeru birlikte ilerlemektedirier. 

FKO, bugün 1970'tekinden çok daha 
iyi bır 'uluslararası konuma sahiptir, 

Filistin bugün, yalnız kendi
ni savunmada de�ıı, Amerikan ve siyo
nist komplolara karşı Arap halklarını da 
savunmada, sözünü ettlRim yeni koşul
larda mücadele etmektedir. 

Biliyorsunuz, 14 aydan beri, (Saida'
daki bir halk gösterisinin zorla bastml
masından bu yana) Devrimimiz gericile
rin komplolannın tehditi altındadır. Fa
kat, yurtsever partilerle ittifak halinde, 
gericilerin amaçlarına ulaşmasını engel
leyebilmiş bulunuyoruz. 

Dolayısıyla, emperyalizmin ve mütte· 
fiklerinin rüyasındaki yeni bir "Kara Ey
mı "ün uygulaması çok daha zordur. 

Sina anlaşmasından Lübnan S3-
vasına kadar, sizce,

"'
Amerikan pla

mmn yeni bir aşaması mı uygu· 
lanmaktadır? 

Kuşkusuz! Lübnan'daki çarpışmalar, 
1973 Ekim savaşından sonra savaşın so
nuçlannı tersine çevirmek amacıyla baş
latılan Amerikan planının aşamalandır. 

Filistin devrimi ve Lübnan'h yurtse
ver güçler, Amerikan emperyalizminin 
planına karşı çıkarak, aynı zamanda şu 
gerçeli de ortaya koym.uşlardır: Halkın 
iradesi sindirilemez, Sonunda zafer dev
rimindir, halkındır. 

ABO'nin Orta Doğu'daki gırı
şimierinden yana çıkacak ilerici 
Arap güçleri arasında bir çatışına 
tehlikesinin önüne geçilmesine na· 
sıl yardımcı olabilirsiniz? 

Emperyalizmin her zamanki amacı, 
eski böl-yönet Ilkesine uygun olarak, 
yurtsever Arap güçleri arasında aynhk 
yaratmak olmuştur. 

Bu çabalan hüsrana uRratacak tek si
lahın, yurtsever ve ilerici güçlere düşen 
devrimci sorumluluk bilinci olduRuna 
inanıyorum, 

Bölme politikası, Vietnam savaşı sıra. 
sında, bu ülkenin ilerici ve yurtsever güç_ 
lerinin bilinci ve redakA.rlıRı sayesinde 

Avrupa'nın bölünmeıiııden ve bu 
ııııada karşıt illi cu/ıeri grup/oıımon," or
taya çıkmasmdan ıoıyolist ullle/er ıo· 
rumlu değillerdir. niL deIJleller, emper
yalizmin saldır. /tuvuetle,;n;,ı korşuına, 
kendi birleljik asııeri ue politih guçleri
ni çı/ıarmak zorunda kalmıl/lordır. Sos
yalist ülkeler kesinlikle 08keri blokların 
taraftarı değillerdir ue bu bloMarı aynı 
anda lağuetmeye hazır olduklarını defa· 
larca ilan etmişlerdir. 

SBKR'nin 24. Kongresi'nde ue N;-
8011 1974 'te, Varşoua Savunma Antlaş
ma" 'no imza alan ülkeler. bu A nt/aşma '. 
yı A tlanlik JWfakl'ykl aynı yanda lağ
IJetme. ya da bir ilk tedbir olarak kendi 
aıkeri örgütleriııi dalılma ;'Iemlerini te
yid etmişlerdir. " 

(La Vic International, Haziran 1975 
5. 58) 

Dünya Barış Güçleri Kongresi'nin 
çağrı'sından: 

"Birçok şey elde edilmiştir. Fakat 
bunlar tamam olmaktan çok uzakhr. 
Dünyada gerginlilin hôlô esk;'i kadar 
olduğu bölgeler uardır_ .. Siltıhlanma ya
rışı durdurulmamıştır ...  Ve 08keri blok
lar loğlJedilmiş değildir. " 

(Dünya Barış Güçleri Kongresi Bel
geleri) 

yenilmiştir. Orta Doeu'da da ulusal güç
lerin ve Arap kitlelerinin bilinci sayesin
de yenilecektir. 

Filistin devrimi, yurtsever ve ilerici 
Arap güçlerinin ortak düş'mınlanna, em
peryalizm, siyonizm ve sömürgecilile 
karşı birlieinde temel bir rol oynamak
tadır. 

"Amerikan banşı" empoze edilerne
yecektir. çünkü Filistin halkının temel 
taleplerini, onun ulusal haklannı hiçe 
saymaktadır. Filistin devrimi Orta 00-
Ru'da inkar edilemeyecek bir gerçeklik 
haline gelmiştir. Onu kimse hiçe saya
maz. Mücadele halindeki Filistin hal
kına hiçbir çözüm empoze edilemez. 

FKÖ, Lübnan halkına, egemen
liğini, bağll11S1zlığını, toprak bü
tünlüğünü ve özgürlüklerini koru
mada nasıl yardımda bulunabilir? 

Lübnan topraklannın ve halkının bir
Ii�inden, egemeniiRinden yana oldu lu
muzu çeşitli kereler açıkladık. Geçmiş 
dönem boyunca ve bugüne kadar, bu ül
kede faşistler ve tecritçiler tarafından 
uygulanan emperyalist komployu boz
mak için çalışmışızdır. 

Anlaşmazlıklann halli için de aynı 
şekilde çalışıyoruz. Görüşüme göre çö
züm yolu, Lübnanhla"n, ülkelerini yeni 
bir döneme sokacak ilerici ulusal bir çer
çeve içinde sorunlannı çözmek amacıy
la bir masa etrafına oturmalandır_ 

Ister Amerikan. ister Fransız olsun 
herhangi bir aracılık, Lübnan'da ne ba· · 
nşa ne de istikrara yol açacaktır. Aksi
ne bu, Arap ülkesinde bir yabancı man
dasına kapıların açılması olacaktır. 

Biz, Lübnan'da ulusal anlayışın sal
Ianmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Fakat bunu yurtsever ve ilerici bir te· 
melde yapıyoruz. Çünkü, dedilim gibi. 
bizim olup bitenlerden herhangi bir çı
karımız yok. Kendi ulusal görevimizden, 
topraklarımızı, ülkemiz Filistin'i kurtar
ma tarihsel sorumluluRumuzdan sap tın 1-
mak istemiyoruz. 
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.avunma kamk
Avrupa halklarının ve 

kuvuetlendir
jimIerine ba
devletlere de 

diizen�re şohip şohip 

DEMECI: 

birleştirerek, kıladaki bütün deulet1erin 
eşitliği ilkeıine ve birbirlerine karşılıklı 
"ygı göılermelerine dayanan etkin bir 
güIJenlik sisteminin kurulmcuıdır. Bu il· 
kelere dayalı/ııı ıoıyolist ülkeler, NA TO 
IJe Varşoua antlaşmaltırının hemen hal
dırılmaSlna hazır olduklarını açıklamış-

lardır ... NATO'nun parçalanmcuı, bütün 
o.ıkeri o.ıkeri blokltınn blokltınn kaldırı/mcuı, kaldırı/mcuı, yabancı yabancı ül-ül-

bir aracı" adlı yazıdan: 

"Dünyada iki toplumıal sistemin 
uartığı, iki farklı cukeri blokun yoratıI
m08ınl hiçbir biçimde mazur göstermez. 
Iki sistem, tarihsel evrimin sonucunda, 
objektif olarak doğmuşltırdır; 08keri 
bloklar ise emperyalist güçlerin ıaldırgan 
dış dış politik08lnın politik08lnın sonucudur. 

«İLERİCİ GUÇLER 
BöLUNMEK ISTENİYOR» 

FKÖ'nün 

bir anlaş
ve her 

yakınlaş
ülkede çev

çıkanna 

adadllımlZ asıl 
sömürge

bildi�i
ist komp

Lübnan ilerici 
amacıyla kışkırtdmıştır. 
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kamplanmLZl, özellikJe 250 
bulundueu 
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Maslaa 

doeru iler
sivilleri öl

yapçalarnaya ko· 
hıristiyan böl

sonra, iş 
yılınlanmızı ve 

zorunda kal

kalmaya ve 
çalıştık. 

çaba harca· 

ve hıris
tüm Lübnan'lılara karşı 

girişmekten geri 
gUçlerlnin 

devrimimizi 
kalmamızın nedeni 

ve halkının bir bütün kalması, Filistin 
devriminin gUvenlilinin korundu�u bir 
ülke olması ve bu devrime hançer so kul
mamasıdır. 

Lübnan'da yeni bir "Kara Eylül" 
mümkün müdür? ( Kara Eylül, Kral 
Hüseyin'in i 970'te Filistin'lilere 
karşı giriştiği katliamı simgele
mektedir.) 

Sözünü etti�im planın uygulamaya 
konmasıyla birlikte, 13 Nisan 1975'· 
teki Ain Remane katliamının amacı 
buydu. ısrail Başbakanı lzak Rabin, 3 
Aralık 1974'te Tel Aviv'de bir işçi top
lantısında, amaçlannın ikinci bir "Kara 
Eylül" yaratmak oldu�unu açıkca söy
lemişti, Fakat 1970'ten bu yana koşul
Lar delişmiştir. Gerek genel gerekse ko
numuz olan özel planda bu durumdan 
söz etmek istiyorum. 

Geçmiş deneylerden ders çıkannış, 
ve kendi durumumuzu eleştirel olarak 
inceledikten sonra çalışma yöntemle
rimizde önemli ilerlemeler kaydetmiş 
bulunuyoruz. Aynca, ki burası çok ö
nemlidir, işgal edilmiş bölgelerdeki ça
Iışmalanmızda da ileriedik, Bu, bize 
daha da güç katmış ve dünya kamuoyu
nu kazanmamıza saRlam bır zemin sal
lamıştır. 

Bizler Lübnan'lı kitlelerle ittifak ha
lindeyiz_ Bizim güçlerimiz ve yurtsever 
ve ilerici partilerin güçleri, Filistin ve 
Lübnan halklannı birleştiren aynı ama
ca doeru birlikte ilerlemektedirier. 

FKO, bugün 1970'tekinden çok daha 
iyi bır 'uluslararası konuma sahiptir, 

Biliyorsunuz, 14 aydan beri, (Saida'
daki bir halk gösterisinin zorla bastml
masından bu yana) Devrimimiz gericile
rin komplolannın tehditi altındadır. Fa
kat, yurtsever partilerle ittifak halinde, 
gericilerin amaçlarına ulaşmasını engel
leyebilmiş bulunuyoruz. 

Dolayısıyla, emperyalizmin ve mütte· 
fiklerinin rüyasındaki yeni bir "Kara Ey
mı "ün uygulaması çok daha zordur. 

Sina anlaşmasından Lübnan S3-
vasına kadar, sizce,

"'
anlaşmasından 

"'
anlaşmasından 

Amerikan pla
mmn yeni bir aşaması mı uygu· 
lanmaktadır? 

Kuşkusuz! Lübnan'daki çarpışmalar, 
1973 Ekim savaşından sonra savaşın so
nuçlannı tersine çevirmek amacıyla baş
latılan Amerikan planının aşamalandır. 

Filistin devrimi ve Lübnan'h yurtse
ver güçler, Amerikan emperyalizminin 
planına karşı çıkarak, aynı zamanda şu 
gerçeli de ortaya koym.uşlardır: koym.uşlardır: koym. Halkın 
iradesi sindirilemez, Sonunda zafer dev
rimindir, halkındır. 

ABO'nin Orta Doğu'daki gırı
şimierinden yana çıkacak ilerici 
Arap güçleri arasında bir çatışına 
tehlikesinin önüne geçilmesine na· 
sıl yardımcı olabilirsiniz? 

Emperyalizmin her zamanki amacı, 
eski böl-yönet Ilkesine uygun olarak, 
yurtsever Arap güçleri arasında aynhk 
yaratmak olmuştur. 

Bu çabalan hüsrana uRratacak tek si
lahın, yurtsever ve ilerici güçlere düşen 

"Birçok şey elde 
bunlar tamam olmaktan 
Dünyada gerginlilin 
olduğu bölgeler uardır_ 
rışı durdurulmamıştır 
lar loğlJedilmiş değildir.

(Dünya Barış Güçleri 
geleri) geleri) 

yenilmiştir. Orta Doeu'da 
lerin ve Arap kitlelerinin bilinci 
de yenilecektir. 

Filistin devrimi, 
Arap güçlerinin ortak 
peryalizm, siyonizm 
karşı birlieinde temel 
tadır. 

"Amerikan banşı" 
yecektir. çünkü Filistin 
taleplerini, onun ulusal 
saymaktadır. Filistin 
Ru'da inkar edilemeyecek 
haline gelmiştir. Onu 
maz. Mücadele halindeki 
kına hiçbir çözüm empoze 

FKÖ, Lübnan 
liğini, bağll11S1z
tünlüğünü ve özgürlüklerini 
mada nasıl yardımda 

Lübnan topraklannın 
Ii�inden, egemeniiRinden 
muzu çeşitli kereler 
dönem boyunca ve 
kede faşistler ve 
uygulanan emperyalist 
mak için çalışmışızdır. 

Anlaşmazlıklann 
şekilde çalışıyoruz. 
züm yolu, Lübnanhla"n, 
bir döneme sokacak 
çeve içinde sorunlannı 
la bir masa etrafına 

Ister Amerikan. 
herhangi bir aracılık, 
nşa ne de istikrara 
ne bu, Arap ülkesinde 
dasına kapıların açılması 

Biz, Lübnan'da 
Ianmasına yardımcı 
Fakat bunu yurtsever 
melde yapıyoruz. Çünkü, dedilim 
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1 Mayıs 1976'nın aydınlık gecesi, sanaLa da aydınlık getirdi. Yukarıdaki 
sözlerin daha iyi anlaşılmasına yardım eLLi. Devrimci sanatın n8511 yapılacaRı' 
nı, "devrimci sanalın Iosya1ist sanaL oldultunu" gösterdi. Sanalı ve sanatçılan, 
"birkaç bin imtiyazlı"nın bunalımlı, •• A:lıksız çevresinden çekip çıkaracak ve 
geniş emekçi ylRınlara ulaştıracak yola .,ık tuttu. 

Devrimci sanaLçll.r, işçi sını(ımızın 52 yıl sonra yeniden kutlan.n bay
ramında unutulmayacak katkılarda bulundular. Büyük sanatçı Genco Erkal, 
1 Mayıs mitin,inde yüzbinlerce işçiye onların büyük ş.iri NAzım Hikmet'in 
ölümsüz sesini ulaştııdı. Aynı 1 Mayıs'.n coşkun Kecesinde, Kemal özer, Be
kir Yıldız, Şükran Kurdakul, Ruhi Su, Sümeyra, Dostlar Tiyatrosu, Onat 
Kutlar, Yavuzer Çetinkaya, Afet Ugu, Cenco Erkal, Rahmi Saltuk şiirlerle, 
türkülerle, oyunlarla, konuşmalarla o yüz binlerin öncülerine seslendiler. Tür
kiye lf'çi Partililerin oluşturdukları ekipler, dünya işçi a.ınlfının mUflarınl, 
Anadolu'nun çe,itli yörelerinin halk oyunlannı sundular. 

KEMAL ÖZER'IN ŞIIRI 

Şair Kemal özer geceye aşalıdaki fiiri71e katıldı (şiirler bant çözümle
rinden alındıRı için mısra dizilişleri farklı olabilir): 

Yetmez tek başına bu öfke 
Parmaklarının ucuna basıp doRrulsan da yerinden 
Ostüne yürüsen de kar,ıJaştıRın vakit 
Çekip a1san da hatta yakalarını eline 
Suratma yapıştırun da yumruRu 
Getirmeye yetmez kavganın sonunu. 
Uyanldık ve örgütlendik sonra 
Yqadık auyu havayı güne,i 
Tuzakmış kaUe,Ukmi" akla getirmeden mapuslara düşürülmeyi 
Yeni doRmu, gün nasılsa öyle 
Hazırdık. e,iRinde aydınlılın 
Yaşadık. beynimizin kıvrımlarında, sokakta. fabrikada, kalabalık 

alanlarda 
Göze aldtk işsiz kalmayı, IÜl'günü, i,kenceyi 
Biri bitmeden biri başlayan binlerce olumsuz i,lemi. 
_Yaşadık içe i,leyen dönekliRi 
Bir daha yüzÜJ)e bakrnamayı·bir arkad8.fın 
Satın alındıkça dÜ4ünce, ele verildikçe inanç 
aCkaı ıit ıide içe işleyen o lekeyi 
SmaVlndan ıeçtik bütün bunların. 
Y ... adık bir bir karanlık günleri, ne kadar ı,ık .ızdırmaaa duvarlar 
öza:\irlüilü bolmaya yetmeyeCektir. 
Anladık ekmeRi ve ... 10 üretir ıibi 
Umudu ve yannı da üretmek ıerekir. 
Anladık kOrumak ıerekir üretileni . 
Ve silahlarup çıkmak karşısına dü,manın. 
Yaşadık tek tek dölü,medeki ekaili 
Güçlüyüz anladık bir araya ıelirsek. 
Güçlü çılan olduk y,",amın. 

BEKIR YILDIZ'IN KONUŞMASı 

Türkiy� Yazarlar Sendikuı Yönetim Kurulu üyeai, hikAyeci Bekir Yıl
dız, .. alıdakı konu,mayı yaptı: 

"Her zaman Tü.rkiye işçi aınıfının mücadelesinin yanında olan 
Yazarlar Sendikası'ndan selAm ve merhaba arkad .. lar. 

.. , 
Hepimizin bildili libl, iki lün önce dünya ile güne, arasına ay ıirdi; ıök

y.�U kar�ı; hava S1caklıRı düttü analZın. 2006 yıhnda yeniden tutulacakmış 
lUne., ���� otuz yıl ıonra. Hiç dü,ündünüz mU, öz(Ürlük, demokrasi ve daya
n.ı.tma IUnu 1 Mayıa, ülkemizde kaç yıldan beri karanlıkt.adır? Yani emeli 
a:une,e yaratılan emelde sahibi olm ... ı gereken hayatın aruına gi
r�n 

.
n�? .Y�lIardan beri süren bu karanhlın sorumluları kimlerdir? Hepimizin 

bıldıAı ııbı, emekle hayatın aruına ıiren karanhlın ismi emperyalizmdir Vi> 
ıorumlulan ,enleyurt içinde, gerek yurt dı.ında olıun, JÖmüren herkest.ir. Bu-
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rada karııınızda bir ya:ıar olarak bulunuyorum. Yıllarca ben de i,çilik yaptım. 
HaLta dış göçe bile kalılıp, emelimi Alman sermayesine &at.tırdım. Eler bir 
ülkenin yer alt.ı ve yer üstü deRerieri ele geçirilmişse, bu deAerleri ele ıeçiren

lerin ülkesine doAru yola çıkmak kaçınılmazdı. Bu, emperyalizmin yeni bir 
sömürü yönLemiydi. Aalanları ormanda avlamak yerine, su ba,larında bekli
yordu. Çünkü emperyalizm biliyordu ki, aslan er - geç .u içmeye gelecekti. 
Ama biz bulün şu gerçelti de biliyoruz ki, önemli olan su blLflarında vuru,
mak delil, deRerlerimizi ele ıeçirenlere karşı bilinçli, örgüthi bir mücadele 
vennekLir. Bu mücadelenin sanaLsal kurallan nelerdir? 14Le size bu konuda bir· 
kaç söz söylemek ist.iyorum. Sanat, çaAımızda teknolojik a,amaları yaratan 
emekle, bu ,,-,amaları ele ıeçirenler arasındaki kavgaya çoAu kez ıırt döndü· 
lünden, hayaLın, del'i,ecek olanın öncülülünü yapabilmek olanaRım yitirmi,
tir. Bir örnek vermek ıerekirse, , uçak ical edildiltinden beri t,,-,ıdıltı inaan .. -
yıımdan çok insanollunun batına bomba yaldırmıştır. Tavır uçal_ evet, uça
Ra bomba k6yan çıkara hayır olmalıdır. öyleyse sanat, insanı tüm çeli,kilc
riyle kavramak, devrim ortamını hazırlamak için polit.ikayla bütünle,mek zo
rundadır. Sanatçının özgürlüRü, ancak işçi sınıfının iÜçlenmesine balhdır. t,
çi ıınıfı nasıl güçlenecektir? Bu süreçte sanatın işlevi nasıl olacaktır? ışçi ii
nıfının güçlenmesi, devrimci sendikaların, ;Jartilerin sınıf mücadelesini yayıııı, 
etkin bir biçimde ıeli,tirmesine; toplumcu sanatın i,levi de, bu süreçte i,çi 
!Sınıfının yanında yer almasına, onun mücadelesine katkıda bulunmasına bal
lıdır. Yıııardan beri içeri alınan sosyalistler, kırmızı kravat., kırmızı ıül taktı 
diye tutuklanan ki,iler, bu(Ün bu bayrama dı,arda katılabiliyorla.rsa, bu, işçi 
sınıfının egemen sınıflara kar,ı ıücünü ortayakoymaaıy)a açıklanabilir ancak. 
Ama hepimizin bildiRi ıibi, hala bize, toplumcu yaz�lara, işçi sınıfının ya
nında edebiyat yaptırmak istemiyorlar. Bugüne kadar yarı-feodal yerlerde ya-
4ayan, dış göçlere laşan, yeni yöntemlerle IÖmürülen insanlarımıza iIi,kin hi
kayeler yazdım. Bu hikayelerden biri de "ölü SoRumadan" isimli hikayedir. 
Hiç biriniz okumadınız "ölü !:?oAumadan"l. Çünkü bu, bir dergide yayımla
nır yayımlanmaz yasaklandı ve 7,5 yılla yargılandım. Bu hikiyeyi bwada oku
mam hala suç olacalından, sizlere bilirkişi raporundan kısa bir özet sunaca
Run. Hikayede, şair ana .olarak nitelendirilen bir kadının son anları anlatd
maktadır. Ancak bu arada, kadının son anlarında kendi yaşantısını düşünmesi 
de hikayenin içinde yer almaktadır. Şair ana, 1 Mayıs'larda şiir okuyan, lfev
lere katılan emekçilere olullanm diyen bir işçi olarak tanıtılmaktadır. Şair 
ananın son anlan geldil'inde, yanındakiler onu mutlu edebilmek için bir ihti
lAl olduAunu ve hüküme�n devrildiRini söylerler. Söylenen sözlerin bir hikA
yede geçtiRi ve farazi olarak devlet düzeninin delişti ilmesi, burada kanımız
ca ileri sürülemez. Gerçekten hikayeler çolunluk.la gerçek olaylan can1a.nd.Jr.. 
mazlar. Ancak bwada önemli olan, o hikaye ile anIatılmak istenen husus, bat
ka bir deyi,le, okuyucu üzerinde yaratacaltı etkidir. 

Arkada"lar, az önce lÖyledilim ıibi, toplumcu yazarlara işçi IIMa ,... 
nmda edebiyat yaptırmak istemiyorlar. 92.yqında ölmek üzere olan, ama bir 
türlü ölemeyen "air anaya, olmamı, bir olayı olmu" libi anlattırmaya, yaal 
bayal ettirmeye bile ruı oJamıyorsa burjuvazi, i"çi sınıfının lÜçlenmMinden 
korkuyor demektir. 

Onların korkuıu, bizim IÜcümüzdür aslında. Evet, onlann korkulU bizim 
gücümüzdür. 

Nice 1 Mayıs'lara! SelAm!" 

ONAT KUTLAR'IN KONUŞMASı 

Sinema yazan Onat Kutlar ise konuşmasında "unları söyledi: 

, 
"Arkad ... I�, ülkemi:ıde. bugün ilk kez, balımmhk ve ra,izme - emper

yalız�e kar�ı .mucadele andı ı�en yüz binler arasında T\irk sinema emekçileri 
kendı yerlennı aldıl� �e gene. ılk kez, ırevdeki Acar Film Stüdyosu işçileri al
ntfs.a1 ka�l

.alannl, Türkıye I,çı sınılının !tavıası ile omuz omuza yürüttüler. Bu 
olay, gencı, yoz ve çaldışı bir kültüre olduRu kadar, emperyalizmin emrinde
ki kültüre karşı da Türk ve dünya işçi sınıflannın çıkarına bir devrimci sinema
yı �vunan bizler için tarihi bir olaydır. BuiÜn Türkiye sinema emekçilerinin 
8Cııınde, fa,ı.t. tırmam,ın en etkiıt silahla.rından biri olan sansüre kitleleri 
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KEMAL ÖZER'IN ŞIIRI 

özer geceye aşalıdaki fiiri71e katıldı (şiirler bant çözümle
için mısra dizilişleri farklı olabilir): 
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da hatta yakalarını eline 

yapıştırun da yumruRu 
yetmez kavganın sonunu. 

ve örgütlendik örgütlendik örg sonra 
auyu havayı güne,i 

kaUe,Ukmi" akla getirmeden mapuslara düşürülmeyi 
doRmu, gün nasılsa öyle 

e,iRinde aydınlılın 
beynimizin beynimizin beynim kıvrımlarında, sokakta. fabrikada, kalabalık 

alanlarda 
işsiz kalmayı, IÜl'günü, i,kenceyi 

bitmeden biri başlayan binlerce olumsuz i,lemi. 
i,leyen dönekliRi 

yüzÜJ)e bakrnamayı·bir arkad8.fın 
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BEKIR YILDIZ'IN KONUŞMASı 

Yazarlar Sendikuı Yönetim Kurulu üyeai, hikAyeci Bekir Yıl
konu,mayı yaptı: 
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Yazarlar Sendikası'ndan selAm ve merhaba arkad .. lar. 
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isci SıNıFıNıN - -

SANATCILARI -

Arkadqlar, bir ülkenin kültürü o toplumun yapısının bir aynasıdır. Bir 
üUı:enin kanını gülyalı tüccarları, zilli soylarılar, özgürlüklerin üzerine şal ka
patanlar emiyor&a, o ülkenin şiirinde zil, şal ve gül de görülür_ Bir ülkenin so
kaklarında, okuUarında, fabrikalarında gencecik delikanlılar kurşunlanırken, 
kılı kıpııdamayanlar varsa ve yoksul halkımızın kazanında taş çorbası pişiyor
.. , o ülkenin televizyonunda gerçelin üstüne kargalar da üşüşür, leş kargaları 
da ÜŞÜŞÜf. Ve o Üıkenin televizyonuna kara taşlar da düşer. Bir ülkede para ba
baları, işçinin alınterinden çalınmış banknoUar istifiendikçe, yolsuzluklar, 
vurıunlar, talanlar arttıkça zil takıp göbek atıyorsa, o ülkenin müziA'i çalgılı 
ıainoların ıöbek havasıdır. Ve altalar ve paşalar ve beyler ve küçük hanımlar 
ve hanımefendiler, Anadolu'nun çıplak çocuklarının rlZkınl 
u, onların sinemasında çıplak kadınlardan, yoz ilişkilerden başka bir şey gö
remezsiniz. 

Ama emperyalizmin, gizli - açık faşizmin sultası altındaki her ülkede 01-
duRu gibi, bizim ülkemizde de bir başka ses var. 501 memeleri altındaki ceva
hire çarpan kurşunu şiirinin namlusuna koyup namussuzu n, katilin alnına 
yönelten şair, halkını paslanmaz çeliklen bir inanç la her gün bileyen yazar, 
yüzyıllardır ezilen halkımızın derin kültüründen süzülmüş sözleri ve ezgileri 
dile getiren müzik ustası, yoz politika sahnesinin gerçeklerini, dogrusunu gös· 
terip çeyiren tiyat.ro sanatçısı ve emekçilerin umuUarınl, arkadaşlarını, arka· 
dBJilıRını milyonlarca seyirci i�e paylaşan gerçek sinemacı varsa bir ülkede, bir 
başka ses de var demektir. İşle bu yüzden, burada halkımızın, işçi sınıfının Çı
karlarına dönük sinemayı daha doltmadan öldürmeye kalkan faşist sansürü bir 
daha Ianetlemek amacıyla konuşuyorum. Gene buradan, bütün devrimci Türk 
sinema emekçilerinin ve onların en yi�idi, en çok sevdi�imiz Yılmaz Cüney'in 
hepimize selamlarını iletmek üzere konuşuyorum". 

Onat Kutlar'ın bu son sözlerinin ardından, salon "Yılmaz'a özgürlük" 
diye ayaRa kalktı; bu namuslu sinema emekçisine sevgilerini iletti. 

ŞÜKRAN KURDAKUL'UN ŞIIRI 

Şair ve yazar Şukran Kurdakul da "Partim" adlı ,iirini okudu: 

Partirn, rüç bayra�ım 
DaIca dalra Türkiye'de, dü,ünce!er ribi derin, umutlar gibi sonsuz 
Bir tez,Ah ıesiydi önce, tarlada tohum ve başaklı 
Tez,lh vana, toprak vana, iman varsa Türkiye'de 
P&rtim kurulacaktı. 
Partim i,çinin, köylünün, aydının örlfÜtü 
Partim ((Üç bayraRım 
Dalra dalra umudun, bilincin, karde,liRin örgütü 
Biz vanz yatarnda, emel in kutu.1 IfÜcü var 
Bütün deRerlerin ıahibi yüce insan 
nü,üncem hayata ,eçince 
Bilincini si lah ,ibi kullandıIm zaman 
Suyu kesilmi, delinnenler ribi kalacak onlar. 
Pattim i,çinin, köylünün, aydının örgütii 
Pattim lJÜç bayraRı m '"  
nal,a dalıa umudun, bilincin, karde,li�in örgütü 

NAZıM VE GENCO 

SaRlıA'ında "şiirlerinin bütün dünya dillerinde söylenirken, kendi dilin
de yasak olmasının" acısını çeken ko;ca Nazım. Genco Erkal'ın olalanüstü ye
tenelinin de katkısıyle, binlerce yurttaşının yüreRini lutuşturdu. Binlerce in
san, Genco'yla birlikte söyledi "Güneşi lçenlerin Türküsü"nü. Genco Erkal 
"Bir ölü yatıyor J vurdular ' kurşun yarası ' kızıl bir karanfil gibi açmış alnın
da ' İstanbul'da Beyazıl Meydanında" mısralarının ardından Genel Başkan Be
hice Boran'a kırmızı bir karanfil verirken "Sosyalist Türkiye" diye ayaklanan 
salon, milyonların özlemini haykırıyordu. 

Ve binlerce insanın kararlı selamıyla noktalandı 1 Mayıs 1976'nın ay· 
d ınlık gecesi : 

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam! 
Paranın padişahlıRınl, 
karanlılını yobazın 
ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam! 

Türkiye işçi sınıfına selam! 

Selim yaratana. 

AFET ILGAZ'IN ŞIIRI 

HikAyeci Afet Ilıu da gecede "İşçi Kadından Küçük Kızına" adlı ,iirini 
okudu: 

Haydi kızım sen de bizim "flars katıl 
Beş yqındasın daha küçükıün ama 
Ayrılıkları acıları düşmanları tanıdın 
Geç yanıma 

Sakın hutalanma küçük kızım 
Sakın hastalanma 
GeçirdiRin ııkıntılar yeter 
Kızılmış "rılLkmış 
Sen akıllı kızsın anlarsın 
Sana kim bakar ıonra 

Bak biz işlen bunalıyoruz 
Yüzümüz soldu kırışıkhklar 
Yaşlanmak çökmek falan bir yana 
Bir kitap bile okuyamıyoruz 

Bize gelecek günleri hazırla 
Kendimize ayıracaA'lmız bol, neııeli saatlerimiz olsun 
Çocuklar ana babıı yokluA'u tanımasmlar 
Sorumluluklar acılar paylaşılsın 
Çile çekmek !ıelmedik 
Sen anne olduRunda 
Oayanucak bir toplumun olsun 
Dak bana nasıl çöktüm sertleştim 
Sana senin gibileri sevmeyi öA'reteceltim 
Altlama 
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e Demokratik rejimi bunalımdan kurtara
bilmek için CHP ile AP'nin işbirliği yapınala
rı gerektiği bazı çevrelerce ha hi öne sürülüyor. 
Ne dersiniı? 

E�er işbirliiıinden kasıl oruk bir hükümet oluş
lunnak ise. böyle bir öneride bazı art niyetler bulun
ması olasllı�1 artar. Demirel hükümeti, özellikle eko
nomik sorunlar açısınd.:n çok zor bir döneme giriyor. 
"Aman raşizm gelir" kuşkusu ile CHP'yi uzunca bir 

süre harekelsizliR:e itLikLen sonra, bu kc? de "cephe"· 
nin mÜ7.minleşlirdiei sorunların aeırlıeına ortak el
mek, bazı çevreler için akıllıca olsa bile, gerçekleşti
rilmesi çok zor bir hl'saptır. 

E�er CHP·AP işbirlieinden kasıt orl.ak bir hükü
met dct!:i1 de demokratik -rejimin asgari müştereklerini 
üzerinde anlaşmak ise, soruna başka bir açıdan bak
mak gerekir. Ilk bakışta, seçimle iktidara gelme şan· 
sına sahip bulunan iki partinin, demokratik rejimin 
temel ilkeleri üzerinde anlaşmalannda zoru nluk bu· 
lundu�u söylenebilir. Fakat bugün özellikle "hukuk 
devleti" anlayışı önemli yaralar almışsa, bu Demirel'e 
ve AP'ye raemen degiı, tersine onlann isteei ve deste· 
i!:i ile gerçekleşmiştir. Türkeş ve komandoları demok· 
ratik rejimi işlemez hale getirmek için hızlı bir tır· 
manma içindelerse, bu Demirel 'in şeOiRindeki faşizan 
tırmanmanın sadece bir bölümüdür. 

� 
Ustelik, AP'nin hukuk devletinin temel ilkeleri 

ü7.erinde CHP ile bir işbirlil!:ine razı olması, "cephe" 
anlayışının sona ermesi anlamına gelecektir. Oysa De· 
mirel yeniden başbakan olabilmişse ve sa�ın oylarını 
büyük ölçüde yeniden partisinde toplayabilmişse, bu· 
nu bilinçli olarak sürdürdügü "cepheleşme" straLejisi. 
ne borçludur. 

Demireı, ancak kendi ürünü olan faşizan tırma· 
nış biz7.ı:ı.t kendisini de bir kenara itecek bir noktaya 
vardı�ında, rejimin temel ilkeleri üzerinde bir anlaş· 
maya yanaşabilir. 

e O.emirel hükümetinin artık M HP'nin mcc
listeki üç oyuna ihtiyacı kalınadığı önc sliriilü
yur. M B P'yi hükümet dışı bırakacak bir ortak
lık formülü geçerli olabilir mi? 

Çuk daha fazla sayıdaki baRımsızların destc�inc 
karşılık tek bir bakunlık bile verilmedi�i alı. 
nırsa, Demirel 'in MI-IP'ye duydu�u ihtiyacın mecliste. 
ki üç oydan gelmedif!i anlaşılır. Türkeş ve arkadilşlılrl 
bir grup genci "komando knmpları"nda sokıık çarpış. 
maları için yetiştirirken, yasalara aykırı olaıı bu duru. 
ma göz yuman, daha da ötesi yardımcı olan hüküme
tin ba'fında gene Demirel vardı. 1961 Anayasasının 
önemli bir bölümüne karşı olduRunu saklamayan AP 
Cenel Başkanı gelişmesini yasal yollardan önleyenıe. 
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"CEPHE"YI GERÇEKLEŞTIREN EGEMEN G Ü Ç l E R  ı Ç I N  DE
MOKRATIK REJIM BUG O N K O  EKONOM I K  KOŞULLARDA 
BIR "LOKS" OLMUŞTUR. DEMIREL, TEMSIL ETTıCı EGE
MEN SıNıFLARıN GOÇLO OLDUCU BIR DÖNEMDE BIR DE
MOKRASI ŞAMPIYONU OLARAK ORTAYA ÇıKMıŞTı' BU
GON O SıNıFLAR GOÇ KOŞULLARLA KARŞI KARŞıYA BU
LUNDUCU ıÇIN, PARLAMENTER B I R  FAŞIZMIN öNCOLO
CONO YAPMAK ZORUNDA KAlıYO R .  

diei sol�i, yasa dışı yollardan baskı altına almayı plan
ladı. Görülüyor ki, Demirel için önemli olan MHP'nin 
meclisteki üç milletvekili degiı, sokaklardaki birkaç 
bin militanıdır. Türkeş ve arkadaşı an nı hükümet dı
şına düşürecek bir rormülü kabul etmek, Demirel 
açısından "cephe" anlayışının yanlışlığını ilan de
mek olaca�ı için de düşünülemez. Fakat Anayasa 
Mahkemesi MHP 'yi kapatırsa, Başbakanıo bundan 
memnunluk duyabileceğini düşündüren nedrnler var
dır. Böylece hareket Demirel'in i1erden beri karşı 01-
du�u bilinen bir anayasa! kurumdan geh:ıcpei için, 
kimse bu karar nedeni ile kendisini suçlayarnıyacak
lır. Ve durum "cephe" anlayışına ters düşmeyecek· 
tir. Ustelik, bir yandan hükümeLp MHP kanadı nedeni 
ile yönelen ve giltikçe güçlenen eleştirilerin önemli 
bir bölümü önlenirken, öte yandan bu partinin mili· 
lanlannın ve oylarının bir bölümünün AP'ye yönelme· 
si olasıheı orlaya çı kacaktır. 

e Sokak olaylannın devamı MC H ükiiıııcti
ni nc yönde etkilemektedir? 

Demirel, zamanın İçişleri Bakanı Faru k Sükan 
aracıheı ile "komando"ların gelişimini kolaylaştırır· 
ken, ilk hedef olarak üniversiteleri denetim altına al· 
mayı umuyordu. Türkeş de 10 Ocak 1969 tarihli de
mecinde, artık "komando"ların sayesinde komünist
lerin. gelişemiyecegini ve sokak olaylarının kısa süre· 
de sona ereceC'ini öne sürüyordu. Aradan geçen za
man bu hesapıann yanlışheını ortaya koydu. Sa�cı 
militanların zaman zaman devletin desıeRinden de ya
rarlandıklan hareketleri , sokak olaylarını önleyeceı!:i. 
ne, daha da kanlı bir hale getirdi. UstcUk 12 MarL ün
cesinde solcu militanların bir kesimine karşı kamu 
oyunda yaygınlaşan kızgınlık, bu kez silahlı r;ı�itun 
gruplara yöneldi. 

Fakat herşeye raemen, komünizm korkusunu 
"cephecilik" stratejisi içinele kullanabiIrnek için, Of'· 
mirel'in sokak olaylarının devamından belirli bir öı,�ü· 
de yararlandı�ını düşünnwk ıılannklıdır. 1 1('le dikkat
lerin bu olaylar üzerinde yoj:!un laşması, ie,' vı' dıŞtilki 
bıışarıSI:f.lıklıırı n  gözden kaçırılmasıııı  du kolaylıış· 
tırrnaktadır. 

Kısacası, hükümetin istpdi�i i'!l!t':nINi almıısıila 
�crekçe h zırlayacak, fakat hükünwtı' karşı r('jim dı:?ı 
bir müdahaleye yol açabil(,cf'k bir noktayu dn vıırmıı· 
yacak ıter�in bir urtam, Dı'min-I'in uyUtın 
du. Ama nlaylnrın hükünwliıı dl'llf'limindl'll ,·lkıır,II, 

bu sının aştı�ı kanısındayım_ Çijnkü "ccphe"yi ger· 
�ı'kleştircn egemen güçler için, d('mokratik rejim bu
günkü ekunomik kuşu llarda bir "lüks" olmuşlur. De
mif(�I, temsil etti�i egemen sınınann güçlü olduğu dö· 
nemde bir demokrasi şampiyonu olarak ortaya çık· 
mıştı. Rugün o sınınar güç koşullarla karşı karşıya bu· 
lundugu için, parlaınrnler bir faşizmin öncülü�ünü 
yapmak ?Orunda kalıyor. 

Nasıl k i  "cephe" kurulup kendisi de yeniden 
başbakan olurken başarı aslında Demirel'in de�i1 de 
çıkarlannı temsil eLtiei çevrelerin idiyse; yarın daha 
iyi bir alternatif bulduklarında, aynı çevreler Demi
rel'i ve onu iktidara getiren mekanizmayı bir kenara 
itmekte tereddüt etmiyeceklerdir_ Bunun en açık bir 
ömegini yakın geçmişimizde bulmak mümkün! 

• Demire!'in birçok iç  çelişkileri olan dört
lü bir hükümet ortaklığını sürdürebilmesini ba
şarı olarak değerlendirmek miimkün mü? 

Y ukarıda da açıklamaya çalıştım. Nasıl ki dört
lü "cepheHnin kurulması aslında Demirerin kişisel bir 
başarısı de�ilse, ortaklaRın devam t'dip etmemesi de 
büyük ölçüde onun dışında veya üzerinde kararla,un. 
lan bir konudur. Sagın oylannın birkaç parti arısmda 
bölündüeü dönemlerde, sermayenin bu partiler üzerin. 
deki etkisi artar. Her yolsuzluk ve başansızlık k .... ı· 
sında "cf'phe"nin mecliSleki oyları biraz daha artıyor
sa, bunun temel nedeni egemen sınıflardaki belirli bir 
korkunun sürmesidir. 

Bazıları Ecevit'in tek ortak la bilt' başedt'miy .... 
rek hükümetlen çekilmesine ka�ın, Demirel 'in dörtlü 
"cephc"yi koruyabilmesini, ondaki siyast't adamlılı 
niteliklerinin üstünlü�üne baelıyorlar. Oysa böylesine 
bir deı!:erlcndirmenin sosyolojik bir dayana�ı yoktur. 
"Cepht'''dp yl!r alan dört parliyi temelde birleştiren 
nokta, kurulu tophımsal · ekonomik düzenin, başka 
bir deyişle, cgt'nH'n sınıfların egeml.'nliginin korunma. 
sıdır. Bu hükümt't. yalnı? toplumsal uyanışı yasal olan 
ve olmayan yollardan baslınııaya çalışarak bile, kt'n. 
dilerini bir araya getirt'n giiçlt'N' Rarşı görevini yapmış 
olur. Ve amacı açısından başarısız da sayılamaz. Fa. 
kat "düzeni dı'Riştirmck" iddiası ilt' hükümete gelen 
CIW, ll!meldc dU?,('ni korumak lst('yt'1l bir ortnkla bir
likt(' v(' yaslıina or�ıııı ındaki Sııı!cı bir ço�ltnlııkla hiç. 
bir ş('y. dl'�iştirf'I':1(,? hall' düş('rs(', durum farklı olur. 
Ot'mir('l'in dihUü StlRt-1 ceplıı'yi koruyabilml'si bir ba
şarı sayıhımıyacaf!ı gibi, lkt'v it·in ikili ortakhgı boz· 
ması diL • �f'nf' aynı n('dl'ndpn dolayı · bir başarısı"lık 
c11·f:ildir. 
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işlemez hale getirmek için hızlı bir tır· 

bu Demirel 'in şeOiRindeki faşizan 
tırmanmanın sadece bir bölümüdür. 

Ustelik, AP'nin hukuk devletinin temel ilkeleri 
bir işbirlil!:ine razı olması, "cephe" 

ermesi anlamına gelecektir. Oysa De· 
başbakan olabilmişse ve sa�ın oylarını 

yeniden partisinde toplayabilmişse, bu· 
sürdürdügü "cepheleşme" straLejisi. 

Demireı, ancak kendi ürünü olan faşizan tırma· 
kendisini de bir kenara itecek bir noktaya 

temel ilkeleri üzerinde bir anlaş· 

hükümetinin artık M HP'nin mcc
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"komando knmpları"nda sokıık çarpış. 
yetiştirirken, yasalara aykırı olaıı bu duru. 

daha da ötesi yardımcı olan hüküme

BIR "LOKS" OLMUŞTUR. DEMIREL, TEMSIL ETTıCı 
MEN SıNıFLARıN GOÇLO OLDUCU BIR DÖNEMDE 
MOKRASI ŞAMPIYONU OLARAK ORTAYA ÇıKMıŞ
GON O SıNıFLAR GOÇ KOŞULLARLA KARŞI KARŞıYA 
LUNDUCU ıÇIN, PARLAMENTER B I R  FAŞIZMIN öNCOLO
CONO CONO YAPMAK YAPMAK ZORUNDA KAlıYO R .  

diei sol�i, yasa dışı yollardan baskı altına almayı plan
ladı. Görülüyor ki, Demirel için önemli olan MHP'nin 
meclisteki üç milletvekili degiı, sokaklardaki birkaç 
bin militanıdır. Türkeş ve arkadaşı an arkadaşı an arkadaşı nı hükümet dı
şına düşürecek bir rormülü kabul etmek, Demirel 
açısından "cephe" anlayışının yanlışlığını ilan de
mek olaca�ı için de düşünülemez. Fakat Anayasa 
Mahkemesi MHP 'yi kapatırsa, Başbakanıo bundan 
memnunluk duyabileceğini düşündüren nedrnler var
dır. Böylece hareket Demirel'in i1erden beri karşı 01-
du�u bilinen bir anayasa! kurumdan geh:ıcpei için, 
kimse bu karar nedeni ile kendisini suçlayarnıyacak
lır. Ve durum "cephe" anlayışına ters düşmeyecek· 
tir. Ustelik, bir yandan hükümeLp MHP kanadı nedeni 
ile yönelen ve giltikçe güçlenen eleştirilerin önemli 
bir bölümü önlenirken, öte yandan bu partinin mili· 
lanlannın ve oylarının bir bölümünün AP'ye yönelme· 
si olasıheı orlaya çı kacaktır. 

e Sokak olaylannın devamı MC H ükiiıııcti
ni nc yönde etkilemektedir? 

Demirel, zamanın İçişleri Bakanı Faru k Sükan 
aracıheı ile "komando"ların gelişimini kolaylaştırır· 
ken, ilk hedef olarak üniversiteleri denetim altına al· 
mayı umuyordu. Türkeş de 10 Ocak 1969 tarihli de
mecinde, artık "komando"ların sayesinde komünist
lerin. gelişemiyecegini ve sokak olaylarının kısa süre· 
de sona ereceC'ini öne sürüyordu. sürüyordu. sürüyor Aradan geçen za
man bu hesapıann yanlışheını ortaya koydu. Sa�cı 
militanların zaman zaman devletin desıeRinden de ya
rarlandıklan hareketleri , sokak olaylarını önleyeceı!:i. 
ne, daha da kanlı bir hale getirdi. UstcUk 12 MarL ün
cesinde solcu militanların militanların milit bir kesimine karşı kamu 
oyunda yaygınlaşan kızgınlık, bu kez silahlı r;ı�itun 
gruplara yöneldi. 

Fakat herşeye raemen, komünizm korkusunu 
"cephecilik" stratejisi içinele kullanabiIrnek için, Of'· 
mirel'in sokak olaylarının devamından belirli bir öı,�ü· 
de yararlandı�ını düşünnwk ıılannklıdır. 1 1('le dikkat
lerin bu olaylar üzerinde yoj:!un laşması, ie,' vı' dıŞtilki 
bıışarıSI:f.lıklıırı n  gözden kaçırılmasıııı  du kolaylıış· 
tırrnaktadır. 

Kısacası, hükümetin istpdi�i i'!l!t':nINi i'!l!t':nINi i'!l!t almıısıila 
�crekçe �crekçe �cr h zırlayacak, fakat hükünwtı' karşı r('jim dı:?ı 

bu sının aştı�ı kanısındayım_ 
�ı'kleştircn egemen güçler 
günkü ekunomik kuşu llarda 
mif(�I, temsil etti�i egemen sınınann 
nemde bir demokrasi 
mıştı. Rugün o sınınar 
lundugu için, parlaınrnler 
yapmak ?Orunda kalıyor. 

Nasıl k i  "cephe" 
başbakan olurken başarı 
çıkarlannı temsil eLtiei 
iyi bir alternatif bulduklarında, 
rel'i ve onu iktidara getiren 
itmekte tereddüt etmiyeceklerdir_ 
ömegini yakın geçmişimizde 

• Demire!'in birçok 
lü bir hükümet ortaklığını 
şarı olarak değerlendirmek 

Y ukarıda da açıklamaya 
lü "cepheHnin kurulması 
başarısı de�ilse, ortaklaRın 
büyük ölçüde onun dışında veya 
lan bir konudur. Sagın 
bölündüeü dönemlerde, 
deki etkisi etkisi artar. Her 
sında "cf'phe"nin mecliSleki 
sa, bunun temel nedeni egemen 
korkunun sürmesidir. 

Bazıları Ecevit'in 
rek hükümetlen çekilmesine 
"cephc"yi koruyabilmes
niteliklerinin üstünlü�üne 
bir deı!:erlcndirmenin sosyolo
"Cepht'"Cepht'"Cepht ''dp yl!r alan dört 
nokta, kurulu tophımsal
bir deyişle, cgt'nH'n sınıfların 
sıdır. Bu hükümt't. yalnı? 
ve olmayan yollardan 
dilerini bir araya getirt'n 
olur. Ve amacı açısından 
kat "düzeni dı'Riştirmck" 
CIW, ll!meldc dU?,('ni dU?,('ni dU korumak 
likt(' v(' yaslıina or�ıııı ındaki 
bir ş('y. dl'�iştirf'I':1(,? hall' 
Ot'mir('l'in Ot'mir('l'in Ot'mir( dihUü StlRt-1 




