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TEZKAN'IN ILIŞKILERI VE SUSANLAR 

Geçen hıfta YURUYUŞ. MC Hükümet!'nin TRT yönetlcilerlnden Hami 
Tezkan'ın vergi kaçırolA'ml belgelerle açıkladı. Bazı gazeteler YURUYUŞ'ü 
beıırterek, bazılan belirtmeyerek, DİSK üst yönetiminin org_m da "bir dergi" 
diyerek açıklamayı yayınladılar. Bazılan da yayınlamadı. Kaynak göstenne
menin dışında her hangi bir gazetenin YOROYOŞ'Un açıklamasını alıp alma
masına kanşılamaz. Her gazetenin bır yayın politikası var. Bu politikayı, gaze· 
teyI yönetenl.�e okuyuculan arasındaltı kll1ılıkb uı,kl belirler. . 

Ancak, ytlRtlytlŞ'ÜD açıklaması Uzerine, Mustafa "-kmekçl ve URur 
Mumcu 'dan başkası, bu açıklamayJ delerli gönnedi. Halbuki bu açıklamanın 
"det'erti" oldueundan kuşku olmamalı. Şimdiye kadar bunun anlaşalmamış 
oldueu ortaya çıkıyor. Bu yüzden açıklamanın neden "deA'erii" oldueunun a· 
çıklınması gerekiyor. 

Bu açıklamanın deeeri MC Hükümetl'nin bir TRT yöneticisinin vergi ka
çırmış olmasından ileri gelmiyor. Kuşkusuz Işın bu yanı da var. Kuskusuz a
çıklama MC Hükümeti'nin kimleri göreve getirdiRini somut olarak göstennesi 

bakımından önemli. Fakat daha önemli noktalar da var. Lockheed Skandalı sa
nıRı ve şu anda tutuklu Nezih Dural ile ilişkisi yönünden. 

YOROYUŞ, geçen haftaki açıklamasıyla Nezih Dural'ın kunnuş oldu· 
tu "komisyon" aemın n",'<adar geniş oldueunu göstenniş oluyor. Belgelerde 
Hami Tezkan "sözlü" bir anlaşma ile Nezih Dural'ın Japonya'dan almış oldu
Ru ithalatın bir devlet kuruluşuna satışına "yardım" ederek 239 bin lira "ko
misyon" aldıemı kabul ediyor. "İş" konusu olan demir-çelik ile hiç bir ilgisi 
olmayan "gazeteci" Hami Tez.kan Ithalata dayanan bir satış işleminden ko
misyon alıyor. Bu belge, Lockheed belgelerinde de geçen deyimle "komis
yon" aeının ne ktdar yaygın oldueunu gösteriyor. 

Kuşkusuz açıklanan belge uçak alım·satımı ile ilgili deeil. Fakat ortaya 
ilk kez bir belge çıkmış oluyor. "Komisyon" demir· çelik alım·satımı ile hiç 
bir ilgisi olmayan bir gazeteciye verilebiliyor. Demir·çelik veya uçak ahm-satı
mı ile ilgili olmayanlara da, daha doenısu bun1an "iş alanı" olarak seçmiş gö
ıi.inmeyenlere de "komisyon" verilmiş oluyor. 

Açıklamaom birinci önemli yanı burası. İkinci önemli yanı da var: Açık
lanan belge, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmedi. Türkçe yazılı ve türkçe 
imzalı. YUROYOŞ, çok önceden ileri sürdü: Lockheed Skandalı sonıştunna
smın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veya gelmeyecek belgelerden 
bapnslZ olarak da sürdürülebileceeini belirtti. Açıklanan belge, bunun da ge· 
çerli ve dotnı bir tez olduA:unu gösteriyor. Lockheed'in temsilci.$i Nezih Du· 
ral 'ın veya başkalannın dosyalan arasında bu tür belgelerin bulunup bulunma· 
dırı .rqtınbnabdır. 

'IUrktye'de kamu oyunu etkileyen ilerici yazarlara önemli bir görev dü
,üyor: Susmamak. nerici yazarlar, Lockheed Dosyasını kapanmış sayrnamalı 
ve Türkiye'de soruşturmanın sürdürülmesi için çaba göstermelidir. 
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YALÇiN KOÇOK 

Bilimsel kuramın bilimsel doğruları var. Geçen hafta tekrarlandı. Geçen 
hafta, işçi sınıfı partilerinin kongrelerinin SOSYillist hareketin dönemeç aşama· 
ları olduğu vurgulandı. Türkiye işçi Panisi'nin Birinci Büyük Kongresi, bunu 
bir kez daha doğruladı. Hem somut hem de soyut olarak. Somut olarak Kong· 
re'nin görkem ve coşkusunu, sosyalist hareketin dostu da düşmanı da kabul 
etti. Dostu, kıvançla ve mutlulukla gördü. Düşmanı, hüsranla kabul etmek zo· 
runda kaldı. Somut, çıplak olarak kendisini gösterdi. Soyut ise Kongre çalış· 
malarının özünde ortaya çıktı. Türkiye işçi Partisi'nin Birinci Büyük Kongresi, 
Türkiye sosyalist hareketinde büyük bir sıçramayı kayıtlara geçirdi. Onceki bi
rikimlerini değerlendiren Türkiye işçi sınıfının siyasal hareketi, Birinci Büyük 
Kongre'den tüm yurt ve dünya sorunlarına çok daha yüksek bir düzeyden ba· 
kan, çok daha kapsamlı, çok daha derinlere inen, çok daha birleştirici bir ör
güt olarak çıktı. Kongre'nin bilimsel yaratıcılığı burada belirlendi. 

Genel Başkan Behice Boran'ın açış konuşması, Genel Sekreter Nihilt 
Sargın'ın okuduğu Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Merkez Örgüt. 
lenme Bürosu Sekreteri Can Açıkgöz'ün sunduğu ve oybirliği ile kabul edilen 
Birinci Büyük Kongre Karar Tasarıları: Bütün bunlar, bir bütünlük içinde ele 
alınmak zorunda. Bu zorunluluk Kongre'yi anlamak için gerekli. Her biri Jyrı 
ayrı birer bütünlük içinde ve sonra da üçü daha büyük bir bütünlük: içinde ele 
alınmak zorunda. Bunun önemi de şurada: Gerek Behice Boran'ın konupNI' 

'sında, gerek Merkez Yönetim Kurulu'nun Çalışma Raporu'nm ve gerekse 
Kongre Kararları'nda yer alan çözümleme ve önerilerin hiç birisi, bir diğerin. 
den ayrılamaz. Hiç birisi, bir diğerinin önüne geçirilemez. Hiç birisi, tek başı· 
na Kongre'nin odak noktası haline getirilemez. Kongre'nin odak noktası, b ... 
tünlükte yatıyor. Kongre'nin kayıtlara geçirdiği büyük düzey sıçramasını göre. 
bilmek için bu bütünlüğü görmek zorunluluk oluyor. Bu bütünlüleı bakama· 
yanların Kongre'nin Türkiye sosyalist hareketine getirdiklerini kavramaları 
çok zor. 

Samsun delegesi, Kayseri delegesi, Mersin delegesi, Manisa delegesi, Ada
na delegesi, Bursa delegesi, Istanbul delegesi, Hatay delegesi ve diğer delegeler: 
Bir noktanın altını çizdiler. Çok çeşitli somut örneklerle bir noktayı özlü bir 
biçimde dile getirdiler. Kongre'de özlü biçimde dile getirilen çeşitli noktalar. 
dan birisi bu oldu' işçi sınıfının öz partisi ne kadar büyük ve ne kadar hızla 
güçlenirse güçlensin işçi sınıfına, sınıf sendikacılığını ilke edinen ve bundan 
sapmayan sendika gerek. Sınıf sendikacılığından şaşmasa bile sendika ile par
tiyi karıştırmak, işçi sınıfı hareketine ihanet etmek demek. Sınıf sendikacılığı. 
nı ilke edinen sendikal hareket ile işçi sınıfının siyasal hareketi arasında karşı. 
Iıklı ve çok yakın bir ilişki var. Her ikisi de aynı gelişim çizgisine sahip. Ta. 
rihte de, dünyada da, Türkiye'de de böyle oldu. Bundan böyle de böyle olma. 
sı gerekli. Böyle olması için çalışılacak. Ancak böyle olmasının gerekmesi, 
bunlardan birisinin diğerinin yerine geçmesi anlamına gelmiyor. Gelmeyecek. 
Çünkü işçi sınıfına hem parti gerek, hem de sınıf sendikacılığını ilke edinen 
sendika gerek. 

Tarihsel olarak önce sendikal hareket doğdu. Sonra her ülkenin somut 
koşullarında işçi sınıfının öz ve tek partileri gelişti. Dünyada böyle oldu. Tür. 
kiye burjuvazisi özellikle Cumhuriyet döneminde işçi sınıfının öz ve tek parti
sine, sendikal hareketinden daha acımasız davrandı. Bir noktayı çok iyi bildiği 
ve bilincinde saklı tuttuğu için: işçi sınıfının siyasal hareketi gelişmedikçe 
sendikal hareketinin de ileri mevzilere ulaşması mümkün deAii. Işçi sınıfının 
siyasal hareketi bastırıldıkça ya da sendikal hareketi hızla gelişen işçi stnıfının 
siyasal hareketinden koparıldığı sürece, işçi sınıfının ekonomik haklarını elde 
etmesi de.gelişmesini durduracak. Bugün Türkiye, bu noktada. Kongre'de ko. 
nuşan delegelerin verdikleri ve tüm Anadolu'yu kapsayan örnekler, bu nokta. 
yı inkar edilemez bir açıklığa çıkardı. CHP·DlsK üst yönetimi-büyük burjuva. 
zi üçgeni ile işçi sınıfının devrimci sendikal hareketini, işçi sınıfının siyasal ha. 
reketinden koparma girişimlerinin artık işçi sınıfının ekonomik haklarını elde 
etmesini tehlikeye düşürecek bir çizgiye getirmiş olduğu vurgulandı. Somut 
örneklerle. 

DISK üst yönetimi, sosyalist ve bilinçli işçilerin örgütleme ve bilinçlen. 
dirme çabaları ile işçilerin tabandan kaynaklanan bir akımla DiSK'e gelmesi. 

Birleşik Devletleri'nden gelecek veya gelmeyecek belgelerden 
sürdürülebileceeini belirtti. Açıklanan belge, bunun da ge· 

tez olduA:unu gösteriyor. Lockheed'in temsilci.$i Nezih Du· 
başkalannın dosyalan arasında bu tür belgelerin bulunup bulunma· 

kamu oyunu etkileyen ilerici yazarlara önemli bir görev dü
Susmamak. nerici yazarlar, Lockheed Dosyasını kapanmış sayrnamalı 
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ne karşı çıkıyor. Şiddetle karşı çıkıyor. Bunun yerine, tıpkı parlamenter 
transferlerinde olduğu gibi üst düzeyde sendika ağalarıyla anlaşarak Türk.jş' 
ten sendika transferini tercih ediyor. Bu ise Türk-Iş'in kan kaybına yol açmak· 
la birlikte sarı sendikacılığın zayıflamasına yol açmıyor. Tam tersine sarı sen· 
dıkacılığa güçlü bir ortam yaratıyor. Çünkü fabrika ve toplu sözleşme düze· 
yinde işçiyi patrona satan sarı sendikacı açıklıkla ve büyük bir rahatlıkla "gö· 
rüyorsunuz, isterseniz DiSK'e gidin" diyebiliyor. Işçiye, rahatça bir aImaşık
tan yoksun olduğunu söyleyebiliyor. Önemli ve çok büyük işyerlerinde DISK' 
in yetki ve referandum kaybetmesi, bu rahatlığın kaynağı oluyor. Devrimci 
sendikal hareketi, işçi sınıfının siyasal hareketinden koparma girişim ve oyun
ları, işçi sınıfının ekonomik haklarını elde etmesinde en büyük engeııerden bi
risi oluyor. 

Birinci Büyük Kongre'de, çok çeşitli sorunların yanında bunlar da dile 
getirildi. Devrimci sendikal harekette bir boşluğun doğmaya başladığı belirtil
di. Ancak Kongre, bu boşluğun doğmasını önlemek için kesin kararlılığını 
�österdi. Bu boşluğun doğması, DIS� içinde sonuna kadar mücadele edilerek 
tinlenecek. Kongre, Genel Başkan Behice Boran'ın konuşmasıyle başlayarak, 
Jöyle bir boşluğun doğmasını önlemek için sonuna kadar mücadele edileceği· 
ıi dile getirdi. Ancak böyle bir boşluğun doğması halinde ise işçi sınıfının bu 
)oşluğu dolduracağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini kesinlikle 
ıçıkladı. Türkiye işçi Partisi, DISK'i kuruluş ilkelerinde tutmak ve bütünlüğü
lü korumak için sonuna kadar mücadele edecek. Bu mücadele henüz başlan

gıç aı-amasında. Bitmiş olmaktan çok uzak. işçi sınıfının sendikal hareketi ile 
siyasal hareketini özdeşleştirme eğilimleriyle de, bu iki hareketi biribirinden 
koparma girişimleriyle de sonuna kadar, ödün vermeden, mücadele edilecek. 
Işçi sınıfının ekonomik haklarının savunulmasında da öncülüğü, Renault Baş 
Temsilcisi iken Eylül Direnişi'nde işinden atılan Bursa iı Başkanı ve Büyük 
Kongre Delegesi Osman Özdemir'in deyimi ile, "sosyalistler yapacak, soyıarı
lar deği!!" 

Türkiye işçi Partisi, tüm özgürlük ve hakların en önde gelen savunucusu 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen delege
ler, bu bölgede sli-egelen ayırımCl ve baskıcı, ırkçı şoven uygulamalar ile kış
kırtma ve saldırıların sınıfsal özünü vurguladılar. Bu ayrımcı ve baskıcı ırkçı 
şoven uygulamalarla kışkırtma ve salMrılara ancak sosyalist hareketin başarısı 
ile son verilebileceği belirtildi. Kongre, bu değerlendirmeyi oybirliği ile onay
ladı. Oybirliği ile Kongre Kararı haline getirdi. Parti kurucusu ve 1 965-1969 
dönemi Türkiye işçi Partisi Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci Kongre
de, tüm demokratik hak ve özgürlükler için verilen mücadelenin ancak Türkiye 
Işçi Partisi eksenine oturtulduğu zaman, ancak Türkiye işçi Partisi'nin za· 
manlamasına uygun olarak geliştirildiği zaman başarıya ula�bileceğini dile 
getirdi. Bu değerlendirmenin, aynı zamanda Kongre'nin de değerlendirmesi 
olduğu görüldü. 

Türkiye işçi Partisi, tüm özgi6lüklerin savunucusu olduğunu bir kez da
ha gösterdi. işçi sınıfına, kendisine ve yurt ve dünya sorunl.ırtnl değerlendir· 
mede üstün siyasal yeteneğine güvenle tüm özgli"lük ve hakların savunucusu ol· 
duğunu bir kez daha kanıtladı. Kongre ile bir kez daha Türkiye işçi Partisi'nin 
önünde hiç bir eğilim ve gücün olmadığı ortaya çıktı. Bugün Türkiye'de "sol 
kenarda" görünüp Türkiye Işçi Partisi'nin karşısında olanlar var. Türkiye işçi 
Partisi'nin gerisinde olanlar var. Türkiye işçi Partisi'nin arkasında olanlar var. 
Tarihsel olarak ve kategori k olarak Türkiye işçi Partisi'nin karşısında, gerisin
de, arkasında· olanlar var. Türkiye Işçi Partisi'nin yanında olması gerekenler 
var. Türkiye işçi Partisi�bütün bunların konumlarına bakmadan, geçmişlerine 
bakmadan, tüm özgürlüklerin savunucusu olduğunu gösterdi. Işçi sınıfına ve 
müttefiki emekçilere ve kendisine güvenle tüm özgürlüklerin en Önde gelen ve 
en tutarlı savunucusu olduğunu gösterdi. Birinci Büyük Kongre'de "Türkiye 
Komünist Partisi adını taşıy�n kuruluş Türkiye'de yasal olarak kurulabilmeli
dir" tezi oybirliği ile kabul edildi. Kongre kararı haline geldi. "Türkiye Komü
nist Partisi adını taşıyan kuruluş" için, bu kuruluşun Türkiye'de yasal olarak 
kurulabilmesi için gereken mücadeleyi, "soytarıların" değil, Türkiye işçi Par. 
tililerin üstlendikleri dosta düşmana gösterildi. 

Türkiye Işçi Partisi'nin Birinci Büyük Kongresi'ne, kimi çevrelerce, çok 
"büyük" Önem verildi. işçi sınıfının düşmanları da, sosyalizmin korkak düş
manları da, işçi sınıfı hareketinden tasfiye edilenler de Birinci Büyük Kongre' 
nin rüzgarını çalabilmek için ellerinden geleni esirgemediler. Ama istanbul' 
daki Kongre'den tüm Anadolu'ya esen rüzgarı çalamadılar. Hiç bir girişim Bi- . 

ri nci Büyük Kongre'yi ve bu Kongre'ye duyulan ilgiyi gölgelemeye yetmedi. 
işçi sınıfının siyasal hareketinin dostları kıvançla, düşmanları ise tepki ile bu 
Kongre'yi kabul etti. Tepki en belirgin olarak "erken seçim" önerilerinin hız
Ianmasında kendisini gösterdi_ iki "büyük" partinin bu konudaki söz yarışına 
yeni katkılar geldi. Şimdiye kadar sermayedarların AP "kanadı" erken seçim 
için çağrıda bulunurken şimdi de sermaye kesiminin CHP "kanadı" da çağrı
lara katılmaya başladı. Işveren sözcülerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'la
kınlıklarıyla tanınanlar da "erken seçim" çağrısına katıldı. 

Erken seçim önerilerinde burjuvazinin CHP ile ilgili hesapları önemli bir 
rol oynuyor. Bir burjuva partisi olan CHP'nin ikili niteliğini ve bir kaygan sa· 
tıh üzerinde durduğunu burjuvazi de biliyor. Üstelik çok iyi biliyor. Burjuvazi 
bir buçuk yıla yakın bir zamanda, "usta" manevra ve bağlantılarla CHP'yi 
sağa kaydırma başarısını elde etti. CHP önemli ölçüde sağa kaydı. Türkiye iş
çi Partisi, bu kayışı daha başında ve oluşum halinde teşhis etti. Daha başında 
büyük bir netlik ve bilimsel cesaretle tüm ilericilere açıkladı. ilk anda bir "SÜ'"P
riz" etkisi yapan bu değerlendirme şimdi tüm ilericilerin malı olmuş durum
da. Zamanında yapılmış değerlendirme ve gelişmelerin bu değerlendirmeyi 
yalnızca doğrulaması burjuvazi ve CHP için önemli sorun yaratıyor. Burjuvazi 
Halk Partisi'nin bu değerlendirmenin baskısı altına girdiğini görüyor,Burjuva
zi, son bir buçuk yıldır sağa kaydırdığı ve en önemli ölçüde kaydırdığı Halk 
Partisi'nin manevra alanının daraldığını görüyor. Manevra alanının daralması 
zamanla ilgili. Burjuvazi, Halk Partisi'ni, tüm ilericilere mal olan bu değerlen· 
dirmenin etkilerinden kurtarmayı hesaplıyor. Seçimlere ne kadar erken gidilir
se bu değerlendirmenin etkilerinin daha az olacağını hesaplıyor. 

Burjuvazi, Halk Partililerin deyimi ilc, "erken ya da zamanında seçimin" 
CHP için olmasa bile CHP Genel Başkanı için en önemli ve son şans olduğunu 
biliyor. Burjuvazi, seçimlerde çoğunluğu elde etmesi olasılığı bulunan CHP' 
nin sosyalistlerle diyalogunun tümden kesilmesine öncelik ve ağırlık veriyor. 
Sosyalist hareketle diyalogu kesilmiş bir Halk Pa�tisi'nin özgürlük vaadlerinin 
havada kalacağını biliyor. Daha önceki açıklamalarına ek olarak Birinci Büyük 
Kongre'de almış olduğu karar ile Türkiye işçi Partisi, burjuvazinin bu hesapla
rını bozmak için önemli bir adım atmış oluyor. Demokratik çizgide tutulabi
len, sosyalist hareketle diyaloğunu kesmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
yalnızca güncel sorunların çözümünde değil "uzun vadeli perspektif içinde" 
de işlevleri olduğunu vurgulamaktan geri kalmayan Türkiye işçi Partisi, Halk 
Partisi 'ne çağrıda bulunuyor. 

Türkiye işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi, Karar Tasarılarını inceleme 
Komisyonu'nun sunduğu şu tezi oybirliği ile kabul etti ve karar haline getirdi: 
"Türkiye işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi, buna bağlı olarak, ulusal bağım
sızlığın ve ülkenin demokratikleştirilmesinin gerekleri açısından hareketle, 
ikinci bölümde ortaya konan hedefler ve bunlara ilişkin görüş ve çözüm öneri
leri çerçevesi içinde ortak bir platform üzerinde anlaşarak emperyalizme ve 
faşizme karşı güç ve işbirliği yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı
da bulunur." 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, Büyük Kongre Kararla· 
rını, bir mektupla Cumhuriyet tialk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e gön· 
derdi. Behice Boran'ın, "Sayın Başkan" diye başlayan mektubunun bir bölü· 
münde aynen şunlar var: "Dünyada geçmişte ve günümüzde çok başarılı ör
nekleri görüldüğü üzere, demokratik sol ve sosyal demokrasi ilc sosyalizm ta
raftarı partilerin, emperyalizme ve faşizme karşı, uzun vadeli perspektif için
de yürütecekleri kararlı ve inançlı güç ve işbirliğinin, hele ülkemizin bugün içi
ne itildiği koşullar gözönüne alınırsa, taşıdığı önem ve değere ve bunun em
peryalizmi ve faşizmi geriletmede sağlayacağı yarara ayrıca dikkati çekmeğe 
gerek duymuyorum. Çağrımızın başta siz olmak üzere yetkili organ ve kurul
larınızda dikkat ve titizlikle ele alınacağına inanıyoruz." 
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ayırımCl ve baskıcı, ırkçı şoven uygulamalar ile kış
özünü vurguladılar. Bu ayrımcı ve baskıcı ırkçı 
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TDRKIYEDE Y0RC7YDS 

İşçİ sıNıFıNıN 

POLİTİK AGIRLIGI 

"- örgütlü halk yenilmez! ... " 
"- 141 ve 142 ye hayır!. .. " 
"- �aA:unız �a�:talizmden sosyaliz

me geçıif çaA:ıdır .... 
"- AP ve MHP'siz seçim hükümeti!" 
"- Selam Türkiye'nin aydınlık gele

ceRine! ... " 
"- BaRunsızhk, demokrasi, sosya

lizm! ... " 
"- Her fabrikaya bir çalışma ekibi!" 
"- Işçi sınıfının ulusal ve ulus1ararasl 

birliRi! ... " 
"-Nato, Cente, AET'ye hayır! ... " 
"- Bütün ülkelerin işçileri birleşin!" 
"- Türkiye Işçi Partisi! ... " 
önceki haftanın Cumartesi günü sa

bahı ıstanbul'da toplanan Türkiye İşçi 
Partisi 1. Büyük Kongresinde, 5 bin kişi, 
&alonu çepeçevre kuşatan dövizlere ve 
ilkelere gür alkış sesleriyle birlikte şu 
coskuyu kattılar: 
- "- Silahımız partimiz! ..... 

1 Mayıs 1975 günü kurulan Türkiye 
Işçi Partisi'nin iki yıl gibi bir zamanda 
ulaştlA:ı gücü simgeleyen 1. Büyük Kong
re, Türkiye i,çi sınıfının yüz yılı aşkın 
mücadele zenginliA:inin, her türlü gerici 
ve faşizan engellere taRmen işçi sınıfı
nın siyasal nareketi zemininde omurga
Ia.şLıRınl, örgütlü, disiplinli, kararlı bir 
gÜç yapısında Türkiye'nin aydınlık gele
ceRine doRru yürüdüRünü kanıtladı. Bu
na ilişkin inanç ve kararlılık da şöyle 
t.ekrarlandı: 

"- SosyaJist Türkiye! .. " 

ÖRGüT, DisipLiN, UYUM 
VE COŞKU ... 

Kongreyi açış konuşmasında Genel 
Başkan Behice Boran, Merkez Yönetim 
Kurulu raporunu okuyan Genel Sekreter 
Nihat Sargın ve üç gün boyunca söz alan 
partili delegeler konuşmalarında, Türki
ye İşçi Partisi'nin i,çi sınıfının tek siya
sal partisi oldullunu kanıtladıRını ve bi-
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limsel sosyalizmin eylem kılavuziuRu IŞI
A:tnda zaferin ergeç işçi sınıfının olaca
ılına duydukları kesin inancı pekiştirdi
ler. 

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen din
leyici ve davetlinin de izlediA'i kongre 
çalı�maları boyunca, kongreye duyulan 
ilgi bir an azalmadıllı gibi üç gün süren 
çalışmalar artan bir di1ı:kat ve yo�un1uk
ta devam etti. 

Kongrenin her yönden belirgin nitel 
güç ve düzeyi, işçi sınıfırun politik hare
keti adına göRiia kabartacak ölçüleri gös
terirken, duygu ve coşku zenginiiRinin 
örgün yapısı ve ifade edilişindeki uyum 
ve özellikler 1. ·kongrenin unutulmaya
cak önemini vurguladı. 

Kongre, partililerin, bugüne kadar 
erişilen noktalarda duyduklan kıvanç 
ortaklıltının dinamik bütünlüRünü oldu
Ilu kadar, yakın gelecekte parti bayraltı
nın ulaşLırllmul gereken doruklara ili�
kin duydukları özlem ve azmin boyutla
nnı da belgeledi. 

Kongre, üç gün boyunca, politik bi
linç düzeyinin olgun zemininde yapıcı, 
yaratıcı görüşleri kapsarken, teorik ve 
pratik zenginlikleri yansıtmuı bakımın
dan da öA'reLici ve elliLici bilgi uzanımı
nın odıllı oldu. 

ETKI VE ILGI ALANLARI 

26 Şubat Cumartesi günü sabahı saat 
lO'da başlayan, 28 Şubat PazarLesi günü 
gece saat 22.30'da sona eren 1. Büyük 
Kongre sonunda açıklanan kararlar, TÜr
kiye Işçi Partisinin erişti�i gücün ve önü
mÜzdeki gelecekte yükleneceA:i görev ve 
sorumlulukların derin bir bilinçle ifadesi 
oldu. 

Ayrıca kongrenin kamu oyunda ya
raLLıA:ı ilgi ve etkiler dikkat çekici ölt-ü
lerde parlak ve düşündürücü oldu. 

Kongre geçti�imiz haftanın ilk günü 
sona ennesine ra�men bütün bir hatıa ö-

zellikle ilerici çevrelerde günün konusu 
olma özelliRini yitinnedi. 

Çeşitli yo.rum ve de�erlendinneler 
arasında en ilginç olanı içtenlikli süzge
cin imbiRinden süzülen bazı itiranarda 
somutlaruyordu. 

Kongre çalışmalarını izleyen bir yaş· 
lı demokrat "Çok şey öRrendik" diyor
du. Bir başkasının söyledikleri ise şöy
leydi: 

"- Parti denen olayı ilk kez görüyo
rum! ... " 

VE TEFERRUA T!.. 

TIP'in ı. Büyük Kongresinin ilgi ve 
etki alanı bir başka yönden de çok ön
ceden kendini duyunnuşıu. 

TIP, MYK VYELERI TOPLU HALDE 

Kongrenin toplanacaitı gün ıstanbul'
da "Evlat Acısına Son Yürüyüşü" yapılı
yor, Ankara'da da "soldaki partilerden 
biri" bir araya getirebildiRi delege, izle
yici, dinleyici, gazeLeci bilcümle 60 lUşi 
ile kongresini ik mal ediyordu. 

26 ŞubaL Larihi TIP'in 1. Büyük 
Kongresi olarak duyulunca, 26 ŞubaL'ta 
nelerin yapılması gerekLiRi sorun olmu,
tu! .. Soruna çözümler de bulunmu.şLu!.. 
Işin teferruaL yanı da buydu_ .. 

MC YADA DEGER KAYBI 

GeçLiRimiz hafta diller gelişmeler it i
�ariyle de yüklü ve yollun olaylarla eeç
ti. 

TL 'nin 1 dolar karşısındaki ahş deRe-

yenilmez! ... " 
hayır!. .. " 

talizmden sosyaliz

seçim hükümeti!" 
Türkiye'nin aydınlık gele

demokrasi, sosya

bir çalışma ekibi!" 
ulusal ve ulus1ararasl 

AET'ye hayır! ... " 
işçileri birleşin!" 

Partisi! ... " 
Cumartesi günü sa

toplanan Türkiye İşçi 
Kongresinde, 5 bin kişi, 

kuşatan dövizlere ve 
sesleriyle birlikte şu 

Silahımız partimiz! ..... 
kurulan Türkiye 

gibi bir zamanda 
simgeleyen 1. Büyük Kong

sınıfının yüz yılı aşkın 
zenginliA:inin, her türlü gerici 

taRmen işçi sınıfı
zemininde omurga

disiplinli, kararlı bir 
Türkiye'nin aydınlık gele
yürüdüRünü kanıtladı. Bu

kararlılık da şöyle 

Türkiye! .. " 

ÖRGüT, DisipLiN, UYUM 
COŞKU ... 

konuşmasında Genel 
Merkez Yönetim 

okuyan Genel Sekreter 

limsel sosyalizmin eylem kılavuziuRu IŞI
A:tnda zaferin ergeç işçi sınıfının olaca
ılına duydukları kesin inancı pekiştirdi
ler. 

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen din
leyici ve davetlinin de izlediA'i kongre 
çalı�maları boyunca, kongreye duyulan 
ilgi bir an azalmadıllı gibi üç gün süren 
çalışmalar artan bir di1ı:kat ve yo�un1uk
ta devam etti. 

Kongrenin her yönden belirgin nitel 
güç ve düzeyi, işçi sınıfırun politik hare
keti adına göRiia kabartacak ölçüleri gös
terirken, duygu ve coşku zenginiiRinin 
örgün yapısı ve ifade edilişindeki uyum 
ve özellikler 1. ·kongrenin unutulmaya
cak önemini vurguladı. 

Kongre, partililerin, bugüne kadar 
erişilen noktalarda duyduklan kıvanç 
ortaklıltının dinamik bütünlüRünü oldu
Ilu kadar, yakın gelecekte parti bayraltı
nın ulaşLırllmul gereken doruklara ili�
kin duydukları özlem ve azmin boyutla
nnı da belgeledi. 

Kongre, üç gün boyunca, politik bi
linç düzeyinin olgun zemininde yapıcı, 
yaratıcı görüşleri kapsarken, teorik ve 
pratik zenginlikleri yansıtmuı bakımın
dan da öA'reLici ve elliLici bilgi uzanımı
nın odıllı oldu. 

ETKI VE ILGI ALANLARI 

26 Şubat Cumartesi günü sabahı saat 
lO'da başlayan, 28 Şubat PazarLesi günü 
gece saat 22.30'da sona eren 1. Büyük 
Kongre sonunda açıklanan kararlar, TÜr
kiye Işçi Partisinin erişti�i gücün ve önü
mÜzdeki gelecekte yükleneceA:i görev ve 
sorumlulukların derin bir bilinçle ifadesi 
oldu. 

Ayrıca kongrenin kamu oyunda ya

zellikle ilerici çevrelerde günün konusu 
olma özelliRini yitinnedi. 

Çeşitli yo.rum 
arasında en ilginç olanı içtenlikli süzge
cin imbiRinden süzülen bazı itiranarda 
somutlaruyordu. 

Kongre çalışmalarını izleyen bir yaş· 
lı demokrat "Çok şey öRrendik" diyor
du. Bir başkasının söyledikleri ise şöy
leydi: 

"- Parti denen olayı ilk kez görüyo
rum! ... " 

VE TEFERRUA T!.. TEFERRUA T!.. TEFERRUA 

TIP'in ı. Büyük Kongresinin ilgi ve 
etki alanı bir başka yönden de çok ön
ceden kendini duyunnuşıu. 

Kongrenin 
da "Evlat 
yor, Ankara'da 
biri" bir 
yici, dinleyici, 
ile kongresini 

26 ŞubaL 
Kongresi 
nelerin yapılması 
tu! .. Soruna 
Işin teferruaL 

MC 

GeçLiRimiz 
�ariyle de 
ti. 

TL 'nin 



rinin 17.50'ye yükseltilmesiyle TL, cep
he yönetimince dokuzuncu kez devalüe 
edildi. Son karar TL 'nin en yüksek oran
lı deRer kaybına örnek teşkil etmekte
dir. 

MC iktidara geidiRinden beri son ka· 
rarla paranın deReri yüzde 26.3 düşürül
müş olmaktadır. 

Cephenin ekonomik yönden çareyi, 
çaresizlikte, ennesyon bataRında aradı
Rını belgeleyen son karar, cephenin siya
sal ve sosyal politikalarının temelini 
oluşturan iktisadi politikasının bir kez 
daha inasını tescil etmektedir. 

ŞIMDI DE KATSAYı 

ÇaresizliRin karanlık yüzünü "kur 
tashihi" gevelemesiyle geçiştirmeye ça
lışan cephenin Maliye Bakanı geçtitimiz 
haftanın ortasında bir basın toplantısı 
düzenleyerek ödemeler dengesinin çok 
nazik hale geldiRini itiraf zorunda kaldı. 

Ergenekon, basın toplantısında katsa
yı artışından da şikayet etti. Memur ma
aşlmnın hesap edilmesinde esas alınan 
katsayının g'dan 12'ye yükselmesiyle 
hazineye 20.6 milyar yük gelmişti! 

Ekonomideki olumsuz gelişme ve ba
takları, ya "işçi ücretlerinin çoklutuna" 
ya da "katsayı artışlanna" baRlamaya a
lışmı� semıaye temsilci ve sözcülerinin 
bu ve buna benzer açıklarnalan emekçi
ler için de ilginç olmaktadır. 

Hayat pahalılıRının nedenini "işçi üc
retlerinin fazlahRı"na baAlamaya çalışan 
sermaye sınıfının oyununu, bu kez me
murlar daha yakından sezmek ve çöz
mek olanaRını bulmuşlardır. 

Şimdi de suçlu kendileridir! 
Maliye Bakanı basın toplantısında 

katsayı artışına ilişkin ıalrkaınlan verir
ken sermayeye gidecek rakkamlann me
murlann cebinde telef olacaRına dikkati 
çekmektedir. 

Ancak TL'nin dolara göre yüzde 6'
dan fazla devalüe edilmesi ve bunu izle
yecek karar ve gelişmelerle memurlara 
verilen 20 milyar fazlasıyla geri alınacak· 
tır. i 

İşbirlikçi Türkiye kapitalizminin tüm 
yükü gene başta işçi sınıfı olmak üzere 
tüm emekçi kitlelerin omuzuna vurula
caktır. 

Ekonomik durumun göstergesine 
yansıyan bu olumsuz durum, politik dü
zeyde büyük sermayeye de bunalımlar 
yüklemektedir. 

Büyük sennaye sözcülerinin son ha!
talarda "erken seçim" konusuna duy
dukları iştiyak nedensiz olmasa gerek
tir. 

Her yönden içine girilen batak her 
geçen pn toplumsal muhalefeti biraz 
daha yükseltmektedir. 

Her gün yurdun çeşitli yerlerinde bir 
elden çıkıyormuşc.,ına işlenen cinayet-
lerden öte &ermayenin sanıdılı tılsım 
yoktur. 

Cephe yönetiminin iç dalqmalanyla 
daha da yoRunla.şan iktidar boşluRunda, 
sermaye, kanla, terörle, türlü baskı ve te
rör düzenlemeleriyle işçi ıını!ı, emekçi 
stnı! ve kitleleri, tüm ilerici ve yurtsever
leri, demokratik hak ve özgürlükleri ge
ri planlara püskürtmeRe çaba göstennek
tedir ... 

Cephenin bat ve esas sorumlusu AP, 
gerek altından kayan kitle tabanınm ya
rattılı boşluktan, gerekse genel bqkanı' 
nın yüce divan ve benzeri yargı mercileri 
önünde ... hip oldulu yumuşak karnın
dan dolan tedirginliklerle buzurluz bir 
aya ginnittir. 

BITMEYEN BEKLEYIş! 

Buna ralmen CHP'de gözlenen geliş· 
meler ve büyük sennaye manyetiRinde 
sürüklendiAi konumlar, nisbeten AP'ye 
ve sermayeye rahat nefeı aldırmakta
dır. 

Geçtilimiz hallanın başlannda üç 
gün süren CHP Genel Yönetim Kurulu 
toplantıları sonunda açıklanan bildiri, 
AP ile diyalog arayış konusunda besle
nen umutların hala taze tutulmaya çalı
şıldılını gÖltennektedir. 

AP'nin "işbirliAini engellemekle" 
suçlandıA' bildiride, CHP'nin AP ile ku
rulacak "itbirliti" konusundaki dilek ve 
bekleyi,i tekrarlanmaktadır. 

AVUKATLAR, YASALAR ADıNA 

CHP Genel Yönetim Kurulu bildi
risinden Uç giin sonra Türkiye Barolar 
Birlilli Başkanı Faruk Erem'in açıkladı· 
Iİ karar çok ilginçti. 

Türkiye Barolar Birlili Yönetim Ku· 
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gulamamasını" protesto ediyor ve Cuma 
günü bütün avukaLlann bu duruma tepki 
olarak duruşmalara ginneyeceklerini du
yuruyordu. 

Türkiye Barolar Birlilinin aldlAı bu 
karar, kuıa zamanda tüm demokratik 
çevrelerden destek görüyordu. 

Maddi-manevi her alanda kokuşan bir 
cephe ortaklıRına k8.l11 son çözümde, 
temsil ettikleri sınıflann yasalan bile 
kendilerini savunmak zorunda kalıyor
du! .. 

"Türkiye Barolar BiriiRi tarafından 
başlatılan direnişin sabahında da Anka
ra'da Bahçelievler semtinde 5 TİP üye
sinin kaldıRı bina dinamitleniyor ve içer
dekilerin canına kıyılmak isteniyordu. 

Evin penceresine bırakılan çok mik
tarda dinamit evde büyük basar yaptı, 
patlamanın şiddetinden civardaki evle
rin camları kınldı. Bu saldın, 5 TİP üye
sinin bulundulu eve son aylar içinde 
tekrarlanan ikinci saıdırıydı. 

SEVIMSIZ HAYALET!. .. 

Haftanın ilginç bir yönü de, "ClA ,
nın yeni başkanı, gizlice Ankara'ya gel
di ve gitti" şeklindeki bir haberin Hür
riyet gazetesinde yayımlanması idi. 

Bu konudaki haber Hürriyet'in Salı 
günkü sayısında yayımlandı fakat onu iz
leyen günlerde bu konuda &es soluk çık
madı. 

Habere göre CtA 'nın yeni başkanı 
Amiral Stansrield Turner "yeni mesleAi
nin ehli oldulunu ispatlamış, dikkat 
çekmeden Ankara'ya gelip, Cumhurbaş
kanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı 
ile" gizlice görüşmüştü. 

CtA 8qkanı dönüşte Atina'ya da ul
ramıştı. 

Haber resmen ne dolrulandı ne de 
yalanlandı. 

Aynı günkü Milliyet Gazetesi ise CİA 
ile ilgili bir başka haberi manşetten ver
di. Habere göre, Ordün Kra11 Hüseyin, A
merika Birleşik Devletleri Haber Alma 
Servisi (CtA) dan 20 yıldan beri para aJ
dıAını itiraf ediyordu. 

Derin bir pişkinlikle desenlenen ifşa
at şu güldürüyle son buluyordu: 

"- CLA 'dan 20 yıldan bu yana para ��ım ama bu 
ı
p�yı, ülkemin güvenlili 

ıçın kuUandım .... 
Amerikanın baş patronluRu altında 

gerici yönetimlerin artık dünyada kirleri
ni sa.klayamadıklanna ilişkin örnek, biz· 
zat kendi atulanndan ifade edilmekte
dir. 

FAŞISTLERIN ILK SALDıRıSı DEGIL 

TüRKIYE Işçi PARTISI GENEL BAŞKANı BEHIcE8ORAN. PAıt'rININ 
i. BüYüK KONGRE KARARLARıNıN UYGULANMASINA ILI$KIN 
OLARAK CHP GENEL BAŞKANı BüLENT ECEVIT'E AŞACıoAKI MEK
TUBU GÖNDERMI şTIR: 

Siiyın aD1ent Ecevit 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel S4I.şk;ın1 
A N K A R A  

Sayın Başkan, 

Türkiye Işçi Partisi ilIkemiıi" en güncel ve ivedi sorununun faıizmin tır
manışını durdurmak, demokratik hak ve özgürlükleri korumak. ve senişletmek 
olduğu ve bunun başarılması"ın, aynı zamanda, emperyalizmin bısk. ve mO· 
dahalelerine karşı ulusal bağımsızlığı savunmayı da içerdili iNlllCıncRdır. Bu 
sorunun çözümüilü, yalnızca, oy aritmelilinde de g6nnemektedir. Seçimlerde 
ve parlamentoda oy çoğunluğunu kazanmak hukuk düzeyinde iktidM yolunu 
aç3rsa da, ilerici, demokratik bir iktidann gerçek dayanıj:ı toplumun işçi. 
emekçi kitlelerinde ve diğer demokratik güçlerindedır. Ayna, faşizmin gerı. 
letilmesi \Le demokrasinin korunup geliştirilmesi seçimlere inhisar etmeyen, 
daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir sorundur. 

Bu nedenle Türkiye Itçi Partisi, kille tabiiliI v. ponılk "ırlIğI olilll de
mokr.tıtik nitelikteki partiler arasında dayamşma, &Uç ve i,bimli olu'lUrulma. 
sını zorunlu bulmakta, bunun başanlmu,"ı toplumsal ve tarihsel .örev bl .. 
rnekledir. 

Bu gölÜtl.n h .... k.ll. 28 Şubat 1977·d. çallJll1'lanm BU. 
yUk Konsremiz. 'ldlAı ekli k ......... "Dikemizin ıçınde bulunduju ko
ıulL ..... sınıfsal güç d.ngesinl. demokrasi mllcadeleslnde ,tılacak Red 
işçi ve emekçi kitleler ile tüm ilericilerin, yunseverSt,rfn mOcad 
Ai Için �ıdlAı önemi ıözönüne olarak öııiirnlizdeltl 
moktasiden. politik demokratikleşmeden yana ailçferln 
sallayabOme bakmından ortak somut hedeft.,"i 

Ko.....,.lz bu "talep ve _el .......... 
domomllk &iiçierin en senit birlik ve 

ve''buiıa 
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Haftanın ilginç bir yönü de, "ClA ,
nın yeni başkanı, gizlice Ankara'ya gel
di ve gitti" şeklindeki bir haberin Hür
riyet gazetesinde yayımlanması idi. 

Bu konudaki haber Hürriyet'in Salı 
günkü sayısında yayımlandı fakat onu iz
leyen günlerde bu konuda &es soluk çık
madı. 

Habere göre CtA 'nın yeni başkanı 
Amiral Stansrield Turner "yeni mesleAi
nin ehli oldulunu ispatlamış, dikkat 
çekmeden Ankara'ya gelip, Cumhurbaş
kanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı 
ile" gizlice görüşmüştü. 

CtA 8qkanı dönüşte Atina'ya da ul
ramıştı. 

Haber resmen ne dolrulandı ne de 
yalanlandı. 

Aynı günkü Milliyet Gazetesi ise CİA 
ile ilgili bir başka haberi manşetten ver
di. Habere göre, Ordün Kra11 Hüseyin, A
merika Birleşik Devletleri Haber Alma 
Servisi (CtA) dan 20 yıldan beri para aJ
dıAını itiraf ediyordu. 

Derin bir pişkinlikle desenlenen ifşa
at şu güldürüyle son buluyordu: 

"- CLA 'dan 20 yıldan bu yana para ��ım ama bu 
ı
p�yı, ülkemin güvenlili 

ıçın kuUandım .... 
Amerikanın baş patronluRu altında 

gerici yönetimlerin artık dünyada kirleri
ni sa.klayamadıklanna ilişkin örnek, biz· 
zat kendi atulanndan ifade edilmekte
dir. 

işçi ve emekçi kitleler ile tüm ilericilerin, yunseverSt,rfn mOcad 
Ai Için �ıdlAı önemi ıözönüne olarak öııiirnlizdeltl 
moktasiden. politik demokratikleşmeden yana ailçferln 
sallayabOme bakmından ortak somut hedeft.,"i 

Ko.....,.lz bu "talep ve _el .......... _el .......... _el 
domomllk &iiçierin en senit birlik ve 
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BüYüK Ş I RKETLER VE ıŞ A I JAMLA R I  Sül�EK LI OLA· 
RAK VERGI KAÇIRMADIKLAR INI. IJEVLETE KA R Ş I  GÖ· 
REVLER INI AKSATMADAN YERINE GETIIWIKLERINI SÖY· 
LER L[R. BUNUN ÇEVRESINDE YOCUN B I R  I'ROPAGANOA 
ÖRGÜTLERLER. DEVLETE KARŞI GÖREVLER ININ SAC· 
LlKLI BIR TANıMLANMASı YAPlLOICINDA. BU KONUDA 
ONLARA KATıLMAMANıN OLANACı YOK ... YALNız. VER· 
Gl KONUSUNDA. YÜRÜYÜŞ'ÜN BIRKAÇ SAYIDIR BELGE· 
LERIYLE GÖSTERDICI GIBI EN BüYÜK VERGI KAÇAKÇıLI· 
CINI YAPANLAR BÜYÜK Ş IRKET VE ı Ş  ADAMLARlMIZ. 

• 

• 

VEHBIKoç 
In4 YılıNDA VERGI KAÇAKÇılıCı YAPTıCı SAPTANAN ORMAK A.Ş.'NIN EN BüYüK ORTAKLA R ı :  KOÇ HOLIJING, 

VEHBI KOÇ VE DICER KOÇ A I LESI FERTLERI. FEVZI VE NEZAHAT D U R A L. 

Koç ailesinin 1974 yılında kurumlar 
vergisi, mali denge vergisi ve gelir vergisi 
kaç.rd.ğı saptanmıştır. Vergi kaçakçılığı 
Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarından 
Faruk Doğan'ın geçen yıl hazırladığı bir 
inceleme sonucu ortaya çıkmıştır. Mali
ye hesap uzmanı Faruk Doğan'ın 28/5/ 
1976 tarih ve XLVI;-l/29·14 sayılı ra· 
porunun sonuç bölümünde ayrıca ku
rumlar ve mali denge vergileri kaçakçı!,
ğından dolayı kaçakçılık cezası ve gelir 
vergisi kaçakçılığından dolayı da kusur 
cezası uygulanması istenmektedir. Bu 
cezalar 4 yıla kadar hapislik ve kaçırılan 
verginin 3 katma kadar mali hükümler 
içermektedir. 

YÜRÜYÜŞ okuyucuları bugüne ka
dar çeşitli vergi kaçakçılığı hakkında 
bilgi edindiler_ Bunlar yurt dışında alı
nan komisyonların yurda sokulmaması, 
kazanç gizlenmesi ve 21 milyon liralık 
TIR filosu oluşturulduğu ve hayali ihra
cat yoluyla 20 milyon liralık vergi iadesi 
alınan yıllarda zarar gösterilmesi gibi ve 
başka yöntemleri içeriyordu. Vergiyi 
kaçıran Koç olunca yöntemler biraz 
daha çapraşıklaşıyor. Özellikle bejirli 
bir propogandayı "görevlerini yerine ge
tirmek ve vergilerini ödemek" çerçeve
sinde oluşturan ve vatandaşlarına da ay
nısını yapmalarını salık veren Koç ailesi 
için vergi kaçakçılığının çok dikkatli 
yapılması gerekiyor. Böyle olunca hazır
lanan raporların uzun ve geniş bilgileri 
içerir olması zorunlu. Maliye hesap uz
manı Faruk Doğan raporunda, vergi ka
çakçılığının nasıl yapıldığını anlatmak 
yanında, kaçınılmaz olarak Koç toplulu
ğunun çalışma biçimini de incelemiş. 
Rapor bu bakımdan da yararlı. 

ORMAK B I R  KOÇ 
K U R U LUŞUDUR 

Koç topluluğunun kuruluşlarından 
biri olan Ormak Anonim Şirketi 1974 
yılında 1 milyon 429 bin lirayı kurumlar 
ve mali denge vergisinden ve 337 bin li
rayı da gelir vergisinden kaçırmış. Şir
ketin ortakları raporun 2. eki olarak 
verilen tutanaktan görüldüğü üzere başta 
%58.5 hisse ile Koç Holding ve % 7.5 
hisse ile çeşitli Koç ailesi fertleri. Ayrı
ca tanınmış bir Koç iş-arkadaşı ve orta
ğı olan Bernar Nahum'un %12,5 hissesi 
var. Toplam Ko·ç topluluğu tarafından 
denetlenen hisseler %78,5'a varıyor. Ay
rıca Koç'larla ilişkileri tam olarak sap
tanamamış Fevzi ve Nezahat Dural'ın da 
toplam %12,5 luk hisseleri var. Geri ka
lan %9 "diğerleri" başlığı altında toplan
mış olan küçük hisselerden oluşuyor. 
Şirketin toplam sermayesi 10 milyon li-
,a. 

Bunun ötesinde, şirketin vergi kaç ır
dığı yıllardaki yönetim kurulu başkanı 
Fevzi Dural ve yardımcısı da Vehbi Koç' 
un oğlu Rahmi Koç. Kuruldaki diğer üç 
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kişi de yine Koç adamları. Vergi kaçak
çılığında adı geçen diğer iki şirket de 
Koç topluluğundan. Birisi, bir Koç Or· 
taklığı olan Oto-Yol Sanayi Anonim 
Şirketi. Diğeri ise, doğrudan Koç Hol
ding Anonim Şirketi. Raporda. çeşitli 
yerlerde bu şirketlerin herbirinin ne iş
le uğraştığı ve birbirleriyle ilişkileri be
lirtilmiş. Yeri geldikçe değinilecek. Yal
nız,Ormak A.Ş.'nin yukarda değinilcıı 
ilişkileri ve özellikleri ötesinde raporun 
ikinci sayfasında verilen tanımlamasına 
bakalım: 

ORMAK. TICA R ET VE 
VERGI KAÇAKÇılıCı YAPAR 

"Ormak Orta Anadolu Makine ve Ti
caret A.Ş. Kızılbey Vergi Dairesinin Ka-
14209 numaralı mükellefidir. Çeşitli ıa
ŞıI araçları ile bunların yedek parçaları
nın alım satımını ve iıcentalığını yapan 
bir ticaret kuruluşudur." 

Çeşitli taşıt araçlarının ve bunların 
yedek parçalarının ticareti yapılırken, 
bir yandan da Koç topluluğu için vergi 
kaçırılmaktadır. Şirketler, bazı alacakla
rını toplıyamıyacakları konusunda kesin 
karara varınca bunları "şüpheli alacaklar 
karşılığı" adlı bir kalem ahında toplar
lar ve zarar olarak gösterirler. Böylece 
daha önce yapılan işlemlerden dolayı 
defterlerde bir kazanç kaynağı olarak 
görülen bazı gelirler, artık umut kesildi
ği için zarar olarak yazılır ve sonuç ola
rak karı, dolayısıyla da vergileri düşüN
cü bir etki sağlarlar. Fakat, bunun yapı
labilmesi için, bu gelirlerin toplanabil
mesi gerçekten şüpheli ve toplanamıya-. 
caklarına ilişkin kanıtlar güçlü olmak ge
rekir. Bununla ilgili kayıtlamalar Vergi 
Usul Kanunu'nun çeşitli maddelerinde 
belirtilmiştir. 

Ormak bu yolu kullanarak 1974 yı
lında toplam 1 milyon 69 bin lirayı şüp
heli alacaklar karşılığı olarak defterI eri
ne geçirmiştir. Maliye hesap uzmanı Fa
ruk Doğan, yaptığı incelemeler sonu
cunda bu toplamın yalnız 601 bin lira
sının gerçekten bu biçimde yazılabilece
ğini, geri kalan 468 bin liranın ise kanu
ni koşulları taşımadığını ve yersiz ya
zıldığını saptamıştır. Raporun 3. sayfa
sında belirtildiği üzere "Ormak A.Ş. 
1974 yılında bir kısım senetli alacakları
nı şüpheli alacak sayarak karşılık ayır
mış, ve bu suretle zarara atarak dönem 
karını düşıik tesbit ve beyan etmiştir". 

BAZI TOPLANAMAZ 
A LACAKLAR(! i 

Raporda daha sonra gösterildiğine 
göre bu senetli alacaklar üç bölümde 
toplanmaktadır. Ayrıntılarına girmeden, 
bunları şöylece sıralıy,ıhiliri/. 

• Haciı yapılMak sağlanabilirliği 
kesinleşmesine karşın toplanamaz ola-
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rak gösterilen alacaklar, 
• Borçlu ile yeni bir ödeme biçim 

ve süresinde anlaşılmasına karşın topla
namaz olarak gösterilen alacaklar ve 

• Kamu kuruluşlarından olan ala
cakların bir bölümü. 

Rapor, kanuni koşulları yerine getir
mek zorunluluğundan ve hesaplaşması 
kaçınılmaz olarak yargı kurumları önün
de yapılacağı için gerekli bütün delilleri 
toplamak amacıyla Vergi Usul Kanunu'
nun ih::ili I"",ml.ım,ıl,ırına ve diğer hu
kuk kaynakl.mna dayanar,ık ve bazı du
rumlarda da olguları tutanaklarla sapıı
,larak bu Uç kalemin herbirinin gerekçe
siz olJrak alacak yazıldığını gös
(eriyor. Böyle bir ayrıntıya burada gir
mek gereksiz. Her kalem yeniden okun-

duğunda hiç birinin toplanamaz alaca� 
olmadığı kendiliğinden görülmektedir. 
Kamu kuruluşlarından olan alacakların 
toplanamaz sayılması, cn hafif dcyiş ile, 
gülünçtür. Bu durum diger ikisi içinde 
böyledir. 

Diğer bir vergi kaçakçılığı işlemine 
geçmeden önce, yukarda özetlencı) yol
dan kaçırılan vergilerle ilişkin (c('z.1lar 
ötesinde) çıkarılan sonuçlara r,ıporun 
21 . sayfasında verildigi biçimde bı..,1· 
lım. 468 bin lir,ıd"n 117 bin lir.1 kurum
lar vergisi ve 14 bin lir •• da mJli dcnı.:e 
vergi�i kesilmesi gere�ir. Bu y.\pıldıı..
tan sonra k.ılan 337 bin lir,ı (i/('rincl('1l 
de gelir vergisi almm •• sı g('n'kir. çiin�ü 
zarar olarak gösterilip �jrdJIl d{j�ulı'n 
bu miktar aslında kardır. Gi/lendiği için 

dolayı da kusur 
cezası uygulanması istenmektedir. Bu 

hapislik ve kaçırılan 
kadar mali hükümler 

okuyucuları bugüne ka
kaçakçılığı hakkında 

yurt dışında alı
yurda sokulmaması, 

21 milyon liralık 
oluşturulduğu ve hayali ihra

liralık vergi iadesi 
gösterilmesi gibi ve 

içeriyordu. Vergiyi 
yöntemler biraz 
Özellikle bejirli 

"görevlerini yerine ge
ödemek" çerçeve

vatandaşlarına da ay
veren Koç ailesi 

kaçakçılığının çok dikkatli 
Böyle olunca hazır

ve geniş bilgileri 
Maliye hesap uz

raporunda, vergi ka
yapıldığını anlatmak 

olarak Koç toplulu
biçimini de incelemiş. 

yararlı. 

B I R  KOÇ 
UŞUDUR 

kuruluşlarından 
Anonim Şirketi 1974 

bin lirayı kurumlar 
vergisinden ve 337 bin li

vergisinden kaçırmış. Şir
ortakları raporun 2. eki olarak 

verilen tutanaktan görüldüğü üzere başta 
Holding ve % 7.5 

ailesi fertleri. Ayrı
-arkadaşı ve orta

Nahum'un %12,5 hissesi 
topluluğu tarafından 
%78,5'a varıyor. Ay

ilişkileri tam olarak sap
Nezahat Dural'ın da 

hisseleri var. Geri ka
başlığı altında toplan
hisselerden oluşuyor. 

sermayesi 10 milyon li-

ikinci sayfasında verilen tanımlamasına 
bakalım: 

ORMAK. TICA R ET VE 
VERGI KAÇAKÇılıCı YAPAR 

"Ormak Orta Anadolu Makine Makine ve Ti
caret A.Ş. Kızılbey Vergi Dairesinin Dairesinin Ka-
14209 numaralı mükellefidir. Çeşitli ıa
ŞıI araçları ile bunların yedek parçaları
nın alım satımını ve iıcentalığını yapan 
bir ticaret kuruluşudur." 

Çeşitli taşıt araçlarının ve bunların 
yedek parçalarının ticareti yapılırken, 
bir yandan da Koç topluluğu için vergi 
kaçırılmaktadır. Şirketler, bazı alacakla
rını toplıyamıyacakları konusunda kesin 
karara varınca bunları "şüpheli alacaklar 
karşılığı" adlı bir kalem ahında toplar
lar ve zarar olarak gösterirler. Böylece 
daha önce yapılan işlemlerden dolayı 
defterlerde bir kazanç kaynağı olarak 
görülen bazı gelirler, artık umut kesildi
ği için zarar olarak yazılır ve sonuç ola
rak karı, dolayısıyla da vergileri düşüN
cü bir etki sağlarlar. Fakat, bunun yapı
labilmesi için, bu gelirlerin toplanabil
mesi gerçekten şüpheli ve toplanamıya-. 
caklarına ilişkin kanıtlar güçlü olmak ge
rekir. Bununla ilgili kayıtlamalar Vergi 
Usul Kanunu'nun çeşitli maddelerinde 
belirtilmiştir. 

Ormak bu yolu kullanarak 1974 yı
lında toplam 1 milyon 69 bin lirayı şüp
heli alacaklar karşılığı olarak defterI eri
ne geçirmiştir. Maliye hesap uzmanı Fa
ruk Doğan, yaptığı incelemeler sonu
cunda bu toplamın yalnız 601 bin lira
sının gerçekten bu biçimde yazılabilece
ğini, geri kalan 468 bin liranın ise kanu
ni koşulları taşımadığını ve yersiz ya
zıldığını saptamıştır. Raporun 3. sayfa
sında belirtildiği üzere "Ormak A.Ş. 
1974 yılında bir kısım senetli alacakları
nı şüpheli alacak sayarak karşılık ayır
mış, ve bu suretle zarara atarak dönem 
karını düşıik tesbit ve beyan etmiştir". 

BAZI TOPLANAMAZ 
A LACAKLAR(! i 

Raporda daha sonra gösterildiğine 
göre bu senetli alacaklar üç bölümde 
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rak gösterilen alacaklar, 
• Borçlu ile yeni bir ödeme biçim 

ve süresinde anlaşılmasına karşın topla
namaz olarak gösterilen alacaklar ve 

• Kamu kuruluşlarından olan ala
cakların bir bölümü. 

Rapor, kanuni koşulları yerine getir
mek zorunluluğundan ve hesaplaşması 
kaçınılmaz olarak yargı kurumları önün
de yapılacağı için gerekli bütün delilleri 
toplamak amacıyla Vergi Usul Kanunu'
nun ih::ili I"",ml.ım,ıl,ırına ve diğer hu
kuk kaynakl.mna dayanar,ık ve bazı du
rumlarda da olguları tutanaklarla sapıı

duğunda hiç 
olmadığı kendiliğinden 
Kamu kuruluşlarından 
toplanamaz 
gülünçtür. Bu 
böyledir. 

Diğer bir 
geçmeden önce, 
dan kaçırılan 
ötesinde) çıkarılan 
21 . sayfasında 
lım. 468 bin 
lar vergisi 
vergi�i kesilmesi 
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DA VERGI KACIRIYOR 

de  daAıtllmamış kardır ve  bugün şirke
tin kasasındıdır" Ayrıca bütün bu belir
tilen vergiler cezalı olarak toplanmahdır. 

KANAATKAR BIR SATıCı 

Yukarda gösterilen kaçakçılık dağı
tılmamış karları içennekteydi. Bir de 
hem vergiden kaçırıimış hem de dağıtıl
mış bir kar kaynağı var ki, raporda deği
nilen ikinci kaçakçılık da bu yoldan ger
çekleştirilmiş. Raporun 9. sayfasında" 
başlayarak anlatılan bu kaçakçılık ra
portörün özetleyişiyle "Ormak A.Ş. 'nin 
15.2.1974 günü, sahibi bulunduğu Oto
,1,.1 S.nayi A.Ş. ne .i! 2.500.000 .. TL. 
"ominal değerli hisse senetlerini Koç 
Holding A.Ş. 'ne nominal "değeri üzerin
den utmış" olmasından kaynaklanmak
ud,r. Denebilir ki, bunda ne var? Ortak
b.r arasında. bir alış-veriş ... 

Sorun da bütünüyle bu nedenden 
kayrwdanmakta. Bir şirketin elindeki 
buı değerli senetleri piyasa değerinin al· 
tında, üzerlerinde yazılı ( nominal) değe
rinden elden çıkarması beklenmez. Me· 

ler ki, alış·veriş ortaklar arasındadır ve 
birinden diğerine fon aktarılması bir so
run yaratmamakta, tam tersi bu yolla 
vergi kıçırmanın olanakları yaratılmak
tadır. Çelişik gibi görünen bu durumu 
küçük bir örnekle görelim. Bir şirketin 
elinde herhangi başka bir şirkete ait her
biri 1 00'er lirillık hisse senetleri bulunsa 
ve bunları ortağı bulunduğu bir diğer' 
şirkete gene 100'er liradiln satsa, fakat 
bu senetler piYasi.da 150 lira�n satıl· 
milkta olsa, her .senet başına alıcı şir

kete SO liralık bir kaynak. aktarılmakta
dır. Eğer bu şirketltr arasında ortaklık 
ilişkisi bulunmasa idi satıŞ l S0'şer lira· 
dan yapılacaktı. Bu da, satlCt sirketin 
dönem sonunda defterlerınde satılan her 
senet için SO lira fazla gelir olarak görü
necekti. Karlar fazla ve vergiler yüksek 
OIOlcaktl. Yıı sonunda, satıcı şirket gene 
bu fazla karları sahiplerine, bu arada or
tağı olduğu şirkete de temeltü olarak 
dağıtabiiir. Halbuki işlemleri

' 
1 SO lira 

yerine 100 liradan defterlere geçirirsek 
fazla kir göstermemiş ve az vergi vermiş 
oluruz. Aynı zamanda gizli karı diğer 
ortaklardan da saklıyarak yalnızca ilgili 
(alıcı) şirkete dağıtmış oluruz. Gerçek
te, kar yaratılmakta ve dağıtılmaktadır. 
Yalnız, bu durum defterlerde görünme-
diği için, bu arada vergi kaçırılmıştır. 

' 

ALAN DA BIR, SATAN DA 

Orm.k A.Ş. d. 1'974 yılınd. 2,5 
milyon liralık, gene Koç Holding or
taklıklarından olan Oto·Yol Siloayi A.Ş. 
hisselerini nominal değerinden Koç Hol· 
ding'e satmıştır. Raportör faruk Doğan 
her bir şirketin mali durumunu ayrıntı
luıyla inceledikten son", 20. sayfada 
satıŞ konusu olan ve herbiri 5.000 lira 
nominal değerli SOO hisse senetinin her
birinin gerçek değerinin en azından 6 
bin 921 lira olması gerektiği sonucuna 
varıyor. Bu heSilplamilları yapilrken da-

yandığı noktaları kısaca özetliyelim: 

• Senetlerin satılışındiln yaklaşık üç 
ay önce Koç Holding aynı senetlerden 
almış ve satmış. Yalnız, başka şirketler· 
den. Bu a"ş-evrişlerde kullanılan fiyat 
6.400 lira. 

• Koç Holding, bu alış-verişleri yap
madan önce, kendi içinden oluşturduğu 
bir bilirkişi kuruluna senetlerin yakla
şık, gerçekçi değerlerini hesaplaltırmış; 
buna göre senetlerin firma değerleri 8 
bin 610 lira olarak belirmiş. 

• Oto·Yol incelemenin kapsadığı 
yıllarda ve sonraları sürekli bir gelişme 
içinde olmuş, sermayesini ve dağıttığı 
temettüleri sürekli artırmıştır. Buna da· 
yanılarak yapılan bir hesaplamayla se
netlerin herbirinin değeri 8.330 lira ol· 
maktadır. 

• Bütün bu!"lara karşın, adı geçen 
şirketler açısından en iyimser hesapla
ma, bu değeri en düşük tutan bir hesap· 
lamadır. Çeşitli almaşıklar içinden, bu 
değer 6.921 lira olarak.çıkmaktadır. 

Böylece, her senet için 1.921 lira giz
lenmiı!ir (6.921 - 5.000 = 1 .921). Söz 
konusu SOO senet için bu, toplam 960 
bin lirayı aşmaktadır. ( 1 .921 x 500 = 
960.500). Dolayısıyla 960 bin lira vergi· 
den kaçırılmıştır. Bu, yukarda özetlen· 
diği gibi, kaçırılmış olması söz konusu 
olabilecek en düşük toplamdır. Daha 
gerçekçi hesaplamaıar uçırııan miktarı 
1 milyon 805 bin liraya kadilr yükselt. 
mektedir. Raporun bu konuya ilişkin 
bölümünde, kaçırılmış miktarın 960 
bin liradan az olamıyacağı, fakat ge
rekli hesaplamayı yapmayı gereken 
takdir komisyonunun raporda verilen ek 
bilgileri de göz önünde bulundurarak da
ha yüksek bir toplama ulaşması gerekti· 
ği belirtilmektedir. 

Takdir komisyonunca saptanacak 
toplam üzerinden kurumlar ve mali den
ge vergilerinin altnması gerektiğini be· 
lirten rapor, beyan dışı bırakılmış örtülü 
kazancın Koç Holding'e dağıtılmasının 
satıŞ günü olan 15.2.1974'de gerçekleş
miş olduğunu ekleyerek ayrıca gelir ver
gisi kesilemiyeceğini, fakat kurumlar ve 
mali denge: vergilerinin ceza gerektirdiği 
sonucuna varıyor. 

VERGI KAÇAKÇı llGINDA 
IŞBIRlıCı 

Özetleyecek olursak: Vehbi Koç ve 
ortakları denetimlerinde bulundurdukla
rı şirketleri bir vergi kaçakçıltğı aracı 
ola"'k kullanmilktadırlar. Bu şirketler· 
den biri oliln Ormak Anonim Şirketi, 
1974 yılında en az 1 milyon 429 bin 
lirayı kurumlar ve mali denge vergilerin· 
den kaçırmıştır. �una ek olarak, 337 
bin liradan da gelir vergisi ödenmemiş· 
tir. Bu vergilerin ödenmeleri ceularıyla 
birlikte yapılmillıdır. Ayrıca, vergi 
kaçakçılığı hapse konmayı da içeren di· 
ğer cezaları getirir. Adı geçen $irketin 

, 

ortakları arasında %58.5'la Koç Holding 
Anonim Şirketi başı çekmektedir. Di
ğer ortaklar arasında Vehbi Koç, yakın· 
ları ve Dural'lar bulunmaktadır. Yöneti
cileri başta Fevzi Dural olmak üzere 
Rahmi Koç'u da içermektedir. 

Maliye hesap uzmanı Faruk Doğan 
tn 28/5/1976 tarihini taşıyan raporunun 
üstünden bir yıla yakın zaman geçmi$tir. 

1. ? ,. ,. 5. '. 7. a. 
t. ıo. 

Raporun son sayfası{lda not olarık ola· 
sılığından söz edilen "mükellefce rapora 
itiraz" edilip edilmediği bilinmemekte
dir. Her ne olursa olsun, konunun ko
vuşturma gerektirdiği ve bunun da yargı 
organlarınca sonuçlandırılması gerektiği 
açık. Bir yıla yakındır hiç bir ses çıkma
mış olması ise açık olmayan, düşünül
mesi gereken bir konu. 
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bu durumu 
Bir şirketin 
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bunları ortağı bulunduğu bir diğer' 
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başına alıcı şir
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satlCt sirketin 

satılan her 
olarak görü
iler yüksek 
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bu arada or
temeltü olarak 

işlemleri
' 

1 SO lira 
geçirirsek 

vergi vermiş 
karı diğer 

yalnızca ilgili 
oluruz. Gerçek
dağıtılmaktadır. 

defterlerde görünme-
kaçırılmıştır. 
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SATAN DA 

yılınd. 2,5 
Holding or
Siloayi A.Ş. 

değerinden Koç Hol· 
faruk Doğan 

durumunu ayrıntı
20. sayfada 

5 000 lira 

içinde olmuş, sermayesini ve dağıttığı 
temettüleri sürekli artırmıştır. Buna da· 
yanılarak yapılan bir hesaplamayla se
netlerin herbirinin değeri 8.330 lira ol· 
maktadır. 

• Bütün bu!"lara karşın, adı geçen 
şirketler açısından en iyimser hesapla
ma, bu değeri en düşük tutan bir hesap· 
lamadır. Çeşitli almaşıklar içinden, bu 
değer 6.921 lira olarak.çıkmaktadır. 

Böylece, her senet için 1.921 lira giz
lenmiı!ir (6.921 - 5.000 = 1 .921). Söz 
konusu SOO senet için bu, toplam 960 
bin lirayı aşmaktadır. ( 1 .921 x 500 = 
960.500). Dolayısıyla 960 bin lira vergi· 
den kaçırılmıştır. Bu, yukarda özetlen· 
diği gibi, kaçırılmış olması söz konusu 
olabilecek en düşük toplamdır. Daha 
gerçekçi hesaplamaıar uçırııan miktarı 
1 milyon 805 bin liraya kadilr yükselt. 
mektedir. Raporun bu konuya ilişkin 
bölümünde, kaçırılmış miktarın 960 
bin liradan az olamıyacağı, fakat ge
rekli hesaplamayı yapmayı gereken 
takdir komisyonunun raporda verilen ek 
bilgileri de göz önünde bulundurarak da
ha yüksek bir toplama ulaşması gerekti· 
ği belirtilmektedir. 

Takdir komisyonunca saptanacak 
toplam üzerinden kurumlar ve mali den
ge vergilerinin altnması gerektiğini be· 
lirten rapor, beyan dışı bırakılmış örtülü 
kazancın Koç Holding'e dağıtılmasının 
satıŞ günü olan 15.2.1974'de gerçekleş
miş olduğunu ekleyerek ayrıca gelir ver
gisi kesilemiyeceğini, fakat kurumlar ve 
mali denge: vergilerinin ceza gerektirdiği 
sonucuna varıyor. 

VERGI KAÇAKÇı llGINDA 
IŞBIRlıCı 

Özetleyecek olursak: Vehbi Koç ve 
ortakları denetimlerinde bulundurdukla
rı şirketleri bir vergi kaçakçıltğı aracı 
ola"'k kullanmilktadırlar. Bu şirketler· 
den biri oliln Ormak Anonim Şirketi, 
1974 yılında en az 1 milyon 429 bin 
lirayı kurumlar ve mali denge vergilerin· 
den kaçırmıştır. �una ek olarak, 337 
bin liradan da gelir vergisi ödenmemiş· 
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TüRKIYE ıŞÇı PARTISI'  iN B I R I  

B Ü Y Ü K  KONGRESI. 26 ŞUBAT G Ü N Ü  GE· 
NEL BAŞKAN ' I KONUŞMASı ILE AÇı L· 

DI. GE EL BAŞKA BE I·I ICE BORA ' I  

AÇIŞ KONUŞMASı I N  BIR öZETI N I  
OKURLARIMIZA SUNUYOR U Z :  

rürkiye'nin ileriye yönelik dcıııokr:ı tik ge
lişmesinin önündeki en güncel ve ivedi politik 
sonın Milliyetçi Cephe iktidarıncil faşizmin 
tırmal1dırllışıdır. Türkiye can, konut güvenliği
nin kalmadığı. her gün birkaç politik cinaye
tin pervasızca işlendiği bir ülke haline getiril
miştir. Bu silahlı saldırılar. cinayetler kimi 
çevrelerin ve kimi basın organlarının iddia cl
tiği ve göstermek isıediği gibi bir sağ-sol çntış
masının sonuçları değildir. Kasıen çıkartılan 
bu kanlı olaylardan maksat bir sıkıyönetim vc
ya askeri müdahele için gerekçe olacak bir or
lam hazırlamaktan ibaret de değildir. Amaç 
daha derinde. daha uzun vadelidir. Amaç. her 
ne biçimde olursa olsun. başta işçi sll1lfll1l11 
politik. ekonomik ve ideolojik mücadelesi ol
mak üzere tüm demokraıik güçlerin kısa deyi
miyle demokratik toplumsal muhalefetin bas
kı  altına alınması. etkisizleştirilmesi. sindiril
mesidir. B u  amaç. sıkıyönetime. askeri müda
haleye. tam boy açık faşizme giderek gerçek· 
leştirilemiyorsa. " çoğulcu parlamenter rejim"  
görünümü allında gerçekleştiritmek isteniyor. 

Işçilere. öğrencilere. halk topluluklarına 
silahlı saldırıların. cinayetlerin, sendika. parti 
ve diğer örgüt merkezlerinin toplanlllarına 
baskıların anlamı budur. Ama bunlar yetmi
yor. Milliyetçi Cephe i k tidarı daha uzun vade
l i  bir politika güdüyor. Milliyetçi Cephe parti
leri ve dayandıkları egemen sınıf burjuvazi kit
le tabanını yitirmektedir. 1 973 ve 1 975 seçim
leri bunu açıkça göstermiştir. Şimdi Milliyet
çi  Cephe partileri ve iktidarı sürekli anti-komü
nizm ticareıi yapiirak ,  şoven milliyetçi kışkırt
maları körükleyerek. kanunları çiğnemek pa
hasına TRT'ye el koyarak, orta ve yüksek öğ· 
retim kurumlarının kadrolarını ve öğrenci kit
lesini kontrol altına alarak. yitirdiği kitle ta
banını yeniden kazanmak ve genişletmek ça
bası içindedir. Yaklaşan seçimler dolayısıyle 
bu çabalarını daha da hızlandırmakıa. tünı 
hak. hukuk ölçülerini bir yana bırakarak her 
türlü yol ve yöntemi kullanmayı mübah gör
mektedirler. 

Devlet kadroları üzerinde oynanan oyun
lar da aynı amaca yöneliktir: Amaç, kadrolara 
kendi adamlarını, yandaşlarım doldurup ve 
bunların sayısını çoğallabilmek için gereksiz 
yeni kadrolar oluşturup, devlet aygıtını tümüy
le. mutlak olarak ele geçirmek ve b u  aygıtı de
mokratik toplumsal muhalefeti bastırmakta. 
MC partilerinin kitle tabanını oluşturmak ta 
daha etkin bir araç olarak kullanabilmektir. 

Kısaca özetlemeye çalıştığını bütün bu ne· 
denlerledir ki. Türkiye Işçi Partisi daha bir yıl 
önce "MC Düşürülmelidir" kampanyası açmış. 
Milliyeıçi Ccphenin düşürülmesini demokratik 
toplumsal muhalefetin güncel ivedi görevi ola
rak ortaya koymuştur. Seçimlerin yaklaşması. 
Milliyetçi Cephenin iktidardan uzaklaşt ırılma
sını daha da zorunlu kılmak tadır. MC iktidarın
da yapılacak seçimlerde ne seç im. ne de can 
guvenliği olur. AP ile MHP dışındaki pjtrtiler
den ve bağımsızlardan bir geçici seçim hükü
neıi kurulmalıdır. 

Ancak. MC'nin iktidardan düşiirtilmesi ile 
yetinilmesi gerekmez clbeııe. Onun ikıidarı 
zamanında yapılan yasalara. hukuka. demok
rasiye :ıykırı işlemlerin ve yolsuzlukların so
rumluluklarının :  �aldırı ve cinayetlerin faillcri
nin. göz:ıltıııa alınanlara ve t u t u kl uiara işken-
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cc yapanların orıaya çıkarılıp hc!oı:lp sorulnı:ısı 
ve gadre. haksızlığ:1 uğr:1yanların görevıcrine 
iadesi gerekmektedir. 

An:ıyasanın 2, maddesi Türkiye Cumhuri
yetini "milliyetçi" değiL. "milli" IJir devlet 
ol:ırak tanımladığı halde. burjuva ikl id:ırları. 
öteden IJeri. milliyeıçilik maskesi altında IJur
juvazinin ve IJuyük toprak sahiplerinin egemcn
liğini \'e çıkarlarını korumak. bozuk düzcnin 
sürekliliğini sağlamak amacıyla Doğu ve Gu
ncydoğu illerinde ayırınıcı ve baskıcı ırkçı şo
veıı bir politika uygulamaya gelmişıerdir. MC 
ikıielanııda bu poliıika daha da şiddetlendiriI
miş. açık kışkırlma ve saldırılara kadar vardı
rılmıştır. M H P  komandoları ve ülkücüler bu 
bölgede ciriı atar. ol�ıy çıkarır. halk topluluk
larına saldırır olmuştur. Kaç;ıkçılığı önleme. 
asayişi sağlama bahanesiyle Doğu ve Güney
doğu bölgesi daha ağır bir baskı altında t u tul
mak tadır. Bu duruma kesinlikle son verilmeli-

dir. Türkiye Işçi Partisi Doğu ve Güneydoğu' 
d a  ikıidarın bu şoven politikasına karşı de-o 
rnokratik mücadeleyi. işçi sınıfının IJağlılıslz
lık. demokrasi. sosyalizm miic:ıdelesinin ayrıl. 
maz bir p:ırçası sayar. Işçi  sınıfı vc onun parti. 
si olan Türkiye Işçi Parıisi. sömürıi ve baskıla
rın her tÜr ve biçimine k:ırşıdır: bağımsızlık. 
dcmokr:ısi. sosyalizm mücadelesini.  işçi sııııfı
ııın önderliğinde Him emekçi kil lelerin birle
şik mücadelesi olarak yıirütür. 

Buraya kadar anlaı ıl:ınl:ırı genel olarak 
özetlemek gerekirse: sınıfsal dayanağı bOytik 
burjuvazi ve onun orlakları olan MC iktidarı. 
bu sınıfın çıkarlarına. özlemlerine uygun bir 
1>oIil ika izlemektedir. Çünku bu sınıfların eko
nomik ve poliıik egemenliklcrinin pekiştirili!> 
sıi rdürülebilmesi bu poliıikaya bağlıdır. Baskı
cı. a n ıi-demokr:ı ı ik.  giderck faşi7mi tırmandı
ran bu polilik:ı. MC ik tidiırının dayan:ığı 01:111 
IJüyük çıkar vc ıercihleri. 
nc uygundur. 

Türkiye'dcki t1urtım hakkında buraya ka
dar karanlık bir ıablo orlaya 
çıktığı vercbilir. Bemen belirıcyim 
ki. tablonun çok aydınlık bir y:ını da vardır. 
Ve aslolan. Turkiye'nin gelc('cğini 

olan da bıı aydınlık yandır. Tüm baskıl:ır:ı. ,:ıl· 
dırılar:ı. cinayeı lere rağmcn demokra l ik 1°1>
luııısal Illuhalefeı sindirilememcklc. gerileıile
memcktedir: tcrsine. güçlenınektc. geli�l11ck
ıcdir, Bilimscl sosyali:,t h:ırekeı politik. eko· 
nomik vc ideolojik alanlarda Illuc:ıdele yere vc
rc gclişl11C'ktC'dir. Milliyeıçi Cephe'nin iktidara 
gelişinden bir :ıy sonra Tıırkiye I�çi Partisi ku
rulmuşt ur. Bu kurulu�. burjuvazinin Milliyet
çi  Cephe'yi ikt idara getirişine k:ır�ı i�çi sınıfı
mızın verdiği cevap olmuştur.  Partimiz kuru
luşundan bu y:ına güçlu bir gelişme gösterıni�
tir. Demokratik kitle orgütleri de kendi alanla
rında demokrasi mücadelesini kararlı iJir biçim
de sürdürmektedirler. Ilerici. sol yayınlar. za
ınan zanwn toplatılınak. yazarları kovu�tur
malara uğraııll1l::ıkl;l.beraber büyük bir canlılık 
göstermektedir. BÜlÜn bu alanlarda gelişrneler 
onbeş. yirmi yıl öncesine kıyasla çok ileri bir 
düzeydedir. O z:lI11a�l da 1 4 1 -1 4 2  ve diğer anı i  

demokra t i k  yas  . .  maddeleri vardı. ş imdi  de var. 
�ma bu maddeler bugün eskisi gibi uygulana
mıyor. K:ı ı>samlar fiilen daralmıştır. 

Yas:ılar. yalnızca. yasama organlarınca yü· 
rürlükten k .. ldırılarak uygulamadan düş·ınezler. 
Toplumsal gelişmeyle şartların değişmesi so
nucu uygulanamaz olurlar. fiilen hükümsüz ha
le gelirler. A n t i-demokraıik yasa maddeleri açı
sından Türkiye böyle bir süreç içindedir. Bu 
maddeler tümüyle geçersiz. uygulanmaz hale 
gelmemişlir.  anm onbeş. yirmi yıl  öncesine kı
yası . .  uygulanma alanları fiilen daralmıştır. 
1 970'lerilı ikinci yarısında Türkiye 1 950·lerin. 
hatta 1 960'I"rıl1 Türkiye'si değildir. Toplu
muıı nesnel ve öznel demokratikleşme sürecini. 
sola yöneleşini ne a n ti-demokratik yasa hü
kümleri. ne egemen sınınarın ve ik tidarlarının 
baskıcı. faşizan politikaları önleyemiyor. Ön
leyebilmekıen acizdirier. Bu ııedenle de :lI1ti
demokra ıik yasa hükümleri eskisi gibi uygula
namıyor. 

Bunun ki. 1 4 1  vc 1 41.  maddeleri 
ileri sürüp. bu maddeler varkcn eliP'nin soluıı
da işçi sınıfının bilimsel sosyalist parı isi ola
maz ve y o k ı ur. demek temelden yal1lı�. geçer· 
�izdir. Bu l ul um .  ya. toplumu duraganIHlş. 
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burjuvazi ve onun orlakları olan MC iktidarı. 
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B iLi MSEL SOSYALiZM 
PARTI M IZ 

yasa maddelerini mutlak verilermiş gibi gör
menin bir sonucudur: ya da. işçi sınıfının par
tisini -Türkiye Işçi Partisi 'ni- görmezlikten, in
kardan gelmenin, Türkiye Işçi Partisi'ne karşı 
olmanın, hasım olmanın ifadesidir. 

Burada beürtmek gerekir ki, işçi sınıfının 
putisi olmanın nesnel ölçütleri vardır. Başlan
gıçta parti küçük olabilir, kadro elemanı nite
liğinde kişilerin bir araya gelmesiyle oluşup 
kunılur. Ortaya konan program, benimsenen 
strateji, Oıgiltleniş ilkeleri bilimsel sosyalist te
oriye ve bu teori açısından verili somut koşul
ların somut tahliline dayanıyorsa, bu kuruluşa 
işçi sınıfının partisi denilebilir. Ama böyle bir 
girişim, işçi sınıfı içinde örgütlenmesini geliş
tirip güçlendirebiidiği, işçileri bilinçlendirdiği, 
işçi sınıfını politik, ekonomik ve ideolojik mü
cadele düzeylerinde yönlendirebildiği, işçi sı
nıfının diğer emekçi kitlelerle ittifakını ger
çekleştirebildiği ölçüde ve sOrece işçi sınıfının 
partisi olma niteliğini getçekten kazanır. Öl
çüt budur. Bu başanlamıyorsa, ne işçi sınıfı 
hareketinin geçmişine sahip çıkma girişimleri, 
ne de enternasyonalizm iddialan bir kuruluşu 
işçi sınıfının partisi yapmaz. Işçi sınıfından 
kopuk kuruluş ancak siyasal bir dernek olabi
ür, parti olmaz. 

Bu işçi sınıfının partisi olup olmama ko
nıııuna dı biraz değinmek, bu konuyu biraz 
açmak gereğini duyuyorum. Işçi sınıfının par
tisi olmak hiç bir kişiye, gruba, örgüte peşi
nen tanınmış, verilmiş bir imtiyaz, bir tekel 
değildir. SUbjektif iddialarla d2 işçi sınıfı par
tisi olunmaz. Işçi sırufııun partisi olup olma
manın _i ölçütleri, kıstaslan vardır. Bir iş
çi sırufı partisi başlangıçta belirli sayıdaki ki
şilerden bir kadro hareketi gibi başlayabilir. 
Zaten hiç bir parti ilk kurulduğu anda büyük 
kitleleri sürilk.ler durumda olamaz, daha yeni 
kurulmaktadır. Ve böyle bir kuruluş eğer 
programı, tüzüğü, örgütleniş ilkeleri, benimse
diği stratejisi bakımından bilimsel teoriye uy
gunsa ve bu stratejisi, programı somut olgula
nn, bilimsel sosyalist teori açısından somut 
tahlilin. dayanıyorsa, bu çekirdek halindeki 
ilk kuruluşa işçi sınıfı partisi denebilir. Ama 
bu kuruluşun gerçekten işçi sınıfı partisi ola
bilmesi, o niteliği kazanabilmesi, o ad'a hak 
kazanabilmesi, ancak işçi sınıfı içinde fiilen 
örgütlenip, örgütlenmesini geliştirerek. işçi sı
-:,ıfının politik, ekonomik, ideolojik mücadele
sine öncülük ederek, işçi sınıfının bu alanlarda
ki mücadelesini yönlendirebilme yeteneğine 
sahip olarak gerçekleşir. Bunu yapabildiği öl
çüde, söz konuSu parti işçi sınıfının partisidir. 
Bu yapılamıyorsa, bu yapılamamışsa, ne işçi 
smıfının tarihine sahip çıkma girişimleri, ne 
de enternasyonalizm iddiaları bir örgütü işçi 
sınıfının partisi yapmaz. 

Işçi smıfımızın ı so seneyi bulan bir müca
dele tarihi var. Bunun aşağı yukarı 60 seneyi 
bulan süresinde de politik mücadele tarihi var. 
Bugün işçi sınıfını fiilen hangi örgüt örgütleye
biliyor. yönlendirebiliyorsa, hangi örgüt işçi 
sınıfı içinde bir laban oluşturabiliyor ve taba
nını geliştirebiliyorsa ; hangi parti işçi sll1lfl ve 
emekçi kitleler arasında. sol kanat içinde. ülke 

politikasında nitel ağırlığını duyurabiliyorsa, 
ancak o parti işçi smıfınııı geçmişten gelen 
mücadelesinin doğal mirasçısı olur. Doğal ola
rak o mirasa sahip çıkar. 

Enternasyonalizm iddiaları da öyledir. Işçi 
smıfı enternasyonalizminin temel ilkelerinden 
birisi kendi ülkesinde işçi sınıfı hareketini güç
lü bir biçimde yönlendirebilmektir. Kendi ül
kesinde, kendi ülkesin;,n işçi sınıfı içinde güçlü 
olamayan, onu örgütleyip yönlendiremeyen 
bir öıgiltün, bir hareketin, uluslararası işçi sı
nıfı dayanışmasına ve birliğine ne derecede 
katkısı olabilir? Devrim ilıraç olunmaz diye 
meşhur bir söz vardır biliyorsunuz. Evet dev
rim ihraç olunmaz ve ithal olunmaı. Ama bu
nun gibi işçi sımfının enternasyonalizm i de ih
raç ve ithal edilemez. 

Işçi sınıfı partisi olma konusunda bir baş
ka noktayı daha işaret etmek isterim.,Parti as
lında bir sınıf hareketidir. Işçi sınıfının partisi 
işçi sınıfının politik hareketinin örgütlenişidir. 
Aslolan sınıfın hareketidir. Ama bir ülkenin iş
çi slOlfının hareketi zaman içinde. kimi koşul
larda örgütleniş biçimini, somut örgütlenişini 
değiştirebilir. Işçi smıfının partisi olarak sür
mekte olan bir örgüt, ortadan kaybolup onun 
yerini bir başka örgütlenme alabilir. Ama so
mut örgütlenmeöeki değişmeler her ne olursa 
olsun, işçi sınıfının politik hareketi sürer gider 
ve gelişir. Aslolan sınıf hareketidir. 

Dünyaya bak bğımlZ zaman görüyoruz ki, 
bazı ülkelerde işçi sınıfının partisi olmak iddia
sıyle birden fazla parti ortaya çıkmış br ve 
hatta bunlardan bir kaçının işçi sınıfı içinde 
kitle tabanı da oluşmuştur, kitle tabanı da 
vardır. Ve bu durum bir süre de, hatta uzunca 
bir süre de devam edebilir. Ama eninde sonun
da işçi sınıfı içinde örgütlenip güçlenebilen, 
işçi sınıfının ekonomik, politik, ideolojik mü
cadelesini bilimsel sosyalizm düzeyinde yön
lendirebilir duruma gelen parti, hareketi alır 
götürür; egemen çizgi, egemen hareket o olur. 
Diğerleri küçük anafor akımlar halinde kenar
da kalır. Bu süreç içinde şöyle durumların yer 
aldığı da görülüyor. Eğer birden fazla partiler
den bazılarının gerçekten işçi sınıfı içinde bir 
kitle tabanı varsa, yani bir sınıfsal gücü varsa 
ve politik çizgileri arasında da uzlaşmaz fark
lar bulunmuyorsa. o zaman bu partilerin bir
leştiği de görülür ve ıek bir akım halinde, ege
men akım halinde işçi sınıfının hareketi ola
rak sürer gider. Ve bu yoldan da. her iki taraf
lı bu süreç yoluyla da işçi sınıfının birliği sağ
lanmış olur. 

Türkiye'de demokratik toplul11&11 muhale
fet. ilerici hareket ve işçi sınıfı hareketi böyle 
gelişmekte olmakla birlikte. işçi sınıfmill par
tisi Türkiye Işçi Partisi varolmak ve gelişmek
le beraber. daha önce yas.ı maddelerini anlatır
ken işaret ettiğim üzere. 1 4 1  ve 1 42. madde
lerle diğer anti-demokratik maddeler tümüyle 
ortadan kalkmış değildir. Bu maddeler ve bu 
maddelere dayaOllarak sürdürülen anti-komü
nizm ıicareti işçi sınıfının politik, ekonomik 
ve ideolojik mücadelesini. bu mücadelenin po
litik düzeyde somul örgütlenişi olan Türkiye 
Işçi Partisi'ni tehdit etmektedir. Bu maddeler 

ve bu maddelere dayanan anti-komünizm tica
reti. tümünde demokratik toplumsal muhale
feti tehdit etmektedir. Ülkenin bilim, düşün, 
yazın, sanat, basın ve yayın hayatını tehdit al
tında tutmaktadır. Bu tehdit mutlaka ortadan 
kaldırılmalıdır. Mutlak suretle bu maddeler 
yürürlükten kaldınlmalı ve anti-komünizm ti
caretine bir son verilmelidir. 

Bu tehdidin tümüyle ortadan kalkabilmesi, 
durumun ferahlayabilmesi, normal bir dOzeye 
gelebilmesi için, Türkiye Komünist Partisi adı
nı taşıyan kuruluş, Türkiye'de yasal olarak 
kurulabilmelidir. Politik nedenlerle yurt dışın
da kalmak durumunda olanlann, yurt içine 
dönmelerini ve yurda döndükten sonra politik 
faaliyetle bulunabilmelerini sağlayacak yasal 
şartlar gerçekleştirilmelidir. Türkiye'de de
mokrasi mücadelesinin açıklığa kavuşabilmesi 
açısından bu durumlann gerçekleştirilmesi 
şarttır. 

Bu düşünce ve gerekçelerledir ki Partimiz. 
kuruluşundan bu yana, politik özgürlüklerin 
savunulmasını ve genişletilmesini demokrasi 
mücadelesinin en güncel ivedi hedefi olarak or
taya koymuştur. Tüm ilerici, demokratik güç
ler. örgütler ve kişiler demokrasi uğnında ver
dikleri mücadeleleri bu özgürlükler üzerinde 
özellikle yoğunlaştırma\ıdırlar. Cumhuriyet 
Halk Partisi. Türkiye'de Batı'lı demokrasiler
den ne bir fazla, ne bir eksik olan bir demok
rasi gerçekleştirmek istediğini, düşün ve örgüt
lenme özgürlüklerini kısıtlamalardan, engeller
den kurtaracığını defalarca tekrarlamıştır. 
CHP'nin nicel, sayısal ağırlığı vardır. Seçimler
de oy çoğunluğunu kazanıp iktidara gelmesi 
olasıdır. Iktidara gelse veya ana muhalefet 
partisi olarak kalsa da, CHP'nin demokrasi 
mücadelesi açısından önemi vardır. Geleneksel 

tabanı olan ve kitle tabanını son yıllarda ge
nişletmiş. yerleşik eski bir partidir. Ne var ki, 
sayısal ağırlığı ne kadar büyük olursa olsun, 
CHP yalnız başına politik özgürleşmeyi ger
çekleşliremez. Kendi solundaki demokratik 
güçlerin ve en başta sosyalist hareketin deste
ği zorunludur. Bu desteği seçimlerde oy veril
mesi olarak görmek ve göstermek çok yüzey
sel. bunun için de yanlış bir tutumdur. Sorun. 
CHP'nin kendi soluna açılması. güç ve işbirliği 
etmeye yönelmesidir. CHP'nin sağa. büyük 
burjuvazi ile uzlaşmaya kaymaktan geri dura
bilmesi. derrıokratik hak ve özgürlükleri tutarlı 
ve etkin biçimdE savunabilmesi ve ik tidara gel
diğinde gerçekleştirebilmesi ancak sola açıl
l"1asıyle. güç ve işbirliğine yönelmesiyle müm
kündür. Unutulmamalı ki, oylar alınıp huku
k\.:.l iktidara gelinebilir, ama gerçekten iktidar 
olunmayabilir. Gerçekten iktidar, guçlü ve iş 
başarır iktidar olabilmek için iktidarın toplum
sal d�lyanağll1l11 nitel olarak güçlü olması gere
kir. 

Bu anlayış içinde Türkiye Işçi Partisi. ulu
sal bağımsızlığın ve ülkenin demokratikleşti
rilmesinin gereklerinden hareketle. ortak bir 
platform üzerinde görüşüp anlaşarak Cumhuri
yet Halk Partisi'yle. emperyalizme ve faşizme 
karşı ortak bir mücadele yürütmeyi öngörür. 
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i. 
Türkiye işçi sınıfının bilimsel sosyalist parıisi olan Türkiye işçi Partisi'nin 

1. Büyük Kongresi, kongreye sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nda ve 
Genel Başkan Behicc Boran'ın kongreyi açış konuşmasında belirtilen görüşle
ri onaylar ve bu görüşleri temel alarak aşağıda belirtilen değerlendirmeleri iş
çilerin, emekçilerin, tüm demokratik ve anti-emperyalist güçlerin dikkatine 
sunar. 

Kurulduğu günden başlayarak güncel görevin demokratikleşme olduğunu 
belirleyen, Programında ve Tüzüğünde bu temel görevi" altını çizen Türkiye 
işçi Partisi, demokratikleşme mücadelesi ile ilgili Parıi tutumunu Merkez YÖ· 
netim Kuru/u'nun 8 Temmuz 1975 t.arihli toplantısında kabul edilen Demok
rasi Bildirgesi'nde somutlamıştır. Parti'nin gelişme tarihinde önemli bir yer 
tutan bu bildirge, tutarlı ve sonuç verici bir demokrasi mücadelesinin şu dört 
temel üzerinde yükselebileceğine işaret etmektedir: 

Demokrasi mücadelesi aynı zamanda emperyalizme karşı mücadele ile bir
likle verilmelidir. 

Demokrasi mücadelesi anti-demokratik eğilim ue uygulomaların ekonomik 
kaynaklorının kurululmasını da hedef almalıdır. 

Tutarlı demokrat olmak, tutarlı demokrasi mücadelesi uermek, bu mücade
leyi tüm toplum yapısının demokratikleştiritmesi için mücadele düzeyine yük
seltmekle mümkündür. 

' 

Politik demokratikleşme, özgürlüklerin kısıtlamalardan kurtarılıp geliştiril
me,� demokrasi mücadelesinin güncel, iuedi gündem maddesidir. 

Demokrasi Bildirgesi, demokrasi mücadelesinin üzerinde yükseleceği temel
lere işaret etmenin ötesinde Parti'nin demokratikleşme görevini nasıl kavradı· 
ğını açıklayan, "sosyalist, ilerici, demokrat, bütün yurtseverlerin birlikte yürü
teceği tutarlı bir demokrasi mücadelesinin hedefleri"ni somutlayan bir bölüme 
de yer vermiştir. 

Türkiye işçi Partisi 1. Büyük Kongresi, Demokrasi Bildirgesi'nin "Demok
rasi Mücadelesinin Ortak Platformu" başlıklı bu bölümde belirtilen bütün he
deflerin geçerliliklerini ve önemlerini bugün de aynen koruduğunu belirtir. 

II. 
Türkiye işçi Partisi 1. Büyük Kongresi; ülkemizin içinde bulunduğu güncel 

koşulları, sınıfsal güç dengesini, demokrasi mücadelesinde atılacak ileri adım. 
ların, işçi ve emekçi kitleler ile tüm ilericilerin, yurtseverlerin mücadelelerinin 
birliği için taşıdığı önemi gözönüne alarak, önümüzdeki kısa dönem içinde, 
demokrasiden, politik demokratikleşmeden yana güçlerin en geniş birlikteliği
ni sağlayabilme bakımından ortak somut hedefler olarak ileri sürülebilecek ta
lepleri şöylece belirler: 

Faşizmin Tırmanışını Önlemeye Ilişkin Olarak: 

1. Faşizmi tırmandırma politikasının bir an önce durdurulabilmesi 
yaklaşan seçimlerde güvenliğin sağlanabilmesi için Milliyetçi Ceph� 

iktidardan düşürülmeli, AP ile MHP'nin dışında bir seçim hükümeti 
kurulmalıdır. 

2. Silahlı ve silahsız saldırıların, cinayetlerin. toplantı. örgüt ve Parti 
merk.ezi baskınlarının failleri mutlaka bulunmalıdır. Bu 
saptanmasında, tutuklanmasında, yarRI organları önüne getirilmesin
de kasıt veya ihmalden doğan kusuru bulunan sorumlulardan ve göz 
altına alınanlara veya tutuklananlara işkence edenlerden hesap sorul
malıdır. 

3. MHP'nin, Ülkü Ocaklarının, komandola. . iç ve dış destekleri ve para 
kaynakları araştırılıp açığa çıkarılmalı, haklarında yasal kovusturma a. 
çılmalıdır. 

4. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ve bunlara ilişkin dosyalar yetkili ma
kam, kurul ve organlarca bütün boyutlarıyla incelenip kamuoyuna a
çıklanma!ı, gerekli kovuşturmalar yapılarak sorumlular adalet önüne 
getirilmelidir. 

• 
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5. Milliyetçi Cephe hükümetinin yerini alacak yeni hükümetçe can, ko
nut. kisi masuniyetini ve eğitim güvenliğini sağlayıcı kesin tedbirler 
alınmalı, devlet kadrolarının ve eğitim kurumlarının faşistleştiri!mesi . 
ne son verilmeli; MC iktidarı döneminde yapılan atamalar, şişirilen 
kadrolar, memur ve öğretmen kıyımları yeniden gözden geçirilerek 
yeni düzenlemeye gidilmeli;  kıyıma, haksızlığa uğramış bulunanlar es
ki görevlerine ve haklarına kavuşturulmalıdır. 

Polilik Özgürlüklere Ilişkin Olarak: 

6. işçi sınıfımızın ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesini ve bu mü-
cadelenin en üst, yani politik düzeydeki örgütsel somutlanışı olan 
Türkiye işçi Partisi'nin gelişmesini; demokratik toplumsal muhale
feti ve ülkemizin bilim, düsün. yazın. sanat, basın ve yayın yaşamını 
sürekli tehdit altında tutan Türk Ceza Kanununun 1 4 1 ·142 ve benzeri 
diğer anti-demokratik maddeleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. 
Bu kapsam içinde: 
A- Türkiye Komünist Partisi adını taşıyan kuruluş Türkiye'de yasal 

olarak kurulabilmelidir. 
B- Politik nedenlerle yurt dışında kalmak durumunda olanların yur· 

da dönebilmelerini ve politik faaliyette bulunabilmelerini sağlaya· 
cak yasal şartlar gerçekleştirilmelidir. 

C- 12 Mart döneminde hüküm giymiş olanlarla Devlet Güvenlik Mah
kernelerince mahkum edilmiş bulunanların mahkumiyetleri bütün 
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak bu hükümlüler özgürlük· 
rine kavuşturutmalıdır. 

0- Siyasi Partiler Kanunu'nun Anayasa'nın özü ve sözüyle önRörme· 
diği ıüm kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri yürürlükten kaldırıl
malıdır. 

7. Anayasa'nın 2. maddesi, Türkiye CumhU1iyetini "milliyetçi" değil 
"milli" bir devlet olarak tanımladığı halde, burjuva iktidarlarının şo
ven milliyetçi bir politika güderek burjuvazinin ve büyük toprak sa· 
hiplerinin egemenliğini ve çıkarlarını korumak, bozuk düzenin sürek
liliğini sağlamak amacıyla Doğu ve Güneydoğu illerinde uygulaya· 
geldikleri ayrımca ve baskıcı ırkçı şoven uygulamalara. kışkırtma ve 
saldırılara son verilmelidir. 

8. A- Devlet daire ve kurumlarında çalışanlardan devlet işlerinin yö· 
neıim ve denetim işlerini görenler dışında kalanlar devleı memu
ru tanımı kapsamından çıkarılarak, bugünkü yapay işçi-memur 
ayrımı ortadan kaldırılmalı, tüm çalışanlarla birlikte 
ma, (Qplu sözleşme ve grev hakları tanınmalı ve kendilerine po
liıik örgüılere üye olma olanağı sağlanmalıdır. 

B- Demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan lo ka vı yasakIan
malıdır; çalışma hayatına ilişkin kanunların, toplu sözleşme ve 
grev haklarının kullanılmalarını zorlaştıran. eıkinliğini azaltan, 
işverene işçiyi dilediği gibi işten çıkarma olanağını sağlayan hü

yürürlükten kaldırılmalıdır. 
C. Genel grev ve dayanışma grevi yasallaştırılmalıdır. Toplu sözleşme 

sağlanmasında gizli oy, açık sayıma dayalı referandum 
tek geçerli yöntem olarak kabul edilmelidir. 

tutarlı ve sonuç verici bir demokrasi mücadelesinin şu dört 
yükselebileceğine işaret etmektedir: 

mücadelesi aynı zamanda emperyalizme karşı mücadele ile bir

mücadelesi anti-demokratik eğilim ue uygulomaların ekonomik 
kurululmasını da hedef almalıdır. 

demokrat olmak, tutarlı demokrasi mücadelesi uermek, bu mücade
yapısının demokratikleştiritmesi için mücadele düzeyine yük
ndür. 

' 

demokratikleşme, özgürlüklerin kısıtlamalardan kurtarılıp geliştiril
mücadelesinin güncel, iuedi gündem maddesidir. 

Bildirgesi, demokrasi mücadelesinin üzerinde yükseleceği temel
ötesinde Parti'nin demokratikleşme görevini nasıl kavradı· 

"sosyalist, ilerici, demokrat, bütün yurtseverlerin birlikte yürü
demokrasi mücadelesinin hedefleri"ni somutlayan bir bölüme 

Partisi 1. Büyük Kongresi, Demokrasi Bildirgesi'nin "Demok
Ortak Platformu" başlıklı bu bölümde belirtilen bütün he

geçerliliklerini ve önemlerini bugün de aynen koruduğunu belirtir. 

II. 
Partisi 1. Büyük Kongresi; ülkemizin içinde bulunduğu güncel 

güç dengesini, demokrasi mücadelesinde atılacak ileri adım. 
emekçi kitleler ile tüm ilericilerin, yurtseverlerin ilericilerin, yurtseverlerin ilericilerin, mücadelelerinin 

önemi gözönüne alarak, önümüzdeki kısa dönem içinde, 
politik demokratikleşmeden yana güçlerin en geniş birlikteliği

bakımından ortak somut hedefler olarak ileri sürülebilecek ta
belirler: 

Tırmanışını Önlemeye Ilişkin Olarak: 

tırmandırma politikasının bir an önce durdurulabilmesi 
seçimlerde güvenliğin sağlanabilmesi için Milliyetçi Ceph� 

durdurulabilmesi 
� 

durdurulabilmesi 

düşürülmeli, AP ile MHP'nin dışında bir seçim hükümeti 
kurulmalıdır. 

silahsız saldırıların, cinayetlerin. toplantı. örgüt ve Parti 
baskınlarının failleri mutlaka bulunmalıdır. Bu 

saptanmasında, tutuklanmasında, yarRI organları önüne getirilmesin
veya ihmalden doğan kusuru bulunan sorumlulardan ve göz 

alınanlara veya tutuklananlara işkence edenlerden hesap sorul

Ülkü Ocaklarının, komandola. . iç ve dış destekleri ve para 
araştırılıp açığa çıkarılmalı, haklarında yasal kovusturma a. 

ve rüşvet iddiaları ve bunlara ilişkin dosyalar yetkili ma
ve organlarca bütün boyutlarıyla incelenip kamuoyuna a
gerekli kovuşturmalar yapılarak sorumlular adalet önüne 

kernelerince mahkum edilmiş bulunanların mahkumiyetleri 
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak bu hükümlüler 
rine kavuşturutmalıdır. 

0- Siyasi Partiler Kanunu'nun Anayasa'nın özü ve 
diği ıüm kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri yürürlükten 
malıdırmalıdır. . 

7. Anayasa'nın 2. maddesi, Türkiye CumhU1iyetini 
"milli" bir devlet olarak tanımladığı halde, burjuva 
ven milliyetçi bir politika güderek burjuvazinin ve 
hiplerinin egemenliğini ve çıkarlarını korumak, bozuk 
liliğini sağlamak amacıyla Doğu ve Güneydoğu illerinde 
geldikleri ayrımca ve baskıcı ırkçı şoven uygulamalara. 
saldırılara son verilmelidir. 

8. A- Devlet daire ve kurumlarında çalışanlardan devlet 
neıim ve denetim işlerini görenler dışında kalanlar 
ru tanımı kapsamından çıkarılarak, bugünkü yapay 
ayrımı ortadan kaldırılmalı, tüm çalışanlarla birlikte 
ma, (Qplu sözleşme ve grev hakları tanınmalı 
liıik örgüılere üye olma olanağı sağlanmalıdır. 

B- Demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan 
malıdır; çalışma hayatına ilişkin kanunların, toplu 
grev haklarının kullanılmalarını zorlaştıran. eıkinliğini 
işverene işçiyi dilediği gibi işten çıkarma olanağını 

yürürlükten kaldırılmalıdır. 
C. Genel grev ve dayanışma grevi yasallaştırılmalıdır. 



KON G RE KARAR LAR ı 
D· Eşit işe eşit ücret kuralı kesin olara!.. uygul,ının.ı l ı ,  ı,..ldIıı VC çocuk 

işçilerin mağduriyetlerine son verilmelidir. K •• dın ve çocuk işçi
lerin özel durumları nedeniyle, sağlıkl.ırınll1 !..urunnMsı , (.III$m<'l 
koşullarının kolaylaştırılması ve cğiıil ip yetişt irilmesi için ötel 
yasal hükümler ve tedbirler gclişıirilll1clidir. 

E· Tüm işç ilere, bilgi ve becerilerini arllr<ıbilmrlcrı, yeıerıeklerini 
geliştirebilmeleri, çalışma hayatında ilerleyehilmelcri içuı egitim 
ve kültürel-sosyal faaliyet olandkl.HI sağlanm,ılıdır. 

F. Iş bulmak üzere yurt dışına göç etmek zorunda bırakılmış işçile
rin bulundukları ülkelerde ve Türkiye'de ekonomik, demokratik, 
politik haklarından yoksun kıl mmalarına son verilmeli, yurda 
döndüklerinde kendilerine iş olanakları yaratılması için tedbirler 
alınmalıdır. 

G- Tarım i ş  yasası bir an önce çıkarıl.ırak gezgin ve geçici işçi ler 
dahil tüm tarım işçileri sosyal sigorta kapsamına alınmalı, emek
!ilikleri güvenceye bağlanmalıdır. Gezgin işçiler elcileri.n aracılı· 
ğından ve soygunundan kurtarılmalıdır. Tarımda istihdam fazlası 
açık ve gizli işsiz nüfusun sanayiye ve diğer işkollarına aktarılması 
için ivedi olarak etkin tedbirler alınmalıdır. 

H- Çalışanların işten çıkarıldıkları veya diğer nedenlerle işsiz kaldık· 
ları hallerde bir güvenceye sahip olabilmeleri için işsizlik' sigortası 
kanunu geciktirilmeden çıkarılmalıdır. 

9. A. Genis köylü kitlelerinin yoksulluk içinde yaşamasında ve toplu· 
mun demokratikleşmesini önlemede önemli etken olan adaletsiz 
toprak dağılımı, topraksız ve az topraklı köylülerin yararlarına uy
gun olarak düzenlenmeli, bu amaçla seçilmiş "pilot bölge"lerde 
değil, ülke çapında hızla uygulanacak köklü, demokratik bir top· 
rak ve tarım reformu yapılmalıdır. 

B. Varolan kooperatifler yöredeki nüfuzlu aile ve kişilerin kontrolün
den kurtarılıp i ç  yapıları ve işleyişleri demokratikleşıirilmcli, yok
sul ve orta köylüler kitlesi kooperatif yönetiminde eıkin duruma 
getirilmelidir. Toprak ve tarım reformu uygulamasıyle yan yana 
devlet yardımları ve kredi kolaylıklarıyla yoksul ve orta köylülerin 
üretim kooperatiflerinde birleşmeleri teşvik edilmeli, ıarım maki· 
neleri ve ileri ıeknikler kullanan üretime geçmeleri sağlanmalıdır. 
Tarım girdileri tek elden devletçe sağlanmalıdır. 

C. Banka kredi fonları üzerinde etkin kontrol ve denetim saRianarak, 
kredi dağılımı yoksul ve orta köylüler lehine yeniden düzenlenme
li, her ne nam ve ad altında ve kimleree alınıyor olursa olsun, so
nuçta tefecilikte kullanılan ve milyarları bulan krediler mutlak su
rette kesilmelidir. 

10. Demokrasiye yönelen en büyük tehlike, anti-demokraıik eğilim ve bas· 
kıların temel kaynağı emperyalizm ve büyük tekelci sermayedi r, Bu en 
gerici güçlerin egemenliğinin yokedilmesinin yolu ancak işçı ve emek
çi sınıfların iktidarında köklü devletleştirmelerle açılabilir. Bununla 
birlikte, varolan koşullarda da emekçi halk yığınlarını ezen büyük ser· 
maye tahakkümünün sarsılması, toplum hayatının lüm alanlardaki C i 
kiniii inin bir ölçüde de olsa k.ırılması mümkündür. Tekelci faaliyeılere 
karşı kullanılabilecek yasal olanaklardan yararlanılmalı, yeni ve eıkin 
yasalar çıkartılmalıdır. Büyük tekelci sermaye kuruluşları en )ıkı bir 
biçimde deneılenmeli, bunun için özel kurumlar oluşturulmalı, hüyük 
tekelci kuruluşlarla devleı işletmeleri arasındaki kamu fonlarının yag
malanmasına dayanan ortaklık ve işbirliğine son verilme l ı ,  etkin bir 
vergi denetimi sağlanmalıdır. 

I L .  Sosyal Sigortaı". Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur birleşıırı lcrek 
üye t,ıh,ınının yöneıim ve denetime eıkin bir �ekilde kaııldığı bir tek 
susYdl gUvenlik sisıemi olu şturulma·lıdır. Diğer kurumların özel sosYdl 
güvenlik sandıkları, hirikmiş ronl.ın ve bu fonların işleıilmesinden elde 
edilmiş k.llMıçlanyl.ı birlikte bu sısteme k.ııılmalıdır. OYAK , MEYAK 
ve IdSdrlan,ln j Y A K ,  urdu kadrolJrınl, hürokr.ı!>iyi ve işçi  sendikalarını 
sandyi ve ticaret .ılanl,ırma suk.ır.ık hu yoldan hu eıkin ıoplum kesim· 
lerin; kapit.ı l i ı m  ve cmperya li/mle u/ltlştırma ve hüıünleştirme �irı
şimieri oldugund.ın,OYAK ve MEYAK ldsfiye edilmciı, QYAK tesisle
ri devleıleşt;rilmclı, iYAK'tan vazgeçilmelidir. 

1 2. A. Askeri hizmet stiresi kıs,ı h ı l malıdır. 
8. Asker a i lelerıne yardım lum er ve erbaş ailelerini kapsamalı ve yar

dımlar asgarı ücreı esas almarak devlet büıçesinden karşıIanmalı
dır. 

C. Askeri birlikler işçilerin, köyllilı'rin ve gençligin demokr,lılk/cko· 
nO"]i k  IMk ve özgürlükler için verdikleri mücadeleyi hastı rm.ıkıa 
kullanılmamdlıdır. 

1 3 .  Egitim ve ögretim demokraıikleşıirilmelı, h i l imsel ıemelc otunulm,ılı· 
dır. 
A .  Orta ve yüksek öğret i m  kurumları ve öğrencileri faşist, şeriaıçı en 

azından gerici baskı altmda tuımak ve yeIJi kuşaklar! bu düzeyde 
şartlandırmak amacıyla yürütülen çeşitli  uygu lanM'lard, okullarda, 
fakültelerde ve öğrenci yurtlarında Cdn güvenligini ve gençlerin 
öğretim ve eğiıim görme hak ve özgürlüklerini yok eden saldırılara, 
cinayeılere, ayırım gözeten işlemlere son verilmelidir. 

B. Ytiksek okul ve üniversiıelerin demokraıikleşıiri lmesi için yöneıi
ciler seçimle göreve gelmeli ve bu seçimlere öğreıim üyeleriyle 
asistan, okutman ve öğrenci temsilcileri de katılmalıdır. Ayrıca bu 
kurumlarda görev yapan işçi,  memur ve ö:eki çalışanların kurum 
yönetimine k.!tılmaları sağlanmdlıdır. 

C. Kimi üniversitelere ilişkin özel kanunlar yürürlükten kaldınlar.ık 
tüm üniversiteler ,ıynı kanuna bağldnmalıdır. Üniversiıeler k.ınu
nundan anti·demokratik maddeler çıkarılmalı, gerçek üniversia' 
özerkliği sağlanmalı, öğretim üyelerinin poliıik haklarına �eıiril('n 
kısıtlamalar kaldırılmalı, öğrencilerin yüksek okul vr fakülırlerde 
serbestçe örgütlenebilmeleri ve yüksek okul vey,' fakülıe ve üniver. 
site yönetimine ögrenci temsilcilerinin etkin biçi mde katıimdiarı 
sağlanmalıdır. 

D. Iık ve orla öğretim kurumlarında da yöneticiler öğretim k,ıdro�u· 
nun oylarıyla göreve gelmeli ve özellikle orla öğretim kurumlarıı�
da yöneıim karşısında öğrencilen temsil edetek, sorun ve istekle· 
ri�i bildirecek, okul içı yaşamın düzenliligininsağlanm.ısınd.ı y,ır
dımcı ol.ıcak okul öğrenci Ör.ı;ıÜtleri kurulmalıdır. 

E. ilk ve orU ögreıim ders programları ve ki t,ıpları bilimsel ıemdlere 
dAy.dl, ıoplumsal gelişmenin gereklerine cevap verecek ruu'lıkıe 
h.ılırl.mmalı ve i>ğreımenlerin demukr.ıı ik kiı l(' ör�iııü Iı'ımılcı lt'ri 
eıkin hir biçimde hu h,llIr1anış.ı k,1I 1 1 1ll,I1ıdır. 

F .  Eğiıim ul,ın,ıkları b;ıkılıund.lIl okUliM Masmd.ıki f,H klıll:"I,lr k.ıldı
rılmalı, herkese eşit kuşu ll,ırda uk um.1 III,III,lgl " ıgl,ıııııı,ılıdır. (��'
ce eğiıimi ve üretimle btitiinlcşmiş mı'kıupl,ı t'':: t l l /ll y,I)).!Hl vı' �'I' 
kin olarak uygulanmdlıdır. 

-

Iş bulmak üzere yurt dışına göç etmek zorunda bırakılmış işçile
bulundukları ülkelerde ve Türkiye'de ekonomik, demokratik, 

haklarından yoksun kıl mmalarına son verilmeli, yurda 
kendilerine iş olanakları yaratılması için tedbirler 

bir an önce çıkarıl.ırak gezgin ve geçici işçi ler 
işçileri sosyal sigorta kapsamına alınmalı, emek

güvenceye bağlanmalıdır. Gezgin işçiler elcileri.n aracılı· 
soygunundan kurtarılmalıdır. Tarımda istihdam fazlası 

işsiz nüfusun sanayiye ve diğer işkollarına aktarılması 
etkin tedbirler alınmalıdır. 

işten çıkarıldıkları veya diğer nedenlerle işsiz kaldık· 
güvenceye sahip olabilmeleri için işsizlik' sigortası 

geciktirilmeden çıkarılmalıdır. 

kitlelerinin yoksulluk içinde yaşamasında ve toplu· 
demokratikleşmesini önlemede önemli etken olan adaletsiz 

dağılımı, topraksız ve az topraklı köylülerin yararlarına uy
düzenlenmeli, bu amaçla seçilmiş "pilot bölge"lerde 

çapında hızla uygulanacak köklü, demokratik bir top· 
reformu yapılmalıdır. 

kooperatifler yöredeki nüfuzlu aile ve kişilerin kontrolün
i ç  yapıları ve işleyişleri demokratikleşıirilmcli, yok
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ölçüde de olsa k.ırılması mümkündür. Tekelci faaliyeılere 
abilecek yasal olanaklardan yararlanılmalı, yeni ve eıkin 

çıkartılmalıdır. Büyük tekelci sermaye kuruluşları en )ıkı bir 
deneılenmeli, bunun için özel kurumlar oluşturulmalı, hüyük 

devleı işletmeleri arasındaki kamu fonlarının yag
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fakültelerde ve öğrenci yurtlarında Cdn güvenligini ve 
öğretim ve eğiıim görme hak ve özgürlüklerini yok eden saldırılara, 
cinayeılere, ayırım gözeten işlemlere son verilmelidir. 

B. Ytiksek okul ve üniversiıelerin demokraıikleşıiri lmesi için 
ciler seçimle göreve gelmeli ve bu seçimlere öğreıim 
asistan, okutman ve öğrenci temsilcileri de katılmalıdır. 
kurumlarda görev yapan işçi,  memur ve ö:eki çalışanların 
yönetimine k.!tılmaları sağlanmdlıdır. 

C. Kimi üniversitelere ilişkin özel kanunlar yürürlükten kaldınl
tüm üniversiteler ,ıynı kanuna bağldnmalıdır. Üniversiıeler 
nundan anti·demokratik maddeler çıkarılmalı, gerçek 
özerkliği sağlanmalı, öğretim üyelerinin poliıik haklarına 
kısıtlamalar kaldırılmalı, öğrencilerin yüksek okul vr fakülırlerde 
serbestçe örgütlenebilmeleri ve yüksek okul vey,' fakülıe 
site yönetimine ögrenci temsilcilerinin etkin biçi mde katıimdiarı 
sağlanmalıdır. 

D. Iık ve orla öğretim kurumlarında da yöneticiler öğretim 
nun oylarıyla göreve gelmeli ve özellikle orla orla öğretim öğretim kurumlarıı�
da yöneıim karşısında öğrencilen temsil edetek, edetek, sorun 
ri�i bild irecek, okul içı yaşamın düzenliligininsağ lanm.ısınd.ı 
dımcı ol.ıcak okul öğrenci Ör.ı;ıÜtleri kurulmalıdır. 

E. ilk ve orU ögreıim ders programları ve ki t,ıpları bilimsel
dAy.dl, ıoplumsal gelişmenin gereklerine cevap verecek 
h.ılırl.mmalı h.ılırl.mmalı h.ılırl. ve i>ğreımenlerin demukr.ıı ik kiı l(' ör�iııü Iı'ımılcı
eıkin hir biçimde hu h,llIr1anış.ı k,1I 1 1 1k,1I 1 1 1k, ll,I1ıdır. 

F .  Eğiıim ul,ın,ıkları b;ıkılıund.lIl okUliM Masmd.ıki f,H klıll:"I
rılmalı, herkese eşit kuşu ll,ırda uk um.1 III,III,lgl " ı" ıgl,ıııııı,ılıdır. gl,ıııııı,ılıdır. 
ce eğiıimi ve üretimle btitiinlcşmiş mı'kıupl,ı mı'kıupl,ı mı t'':: t l l /l:: t l l/ll y,I)).!Hl 
kin olarak uygulanmdlıdır. 



Dış Politikaya Ilişkin Olarak: 

14. Kıbrıs sorununun ABO'nin dayanığı bir plana göre ve onun arabulucu
luğu ile bir çözüme kavuşturulması girişimleri, Ada'nı" hukuk düze
yinde federatif bir devlet görünümü altında fiili taksimini, Doğu Akde
niz ve Ortadoğu'nun ABD tarafından kontrol ve tehdit altında tutula
bilecek bir üs haline getirilmesini ve bunun sonucu olarak da Türkiye
nin ABD emperyalizmine ve NATO'ya daha da bağımlılaştırılmasını 
öngörmektedir. Bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağla"
tısızlığı uluslararası ,2aranti altına alınmış, bu garanti altında tüm ya
bancı üs ve askerlerden arınmış ve kendisi de askersizleştirilmiş, her iki 
toplumun iç yönetimlerinin demokr.ı.tikleştirildiği, emekçi halk kitle
lerinin topluluk ve merkezi devlet yönetimlerinde söz ve karar sahibi 
olabildiği ve eşit şartlar altında kardeşçe, uyumlu bir biçimde yaşaya
bildiği bir Kıbrıs devletinin oluşturulması, hem KıbrısTürk ve Rum top
luluklarının. hem de Türkiye ve Yunanistan'ın hak ve çıkarlarına, Ak· 
deniz ve Ortadoğu'nun güvenliğine ve dünya barışına en uygun çözüm 
biçimidir. Kıbrıs sorunu bu i lkeler çerçevesinde çözüme kavuşturul· 
malıdır. 

15. Ege sorunu Türkiye ve Yunanistan'ın çıkar ve haklarını karşılıklı koru· 
yacak ve Ege'yi uluslararası trafiğe açık iutacak bir çözüme barışçı 
yoldan kavuşturulmalıdır. Oniki Ada, Yunanistan tarafından askeri te· 
sisler kaldırılarak yeniden silahsız la ndırı Imalı ve Türkiye'de bu adalar 
üzerinde hak iddia edici yayın ve eğilimlere son verilmelidir. 

16. Ulusal ba�lmsızJığın gerekleri açısından temel çözüm Türkiye'nin NA
TO'dan çıkması olmakla birlikte,bugün gündemde olan ABD ile yapıl· 
mış ikili askeri anlaşma TBMM'nce reddedilmeli, silahlı kuvvetler silah 
araç ve gereç bakımından ABO'ye bağımlı olmaktan çıkarılmalı, NA
TO stratejisine göre değil, yalnızca yurt savunmasına göre yeniden ör· 
gütlenmelidir. 

17. Türkiye'nin kalkınmasını, sanayileşmesini engelleyici, çıkarlarını zede· 
leyid niteli�i artık tüm açıklığı ile ortaya çıkmış bulunan AET·Türki
ye Ortaklık Andıaşması feshedilmeli, bunun yerine AET ile ikili. tica· 
ret anlaşmaları yapma yoluna �idilmelidir. 

18. Sovyetler Birliği'yle ortaklaşa hazırlanmış bulunan siyasal işbirliği bel· 
gesi bir an önce imzalanmalı ve bölgedeki tüm komşu devletlerle dost· 
luk ve saldırmazlık anlaşmaları yapılmalıdır. 

III. 
Parlinin Özgün Görevlerine Ilişkin Olarak: 

1. A. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi ; bu kararların ikinci 
bölümünde belirtilen talep ve mücadele hedeflerinin gerçekıeştiril· 
mesi için lıütün demokratik güçlerin en geniş birlik ve dayanışma 
içinde mücadelesini gerekli görür; bunun gerçekıeştirilmesi için el· 
den gelen çabayı göstermek üzere Parti organlarını ve tek tek bü
tün üyelerini görevli kılar. 

B. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; buna bağlı olarak, 
ulusal bağımsızlığın ve ülkenin demokratikleştirilmesinin gerekleri 
açısından hareketle, ikinci bölümde ortaya konan hedefler ve bun
lara ilişkin görüş ve çözüm önerileri çerçevesi içinde ortak bir 
platform üzerinde anlaşarak/emperyalizme ve faşizme ka;şı güç ve 
işbirliği yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrıda bulunur. 

2.  A. Türkiye Işçi Partisi Birind"Büyük Kongresi; Türkiye işçi sınıfının 
sendikal hareketini burjuvazinin belirlediği sınırlar içinde tutmaya 
çalışan sınıf uzlaşmacıhğı anlayışını reddeder; bu anlayışı etkisiz· 
leştirmek ve giderek sendikal hareketten bütünüyle tasfiye etmek 
için mücadeleye devam edeceğini belirtir. 

B.  Türkiye işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; ilerici sendikal hare
keti yörüngesinden sapıırarak,onun burjuvazinin belli bir kesimi
nin yedeğine alınması sonucunu doğuracak her türlü akım ve gö· 
rüşlerle ödünsüz olarak mücadele azmini teyid eder. 

3. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi ; tarım işçileri ile işçi sınıfı-
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nın baş müttefiki yoksul köylüler içinde Parti hareketinin gelişip güç
lendirilmesini, ayrıca bu kesimlerin ekonomik, demokratik çıkar ve ta· 
lepleri doğrultusunda örgütlendirilip mücadeleye katılmalarını sağla.· 
mak görevine partililerin önemle dikkatini çeker. 

4. A. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; öğretmen, teknik ele
man, memur ve benzeri emekçi kesimlerin demokratik kitle örgüt· 
lerini güçlendirip geliştirmek doğrultusunda yoğun çaba gösteril
mesini, bu kesimler arasında Partinin saygınlığının artırılmasını ve 
çalışanların birliğini parçalayıcı akımlarla mücadele edilmesini 
Partililerin önemli görevi sayar. 

B. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; toplumsal yaşamın 
her alanında süren bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadele· 
sinin gerekleri açısından, gençliğin örgütsel dağınıklık içinde ol· 
duğunu ve bu durumun olumsuz etkilerini tesbit ederek; tüm 
emekçi sınıflardan gençler içinde Parti'nin yönlendirici ağırlığını 
artırma ve bu yönlendinneyi özellikle yığınsal ve etkin demokra· 
tik örgütlenmelere dönük olarak geliştirme yotunda Partilileri gö
revli kılar. 

5. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi ; işçi lerin yoğun bulundu· 
ğu kentler ve bölgelerde Parti örgütlenmesinin temel taşlarının atılmış 
bulunduğunu göz önüne alarak, bu yörelerde örgüt yapısının geliştiri. 
lip güçlendirilmesi, daha üst düzeye çıkarılması ve henüz kurulmamış 
olan yerlerde yeni örgütler kurulması ihmal edilmeksizin kırsal alanda 
1976 yazında başlatılmış olan örgütlenmenin genişıetilmesini ve etkin
leştirilmesini gerekli sayar. 

6. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; bugün Parti'ye kayıtlı bin
lerce üyeden oluşan sağlam kadro ve bilimsel sosyalist ilkelere dayalı 
olarak bu üyeler eliyle kurulmuş aynı sağlamlıktaki Parti yapısını göz 
önünde tutarak, proletaryanın Parti içinde ağırlıkla yer alması gerekti· 
ğini bir an hatırdan çıkarmaksızın,bilinçli, öncü ve mücadeled yeni 
üyeler kazanarak üye sayısını kısa sürede bugünkünün birkaç katına 
,yükseltmeyi önıörur. Ayrıca kadın üye kazanımının arttırılması ve Par· 
ti'de kadın üye oranının daha yükseltilmesi gereğinin önemine dikkati 
çeker; öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışma ekiplerini 
özellikle görevlendirir. 

7. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin mümkün olan en geniş kitleleri kavrayabilme· 
si, ilerici, yurtsever, demokrat güçlerin desteğini kazanabilmesi için ge· 
rekli politik esneklikle, işçi sınıfı ideolojisinin büyük bir titizlik içinde 
ve hiç bir ödün verilmeksizin savunulmasını ayrılmaz bir bütün olarak 
görür. 
Türkiye lşçi .Partisi Birinci Büyük Kongresi; sosyal demokrat harekete 
ve küçük burjuva çizgilere karşı tutumunu .. bu politik·ideolojik akım
ların ikili niteliğini gözönüne alarak belirler. Sınıf mücadelesi gerçeğini, 
işçi sınıfının öncü, devrimci rolünü reddeden, sık sık emperyalizmle ve 
büyük burjuvaziyle uzlaşma eğilimlerini açığa .vuran bu akımları ba
ğımsızlık ve demokrasi yolunda daha tutarlı, kararlı konumlara. çeke· 
bilmek amacıyla elden gelen çabayı gösterirken, bu akımların işçi ve 
emekçi sınıflar üzerindeki olumsuz etkilerini kırmak için kesintisiz bir 
mücadele verilmesi gerekliliğini vurgular. 

Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; maoculuğun ve goşizmin 
yalnız sosyalist hareket bakımından değil, tüm ilerici gelişmeler açısın
dan taşıdığı zararlı, yıkıcı etkilerine karşı kesin bir tavır alma ve mücade· 
le verme zorunluluğuna bir k'ere daha işaret eder. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da süregelen şoven politika ve uygulamalara karşı demokratik 
mücadelenin başarıya ulaşabitmesin;n, ancak işçi sınıfının bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak sür· 
dürülmesiyle mümkün olabileceğini belirtir. 

Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi ; her türlü "sağ" ve "sol" 
sapmalara karşı derin bir sorumluluk içinde sürdürdüğü mücadelenin 
artan başarılar kazanacağına olan inancını belirtir. 

ABD emperyalizmine ve NATO'ya daha da bağımlılaştırılmasını 
öngörmektedir. Bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağla"
tısızlığı uluslararası ,2aranti altına alınmış, bu garanti altında tüm ya

üs ve askerlerden arınmış ve kendisi de askersizleştirilmiş, her iki 
toplumun iç yönetimlerinin demokr.ı.tikleştirildiği, emekçi halk kitle

topluluk ve merkezi devlet yönetimlerinde söz ve karar sahibi 
olabildiği ve eşit şartlar altında kardeşçe, uyumlu bir biçimde yaşaya

bir Kıbrıs devletinin oluşturulması, hem KıbrısTürk ve Rum top
luluklarının. hem de Türkiye ve Yunanistan'ın hak ve çıkarlarına, Ak· 

ve Ortadoğu'nun güvenliğine ve dünya barışına en uygun çözüm 
biçimidir. Kıbrıs sorunu bu i lkeler çerçevesinde çözüme kavuşturul· 
malıdır. 

sorunu Türkiye ve Yunanistan'ın çıkar ve haklarını karşılıklı koru· 
ve Ege'yi uluslararası trafiğe açık iutacak bir çözüme barışçı 
kavuşturulmalıdır. Oniki Ada, Yunanistan tarafından askeri te· 

kaldırılarak yeniden silahsız la ndırı Imalı ve Türkiye'de bu adalar 
üzerinde hak iddia edici yayın ve eğilimlere son verilmelidir. 

ba�lmsızJığın gerekleri açısından temel çözüm Türkiye'nin NA
TO'dan çıkması olmakla birlikte,bugün gündemde olan ABD ile yapıl· 

ikili askeri anlaşma TBMM'nce reddedilmeli, silahlı kuvvetler silah 
ve gereç bakımından ABO'ye bağımlı olmaktan çıkarılmalı, NA

stratejisine göre değil, yalnızca yurt savunmasına göre yeniden ör· 
gütlenmelidir. 
Türkiye'nin kalkınmasını, sanayileşmesini engelleyici, çıkarlarını zede· 

niteli�i artık tüm açıklığı ile ortaya çıkmış bulunan AET·Türki
Ortaklık Andıaşması feshedilmeli, bunun yerine AET ile ikili. tica· 
anlaşmaları yapma yoluna �idilmelidir. 

Sovyetler Birliği'yle ortaklaşa hazırlanmış bulunan siyasal işbirliği bel· 
bir an önce imzalanmalı ve bölgedeki tüm komşu devletlerle dost· 

saldırmazlık anlaşmaları yapılmalıdır. 

III. 
Parlinin Özgün Görevlerine Ilişkin Olarak: 
Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi ; bu kararların ikinci 
bölümünde belirtilen talep ve mücadele hedeflerinin gerçekıeştiril· 
mesi için lıütün demokratik güçlerin en geniş birlik ve dayanışma 
içinde mücadelesini gerekli görür; bunun gerçekıeştirilmesi için el· 
den gelen çabayı göstermek üzere Parti organlarını ve tek tek bü
tün üyelerini görevli kılar. 
Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; buna bağlı olarak, 
ulusal bağımsızlığın ve ülkenin demokratikleştirilmesinin gerekleri 
açısından hareketle, ikinci bölümde ortaya konan hedefler ve bun
lara ilişkin görüş ve çözüm önerileri çerçevesi içinde ortak bir 
platform üzerinde anlaşarak/emperyalizme ve faşizme ka;şı güç ve 
işbirliği yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrıda bulunur. 
Türkiye Işçi Partisi Birind"Büyük Birind"Büyük Birind Kongresi; Türkiye işçi sınıfının 
sendikal hareketini burjuvazinin belirlediği sınırlar içinde tutmaya 
çalışan sınıf uzlaşmacıhğı anlayışını reddeder; bu anlayışı etkisiz· 
leştirmek ve giderek sendikal hareketten bütünüyle tasfiye etmek 
için mücadeleye devam edeceğini belirtir. 
Türkiye işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; ilerici sendikal hare
keti yörüngesinden sapıırarak,onun burjuvazinin belli bir kesimi

mesini, bu kesimler arasında Partinin saygınlığının 
çalışanların birliğini parçalayıcı akımlarla 
Partililerin önemli görevi sayar. 

B. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; 
her alanında süren bağımsızlık, demokrasi 
sinin gerekleri açısından, gençliğin örgütsel 
duğunu ve bu durumun olumsuz etkilerini 
emekçi sınıflardan gençler içinde Parti'nin 
artırma ve bu yönlendinneyi özellikle yığınsal 
tik örgütlenmelere dönük olarak geliştirme 
revli kılar. 

5. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi ; 
ğu kentler ve bölgelerde Parti örgütlenmesinin 
bulunduğunu göz önüne alarak, bu yörelerde 
lip güçlendirilmesi, daha üst düzeye çıkarılması 
olan yerlerde yeni örgütler kurulması ihmal 
1976 yazında başlatılmış olan örgütlenmenin 
leştirilmesini gerekli sayar. 

6. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; bugün 
lerce üyeden oluşan sağlam kadro ve bilimsel sosyalist 
olarak bu üyeler eliyle kurulmuş aynı sağlamlıktaki 
önünde tutarak, proletaryanın Parti içinde ağırlıkla 
ğini bir an hatırdan çıkarmaksızın,bilinçli, 
üyeler kazanarak üye sayısını kısa sürede bugünkünün 
,yükseltmeyi önıörur. Ayrıca kadın üye kazan
ti'de kadın üye oranının daha yükseltilmesi gereğ
çeker; öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi 
özellikle görevlendirir. 

7. Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; 
sosyalizm mücadelesinin mümkün olan en geniş 
si, ilerici, yurtsever, demokrat güçlerin desteğini 
rekli politik esneklikle, işçi sınıfı ideolojisinin 
ve hiç bir ödün verilmeksizin savunulmasını ayrılmaz bir 
görür. 
Türkiye lşçi .Partisi Birinci Büyük Kongresi; 
ve küçük burjuva çizgilere karşı tutumunu .. 
ların ikili niteliğini gözönüne alarak belirler. Sınıf 
işçi sınıfının öncü, devrimci rolünü reddeden, 
büyük burjuvaziyle uzlaşma eğilimlerini açığa 
ğımsızlık ve demokrasi yolunda daha tutarlı, 
bilmek amacıyla elden gelen çabayı gösterirken, 
emekçi sınıflar üzerindeki olumsuz etkilerini 
mücadele verilmesi gerekliliğini vurgular. 

Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi; 
yalnız sosyalist hareket bakımından değil, tüm 
dan taşıdığı zararlı, yıkıcı etkilerine karşı kesin bir 
le verme zorunluluğuna bir k'ere daha işaret eder. 
Anadolu'da süregelen şoven politika ve uygulamalara karşı 
mücadelenin başarıya ulaşabitmesin;n, ancak 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ayrılmaz 
dürülmesiyle mümkün olabileceğini belirtir. 



GUe Görevler ESiğinde 
Adım 

-

GUelU 
METIN ÇULHAOOLU 

Türkiye Işçi Partisi'nin 1 Büyük Kongresi, geçti
Aimiı hafta yapıldı. Kongre ile ilgili izlenimlerı Vü· 
RüYüŞ'ü" di�er sayf 'arında yer alıyor. Ancak bun
ların arasında iki belirgin yöne dikkat etmek gereki
yor. Birincisi, parti hareketine inananlar, bağlanan!ar
la ilgili. Oye ya da sempatizan, parti hareketine bağ
lananlar, Büyük Kongre'yi büyük bir kıvanç ve mutlu
luk!a izlediler. Parti hareketine güvenenler, yoğun ve 
yorucu bir dönemin somut üıi.inlerini izlerken kıvanç 
ve mutluluk içindeydiler. Şimdi, bu kıvanç ve mutlu
lukı .. bilenmiş olarak yeni ve daha güç görevlerin üze
rine yürüyecekler. 

HAYATIN YARATICILliil UNUTULMAMAlı 

Kongreye ilişkin izlenimler açısından ikinci yön de 
şu: TIp kongresi, bazıları için de şaşırtıcı. oldu. ilgi 
ve kalabalığa şaşırdılar. Bilinç ve disipline şaşırdılar. 
Ortalıkta "listeler" göremedikleri için şaşırdılar. 

Şaşıranıar, parti hareketinin karşısında ya da ona 
düşman olanlar. Ancak niçin şaşırdıkları konusunda 
net olmak gerekiyor. Bunun için önce şunu bilmek 
zorunlu: Türkiye işçi Partisi'ne düşman ya da karşıt 
oluşun özünde her zaman, parti kavramını kavrayarna· 
mak önemli bir yere sahip. Şaşkınllğın biçimi ''TIP'in 
nasıl olup ta bunca insanı, böyle bir disiplin içinde ve 
böyle bir bilinç düzeyinde bir araya getirebildiği" so· 
rusunda ortaya çıkıyor. Ancak öz, bundan daha fark· 
lı. Şaşkınllğın asıl özü, parti kavramını yeterince Ö 
zümleyememek. Oüşmanlık ya da karşıtlık, hangi 
"ideolojik" görünümü alırsa alsın, özünde, parti kavra· 
mına olan inançsızlığı, partiye olan güvensizliği, kimi 
"parti" deneylerinin yarattığı' bezginlik ve umutsuz· 
luğu taşıyor. Parti ile "parti" arasındaki farkın sergi· 
lenmesi, kimileri için uyarıcı olduğu kadar şaşırtıcı 
da oluyor. 

Parti kavramını yeterince özümleyebilmek, ancak 
parti ile hayat arasındaki bağları kavramakla mümkün. 
Öncelikle bilinmesi gereken, Partinin yaşayan, gelişen 
canlı bir organ olduğu. Buna bağlı olarak ortaya Çı' 
kan diğer bir sonuç da şöyle: Partiyi besleyen, güçlen· 
diren temel unsur, partinin ve partililerin öznel yete
nekleri ile birlikte, toplumun nesnel gelişmesi. Bu nes· 
nel gelişmenin ortaya çıkardığı gereksinimler. 

Bunu unutanlar, unuttukları için de şaşıranlar şöy· 
le düşündüler: Türkiye Işçi Partisi 12 Mart döneminde 
ağır bir darbe yememiş miydi? "Sürükleyici" kadrola· 
rının önemli bir bölümünü şu ya da bu nedenle yitir· 
memiş miydi? Yazar, çizer, örgütleyici ve konuşma· 
cılarının önemli bir bölümü yeni partileşme hareketi· 
nin dışında kalmamış mıydı? Hatta şimdi partiye kar· 
Şı değil miydiler? 

Hayatın yaratıcılığı konusunda kuşkulu olanlar, 
hayatın yaratıcılığı ile partileşme arasındaki ilişkileri 
göremeyenler, hep bunları düşünüp bunları sordular. 
Hayatı unuttukları için şunları da unuttular: 12 Mart 
dönemini izleyen nitel sıçramanın ürünü olan örgüt 
açlığı içinde bulunan işçileri unuttular. Sosyalizm öz· 
lemi içindeki işçileri unuttular. Hayatla bağlarını ko· 
parmadıkları, sosyalist mücadeleye olan inanç ve bağ· 
Iılıklarının ö,nüne başka hiç bir "kaygı"yı koymadık· 
ları için deneyimleriyle gençleşen parti yöneticilerini 
unuttular. Geçmişin dersleriyle parti okulu içinde 
yoğrularak gelişen, her türlü yükü sızlanmadan kaldı· 
rabilen, partililikleri sayesinde öğrenciliklerini aşan 
gençleri unuttular. Bunun için şaşırdılar. 

GÜç, AMA KAÇıNıLMAZ GöREVLER 

Parti ile hayat arasında canlı, kopmaı bağlar var. 
Bu bağları görebilmek, her sosyalist için büyük bir zo
runluluk. En bil$ta partililer için. Çünkü partililer, 
" şaşırmamak" la yetinemezler. Geçmiş dönemin kaza· 

-

TüRKIYE ıŞÇı PARTISI i .  BüYüK KONGRESI,  NITElıCı ILE, ALDıCı KA
R A R LA R LA PARTININ K U R U L U Ş UNDAN BU YANA ALDıCı MESAFEYı' AlTI
Ci  ADıMLA R ı  VURGULARKEN, DICER YANDAN DA ıŞÇı SıNıFı H A R EKETI
NIN öNüNDEKI DEVASA SOR UNLA R I ,  OMUZLANMASı GEREKEN SAYıSıZ 
GöREVI VURGU LUYOR . 

nımlarının ve birikiminin kanıtlanması, geçmiş döne· 
min öğrettiklerini hazmedilmesi, partililer için gerek· 
li. Ancak kendi başına yeterli değiL. Partililerin bun· 
dan öte görevleri var. Bu görevleri yerine getirebilmek 
için, parti ile hayat arasındaki bağları daha kapsamlı, 
daha boyutlu ve en önemlisi yalnızca o güne kadar alı
nan mesafe açısından değil, geleceğin görev ve hedef· 
leri açısından kurmak gerekiyor. 

Büyük Kongre'de delege Reşat Kadayıfçılar belirt· 
ti: Türkiye'de, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinin nesnel birikim ve temelleri ile bu müca· 
delenin sürdürücüsü olan örgütün öznel gücü arasında 
önemli bir fark var. Parti hareketinin, partili mücade· 
lenin özü, bu farkın giderek daha büyük ölçülerde ka
patılmasına dayanıyor. 

Bu, dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her ye
rinde, en güçlüsünden en güçsüzüne kadar, bütün işçi 
sınıfı partileri aynı sorunla karşıkarşıya. Bütün işçi sı· 
nıfı partileri, gelişmelerinin motoru olacak şekilde bu 
farkı kapatmaya çalışıyorlar. Öznel güçlerini, giderek 
daha geniş toplumsal kesimleri kapsayacak, mevcut 
birikimin giderek daha büyük bir bölümünü parti ha· 
reketi doğrultusunda kanalize edecek biçimde artır
maya çalışıyorlar. 

Türkiye işçi Partisi'nin önündeki güç ama kaçınıl
maz görev de bu. 1 Büyük Kongre, bu görevin omuz· 
Ianması yolunda partinin yeni bir açılım içine girece
ğini vurguluyor. , Büyük Kongre'yi değerlendirirken 
kavranması gereken temel noktalardan biri bu. 

TEORI iLE PRATliiiN BÜTÜNLEŞTiiii 
PLATFORM 

Ancak bundan önce, geçmişle ilgili somut bir ör· 
nek vermek gerekiyor: Parti, teori ile pratik arasındaki 
bütünleşmenin sağlanabileceği tck platform. Türkiye 
Işçi Partisi, sınıf sendikacılığı konusunda bilimsel ve 
tutarlı itkelerle yola çıktı. Bu ilkelerle, örgütlenme 
bekleyen işçi sınıfı tabanına yöneldi. Bu ilkeleri sen· 
dikal alanda hayata geçirmeye çalıştı. Bu pratik faali· 
yet sırasında, DiSK üst yönetiminin engellemeleri ile 
karşılaşıldı. Parti, bu pratikten hareketle, genelde sı
nıf sendikacılığı, özelde OiSK üst yönetiminin konu
mu üzerine teorik açıklamalara da kavuştu. Bir başka 
deyişle pratik, partiyi temel ilkelerin de ötesinde, so
mut veri ve koşullardan hareketle yaratıcı olmaya zor· 
ladı. Yaratıcılık, üriinlerini getirdi. Şimdi, bu üriinler 
partinin tüm üyelerince benimsenmiş ve özümsenmiş 
bulunuyor. Kongre'de SÖ1 alan delegelerin hemen he· 
men tümünün DISK üst yönetiminin tutumu ile ilgili 
özel ve pratik bilgilerini, teorik çözümleme ve hedef
lerle bütünleştirebilmeleri, partinin işçi sınıfı içinde 
kökleşmesi .lçl5ından en büyük güvenceyi oluşturu· 
yor. Teori ve pratik arasındaki bu bütünleşme tek 
doğru yolu ortaya çıkarıyor: B ilimsel sosyalist ilkele
lerin 5endikal planda hayata geçirilmesi için işçi sını
fının bilinçli ve kararlı bir şekilde çalışmak. 

Bu, geçmişle ilgili ve geleceğe yönelik açıklıklara 
bir örnek. Ancak gelecel de ilgili başka noktalar da 
var. Türkiye'nin nesnel koşulları, örgütlenme bekle
yen birikimin boyutları, işçi sınıfı içinde kökleşme
nin yanısıra, partinin toplumun her ke5imine hem de 

. . 

aynı süreç içerisinde yaklaşma5ını gerektiriyor. Büyük 
Kongreye 5unulan Merkez Yönetim Kurulu Çalışma 
Raporu bunu şöyle dile getiriyor: " . . .  işçi sınıfının 
yoğun olduğu sanayi bölgelerinde PMti yapısını geliş
tirip güçlendirmeyi ihma!'etmeksizin Batıdan Dojtuya 
kırsal alanda başlatılmış olan örgütlenmenin geliştiril· 
mesini, işçi sınıfının baş müttefiki yoksul köylüler 
için de hareketin geliştirilip güçlendiriimesini sağla
mak zorundayız. Bunlarla beraber toplumun en dina· 
mik, hareketli ögeleri arasında bulunan gençlik kesimi 
içinde Partimizin taraftar ve üye s<ıyısını artırmak, 
kentlerin emekçi sınıfları ve toplumun diğer hareketli 
katmanları olan öğretmen, teknik eleman, memur ör· 
gütlerinin geliştirilip güçlendirilnıesine yardımcı ol· 
mak, ülkenin egemen sınıflarının ayırıcı bölücü, bas· 
kıcı politikasını önlemek ve ülkenin demokratikleş
�esini sağlamak üzere, değişik katmanlardan bu mü· 
cadeleye yatkın herkesi ve her argütü ortak bir plat· 
form etrafında birlikte ve örgütlü olarak harekete ge· 
çirmek zorundayız." 

GöREVLERiN BiLiNCiNOE OLMAK , 
BIR ADıM ATM ı Ş  OLMAK DEMEKTiR 

Omuzlanması gereken acil  görevler, MYK RJpo, 

runda böyle vurgulanıyor. Aı önce verilen örnekten 
hareketle, şematik olarak, mücadele süreci yine boyle 
işleyecek: Türkiye işçi Partisi, ı .  Büyük Kongresi ile 
alıntıda belirlenen kesimlerdeki çalışmalarında yeni 
bir döneme girmiş oluyor. Elde, ilk yaklaşım için ge
rekli ön bilgi ve ilkeler var. Parti, buradan yola çıka· 
cak. Sonra, parti faaliyeti ile ortaya çıkdn zengin 
deneyimler, yeni ve Türkiye koşullarında yaratıcı teo
rik çözümlemeleri zorlayacak. Bu çözümlemeler ışı· 
ğında girişilecek parti mücadelesi, yeni pratik deney· 
ler getirecek. 

Süreç gelişirken, Türkiye işçi Partisi, toplumun çe· 
şitli kesimlerine ve bu kesimlerdeki parti faaliyetine 
ilişkin teorik ve pratik açılımlara kavuşacak. Önümüz· 
deki dönem, işçi sınıfı içinde kökleşmesini sürdüren 
Türkiye işçi Partisi'nin başta yoksul köylülük olf1llak 
üzere demokratik toplumsal muhalefetin en geniş 
kesimleri içindeki faaliyetleri i le birlikte yaratıcı teo
rik açılımlar getireceği dönem olacak. Bir bakıma bu 
dönemde Türkiye Işçi Partisi, burjuvazinin ve onun 
"örtülü" ortaklarının kendisini soyutlamaya çalıştığı 
geniş alanlara açılacak. 

Birinci Büyük Kongre'nin odak noktalarından biri, 
burada. Partinin, 1. Büyük Kongre ile attığı güçlü 
adım, Kongre Kararları'nda somutlandı. Kongre Ka· 
rarları, geniş kitlelere açılımda, bilimsel sosyalizmin 
ilkelerinden kaynaklanan sağlam bir sıçrama tahtası 
niteliği taşıyor. 

Türkiye Işçi Partisi 1. Büyük Kongresi, niteliği ile, 
aldığı kararlarla partinin kuruluşundan bu yana aldı
ğı mesafeyi, attığı adımları vurgularken, diğer yandan 
da işçi sınıfı hareketinin önündeki devasa sorunları, o· 
muzlanması gereken sayısız görevi vurguluyor. 

Yalnızca vurgulamakla kalmıyor. Sorunların çözü
münde, görevlerin omuzlanmasında hazır ve kararlı 
olduğunu ilanediyor. Türkiye Işçi sınıfının parti5inin, 
bu görev ve 50rumluluğu da başarı ile yerine gctirece· 
ğinden kimsenin kuşkusu olmasın. 

YURUYUŞ - 8 MART 1977 - 13 

göremedikleri için şaşırdılar. 
hareketinin karşısında ya da ona 

niçin şaşırdıkları konusunda 
Bunun için önce şunu bilmek 

işçi Partisi'ne düşman ya da karşıt 
parti kavramını kavrayarna· 
Şaşkınllğın biçimi ''TIP'in 
böyle bir disiplin içinde ve 
bir araya getirebildiği" so· 

ortaya çıkıyor. Ancak öz, bundan daha fark· 
parti kavramını yeterince Ö 

Oüşmanlık ya da karşıtlık, hangi 
alırsa alsın, özünde, parti kavra· 
partiye olan güvensizliği, kimi 

yarattığı' bezginlik ve umutsuz· 
"parti" arasındaki farkın sergi· 

lenmesi, kimileri için uyarıcı olduğu kadar şaşırtıcı 

yeterince özümleyebilmek, ancak 
bağları kavramakla mümkün. 

gereken, Partinin yaşayan, gelişen 
Buna bağlı olarak ortaya Çı' 

şöyle: Partiyi besleyen, güçlen· 
ve partililerin öznel yete

toplumun nesnel gelişmesi. Bu nes· 
çıkardığı gereksinimler. 

unuttukları için de şaşıranlar şöy· 
Partisi 12 Mart döneminde 

miydi? "Sürükleyici" kadrola· 
şu ya da bu nedenle yitir· 

çizer, örgütleyici ve konuşma· 
bölümü yeni partileşme hareketi· 

kalmamış mıydı? Hatta şimdi partiye kar· 

konusunda kuşkulu olanlar, 
partileşme arasındaki ilişkileri 

düşünüp bunları sordular. 
şunları da unuttular: 12 Mart 
sıçramanın ürünü olan örgüt 

işçileri unuttular. Sosyalizm öz· 
unuttular. Hayatla bağlarını ko· 

mücadeleye olan inanç ve bağ· 
hiç bir "kaygı"yı koymadık· 

gençleşen parti yöneticilerini 
dersleriyle parti okulu içinde 

türlü yükü sızlanmadan kaldı· 
sayesinde öğrenciliklerini aşan 

için şaşırdılar. 

KAÇıNıLMAZ GöREVLER 

canlı, kopmaı bağlar var. 
sosyalist için büyük bir zo

Büyük Kongre'de delege Reşat Kadayıfçılar belirt· 
ti: Türkiye'de, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinin nesnel birikim ve temelleri ile bu müca· 
delenin sürdürücüsü olan örgütün öznel gücü arasında 
önemli bir fark var. Parti hareketinin, partili mücade· 
lenin özü, bu farkın giderek daha büyük ölçülerde ka
patılmasına dayanıyor. 

Bu, dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her ye
rinde, en güçlüsünden en güçsüzüne kadar, bütün işçi 
sınıfı partileri aynı sorunla karşıkarşıya. Bütün işçi sı· 
nıfı partileri, gelişmelerinin motoru olacak şekilde bu 
farkı kapatmaya çalışıyorlar. Öznel güçlerini, giderek 
daha geniş toplumsal kesimleri kapsayacak, mevcut 
birikimin giderek daha büyük bir bölümünü parti ha· 
reketi doğrultusunda kanalize edecek biçimde artır
maya çalışıyorlar. 

Türkiye işçi Partisi'nin önündeki güç ama kaçınıl
maz görev de bu. 1 Büyük Kongre, Büyük Kongre, bu görevin omuz· 
Ianması yolunda partinin yeni bir bir açılım içine girece
ğini vurguluyor. , Büyük Kongre'yi değerlendirirken 
kavranması gereken temel noktalardan biri bu. 

TEORI iLE PRATliiiN BÜTÜNLEŞTiiii 
PLATFORM 

Ancak bundan önce, geçmişle ilgili somut bir ör· 
nek vermek gerekiyor: Parti, teori ile pratik arasındaki 
bütünleşmenin sağlanabileceği tck platform. Türkiye 
Işçi Partisi, sınıf sendikacılığı konusunda bilimsel ve 
tutarlı itkelerle yola çıktı. Bu ilkelerle, örgütlenme 
bekleyen işçi sınıfı tabanına yöneldi. Bu ilkeleri sen· 
dikal alanda hayata geçirmeye çalıştı. Bu pratik faali· 
yet sırasında, DiSK üst yönetiminin engellemeleri ile 
karşılaşıldı. Parti, bu pratikten hareketle, genelde sı
nıf sendikacılığı, özelde OiSK üst yönetiminin konu
mu üzerine teorik açıklamalara da kavuştu. Bir başka 
deyişle pratik, partiyi temel ilkelerin de ötesinde, so
mut veri ve koşullardan hareketle yaratıcı olmaya zor· 
ladı. Yaratıcılık, üriinlerini getirdi. Şimdi, bu üriinler 
partinin tüm üyelerince benimsenmiş ve özümsenmiş 
bulunuyor. Kongre'de SÖ1 alan delegelerin hemen he· 
men tümünün DISK üst yönetiminin tutumu ile ilgili 
özel ve pratik bilgilerini, teorik çözümleme ve hedef
lerle bütünleştirebilmeleri, partinin işçi sınıfı içinde 
kökleşmesi .lçl5ından en büyük güvenceyi oluşturu· 
yor. Teori ve pratik arasındaki bu bütünleşme tek 
doğru yolu ortaya çıkarıyor: B ilimsel sosyalist ilkele
lerin 5endikal planda hayata geçirilmesi için işçi sını
fının bilinçli ve kararlı bir şekilde çalışmak. 

Bu, geçmişle ilgili ve geleceğe yönelik açıklıklara 
bir örnek. Ancak gelecel de ilgili başka noktalar da 
var. Türkiye'nin nesnel koşulları, örgütlenme bekle

mak zorundayız. Bunlarla beraber toplumun 
mik, hareketli ögeleri arasında bulunan gençlik 
içinde Partimizin taraftar ve üye s<ıyısını 
kentlerin emekçi sınıfları ve toplumun diğer 
katmanları olan öğretmen, teknik eleman, 
gütlerinin geliştirilip güçlendirilnıesine 
mak, ülkenin egemen sınıflarının ayırıcı 
kıcı politikasını önlemek ve ülkenin 
�esini sağlamak üzere, değişik katmanlardan 
cadeleye yatkın herkesi ve her argütü argütü 
form etrafında birlikte ve örgütlü örgütlü olarak 
çirmek zorundayız." 

GöREVLERiN BiLiNCiNOE BiLiNCiNOE 
BIR ADıM ATM ı Ş  OLMAK DEMEKTiR 

Omuzlanması gereken acil  görevler, görevler, 
runda böyle vurgulanıyor. Aı önce verilen 
hareketle, şematik olarak, mücadele süreci 
işleyecek: Türkiye işçi Partisi, ı .  Büyük 
alıntıda belirlenen kesimlerdeki çalışmalarında 
bir döneme girmiş oluyor. Elde, ilk yaklaşım 
rekli ön bilgi ve ilkeler var. Parti, buradan 
cak. Sonra, parti faaliyeti ile ortaya 
deneyimler, yeni ve Türkiye koşullarında 
rik çözümlemeleri zorlayacak. Bu çözümlemeler 
ğında girişilecek parti mücadelesi, yeni 
ler getirecek. 

Süreç gelişirken, Türkiye işçi Partisi, 
şitli kesimlerine ve bu kesimlerdeki 
ilişkin teorik ve pratik açılımlara kavuşacak. Önümüz· 
deki dönem, işçi sınıfı içinde kökleşmesini 
Türkiye işçi Partisi'nin başta yoksul 
üzere demokratik toplumsal muhalefetin 
kesimleri içindeki faaliyetleri i le birlikte 
rik açılımlar getireceği dönem olacak. Bir bakıma 
dönemde Türkiye Işçi Partisi, burjuvazinin 
"örtülü" ortaklarının kendisini soyutlamaya 
geniş alanlara açılacak. 

Birinci Büyük Kongre'nin odak noktalarından 
burada. Partinin, 1. Büyük Kongre 
adım, Kongre Kararları'nda somutlandı. Kongre 
rarları, geniş kitlelere açılımda, bilim
ilkelerinden kaynaklanan sağlam bir sıçrama 
niteliği taşıyor. 

Türkiye Işçi Partisi 1. Büyük Kongr
aldığı kararlarla partinin kuruluşundan 
ğı mesafeyi, attığı adımları vurgularken, 
da işçi sınıfı hareketinin önündeki devasa 
muzlanması gereken sayısız görevi vurguluyor. 

Yalnızca vurgulamakla kalmıyor. Sorunların 
münde, görevlerin omuzlanmasında 
olduğunu ilanediyor. Türkiye Işçi sınıfının 



Parti Hareketinin Temeli : 
Türkiye lş(i Partisi'nin kuruluş oncesi hazırlık 

dönemi oldukça uzun surdü. Bunun başta gelen nede
ni. tuziik ve program çalışmalarının. olabi1di�ince titiz 
ve özenli biçimde uzun süre sürdürülmesi, bu çalışma
lar sırdsında ülkenin de�işik yörelerinde bulunan ve 
Parti 'nin kuruluşunda görev almaya hazırlanan bütün 
arkadaşlann bu çalışmalara katkılarının sa�lanmasl 
endişesiydi. DiA"ec bir nedeni ise. af yasası ve buna 
bagıı olarak Anayasa Mahkemesi kararınd
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miş dönem Türkiye Işçi Partisi merkez yonetıcılerının 
hapisten çıkmasıyle birlikte oluşturulmaya çalışılan 
yeni örgütle, vaktiyle birlikte çalışılan arkadaşlann, 
hareketin vardıgı aşamaya uyaclı olarak ve bu koşul 
altında mümkün olan en büyük ço�unlueunun bir ara
ya getirilmesi kaygusuydu. 

YORGUNLAR, YıLGıNLAR 

1 2  Mart döneminden işçi sınıfımız ve emekçi halk 
kitleleri daha bilinçlenmiş olarak çıkmıştı. Bunda 
kimsenin kuşkusu yok. Ancak a�ır baskı döneminin 
sosyalist harekete vurdu�u darbenin önemi de azım· 
sanmama!ı. örgütün kapatıldı�ı, ister istemez da�ınık· 
Iı�a yol açan ve çok aeır koşullar altında geçen yıllar, 
eskiden çalışmalann içinde yer aJmış herkesin istisna· 
sız olarak aynı biçimde, hiç bir şey olmamışçasına 
"bıraktınld1el" yerden yeniden harekete geçmesine 
elvermiyecekti elbet. Uzun hazırlık süresi aynı zaman· 
da bir annma süreci de oldu. Eski dönemde partili 
olan, kendini hili öyle sayan çok kimse vardı ama 
bunlann bir kısmı, belki kendileri de farkında olma· 
dan artık eski yol arkadaşlan durumunda idiler. 

Harekelin yeniden rilizlenip. yeşertilmesi kesin 
olarak gündeme geldi�inde. gerek bu "eski yol arka· 
daşlan"ndan bir bölü�ünün, gerek onların dışında bir 
takım çevrelerin, ilk bakışta farklıymış gibi görünen, 
ama hepsinin de vardı�ı sonuç aynı olan !ezlerle orla
ya çıktıeı görü1dü. "Beklemek", örgütlü mücadelenin 
ileriye, bilinmeyen bir gelece�e ertelenmesi. Vanlan 
sonuç buydu. Bunlara göre, daha önce CHP'nin duru· 
mu deeerlendirilirken deeinildigi üzere, CHP iktidara 
gelmeden ve Anayasa'ya aykın yasalar bir bir ve CHP 
eliyle temizlenmeden, hareketin bugün vardıgı aşama· 
da, onun gereksinmelerine cevap verebilecek bir parti 
kurulamazdı. Yorgunluklannı, yılgınlıklannı kendi 
kendilerine dahi itiraf edemeyenlerin "örgütsüzlük" 

savını ileri sürerken bulduk!an parlak gerekçeler iş�e 
bunlardı. Unutulan veya unutturulmaya çalışılan, bir 
hareketin kendine uygun yasal ortamı öncelikle ken
disinin mücadelesinin saRlayacag. ve yasal olanaklan 
son katresine kadar kullanıp geliştinnede yan çizme· 
nin, ileri sürülen gerekçeler ne olursa olsun sosyalizm· 
le, sosyalistlikle asla baedaşmadıgıydl. 

Parti'nin kuruluş döneminin aynı zamanda bir 
annma süreci de oldu�u söylenmişti. Gerçekten, so· 
nuçta hareketi " tasriye"ye yönelık görüş ve !ezlerle 
ortaya çıkanlar, hareketi tasfiye edemediler ama, ken
dilerini hareketten tasriye ettiler. 

GEÇMIş DENEYLER LE YENi BIR HAMLE 

Partimizin kuruluşunda yer alanlar ise adlan tÜZü· 
eün arkasında yazılı olanlar ve olmayanlar, geçmiş dö· 
nemin deneyinden geçmiş ve ayakta kalmış arkadaş· 
lar olarak Türkiye İşçi Partililer, Parti kurulurken so· 
rumluluklannın bilincindeydiler. Beeenilsin beeenil
mesin, sahip çıkllslR çıkılmasın, taraftar olURSun olun
masın, on yıllık mücadelesiyleTürkiye Işçi Partisi geç· 
miş döneme damgasını vunnuştu. Küçü\t burjuva kö· 
kenli "sol"lar ne derse desin, bugün hareket yeniden 
örgütlenirken, gerek Işçi sınıfının, gerek burjuvazinin 
gözleri TİP'lilerin üzerindeydi. Bundan sonra, bütün 
hesaplar ve deterlendirmeler Türkiye I,çi Partisi'nin 
varlıeı gözönüne aJınarak yapılacak, çizgiler o nirengi 
alınarak çekilecek, herkes yerini Türkiye İşçi Partisi' 
ne göre tayin edecekti. Hepsinden önemlisi, egemen 
sınınara, nice 12 Mart dönemleri de gelse hareketin 
durmayacaeını, durdurulamıyacaeını. vurulan bütün 
darbelerin, atacın kökünü kuvvetlendiren budama iş· 
leminden, zorunlu arınma sürecinden başka anlamı 
olamıyacatını gösterme zorunlulueu vardı. Bıraktın· 
lan yerden, ama bir adım geri çekilmeden ve eskisine 
oranla daha da hızla yeniden boy atıp gelişebUrnek ge· 
reklyordu. 
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Program ve tüzük bu sorumluluk anlayışı ve bilin· 
ciyle hazırlandı. Geçmiş dönemlerin tek başına alındı· 
gında anlamsız gibi görünecek bütün deneyleri. bu de· 
neyler!n ögrettikleri tüzüee yansıdı. Yıllardır hareke
tin içinde olmanın kazanımlan ile toplum yapısının 
dotru bir analizi ve buna batlı olarak sosyalizm yolun· 
da önümüzdeki dönemlere ışık tutacak öneriler prog
ramı oluşturdu. 

O günden bugüne kadar geçirilen dönem program 
ve tüzükle yer alan ilke ve görüşlerin hayata geçirilme· 
leri yolunda ilk adımların atıldıgı ve ilk meyvelerin 
derlendigi dÖnem oldu. 

ÇALI ŞMA EKiPLERiNE DAYAlı PARTi YAPıS ı :  
ILK DENEYLER VE OLUMLU SONUÇLAR: 

Daha Partimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra 
ilk üyeler kazanıhp ilk örgüt birimleri kurulur kurul
maz; Parti organları tüzügün bu en önemli i lkelerinden 
birinin hayata geçirilmesi. başanyla yürütWmesi için 
olanaklannı seferber etti. tık ekipler oluşturuldu ve 
çalışmalanna başladı. Dikkat ve titizlikle işe girişilen 
her yerde sonuçlar çarpıcı oldu. önceleri yalnızca işçi 
olmayan kesimden üyelerden oluşan ve çevrenin de 
normal olarak ancak buna elverdiği bir ilçede çalışma 
ekiplerinin özellikle işyerlerine yönelik çalışmalan: 
Parti'nin bu yörelerde etkinliginin arUınlmasıyle bir· 
Iikte yeni üyeler kazanımını da saeladı ve üye sayısı 
hızla artarken bu sayı içinde işçi üye sayısı kısa sürede 
daha büyük bir hızla artarak üçte, bire yükseldi. Bırakı· 
nız, üyelerin birlikte egitimi. düzenli Parti çalışması. 
ideolojik düzeylerinin yükseltilmesi ve arkadaşlık bag· 
Iannın, üyelik bilinçlerinin pekiştirilmesi, propaganda 
ve yayın çalışmalarındaki düzenlilik ve sürekliliei. yal· 
nızca bu sonuç dahi çalışma ekiplerinin Parti yapısın· 
da nasıl nesnel bir öge olarak ortaya çıktı�ını belirt· 
meye yeter. Bazı çalışma ekiplerinde bu s

·
onuçlardan 

bir bölümü digerine agır bastı. Ama herşeyden önce 
örgüt birimlerince ve üyelerce ilkenin önemi kavrandı. 
Henüz bütün üyelerimiz ve aday üyelerimiz bir çalış
ma ekibine baeıı degi! ve henüz ekip oluşturamamış 
örgütlerimiz de var. Ama alınan ilk sonuçlar, ilk yak· 
laşımlar olarak, geçtieimiz dönemin önemli bir başa· 
nsı sayılmalıdır. HerhaJde çalışma ekipleri konusu 
bundan sonra da Parti organlan ve özellikle yerel örgüt 
birimlerinde önde gelen gündem maddesi olarak öne· 
mini koruyacaktır. 

DEMOKRATIK MERKEZIYETÇiliK: PARTI içi 
DEMOKRASi, BILINÇ, GÜVEN VE 

SORUMLULUCUN IFADESi: 
KESIN DISIPLIN: 

Bilimsel sosyalist bir parti olmanın temel ilkele. 
rinden olan ve birbirine karşı gibi görünen 
ve bileşenlerinin diyalektik bır bü· 
tün oluşturmasıyle kendini gösteren "demokratik 
merkeziyetçilik", bütün Parıi yaşamımızda, üyelerle 
örgüt. alt kademe lerı e merkez organlan arasındaki iliş· 
kilerde temel ilkemiz oldu. 

Parti içi demokrasiyi kurumlaştıran ögelerden 
başlıcası, tüzütümüzde dikkatle formWe edilmiş olan 
çalışma ekiplerinin ilçe. düzeyinde, ilçe temsilcilerinin 
il düzeyinde ve nihayet bölge ve 11 temsilcilerinin Mer· 
kez organlan düzeyinde; gündem çerçevesi içinde Par. 
ti sorunlarını tartıştıklan. görüşlerini ve somut öneri· 
lerini dile getirdikleri konferans biçimindeki "toplan· 
tılar"dı. Henüz kuruluş aşamasında bulunan yerel ör· 
güt birimlerinin hepsinde bunlann düzenli aralıklarla 
yapıldıeı söylenemez; ama yapıldıeı her birimde sae· 
ladıeı yararlar somut olarak kısa sürede kendini gös· 
terdi. üye veya birimlerin deney ve kazanımlannın di· 
gerıerinin de deney ve kazanımı olması, onla n da aynı 
yolda teşvik etmesi toplantıya katıian yerel örgüt bi
rimleri veya üyelerde yarattıeı kamçılayıcı etki mut· 
lak oldu. Geçtiğimiz dönemde merkez düzeyinde. Tü· 
zutümüzün öngördüeü süre ve biçimde üç Iı Temsilci
ler Toplantısı ile dört Bölge Temsilciler Toplantısı ya· 
pıldı. Bu toplantılar. bir yandan Parti içi demokrasiyi 
perçinleştirir ve belirlilen kazanımlara sağlarken, di· 
ğer yandan da kamuoyuna yansıdı gı kadarıyla Parti' 
nin vardıtı aşamanın somut göstergesi oluyor: geliş. 
mesini belirleyen bir kilometre taşı ödevini görüyordu. 

Yerel kongrelerimiz de Parti içi demokrasinin ha· 
yata geçirilmesinin yeni kanıtlan oldu. Yerel birimin 
görev ve yetki sınırlan serbestçe tartışıldı. çozlimler 
öneriidi. En geniş serbesllik içinde. seçimler yapıldı. 
Değişik hizipler veya listeler. hatta birkaç istisnası ile 
tavsiye listesi dışında adaylar ortaya çıkmadı. Büıu· 
nüyle eski yöneticiler mi seçildiler? Kuşkusuz hayır. 
Birçok yonetim kurulunda i;)nemli değişiklikler oldu. 
Kurucu yönelim kurullan. daha önC(' bütün olanaklan 
değerlendirmiş. Parti'nin önümüzdeki döneminde gö. 
revi üstlenel"f'k en iyi biçimde gerçekleştil"f'bilecek ar· 
kadaşlan titizlikle düşünmüş. nesnel de�Nlendirme vp 
özveri içinde kendileri yerine tavsiye listelerine onları 
almışlar: aynı dikkat ve titizligi diger organlar ve list 
kurula gidecek uyeler için de göstemıişlrrdir. Hemen 
her örgüt biriminde Lavsiyp listelerinde yer alan arkıı
daşların hemfm tamamı aynen seçildiler. Cel"f'k toplan· 
ıılarda, gerek kongrelerde her üye vrya temsilci. sözır· 
rinin sonuna kadar dinlenecegine. önerilerinin mulla· 
ka dikkate alınacağına emin olarak konuştu ve göruş· 
lerini belirtti. "Parti içi demokrasi. Parti yaşamının 
her anının vazgeçilmez ögesi idi." 

Buna karşılık üst kurullarca ahnan kafarlar da ay· 
nı bilinç ve sorumluluk anlayışıyla uygulandı. titizlik· 
le ve uyum içinde yerine getirildi. Dst organ vp merci· 
ler, herhangi bir kararın mutlak yrrinp getirlle('p�ini. 
e�er bir alt kademe veya üyenin uygulama sırasında 
gecikme veya aksaması olmuşsa. bunu bir karşı çıkma, 
direnmeden de�i1, bütün iste�ine rai1mrn ilgili kademp 
veya üyenin o an için olanııklarının buna elvermeme· 
sinden dogdugunu bilmeııin rahath�ı içinde oldular. 

Yapılan her toplantının dÜzl.'nll.'nmesi ve güvenli�i 
bu toplantılarda saglanan yüksek çogunluklar. yaz ay· 
lan örgütlenme kampanyasının. gorev alanlarca öngö· 
rül en süreden de once ve beklenilenden de fazlasıylt' 
gerçekleştirilmesi. hN yerel kongrenın Ilk ilan edildiei 
günde ve birkaç zorunlu nt>deni olanlıır dışında bütün 

kapatıldı�ı, ister istemez da�ınık· 
aeır koşullar altında geçen yıllar, 
içinde yer aJmış herkesin istisna· 

biçimde, hiç bir şey olmamışçasına 
yerden yeniden harekete geçmesine 

Uzun hazırlık süresi aynı zaman· 
de oldu. Eski dönemde partili 

öyle sayan çok kimse vardı ama 
kısmı, belki kendileri de farkında olma· 

arkadaşlan durumunda idiler. 
yeniden rilizlenip. yeşertilmesi kesin 

geldi�inde. gerek bu "eski yol arka· 
bölü�ünün, gerek onların dışında bir 

bakışta farklıymış gibi görünen, 
vardı�ı sonuç aynı olan !ezlerle orla

"Beklemek", örgütlü mücadelenin 
bir gelece�e ertelenmesi. Vanlan 

göre, daha önce CHP'nin duru· 
deeinildigi üzere, CHP iktidara 

Anayasa'ya aykın yasalar bir bir ve CHP 
hareketin bugün vardıgı aşama· 

lerine lerine ler cevap verebilecek verebilecek ver bir parti 
Yorgunluklannı, yılgınlıklannı kendi 

itiraf edemeyenlerin "örgütsüzlük" 
bulduk!an parlak gerekçeler iş�e 

veya unutturulmaya çalışılan, bir 
uygun yasal ortamı öncelikle ken

saRlayacag. ve yasal olanaklan 
kullanıp geliştinnede yan çizme· 

gerekçeler ne olursa olsun sosyalizm· 
baedaşmadıgıydl. 

döneminin aynı zamanda bir 
oldu�u söylenmişti. Gerçekten, so· 

sriye"ye yönelık görüş ve !ezlerle 
hareketi tasfiye edemediler ama, ken

tasriye ettiler. 

DENEYLER LE YENi BIR HAMLE 

kuruluşunda yer alanlar ise adlan tÜZü· 
olanlar ve olmayanlar, geçmiş dö· 

deneyinden geçmiş ve ayakta kalmış arkadaş· 
İşçi Partililer, Parti kurulurken so· 

bilincindeydiler. Beeenilsin beeenil
çıkılmasın, taraftar olURSun olun

mücadelesiyleTürkiye Işçi Partisi isi i geç· 
damgasını vunnuştu. Küçü\t burjuva kö· 

derse desin, bugün hareket yeniden 
Işçi sınıfının, gerek burjuvazinin 

üzerindeydi. Bundan sonra, bütün 
deterlendirmeler Türkiye I,çi Partisi'nin 

aJınarak yapılacak, çizgiler o nirengi 
herkes yerini Türkiye İşçi Partisi' 

edecekti. Hepsinden önemlisi, egemen 
Mart dönemleri de gelse hareketin 

durdurulamıyacaeını. vurulan bütün 
atacın kökünü kuvvetlendiren budama iş· 

zorunlu arınma sürecinden başka anlamı 

Program ve tüzük bu sorumluluk anlayışı ve bilin· 
ciyle hazırlandı. Geçmiş dönemlerin tek başına alındı· 
gında anlamsız gibi görünecek bütün deneyleri. bu de· 
neyler!n ögrettikleri tüzüee yansıdı. Yıllardır hareke
tin içinde olmanın kazanımlan ile toplum yapısının 
dotru bir analizi ve buna batlı olarak sosyalizm yolun· 
da önümüzdeki dönemlere ışık tutacak öneriler prog
ramı oluşturdu. 

O günden bugüne kadar geçirilen dönem program 
ve tüzükle yer alan ilke ve görüşlerin hayata geçirilme· 
leri yolunda ilk adımların atıldıgı ve ilk meyvelerin 
derlendigi dÖnem oldu. 

ÇALI ŞMA EKiPLERiNE DAYAlı PARTi YAPıS ı :  
ILK DENEYLER VE OLUMLU SONUÇLAR: 

Daha Partimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra 
ilk üyeler kazanıhp ilk örgüt birimleri kurulur kurul
maz; Parti organları tüzügün bu en önemli i lkelerinden 
birinin hayata geçirilmesi. başanyla yürütWmesi için 
olanaklannı seferber etti. tık ekipler oluşturuldu ve 
çalışmalanna başladı. Dikkat ve titizlikle işe girişilen 
her yerde sonuçlar çarpıcı oldu. önceleri yalnızca işçi 
olmayan kesimden üyelerden oluşan ve çevrenin de 
normal olarak ancak buna elverdiği bir ilçede çalışma 
ekiplerinin özellikle işyerlerine yönelik çalışmalan: 
Parti'nin bu yörelerde etkinliginin arUınlmasıyle bir· 
Iikte yeni üyeler kazanımını da saeladı ve üye sayısı 
hızla artarken bu sayı içinde işçi üye sayısı kısa sürede 
daha büyük bir hızla artarak üçte, bire yükseldi. Bırakı· 
nız, üyelerin birlikte egitimi. düzenli Parti çalışması. 
ideolojik düzeylerinin yükseltilmesi ve arkadaşlık bag· 
Iannın, üyelik bilinçlerinin pekiştirilmesi, propaganda 
ve yayın çalışmalarındaki düzenlilik düzenlilik düz ve sürekliliei. yal· 
nızca bu sonuç dahi çalışma ekiplerinin Parti yapısın· 
da nasıl nesnel bir öge olarak ortaya çıktı�ını belirt· 
meye yeter. Bazı çalışma ekiplerinde bu s

·
onuçlardan 

bir bölümü digerine agır bastı. Ama herşeyden önce 
örgüt birimlerince ve üyelerce ilkenin önemi kavrandı. 
Henüz bütün üyelerimiz ve aday üyelerimiz bir çalış
ma ekibine baeıı degi! ve henüz ekip oluşturamamış 
örgütlerimiz de var. Ama alınan ilk sonuçlar, ilk yak· 
laşımlar olarak, geçtieimiz dönemin önemli bir başa· 
nsı sayılmalıdır. HerhaJde çalışma ekipleri konusu 
bundan sonra da Parti organlan ve özellikle yerel örgüt 
birimlerinde önde gelen gündem maddesi olarak öne· 
mini koruyacaktır. 

DEMOKRATIK MERKEZIYETÇiliK: PARTI içi 
DEMOKRASi, BILINÇ, GÜVEN VE 

SORUMLULUCUN IFADESi: 
KESIN DISIPLIN: 

Bilimsel sosyalist bir parti olmanın temel ilkele. 
rinden olan ve birbirine karşı gibi görünen 
ve bileşenlerinin diyalektik bır bü· 

Parti içi demokrasiyi 
başlıcası, tüzütümüzde dikkatle formWe 
çalışma ekiplerinin ilçe. ilçe. ilçe düzeyinde, 
il düzeyinde ve nihayet bölge 
kez organlan düzeyinde; 
ti sorunlarını tartıştıklan. 
lerini dile getirdikleri konferans 
tılar"dı. Henüz kuruluş aşamasında 
güt birimlerinin hepsinde 
yapıldıeı söylenemez; ama 
ladıeı yararlar somut olarak 
terdi. üye veya birimlerin 
gerıerinin de deney ve kazanımı olması, 
yolda teşvik etmesi toplantıya 
rimleri veya üyelerde yarattıeı 
lak oldu. Geçtiğimiz dönemde 
zutümüzün öngördüeü süre ve 
ler Toplantısı ile dört Bölge 
pıldı. Bu toplantılar. bir 
perçinleştirir ve belirlilen 
ğer yandan da kamuoyuna 
nin vardıtı aşamanın somut 
mesini belirleyen bir kilo

Yerel kongrelerimiz 
yata geçirilmesinin yeni 
görev ve yetki sınırlan 
öneriidi. En geniş serbesllik 
Değişik hizipler veya listeler. hatta 
tavsiye listesi dışında adaylar 
nüyle eski yöneticiler mi 
Birçok yonetim kurulunda 
Kurucu yönelim kurullan. 
değerlendirmiş. Parti'nin 
revi üstlenel"f'k en iyi biçimde 
kadaşlan titizlikle düşünmüş. 
özveri içinde kendileri yerine 
almışlar: aynı dikkat ve 
kurula gidecek uyeler için 
her örgüt biriminde Lavsiyp 
daşların hemfm tamamı aynen 
ıılarda, gerek kongrelerde 
rinin sonuna kadar dinlenecegine. 
ka dikkate alınacağına emin 
lerini belirtti. "Parti içi 
her anının vazgeçilmez ögesi 

Buna karşılık üst kurullarca 
nı bilinç ve sorumluluk anlayışıyla 
le ve uyum içinde yerine 
ler, herhangi bir kararın 
e�er bir alt kademe veya üyenin 
gecikme veya aksaması olmuşsa. 
direnmeden de�i1, bütün 
veya üyenin o an için olanııklarının 
sinden dogdugunu bilmeııin 

Yapılan her toplantının 
bu toplantılarda saglanan 



Bi l inç , Sorumluluk , D i siplin 
üyelerin katılmasıyle gerçekleşmesi böyle saRiandı. 
Yazı,malarda da durum farklı deRiidi. 

Kuruculuk döneminde yalnızca bir Disiplin Kuru
lu, Kurucu Kurul'un seçtiRi Merkez Disiplin Kurulu' 
muz vardı ve en alt kademeden merkez organlmna 
kldar bütün Parti örgütünün disiplinle il gili kovuştur
malanm yalnızca bu tek kurul yüriitme durumunday
dı, Ve de bu kurulumuzun Parti kuruıım içinde en az 
çalıltan kurul olduğu kıvançla görüldü. ·Herhalde ça
lışmasından delil de, çalışmamasından kıvanç duyulan 
tek kurullar da disiplin kurullan olacaktır.- Merkez 
Disiplin Kurulumuz, geçtiğimiz dönem boyunca an
cak iki toplantı yaptı. Bunlardan birincisi Tüzülün ön· 
görctülü biçimde başkan ve nportörünü seçmek için 
zorunlu olarak yapılmıştı. İkincisinde ise kendisine 
iletilen iki dosyada toplam üç üyenin disiplin ko\"Uş· 
tunnasını sonuçlandırdı. Hepsi o kadar. 

PARTI BIR OKULDUR 

Geçtiğimiz dönemde istifalar olmadı delil. Az da 
olsa, aşaRı yukan üye sayımızın % 5 'ini buluyor. Parti' 
den aynlmalar gÖrüldü. Ama bunlmn da büyük ço· 
RunluRu asker veya devlet memuru olma gibi yasal zo
runluluklar dolayısıyle istemiyerek üyelikten aynlma 
zurunda kalanlardan oluşuyor. Küçük bir yüzdesi ise 
Parti Merkez Organlan ile sürekli ve sağlam baelar ku· 
rulmasında çeşitli zorluklar doeaolardan. önümüzde
ki dönemde bunun da mutlak üstesinden getinmesi ge
rekmektedir. ·özellikle kırsal kesimdeki bazı üyelerin 
ayniması resmi makamlann baskı, tehditleri ve çevre· 
deki tutucu kesimin ekmekle oynama girişimlerinin 

sonucu oldu.' Görüşlerinin Parti ilke ve çalışmalanna 
uyumsuzluRu dolayısıyle Parti'den aynıanlar ise tah· 
minen % l'i geçmemektedir. Bunlar için herhangi bir 
disiplin kovuşturmasına gerek kalmadan kendileri Par· 
ti bünyesinden kendilerini tasfiye etmişlerdir. Demok· 
ratik merkeziyetçilik ilkesini ve Parti görüşlerini yad
sıyıp yerel örgütlerin bu bölümüne farklı yapı ve insi. 
yatif kazandırmak isteyen "bundçu" ve kariyerist 

toplam birkaç kişi de son söylenenler arasındadır. Ko· 
nuyu kapamadan son olarak belirtelim: Aday üyelili 
veya üyeliei reddedilenierin toplam sayısı da mevcut 
üyelerimize oranla % 7 kadardır. Bunlann çoRuniuRu 
da Parti üyeliRi ile baRdaşmayacak görüş ve düşünce· 
lere sahip olduklanndan değil, "24 saat Partili olmak" 
ilkesine uyarh tutum ve harekete henüz hazır olama
yışlanndandU'. Bunlann ço�unluRu "red" durumu
nun yan ttı Rı olumsuz izle ni me karşın iyi birer sempa· 
tizan olarak Parti çalışmalanna ellerinden geldilince 
yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya gayret etmekte· 
dirier. Ancak çalışma ekiplerinin bütünüyle oluşturul
duğu ve aday üyelerin bu ekipler bünyesinde üyelik 
formasyonunu kazanacağı önümüzdeki dönemde, Par
ti'nin bir okul olduğu ve iyi bir Partili olmanın ancak 
Parti içinde çalışıp yetişerek sağlanabileceei gerçeği 
de gözönünde tutulunca, kuruculuk döneminde görü
len bu red yüzdesi her halde düşecektir. 

ÜYE BiLEŞiMi :  
PROLETARYA YÖNETiME HAZıRLANıYOR 

Partimiz kuruluşuyla birlikte işçi sınıfının Parti 
içinde a�ırlıkta olmasını öngörmüştür. Bunun gerçek· 
leşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını tüzük bir 
görev olarak yönetici ve üyelere vermiş bulunmakta· 
dır. Bir işçi sınıfı partisinde, işçi sınıfının bilimsel sos· 
yalist partisinde, işçi ve emekçi üyelerin aeırlıkta ol· 
malannın önemini aynca belirtmeye gerek yok sanınz. 
Kuşkusuz, partinin sosyalist kimli�ine kavuşması üye 
bileşimi ile birlikte daha pekçok niteli�inin de bir ara· 
da bulunmasını gerektirir. ·ki bunlar da yukanda ele 
alınmıştır ve alınacaktır- ancak parti üyeleri içinde iş· 
çi ve emekçi kitlelerin belli bir a�ırlığa erişemediği 
hiç bir kuruluş ne kadar "ortodoks" oldueu iddiasın· 
da veya sol lafazanhkta bulunursa bulunsun gerçekLe 
bir bilimsel sosyalisL parti değiL. bir işçi partisi kimIi
gine bile sahip değil demektir. Bu nedenle Parti, daha 
Kurucular Kurulundan başlayarak bu konunun üzeri· 
ne titizlikle egilmiş bu yolda elden gelen çabayı gös· 

TlP'IN YENI YÖNETICILERI 

termiştir. " Kurucular Kurulu"ndan dendl..Oerçekten 
kurucuların bileşimi bile bu yoldaki ilk adım almut· 
lur. BilindiC"i üzere 50 kurucu üyemizin % 48'1 I,çi, 
sendika yön/?licisi. % 18'1 esnaf zanaatkar, küçük köy
LÜ, % 34 'ü Ise doklor·avukat·teknik eleman ve diRer 
ögelerden oluşmaktadır. 

övünçle belirtelim; toplumun her katından bin
lerce üyeye sahip olduRumuz bugün, Kurucular Kuru
)undaki denge aynen korunmuş bulunmakt.adır. örgüt 
Siliomuz kongre öncesinde üye giriş belgeleri Ü:2.e:dr. Le 
kapsamlı bir inceleme ile son durumu belirledi :  Buna 
göre bugün işçi arkadaşlanınız toplam üye sayısının 
% 48,6'5ına ulaşıyor. (Bu sonuç kırsal kesimde örgüt
lenme kampanyamızın oranı düşürücü etkisine karşın 
saRianmıştır.) Köylü, esnaf, zanaatkar gibi emekçiler 
% 21, ölrenci, teknik eleman, avukat, i'<tisatçı ve di. 
�erleri ise % 30,4 'tür. 

ınceleme şu sonuçlan da ortaya koydu: ışçi üye· 
lerimizin çolunlu�u sendikaJı ve sendikalı arkadaşla
nmız arasında da DISK'e ba�1ı sendikalara üye olanlar 
ezici ço�unlukta bulunuyor. 

Üyelerimizin. toplumun en dinamik ögelerinden 
oluştutunu gösteren bir sonuç da bir yandan yarıya 
yakın kesiminin aynı zamanda çeşitli kitle örgütlerin· 
de üye olması, di�er yandan üye yaş ortalamasının 
otuzu bulmamasıdır. Aday üyelerimizde ıse ortalama 
yaş yirmibeşe kadar düşmektedir. 

Taramanın ortaya çıkardı�ı tek olumsuz sonuç 
kadın üyelerimizin görece azlı�ıdır. üyeler arasında 
bu oran '�, 4,5'u geçmiyor. Aday uyelerimizde ise bu· 
nun aşa�ı yukan iki katı. Bu sevindirici gelişme ol-

makla birlikte gene de yeterli sayılamaz. Her halde 
önümüzdeki dönem: Parti 'nin bu konu uzerinde ciddi
yetle durması gerekecektrf. NiJfusun Yeırısını oluştu· 
ran: ama kapitalizm öncesi ve kapitalist iIi�kilerin ya
raltı�ı yerleşmiş deger yarJ!:lları 'Iıe nesnel nedenlerle 
daha fazla sömürüye uğrayıp horlanan bu toplum ke
simini mumkün oldugunca devrimci harekete bağla· 
mak ve aralanndan en bilinçli ve militan ögeleri Parti· 
ye kazanmak ba�ta gelen görevlerden biri olacaktır. 

Turkiye Işçi Partisi ı .  Ola�an Kongresi 28 Mart gunu yapılan seçimler ve 
Genel Başkan Behice Boran'ıo konuşması ile kapandı. 

Yapılan seçimler sonucunda, Türkiye Işçi Partisi'nin yönetim organları 
üyelikleri aşa�ıdaki şekilde belirlendi: 

M e rkez Y önetim K u rulu : 

ı.  Behice BORAN, 1910 Doğumlu, Sosyolog, Parti'de Görevli, Genel 
Başkan, 

2. Nihat SARGIN, 1926 Doeumlu. Hekim, Genel Sekreter, 
3. Can AÇiKGöZ, 1940 Do�umlu, Merkez örgüt Bürosu Sekreteri ve 

ıstanbul lı Başkanı, 
4. Mustafa A"TULCALI, 1946 Do�umlu, Bakım Işçisi, DISKe ba�1ı 

Keramik·lş Sendikası Genel Başkanı, 
5. Hüsamellin BAKAN, 1938 Do�umlu, Kimya Işçisi, DISK'e ba�lı 

Petrol Kimya Işçileri Sendikası Genel Sekreteri, Merkez Denetçisi, 
6. Vedat BARANOOLU, 1948 Doeumlu, Avukat, Eskişehir Iı Başkanı 
7, Yalçın CERIT, 1933 Dogumlu, Parti'de Görevli, 
8. Dinçer DOOU, 1939 Dogumlu, Kimya Işçisi, DISK'e bagıı Petrol ve 

Kimya Işçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi, 
9. Müşfik EREM, 1931 Dogumlu, Y.Mimar, Merkez Kitle örgütleri Bü· 

rosu Sekreteri, 
IO.Çetin GöZAÇTı, 1941 Dogumlu, Tesviyeci, Parti'de Görevli, Koca· 

eli Iı Sekreteri, . 
l L.Özcan KESCEÇ, 1945 Do�umlu, Büro Işçisi, DISK', ba�1ı Sosyal.lş 

Sendikası Genel Başkanı, 
1 2.Z'ki KILıÇ, 1945 Do�umlu, Büro Işçisi, DISK', Ba�1ı Sosyal.lş 

Sendikası Ankara Şube Başkanı, Ankara lı Yönetim Kurulu üyesi, 
13.GÜndÜz MUTLUAY, 1944 Dogumlu, Parti'de Görevli, ızmir Iı Baş· 

kanı, 
14.S,lim MAHMUTOGLU, 1948 Do�umlu, Işçi, DISK', Ba�1ı Maden· 

Iş Sendikası Merkez Onur Kurulu Başkanı ve Merkez örgütlenme 
Dairesi Müdür Vekili, Istanbul Iı Sekreteri, 

lS.Nurdan ORPEN, 1942 Dogumlu, Avukat, Parti 'de Görevli, Merkez 
Haberalma Propaganda ve Basın Bürosu Sekreteri, 

lG.Osman SAKALSIZ, 1947 Doeumlu, Tornacı, Parti'de Görevli, Anka· 
ra LI Başkanı, 

17.Alp SELEK, 1930 Do�umlu, Avukat, 

lB.Orhan SILlER, 1946 Doğumlu, Iktisatçı. Parti'de Görevli, Merkez 
Eğitim. Bilim ve Araştırma Bürosu üyesi, 

19.1brahim SöNMEZ, 1949 Uogumlu. Teksıil lşçisi. 16 Eylul 1976'dan 
beri Işsiz. Istanbul Iı Yunetim Kurulu üyesi. 

20.Yavuz ÜNAL. 1939 Do�umlu. Elektrikçi·Montôr. Parti'de Görevli. 
Merkez Egitim. Bilim ve Araştırma Bürosu Sekreteri. 

2 1.Bekir YENıGüN, 19311 Dogumlu. Tornacı. Karayoııarı Trafik Gö
revlisi, 

Merkez Yönetim Kurulu Yedek üyeıeri: 

ı. ılhan AKALIN, 1938 Dogu'rlu. Büro Işçisi, Sosyal.lş endikası Ge· 
ncı E�iıim Sekreteri, Ankara l ı  Yönetim Kurulu üyesi. 

2. Fikret AKMAN. 1 9 3 1  Doğumlu. Emekli Büro Işçisi, Kocaeli l ı  Baş· 
kanı, 

3. Peyami AHIIRK, 1947 Dogumlu. Işçi, Parti'de Gorevii. Adana tı 
Sekreteri, 

4. Şansal DIKMEN, 1942 Dogumlu, Avukat. Giresun Iı Başkanı, 
5. Neşet KOCABIYIKOCLU. 1949 Dogumlu, Makine Muhendisi. 
6. Ahmet NALBANTOOLU, 1951 Doeumlu, Işçi, Keramik-Iş endika· 

sı Genel Yönetim Kurulu üyesi ve ızmir Şube Başkanı. ızmir lı Sek· 
reteri. 

7. Osman öZDEMIR, 1950 Dogumlu, Tornacı, LG Eylül 1976'dan beri 
işsiz, Bursa Iı Başkanı. 

M l*rkez Disiplin K u rulu U y eleri:  G. Cemal Hakkı Selek 
7. Hanen Vatansevf'r 

1. Nermin Aksın 
2. Hasan Bedri Doganay 
3. Tarık Ziya Ekinci 
4. Kemaleıtin Koyaş 
5.  Erşen Sansal 

Merkez Disiplin Kurulu Yedek üyeleri: 

ı. Sabri Basan 
2. Sadri Kaya 
3. Rpha Pekün!\J 
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istemiyerek üyelikten aynlma aynlma 
Küçük bir yüzdesi ise ise 

sürekli ve sağlam baelar ku· sağlam baelar ku· 
doeaolardan. önümüzdeönümüzde

üstesinden getinmesi gegetinmesi ge
kesimdeki bazı üyelerin üyelerin 

baskı, tehditleri ve çevre· çevre· 
oynama girişimlerinin girişimlerinin 

Parti ilke ve çalışmalanna çalışmalanna 
ti'den aynıanlar ise tah· tah· 

l'i geçmemektedir. Bunlar için herhangi bir bir 
kalmadan kendileri Par· kendileri Par· 

kendilerini tasfiye etmişlerdir. Demok· Demok· 
ve Parti görüşlerini yadyad

bölümüne farklı yapı ve insi. . 
"bundçu" ve kariyerist 

görevgörev olarak yönetici ve üyelere vermiş bulunmakta· bulunmakta· 
dır. dır. Bir işçi sınıfı partisinde, işçi sınıfının bilimsel sos· sos· 
yalist yalist partisinde, işçi ve emekçi üyelerin aeırlıkta ol· ol· 
malannın malannın önemini aynca belirtmeye gerek yok sanınz. sanınz. 
Kuşkusuz, Kuşkusuz, partinin sosyalist kimli�ine kavuşması üye üye 
bileşimi bileşimi ile birlikte daha pekçok niteli�inin de bir ara· ara· 
da da bulunmasını gerektirir. ·ki bunlar da yukanda ele ele 
alınmıştır alınmıştır ve alınacaktır- ancak parti üyeleri içinde iş· iş· 
çi çi ve emekçi kitlelerin belli bir a�ırlığa erişemediği erişemediği 
hiç bir hiç bir kuruluş ne kadar "ortodoks" oldueu iddiasın· iddiasın· 
da da veya sol lafazanhkta bulunursa bulunsun gerçekLe gerçekLe 
bir bir bilimsel sosyalisL parti değiL. bir işçi partisi kimIikimIi
gine gine bile sahip değil demektir. Bu nedenle Parti, daha daha 
Kurucular Kurucular Kurulundan başlayarak bu konunun üzeri· konunun üzeri· 
ne titizlikle egilmiş bu yolda elden gelen çabayı gös· 

TlP'IN YENI YÖNETICILERI 

otuzu bulmamasıdır. otuzu bulmamasıdır. Aday üyelerimizde 
yaş yaş yirmibeşe yirmibeşe kadar düşmektedir. 

Taramanın ortaya Taramanın ortaya çıkardı�ı 
kadın kadın üyelerimizin görece azlı�ıdır. 
bu oran oran '�, 4,5'u geçmiyor. Aday uyelerimizde ise 
nun aşa�ı yukan aşa�ı yukan iki katı. Bu sevindirici 

makla birlikte gene makla birlikte gene de de yeterli yeterli sayılamaz. sayılamaz. 
önümüzdeki önümüzdeki dönem: Parti 'nin bu 
yetle durması yetle durması gerekecektrf. NiJfusun 
ran: ama kapitalizm öncesi ve kapitalist 
raltı�ı raltı�ı yerleşmiş deger yarJ!:lları 
daha daha fazla sömürüye uğrayıp horlanan 
simini simini mumkün mumkün oldugunca devrimci 
mak mak ve aralanndan aralanndan en bilinçli ve 
ye kazanmak ba�ta gelen görevlerden 

Turkiye Işçi Partisi ı .  Ola�an Kongresi 28 Mart gunu yapılan seçimler ve 
Genel Başkan Behice Boran'ıo konuşması ile kapandı. 

Yapılan seçimler sonucunda, Türkiye Işçi Partisi'nin yönetim organları 
üyelikleri aşa�ıdaki şekilde belirlendi: 

K u rulu : 

1910 Doğumlu, Sosyolog, Parti'de Görevli, Genel 

1926 1926 Doeumlu. Hekim, Doeumlu. Hekim, Genel Genel Sekreter, Sekreter, 
1940 Do�umlu, Merkez örgüt Bürosu Sekreteri Sekreteri ve 

Başkanı, 
A"TULCALI, 1946 Do�umlu, Bakım Işçisi, DISKe DISKe ba�1ı 

Sendikası Genel Başkanı, 
BAKAN, 1938 Do�umlu, Kimya Işçisi, DISK'e DISK'e ba�lı 

ileri Sendikası Genel Sekreteri, Merkez Denetçisi, Denetçisi, 
BARANOOLU, 1948 Doeumlu, Avukat, Eskişehir Iı Başkanı 

1933 Dogumlu, Parti'de Görevli, 
DOOU, 1939 Dogumlu, Kimya Işçisi, DISK'e bagıı Petrol ve 

Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi, 
1931 Dogumlu, Y.Mimar, Merkez Kitle örgütleri örgütleri Bü· 

1941 Dogumlu, Tesviyeci, Parti'de Görevli, Görevli, Koca· . 
KESCEÇ, 1945 Do�umlu, Büro Işçisi, DISK', ba�1ı SosyalSosyal.lş lş 

Başkanı, 
1945 Do�umlu, Büro Işçisi, DISK', Ba�1ı Sosyal.lş 

Şube Başkanı, Ankara lı Yönetim Kurulu üyesi, 
MUTLUAY, 1944 Dogumlu, Parti'de Görevli, ızmir Iı Baş· 

MAHMUTOGLU, 1948 Do�umlu, Işçi, DISK', Ba�1ı Maden· 
Merkez Onur Kurulu Başkanı ve Merkez örgütlenme 
Vekili, Istanbul Iı Sekreteri, 

1942 Dogumlu, Avukat, Parti 'de Görevli, Merkez 
Propaganda Basın Bürosu Sekreteri, 

lB.Orhan lB.Orhan SILlER, SILlER, 1946 Doğumlu, Iktisatçı. 1946 Doğumlu, Iktisatçı. Parti'de Görevli, 
Eğitim. Bilim ve Araştırma Bürosu üyesi, üyesi, 

19.119.1brahim SöNMEZ, 1949 Uogumlu. TeksıilTeksıil lşçisi. 16 Eylul 
beri beri Işsiz. Istanbul Iı Yunetim Kurulu üyesi. üyesi. 

20.Yavuz 20.Yavuz ÜNAL. 1939 Do�umlu. Elektrikçi·Montôr. Elektrikçi·Montôr. Parti'de 
Merkez Merkez Egitim. Bilim ve Araştırma Bürosu Sekreteri. Sekreteri. 

2 1.Bekir .Bekir YENıGüN, 19311 Dogumlu. Dogumlu. Tornacı. Tornacı. Karayoııarı Tr
revlisi, 

Merkez Yönetim Kurulu Yedek üyeıeri: 

ı. ılhan AKALIN, 1938 Dogu'rlu. Büro Işçisi, Sosyal.lş endikası endikası 
ncı E�iıim Sekreteri, Ankara l ı  Yönetim Kurulu üyesi. 

2. Fikret AKMAN. 1 9 3 1  Doğumlu. Emekli Büro Işçisi, Kocaeli 
kanı, 

3. Peyami Peyami AHIIRK, AHIIRK, 1947 Dogumlu. Işçi, Parti'de Gorevii. 
Sekreteri, Sekreteri, 

4. Şansal DIKMEN, DIKMEN, 1942 1942 Dogumlu, Avukat. Giresun Iı Başkanı, 
5. 5. Neşet Neşet KOCABIYIKOCLU. KOCABIYIKOCLU. 1949 1949 Dogumlu, Dogumlu, Makine Makine Muhendisi. Muhendisi. 
6. Ahmet NALBANTOOLU, 1951 Doeumlu, Işçi, Keramik-Iş endiDoeumlu, Işçi, Keramik-Iş endi

sı Genel Yönetim Kurulu üyesi ve ızmir Şube Başkanı. Başkanı. ızmir 
reteri. reteri. 

7. Osman Osman öZDEMIR, 1950 1950 Dogumlu, Tornacı, LG Eylül 1976'dan 
işsiz, Bursa Iı Başkanı. Başkanı. 

M l*rkez rkez Disiplin Disiplin K u rulu ulu U y eleri:  G. Cemal Hakkı Selek 
7. Hanen Vatansevf'r 

1. 1. Nermin Nermin Aksın Aksın Merkez Disiplin Kurulu 



• •  • 

SIYONIZM YENI 
• • 

ITTIFAKLAR ARı YOR 
Emperyalizmin dünyadaki bunaJıml· 

nın derinleşmesine paralel olarak, onun 

Orta DoRu 'da en güvendiei kalesi İsrail' 

deki bunalım da günden güne daha belir
ginleşiyor. Gözlemciler, ülkenin kurulu· 

şundan bu yana i ktidannı koruyan Işçi 

Partisi 'nin 17 Mayıs'ta yasama organları 

için yapılacak seçimlerdeki şansının git· 
gide azaldlRı görüşünde birleşiyorlar. Iş. 

çi Partisi'nin, kesin olarak iktidardan 

düşmese bile, iktidannı aşırı sa�cı ve fa

şist unsurlarla paylaşmak zorunda kal
ması büyük bir olasılık. 

önceki hafta Işçi Partisi kongresinin 
yapıldıRı sıralarda, parti ileri gelenlerin· 
den Aşer Yad1in vergi kaçakçılıeı nede-

niyle beş buçuk yıl hapse mahkum oldu. 
Aynı şekilde, içinde bulundue-umuz yı· 
Iın başında, Rabin hükümetinin ıskan 
Bakanı Ofer de benzer yolsuzluklarla 
suçlandı�ı bir sırada intihar etmişti. 

Ekonomik ve politik bunalım İsrail'i 
dört bir yandan kavramış durumda. Res
mi riyat endekslerine göre tüketim malı 
fiyatlarındaki artış 1976'da % 3S'e ulaş· 
tı. MaJiye Bakanı Rabinowitz'in bu ora
nı % 27·28'de tutma yolunda yaptıeı va
adler ilerici çevrelerde seçim yatırımı 
olarak nileleniyor. ısrail, ulusal ürünün 
% 40'101 askeri harcamalara aYiTıyor. Bu 
oranla, dünya ülkeleri arasında başta ge· 
liyor. Bu orana ulaşabilmek için Saelık, 

CORYALAN. "LE NOUYEL OBSERYATEUR"DE 
YAYıNLANAN SÖZLERININ TAHRIF EDILDICINI 

AÇıKLADı 

Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan, bir SÜre önce Fran
sız " Le Nouvel Ob.servateur'· dergisinde yayınlanan görüşmesinin tahrif edildi. 
Aini açıkladı. Philippe Ganier-Raymond tarafından yapılan görüşme söz konu· 
su derginin 14 Şubat'ta yayınlanan sayısında "Moskova'ya neden evet dedim?" 
ba.şlıiıylı yer almıştı. Aynı dergi, bunu izleyen sayısında da sosyalizm düşma
nı V. Bukovsky'nin Corvalan'a "cevap"larınl yayınlamışrı. Corvalan'ın söz ko
nusu demeci Türkiye'de de Politika gazetesi tarafından 18-21 Şubat tarihle
rinde yayınlanmıştı. 

luis Corvalan, Nouvel Ob.servateur'de yayınlanan görüşmenin tahrif e
dildiğini, 21 Şubat'ta Moskova'da yaptığı bir açıklamayla bildirdi. Corvalan'
ın, Fransız Komünist Partisi merkez yayın organı L'Humanite'nin 23 Şubat 
tarihli sayısında yayınlanan açıklaması aynen şöyle: 

"le Nouvel Ob.servateur'ün 14 Şubat tarihli sayısında yer alan görüş
me metnini bugün büyük bir şaşkınlıkla okudum. 

"Ne soruların ne de cevapların metni, görüşmenin akışına ve içeriğine 
kesinlikle uymamaktadır. 

"Fransız kamuoyunun, Fransız Komünist Partisi ve o'nun genel sekrete. 
ri George Marchais yoldaş hakkında ve genel olarak görüşmede yer alan konu
lar üzerinde, bana atfediimiş olan biçimde herhangi bir görüş dile getirmediği
mi ve getirmiş olamayacağımı anlayacağı na eminim. 

"Kendisini kınadığım gazeteci kendisiyle olan görüşmemizi bütünüyle 
tahrif etmiştir." 

Corvalan'ın Türkçe'ye de çevrilen Söz konusu "demeç"inde FKP üzerin· 
de şu sözler yer alıyordu; "Marchais yoldaş bir değerlendirme hatası yapmış
tır. Fransız Komünistlerinden aldığım çok sayıda kutlama mesajı, bu konuda 
FKP içinde genel sekreterin tavrının fazla tasvib görmediğini ortaya koymak
tadır. Bu cevabımdan kişi olarak Marchais'yi ve Marchais çizgisini mahkum et. 
tiğimi çıkarmayın. Şimdi size bir itirafta bulunayım: Marchais çizgisinin ne 
olduğunu henüz bilmiyorum." (Politika, 19 Şubat 1977). 
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RABIN VE SOSYAL OEMUKRATLAR 

E�itim ve Imar bütçelerinde kısıntı ya. 
pıldı. ısrail'in ABD'den silah alımı da hı· 
zından hiç bir şey yitirmeksizin sürüyor. 
Ancak, ne Amerikan yardımı, ne de ya· 
bancı ülkelerdeki yahudi topluıuklarının 
topladıeı ronlar, alınan silahların borçla
rını karşılamaea yeterli olmuyor. özel 
sermaye çevreleri karlannın önemli artış· 
lar gösterdii!ini açıklarken, hükümete 
bagıı resmi sendikal kuruluşlar da grev
leri erteleyici anlaşmalar imzruayarak 
işçi sınıfına ihanette paylarına düşeni 
yapıyorlar. 

ısrail'deki bunalımın iktidar partisine 
yansımaması düşünülemezdi. lıak Rabin' 
in Parti başkanlıeından istifasından son· 
ra ikinci aday olarak Savunma Bakam 
Şimon Perez ortaya çıktı. Işçi Partisi 
içindeki, bir ölçüde yapay olan bu ku
tuplaşma, son ola�anüstü kongreyle ge
çici olarak noktalandı. 3000'e yakın de· 
legenin katıldıeı kongrede tzak Rabin 
ancak 41 oyluk bir (arkla yeniden baş
kaniıRa getirildi. Ne var ki, U1kedeki ile
rici çevreler gerçekte iki başkan adayı 
arasında temel noktalarda önemli bir 
farklılık bulunmadıeı görüşünde birleşi
yorlar. 

Işçi Partisi 'ndeki bu gerilemeye para· 
lel olarak aşın saRın iktidara yönelik 
umutları güçleniyor. Büyük burjuvaziyle 
aşırı sa�ın ittifakını temsil eden Likud 
Partisi'nin lideri General Weizmann Işçi 
Partisi kongresinden sonra şöyle diyor· 
du: "Deeişen hiç birşey yok ... Likud'un 
zaferi kesindir." ısrail'deki bir başka ge
rici örgüt DcRişme Yolunda Demokratik 
Hareket adını taşıyor. Bu partinin yöne. 
ticileri arasında üç eski istihbarat şefi de 
var. "Degişme" ve "Demokrasi" etiket. 
leri ardına gizlenen bu parti programına 
son olarak seçim yasası ile ilgili .ınti-de. 
mokratik bir rerorm ve işçi sın ıfı hare. 

ketinl kısıtlayıcı yeni önlemINi i<'t'fl'n 
maddeler koymuştu. Kongreden bm'e 

Işçi Partisi başkan adaylarından Pert�Z, 
Demokratik Hareket'i desteklem,,)'e hıı· 
zır oldueunu açıklamıştı. Konı::re sonra· 
sında is� Demokratik Harek('( 'iıı lideri 
General Rabin';n seçimlerı az 
farkla kazanmasından duyduklım Illem

belirtiyordu. 

1941fde Orta Do�u'da emperyalizme 
jandarmalık etmek üzere kurulan ısrail 
devletinin saldırgan ve yayıımacı politi. 
kasında en küçük bir değişiklik yok. BM 
Genel Sekreteri Kurt Waldheim ve ABD 
Başkan Yardımcısı Cyrus Vance'in böL· 
geye yaptıkları son geziler, İsrail'e yeni 
topraklar edinebilme yolunda umut ver
di. Ancak, ABD ısrail'in en önemli des
tekçisi olmakla birlikte, onun tek des· 
tekçisi değil. Bu noktada, kendi içinde
ki aynşma günden güne hızlanmakla bir
likte. hala kendisinden yarar umulan 
uluslararası sosyal demokrasinin siyon iz
min yardımına koşması umuluyor. Sos
yalist Enternasyonal lideri Willy Srandı' 
m Işçi Partisi kongresi öncesindeki de
med bunun en açık kanıtı: "Işçi Partisi 
ve ısrail'in sosyalist güçler uluslararası 
sosyalizmin esaslı bir ögesidir." Böylece 
emperyalizm ve uluslararası sosyal dE" 
mokrasi gibi iki �liçlü desteRe sırtını da
yayan siyonizmin. başta Filistin halkı 
olmak üzere Orla Doi!u'daki tüm halkla
ra ve ısrail halkına karşı yeni saldınlara 
geçmesi için yeni dayanak noktalan ya. 
ratılıyor. 

Bu çerçf'vede, ısrail ışçi Partisi kong
rf'sinin kararlan, içte işçi sınırı hareketi
ni durdurmak için alınacak yeni anıi-de
mokratik tedbirlerin, dışta da emperya· 
lizmm istemleri do8roltusunda bölge 
halklarının ulusal çı'arlannı çi�neyen 
perspektinerin bir beleesi oldu. 

Kongl't' kararlarının dış politika ekse· 
nini " t 967 Haziran'ındaki sınırlara geri 
dönuşüp reddi" duşuncesi belirliyor. "$ü
reli bir barış" kurmaktan söz eden ka· 

rarlar arasında "Filistin Kurtuluş örgiJtu' 
nün Cenevf(' barı� görüşmelerine ça�nl. 
masına" ve "Ordun'un balısında ayrı bir 
Filistin df'vll'tinin kurulmasına karşı Çl_ 
kılmu!'>!" konuları da yer alıyordu. Top· 
lumsul planda ist' bı,:ı l-III1 rını hf'df'ne)'"n 
anıi ·demokmtik onh'mler. " bunalıma 
çııre bulmu" ve "yatırımları kamçılama" 
gPrekçcINi ardında maskelf'niyordu. 

Isrııil Komunist Partisi Rakah 'm G€'. 
tırl Sekl't'ıeri Meir Vilner. kongre sonra. 
sında busıoa yaptıi!ı açıklamada Rabin 
ve Perl'z'in banş platrormunun "olsa ol
sa bir savaşa yol açaca�ını" SÖYlf'di. 

YAYıNLANAN SÖZLERININ TAHRIF EDILDICINI 
AÇıKLADı 

omünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan, bir SÜre önce Fran
Ob.servateur'· dergisinde yayınlanan görüşmesinin tahrif edildi. 

Philippe Ganier-Raymond tarafından yapılan görüşme söz konu· 
Şubat'ta yayınlanan sayısında "Moskova'ya neden evet dedim?" 
almıştı. Aynı dergi, bunu izleyen sayısında da sosyalizm düşma

Bukovsky'nin Corvalan'a "cevap"larınl yayınlamışrı. Corvalan'ın söz ko
Türkiye'de de Politika gazetesi tarafından 18-21 Şubat tarihle

yayınlanmıştı. 
Corvalan, Nouvel Ob.servateur'de yayınlanan görüşmenin tahrif e

Şubat'ta Moskova'da yaptığı bir açıklamayla bildirdi. Corvalan'
Komünist Partisi merkez yayın organı L'Humanite'nin 23 Şubat 

sayısında yayınlanan açıklaması aynen şöyle: 
Nouvel Ob.servateur'ün 14 Şubat tarihli sayısında yer alan görüş
bugün büyük bir şaşkınlıkla okudum. 

soruların ne de cevapların metni, görüşmenin akışına ve içeriğine 
uymamaktadır. 

kamuoyunun, Fransız Komünist Partisi ve o'nun genel sekrete. 
Marchais yoldaş hakkında ve genel olarak görüşmede yer alan konu
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Işçi Partisi 'ndeki bu gerilemeye para· 
lel olarak aşın saRın iktidara yönelik 
umutları güçleniyor. Büyük burjuvaziyle 
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Partisi'nin lideri General Weizmann Işçi 
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du: "Deeişen hiç birşey yok ... Likud'un 
zaferi kesindir." ısrail'deki bir başka ge
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Bi rinci KO ng re ve 
Po litika 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI BIRINCI BÜYÜK KONGRESI'NE 
TEMEL OLAN ÇÖZÜMLEMELER VE KONGRE KARARLA
Rı, TÜRKIYE'NIN DIŞ POLITIKA SORUNLARıNı ıŞÇı VE 
EMEKÇı sıNıFLAR AÇısıNDAN YORUMLAMA VE BU 
AÇıDAN YÖNLENDIRME KARARLI LICINI DILE GETIRDI. 
BU YÖNDE YAPI LAN TEŞHISLER, BILIMSEL SOSYALIZ
M IN U LUSLARARASI SORUNLARA UYGU LANMASINDA
Ki lLKELILIK VE ESNEKllGI GöSTERDı' 

MEHMET A KOZER 

Türkiye işçi Partisi Birinci Büyük Kongresi'nin Türkiye toplumunun ge
lişiminde taşıdı�ı önem, çeşitli açıları içine alıyor. Parti Genel Başkanı'nın 
Kongre'yi açl$ konuşması ve Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun Raporu, bu 
çeşitli açıları vurguladı. Büyük Kongre kararları, Kongre çalışmalarının Türki. 
ye işçi sınıfı hareketi ve demokratikleşme mücadelesi önünde açtığı çeşitli 
perspektifleri somutradı. 

Kongre çalışmaları, dünyadaki ve Türkiye'deki durumun nesnel bir çö
zümlemesini !Fmel aldı. Kongre Kararları'na net olarak yansıyan bu çözümle
meler, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin günümüzün temel sorunlarına 
bakış açısını da ortaya koydu. Bu bakış açısının, Türkiye ve dünya işçi sınıfı
na ve demokratik g�çlerine karşı taşınan sorumluluğa ve yaratıcılığa dayandı
ğı somut olarak görüldü. 

Birinci Kongre'nin önem taşıdığı açılardan biri, uluslararası sorunlara 
koyulan teşhisler ve Türkiye'nin dış politikası üzerindeki yaklaşımlar oldu. Bu 
teşhis ve yaklaşımlar da, derinlemesine bir çözümlemeye dayandırıldı. Böyle
likle işçi sınıfı partisinin uluslararası sorunlara bakış açısı vurgulandı. 

DIŞ POLiTiKA SORUNLARINDA BiliMSEL TUTUM 

işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin dünya ve ülkenin dış politika 
sorunları karşısındaki tutumu·, tereddüte yer bırakmayacak kadar açık ilkele· 
re bağlıdır: Enternasyonalizm ve yurtseverlik. Diğer bir deyişle, işçi sınıfı par· 
tisi. bu sorunlar karşısındaki tutumunu, bir yandan dünya ölçeğindeki bağım· 
sızlık, demokrasi ve barış mücadelesinin güçlendirilmesi, diller yandan da ülke· 
nin bağımsızlığının korunması ve sağlamlaştırılması açısından belirler. Tip Bi
rinci Büyük Kongresi, Partinin enternasyonalizm konusundaki bakış açısını 
şöyle vurguladı :  ..... burjuvazi nasıl dünya çapında örgütlenerek çokuluslu te· 
keller ve onlara bağlı yerli ortakları eliyle değişik ülkelerin işçi sınıfı hareketi· 
ne karşı birlikte hareket ediyor, önlemeye çalışıyor ve azgelişmiş veya geliş
mekte olan ülkeler üzerinde hegemonya kurmaya kalkışıyorsa ve uluslararası 
niteliğini" milliyetçilik" teraneleriyle artık gözlerden gizleyemiyorsa, karşısın
da her zaman dayanışma ve birlik içinde mücadelesini sürdüren işçi sınıfını ve 
bunun ifadesi olan proletarya enternasyonalizmini bulacaktır " (MYK Raporu) 

Bu bilimsel sosyalist bakış açısı, işçi sınıfı hareketine, dünya sorunları 
ve ülkenin dış politikası üzerinde pasifliği öğütleyen anlayışa da kesin bir ce
vap veriyordu. Bu anlayış, dünya işçi sınıfı hareketine zaman zaman büyük la
rarlara malolmuştu. Anlayışın sahipleri, işçi sınıfına, ülkenin dış politika so
runlarına çözüm aramayı iktidardaki burjuvaziye bırakmayı öneriyordu. Bi· 
limsel sosyalizm, işçi sınıfı hareketini testimiyete sürüklemeye çalışan bu sap
mayı reddetti:  "Proletaryanın partisi, koşullar ne olursa olsun, burjuvazinin 
tutumuna doğru bir kaymaya olanak vermeksizin, ülkenin dış politikasına ve 
savunma sorunlarına kendi programıyla ve kendi talepleriyledoğrudan doğru
ya müdahale etmelidir ... Işçi sınıfının temsilcileri, her somut durumda,geniş 
halk kitlelerinin, hükümetin dış politikası üzerinde baskı oluşturmaları ve yurt 
savunması sorunlarında yiiüttüğü çalışmalar üzerinde denetim kurmaları için 
en geniş olanaklar yaratan öneriler ileri sürüyorlar. Bu olanakları yaratan ey
lemlerin uygulamaya sokulması için mücadele ediyorlar. .. işçi sınıfının barış 
ve savaş gibi yaşamsal sorunların çözümüne bağımsız olarak ve doğrudan doğ
ruya katılmadığı zamanlar geride kalmıştır." (G. Dimitrov. "Barış Mücadele
sinde Birleşik Cephe", 1 Mayıs 1936.) 

Birinci Kongre'ye temel olan çözümlemeler ve Kongre Kararları, Türki
ye'nin dış politika sorunlarını işçi ve emekçi sınıflar açısından yorumlama ve 
bu açıdan yönlendirme kararlılığını dile getirdi. Bu yönde yapılan teşhisier. 
bilimsel sosyalizmin uluslararası sorunlara uygulanmasındaki ilkelilik ve esnek
liği gösterdi. 

Örneğin, TIp Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nun, kapitalist dünyada 
süregelen ve gitgide derinleşen bunalım üzerindeki gözıemi, kendisini iı leye
cek teorik ve politik çözümlemelere de kaynaklık etmektedir: "Yakın zamana 
kadar Keynes'çi çözümlerle bunalımlar kısmen kontrol alıma alınabilirken ar
tık bu mümkün olmamaktadır. Çünkü giderek yapls<"I1 ögeler konjonktürel öge
lere daha ağır basmakta, yapısal çelişkilerin derinlcşmesi isc, konjonktürel 
dalgalanmdları daha da ağırlaştırmakta, bu ise yapısal çelişkileri daha derin
le�tirerek kısır döngüve yol açmaktadır." 

Yine MYK Raporu'nun, barış mücadelesinin özünde bir sınıf mücadelesi 
olduğunu vurgulayan bölümü, burjuva ideolojisinin ve gerek sağ gerekse "sol" 
revizyonizmin "detanı" olgusunu çarpıtma girişimlerine çürütücü bir yanıt 
verdi :  "Detant sonucu !'le kapitalizm kapitalizm olmaktan çıkıp sosyalizme 
yaklaşmış, ne de tersi olmuş, ya da olacaktır. Detant iki sistem arasındaki te
mel karşıtlığın bir çözümü değildir. Aradaki mücadele detant koşullarında ye
ni boyutlar ve perspektifler içinde, dünya devrimci güçlerinin karşılıklı daya
nışma ve yardımlaşmasıyle sürdiiülmeye devam edecektir kuşkusuz." 

Birinci Kongre'ye sunulan MYK Raporu, devrimci güçlerin ulı ıslararası 
dayanışmasının bugün ulaştığı boyutların, işçi sınıfı enternasyonalizminin 
özünü değiştirmediğini de şu sözlerle vurguladı: "Anti-tekel ve anti�mperya. 
list mücadelede giderek daha geniş yığınların birlikte mücadeleye kazanılmala
rı sonucu işçi sınıfı enternasyonalizmi kavramının bu mücadelenin bütünlüRÜ
nü ifade etmekte dar ve eksik kaldığı görüşleri ortaya atılmıştır. Ancak birlik
te mücadele eden yığınlar ve toplum katmanları ne kadar genişlese de mücade
lenin temel gücünün işçi sınıfı ve politik örgütü olduğu gerçeği değişmemiştir 
ve bu görüşler işçi sınıfı enternasyonalizmi kavramını sulandırmak, gölgele
mekten başka yarar sağlamayacaktır." 

Birinci Büyük Kongre, dünyadaki bağımsızlık ve barış mücadelesinin ba
şarılarını olduğu kadar, karşılaştığı sorunları da açıklıkla ortaya koydu. Em
peryalizmin, özellikle Ortadoğu bölgesindeki sızma ve saldırı çabalarının, "ge· 
çici ve bölgede devrimci gelişmenin yavaşlatılmasına yönelik" de olsa, bazı 
başarılar elde ettiği belirtildi. MC iktidarının dış politikası da bu açıdan, bu 
çerçeve içinde değerlendirildi. 

"YUMU ŞAMA ORTAMINDA SO(;UK SAVAŞ KAlıNTıLARı" 

Kongre, Türkiye'nin belli başlı dış politika sorunlarını, Türkiye burjuva
zisinin uluslararası ilişkilere yaklaşımı bakımından yorumladı. MYK Raporu' 
nun bu konudaki çözümıemesi, Türkiye'nin bugünkü dış politika doğrultusun
daki temel bir olgunun gözlenmesine dayandırıldı :  Egemen sınıflar ve onların 
bugünkü MC iktidarı, dış politikasını, uluslararası yumuşama ortamında soğuk 
savaş stratejilerini sürdürmeye bağlamaktadır. "Emperyalizmin ve gericiliğin 
saldırılarının başlıca hedefi durumuna gelen Ortadoğu'da, Türkiye'nin dış po
litikasına yön veren işbirlikçi MC iktidarı dünyadaki genel gidişi dikkate alma
makta zaman zaman emperyalist merkezleri bile geride bırakan bir tulum izle
miştir. MC iktidarı uluslararası yumuşamanın getirdiği yeni eğilimlere tümüy
le ters bir politika izleyerek emperyalist blok içindeki yer ve ilişkilerine sıkı 
sıkıya sarılmış, ülkenin karşı karşıya bulunduğu bütün uluslararası sorunların 
çözümünü bu ilişkilerde aramıştır .. Yumuşama ortamında soğuk savaş kalın
tılarının Türkiye'ye kazandıracağı hiç bir şey yoktur. Kaybettirebileceklerinin 
ve kaybettirdikıerinin büyüklüğü ise her geçen gün yeniden görülmektedir." 
(MYK Raporu.) 

Bu değerlendirme, Türkiye'nin dış politikasının içine düştüğü bunalımı 
da aydınlatıyor. Ülkenin dış politikasındaki söz konusu temel çelişki, bir yan
dan Türkiye'yi emperyalizme daha da bağımlı hale getiriyor, diğer yandan 
bölgesel gerginliklerin kışkırııidığı bir ortama· doğru sürüklüyor. Birinci Büyük 
Kongre bu gerçeğe özellikle işaret etti. MYK Raporu, uluslararası ilişkilerde 
örnekleri ve önemi gitgide artan bir olgu ya değindi: Türkiye ve Yunanistan 
egemen sınıfları arasındaki paylaşım mücadelelerinin, emperyalizmin dünya
daki devrimci gelişimi durdurmak için giriştiği kavganın bir parçası haline ge
tirildiğini vurguladı. Aynı şekilde, iki ülke arasındaki gerginliğin, iki ülkenin 
de bir "NATO'ya daha fazla bağlanma yarışma" düşürülmesine hizmet ettiği 
belirtildi. Kongre, gerek Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere, gerekse 
Kıbrıs sorununun çözümüne bu açıdan yaklaştı. 

Kongre'nin bütün temel belgeleri, Kıbrıs'ta yakında ulaşılacağı belirtilen 
çözümün , ABD ve NATO'nun inisiyatifi içinde gerçekleştirilmeye çalışıldı
ğını çok açık bir dille vurguladı. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak, 
Kongre'nin i i  sayılı kararının 1 4. bendinde belirtilen çerçeve, emperyalizmin 
Kıbrıs üzerindeki tasarılarını boşa çıkaracak nitelikte oldu. 

TIp Birinci Büyük Kongresi, Türkiye'nin sosyalist ülkelerle ilişkilerine 
de özel bir önem verdi. Egemen sınıfların ve MC iktidarının, sosyalist ülkelerle 
ilişkilerin geliştirilmesini baltalayıcı politikasını ortaya koydu. Bu politikanın 
temelinde, emperyalizmin ve NATO'nun çıkarlarına körü körüne bir bağlılığın 
yattığını vurguladı. Sosyalist ülkelerle ilişkilerin " biitiin'alanlara yansımasının 
engellenmesini" amaçlayan girişimlere işaret edildi. Bu saptama, yumuşama 
sürecinin politik alandan askeri alana yaygınlaştırılmasının gündeme geldiği 
son aşamada önem kazanıyor. Büyük Kongre Karar'larında, "bütün komşu 
devletlerle dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları yapılması" talebinin yer alması, 
bu açıdan özel değer taşıyor. 

Tip Birinci Büyük Kongresi 'nin Türkiye'nin temel dış politika sorunla
rına önemli açıklıklar getirdiği, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde or· 
taya çıkıyor. Bu açıklığın, politik demokratikleşmeden yana güçlerin en ge
niş birlikteliği perspektifiyle birlikte getirilmesi, daha büyük bir önem kaza· 
nıyor. Temel dış politika sorunlarının bu perspektif içindeki yerini, Kongre' 
nin i sayılı kararındaki şu saptama belirliyor : .. Demokrasi mücadelesi aynı 
zamanda emperyalizme karşı mücadele ile birlik re verilmelidir." 
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bilimsel sosyalist partisinin günümüzün temel sorunlarına 
koydu. Bu bakış açısının, Türkiye ve dünya işçi sınıfı

demokratik g�çlerine karşı taşınan sorumluluğa ve yaratıcılığa dayandı

Kongre'nin önem taşıdığı açılardan biri, uluslararası sorunlara 
Türkiye'nin dış politikası üzerindeki yaklaşımlar oldu. Bu 

yaklaşımlar da, derinlemesine bir çözümlemeye dayandırıldı. Böyle
uluslararası sorunlara bakış açısı vurgulandı. 

POLiTiKA SORUNLARINDA BiliMSEL TUTUM 

imsel sosyalist partisinin dünya ve ülkenin dış politika 
tutumu·, tereddüte yer bırakmayacak kadar açık ilkele· 

Enternasyonalizm ve yurtseverlik. Diğer bir deyişle, işçi sınıfı par· 
karşısındaki tutumunu, bir yandan dünya ölçeğindeki bağım· 

barış mücadelesinin güçlendirilmesi, diller yandan da ülke· 
korunması ve sağlamlaştırılması açısından belirler. Tip Bi

Partinin enternasyonalizm konusundaki bakış açısını 
burjuvazi nasıl dünya çapında örgütlenerek çokuluslu te· 

yerli ortakları eliyle değişik ülkelerin işçi sınıfı hareketi· 
karşı birlikte hareket ediyor, önlemeye çalışıyor ve azgelişmiş veya geliş

üzerinde hegemonya kurmaya kalkışıyorsa ve uluslararası 
teraneleriyle artık gözlerden gizleyemiyorsa, karşısın

dayanışma ve birlik içinde mücadelesini sürdüren işçi sınıfını ve 
olan proletarya enternasyonalizmini bulacaktır " (MYK Raporu) 

bilimsel sosyalist bakış açısı, işçi sınıfı hareketine, dünya sorunları 
üzerinde pasifliği öğütleyen anlayışa da kesin bir ce

anlayış, dünya işçi sınıfı hareketine zaman zaman büyük la
Anlayışın sahipleri, işçi sınıfına, ülkenin dış politika so

aramayı iktidardaki burjuvaziye bırakmayı öneriyordu. Bi· 
sınıfı hareketini testimiyete sürüklemeye çalışan bu sap

"Proletaryanın partisi, koşullar ne olursa olsun, burjuvazinin 
kaymaya olanak vermeksizin, ülkenin dış politikasına ve 
kendi programıyla ve kendi talepleriyledoğrudan doğru

... Işçi sınıfının temsilcileri, her somut durumda,geniş 
hükümetin dış politikası üzerinde baskı oluşturmaları ve yurt 

yiiüttüğü çalışmalar üzerinde denetim kurmaları için 
yaratan öneriler ileri sürüyorlar. Bu olanakları yaratan ey

sokulması için mücadele ediyorlar. .. işçi sınıfının barış 
sorunların çözümüne bağımsız olarak ve doğrudan doğ

zamanlar geride kalmıştır." (G. Dimitrov. "Barış Mücadele
Mayıs 1936.) 
temel olan çözümlemeler ve Kongre Kararları, Türki

sorunlarını işçi ve emekçi sınıflar açısından yorumlama ve 
kararlılığını dile getirdi. Bu yönde yapılan teşhisier. 

uluslararası sorunlara uygulanmasındaki ilkelilik ve esnek

Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nun, kapitalist dünyada 
gitgide derinleşen bunalım üzerindeki gözıemi, kendisini iı leye

çözümlemelere de kaynaklık etmektedir: "Yakın zamana 
çözümlerle bunalımlar kısmen kontrol alıma alınabilirken ar

amaktadır. Çünkü giderek yapls<"I1 ögeler konjonktürel öge
kta, yapısal çelişkilerin derinlcşmesi isc, konjonktürel 

başarılar elde ettiği belirtildi. MC iktidarının dış politikası da 
çerçeve içinde değerlendirildi. 

"YUMU ŞAMA ORTAMINDA SO(;UK SAVAŞ KAlıNTıLARı" 

Kongre, Türkiye'nin belli başlı dış politika sorunlarını, Türkiye 
zisinin uluslararası ilişkilere yaklaşımı bakımından yorumladı. MYK 
nun bu konudaki çözümıemesi, Türkiye'nin bugünkü dış politika 
daki temel bir olgunun gözlenmesine dayandırıldı :  Egemen sınıflar 
bugünkü MC iktidarı, dış politikasını, uluslararası yumuşama ort
savaş stratejilerini sürdürmeye bağlamaktadır. "Emperyalizmin 
saldırılarının başlıca hedefi durumuna gelen Ortadoğu'da, Türkiye'nin 
litikasına yön veren işbirlikçi MC iktidarı dünyadaki genel gidişi 
makta zaman zaman emperyalist merkezleri bile geride bırakan 
miştir. MC iktidarı uluslararası yumuşamanın getirdiği yeni eğilim
le ters bir politika izleyerek emperyalist blok içindeki yer ve 
sıkıya sarılmış, ülkenin karşı karşıya bulunduğu bütün uluslararası 
çözümünü bu ilişkilerde aramıştır .. Yumuşama ortamında soğuk 
tılarının Türkiye'ye kazandıracağı hiç bir şey yoktur. Kaybettirebileceklerinin 
ve kaybettirdikıerinin büyüklüğü ise her geçen gün yeniden görülmektedir." 
(MYK Raporu.) 

Bu değerlendirme, Türkiye'nin dış politikasının içine düştüğü 
da aydınlatıyor. Ülkenin dış politikasındaki söz konusu temel çelişki, 
dan Türkiye'yi emperyalizme daha da bağımlı hale getiriyor, 
bölgesel gerginliklerin kışkırııidığı bir ortama· doğru sürüklüyor. 
Kongre bu gerçeğe özellikle işaret etti. MYK Raporu, uluslararası 
örnekleri ve önemi gitgide artan bir olgu ya değindi: Türkiye 
egemen sınıfları arasındaki paylaşım mücadelelerinin, emperyalizmin 
daki devrimci gelişimi durdurmak için giriştiği kavganın bir parçası 
tirildiğini vurguladı. Aynı şekilde, iki ülke arasındaki gerginliğin, 
de bir "NATO'ya daha fazla bağlanma yarışma" düşürülmesine hizmet 
belirtildi. Kongre, gerek Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkil
Kıbrıs sorununun çözümüne bu açıdan yaklaştı. 

Kongre'nin bütün temel belgeleri, Kıbrıs'ta yakında ulaşılacağı 
çözümün , ABD ve NATO'nun inisiyatifi içinde gerçekleştirilmeye 
ğını çok açık bir dille vurguladı. Kıbrıs sorununun çözümüyle 
Kongre'nin i i  sayılı kararının 1 4. bendinde belirtilen çerçeve, emperya
Kıbrıs üzerindeki tasarılarını boşa çıkaracak nitelikte oldu. 

TIp Birinci Büyük Kongresi, Türkiye'nin sosyalist ülkelerle 
de özel bir önem verdi. Egemen sınıfların ve MC iktidarının, sosyalist 
ilişkilerin geliştirilmesini baltalayıcı politikasını ortaya koydu. 
temelinde, emperyalizmin ve NATO'nun çıkarlarına körü körüne 
yattığını vurguladı. Sosyalist ülkelerle ilişkilerin " b" biitiin'alanlara 
engellenmesini" amaçlayan girişimlere işaret edildi. Bu saptama
sürecinin politik alandan askeri alana yaygınlaştırılmasının gündeme 
son aşamada önem kazanıyor. Büyük Kongre Karar'larında, "bütün 
devletlerle dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları yapılması" talebinin 
bu açıdan özel değer taşıyor. 

Tip Birinci Büyük Kongresi 'nin Türkiye'nin temel dış politika sorunla
rına önemli açıklıklar getirdiği, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak 
taya çıkıyor. Bu açıklığın, politik demokratikleşmeden yana güçlerin 
niş birlikteliği perspektifiyle birlikte getirilmesi, daha büyük bir önem 
nıyor. Temel dış politika sorunlarının bu perspektif içindeki yerini, 



Partizanın 
MESUT ODMAN 

önce. kitapta* bilgi verilmedi ei için, 
Kalinin üzerine birkaç söz söylemekte 
yarar var. Mihai! İvanoviç Kalinin 1875· 
1946 yıllan arasında yaşamış bir işçi sı
nıfı militan .. Ekim Devriminin, sosyalist 
kuruluş döneminini ve ikinci paylaşım 
savaşında faşizme karşı verilen mücade
lenin önderlerinden. 

Kalinin 'in işçi sınıfı mücadelesinde bir 
partizan olarak yerini alması. 1898 yı
lında Sosyal Demokrat Parti'ye üye ol· 
masıyle başlıyor. la99'daki Tiflis sürgü
nü ise ilk önemli deneylerinden biri olu
yor. Parti içindeki kesin bölünmeye ta· 
nıklık eden 1903'teki ikinci kongrede 
Bolşeviklerin yanında yer alıyor. 1905 
Devriminin en iyi militanlannı yetiştiren 
Puti\ov fabrikası işçilerini örgütleyen de 
Katinin. Daha sonra, 1912'de Merkez 
Komitesi aday üyeliei görevine getiriliyor, 
aynı yıl Prouda'nın kuruluşunda önemli 
görevler alıyor_ Arka arkaya gelen tutuk· 
lanma ve sürgünlerden sonra Petrograd'a 
dönüşünde, 1917 Şubat ve Ekim devrim· 
lerine etkin olarak katılıyor_ 

Sverdlov'un ölümü üzerine, Mart 1919' 
da Lenin 'in önerisi ile Kalinin Rusya Iş. 
çi  ve Asker Sovyetleri Yürütme Komite· 
si Başkanheına seçiliyor. Sovyetler Bir
liRi'nin kuruluşuyla birlikte, 30 Aralık 
.1922'de yapılan SSCB 1. Sovyetler Kon
gresinde SSCB Merkez Yürütme Komite· 
si Başkanı oluyor. Partinin on dördüncü 
kongresinden sonra, Merkez Komitesi, 
Kalinin 'le birlikte bazı parti yöne tic ile
rini Leningrad'da yoeunlaşan bozguncu 
muhalerete son vennekle görevlendiri· 
yor. Görev, bir ay kadar kısa bir sürede, 
1926 yılı başında yerine getiriliyor. Ay· 
nı yılda Kalinin 'in görevlerine Merkez 
Komitesi Siyasal Büro üyeliei ekleniyor. 
1938'de Yüksek Sovyet Prezidyumu Baş
kanlıeına seçilen Kalinin 'in bu görevi ö· 
lümüoe kadar sürüyor. Bugün ül kesinde 
onun adını taşıyan iki kent var: Volga ü
zerindeki Kalinin ve Baltık Denizi kıyı· 
sındaki KaJiningrad. 

Kalinin sqn derece iyi bir örgütçü, 
yetenekli bir ajitatör, engin deneyleri o· 
lan bir eeitici olarak biliniyor. "Devrim· 
ci Eeitim Devrimci Ahlak''! başheı al· 
tında toplanan yazılanyle konuşmaIa
nnda siyasal eeitim, özellikle gençlerin 
eeitimi, ajitasyon·propaganda sorunlan, 
ahlak partililik gibi konular üzerinde du· 
ruyor. 

SOSYALIZMI BILMEK, SOSYALIST 
OLMAK 

mez şeyler söyleyen, ama çatı k kaşlarla 
tozu dumana katan, ak klie1tlan, bula· 
nık salonlan olur olmaz aklannalarla 
dolduran ne çok "devrimci" var. Bugün 
küftir elmek için bile Lenin'den aJıntl 
yapanlarla karşılaşılıyor. "Oportünizm 
kendini 1ıer zaman yalnız marksizm·le· 
ninizmin do�rudan inkarıyla göstermez. 
Kendini bazen metne düşkünlük, bu ku
rama,dogmatik olarak yaklaşmak bi· 
çiminde gösterir". (s.45) 

Bir başka ilginç durum da şu: Birta· 
kım çözümlemeler yapılıyor, bazı ilkeler 
savunuluyor. Ama en başta bunlann sa
hipleri, söylediklerine inanmıyorlar. çün· 
kü söylenenler sosyalist olmanın gereei 
olarak söyleniyor. Sorun, sosyalist gö
rünmek, devrimci sözler söylemek olu
yor; sosyalizm için mücadele etmek de
�iı. Partisiz "sosyaJizm "in her çeşidinin 
düştüeü bir açmaz. "Işlerin belli bir öl· 
çüde fedakarlık gerektirdiei partide ça
lışmak ve fedakarea çalışmanın zevkini 
tatmak ve ona karşı ilgiduymakiçin, ue
runda savaştıiıımız ilkelerın" 'doerulueu
na ve güzellieine derinden inanmak ge
rekir". (s. 17) 

özellikle sosyalizmin kuruluşunda i·  
leri aşamalara ulaşmış işçi sınırı partile· 
rindeki çalışmalann, kuramsal ' genelle· 
melerin önemini artırdıRı biliniyor. 
( "1976 Raporu" , Yurt ve Dünya, sayı 
I, s. 8, 1 1 )  . Aslında, bilimsel sosyaJist 
kuramın geliştirilmesi açısından büyük 
önem taşıyan bu durum, butün işçi sını· 
rı partileri için geçerli. "Marksizm-Ieni· 
nizmi gerçekten benimsemek için bu 
teoriden pratik sorunlann çözümünde 
de yararlanmayı, biraz daha ileri gidile-

Kitabı 
rekli kılavuzu saelıyor".  (Yalçın Küçük, • .  
"Sosyalistler v e  Yaşam", Yürüyüş, sayı 
75. /4 Eylül 1 9 76) 

PROLETER A/-nAK/ 

Lenin, Ekim devriminden önce prole· 
ler ahlakının asıl içerieinin "burjuvazi
nin eleştirisi, kitlelerde ona karşı nerret 
uyandırılması, sınıfsal bilincin geliştiril· 
mesi, güçleri birleştinne becerikliliei" ol
duRunu belirtiyordu. Kalinin ise şunlan 
ekliyor: "Ve ancak devrim hareketJnin 
daha da gelişmesi, proletaryanın sınıf bi
lincinin uyanması, onun kendi kendine 
sınır halinden, kendi için sınır haline gel· 
mesiyle sınıfına karşı namuslu olma, di· 
siplinli olma, karşılıklı yardım, savaşta 
kendini reda etme ve örbrütçülük gibi 
manevi nitelikler biçimleniyordu. Prole
taryanın manevi yüzünün bu çizgileri, 
kapitalizm koşulları içinde ( ... ) dogum 
halindeki sosyalist ahlakın temellerini o
luştunnuştur". (s. 139) 

Kalinin sosyalist toplumun yurttaşı 
olan yeni insanın yetiştirilmesi sırasında 
ona kazandırılması gereken insancıl nite· 
liklerden söz ederken sevgi, namus, yü· 
reklilik, arkadaşlık ba�ı ve emek sevgisi· 
ni sıralıyor. "Sosyalist ahlakın başlıca 
unsurlarından biri emeee karşı sevgidir. 
Fakat ancak işçi sınıfının zareriyle emek, 
insan hayatı için zorunlu olan bir koşul, 
aeır ve utanç verici bir yük olmaktan Çı' 
karak onur ve kahramanlık davası haline 
geliyor". (s. 143) 

AjlTASYONUN ILKELERI 
Bir ajitasyon·propaganda ustası ola

rak bu alanda da söyleyecek çok sözü 
var Kalinin'in. Işin temelinde yatan ilke, 
kitlelerle bae kurma sorununa ilişkin o· 
larak şöyle rormüle ediliyor: "Kitlelerin 

büyük yazarlar, klasikler. Edebiyat. bu· 
nun da ötesinde, insanlan tanımada ben· 
zersiz olanaklar saelıyor. "Edt!biyat in· 
sanı her şeyden fazla zenginleştiımekte, 
ona (Ben kendi deneyime gore hukum 
yuruluyorum) gelişme, insanlan daha iyi 
lanıma olanaklan vermektedir" (s. 6 ı )  
Ajilalörler ve propagandacılar dillerinin 
ve ilgi çekici. hayat verici 
tohumlann bulup çıkarmak, bunlan 
haJka göstermek zorundalar. Kalinin aji· 
tasyon için birçok konuda yararlanıla· 
bilecek kaynaklar arasında Simonov'un. 
Ehrenburg'un yazdıklanndan söz ediyor. 
Bu arada zaman zaman çok sık kullanı· 
lan gösterişli ve kalıplaşmış deyişleri e· 

' Ieştiriyor, onla n alaya alıyor. Ragırıp 
çaeırmadan, söylev çekmeden. ögiJt ve· 
rici olmadan iş görmeyi öneriyor. "Oç 
saat süreyle konuşabilen ajitatörler lanı· 
rım ki, söylevlerinden sonra dinleyicile· 
rin karalannda ayn ayn haykırışlardan 
başka bir şey kalmaz. Çunkü onlann 
söylevlerinde duşünce yoktur". (li. ı 91 ) 
Ajitatöriin gelişmiş insan olması gerekir. 
diye de ekliyor Kalinin; çok okuması ve 
kendi üzerinde çok çalışması, denebilir· 
se tüm boş zamanlann okum.aya ayırma· 
sı zorunludur. 

PARTILI OLMAK 

Partililik ise bunlan da aşan bir olgu. 
"Gerçek partili olabilmek için yalnız a
jitatör ya da propagandacı olmak zorun
lu deeildir. Başka bir şey gereklidir ki, 
bu da, siyasal, toplumsal ve hatta kişisel 
hayatta devrimci tutumdur". (s. 226) 
Yirmi dört saat partili olmanın anlamı 
burada ortaya çıkıyor. Yaşamın hiç bir 
alanında, hiç bir anında partili oldueunu 
unutmamak, her zaman partili olmanın 
gerektirdiei gibi davranmak. "Bütün dav· 
ranışlarımızda daima bir sosyalist gibi 
düşünmek ve sosyalizmin gereklerine gö
re hareket etmek mecburiyetindeyiz; bu 
benim özel hayatım,parti hayatı ayn, bu 
benim sendika, meslekt kuruluş, gençlik 
örgütü hayatım, raaliyetim, parti faaJiye· 
ti çizgisi ayn, bunlar hiç kabul olunma
yacak aynşımlar, rarkhlıklar ortaya sür· 
mektir. Tam tersine Işçi Partili olmak 
demek, bilimsel sosyalizmi kabul etmiş 
bir İşçi Partisinin üyesi olmak demek, 
bu sosya1izmi hayatımızın bütün alanla· 
nnda dikkate alıp, ona göre hareket et· 
mek, uygulamaya çalışmak demektir. 
( ... ) Unutmayalım ki, birinci propaganda 
aracımız kendi kişilieimizdir". (Behice 
Boran, Selam, Türkiye'nin Aydınlık Ce· 
lecegine, Istanbul, TIp Yayınları: 8, O· 
cak 1976, s. 57) 

Bu metinlerde, baştan sona köklü bir 
bilimsel sosyalizm bilgisi ile partizanlı· 
eın kopmaz biçimde birleştiei açıkça 
görülüyor. Kalinin önce Marksizmi bil· 
mekle Marksist olmak arasında bir ayı· 
nm yapıyor. "Marksizmi bilmek başka, 
marksizmi en çeşitli, en kendine özgü ve 
olaeanüstü bir durumda, her gün, her 
saat uygulamak başka şeydir. ( ... ) Yani 
marksist olmak yaratıcı olmak demektir. 
( ... ) Eeer siz öerendiklerinizi bulundu
Runuz yerlerde skolastik bi�imde, bas· 
makaJıp uygularsanız, Leninizmin zana· 
atçılan olursunuz. Kitleleri arkanızdan 
sürükleyemezsiniz. Marksist �öntemi 
yanlış uygulamış olursunuz. Marksist 
yöntem, doRru olarak, ancak Marx'ın 
teorisi ile çalışırken, önümüzde duran o
layı öerendieimiz takdirde uygulanabilir 
ve aldıeımız karar her sererinde yeni bir 
karar olur. Eeer sorunu bugün şöyle haJ· 
lettiysen, yan n aynı sorunu yeni bir bi· 
çimde halledeceksin; çünkü yann durum 
yeni olacaktır." ( s. 17·19 ) 

KALININ, LENIN ILE BIRUKTE 

Partili olmak, parti işlerinde çalış· 
mayı gerektiriyor. Parti işi ise işin türü· 
ne baeh deei!. Bu en karmaşık uımanlık 
işlerinden en basit mekanik işlere kadar 
her türden işe parti anlayışını sokmakla, 
işçi sınıfı mücadelesinin yararlannı bir 
an bile gözden kaçırmamakla belirlenen 
bir sorun. 

Oysa yeni durumlar karşısında hiç 
bir şey söylemeyen ya da ipe sapa gel-
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cek olursa, aynı zamanda b u  teoriyi bi· 
rikmiş deney ile zenginleştirmeyi, deney· 
leri genelleştirme başansını göstermeyi 
yani onu geliştirmeyi, ileri doeru gö· 
türmeyi de öerenmek gerekir". (s. 47)  

Kalinin sosyalizmin öRrenilmesi ko
nusunda bir şeyi daha ekliyor: "Mark· 
sizmi öerenmek demek, marksist yönte
mi benimsedikten sonra, u�raşınıza ba�. 
lı tüm dieer sorunlara da marksistçe çö
zümler getirmeyi başarabilmek demektir. 
( ... ) Bu, doeru bir çizgi tuttunnayı ba
şarmak demektir. Do�ru bir marksist 
çizgi tutturabilmenin yolu ise çalıştıeı· 
nız alanda eksiksiz bir uzman olmanızı 
gerektirir". (s.13) Biraz deeişik bir nok· 
tadan çıkılarak da benzer bir sonucu va
nlabllir: "En iyi fizikçi, en iyi mimar, en 
iyi sosyolog en iyi mühendis, en iyi ikti· 
satÇı, en iyi doktor en yayıncı, en 
iyi yazar, sanatçı. Ve dieerleri . Bütün 
u�raşlann en yaratıcı ve özgün uzmanla· 
nnın sosyalist olabileceei döneme gi· 
riliyor. Sosyalizm bilimi bunun için ge· 

peşine takılmak da yine kitlelerle 'bae
Iantı' demektir. Sana şundan, bundan 
yakınıyorlar. Sen de onlarla birlikte mı
nldanıyor, yakınıyorsun. ( ...  ) Kitlelerle, 
onlann, bazan geri kalmış unsurlannın 
yönlendinnesiyle gittikleri yere gitmek 
menşevik davranış çizgisidir. Bizim bol
şevik davranış çizgimiz kitleleri yönlen
dirmektir, onlara koruyuculuk etmek 
de�i1. Onlan bilinçli öncü birlikleri e ileri 
do�ru götürmektir". (s. 102) 

Kalinin uzun yılların kendisine ka· 
zandırdı�ı deneyiere dayanarak, ajitatö· 
rün kendisini çevresindeki kitleden daha 
bilgili, daha akıllı göstennekten çekinme· 
si gerekti�ini sık sık yineliyor. Sorulacak 
soruları cevaplamaklan kaçınmayın, o 
anda cevap veremedieiniz sorularda da 
durumu açık açık belirtin, diyor. Koşul· 
lann, çalışma yapılan insanlann deeer
lendirilmesinin; kitlelerin yönetilip yön
lendirilmesinin önemini vurguluyor. 

Kalinin'e göre "ajitalörün dili her 
şeydir".  Dili öerenmenin en esaslı kay
naklanndan biri ise edebiyat. özellikle 

Bütün bu sorunlar, Kalinin'in ko
nuşmalarıyle yazılanru sınırlayan çerçe
ve içinde, ustalıkla ele alınıp irdeleniyor; 
mücadele içinde gpçmiş bir yaşamın de
neyleriyle zenginleştiriliyor. Bununla 
birlikte. kitaba alınan parçalann seçi
minde ve çevirinin bazı bölümlerinde bi
raz daha özen gösterilmesinin gerekli ol· 
dueu anlaşılıyor. Ama eksiklikleri bir 
yana. bu kitap, yaşamı ve eserleri iilke
mizde pek az bilinen bir ustanın lanın· 
masında, ondan yararlanmada bir baş· 
langıç olmalıdır. 

(*) M.İ.Kalinin, Devrimci Eğilim Dev· 
rimci A Mak. Ser Yayınevi, Aralık 1976, 
257 sayra. 20 lira. 
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Yürütme Komite· 
seçiliyor. Sovyetler Bir

birlikte, 30 Aralık 
yapılan SSCB 1. Sovyetler Kon

Merkez Yürütme Komite· 
tinin on dördüncü 
Merkez Komitesi, 

parti yöne tic ile
yoeunlaşan bozguncu 

vennekle görevlendiri· 
kadar kısa bir sürede, 

başında yerine getiriliyor. Ay· 
yılda Kalinin 'in görevlerine Merkez 

üyeliei ekleniyor. 
Sovyet Prezidyumu Baş

Kalinin 'in bu görevi ö· 
Bugün ül kesinde 

kent var: Volga ü
Baltık Denizi kıyı· 

derece iyi bir örgütçü, 
engin deneyleri o· 

biliniyor. "Devrim· 
Ahlak''! başheı al· 

yazılanyle konuşmaIa
özellikle gençlerin 

eeitimi, ajitasyon·propaganda sorunlan, 
konular üzerinde du· 

BILMEK, SOSYALIST 
OLMAK 

melerin önemini artırdıRı biliniyor. 
( "1976 Raporu" , Yurt ve Dünya, sayı 
I, s. 8, 1 1 )  . Aslında, bilimsel sosyaJist 
kuramın geliştirilmesi açısından büyük 
önem taşıyan bu durum, butün işçi sını· 
rı partileri için geçerli. "Marksizm-Ieni· 
nizmi gerçekten benimsemek için bu 
teoriden pratik sorunlann çözümünde 
de yararlanmayı, biraz daha ileri gidile-

aeır ve utanç verici bir yük olmaktan Çı' 
karak onur ve kahramanlık davası haline 
geliyor". (s. 143) 

AjlTASYONUN ILKELERI 
Bir ajitasyon·propaganda ustası ola

rak bu alanda da söyleyecek çok sözü 
var Kalinin'in. Işin temelinde yatan ilke, 
kitlelerle bae kurma sorununa ilişkin o· 
larak şöyle rormüle ediliyor: "Kitlelerin 

Partililik 
"Gerçek partili 
jitatör ya da 
lu deeildir. 
bu da, siyasal, 
hayatta devrimci 
Yirmi dört saat partili olmanın 
burada ortaya 
alanında, 
unutmamak, her zaman 
gerektirdiei 
ranışlarımızda 
düşünmek 
re hareket 
benim özel 
benim sendika, 
örgütü hayatım, 
ti çizgisi 
yacak aynşımlar, 
mektir. Tam 
demek, bilimsel 
bir İşçi Partisinin 
bu sosya1izmi 
nnda dikkate 
mek, uygulamaya çalışmak demektir. 
( ... ) Unutmayalım 
aracımız 
Boran, Selam, 
lecegine, 
cak 1976, 

baştan sona köklü bir 
bilgisi ile partizanlı· 

birleştiei açıkça 
Kalinin önce Marksizmi bil· 

arasında bir ayı· 
"Marksizmi bilmek başka, 

en kendine özgü ve 
durumda, her gün, her 

şeydir. ( ... ) Yani 
yaratıcı olmak demektir. 

öerendiklerinizi bulundu
skolastik bi�imde, bas· 

Leninizmin zana· 
Kitleleri arkanızdan 

Marksist �öntemi 
olursunuz. Marksist 

olarak, ancak Marx'ın 
önümüzde duran o

takdirde uygulanabilir 
sererinde yeni bir 

sorunu bugün şöyle haJ· 
sorunu yeni bir bi· 
çünkü yann durum 
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Partili 
mayı gerektiriyor. 
ne baeh deei!. 
işlerinden 
her türden 
işçi sınıfı 
an bile gözden 
bir sorun. 

durumlar 

cek olursa, aynı zamanda b u  teoriyi bi· 
rikmiş deney ile zenginleştirmeyi, deney· 
leri genelleştirme başansını göstermeyi 
yani onu geliştirmeyi, ileri doeru gö· 
türmeyi de öerenmek gerekir". (s. 47)  

Kalinin sosyalizmin öRrenilmesi ko
nusunda bir şeyi daha ekliyor: "Mark· 
sizmi öerenmek demek, marksist yönte
mi benimsedikten sonra, u�raşınıza ba�. 
lı tüm dieer sorunlara da marksistçe çö
zümler getirmeyi başarabilmek demektir. 
( ... ) Bu, doeru bir çizgi tuttunnayı ba
şarmak demektir. Do�ru bir marksist 
çizgi tutturabilmenin yolu ise çalıştıeı· 
nız alanda eksiksiz bir uzman olmanızı 
gerektirir". (s.13) Biraz deeişik bir nok· 
tadan çıkılarak da benzer bir sonucu va
nlabllir: "En iyi fizikçi, en iyi mimar, en 
iyi sosyolog en iyi mühendis, en iyi ikti· 
satÇı, en iyi doktor en yayıncı, en 
iyi yazar, sanatçı. Ve dieerleri . Bütün 
u�raşlann en yaratıcı ve özgün uzmanla· 

peşine takılmak da yine kitlelerle 'bae
Iantı' demektir. Sana şundan, bundan 
yakınıyorlar. Sen de onlarla birlikte mı
nldanıyor, yakınıyorsun. ( ...  ) Kitlelerle, 
onlann, bazan geri kalmış unsurlannın 
yönlendinnesiyle yönlendinnesiyle yönlendin gittikleri yere gitmek 
menşevik davranış çizgisidir. Bizim bol
şevik davranış çizgimiz kitleleri yönlen
dirmektir, onlara koruyuculuk etmek 
de�i1. Onlan bilinçli öncü birlikleri e ileri 
do�ru götürmektir". (s. 102) 

Kalinin uzun yılların kendisine ka· 
zandırdı�ı deneyiere dayanarak, ajitatö· 
rün kendisini çevresindeki kitleden daha 
bilgili, daha akıllı göstennekten çekinme· 
si gerekti�ini sık sık yineliyor. Sorulacak 
soruları cevaplamaklan kaçınmayın, o 
anda cevap veremedieiniz sorularda da 
durumu açık açık belirtin, diyor. Koşul· 
lann, çalışma yapılan insanlann deeer
lendirilmesinin; kitlelerin yönetilip yön
lendirilmesinin önemini vurguluyor. 

Kalinin'e göre "ajitalörün dili her 

Bütün 
nuşmalarıyle 
ve içinde, ustalıkla 
mücadele 
neyleriyle 
birlikte. kitaba alınan 
minde ve 
raz daha özen 
dueu anlaşılıyor. 
yana. bu 
mizde pek 
masında, 
langıç olmalıdır. 

(*) M.İ.K



• "1 97S 'le 804 Işçi" adlı oyununuzun 

öykiüünü kısaca anlalır mısınız ? 

• Oyunun öyküsü 1975 sonlarında Tür
kiye·lrak ham petrol boru hattında dire
nen 804 işçiyi anlatıyor. Bildiğiniz gibi 
bu boru hattını BOTAŞ çokuluslu Batı 
Alman kökenli Mannesmann şirketine 
ihale etti. Bu şirkette hattın taşaronlu
ğunu başka bir yabancı firmaya, boru 
ta�ıma işini başka bir yabancı firmaya, 
kaynak işlerini başka bir yabancı firma· 
ya ihale etti. Anlıyacağınız boru hattı 
boyunca birçok yabancı firma, binlerce 
yabancı işçi ve teknisyen ve bunların ya· 
nında da bu yabancı firmalarda çalışan 
Türk işçileri, mühendisleri, tercümanları. 
Yabancı işçilerle, yabancı teknisyenlerle 
yabancı mühendislerle Türk işçi, teknis· 
yen ve mühendisleri arasında astronomik 
bir ücret farklılığı vardı. Bütün bunların 
yanında oradaki Türk işçileri çok kötü 
şartlar altında yaşıyoriardı. Çadırlarda 
yaşıyorlar, yemeklerini kendileri yapı· 
yorlar, bütün bunlar yetmiyormuş gibi 
horlanıp aşağılanıyorlardı. fazla mesai· 
leri sayılmıyor, bir yığın anlamadıkları 
kesintilerfe ücretleri yarıya indiriliyordu. 

" 1 97 5 'TE 804 ıŞÇı" ADLI 
OYUNU ÜZERINE ÖMER 
PO LAT'LA BIR SÖYLEŞI 

mlnın her anına uygulayan bir insan. 
Alıntısız konu�uyor. Yalın konuşuyor . 
Bu yüzden yadırgıyoruz. Bir de bilinç 
taŞlYICllığl var. Işçi sınıfına bilinç ille de 
dışardan taşınmaz. Kendi içinden de ta
şınır. Örneğin, �u anlamda: Sosyalist 
her işçi kendi sınıfı içinde bir bilinç ta
Şıyıcılığı görevi yapar. Bu durum bir 
yerde küçük burjuvanın işine ıeimez. 
Çünkü o kendini işçi sınıfının mücadele· 
sinde pek önemli bir görevi olduğu, bu 
görevin yalnız ama yalnız kendisi tara
fından yapılabileceğini söyler. Bilinç ta-

Yabancı işçi ve teknisyenler ise taşı
nabilir, içi kaloriferli, havalandırma ci
hazıı, buzdolaplı, içinde sıcak ve soğuk 
suyu olan evlerde yaşıyorlardı. Öğlenleri 
Türk işçileri ceplerinden çıkardıkları 
peynir ekmeklerini yerlerken, onlar taŞı
nır buzdolaplanndan her türlü yiyecekle
rini çıkararak biralarını içe içe Türk iş
çilerinin brşısında keyf çaııyorlardı. 
Oysa hepsi aynı işi yapıyordu. üstüne 
üstlük Tw-k işçileri daha çok çalışıyor, 
öğlen paydoslarında yabancı işçilerin 
iki btı az dinleniyorlardı. Işçi ler örgüt
!ÜZdüi .... 

1975'in başlarında bir yığın sarı sen
dib ve bir d. DISK'. bağlı BAYSEN· 

ı 976 Raporu / 2 - Türkiye 
1908 Işçi Hareketleri ve Jön Türkler 

Bir Karagün Dostluğu 

Sosyal Demokrasi Tarihsel Bir 
Seçimin Eşiğinde 

lenin ve Milliyetler Sorunu 

federal Alman Emperyalizmi 

ıŞ sendikası boru hattında örgütlenme 
çalışmalarına girdiler. Mannesmann ve 
yerli işbirlikçileri BAYSEN �iş'in orada 
yetki alamaması için ne gerektiyse yap· 
ıılar. Referandum sonucu işçiler BAY · 

SEN-iş'i seçti. Bu sefer Mannesmann 
bir üst mahkemeye irkazda bulundu. 
Amacı oyalamaktı. Yakında noele gide· 
ceklerdi. işçiler direnişe giderse büyük 
karları olacaktı. Bir de işi zamanında ye· 
tişt iremeyecekti. Bu yüzden de Türk hü
kümetine geciken her gün için büyük pa· 
ralar ödemek zorunda kalacaktı. Tek 
kurtuluş işveren için, direnişti. işçiler 
direnişe giderse işi elinde olmayan se
beplerden ötürü teslim edemediğini söy· 
leyecek ve böylece tuminat ödemekten 
kurtulacaktı. Bunun için de işçilerin di
renişe gitmesi için elinden geleni yapı
yordu. Sendikanın yetkilileriyle her gö
rüşmede onları tahrik ediyordu .. Sonun
da. başardı da. 1975 Aralık ayının ortala· 
rında 804 işçi direnişe gitti. Büyük bir 
hataydı bu. 

804 işçi karda kışu, tipide yağmur. 

da, aç, susuz, perişan tam üç ay direndi. 
Ne basın onların sesini duyurdu, ne sa
hip çıkan oldu. Bir kaç demokratik ku
ruluşun yardımı ise farenin denize işe· 
mesi gibı bir şeydi. Mannesmann bu üç 
ilylık süre içinde 804 işçinin de işine 
son verdi. Ama işten atllilnlar gitmediler 
direndiler. ıtalyan işçilerinden, Alman 
işçilerinden destek ve yardım gördüler. 
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Yardım eden yabancı işçiler firmaları ta
rafından hemen geri gönderildilçr ülkele
rine. Daha sonra bir partinin de yardı
mıyla köylerden adamlar toplatıldı işe 
alınmak için. Ama işçiler onlara karşı 
da direndiler, haklı mücadelelerini köy
Iülere anlattılar ve başardılar. Sonunda 
sendika yetkiyi aldı. Toplu iş sözleşme
lerine oturdular. Ama Mannesman işten 
atılan 804 işçiden ancak yirmisini yeni· 

den aldı işe. Ve o soylu direniş de böy
lece başarısızlıkla son buldu. Işte oyu
nun öyküsü bu iskelet üzerine kuruldu. 

• Bu, oyunun ıçinde işlenilen konula,.. 
Fokat oyunun öykÜIii delil. Biraz da öy
küden bahseder m�inizr 

• Oyunun öyküsü Battal'ın üzerine ku
ruldu. Battal Batı'dan. Kasabasında kü
çük bir gazocaiı tamirdsL Kapitalizmin 
kolu Battal'a da ulaşmış. Büun gaz, 
Ocak gaz, Milan gaz girmiş kasabaya. 
Gazocağı can çekişmekte Battal'la bir
lik. Işte böyle bir zamanda ham petrol 
boru hattı yetişiyor imdada. Banal boru 
hattında kaynakçı. Ama bilinçsiz, saf 
bir işçi. Ve baskı, zulüm, emeğin sömü
rüsü karşısında Battal'ın deiişimini, bi· 
linçlenmesini, sınıfına sahip çıkmasını 
görüyoruz. Böylece öykü Battal'ın etra
fında gelişiyor. 

• Bir de Hoson var. Deurimcı' bir işçi. 
A lışamadılımı% bi,. tip. Aynı zamanda 
do bilinç taşıyıeıll. Bu konuda ne dersi· 
niz? 

• Biz devrimci işçi denince bugüne ka
dar hep küçük burjuva ağzıyla konuşan, 
ikide bir Marx ve lenin'den alıntılarla 
konuşan işçiyi anlıyorduk. Veya bize 
öyle anlatılmıştı. Bir de bunu istiyorduk. 
Küçük burjuva anlayı�ımıza bu uygun 
geliyordu. Hasan hayatı içinden kavra
yan, bilimi hayata geçiren, günlük yaşa-

YÜRÜYÜŞ'ÜN NOTU 

ŞlYICllığl. Bu işi ondan başkası yapamaz. 
Bu yüzden de işçi sınıfının iktidar müca
delesinde kendisinin yerini olduğundan 
da büyük göstermek ister. Işte bilinçli 
bir işçi olarak Hasan'ın kendi sınıfım bi
linç taşıyıcılıiı, bu vazgeçilmez yerin 
gerçek içeriğinin ötesinde abilrtılmaması 
gerektiğini vurguluyor. 

• Oyunda işçi .ınılının enternGlYonal;. 
itçi-köylü ittifakı do uurgultııııyOl'. Ya
bancı işçilerle, Türk işçilerinin oyunda
ki birlili gerçelinde de oldu mu7 Yoksa 
bu .izin bir özleminiz miydi? 

• Ozlemim deği.1. Bu oldu. Daha ziyade 
ıtalyan işçileri bu birliği sağladılar. Bü
tün dünya işçilerinin birliğini ıtalyanca 
sloganlarla ve direnişteki Türk işçilerine 
yaptıkları maddi yardımlarla bunu açık 
bir biçimde gösterdiler. Işçi-köylü ittifa
kı ise lc.öylülerin ,işçilerin yerine işe alın· 
mak istenmesiyle görüldü. Hafularca 
Mannesmann'ın kapısı önünde bekleyen 
köylüler ,işçilerin ikna etmesiyle köy le
ri ne döndüler. Ama hepsi mi? Hayır. 
Ama çoğu döndü. 

• Oyunda. müzikle oyun, müzikle .öz 
arasında çok iyi bir bolltınlı var. Bu ko· 
nuda ne dersin iz ?  

• Oyunun müziiini Timur Selçuk yap
tı. Müziğin oyunla çok iyi uyuşması Ti
mur Selçuk'un büyük bir yetenek olma
sından ileri geliyor. Müziğin sözlerini de 
ben yazdığımdan oyun·müzik-müzik sö· 
zü arasındaki uyum çok iyi bir biçimde 
çıktı ortaya. 

• Oyuncular açısından bir ,öyleyeugi· 
niz var mı? 

• AST geniş ve yetenekli bir kadroya 
sahip. Bütün oyuncular düşündüğümden 
de başarı lı. Hepsinin ellerine, ağızlarına 
"Alık. 
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yordu. yetkilileriyle gö
rüşmede onları tahrik ediyordu .. Sonun
da. başardı da. 1975 Aralık ayının ortala· 
rında 804 işçi direnişe gitti. Büyük bir 
hataydı bu. 

804 işçi karda kışu, tipide yağmur. 

da, aç, susuz, perişan tam üç ay direndi. 
Ne basın onların sesini duyurdu, ne sa
hip çıkan oldu. Bir kaç demokratik ku
ruluşun yardımı ise farenin farenin far denize işe· 
mesi gibı bir şeydi. Mannesmann bu üç 
ilylık süre içinde 804 işçinin de işine 
son verdi. Ama işten atllilnlar gitmediler 
direndiler. direndiler. dir ıtalyan işçilerinden, Alman 
işçilerinden destek ve yardım gördüler. 

Ikinci Sayı 

HAKKI ONUR 

HÜSEYIN BAŞ 

B. PONOMARYEV 

M. KULlçENKO 

C. MILLS 

BORAN, ORHAN KURMUŞ, MEHMET AKÖZER, METIN 
ÖZER'in eleştiri, tanıtma, tartışma yazıları. 

Yardım eden yabancı işçiler firmaları ta
rafından hemen geri gönderildilçr ülkele
rine. Daha sonra bir partinin de yardı
mıyla köylerden adamlar toplatıldı işe 
alınmak için. Ama işçiler onlara karşı 
da direndiler, haklı mücadelelerini köy
Iülere anlattılar ve başardılar. Sonunda 
sendika yetkiyi aldı. Toplu iş sözleşme
lerine oturdular. Ama Mannesman işten 
atılan 804 işçiden ancak yirmisini yeni· 

den aldı işe. Ve o soylu direniş de böy
lece başarısızlıkla son buldu. Işte oyu
nun öyküsü bu iskelet üzerine kuruldu. 

• Bu, oyunun ıçinde işlenilen konula,.. 
Fokat oyunun öykÜIii delil. Biraz da öy
küden bahseder m�inizr 

• Oyunun öyküsü Battal'ın üzerine ku
ruldu. Battal Batı'dan. Kasabasında kü
çük bir gazocaiı tamirdsL Kapitalizmin 
kolu Battal'a da ulaşmış. Büun gaz, 
Ocak gaz, Milan gaz girmiş kasabaya. 
Gazocağı can çekişmekte Battal'la bir
lik. Işte böyle bir zamanda ham petrol 
boru hattı yetişiyor imdada. Banal boru 
hattında kaynakçı. Ama bilinçsiz, saf 
bir işçi. Ve baskı, zulüm, emeğin sömü
rüsü karşısında Battal'ın deiişimini, bi· 
linçlenmesini, sınıfına sahip çıkmasını 
görüyoruz. Böylece öykü Battal'ın etra
fında gelişiyor. 

• Bir de Hoson var. Deurimcı' bir işçi. 
A lışamadılımı% bi,. tip. Aynı zamanda 
do bilinç taşıyıeıll. Bu konuda ne dersi· 
niz? 

• Biz devrimci işçi denince bugüne ka
dar hep küçük burjuva ağzıyla konuşan, 
ikide bir Marx ve lenin'den alıntılarla 
konuşan işçiyi anlıyorduk. Veya bize 
öyle anlatılmıştı. Bir de bunu istiyorduk. 
Küçük burjuva anlayı�ımıza bu uygun 
geliyordu. Hasan hayatı içinden kavra
yan, bilimi hayata geçiren, günlük yaşa-

YÜRÜYÜŞ'ÜN NOTU 
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_DEMOKRATIK 

NEŞET KOCABIYIKOCLU 

Türkiye Işçi Partisi Birinci Büyük 
Kongresi üç gün sürdü. Geride bırakılan 
dönemin değerlendirildiği ve ileriye yö
nelik hedeflerin saptandığı, kararların 
alındığı üç gün boyunca Kongre, açılış· 
tiln kapanışa kadar büyük bir dinleyici 
kilfesi tarafından izlendi. Canlı, sıcak ve 
dikkatli bir kitle tarafından. 

Çalışma Raporu üzerinde delegelerce 
görüş belirtilmesine hemen birinci gün 
başlandı. Aynı madde, ikinci gün de gün
demde idi. Gündemin bu maddesinde 19 
delege söz aldı. Çalışma Raporunun 
kapsamı yerel örneklerle zenginleştiril
meye çalışıldı. Bazı genel değerlendir
meler yapıldı, bazı sorunlar daha yakın 
plandan ele alındı. Önümüzdeki dönem 
partiyi bekleyen görevler hakkında gö; 
rüş belirtildi. 

Birçok delege, CHP'nin niteliği üze
rinde durdu. Bu konuda konuşan tüm 
delegeler, CHP 'nin ikili niteliği üzerinde 
birleştiler. CHp'nin bir yanıyla büyük 
burjuvaziye güven vermeye yönelik poli
tikası, diğer yanıyla da onu diğer bur
juva partilerinden ayıran özellikleri, Ça
lışma Raporunda ve Genel Başkan Be
hice Boran'ın konuşmasında ayrıntılı bir 
biçimde ele alınmıştı. Delegelerin ko
nuşmaları, bu değerlendirmelerden ha
reket ederek, bazı sorunları vurgulamaya 
yönelik oldu. 

DELEGELER KOLLEKTIF 
BILINCI YANSıTıYOR 

Ankara delegelerinden Reşat Kada
yıfçılar, konuşmasında sosyalistlerin se
çimleri nasıl değerlendirdiklerini dile ge
tirdi. Bir noktayı vurgulayarak, TIP'in, 
1975 seçimlerinde "CHP'ye Evet değil, 
MC'ye hayır" dediğini hatırlattı. 

Türkiye Işçi Partisi'nin kurucuların
dan Nejat Yazıcıoğlu da "burjuvaziye 
karşı geçirgen, ama sosyalistlere karşı 
katı" olarak nitelendirdi ği CHP 'nin, ör
gütlenme özgürlüğtine nasıl ve ne açıdan 

yaklaştığına açıklık kazandırması gere
ği ne dikkati çekti. 

TIP'in Türkiye'nin siyasal yaşamında
ki konumuna .değinen Ankara delegesi 
Yalçın Küçük, partilerin "büyük"lüğü
nün nitel olarak değerlendirilmesi ge
rektiğini, bu açıdan TIP'in "doğarken 
büyük bir parti olarak doğduğunu" be
lirtti. 

Birinci Büyük Kongre'de DISK üze
rinde de duruldu. DISK'i ilkeleri üzerin
de şimdiye detin yüksetmeye çalışan ve 
bugün de bunun mücadelesini vermekte 
olan tüm Türkiye Işçi Partililer gibi, Bü
yük Kongre delegeleri de, çeşitli örnek· 
ler ile DISK üst yönetiminin izlemekte 
olduğu politikayı eleştirdiler. 

Manisa I ı  Başkanı Hasan Oldes, Ma
nisa bölgesinden örnekler vererek, DISK 
içinde sosyalist oldukları için sendikacı
lık yapan TIP'lilere, sendikacılığı meslek 
edinenler tarafından nasıl karşı çıkıldığı. 
nı  dile getirdi. DISK'in ilkelerinden nasıl 
saptırıldığına ilişkin örnekler Samsun'
dan, Kayseri'den, Antalya'dan, Istanbul' 
dan ve Bursa'dan gelen delegelerce de 
çoğaltıldı. 

Yıllardır Maden-Iş içinde mücadele 
venniş bir delege, Zonguldak delegesi 
Osman Aslanbay, DISK üst yönetiminin 
niteliğinin bu gün çok daha belirginleş
miş olmasına rağmen, sosyalistler için 
ötedenberi açık olduğunu hatırlattı. 

Adana delegesi Peyami Arnrk, parti 
dışı sol tarafından adeta açık arttırmaya 
çıkarılmış olan doğu sorununa değindi. 

Bundcululun sökmediğini, sökmeyece
ğini belirtti. Aynı sorun üzerinde diğer 
delegelerce de duruldu. örneğin Diyar
bakır I ı  Başkanı Nurettin özvarış, Do· 
ğuda yürütülen ırkçı, şoven ve ayırımcı 
politikanın burjuvazinin çıkarları öyle 
gerektirdiği için olduğunu söyledi. ırk
Çı, şoven uygulamalara karşı verilecek 
mücadelenin sınıf mücadelesi olduğuna 
dikkati çekerek, bunun da ancak işçi 
sınıfının <;ncülüğünde olabileceğini vur
guı dı. Bundculukla, ırkçı, şoven baskı· 
ların geriletilemeyeceğini, tam tersine 
ayrıcalık isteyen bu çizginin bağımsız-

Iık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
nin önünde bir engel (O da bir süre için) 
olabileceğini, TOrkiye Işçi Partisinin 
hiçbir zaman ilkelerinden taviz venne
diğini ve vermeyeceğini belirtti. Istan· 
bul delegesi Orhan Silier'in değinmiş 

olduğu gibi, Parti, kurulduğundan bu 
yana. Parti içinde derebeyliğine yer 

venneyen, önce partili olmayı savunan 
bir çizgiyi izlemişti ve izleyecekti. 

"Eski Yol Arkadaşlarını" iyi lanı
yan bazı delegeler onların bazı nitelik
lerine değinmek zorunda kaldılar. örne-

ğin Peyami Arıırk onların geçmişte de 
"iyi" birer yol arkadaşı olmadıklarını, 
pasifistliklerine gerekçe hazırlamakta us
ta olduklarını söyledi. Bir başka delege 
de şöyle dedi: "Mahkemede başeğme
yenıer, kuruluşta da burjuvaziye baş eğ
mediler" 

Parti içi işleyişe, önümüzdeki dönem 
çalışmalara ilişkin olarak da birçok gö
rüş dile getirildi. Örneğin gençlik için
deki çalışmalara a�ırh .. verilmesi, tarım 
işçilerinin örgütlenmesi için yeni yön
temler geliştirilmesi birçok delege tara· 
fından üzerinde durulan konulardandI. 
Öte yandan, Parti içi eğitim, yeni ya
yınlar vb. konularda da öneriler yapıI
d.,  

DEMOKRASI MüCADELESI, 
DISK VE TIp 

Delegelerin görüş ve önerilerine iliş
kin olarak Merkez Yönetim Kurulunun 
görüşleri Genel Sekreter Nihat Sargın ta· 
rafından dile getirildi. TIp Genel Sekre· 
teri, delegelerce vurgulanmış olan bazı 
konulara değindi. Bunlardan birisi CHP' 
nin demokrasi mücadelesi içinde değer
lendirilişine ilişkindi. Nihat Sargın'ın 
belirttiği gibi, Tlirkiye Işçi Partisi, CHP 
nin ikili durumunu göz önünde tutarak, 
bir yandan CHP'yi demokratik çizgide 
tutma mücadelesi verecek, diğer yandan 
u;ı demokratikleşme için CHP ile güçbir
liğini savunacaktı. 

Nihat Sargın delegelerce DISK üst yö
netimine ilişkin olarak yapılan değer
lendirmelerin, Parti'"i" politikasını doğ
ruladığını belirtti. Ancak bir gerçek göz
den kaçırılmamalıydı: Evet, DISK üst 

yöneıimi sağa kayıyordu, ancak OiSK 
tabanı da hızla sola kayıyordu. Genci 
Sekreterin üzerinde durduğu bir başka 
konu da DISK'in, DISK olmaktan tüm 
çıkması durumunda ortaya çıkan boşlu
ğun işçi sınıfının mücadelesinin sağlıklı, 
sağlam özü tarafından doldurulmasma 
ilişkindi. Parti düşmanı unsurlarca çar
pıtılmak istenen bu konunun nesnel bir 
durum olarak ele alınması gerektiğini 
hatırlattı Sargın ... 

Merkez Yönetim Kurulu adına eleşti
rilere cevap veren Nihat Sargın, tarım iş-

çilerinin, yokSUl köylülerin, ekonomik 
haklarını elde etmek için örgütlenmemiş 
olduklarını, belirtti. Tarım işçilerinin, 
yokSUl köylülerin ekonomik-demokratik 
hakları için örgütlenmelerine yerel 
örgütlerin yardımcı olmaları gereğine 
dikkati çekti. Gençliğin, ters akımlar 
dışında demokratik kitle örgütlenmesi
nin de önümüzdeki dönemde TIP'in ö
nemli gündem maddelerinden biri olaca
ğını vurguladı. 

PARTI KAVRAMı SOMUTLANDı 

Birinci Büyük Kongre Nihat Sargın'ın 
belirttiği gibi, Türkiye Işçi Partisi'nin 
eriştiği bilinç düzeyinin bir ifadesi ve 
Partinin nasıl bir bütün olduğunun açık 
bir göstergesiydi. Birinci Büyük Kongre 
bu niteliklerinin yanısıra bir başka nok· 
tayı da gözler önüne sermişti. Genel 
Başkan Behice Boran'ın kapanış konuş
masında dile geldi bu gerçek: Birinci 
Kongre Partinin demokratik merkeziyet
çi işleyişinin büyük bir açıklıkla sergi
lendiği bir kurul toplantısı olmuştu. 
Tüm delegelerce, en demokratik bir bi
çimde görüşler dile getirilmişti. Bunun 
yanısıra Kongre boyunca tüm partililer 
gönülden ve bilinçli bir disiplin örneği 
vennişlerdi. 

Birinci Büyük Kongre, yapılan tar
tışmalarla, dile getirilen görüşlerle, alı· 
nan kararlarla ve düzenıeniş biçimiyle 
bir yandan ulaşılan yüksek siyasal bilinç 
düzeyinin, di,:h"r yandan da canlı bir 
organizma, bir bütün olan Türkiye Işçi 
Partisinin sağlam dokusunun, işleyişinin 
somut bir gös:ergesi oldu. 
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