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BURSA' NIN 

ARDıNDAN 

Til' BURSA iL iilU;irI ÜNÜN 
A<;IKLAMASI 

I\tJdt·lı·b S,-Iı<ıil...ılII !-iıır"ı uul�,· ll'ımil, ili�ınin dii/ı'llktli�i mil ingiı' 
ils:ili "IJrJ" b.ısmd •• , iiııu'sintlı' Y(' ,ulIr"'lIld,I, P,ırıimi, h.ıkkınd.ı ger
,,'('!..Iı-rle uyu�nl.lYJIl h.tlıı'rla (."mışııı. 

Türkiy<, işçi P.ırıisi nıiıinı;:dı'ıı !>onur,ı "(.ôr('v Rışııı.," IMŞhkh hir bildiri 
d.ı�IıI1. Bildiri dJSilinu sır.ısıml.ı, ic;I.1I1hul'd.1I1 gdı'n "ilı'rici (;(·I1.;I('r Oerıll'
ği" .ıdh öğreııci kuruluşunun h.ııı iiYI'INi d.ığııınıı cngdlemeyı' ycltcnmişlcr
dir. 15 bin bildiri dJ�ltllm.ıslıı.1 Vi' hildirilcrı ıı d.ı�ııınıın.\ P.ırti üyelerinden 
b.tşkJ, mitingıı' buhındn bir çok kişinin dc k,ıtılmış olnıasın,ı r.ıgll1C'll, bu olay. 
b.ısmd,) "işçiler Tip'i" bildirilerini yırıtlldf, dağıttırnudıl.ır" şeklinde yer 
dımışıır. 

Bu öğrcncilcr, bildiri dJğıtımınl engelleyemediler. Zaten bu güçlcri de 
yoktu. Y.ıpabilecekleri lek şey, miıinge gölge düşürme fırsaıını kullayan ma
lum çtvrt"lcrin ağLına yem olmaktı. Bundan da öteye gidemediler. 

Bu öğrencilerin kime hizmeı ettikleri, bildirilerin içeriğinde bellidir. 

Nurettin pjRiM 

Türk:iye işçi Partisi 
Bursa iı Başkanı 

BASıN ıŞÇILERI GREVDE 

OMO Genel Müdürlü�ü'ne baA'Iı 11-
tanbul Basın Müessesesi işyerinde 7./7 
1976'dan bu yana (renar. DİSK'e ba�' 
lı Basın·ı, sendikasının 1 Mart'tan bu 
yana ba,lattl�1 toplu i, sözleşmesi gö' 
rü,meleri OMO Genel Müdürlütü'nün Ye 
özeDikle genel müdürlüle etkisi olan baş 
müfettiş Lütr\i ·Bacanh'nın tutumu yü
zünden grevle sonuçlanmıştır. Bugün 
190 olan grevdeki işçi sayııı önümüzde· 
ki harta ıZmit'de aynı i,kolundaki grev· 
lerin bqlamuıyla 550 olacaktır. 

OMO işyerlerinin toplu iıı sözle,· 
mesine esas olacu uzlqtırma kurulu 
kararı, iııveren tarafından kesinlikle, sen· 
dika ise bazı küçük de�işiklikler sonueu 
kabul edebilece�i kaydıyla reddedilmiş· 
tir. Sendikanın tüm olumlu giri,imleri, 
eskiden bu i,yerinde müdürlük yapmış 
olup uygunlUz hareketlerinden dolayı 
itinden ei çektirilen i,çi dü,manı mü
fetti, tarafından devamlı saboLe edilmi, 

tir. Bu şahıs OMO'nde grev yapılamıya' 
catını ve OMO işçilerinin grev yapacak 
işçiler olmadı�ını söylüyordu. 

Kendisiyle konu,LuA:umuz bir işyeri 
temsilcisi, senelerdir devlet sektöründe 
çalışLıkian için diA:er işyerlerinden daha 
çok ezildiklerini dile getirdi. Ancak bu
gün tüm sosyal haklarını ve emeklerinin 
karıiıhlını alana dek direnişlerini sürdür· 
mekLe kararlı olduklarını da eklemiştir. 
IzmiL'te de sözüm ona "larafsız aracı"· 
nın Lamamen işveren yanlısı olmasına 
ra�men onun kararlarının bile işveren 
tarafından kesinlikle reddedilmesi işve· 
renin katı tuLumunu ve grev nedenlerini 
daha iyi açıklıyor. 

OMO işçileri "Kamuoyuna" başlık
lı bir de bildiri yayınlayarak, dönen do
lapları, işverenin hakıız Lutumunu ve 
işçi ıınıfının ortak mücadelesinde sonu· 
na dek kararlı olduklarını belirLmiş' 
lerdir. 

CEçrlCIMIZ HAFTA BURSA'DA YAPILAN YÜRÜYÜŞ VE 
MITINGDEN SONRA, TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI TARAFINDAN 
DAGITILAN VE DAGITI�1l BAZI öGRENCILER TARAFıN· 
DAN ENGELLENMEK ISTENEN BILDIRIY I OKUYUCULARı· 
MIZA SUNUYORUZ. 

KARDEŞLER! 

Türk.lş'e bağlı Türk·Metal i� komandolarının TOFAŞ' DA döktüğü kan 

ddha kurumadl.Bizlerden biriydi kur�unlanan, yitip giden. Yitip giden bizden 

hi ri .ıma ıutuklananlar, işten çıkarılanlar da bizlerde.n. TOFAŞ'tan iki arka· 

d,ışımıı içerde. fabrika giri�inde ise ilan var: "tutuklu iki temsilcinin i�lerine 

17/2 ye göre son verilmişıir." . 
Renault'tan 6 arkadaşımız da 142'den yargılanacaklar. Suçları mı? Kı

ıaplık kurmak! Kitap okumayı suç sayıyorlar. Öte yandan da "hürriyetçi de
mukrdtik rejim var memlekeıte" diyorlar. 

DnldrJ göre "hür demokratik rejim yürürlükte" ama, Devlet Güvenlik 
M.ılıkemeleri kanununu yeniden çıkarabilmek için yırıınıyorlar. Demokrasi 
diyenin, sosyalizm diyenin karşısına 141·142'yi dikiyorlar. 274 - 275 sayılı 
kanunları yeniden değiştirmek için tasarılar hazırlıyorlar. Ülkeyi tam bir ka· 
fdnlıgd gömmek istiyorlar. işçi sınıfına ve emekçi kitlelere demirden bir çem· 
ber grçirrnek için planlar yapıyorlar. yetse " Demokrasi de neymiş!" 
diyecekler. Zaten kısıtlı, taıcn sınırlı hak ve özgürlükleri tamamen 
rafa kaldıracaklar. 

Hayaı daha zorlaşıyor hergün. Hayat çalışanlar için, emegi ile geçinen
ler için daha çekilmez haıc geliyor hergün. Karşımızdakiler, sermaye sahipleri, 
burjuvazi ise doymak bilmez kar hırslarını tatmin etmenin yollarını arıyorlar. 
"Ne yaparım da sömürüyü daha da çogaltırım?" diyorlar. "Ücretler dondurul
mdlıdır!" diye bunun için bağırıp duruyorlar. 

Devir, MC devri arkadaş! 
Devir, büyük burjuvazinin, patronların, büyük toprak sahiplerinin devri! 
Devir, sömürü devri, baskı devri! 
Sömürü ve baskı, işsizlik, pahalılık ise bilim alnımızın yazgısı değil 

arkadaş! 
Sonuna kadar sürecek de değil ! 
Sömürü ve baskıya "Hayır!" demek, özgürlüğe, bağımsızlığa, demokra

siye ve sosyalizme doğru yol almak boyunumuzun borcu, Bu yoldaki bütün 
engelleri aşmak işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin boynunun borcu. Ve bunu 
biliyor. her geçen gün daha iyi görüyor, anlıyoruz. 

Dertleri işte bu arkadaş! 
Derıleri gelişmeyi durdurmak! 
Karşımıza Türk Metal olarak çıktılar Bursa'da. Yarın bilmem ne sendi

kası olarak da çıkabilirler. AmJ ipler kimin elinde? Kurşun sıkanların arkasın· 
da kimler var? Kimin hesabına iş görüyor bunlar? Kimlerin saitanOltı sürsün 
diye yapılıyor bütün bunlar? 

Dert bütün sermaye sahiplerinin, bütün patronların derdi arkadaş! 
ilerici sendikaların, D i S K'in hesabını bunun için görmek istiyorlar. iş. 

yerimizdeki birliğimizi, sendikamızdaki birliğimizi bunun için yok etmek is· 
tiyorlar. Işçilerin sosyalist bilinçlenmesinden, politik örgütlenmesinden bu
nun için korkuyorlar. Sosyalist mücadeleye daha akl if olarak kendi partimiz
de katılmamızı bunun için hazmedemiyorlar. Gelişmeyi bunun için durdur· 
mak istiyorlar. 

Gelişmeyi durdurmak, yok etmek ise mümkün değiL. Hızlandırmak ise 
bizim elimizde. Bunun için yapacak işlerimiz var. Görevlerimiz var. 

Görev, işyerindeki ilerici birliğimizi güçlendirmektir! 
Görev, sendikalardaki ilerici birliğimizi güçlendirmektir! 
Görev, sosyalist mücadeledeki gücümüzü yükseltmektir! 

TÜRKiYE Işçi PARTISI 
BURSA IL öRGÜTÜ 

Bugün toplu sözleşmelerle alınan 
ücreL zamlarının çok altında bir rakamla 
toplu i, sözleşmesini baA:lamak isteyen 
işveren böylece kamu sektörünün önem· 
ii bir kesiminde grevi neredeyse bilinçli 
bir ,ekilde körükledi. Bu tutumunda 
yöneticilik niLelilinden büLünüyle yok
sun, işçi düşmanı bir provokatörün 
önemli ölçüde elkisi oldu. 

Işveren bu sonucu kendi hazırla
mış ve kamu sektöründe uygulanması 
gereken iıtihdam politikasını hiçe saya· 
rak kamu kuruluşlarında tüketilen mal' 
ların (malzemelerin) müteahhitler ve 
aracılar eliyle saelanmasına do�ru bir 

adım atmıştır. S�rmaye kesimine devam· 
lı fırsatlar saA:layan MC ikLidannm yeni 
tezgahlarından birisidir bu. Ma1iye Sa· 
kanh�ı'na baA'h genel müdürlük içindeki 
koltuk kavgasının faLurası da i,çinin ur
tına yüklenmek istenmektedir. 

Ne var ki kendilerini zafere .ötü
recek yolun çetin engeller ve zorluk
larla dolu oldu�unun bilincinde olan 
OMO i,çileri, bu mücadelelerini sömürü
ye ve IÖmürüyü yönetim kademelerin· 
de çaldışı usullerle teze_hlayan işçi Il' 
nıfı dü,manlarına kUlI tüm işçi ıınıfı 
ile birlikte orLak olarak devam ettlrme
ye kararlıdıriar. 

HAFTAlıK. SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi l::�bU' �:;����::�,ş v"". ,.oon 6 Ay"" 'OOlL 
Sahibi: 

NU,.t SARGIN 
Genel Ya)!ın Yönetmeni: 

Oıman SAKALSIZ 
Yazı/,leri Miidürii: 

Metin ÇULHAotLU 
Teknik Sekreter: 
8üIc:nt ARTAMU 

Yazı Kurulu: 
UmurCOŞKUN 

Metin ÇULHAotLU 
Mehmet AKtiZER 

Varlık ÖZMEN EK 

vÖNF.TIM: 
Konur Sokık ı�/8 Kızılay 

Anka", T("I: 1745 8 ı 
ISTANBUL UO ROSU : 
Piyrrloıi Cad.11/t Çrmbt'rlilat 
Inanbul Tel: 26:'3567 

ızmir Ve dat PEKE I� ILAN KOŞUL.LARI: 
Vrdat BARANOCı.U Arka Kapak (Rt'l1kli) : 15.000 TL. 

Bursa Cçngi1. KOÇ Arka Kapak (Siyah b('yaz) : 12.000 TL 
Adana Ccyhun CAN Iç sı)·ralarda ,Ulun sanıimi : 40 TL. 
Diyarbakır Nu�ttin.ULVAKI� Vayın ilanlan � SO indirimlidir. 

EIJt' Dağıtım: Orhan ÖZŞiŞMAN 
8ukı: Oilit)' N("ws Wtb-Ortt·' T("si,lı'n 

Bursa iı Başkanı 

BASıN ıŞÇILERI GREVDE 
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tir. Bu şahıs OMO'nde grev yapılamıya' 
catını ve OMO işçilerinin grev yapacak 
işçiler olmadı�ını söylüyordu. 

Kendisiyle konu,LuA:umuz bir işyeri 
temsilcisi, senelerdir devlet sektöründe 
çalışLıkian için diA:er işyerlerinden daha 
çok ezildiklerini dile getirdi. Ancak bu
gün tüm sosyal haklarını ve emeklerinin 
karıiıhlını alana dek direnişlerini sürdür· 
mekLe kararlı olduklarını da eklemiştir. 
IzmiL'te de sözüm ona "larafsız aracı"· 
nın Lamamen işveren yanlısı olmasına 
ra�men onun kararlarının bile işveren 
tarafından kesinlikle reddedilmesi işve· 
renin katı tuLumunu ve grev nedenlerini 
daha iyi açıklıyor. 

OMO işçileri "Kamuoyuna" başlık
lı bir de bildiri yayınlayarak, dönen do
lapları, işverenin hakıız Lutumunu ve 
işçi ıınıfının ortak mücadelesinde sonu· 
na dek kararlı olduklarını belirLmiş' 
lerdir. 

Devir, büyük burjuvazinin, patronların, büyük toprak 
Devir, sömürü devri, baskı devri! 
Sömürü ve baskı, işsizlik, pahalılık ise bilim alnımızın 

arkadaş! 
Sonuna kadar sürecek de değil ! 
Sömürü ve baskıya "Hayır!" demek, özgürlüğe, bağımsızlığa, 

siye ve sosyalizme doğru yol almak boyunumuzun borcu, 
engelleri aşmak işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin boynunun 
biliyor. her geçen gün daha iyi görüyor, anlıyoruz. 

Dertleri işte bu arkadaş! 
Derıleri gelişmeyi durdurmak! 
Karşımıza Türk Metal olarak çıktılar Bursa'da. Yarın 

kası olarak da çıkabilirler. AmJ ipler kimin elinde? Kurşun 
da kimler var? Kimin hesabına iş görüyor bunlar? Kimlerin 
diye yapılıyor bütün bunlar? 

Dert bütün sermaye sahiplerinin, bütün patronların 
ilerici sendikaların, D i S K'in hesabını bunun için 

yerimizdeki birliğimizi, sendikamızdaki birliğimizi bunun 
tiyorlar. Işçilerin sosyalist bilinçlenmesinden, politik 
nun için korkuyorlar. Sosyalist mücadeleye daha akl if 
de katılmamızı bunun için hazmedemiyorlar. Gelişmeyi 
mak istiyorlar. 

Gelişmeyi durdurmak, yok etmek ise mümkün değiL. 
bizim elimizde. Bunun için yapacak işlerimiz var. Görevlerimiz 

Görev, işyerindeki ilerici birliğimizi güçlendirmektir! 
Görev, sendikalardaki ilerici birliğimizi güçlendirmektir! 
Görev, sosyalist mücadeledeki gücümüzü yükseltmektir! 

TÜRKiYE Işçi PARTISI 
BURSA IL öRGÜTÜ 

Bugün toplu sözleşmelerle alınan 
ücreL zamlarının çok altında bir rakamla 
toplu i, sözleşmesini baA:lamak isteyen 
işveren böylece kamu sektörünün önem· 
ii bir kesiminde grevi neredeyse bilinçli 
bir ,ekilde körükledi. Bu tutumunda 
yöneticilik niLelilinden büLünüyle yok
sun, işçi düşmanı bir provokatörün 
önemli ölçüde elkisi oldu. 

Işveren bu sonucu kendi hazırla
mış ve kamu sektöründe uygulanması 
gereken iıtihdam politikasını hiçe saya· 
rak kamu kuruluşlarında tüketilen mal' 
ların (malzemelerin) müteahhitler ve 
aracılar eliyle saelanmasına do�ru bir 

adım atmıştır. 
lı fırsatlar 
tezgahlarından 
kanh�ı'na baA'h 
koltuk kavgasının 
tına yüklenmek 

Ne var 
recek yolun 
larla dolu 
OMO i,çileri, 
ye ve IÖmürüyü 
de çaldışı 
nıfı dü,manlarına 
ile birlikte 
ye kararlıdıriar. 
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DÜŞÜNSEL KİLİ'rLENME 
YALÇiN KUÇUK 

Turkive'de zamanın hızlandığında kuşku yok. Çünkü tarihin sıkışmış 
bir kesiti yapnıyor. Böyle dönemler düşünsel eylemler için son derece öğreti
ci. Olaylar, her gün bütünü düşünmeyi ve çözümlemeyi zorluyor. Yeni olaylar 
ve gelişmeler ise bu çözümlemelerin geçerli olup olmadığını anlama olanağını 
yıntıyor. Bütün bunların ötesinde bir de en azından altı yıldır süren bir baskı 
dönemi var. Baskı döneminde düşünsel eylemlerin yaratıcı ürünlerini daha çok 
oraya çılurdıkları, diğer ülkelerin deneyimlerinden elde edilen bir açıklık. 
Bütün bunlara karşın, Türkiye'de düşünsel süreçte büyük bir kısırlığm geçerli 
olduğu görülüyor. 

Açıklınması gerekli bir durum. Ancak önce bu kısırlığm varlığı üzerinde 
biraz daha durmak zorunlu. Bir gösterge şu: Çok gerilerde değiL. 12 Mart'ın 
hemen öncesindeki düşünsel eylemin canlı tartışma konularını hatırlamak 
mümkün. Toprak reformu, kooperatifçilik, dış ticaret ve bankacılı�ın kamu
I�tırılmuı, kamu işletmelerinin konumu, planlama, e§itim, sağlık hizmetleri
nin sosYillleştirilmesi ve benzerleri. Bunun dışında dah3 genel tartışm3 alanları 
da YoJr. hkat şimdi bunluın hiç biri yok. 12 Mut oldu, bütün bu konular 
unutuldu. Kısa süreli Ecevit Hükümeti'nden sonra bşist tırmanma yeniden 
bilşladı. Hergün filşizme karşı mücadeleden söz ediliyor. faşizmin sınıfsal ve 
ekonomik kökenleri akla gelmiyor. Sanki faşist tırmanma da, faşizme karşı 
mücildele de soyut bir iş. 

Kısırlık yalnızca gelişmeleri günü gününe izleyenlerde değiL. Burad3ki 
durum üzerinde ayrıca durulmayacak kadar a.ç·ık. Kapitalizmin genel bunalı· 
mı, ilk kez işsizlik le enflasyonun bir arada ortaya çıkması, kapitalist dünyada 
işçi sınıfı hareketinin kazandığı yeni boyutlar, Amerika'nın Avrupa günde
mindeki yeni sorunlar, enerji bunalımı, dünyadaki güç dengesindeki gelişme
ler, Türkiye'nin alıştlmamış yoğunluk ve çeşitlilikte yabancı konuklara kapı
sını açması. Bütün bunlar var. Ama düşünsel eylem ürünü olarak bu sorunlarla 
ilgili çözümleme yok denecek kadar az. Türkiye'de ortaya çıkan sorunlarla 
ilgili durum da pek değişik değiL. Tek başına sınıfı içindeki oluşumlar .. 
her gün yeni bir boyut kazanıyor. fakat düşünsel eylemlere konu olamıyor. 

Düşünsel eylemin çekirdek kadrosu olarak entelijansiya, to�lumsal ge
lişmeler ile siyasal eylemin sorunlarına gözünü kapamakla ye�iniyor. Bunda 
"Tek Yol Devrim" ve "Tek Yol Islam" sloganlarından sonra şimdi ortaya çık· 
maya başlayan "Tek Yol CHP" görüşünün etkisi büyük olmalı. Bu görüşün 
.ulk Pinisi'nin dışında yaratılmak istenmesi son derece ilginç. Bu görüş, et· 
kinliği ölçüsünde, politikadan uzaklaşma ve düşünsel tembellik yaratıyor. 
Düşünsel eylemleri, olası bir Halk Partisi hükümetinden sonraki döneme bı
rakmanın rahatlatıcı etkisini kabul etmek gerek. 

fakat işçi sınıfı içinde böyle bir rahatlık görülmüyor. Zamanın hızlan· 
masına paralel bir bilinçlenme sürecinin başladığı görülüyor. Düşünsel eylemin 
kısırlığı da burada ortaya çıkıyor. Kısırlık göreceli. Düşünsel eylem, işçi sınıfı 
içindeki gelişmelerin hızına ayak uyduramıyor. Bunu şöyle de söylemek 
miJmkün: Genel olarak entelijansiya, işçi sınıfı hareketliliğinin çok gerisinde. 
Gittikçe, işçi sınıfı hareketinin'sorunlarına karşı daha ilgisiz bir tutum ilhyor. 

Çok gerilere gitmeden, 12 Mart öncesinin beş·altı yılı hatırlanırsa bu· 
günkü durumun niteliği daha göze çarpıcı bir biçimde ortaya çıkar. Yalnız 
bunı bakıp da bugün ortaya çıkan durumu salt 12 Mart terörü ile açıklamak 
yanıltıcı olur. 12 Mart'ın etkisini inkar etmek zor. 12 Mart öncesinin entellek· 
tüel coşkusu biraz dil ateşin yakıCılığını bilmeyen bir çocuğun cüretine benzi· 
yor, 27 Mayı; bekleyiş i içinde i2 Mart', göre�menin, entelliktüel canlılığı 
artırdığını kabul etmek gerek. 12 Mart gelince de hep 12 Mart'ların geleceii· 
ni düşünmek, özellikle entelijansiya için kaçınılmaz oluyor. Benzer gelişme· 
ler başka yerlerde de görUlüyor. 1905 Devriminden sonra gelen baskı döne· 
minde 'Rusya'da entellektüel yaşam da tüm canlıııiını kaybediyor. Kuşkusuz, 
iş�i sınıfı hareketi dışındaki entellektüel yaşam. Rusya'da 1905 Devriminden 
sonra üniversiteler de dahil bütün entellektüel kurumları etkisine alan "Iegal 
marksistler" dUşünsel eylemlerini durduruyorlar. 

12 Mart'ın etkisini kabul etmekle birlikte Türkiye'de ortaya çıkan duru· 
mundaha derin ve dolayısıyla da tarihsel kökenleri olmalı. Özet olarak söyle· 
nebilecek olan şu: Cumhuriyet'in başlarında yazılmış ve bugünü anlamada 
ip uçları getiren pek az düşünsel yapıt var. Tıpkı bugünden bakıp Cumhuri· 
yet'in oluşumunu çözümleyen pek az yapıtın olması gibi. Bu eksikliğin ne· 

denlerini incelemek ayrı bir konu. Yalnız böyle bir incelemeye yardımcı ol�
bilecek nirengi noktaları saptanabinr. 

Türkiye tarihinin düşünsel eylemlerinde Namık Kemal üzerinde durul· 
ması gereken bir kişiliie sahip. Namık Kemal, çağının bütün çelişkileriyle bir· 
likte gerçek bir burjuva-demokrat. Namık Kemal'in başyazarlığını yaıptığı 
ıbret Gazetesi'nin Paris komüncülerini savunması insana sürpriz etkisi yapabi· 
liyor. 1871 yılındaki Paris Komünü deneyiminin Osmanlı'da tartışma konusu 
olması son derece düşündürücü. ıbret Gazetesi komüncüleri savunuyor. Os· 
manlıca deyimi ile Devair-i Belediye Tarafdaranı, şimdiki deyimiyle Komiln· 
cüler savunulurken komünist ise komün3rlar (komüncüler) birbirinden ayrılı· 
yor. Ibret'cilere karşı çıkanlar da oluyor. ıbret Gazetesi ve Namık Kemal'i 
destekleyenler de. Basiret Gazetesi, Destekleyenler arasında. Basiret Gazetesi, 
ıbret Gazetesi'ne karşı çıkanları eleştirdikten sonra komüncülere eşkiya di· 
yenıere şu uyarıda bulunuyor: "Bunlara şaki ve şahsi nazarıyla bakmak (aman 
Yarab) ne kadar haksızlıktır". (A. Cerrahoğlu, Türkiye'de Sosyalizmin Tarihi· 
ne lUtkı, Istanbul 1975, sayfa 88) 

Namık Kemal'in sonu belli. Daha sonraki ılerici entelijansiYilnın ortaya 
çıkardığı bir sonuç da belli: Namık Kemal daha çok ayrı k (istisnıi) bir tip 
olarak görülüyor. Daha sonraki ilerici hareketlerin düşünsel udrosu, Yeni 
Osmanlılar ve Jön Türkler, daha genel bir özelliği ortaya çıkarıyor. Bunlar 
hep istibdata karşı. Çoğu yurt dışına kaçıyor. Yurt dışında dergi ve gazete 
çıkarıyor. Ama zaman zaman padişah, damatpaşalarından birisini yüklü bir 
altın torbasıyla Avrupa'ya gönderiyor. Bir süre sonra Avrupa'daki ilerici en· 
telijansiyanın çoğu, ilericilikten vaz geçiyor. Aralarında dış işleri memurlu· 
ğu nu kabul edenler de çok. Kısa bir zaman sonra da ya memurlukan sıkılı
yodar, ya da altınları bitiyor. Tekrar istibdata karşımika.deleyebaşlıyorlar. 

Ahmet Bedevi Kuran da bu tür ilericilerden birisi. Kuran'ın dokuz yüz 
sayfalık "Osmanlı Imparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Inkılap 
Hareketleri" adlı kitabı bu bakımdan değerli bir kaynak. Belgeler ve mek· 
tupların her türlüsü bu kitapta mevcut. Ahmet Bedevi Kuran, bütün bunları 
belgeleriyle yazarken, rüşvet almayı savunmaktan da geri blmıyor. Şu 
sözler hem Osmanlı ilerici entelijansiyasının istibdatta.n aldığı maiJıŞ ve riiş
vetin yaygınlığını ve hem de savunma yönetimin gösteriyor: "Şunu da işaret 
edeyim ki alelumum inkilap hareketleriyle uira�nlar makQdlilrına viisul için 
daha çok ağır uysallıklara bile başvurmaka beis görmemişlerdir. Bu, izzeti 
nefıslerini meflcure uğruna kurban etmek demektir ki, buna katlanmak da 
ayrıca bir fedakarlıktır. Maahaıa gayeye ihanet edenler mevzuumuz mrici· 
dir. Bununla beraber Ahmed Rıza Bey ve bir iki arkadaşı, hükümetten alı· 
nan paraları hiçbir zaman hoş görmemişler ve alakadadarı daima tenkid et
mişlerdir. Buna karşı birçokları da Ahmed Rıza Beyin, muhtelif membalar· 
dan müstefıd olduğunu ve bundan dolayı zaruret çekmediğini ve hükümet
ten para sızdırmaia ihtiyac kalmadıAını söylüyorlar." (Ahmet Bedevi Kuran, 
Istanbul, 1959, sayfa 320) 

Osmanlıdan Cumhuriyet'e ve bugüne uzun bir yol var. Bu uzun yolda 
Bindokuzyüz Elliler ayrı bir öneme sahip. Iktisatta Keynes ve matematikçi 
neoktasikler egemen. Sosyolojide kuramsallıia tepki olarak, alan ilraştırma· 
larını dayanan Amerikan sosyolojisi Yilygın. Romanda Camus ile Kaflca karı
şımını Anadolu topraiında yaşatmaya çalışiln Yusuf Atılgan'ın "Aylak 
Adam" romanı bir model niteliğinde. Şiirde Ikinci Yenicilerin karşısına 
çıkılamıyor. Tiyatroda tonesco'yu oynayabiirnek en bUyük ilericilik. Bütün 
bunların birleştiii nokta şu: Gerçekten kaçıp soyutlama ve,eylemden uzak· 
laşma, düşünsel yaşamın en belirgin özelliği. BütUn bunlaıra bir de soğuk SOl
vaş kültürünü yayan Varlık Dergisi'nin etkinliii eklenirse, Alt· 
mışlan devredilen yaygın mirası anlamak kolay olur. 

" 

Bu miras, son on·onbeş yılda yeni açılımların baskınına ulradı. 12 Mart 
öncesi dönemin canhhAı büyük ölçüde yeni açılımlardan doldu. Coşku dil, 
bulanıkhk da bu açılımıarla ilgili. Düşünsel eylem, yeni kaynaklarla brşılaş' 
tı. Bu kaynaklar özümlenmeden 12 Mart geldi. 12 Mart, belli bir geleneği 
olan fakat köklü bir mirasa sahip olmayan entelijansiyayı umutsuzlula götür· 
dü. Umutsuz entelijansiya yakın yıllarda sürekli dalgalanma gösteriyor. Geç· 
mişinde tutunacak bir dal bulabilmenin açltğı ile yıldan yıla dalgidanıyor. 
Yıldan yıla dalgalanırken de işçi sınıfı hareketinden uzaklaşıyor. 

gerekli bir durum. Ancak önce kısırlığm varlığı 
zorunlu. Bir gösterge şu: Çok gerilerde değiL. 12 Mart'ın 
düşünsel eylemin canlı tartışma konularını hatırlamak 

reformu, kooperatifçilik, dış ticaret ve bankacılı�ın kamu
işletmelerinin konumu, planlama, e§itim, sağlık hizmetleri

benzerleri. Bunun dışında dah3 genel tartışm3 alanları 
bunluın hiç biri yok. 12 Mut oldu, bütün bu konular 

Ecevit Hükümeti'nden sonra bşist tırmanma yeniden 
filşizme karşı mücadeleden söz ediliyor. faşizmin sınıfsal ve 

akla gelmiyor. Sanki faşist tırmanma da, faşizme karşı 
iş. 

gelişmeleri günü gününe izleyenlerde değiL. Burad3ki 
durulmayacak kadar a.ç·ık·ık· . Kapitalizmin genel bunalı· 

enflasyonun bir arada ortaya çıkması, kapitalist dünyada 
kazandığı yeni boyutlar, Amerika'nın Avrupa günde
enerji bunalımı, dünyadaki güç dengesindeki gelişme

alıştlmamış yoğunluk ve çeşitlilikte yabancı konuklara kapı
bunlar var. Ama düşünsel eylem ürünü olarak bu sorunlarla 

denecek kadar az. Türkiye'de ortaya çıkan sorunlarla 
değişik değiL. Tek başına sınıfı içindeki oluşumlar .. 

kazanıyor. fakat düşünsel eylemlere konu olamıyor. 
çekirdek kadrosu olarak entelijansiya, to�lumsal ge

eylemin sorunlarına gözünü kapamakla ye�iniyor. Bunda 
"Tek Yol Islam" sloganlarından sonra şimdi ortaya çık· 
Yol CHP" görüşünün etkisi büyük olmalı. Bu görüşün 

yaratılmak istenmesi son derece ilginç. Bu görüş, et· 
politikadan uzaklaşma ve düşünsel tembellik yaratıyor. 
olası bir Halk Partisi hükümetinden sonraki döneme bı
etkisini kabul etmek gerek. 

içinde böyle bir rahatlık görülmüyor. Zamanın hızlan· 
bilinçlenme sürecinin başladığı görülüyor. Düşünsel eylemin 
ortaya çıkıyor. Kısırlık göreceli. Düşünsel eylem, işçi sınıfı 

hızına ayak uyduramıyor. Bunu şöyle de söylemek 
entelijansiya, işçi sınıfı hareketliliğinin çok gerisinde. 

hareketinin'sorunlarına karşı daha ilgisiz bir tutum ilhyor. 
gitmeden, 12 Mart öncesinin beş·altı yılı hatırlanırsa bu· 

niteliği daha göze çarpıcı bir biçimde ortaya çıkar. Yalnız 
ortaya çıkan durumu salt 12 Mart terörü ile açıklamak 

Mart'ın etkisini inkar etmek zor. 12 Mart öncesinin entellek· 
ateşin yakıCılığını bilmeyen bir çocuğun cüretine benzi· 

bekleyiş i içinde i2 Mart', göre�menin, entelliktüel canlılığı 
gerek. 12 Mart gelince de hep 12 Mart'ların geleceii· 
entelijansiya için kaçınılmaz oluyor. Benzer gelişme· 

görUlüyor. 1905 Devriminden sonra gelen baskı döne· 
entellektüel yaşam da tüm canlıııiını kaybediyor. Kuşkusuz, 

dışındaki entellektüel yaşam. Rusya'da 1905 Devriminden 
dahil bütün entellektüel kurumları etkisine alan "Iegal 

eylemlerini durduruyorlar. 
etkisini kabul etmekle birlikte Türkiye'de ortaya çıkan duru· 

dolayısıyla da tarihsel kökenleri olmalı. Özet olarak söyle· 
Cumhuriyet'in başlarında yazılmış ve bugünü anlamada 

az düşünsel yapıt var. Tıpkı bugünden bakıp Cumhuri· 
çözümleyen pek az yapıtın olması gibi. Bu eksikliğin ne· 

cüler savunulurken komünist ise komün3rlar (komüncüler) birbirinden 
yor. Ibret'cilere karşı çıkanlar da oluyor. ıbret Gazetesi ve 
destekleyenler de. Basiret Gazetesi, Destekleyenler arasında. Basiret 
ıbret Gazetesi'ne karşı çıkanları eleştirdikten sonra komüncülere 
yenıere şu uyarıda bulunuyor: "Bunlara şaki ve şahsi nazarıyla 
Yarab) ne kadar haksızlıktır". (A. Cerrahoğlu, Türkiye'de Sosyalizmin 
ne lUtkı, Istanbul 1975, sayfa 88) 

Namık Kemal'in sonu belli. Daha sonraki ılerici entelijansiYilnın ortaya 
çıkardığı bir sonuç da belli: Namık Kemal daha çok ayrı k (istisnıi) 
olarak görülüyor. Daha sonraki ilerici hareketlerin düşünsel 
Osmanlılar ve Jön Türkler, daha genel bir özelliği ortaya çıkarıyor. 
hep istibdata karşı. Çoğu yurt dışına kaçıyor. Yurt dışında 
çıkarıyor. Ama zaman zaman padişah, damatpaşalarından birisini 
altın torbasıyla Avrupa'ya gönderiyor. Bir süre sonra Avrupa'daki 
telijansiyanın çoğu, ilericilikten vaz geçiyor. Aralarında dış 
ğu nu kabul edenler de çok. Kısa bir zaman sonra da ya memurlukan sıkılı
yodar, ya da altınları bitiyor. Tekrar istibdata karşımika.deleyebaşlıyorlar. 

Ahmet Bedevi Kuran da bu tür ilericilerden birisi. Kuran'ın 
sayfalık "Osmanlı Imparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 
Hareketleri" adlı kitabı bu bakımdan değerli bir kaynak. Belgeler 
tupların her türlüsü bu kitapta mevcut. Ahmet Bedevi Kuran, 
belgeleriyle yazarken, rüşvet almayı savunmaktan da geri 
sözler hem Osmanlı ilerici entelijansiyasının istibdatta.n aldığı 
vetin yaygınlığını ve hem de savunma yönetimin gösteriyor: "Şunu 
edeyim ki alelumum inkilap hareketleriyle uira�nlar makQdlilrına 
daha çok ağır uysallıklara bile başvurmaka beis görmemişlerdir. 
nefıslerini meflcure uğruna kurban etmek demektir ki, buna 
ayrıca bir fedakarlıktır. Maahaıa gayeye ihanet edenler mevzuumuz 
dir. Bununla beraber Ahmed Rıza Bey ve bir iki arkadaşı, 
nan paraları hiçbir zaman hoş görmemişler ve alakadadarı daima 
mişlerdir. Buna karşı birçokları da Ahmed Rıza Beyin, muhtelif 
dan müstefıd olduğunu ve bundan dolayı zaruret çekmediğini 
ten para sızdırmaia ihtiyac kalmadıAını söylüyorlar." (Ahmet 
Istanbul, 1959, sayfa 320) 

Osmanlıdan Cumhuriyet'e ve bugüne uzun bir yol var. 
Bindokuzyüz Elliler ayrı bir öneme sahip. Iktisatta Keynes ve 
neoktasikler egemen. Sosyolojide kuramsallıia tepki olarak, 
larını dayanan Amerikan sosyolojisi Yilygın. Romanda Camus 
şımını Anadolu topraiında yaşatmaya çalışiln Yusuf Atılgan'ın 
Adam" romanı bir model niteliğinde. Şiirde Ikinci Yenicilerin 
çıkılamıyor. Tiyatroda tonesco'yu oynayabiirnek en bUyük ilericilik. 
bunların birleştiii nokta şu: Gerçekten kaçıp soyutlama ve,eylemden 
laşma, düşünsel yaşamın en belirgin özelliği. BütUn bunlaıra bir 
vaş kültürünü yayan Varlık Dergisi'nin etkinliii eklenirse, 
mışlan devredilen yaygın mirası anlamak kolay olur. 

" 

Bu miras, son on·onbeş yılda yeni açılımların baskınına ulradı. 
öncesi dönemin canhhAı büyük ölçüde yeni açılımlardan doldu. 
bulanıkhk da bu açılımıarla ilgili. Düşünsel eylem, yeni kaynaklarla 
tı. Bu kaynaklar özümlenmeden 12 Mart geldi. 12 Mart, belli 
olan fakat köklü bir mirasa sahip olmayan entelijansiyayı umutsuzlula 
dü. Umutsuz entelijansiya yakın yıllarda sürekli dalgalanma gösteriyor. 
mişinde tutunacak bir dal bulabilmenin açltğı ile yıldan yıla 
Yıldan yıla dalgalanırken de işçi sınıfı hareketinden uzaklaşıyor. 
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HAYALCiLERE YENI AVUNTU: 
KOC MEDENiYETi 

önceki haClanın başlarında "Ecevit' 
le ilkelerde görüş birlili" içinde oldu au
nu açıklayan Türk-İş Genel Başkanı Ha
lil Tunç, bu açıklamayı yaptıı. günden 
tam bir hatta sonra gene konuştu ve 
DGM yasasının çıkarılması gerektiaini 
söyledi ... 

Içinde bulunduaumuz ayın başında 
Bursa'da Tofaş fabrikası önünde, Türk
lş'e balh Türk Metal Sendikasına ait bir 
jeepten atılan kurşunlarla şehit edilen 
işçi Muharrem Çetinhaş'm henüz kanı 
kurumadan CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit., Türk-Iş Genel Başkanı Halil 
Tunç'u ziyaret etmiş ve "Demokrasi 
için eylem birliai" konusunda kendisiy
le görüşmüştü ... 

Görüşmeden sonra Ecevit "Türk-I,' 
in siyasete alırlık koyması demokrasiyi 
bunalımdan kurtaracak" demiş ve Türk· 
tş'ten memnun aynlmışlı. 

Katili içinde banndıran bir konIe
dera.syonun genel başkanından "siyasete 
aRırbk koyması" istenmiş, o da, devle
tin din esaslarına göre �önetilemeyece
line ilişkin suçlan kapsayan 163. mad
denin de dahil edilmesi kaydıyla, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri yasasının 
çıkarılması yönünde "siyasete aAırlıRı· 
nı" koymuştu! ... 

SACA Y ACı PLANI 

Halil Tunç henüz bu açıklamayı 
yapmadan önce DısK yönetimi, Bursa 
mitinginde "Türk-İş 'in de, CHP ile $Üç
birtili yapmuından" yana olduRunu 
açıklamıştı ... 

Bütün bu anlatılanlar, bir salırlar 
diyaloıundan alınmış parçalar deliidi ve 
o kadar deRiidi ki, DıSK yönetiminin 
"özel bir anlam" kazanan bu açıklaması 
üzerine, uluslararuı sermayenin sözcülü
Rünü yüklenen bir gazetede, bir kalem 
erbabı üçlü "işbirlili"nin bazı güçlük
lerle karlfı1r.ar:tıya bulunmasına ralmen 
umutlu oldulunu belirtiyor ve ,öyle 
diyordu: 

"- Ama öyle aanıyoruz ki,. bütün bu 
güçlükler olayların dolal geli,mesini ön
leyemeyecekür. Demokrui TürlUye'de 
yqamaya, ye,ermeye devam ettikçe 
çalıtanlar ve öI"(ÜtJeri, kendilerinin ger
çek temsilciıi olan partiler etrafında 
toplanacaklar, birleşecekler, bütünle,e
ceklerdir. öteki ıoıyal demokratik dü
zenlerde oldulu gibi..." 

Buui marifetiyle Türkiye'de hangi 
miıyonu yUriittülü artık ayan beyan ol
muş kalem sahibi, yazıaını ,öyle bititi
yordu: 

"- Şimdiye kadar gecikmi, gözüken 
bu gelilfmenin, CHP tü.züıünde yapılacak 
deaitikJiklerden ıonn hız kazanması 
beklenebilir ... " 

Oyun çok açık oynanıyordu. De
mok:ruinin "doaal gell,mesi" için (!) 
gerçek temsilci (!) CHP'den bir iki uıtu
ruplu tüzük delişiktiai, Türk.lş'ten biraz 
anlayış, DıSK yönetiminden de biraz 
evcillelfmesi isteniyordu!... Bu istek, da
da ıonra bir "tanınmış" it adamının 
girişiminin altında yalan iradesiyle sos
yalizme karşı düşünülmüş duvar Cormülü 
olacaktı ... 

Geçtiaimiz haCta, emek-aermay� 
dengesi üzerinde boy ıösteren bu tür 
girişimlerle başladı .. 

Aslında hattabaıtındaki bu tabloyu 
süıleyen bir başka önemli olay önceki 
haftanın sonlannda olmuştu. 
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VEHBI'NIN KERRAKESI! 

Bu olay, politik bilinçlenmesi 15-16 
Haziran'lardan bu yana,I Mayıs'ta Tak
sim meydanını dolduran yüzbinlerinin, 
önceki haCta Bursa'da onbinlerinin "SO$·. 
yalist Türkiye!" şeklinde özlem ve inan· 
cını dile getirdili Türkiye işçi sınlCının 
gözleri önünde cereyan ediyordu ... 

Elbette böyle bir tablo önünde, 
uluslararası sennayenin "durum"cusu
nun umutlanması için nedenler mevcut
lu. Ancak bütün bunlar tabana ilişkin 
olmaktan çok tavana dikiş atmakla ilgili 
umutlardı ve özellikle Bursa örneainde 
görüldütü gibi tabana ilişkin haberler 
hiç de iyi gelmiyordu! ... 

Taban her gün sosyalist hareket saC· 
larında politik, DISK saf1annda da sat
lıkh bir ekonomik mücadele örgüt ya
pısını buluyor ve anyordu .. 

Oçlü reçeteye güç ve kuvvet veren 
endişeler de bu dinamikten ileri geU-
YOrd

'�T�nmmış" ve de "kibar ve çal· 
daş işadamı" Vehbi Koç'un son teşeb' 
büslerini bu açıdan görmek ve yorum
lamak gerekiyordu ... 

Elinde bulundurduau sanayi dalımn 
maliyeti ve teknolojisi gereli Cazlaca üc
ret sorunu olmayan Vehbi Koç'un refe· 
randuma ilişkin sözlerini bir başka olay
la yanyana getinnek de ilginç olacaktır. 

Koç grubundan yana tanınan Nejat 
Eczacıbaşı bu yakınlarda "Türkiye'nin 
ancak iki toplu sözleşme daha göreceAi
ni" söylemiştir. Elbette taşıdıaı anlam 
itibariyle gazetelere açıklama şeklinde 
verilmeyen, ancak kapalı kapılar ardın
dan sızan bu niyetler Koç 'u da ele ver
mektedir ... 

Toplu sözleşe hakkının, yani bir ba
kıma demokratik hak ve özgürlüklerin 
geleceai konusunda hesaplar çizen Veh
bi Koç'un reCerandumdan yana gözük
mesinin altında elbette bir şeyler yat
maktadır amaıdolrusu Türkiye'de artık 
Koç sesleriyle avunacak ne kuzu sürüsü 
ve ne de yolundan kalacak kervan var
dır ... 

DGM YOKUŞ U 

Sıkıyönetim dönemlerinin ceber
tut uygulamalanyla ııkı çöziim aranan 
ve bir türlü çözüm bulunamamayan tra
fik ıorununun çok Ilk söz edildiA:i baş
kentte geçtilimiz hafta Mecıis toplana· 
mad.. Ama bu arada trafik konusuna 
eailen Hükümet derhal bir tasarı hazırla
yarak Meclise sundu!. 

Meclis'Le grubu bulunan partilerin 
grupbaşkanvekilierinden birer temsilci
nin katılmaııyla olu,turulan Danışma 
Kurulu, Perşembe günü toplanmış ve 
Meclis'i çalıştıracak Connülü bulmuştu. 
Buna göre, DGM ile ilgili yasa tekliCi 
Körüşülmeyecek, gündemde bekleyen ve 
sosyal amaçlı oldukları, cephe ortakla
rınea watla ileri sürülen yasa t.aa&n ve 
önerileri görüşülecekti ... 

Cuma günü meclise gelen CHP'li 
parlamenterler, cephenin herhalde bu 
sözüne uyacaaını sanmış ve genel kuru
la girerek çoRunluau da saRlaml,lardl. 
Ancak kısa bir süre ıonra cephenin 
DGM'yi Körü,mek istediRi anlaşıldı. 
Bunun üzerine CHP'liler salonu Lerket
tiler. ÇoRunlulunu yitiren genel kwul 
da çalı'f!'.madı ... 

KIMI "ILERICILER" 
DURUP DURUP SAC· 
DA, SERMA YEDE ··1· 
LERICI·' ARARLAR. 
BIR ARA SEBATI ATA· 
MAN'�A A VUNDULAR 
şIMDI DE VEHBI KOÇ 
ÇıKTı. 

YürürlüRe girdiRinde yoruma Köre, 
pekala cephenin de önünde yargılana· 
bileceRi;ancak amacı iktidar gücünü salt 
işçi sınıfını ezmek için kullanmak olan 
DGM konusu, büyük bir ihtimalle, mec
lislerin tatile gireceRi 3 ARwtos'a kadar 
görüşülemeyecek, bir olaRanüstü birle' 
şim çaRtlsl olmadıRı takdirde de hikaye 
olacaktır. 

BIR IHTIMAL ... 

Konu şimdilik zamanlamaya yatı
nlmıştır. Işçi sınıfı, ilerici ve demokra
tik güçler, DGM konusunda kesin tavır 
almışlardır. Cephe bu durumu gönnüş
tür. Ancak, cephenin DGM 'den vazgeç
mesi de beklenemez. Yeni birtakımıoldu 

bittilerin aranması, koşulların huır
Ianması süreci tamamlanabilir ve "tetik 
çekenle tespih çeken bir olmaz" şeklin
deki rezil mantık rampasından, DGM 
konusu bir olaRanüstü birleşim konusu 
olabilir ... 

Cephebaşı, geçtilimiz hattarun Cu
ma günü Çankaya'dan çıkarken korkuy
la karışık bir de yalan atmıştır. Cephe 
başına göre: "DGM ile işçi arasında hiç
bir ilgi yoktu!. .. " 

Cephe başı konuşmuında "vatan-

perver Türk i,çisinden" anlayı, diler
ken, DGM ile ilgili tuzaRm sınıfaal hede
fini de itiraf ve kabul zorunda kab 
yordu ... 

DP DIYE B I R  PARTI 

DGM konusunda, 163. maddenili 
dışında MSP ile anl&4mazlıal olm_yan, 
CGP'nin de "etkili çevrelere" göıtenne
lik güven gösterisinin taktik renliDe de 
ihtiyaç duyan AP'nin bu konudaki bir 
başka destekleyicisi de, DP'dir. 

Politika sahnesinde salcılılı abuk 
,ubuk gösterilerle sürdüren bu parti
nin genel sekreteri DGM 'nin bir aD önce 
çıkmasını isteyerek muhalefet löreviDi 
yerine getirmektedir! ... 

DP Genel Semteri Faruk Sü.1tan 
bilindiAi gibi, Demirel iktidarının 1965'
lerden sonraki Içişleri Bakanı. Geceyan
Si Meclis burnula tanınan Sükan, öte 
yandan, komando kamplanm açt.ıra.D " 
devlet desteai satlayanlardan ... 

O zamanlar "lolculann kar' ..... 
emniyet .görevlilerini delil, aalcı ko-
m_ndoları çıkartacalım" şekliDdeki JÖS
leriyle tamnan Suao'm, partili adma 
verdiRi demeç, demokrasinin meclU 
içinde aritmetikael çolunlukça tehdit 
altında bulunduruldutunu belaeliyor .. _ 

ISPIR'DE NELER OLUYOR? 

tspir, Dolu Anadolu'daki ilçeleri
mizden biri. Er:urum iline baRlı. Türki
ye'nin bir çok köşesinde oldulu gibi, 
tspir'de de ilericiler üzerindeki baskılar 
alabildiline sürüyor. Devlet kurumları, 
bu basiularda özel bir rol oynuyor. lapir' 
deki örnekler, devlet post_neıi ve devlet 
lisesi ile ilıiii. 

Postanenin tırmanışa katkısı, kendi 
ölçüleri içerisinde oluyor. Çevrede ileri
ci olarak bilinen kişilere Kelen mektup 
ve havaleler kendilerine teılim edilmi
yor. Ne kadar i1Kinç deail mi? TeleCon
ların dinlenmesine, haberle,me öqUrlü
lüne konan diRer kısıtlamalara alı,ılmı,
tı. Ancak postanenin, devlete ballı bir 
kamu hizmeti kuruluşunun hizmetlerin
de böylesine bir seçme gözetmesine bel· 
ki de ilk kez raıtlanıyordu. 

t.pir PTT müdürü Jsmail Zor, koyu 
bir AP'li. ısmail Zor tspir'de bulunan 
Turhan FeyizoRlu'na gönderilen havale
leri kendisine te.lim etmemekte direni
yor. Ama öyle "gelmedi", "kaybolmu,
tur" şeklinde mazeretler uydurma ıere· 
Rini bile duymuyor. Birgün alıcı Turhan 
Feyizollu'nu çatırarak ,unları söylüyor 
açıkça: "Sana gelen kitapların tümü ya
sak. Aslında bunları savcılıla vermem 
gerekirdi. Ama babanın hatırı için sana 
bir iyilik yapıyorum". Evet, ü.telik yapı
lan da bir "iyilik"lir. 

Bundan böyle Feyizollu, kendiline 
gönderilen hiçbir havaleyi alamayacak
tır. FeyjzoRlu'nun alamadıkları arasında, 

&honeli bulundulu Çark Bqak ve Yürii
yü, de var. 

İspir'de olup bitenler, ya1n.ıaca PTI' 
ye sınırlı deliL. lapir Li_Ii XÖIMticileri 
de kendi çaplarında C .. iıt tınnanmaya 
katkJda bulunuyorlar. MHP yanbu ö'
retmenlerin elindeki litede, bu ötret
menler taraCından kurulan Kültür Deme
line üye olmayan ölrencilere kartı bü
yük bulUtar yöneltiliyor. Ölı"encileriD 
Atatürk rozeti takmatan bile hiç bot 
ul'1llanmamakta, enıeUenmektedir. (). 
kulda ilerici olarak bilinen &ek kiti 
Ali Rıza tıbay da kı, aylannda aiirii!ün
ce, okul bütünü.yle dikenaiz ıÜJ Mhçeli· 
ne dönmü,tür. 

MHP yanlısı öRrenciler i_, okulu D 
ve ölretmenlerin _Iladıkları bütün ko-
laylıklardan yararlanabilmektedirler. 
ömeR in MHP yanlw ölret.mealeroen 
Müdür Salim Demir, Şahin Güler, Kenan 
Kızılkaya, ıbrahim Salduz, AriC Engin ve 
müdür yardımcısı Nevin Börekçi unavlar 
sltUlnda, dilerlerinin .özleri önünde 
saRcl öRreneilere kolaylık _Ilamaktan 
çekinmiyorlar. 

örnelin Kabataş Ii.ıe..ınde 9 denten 
çakan Adnan Oral adlı bir BaşbuRcu öR
renci tspir'e gelip bu deralerden rahatça 
geçebiliyor. Oysa iki okulda okunan 
kitaplar bile birbirini tutmamaktadır. 

ı,te tspir'de MC iktidarının himaye
sindeki (Üçlerin, nelere kadir olup, nele
ri engelleyebildiklerine bazı küçük ör
nekler. Ispir Türkiye'nin yüzlerce ilçe
sinden yalnızca biri. 

Başkanı Halil 
ve "Demokrasi 

konusunda kendisiy

Ecevit "Türk-I,' 
koyması demokrasiyi 

kurtaracak" demiş ve Türk· 
aynlmışlı. 

banndıran bir konIe
başkanından "siyasete 
istenmiş, o da, devle

�önetilemeyece
kapsayan 163. mad

edilmesi kaydıyla, Dev
Mahkemeleri yasasının 

"siyasete aAırlıRı· 

PLANI 

bu açıklamayı 
yönetimi, Bursa 
de, CHP ile $Üç
yana olduRunu 

anlatılanlar, bir salırlar 
parçalar deliidi ve 

DıSK yönetiminin 
kazanan bu açıklaması 

sermayenin sözcülü
gazetede, bir kalem 

"işbirlili"nin bazı güçlük
bulunmasına ralmen 

belirtiyor ve ,öyle 

aanıyoruz ki,. bütün bu 
dolal geli,mesini ön

Demokrui TürlUye'de 
devam ettikçe 

kendilerinin ger
partiler etrafında 

birleşecekler, bütünle,e
ıoıyal demokratik dü

gibi..." 
Türkiye'de hangi 

artık ayan beyan ol
yazıaını ,öyle bititi

gecikmi, gözüken 
tü.züıünde yapılacak 

ıonn hız kazanması 

oynanıyordu. De
gell,mesi" gell,mesi" için (!) 

CHP'den bir iki uıtu
delişiktiai, Türk.lş'ten biraz 

minden de biraz 
evcillelfmesi isteniyordu!... Bu istek, da

"tanınmış" it adamının 
yalan iradesiyle sos

düşünülmüş duvar Cormülü 

haCta, emek-aermay� 
ıösteren bu tür 

olmaktan çok tavana dikiş atmakla ilgili 
umutlardı ve özellikle Bursa örneainde 
görüldütü gibi tabana ilişkin haberler 
hiç de iyi gelmiyordu! ... 

Taban her gün sosyalist hareket saC· 
larında politik, DISK saf1annda da sat
lıkh bir ekonomik mücadele örgüt ya
pısını buluyor ve anyordu .. 

Oçlü reçeteye güç ve kuvvet veren 
endişeler de bu dinamikten ileri geU-
YOrd

'�T�'�T�' nmmış" ve de "kibar ve çal· 
daş işadamı" Vehbi Koç'un son teşeb' 
büslerini bu açıdan görmek ve yorum
lamak gerekiyordu ... 

Elinde bulundurduau sanayi dalımn 
maliyeti ve teknolojisi gereli Cazlaca üc
ret sorunu olmayan Vehbi Koç'un refe· 
randuma ilişkin sözlerini bir başka olay
la yanyana getinnek de ilginç olacaktır. 

Koç grubundan yana tanınan Nejat 
Eczacıbaşı bu yakınlarda "Türkiye'nin 
ancak iki toplu sözleşme daha göreceAi
ni" söylemiştir. Elbette taşıdıaı anlam 
itibariyle gazetelere açıklama şeklinde şeklinde şeklind
verilmeyen, ancak kapalı kapılar ardın
dan sızan bu niyetler Koç 'u da ele ver
mektedir ... 

Toplu sözleşe hakkının, yani bir ba
kıma demokratik hak ve özgürlüklerin 
geleceai konusunda hesaplar çizen Veh
bi Koç'un reCerandumdan yana gözük
mesinin altında elbette bir şeyler yat
maktadır amaıdolrusu Türkiye'de artık 
Koç sesleriyle avunacak ne kuzu sürüsü 
ve ne de yolundan kalacak kervan var
dır ... 

DGM YOKUŞ U 

Sıkıyönetim dönemlerinin ceber
tut uygulamalanyla ııkı çöziim aranan 
ve bir türlü çözüm bulunamamayan tra
fik ıorununun çok Ilk söz edildiA:i baş
kentte geçtilimiz hafta Mecıis toplana· 
mad.. Ama bu arada trafik konusuna 
eailen Hükümet derhal bir tasarı hazırla
yarak Meclise sundu!. 

Meclis'Le grubu bulunan partilerin 
grupbaşkanvekilierinden birer temsilci
nin katılmaııyla olu,turulan Danışma 
Kurulu, Perşembe günü toplanmış ve 
Meclis'i çalıştıracak Connülü bulmuştu. 
Buna göre, DGM ile ilgili yasa tekliCi 
Körüşülmeyecek, gündemde bekleyen ve 
sosyal amaçlı oldukları, cephe ortakla
rınea watla ileri sürülen yasa t.aa&n ve 
önerilerönerileri öneriler görüşülecekti ... 

Cuma günü meclise gelen CHP'li 
parlamenterler, cephenin herhalde bu 
sözüne uyacaaını sanmış ve genel kuru
la girerek çoRunluau da saRlaml,lardl. 
Ancak kısa bir süre ıonra cephenin 

şim çaRtlsl olmadıRı takdirde de hikaye 
olacaktır. 

BIR IHTIMAL ... 

Konu şimdilik zamanlamaya yatı
nlmıştır. Işçi sınıfı, ilerici ve demokra
tik güçler, DGM konusunda kesin tavır 
almışlardır. Cephe bu durumu gönnüş
tür. Ancak, cephenin DGM 'den vazgeç
mesi de beklenemez. Yeni birtakımıoldu 

bittilerin aranması, koşulların huır
Ianması süreci tamamlanabilir ve "tetik 
çekenle tespih çeken bir olmaz" şeklin
deki rezil mantık rampasından, DGM 
konusu bir olaRanüstü birleşim konusu 
olabilir ... 

Cephebaşı, geçtilimiz hattarun Cu
ma günü Çankaya'dan çıkarken korkuy
la karışık bir de yalan atmıştır. Cephe 
başına göre: "DGM ile işçi arasında hiç
bir ilgi yoktu!. .. " 

Cephe başı konuşmuında "vatan-
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mizden biri. Er:urum iline baRlı. Türki
ye'nin bir çok köşesinde oldulu gibi, 
tspir'de de ilericiler üzerindeki baskılar 
alabildiline sürüyor. Devlet kurumları, 
bu basiularda özel bir rol oynuyor. lapir' 
deki örnekler, devlet post_neıi ve devlet 
lisesi ile ilıiii. 

Postanenin tırmanışa katkısı, kendi 
ölçüleri içerisinde oluyor. Çevrede ileri
ci olarak bilinen kişilere Kelen mektup 
ve havaleler kendilerine teılim edilmi
yor. Ne kadar i1Kinç deail mi? TeleCon
ların dinlenmesine, haberle,me öqUrlü
lüne konan diRer kısıtlamalara alı,ılmı,
tı. Ancak postanenin, devlete ballı bir 
kamu hizmeti kuruluşunun hizmetlerin
de böylesine bir seçme gözetmesine bel· 
ki de ilk kez raıtlanıyordu. 

t.pir PTT müdürü Jsmail Zor, koyu 
bir AP'li. ısmail Zor tspir'de bulunan 
Turhan FeyizoRlu'na gönderilen havale
leri kendisine te.lim etmemekte direni
yor. Ama öyle "gelmedi", "kaybolmu,
tur" şeklinde mazeretler uydurma ıere· 
Rini bile duymuyor. Birgün alıcı Turhan 
Feyizollu'nu çatırarak ,unları söylüyor 
açıkça: "Sana gelen kitapların tümü ya
sak. Aslında bunları savcılıla vermem 
gerekirdi. Ama babanın hatırı için sana 
bir iyilik yapıyorum". Evet, ü.telik yapı
lan da bir "iyilik"lir. 

Bundan böyle Feyizollu, kendiline 
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SIVAS' DA iLERiCi 
SENDiKAL HAREKET 

Sivas, YeraJtl kaynaklarıyla Türki
ye'nil1 en zengin illerinden biridir. Sivas' 
ta her karış toprakın altından mutlaka, 
demir, kömür, krom, amyant çıkar. Bu 
de�erli kaynakları özel Leşebbüs dedi
Rimiz kapkaççılarca bölüşülmüşlür. 
Böylece Sıvas'ın yeraltı kaynakları özel 
teşebbüs dedi�imiz şirketlerce sömürü
ıür. 

Evet Sivas sanki Türkiye sınırları i
çerisinde

' 
başlıbaşına bir eyalet. ÇoRu 

yerde yasalar patronun insafına kalmış
tır. Istedifi zaman işçiyi çalıştırır, iste
di�i zaman hiçbir hak vermeden işten a
Lar_ Sigortası dahi yaptırılmaz. Asgari 
ücret uygulanmaz. Hiçbir !'.Osyal hak ve
rilmez. OcreLleri dahi aylarca ödenmez. 
Nereye başvursa belki suçlu da çıkar. 

Bütün bunlara rafrnen emekçiler, 
sindirilememiş, kendi öz sendikaları o
lan devrimci sendikalara üye olmaya 
başlamışlardır. Sivas Iı sınırları içerisin
de belki onbinleri aşkın maden işçisi 
vardır. Hepsi asıari ücretin altında üc
retle ça1u;ll'lar: Işgüveneelen, sosyal 
haklarıyokturOyesiz sarı sendikalar yet
ki almış, p.tronların yaptıklarına göz 
yummaktadırlar. Bu nedenle de patron
larla san sendikalar müştereken devrimci 
sendikalann Sivas'a rirmesine karşıdır
lu. 

Kartıdırlar ama, devrimci sendikalar 
da öyle kolayca yenilecek deRildirler. 
Düzenı ve düzenin baskısını çok iyi bi

lirler ve buna karşı mücadelede kararlı-
dırIar. Yılmadan örgütlenmeye başlamış
lardır. Işyerlerini adım adım dolaşır-

Inr. Işçilerle konuşurlar,', işçileri rlin
Jerler. Kararı beraberce vermekte
dirler. Sonra işçiler sel ı:ı:ibi devrimci 
sendikalara akın ederler ... 

IşLe Sivas, i4te DEV. MADEN-1Ş 
(Devrimci Tüm Maden Işçileri Sendika
sı). Binbir güçlükle mücadele ederek ku
rulan bu sendika, kısa bir zaman içeri
sinde yöredeki tüm işçilerle baA:larl ge
nişletir. Bir yanda işçilerin sigortaları
nın yapılıp, yapılmadıi!'ını izlerier, bir 
yanda işçilerin işgüçlerinin karşlllA'lnı 
almaya çalışırlar. Evet işçilerle konuşu
yorlar, anlatıyorlar, işçileri dinliyorlar. 
Karşılıklı tartışmalar, güven ve kararlar. 

DEV. MADEN·lş sendikası, di�cr 
yanda da mücadelenin t.ck başına ve ha
A:ımsız verilemeyeceA:inin bilincindedir. 
Işçilerin gücünü tek örgütte toplamak 
gerek. Hemen DISK'le ilişki kuruyorlar. 
Ve DISK'in üyesi MAB-IŞ (Maden ara
ma ve bilumum işçileri sendikası) ile 

görüşüyorlar, genel kurulda katılma 
kararını alıyorlar. Böylece Sivas'ta tek 
güç ve işçinin devrimci sendikası olarak 
DISK üyesi MAB-IŞ çatısı allında çalış
malar sürdürülüyor. MAB-İŞ, Sivas't.a 
işçilerin ümit kaynaRı ve desteRi olmuş-
tur_ 

Bu çabalar, patronu ve patrona baR
lı sarı sendikaları çileden çıkarmıştır. 
Tüm ihbarıar, baskılar işler duruma ge
tirilmiştir. 

Işte Başer Madencilik işyerindeki 
grev de bunun sonucudur. Işçiler, önce
leri TORK-Iş'e baR lı bir sendikanın ü
yesidirler. Sendikaları Toplu iş sözleş-

mesinde bir ile iki lira ücret. anlaşması 
yapar. Hiçbir sosyal hak alınmaz. Işçi
ler bu toplu iş sözle,mesini duyar duy
maz hemen topluca sendikalarına gider
lerı sendikalarına gerekli dersi vNir
ler ve istifa ederler. Sonra DEV. MA
DEN-IŞ'e üye olurlar_ DEV.MADEN-Iş, 
işverenle toplu iş sözleşmesi görüşmele
rine başlar. Işveren bakar ki bu sendika 
eski sendika df'ğil. Işçiye danışıyor, iş
çinin işverene sa�ladlA'lyla aldı�ını kı
YClslıyor. Mevcut hayat şartlarını ve işçi
nin alım gücünü hesaplıyor ve ona gilre 
hak istiyor. Şöyle diyor işveren: "Bıı 
nasıl sendikacılık. Yoksa DISK't> mi ba�
Iılar ... ". Heınen sarı !;Cndikaların yanına 
koşuyor. Ihbarıar, ifliralar, şikayetler 
başlıyor. Sendikacılar hakkında belki 
5-6 soruşturma açılmıştır, Sendikacılar 
alış/ktır böylesine. Yeter ki,işçi şikayet
çi olmasın ve hesap sormasın diyorlar. 

Böylece Başer işyerindeki grev 
29.3.1916 günü ba,lıyor. 

Işçiler Diyorlar ki, "Sivas'ın yeraltı 
kaynaklarıyla, yerüstü insan gücü artık 
birle,iyor_ Sarı sendikacılar i,çilerin ara
sına giremiyorlar. Patron, artık "haydi 
seni aHım" di yemiyor. Çünkü biz kendi 
sınıfsal bilincimize vanyoruz. Artık sen
dikamız, bizim oluşturduAumuz devrim
ci sendikadır. Artık tek güç haline gele
«ttiz. Onun için diRer iışçi kardeışlerimi
zi de DISK çatısı altında birletmeye ça
ttırıyoruz ... " 

Grevle ilgili olarak Dev. Maden-Iş 
sendikası Genel Başkanı H_ Nedim Şah
hüseyinoRlu diyor ki, "Mevcut düzen 
her yönüyle kokuşmuştur. htenildiRi 
kadar Isparta'nın en güzel gül suyu dö
külsün, koku daha da artmaktadır. An
cak kokuşan bu düzeni, derin bir kireç 
kuyusu na koymalı ve üstü örtülmelidir. 
Bunu da yeraltında ve yer üstündeki 
kaynakları çıkaran, deA"erlendiren ve in
sanların hizmetine sunan i,çiler yapa
caktır .. 

IZSAL ıŞÇiLERI MUCA DELE GELENECINI SURDURUYOR 

SIVAS'TA ILK KEZ GERÇEK iLiR GREV 

SilICI'ta Madencilik Limited Şirlıe/i'nc ail A.best FaIJril:asıııda. yasal 
pro.edürii tamamlayan Tüm Devrimci Madcn Işçileri Sendil,as, yell:; alıyor. 
Bu .endika daha önu OISK 'e holılma kararı alnıııı. 

lşııuenle anlaşmaya varılamamıııı üzerine, greve gidiliyor. Grcv kararın
dan .onra işveren bir işçiy( işten atıyor. Uiğerleri greııi sürdürüyor. IJugihller
de grevin 4. ayı dolmak üze;e. 

Siuo.'la MJrı .endikalarda var. Hiri, Orta ve Dolu Aııadol" Made" i�çileri 
• endiktlll. Buf ,endika Tü�k-lli 'e bağlı. Bu sendikanın balikanı F"tlıi (;erçek 
bugiin ,revde bulurum işyerinde daha önceleri J 1'L zamlı ,özleşme imza/adıR' 
için işçiler tarafından işyerinden kovulmuştu. Işveren adamı Gerçell, bugüıı 
de işııeren yanı,., tutumunu .iirdfiriiyor. ELi ,on ömeR; devrimci 'cndi/,acılar 
ve undika hakkında işverene akıl vererek dava açtırmcu,. 

Sarı .endikar.ı Fethi Gerçek'in yaptıkları ,adece bunlar Ki;".iir Ma
dencilik AŞ'ne ait Artova KÖmür Işletme,inde işyeri temsilcı'$i Fevzi KılıÇ, 
işçiden yana tutumu ile iııçileri DISK'e bağlı ,cndillaya gerçirmeh ıstiyor. 
Fevzi Kılıç 'ın iş ahdi işııeren tarafından fe,hediUyor. Aııcah olaya i� müfelliıı
leri el koyuyor. K,'ıç 'ın durumu incelenip, II Halıem Kurulu top/anlısıııa 
"etirilıyor. Fethi Gerçd 'in işverenlere hizmeti de bıı lirada baıılıyor. Gerçelı, 
Kılıç 'ın işyeri (em.ilc;'; lifatını dü�üriiyor ve il hakem Iııım/unda bıı iııçi"i" 
işten atılmaıı yönünde oy kullanıyor. 

Bilfer maden ,irketinde çalılian illCilerin yalıacalı para/arı iiuriııde ('eşlili 
do/ap/ar çeviren kişi yine Feth; Gerçeh. 

Fethi Gerçek, i,veren yonIilı tutumunu böyle' çeııilli i;",c!lılerlc ,ergı'lc
ten ,onra, başka kılıklarda işçi düıımo'nı tutumunu ,iirdürebi/nıch ;çiıı olsu gc
rek, geçe,./erde CHP',.e girdi_ 

CHP .endihal konularda "gerçek" hir uzman ya do mi/ilatl Iıazandı biiy
lece. Hayırlı, ulurlu olıun .. _ 

hsal Di)küın Sanayi AŞ'de grev 11 
Kasım 1975'de başladı. 740 :�çi çalışı
yor Izsal'da. Fabrika Topkapı'da 1952 
yılında kuruluyor. Toplu sözleşme gö
rüşmeleri 1 Temmuz 1975'de başlıyor. 
Palron fZ7.et Baysal, giirüşmelerrie işyeri 
başt.eınsilcisi Ahmet Oktay'ı istemiyor. 
Fakat Ahmet Oktay işyerini temsilen 
görüşmelere katılıyor. Görüşıneler !:io
nııçımz kalıp da uyuşmazlık zaptı tu
tulunca grev hazırlıkları başlıyor. Grev 
çadırı kurulduktan sonra İzsal, bayram 
yeri gibi neşe dolııyor. Bez pankartlar 
renk renk, duvarları KÜslemiş. Uzel işçi
leri, "Haklı riirenişinizdc daimn sizlerle 
beraberiz" diyor. Erna işçileri, "Faşizm 
zulum, 3('lık ve yokluk demektir" diyor. 
<.:revci işçiler ('eşitli sloganlar yazmışlar 
du\arlara. "Vay hain patron vay". 530 
gün grcvlerini başarıyla�sürdüren Elek
trolnetal işçileri de be7. pankartıarını 
aı;mışlar grev yerine. "Elektrometal işçi
leri haklı direnişini7.,] .. ıaz lerı e beraber
dir". 530 günlük grevden sonrn haklarını 
almışlarriı glektroındal işçileri ve yine 
U7.un süren bir grevin yanındaydılar. 

M ÜCADELE DENEYI 
lual çıkardıgı bir çok mallarda 

piyasaya hakim. Grevci i.şçilerin anlatı
mıyla "reklama bile ihtiyaç duymuyor". 
1973 yılı bilanço klın 10.5 milyon lira . 
Ve bu inerinde ortalama saat ı.icreti 700 
kuruş. Yamlan razla i.şçi bunun altınria 
saat ücreti alıyor. 1970 grevi liıklyöne
tim altında geçiyor. ı5 - 16 Ilaziran'ı 
grevde iken yaşıyor Izıı.al iljçilerL Sıkıyö
netim altında iyi sö7.leşme yapılamıyor. 
Yeni görüşmelerde saat ücretine birinci 
yıl için 400 krş. ikinci yıl için 1100 krş. 
isteniyor. Patron 225 krş. veriyor. Pat
romın niyeLi açık; "döı;ük ııözleşme yap
mak". IWylc eliyor baştemliilci Adil Wil
tekin ve grovd işc,'ilcr d('vam ('diyor: 
"1970 grevi duyunamazıar, bir d(' 
sıkıyönetim çıkarsa içeri girmek zorun
da kalır duşünuyortlu patron, nıııa 
içeri girmey(' hic, ' niyetimiz yok, hakkı
nll7.1 alaca!,!:ı?". 

17.�11 Alman pntentli ve her yıl dllfa
rıyo 110 tmı mnl ihraç dınek 7.01\lnria. 

Fabrika şimdi grevde. Patronun işçiler 
üzerinde sıkı bir disiplin kurmak istedi
ttini belirtiyor işçiler. örneklerden biri 
şöyle: Sipariş bölümünde 44 işçi çalı,:
yor. Mühendis Ali, işçileri iki üç günde 
bir toplayıp gözdaRı vermek istiyor. 
Baştemsilci kendisinden habersiz böyle 
toplantılar yapamıyaeağını söylüyor 
mühendise. Bunun üzerine "bunları ba
şımdan atmadıkça görüşme olmaz "teh
didini savuruyor mühendis Ali. Görüş
me olmuyor. Grev oluyor. Grevden bir 
ka(' gün önce patron işçilere "bu sendi
kayı deRiştirin istediltinizden daha (azl.
sını vereyim" kandırmacasına gitmesine 
ra�men 140 işçi kararlı; "buraya DİSK 
üyesi Maden-Iş'den başka sendika gire
mez" diyorlar. Aynı zamanda işYf'rinde 
can güvenliRini saRlamak için gerekli 
tedbirler alınmış deRi!. Grevcilerden biri 
şöyle anlat.ıyor: "Bir arkadaşın kolu 
koptu. Anlamadılı bir işe vermişti p�t
ron. Kazadan sonra patron suçu iş('inin 
üstüne allı ve lazminat (alan vermedi." 

MUCADELE DEVAM EDIYOR 

Izsnl'da grev daha da IwreceRe btn
ziyor. "ütün işçiler sonuna kadar götür
meye kararlı. Şimdiye kadar verilen fire 
sadece 3 kişi. Onlar da askerlik ya da 
başka nedenlerden işten ayrılmak 
zorunda kalanlar. Di�erleri düzenli 01.
rak grev yerine geliyor, grey onlulunu 
giyip ni.ibetlerini tutuyorlar. 

Urev ve c\ir('nişler devam ediyor. Sı
nıf mücarlelcııi keskinleşiyor, Rinlerce 
iı;('i grevdE'. Yiizlerce fabrikada sarı sen
clika-putron ikilisinin kııııkocından kurtu
lup DISK'e ııirıne ('abaları var. Sendika
ların ınali olanakları yetmediai yerd" üst 
kurul olon DISK yardım elini uzatıyor. 
l.ş('i sınıfının ekonomik örgütü olan sen
{!ikal.r ve iist kunrederasyon oİSK için
de işçilerin bütünleşıııeııine çalışmak, 
hıınıın i('iıı de �eccli - gündözlü uRra, 
vermek ('n başta görevidir. 
Mücadele greveilerle heraber liürmekte
dir. 

ça1u;ll'lar: Işgüveneelen, sosyal 
sendikalar yet

yaptıklarına göz 
de patron

müştereken devrimci 
rirmesine karşıdır

sendikalar 
deRildirler. 

çok iyi bi
mücadelede kararlı-

örgütlenmeye başlamış
dolaşır-

güç ve işçinin devrimci sendikası olarak 
DISK üyesi MAB-IŞ çatısı allında çalış
malar sürdürülüyor. MAB-İŞ, Sivas't.a 
işçilerin ümit kaynaRı ve desteRi olmuş-
tur_ 

Bu çabalar, patronu ve patrona baR
lı sarı sendikaları çileden çıkarmıştır. 
Tüm ihbarıar, baskılar işler duruma ge
tirilmiştir. 

Işte Başer Madencilik işyerindeki 
grev de bunun sonucudur. Işçiler, önce
leri TORK-Iş'e baR lı bir sendikanın ü
yesidirler. Sendikaları Toplu iş sözleş-

IZSAL ıŞÇiLERI MUCA DELE GELENECINI SURDURUYOR 

ILK ILK KEZ KEZ GERÇEK GERÇEK iLiR iLiR GREV GREV 

Limited Şirlıe/i'nc ail A.best FaIJril:asıııda. yasal 
Devrimci Madcn Işçileri Sendil,as, yell:; alıyor. 
holılma kararı alnıııı. 

varılamamıııı üzerine, greve gidiliyor. Grcv kararın
işten atıyor. Uiğerleri greııi sürdürüyor. IJugihller

var. Hiri, Orta ve Dolu Aııadol" Made" i�çileri 
Tü�k-lli 'e bağlı. Bu sendikanın balikanı F"tlıi (;erçek 

işyerinde daha önceleri J 1'L zamlı ,özleşme imza/adıR' 
işyerinden kovulmuştu. Işveren adamı Gerçell, bugüıı 

yanı,., tutumunu .iirdfiriiyor. ELi ,on ömeR; 
akıl vererek dava açtırmcu,. 

Gerçek'in yaptıkları ,adece bunlar Ki;".iir Ma
KÖmür Işletme,inde işyeri temsilcı'$i Fevzi KılıÇ, 

yana tutumu ile iııçileri DISK'e bağlı ,cndillaya 
tarafından fe,hediUyor. Aııcah olaya i� müfelliıı

durumu incelenip, II Halıem Kurulu top/anlısıııa 
işverenlere hizmeti izmeti i de bıı lirada baıılıyor. Gerçelı, 

lifatını dü�üriiyor ve il hakem Iııım/unda bıı iııçi"i" 
kullanıyor. 

çalılian illCilerin yalıacalı para/arı iiuriııde ('eşlili 
Feth; Gerçeh. 
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rüşmeleri 1 Temmuz 1975'de başlıyor. 
Palron fZ7.et Baysal, giirüşmelerrie işyeri 
başt.eınsilcisi Ahmet Oktay'ı istemiyor. 
Fakat Ahmet Oktay işyerini temsilen 
görüşmelere katılıyor. Görüşıneler !:io
nııçımz kalıp da uyuşmazlık zaptı tu
tulunca grev hazırlıkları başlıyor. Grev 
çadırı kurulduktan sonra İzsal, bayram 
yeri gibi neşe dolııyor. Bez pankartlar 
renk renk, duvarları KÜslemiş. Uzel işçi
leri, "Haklı riirenişinizdc daimn sizlerle 
beraberiz" diyor. Erna işçileri, "Faşizm 
zulum, 3('lık ve yokluk demektir" diyor. 
<.:revci işçiler ('eşitli sloganlar yazmışlar 
du\arlara. "Vay hain patron vay". 530 
gün grcvlerini başarıyla�sürdüren Elek
trolnetal işçileri de be7. pankartıarını pankartıarını 
aı;mışlar grev yerine. "Elektrometal işçiişçi
leri haklı direnişini7.,] .. ıaz lerı e beraber
dir". 530 günlük grevden sonrn haklarını 
almışlarriı glektroındal işçileri ve yine 
U7.un süren bir grevin yanındaydılar. 

M ÜCADELE DENEYI 
lual çıkardıgı bir çok mallarda 

piyasaya hakim. Grevci i.şçilerin anlatı
mıyla "reklama bile ihtiyaç duymuyor". 
1973 yılı bilanço klın 10.5 milyon lira . 
Ve bu inerinde ortalama saat ı.icreti 700 
kuruş. Yamlan razla i.şçi bunun altınria 
saat ücreti alıyor. 1970 grevi 

yanı,., 
grevi 
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liıklyöne

yanı,., 
liıklyöne

yanı,., tutumunu 
liıklyöne
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grevde iken yaşıyor Izıı.al iljçilerL Sıkıyö
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üzerinde sıkı bir disiplin 
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şöyle: Sipariş bölümünde 
yor. Mühendis Ali, 
bir toplayıp gözdaRı 
Baştemsilci kendisinden 
toplantılar yapamıyaeağını 
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şımdan atmadıkça 
didini savuruyor 
me olmuyor. Grev 
ka(' gün önce patron işçilere 
kayı deRiştirin istediltinizden 
sını vereyim" kandırmacasına gitmesine 
ra�men 140 işçi kararlı; 
üyesi Maden-Iş'den 
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tedbirler alınmış deRi!. 
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koptu. Anlamadılı 
ron. Kazadan sonra 
üstüne allı ve lazminat 
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ziyor. "ütün işçiler sonuna kadar 
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DONYADA YCJROYCJS 

BERLİN, BERLİN, BERLİN . . .  
• 

Alman Demokratik Cumhuriyeti başkenti Berlin'de 29-30 Haziran ta

ihleri ansında yapılan Avrupa Komünist ve Işçi Partileri Konferansı, bütün 

dünyada büyük ilgi gördü. Konferans üzerine, saAda" ve soldan, çeşitli değer
lendirmeler yapıldı. Gerek dünyada, gerekse Türkiye'de burjuva basını kon
feransın niteliğini ve seyrini çarpıtmak için elinden geleni yaptı. 

Burjuviil basını, konferansı, gerçekte kendi düş ürünleri olan "SoVY
,
et 

Patronluğu döneminin sona erişi" olarak yorumladılar. Sanki dünya sosyalist 
hareketinin tarihinde ilk kez Komünist ve Işçi Partileri "kendi çizgilerini ba· 
ğımsız bir biçimde izleme" hakkına kavuşuyortardı. Burjuva basını, ��Ioyu 
böyle çizmeye uğraşıl. Türkiye'deki burjuva basını da bu uğraş ta yerını aldı. 
Turkiye'li okurun kıfası, belirli kanallarda sınırlanmaya çalışıldı. 

VUROYOŞ, Berlin zirvesinde konuşulimları okuyucularına elden gel
dilince ayrıntılı bir biçimde aktararak, gerçeklerin sol kamuoyu tarafından 
kavranmasına katkıda bulunmaya çalıştı. YüRüYüŞ'ün önceki sayısında, 
konferansta söz alan bazı parti liderlerinin konuşmalarına, yer verilememişti. 
�ağıda, Berlin'de söz alan diğer parti liderlerinin konuşmalarından özetler 
bulacaksınız. 

DOMINI<;UE URBANı 

Lüksemburg Komünist Partisi Baş
kanı Dominique Urbany, konuşmasında 
şu görüşü belirtti: "Banş içinde birarada 
yaşama dolrultusunda elde edilen başa
nlar, hem kapitalist ülkelerdeki sınıt mü· 
cadelesi, hem de toplumun toplumsal 
ilerleme, demokrasi ve sosyalizm isteyen 
gittikçe daha geniş tabakalannın kavgası 
için daha elverişli koşullann yaratılma
sına yardımcı olmaktadır." Urbani, ko
nuşmumda, "çokuluslu tekellere karŞı 
ortak eylem zorunlulutu" üzerinde de 
durdu. 

KNUD JESPERSEN 

Danimarka Komünist Partisi Başka
nı Knud Jeıpenen de konuşmasmda şu 
gönı.e yer verdi: "Yaşlı Jotam.ız hugün 
uyuşukluRun sıkıntısı içinde delil; tam 
tenine, ritmi h1Zlanaca�a benzeyen ge
",melere ve toplumsal dönüşümlere 

&ahne oluyor. Kapitalist ülkelerde, alt 
üst oluşlara ve toplumun gerilemesine 
yol açan bunalım, geniş kitlelerin, top
lumun köklü dönüşümleri biçiminde 
yenı yollar aramasını gitgide kaçınılmaz
ı"lmnakladır. ıluna karşılık tekeller de, 
tekelci siste!1lin sonucu olan bunalımın 
yükünü emekçilere yıkmak için ellerin
den geleni yapmaktadırlar. Böylece 
halklar, kendilerini, girecekleri do�rultu
nun seçimiyle yüzyüze bulmaktadıdar. 
Bu durum işçi sınıtı ve komünist hare
ket ıçın en büyük sorumluluRu, halk ha· 
reketleriyle baR kurmak ve onlan tekel
lere karlı yöneltmek sorumluluRunu do
Runnaktadır ... · '  

JANOS KADAR 

Macaristan Sosyalist İşçi Partisi 
Birinci Sekreteri Janos Kadar ise konuş· 
muında ,unlan belirtti : "Banş ıçınde 
bırarada yaşama Ilkesinın tasvlp bulma
ii, kapitalizmin dol.,IDI deıı,tlrmeye· 
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• 
ceti gibi, bizleri de düşüncelerimizden, 
sosyalist hedeflerimizden saptırabilecek 
detildir. Toplumun evrimi objektit yasa
lara dayanır. Her halkın kendi yönetici 
fikirlerini ve izleyeeeRi yolu serbestçe, 
hiçbir 'dış müdahale olmaksızın seçme 
hakkı vardır. Devrim, toplumun iç evri· 
minin sonucudur. Kimseye dışardan em
poze edilemez." 

Kadar, çeşitli partilerin izledikleri 
yollar üzerinde de şu görüşü belirtti: 
"Komünist partiler, Marksizm-Leninizm' 
in genel bir deter taşıyanötretilerhi, ül
kelerinin ulusal özelliklerini, tarihsel ge
leneklerini ve toplumsal kazanımlanm 
dikkate alarak batımsız bir biçimde uy
gularlar. .. Proleter enternasyonalizmi 
karşılıklı dayanışma ve yardımı simge
ler. Bu da deRişik partilerin özerklik ve 
eşittiRini, diRerlerinin içişlerine kanş
mamayı varsayar. Komünist Partileri ara
sında, belli ideolojik, politik, teknik ve 
stratejik sorunlann deRerlendirilmesi ko
nusunda görüş aynhk.lan ve tartışmalar 
vardır, ve herhalde olacaktır da. Bu, ge· 
lişmenin içinde yatar." 

E R ICH HONECKER 

Alman Sosyalist Birlik Partisi Genel Sek
reteri E. Honecker'in konuşmasında ise 
şu görüşler yer aldı: "Banş yolundaki 
başanlar bundan sonra da anti�mperya
list mücadeleye baRh kalacaktır ... Siya
sal yumuşamanın doRasl, yönü ve so· 
nuçlan üzerinde zorlu bir savaş sürmek
tedir şu anda. Bir yandan, banş içinde 
birarada yaşama ilkelerinin uygulamaya 
konması konusunda bu kadar çok ve bu 
kadar geniş kapsamlı sonuçlann, ilk kez 
şu son yıllar içinde satlanmış oldulunu 
belirtebiliyoruz. Diler yandan Ise, halk
lar, emperyalizmin silahlanma yanşını 
ve dolayısıyla maddi savaş hazırlıkianDı 
hızlandınnası olgusuyla yüzyüze durum
da. Emperyalizmin saldırgan çevreleri, 
hem en yüksek kb arayışla"nı tatmin 
ıçın, hem de askeri güçler dengesini ken
di lehlerine çevirme amacıyla, dunnadan 
yeni ve daha pahalı sılahlan gündeme al
maktadır." 

"ABD, Federal Almanya ve dlRer 
emperyalist güçlerin yönetici çevreleri
nin temsilcilerinin, halklann ulusal ba-

KOMÜNISTLERIN GÜCÜ ONLARıN BIRLICINDEN 

VE DAYANIŞMASINDAN GELIR. HERKESÇE BILI

NEN BIR GERÇEKTIR BU. TARIHTE HıÇBIR POLI

TIK HAREKET BÖYLESINE BIRLIK HALINDE EY

LEMLER ORTAYA KOYAMAMlŞTIR. ANCAK, 
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tımsızhk ve kendileri hakkında karar 
verme hakkı lehine artan baskısı karşı
sında savurduklan tehditleri" kınayan 
Honecker sözlerine şöyle devam etti: 
"Bazı batı Avrupa devletlerinin hükü
metlerine komünistlerin katılması karşı
sında başvurulan emperyalist şantaj gi
rişimleri, bunun dotrudan delilidir. Bu 
politikayı en şiddetli biçimde kınıyo
ruz. Emperyalizmin dünyadaki devrim
ci dönüşümler karşısındaki korkusu 
böylece ortaya çıkmaktadır." 

TODOR JIVKOV 

Bulgaristan Komünist Partisi Birin
ci Sekreteri T. Jivkov da, konuşmasında, 
"banş içinde birarada yaşamanın sınıf 
mücadelesini ne engeUeyebilece�ini, ne 
yavaşlatabileceRini, ne de siyasal ve top
lumsal statükoyu dondurabileeeRini" 
vurguladıktan sonra şu görüşlere yer 
verdi: "Bulgar komünistleri, emperya
lizmin ve en başta Amerikan emper
yalizminin, halkların kendi gelişme 
yoııarını tam baeımsızhk içinde, dış mü
dahale olmaksızın seçme haklannı, ve 
komünistlerin ülkelerinin politik yaşamı
na tam olarak katılma hakkını yok etme 
amacını güden girişimlerini kınarlar. " 

Jivkov daha ilerde şunlan belirtti: 
"Partimiz, nereden gelirse gelsin, tüm bi
çim ve görünümleriyle antisovyetizmi 
kesinlikle reddetmektedir. Banş Içinde 
birarada yaşama ve uluslararası gerginli
ein yumuşaması koşullannda antisovye
tizm halklara karşı işlenen bir suçtur." 

Daha sonra çeşitli partiler arasın
daki ilişkiler konusunda da Jivkov şun
ları belirtti: ',Komünistlerin gücü onla
nn biriiRinden ve dayanışmasından gelir. 
Herkesçe bilinen bir gerçektir bu. Ta
rihte hiçbir politik hareket böylesine 
birlik halinde eylemler ortaya koya· 
mamıştır. Ancak, kardeş partilerimiz 
arasında aynhk.lar do�abilece�i bir sır 
de�ııdir.,u konudaki tuıumumuz açık
tır ve üç ay önce yapıla.n BKP kongre
sinde bir kere daha teyid edilmiştir. 
En önemlİ husus, aynhkların doslça, 
Markslzm-Leninizm ve proleter enter
nasyonalizmi ruhuyla tartışılması ve or
tak komünist amaçlann elde edilmesi 
için gerekli doRrultulann ortak çaba
larla belirlenmesidir. 

"Enternasyonalizm, her partinin ül
kesinin işçi sınıfı ve halkı önündeki so· 
rumluluRunun, ortak komünist davamı
zın kaderine ilişkin görev ve sorumlu
lukla diyalektik birlllldır. Proleter en-

temasyonalizmi, ayn ayn sosyalist ülke
lerin baRımsızhk ya da hak e,itiill Okı
lerinin ya da komünist ve işçi huebU· 
nin ulusal ekiplerinin ;"iiçilmlerımell 
anlamına gelmez. Ancak komünilt paıtt
lerin eşittiRi sadece onlann e,iUik ,. 
egemenıik haklarındı delil, ıym zaman
da enternasyonal yükümlülüklorinin .. It
liRinde de ifadesini bulur. Bulgar balti· 
mn yüee evlidı Georgi Dimitıov'uD de--

. (alarca belirttiti gibi, proleter enterMI
yonalizmi, soyut bir kavram delD, Mark
sizst-Leninist partilerin somut pratik 
taaliyetidir. 

" Komünist Partisi Manifeıtolu" za. 
marundan günümüze kadar komünist ha
reket sürekli zenginleşen yüce, yuaba 
öRretimizln güçlü retorm gÜCÜDÜn hayat 
veren özsuyuyıı besleniyor. Bizler. dÜD
ya devrimci hareketindeki çe,IU1IiI1D 
politika ve taktiklerin hazırlanmalıDCIa 
ulusal koşullann hesaba k&blııwuu \ii
rektirdi�ini kabul ediyoruz. Ancak ulu· 
sal özellikler, dolrululu tarilısel _. 
yimle defalarca kanıtlanan Marksizm· 
Leninizmin temel ilkelerinde itad.tnl 
bulan beUi başlı toplumsal gell,mo y_
larını hükümsi.iz kılarnaz. Bu nedeDIe 
Marksizm-Leninizmin kuruculan Muz 
ve Engels "her ulusun ve her yerin fark
h koşuııanna raballdela uyan ve bunun· 
la birlikte, amaç birlilini ve ortak ama· 
Ci , yani işçi sını (ının bizzat I,çl suufı 
tarafından kurtarılmasını sallamak lçiD 
kullanılan araçlann genel olarak U� 
luRunu temin ederek temel öze ...... • 
ni her yerde koruyan" ortak bir eylem 
planının gerekli olduRuna dikkati çek· 
mişlerdi (K. Marx, F. Engels, C. 19, S. 
132) 

"Bizim kutsal görevimiz, devrimci 
mücadelenin ve sosyalizmin teori Ve pg. 
tiRiyle, kardeş partilerin ortak konte
ranslanyla ve kongreleriyle zenetoletti· 
receRimiz Marx, Engels ve Lenin'in yü
ce mirasını korumaktır. Biz komüniat
lerin görevi, oportünizmle, sal ve "101" 
revizyonizmle, anti-komünizm ve anti· 
sovyetizmle yaptıRmuz amansiZ müca
deleyi zayıflatmamaktlr. 

"Biz, kapitalist ülkelerdeki komU
nist partilerin, tüm emekçileri hayati 
çıkarlan uRrundakl mücadelede birle,
tirmek için tüm işçi sınıtının ve onun 
politik ve dl�er örgüllerinin eylem bir
iilini saRiamaya, sosyal demokratlarıı 
işbirliRI yollannı aramaya yönelik çaba· 
larıru anlayışla karşıhyoruz. Burada blr 
diyalog kunnanın gereli ortadadır. BI· 
zim tikrlmize göre, tutumumuz ne ka· 
dar açık olursa, komünist Ilkelerimizı 
ne kadar baRillıkla savunursak, bu dı· 
yalog o kadar başanh ve etkili ola
caktır." 

URBANı 

Komünist Komünist Komüni Partisi Baş
Urbany, konuşmasında 

"Banş içinde birarada 
elde edilen başa

ülkelerdeki sınıt mü· 
toplumun toplumsal 

sosyalizm isteyen 
tabakalannın kavgası 

elverişli koşullann yaratılma
olmaktadır." Urbani, ko

"çokuluslu tekellere karŞı 
zorunlulutu" üzerinde de 

JESPERSEN 

Komünist Partisi Başka
konuşmasmda şu 

"Yaşlı Jotam.ız hugün 
içinde delil; tam 

h1Zlanaca�a benzeyen ge
toplumsal dönüşümlere 
Kapitalist ülkelerde, alt 

umun gerilemesine 
geniş kitlelerin, top

dönüşümleri biçiminde 
gitgide kaçınılmaz
karşılık tekeller de, 

sonucu olan bunalımın 
yıkmak için ellerin

yapmaktadırlar. Böylece 
girecekleri do�rultu

yüzyüze bulmaktadıdar. 
ve komünist hare

sorumluluRu, halk ha· 
kurmak ve onlan tekel

sorumluluRunu do

KADAR 

Sosyalist İşçi Partisi 

• 
ceti gibi, bizleri de düşüncelerimizden, 
sosyalist hedeflerimizden saptırabilecek 
detildir. Toplumun evrimi objektit yasa
lara dayanır. Her halkın kendi yönetici 
fikirlerini ve izleyeeeRi yolu serbestçe, 
hiçbir 'dış müdahale olmaksızın seçme 
hakkı vardır. Devrim, toplumun iç evri· 
minin sonucudur. Kimseye dışardan em
poze edilemez." 

Kadar, çeşitli partilerin izledikleri 
yollar üzerinde de şu görüşü belirtti: 
"Komünist partiler, Marksizm-Leninizm' 
in genel bir deter taşıyanötretilerhi, ül
kelerinin ulusal özelliklerini, tarihsel ge
leneklerini ve toplumsal kazanımlanm 
dikkate alarak batımsız bir biçimde uy
gularlar. .. Proleter enternasyonalizmi 
karşılıklı dayanışma ve yardımı simge
ler. Bu da deRişik partilerin özerklik ve 
eşittiRini, diRerlerinin içişlerine kanş
mamayı varsayar. Komünist Partileri ara
sında, belli ideolojik, politik, teknik ve 
stratejik sorunlann deRerlendirilmesi ko
nusunda görüş aynhk.lan ve tartışmalar 
vardır, ve herhalde olacaktır da. Bu, ge· 
lişmenin içinde yatar." 

E R ICH HONECKER 

Alman Sosyalist Birlik Partisi Genel Sek
reteri E. Honecker'in konuşmasında ise 
şu görüşler yer aldı: "Banş yolundaki 
başanlar bundan sonra da anti�mperya
list mücadeleye baRh kalacaktır ... Siya
sal yumuşamanın doRasl, yönü ve so· 
nuçlan üzerinde zorlu bir savaş sürmek
tedir şu anda. Bir yandan, banş içinde 
birarada yaşama ilkelerinin uygulamaya 
konması konusunda bu kadar çok ve bu 
kadar geniş kapsamlı sonuçlann, ilk kez 
şu son yıllar içinde satlanmış oldulunu 
belirtebiliyoruz. Diler yandan Ise, halk
lar, emperyalizmin silahlanma yanşını 
ve dolayısıyla maddi savaş hazırlıkianDı 
hızlandınnası olgusuyla yüzyüze durum
da. Emperyalizmin saldırgan çevreleri, 
hem en yüksek kb arayışla"nı tatmin 
ıçın, hem de askeri güçler dengesini ken
di lehlerine çevirme amacıyla, dunnadan 
yeni ve daha pahalı sılahlan gündeme al

sında savurduklan tehditleri" kınayan 
Honecker sözlerine şöyle devam etti: 
"Bazı batı Avrupa devletlerinin hükü
metlerine komünistlerin katılması karşı
sında başvurulan emperyalist şantaj gi
rişimleri, bunun dotrudan delilidir. Bu 
politikayı en şiddetli biçimde kınıyo
ruz. Emperyalizmin dünyadaki devrim
ci dönüşümler karşısındaki korkusu 
böylece ortaya çıkmaktadır." 

TODOR JIVKOV 

Bulgaristan Komünist Partisi Birin
ci Sekreteri T. Jivkov da, konuşmasında, 
"banş içinde birarada yaşamanın sınıf 
mücadelesini ne engeUeyebilece�ini, ne 
yavaşlatabileceRini, ne de siyasal ve top
lumsal statükoyu dondurabileeeRini" 
vurguladıktan sonra şu görüşlere yer 
verdi: "Bulgar komünistleri, emperya
lizmin ve en başta Amerikan emper
yalizminin, halkların kendi gelişme 
yoııarını tam baeımsızhk içinde, dış mü
dahale olmaksızın seçme haklannı, ve 
komünistlerin erin er ülkelerinin politik yaşamı
na tam olarak katılma hakkını yok etme 
amacını güden girişimlerini kınarlar. " 

Jivkov daha ilerde şunlan belirtti: 
"Partimiz, nereden gelirse gelsin, tüm bi
çim ve görünümleriyle antisovyetizmi 
kesinlikle reddetmektedir. Banş Içinde 
birarada yaşama ve uluslararası gerginli
ein yumuşaması koşullannda antisovye
tizm halklara karşı işlenen bir suçtur." 

Daha sonra çeşitli partiler arasın
daki ilişkiler konusunda da Jivkov şun
ları belirtti: ',ları belirtti: ',ları belirtti: ' Komünistlerin ,Komünistlerin , gücü onla
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15 AVRUPA KOMÜNIST PARTISI 

F. ALMANYA'YI KINADI 

7 Haziran'da Fransa'nın Strasbuf{! 
kentinde biraraya gelen kapitalist Avru
pa'nın Komünist ve ışçi partisinin tem
silcileri, Federal Almanya'da ileric lere 
uygulanan me.leki yasaklan ("'Beru!.· 
verbote") kınamak ve F. Almanya e· 
mekçiJeriyle dayanışmatannı belirtmek 
üzere bir çaltı yayınladılar. 

Alman Komünist Partisi (D.K.P.) a
dına parti yönetim üyesi Gerhard Deum· 
licb'in katildiAı toplantı sonrasında ya
yınlanan çaRnda şöyle dendi: 

"lrade ve (füıtünce özg\.irtülü için 
mücadele eden komünist partiler, politik 
felsefi ya da dinsel görüşleri ne olursa ol· 
lUn bütün demokratlan, F.A.C. ve Batı 
Berlin demomtlannı desteklemek Için 
birleıtmeye ve eyleme; ve bütün meslek
yasaklarna önlemlerinin kaldınlması, bu 
önlemleri içeren bütün metinlerin yürür· 
lükten kaldınlması, bu nedenle zarara 
ulrayanlann baklannın geri verilmesi 
için onlarla birlikte mücadeleye ça�ı-
nı". 

Strasburg'da yapılan toplantıda 
D.K.P.'yi temsil eden G. DeumJich de 
yapb�ı konuşmada yasaya şu sözlerle 
delindi: 

" Mücadelemizi sürdürmemiz gereki
yor. Çünkü, SPD yöneticiler nin pişman
lık bildinneler yle bizim için sorun çö
zülmüş olmayacaktır_ Gerekli davranış
lara girmedikçe, Brandt'ın, "Halasını" 
kabul etmesinin içtenl Rine inanmamız 
söz konusu olamaz_ Bu gerekli davranış
lar şunlardır: 

"Berufsverbote'yle ilgili bütün emir 
ve uygulamalar gerçekten ve kesin ola
rak durdurulmalıdır; 

"Hafiyelik ve gizli araştırmalar son 
bulmalıdır; 

"Yasasm uygulanmasına maruz ka
lan herkes işlenne ger döndürülmelidir_ 
"Bizim kabul edebileceAimiz bir çözüm 
yolunun ilkeleri bunlardır. 

" Halkın, sendikalann, öRrencilerin, 
öRretmenlerin ve gençlerin yanıbaşında, 
"Beru(sverbote"ye karşı protesto hare
ketlninin gUçlendirilmesi yönünde çaba
lanmızı sürdürecek olamlZIQ nedeni bu
dur". 

Federal Almanya'da önceki yıl yü
rürlüRe giren "radikailere karıtl yasa", 

politik görüşleri nedeniyle 'sakıncah' bu· 
lunan kişilerin kamu görevlerinde ça
lışmasını yasakJıyordu_ Yasanın onan
masında Sosyal Demokrat Parti de önde 
gelen bir rol oynamıştı. Ancak, açıkca 
federal anayasanın ihlali olan bu yasanın 
yer yer sosyal demokrat unsurlara karşı 
da uygulanması, S.P_D.'nin de resmen 
yasaya taraftar olmadıRını balirtmesine 
yol açmışb. Geçenlerde, Brandt ve 
Schmit adına da bu yönde "kişisel" a
çıklamalar yapılmıştı_ 

ömeRin bir komünist partisi üyesi
nin, lokomotif makinistliRi yapmasını 
yasaklayabilen bu yasaya karşı ülke 
içinde geniş bir protesto eylemi görü
tüyordu_ 

:Struburg'da yapılan toplantıda De· 
umlich'ten başka, toplantıyı açan FKP 
Politik Büro üyesi Jean Kanapa; Ispanya 
Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi 
Luis Blanco; İtalyan Komünist Partisi 
Merkez Komitesi üyesi RudolCo Mechi· 
ni; Hollanda Komünist Partisi Politik 
Büro üyesi Gijs Schreuders; tsveç Sol 
Komünist Partisi adına Henrik Ujelman 
söz aldılar. 

15 partinin benimsediRi çaRn met
ninde şu noktalar belirtildi: 

"Halklann toplumsal ilerleme, de
mokratik haklann genişletilmesi ve banş 
özlemlerinin bugünkü bunalım karşısın
da yo�unlaşmasına tepki olarak, büyük 
burjuvazi temel özgürlüklere saldırmak
tadır. Böylece bu özlemlere bir baraj 
koymak istemektedir. Federal Almanya 
Cumhuriyeti'ndeki antidemokratik uy· 
gulamalar, kapitalist Avrupa'nın di�er 
ülkelerinde özgürlüklere karşı yöneltile· 
cek saldınlar için bir başlangıç ve slÇ' 
rama noktası oluşturmaktadır. 

"Bu nedenle, kamuoyunun "Beru[s· 
verbote"ye karşı eyleme geçmesi ve ül
kelerimizde geniş çapta yayılan daya
nışma, ilk geriletmelerin başansını saRIa
mıştır. Ancak daha öteye gitmek gerek
mektedir_ 

"Federal Almanya halkına karşı 
hiçbir düşmanlık duygusu beslemiyoruz. 
Tersine, bu uluslararası dayanışma hare
keti, F.A.C. ve Batı Berlin'de , hem In· 
san Haklan Bildirgesi ve Avrupa Insan 
Haklan Konvansiyonu'nu, hem de 
F.A.C temel yasasını ve Batı Berlin Ana
yasası'nı çiRneyen bu eylemlere karşı 
çıkan bütün derrı0kratik güçlere bir des
tek olmak amacındadır" . 

• 

f . alınan ya 
avrupa 

_ gericiliginin 
basını 

çeki yor 
• 

" AVRUPA HALK PARTISI 
KURULDU" 

Çalışmaları yıl başından beri Alman 
Hristiyan demokratlannın önderiiRinde 
yÜrütülen, Avrupa'daki hristiyan demok
rat partilerin · bir federasyon çatısı altın
da birleştirilmeleri çalışmajan tamam
landı ve 8 Temmuz'da "Avrupa Halk 
Partisi" adında uluslararası bir parti ku
ruldu. Partinin BaşkanlıRına Belçika'nın 
şimdiki başbakanı Leo Tindemans geti
rildi. 

Kuruluşun resmen ilanını amaçla
yan Lüksemburg'daki son toplantı, ger
çekte, geçen Şubat ayında, Avrupa H
ristiyan Demokratlar BirtiRi başkanı Kai 
Uwe Von Hassel'in başkanhRında topla
nan komitenin kararlannıuygulamaktan 
başka amaç gütmüyordu. Bu Von Hassel,. 
politik kariyerine, 1940-45 yıllannda 
Hitler ordusundil: başlamıştı, .. 

Tindemans'ın partinin başkanlıRına 
getirilmesini geçen N san'da öneren Von 
Hassel, bu önerisini şöyle destekliyordu: 
"Bay T ndemans'ı seçerek, bu parti, öz
gür ve anti·komünist bir Avrupa yaratma 
kararlılıAınl geniş takdir toplayacak bir 
siyasal kişiyi başına getinniş olacaktır". 

B. ALMAN GERICI llGI DÜMENI 
TUTUYOR 

üye partilerin faaliyetlerini Avrupa 
çapında örgütlemeyi öngören Parti'nin 
tüzülü, bir "Avrupa Federasyonunun" 

kurulmasını - da öngöriiyor. Partinin, 
Hristiyan Demokrat partiler arasında 
belli bir kesimin tam egemeniiRine o· 
luştuRu, kurulacak Politik Büro'su için· 
de Alman Hristiyan Demokrat Birlik'le 
ıtalyan Hristiyan Demokrat Partisi'nin 
50 üyelikten 26'slnı ellerinde tutacak ol
malanndan da ortaya çıkıyor. ömeR in 
Fransız Toplumsal-Demokratlar Merkezi 
nin bürodaki temsili sadece 4 üyeyle o
lacak_ 

A.H_P _ 'nin kurulmasından sonra, 9 
Temmuz Günü, Lüksemburg'un Kirch
berg merkezinde Leo Tlndemans bir ba· 
sın toplantısı yaptı_ AET ülkeleri arasın
daki ulusal aynmlann kaldırılmasını ö
neren bir raporun da yazan olarak tanı
nan Tlndemans, basın toplantısı sırasın
da, Von Hassel'in kendisinden söz eder
ken kullandıRı "anti-komünist bir Avru
pa kurma kararlılı�ı "nı yalanlama gere

duymadı. Federal Almanya'nın eski 
savunma bakanları arasında da bulunan 

Von Hassel, Tindemans'm salında otu
ruyor, onun salında ise ünlü Fanrani bu
lunuyordu. 

BIR FEDERASYON DEGIL, 
BIR PARTI 

9Temmuz basın loplaDtısında bulu
nanlar arasındA, Belçika'mn eski bakan
lanndan Bertrand ve fU anda Franuz 
hükümetinde devlet bakanı olan Top
lumsal DemokntlarMerkezi genel sekre
teri Barrot yer alıyordu. 

Kuruluşundan önce herhangi bir 
kongreye de gerek duyu!mayan A.H.P. 
nin başkan yardlmeıhklanna- ıtU isim
ler getirildi: Hollanda'dan Schmeltzer, 
ıtalya'dan Antoniozzi ve Fransa'dan Se
natör CoHn, Partinin genel sekreterlili 
için geçen isimler arıSında en güçlü aday 
F. Alman eski milletvekili Josef Müner_ 

Partinin kuruluş çall,ma1an Slralln· 
da gösterilen g zlilik, 'amacın·bir (edera
tif örgütlenme ile sınırlı olmam8SJ biçi
minde açıklanmakta_ Gerçekten de, ba
sın toplantısı sırasında bir başkan yar
dımcısının da belirttili g bi, yeni kuru· 
lan A.H.P_, bir politik büro ve yürütme 
komisyonu aracıhlıyla çeşitli kademe· 
lerde tam bir parti biçiminde yönetile· 
cek_ Her iki kurul da Brüksel'de yerleşe
cek ve Avrupa Hristiyan Demokol Par
tilerinin politikalannı gerçek anlamda 
yönlendirecek_ 

"GÜNCEL GÖREV" 

ı 978 Yılında yapılması tasarlanan 
Avrupa parlamentosu seçimlerinde 
A_H_P _ bir blok oluşturmayı amaçla· 
makta. Oluşturulacak bu blok aracılı· 
Rıyla, Avrupa parlamentosundaki diler 
saR unsurların da bu güç çevresinde top
lanacaeı ve böylece sola karşı tam saR
da bir bütünlük saAlanacaRı umuluyor, 

Avrupa'da saR 'ın son yıllarda prog
ramlı olarak yürütülen, uluslararası plan
da bütünleştirilmesi çabalan, böylece ilk 
somut adımını atmış bulunuyor_ Avru
pa'da gericiliRin merkezi olarak nitelen
meye başlayan B. Alman hristiyan de
mokratlannın kontrolünde oluştuRu ap
açık olan bu bütünleşme, bütün sal güç. 
lerin Avrupa çapında eşgüdümünün de 
merkezi olacaRa benziyor_ Bu çabalar, 
emperyanzmin, aleyhine gelişen uluslar
arası ortamda geriye doRru adımlar atma 
hazırhklannın belirginleştili bir dönem-
de oluyoı __ _ 
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PARTISI 
KINADI 

Strasbuf{! 
kapitalist Avru
partisinin tem

ileric lere 
("'Beru!.· 

Almanya e· 
belirtmek 

(D.K.P.) a
Gerhard Deum· 
sonrasında ya

özg\.irtülü için 
partiler, politik 

olursa ol· 
F.A.C. ve Batı 

demomtlannı desteklemek Için 
bütün meslek

kaldınlması, bu 
metinlerin yürür· 

nedenle zarara 
verilmesi 

mücadeleye ça�ı-

toplantıda 
DeumJich de 

şu sözlerle 

sürdürmemiz gereki
nin pişman

sorun çö
davranış

"Halasını" 
inanmamız 

gerekli davranış

bütün emir 
ve kesin ola

araştırmalar son 

maruz ka
döndürülmelidir_ 

bir çözüm 

öRrencilerin, 
yanıbaşında, 

protesto hare
yönünde çaba

nedeni bu

politik görüşleri şleri şler nedeniyle 'sakıncah' bu· 
lunan kişilerin kamu görevlerinde ça
lışmasını yasakJıyordu_ Yasanın onan
masında Sosyal Demokrat Parti de önde 
gelen bir rol oynamıştı. Ancak, açıkca 
federal anayasanın ihlali olan bu yasanın 
yer yer sosyal demokrat unsurlara karşı 
da uygulanması, S.P_D.'nin de resmen 
yasaya taraftar olmadıRını balirtmesine 
yol açmışb. Geçenlerde, Brandt ve 
Schmit adına da bu yönde "kişisel" a
çıklamalar yapılmıştı_ 

ömeRin bir komünist partisi üyesi
nin, lokomotif makinistliRi yapmasını 
yasaklayabilen bu yasaya karşı ülke 
içinde geniş bir protesto eylemi görü
tüyordu_ 

:Struburg'da yapılan toplantıda De· 
umlich'ten başka, toplantıyı açan FKP 
Politik Büro üyesi Jean Kanapa; Ispanya 
Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi 
Luis Blanco; İtalyan Komünist Partisi 
Merkez Komitesi üyesi RudolCo Mechi· 
ni; Hollanda Komünist Partisi Politik 
Büro üyesi Gijs Schreuders; tsveç Sol 
Komünist Partisi adına Henrik Ujelman 
söz aldılar. 

15 partinin benimsediRi çaRn met
ninde şu noktalar belirtildi: 

"Halklann toplumsal ilerleme, de
mokratik haklann genişletilmesi ve banş 
özlemlerinin bugünkü bunalım karşısın
da yo�unlaşmasına tepki olarak, büyük 
burjuvazi temel özgürlüklere saldırmak
tadır. Böylece bu özlemlere bir baraj 
koymak isisi temektedir. Federal Almanya 
Cumhuriyeti'ndeki antidemokratik uy· 
gulamalar, kapitalist Avrupa'nın di�er 
ülkelerinde özgürlüklere karşı yöneltile· 
cek saldınlar için bir başlangıç ve slÇ' 
rama noktası oluşturmaktadır. 

"Bu nedenle, kamuoyunun "Beru[s· 
verbote"ye karşı eyleme geçmesi ve ül
kelerimizde geniş çapta yayılan daya
nışma, ilk geriletmelerin başansını saRIa
mıştır. Ancak daha öteye gitmek gerek
mektedir_ 

"Federal Almanya halkına karşı 
hiçbir düşmanlık duygusu beslemiyoruz. 
Tersine, bu uluslararası dayanışma hare
keti, F.A.C. ve Batı Berlin'de , hem In· 
san Haklan Bildirgesi ve Avrupa Insan 
Haklan Konvansiyonu'nu, hem de 
F.A.C temel yasasını ve Batı Berlin Ana
yasası'nı çiRneyen bu eylemlere karşı 
çıkan bütün derrı0kratik güçlere bir des
tek olmak amacındadır"

" AVRUPA HALK PARTISI 
KURULDU" 

Çalışmaları yıl başından beri Alman 
Hristiyan demokratlannın önderiiRinde 
yÜrütülen, Avrupa'daki hristiyan demok
rat partilerin · 

Avrupa'daki 
· 

Avrupa'daki 
bir federasyon çatısı altın

da birleştirilmeleri çalışmajan tamam
landı ve 8 Temmuz'da "Avrupa Halk 
Partisi" adında uluslararası bir parti ku
ruldu. Partinin BaşkanlıRına Belçika'nın 
şimdiki başbakanı Leo Tindemans geti
rildi. 

Kuruluşun resmen ilanını amaçla
yan Lüksemburg'daki son toplantı, ger
çekte, geçen Şubat ayında, Avrupa H
ristiyan Demokratlar BirtiRi başkanı Kai 
Uwe Von Hassel'in başkanhRında topla
nan komitenin kararlannıuygulamaktan 
başka amaç gütmüyordu. Bu Von Hassel,. 
politik kariyerine, 1940-45 yıllannda 
Hitler ordusundil: başlamıştı, .. 

Tindemans'ın partinin başkanlıRına 
getirilmesini geçen N san'da öneren Von 
Hassel, bu önerisini şöyle destekliyordu: destekliyordu: destekliyor
"Bay T ndemans'ı seçerek, bu parti, öz
gür ve anti·komünist bir Avrupa yaratma 
kararlılıAınl geniş takdir toplayacak bir 
siyasal kişiyi başına getinniş olacaktır". 

B. ALMAN GERICI llGI DÜMENI 
TUTUYOR 

üye partilerin faaliyetlerini Avrupa 
çapında örgütlemeyi öngören Parti'nin 
tüzülü, bir "Avrupa Federasyonunun" 

kurulmasını - da öngöriiyor. Partinin, 
Hristiyan Demokrat partiler arasında arasında ar
belli bir kesimin tam egemeniiRine o· 
luştuRu, kurulacak Politik Büro'su için· 
de Alman Hristiyan Demokrat Birlik'le 
ıtalyan Hristiyan Demokrat Partisi'nin 
50 üyelikten 26'slnı ellerinde tutacak ol
malanndan da ortaya çıkıyor. ömeR in 
Fransız Toplumsal-Demokratlar Merkezi 
nin bürodaki temsili sadece 4 üyeyle o
lacak_ 

A.H_P _ 'nin kurulmasından sonra, 9 
Temmuz Günü, Lüksemburg'un Kirch
berg merkezinde Leo Tlndemans bir ba· 
sın toplantısı yaptı_ AET ülkeleri arasın
daki ulusal aynmlann kaldırılmasını ö
neren bir raporun da yazan olarak tanı
nan Tlndemans, basın toplantısı sırasın
da, Von Hassel'in Hassel'in Hass kendisinden söz eder

"anti-komünist 

lunuyordu. 

BIR FEDERASYON 
BIR 

9Temmuz basın 
nanlar arasındA, Belçika'mn 
lanndan Bertrand 
hükümetinde devlet 
lumsal DemokntlarMerkezi 
teri Barrot yer alıyordu. 

Kuruluşundan 
kongreye de gerek 
nin başkan yardlmeıhklanna-
ler getirildi: Hollanda'dan 
ıtalya'dan Antoniozzi 
natör CoHn, Partinin 
için geçen isimler 
F. Alman eski milletvekili 

Partinin kuruluş 
da gösterilen g zlilik, 
tif örgütlenme ile 
minde açıklanmakta_ 
sın toplantısı sırasında 
dımcısının da belirttili 
lan A.H.P_, bir politik 
komisyonu aracıhlıyla 
lerde tam bir parti 
cek_ Her iki kurul 
cek ve Avrupa Hristiyan 
tilerinin politikalannı 
yönlendirecek_ 

"GÜNCEL 

ı 978 Yılında 
Avrupa parlamentosu 
A_H_P _ bir blok 
makta. Oluşturulacak 
Rıyla, Avrupa parlamentosundaki 
saR unsurların da 
lanacaeı ve böylece 
da bir bütünlük saAlanacaRı 

Avrupa'da saR 
ramlı olarak yürütülen, 
da bütünleştirilmesi 
somut adımını atmış 
pa'da gericiliRin merkezi 
meye başlayan B
mokratlannın kontrolünde oluştuRu 
açık olan bu bütünleşme, 
lerin Avrupa çapında 
merkezi olacaRa 
emperyanzmin, aleyhine 
arası ortamda geriye 



Türkiye toplumunun en hareketli bir döneminde 
on yılı aşkın bir sürece aynı derecede hareketli bir ·ya
şam geçinniş Türkiye ışçi Partisi'ni bir kaç sayfanın 
sunulan içinde inceleyip deA'erlendirmek mümkün de· 
tildir. Yer sınırlaması olmasa bile, Parti'nin tarihi an
cak bilimsel metotla yapılacak araştırma ye inceleme
ler sonucu ortaya çıkanlabilir. Daha yaşamı strasında, 
1960'ların son yıllarlna dotru Türkiye ışçi Partisi 
Fransa'da Duverger'nin denetiminde yapılan bir dev
let doktorası ve Almanya'da bir üniversite doktorası 
tezine konu olmuştur. Hiç kuşkusuz bundan sonra da 
siyasal tarihçiler 1961 - 1971 Türkiye ışçi Partisi üze
rinde önemle duracaklardır. 

Biz burada, 1961-1971 Türkiye ışçi Partisi'ne 
ilişkin olarak ortaya çıkmış, tartışmalara, eleştirilere 
yol açmış sorunları ele alarak Parti'nin durumunu ana 
çizgileriyle açıklamaya çalışacaRız. Bunlardan birinci
si, TİP işçi sınıfının partisi nitelilinde miydi, delil 
miydi sorusudur. Türkiye ışçi Partisi 'ne karşı tavır 
alanlar onu küçük burjuva partisi olmakla suçlayagel
mişlerdir. ıkincisi, TİP'in sınıfsal içerili ve buna bat ii 
olarak politik çizgisinin nitelili sorunuydu. Verilen 
ideolojik mücadele 1961-1971 yıllarının sonlarına 
dotm "milli demokratik devrim", " sosyalist devrim" 
sorunu biçimine büriindüyse de aslında tartışma ve 
mücadele partinin işçi sınıfı hareketi nitelili ve işçi 
sınıfı öncülüRü sorunu üzerindeydi. 

PARTI CANLı BIR VARLıKTIR 

Bu konuları açıklamaya girİşmeden önce yanlış 
yargılara, gereksiz tartışmalara yol açan iki noktayı 
belirtmek, daha dotrusu hatırlatmak yararlı olur. Bi· 
rincisi sorulara cevap ararken ele alınan konulara du
rajtan (statik) açıdan bakmamaktır. Bir parti, hatta 

herhangi bir örgüt, bir defada oluşup son biçimini alan 
bir olgu delildir. Yaşayan, canlı bir varlıktır, zaman 
içinde detişme ve gelişme veya g'erileme gösterir. 
Hele işçi sınıfına, halk kitlelerine ilişkin örgütler, 
özünde toplumsal hareketlerdir. Parti, bir toplumsal 
hareketin, sınıf hareketinin, belirli işleyiş kurallarına 
balıı, bilinçli, disiplinli bir örgütlenişidir. Yapılması 
gereken iş, Parti hareketinin izledili çizgiyi, bu çiz
ginin nitelilini saptamaktır. 

İşçi sınıfının sosyalizmi hedef alan partisinin ni
telikleri teoride ve pratikte çoktan saptanmıştır, bi
linmektedir. Ne var ki hiç bir işçi sınıfı partisi kurul
dutu andan itibaren bu niteliklere tam ve olgunlaş
mış biçimde sahip olmaz, olamaz. Sorun, sahip olma 
konusunda bilinçli ve kararlı mı, bu yönde bir geliş
me gösteriyor mu sorunudur. 

ıkinci nokta, deRerlendirmelerin yalnızca soyut, 
genel kuramsal ilkelere, bunlara dayanarak oluşturu
lan " model" lere göre yapllamayacaA:ıdır.Teorinin, 
ilkelerin ort.aya koyduA:u genel doA:ruları somut, 
duruı;n ve şartlar lşlA:ında deA'erlendirmek gerekir. 
Somut du,-umların somut tahlili gereA'i de temel ilke
lerdendir. Somut, verili durum hiç bir zaman istenil
diA'i gibi elverişli de�ildir; daima az veya çok, güçlü 
veya güçsüz ölçüde engelleyici, zorlaştırıcı, elverişsiz 
şartlar vardır. Ama bilimsel sosyalizm �ilimsel olduA:u 
için her durum ve şartta yol gösterici olmak, 
ortamda nelerin yapılmasının mümkün ve doA'ru ola· 
calı sorununa ışık tutmak n�teliRini korur. 

öN KOŞULLAR 

Türkiy..: ışçi Partisi 'nin kuruluşu ve gelişmesi 
lIOn derece olumsuz şartlar içinde başlamış ve ilk ev· 
reh:rini yaşı.:"'Iışt.ır. türkiye güçsüz bir !\anayileşmenin 

1961 VILlNDA KURULAN TüRKiVE Işçi PARTisi � 971 VILI 20 TEMMUZUNDA, ANAY 

MAHKEMESI TARAFINDAN KAPATıLDı'  TüRKIVE I şçi  PARTisi'NIN KAPATılıŞıNDAN 
VANA TAM 5 VIL GEÇMiş BULUNUVOR. KAPATıLIŞININ 5. VI LDÖNüMÜNDE, BUGüNKO 
TüRKIVE I şçi PARTisi GENEL BAŞKANı BEHjCE BORAN, VINE GENEL BAŞKAN OLARAK 
BAŞıNDA BULUNDUGU DÖNEMDE KAPATıLAN TüRKiVE I şç i  PARTISI'NIN 10 VILLlK DENE· 
VINi DEGERLENDiRDI. BORAN'IN BU DEGERLENDiRMESiNiN, BUGüN TüRKIVE SOLUNDA 

TARTI Ş I LAN BIRÇOK MESELEVE AÇıKlıK VE VE NI BAKıŞ AÇıLARı GETIRECEGINE INANI· 
VOR VE OKURLARIMIZA SUNUVORUZ. 

• •  • • • 

TURKIYE ıŞÇı 
ilk evresinde olduRundan işçi sınıfı nesnel ve öznel 
durumu bakımından üst bir düzeyde delildi; yani, sa
yıca az - işçilerin çalışan nüfusa oranı küçük - teknik 
bilgi ve yetenek ve politik bilinç düzeyi düşüktü. Ama 
zaten böyle olmasaydı, güçlü bir sanayileşme ile güçlü 
bir işçi sınıfı meydana gelmiş olsaydı, bu mutlaka, 
çok ters üst yapı şartlarına raRmen az çok güçlü poli
tik bir işçi sınıfı hareketi, partisi yaratmış olurdu. 
Tüm "Batılılaşma", "çaRdaş uygarlıRa ulaşma" ede
biyatına raA:men bir türlü sanayileşip gelişmiş toplum
lar düzeyine erişememenin yarattıtı bu duruma ek ve 
batlı olarak ı, son derece baskıcı, demokratik özgür
lüklere hiç yer vermeyen bir rejim sürdürülegelmişti. 
BaA'lmsızhk savaşının zaferle sona erdirilmesi ve cum· 
huriyetin ilanı sırasında politik iktidarını pekiştiren 
burjuvazi tek parti yönetiini aracıl ılı ile feodal üstya
pı kurumlarını ortadan kaldırmaya, sanayi ve tarıma 
ilişkin tedbirler alıp. bankacılılı geliştirerek, ekono
mide devletçilite yönelerek alt yapıda kapitalistleşme 
sürecini geliştirmeye yöneldi. Ama demokratik özgür
lüklere - fikir, vicdan, söz, yayın, kitlelerin sınıfsal 
örgütlenme - özgürlüklerine hiç yer vermedi. 

1946'ya kadar fikir, söz, eleştiri, yayın özgürlük
leri burjuvazinin, temsilcilerinin, ideologlarının kendi 
aralarındaki aynşımlar için bile tanınmadı. Tek parti 
iktidarı tüm tartışma ve eleştirilerin üst.ünde tutuldu 
ve onun benimsediği ideoloji_ tek resmi ideoloji hali
ne getirildi. 1946'da çok partili evreye geçilmesiyle, 
burjuva partileri çeşitlenip sayıca çotaldı, ama işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin burjuvaziden battımsız 
partileşmesine müsaade olunmadı. 1946'da bu nitelik
te oluşan bir iki parti bir kaç ay içinde politika sah
nesinden uzaklaştırıldı. 1961'e kadar tüm sol fikir ve 
görüşler ve işçi sınıfının politik hareketi iIIegaliteye 
itilmiş kaldı. 

BIRIKIMIN BOYUTLARI 

1961 Türkiye'sinde işçi sınıfının sosyalizmi he
def alan yasal partisinin oluşturulmasını kolaylaştıra
cak, ideolojik ve politik düzeyde belirleyici rol oyna· 
yacak önemli bir birikim yoktu. Sol tümüyle hep bas
kı altında tutulmuş, iIlegalitenin zor şartlarında yürü
tülmüş parti hareketi cılız kalmış, hatta 1950'den son
ra bir da�ılma hali göstermişti. örne�in, Portekiz'de 
Nisan 1974 devriminden sonra görüldütü üzere, ille
gal şartlarda örgütlenip etkin bir güç kazanmış bir 
partinin legaliteye çıkışı bir durum yoktu. Bununla 
birlikte, bu söylediklerimiz Türkiye'de hiç bir birikim 
yoktu, TIP sırırdan işe başladı anlamına gelmez. 1962 
yılından başlayarak T1P'e katılan sosyalistler elbette 
o anda mant.ar gibi yerden bitmiş de�illerdi. Sadece, 
kapsamlı ve köklü bir birikim olmadı�ı açıktı. 

Teorik,  bilimsel alanda da bir boşluk vardı. Ne 
teorik çalışmalar yapılmıştı, ne de Türkiye'nin tarihi, 
toplumsal yapısı, ekonomik, sosyal sorunları üzerine 
araştırmalar, ( ı  940 - ı 945 arası Dil·Tarih ve Co�raf
ya Fakültesi'nde birkaç genç doçentin başlattıkları 
toplumbilimsel araştırmalar haklarında çeşitli tahki
kat açılarak nihayet kendileri fakülteden uzaklaş
tırılarak durdurulmuştu.)  Böyle çalışma ve araştır
malar şöyle dursun, klasikleri dahi Türk
çeye çevrilebilmiş deA'ildi. Burjuva yönetimi tüm (ikir 

, ve bitim yaşamını baskı altında dondurmuştu. Sosya
lizm ve Türkiye toplumu konularında bilgisizlik ı 961' 
deki durumun belirgin niteli�iydi. 

Yasal yn.o;akların, rikir ve siyaset yaşamının don· 
durulması toplum, kıtleler sosynlizme 
karıjl şartlıtndırılmıştı. !ş<:i sınırının soııyalist partisi· 
ni oluşturmil ve I{l.!liştirmcde yasal yasaklıırdan, de-

mokratik özgürlüklerin sınırlılılından daha etkiD bir 
engeldi bu şartlandırılma; çünkü daha da slnU'layıe. 
ve kalıcıydı ;  yasal engellerin olmadılı alanlarda da 
etkisini gösteriyor ve bu engeller kalktıktan veya za
yınadıktan sonra da sürebiliyordu uzun zaman. 

Yasal engeller de ortadan tüm kalkmış olmaktu. 
uzakt .. 1961 Anayasası eskiye kıywa çok daha de
mokratik, özgürlükçü bir rejim öngörmekle beraber, 
başta 1 4 1  ve 142. maddeler olmak üzere yaaalardaki 
anti-demokratik hükümler oldulu gibi duruyordu. 
Kaldı ki 1961 Anayasası hukukunun nasıl olu,up 
biçimleneceRi de henüz belli deRiIdi. Anayasa hukuku 
kal ıt. üzerine yazılı maddeler halindeki hükümleria 
toplamından ibaret deRiidi. Anayasa hukuku det __ 
lendirme, yorumlama ve uygulamalarla; Anayual hak 
ve özgürlüklere en geniş yorumu ile sahip çıkan top. 
lumsal güçlerin bu uRurda verdikleri mücadeleler ye 
yarattıkları etkinliklerle oluşur, somutlaşır. 

PARTI KURULURKEN 

Bu şartlarda kurulan Türkiye ışçi Partiai'nin ku
ruluşu da işçi sınıfının sosyalist partilerinin kurulut 
biçimine benzemiyordu :  Aydınlar ve işçiler aruuıcia 
bir sosyalist. akımın belirmesi, hazırlayıcı ön ,.nlana, 
ortamın oluşması zemini üzerinde bir örgütlenme,. 
gidiş biçiminde olmamıştır, TIP'in ortaya Çıkı,ı_ on 
iki sendikacı diler partilerden ayrı, işçilerin partili 
olacak bir parti kurmak istemişler ve hukuki ıenkler 
yerine getirilerek parti yasal varlık kazanmıştı, ama 
elbette bu sosyalist bir nitelik kazanması için yeterli 
delildi. Kurucuların bir kısmı. hatta hepsi, Iosya1ilt 
bir parti kunnayı amaçlamış olsalar dahi nesnel bir 
olgu olarak ortaya çıkan parti sosyalist nitelikte ct. 
tiIdi. Partinin kuruluşundan sonra kaleme alınm .. 
ilk programı bunu açıkça göstermektedir. İ,çilereleD 
"sınıf" olarak söz ediliyor ama konular işçi sınıflDlD 
bakış açısından ele alınmış, bu açıdan sonanlara çö
züm önerileri getirilmiş delildir. Yapılması önerile. 
işler, kapitalizmin çerçevesi içinde bir takım ilerici, 
reformist öneriler olmaktan öteye gitmiyordu. Tü
müyle program işçi haklarını savunan, ilerici, inan
cıl bir programdı. Kurucular mevcut burjuva partile
rinden bağımsız, ayrı bir parti kunnak istemi,lerdi 
ama ort.aya çıkan parti gerçek anlamda işçi smırınıa 
baRımsız (burjuva ideolojisinden baA:ımsız, kendi 11-
nıf ideolojisine dayanan) partisi deRiidi. Bu anlamda 
balımsızlaşma bir yıl sonra sosyalist kişilerin partiye 
girmeye ve part.i yönetiminde yeralmaya başlamala
rıyla filizlendi ve gelişti. TIP bir "sosyalistleşme" Iii
recine girdi. TIP'in on yıllık tarihi bu "sosyalistle,
me" sürecinin dışa dönük ve iç mücadelelerle ıel"· 
mesi tarihi olarak nitelenebilir. Bu sosyaliıtletm. 
parti kurulduktan bir yıl sonra başlayıp üstten alta 
do�ru yayılma biçiminde olmuştur. Bu, işçi lınır,nlD 
sosyalizmi hedef alan partilerinin "tipik" veya olm_ 
gereken kuruluş biçimi deRiidi kuşkusuz. Daha ıon
raki yıllarda sosyalist görüşte çeşitli ayrışım ve rrup
laşmalar ve bunlar arasında ideolojik mücadele bat 
gösterdi�inde, bu belirttiltirniz ol�uya bakarak. par
ti yanlış veya erken kurulmuştur, halta kurulm .. 
malıydı gibi görüşler ortayo atıldı. Bu göriişler kanı· 
ml'Z.ca tümden yanlıştı. Irademiz dışında olu,an du
rum ve şartlar olması gereken nitelikte olmayabilir. 
SOliyatistlerin görevi durum ve şartların yaraUılı ta
lepleri ve ihtiyaçları bilimsel sosyalizm açısından dot
ru yiinde karşılamaya, imkanları elden geldilince o 
yönde kullanmaya çalışmaktır. Bunun aksini dii,ün' 
rnek ve yapmak görevden kaçmak olur. lışçi sınıfın .. 

ip deA'erlendirmek 
sınırlaması olmasa bile, Parti'nin tarihi an

metotla yapılacak araştırma ye inceleme
çıkanlabilir. Daha yaşamı strasında, 

yıllarlna dotru Türkiye ışçi Partisi 
er'nin denetiminde yapılan bir dev

Almanya'da bir üniversite doktorası 
olmuştur. Hiç kuşkusuz bundan sonra da 

1961 - 1971 Türkiye ışçi Partisi üze
duracaklardır. 

1961-1971 Türkiye ışçi Partisi'ne 
ortaya çıkmış, tartışmalara, eleştirilere 

ele alarak Parti'nin durumunu ana 
açıklamaya çalışacaRız. Bunlardan birinci

sınıfının partisi nitelilinde miydi, delil 
Türkiye ışçi Partisi 'ne karşı tavır 
burjuva partisi olmakla suçlayagel
TİP'in sınıfsal içerili ve buna bat ii 

çizgisinin nitelili sorunuydu. Verilen 
1961-1971 yıllarının sonlarına 

demokratik devrim", " so" sosyalist devrim" 
büriindüyse de aslında tartışma ve 

işçi sınıfı hareketi nitelili ve işçi 
sorunu üzerindeydi. 

CANLı BIR VARLıKTIR 

açıklamaya girİşmeden önce yanlış 
tartışmalara yol açan iki noktayı 

dotrusu hatırlatmak yararlı olur. Bi· 
cevap ararken ele alınan konulara du
açıdan bakmamaktır. Bir parti, hatta 

bir defada oluşup son biçimini alan 
Yaşayan, canlı bir varlıktır, zaman 

gelişme veya g'erileme veya g'erileme veya g' gösterir. 
halk kitlelerine ilişkin örgütler, 

hareketlerdir. Parti, bir toplumsal 
hareketinin, belirli işleyiş kurallarına 

disiplinli bir örgütlenişidir. Yapılması 
hareketinin izledili çizgiyi, bu çiz

saptamaktır. 
sosyalizmi hedef alan partisinin ni

pratikte çoktan saptanmıştır, bi
ki hiç bir işçi sınıfı partisi kurul

itibaren bu niteliklere tam ve olgunlaş
olmaz, olamaz. Sorun, sahip olma 
ve kararlı mı, bu yönde bir geliş

sorunudur. 
deRerlendirmelerin yalnızca soyut, 

ilkelere, bunlara dayanarak oluşturu
göre yapllamayacaA:ıdır.Teorinin, 

koyduA:u genel doA:ruları somut, 
lşlA:ında deA'erlendirmek gerekir. 
somut tahlili gereA'i de temel ilke

verili durum hiç bir zaman istenil
de�ildir; daima az veya çok, güçlü 

ölçüde engelleyici, zorlaştırıcı, elverişsiz 
vardır. Ama bilimsel sosyalizm �ilimsel olduA:u 

şartta yol gösterici olmak, 
yapılmasının mümkün ve doA'ru ola· 

tutmak n�teliRini �teliRini � korur. 

öN KOŞULLAR 

zaten böyle olmasaydı, güçlü bir sanayileşme ile güçlü 
bir işçi sınıfı meydana gelmiş olsaydı, bu mutlaka, 
çok ters üst yapı şartlarına raRmen az çok güçlü poli
tik bir işçi sınıfı hareketi, partisi yaratmış olurdu. 
Tüm "Batılılaşma", "çaRdaş uygarlıRa ulaşma" ede
biyatına raA:men bir türlü sanayileşip gelişmiş toplum
lar düzeyine erişememenin yarattıtı bu duruma ek ve 
batlı olarak ı, son derece baskıcı, demokratik özgür
lüklere hiç yer vermeyen bir rejim sürdürülegelmişti. 
BaA'lmsızhk savaşının zaferle sona erdirilmesi ve cum· 
huriyetin ilanı sırasında politik iktidarını pekiştiren 
burjuvazi tek parti yönetiini aracıl ılı ile feodal üstya
pı kurumlarını ortadan kaldırmaya, sanayi ve tarıma 
ilişkin tedbirler alıp. bankacılılı geliştirerek, ekono
mide devletçilite yönelerek alt yapıda kapitalistleşme 
sürecini geliştirmeye yöneldi. Ama demokratik özgür
lüklere - fikir, vicdan, söz, yayın, kitlelerin sınıfsal 
örgütlenme - özgürlüklerine hiç yer vermedi. 

1946'ya kadar fikir, söz, eleştiri, yayın özgürlük
leri burjuvazinin, temsilcilerinin, ideologlarının kendi 
aralarındaki aynşımlar için bile tanınmadı. Tek parti 
iktidarı tüm tartışma ve eleştirilerin üst.ünde tutuldu 
ve onun benimsediği ideoloji_ tek resmi ideoloji hali
ne getirildi. 1946'da çok partili evreye geçilmesiyle, 
burjuva partileri çeşitlenip sayıca çotaldı, ama işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin burjuvaziden battımsız 
partileşmesine müsaade olunmadı. 1946'da bu nitelik
te oluşan bir iki parti bir kaç ay içinde politika sah
nesinden uzaklaştırıldı. 1961'e kadar tüm sol fikir ve 
görüşler ve işçi sınıfının politik hareketi iIIegaliteye 
itilmiş kaldı. 

BIRIKIMIN BOYUTLARI 

1961 Türkiye'sinde işçi sınıfının sosyalizmi he
def alan yasal partisinin oluşturulmasını kolaylaştıra
cak, ideolojik ve politik düzeyde belirleyici rol oyna· 
yacak önemli bir birikim yoktu. Sol tümüyle hep bas
kı altında tutulmuş, iIlegalitenin zor şartlarında yürü
tülmüş parti hareketi cılız kalmış, hatta 1950'den son
ra bir da�ılma hali göstermişti. örne�in, Portekiz'de 
Nisan 1974 devriminden sonra görüldütü üzere, ille
gal şartlarda örgütlenip etkin bir güç kazanmış bir 
partinin legaliteye çıkışı bir durum yoktu. Bununla 
birlikte, bu söylediklerimiz Türkiye'de hiç bir birikim 
yoktu, TIP sırırdan işe başladı anlamına gelmez. 1962 
yılından başlayarak T1P'e katılan sosyalistler elbette 
o anda mant.ar gibi yerden bitmiş de�illerdi. Sadece, 
kapsamlı ve köklü bir birikim olmadı�ı açıktı. 

Teorik,  bilimsel alanda da bir boşluk vardı. Ne 
teorik çalışmalar yapılmıştı, ne de Türkiye'nin tarihi, 
toplumsal toplumsal yapısı, yapısı, ekonomik, sosyal sorunları üzerine 
araştırmalar, ( ı  940 ( ı  940 ( ı  - ı 945 arası Dil·Tarih ve Co�raf
ya Fakültesi'nde birkaç genç doçentin başlattıkları 
toplumbilimsel araştırmalar haklarında çeşitli tahki
kat açılarak nihayet kendileri fakülteden uzaklaş
tırılarak durdurulmuştu.)  Böyle çalışma ve araştır
malar şöyle dursun, klasikleri dahi Türk
çeye çevrilebilmiş deA'ildi. Burjuva yönetimi tüm (ikir 

, ve bitim yaşamını baskı altında dondurmuştu. Sosya
lizm ve Türkiye toplumu konularında bilgisizlik ı 961' 
deki durumun belirgin niteli�iydi. 

yınadıktan sonra da 
Yasal engeller de 

uzakt .. 1961 Anayasası eskiye 
mokratik, özgürlükçü 
başta 1 4 1  ve 142. 
anti-demokratik hükümler 
Kaldı ki 1961 Anayasası 
biçimleneceRi de henüz 
kal ıt. üzerine yazılı 
toplamından ibaret 
lendirme, yorumlama 
ve özgürlüklere en geniş 
lumsal güçlerin bu 
yarattıkları etkinliklerle 

PARTI 

Bu şartlarda kurulan 
ruluşu da işçi sınıfının 
biçimine benzemiyord
bir sosyalist. akımın 
ortamın oluşması zemini üzerinde 
gidiş biçiminde olmamıştır, 
iki sendikacı diler 
olacak bir parti kurmak 
yerine getirilerek parti 
elbette bu sosyalist 
delildi. Kurucuların 
bir parti kunnayı amaçlamış 
olgu olarak ortaya 
tiIdi. Partinin kuruluşundan 
ilk programı bunu açıkça 
"sınıf" olarak söz ediliyor 
bakış açısından ele alınmış, 
züm önerileri getirilmiş 
işler, kapitalizmin çerçevesi 
reformist öneriler 
müyle program işçi 
cıl bir programdı. Kurucular 
rinden bağımsız, ayrı 
ama ort.aya çıkan parti 
baRımsız (burjuva ideolojisinden 
nıf ideolojisine dayanan) 
balımsızlaşma bir yıl 
girmeye ve part.i yönetiminde 
rıyla filizlendi ve gelişti. 
recine girdi. TIP'in 
me" sürecinin dışa 
mesi mesi mes tarihi olarak 
parti kurulduktan bir 
do�ru yayılma biçiminde 
sosyalizmi hedef alan 
gereken kuruluş biçimi 
raki yıllarda sosyalist 
laşmalar ve bunlar 
gösterdi�inde, bu belirttiltirniz 
ti yanlış veya erken 
malıydı gibi görüşler 
ml'Z.ca tümden yanlıştı. 
rum ve şartlar olması 
SOliyatistlerin görevi 



TIP 1961 - 1971 

• 
DAHA ÖNCE KURULAN PARTILERE KARŞılıK, 
TIp, DOGRUDAN DOGRUYA I şçi SıNıFıNıN 
EKONOMIK HAREKETI IçiNDEN AYRI ŞIP Uç 
VERMiş BIR POLITIK öRGÜTLENME GIRI şIMI 
iDi .  BUNUN içiN işçi SıNıFı HAREKETININ 
POLiTiK HAREKETE DÖNÜŞMESiNIN, POLITIK 
öRGÜTLENMENIN EşlGiNE GELIşiNIN BELIR
TISI 101. SOSYALlSTLERE DÜŞEN GöREV BU 
DÖNÜŞME VE ÖRGÜTLENMEYE YARDıMCı OL
MAK, ONU SOSYALiZM ÇiZGISINE YöNELT
MEKTl. 

• 

1961 � 71 
kendilinden oluşan hareketi içinde şu veya b u  nite· 
likte bir politik gelişme yeralacu, bir parti kurula
cak. sosyalistler yardıma, hem de yönetime katıl
maya çatnlacak da bu çaRrıya cevap verilmeyecek, 
olmaz öyle şey. 

AYıRDEDICI N ITELIKLER 

TİP'in yukarıda anlatılan biçimde ve nitelikte ku
rulmu, olması bu kuruluşun sosyalizm açısından an
lamaz ve önemsiz olduRu demek deRiidir. Burjuvazi 
ve iktidarlan işçi sınıfının ekonomik mücadelesini 
politik mücadelesi kadar bastırıp kontrol altına alma
...-.mı,tır. Işçi sınıfının ekonomik mücadele tarihi po
litik hareketinden daha eskidir. İşçi sınıfından gelen 
bukı karşısında burjuvazi ekonomik alanda ödün 
Yermeyi politik örgütlenme alanında ödün vermeye 
yejtlemiştir. ışçiler için de, politik bilinç düzeyi dü
,ük oldulu oranda, ekonomik taleplerinin karşılan
rna.u ön planda gelir. Bu nedenlerle Türkiye'de işçi 
&lDıfanan ekonomik mücadele tarihi yüz yılı aşkındır. 
1946'da sosyalist ni telikte partiler ve özgürce kurulup 
.eli,en sendikalar kapatıldıktan sonra da burjuvazi ve 
iktidarı sendikal örgütlenmeye mutlak bir yasak koy
mayarak, kontrol altında güdümlü bir sendikal hareket 
0lu4turmaya yöneldi, ama bunu tam başaramadı. 
1950'Ierde işçi sınıfı burjuva iktidarının koymak is
tedili aınırın ötesinde mücadele verdi, grev hakkı gü
DÜn tartı,ılan sorunu haline geldi. 1961 Anayasasının 
kabulünden sonra işçi sınıfı hareketi hızlandı ve p,>li
tik bir renk aldı. ışçi toplantılarında yalnız ekonomik 
i.at.ekler ileri süriilmüyor, ekon;'mik, politik, sosyal ko
nular da dile getiriliyordu. Bu gelişme ış ılında TİP'in 
kurulu4u, işçi sınıfının kendililinden gelişen hareketi
nin politik bir düzeye ulaşması, burjuva partilerinden 
ayn bir politik örgütlenmenin uç vermesiydi. Daha 
önceki işçi sınıfı partileri, işçilerin de bireyler olarak 
bir ölçüde katıldılı, sosyalist aydınların girişimleriydi. 
11p ise dolrudan işçi sınıfının ekonomik hareketi 
içinden ayrışıp uç vermiş bir politik örgütlenme giri
,imiydi. Bunun için de işçi sınıfı hareketinin politik 
harekete dönüşmesinin, politik örgütlenmenin eşiiti
ne celişinin belirtisiydi. Sosyalistıere düşen gÖrev bu 
dönüı;üme ve örgütlenmeye yardımcı olmak, onu sos
yalizm çizgisine yöneltmek tL Bu yapılmaya çalışıldı 
ve eksikleri, yetersizlikleri, yanlışları her ne olursa ol
sun, esas itibariyle ba,arıldı da. 

Bir partinin işçi sınıfının sosyalizmi heder alan 
partisi olup olmadılı konusunda, bir partinin progra
mına, tUz.üRüne, Loplumda yeralan olaylar karşısında 
aldıltı Lavıra, sorunlara koydultu teşhise ve önerdiiti 
çözümlere bilimsel sosyalizm öRretisine uygunlulu 
açısından bakılır. Bu iki ana kıstas açısından TIP ele 
ahndlRında, birinci kıstass göre baljarılı bir sınav ver
miştir. Yeni bir program uzerinde çok ve ciddiyetle 
çalışılmıştır. 1964'de kabul edilen program bir yılı 
84kın bir çalışmanın urunudür. Yalnız parti içindeki 
delil, parti dışındaki uzman ve bilim adamlarından da 
cörüş ve raporları alınmış, ortak toplantılarda konular 
uzun uzun tartışılmıştır. Yukarıda işaret ettilim bi
limsel bilgi ve veriler yetersizliltine ve sosyalizme kar
,ıt, anli-demokratik ortamın kısıtlayıcı Ijartlarına 
raemen bu &ist.emli ve ısrarlı çalılimalar olumlu ürün 
vermiştir. 1964 program ı, eleştirilecek yanları her ne 
olursa olsun, bütününde ve esasında, bilimsel sosya
lizm açısından Türkiye şartlarında geçerli bir prog
rııımdı. 

ÇABALAR, EKSIKLI KLER 
VE ENGELLER 

Tüzükte de bir işçi sınıfı sosyalist partisinin ör
güUeniş ilkeleri vardı, ama eksikti. Demokratik mer
keziyetçiliRe uygun bir örgütle ni Ş öngöriiıüyordu. Ost 
kademe organlarının kararları alt organlan ve üyeleri 
baltlayıcıydı. Kararlar alınmadan önce serbest tartıŞ
ma olanaRı tanınıyor, ama karar alındıktan sonra mu
halif olmuş azıhlılın da karara uyması, ona göre hare
ket etmesi şartı konuyordu. üyelik için müracaat 
edenlerin program ve tüzüRü okumuş ve kabul etmiş 
olmalan şartı getiriliyor ve altı aylık bir aday üyelik 
$Üresince müracaatçının sınanması öngöriilüyordu. 
Program ve tüzüA;ü benimsemek ve aidat ödemek üye
lik için yeterli sayılmıyor, kişinin verilen parti görev
lerini yerine getirmesi de isteniyordu. Eksik olan 
önemli nokta; en alt kademe olan ilçe yönetim kurul
larından sonra tek tek üyelerden oluşan kitleyi bir 
işbölümü ve birtili sist.emi içinde sürekli parti çalış
masına sokacak bir düzenlemenin tüzükle öngöriilme
miş olmasıydı. 

Uygulamada ise, tüzüAün Ijart koştulu, üyelilte 
müracaat edenin programı ve tüzülü okuyup benim
semiş olması ve altı aylık bir sınama süresinden geç
mesi kuralı etkin biçimde işlemedi. Müracaat edenin 
program ve tüzük konusunda bilgisi ve tutumu kon
trolden geçirilemiyordu ve yukarda iljaret ettiRimiz, 
üyeleri sistemli çalıljmaya sokma düzenlemesinin yok
luIundan dolayı aday üyelik bir formalite olarak kalı
yordu. Burıdan dolayı üyelerin nitelik düzeyi düşük 
oluyor, ve zamanla üye sayısının gereksiz ve yararsız 
şişmesi durumu doRuyordu. Bir zaman geldi ki, bu 
şişmeyi gidermek, yararsızlıkları ayıklamak için üye 
kayıtlarını yenileme yönLemi uygulandı. 

Yeni kurulmuş bir partinin ilk yıllarda kadroları
nın ve üyelerinin nitelik açısından tam istenecek dü
zeyde olmamaları dolaldır. Hele TIP'in dolduRu or
tamın daha önce belirttilimiz olumsuz şartları aILln
da büsbütün öyledir. Kadrolar ve militanlar parti iyice 
biçimlenip yerine ort.urdukça, örgütlü hareket içinde 
yolrularak yetiljecekt.i . 

Jik evrede TIP'in örgütlenişi yurt düzeyinde ge
nişlemesine bir örgütlenme oldu. örgütün yurt yüze· 
yinde genişlemesi yanlış, olmaması gereken bir geliş· 
me deliidi. Ne var ki, partiye işçi sınıf, ve emekçi kit
leler içinde kök saldıracak derinlemesine örgütlenme 
olmuyordu. Bunun bir nedeni, üyeler kitlesini 
ve sistemli çalışmalara sokacak örgütsel düzenlemenin 
yokluiluydu. Bundan dolayı sayıları on bini bir hayli 

geçen üye kitlesinden partinin örgütlenme çalışmaln
rında yararlanılamıyordu. Bir başka neden, Merkez 
yöneLiminin part.inin işçi sınıfı içinde örgütlenişin 
önemini bilmesine ve bu örgütlenişin gerçekleşmesini 
ist.emesine ra�men bu sorun üzerinde mutlaka <,�özül
mesi gereken bir sorun olarak durmamasıydı. Bunun
la beraber eleştiride insafı elden kaçırmamak için şu· 
nu da belirtelim ki, iljçi sınıfı içinde doRrudan örgüt· 
lenme çalışmaları için nesnel imkanlar yoktu ve par
ti bunu biliyordu. O şartlanmış, donmuş, kuşkulu ve 
ürkek ortam böyh' örgütlenme çalıljmalarına en büyük 
engeldi. Işçi sınıfı ile doRrudan temas, diyalog kurultl
mıyordu . Parlili sendika yöneticileri de sendi
kal kitlelerinde partinin dojtrudan ya
na görünmüyorlardı. Onlar da ortamın 
biliyorlar, çalışmalım kontrolleri altında tulmuk 
yorlardı, Bu a<;ıkça "öylenmiyoua da seziliyordu. Por
ti Hendikalar yoluyla etkinli�ini dolaylı olarak duyura
caklı. Öyle oldu. 

Partinin işçi sınıfı ve dilter çalışanlar kitlelerinde 
örgütlenme çalışmaları yapabilmesi donmuş toprakta 
Larım yapmaya benziyordu. önce buzların kırılıp çö
zülmesi, LopraQ:"ın yumuşaması gerekti. Partinin ilk ev
redeki işlevi buzları kırmak, eritmek; veya, balLa gir
-merniş ormanda ilk geçitIeri açmaktı. Bu yapılması 
zorunlu bir iljti ve parti bunda başanh oldu. Sol, sos
yalizm konusunda şartlanma ve ürkeklik eskiye kıyu
la bir hayli azaldı. Sosyalizm, sosyal sını!, sınıf iktida
n, sömürü, emperyalizm vb. terim ve kavramlar kamu
oyuna, politika diline mal oldu, haJk kitlelerine kadar 
ulaştı. Yerel örgütlerinin 63 ile ulaşması ve üye sayısı
nın 10 bini aşması buzların çözülmekte olmasının 
göstergesiydi. 

ECITlM SORUNU 

1966'dan sonra üyeleri n  sosyalist nitelili sorunu 
ve buna iIiljkin olarak parti için elitim konusu ön pla
na çıktı. Malatya'daki 2. Büyük Kongrede delegelerin 
çolu elitim üzerinde durmuşlardı. Kongreden sonra 
parti içi eQ:"ltim konusu Merkez Yüriitme Kurulu'na 
bir kaç kez getirildi, tartışıldı. İstanbul örgütünden bir 
parti okulu kurulması önerisi geldi. öneriyi yapanlar
dan bunu planlamalan ve bir raporla Merkez'e bildir
meleri istendi ama, bir sonuç alınamadı. Parti'de proı
ram açıklaması çalışmaları, seri konferanslar dü%enle
meleri yapılageldiyse de elitim konusunu daha 
sistemli ve kapsamlı bir biçimde ele alınması ıereki
yordu. Bu eltitim konusunda da temel akuklık, üye 
kitlesinin birimler içinde örgijtlendirilerek sürekli ve 
düzenli toplu çalışmaya sokulmuş olmamuı ıeliyor
du; çünkü elitim eyleme ve somut sorunlara ili ,kin ve 
dönük olarak asıl tabandaki bu birimlerde yapılacak 
bir işlevdi. Bunun dışında, dersler, kurslar, seminer
ler biçiminde elitim yetişkin, yetenekli kadro elema
nı sorunuydu. Böyle eleman sıkıntısı vardı ama, 1966 
öncesine kıyasla cturum daha elverişliydi. Ama MYK 
eRitim ve örgütlenme soruna aQ:"lrhk vermedi. 

1964 programını hazırladıktan sonra dalılan Bi
lim ve Araştırma Bürosu 1967 sonlarında yeniden ör
gütlene�ek çalışmalara başladı. Yeni büronun bileı;imi 
ve çalışmaları gerçekten umut vericiydi. Büro, Merkez 
Yürütme Kurulu'nun incelemesine gerek gördülü 
"Partinin üye bileşimi konusuyla küçük esnaf ve zena
aıkörların durumuna ilişkin sorunları ele aldı ve bu 
çallljmaları sonuçlandırdi. Bu arada eRitim ve örgüt
lenme konusu uzun uzun tartışılarak "eyleme dönük 
ej:!:itim" ve birbiriyle iIiljkin ve bir arada yüriitü)ecek 
"araştırma - e�itim - örgütlenme" üçlüsü görüşü oluş
turuldu. Elitimin yerel örgütlerin ihtiyaçlarına ve üye 
topluluklarının farklıhlına göre çeşitlendirilmesi gö· 
rüşune varıldı;  elitim konusunda MYK'na bir rapor 
verildi. Bilim ve Araljlırma Bürosu üyeleri yalnızca 
araştırma, inceleme alanında çalışmayacaklar, içlerin
den bir kısmı merkez organınca eRitim ve örgütlenme 
çalıljmalarında görevlendirilecekti. Biıronun bu çalış
maları sırasında 1968 yılına gelinmişti. ı 968 Merkez. 
yönet.iminde görüş ayrılıRının ve anlaljmazlıRın patlak 
verdi�i ve parti sanarında parti lideriiRine karşı mu
haleretin oluştulu yıl oldu, Yeni ellitim örgütlenme 
tasarıları bir kenara itildi. nüro üyelerinin tümüne ya
kını muhaıcret. saflarında olduRu için Büro çalışmaları 
durdu. 

I)arti yönetiminde ve sanarında meydana gelen 
görüş ayrılıRı ve uyuljmazhk basında ve parti dışı 
('evrelerde genellikle ı 96H yazında Çekoslovakya'
ya diRer sosyalist ülkelerce yapılan müdahaleye iliş
kin oyıut görüş ayrllıRı ve uyuşmazlık çok 
dııha lemel soru nları, daha geniş bir alanı kapsıyordu. 

.. 

TELIKLER 

biçimde ve nitelikte ku
sosyalizm açısından an

demek deRiidir. Burjuvazi 
işçi sınıfının ekonomik mücadelesini 
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alanında ödün vermeye 
politik bilinç düzeyi dü

taleplerinin karşılan
nedenlerle Türkiye'de işçi 

tarihi yüz yılı aşkındır. 
partiler ve özgürce kurulup 

kapatıldıktan sonra da burjuvazi ve 
mutlak bir yasak koy

güdümlü bir sendikal hareket 
bunu tam başaramadı. 

iktidarının koymak is
ötesinde mücadele verdi, grev hakkı gü

haline geldi. 1961 Anayasasının 
hareketi hızlandı ve p,>li
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toplantılarında 
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gelişme ış ılında TİP'in 
sınıfının kendililinden gelişen hareketi

burjuva partilerinden 
uç vermesiydi. vermesiydi. vermes Daha 

işçilerin de bireyler olarak 
aydınların girişimleriydi. 

sınıfının ekonomik hareketi 
politik örgütlenme giri

işçi sınıfı hareketinin politik 
örgütlenmenin eşiiti

Sosyalistıere düşen gÖrev bu 
yardımcı olmak, onu sos

Bu yapılmaya çalışıldı 
yanlışları her ne olursa ol

sosyalizmi heder alan 
konusunda, bir partinin progra

yeralan olaylar karşısında 
koydultu teşhise ve önerdiiti 

öRretisine uygunlulu 
kıstas açısından TIP ele 

baljarılı bir sınav ver
uzerinde çok ve ciddiyetle 

edilen program bir yılı 
Yalnız parti içindeki 

bilim adamlarından da 
toplantılarda konular 

Yukarıda işaret ettilim bi
liltine ve sosyalizme kar

kısıtlayıcı Ijartlarına 
çalılimalar olumlu ürün 

Tüzükte de bir işçi sınıfı sosyalist partisinin ör
güUeniş ilkeleri vardı, ama eksikti. Demokratik mer
keziyetçiliRe uygun bir örgütle ni Ş öngöriiıüyordu. Ost 
kademe organlarının kararları alt organlan ve üyeleri 
baltlayıcıydı. Kararlar alınmadan önce serbest tartıŞ
ma olanaRı tanınıyor, ama karar alındıktan sonra mu
halif olmuş azıhlılın da karara uyması, ona göre hare
ket etmesi etmesi etmes şartı konuyordu. üyelik için müracaat 
edenlerin program ve tüzüRü okumuş ve kabul etmiş 
olmalan şartı getiriliyor ve altı aylık bir aday üyelik 
$Üresince müracaatçının sınanması öngöriilüyordu. 
Program ve tüzüA;ü benimsemek ve aidat ödemek üye
lik için yeterli sayılmıyor, kişinin verilen parti görev
lerini yerine getirmesi de isteniyordu. Eksik olan 
önemli nokta; en alt kademe olan ilçe yönetim kurul
larından sonra tek tek üyelerden oluşan kitleyi bir 
işbölümü ve birtili sist.emi içinde sürekli parti çalış
masına sokacak bir düzenlemenin tüzükle öngöriilme
miş olmasıydı. 

Uygulamada ise, tüzüAün Ijart koştulu, üyelilte 
müracaat edenin programı ve tüzülü okuyup benim
semiş olması ve altı aylık bir sınama süresinden geç
mesi kuralı etkin biçimde işlemedi. Müracaat edenin 
program ve tüzük konusunda bilgisi ve tutumu kon
trolden geçirilemiyordu ve yukarda iljaret ettiRimiz, 
üyeleri sistemli çalıljmaya sokma düzenlemesinin yok
luIundan dolayı aday üyelik bir formalite olarak kalı
yordu. Burıdan dolayı üyelerin nitelik düzeyi düşük 
oluyor, ve zamanla üye sayısının gereksiz ve yararsız 
şişmesi durumu doRuyordu. Bir zaman geldi ki, bu 
şişmeyi gidermek, yararsızlıkları ayıklamak için üye 
kayıtlarını yenileme yönLemi uygulandı. 

Yeni kurulmuş bir partinin ilk yıllarda kadroları
nın ve üyelerinin nitelik açısından tam istenecek dü
zeyde olmamaları dolaldır. Hele TIP'in dolduRu or
tamın daha önce belirttilimiz olumsuz şartları aILln
da büsbütün öyledir. Kadrolar ve militanlar parti iyice 
biçimlenip yerine ort.urdukça, örgütlü hareket içinde 
yolrularak yetiljecekt.i . 

Jik evrede TIP'in örgütlenişi yurt düzeyinde ge
nişlemesine bir örgütlenme oldu. örgütün yurt yüze· 
yinde genişlemesi yanlış, olmaması gereken bir geliş· 
me deliidi. Ne var ki, partiye işçi sınıf, ve emekçi kit
leler içinde kök saldıracak derinlemesine örgütlenme 
olmuyordu. Bunun bir nedeni, üyeler kitlesini 
ve sistemli çalışmalara sokacak örgütsel düzenlemenin 
yokluiluydu. Bundan dolayı sayıları on bini bir hayli 
geçen üye kitlesinden partinin örgütlenme çalışmaln
rında yararlanılamıyordu. Bir başka neden, Merkez 
yöneLiminin part.inin işçi sınıfı içinde örgütlenişin 
önemini bilmesine ve bu örgütlenişin gerçekleşmesini 
ist.emesine ra�men bu sorun üzerinde mutlaka <,�özül<,�özül<,
mesi gereken bir sorun olarak durmamasıydı. Bunun
la beraber eleştiride insafı elden kaçırmamak için şu· 
nu da belirtelim ki, iljçi sınıfı içinde doRrudan örgüt· 
lenme çalışmaları için nesnel imkanlar yoktu ve par
ti bunu biliyordu. O şartlanmış, donmuş, kuşkulu ve 
ürkek ortam böyh' örgütlenme çalıljmalarına en büyük 
engeldi. Işçi sınıfı ile doRrudan temas, diyalog kurultl
mıyordu . Parlili sendika yöneticileri de sendi
kal kitlelerinde partinin dojtrudan ya
na görünmüyorlardı. Onlar da ortamın 

zülmesi, LopraQ:"ın yumuşaması gerekti. 
redeki işlevi buzları kırmak, eritmek; 
-merniş ormanda ilk geçitIeri açmaktı. 
zorunlu bir iljti ve parti bunda başanh 
yalizm konusunda şartlanma ve ürkeklik 
la bir hayli azaldı. Sosyalizm, sosyal 
n, sömürü, emperyalizm vb. terim 
oyuna, politika diline mal oldu, 
ulaştı. Yerel örgütlerinin 63 ile ulaşması 
nın 10 bini aşması buzların çözülmekte 
göstergesiydi. 

ECITlM SORUNU 

1966'dan sonra üyeleri n  üyeleri n  üyeler sosyalist 
ve buna iIiljkin olarak parti için elitim 
na çıktı. Malatya'daki 2. Büyük 
çolu elitim üzerinde durmuşlardı. 
parti içi eQ:"ltim konusu Merkez 
bir kaç kez getirildi, tartışıldı. İstanbul 
parti okulu kurulması önerisi geldi. 
dan bunu planlamalan ve bir raporla 
meleri istendi ama, bir sonuç alınamadı. 
ram açıklaması çalışmaları, seri 
meleri yapılageldiyse de elitim 
sistemli ve kapsamlı bir biçimde 
yordu. Bu eltitim konusunda da 
kitlesinin birimler içinde örgijtlendirilerek 
düzenli toplu çalışmaya sokulmuş olmamuı 
du; çünkü elitim eyleme ve somut 
dönük olarak asıl tabandaki bu birimlerde 
bir işlevdi. Bunun dışında, dersler, 
ler biçiminde elitim yetişkin, yetenekli 
nı sorunuydu. Böyle eleman sıkıntısı 
öncesine kıyasla cturum daha elverişliydi. 
eRitim ve örgütlenme soruna aQ:"lrhk 

1964 programını hazırladıktan 
lim ve Araştırma Bürosu 1967 sonlarında 
gütlene�ek çalışmalara başladı. Yeni 
ve çalışmaları gerçekten umut vericiydi. 
Yürütme Kurulu'nun incelemesine 
"Partinin üye bileşimi konusuyla 
aıkörların durumuna ilişkin sorunları 
çallljmaları sonuçlandırdi. Bu arada 
lenme konusu uzun uzun tartışılarak 
ej:!:itim" ve birbiriyle iIiljkin ve 
"araştırma - e�itim - örgütlenme" üçlüsü 
turuldu. Elitimin yerel örgütlerin 
topluluklarının farklıhlına göre 
rüşune varıldı;  elitim konusunda 
verildi. Bilim ve Araljlırma Bürosu 
araştırma, inceleme alanında çalışmayacaklar, 
den bir kısmı merkez organınca 
çalıljmalarında görevlendirilecekti
maları sırasında 1968 yılına gelinmişti. 
yönet.iminde görüş ayrılıRının ve 
verdi�i ve parti sanarında parti 
haleretin oluştulu yıl oldu, Yeni 
tasarıları bir kenara itildi. nüro üyelerinin 
kını muhaıcret. saflarında olduRu 
durdu. 

I)arti yönetiminde ve sanarında 
görüş ayrılıRı ve uyuljmazhk ba
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OmeRin, Genel Yönetim Kurulundaki tartl4malarda 
ortaya çıktı bu, Genel Başkan, eRilim ve örgütlenme
nin ciddi, mutlaka çözülmesi gereken bir sorun haline 
,eldiRi ıörüşünde deRiidi. Parti üyeleri şöyle dursun, 
partiye seçimlerde verilen oyların dahi "bilinçli" ol· 
duRu ltanl5ındaydl. 196G'dan sonra elitim sorununun 
Genel Merknce sıkı bir şekilde ele ahnmarnış 
olmasında bu tutumun d. rol oynamış oldultu açılttı. 

Elitim ve örgütlenmenin nit.elili ve bütünsellili 
ıorunu parti içi muhalefetçe benimsendi 'Ye muhalefe
tin mücadeleyi kazanıp yönetime gelmesiyle parti 
üyelerini çalışma ekiplerinde grupJaştuarak sürekli ve 
düzeDU parti çalı,masına sokulmalan yöntemi 4. Bü
yük Kongre'de karara ball.ndl. Kongreden hemen 
sonra elitim plAnlamasına hız verilerek belirli 
konularda metinler hazırlandı. İlk girişim olarak böl
ıeiere aynlan illerden yöneticilerin ve illerin önerece
li yetenekli üyelerin Genel Merkez'e ça�rılarak kısa 
IÜreli bir elitimden ıeçirilmeleri kararlaştırıldı ve 
kararın uYlUlanmuına başlandı. 

4. Büyük Kongrede Parti da ele alı
na.rair. toplumun ,elişmesine ve şartlarına, edini· 
len yeni bilgi ve verilere göre yeniden yazıJmasl ka
rara balıandı. 

Böylece Parti, örıütlenme ve parti içi. eR"ilim
deki eksiklilini, &bakıtRını gidenne ve parti örgütü
ne yeni bir nitelik kua.ndırma rayına oturdu. Görülü
yor ki, Partinin on yıllık tarihi gerek program ve tü
zültü, ıerek fiili örgütlenmesiyle işçi sınıfının sosyalist 
partUi olma niletiltini giderek güçlendinnesi, geliştir- _ 
meai doltrultusunda olmuştur. 

GöRÜŞ AYRıLıKLARı, SALDıRıLAR 

Partinin bu ıeli,meli, hem parti içinde, hem de 
parti dışında ve m'e h&.lım çevrelerde işçi sınıfının 
bilimsel ıosyalizm çizgisinden sapmalara karşı sürek
li mücadele vererek oluştu. Daha 1962-1963 I"şında 
Bilim ve Arqtırma Büro.u'nda ilk program çalışma
lan bqladıltmda ketkin bir göıiiş aynlıl1 ortaya çıktı. 
öyle ki Büro dalllarak bir süre sonra yeni üyelerin ka
tılrnaaıyla yeniden olu ,turu ldu. Aynlılın nitelili, 
anlamı ve önemi o ıırada tam bir açıklıkla ortaya çık
madı ve anlqılmadı. Ama daha sonraki geli,melerin 
ışıltında şimdi ıeriye dönüp bakıldılında bu ayrılı
lın, Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim 
çizgilerinin ayrılılının b."lanırıcl, ilk uç vermeıi ol
dulu görülüyor. Program çalışmalannda Milli Demok· 
ratik Devrim tezi ileri aürülmedi. Türkiye'nin gelecek 
devrim aşaması Milli Demokratik Devrim midir, Sos
yaliıt Devrim midir soruıu ortaya çıkmadı, çıkmadı· 
ltı için de tabii tartışılmadı. Tartışmalar işçi ıınıfının 
varhlı, gücü, harekete öncülük yeteneli üzerindeydi. 
Bir taraf işçi mndının gücünü küçümsüyor, öncülük 
yetenelini hemen hemen yadsıyor, diler taraf ise ka· 
bui ediyordu. İşçi sınıfına karşı köylülülte alırhk ta· 
nınıyor, "milli burjuvazi"ye, özellikle "ara tabakala· 
ra", küçük burjuvazinin aydınlc.r kesimine önem veri· 
liyor, az ıelişmiş ülkelerde ve bu arada Türkiye'de 
devrimci bir öncü lüÇ olabildikleri belirtiliyordu. Bu 
ıörüşler daha sonra Milli Demokratik Devrim Strateji· 
si olarak ileri IÜ.rÜlen görüş ve tezlerle özünde aynı idi. 
Bu görüş ayrılıaı programın girişinde partinin niletiRI' 
ni tanımlayan cümlenin kaleme alınışında tüm keıin· 
!iRi ile ortaya çıktı. İleri sürülen tammlama önerileri 
Parti tüzüRünde verilen ianımlamııdan işçi sınıfının 
öncülüıtü konUlUnda belirgin bir ayrılık gösteriyordu, 
Uzun tartışmalardan sonra uzı."tırıcı bir formülasyon 
kabul edildi. Kabul edilen tanımlama tüzüktekinin 
aym deRildi, ama işçi lUnılının öncülülünü kapııyordu. 

ıŞÇı . AYDIN MESELESI 

MDD'cililtin ilk temailcileri olan grup haftalık 
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Tlp'IN SOSYALIST DEVRIM TEZI, BIR SONUÇ 
OLARAK ORTAYA ÇıKTı. NE 1%2 · 64 ARASI 
YER ALAN TARTIŞMALAR VE GÖRÜŞ AYRI· 
LIKLARı, NE DE DAHA SONRA MDD'ciLERLE 
OLAN AYRılıK VE TARTIŞMA MILLI DEMOK· 
RATIK DEVRiM · SOSYALiST DEVRIM AYIRI·  
MINDAN KAYNAKLANMADı' IDEOLOJ i K  TAR· 
TI ŞMA VE MÜCADELENiN KAYNAC';I, işçi SINI· 
FININ NESNEL GÜCÜ, ÖNCÜLÜGÜ, ARA TABA· 
KALARıN, KÜÇÜK BURJ UVAZININ, "MiLLI 
BURJ UVAzi"NiN DEVRiM SÜRECiNDEKi YERi 
VE i ŞLEVI, DEVRiMCi NiTEllGI OLUP OLMA· 
DIGI, ANTI·EMPERYALiST MÜCADELE i LE 
SOSYAliZM IçiN MÜCADELENIN BÜTÜNSELli· 
Gi, ANTI·EMPERYALiST MÜCADELENiN i şçi  Si· 
NI F i  MÜCADELESINi KAPSAYıP KAPSAMADIGl 
SORUNLARI iDI 

Sosyal Adalet dergisini çıkaran gruptu ve yukarıda 
özetlediRimiz görüşleri bu dergi sayfalarında da yan' 
sıtıyordu. Program tamamlanıp 1964 Şubatında ı .  
Büyük Kongreye gidildiRinde Tüzülün, organların en 
az yarısının işçi/sendika üyelerinden oluşmasını ön 
gören maddesi büyük tartışmalara yol açtı. Tüzük 

delişiklikleri komisyonunda 53. maddedeki işçi olan 
olmayan ayınmının kaldınlması öneriidi, tartışıldı, 
reddedildi, 

Ayırımın kaldırılmasından yana olanlar arasında 
sözünü ettiRimiz grup başta geliyordu. 53. madde or
ganların sözü edilen oranlarda oluşması ':.ıözetilir" 
diyordu, Yani bileşim oranını, tek bir sayı farkına bile 
izin venneyen mutlak bir kuraJ olarak delil, bütünün· 
de uygulanacak bir ilke olarak getiriyordu. Ama 
Kongrenin ikinci günü bir sendikacı delegenin, 53. 
maddedeki hükmün pratikte gerçekleştirilebilmesi 
için işçi olan olmayan ayrımına göre ayrı listelerle ay· 
n sandıklarda seçim yapılması önerisinin tartışmalar
dan sonra kabulü 53. madde hükmüne mutlak bir ku
ral ni tetili kazandınyordu. 

53. madde aleyhinde İzmir Kongresnden sonra da 
çok şey söylendi, TİP söz konusu edildiRinde hali 
söyleniyor. Oysa bu maddenin uygulanmasında olum· 
suz yanlar da belirmişse de bütününde çok olumlu bir 
işlev gördü. ' 

Türkiye'de işçi sınıfı ile soıyalist aydınların ege· 
men çevrelerce nasıl birbirinden ayn tutulmuş, birbi
rinden tecrit edilmiş olduRu, sosyalizmin işçi sınıfına 
yeterince ulaştınlamamış, sosyalist aydınların da sos' 
yalist pratikte yeterince tecrübe edinememiş olması 
hatırlanacak olursa, 53. madde hükmünün gerekçesi 
kolayca aydınlanır. 53. maddenin maksadı iki kesimi 
ayırmak delil, organlarda birlikte çalıştırarak kaynaş
tırmaklı. İşçi ve emekçi üyeler "aydınlar"dan sosya· 
list ideolojiyi ölrenir, aydınlar da işçi ve emekçilerin 
pratik tecrübesinden faydalanır ve her ikiıi Parti ör· 
gütü ve disiplini çerçevesi içinde birlikte çalışıp müca
dele vererek tam partili olma niteliRini kazamrlar. 
Böyle bir tüzük gereRi olmasaydı, Parti içi seçimlerde 
hep iş,;i olmayan "okumuşlar"ın seçilip organları 
oluştunnası ihtimali kuvvetliydi. O takdirde hem sö· 
zünü ettiltimiz kaynaşma, karşılıklı birbirini tanıma ve 
ortak çalışma ortamı meydana gelmeyecekti; hem de 
Parti küçük burjuva kökenli ve sosyalistlikleri henüz 
mücadelenin sınavından geçmemiş " okumuşlar" ın 
tekelci yönetimine girecekti. Oysa partinin işçi sınıfı· 
na oturmasının ve fiili sınıf öncülülünü gerçekleştir
mesinin bir şartı da üye bileşiminde ve organlarda 
işçilerin aRırlıkta olmasaydı. Sosyalizm işçi sınıfı ide
olojisi ve politik hareketi olduluna göre, sınıf köken· 
leri ve konumları dolayısıyla işçiler sosyalizmi kavra
maya, benimsemeye ve mücadesini vermeye en yatkın 
unsurlar olduklarına göre, onların parti üyeliRine ve 
organlarına alınması çok önemliydi. Bunun "uvriye· 
rizmit sapmasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. 

öngörülen kaynaşma umulduRu ölçüde gerçek' 
leşmedi, ama bunun sebebi, söz konuıu tüzük madde· 
sinin ayırım getirmesinden ziyade başka bir yerde 
aranmalıdır. Toplumda kafa ve koi emekçisi ayırımı 
ve aralarında bir çelişki vardır. Kol emekçisi eziktir, 
"aydın" karşısında bir eksiklik duyar, "aydın" ise, 
eler kişiliRi örgütlü soıyaliıt bir mücadelenin önün· 
de dövü1e dövü1e şekillenmiş deRiise, ne kadar işçi· 
den, emekçiden yana da olsa, "ben bilirim" 
kompleksinin belirtilerini gösterir. Toplumdaki bu çe· 
lişkinin şu veya bu ölçüde parti içinde yansıması ka· 
çınılmazdır. Başka ülkelerin işçi sınırı partilerinde de 
bu çeli,ki görülmü, ve görülmektedir. 

Bu maddenin uygulanışında arLı ve eksiler birbiri· 
ni gÖlürdükten sonra elde kalan sonuç artıdır, olum
ludur. Başlan,ıçta ve uzun süre organların bu madde 
uyarınca olu,ması bir hayli "şekli" (fonnel) bir nite· 
lik gösterdiyae de, organları zorunlu olarak işçilere, 

işçilerin bulunmadılı yerlerde diler kol emekçilerine 
açık tutmak suretiyle giderek bu unsurlann parti yö
netimine gerçekten aRırhklarını koyabilmelerini sat· 
lamıştır. Son dönemlerde işçi saflarından, aendin yö
netimi alt kademelerinden ve diler emekçi kesimler
den gelme üyeler parti yönetim kadrolarında ıerçek
ten yönetici bir işlev (fonksiyon) yapmaya batıanu,· 
larsa, bu sonuç hiç deliise kısmen 53. maddenin b .. • 
tanberi israrla.uygulanmış olmasındandır. 

SEKTERLIK M I ,  DISIPLIN M I  ? 

Büyük kongrenin bitmesiyle aynlıklar ve çeki,
meler bitmedi. MYK'na seçilen iki üye kurulun iki 
toplantısına katıldıktan sonra istifa ettiler ve IÖZ 
konusu gruba katıldılar. Seçim sonuçlanndan ho,
nutauz olan (seçilmeyen) dilter kimselene birlikte 
toplanarak İzmir Kongresinin usulsüz, muaUel oldulu 
iddiasıyla ve olaRanüıtü kongreyi toplamak üzere Ge
nel Yönetim Kurulunun bir ay içinde olalaniiatü 
toplantıya ça�nlması önerisiyle Merkez Yürütme Ku
ruluna 23 imzaIı bir muhtıra verdiler. 

Genel Yönetim Kurulu Mart ayında toplandı. 
Muhtıra sahiplerinin Parti disiplinine açıkça ve alU' 
bir şekilde aykırı davranıtları ortada iken Kurul, &D
layış göstererek bir işlem yapmaya eitmedi, bu huma
ta göri.işmeyi erteledi ve bir ıeneııe ile muhtlJ'l,daki 
eleştiri ve suçlamaların cevaplandırılmuı, bu üy ..... 
rin Partide çalışmaya davet edilerek kendilerine ,örn 
verilmesi kararını aldı. 

Kararın yerine getirilmesi olumlu bir .onuç Yer
medi. Bu defa II imza ile ikinci bir yazıyı telui.r ed.. 
rek Genel Yönetim Kurulu üyelerine ve Parti öflÜtle
rine gönderdiler. Teawir ve dedikodulann iae haddi h. 
sabı yoktu. Bu ikinci yazıyı imzalayıp dalılanlar hak
kında artık disiplin kovuştunnuı açmak kaçınltma 
olmuştu, açıldı. 

İzmir'deki ı. Büyük Kongre'de velOnraki ay JÜN
si nde olup bitenJer konuıunda başka ileinç ve önemli 
aynntılar var. Ana çizgileriyle olsun bu konuya 'u 
maksatla dokunduk: 1 )  Bu disiplin kovuşturmUl ve 
tasfiye, uzun süre, hatta bugüne kadar, Parti yönetici' 
lerinin sekterliRi, kendi göri.işlerinde olmayanlara ta
hammül edemedikleri, parti için fikir özgürlüaünü, d.· 
mOkrasiyi yokettikleri şeklinde işlendi durdu. Daha 
�nra MDD hizbi hakkında işlem yapılınca aynı iddia
lar şiddetlendirHerek tekrarlandı. Böylece sol kamu· 
oyunda Parti hakkında olumsuz bir kanı yaratılmu 
istendi ve bir ölçüde yaratıld ı da. Oysa ortaya bir soa
yalist partinin deRii, ciddi bir burjuva partiainin bU. 
göz yumamıyacalı bir disiplinsizlik, bir başkaldınna 
ve hizipleşme olayı vardı ve Parti yönetimi yine de 
koyuşturma ve tasfiyeye rıitmemek için iyi niyetle 
sonuna kadar uRraştı. 2) Tasfiye edilen, bir kısım ki,i· 
ler deRiIdi aslında, Partiyi daha ilk yıllarında .aayallit 
çizgiden saptıracak bir fikir akımıydı partiden tufiye 
edilen. Partinin işçi sınırı partiai nitelili, işçi ıınıfı 
öncülüRü ilkeıi ve sosyalist politik çizgisi kurtarıim" 
oldu. 

Parti 15 milletvekiliyle Meclise girdi. Parlamen· 
toyu da burjuva iktidarını ve partilerini eleştirmek, 
so.yaliıt görüş açısım ve önerilerini belirtmek için 
iyi kullandı. Meclis, ülke çapınd.ki kamuoyu önünde 
yapıJan bir açık oturum, bir forum haline geldi. TIP 
sözcülerinin konuşmaları ne kadar kırpılsa da yane 
radyolarda ve basında yer alıyordu. Halk soıyal ııoıf
ların ve sınıf açılannın ne olduRunu Meclis'teki görü,. 
melerden de öRTeniyor ve bu Mecliı görüşmeleriyle 
bu kavramlar ve görüşler re.men tescil edilmiş oluyor
du . Mesliıte, dar parti çekişmeleri ötesinde ülkenin 
temel ıorunlan, özellikle ekonomik ve yapııal .orun
ları t.artı,ılır oldu. Türkiye İ,çi Partisi'nin Mecli.'e p. 
mesiyle Mecliı ıörüşmelerinin nitelilinin deli,tilini 
burjuva partilerden birinin ba,kanı dahi Meclia'te 

rol oynamış oldultu açılttı. 
örgütlenmenin nit.elili ve bütünsellili 
muhalefetçe benimsendi 'Ye muhalefe

yönetime gelmesiyle parti 
çalışma ekiplerinde grupJaştuarak sürekli ve 

sokulmalan yöntemi 4. Bü
ball.ndl. Kongreden hemen 

plAnlamasına hız verilerek belirli 
hazırlandı. İlk girişim olarak böl

yöneticilerin ve illerin önerece
Genel Merkez'e ça�rılarak kısa 

elitimden ıeçirilmeleri kararlaştırıldı ve 
başlandı. 

Parti da ele alı
,elişmesine ve şartlarına, edini· 

göre yeniden yazıJmasl ka

örıütlenme ve parti içi. eR"ilim
&bakıtRını gidenne ve parti örgütü

kua.ndırma rayına oturdu. Görülü
tarihi gerek program ve tü

fiili örgütlenmesiyle işçi sınıfının sosyalist 
giderek güçlendinnesi, geliştir- _ 

olmuştur. 

AYRıLıKLARı, SALDıRıLAR 

ıeli,meli, hem parti içinde, hem de 
h&.lım çevrelerde işçi sınıfının 

çizgisinden sapmalara karşı sürek
oluştu. Daha 1962-1963 I"şında 
Büro.u'nda ilk program çalışma

bir göıiiş aynlıl1 ortaya çıktı. 
bir süre sonra yeni üyelerin ka

,turu ldu. ,turu ldu. ,turu Aynlılın nitelili, 
tam bir açıklıkla ortaya çık

anlqılmadı. Ama daha sonraki geli,melerin 
ıeriye dönüp bakıldılında bu ayrılı

Devrim ve Sosyalist Devrim 
b."lanırıcl, ilk uç vermeıi ol

çalışmalannda Milli Demok· 
aürülmedi. Türkiye'nin gelecek 

Demokratik Devrim midir, Sos
soruıu ortaya çıkmadı, çıkmadı· 

tartışılmadı. Tartışmalar işçi ıınıfının 
gücü, harekete öncülük yeteneli üzerindeydi. 

gücünü küçümsüyor, öncülük 
yadsıyor, diler taraf ise ka· 

sınıfına karşı köylülülte alırhk ta· 
"ye, özellikle "ara tabakala· 
aydınlc.r kesimine önem veri· 

ülkelerde ve bu arada Türkiye'de 
olabildikleri belirtiliyordu. Bu 

Demokratik Devrim Strateji· 
IÜ.rÜlen görüş ve tezlerle özünde aynı idi. 

programın girişinde partinin niletiRI' 
cümlenin kaleme alınışında tüm keıin· 

İleri sürülen tammlama önerileri 
ianımlamııdan işçi sınıfının 

belirgin bir ayrılık gösteriyordu, 
sonra uzı."tırıcı bir formülasyon 
edilen tanımlama tüzüktekinin 

lUnılının öncülülünü kapııyordu. 

olmayan ayınmının kaldınlması öneriidi, tartışıldı, 
reddedildi, 

Ayırımın kaldırılmasından yana olanlar arasında 
sözünü ettiRimiz grup başta geliyordu. 53. madde or
ganların sözü edilen oranlarda oluşması ':.ıözetilir" 
diyordu, Yani bileşim oranını, tek bir sayı farkına bile 
izin venneyen mutlak bir kuraJ olarak delil, bütünün· 
de uygulanacak bir ilke olarak getiriyordu. Ama 
Kongrenin ikinci günü bir sendikacı delegenin, 53. 
maddedeki hükmün pratikte gerçekleştirilebilmesi 
için işçi olan olmayan ayrımına göre ayrı listelerle ay· 
n sandıklarda seçim yapılması önerisinin tartışmalar
dan sonra kabulü 53. madde hükmüne mutlak bir ku
ral ni tetili kazandınyordu. 

53. madde aleyhinde İzmir Kongresnden sonra da 
çok şey söylendi, TİP söz konusu edildiRinde hali 
söyleniyor. Oysa bu maddenin uygulanmasında olum· 
suz yanlar da belirmişse de bütününde çok olumlu bir 
işlev gördü. ' 

Türkiye'de işçi sınıfı ile soıyalist aydınların ege· 
men çevrelerce nasıl birbirinden ayn tutulmuş, birbi
rinden tecrit edilmiş olduRu, sosyalizmin işçi sınıfına 
yeterince ulaştınlamamış, sosyalist aydınların da sos' 
yalist pratikte yeterince tecrübe edinememiş olması 
hatırlanacak olursa, 53. madde hükmünün gerekçesi 
kolayca aydınlanır. 53. maddenin maksadı iki kesimi 
ayırmak delil, organlarda birlikte çalıştırarak kaynaş
tırmaklı. İşçi ve emekçi üyeler "aydınlar"dan sosya· 
list ideolojiyi ölrenir, aydınlar da işçi ve emekçilerin 
pratik tecrübesinden faydalanır ve her ikiıi ikiıi ikiı Parti ör· 
gütü ve disiplini çerçevesi içinde birlikte çalışıp müca
dele vererek tam partili olma niteliRini kazamrlar. 
Böyle bir tüzük gereRi olmasaydı, Parti içi seçimlerde 
hep iş,;i olmayan "okumuşlar"ın seçilip organları 
oluştunnası ihtimali kuvvetliydi. O takdirde hem sö· 
zünü ettiltimiz kaynaşma, karşılıklı birbirini tanıma ve 
ortak çalışma ortamı meydana gelmeyecekti; hem de 
Parti küçük burjuva kökenli ve sosyalistlikleri henüz 
mücadelenin sınavından geçmemiş " o" okumuşlar" ın ın 
tekelci yönetimine girecekti. Oysa partinin işçi sınıfı· 
na oturmasının ve fiili sınıf öncülülünü gerçekleştir
mesinin bir şartı da üye bileşiminde ve organlarda 
işçilerin aRırlıkta olmasaydı. Sosyalizm işçi sınıfı ide
olojisi ve politik hareketi olduluna göre, sınıf köken· 
leri ve konumları dolayısıyla işçiler sosyalizmi kavra
maya, benimsemeye ve mücadesini vermeye en yatkın 
unsurlar olduklarına göre, onların parti üyeliRine ve 
organlarına alınması çok önemliydi. Bunun "uvriye· 
rizmit sapmasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. 

öngörülen kaynaşma umulduRu ölçüde gerçek' 
leşmedi, ama bunun sebebi, söz konuıu tüzük madde· 
sinin ayırım getirmesinden ziyade başka bir yerde 
aranmalıdır. Toplumda kafa ve koi emekçisi emekçisi emekçis ayırımı 
ve aralarında bir çelişki vardır. Kol emekçisi emekçisi emekçis eziktir, 
"aydın" karşısında bir eksiklik duyar, "aydın" ise, 
eler kişiliRi örgütlü soıyaliıt bir mücadelenin önün· 
de dövü1e dövü1e şekillenmiş deRiise, ne kadar işçi· 
den, emekçiden yana da olsa, "ben bilirim" 
kompleksinin belirtilerini gösterir. Toplumdaki bu çe· 
lişkinin şu veya bu ölçüde parti içinde yansıması ka· 
çınılmazdır. Başka ülkelerin işçi sınırı partilerinde de 
bu çeli,ki görülmü, ve görülmektedir. 

Bu maddenin uygulanışında arLı ve eksiler birbiri· 

larsa, bu sonuç hiç deliise 
tanberi israrla.uygulanmış olmasındandır. 

SEKTERLIK M I ,  

Büyük kongrenin bitmesiyle aynlıklar 
meler bitmedi. MYK'na seçilen 
toplantısına katıldıktan sonra istifa 
konusu gruba katıldılar. 
nutauz olan (seçilmeyen) 
toplanarak İzmir Kongresinin Kongresinin Kongres
iddiasıyla iddiasıyla iddi ve olaRanüıtü kongreyi 
nel Yönetim Kurulunun 
toplantıya ça�nlması önerisiyle 
ruluna 23 imzaIı bir muhtıra 

Genel Yönetim Kurulu 
Muhtıra sahiplerinin Parti 
bir şekilde aykırı davranıtları 
layış göstererek bir işlem yapmaya eitmedi, bu huma
ta göri.işmeyi erteledi ve bir 
eleştiri ve suçlamaların cevaplandırılmuı, 
rin Partide çalışmaya davet 
verilmesi kararını aldı. 

Kararın yerine getirilmesi 
medi. Bu defa II imza ile 
rek Genel Yönetim Kurulu üyelerine 
rine gönderdiler. Teawir ve 
sabı yoktu. Bu ikinci yazıyı 
kında artık disiplin kovuştunnuı 
olmuştu, açıldı. 

İzmir'deki ı. Büyük Kongre'de 
si nde olup bitenJer konuıunda 
aynntılar var. Ana çizgileriyle 
maksatla dokunduk: 1 )  Bu 
tasfiye, uzun süre, hatta bugüne kadar, 
lerinin sekterliRi, kendi göri.işlerinde 
hammül edemedikleri, parti 
mOkrasiyi yokettikleri şeklinde 
�nra MDD hizbi hakkında 
lar şiddetlendirHerek tekrarl
oyunda Parti hakkında olumsuz 
istendi ve bir ölçüde yaratıld
yalist partinin deRii, ciddi 
göz yumamıyacalı bir disiplinsiz
ve hizipleşme olayı vardı 
koyuşturma ve tasfiyeye 
sonuna kadar uRraştı. 2) Tasfi
ler deRiIdi aslında, Partiyi 
çizgiden saptıracak bir fikir 
edilen. Partinin işçi sınırı 
öncülüRü ilkeıi ve sosyalist 
oldu. 

Parti 15 milletvekiliyle 
toyu da burjuva iktidarını 
so.yaliıt görüş açısım ve 
iyi kullandı. Meclis, ülke çapınd.ki 
yapıJan bir açık oturum, bir 
sözcülerinin konuşmaları 
radyolarda ve basında yer 
ların ve sınıf açılannın ne olduRunu 
melerden de öRTeniyor ve 
bu kavramlar ve görüşler re.men 
du Mesliıte, dar parti çekişmeleri 



• 
Tlp'IN KURULUŞUNDA, KURUCULARıN BIR 
KıSMI, HATTA HEPSI, SOSYALIST BIR PARTI 
KURMAYı AMAÇLAMıŞ OLSALAR DAHI NES. 
NEL OLARAK ORTAYA ÇıKAN PARTI SOSYA
LIST NITELIKTE DE(;ILDI' YENI KURULAN 
PARTI'NIN PROGRAMI, IşçI HAKLARıNı SAVU· 
NAN, ILERIcI, INSANCıL BIR PROGRAM DI. KU. 
RUCULAR .MEVCUT BURJUVA PARTILERINDEN 
BA(;IMSIZ, AYRI BIR PARTI KURMAK ISTEMIş. 
LERDI AMA ORTAYA ÇıKAN PARTI: GERÇEK 
ANLAMDA I şçI sıNıFıNıN BA(;IMSIZ • BURJU· 
VA IDEOLOJISINDEN BA(;IMSIZ. KENDI SINIF 
ıDEOLOJISINE DAYANAN · PARTIsI DE(;ILDI' 

• 
açıklamak zorunlulutunu duydu. 

1966 .MALATYA KONGRESI VE SONRASı 

Malatya'da yapılan 1966 Il. Büyük Kongre'den 
önce parti içinde bir hizipleşme Istanbul ilinde uç 
.ereli. Büyiik Konıreye delege sayısını çojtallmak üze
re Büyük Kon.rre ol.lanüsıü toplantıya çalrıldı. 

Söz konuau hizip daha belirginleşmiş olarak Ma
tatya'da Büyük Konıre'de boy gösterdi. Bu hizip ileri· 
de, MDD'ciler olarak tanınacak bölücü hareketin ve 
hiziplefmenin ba41ancıcıydl. O zamanlar henüz belli 
bir devrim .tnt.ejiai teziyle ortaya çıkmış delillerdi. 
MDD ,ö!'Ü4leri Yön �rgisi'ndeki yazılarda ve bu der
linin Konın: dolaywyla ve Kongre öncesi Partiye 
ilitkin olarak açtı Iİ "tartlfma" kampanyasında belir
mifU. Am. bu konu konrreye gündeme alınmak öne
riaiyle (etirilmedi. Söz alan delegelerden de yalnız bi· 
rLU bu konuda yazılı bir metni anlaşılmaz bir şekilde 
okurkea okumuını kea.ip kongre delegelerinden biri· 
De .. tqtı, olay çıktı ve konu,ma yarıda kaldı. Hizbe 
dahil deletelerin bütün yaptılı her vesile ile Genel 
Merkeze, ordan ,elen önerilen, hatta Büyük Kongre 8q1r.anlık Divanma kartı çıkmak ve seçimler için çok 
yolun kum çalıtma1arl yürütmek oldu. Malatya Kon· 
pai.nde strateji konu.u ,ündeme ,etirilmiş ve enine 
boyuna açık lMlçik tartı,ılmı, ol.ydı, herhalde daha 
ıoııraki ,eUtmeler açıaı.ndan Parti için çok daha 
yararlı olurdu. 

Malatya'da MDD .tratejisi tartışılmamış olmakla 
beraber, Büyük KODıre parti çizgisinin sosyalist dev
rim çi.qiJi oldulunu aldıtı kararlmn niteliliyle tes
bit etmi, oldu. )'Gerek politik, gerelue ekonomik ba
lunDzlılın IOD tahlilde Iol)'aliımle gerçekleı;ecetine 
.. '"Türkiye'de ıosya.l.izmin örgütlenmiş emekçi ıınıf
ların elbirlili, bilinçli, cesur çabalarıyıl. gerçekle,ece
line" inaDClru belirterek anti-emperyalist mücadele ile 
lOIJalizm için mücadelenin (sınıf mücadelesinin) ikili 
bir bütün te,kiI ettili aptanmıştır. 

n. Büyük Konıre lMlçimlerinde bu hizip de yenil
di. Genel Merkezin tavsiye eWAi partiliJer Genel YÖ
Detim Kurulu'na .,çildiler. Ne var ki, yukarıda işaret 
ettilim.iz meseleler bütün açık1ltl ile ortaya döküıÜp 
prelince ve yeterince tartı,ılarak keain sonuçlara va· 
nlmadıtı için ardında olunuuz kalıntılar bıraktı, ve 
bilindili &ibi hiziple,me hareketi ıona ermedi. Kongre 
ıonrumda Genel Merkez bunların çekirdelini oluştu
ran küçük bir grubu Hay.iyet Divanını. verdi. Bunun 
Uzerine bir kaç ilde imza toplayıp Genel Merkeze pro
_to yazılan ,öndermeye b ... ladılar. Bunlar hakkında 
da ı,lem yapıldı. Hizbin mevcudiyeti ve mahiyeti ar
tık hiç kinuede bir tereddüt bıraknnyacak ,ekilde or
taya Çıktı. 

MDD bareketi ve bizbi ,iderek açıktan açıla Par
ti dqmaru ve yıklClll bir hal aldı. ıdeolojik mücadele 
kaba kuvvet saldınlanua dönüttü. Bunun aynntılarına 
ıPnn�yec"im; çok yakınlarda ,eçmi, olaylar oldulu 
için herkesçe bilinmektedir. 

SAC SAPMA 

1968 bqlanndan itibaren Türkiye ı,çi Partisi 'n
de yeni bir huzumlzluk belirdi. Bir yandan tabanda 
bir ho,nutauzluk birikiyordu (ki biz yöneticiler bunu 
ıonradan öRrendik), öte yandan ü.lt kademe organda 
" bil'feyler" oluyor, Genel Merkez e.ki mücadelecHili
ni yitiren, puif bir çiz,;ye ıiriyordu. Nihayet 1968 
de .IOayaUzmden Mpmanm açık belirtileri ortaya çık
tı. Bu "pma batha ild noktada toplanıyordu: 1 )  Tür
kiye So.yalizmi'nin dünyada ilk ve tek, .u; generiı 
(Nevi tahılna münhuır) bır ıoıyalizm olacaRı iddia
ııydı. Bu ıosyaliıt uYlulamaların "muhtevada ıo.ya
liIt, ,ekilde milll" formWij ile ifıde edilen nitelilinde, 
yerel ve wuaı özelUklerin "ın derecede abartılarak, 

sosyalizmin tek ve evrensel bir sistem olma temel ni
teJi�i özünden boşaıtılıp boş bir söz olarak, sadece 
lAfta tekrarlanır hale getirilişiydi. 2) ışçi sınıfının ve 
emekçi kitlelerin kendili�inden oluşan hareketleri, 
"tarihsel sezgi" ve "sa�duyu"ları ün pin na çıkarılıyor, 
Parti'nin, bilimsel sosyalizmi ve sınıfsal hareketlere 
ulaştırması ve bu hareketleri bilinçli, örgütlü bir sos
yalist harekete dönüştürmesi görevi ikinci plana itili
yor, hatta hiç dikkate alınmıyordu. Böylece, "işçi 
sınıfı partisi" kavramı ve olgusu reddediliyor, parti 
diA'er burjuva partileri gibi bir parti olma durumuna 
indiriliyor ve işçi sınıfının sosyalist hareketi genel bir 
halkçılık hareketine dönüştürülmek eA'ilimi gösterili
yordu. Pafti içinde yeni bir ideolojik mücadele en çe
tin bir şekliyle, bir yandan bu popülist ve kendililin
denci sapmaya, öbür yandan terörist hareketlere dö
nüşen MDD sapmasına karşı başladı ve her iki sapma
yı da tasfiye edinceye kadar, 4. Büyük Kongreye ka
dar sürdü. 

TARTıŞMALARıN öZÜ 

MDD'cilerle ideolojik mücadelenin dolaylı bir ya
rarı şu oldu: ışçi Partililer "devrim" kavramı üzerine 
daha .yakından elilerek bilimsel sosyalizmde devrimin 
ne anlama geldilini, nasıl tanımlandı�ım ortaya koy
dular; Milli Demokratik Devrim anlamı ve içerili üze
rinde de durup tesbitler yaparak Türkiye'deki 19. yüz
yfldan bu yana kapitalistleşmeyi ve demokratik dev
rim &Ürecini deaerlendirdiler. Vardıklan sonuç, Türki
ye demokratik deurjminin esas itiba,nyla yapıımı, 
oldulu, gelecek deurim aşamasının artık sosyalist 
deurjm olacalı idi. Sosyalist devrim tezi bir sonuç ola
rak ortaya çıktı. Ne 1962 - 64 arası yer alan tartı,ma
lar ve ,örüş aynhkları, ne de daha sonra MOD'cilerle 
olan aynlık ve tartışma Milli Demokratik Devrim -
Sosyalist Devrim ayınmından kaynaklanmadı. Ideolo
jik tartışma ve mücadelenin kaynaRı işçi sınıfının nes
nel gücü, öncülütü, "ara tabakalar"ın, küçük burjuva
zinin, "milli burjuvazinin" devrim sürecindeki yeri ve 
i,leYi, devrimci nitelili olup olmadılı, anti-emperyalist 
mücadele ile Iol)'alizm için mücadelenin bütünsellili, 
anti-emperyalist mücadelenin içte &Imf mücadelesini 
kapsayıp kapsamadılı konularıydı. 

Malatya'da MDD stratejisi tartışılmamış olmakla 
beraber, Büyük Kongre parti çizgisinin sosyali.t dev
rim çizgisi oldulunu aldılı kararlann riiteliliyle tes· 
bit etmiş oldu. "Gerek politik, gerekse ekonomik ba
Iımsızhlın ıon tahlilde sosyalizmle gerçekle,eceline" 
ve "Türkiye'de sosyalizmin örgütlenmı, emekçi aınıf
ların elbirlili, bilinçli, cesur çabalarıyla gerçekleşece. 
line" inancını belirterek anti-emperyalist mücadele 
Ile aosyalizm için mücadelenin (sınıf mücadelesinin) 
ikili bir bütün teşkil ettilini saptamıştı. 

Ondan sonraki yıllarda sosyalist devrim çiz,isi 
daha da işlenip açıklıA'a kavuşturolarak Ankara'da 
1970'de yapılan 4. Büyük Kongre'de karara balıandı. 

Gelecek devrim aşamasının ıosyali.t devrim aşa
muı olacaaını söylemek, bu günden o devrim amna 
,elineeye kadar demokratik mücadelenin gereRini ve 
önemini reddetmek demek deRiidi ve delildir de. Ter
sine, demokratik mücadele sosyalizm için mücadele
nin aynımu bir parçası olarak güncel, ivedi görevdir. 
Bu demokratik mücadelenin hedefi politik düzeyde 
burjuva özgürlüklerinin tam gerçekle,mesiyle yetin
mek de delildir. Toplum yapıaının, alt ve üst yapısı
nın her kesiminin demokratikle,tirilmesi mücadelesi
dir. Söz konu.u olan bu mücadele sosyalizmin demok
rui anlayı,ıyla ve sosyalizmi hedef alarak yürütütürse 
ba,arıh olur, ıo.yalizm yolunun açılmasına yardım 
eder. Ama deurim .öz konu.u olduRunda Türkiye'de 
artık burjuva demokratik devrim veya milli (ulusal) 
demokratik devrim geride kalmı,tır. Devrim terimi
nin ve kavramının bilimael ıosyalizmde belirli bir an-

TIp 1 96 1  - 1 9 7 1  

• 
1961·71 TÜRKIYE I şç I  PARTISI HAKKINDA 
ÇOK YAPıLMıŞ ELEŞTIRILERDEN BIRI DE 
PARTININ PARLAMENTARIsT OL·DU(;U VEYA 
PARLAMENTARlzME SAPTI(;I IDDIASıDIR. OY· 
SA SEçIMLERE KATıLMAK VE PARLAMENTO· 
YA GIRMEK KENDI BAŞıNA PARLAMENTA. 
RlzM DEMEK DE(;ILDIR. SEçIMLERIN VE PAR· 
LAMENTONUN BU RJ UVACA VE SOSYALlSTÇE 
KULLANIMI VARDıR. TIp SEçIMLERI, PROPA· 
GANDASINI YURT ÇAPıNDA YAYMAK, IşçI 
SıNıFı SOSYALIZMININ SESINI ÜLKE ÇAPıNDA 
YO(;UN BIR BIçIMDE DUYURMAK IçIN KUL
LANMıŞTıR. 

• 
lamı, içeriai vardır ve çok önemli, temel bir kavram
dır; her ilerici demokratik süreçler için ,eli,i rüzel 
kullanılamaz. 

Anti-emperyalist balımıızhk mücadelesinin de
mokrasi ve sosyalizm mücadelelinden kopanlamaya· 
calı, ayn düşünülemeyeceli ve yürütülemeyeceli de 
aym derecede doArodur. Türkiye ,arılannda anti-em
peryalist mücadele sımf mücadelesini de içerir, içer
mekle de kalmaz/ön plAna çıkarır. Emperyalizme kar
,ı mücadele, onunla bütünle,mi" i,birliline ,itmi, 
burjuvazi ye karı;ı, burjuvazinin politik iktidarına ve 
bu iktidann iç ve dış politikaaına kar,ı mücadeleyi ,e
rektirir. Emperyalizmin ülkeden tam anlamıyla sökü
lüp atılması, toplumun emperyalist-kapitali.t iIi,kiler 
alı dışına Çıkartılıp tam baRımıızhk dotrultu ..... na yö
neltilebilmesinin başanı.bilmesi için anti-emperyaliat 
mücadelenin yukarıda tanımladılımız nitelikte, �a
)izm mücadelesiyle kayna,maaı, demokrui mücade- . 
leaiyle bütünleşmesi gerekir. Hudı, batımaızbk, de
mokrasi, sosyalizm mücadelesi üç yanh bir bütün ola
rak kavramp yürütüldüaünde kalıcı batanlara ulqır. 

PARLAMENTARIZM M I ? 

1961 • 1971 Türkiye ı,çi P'artiai hakkında çok 
yapılm i' ele,tirilerden biri de. partinin parlamentamt 
oldulu veya parlamentarizme aaptıRı iddiaaıdır. Oya 
seçimlere katılmak ve parlamentoya ,irmek kendi 
başına "parlamentarizm" demek delildir. Seçimlerin 
ve Parlamento'nun burjuvaca ve lOIyali.tçe kullanılı,ı 
vardır. "'TİP seçimleri, propaıandUlnl yurt çapında 
yaymak, işçi smıfı sosyalizminin aıeaini ülke ,eni,li
linde yolun bir biçimde duyurmak için kullanmı,tır. 
Parlamentoyu, burjuva iktidannın ve partilerinin hal
ka karşı egemen ıunıflardan yana tutumlarının iç ve 
dı, politikalarırun kamuoyu önünde aefiHendiRi, ülke 
sorunlarına sosyalist açıdan bakı,ın ve bu bakı, açı
sından önerilen çözümlerin anlatılıp açıklandılı; işçi 
ve emekçilerin, tüm ezilen, sömürülen kitlelerin, hak 
ve özgürlüklerinin savunulduRu bir forum haline getir
miştir. TİP kendisinin bir ıınıf partisi, i,çi ıınıfmın 
partisi olduaunu ;Jlçıkça', övünçle belirtmi" diler pu
tilerin de tüm ihbarıarına raRmen burjuva ıınıfın parti
leri oldulunu vurgulamış, hedefinin i,çi sınıfını müt
tefiki emekçi sınıflarla birlikte iktidara ,etirmek ol
dulunu hiç bir çekingenlik belirtisi göıtermeden sü' 
rekli tekrarlamıştır. Soyut ve genel bir anti-emperya
lizm anlayışı ve mücadeleai içinde olmamı" Amerikan 
emperyalizminin baş hedef oldulunu vura vura belirt
mi" NATO 'ya, CENTO'ya karşı çıkmı., NATO üyeli
linin Türkiye için yarattıRı tehlikeleri bir bir belirt
miştir. NATO, Ikili Anla.ı;malar, üs1er konularına ilk 
parmak baaan, bunu radyolardan halkoyuna duyuran 
bu konuda toplantı, mitin, ve kampanyaları ilk başla
tan TİP olmuştur. Bütün bunlar "parlamentarizm" 
suçlamasına hedef olacak davraru, ve harekeUer de
Rildir. 

Burjuva parlamentarizmine uYlUn tutum ve dav
ranı,lar 1969 genel seçimlerinden önce belİrmi" parti 
içi muhalefet kanadı bununla mücadele etmi,tir. 
4. Rüyiik Kongre'den aonra bu .. pma da ortadan kalk
mı,tır. 

TIP'in iç ve dış sapmalara karşı verdiRi mücadele 
"özünde" parti hareketini işçi aınıf, içeriRinden bo
,altma, i,çi ıınıfı öncülüRUnü yadııyıp hareketi küçük 
burjuvazinin etkisine, yöntemine ıokma, i,çi ıınıfı 
hareketinde partinin önemini, i,levini küçÜlnteme, 
hatta yadsıma eRilim ve ,iri,imlerine kar" mücadele 
olmu,tur. Bu mücadelelerden TIP ba,arıyla çıkmı" 
hareketin aınılw içerilini ve nit�liRini korumu,tur. 

• 
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SAPMA 

itibaren Türkiye ı,çi Partisi 'n
belirdi. Bir yandan tabanda 

birikiyordu (ki biz yöneticiler bunu 
yandan ü.lt kademe organda 

Merkez e.ki mücadelecHili
ıiriyordu. Nihayet 1968 

açık belirtileri ortaya çık
noktada toplanıyordu: 1 )  Tür

dünyada ilk ve tek, .u; generiı 
ıoıyalizm olacaRı iddia

yor, hatta hiç dikkate alınmıyordu. Böylece, "işçi 
sınıfı partisi" kavramı ve olgusu reddediliyor, parti 
diA'er burjuva partileri gibi bir parti olma durumuna 
indiriliyor ve işçi sınıfının sosyalist hareketi genel bir 
halkçılık hareketine dönüştürülmek eA'ilimi gösterili
yordu. Pafti içinde yeni bir ideolojik mücadele en çe
tin bir şekliyle, bir yandan bu popülist ve kendililin
denci sapmaya, öbür yandan terörist hareketlere dö
nüşen MDD sapmasına karşı başladı ve her iki sapma
yı da tasfiye edinceye kadar, 4. Büyük Kongreye ka
dar sürdü. 

TARTıŞMALARıN öZÜ 

MDD'cilerle ideolojik mücadelenin dolaylı bir ya
rarı şu oldu: ışçi Partililer "devrim" kavramı üzerine 
daha .yakından elilerek bilimsel sosyalizmde devrimin 
ne anlama geldilini, nasıl tanımlandı�ım ortaya koy
dular; Milli Demokratik Devrim anlamı ve içerili üze
rinde de durup tesbitler yaparak Türkiye'deki 19. yüz
yfldan bu yana kapitalistleşmeyi ve demokratik dev
rim &Ürecini deaerlendirdiler. Vardıklan sonuç, Türki
ye demokratik deurjminin esas itiba,nyla yapıımı, 
oldulu, gelecek deurim aşamasının artık sosyalist 
deurjm olacalı idi. Sosyalist devrim tezi bir sonuç ola
rak ortaya çıktı. Ne 1962 - 64 arası yer alan tartı,ma
lar ve ,örüş aynhkları, ne de daha sonra MOD'cilerle 
olan aynlık ve tartışma Milli Demokratik Devrim -
Sosyalist Devrim ayınmından kaynaklanmadı. Ideolo
jik tartışma ve mücadelenin kaynaRı işçi sınıfının nes
nel gücü, öncülütü, "ara tabakalar"ın, küçük burjuva
zinin, "milli burjuvazinin" devrim sürecindeki yeri ve 
i,leYi, devrimci nitelili olup olmadılı, anti-emperyalist 
mücadele ile Iol)'alizm için mücadelenin bütünsellili, 
anti-emperyalist mücadelenin içte &Imf mücadelesini 
kapsayıp kapsamadılı konularıydı. 

Malatya'da MDD stratejisi tartışılmamış olmakla 
beraber, Büyük Kongre parti çizgisinin sosyali.t dev
rim çizgisi oldulunu aldılı kararlann riiteliliyle tes· 
bit etmiş oldu. "Gerek politik, gerekse ekonomik ba
Iımsızhlın ıon tahlilde sosyalizmle gerçekle,eceline" 
ve "Türkiye'de sosyalizmin örgütlenmı, emekçi aınıf
ların elbirlili, bilinçli, cesur çabalarıyla gerçekleşece

emekçi 
gerçekleşece
emekçi 

. 
line" inancını belirterek anti-emperyalist mücadele 
Ile aosyalizm için mücadelenin (sınıf mücadelesinin) 
ikili bir bütün teşkil ettilini saptamıştı. 

Ondan sonraki yıllarda sosyalist devrim çiz,isi 
daha da işlenip açıklıA'a kavuşturolarak Ankara'da 
1970'de yapılan 4. Büyük Kongre'de karara balıandı. 

Gelecek devrim aşamasının ıosyali.t devrim aşa
muı olacaaını söylemek, bu günden o devrim amna 
,elineeye kadar demokratik mücadelenin gereRini ve 
önemini reddetmek demek deRiidi ve delildir de. Ter
sine, demokratik mücadele sosyalizm için mücadele
nin aynımu bir parçası olarak güncel, ivedi görevdir. görevdir. gör
Bu demokratik mücadelenin hedefi politik düzeyde 
burjuva özgürlüklerinin tam gerçekle,mesiyle yetin
mek de delildir. Toplum yapıaının, alt ve üst yapısı
nın her kesiminkesiminkes in iminin imin demokratikle,tirilmesi mücadelesi
dir. Söz konu.u olan bu mücadele sosyalizmin demok
rui anlayı,ıyla ve sosyalizmi hedef alarak yürütütürse 
ba,arıh olur, ıo.yalizm yolunun açılmasına yardım 
eder. Ama deurim .öz konu.u olduRunda Türkiye'de 

mekle de kalmaz/ön plAna çıkarır. 
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PARLAMENTARIZM 

1961 • 1971 Türkiye ı,çi 
yapılm i' ele,tirilerden biri de. 
oldulu veya parlamentarizme 
seçimlere katılmak ve parlamentoya 
başına "parlamentarizm" demek 
ve Parlamento'nun burjuvaca ve 
vardır. "'TİP seçimleri, propaıandUlnl 
yaymak, işçi smıfı sosyalizminin 
linde yolun bir biçimde duyurmak 
Parlamentoyu, burjuva iktidannın 
ka karşı egemen ıunıflardan yana 
dı, politikalarırun kamuoyu önünde 
sorunlarına sosyalist açıdan bakı,ın 
sından önerilen çözümlerin anlatılıp 
ve emekçilerin, tüm ezilen, sömürülen 
ve özgürlüklerinin savunulduRu 
miştir. TİP kendisinin bir ıınıf partisi, i,çi ıınıfmın 
partisi olduaunu ;Jlçıkça', övünçle belirtmi" diler 
tilerin de tüm ihbarıarına raRmen 
leri oldulunu vurgulamış, hedefinin 
tefiki emekçi sınıflarla birlikte iktidara 
dulunu hiç bir çekingenlik belirtisi 
rekli tekrarlamıştır. Soyut ve 
lizm anlayışı ve mücadeleai içinde olmamı" Amerikan 
emperyalizminin baş hedef oldulunu 
mi" NATO 'ya, CENTO'ya karşı 
linin Türkiye için yarattıRı tehlikeleri 
miştir. NATO, Ikili Anla.ı;malar, 
parmak baaan, bunu radyolardan halkoyuna 
bu konuda toplantı, mitin, ve 
tan TİP olmuştur. Bütün bunlar 
suçlamasına hedef olacak davraru, 
Rildir. 

Burjuva parlamentarizmine 
ranı,lar 1969 genel seçimlerinden 
içi muhalefet kanadı bununla 
4. Rüyiik Kongre'den aonra bu .. 
mı,tır. 

TIP'in iç ve dış sapmalara 
"özünde" parti hareketini işçi 
,altma, i,çi ıınıfı öncülüRUnü 
burjuvazinin vazinin vazin etkisine, yöntemine 
hareketihareketihareketnde partinin önemini, 
hatta yadsıma eRilim ve ,iri,imlerine 
olmu,tur. Bu mücadelelerden 
hareketin aınılw içerilini ve nit�liRini 
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, , BERLIN ZIRVESININ ARDıNDAN 
PROLETER ENTERNASYONALIZMININ nUGUNKU VE 
GEÇMIşTEKI OZU ARASINDA nlR PARALEL ÇiZME
YI DENEYEN VE nUNDAN ENTERNASYONALIZMIN 
"YıKıLDıGl" SONUCUNU ÇıKARAN KONFERANS 
ELEŞTIRICILERI TUMUYLE YANILMAKTAUIRLAR. 
ORNEG/,v IKINCI DUNl'A SA VA ŞI 'NDA N ONCE, KO
MUNIST PARTILERININ ÇOGU GELIŞMIş KAPITA
LIST ULKELERDE FAALIYET GOSTERIYORLARDI. 
BU PARTILERIN ÇALIŞMA KOŞULLARI GENELLIK
LE ÇOK, AMA PEK ÇOK BENZIYORDU. A VRUPA KO
MUNIST PARTILERI GENÇTıLER VE I'ENI DENEY 
KAZANıYORLARDI. ŞIMDI ISE ··DUNYA ÇAPıNDA '
BIR GUÇ HALINI ALAN BU PARTILER, KOKTEN 
DEClşlK KOŞULLARDA ÇALıŞıYORLAR. 

VADIM NEKRASOV 

Enternasyonalizmin, yani bilimsel sosyalizmi benimsemiş işçi sınıfı 
öncüleri"i" uluslararası dayanışmasının zayıfladığı ve ulusal çıkarları" enter
nasyonalizme üstün geldiği iddiası, toplumsal ilerlemeye düşman çevrelerde, 
bir süredir büyük rağbet görüyordu. Uluslararası komünist hareketin "bölün
mesi" teması üzerine döktürülcnler. 29 Avrupa partisinin Berlin'deki konfe
ransından önceki ve sonraki günlerde özellikle salgın halini aldı. Yorumların 
şu basit formüle kadar indirildiği bile oldu: Konfercms nihai belgesinin bütün 
partiler tarafından oybirliğiyle onaylanması önemli değildi, üstelik bu, belge 
açısından daha da kötüydü ... 

ENTERNASYONALIZMIN YENILENEN IÇERICI 

Şimdi sorunun özüne bakalım: Proleter enternasyonalizmi, yüzyılı aş
kın varoluşu boyunca her tarihsel aşamada sürekli olarak yeni bir içerikle zen
ginleşmiştir. Enternasyonalizmin siyasal olarak ete kemiğe bürünüşü yeni yeni 
biçimler almıştır. Ancak, üretim araçları sahiplerinin birleşik cephesi karşı
sında emekçilerin uluslararası birliğini gerektiren özü, değişmeden kalmıştır. 

Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'nin belirleyici (ol oy
nadığı faşizmin bozgunu ilc ortaya çikan demokratik yükseliş dalgasında, ko
münist partiler yeni bir güç kazandılar, birçok ülkede yığınsal siyasal örgüt
ler durumuna geldiler. Bir kısım ülkede de özellikle proleter enternasyonal iz
mine dayanarak iktidara geldiler. Enternasyonalizmin bugünkü içeriğinin 
özü, böylece yavaş yavaş billurlaştı. 

ıŞÇı SıNıfıNı KAPITALIZME BOYUN ECDIRMEK 

Enternasyonalizm sadece teorik bir ilke değildir. Aynı zamanda politik 
bir uygulamadır da. Komünistlerin kavradığı anlamda enternasyonalizm, diğer 
halkların desteklenmesinde koşullar ileri sürülmemesi nedeniyle kimseye yü
kümlülük getirmez; taviz peşinde koşmaz; siyasal egemenlik elde etmeye ça
lışmaz. Enternasyonalizm, devletler ve uluslar arasındaki siyasal ilişkilerin, 
günümüz yaşamına kök salmış yeni bir biçimidir. Bazı "peygamberlerin" Batı 
basınının sayfalarında kehanet ettikleri gibi, enternasyonalizm sahneden çe
kilmeye hazırlanmamaktadır. 

Aslında, komünistleri enternasyonalizmden vazgeçmeye çağıranıar, 
onları da, dünya üzerinde özel mülkiyet alanları sağlama görüşünden kaynak
lanan milliyetçiliğin siyasal rayına oturtmak isteyenlerdir. 

Avrupa komünistleri, Berlin konferansında, özünde işçi sınıfının kapi
talisı sisteme boyun eğdirilmesi anlamına gelen her türlü politikayı ve dünya 
görüşünü reddettiklerini, ve partilerinin enternasyonal işbirliğini ve daya
nışmayı bilimsel sosyalizmi temel alarak geliştireceklerini bir kere daha be
lirttiler. 

BAŞARIYI SACLAYAN METODOLüJIK ILKE 

Konferans başarıyla sona erdi: Konferansoıl bütün katılanlar bu görüşte. 
Toplantı sırasında belirtilen görüşleri biraraya getirirsek, bu bdşarının, önce· 

likle, Avrupa komünist ve işçi partilerinin büyük çoğunluğund.ın gelen temsil
cilerin katıldıkldrı uzun süren hazırlıklarla elde edildiğini görürüz. Temsilciler 
gerçek bir dostluk ruhuyla, ilkeler temelinde, bütün pJrtilerin tutumlarının 
farkında olarak, komünistler arasında tartışmilsıı varulan h,tk eşitliği ve hcr 
partinin bağımsıılığına saygı ölçülerini gözeıme dnldyışıyl,ı, ulusal çık.ırlMI 
ortak ödevlerle doğru biçimde birleştirerek gürüş birliginc v,ırdıl.ır. Komü
nistler kendi raaliyetleri ilc uluslararası fJkıörlcr MJsınd.ıki ilişki sorununa 
ilkesel yaklaşım la"ını çoktOım.Jır oluşturuyoriMdI. Onl.ır, her ülkede meydJ-
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n a  gelen süreçlere öncelik tanırlar. Iç faktörlerin rolünü küçümsemekten ka
çınırlar. Ancakbununla birlikte, dış faktörlerin önemini yeterince değerlendi
re meme tehlikesini de hesaba katarlar. 

Berlin konferansı hazırlık çalışmalarının başarısı, işte böyle bir metodo
lojik yaklaşımın ürunüdür. 

Konferansın başarıyla yapılması gerçeği, sosyalizm düımanlarının tek 
söz söyleyemedikleri birlik ve dayanışmanın kanıtı oldu. Bijtün partilerin 
düşüncelerine ve bakış açılarına saygı, konuşmaların dostç� Mnsı, konuşmi
Iarda yer alan bilimsel çözümleme ve deneylerin genelleıtirilmesi, diğer ül
kelerin çıkarlarına gösterilen dikkat, Berlin'deki tartışnul�" y�ıcı bir nite
lik kazandırdı. Eğer tartışmaların bu denli apaçık yönleri" herhangi bir 
"bölünme" gören gözlemci varsa, bu onun kendi bileceği itti,. 

DECIŞEN KOŞULLAR 

Proleter enternasyonalizminin bugünkü ve geçmişteki öd ınsında bir 
paralel ç izmeyi deneyen ve bundan enternasyonalizmin "yıkıldılı" sonucunu 
çıkaran konferans eleştiricileri tümüyle yanılmaktadırlar. Or"'in Ikinci Dün
ya Savaşı'ndan önce komünist partilerinin çoğu gelişmiş Qpiuliıt ülkelerde 
raaliyet gösteriyorlardı; bu partilerin çalışma koşulları aenrllilde çok, ama 
pekçok benziyordu. Avrupa komünist partileri gençtiler ve ytni deney kaza
nıyorlardı. Şimdi ise dün.ya çapında bir güç halini alan bu partiler, kökten 
değişik koşullarda çalışıyorlar. 

Bu partilerden bazıları sosyalist devletleri yönetiyorbr. Veni toplumun 
kurulmasındaki uygulama sorunlarını çözümıüyorlar. V6nrıim düzeyinde 
olmayan diğer partiler ise, temsil ettikleri emekçi halkın hıyati çıkarlarını 
korumak için toplumsal ilerleme ve sosyalist perspektif için mücadele ediyor
lar. Bu partilerin, özel ulusal koşullardan hareket ederek somut sorunları çö
zümlemeleri ğerekiyor. Toplumsal sürecin mantığıdır bu, Eltr, gerçeğe yak
laşımlarının yüce karakterini uygulamada görmeselerdi, komünistler komünist 
olmazlardı. 

BI RLEŞTIREN ILKESEL FAKTÖRLER 

Farklı çalışma koşullarının yanında en önemli ilk",1 faktörler komü
nist ve işçi partilerini birleştiriyor. Ülkesinin emekçi Nikının çıkarlarının 
sözcülüğünü üstlenmiş olmak, her partiye, diğer Rörev..,inin yanısıra, kendi 
eylemlerini ortak amaçlar adına uluslararası dayanışıN .emelinde diğer par
tilerle bağdaştırma görevini yüklemektedir. Farklı ülke"',in komünistlerinin 
çağın sorunları karşısındaki tutumları, dünya görüşündtki, toplumsal süreç
lerin gelişme yasdlarına ilişkin temel görüşlerdeki Vt yeni toplumun kurul
ması için en iyi yolların araştırılması konusund�ki birliklerinde belirgin
leşmektedir. 

SJvaş tekniğinin günümüzdeki gelişimi karşısıncb, tn ıeniş halk yığın
larının köklü çıkarıMına en çok barışın hizmet edeceKi konusundaki inanç
!MIIlI belirten partiler, Helsinki mutabakatlarının ruhuna uygun olarak, Av· 
rupa güvenliğinin kuruluşuna ve hak eşitliğim' dayanan işbirliğinin gelişti. 
rilmesine yönelik ç,ıbalarını sürdürmekle yükümlüdürler. Yumuşamayı, ilerici 
toplumsal gelişmenin uluslararası koşullarının y,uatılmasında önemli bir katkı 
Oldrak drğerlendiren partiler, yumuş,ımanın temininde görüş birliginde ulduk-
larını d,ı belirttiler. 

Entern,ısyun,tliıın ilkelerinin siyasal pratiğe uygulanmasının Berlin'de 
rormüle edilen temel al.ınları bunl,ır. Komünistlerin, izledikkri somut yoll,ı· 
rın farklılığının hiçbir engel ohışturamadığı ulUSIMarası işbirliğinin karakte
ristik hiçimi, çeşitli pMtilerin görüş nokı;ıIJrının vr deneylerinin geniş ölçüde 
k,ırşll.ıştırılmaslI1da ifadesini buldu. Böylelikle, BNlin Konfer,lnsı'nın, Avrupa 
komünist ve işçi p.lrlileriniıı, hu partiiNce orlJklJş" benimsenen kMŞılikıt 
ilişkiler norml.ırına daYdn,ırak bir unsuru ulduğu söylenrbilir. 

rağbet görüyordu. Uluslararası komünist hareketin "bölün
üzerine döktürülcnler. 29 Avrupa partisinin Berlin'deki konfe

ve sonraki günlerde özellikle salgın halini aldı. Yorumların 
kadar indirildiği bile oldu: Konfercms nihai belgesinin bütün 

tarafından oybirliğiyle onaylanması önemli değildi, üstelik bu, belge 
kötüydü ... 

ENTERNASYONALIZMIN YENILENEN IÇERICI 

sorunun özüne bakalım: Proleter enternasyonalizmi, yüzyılı aş
boyunca her tarihsel aşamada sürekli olarak yeni bir içerikle zen
Enternasyonalizmin siyasal olarak ete kemiğe bürünüşü yeni yeni 

Ancak, üretim araçları sahiplerinin birleşik cephesi karşı
uluslararası birliğini gerektiren özü, değişmeden kalmıştır. 

Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'nin belirleyici (ol oy
faşizmin bozgunu ilc ortaya çikan demokratik yükseliş dalgasında, ko

yeni bir güç kazandılar, birçok ülkede yığınsal siyasal örgüt
geldiler. Bir kısım ülkede de özellikle proleter enternasyonal iz

iktidara geldiler. Enternasyonalizmin bugünkü içeriğinin 
yavaş yavaş billurlaştı. 

SıNıfıNı KAPITALIZME BOYUN ECDIRMEK 

Enternasyonalizm sadece teorik bir ilke değildir. Aynı zamanda politik 
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Enternasyonalizm, devletler ve uluslar arasındaki siyasal ilişkilerin, 
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lik kazandırdı. Eğer tartışmaların bu denli apaçık yönleri" herhangi bir 
"bölünme" gören gözlemci varsa, bu onun kendi bileceği 
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çıkaran konferans eleştiricileri tümüyle yanılmaktadırlar. 
ya Savaşı'ndan önce komünist partilerinin çoğu gelişmiş 
raaliyet gösteriyorlardı; bu partilerin çalışma koşulları 
pekçok benziyordu. Avrupa komünist partileri gençtiler 
nıyorlardı. Şimdi ise dün.dün.dünya .ya . çapında bir güç halini alan 
değişik koşullarda çalışıyorlar. 

Bu partilerden bazıları sosyalist devletleri yönetiyorbr. 
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laşımlarının yüce karakterini uygulamada görmeselerdi, 
olmazlardı. 

BI RLEŞTIREN ILKESEL FAKTÖRLER 

Farklı çalışma koşullarının yanında en önemli ilk",1 
nist ve işçi partilerini birleştiriyor. Ülkesinin emekçi 
sözcülüğünü üstlenmiş olmak, her partiye, diğer Rörev..,inin 
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lerin gelişme yasdlarına ilişkin temel görüşlerdeki Vt 
ması için en iyi yolların araştırılması konusund�ki birliklerinde belirgin
leşmektedir. 

SJvaş tekniğinin günümüzdeki gelişimi karşısıncb, 
larının köklü çıkarıMına en çok barışın hizmet edeceKi 
!MIIlI belirten partiler, Helsinki mutabakatlarının ruhuna 
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Oldrak drğerlendiren partiler, yumuş,ımanın temininde görüş birliginde 
larını d,ı belirttiler. 

Entern,ısyun,tliıın ilkelerinin siyasal pratiğe uygulanmasının 
rormüle edilen temel al.ınları bunl,ır. Komünistlerin, izledikkri 
rın farklılığının hiçbir engel ohışturamadığı ulUSIMarası 
ristik hiçimi, çeşitli pMtilerin görüş nokı;ıIJrının vr deneylerinin 



KOLTClR ve SANATTA YOROYOS 

200. YILI 
MA YIS A YıNDA KURULUŞUNUN 200. YILDANUMUNU KUTLA, 

YAN UNL U BOLŞOY TIYA TROSU, i 776 'DA ÇARIN MOSKOVA VA LIsi 
PRENS UR USOV'LA, BIR INGILIz TUCCARI OLAN MADVOX'A, "MOS, 
KOVA 'NIN BUTUN TIYATRO GtlSTERILERINI" SUIIDURMeK IçiN 
IZIN VERMESIYLE KURULMUŞ. BUGUN 74 onRA SOUSTI, 246 DAN, 
SORU, 166 UYEDEN OLUŞAN BIR KOROSU VE 3000'1 A ŞKIN GUÇLU 
BIR KADROSU VAR. sovyeT HALKı ıÇiN BOLŞOY SADECE BIR Tl, 
YATRO OLMAKTAN DA OTEDE ANLAMLAR TA ŞıYOR. DE VRIMDeN 
SONRAKI ILK YıLLARDA, PEK ÇOK ONEMLI KONGRE, TOPLANTı VE 
KONFERANS BURADA YAPıLMıŞ. B U  ARADA, ILK SO VYET ANAYı\
SA SININ KABUL EDILDICIYER DE BOLŞOY. 

A ŞA C/DA BU BUYUK SANAT KUR UMUNUN IKI YONETICISININ , 
200. KURULUŞ YILDONUMU DOLA YISIYLA YAZDıKLARı YAZıLARı 
SUNUYORUZ. 

GERÇEKÇILIK, DEMOKRASI 
VE ULUSAL KARAKTER 

Boris Pokrovski 
Bolşoy Başyapımcısı 

Bolşoy Rus kÜıtürunde bir olaydır. 
Glinka'nın, Mussorgski'nin. Borodin'in 
ve Çaykoyski'nin eserleri ilk kez orada 
icra edilmiştir. Her karmaşık olay gi· 
bi, Bolşoy'un sanatı da birçok öğeden 
oluşur ve bunların en önemlisi de gele· 
nekleridir. Rus operasının gelenekleri, 
müzieinin ve icra teknieinin ulusal ka
rakterinde anlalımını bulur. 

Rasgele bir örnek alınacak olursa, 
Fyodor Şalyapin'in oyunlanndan söz e· 
dilebilir. Şalyapin'in Mussorgski'nin 0-
perasındaki Boris Godunov'u bir klasik 
olarak kabul edilmiştir. Yine aynı sanat· 
çının S�uıl Berberi'ndeki Don Basi1lo ro· 
lü, bu alandaki bütün sanatçılar için baş 
vurulması gereken bir örnek haline gel
miştir. 

Bolşoy yalnızca bir akademi deeil, 
aynı zamanda bir okul velaboratuardır. 
Bugün Sovyetler Birııei'nde bulunan 42 
opera ve bale tiyatrosunun oyuncuları, 
yönetmenleri ve orkestra yöneticilerinin 
tümü ya Bolşoy'da çalışmış ya da pratik 
eeilimlerini orada görmüşlerdir. 

Sovyet döneminde, Alma.Ala, Fru
nze, Dushanbe, Taşkent gibi Merkezi 
Asya cumhuriyetleri başkentlerinde ve 
bunun yanısıra, Kiııinev. Kuybişev, Do
netsk, Novosibirsk, Voronezh gibi öteki 
büyük kentlerde operaların kuruluşun
da, Bolşoy'un yardımlarının etkisi çok 
büyüktür. 

Zaman, opera sanatının önüne yeni 
görevler çıkarmışlır: İçerikle düşünce
nin aeır basması, sahnesel ve sessel ger· 
çekliein birleşip kayna,ması, müzik par· 
çalannın aslına sadık ve eksiksiz okunu· 
'u bunlar arasında sayılabilir. Prokori· 
ev'in, Şostakovlç'in. Britten'ı" müziğiy· 
le ilişkiler geliştikçe, eski opera kalıp· 
ları parçalanmıştır. Hatta bilinen eski 
operalar bile bugün farklı anlamlar ka
zanmış durumdadır. 

Genellikle romantik bir melodram 

olarak sunulan Iı Trauatorc, bugün bir 
özgürlük ilahisi olarak ele alınıyor. 
Aida ise, Bolşoy sahnesinde sadece ego 
zotik bir gösteri deeil. ölümü yenen bir 
sevginin coşkulu anlatımı oluyor. Somut 
ve anlaşılabilir müziksel imgelerle top· 
lumsal hayatın gerçeeini · anlatma çaba· 
sı, Bolşoy'un sanatında her zaman bir 
gereksinim ve ona hayat veren bir güç 
olmuştur. Bolşoy'un bütün tarihi, özün
de, operada gerçekçiliein adım adım ge
lişmesi anlamını taşır. 

Bu süreç, doeal olarak, birtakım çe
kişmeler ve hatta kayıplarla gerçekleş· 
miştir. Ama hiç bir yerde, yeni eğilim· 
lerin, hiç bir direnme, mücadele ve ge· 
rilerne olmaksııın kabul edildiği söyle
nemez. önemli olan, sonunda hangisi· 
nin üstünlük sağladığıdır. 

Bolşoy'un bütün çalışmaları üç ana 
ilkeye dayanır: Gerçekçilik. demokrasi 
ve alusal karakter. Bu ilkeler, impara
torluk tiyatrosunun diriliğini yitirmiş, 
şatafatlı beğenileri karşısında üstünlük 
sağlamış ve en sonunda, 1917 Ekim 
Devrimi'nden sonra, kesin olarak yer
leşmiştir. Bir Sovyet opera yapımeısı 
için. yeni Sovyet yurttaşı tiiJini çizmek 
önemlidir. üstelik, klasik mirasımızIa ne 
kadar övünürsek övünelim. şunu her za
man hatırlamak ıorundayız: Başka sanat 
biçiı,nleri gibi, opera da, modern temler 
ve onların çağdaş uygUlanışian olmaksı· 
zın geli�imini ve varlığını sürdüremez. 

1930'larda Bolşoy, Ivan Dzerjins
ki'nin, Şolohov'un romanlarına dayana
rak bestelediği Ve lJurgun A kardı Von 
ile Uyandırıımı, Toprok'ı sahneledi. Bol· 
şoy Tiyatrosu, çağın düşüncelerini vur
gulamak. ça�daşlarımızın kafalarında en 
önemli yeri tutan canalıcı konuları orta
ya koymak için büyük çaba harcadı. Ru 
amaçla, Aleksander Kholminov'un, dev· 
rimci dönemin fırtınalı olaylarını anla· 
tan Iyimıu 'I'rajC!di'si; Prokoriev';n Uk· 
rayna'da Sovyet iktidarının kuruluşunu 
anlatan SC!myon Kotho'su; KiriII Molça
nov'un, her ikisi de Naıilere karşı savaşı 
konu alan, Meçlwl Aslıtr ve IJuroda �a' 
balıhu Sessiz Olur adlı ('serıeri sahncIE'n· 
di. 

Komiinist EII/N/lM.YU/lfll'hl ı. I\mINr(,lfi: ""'lfo.Y. 1 !1:!fJ. 

I;'yodor Şalyapin ve Leonid Sobi· 
noy'un yaşadı�ı dönemde, şarkıeılar du
ra�anlıktan kurtuldular ve birer oyuncu 
oldular. Bugün pek çok Bolşoy solisti, 
büyük ölçüde gelişmiş dramatik yete· 
neklere sahiptir. Bizimyapımlarımızm 
ayırt edici özeııı�i, üstün kolektif ÇalıŞ
ma düzeyidir. Bunu da datal karşıla
mak gerekir; çünkü, tiyatromuz, yıllar
dır birlikte çalışan oyuncularda" kuru
lu, süreklili�i olan bir topluluktur. 

Bolşoy sahneleye<:eRi eserlerde, lur
neye çıkmış yıldızlara deeil, kendi sa· 
natçılanna dayanır. Bugün elimizdeki 
engin yeteneklere sahip 74 solistle, sah
neye koyamayacaeımız hiç bir opera 
olamaz_ 

Bu arada, yabancı toplu lu klarla geç
mişle kurulmuş yaratıcı baelar da önem
li ölçüde güçlendirilmektedir. ünlü La 
Scala ile karşılıklı iki turne düzenlen
miş, Bolşoy sanatçılarının Viyana, Sof· 
ya, Berlin gibi merkezlerdeki temsilieri 
büyük başarı kazanmıştır. İngiltere, Po· 
lonya, Romanya, Macaristan, Fransa, 
ABD ve öteki ülkelerden gelen sanatçı· 
lar da Bolşoy sahnesine çıkmaktadır
lar. 
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''SSCB Halk Sanotçtl'" iinuanına .ohip 
iki sanatçı, Yekaterina Mak,imouo ue 
Vlodimir Vosilyeu, A.ram Haçaturyan 'ın 
Spartaküs bale,inde. 

GELENE K VE YENil iCIN KAV�ACINDA 
Vuri Grigoroviç 

Bolşoy Baş koreografı 

Eskiden bale bir seçkinler sanatı olarak göt.ıürdü. Sosyalist devrim buna 
son verdi. Sovyet hükümeti, bütün tiyatroların pılarını halk kitlelerine açtı. 
Böylece, yeni seyirciler olayı kavradıkça, bale e yavaş yavaş peri masalları· 
nın sınırlarını aşmaya başladı. 

Daha 1918'de; Aleksander Glazunov'un, 11. yüzyıldaki bir köylü ayaklan· 
ması temine dayanan Stenhtı Razilı'i sahneye çıktı. Kahrarmınhk Bolşoy'da 
bir ana tema olmuştur. Stenka Razilı'i GliereJin Çin devrimine a�nmı� Kızıl 
Afyon ÇiçeAi adlı balesi izledi. Daha sonra da Boris ASifıeff'in Por;' 'in A/C!u

leri ve Aleksander Krein'jn I�ourencia adlı eserleri ortaya çıktı. 
Bale, edebiyata ve belli başlı tiyatro oyunlarına yönelmeye başb1mııu. 

Böylece, Puşkin'in hik.1yelerine. Goldoni'nin oyunlarına, Shııkespeare'in 
Homl'o ue Julyet'ine, Nazım Hikmet'in Aşk De.'alUı'na ve öteki edebiyıl 
ve tiyatro e5erlerine dayanan baleler dOğdu. 

Bugün bale. en yaygın (popüler) sanat biçimlerinden biri olmuştur. Bol· 
şoy'un repertuarıOl oluştururken, bizim değişmez ilkemiz Jterçekçiliktir. 
Bir topluluğun repertuarı, icraclların olanaklarıOl, ele aldıkb-rı sorunların ıe· 
nişligini ve hepsinin ötesinde. tiyatroda egemen olan eğilimi gösterir. Bolşoy 
un bale repertuarı, klasik ve modern bale eserlerini içeren otuza yakın yapım· 
dan oluşmaktadır. 

Klasik bale önemlidir; bilinen, kabul edilen, sevilen bir yere Sihiptir. Ama 
şunu da açıkca biliyoruz ki, tiyatro, artık müzelere rNlolmu�, olağanüstü e· 
scrlerin sergilendiği bir yer haline getirilemez. Bu nedenle, eski yapımlara, 
sürekli olarak daha güncel, daha çağdaş bir nitelik kazandırmaya çalışıyoruz. 
Çaykovski'nin, Prokofiev'in, Asafidf'in baleleri uzun bir sahne hayatına Sol' 
hiptir. Ama birçok yeni bale de ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, 1968'de ben, Aram Haçatury.ın'ın bestelediği Sportakus bdltsini 
sahneledim; daha sonra da, büyük balerin M.ıyol Pli5etskaya'nın g irişimiyle, 
Leo Tolstoy'un ünlü romanına daYdOllarak A ııııa Kar('ri"a yaratıldı. Son tem· 
silimiı oldn, Prokofıev'in .müziği ,i� in düzenlenmiş Mutlıi� h>an ise, Amtrik,ln 
kamuuyunda hüyük ilRi topladı. Bu durum, bdna, "mOMrn" sözcükünün, 
"ycrel" yol da "konus.ıl" anl.ımın.t Relmedigini söylemt gücü veriyor. Önemli 
olJn, sanatçının hakış .IÇlsl, ol.ıyl.ır karşısındJki t.ıvrı ve estrindtki kılr.ıkter· 
lerden oluş,tn bütünün S.ıIlJts,ıl y.ıpısıd ır. 

8,In,1 göre, müzigi Sergey Slunimski'ye sahnelenişi Vladimir Viuilyev'e 
dit ol,ın Iı·uru .... modern b.ıledir. Çıinkii, Ic.trus'uıı uçuşunu "nlatan 
hu anıik dcsı,ıo, t:iinünıüzün uı.ıy uçuşl.ırının benzeridir. Sparıokıiş için de 
söylenebilir bu. Çiinkü, inSdnl ezilOlfkırlı ve zihinscl kölelikten kurt"rmak 
için girişilen mücadeır, <ıUny.ı"ln her yrrindeki h" lkl.ıra yakın ve tümüyle an· 
I,ışılır 

Anı.ı hunl,ırın y,tI11 'iır,ı. Bulsoy'tın repertu.ır ındd doğrud .. n dogru· 
y,I ç.ı�d.tş temiNi ol,In YJpıınl.ır d.ı ytr JlmaktJdır. 
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lişmesi anlamını taşır. 
Bu süreç, süreç, sür doeal olarak, birtakım çe

kişmeler ve hatta kayıplarla gerçekleş· 
miştir. Ama hiç bir yerde, yeni eğilim· 
lerin, hiç bir direnme, mücadele ve ge· 
rilerne olmaksııın kabul edildiği söyle
nemez. önemli olan, sonunda hangisi· 
nin üstünlük sağladığıdır. 

Bolşoy'un bütün çalışmaları üç ana 
ilkeye dayanır: Gerçekçilik. demokrasi 
ve alusal karakter. Bu ilkeler, impara
torluk tiyatrosunun diriliğini yitirmiş, 
şatafatlı beğenileri karşısında üstünlük 
sağlamış ve en sonunda, 1917 Ekim 
Devrimi'nden sonra, kesin olarak yer
leşmiştir. Bir Sovyet opera yapımeısı 
için. yeni Sovyet yurttaşı tiiJini çizmek 
önemlidir. üstelik, klasik mirasımızIa ne 
kadar övünürsek övünelim. şunu her za
man hatırlamak ıorundayız: Başka sanat 
biçiı,nleri gibi, opera da, modern temler 
ve onların çağdaş uygUlanışian olmaksı· 
zın geli�imini ve varlığını sürdüremez. 

1930'larda Bolşoy, Ivan Dzerjins
ki'nin, Şolohov'un romanlarına dayana
rak bestelediği Ve lJurgun A kardı Von 
ile Uyandırıımı, Toprok'ı sahneledi. Bol· 
şoy Tiyatrosu, çağın düşüncelerini vur
gulamak. ça�daşlarımızın kafalarında en 
önemli yeri tutan canalıcı konuları orta
ya koymak için büyük çaba harcadı. Ru 
amaçla, Aleksander Kholminov'un, dev· 
rimci dönemin fırtınalı olaylarını anla· 
tan Iyimıu 'I'ra'I'ra'I' jC!drajC!dra i'si; Prokoriev';n Uk· 
rayna'da Sovyet iktidarının kuruluşunu 
anlatan SC!myon Kotho'su; KiriII Molça
nov'un, her ikisi de Naıilere karşı savaşı 
konu alan, Meçlwl Aslıtr ve IJuroda �a' 
balıhu Sessiz Olur adlı ('serıeri sahncIE'n· 
di. 

ya, Berlin gibi merkezlerdeki temsilieri 
büyük başarı kazanmıştır. İngiltere, Po· 
lonya, Romanya, Macaristan, Fransa, 
ABD ve öteki ülkelerden gelen sanatçı· 
lar da Bolşoy sahnesine çıkmaktadır
lar. 
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''SSCB Halk Halk Sanotçtl'
iki sanatçı, sanatçı, Yekaterina 
Vlodimir Vlodimir Vl Vosilyeu, 
Spartaküs bale,inde. 

GELENE K VE YENil iCIN KAV�ACINDA 

Bolşoy 

Eskiden bale bir seçkinler sanatı olarak göt.ıt.ıt.ürdü. 
son verdi. Sovyet hükümeti, bütün tiyatroların pılarını 
Böylece, yeni seyirciler olayı kavradıkça, bale e 

t.
e 

t.
yavaş yavaş 

nın sınırlarını aşmaya başladı. başladı. 
Daha 1918'de; Aleksander Aleksander Glazunov'un, 11. yüzyılda

ması temine dayanan Stenhtı Razilı'i sahneye çıktı. Kahrarmınhk 
bir ana tema olmuştur. Stenka Razilı'i GliereJin Çin devrimine 
Afyon ÇiçeAi adlı balesi izledi. Daha sonra da Boris ASifıeff'in 
leri ve Aleksander Krein'jn I�ourencia adlı eserleri ortaya 

Bale, edebiyata ve belli başlı tiyatro oyunlarına yönelmeye 
Böylece, Puşkin'in hik.1yelerine. Goldoni'nin oyunlarına, 
Homl'o ue Julyet'ine, Nazım Hikmet'in Aşk De.'alUı'n
ve tiyatro e5erlerine dayanan baleler dOğdu. 

Bugün bale. en yaygın (popüler) sanat biçimlerinden 
şoy'un repertuarıOl oluştururken, bizim değişmez ilkemiz 
Bir topluluğun repertuarı, icraclların olanaklarıOl, ele aldıkb-rı 
nişligini ve hepsinin ötesinde. tiyatroda egemen olan eğilimi 
un bale repertuarı, klasik ve modern bale eserlerini içeren 
dan oluşmaktadır. 

Klasik bale önemlidir; bilinen, kabul edilen, sevilen 
şunu da açıkca biliyoruz ki, tiyatro, artık müzelere rNlolmu�, olağanüstü 
scrlerin sergilendiği bir yer haline getirilemez. Bu nedenle, 
sürekli olarak daha güncel, daha çağdaş bir nitelik kazan
Çaykovski'nin, Prokofiev'in, Asafidf'in baleleri uzun 
hiptir. Ama birçok yeni bale de ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, 1968'de ben, Aram Haçatury.ın'ın bestelediği 
sahneledim; daha sonra da, büyük balerin M.ıyol Pli5etskaya'nın 
Leo Tolstoy'un ünlü romanına daYdOllarak A ııııa Kar('ri"a 

silimiı oldn, Prokofıev'in .müziği ,i� in düzenlenmiş Mutlıi� Mutlıi� 
kamuuyunda hüyük ilRi topladı. Bu durum, bdna, "mOMrn" 
"ycrel" yol da "konus.ıl" anl.ımın.t Relmedigini söylemt 
olJn, sanatçının hakış .IÇlsl, ol.ıyl.ır karşısındJki t.ıvrı ve 
lerden oluş,tn bütünün S.ıIlJts,ıl y.ıpısıd ır. 

8,In,1 göre, müzigi Sergey Slunimski'ye sahnelenişi 
dit ol,ın Iı·uru .... modern b.ıledir. Çıinkii, Ic.trus'uıı 
hu anıik dcsı,ıo, t:iinünıüzün uı.ıy uçuşl.ırının benzeridir
söylenebilir bu. Çiinkü, inSdnl ezilOlfkırlı ve zihinscl 
için girişilen mücadeır, <ıUny.ı"ln her yrrindeki h" lkl.ıra 
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BASıN, ILERICILIK 
Geçen hattı YüRüYüŞ'ıe sosya· 

list hareketi durdurma konusunu işler· 
ken şunları yazdım: UAur Mumcu, sü· 
rekli olarak, "solun bölünmüşlüğünden" 
söz ediyor. Gerçekte ise sol bölünme· 
miştir. Bölünmemişliğini ve gücünü orta· 
ya koyabilecek bazı olguları gösterdim. 
Solun bölünmüşlüğünden söz edenlerin 
önce bunlan bakması gerektiğini söyle· 
dim. Buna ek olarak, Uğur Mumcu'nun 
"diyalektik" bir yöntemle Cephe Hükü
meti'nin kurulmasını "solun bölünmüş· . 
lüğiine" bağlaması üzerinde durdum. 
Açık açık Uğur Mumcu'nun diyalektiği 
bilmediğini yazdım. Yazını bütünlüğü 
içinde, sosyalist hareketi güçsüz göster· 

me, cunucılık ve Halk Partisi "hık" de
yiciliğinin bir ve aynı Olduğunu vurgu
ladım. 

Uğur Mumcu, önce, 14 Temmuz 
1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 
cevap verdi. Sonra YüRüYüŞ'e açıkla· 
ma gönderdi. Her ikisinde de ne solun 
bölünmüşlüğünü kanıtlamaya çalıştı, ne 
de diyalektik yöntem üzerinde yaz�ık
ları mı cevaplamayı denedi. Bunun 
yerine her iki cevabında da beni, "jur
nalcilik" ve "muhbir vatandaşlık" ile 
suçladı. Her iki cevap da buna dayanı
yor. Başka bir şey yok. 

punun üzerinde duracağım. Fakat 
önce, üzerinde durulması çok daha 

YUROYUŞ 'UN NOTU: YORUYOŞ.te bugüne dek hifiler ue olaylar 
hakkında çeşitli delerlendirmeler yapıld •. Kimileri çok alındı. Aç.klama ue 
ceuap h4k/unı kullandılar. YUROYOŞ. bu hakkın kullanılmaıını aaygı ile kar
şıladı. Giiçliik çıkarl1UJdl. Ancak, ,on zamanlarda bir başka elilimin de dol· 
makta oldulu görüliiyor. Kimileri, haklarındaki yayına önce geniş bir biçimde 
kendi ya da yazdıklar. yayın organlannda ceuap ueriyorlar. Ceuap hakkırını 
böylece kulkınm,. oluyorlar. Sonra, aynı içerikte ceuapl.arın bir kez de YO· 
R OYOŞ'te yayınlanmaıını istiyorlar. O.telik bunu "özgürIiik "  ue "gerçekle' 
rin ortaya çıkarılmaı." türünden gerekçelere "'ıMrak yapıyorlar. 

Buradıı aayın Mumcu 'nun da bu ''auantqj''dan yararlandılını belirtmek 
utiyona. Ne uar ki bundan böyle YOROYOŞ, hoşgörü ue iyinjyetinin bu 
biçimde ;,tismarına göz yummayacak. ceuop hakkını iki kez kullanmak iste
yenlerden reımi tekzip getirmelerini bekleyecektir. 

"YORVYOŞ'e çok dehşetli bir ceuap uerildil,." söylentilerinden sonra 
elimize geçen Mumcu'nun açıklamaıını, YOROYOŞ 'iin bu konudaki hoşgö· 
rüıiiniin .on örneli olarak okurlarımua sunuyoruz. 

U(;UR MUMCU'NUN AÇıKLAMASı 

Sayın Yalçın Küçük, 
Geçen "yı Yürüyüş'de, düşünceleri' 

mi, okuyuculannıu, amaç ve özlerine 
yabancıla,tırıcı biçimde tanıtan yazılar 
çıktı. Sanırım, bunları yanıtlamak hak
kımdır. 

Açıkça 'u gerekçelerle suçlanıyo· 
rum: Soıyali.t hareketi güçsüz göster
mek, cuntacılık ve Halk Partis.inin 
"hınk" deyicilili. .. 

Soıyali.t hareket, sadece Yalçın Kü
çük ı.arafından avunulan dü,ünce ve ey· 
lemle sınırlı d�lildir. Ben, sadece, ken· 
dilerini ıoıyalist hareketin tek yetkili 
sözcüsü sayanları küçümserim. Bunda da 
ne kadar haklı oldulunu ben delil, Yal· 
çın Küçük hergün kanıtlamaktadır. 

Cuntacılık, suçLur. Yalçın Küçük 
burada, açıkça "sayın muhbir vatanda,· 
lık" yapmaktadır. Bu görevi için başarı 
dilemek içimden gelmez. 

CHP'nin "hınk" deyicililine gelin· 
ce ... 

Bütün yazılarım ortadadır. Eter' 
Yalçın Küçük, yayınları, kendisine yara· 
,acak ciddiyetle izleyebilse, bunları da 
görürdü. Ben CHP'yi, ele,tirerek savu· 
nanlardanım. 

EveL, solun tedirgin 
oluyorum. Türk .olunun belirli amaç ve 
ilkelerde birle,mesi için, karınca kara
rınca, çaba harcıyorum. Bu suçu, bu su
çu kabulleniyorum. Solu bölmeye çalı· 
şanları da .uçluyorum. 

CHP'nin desl.eklenmesinden yana· 
yım. CHP'nin iktidara g.elmeıini de, ül· 
ke ve halkımız için yararlı görüyorum. 
Şu aatırları birlikte okuyalım: 

"Sosyalizme giden yol demokra· 
ıiden geçiyor. Bugün Türkiye'de ciddi 
bir tehlikeyle kar,ı karlfıya. Bu' tehdidi 
ortadan kaldı;manın ilk koşulu, kütle· 
lerin demokrasiye baııılılını sarsılmaz 
,ekilde ortaya koymak. Bunun yolu ise 
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fqizm programı ile seçime giren Adalet 
Partisini yenmek. Güncel ve somut he· 
def bu. DolaYl&ıyle güncel görev de bu. 
Daha somut bir dille güncel ıörev Halk 
Partisine oy vermek. Ancak sadece oy 
vermek deitil. Aynı zamanda Halk Par' 
tiıinin alacalı oyları artırmaya ÇalıŞ
mak." 

Bu satırlar Yalçın Küçük'ün kale
minden çıkmıştır. Tarih 7 Ekim 1975. 
O günden bu yana, fa,izm tehlikesi art· 
mı, mıdır, azalmış mıdır? Küçük, bunun 
cevabını verirse, kendi çelişkilerinden 
bir ölçüde kurLulabilir. 

Küçük, CHP 'nin deıteklenmesine 
kar,ı çıkanları da şu sözlerle kınamak· 
tadır: 

"Lenin bundan ellibe, yıl önce işçi 
ıınıfı hareketine musallat olan çocukluk 
hastalıklarını sergiledi. Şimdi Türkiye'· 
de yeni örneklerle karşılaşılıyor. Yalnız 
Türkiye'de çocukluk hastalıklarından 
çok, büyümemiş çocukların hastalıkla· 
rı na benziyor" .. 

Bu görüşlere ekleyecek bir sözümüz 
yoK. FakaL Yalçın Küçük'ün bu sözler· 
den şimdi kendi,inin derı alması gerek· 
mUrni? 

Soıyalizmin Çocukluk hastalıkları 
gibi, soıyalizmi kendileriyle başlatıp, 
yine kendileriyle bitirenlerin "narsizmi" 
kendi boyutlarını da a,ıp zarar vermeye 
başlarsa, o zaman, bu hastalıklarla da 
ulraşmak bir görev olmakLadır. Hem de 
"ıüncel" ııörev. 

Bir söz daha: Yalçın Küçük, önce 
kendi arınmalıdır. Bir ta' 
neıini Yürüyüş okuyucularına ben açık' 
layayım. Küçük, TIP üyesi delildir. Fa· 
kat, herkesi, "partilerülLü solculuk" yap· 
makla ,uçlar. 

Şimdilik bu kadar ... 

UQ:ur Mumcu 

önemli konular var. Suniardan ilki, bir 
ilke ile ilgili: Ilericiler arasında tartışma 
olmaz, safsatasını yeneceğiz. Bu çembe· 
ri kıracağız. Bugün çok garip bir durum 
görülüyor. Bir takım kişiler, bir takım 
mevzilere, sığınak ve tapınaklara yerleş' 
miş durumdalar. Buradan atış yapıyor
lar. Ama buradan yaptıkları atışların ne· 
reye düştüğünü irdelemek cesaret ve zah
metini bile göstermiyorlar. Kafaları, vü
cutları içine yerleştikleri mevzi, sığınak 
ve tapınaklardan dışarıya sarkmıyor. 
Birbirlerini de. görmüyortar. Birbirlerini 
de görmek istemiyorlar. Birbirleriyle tar· 
tışma güç ve cesaretleri de yok. Belli bir 
karyerizmin tutkusu içinde en temelli 
sorunlara dokunmadan, gittikçe bakış 
açılarını daraltarık fakat her halde bir
birlerinin alanlarına girmemeye dikkat 
ederek "ilericilik" yapıyorlar. 

Böyle ilericilik olmaz. Tartışmadan, 
ilericilik ve ileri eylem olmaz. Tartışmak 
güçleri bölmek demek değiL. Tartışmak, 
güçlere güç katmak, demek. Tartışmaya 
gücü olanlar girer. Bağımsızlık, demokra· 
si, sosyalizm mücadelesi, belli bir tartıŞ
manın sağlayacağı birlik olmadan yürü� 
tülemez. Başarıya ulaşamaz. Bu mücade· 
lede, özellikle sosyalistlerle her türlü ile
riciler arasında tartışma kaçınılmaz. 
Karşılıklı eleştiri olacak, birlik noktaları 
ortaya çıkacak. Ayrılık noktaları belli 
olacak. Tartışmayı, güçlerin bölünmesi 
olarak görmek, kendinden ve bir ölçüde 
de mücadeleden korkmak demek. Bu 
korkuyu yeneceğiz. 

SIR ÖRNEK 

Ilericiler arasında tartışma her za
man yararlı oldu. Bir örnek: 12 Mart ön
cesinde bir kitap çıktı. Idris Küçükömer' 
in "Düzenin Yabancılaşması". Küçük· 
ömer. bu kitabı ilericilik olsun diye yaz· 
dı. Kitabı, birden bire "tuttu". O sırada 
yurtdışında idim. Ama Idris Küçükömer 
ile aynı dünya görüşünde sayalıyorduk. 
Kitabını gönderdi. Türkiye'ye bir eleşti
ri gönderdim. " Düzenin Yabancılaşması" 
kitabının ilericilik deAil gericilik olduğu· 
nu yazdım. Başka birisinin de böyle bir 
eleştiri yazdığını hatırlamıyorum. O 
zaman da sayfa sayfa benzer cevaplar 
aldım. Ama artık kimse "Düzenin Ya· 
bancılaşması" kitabını ilericilik saymı
yor. 

CHP ÇANKAYA 
ILÇE KONGRESI 

Tartışma her zaman yararlı. Ancak 
dürüst ve açık olmak koşuluyla. Dürüst 
ve açık olma koşulu her yerde aranma· 
lı. Hele ilericiler arasında çok aranmalı. 
Nasıl aranacağı konusunda bir örnek: 
Kimin kimi veya hangi örgüıü tuıacağı 
benim kişisel sorunum delil. Ama açık 
olmazsa açıklamayı görev bilirim. Hazi· 
ran'ın başında CHP Çankaya Ilçe Kon· 
gresi yapıldı. Tartışmalı ve kavga lı geç· 

it Başkanı Teoman KöprUlüler ile On· 
der Sav grupları birbirine girdi. Kimin 
haklı kimin haksız olduğu beni hiç ilgi
Icndirmiyor. Uğur Mumcu da bu kon
grede ,bulundu. Köprülüler'in Çiğnsı 

üzerine bir de konuşma yaptı. çanlYiyı 
Kongresi tartışması slcaAı slcaAınI sürdü. 
9 Haziran 1976 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi'nde UAur Mumcu'nun yuısının 
başlıAı: "Yine Petrol Kokuyor .. " Halbu· 
ki o günlerde petrol hiç kokmuyor. Ra· 
sında petrolle ilgili bir tek hi.ber bile 
yok. Mumcu da yuısındı, yuısından 
bir·birbuçuk yıl önce olmuş olayları 
yazıyor. Köprülüler'in Enerji ve Tabii 
Kolynaklar BakanlıAı Müsteprı iken yap. 
tıklarını haıırlayıp bol bol Köpriil_'i 
övüyor. Bunu çok çirkin bulurum. Bu. 
okuyuCtl aldall1l3k demek. Ç."koya 
Kongresi'nden üç gün sonra ''Yine 
Petrol Kokuyor" deyip Köprüllller'e cı... 
tek olmak yerine Çankiıyı Konpai'nde 
Y'pıl.nl.rı konu alarak CHP Ankara lı 
Başkanını savunmak dam dli"iist olurdu. 

ECEVIT'IN MILLETVEKlLUGI 
ÖNERISI 

Eyüboğlu·Baykol tartıŞması boıl"'1ı. 
''Tarafsız'' basın işin b�ındôıı bu WUt
mayı gerçekten tarafsız verdi. Sonn bir· 
denbire "tıırafsız" bilSinın haber ibresi 
Eyiiboğlu lehine dönmeye başladı. Arat
ıırdık. Bulduklarımızı YüRÜYüŞ'te 
yazdık: CHP yönetimi, buının kilit yer· 
lerindeki bir çok gazeteci ve yıunı kon
tenjandan milletvekilliAi önermiş. Bunu 
yazınca dôıı şimdiye kadar suSJnlar bill· 
001 gibi konuşmaya b"ladl. "Ecevit, 

.bana milletvekilliji önerdi, kabul etJne. 
dim". Bu sözleri çok kimseden duyduk. 
Duydum. Uğur Mumcu da bunl�r uasan
d •. 

. 27 MAYIS 

Benim basın yaş.amım 27 Mııyıs ile 
başı.dı. 27 M.YlS'tan önce öArenci Iide
riydim. Çok polis dayaAı yedim. Bun&. 
rın hepsinin fotojrafları nfNInm pıete
lerinde var. Tabanca tıışırmktan hlk
kımda bir çok dava açıldı. Ulur Mum
cu 'nun "eski demokratlar diriliyor" v. 
ya "Menderes'e yuık oldu" ıibi y�llar· 
la acılarına ortak olmak istedi!i Mencte. 
res yöneticilerinin son nmanlarındil, bir 
bölümü de Türkiye ile Suriye'yi ayırın 
dağlarda olrmk üzere sakliilnmOlk zorun· 
da kaldım. 27 Mayıs �n .. "kişisel" öz
gürlüğümü kanndırdl. Belki ete "hizmet· 
lerimin" karşılığı olarak beni Anadolu 
Ajansı Ge'nel Müdür Yardımcısı y�tı. 
27 Mayıs'ın Mü"ir Miieyyet Berkman· 
dan boşalttlAı odJya oturdum. 

Çok kısa sürdü. Rumın nastl mıınip
le edildiğini Ofada gördüm. ANdolu 
Ajansı, Milli Birlik Grubu içinde TUr· 
keş'çilerin .kır,ıırgahı oldu. TUrke"ln 
şimdi de yakını olduAunu artık herkesin 
bildiAi Şahip Hormiş yönetim kurulu 
başkanı idi. 27 Mayıs'ın Genel MlkIikii 
i��, sonradan ısmail Cem hakkındi mq. 
hur raporu hazırlayacık olan kurulun 
üyesi Cemal Aygen. Bu yönet1m, bütUn 
haberleri Türkeş ve grubu lehine düzen
lemeye başladı. Buna kar,ı çıktım. Oç 
ay sonra 27 Mayıs'ın getirdiii yönetim 
kurulu oybirliği ile aldığı bir kımb 
benim i,ime son verdi. Ama çok kıSi bir 

'UN NOTU: YORUYOŞ.te bugüne dek hifiler ue olaylar 
delerlendirmeler yapıld •. Kimileri çok alındı. Aç.klama ue 

kullandılar. YUROYOŞ. bu hakkın kullanılmaıını aaygı ile kar
çıkarl1UJdl. Ancak, ,on zamanlarda bir başka elilimin de dol· 
görüliiyor. Kimileri, haklarındaki yayına önce geniş bir biçimde 

yazdıklar. yayın organlannda organlannda org ceuap ueriyorlar. Ceuap hakkırını 
oluyorlar. Sonra, aynı içerikte ceuapl.arın bir kez de YO· 

yayınlanmaıını istiyorlar. O.telik bunu "özgürIiik "  ue "gerçekle' 
aı." türünden gerekçelere "'ıMrak yapıyorlar. 
Mumcu 'nun da bu ''auantqj''dan yararlandılını yararlandılını yararl belirtmek 
ki bundan böyle YOROYOŞ, hoşgörü ue iyinjyetinin bu 

;,tismarına göz yummayacak. ceuop hakkını iki kez kullanmak iste
tekzip getirmelerini bekleyecektir. 

e çok dehşetli bir ceuap uerildil,." söylentilerinden sonra 
Mumcu'nun açıklamaıını, YOROYOŞ 'iin bu konudaki hoşgö· 

örneli olarak okurlarıokurlarıokur mua sunuyoruz. 

U(;UR MUMCU'NUN AÇıKLAMASı 

Yürüyüş'de, düşünceleri' 
amaç ve özlerine 

yabancıla,tırıcı biçimde tanıtan yazılar 
bunları yanıtlamak hak

gerekçelerle suçlanıyo· 
hareketi güçsüz göster

ve Halk Partis.inin 

hareket, sadece Yalçın Kü
ı.arafından avunulan dü,ünce ve ey· 

Ben, sadece, ken· 
ıoıyalist hareketin tek yetkili 

küçümserim. Bunda da 
oldulunu ben delil, Yal· 

kanıtlamaktadır. 
suçLur. Yalçın Küçük 

"sayın muhbir vatanda,· 
Bu görevi için başarı 

gelmez. 
deyicililine gelin· 

Bütün yazılarım ortadadır. Eter' 
yayınları, kendisine yara· 

izleyebilse, bunları da 
CHP'yi, ele,tirerek savu· 

tedirgin 
.olunun belirli amaç ve 

için, karınca kara
harcıyorum. Bu suçu, bu su

Solu bölmeye çalı· 
.uçluyorum. 

eklenmesinden yana· 
CHP'nin iktidara g.elmeıini de, ül· 

yararlı görüyorum. 
okuyalım: 

giden yol demokra· 
Bugün Türkiye'de ciddi 

fqizm programı ile seçime giren Adalet 
Partisini yenmek. Güncel ve somut he· 
def bu. DolaYl&ıyle güncel görev de bu. 
Daha somut bir dille güncel ıörev Halk 
Partisine oy vermek. Ancak sadece oy 
vermek deitil. Aynı zamanda Halk Par' 
tiıinin alacalı oyları artırmaya ÇalıŞ
mak." 

Bu satırlar Yalçın Küçük'ün kale
minden çıkmıştır. Tarih 7 Ekim 1975. 
O günden bu yana, fa,izm tehlikesi art· 
mı, mıdır, azalmış mıdır? Küçük, bunun 
cevabını verirse, kendi çelişkilerinden 
bir ölçüde kurLulabilir. 

Küçük, CHP 'nin deıteklenmesine 
kar,ı çıkanları da şu sözlerle kınamak· 
tadır: 

"Lenin bundan ellibe, yıl önce işçi 
ıınıfı hareketine musallat olan çocukluk 
hastalıklarını sergiledi. Şimdi Türkiye'· 
de yeni örneklerle karşılaşılıyor. Yalnız 
Türkiye'de çocukluk hastalıklarından 
çok, büyümemiş çocukların hastalıkla· 
rı na benziyor" .. 

Bu görüşlere ekleyecek bir sözümüz 
yoK. FakaL Yalçın Küçük'ün bu sözler· 
den şimdi kendi,inin derı alması gerek· 
mUrni? 

Soıyalizmin Çocukluk hastalıkları 
gibi, soıyalizmi kendileriyle başlatıp, 
yine kendileriyle bitirenlerin "narsizmi" 
kendi boyutlarını da a,ıp zarar vermeye 
başlarsa, o zaman, bu hastalıklarla da 
ulraşmak bir görev olmakLadır. Hem de 
"ıüncel" ııörev. 

Bir söz daha: Yalçın Küçük, önce 
kendi arınmalıdır. Bir ta' 
neıini Yürüyüş okuyucularına ben açık' 
layayım. Küçük, TIP üyesi delildir. Fa· 
kat, herkesi, "partilerülLü solculuk" yap· 

Böyle ilericilik olmaz. Tartışmadan, 
ilericilik ve ileri eylem olmaz. Tartışmak 
güçleri bölmek demek değiL. Tartışmak, 
güçlere güç katmak, demek. Tartışmaya 
gücü olanlar girer. Bağımsızlık, demokra· 
si, sosyalizm mücadelesi, belli bir tartıŞ
manın sağlayacağı birlik olmadan yürü� 
tülemez. Başarıya ulaşamaz. Bu mücade· 
lede, özellikle sosyalistlerle her türlü ile
riciler arasında tartışma kaçınılmaz. 
Karşılıklı eleştiri olacak, birlik noktaları 
ortaya çıkacak. Ayrılık noktaları belli 
olacak. Tartışmayı, güçlerin bölünmesi 
olarak görmek, kendinden ve bir ölçüde 
de mücadeleden korkmak demek. Bu 
korkuyu yeneceğiz. 

SIR ÖRNEK 

Ilericiler arasında tartışma her za
man yararlı oldu. Bir örnek: 12 Mart ön
cesinde bir kitap çıktı. Idris Küçükömer' 
in "Düzenin Yabancılaşması". Küçük· 
ömer. bu kitabı ilericilik olsun diye yaz· 
dı. Kitabı, birden bire "tuttu". O sırada 
yurtdışında idim. Ama Idris Küçükömer 
ile aynı dünya görüşünde sayalıyorduk. 
Kitabını gönderdi. Türkiye'ye bir eleşti
ri gönderdim. " Düzenin Yabancılaşması" Yabancılaşması" 
kitabının ilericilik deAil gericilik olduğu· 
nu yazdım. Başka birisinin de böyle bir 
eleştiri yazdığını hatırlamıyorum. O 
zaman da sayfa sayfa benzer cevaplar 
aldım. Ama artık kimse "Düzenin Ya· 
bancılaşması" kitabını ilericilik saymı
yor. 

CHP ÇANKAYA 
ILÇE KONGRESI 

Tartışma her zaman yararlı. Ancak 
dürüst ve açık olmak koşuluyla. Dürüst 
ve açık olma koşulu her yerde aranma· 
lı. Hele ilericiler arasında çok aranmalı. 
Nasıl aranacağı konusunda bir örnek: 
Kimin kimi veya hangi örgüıü tuıacağı 
benim kişisel sorunum delil. Ama açık 
olmazsa açıklamayı görev bilirim. Hazi· 
ran'ın başında CHP Çankaya Ilçe Kon· 
gresi yapıldı. Tartışmalı ve kavga lı geç· 

it 
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VE KARYERlZM 
zaman sonra Türkeş ve arkadaşları yurt
dışına gönderildi. Bunun arkasından Mil· 
ii Birlik Komitesi'nin yaptığı ilk iş Ana
dolu Ajansı yönetim kurulu ile genel 
müdürünü işinde" atmak oldu. 

ı ı  MART SONRASı 

1 2  Martıtan sonra üniversitede" ko
vulunca basında iş aradım. YANKI Der
gisi'nde başladı. Cumhuriyet ile sürdü. 
Cumhuriyet ile ilişkimin bir gün son� 
ereeeğini biliyordum. Belli bir noklaya 
kadar sürecekıi. Geçen yıl bu zamanlar, 
sona erdirmek istediğimi bildirdim. 
ıbN göre sona erdirme zamanı geçen 
yıl idi. Cumhuriyet. bana, hiç bir yaza
rına tanımadığı özgürlük tanıdı. Yöne
tim ise, ayrılmamarnda israr etti. Ama 
Türkiye'de çelişkiler ilerliyordu. Ilk kez, 
tatile gitmeden önce yazdığım son ya· 
zım konulmadı. Iyi bir yazı idi. YüRÜ
YÜŞ'teki yazım ile Cumhuriyet'in bazı 
yazarlarını hedef aldım. Cumhuriyet'te 
yazma pahasına yanlış gördüğüm görüş
lerin karşısında susmak istemedim. Kar
yerizm tutkusunun kötü bir hastalık ol
duğunu biliyorum. 

KARYERIZM 

Kariyerizm üzerinde durmak gerek
li. Bu hastalığın nasıl sosyalist hareketi 
durdurma operasyonuna dönüştüğünü 
ortaya koymak gerekli. Bir örnek: Tür· 
kiye işçi Partisi, çimento yolsuzluğun
dan sonra Mobilya yolsuzluğu ile ilgili 
Maliye Müfettişieri raporunu elde etti. 
Rapora göre üç yeni dava söz konusu. 
Üstelik Zonguldak'ta "ilginç gelişmele
rin" olduğu bir zamanda. Tip, bu rapo
run son sayfalarının fotokopisi ile birlik
te içeriğini basına verdi. Politika ve Va
an hariç, "tarafsız" basın bu raporda 
haber değeri görmedi. Yazmadılar. "Mo· 
bilya Yolsuzluğu" kahramanları fıkfjJ 
yazarları da bir değer bulamadılar. Ne 
zamana kadar? Ben tatilde gördüm. AN
KA Ajansı, TIP'in dağıttığı fotokopileri 
çoğaltıp tekrar haber yaptı. "Tarafsız" 
basında büyük manşetlerle çıktı. Yolsuz
luk kahramanları rahatladı. fıkra üzeri
ne fıkra yazdılar. Bunları tatilde gör
cfim. Iıericilik kariyerizminin, sosyalist 
Nreketi durdurma operasyonuna dönüş· 
tüğünü bu sırada anladım. Dönünce de 
belli yazıyı yazdım. Üstelik de döndü
ğüm halde YüRüYÜŞ yazısından önce 
Cumhuriyet'e yorum göndermedim. 

ANKA 

Kariyerizm kötü bir hastalık. Ilerici· 
lik kariyerizmi ise her türlü ilericiler ara
sında en kötü hastalık. ANKA Ajansı'· 
nın yaptığı da çok çirkin. Bunu da açık 
söyleyeyim. Bu arada bir örnek daha: 
Uğur Mumcu'nun YÜRüYÜŞ 'e gönder
diği görüşleri ANKA kağıdına basılı. 
Ben ANKA'dan ayrılırken Uğur Mumcu 
geliyordu. ANKA'da bulunduğum sırada 
Ekonomik Bülten'i kurdum. Ortaklık 
üzerine anlaştık. ilk yıl sadece benim 
payıma YÜZbinlerce lira kar düşeceğini 
hesaplıyorduk. Ilk günde de bunun Kcr
çekleşeceğini gördük. Ama bir başka 

gerçek daha ortaya çıktı. Sermaye, Eko
nomik Bülten'e abone olurken ANKA ve 
benimle "yakın ilşki" kurmak istiyordu. 
Bu ortaya çıkınca Ekonomik Bülten'i iş
ler hale getirdikten sonra ayrılmaya ka· 
rar verdim. Aramızda hiç bir tartışma 
olmadan "ceketimi alıp" çıktım. Haber
ciliğinde gördü�üm yanlışların dışında 
da ANKA ile hiç bir sorunu m yok. 

BIR ÖRNEK 

Kişisel sorunları olmayanlar tartış
madan çekinmez. Yapılan eleştiriler kar
şısında da hemen sinirlenmez. Benim 
için neler yazılmıyor? Bunların hiç biri
ne cevap vermeyi düşünmedim. Cevap 
vermeyi düşünmediğim eleştirilere bir 
örnek: Devrimci Gençlik Gazetesi'nde 
"Istanbul sermayesinin maaşlı adamı" 
olduğum yazıldı. Bu eleştirinin çıktı
ğı sayıda yazı işleri müdürü, Taner 
Akçam. Orta Doğu Teknik Üniversite
si'nde öğretim üyeliği yaptığım zaman 
sevgili bir öğrencim idi. Şimdi de öyle. 
Şimdi tutuklu. Beş yüz yıl hapsi isteni
yor. Babası Dursun Akçam'dan sevgile
rimi ve başarı dileklerimi iletmesini 
istedim. En küçük bir kırgınlığım yok. 
Neden olsun? Görüşlerime ve yazıları· 
ma karşı. Fakat neden karşı olduğunu 
yazmıyor, yazamıyor. "istanbul serma
yesinin aylıkıt adamı" diyerek karşı 
olduğunu belli ediyor. Uğur Mumcu'
nun yaptığl'da aynı. Yazılanlara hiç bir 
cevap yok. Bol miktarda "jurnalcilik" 
eleştirisi var. 

SAÇAYA KLARı 

Sıra bu eleştiride. 12 Mart öncesin
de de cuntaCllık vardı. Yayınlarıyla ve 
dergileriyle. Bu eğilim ile Milli Demok
ratik Devrim ve Öğrenci eylemleri, bir 
üçlünün sacayakları olarak ortaya çıktı. 
Bunlarla açıkça mücadele edildi. Asker
cilik oyunlarının nereye gideceği açıkça 
belirtildi. Bugün de benzer bir eğilim 
var. Milli Demokratik Devrim, türkçeleş
tirilerek yeniden piyasaya sürülüyor. 
Cuntacı eğilim, sosyalist hareketi dur
durmak için harekete geçiyor. Öğrenci
lerin bir bölümü de Bursa mitinginde ol
duğu gibi sosyalist hareketin üstüne sev
kediliyor. Bütün bunlar görülüyor. 
Bugün biraz fark var. Zaman olarak da 
Halk Partisi'nin arkasında kalıyor. Tür· 
kiye'de ise zaman çok hızlı akıyor. 

Saçayağı gibi ortaya çıkan bir bü
tünlük ve eğilim varsa bunlarla mücadele 
etmek de var. Bu mücadele, "jurnalcilik" 
suçlamasının arkasına gizlenerek ört bas 
edilemez. Bu suçlama olacak diye bu 
mücadeleden vazgeçmek mümkün değil. 
Daha açık söyleyeyim. Bu suçlamayı, 
çok kısa bir zaman önce yapan başka
ları da oldu_ Bu suçlama devam da ede
cek. Çünkü bu suçlama, belli bir eğili

-min tek silahı. Bu da yenilecek. Nasıl 
provokasyondan korkmamak gerekiyor· 
sa ve korkulmuyorsa, provokasyon feti
şizmi belli bir mücadeleyi önleyemiyor
sa, iurnalcilik suçlaması da ortaya çıkan 
sorunların üzerine yürümeyi engelleye
meyecek. 

ıÇERIKLE ILGILI 

Biraz da içerikle ilgili. Uğur Mumcu, 
Halk Partisi ile ilişkisini savunmada, da
ha önce yazdığım yazılara dayanmak ih
tiyacını duyuyor. Eksik olmasın. Fa�at 
iki nokta ekleyeceğim. Birincisi Halk 
Partisi ile ilgili olarak yakın günlerde 
yazdığım yazıları da okumalı. Yararlı 
olur. Bugünlerde Halk Partisi'nin 1975 
yılı Halk Partisi'nden hızla uzaklaşmaya 
başladığını ve hele 1973 yılı Halk Parti
si'nden kesinlikle uzaklaştığını anlar. 
Sosyalistlerle diğer ilericiler arasındaki 
önemli ayrılıklardan birisini daha görür: 
Sosyalistler, Halk Partisi'ne, sosyalist ha
reket açısından bakarlar. Kimi ilericiler 
gibi sosyalist harekete, Halk Partisi açı
sından bakmaz. Sosyalist hareket açısın
dan bakılırsa Halk Partisi daha ciddiye 
alınır. Halk Partisi içindeki gelişmeler de 
gözlerden uzak tutulmaz. 
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Ikinci nokta biraz daha gerilerde. 
1971 yılının başlarında. Kimilerinin ne 
gibi bekleyişler ve umutlar içinde oldu· 
ğu bu zamanda Türkiye Işçi Partisi "Fa
şizme Hayır" kampanyası açtı. Hem 
kampanya olarak, hem de "demokratik 
kitle örgütleri" yöneticileri ile konuşa
rak, ufukta beliren cunta girişiminin ka· 
çınılmaz niteliğini anlatmaya çalıştı. 
Kendilerini büyük düşlerden kunarama
yanlara bunu anlatmak mümkün olma,.dı. 
TiP'in aylık dergisi EMEK'in Şubat 
sayısının başyazısını ben yazdım. 

Bu uzun başyaııdan bir paragraf: 
Paragraftan önce burjuvazinin " baAımsız 
sosyalist" bir partinin kuruluşunu tez
gahlamaya çalıştlAı belirtildi kle n sonra 
şöyle deniliyor: "fakat burjuvazi realist. 
tir, ne kazanabileceğini bilir. Çok müm· 
kündür ki, bu tezgahlamalardan fazla 
umutlu değildir. Bu yüzden de işçi sınıfı 
kendi örgütü ile yenilmez bir duruma 
gelmeden önce darbeyi indirmek ister. 
Hazırlıklar bu yöndedir. Hazırlıklar, 
böyle bir darbeye varlıklı sınıfların bü
tün farksiyonlarını kazanma hedefine 
yönelmiştir. Çünkü böyle bir sorun, en 
çok büyük sanayi burjuvazisinin sorunu
dur. Darbe ile kazanacak odur. Kaybe
decekler arasında varlıklı sınıfların bazı 
fraksiyonları da vardır. Onların nötra
Iize edilmesi veya razı edilmesi gerekir. 
Bu bazı büyük 'tehlikeler' yaratmakla 
olacaktır. Öğrenci Olaylarında tansiyo
nun devamlı olarak ayakta tutulmasının 
nedeni budur. Seri halde nurculuk bas
kınlarının düzenlenmesinin nedeni bu· 
dur. Kürt halkının demokratik hakları 
için demokratik mücadelesinin bir bölü
cülük hareketi gibi gösterilmesinin nede
ni budur". (EMEK, sayı 9, Şubat 1971, 
sayfa 8) Kimileri bu yazıyı ciddiye alsa
lardı belki fazla düş kırıklığına uğramaz
Iardı. 

SON BIR NOKTA 

Son bir nokta. Uğur Mumcu "Yürü
yüş okuyucularına ben açıklayayım. Kü
çük Tip üyesi değildir." diyor. Artık 
başka yerlerde de işlene işlene suyu çık
mış bir aç-Iklama. Uğur Mumcu'dan 
önce çok yazıldı. Bir noktayı da ber 
açıklayayım: Yukarda alıntı yaptığım 
başyazıyı yazdığım zaman da TIp üyesi 
değildim. TiP'e üyel ' olmak için, 1 2  
Mart Muhtırası verildikten sonra, kimile· 
rinin kaçacak yer aradığı, parlak günler
de üye olmakla övünüp de 12 Mart Muh
tırası ile birlikte TIP'e istifa dilekçesi 
gönderen aydınların bulunduğu bir za
manda başvurdum. Aday üye oldum. 
Tam üye olamadan Türkiye Işçi Panisi 
kaparıldı. Anayasa Mahkemesi arafın
dan kapatılan TIP'e tam üye olanumayı 
yaşamımın önemli bir eksiği sayarım. 

Şimdiki duruma gelince. Cumhu
riyet Gazetesi yazarı olduğum sürece 
Cumhuriyet Gazetesi 'nin " anayasası';"" 
dürustlükle uymaya çalıştım. Parti üyt
led Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli ya
zarı olmaz. Bu kurala uydum. Ama 
Cumhuriyet yazarı olduğum sürece dün
ya görüşümden hiç ödün vermedim. Hiç 
bir ciddi sorunum da olmadı. Tatile ıit. 
meden önce gönderdiğim son yazıya ka· 
dar. Bu yazı konmadı. Geçen hafu gön· 
derdiğim yazı da konmadı. Böylece ıe
çen yıl biteceğini umduğum ilişki bitti. 
Şimdi kişisel eksikliğimi giderebilirim. 

Bu yazı istemediğim kadar "kişisel" 
bir yazı oldu. Yalnızca Uğur Mumcu 
için yazmadım. Burada de�indiAim ko
nular üzerine çok "kişisel" eleştiri oku· 
dum. Bu yazı, "Basın, Iıeridlik ve Kar. 
yerizm" üçlüsünün olanakları içinde tüm 
bu kişisel eleştiri lere bir yanıt niteliğin
de. Bir daha da yapmayacağımı umuyo
rum. 

Y. K. 
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MINTAX'I, ALO ALO'YU TANıMlYANIMIZ 
YOKTUR. HERGON TELEVIZYON DA 
REKLAMLARıNı IZLIYORUZ. ANCAK, 
BU ŞATAFATLI ORONLERIN IMAlı Si· 
RASıNDA NELER OLDUCUNU ÇOK AZ 
KIŞI BILIYOR. BU IŞYERINDE HAKIM 
DURUMDAKI SENDIKANıN NITELICINI 
çoK AZ KIŞI BILIYOR . 

• 
AX VE ALO ALO üRETEN IŞYE-

RINDE 200 IşÇı ÇAlıŞıYOR. BU ıŞ
ÇlJ,ER NORMAL üRETIM KAPA'sITESINIl 
GoRE HESAP EDILIRSE GüNDE i MIl
YON L1RAUK BIR DEGER üRETIYOR. 
AVDA 30 MI LYON TL'L1K BIR DEGIlR. 
Bl! DEGER ıÇiNDE ıŞÇı OCRETI OLA· 
RAK ıŞÇiLERE öDENEN YALNıZCA AY· 
DA TOPLAM 300 BIN LIRA. YANI, YARA· 
TILAN TOPLAM DEGERIN ANCAK YOZ· 
DE BIRl OCRET OLARAK ıŞÇiLERE ö· 
DENIYOR. 

• 
ıŞÇILERIN ASGARI OCRETIEN ÇAlıŞ· 
MALARI. BUNUN NEDENLERI A R ASıN· 
DA. ASGARI OCRETIEN ÇAlıŞMANıN 
YANıSıRA IŞYERINDI: ÇALIŞMA EMNI
YETI SAGLANM I Ş  DEGIL. GEÇENLERDE 
GENCECIK IKI ıŞÇı. YALNıZCA BU NE· 
DENLE HAYATLARıNı YITIRDILER. 

IŞYERINDEKI SENDIKANıN NITEllGI DE 
çoK ILGINÇ. SENDIKA. 12 MART DöNE· 
MININ üNLO IŞKENCECI POLIS ŞEflE· 
RINDEN I LGIZ AYKUTLU TARAFINDAN 
öZEL OLARAK SERMAYEYE HER TOR· 
Lü HIZMETI KARŞıLAMAK AMACIYLA 
KURULMUŞ BIR SENDIKA. 

• MEHMET BARAK BILDIRIYOR 

Sennaye sınıfı cinayet üstüne cinayet işliyor. As
lında bu onların onanlmaz bir yanı. Istanbul Sarra· 
köy 'de kurulu Mintax deterjan fabrikasında iki işçi 
daha iş kazası sonucu öldü. 17· IS yaşlarında civa gibi 
iki delikanlı. Ekrem Serter ve Şahin Soylu. Mintax 
deterjan fabrikasının asit bölümünde bir pallama so
nucu alevler içinde kalarak, kurtarılamayıp ölen iki 
fidan... 

. 

200'ün üstünde işçinin ÇalıŞtıeı, TV reklamları n
dan bir gün olsun düşmeyen minlax deterjan fabrika
sında meydana gelen olayı işçiler şöyle anlatıyorlar: 
"Saat akşam 19 sıralarıydl. Fabrikanın büyük bir kıs· 
mı makina1ardan meydana geldigi için normal olarak 
fabrikada tomacılar kaynakçılar da bulunur. Bu ölen 
arkadaşlann ikisi de kaynakçl. Olayın meydana gel. 
digi sıra bu arkadaşlar asit bölümünde içinde yanıcı 
madde bulundugunu sandı�ımız, bir bidonun üzerin· 
deki bir demir çubu�a kaynak yapıyorlardı. Bidonun 
içinde tehlikeye yolaçacak şekilde yanıcı madde bu· 
lundu�unu bildiklerini sanmıyoruz. Bu öncelikle i�ve· 
renin yaratlıeı bir tedbirsizlik sonucudur. Asit bô!ü· 
münde patlama sesini  duydu�umuz an o yana koştuk. 
Iki arkadaş, Şahin ve Ekrem kaynak yaptıkları yer· 
den iki metre öteye fırlatılmışlar, alevler içinde kıvra· 
nıyorlardl. Derhal hastaneye kaldırdık. Ama kurlan· 
lamadılar. Olay sırasında bir işçi arkadaş, Recep çe· 
lik'in de ham yaralandı�ını gördük. Fakat onun pek 
bir şeyi yoktu. Patlamaya kaynak yapılırken çıkan kı· 
vılcımların yol açtı�ını sanıyoruz. 

BOZDUR BOZDUR HA RCA 

Mintax deWrjan fabrikasında iıj güvenliği yok . .  
Silahıaraea'da Demir Döküm'de ulduğu gibi ,  Zongul· 
dak'ta Çeltek'te madenierde oldugu gibi. Ve dünya· 
nın bir çok kapitalisl ülkesinde oldugu gibi, sermaye 
ile emek arasındaki uzlaşmaz çelişkinin 50nu('udur 
bu. Sermaye için gerekli olan sadece emeklir. l'lele bü· 

• 

SERMAYENIN 
DAHA DOGRUDAN 

• • 

HIZMETINDE 
yük işsizler ordusuna sahip bir ülkede, yani emek bol· 
lueunda, bozdur bozdur harca... Hangi iş yerinde 
nasıl bir iş güvenliği? 

Kadıköy'de 12 işçiyle işe ba�layıp, dahil sunnı 
Safraköy'de geniş bir arazi üstüne 011 kal" büyıık bır 
rabrika binası diken; ıtalya'dan. Almanya'dan son sis· 
tem makinalar getirlNek krt'ııı vt' toz mintax'ın 
yanında şimdilerde de, radyo H' TV'de kulaklardan si· 
linmeyen ( ! )  "Alo A\U"IıUIl yerli patronu bay Ahmet 
Şükrü Dürüst. He.ıba bu şekilde 200 kişinin emek gü· 
('ünden çalciıklarıyla yükselmedi de nasıl yükseldi? 

"i\ljıılax", "Alo Alo" daha kanlı bugünlerde. tki 
iıj dilaYl'li işlenmiş. tki genç fidan yere yıkılmış, ser· 
ınaye katletmiş, daha çok kir hırsı ve onun getirdi�i 
tedbirsizlik sonucu. 

200 KIŞI GONDE 
B I R  M I LYON LIRAlı K 

DEGER Ü R ETIYOR 

Mintax ve Alo Alo'yu 1 0  katlı fabrikada sadece 
200 işçi çıkartıyor. 345 . 500 gram arasında de ei şen 
paketlerden dakikada 100 . 125 adet üretiliyor. Oç 
vardiya üzerinden çalışılan fabrikanın bir günlük üreti· 
mi 150 . 200 bin adet Mintax ve Alo Alo. Her paket 
ortalama 5 liradan hesap edilirse günde 1 milyon lira· 
lık "deler" üretiliyor. Ve ayda 30 milyon ... Bütün 
bunları makinalara hakim sadece 200 işçi üretiyor. 
Ama 200 işçinin çolu asgari ücretle çalışıyor. Ve hiç 
bir sosyal hakları olmadan. 200 işçinin ellerine net 
olarak geçen para 300 bin lirayı bulmaz. Evet her ay 
30 milyon liralık değer üretimine karşılı� 300 bin lira. 
Adam başına 1300 . 170G liracık.. Sermaye sınıfı 
böylesine büyük bir SÖmürünün olduğu yerde bile iş 
güvenligini sağJayamıyor, sağlamıyor, sağlamaz da. 

KIMSAN DIYE BIR SENDIKA 

Mintax ve Alo Alo deterjan fabrikasında yetkiye 
sahip bir sendika var. Işçilerin bir an önce kurtulmak 
istedi�i ancak henüz kurtulamadıkları bir sendika. 
Türkiye Kimya Sanayii işçileri sendikası. Kısa adı 
Kimsan. Eski urttt: � �fle.rindPn IIglz Aykutlu'nun 
kurduğu ve h� Qrı'.m yönetiminde olduğu söylenen 
bir sendika. 8aJ'raköy"iJe se-nnaye cinayet işlemiş, iki 
işçiyi katletmiş. Ne olursa olsun bir sendika var orta· 
da ve onun da görüşlerini almak gerek. Açıyoruz tele· 
fonu olay hakkında bilgi istiyoruz. Fakat karşımızda· 
ki kendisinin şu�şkanı olduğunu söyleyen kişi 
önce bizim acık kimli�imizi iki üç kez tekrarlatanık 

bir yu na not ediyor. Sonra bilgi veriyor. Verdiği biJgi, 
"henüz olay yerinde zorunlu tahkikatın yapıldılı, 
ulay hakkındaki geniş bilginin akşam üzeri verilebile· 
ı·ı·f::i". Biz bir taraftan olayı çok iyi bilen işçi arka· 
daşlarla görüşmelerimizi sürdürürken akşamı bekliyor 
ve Kimsan'ı bir daha anyoruz, sesimizi tanıyan karşı 
tarafın bu kez verdiği cevap ise aynen ,öyle: "Karde· 
şim sizin yanlışınız var, burası Türkiye Petrol Kimya 
Sanayi Işçileri Sendikası. Biz oradaki işçiler bizim 
sendikamıza geçeceği için ilgileniyoruz." Ve aniden 
telefon kesiliyor. İşin peşini bırakmamak gerek, diyo
ruz. Türkiye Petrol Kimya Sanayi İşçileri Sendikası'n· 
da çalışanlar tanıdık. Ertesi gün oynanan oyunu boz· 
mak ve bunu da Kimsan'çıların yüzüne vurmak Için 
yine telefonla anyoruz. Bu kez "Kimi anyorsunuz?" 
diyorlar. Petrol Kimya'dan tanıdık bir isim veriyoruz. 
Karşımıza çıkartılan kişi, yapmacık harekeUere bürij. 
nüyor, hatırımız da soruyor ve bizimle i1gilenmesi için 
olay yerinde inceleme yapmış bir "sendikacıyı ( ! )" 
karşımıza çıkanyor. Bu kişi oldukça bilgisiz, kazayla 
iigili oldukça yanlış ve çarpık bilgiler veriyor bize. Bu 
ara kendilerinin de Kimsaneı olduklarını itiraf ediyor 
bu kişi. Herhalde dieerleri iyi ö�retememi,. Ya da di· 
ii diline dolaştılından öyle oluyor. Ustelik bize verdi· 
ei bilgileri de oradaki işçilerden ve yaptığı araşbnna· 
dan öğrenmiş. Bize düşen gör�v, bu oyunlanm yüzıe· 
rine vurmak. hem de çok ağır bir dille ... 

Sermaye iki cinayet daha işledi ve kendilerinin 
sendikacı olduklannı ileri süren beyeCendiler, "aman 
konuşmayalım, basına bir şey demiyelim, işverenin 
bizden yana kalbi hoş olsun" sevdasında. Fakat bun· 
lardan daha fazla bir şey beklemek de yanlış. 1973 
milletvekili ve Senato seçimlerinde Faik Türün'e oy 
sağlamak için Safraköy'de ev ev her işçinin evini do
laşan bu sendikanın genel başkanı oldukça ünlü eıki 
bir polis şefi, IIglz Aykutlu olursa; faşist ve komando
lan işçi temsilcisi yapıp Mintax'da terör havası estirti· 
lirse, işçilerin başka bir sendikada örgütlenme hare· 
ketleri sürekli bastırılmak istenirse ve işçilere şimdiye 
kadar hiç bir sosyal hak saelanamazsa karşımıza işte 
böyle bir sendika çıkar. 

Mintax'da sermaye iki cinayet daha işledi... Min· 
tax'ta iki genç fıdan devrildi.. Mintax'ta kan döküldü. 

Ancak Mintax işçileri için bugün bir dönüm nok· 
tası. Mintax işçileri akşam işlenen cinayetten sonra 
işi bıraktılar. DISK'e bagıı Maden·lş üyesi komşu Bi· 
mak işçileri de cinayelten sonra fabrikaya girmediler. 
Mintax işçilerinin şimdi işverenden bazı talepleri var. 
Ve Mintax işçileri şimdi polis sendikası Kimsan'ı iç· 

lerinden söküp atmaya daha bir kararlı .. 

YANıSıRA IŞYERINDI: ÇALIŞMA EMNI
M I Ş  DEGIL. GEÇENLERDE 

ıŞÇı. YALNıZCA BU NE· 
HAYATLARıNı YITIRDILER. 

SENDIKANıN NITEllGI DE 
SENDIKA. 12 MART DöNE· 
IŞKENCECI POLIS ŞEflE· 

AYKUTLU TARAFINDAN 
SERMAYEYE HER TOR· 

KARŞıLAMAK AMACIYLA 
SENDIKA. 

MEHMET MEHMET BARAK BILDIRIYOR BARAK BILDIRIYOR 

cinayet üstüne cinayet işliyor. As
onanlmaz bir yanı. Istanbul Sarra· 

deterjan fabrikasında fabrikasında fabr iki işçi 
öldü. 17· IS yaşlarında civa gibi 

Serter ve Şahin Soylu. Mintax 
fabrikasının asit bölümünde bir pallama so

kalarak, kurtarılamayıp ölen iki . 

üstünde işçinin ÇalıŞtıeı, TV reklamları n
düşmeyen minlax deterjan fabrika

gelen olayı işçiler şöyle anlatıyorlar: 
sıralarıydl. Fabrikanın büyük bir kıs· 
meydana geldigi için normal olarak 

kaynakçılar da bulunur. Bu ölen 
kaynakçl. Olayın meydana gel. 

arkadaşlar asit bölümünde içinde yanıcı 
sandı�ımız, bir bidonun üzerin· 

kaynak yapıyorlardı. Bidonun 
yolaçacak şekilde yanıcı madde bu· 

sanmıyoruz. Bu öncelikle i�ve· 
tedbirsizlik sonucudur. Asit bô!ü· 

duydu�umuz an o yana koştuk. 
Ekrem kaynak yaptıkları yer· 

fırlatılmışlar, alevler içinde kıvra· 
hastaneye kaldırdık. Ama kurlan· 

sırasında bir işçi arkadaş, Recep çe· 
ndı�ını gördük. Fakat onun pek 

Patlamaya kaynak yapılırken çıkan kı· 
sanıyoruz. 

BOZDUR HA RCA 

fabrikasında iıj güvenliği yok . .  . .  
Döküm'de ulduğu gibi ,  Zongul· 

madenierde oldugu gibi. Ve dünya· 

200 KIŞI GONDE 
B I R  M I LYON LIRAlı K 

DEGER Ü R ETIYOR 

Mintax ve Alo Alo'yu 1 0  katlı fabrikada sadece 
200 işçi çıkartıyor. 345 . 500 gram arasında de ei şen 
paketlerden dakikada 100 . 125 adet üretiliyor. Oç 
vardiya üzerinden çalışılan fabrikanın bir günlük üreti· 
mi 150 . 200 bin adet Mintax ve Alo Alo. Her paket 
ortalama 5 liradan hesap edilirse günde 1 milyon lira· 
lık "deler" üretiliyor. Ve ayda 30 milyon ... Bütün 
bunları makinalara hakim sadece 200 işçi üretiyor. 
Ama 200 işçinin çolu asgari asgari asgar ücretle çalışıyor. Ve hiç 
bir sosyal hakları olmadan. 200 işçinin ellerine net 
olarak geçen para 300 bin lirayı bulmaz. Evet her ay 
30 milyon liralık değer üretimine karşılı� 300 bin lira. 
Adam başına 1300 . 170G liracık.. Sermaye sınıfı 
böylesine büyük bir SÖmürünün olduğu yerde bile iş 
güvenligini sağJayamıyor, sağlamıyor, sağlamaz da. 

KIMSAN DIYE BIR SENDIKA 

Mintax ve Alo Alo deterjan fabrikasında yetkiye 
sahip bir sendika var. Işçilerin bir an önce kurtulmak 
istedi�i ancak henüz kurtulamadıkları bir sendika. 
Türkiye Kimya Sanayii işçileri sendikası. Kısa adı 
Kimsan. Eski urttt: � �fle.rindPn IIglz Aykutlu'nun 
kurduğu ve h� Qrı'.m yönetiminde olduğu söylenen 
bir sendika. 8aJ'raköy"iJe 8aJ'raköy"iJe 8aJ' se-nnaye se-nnaye se cinayet işlemiş, iki 
işçiyi katletmiş. Ne olursa olsun bir sendika var orta· 
da ve onun da görüşlerini almak gerek. Açıyoruz tele· 
fonu olay hakkında bilgi istiyoruz. Fakat karşımızda· 
ki kendisinin şu�şkanı olduğunu söyleyen kişi 
önce bizim acık kimli�imizi iki üç kez tekrarlatanık 

Karşımıza çıkartılan kişi, 
nüyor, hatırımız da soruyor 
olay yerinde inceleme yapmış 
karşımıza çıkanyor. Bu kişi 
iigili oldukça yanlış ve çarpık 
ara kendilerinin de Kimsaneı 
bu kişi. Herhalde dieerleri 
ii diline dolaştılından öyle 
ei bilgileri de oradaki işçi
dan öğrenmiş. Bize düşen 
rine vurmak. hem de çok ağır 

Sermaye iki cinayet 
sendikacı olduklannı ileri 
konuşmayalım, basına bir 
bizden yana kalbi hoş olsun" 
lardan daha fazla bir şey beklemek 
milletvekili ve Senato seçimlerinde 
sağlamak için Safraköy'de 
laşan bu sendikanın genel 
bir polis şefi, IIglz Aykutlu 
lan işçi temsilcisi yapıp Mintax'da 
lirse, işçilerin başka bir 
ketleri sürekli bastırılmak 
kadar hiç bir sosyal hak saelanamazsa 
böyle bir sendika çıkar. 

Mintax'da sermaye iki 
tax'ta iki genç fıdan devrildi.. 

Ancak Mintax işçileri 
tası. Mintax işçileri akşam 
işi bıraktılar. DISK'e bagıı 
mak işçileri de cinayelten 
Mintax işçilerinin şimdi işverenden bazı talepleri 
Ve Mintax işçileri şimdi 

lerinden söküp atmaya daha 




