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Ü�ÜNCÜYILA 
GİRERKEN 

YOROYOŞ, elinizdeki sayısı ile ikin
ci yılını da tamamlamış bulunuyor. 

"Baeıınsızhk, Demokrasi, Sosya-
lizm İçin" iki yıllık bir yayın çabası. Ve 
iki yıl boyunca bır gün aksamadan oku· 
yucunun eline . ulaşabilen bir haftalık 
dergi. Türkiye'de, batımsızlık, demokra
si. sosyalizm hedefine yönelik, ya da 
böyle olduklannı ileri süren başka peri· 
yodik yayın organlan arasında YURü· 
YOş, yayınını düzenli olarak sürdürme
nin yanmra gerek içeritini, gerekse tek· 
Dilini,sürekli olarak geliştirebilen, oku
yucu destetini giderek artıran tek dergi 
olma özelliRini taşıyor. 

BAŞARININ NEDENI 

YüRüYüŞ, "Ba�ızhk, Demokra· 
si, Sosyalizm İçin" çıkıyor. Bu amaç
lara yönelik bir yayın organımn 'IUrkiye' 
de aynı amaçlara yönelik politik hare
ketten "ba�ız" ya da "kopuk" olma· 
sı düşünillernez. YüRüYüŞ'ün başan .. 
ya da gelişmesinde, kendi mali ve teknik 
olanaklan ile elindeki kadrolann payı 
çok önemli de�il. YüRüYüŞ'ün başan· 
sı; ba�zlık, demokrasi, sosyalizm 
bedefine yönelik politik hirekeUe .. �Ia· 
dıRı uyumdan, bu bareketi kendi yayın 
politikası açısından şaşmaz bir pusula 
olarak kullanmasından kaynaklaruyor. 
YüRüYüŞ'ün başan .. kadar, "sol" adı· 
na çıkan diter yayın organlannın başan
sızlıklanru da burada aramak gerekiyor. 

YENI GÖREVLER, 
YENISORUMLULUKLAR 

Türkiye'de sosyalist birikimin 12 Mart 
sonrasında ni teL bir sıçrama ile daha üst 
düzeye ulaştı�ı çok yazıldı, çok söylen· 
di. Bu .... nel gelişme gerek sosyalist ha· 
rekete, gerek sosyalist hareketin do�rul· 
tusunda yayınım sürdüren organlara da-

, ha güç, daha kapsamlı görevler ve sorum· 
luluklar yükledi. 

YüRüYüŞ, yayın hayatına atıldı�ı 
1975 yılından bu yana kendi payına bu 
görev ve sorumlulukl.an yerine getinne· 
ye Çalışıyor. Sosyalist hareketin doerul
tusunda ve onun çizdiRi perspektif içeri· 
sinde, haftalık bir haber ve yorum dergi· 
si olarak üzerine düşenleri yapmaya çalı· 
şıyor. 

Türkiye'de sol hareket, gelişim süreci
nin doeal bir ürünü ya da aşaması olarak 
bir süre pratikten kopuk teorilerin, ya 
da teorisiz pratiRin darboeazlannı yaşa· 
dı. Sosyalist teori ile sosyalist pratiein 
kaynaşma süreci. dünyanın her yerinde 
o)dulu gibi Türkiye'de de sancılı dönem
ler yarattı. 

Ancak sözünü ettieimiz nitel sıçrama, 
sosyalist harekete yeni görevler yükledi
ei ölçüde, teori ile pratiei bütünleştire
rek bu görevleri yerine getirme olanakla
nnı da sundu. Bu görev ve olanak bütün
leşmesinden kalkarak sosyalist hareket, 
toplumun her alanında, her kesiminde, 
kitlelerin sorunlanna, taleplerine daha 
canlı, çözümleyici ve kapsamlı bir biçim· 
de yaklaştı. Tek tek somut sorunlann, 
demokrasi ve sosyalizm hedefleri ile can
lı ve yaratıcı bir biçimde bütünleştiril
mesinde, sosyalist hareket önemli adım
lar altı. 

YüRüYüŞ, sosyalist harekete ve bu 
hareketin sorunlanna baelı bir yayın or
ganı olarak, kendi ölçüsünde, sosyaliz
min teorik sorunlannı, dünya sosyaIist 
hareketinin sorunlannı, güncel somut 
olay ve öme.klerle açmaya, somutlama
ya ve sergilerneye çalıştı. Sosyalist hare
ketin toplumsal olaylan etkileme gücün
den henüz yoksun oldueu dönemlerden 
kalma "günlük politika", "burjuva poli
tikası", "magazincllik-dedikoduculuk" 
küçümsemelerini aşarak, Türkiye'de ce
reyan eden günlük olaylan, Türkiye ka
pitalizminin yapısı, darboeazla" ve bu· 
nun karşısındaki sosyalist hareketin 
önündeki hedener açısından belirli bir 
bütünlüee oturtmaya çalıştı. 
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KAPAKı CAQOAŞ GRAr.IK 

YÜRÜYÜŞ. ELINIZDEKI SAYıSı ILE 2. YılıNı DA TAMAM· 
LAMIŞ B Uı..UNUYOR. YÜRÜYÜŞ, O KURLARıNIN SÜREKLI 

VE GIDEREK ART AN ILGISINE KA VUŞABILDIYSE. BUNDA 
YÜRÜYÜŞ'ÜN TUTARlı POLITIK HAREKET ILE SACLADI· 
Ci UYUM BAŞTA OLMAK ÜZERE, HABERCILIK VE YORUM· 
DAKI TITIZlıCı BAŞlıCA ETKEN OLARAK ORTAYA ÇIKI· 
YOR. YÜRÜYÜŞ, BACIMSIZLlK, DEMOKRASI VE SOSYA· 
L1ZM DOCRULTUSUNDAKI YAYıNINI BUNDAN BÖYLE DE 
DAHA TITIZ, DAHA BAŞARILI BIR B ıÇIMDE SÜRDÜRECEK· 
TIR. 

bu olmalı. YüRüYI)Ş, sözünü etti�imiz 
bu bütünlüAü sa�ladl�1 ölçüde başanh 
sayıımalı. YÜRüYüŞ'ün bugüne dek 
okurdan gördü�ü ilgi ve destek Y üR ü· 
YÜŞ'ün bu ölçüt ışı�ında başanh oldu· 
eunun bir göstergesi sayılabilir. 

KAPITAliZMiN KAÇıNıLMAZ 
ÜRÜNLERI 

Yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçakçılıeı 
vb. Bunlar Türkiye'de yıllarca burjuva 
basınının tekelinde kaldı. Burjuva basını
nın tekelinde kaldıeı için de, burjuvazi
nin şu ya da bu kesiminin çıkarlan gere· 
ei kamuoyundan saklandı, Kamuoyu, 
tek tek yolsuzluk, rüşvet ya da vergi ka· 
ÇakÇllıel olaylarının Türkiye kapitalizmi 
ile, Türkiye kapitalizminin yapısı ile iliş
kisini göremedi. Burjuvazi tarafından bi· 
linçli olarak yaratılmak istenen "kapkaç· 
çı tüccar-vergisini ödeyen namuslu iş
adamı" ayınmı sonucunda kafalar büyük 
ölçüde bulandı, Bugün Türkiye'de mil
yonlarca okuyucu, "vergi rekortmeni 
büyük işadamı" şartlandırması ile karşı 
karşıya. Sosyalist hareketin ve onun ya· 
yın organlannın, baeımsızlık, demokrasi, 

sosyalizm için mücadele edenlerin, bu 
şartlanmaya karşı mücadele vermeleri 
gerekiyor. Türkiye kapitalizminin yapısı 
üzerindeki çözümlemelerle bir bütünlük 
içinde bu mücadele veriliyor. 

SOSY AliZMiN GÖKTEN YERE 
• INMESi 

Sosyalist teorinin ayaklarının yere 
basması, örgütlü hareketle, parti ile müm· 
kün. Çünkü ancak örgütlü hareketle,par· 
tiyle sosyalistlerin ayaklan yere basabilir. 
Ve ancak bu nitelikteki bir hareketin 
dogrultusunda kaldıgı sürece "baeımsız. 
lık, demokrasi, sosyalizm h;in" çıkan 
bir yayın organı hem "teorik kuru"luk· 
Lan, hem de "dedikoduculuk"tan uzak, 
teori·pratik bütünleşmesini saglayabilir. 
YüRüYüŞ. izledi�i politik doArultu· 
nun kazandırdı eı avantajla, güncel ohınla 
teorik olanı kaynaştırabilen. soldaki 
okuyucunun her kesiminin ilgisini çeken 
bir dergi olma niteli�ine kavuştu. Çeşitli 
eksikliklerine. aksaklıklanna karşın YU· 
RUYO';; bu başandan kıvanç duyuyor. 

Kanımızca YORUYOŞ'ün okuyucu· 
suna yapLıel çok önemli bir başka hiz
met de der�inin dış politikn haber ve ya
zılarındaki nitelik sonucunda ortay n Çı' 
kıyor. Dünya !msyalist hareketinin çeşlj· 
ii boyut ve düz�ydeki sorunlarından. Lat
Lışmalnnndan yıllar yılı uzak tutulmuş 
bir okuyucu kesimi var Türkiye·de. Ilu 

kesim, yıllar yılı, burjuvazinin sosyalist 
ülkeler ve sosyalist hareket konusundaki 
çarpıtmala" ile. "solcu" yazarlann so· 
runlann özüne inmeyen deeerlendirme· 
leri ile ve nihayet başta goşistler ve mao
cular olmak üzere önyargılı ve şartlan· 
mış kafalann yazdıklan ile karşıkarşıya 
oldu. 

YOROYüŞ, dış politik gelişmelerde, 
Olayla" bilimsel sosyalizmin ışıe:ında 
okuyucu lan na yansıtlı. Bilinçsizce ya da 
kasıtlı olarak çarpıtılan olaylann gerçek 
yüzünü okuyucularına iletmeye çalıştı. 
Aynı şekilde Türkiye'li okuyucu açısın
dan (öyle sunulduğu için) bir "saeııiar 
diyalogu" görünümü alan sosyalist hare
ket içi tartışmalan, gerçek yönleri, tar· 
tışmaların odak noktalan. ve taranann 
gerçek tutumları ile ortaya koymaya ça
lıŞtı. 

YARINLARA GÜVENLE BAKMAK 

Bir de YüROYüŞ "şimşekleri en 
çok çeken dergi" biçiminde niteleniyor. 

YÜRüYüŞ. "şimşek çekmek" anıa· 
cıyla çıkmıyor. "Bagımsızlık, demokrasi, 

sosyalizm için" çıkıyor. Gerek ba· 
gımsızlık. demokrasi, sosyalizm için 
mücadele veren hareketin. gerekse bu 
hareketin doerultusunda yayınını sürdü
ren yayın organlarının şimşek çekme
mesi mümkün dee:i1. Çünkü. bu hedener 
doerultusunda mücadele edenlerin düş· 
manlan olmasın; bu mümkün degiı. Do· 
layısıyla YüRüYllŞ'ün "şimşek çek· 
mek" gibi bir amacı olmadıeı gibi "şim· 
şek çekmernek" gibi bir beklentisi dp 
yok. BaAımsızhk, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesi güçlendikçe. polilik harekE't 
gelişlikçe, burjuvazinin dayanaklanna 
inen darbelerin etkisi de arLıyor. Burju
vazinin dayanaklan ile birlikte "ilerici· 
lik". "solculuk" adına parsellenmiş alan
lann dokunulmazlıgı da ortadan kalkı· 
yor. Sosyalist hareket, kendi mucadelE'si· 
ni sürdürürken bu alanlara giriyor, puthı· 
rı yıkıyor . SosyııllsL hareketin dogrullu· 
sunda yayınını siırdiıren YüHUYO� dr, 
kendi alanında vt> öı<:ceindt> aynı i�i ya· 
pıyor. Bunun için "şil1lşt>k l.;t>knlPk" 
amacı söz konusu olmusa da. "şitm�ı'k 
çekmemrk" miimkun de�i1. 

Düşmnnhuın olması denwho dostlann 
da olması dernek. Ba�llllsızhk, dt'llloknı· 
si, sosyalizm ınııcadplesind(> atılan hpf 
adım. düşmanlnnn kızJ!ınlı�1 ilp birlikh' 
dostlann sayısını v(' bilint'ıni mlllrl) ur. 

"Ba�ıın!iızlık. Demokrasi. Susyalizm 
İç;n YOHllYU�" bu n(>dt'nl(> yannlıırli 
daha buyiik bir �ii\'t'nlE' bilkıyur. 
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de yaklaştı. Tek tek somut sorunlann, 
demokrasi ve sosyalizm hedefleri ile can
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mesinde, sosyalist hareket önemli adım
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YüRüYüŞ, sosyalist harekete ve bu 
hareketin sorunlanna baelı bir yayın or
ganı olarak, kendi ölçüsünde, sosyaliz
min teorik sorunlannı, dünya sosyaIist 
hareketinin sorunlannı, güncel somut 
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ya ve sergilerneye çalıştı. Sosyalist hare
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den henüz yoksun oldueu dönemlerden 
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CiNAYETLERLE 
SüRDüRüLEN UMUT 

YALÇIN KaçaK 

Oldukça açık ve belirgin bir durum ortaya çıktı. Halk Partisi, MC hükü. 
metine karşı "muhalefetini" yalnızca Selamet Partisi'ne dayandırdı. Uzunca 
bir süre, MC hükümetinin kurulduğu günden son hahalara kadar, Selamet Par
tisi'nin hükümetten kopacağı umudunu yaydl. Böylece parlamento içi muha
lefeti, parlamento dışı muhalefet ile birlikte, etkileyebildiği ölçtkle, atalete 
mahkum etti. 

Ancak, Selamet Partisi'nin Adalet Partisi'nden kopmaya en çok zorlan
dığı bir sırada, hem Selamet Partisi'ni hem de Demokratik Parti'yi bir kenarda 
bırakıp Adalet Partisi'ne ve bu partinin en candan yandaşları na katıldı. Halk 
Partisi: Haraket Partisi, Güven Partisi ve Adalet Pa" rtisi ile eylem birliğine girdi. 
Erken seçim kararı böyle alındı. AP'siz ve MHP'siz bir hükümetle seçime git
me yolu, görece olarak daha güve!1ilir bir seçim şansı böylece tıkandı. Tıkan
manın bütün sorumluluğu Halk Partisi'ne ve Halk Partisi'nin hayal dolu lideri
n-e ait. 

1973 Parlamentosunun iki özelliği göze çarpıyor. Birincisi, sayıca en bü
yük muhalefet grubuna sahip olması. 1950 yılından beri ilk kez bir parlamen
to çoğunluğu, bir parlamento muhalefetini oluşturuyor. ilk kez bir parlamen
to çoğunluğu "ana muhalefet" oluyor. Bunun Halk Partisi adına önemli bir 
"rekor" olduğunu kabul etmek gerek. Birinci özellik burada. 

. 

Ama ikinci özellik daha da göze batıcı. 1973 yılında çoğunluk iken "ana 
muhalefet" olmayı kabullenen Halk Partisi, 1950 yılından bu yana en etkisiz 
muhalefet örneğini verdi. MC, kurulduğu�dan bu yana Halk Partisi adına bir 
muhalefetten yoksun olmanın rahatlığı içinde hüküm sürdü. En sonunda "ana 
muhalefet", MHP, CGP ve AP topluluğunun istediği gün ve saatte seçim kara
rının alınmasını sağlayarak "müstesna" muhalefet görevini yerine getirdi. AP, 
CGP ve MHP liderlerinin şükran duygularına hak kazandı. Cumhuriyet Halk 
Partisi ve lideri. 

Ecevit, ' istemeye istemeye bu 'hükümetle de seçime gideriz" demiş. Ga
zetede çıkan haber böyle. Ecevit'in böyle söylediğine kuşku yok. Ancak, Ece
vit'in söylediklerinin gerçeklerle bağdaşır bir yanının bulunmadığına da kuş
ku yok. Olayların gelişimi de, kendisi de çok açık: Ecevit, "isteye isteye" bu 
hükümetle seçime gidiyor. Çünkü artık Ecevit'in seçim kazanımındaki tek 
umut MC hükümeti. Eğer Köykent köylerindeki dereleri n kenarlarında sırala
nan arıcılık, balıkçılık, dericilik şemaları bir yana bırakılacak olursa, Ecevit'in 
seçirr.ılerdeki tek umudunu MC hükümeıi oluşturuyor. MC hükümetinin sür
dürdüğü cinayet dalgası oluşturuyor. Ecevit, bu cinayetlerin sli"düğü bir or
tamda "umut" olmaya devam edeceğini hesaplıyor. Hesabını böyle yaptı. Ve 
mobilya ile, Lockheed ile sıkışan, erken seçim korkusundaki MSP'nin sıkış
tırması ile çemberi iyice daralan Demirel'i kurtardı. Demirel'i kurtaracak MC 
hükümetinin sürekliliğini sağladı. Çünkü seçimler yaklaşırken "umut"un canlı 
tutulması, MC hükümetinin ve cinayet salgınının sürekliliğine bağlı. 

Haziran ayında yapılacak bir seçime MC hükümeti ile gidilmesi, gerçek· 
te burjuvazinin isteği. Çünkü burjuvazi için seçimleri yozlaştıracak daha iyi 
bir formül bulmak çok zor. Bu formül, burjuvazinin "iki büyük parti"si arasın
daki ayrılığa ve aynı zamanda birlikteliğe dayanıyor. Adalet Partisi, burjuvazi
nin atılgan, hoyrat ve zorba yönünü yansıtıyor. Üstün enflasyonu, yüksek doz
da cinayet ve baskıları ile. Halk Partisi ise diğer yüzünü. Burjuvazinin zorbalık 
ve cinayet dolu politikasını, işçi ve emekçi yığınlarını temelli ekonomik ve 
toplumsal düzenlemelerden uzaklaştırmak için kullanıyor. işçi ve emekçi kit
lelerde, bir burjuva partisinin yerine bir diğerinin gelmesi ile cinayetler de da· 
hil tüm "kötiilük"lerin ortadan kalkacağı hayalini yerleştirme işıevini üstleni
yor. 

Böylece, burjuvazinin iki partisi ile, burjuvazinin iki yüzlülliğünün kütle
lerden gizlenebileceği sanılıyor. Seçimleri Hazirana almak için hiç sıkılmadan 

sahnelenen marifetlerin kaynağı burada. Çünkü, Ekim'e kadar geçecek zaman
da bu iki yüzlülüğün çok daha net b!r biçimde onayaçıkacağındanhiç kuşku 
yoktu. Burjuvazinin, Halk ve Adalet Partilerinin hiç kuşkusu yoktu. 

Bu noktaya kolay gelinmedi. 1973 seçimlerinde CHP, kendisi hesabına 
büyük bir akıllılıkla sol mirasa kondu. 1973 seçimlerinde bugün ağzına almaya 
cesaret edemediği "tekelci sermaye", "devletleşıirme" ve benzeri kategorileri 
b . bol kullandı. Genellikle yerli yerinde kullandı. Sonra, kısa dönemli bir hü
kümet deneyimi geçti. Bu deneyim sonucunda, iç ve dış büyük sermaye ile 
sağlam köprüler kuruldu. iç ve dış büyük sermaye sürekli olarak Halk Partisi' 
ni Adalet Partisi'nin yanına çekmeye çalıştı. iç ve dış büyük sermaye, Halk 
Partisi'nin "eğik ve kaygan bir satıh" üzerine oturduğunu birçok yılgın de
mokrattan daha iyi biliyordu. 

Hizaya getirdi: Halk Partisi, bir burjuva partisi olduğunu açıklıkla ser
giledi. Adalet Partisi ile birlikteliğini ortaya koydu. Tüm ilericilerin uyarıları
na kulaklarını tıkayarak, bir eylem birliği içinde, AP ve MHP'li bir hükümetle 
seçime gitme kararını aldı. Rastlantı değil: Temelli toplumsal ve ekonomik dü
zenlemelerden ve bu kadar korkarcasına kaçan Halk Partisi'nin MC ortaklığı
nın cinayetlerinden başka güvendiği dal kalmadı. 

Bu noktaya kolay gelinlnedi. Bu noktaya gelinmesinin tek sorumluluğu 
Halk Partisi'ne ve onun liderine ait değil. Bir de, sosyalizmin korkak ya da 
utangaç düşmanları var. En azından 1961 Anayasasından beri "sosyalist" ol· 
duklarını iddia edenler. iddia etmekle de kalmazlar. Hergün, sütunlarında ya 
da haber düzenlemelerinde sosyalistıere nasihat vermekten geri kalmazlar. Na
sihatlerinin gerekçeleri hep değişir, ama özü değişmez. Sosyalizmin bu kor
kak ya da utangaç düşmanları sürekli olarak sosyalist mücadelenin ertelenme
sini "nasihat" ederler. Ya milli demokratik devrim olacak, ya "gerçek" Ata· 
türkçü askerler gelecek, ya da "özgirlük devrimi"ni gerçekleştirmek üzere 
Halk Partisi gelecek. Bunlar gelecek, sonra sosyalist mücadele olacak! ... 

Gerekçede çeşitliliğin sınırı yok. Ama "nasihat" hep aynı. Halk Partisi' 
nin, burjuvazinin istediği yönde Adalet Partisi'nin yanına çekilmesinde sosya
lizmin bu korkak ya da uıangaç düşmanlarının önemli sorumluluğu var. Bir 
zam:tnlar "zinde kuvvetleri" için yaparlardı. Zinde kuvvetlerinin her türlü ma· 
nevralarında bir keramet, her türlü zigzaglarına da bir mazeret bulurlardı. Bü· 
tün bunlar "iktidara gelmek" içindi. iktidara geldiklerinde ise bir düğmeye ba
sılacak ve herşey düzelecekti. 

12 Mart bu masallara bir süre için ara verdi. Şimdi keramet·mazeret ma-
.. sallarını Halk Parıisi için sergiliyorlar. Halk Partisi'nin sağa ve Adalet Parıisi' 

ne doğru attığı her adımda bir keramet buluyorlar. Sağa ve Adaı'" P.utisi'ne 
doğru atılan her adım için bulunan mazeretler Orhan Eyüboğlu·nı../l siyasal 
"deha"sını aşmıyor. Böylece MC, Halk Partisi'nin muhalefetinden yoksun ol
manın rahatlığını yaşarken, Halk Partisi de yaratılan keramet-m.ueret zinciri
nin rehaveti içinde soluna sırtını dönüp, AP-CGP-MC ile pratikte eylem birliği. 
ne gidiyor. Burjuvazinin işbölümline uygun bir eylem birliği: Bir tarafta cina
yet dalgası, diğer tarafta cinayet dalgasına dayandırılan umut dünyası. 

Ancak bilinmesi gereken bir de şu var: Sosyalistler, tabanında demokrat 
ögeleri barındıran Halk Partisi'nin, burjuvazinin yedek atı haline getirilmesine 
razı olamazlar. Sosyalistler, işçi ve emekçi yığınların, cinayet dalgalarından 
kaynaklanan hayaller ile avutulmasına da izin vermezler. Ellerindeki bütün 
olanaklarla. Bu seçim kampanyasında, bu seçim sırasında ve bu seçimden son· 
ra açık ve neı bir biçimde faşizmin köküne SJldırılmadlı..ça cinayet dalgasının 
yok edilemeyeceğini anlatacaklar. Halı.. Partisi'ni mümkUn olduğunca demok· 
rat bir çizgiye çekmek, bu çizgide mümkiin olduğu ölçüde tutarlı olmasını 
sağlamak da sosyalistlerin görevleri arasında. Sosyalisı h,ueı..ctin işlevleri ara· 
sında. 

ve belirgin bir durum ortaya çıktı. Halk Partisi, MC hükü. 
"muhalefetini" yalnızca Selamet Partisi'ne dayandırdı. Uzunca 

hükümetinin kurulduğu günden son hahalara kadar, Selamet Par
kopacağı umudunu yaydl. Böylece parlamento içi muha

dışı muhalefet ile birlikte, etkileyebildiği ölçtkle, atalete 

Selamet Partisi'nin Adalet Partisi'nden kopmaya en çok zorlan
Selamet Partisi'ni hem de Demokratik Parti'yi bir kenarda 

Partisi'ne ve bu partinin en candan yandaşları na katıldı. Halk 
Partisi, Güven Partisi ve Adalet Pa"

böyle alındı. AP'siz ve MHP'siz bir hükümetle seçime git
olarak daha güve!1ilir bir seçim şansı böylece tıkandı. Tıkan

sorumluluğu Halk Partisi'ne ve Halk Partisi'nin hayal dolu lideri

Parlamentosunun iki özelliği göze çarpıyor. Birincisi, sayıca en bü
grubuna sahip olması. 1950 yılından beri ilk kez bir parlamen

parlamento muhalefetini oluşturuyor. ilk kez bir parlamen
muhalefet" oluyor. Bunun Halk Partisi adına önemli bir 

kabul etmek gerek. Birinci özellik burada. 
. 

özellik daha da göze batıcı. 1973 yılında çoğunluk iken "ana 
kabullenen Halk Partisi, 1950 yılından bu yana en etkisiz 
verdi. MC, kurulduğu�dan bu yana Halk Partisi adına bir 

olmanın rahatlığı içinde hüküm sürdü. En sonunda "ana 
CGP ve AP topluluğunun istediği gün ve saatte seçim kara

sağlayarak "müstesna" muhalefet görevini yerine getirdi. AP, 
liderlerinin şükran duygularına hak kazandı. Cumhuriyet Halk 

istemeye istemeye bu 'hükümetle de seçime gideriz" demiş. Ga
böyle. Ecevit'in böyle söylediğine kuşku yok. Ancak, Ece

gerçeklerle bağdaşır bir yanının bulunmadığına da kuş
gelişimi de, kendisi de çok açık: Ecevit, "isteye isteye" bu 

hükümetle seçime gidiyor. Çünkü artık Ecevit'in seçim kazanımındaki tek 
Eğer Köykent köylerindeki dereleri n kenarlarında sırala

balıkçılık, dericilik şemaları bir yana bırakılacak olursa, Ecevit'in 
umudunu MC hükümeıi oluşturuyor. MC hükümetinin sür

dalgası oluşturuyor. Ecevit, bu cinayetlerin sli"düğü bir or
olmaya devam edeceğini hesaplıyor. Hesabını böyle yaptı. Ve 

Lockheed ile sıkışan, erken seçim korkusundaki MSP'nin sıkış
iyice daralan Demirel'i kurtardı. Demirel'i kurtaracak MC 

sürekliliğini sağladı. Çünkü seçimler yaklaşırken "umut"un canlı 
hükümetinin ve cinayet salgınının sürekliliğine bağlı. 

yapılacak bir seçime MC hükümeti ile gidilmesi, gerçek· 
isteği. Çünkü burjuvazi için seçimleri yozlaştıracak daha iyi 

çok zor. Bu formül, burjuvazinin "iki büyük parti"si arasın
zamanda birlikteliğe dayanıyor. Adalet Partisi, burjuvazi

zorba yönünü yansıtıyor. Üstün enflasyonu, yüksek doz
baskıları ile. Halk Partisi ise diğer yüzünü. Burjuvazinin zorbalık 

politikasını, işçi ve emekçi yığınlarını temelli ekonomik ve 
düzenlemelerden uzaklaştırmak için kullanıyor. işçi ve emekçi kit

sahnelenen marifetlerin kaynağı burada. Çünkü, Ekim'e 
da bu iki yüzlülüğün çok daha net b!r biçimde onayaçıkacağındanhiç 
yoktu. Burjuvazinin, Halk ve Adalet Partilerinin hiç kuşkusu 

Bu noktaya kolay gelinmedi. 1973 seçimlerinde 
büyük bir akıllılıkla sol mirasa kondu. 1973 seçimlerinde 
cesaret edemediği "tekelci sermaye", "devletleşıirme" 
b . bol kullandı. Genellikle yerli yerinde kullandı. Sonra, 
kümet deneyimi geçti. Bu deneyim sonucunda, iç ve 
sağlam köprüler kuruldu. iç ve dış büyük sermaye sürekli 
ni Adalet Partisi'nin yanına çekmeye çalıştı. iç ve dış 
Partisi'nin "eğik ve kaygan bir satıh" üzerine oturduğunu 
mokrattan daha iyi biliyordu. 

Hizaya getirdi: Halk Partisi, bir burjuva partisi 
giledi. Adalet Partisi ile birlikteliğini ortaya koydu. Tüm 
na kulaklarını tıkayarak, bir eylem birliği içinde, AP 
seçime gitme kararını aldı. Rastlantı değil: Temelli toplumsal 
zenlemelerden ve bu kadar korkarcasına kaçan Halk 
nın cinayetlerinden başka güvendiği dal kalmadı. 

Bu noktaya kolay gelinlnedi. Bu noktaya gelinmesinin 
Halk Partisi'ne ve onun liderine ait değil. Bir de, sosyalizmin 
utangaç düşmanları var. En azından 1961 Anayasasından 
duklarını iddia edenler. iddia etmekle de kalmazlar. Hergün, 
da haber düzenlemelerinde sosyalistıere nasihat vermekten 
sihatlerinin gerekçeleri hep değişir, ama özü değişmez. 
kak ya da utangaç düşmanları sürekli olarak sosyalist 
sini "nasihat" ederler. Ya milli demokratik devrim olacak, 
türkçü askerler gelecek, ya da "özgirlük devrimi"ni 
Halk Partisi gelecek. Bunlar gelecek, sonra sosyalist mücadele 

Gerekçede çeşitliliğin sınırı yok. Ama "nasihat" 
nin, burjuvazinin istediği yönde Adalet Partisi'nin yanına 
lizmin bu korkak ya da uıangaç düşmanlarının önemli 
zam:tnlar "zinde kuvvetleri" için yaparlardı. Zinde kuvvetlerinin 
nevralarında bir keramet, her türlü zigzaglarına da bir 
tün bunlar "iktidara gelmek" içindi. iktidara geldiklerinde 
sılacak ve herşey düzelecekti. 

12 Mart bu masallara bir süre için ara verdi. Şimdi 
.. sallarını Halk Parıisi için sergiliyorlar. Halk Partisi'nin 

ne doğru attığı her adımda bir keramet buluyorlar. Sağa 
doğru atılan her adım için bulunan mazeretler Orhan 
"deha"sını aşmıyor. Böylece MC, Halk Partisi'nin muhalefetinden 
manın rahatlığını yaşarken, Halk Partisi de yaratılan keramet-m.ueret zinciri
nin rehaveti içinde soluna sırtını dönüp, AP-CGP-MC ile 
ne gidiyor. Burjuvazinin işbölümline uygun bir eylem 
yet dalgası, diğer tarafta cinayet dalgasına dayandırılan 

Ancak bilinmesi gereken bir de şu var: Sosyalistler, 
ögeleri barındıran Halk Partisi'nin, burjuvazinin yedek 
razı olamazlar. Sosyalistler, işçi ve emekçi yığınların, 
kaynaklanan hayaller ile avutulmasına da izin vermezler. 
olanaklarla. Bu seçim kampanyasında, bu seçim sırasında 



SOSYALiSTLER 
GöREV BAŞıNA 

ii. Me'nin iktidardan düşürülmesi im
kanı beJirdi�i halde, MC'yi iktidarda bı-
rakıp normal seçim tarihinden dört ay 
önce seçimlere gidilmesi tercih edildi. 
Faşizmi geriletmenin, can, örgüt, eA"iıim, 
siyasal faaliyet güvenliA"ini saRlayabilme
nin ön ivedi şartı olan MC'nin bir an ön
ce düşürülmesi zorunluluA"u bir yana bı
rakıldı, dar parti çıkartan öne alındı .. _" 

Sözler, Türkiye ışçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Borao'a aitti ve şöyle 
noktalanıyordu: 

". Böylece, faşizme karşı demokrasi
nin tutarlı, gerçek savunucusunun işçi 
sınıf, ve onun baA"lmsız partisi olan Tür
kiye ışçi Partisi olduAu bir kez daha 
açıkça ortaya çıktı. .. " 

Millet Meclisi, geçtiRimiz haftanın 
başında AP· CHP· MHP · CGP iş ve güç 
birliği dörtgeniyle seçimlerin 5 Haziran'· 
da yapılması kararını alıyor, bunu Yük
sek Seçim Kurulunun, seçime katılacak 
siyasal partileri ilanı izliyordu. 

Türkiye işçi sınıfının ba�ımsız politik 
temsilcisi Türkiye Işçi Partisi, kuruldu
ğundan bu yana dokuduğu sabırlı, inanç
lı, bilimsel sosyalizmin eylem kılavuzlu
ğundaki kararlı, ciddi ve titiz örgütlen
me çalışma bayrağını, her türlü engel
leri aşarak bir ileri mevziye daha dikme 
başarısını gösteriyordu ... 

TARiHSEL KÖKENLER ... 

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinin ancak ve ancak kesintisiz 
ve ödünsüz bir bütünsellikte, ciddi, tu
tarlı, ısrarlı dinamik bir coşku ve inanç· 
la savunulup, koşturulmasıyla olanaklı 
kılınacağını savunan Türkiye Işçi Parti· 
sinin seçime katılması,salt bir takım for
maHtelerin, kağıt ve dosyaların yanyana 
gelmesi olayı değildi. 

Türkiye işçi sınıfının yüzyılı aşan 
ekonomik ve politik mücadele tarihinin 
nicel ve niLeI birikiminin, 20. yüzyılın 
son çeyreğinde işbirlikçi, geri sermaye 
sınıfına dayattığı insanca yaşama özlem, 
ileri demokratik talep ve hedenerinin 
Zenginliğini gözden kaçırmamak gerek
mektedir. 

KIM VE NE ADıNA? 

En azından, ilericilik adına, demok
ratlık adına bu perspektinerden olaya 
bakmak yerine, geçtiğimiz haftadan iti
baren malum ve müptezel bir tezgaha su 
verildi. 

Türkiye ışçi Partisinin 1977 genel se
çimlerine katılması olayını, tarihsel, 
siyasal ve toplumsal zenginlik ve köken
leriyle ele alınıp değerlendirilmesi yerine 
kısır piyasa koşullarından kaynaklanan 
sosyal demokrat çömezliğe, şarlatanlığa 
hız ve kuvvet verildi. 

TIP'in seçimlere katılabileceği ister 
istemez resmen de tescil olununca traji-

POLITIKA "Bini" 

DISK üst yönetimi, her ay 250 bin lira zarar ettiği açıklanan Politika 
Gazetesinde işçilerin ücretlerini ödeyemez duru.ma düşünce, gazete çalışanları 
tarafından iki gün süren "pasif direniş"le protesto edilmiştir. 

Olayın kamuoyu tarafından duyulmasından korkan DISK üst yönetimi 
7 Nisan akşamı işçi ücretlerini toplu sözleşme maddelerine dayanarak zamlı 
ödemek zorunda kalmıştır. Ancak Politika Gazetesi çalışanları arasında hu
zursuzluk daha da artmaktadır. 101 �işjlik kadronun 5 binlik tirajla koruna
mayacağını bilen DISK üst yönetimi, geçtiğimiz günlerde k�droyu 60'a düşi6-
meye karar vermiştir. Ve hafta sonunda ilk op�rasyon başlamış, 25 ki}inin 
işine son verilmiştir. 

Her an işten atılma korkusu, geri kalan bütün personeli etkiıemiş, bece
riksizliği saptanan ismail Cem ile istihbarat Şefi Aykut Sağnak'ın da işten el 
çektirilmesi DISK'in bir kanadı tarafından gündeme getirilmiştir_ Ayrıca şu 
anda Kemal Türkler'in direktifleriyıe çıkan gazete yönetiminin Mehmet Kara
ea'ya yüklendiği öğrenilmiştir. 

Öte yandan halen Istanbul Gazetesi matbaasında bastırılan Politika Ga
zetesinin borçlarının da bir hayli arttığı, DISK'in bu borçları da ödeyemez 
duruma dÜŞıüğÜ bildirilmiştir. 

Babıali çevresi Politika gazetesine artık "bitti" bakmaktadır_ 
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komik bir tepki duvarı örülmekte geci· 
kilmedi. Henüz yorum ve yazılarda ol· 
masa bile haber imalinde ve seçilişinde 
"solun bölünmüşlüğü" imajına çıkacak 

. bütün maharet ve kurnazlıklar pompa· 
Iandı. 

MAKAS -KIN - HISTERI !. .. 

Gazeteciliği hem de "demokratlık", 
"ilericilik" adına yaptığını sanan beceri 
sahipleri, TİP haberlerine bolca makas 
deAdirerek, "diğer sol pariilerin" haber· 
lerine eailmek heyecanını yaşadılar. 

Kariyer ve ticari hesaplarını, "kayıt
sız ve koşulsuz" CHP ufkuna dayayan, 
boş kaaıda imza sahibi kalem ve "dü' 
şün" erbabı, bütün bir haftayı "TiP'e 
karşı" duvar örecek taktik ve hesaplarla 
geçirdiler. 

Bu konuda çok gülünç bir istek ve 
heves de kapalı kapılar ardında şöyle ila
de edildi: 

lt.  Ah keşki diaer sol partiler de seçi
me katılabilseydiler. Onlar da TİP'i bö
lerlerdi! .. " 

BATA�IN ÖBÜR YAKAS!. .. 

Korkaklıktan, yılgınhktan, döneklik
ten kaynaklanan ve sulanan "ilericilik", 
"demokratlık" tom anlamıyla kıyıya vu
ruyordu ... özünde sosyalist harekete, iş
çi sınıfının politik gelişme I1e 
potansiyeline duyulan çok yönlü kin ve 
saldırı batağının cinayet ve terör taşkın
hRı da, geı:tiRimiz haftanın başında Tıp 
Osküdar Ilçe binasını hedef seçti. 

Çeşitli Larihlerde saldırıya uğrayan 
Osküdar ilçe binası 3 i 4 Nisan gecesi ya· 
kıldı. Olayı protesto etmek için on bini 
aşkın bildiriyi dağıLan partililer kurşun 
ya�muruna tutuldu. Parti üyesi Mustafa 
Koca alır şekilde yaralandı. 

MC'nin yarı resmi güçlerinin yaptık
ları saldırıyı resmi güçleri �mamladı. 
Saldırganlar değil, partililer yakalanıp 
nezarele alındı ... 

TİP Osküdar ılçe örgütünün uAT_dlll 
saldırı "801 okuyucu" üzerinde müesaes 
"ilerici tröst" zırhına çarptı. MCtnin 
kanlı eylemleri sosyalistlere yönelince 
"haber" olma özelliaini yitiriyordu!. .. 

MC ILE SEçiME ... 

MC'nin terör, kıyım ve cinayet bom
bardımanı gec:tiğimiz hafta da bütün ,id
detiyle devam etti. Guiante·p'te, ıstan
bul'da, Kırıkkale'de devrimti gençler öl
dürüldü. Gene yurdun her köşesinde MC 
saldırısı ile bir çok kişi yaralandı. ınsan
Jann öldürülmesi, yaralanması, aaldırıya 
uAramasl gazetelerde günlük olaylardan 
saydmaya başlandı. MC ile seçime böyle 
gidiliyor ... 

Bu arada MCtnin düşürülmesi uzak 
bir "olasılıktan" çok bir olanak sınırına 
dayandı. Ancak sosyal demokrat ana 
muhalefet en kriiik noktada Demirel'e 
ve yönetimine omuz verdi. 

DP tarafından Millet Meclisine verilen 
gensoru önergesinin erken seçim görü.
melerinden sonraya alınmaıına boyun 
eğerek nesnel olarak cinayet ve teröre 
destek oldu. 

"Ilerici" basında kasten ve bilinere" 
aynntısına girilmeyen ve dolru biçimde 
yorumlanmayan son meclis görü,meleri, 
özellikle sosyal demokrat CHP'nin üç 
buçuk yıllık ana muhalefetinin ifluını 
tescil etti. Final, "muhtemel iktidarın" 
kayıtsız·koşulsuz bırakıldılında ne me· 
nem bir iktidar olacaAını da ele verdi. 

CHP -AP -CGP ·MHP 

MC'siz bir seçim hükümeti kurulabilir 
miydi? 

haftanın 
CGP iş ve güç 

Haziran'· 
bunu Yük

katılacak 

ba�ımsız politik 
kuruldu

sabırlı, inanç
kılavuzlu

örgütlen
türlü engel

daha dikme 

KÖKENLER ... 

sosyalizm 
kesintisiz 
ciddi, tu
ve inanç· 

koşturulmasıyla olanaklı 
Işçi Parti· 
takım for

dosyaların yanyana 

yüzyılı aşan 
mücadele tarihinin 

20. yüzyılın 
geri sermaye 

yaşama özlem, 
hedenerinin 

kaçırmamak gerek

KIM VE NE ADıNA? 

En azından, ilericilik adına, demok
ratlık adına bu perspektinerden olaya 
bakmak yerine, geçtiğimiz haftadan iti
baren malum ve müptezel bir tezgaha su 
verildi. 

Türkiye ışçi Partisinin 1977 genel se
çimlerine katılması olayını, tarihsel, 
siyasal ve toplumsal zenginlik ve köken
leriyle ele alınıp değerlendirilmesi yerine 
kısır piyasa koşullarından kaynaklanan 
sosyal demokrat çömezliğe, şarlatanlığa 
hız ve kuvvet verildi. 

TIP'in seçimlere katılabileceği ister 
istemez resmen de tescil olununca traji-

POLITIKA "Bini" 

her ay 250 bin lira zarar ettiği açıklanan Politika 
ücretlerini ödeyemez duru.ma düşünce, gazete çalışanları 

"pasif direniş"le protesto edilmiştir. 
tarafından duyulmasından korkan DISK üst yönetimi 

ücretlerini toplu sözleşme maddelerine dayanarak zamlı 
kalmıştır. Ancak Politika Gazetesi çalışanları arasında hu

artmaktadır. 101 101 �işjlik �işjlik kadronun 5 binlik tirajla korunatirajla koruna
yönetimi, geçtiğimiz günlerde k�droyu 60'a düşi6-düşi6-
hafta sonunda ilk op�rasyon başlamış, 25 ki}inin ki}inin 

korkusu, geri kalan bütün personeli etkiıemiş, bece
Cem ile istihbarat Şefi Aykut Sağnak'ın da işten el 
kanadı tarafından gündeme getirilmiştir_ Ayrıca şu 

direktifleriyıe çıkan gazete yönetiminin Mehmet Kara
öğrenilmiştir. 

Istanbul Gazetesi matbaasında bastırılan Politika Ga

komik bir tepki duvarı örülmekte geci· 
kilmedi. Henüz yorum ve yazılarda ol· 
masa bile haber haber imalinde ve seçilişinde 
"solun bölünmüşlüğü" imajına çıkacak 

. bütün maharet ve kurnazlıklar pompa· 
Iandı. 

MAKAS -KIN - HISTERI !. .. 

Gazeteciliği hem de "demokratlık", 
"ilericilik" adına yaptığını sanan beceri 
sahipleri, TİP haberlerine bolca makas 
deAdirerek, "diğer sol pariilerin" haber· 
lerine eailmek heyecanını yaşadılar. 

Kariyer ve ticari hesaplarını, "kayıt
sız ve koşulsuz" CHP ufkuna dayayan, 
boş kaaıda imza sahibi kalem ve "dü' 
şün" erbabı, bütün bir haftayı "TiP'e 
karşı" duvar örecek taktik ve hesaplarla 
geçirdiler. 

Bu konuda çok gülünç bir istek ve 
heves de kapalı kapılar ardında şöyle ila
de edildi: 

lt.  Ah keşki diaer sol partiler de seçi
me katılabilseydiler. Onlar da TİP'i bö
lerlerdi! .. " " 

BATA�IN ÖBÜR YAKAS!. .. 

Korkaklıktan, yılgınhktan, döneklik
ten kaynaklanan ve sulanan "ilericilik", 
"demokratlık" tom anlamıyla kıyıya vu
ruyordu ... özünde sosyalist harekete, iş
çi sınıfının politik gelişme I1e 
potansiyeline duyulan çok yönlü kin ve 
saldırı batağının cinayet ve terör taşkın
hRı da, geı:tiRimiz haftanın başında Tıp 
Osküdar Ilçe binasını hedef seçti. 

MC'nin yarı 
ları saldırıyı 
Saldırganlar 
nezarele alındı 

TİP Osküdar 
saldırı "801 okuyucu" 
"ilerici tröst" 
kanlı eylemleri 
"haber" olma 

MC ILE 

MC'nin terör, 
bardımanı gec:tiğimiz 
detiyle devam 
bul'da, Kırıkkale'de 
dürüldü. Gene 
saldırısı ile bir 
Jann öldürülmesi, 
uAramasl gazetelerde 
saydmaya başlandı. 
gidiliyor ... 

Bu arada 
bir "olasılıktan" 
dayandı. Ancak 
muhalefet en 
ve yönetimine 

DP DP tarafından tarafından 
gensoru gensoru önergesinin 
melerinden 
eğerek nesnel
destek oldu. 

"Ilerici" 
aynntısına girilmeyen 
yorumlanmayan 
özellikle sosyal 
buçuk yıllık 
tescil etti. Final, 
kayıtsız·koşulsuz 

bir iktidar 



Bu hedef, &oru olmakt.an çok önceki 
hatıanın sonunda olasılıRı en elverişli 
koşuUan ot.urdu. 

np, Süleyman Demirel hakkında bir 
gensoru önergesi vermiş ve MSP'nin po
lit.ik kıvlttkanlıRı en dar boRaza girmişti. 
önergenin gündeme alınması lehine oy 

vermişti. np ve MSP oylarının yanısıra 
CHP kalabalıRının "evet" demesiyle MC' 
nin düşürülmesi pek mümkündü ... 

Ancak, büyük sermayenin aylardan 
beri uyguladılı pres, CHP'y;' dar kalıbın 
dışına çıkaramadı. Tam istenilen olu
yordu: Hem MC, hem erken seçim! ... 

CHP'nin MC'li erken seçime bir ölçü
de duydulu isteksizlik, hafta başında 
duygusal bir bombardımanla ablukaya 
alındı. 

BEY'iN SÖZÜ 1.. 

ısrarlı erken seçim yanlısı bir serma
ye sözcüsü başyazar, açılışı Demirel'in, 
Ecevit hakkında 1973 yılında söyledili 
sözlerle yaptı. Demirel, o yıllarda Cum· 
hurbaşkanlılı seçimi dolayısıyla Ecevit'
in tutumundan pek memnun olmuş ve 
hissiyatını şöyle dile getirmişti: 

"- Şu sarf hadiseler vesilesiyle bir şe
ye kanaat getirdim: Bülent Bey, sözüne 
güvenilir bir adam ... Düşüncesiyle, niyet
leri ile sözleri arasında fark yok ... Evet. 
dedi mi yapıyor, hayır dedi mi yapmı: 
yor ... " 

Hatırat gözler yaşartıyordu. ışte bir 
fırsat daha vardı! .. 

Aynı gün Mıııet Meclisinde oturuma 
başkanlık eden CHP'li Memduh Ekşi 
başkanlık yetkisini tek taraflı kılıç gibi 
çalıştltıyor, erken seçime olanak vere
cek iç tüzük delişiklili son hızla meclis
ten geçiyordu. Aynı gece Anayasa ko
misyonu, DP'U ve MSP'1i üyeler çatırıl
maksızın toplanıyor ve erken seçim yasa 
önerisi Salı günü Meclise indiriliyordu. 

Salı günü gene Memduh Ekşi'nin baş
kanlılında AP - CHP - CGP ve MHP oy
lanyla erken seçi.m kararı alınıyordu ... 
"Bülent Bey" sözünü gene yerine getir
mişti !.. 

Çarşamba günkü Miııet Meclisi birle
,iminde DP'nin Suıeyman Demirel hak
kındaki gensorusu ele alınıyor bu kez 
CHP ile MSP yer deliştiriyordu. 

TAKTIK IçiNDE TAKTIK 

Ah MSP böyle yapmasaydı! ... 

Böyle söyleyen gecikmeli iyi niyet 
sahipleri, MSP'ye veryansın ederken, 
CHP'nin bir önceki günlerdeki tavrını 
unutuyorlardı. Kaldı ki, bu arada CHP 
kunnayları kendilerine "Sus böyle oldu
lu daha iyi" diyorlardı. MC ile seçime 
gitmek daha iyi idi!.. 

Daha sonra CHP manyetilindeki tüm 
çevrelerin ililine kadar işlenen bu dahi
yane taktile göre, "seçime kadar bir . 
miktar insanın daha ölmesi kaçınılmaz" 
idi ! .. CHP kulislerinde gırtlaA'ına kadar 
içine baltılı taktik, strateji hesapları 
şöyle sıralanıy,ordu: 

". MC cinayet işliyor evet.. Seçime 
kadar da işleyecek. Şimdi biz bunu dü
,ürürsek, yeni bir hükümet sorunu orta
ya çıkar ve ister istemez ya bizim de da
hil olacalımız hükümet anarşiyi durdu
ramazaa?. Ne yapalım ki, biraz daha in-
18nın kanı pahuına bizim t.ek başımıza 
iktidara getmemiz şart. Ondan sonrası 
kolay!.." 

Resmi demeç ve açıklamalann dışın· 
da CHP'mn koridorlarında konuşulanlar 
bunlardı. 

SORULAR-CEVAPLAR ! 

Kendilerine soruluyordu: MC ile gidi
lecek bir seçimin gÜ'Venlilinden ve sonu
cundan CHP de sorumlu olmayacak mı· 
dır? Sorunun cevabı basitti: 

tt_ Biz tek başımıza ikt.idara gelece' 
liz! .. 

Terör, cinayet, kan ve her türlü kirli
lile iki ay daha katlanılması bir yana idi, 
bu "mullu son" bir yana idi!. .. 

Gene soruluyordu: Seçimin, sandılın 
güvenlilini kim kuraf:ak? 

Bu sorunun cevabı daha da kısaydı: 
". Biz! .... 
Peki MC, bu terör ve cinayet dalgası

na sistemli bir işlerük ve hız kazandır· 
makla vatandaşın sandıktan uzaklaştırıl· 
masını hederıemiyor muydu? 

Cevap hepsinden i1ginçt.i: 
"- Terör CHP'li seçmeni sandıklan 

uzaklaştltmaz. CHP'li seçmenin kaybe
deceli bir şey yok. Ama AP'U seçmenin 
var. Onların malı, mülkü var! .. " 

Oyun oynanmıyordu. CHP'nin hem 
de en yetkili aRıziarından kulislerde dö' 
külen sözler bunlardı. Özünde ciddi bir 
oyun oynanıyordu .. 

Kefenin birine yurtseverlerin, demok
ratların, sosyalistlerin kanı konuyor, di
Aerine de "Mutlu son" oturtuluyordu! 
Her şıkta da "mutlu son" alır basıyor
duL. 

Oç buçuk yıllık ana muhalefetinin 
aıırıılını ne parlamento içi ne parla
mento dışı demokrasi mücadelesine yer
leştiremeyen CHP, taktik deReri salt 
"armut piş alzıma düş" ciddiyetine da
yanan bir politik hazırcıhAı, kolaycllıRı 
"umut" diye kitlelere şınnga etme ı<ur· 
nazhlının arkasına sılınıyordu.:. 

"Demokrasi" adına, "balımsızhk" 
adına ve de'sosyalist havarilik adına "ka
yıtsız - koşulsuz" desteklenmesi istenen 
sosyal demokrat CHP'nin bugünü buydu. 

ÇANAKÇILAR ... 

DemoJcrasinin güncel ve uzun vadeli 
perspektif te korunup geliştirilmesi mü
cadelesinde; Türkiye ışçi Partisi'nin so
mut çerçeveli bir ortak platformda iş 
ve güç birlilini reddeden CHP'nin, ka
çarken takıJdlRı sermaye tuzakları bu
günden tescil ve mahkum edilmiyordu 
da, "Gelsin bak neler yapacak" hesap· 
çıhAının körlüRüne dalınıyordu .. 

İşçi sınıfının politik hareketi yıllarca 
zorla, baskıyla ve tahakkümle pıranga 
altına alınmaya çalışılacak, her şeye ral
men gelişen politik gücü agırlılını du
yuracak ve kendisinden "kayıtsız - ko
şulsuz" teslimiyet beklenecekti!.. 

CHP ve yan hizmet büroları, eııerin
deki her türlü olanak, araç ve gereçler· 
le, hem de onurlu hiç bir muhalefet bel· 
gesini gösteremeden zımnen ve temenni 
yoluyla işçi sınıfından seçimlere girme· 
mesi yoluyla "kontenjan" anlamına 
gelebilecek sadaka dilenecekti. "CHP 
oyları bölünmeyecek mi" telaşının kör
lülünde, esas daha önemlisi CHP'nin, ay
nı potansiyelin oy'unu bölmeye çalıştlRı 
gerçeli görmezlikten gelinecekti! .. 

Büyüklütü, gücü, sayısal göstergelerde 
arayan küçük burjuva kaytarmacllıAı, kı
sa vadeli çıkarların ufuk derinliRinde 
ah bm kesecekti ! .. 

Bunun yanısıra iyi niyetli, demokrat. 
ilerici, yurtsever çolunluk ters yönde 
etkilenmete çalışılacaktı. Deyim uygun 
düşerse CHP'de halen misafirlik yapan 
ve CHP'ye "son bonoyu" ödemek ya da 
"artık yeter" demek kararsızlıRını yaşa· 
yan emekçi kitlelere herhalde atllaC'ak 
80n yalan, dolanlar sergilenecekti.. 

SOSYALISTLER GÖREV BAŞıNA 

Herşeye ralmen Türkiye'nin sosyalist 
potansiyeli, toplumsal bilinçlenme dina
mili yalanları, yanlışları ayıklamak er
ginHlindedir. 

Sosyalist perspekt.ife dayanmayan de
mokratlılın, ilericiliiıin, baAımsızlık, de
mokrasi mücadelesinde yetersiz kaidıRı 

deneylerle görülmüş, yaşanmış-
tır. 

BaRımsızhk, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinin bir bütünsellik arzetıiAi, 
boluntuya, kesintiye ve ertelenmeye 
ulratılamayacaitı her zamankinden daha 
çok açık biçimde anlaşılmıştır, kanıt
lanmıştır. 

Sosyatizmin evrensel ilkeleri, uluslar
ar3.l1 işçi sınıfı hareketinin zengin gele
nek, görenek ve deneyleri pratiAe gür 
ışıklar serpmekledir. 

Türkiye'nin aydınlık gelecelini ışık· 
landıran güç ve kuvvet kaynsAı işçi sı
nıfının öncülüQ'ünde tüm emekçilerin, 
yurt.severlerin birlitindedir. 

Sosyatist.ler görev başına!.. 

BURJUVAZİ 
KANDıRıLMAZ, 

MAHKUM EDİLİR 
• YÜKSEK SEçiM KURULUNUN SEçiMLERE GiREBiLECEK 

PARTiLERi AÇıKLAMASı, BURJUVAZiYi KANDIRARAK, YA DA 
BURJUVAZININ LÜTFUNA SIGINARAK "PARTi" OLDUKLARıNı GÖS
TEREBiLECEKLERiNi SANAN BiR TAKIM TABELA KURULUŞLARı
NıN YARI YOLDA KALDIGINI G"OSTERDi. ARTIK HERKESiN, BU RJU
VAZiNiN KANDIRILAMAYACAGINI, ANCAK MAHKUM EDiLECEGiNi 
ANLAMASI ZAMANI GELDi. 

• TÜRKIYE Işçi PARTISi'NiN, TÜM ENGELLEMELERi AŞA
RAK SEçiMLERE GiRME HAKKıNı ELDE ETMESiNiN YÜKSEK SEçiM 
KURULU TARAFINDAN DA TEsLIM EDiLMESiNiN BAZI ÇEVRELERi 
TEDiRGiN ETTlGI ANLAŞ ılıYOR. TEDiRGiN OLANLARıN ARASIN
DA "SouıN BÖLÜNMÜŞLÜGÜ" EDEBiYATINI SÜRDÜRENLER DE 
YER AlıYOR. TiP'IN SEçiMLERE GiRME HAKKıNı ELDE EDişiNi 
KAMUOYUNDAN GIZLEYEBILMEK içiN NE YAPACAKLARıNı ŞA
ŞıRDıLAR. YAKINDA ŞAŞKıNlıKLARıNıN GEÇECEGiNi UMMAK GE
REK. 

YÜRÜYÜŞ 'ün 15 Şubat 1977 tarihli 97. sayı sı nda "seçimlere girebil
mek için örgütlenme süresi doldu" başlıklı bir yazı yayınlandı. Burada, seçim
lere katılmada burjuvazinin anti-demokratik yasalarının koyduğu engeller 
özetlendi. Yazı, şöyle bitiyordu: "Bunlar burjuvazinin, sosyalist hareketin bir 
parti olarak örgütlenmesini zorlaştırmak için koymuş olduğu kurallar. Türki
ye Işçi Partisi, koşulları, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar içindeki kökleriyle, 
1976 Eylül ayında, bu zorlaştırıcı kuralları aşarak yerine getirdi." 

Güçlükler, yalnızca anti-demokratik yasalardan ileri gelmedi. Her yerde 
burjuvazinin polisi, jandarması karşı çıktı. Eyi,t)oğlu·Topuz ekibinin egemen 
olduğu CHP örgütlerinin bulunduğu yerde ise polis·jandarma, Eyüboğlu·Topuz 
ekibinin uzantıları ile ve maocu komandolar ile birleşti. Tip, işçi ve emekçi 
yığınlar içindeki sarsılmaz güveni ile bunlırı yendi. 

Bir süre sonra, tabeta kuruluşlarından bazıları da acele "örgütlendikleri
ni" ilan ettiler. "Solun bölünmüşlüğü"nü değişmez ilke sayanlar bu ilanlara 
pek sevindiler. Halbuki bu tabela kuruluşları kendi ilanlarına bile inanmıyor
lardı. YÜRÜYÜŞ'ün sözü edilen yazısı üzerine makale üzerine makale düzdil
ler. Açıkça ve aynen "böyle kuralları biliyordunuz da el altından bize neden 
duyurmadınız" diye buyurdular. YÜRÜYÜŞ'ün tabela kuruluşları ile uğraşa
cak hiç vakti olmadı. 

Burjuvaziyi kandıracaklarım sananlar hep yarı yolda kalacaklar. Şimdi 
bir umutları var. Burjuvazinin lütfuna sığınmak. Burjuvazinin solu bölme he
saplarına sığınmak. Sığınmak, bazı ilericiler için geçerli bir moda. 

Bu, işin bir yanı. Diğer yanı ise "beş partimiz var" edebiyatının sahiple
ri ile ilgili. Hala sürdürebilecekler mi? Şimdi ne gerekçe bulacaklar? Hangi tu
tumu alacakları, ilk günlerdeki şaşkınlıkları nedeni ilt olacak pek anlaşılmıyor. . 

Bunlara söylenecekler var: Artık Türkiye işçi Partisi'nin, işçi sınıfının 
tek politik örgütü olduğunu kabul edip etmemenin sosyalist olup 0lmamak1a 
bir ilgisi yok. Sadece tutarlı demokrat olmakla ilgisi var. Tutarlı demokratlar, 
bilimsel sosyalist partinin hangi örgüt olduğunda kuşku duyııı.ızlar. Bilimsel 
sosyalistler de lutarlı demokracfarla daima saygılı ilişki kurarlar. TIP'in prog
ramında bu var. TIP'i.n programına göre tutarlı demokrat önlemler, dönüşü ol
maz bir biçimde sosyalizmin yolunu açar. Bu yüzden bilimsel sosyalistler, tu
tarlı demokratların başarısından yalnızca kıvanç duyar. 

Kimse endişe etmemeli. Ancak Türkeş'in partisi ile bilimsel sosyalist ör. 
gütlen daha çok i1gilenenlerin de biraz yüzü kızarmalı. Sosyalizm adına değil, 
demokrasi adına. Demokrasi adına yüzü kızaracaklar var: Tip ilçe binası ateşe 

TIp üyesi komaya sokulur. "lIericilik"leri kendilerinden menkul bir kı
sım basın bunu kamuoyundan gizler. Aynı basın sık sık "CHP ilçe başlanının 
amcasının oğlunun berber dükkanının camları kırıldı" diye başlıklar düzer. 

Burjuvazi kandırılmaz, mahkum edilir. işçi sını(ı kandırılamaı, mahkum 
eder ... 
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yaşartıyordu. ışte bir 

Meclisinde oturuma 
Memduh Ekşi 

taraflı kılıç gibi 
olanak vere
hızla meclis
Anayasa ko

MSP'1i üyeler çatırıl
erken seçim yasa 

indiriliyordu. 
Ekşi'nin baş

ve MHP oy
alınıyordu ... 
yerine getir

Meclisi birle
Demirel hak

alınıyor bu kez 
deliştiriyordu. 

TAKTIK 

yapmasaydı! ... 

gecikmeli iyi niyet 
veryansın ederken, 

günlerdeki tavrını 
bu arada CHP 

"Sus böyle oldu
MC ile seçime 

CHP manyetilindeki tüm 
işlenen bu dahi

"seçime kadar bir 
kaçınılmaz" 

gırtlaA'ına kadar 
strateji hesapları 

evet.. Seçime 
biz bunu dü
sorunu orta
bizim de da

anarşiyi durdu
biraz daha in-
t.ek başımıza 

Ondan sonrası 

açıklamalann dışın· 
konuşulanlar 

SORULAR-CEVAPLAR ! 

soruluyordu: MC ile gidi
gÜ'Venlilinden ve sonu

olmayacak mı· 

ÇANAKÇILAR ... 

DemoJcrasinin güncel ve uzun vadeli 
perspektif te korunup geliştirilmesi mü
cadelesinde; Türkiye ışçi Partisi'nin so
mut çerçeveli bir ortak platformda iş 
ve güç birlilini reddeden CHP'nin, ka
çarken takıJdlRı sermaye tuzakları bu
günden tescil ve mahkum edilmiyordu 
da, "Gelsin bak neler yapacak" hesap· 
çıhAının körlüRüne dalınıyordu .. 

İşçi sınıfının politik hareketi yıllarca 
zorla, baskıyla ve tahakkümle pıranga 
altına alınmaya çalışılacak, her şeye ral
men gelişen politik gücü agırlılını du
yuracak ve kendisinden "kayıtsız - ko
şulsuz" teslimiyet beklenecekti!.. 

CHP ve yan hizmet büroları, eııerin
deki her türlü olanak, araç ve gereçler· 
le, hem de onurlu hiç bir muhalefet bel· 
gesini gösteremeden zımnen ve temenni 
yoluyla işçi sınıfından seçimlere girme· 
mesi yoluyla "kontenjan" anlamına 
gelebilecek sadaka dilenecekti. "CHP 
oyları bölünmeyecek mi" telaşının kör
lülünde, esas daha önemlisi CHP'nin, ay
nı potansiyelin oy'unu bölmeye çalıştlRı 
gerçeli görmezlikten gelinecekti! .. 

Büyüklütü, gücü, sayısal göstergelerde 
arayan küçük burjuva kaytarmacllıAı, kı
sa vadeli çıkarların ufuk derinliRinde 
ah bm kesecekti ! .. 

Bunun yanısıra iyi niyetli, demokrat. 
ilerici, yurtsever çolunluk ters yönde 
etkilenmete çalışılacaktı. Deyim uygun 
düşerse CHP'de halen misafirlik yapan 
ve CHP'ye "son bonoyu" ödemek ya da 
"artık yeter" demek kararsızlıRını yaşa· 
yan emekçi kitlelere herhalde atllaC'ak 
80n yalan, dolanlar sergilenecekti.. 

SOSYALISTLER GÖREV BAŞıNA 

Herşeye ralmen Türkiye'nin sosyalist 
potansiyeli, toplumsal bilinçlenme dina
mili yalanları, yanlışları ayıklamak er
ginHlindedir. 

Sosyalist perspekt.ife dayanmayan de
mokratlılın, ilericiliiıin, baAımsızlık, de
mokrasi mücadelesinde yetersiz kaidıRı 

deneylerle görülmüş, yaşanmış-
tır. 

BaRımsızhk, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinin bir bütünsellik arzetıiAi, 
boluntuya, kesintiye ve ertelenmeye 
ulratılamayacaitı her zamankinden daha 
çok açık biçimde anlaşılmıştır, kanıt
lanmıştır. 

Sosyatizmin evrensel ilkeleri uluslar

• TÜRKIYE Işçi PARTISi'NiN, TÜM 
RAK SEçiMLERE GiRME HAKKıNı ELDE ETMESiNiN 
KURULU TARAFINDAN DA TEsLIM EDiLMESiNiN 
TEDiRGiN ETTlGI ANLAŞ ılıYOR. TEDiRGiN 
DA "SouıN BÖLÜNMÜŞLÜGÜ" EDEBiYATINI 
YER AlıYOR. TiP'IN SEçiMLERE GiRME HAKKıNı 
KAMUOYUNDAN GIZLEYEBILMEK içiN NE 
ŞıRDıLAR. YAKINDA ŞAŞKıNlıKLARıNıN GEÇECEGiNi 
REK. 

YÜRÜYÜŞ 'ün 15 Şubat 1977 tarihli 97. say
mek için örgütlenme süresi doldu" başlıklı bir yazı 
lere katılmada burjuvazinin anti-demokratik yasalarının koyduğu 
özetlendi. Yazı, şöyle bitiyordu: "Bunlar burjuvazinin, 
parti olarak örgütlenmesini zorlaştırmak için koymuş 
ye Işçi Partisi, koşulları, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar 
1976 Eylül ayında, bu zorlaştırıcı kuralları aşarak yerine 

Güçlükler, yalnızca anti-demokratik yasalardan 
burjuvazinin polisi, jandarması karşı çıktı. Eyi,t)oğlu·Topuz 
olduğu CHP örgütlerinin bulunduğu yerde ise polis·jandarma, 
ekibinin uzantıları ile ve maocu komandolar ile birleşti. 
yığınlar içindeki sarsılmaz güveni ile bunlırı yendi. 

Bir süre sonra, tabeta kuruluşlarından bazıları 
ni" ilan ettiler. "Solun bölünmüşlüğü"nü değişmez 
pek sevindiler. Halbuki bu tabela kuruluşları kendi 
lardı. YÜRÜYÜŞ'ün sözü edilen yazısı üzerine makale 
ler. Açıkça ve aynen "böyle kuralları biliyordunuz 
duyurmadınız" diye buyurdular. YÜRÜYÜŞ'ün tabela 
cak hiç vakti olmadı. 

Burjuvaziyi kandıracaklarım sananlar hep yarı 
bir umutları var. Burjuvazinin lütfuna sığınmak. Burjuvazinin 
saplarına sığınmak. Sığınmak, bazı ilericiler için geçerli 

Bu, işin bir yanı. Diğer yanı ise "beş partimiz 
ri ile ilgili. Hala sürdürebilecekler mi? Şimdi ne gerekçe 
tumu alacakları, ilk günlerdeki şaşkınlıkları nedeni . 

Bunlara söylenecekler var: Artık Türkiye işçi 
tek politik örgütü olduğunu kabul edip etmemenin 
bir ilgisi yok. Sadece tutarlı demokrat olmakla ilgisi 
bilimsel sosyalist partinin hangi örgüt olduğunda 
sosyalistler de lutarlı demokracfarla daima saygılı 
ramında bu var. TIP'i.n programına göre tutarlı demokrat 
maz bir biçimde sosyalizmin yolunu açar. Bu yüzden 
tarlı demokratların başarısından yalnızca kıvanç duyar. 

Kimse endişe etmemeli. Ancak Türkeş'in partisi 
gütlen daha çok i1gilenenlerin de biraz yüzü kızarmalı. 
demokrasi adına. Demokrasi adına yüzü kızaracaklar 

TIp üyesi komaya sokulur. "lIericilik"leri kendilerinden 



MC'NiN GğNEYDOoU'DAKi 
"MC Giineydoeu'da da bütün gücüyle 

seçime hazırlanıyor. Ama Güneydoeu' 
daki yöntemleri deeişik. öteden beri de
vam. eden ırkçı, şoven baskılar, seçime 
gidilirken daha da artıyor. Bu yörede 
her an yaşanan yasa tanımazlık ve keyfi 
uygulamalar, burjuvazinin alışılmış 
metodlan. Devlet kadrola" içinde faşist· 
leri n özel itibar görmesi bir yana, Güney
dog1l'da oldu�unu unutup yasal sınırlar 
içinde görev yapmaya çalışanlara ise res
mi sıfatla" ne olursa olsun yaşama ola· 
naeı tanımıyor. Bunun en yeni kanıtla· 
nndan biri de son Tunceli olayla". 

"Tunceli küçük' b�r iL. Nüfus yoeunlu
eu ancak 2 milletvekili çıkannaya yeti
yor. Dersim olayla" halkın belleeinde 
hala canlı; sadece halkın belleR'inde de
Ri! polisin, valinin belleeinde de canlı. 
Tunceli 'de burjuvazi, bütün zorlamaJara 
raemen halk içinde faşist örgütlenmeler 
yaratamıyor. OOP dışında hiç bir burju
va partisirün iüçlü bir kitle tabanı yok. 
Geçen dönem 2 miııetvekilinin ikisini de 
CHP almış. Ama oylann CHP'ye akması 
CHP 'nin ilerici niteneinden dolayı deRi!. 
Temel olarak muhalefeti sürükleyen bir 
parti olmasından. Geçmiş dönemlerde 
de hep böyle olmuş. Tunceli 'lerden mu· 
halefetteki parti oy alabilmiş. Tunceli' 
nin siyasi iktidardan yana oylan yok." 

PROVOKASYONA HAZıRlıK. 

"Türkiye ışçi Partisi 'nin yeniden ör· 
güt1enmesiyle siyasi iktidarlara karşı 
olan oylar, düzene karşı toparlanmaya 
çalışıyor. Şimdi Tunceli'de CHP 'nin dı
şındaki "'k güçlü parti TIP. 1\ınceli Be· 
lediye Başkanı sevilen bir halk lideri ve 
TİP üyesi. Belediye hizmetlerinin yanı 
sıra ırkçı şoven baskılara karşı da göeüs 
geriyor, halkın yanında mücadele ediyor. 

Provokasyonlan boşa çıkanyor. 
"27 Mart akşamı başlayan olaylar bü

tün bu gelişmelerden rahatsız olan ha
kim çevrelerin yeni bir oyunu. 

"Olay, 27 Mart akşamı karakolu n ya· 
nındaki boş bir arsada bir bomba paUa· 
tı lmasıyla başlıyor. Daha patlamanın 
yankılanması dunnadan, polisler dışan 
fırlayıp otomatik silahlarla havaya ateş 
ediyorlar. Etraftan toplanan kalabalık 
galiz küfürler ve cop darbeleriyle dagıtı
lıyor. Derhal çarşı içine daRılan polisler, 
dükkanı an ve tüm işyerletini basarak çar· 
Şıyı boşaltmaya haşlıyorlar. Gözlerine 
kestirdikleri kişileri karakola alıyorlar. 
Gece çeşitli evlere ve talebe yurtlarına 
baskınlar devam ediyor. Karakola alınan
lann bir kısmı serbest bırakıhrken diger 
bir kısmı da alıkonularak coplanıyOT. 

"Karakoldaki dövme olayının fai11e
rinden biri, komi�r Yaşar. Her cop sal
layışından sonra "Biz burada bir 38 ola
yı daha yaratacagız, erkekseniz silah la
nıp gelin" diyor." 

HALKı TAHRiK içiN 

" Ertesi gün polisin operasyonu de
vam ederken Arkadaş sinemasında top
lanan halk olayı protesto ediyor. Olayın 
ırkçı-şoven baskılar için yaratılmış bir 
provokasyon olduRu söyleniyor ve oyu
na gelinmemesi isteniyor. 

"Bu toplantıda konuşan Belediye 
Başkanı Silleyman Kırmızıtaş halkın 
oyuna gelmemesini istiyor. Süregelen 
provokasyonlan sıralayarak "resmi ve si
vil provokatörlenn olaylan tertip ettiRi
ni söylüyor. Bu yerel provokasyon ör
neklerinden birkaçı şöyle: 

"öRrenci bir genç kız, sömestr tatili 
için gece vakti arabadan indiRinde nö
betçi polis tarafından karakola getirili-

GEÇfICIMIZ HAFTALAR ıÇiNDE TUNCELI'DE CERE
YAN EDEN OLAYLAR, BASINA XETERINCE VE DOCRU 
OLARAK YANSIMADI. YÜRÜYÜŞ, PARTI TARAFINDAN 
VERILEN GöREVLE TUNCELI'DE BULUNAN TÜRKIYE ıŞÇı 
PARTISI BAŞKANLIK KURULU ÜYESI YAVUZ ÜNAL ILE 
MERKEZ YöNETIM KURULU ÜYESI ZEKI KILlÇ'TAN OLAY
LARLA ILGILI BILGI ISTEDı' ÜNAL VE KILIÇ, KONUYA 
ILIŞKIN OLARAK DERGIMIZE AŞACIDAKI AÇıKLAMAyı
YAPTıLAR: 

yor. Ertesi gün de nöbetçi polis, kızla 
birlikte ortadan kayboluyor. Olay duyu
lunca halkın zoruyla arama başlıyor ve 
3 gün sonra bir evde kız b.ıılunuyor. An
cak polisin kaçtıRı görülüyor. Davacı ol
mak iSteyen kızın ailesi tehdit edilerek 
susturuluyor ve olay kapatılıyor. 

"Buna benzer bir dieer olay, 90 ya
şındaki bir babanın genç kızının gece si
lah zoruyla bir polis tarafından evinden 

. zorla alınmasıyla başlıyor. Gene bir süre 
sonra polis yakalanıyor. Ancak bu sefer 
de 90 yaşındaki baba karakola alınıp 
tehdit ediliyor ve davadan vazgeçiriliyor. 

"Bir başka olay: Kumarda kaybeden 
polis silahını çekiyor ve oyun arkadaşla
nnı yal-kalk talimi yaptırarak karakola 
getiriyor; "benim karşI!l1da nasıl olur da 
kazanırsınız" diye copluyor. 

"Gece işinden çıkıp evine giden bir 
işçi, "polis arabasına durması için el kal
dırdı" diye dövülerek baygın bir vaziyet
te evinin önüne atılıyor. 

"Bu birkaç örnek Tunceli'deki yöne
timin niteligini ve Tunceli ha1kının nasıl 
bir baskı ve tehdit altında oldugunu gös· 
tennesi bakımından yeterli kanıtlar olsa 

gerek. Sadece Tunceli içinde de�i1, bu 
bölgede genel olarak benzeri uygulama
lann yapııdıgı da gene herkesçe bilini
yor. 

"Belediye Başkanı Silleyman Kımıızı
taş bu v_e benzeri örnekleri vererek 
olayı 'protesto ediyor ve halkı sukunete 
ve birliRe davet ederek provokatörlerin 
oyunlanna gelinmemesini istiyor. 

"Bu toplantının hemen sonrasında, 
Belediye binasının önünde şiddetli bir 
patlama oluyor. Belediye binasının ve 
çevredeki binalann camlan kınlıyor. 
Görgü tanıklan patlama öncesinden bir 
grup polisin belediye önünde dolaşanlan 
küfrederek boşalttıgını ve alan tamamen 
boşaldıktan sonra patlama'nın oldu�unu 
söylüyorlar. Olayın diger bir yanı da, 
patlamalardan sonra patlayıcı maddeden 
hiç bir artıgın çevrede bulunamaması. 
Bu da, olayın profesyonelce yapıldıgının 
diger bir kanıtı." 

OYUN içiNDE OYUN 

I'Bu ikinci patlamadan sonra polisler, 
tekrar şehir içine da�ılıyorlar; ellerinde 

Saldırılar TiP'j durduramayacak 
Türkiye ışçi Partisi'nin kısa sürede yurt çapında örgütlenmesi, gerici 

çevreleri tedirgin ediyor. ışçi ve emekçi sınıflann örgütlü bir güç haline gelme
si, bagımsızlı,k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin her geçen gün yeni mevzi
ler kazanması, demokrasi düşmanlan tarafından zorbalıkla önlenmeye çalışılı
yor. Toplumun demokratikteşrnesi yolunda Türkiye Işçi Partisi'nin, işçi ve 
emekçi sınıflann haklannı titizlikle savunması, TİP'i gerici saldırganlann boy 
hedefi haline getiriyor. 

Bunun en son örneklerinden biri Tıp Usküdar İlçe lokaline yapılan sal.
dmlar. Ilçe binası 15 Ocak·tan bu yana (18/19 Mart ve 3/4 Nisan geceleri) 
üçüncü kez saldınya ueradı. 

1stanbul 11 Kongresi 'nden önceki gece yapılan ilk saldında kapıyı keski 
ile zorlayan saldırganlar lokalde bulunan masayı devirmişler) duvara "kahrol
sun pasifistler" ve "yaşasın illkü" yazmJşlar, evraklan yere saçmışlar ve duvar
lardaki afışleri yırtmışlardır. Olay karakola ve savcılıea (hazırlık 977/9) sayılı 
başvuruyla bildirilmiştir. 

18/19 Mart gecesi ilçe lokalinin kapısı, üzerine dökillen yanıcı bir mad
deyle yakılmıştır. Bu olay da karakola ve savcılıea bildirilmiştir. 

3/4 Nisan gecesi ise ilçe lokalinin kapısı açılmış, içeriye giren saldırgan. 
lar eşyalann üzerine ayn ayn yanıcı bir madde dökerek masa, sandalye ve 
açıkla bulunan defterleri, takvimleri ve dolabı yakmışlardır. Floresan lambala· 
rı da kırmayı ihmal etmeyen saldırganlar daha sonra da kapıyı yakmışlardır. 
Bu olay da karakola ve savcıhA:a bildirilmiştir. 

Bildirim yapıldıktan iki saat sonra olay yerine gelen polislerin sadece ha
sar tesbiti yaptıklan, bütün Osküdar semtinin yanmasına neden olabilecek 
böyle bir girişimi, bir siyasi partiye yöneltilen böyle bir saldmyı, sadece hasar 
tesbiti ve tutanak hazırlamakla geçiştirrnek istedikleri görü]müştür. 

Saldınlar bununla da kalmamıştır. Olayı protesto için Osküdar ılçe ör
gütü 10.000'j aşkın bildiri daRıtmıştır. Bildiri daRıtıml sırasında çarşı içinde 
önceden barikat kuran faşist saldırganlar, bildiri daeıtan partililer üzerine yay
lım ateşi açmışlardır. Bu sırada Parti üyesi Mustafa Koca, kol ve kann boşlu
gundan agır bir şekilde yaralanmıştır. Aynı anda 40-50 civannda polis bildiri 
dagıLan partilileri yakalayıp, nezarel altına almışlardır. Saldırganlar olay
dan 45 dakika geçmeden lekrar çarşıda toplanıp etrafa ateş etmeye başlamış
lardır. Polis ise olaya seyirci kalmış, saldırganlan degil, saJdırıya ugrayanlan 
yakalamaya çalışmıştır. 
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Bunun üzerine bir basın billteni yayınlayan TIp Istanbul it Ba�kan1ıgl. 
Mustafa Koca'nın saglık durumunun ciddiyetini koruduAunu belirterek. sal
dırganlann "ellerini koııanm sallayarak" olay yerinden aynımalanna göz yu
man güvenlik kuvvetlerini kınnmıştır. Ayrıca billtendc, saldırganlar ile MC'nin 
elele Oldugu açıklanarak şöyle denilmiştir: 

"MC iktidan, saldırılar ve cinayetlerin yarattıgı bir ortamda scçimlerden 
karlı çıka'1i1ece�i hesabında. DCf!1okratik güçleri, işçi ve emekçi sınınan sin
direbilece�i hesabında. Oysa aldanıyor. Hiç bir saldırı ve kanunsuzluk Türkiye 
Işçi Partilileri yıldıramayacak, işçi ve emekçi sınınann baAımsızlık. demokra· 
si ve sosyalizm mücadelcsini durduramayacaktır. 

"MC iktidan ve partileri her ne yaparlarsa yapsınlar, hak ettikleri ceva
bı önümüzdeki seçimlerde IstanbuJ'lu işçi ve emekçi kitlelerden bir kez daha 
alacaklardır. " 

sürükleyen bir 
dönemlerde 
'lerden mu· 

Tunceli' 
yok." 

HAZıRlıK. 

yeniden ör· 
rlara karşı 

toparlanmaya 
CHP 'nin dı
1\ınceli Be· 

lideri ve 
hizmetlerinin yanı 

da göeüs 
mücadele ediyor. 

" Ertesi gün polisin operasyonu de
vam ederken Arkadaş sinemasında top
lanan halk olayı protesto ediyor. Olayın 
ırkçı-şoven baskılar için yaratılmış bir 
provokasyon olduRu söyleniyor ve oyu
na gelinmemesi isteniyor. 

"Bu toplantıda konuşan Belediye 
Başkanı Silleyman Kırmızıtaş halkın 
oyuna gelmemesini istiyor. Süregelen 
provokasyonlan sıralayarak "resmi ve si
vil provokatörlenn olaylan tertip ettiRi
ni söylüyor. Bu yerel provokasyon ör
neklerinden birkaçı şöyle: 

"öRrenci bir genç kız, sömestr tatili 
için gece vakti arabadan indiRinde nö
betçi polis tarafından karakola getirili-

. zorla alınmasıyla başlıyor. Gene bir süre 
sonra polis yakalanıyor. Ancak bu sefer 
de 90 yaşındaki baba karakola alınıp 
tehdit ediliyor ve davadan vazgeçiriliyor. 

"Bir başka olay: Kumarda kaybeden 
polis silahını çekiyor ve oyun arkadaşla
nnı yal-kalk talimi yaptırarak karakola 
getiriyor; "benim karşI!l1da nasıl olur da 
kazanırsınız" diye copluyor. 

"Gece işinden çıkıp evine giden bir 
işçi, "polis arabasına durması için el kal
dırdı" diye dövülerek baygın bir vaziyet
te evinin önüne atılıyor. 

"Bu birkaç örnek Tunceli'deki yöne
timin niteligini ve Tunceli ha1kının nasıl 
bir baskı ve tehdit altında oldugunu gös· 
tennesi bakımından yeterli kanıtlar olsa 

Belediye binasının 
patlama oluyor. 
çevredeki binalann 
Görgü tanıklan 
grup polisin belediye 
küfrederek boşalttıgını 
boşaldıktan sonra 
söylüyorlar. 
patlamalardan 
hiç bir artıgın 
Bu da, olayın 
diger bir kanıtı." 

OYUN 

I'Bu ikinci 
tekrar şehir içine 

Saldırılar lar la TiP'j durduramayaramayarama cak 
si'nin kısa sürede yurt çapında örgütlenmesi, gerici 
ışçi ve emekçi sınıflann örgütlü bir güç haline gelme

demokrasi, sosyalizm mücadelesinin her geçen gün yeni mevzi
düşmanlan tarafından zorbalıkla önlenmeye çalışılı

demokratikteşrnesi yolunda Türkiye Işçi Partisi'nin, işçi ve 
haklannı titizlikle savunması, TİP'i gerici saldırganlann boy 

örneklerinden biri Tıp Usküdar İlçe lokaline yapılan sal.
Ocak·tan bu yana (18/19 Mart ve 3/4 Nisan geceleri) 

ueradı. 
Kongresi 'nden önceki gece yapılan ilk saldında kapıyı keski 

lokalde bulunan masayı devirmişler) duvara "kahrol
"yaşasın illkü" yazmJşlar, evraklan yere saçmışlar ve duvar

yırtmışlardır. Olay karakola ve savcılıea (hazırlık 977/9) sayılı 

ilçe lokalinin kapısı, üzerine dökillen yanıcı bir mad
olay da karakola ve savcılıea bildirilmiştir. 

ise ilçe lokalinin kapısı açılmış, içeriye giren saldırgan. 
ayn yanıcı bir madde dökerek masa, sandalye ve 

, takvimleri ve dolabı yakmışlardır. Floresan lambala· 
etmeyen saldırganlar daha sonra da kapıyı yakmışlardır. 

savcıhA:a bildirilmiştir. 
yapıldıktan iki saat sonra olay yerine gelen polislerin sadece ha

bütün Osküdar semtinin yanmasına neden olabilecek 
siyasi partiye yöneltilen böyle bir saldmyı, sadece hasar 

hazırlamakla geçiştirrnek istedikleri görü]müştür. 
da kalmamıştır. Olayı protesto için Osküdar ılçe ör

bildiri daRıtmıştır. Bildiri daRıtıml sırasında çarşı içinde 
barikat kuran faşist saldırganlar, bildiri daeıtan partililer üzerine yay

sırada Parti üyesi Mustafa Koca, kol kann boşlu

Bunun üzerine bir basın billteni yayınlayan TIp Istanbul 
Mustafa Koca'nın saglık durumunun ciddiyetini koruduAunu 
dırganlann "ellerini koııanm sallayarak" olay yerinden aynımalanna 
man güvenlik kuvvetlerini kınnmıştır. Ayrıca billtendc, saldırganlar 
elele Oldugu açıklanarak şöyle denilmiştir: 

"MC iktidan, saldırılar ve cinayetlerin yarattıgı bir ortamda 
karlı çıka'1i1ece�i hesabında. DCf!1okratik güçleri, işçi ve 
direbilece�i hesabında. Oysa aldanıyor. Hiç bir saldırı kanunsuzluk 



SECiM HAZıRlıKLARı TUNCELI'DEKI OLAYLAR HAKKINDA AY· 
RlNTUJ HABERLER DERGIMIZ BASKıYA 
GEÇTım SıRADA ELIMIZE ULAŞTıCIN· 
DAN BU HABERLERE öNtlMtlZDEKI SA· 
YlDA YER VERECECIZ. 

tomsonlan, küfrederek, havaya ateş ede
rek halkı daRıtmaya b�lıyorlar. 

"Tunceli'nın bir hakimi var. Adı, Kral 
Erkan. Sadece yasalara uygun davranma
sı, halk talafından sevilmeslne yetiyor. 
Bu sırada bir lokantada oturuyor. Galiz 
küflirlerle içeri giren sarhoş polisi durdu
ruyor. Ancak, dışanda hazır bekleyen 
die.r polisler derhal müdahale ederek 
Hakim Kral Erkan 'a saldınyorlar. Lokan
tada otUratl halktan kişiler araya girerek 
hakimi polisin elinden alıyorlar. Ve poııs 
gerilemek zorunda kalıyor. İşte tam bu 
sırada, olaylann içinde açıkça tavır al
maktan çekinmeye:n Vali Kemal Bozbay' 
ın peşisıra, Emniyet Müdürü Ahmet Tu· 
lumbacı ve bir jandarma yarbay içeri gi
riyorlar. Polisler ise lokantanın içinde ve 
dışarda havaya ateş etmeye devam edi
yorlar. 

"Vali elinde tabancasıyla Hakim Er
kan 'ın üzerin� yürüyor, "olaylann sorum· 
lusu sensin, 'anarşistlerin başını sen çeki· 
yorsun" diyerek küfrediyor. Hakim Er
kan ise, " olaylan kimin çıkardıA'ı açıkça 
görülüyor" diye cevap veriyor. Bu sıra 
tokantada bulunan Mühendis Hüseyin 
Gültekin ve dieer halktan kişiler valiyi 
protesto ediyorlar. Bunun ÜZerine Vali, 
"Ben bu halkın anasını avradını. __ "diye
rek küfürlerine devam ediyor ve Hakim 
Erkan'ın üzerine sa1dınyor. Vali, Emni
yet Müdürü ve Jandarma Yarbayı birlik
te, Hakimi yaka paça dövüp söverek dı
şan çıkanyorlar. " 

YASALARA SAYGılı BIR KOMlsER 

"Polis Komiseri Selim Odabaşı'nın 
Hakim Kral Erkan gibi yasalara saygılı 
olmaktan gayn hiç bir 'suçu' yok. Halka 
karşı özel gayretkeşiik içinde deRii, di· 
Rer bazılan gibi Tunceli halkına düşman· 
ca bakmıyor. Elbette bu ni teli ei Vali ve 
Emniyet Müdürü tarafından biliniyor. 
Üstelik bir 'suç' daha işliyor: Hakim Er
kan ve Mühendis Hüseyin Gültekin'in ka· 
rakola götürülmesi sırasında daha fazla 

dövülmelerine mani oluyor. 
"Vali, Emniyet Müdürü ve diRer etkili 

ve yetkili kişiler işte bu komiser Selim 
Odabaşı'yı çaeırarak nezarete alınmış 
olan Hakim Erkan'ı dövmesi için emir 
veriyorlar. Komiser Selim emir kulu. Ya· 
salara saygılı davranmanın, yöneticileri 
karşısında kendisini kötü kişi yaptıeını 
yeni yeni öerenecek, Buna karşı direnci 
ise bilinci oranında. Ya dövecek, ya mes
lekten olacaK. Gidip Hakim Erkan 'ın gö
züne bir yumruk atıyor. Ne bilsin bu 

yumrueun kendisini cezalandınna ope
rasyonu olduA:unu. Nitekim ertesi günü 
Mühendis Hüseyin Gültekin ve daha bir
kaç kişi ile birlikte Komiser Selim, Ha
kim dövmekıen tutuklanıyorlar. 

" Şehir içindeki terör ise sürüyor. çe· 
şitli işyerlerine ve dükkanıara baskınlar 
düzenleniyor. Lokantalardaki yemekler 
sokaklara dökillüyor. Esnartan kişiler 
dövülüyor, sövüJüyor. çeşitli biçimlerde 
hakaret ediliyor. Tunceli'de ne can, ne 

. de mal güvenliRi kalıyor. Polis eliyle ya· 

ratılan terör ve kışkırtma duracak glDI 
deRi!. Bunun üzerine bütün esnaf dükkan· 
lannı ve işyerlerini kapatarak Valiyi ve 
polisi protesto ediyor. Tunceli geçtieı. 
miz günlerde böylece sessiz, ama kararlı 
bir direniş içine girdi. 

"Belediye Meclisi ise toplanarak olayı 
ilgili makam ve mercilere duyurarak pro
teslo etti ve tedbir alınmasını istedi." 

CHP NE YAPıYOR? 

"Olaylann hemen ertesinde oraday
dık. CHP' den ise olaylar başlayalı 4 gün 
oldueu halde hiç bir ses yoktu. Ancak 
TİP heyetinin Tunceli'.de olduRunun du· 
yulması üzerine CHP parlamenterleri te
laşlanıp harekete geçebiidiler. Kapalı ka
pılar ardında neler konuşuldu, orası bi
linmiyor. 

"Bütün bunlar hiç kuşkusuz emekçi 
kitlelerin dikkatinden kaçmıyor. Anado
lu'nun Batısında da işçi sınıfına "düzen 
deRişmelidir" diyen CHP, GüneydoRu ' 
da düzenin adamla" tarafından temsil 
ediliyor. Ve yoksul kitleler her geçen 
gün bu durumun bilincine vanyortar." 

UMUDUMUZ I şçi SıNıFı 

DOCU HALKı TAHRIKLERE KAPıLMAYACAK 

"Türkiye İşçi Partisi'nin örgütsel gücü 
ve savunduRu ilkeler, en uzak yörelerde 
bile şimdiden yeniden dikkatleri topla· 
maya başladı. Sınıf mücadelesinin hedef
leri işçi emekçi kitleler tarafından her 
geçen gün biraz daha derinden kavranı
yor. ömegin Tunceli 'de Tlirkiye Işçi 
Partisrnin kuruluşu, hakim çevrelerin 
daha şimdiden başlıca kaygusu haline 
geldi. Ve artık herkes hesabını TIP'e gö
re yapıyor. Partimiz öncülüeündeki işçi 
sınıfı, GüneydoRu'daki ırkçı-şoven bas
kılar altında inleyen emekçi kitlelerin de 
demokratik haklannın geliştirilmesinde 
ve sosyal kurtuluşlannda her geçen gün 
biraz daha umut haline gelmeye başla
mıştır. Bunu anlayabilmek için hakim 
çevrelerin telaşını görmek yeterli." 

Hangisi �özüın ? 
MUSTAFA KARADAC 

Genel olarak Türkiye'de yaşanan siyasal gelişmeler, bazı bölgelere yan
sırken, bu bölgelerin özellikleri nedeniyle yeni boyutlar kazanmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri akla geliyor hemen. Bu bölgelerimizde, 
uzun bir geçmiş! olan ırkçı-şoven baskılar uygulanıyor.,. Ancak bu denli geri
lere gitmeden, yakın geçmişteki olaylara bakmak, bir fikir .edinmek için ye
terli. 1965'Ierden başlayarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde askeri birlikler 
tarafından sürdürülen terör ve sindirme yeni boyutlar kazanıyor. "Suçluların 
yakalanması" adına geniş kÖYlü yığınlara uygulanan baskılar biliniyor. Koman
do baskınlarında köylülerin çınlçıplak soyularak köy meydanlarında dövüldü
ğü, ağır hakaretlere maruz bırakıldığı biliniyor. Yüzlerce yıllık köy adları de
ğiştirilerek, ırkçı-şoven politikanın ilginç örnekleri veriliyor . 

Devletin can güvenliğini sağlayamadığı bölgede, halk kendi güvenliğini 
kendisi sağlama yoluna gitmektedir. Halen etkinliklerini sürdürebilen feodal 
kurumların da etkisi ile bu güvenlik sağlama eğilimi, çelişkisini de beraberinde 
getiriyor. Güvenlik adına, kargaşa doğuyor bölgede. Güvenlik kuvvetlerinin 
"çalışma"larına karşın bugüne değin bölgede örneğin büyük bir silah kaçakçı
sının yakalandığı duyulmamıştır. Tersine, bunların suçu masum ve yoksul hal
ka ödetilir. 

Zulüm, gasp, zorbalık ve saldırganlıkla bir Ölçüde aya�ta durabilen feo
dal ilişkiler, tarım kesiminde gözlenmektedir. Burjuvazi, bu ilişkilerin sürme
sinde, kendi sınıfsal çıkarları açısından yarar görmektedir. Bu bilinçli politika 
sonucunda kimi bölgelerde aşiret yapısı çözülememekte, halk gers;ek düşman
ları ile mücadele edeceği yerde birbirini kırmaktadır. 

Sorunların ağır bir şekilde içiçe geçtiği, karmaşıklaştığı böl
gede kurtuluş için gösterilen çözüm yolları arasında bilimsel sosyalizme ters 

akımların zararlı etkileri de hayli önemlidir. 
Bu yanlış görüş ve eğilimleri başlıca iki öbekte toplayabiliriz: Birinci 

öbektekilerin ortak yanı, işçi sınıfından kopukluk, maceracılık, bireysel terör 
eğilimi. Bu kesim, girebildiği., heryere küçük burjuva maceracılığının tohum
larını saçarken, aynı zamanda "karşı çıktıkları" anti-demokratik, çağdışı ko
şullardan da yararlanmaktadır� 

Milliyetçilik, ikinci bir yanlış uç. Özünde milliyetçiliği taşıyan görüşler, 
bölgedeki ırkçı-şoven baskılardan yola çıkarak, yani doğru bir gözlemden yo· 
la çıkarak, bilimsel sosyalizm adına bilimsel sosyalizm dışı sonuçlara varmak· 
tad.,. Bu kesim de karşıt uçta ama özünde aynı milliyetçilik anlayışı ile, baş
ka bir deyişle yine burjuva milliyetçiliği ile kurtuluş yolunu bulduğunu san
makıadır. 

Bölgede dikkati çeken çarpıcı olgulardan biri de ağaların siyasal tavırları. 
Ağa ailelerinin çoğu, bireyıerini bilinçli olarak çeşitli siyasal partilere dağıt
mışlardır. Hatta bu ailelerin bazı genç bireyleri, baı.ı küçük sol p . . 'olar içinde 
yer almaktadıriar. Ağalık kurumu, her siyasal kurum ve gelişmeden yararlan
ma olanağını böyle sağlamaya çalışmaktadır. 

Bölgenin özel koşullarından hareketle de olsa, ortaya çıkan yanlış görüş 
ve hedefleri iyice bertaraf etmek gerekiyor. Genel olarak Türkiye için geçerli 
olan bakış açısı, özel olarak Doğu ve Güneydoğu için de geçerlidir: işçi sınıfı 
sosyalizmi. Topraktaki geri ilişkilerin ortadan kaldırılması, ancak işçi sınıfının 
politik öncülüğünde yoksul köylü yığınlarının işçi sınıfı ile birlikıe mücadelesi 
ile olanaklıdır. Sömürüden, baskıdan, zulümden arınmış bir toplum düzeni 
için köklü çözüm budur. Halkın ulusal kültür kaynaklarının tahribattan, yok
edilmekten kurtarılması da ancak böyle mümkündür. 

Sosyalizme, işçi sınıfının öncülüğüne bağlanmayan hiç bir hareket ne 
politik, ne ekonomik, ne de ulusal hiç bir kazanım elde edemez. Bilimsel 
sosyalizm böyle diyor, tarih de kanıtlıyor. 

Mühendis Hüseyin 
halktan kişiler valiyi 

ÜZerine Vali, 
avradını. __ "diye

ediyor ve Hakim 
dınyor. Vali, Emni

Yarbayı birlik
dövüp söverek dı
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"Türkiye İşçi 
ve savunduRu ilkeler, 
bile şimdiden 
maya başladı. 
leri işçi emekçi kitleler 
geçen gün 
yor. ömegin 
Partisrnin 
daha şimdiden 
geldi. Ve 
re yapıyor. 
sınıfı, GüneydoRu'daki 
kılar altında 
demokratik haklannın 
ve sosyal 
biraz daha 
mıştır. Bunu anlayabilmek için hakim 
çevrelerin 

Hangisi �özüın ? 
MUSTAFA MUSTAFA MUST KARADAC 

Türkiye'de yaşanan siyasal gelişmeler, bazı bölgelere yan
bölgelerin özellikleri nedeniyle yeni boyutlar kazanmaktadır. 

Güneydoğu bölgeleri akla geliyor hemen. Bu bölgelerimizde, 
olan ırkçı-şoven baskılar uygulanıyor.,. Ancak bu denli geri

yakın geçmişteki olaylara bakmak, bir fikir .edinmek için ye
başlayarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde askeri birlikler 

sürdürülen terör ve sindirme yeni boyutlar kazanıyor. "Suçluların 
geniş kÖYlü yığınlara uygulanan baskılar biliniyor. Koman

köylülerin çınlçıplak soyularak köy meydanlarında dövüldü
maruz bırakıldığı biliniyor. Yüzlerce yıllık köy adları de

oven politikanın ilginç örnekleri veriliyor . 
güvenliğini sağlayamadığı bölgede, halk kendi güvenliğini 

kendisi sağlama yoluna gitmektedir. Halen etkinliklerini sürdürebilen feodal 
da etkisi ile bu güvenlik sağlama eğilimi, çelişkisini de beraberinde 

adına, kargaşa doğuyor bölgede. Güvenlik kuvvetlerinin 
karşın bugüne değin bölgede örneğin büyük bir silah kaçakçı
duyulmamıştır. Tersine, bunların suçu masum ve yoksul hal

zorbalık ve saldırganlıkla bir Ölçüde aya�ta durabilen feo
kesiminde gözlenmektedir. Burjuvazi, bu ilişkilerin sürme

akımların zararlı etkileri de hayli önemlidir. 
Bu yanlış görüş ve eğilimleri başlıca iki öbekte 

öbektekilerin ortak yanı, işçi sınıfından kopukluk, 
eğilimi. Bu kesim, girebildiği., ., . heryere küçük burjuva 
larını saçarken, aynı zamanda "karşı çıktıkları" anti-demokratik, 
şullardan da yararlanmaktadır� 

Milliyetçilik, ikinci bir yanlış uç. Özünde milliyetçiliği 
bölgedeki ırkçı-şoven baskılardan yola çıkarak, yani 
la çıkarak, bilimsel sosyalizm adına bilimsel sosyalizm 
tad.,. Bu kesim de karşıt uçta ama özünde aynı milliyetçilik 
ka bir deyişle yine burjuva milliyetçiliği ile kurtuluş 
makıadır. 

Bölgede dikkati çeken çarpıcı olgulardan biri de 
Ağa ailelerinin çoğu, bireyıerini bilinçli olarak çeşitli 
mışlardır. Hatta bu ailelerin bazı genç bireyleri, baı.ı küçük 
yer almaktadıriar. Ağalık kurumu, her siyasal kurum 
ma olanağını böyle sağlamaya çalışmaktadır. 

Bölgenin özel koşullarından hareketle de olsa, ortaya 
ve hedefleri iyice bertaraf etmek gerekiyor. Genel olarak 
olan bakış açısı, özel olarak Doğu ve Güneydoğu için 
sosyalizmi. Topraktaki geri ilişkilerin ortadan kaldırılması, 
politik öncülüğünde yoksul köylü yığınlarının işçi sınıfı 
ile olanaklıdır. Sömürüden, baskıdan, zulümden arınmış 



SOSYALiST 

Işçi sınıfı partileri. sınıfsal mücadele araç
larından hiçbirini peşin olarak reddetmezler. 
Işçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği ekono-
mik ve politik mücadelenin içinde bulunduğu 
somut koşullar. mücadele araçlarından birinin 
veya birkaçının kullanılınasını gerektirebilir. 
Ancak bu durum. diğer mücadele araçlarının 
hiç kullanılmayacağı anlamına gelmez kuşku
suz. Tam tersine. belirli bir dönemde ya da be
lirli koşullarda hiç kullanılmayacağı sarulan 
bir araç. hiç "umulmadık" bir zamanda gün
deme girer. Bu durumda. bu aracın kullarul
maması halinde. işçi sınıfı hareketi ulaşmış 
bulunduğu noktadan ;ıerilere gidebilir. 

DU nedenle. somut koşulların öngöreceği 
her aracın gerek görüldüğünde duraksamaksı
sızın ve zamanında kullanılır duruma getiril
mesi. işçi SlIlıfl hareketinin en temel görevle
riIlden birisidir. 

P -\RTI VE :.l ÜCADELE ARAÇLARı 

Işçi sınıfının çeşitli mücadele araçları sü
reç içerisinde oluşturulur. ya da sağlanır. ışçi 
�ınıfı partilerinin gucu. tek tek kademeleri ve 
LI� eleri. bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm 
Illu .... :.ıdelesinin büttinlüğünü kavramalanna. ve 
bu buıunlüı... içerisinde etkinlik ve ağırlıklarını 
du� urmaların::ı bağlı olarak oluşturulabilir. 
Her :ın kullanılmaya hazır duruma gellnlebıhr. 

Yine bu süreç içerisinde parti kademe ve 
uyeleriyle bunların çalışmalarına güven duyan 
geniş sempatizan kitlenin ve sağlanan ya da 
hazır duruma getirilen araçların. hangi somut 
durum ve koşulda nasıl ve ne için kullanılması 
gerek tiğinin bilinip öğrenilmesi sağlanır. 

Bo� lece parti. kullanılmak durwnunda o
lon araçlardan herhangi birini ustaca kullana
rak saptadığı he�efe ulaşır. Yani parti. işçi sı
nıfı ve emekçi kitleler açısından bir silah ol
muştur artık. 

ÖNCE PARTI 

Tıirkiye Işçi Partisi i. Büyük Kongresi . 
merkez kademesinin kongreye sunduğu çalış
maları. raporları. karar tasarılarıyla ve delege
lerin yönelttikleri eleştirilerin düzeyi ile ger
çekten de böyle bir süreci yalnızca başlattıgı
nı değiL. sürecin sürek liliğini sağlayan çelik bir 
iskeletin varlığını da kanıtbdl. 

Eski TIP hareketinin tüm yanlışları ve ek
siklikleri geçnıi�in cürümüşlüğüne terkedil
mişti. Delegelerin tümü. şu ya da bu demokra
tiK kitle orgutıinıin ya da hareketinin içindey
diler. -\ncak delegelerden bir teki bile. partile
rinin kongresinde. içinde bulundukları ki tlesel 
hareketin ufku ile sınırlı hareket etmiyordu. 
Turkiye Işçi Parıisi i .  Büyük Kongre delege
leri. partilerinin ufku ile değerlendiriyordu de· 
1l1Okratik kitle orguılerini ve hareketlerini. Bir 
��ka deyişle. sendika yöneticisi ve sendikalı 
i�çi sendikalı olarak: Doğu ve Güneydogu 'da 
ırkçı şo'en baskılara karşı verilmekte olan 
demokratik mucadelenin içinde yer alanlar 
Doğu'lu olarak : öğrenciler. teknik elemanlar 
yalnızca öğrenci ya da teknik eleman olarak 
bulunmuyorlardı kongrede ve bu nitelik lerini 
ileri surnıuyorlardl.  Delegelerin tümü partiliy-

diler. Partili,likle)i. öne. çıkan her her 
tartışmada ön plana çıkıyor, somut 
çözümlemesinde mihenk taşı ya da değer. öl
çüsü yalnızca partinin değer ölçüsü oluyordu. 

Artık, eski TlP'te yer yer görülen önce 
sendikacı, Doğulu. öğrenci ya da teknik ele
man olmak. yerini. önce partili olmaya bırakı
yordu. 

Bu gerekli ve zorunlu durum, Türkiye lşçi 
Partisi'nin sağlıklı gelişimini izleyemeyen veya 
izlemek istemeyenler bakımından şaşırtıcı ol
du.  Çünkü Türkiye Işçi Partisi kongresinde 
hiç bir delege ya da üye içinde yer aldığı de
rnokratik kitle hareketinin ve örgütlerinin 
kendilerine sağladığı özel konumu. örgütsel ya 
da kitlesel kariyeri parti hareketine karşı bir 
pazarlık öğesi haline getirmiyordu. Tersine, 
böyle bir kariyer ya da kişiliği. partili olma ki
şiliği içinde eritiyor. yok ediyordu. 

SAPMA LARıN KA YNACI 

Türkiye Işçi Partisi I . Büyük Kongresinde 
odaklaşan bu yüksek düzeye elbette kolay u
laşılınadl. 

Bu sağlıklı gelişimin başlangıç tarihi M a
yıs 1 975 değildir. Yine aynı şekilde varıian 
yer. düzeyin ya da yükselişin son noktası de
ğildir . Daha ileri nok talara ulaşabilmenin yo
lu. geçmişi ve yaşanıkm dönemi doğru sapta
mak : bu degerlendirmenin ıŞığı altında çözüm 
yolları ve araçlarını doğru saptamak, hazırla
mak ve kullanılınasını en yetkin bir biçimde 
gerçekleştirmek tir. 

Işçi sınıfı partilerinin mücadele tari.ıinde 
görülen lüm sapmala'nn kaynağında, somut 
koşulların öngördüğü mücadele araçlarının 
saptanması ve bu araçların şu ya da bu gerek
çe ile reddedilişi. fetişleştirilerek mutlaklaştı
rılması ya da küçümsenmesi yatmaktadır. 

ıŞÇı S ı N ı F ı  HAREKETINı ıÇERDEN 
lA Y l f LATMAK 

Türkiye Işçi Partisi'nin 1 96 i yılından bu 
yana verdiği mücadeleyi kemirmeyi amaçla
yan sapmaların oluşmasına neden olan anla
yış. uygulanabilir mücadele yöntemlerinin kü
çuııısenmesi. yok sayılması ya da abartılma
sından kaynaklalıl1l1şıır. 

Elbette. bu sapmaları yalnızca işçi sınıfı
nın sosyalizmi hedef alan politik hareketine 
ters düşen ki�i ya da grupların subjektif ni
yetlerine bağlamak yanlıştır. Her toplumsal o
layda olduğu gibi . işçi sınıfı hareketine ters 
düşen akımların temelinde de sınıf çıkarları ve 
hesapları yatar. B urj uvazinin işlemez hale ge
tirmek. oilu kendisine karşı ; ... uJlanıbileceği 
araçlardan yoksul1 bırakm3k istemesi. sınıf 
olrirak ikt idarını sürdürebi lmesinin temel ko
şuludur. 

Bu ıemel koşulun h:ı yaıa geçirilmesi için 
mücadele rermek . burjuvazi açısından her L3-
man açık terör ya da cepheden saldırıyla 
mümkıin olamamaktadır. Işte bu nedenle, işçi 
sınıfı hareketini içerden zayınatmaya yönelik 
çabaları bıı�a çıkartmak ve etkisizleştirmek 
mücadelesi. sosy::ılisı harekelin sürekli gündem 
maddesi olm::ık durum undadır. 

Bu temel koşulun hayata geçirilmesi için 
mücadele vennek, burjuvazi açısından her za
man açık terör ya (La ceplieden saldınyla 
mümkün olarnamaktadır. Işte bu nedenle, işçi 
smıfı hareketini içerden zayıflatınaya yönelik 
çabalan boşa çıkartmak ve etkisizleştinnek 
mücadelesi, sosyalist hareketin sürekli gündem 
maddesi olmak durumundadır. 

. 

lKI CEPHEDEN SALDıRı 

Parlamentoyu, sosyalist hareket için 
bir vitrin olarak kullanmak aracı, i 97 i önce
si Türkiye Işçi Partisi hareketinde küçümsene
rek etkisizleştirilmeye çalışdmıştı. 

"Parlamentarizm" yaftası ya da suçlama
ları o dönemde objektif olarak bu aracın iş
lerliğini göreli olarak da olsa azaltmıştı. Yine, 
bu aracı olduğundan farklı bir işlevi vannışca
sına ortaya koyarak seçimlere katılma ve par
lamentoya girme aracını abartanlar da bu sila
hın etkisizleşmesini bir başka cepheden sağla
maya yöneldi. i 97 i öncesinde politik hareket, 
her iki yanlış eğilim ile de mücadele etti. 

SOSY A LlSTLERIN BAKıŞ AÇıSı 

Türkiye Işçi Partisi bugün de aynı amacı 
gerçekleştirmek için. biçim ve boyutlan farkb 
sapmaların etkisizleştirilmesi mücadelesini ve
riyor. 

Dün nasıl seçimlere katılmanın "alternati
fi" olarak "silahlı mücadele" ya da benzerleri 
gösteriidiyse bugün de "CHP'nin koşulsuz des
teklenmesi" alternatif araç olarak' ileri sürülü
yor. Sosyalist hareket, dün zaman ve koşullar 
açısmdan mümkün olmayan araçları öneren 
anlayış sahipleri ile mücadele ederken. nasıl ki. 
söz konusu yöntemleri hiç kullarulmayacak 
araçlar olarak değerlendirmemiş ve bu a nlam
da reddetmemişse; bugün de seçimlere katıl
mamayı öneren ve CHP'yi koşulsuz olarak 
desteklemek isteyen anlayışlarla mücadele e
derken, CHP'yi ve onun desteklemeyi de onlar 
gibi değerlendirmemektedir. 

Türkiye Işçi Partisi, CHP'ye seçimlerde iz
lenecek yol konusunda da ortaklaşa hareket 
edilebileceğini açıkladı. Söz konusu ortaklaşa 
hareket, CHP'ye oy vennek biçiminde de sap
tanabilirdi. Ancak, neyin karşılığında? Elbet
te ki. sorunun karşılığı, bu aracın kullaıulma
ması değildir. Karşılık, birlikte hareket etmek, 
işçi sınıfı ve müttefıki emekçi kitlelerin ba
ğımsızlık. demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
ni bugünkü gibi seçime gitmeye göre,daha ileri 
götürebilmektir. Başka bir deyişle, sosyalist 
hareketin bu silahını. bu aracını köreltmek 
değiL. daha bir bilemek ve etkinleştirmektir. 
Kendisine sosyalist diyenl.rin. işçi sınıfı hare
ketinin ekonomik. demokratik ve politik araç 
ve yöntemlerine bakış açısı bu olmak gerekir. 

DEMOKRASI VE SOSY ALllM 
MÜCADELESININ BÜTÜN LUCU 

Partililer, demokratik kitle hareketlerinin 
ve örgÜtlerinin mücadelisini yürütürkep ya da 
yönlendirirken, yalnızca bir demokrat. yalnız- / 

ÜCADELE ARAÇLARı 

çeşitli mücadele araçları sü
oluşturulur. ya da sağlanır. ışçi 

partilerinin gucu. tek tek kademeleri ve 
demokrasi ve sosyalizm 

büttinlüğünü kavramalanna. ve 
etkinlik ve ağırlıklarını 

olarak oluşturulabilir. 
hazır duruma gellnlebıhr. 

içerisinde parti kademe ve 
çalışmalarına güven duyan 

enin ve sağlanan ya da 
araçların. hangi somut 

nasıl ve ne için kullanılması 
öğrenilmesi sağlanır. 
kullanılmak durwnunda o

herhangi birini ustaca kullana
ulaşır. Yani parti. işçi sı

emekçi kitleler açısından bir silah ol

PARTI 

Partisi i. Büyük Kongresi . 
kongreye sunduğu çalış

tasarılarıyla ve delege
eleştirilerin düzeyi ile ger

süreci yalnızca başlattıgı
liliğini sağlayan çelik bir 

kanıtbdl. 
hareketinin tüm yanlışları ve ek

cürümüşlüğüne terkedil
tümü. şu ya da bu demokra

da hareketinin içindey
delegelerden bir teki bile. partile

içinde bulundukları ki tlesel 
sınırlı hareket etmiyordu. 

Büyük Kongre delege
ile değerlendiriyordu de· 

orguılerini ve hareketlerini. Bir 
yöneticisi ve sendikalı 

Doğu ve Güneydogu 'da 
karşı verilmekte olan 

şiliği içinde eritiyor. yok ediyordu. 

SAPMA LARıN KA YNACI 

Türkiye Işçi Partisi I . Büyük Kongresinde 
odaklaşan bu yüksek düzeye elbette kolay u
laşılınadl. 

Bu sağlıklı gelişimin gelişimin gelişi başlangıç tarihi M a
yıs 1 975 değildir. Yine aynı şekilde varıian 
yer. düzeyin ya da yükselişin son noktası de
ğildir . Daha ileri nok talara ulaşabilmenin yo
lu. geçmişi ve yaşanıkm dönemi doğru sapta
mak : bu degerlendirmenin ıŞığı altında çözüm 
yolları ve araçlarını doğru saptamak, hazırla
mak ve kullanılınasını en yetkin bir biçimde 
gerçekleştirmek tir. 

Işçi sınıfı partilerinin mücadele tari.ıinde 
görülen lüm sapmala'nn kaynağında, somut 
koşulların öngördüğü mücadele araçlarının 
saptanması ve bu araçların şu ya da bu gerek
çe ile reddedilişi. fetişleştirilerek mutlaklaştı
rılması ya da küçümsenmesi yatmaktadır. 

ıŞÇı S ı N ı F ı  HAREKETINı ıÇERDEN 
lA Y l f LATMAK 

Türkiye Işçi Partisi'nin 1 96 i yılından bu 
yana verdiği mücadeleyi kemirmeyi amaçla
yan sapmaların oluşmasına neden olan anla
yış. uygulanabilir mücadele yöntemlerinin kü
çuııısenmesi. yok sayılması ya da abartılma
sından kaynaklalıl1l1şıır. 

Elbette. bu sapmaları yalnızca işçi sınıfı
nın sosyalizmi hedef alan politik hareketine 
ters düşen ki�i ya da grupların subjektif subjektif sub ni
yetlerine bağlamak yanlıştır. Her toplumsal o
layda olduğu gibi . işçi sınıfı hareketine ters 
düşen akımların temelinde de sınıf çıkarları ve 
hesapları hesapları hesap yatar. B urj uvazinin işlemez hale ge
tirmek. oilu kendisine karşı ; ... uJlanıbileceği 
araçlardan yoksul1 bırakm3k istemesi. sınıf 
olrirak ikt idarını sürdürebi lmesinin temel ko
şuludur. 

Bu ıemel koşulun h:ı yaıa geçirilmesi için 
mücadele rermek . burjuvazi açısından her L3-
man açık terör ya da cepheden saldırıyla 

bu aracı olduğundan 
sına ortaya koyarak 
lamentoya girme aracını 
hın etkisizleşmesini 
maya yöneldi. i 97 i 
her iki yanlış eğilim 

SOSY A LlSTLERIN BAKıŞ 

Türkiye Işçi Partisi 
gerçekleştirmek için. biçim 
sapmaların etkisizleşti
riyor. 

Dün nasıl seçimlere 
fi" olarak "silahlı mücadele" ya da 
gösteriidiyse bugün de 
teklenmesi" alternatif 
yor. Sosyalist hareket, 
açısmdan mümkün 
anlayış sahipleri ile mücadele 
söz konusu yönteml
araçlar olarak değerlendirmemiş 
da reddetmemişse; 
mamayı öneren ve 
desteklemek isteyen 
derken, CHP'yi ve onun 
gibi değerlendirmemektedir. 

Türkiye Işçi Partisi, 
lenecek yol konusunda 
edilebileceğini açıkladı. 
hareket, CHP'ye oy 
tanabilirdi. Ancak, neyin 
te ki. sorunun karşılığı, 
ması değildir. Karşılık, 
işçi sınıfı ve müttefıki 
ğımsızlık. demokrasi 
ni bugünkü gibi seçime 
götürebilmektir. Başka 
hareketin bu silahını. 
değiL. daha bir bilemek 
Kendisine sosyalist diyenl.rin. 
ketinin ekonomik. demokratik 
ve yöntemlerine bakış açısı 

DEMOKRASI 



dZGiSİNİ 
BELiRLER 

ca bir ilerici gibi davranamazbr. Onlar. bulun
dukları her yerde parıili olnıak. partili olarak 
üzerlerine düşen görevleri her koşulda yerine 
gelirmekle yükümlüdürler. Türkiye Işçi Parti
si Genel Sekreteri Nihaı Snrgll1'ın "24 saal 
partili olmak" gereğini vurgulayan sözunün 
amacı. budur. 

Pari i üyeleri. denıokralik �iıle harekeıle
ri içindeki ağırlıklarını arıırdıkça. dolJyısıy
la öncü olma durumuna geldikçe. demokrasi 
mücadelesi sosyalist mucadele eksenine vak-
laşır. Giderek. bu eksenle buıünleşir. 

-

Kit leler. kendiliğinden çıkarl:ınnın savu· 
oulmaslOda olması gerekeni göremezler ya da 
bulamazlar. Olması gerekenin kitleler içerisin· 
de bilinçli bir sabırla. yani parti sabrı ile ve su
rekli olarak anl:ltılın:ısı. propagand::ı ve ajiıas
yonun v:,"ılmrı�ı. rıncak ve v:ılnı7c:ı deıııokra-

tik mücadelenin ve sağlanabilecek mevzilerin 
kalıcllığlJl I .  daha ileri mevziler için araç kı
lın masını gerçekleşıirebilir. 

Bu yapılmadıkça. sosyalistlerin demokrasi mü
cadelesinin en tutarlı savunucuları olduğu ger
çeği kenara iiiimiş ya da havada kalmış olur. 
Tutarlılık. partilerin. demokrasi mücadelesi 
içinde önerdikleri doğru çözümlemelerle. ala
cakları doğru t�ıvırl:ırla kit leler nazarında gü
ven kazanmaları. bu güvene d:ıy:ın:ır:ık kitle 
hareketlerinin yürütüm ve yönlendirilişlerinde 
görev almalarıyla mümkündür. Dar anlamda 
bu gerçek nasıl reddedilemeıse. geneldeki bir 
demokratik. muc;ıdele :ıcısından. hele bu de

mokratik nnıc:ıdclc politik arnaçlı ise. bu mü
c:ıdelenin d ışınd:ı olm:ıyı önermek. en h:ıfıf 
deyimle burjuvaziye. işçi Sl!ılf.ı ha.rekeıinin 
serbesıi alanını dar:ıltmak ya da bu a13n3 mev-

cul haliyle ihata duvarı çekmek fırsalı vermek 
demeklir. 

ARAÇ VE AMAÇ 

Işçi sınıfı partileri, parlamento mücadele
sini muılaklaşlırmadan. bu mücadeleye olması 
gerekenden daha fazla değer vermeden ele 
alırlar . Yani, işçi sınıfı parlileri. parlamenıo 
mücadelesini buıjuvaziyi polilik planda ku
şalma amacını gerçekleşlirmeye yönelik ola
rak kullanırlar. 

Ancak işçi sınıfı parıileri, bu amacı ger
çekıeşıirmek kadar, seçimlere kalılmayı: se
çimlerin olduğu dönemlerdeki çalışmalardan 
beklenilen sonuçları almayı da önemserler. 
Parlamenıo mücadelesinin. parlamento dışı 
mücadele ile bütünleşmesi ancak bu süreç. bu 
boyul ile değerlendirilebilirse gerçeklik kaza
nabilir. kalıcı ve sağlıklı sonuçlar sağlayabilir. 

HANGI OLANAKLA.R? 

Işçi  sınıfı hareketinin en büyük yığınsal 
'ylemlerinden bir de genel grevdir. 

Genel grev. parli çalışmalarının. partili o
larak görev yapmanın en üretken ortanııl1l 
oluşıurur. Böyle ortamlar. kiıleler açısından. 
kadroları sınava tabi tulmaktır. Kişilerin ve 
kadroların. bu anlamda sicilieri. tezki yeleri tu
tulur. Olumlu tezkiye alanların. daha SOJlf3ki 
eylemlerin yönlendirilmesinde etkili 011113sl. 
bu açıdan rasılanıı sayılmamalıdır. 

Seçimler. ülke çapında ıüm işçi sınıfı \ o  
emekçilerle diğer kaımanların yığınsal olara� 
kaı�dıkları polilik amaçlı bir demokralik ha
rekett ir.  Doğru öneriler götürmek. 3n13i l1l:'ık. 
bu doğruhuda propaganda ve ajiıasyon yap
mak : hiçbir normal dönemin oluşturam.ıya· 
cağı çalışma koşullarının sağlar. 

. 

ı şçı S ı N ı F ı  HAREKETI 
HAPSEDILE�EZ 

Işıe  söz konusu olan: bu koşulların sumul 
çözumlenrnesi ışığında bu aracın en etkin na
sıl kullanılacağıdır. Yoksa Sorun. bu aracın 
·'kullanılıp kullanılmaması" değildir. 

Bu konuda uzun süredir yapllll1:ıkta o13n 
tartışmaların ve koparılan fırtınalarla birlikte 
gelen kraldan çok krakı tavırların amacı. sos
yalisı harekeıi ve onun polilik düzeydeki ör
gütu Tı.irkiye Işçi P:ırtisi�nin böylesine goruş· 
Irrle örlilecek duvarlar içıne hapseımekıır. I�
çi sınıfının politik h::ıreketinin hapsedilebile· 
ceğini z::ınnedenler. yaptıkl:ırı tarı ışt11::ıl::ırla 
yalnızca kendilerinin IUts..ık olarar burjuvaziye 
ıeslim edeceklerdir. 

Türkiye Işçi Parıisi'nin seçimlerle ilgili 
tavrı. Türkiye'de sosyalist hareketin önemli 
bir dönemini simgeliyor. Bu tavır. bağımsızlı�. 
demokrasi ve sosyalizm mucadelesinin. sosy::ı
list mücadele eksenine oturtulması sürecini 
mutlaka kısaltacak tır.  Buna engel olmaya . 
burjuvazinin ve onun değirmenine su taşıyan
ların güçLi yetmeyecektir. 

davranamazbr. Onlar. bulun
olnıak. partili olarak 

her koşulda yerine 
Türkiye Işçi Parti
Snrgll1'ın "24 saal 

vurgulayan sözunün 

denıokralik �iıle harekeıle
ağırlıklarını arıırdıkça. dolJyısıy

geldikçe. demokrasi 
mucadele eksenine vak-

buıünleşir. 
-

çıkarl:ınnın savu· 

tik mücadelenin ve sağlanabilecek mevzilerin 
kalıcllığlJl I .  daha ileri mevziler için araç kı
lın masını gerçekleşıirebilir. 

Bu yapılmadıkça. sosyalistlerin demokrasi mü
cadelesinin en tutarlı savunucuları olduğu ger
çeği kenara iiiimiş ya da havada kalmış olur. 
Tutarlılık. partilerin. demokrasi mücadelesi 
içinde önerdikleri doğru çözümlemelerle. ala
cakları doğru t�ıvırl:ırla kit leler nazarında gü
ven kazanmaları. bu güvene d:ıy:ın:ır:ık kitle 
hareketlerinin yürütüm ve yönlendirilişlerinde 
görev almalarıyla mümkündür. Dar anlamda 
bu gerçek nasıl reddedilemeıse. geneldeki bir 

mücadele ile bütünleşmesi 
boyul ile değerlendirilebilirse 
nabilir. kalıcı ve sağlıklı sonuçlar 

HANGI OLANAKLA.R? 

Işçi  sınıfı hareketinin 
'ylemlerinden bir de genel 

Genel grev. parli çalışmalarının. partili 
larak görev yapmanın en 
oluşıurur. Böyle ortamlar. 
kadroları sınava tabi tulmaktır. 
kadroların. bu anlamda sicilieri. 
tulur. Olumlu tezkiye alanların. 
eylemlerin yönlendirilmesinde 
bu açıdan rasılanıı sayılmamalıdır. 

Seçimler. ülke çapında 
emekçilerle diğer kaımanların 
kaı�dıkları polilik amaçlı 
rekett ir.  Doğru öneriler götürmek. 
bu doğruhuda propaganda 
mak : hiçbir normal dönemin 
cağı çalışma koşullarının sağlar. 

ı şçı S ı N ı F ı  HARE
HAPSEDILE�EZ 

Işıe  söz konusu olan: bu koşulların 
çözumlenrnesi ışığında bu 
sıl kullanılacağıdır. Yoksa 
·'kullanılıp kullanılmaması" değildir. 

Bu konuda uzun süredir 
tartışmaların ve koparılan 
gelen kraldan çok krakı tavırların 
yalisı harekeıi ve onun polilik düzeydeki ör
gütu Tı.irkiye Işçi P:ırtisi�nin 
Irrle örlilecek duvarlar içıne 

P:ırtisi�nin 
duvarlar içıne 

P:ırtisi�nin 

çi sınıfının politik h::ıreketinin 
ceğini z::ınnedenler. yaptıkl:ırı 
yalnızca kendilerinin IUts..ık s..ık s..
ıeslim edeceklerdir. 

Türkiye Işçi Parıisi'nin 
tavrı. Türkiye'de sosyalist 



Anlikomğnizme dayaıı 
propaganda ve yardakçııarı 

CHP Bursa mltinıi önceki halta s0-
nunda yapıldı. CHP il örıütü, basına 
yansıdıeı gibi, mitinge gerçekten iyi ha
zırlanmıştı. Afişleme, bildiri 've diRer ça
lışmalar mitingden çok önce başlamıştı.' 
Bu' arada, Bursa'daki CHP'li işçilerden 
bir bölümü o akşam polis tarafından göz 
altına alındı. Göz altına alınan işçiler, 
CHP il örgütünün kendileri ile hiç ilgilen
mediAini daha sonra 'üzülerek '. dile ge
tireceklerdl. 

CHP'Li ı şçiLER 
MITINGE HAZıRLANıYOR 

Bursa'da işçiler üzerinde oynanan 
oyunlar, Türk.lş'e baAIı Türk·Metal sen· 
dikasının çevirdiAi dolaplar, YURUYUŞ 
okurlan taıVından biliniyor. CHP Bursa 
mitinginden önce, Bursa işçileri Türk
Metal'in yeni bir oyununu, işçiler adına 
sahte giriş fişleri doldurdu�unu açı�a 
çıkannıştı. 

Bursa işçileri karşılaştıklan bu tür
den somut sorunlan, bir de CHP mitin
ginde dile getinnek istiyorlardı. Miting
de toplanacak kalaballAa işveren oyunla
nnı etkin bir biçimde kendi aaızlanndan 
duyurmak Istiyorlardı. 

Işçilerin miting önces! hazırlıklan 
bir başka gerçeRi daha ortaya çıkardı: 
CHP'li ve sosyalist işçilerin kardeşçe da· 
yaruşmasıru. Gerçekten de CHP'li işçiler 
mitinge hangi siogwarla kat�acaklannı, 
bu sloganlann saptanmasını bilincini ve 
kararlılıAınl bildikleri sosyalist işçiler< 
bırakmışlardı. Ortaklaşa bir çalışma ile 
iki büyük slogan yaz�dı: "Referandum 
Haklumız.Mako lşçııeri-OISK·!oIaden·lş'· 
ve "MC Oüşütülmelidir" 

İşçiler bu iki sloganın miting alanın
da iki direk arasına asıJmasl için CHP'li 
yetkililerden izin ve yardım istediler. 
CHP'li yetkililer pek istekli deRilierdi bu 
sloganlan görmeye. önce, "DİSK ve Ma
den.İş yazılannı çıkann öyle asın" dedi
ler. Işçiler ise kararh idiler. Verdikleri 
cevap, "ya oldul'u gibi asarız ya da hiç 
asmayız" idi. Bunun üzerine CHP'nin 
miting yetkilileri kendi araIannda tartı· 
,ıp bu sloganlann asılabilece�ine karar 
verdiler. 

SALOIRILAR 

Miting öncesi CHP 'Iller Bursa'nın 
çeşitli semtlerini dolaşıyorlar. Bunlar
dan bir grup, Bursa'nın Davutkadı sem
tlnde faşistlerin saldırısına ul'ruyor, 
CHP'Ulerin bulunduklan minibilse taşlı 
sopalı saldırıya geçen faşistler. daha son
ra 16 Eylül direnişi nedeni ile işten atı-

lan CHP 'Ii Ramazan AdiloRlu'nu başın· 
dan ve yüzünden yaraladılar, Hastaneye 
kaldır�an Adilo�lu'na �er<kli müdahale 
hastanede yapıldı. Halen hastanede bu
lunan Adiloelu'nun saehk durumu iyiye 
gidiyor. 

ILGINÇ BIR TARTIŞMA 

Sonra miting günü 2eldi. Mitinge 
100 bine yakın bir kalabalık katılmıştı, 

Dt SK 8. Bölge Temsilcisi tarafından 
hazırlanan bir bildiri. mitin� öncesinde 
Sursa'da çeşitli işyerlerinde daAıtıimış. 
tı. DİSK miting için çok sayıda "Faşiz
me geçit yok" sloganı hazırlamıştı. Bu
nun yanısıra Bursa işçileri, "14 1-142'ye 
hayır". "referaodum yasallaşmahdır" 
pankartlan ile mitinge katılmak üzere 
alana doAre yürüyorlardı. 

Ellerindeki pankartlarla miting ala
nma doAru yürüyen işçilerin önü, başta 
Ali Topuz olmak üzere CHP'1i görevliler 
tarafından kesildi. Ali Topuz açıkça "fa· 
şizme geçit yok" pankartlannın indiril· 
mesini istiyordu. Işçiler pankartlan in· 
dirmemekte direnince işin içine Bursa' 
daki DİSK yetkilileri ızirdiler. Bu görevli· 
lerden Sıt kı Coşkun ve Kemal Daysal, 
CHP'Ulerle tartısmaya koyuldu. "Bu slo· 
ganlarta mitinge katılınamayacaeını" 
söyleyen Ali Topuz, OISK yetkililerini 
"sizleri Kemal Türkler'e şikayet edece· 
Aiın" diye tehdit edince, bu ıı:örevlilerin 
verdi Ai cevap hayli ilginçti: "Biz de sizi 
Bülent Ecevit'e şikayet edecel'iz." 

CHP'LILERIN OEDIGI OLUYOR 

Daha sonra, nitelikleri bilinen CHP' 
Iilerden Zeki Alçın ve Suha Akıncı'nın 
da tartışmaya katılması ile olay büyü
yor. CHP'Uler, işçilerin üzerine yürüme
ye kalkıyorlar. Işçilerin direnmesine 
raRmen . OISK gör<vlilerinden Kemal 
Daysal teslim oluyor ve "Faşizme geçit 
yok" pankartlannı toplatıyor. Sendika· 
ya geri gönderiyor. Olaylar, miting gö
revlisi işçilerin gözü önünde cereyan et· 
mektedir. Olup bitenler üzerine, görevli 
işçiler görev kolluklmnı yere atarak di· 
Aer işçilerle birlikte, hep bir aRlzdan 
"Faşizme geçit yok" sloganını haykın
yorlar. 

Miting alanına, CHP Gençlik Kolla· 
nndan sonra IGO'liIer giriyor. IGO·lile· 
rin ellerinde DISK imzasını taşıyan "Ile
ri bir demokratik düzen için" pankartı 
vardır. tGD'liIerin attıkları slo�anlar da 
ilginç. Bunlardan biri, alana girerken sü· 
rekli olarak tekrarladıkları "halkçı Ece
vit" sloganı. 

BURSA ıŞçILERI: OLANLARı UNUTMA YACAKLAR 

İGD'lilerden sonra Maocular giriyor 
miting alanına. CHP'li görevliler kalaba
hRı açarak, Maocuların ön saflarda bir 
yer bulabilmesi için özel bir çaba li!öste
riyorlar. Maocular, miting sırasında sü· 
rekli olarak "Ne Amerika, ne Rusya" 
sloganını atıyorlar. 

İşçUer CHP'li görevlilere "(aşizme 
geçit yok sloganını yasaklayıp ne Ameri· 
ka ne Rusya sloganını desteklemelerinin 
gerekçesini" soruyorlar. Cevap Zeki Al
çın'dan geliyor: "Atılan bu sloganın 
yanlış bir yanı yok ki.. " 

Bu sırada göRüsIerinde Ecevit resim
leri ve a1tıok rozetleri bulunan kişiler, 
"tıerici YurtSever Gençlik" dergisini sat
maktadırlar. 

ANTIKOMÜNIZM NASIL YAPılıR? 

Miting sırasında "kahrolsun Ameri
ka" sloganı da atılmaktadır sürekli ola· 
rak. Ecevit, konuşurken bu slogana da 
müdahale etme gere�ini duyuyor. Müda
hale ederek şunları söylüyor: "Suç Ame
rika'nın de�i1, Amerika'da boy boy re
sim çektirenlerindir." 

Ecevit'in konuşm8SJnın dikkati çe· 
ken en belirgin özelliklerinden biri de 
sosyalist ülkelere duydu�u düşmanhAı 
dile getirmesi oldu. Ecevit'in önemle 

üzerinde durdueu temalardan biri "sos
yalist ülkelerde sendikac�IAın olmadıAı" 
görüşü oluyor. Demirel'in yıllar
dır işledi ei kaba antikomünizmi Ecevit 
böyle daha "ince" yöntemlerle sürdür
meye çalışıyor. 

MITING NASIL OEGERLENDIRiLOI? 

CHP'nin ve genel başkanının bir sü
redir işlediRi "herşey CHP iktidan ile 
düzelir" teması, Bursa mitingine de olan
ca aeırh�ını vurdu. Ancak miting sırasın
daki olaylan dikkatle izleyen işçiler, mi
tingden sonra CHP'nin niteliRini ve 
"umudumuz Ecevit" sloganını daha dik
katli bir biçimde deRerlendiriyorlardl. 

Bir başka deAerlendirme de Maden
Iş 'te yapıldı. Kemal Oaysal ve Sıtkı Coş· 
kun'un da katıldı�ı bu deeerlendirme 
sohbetinde Sıtkı Coşkun, düşüncelerini 
şöyle dile �etiriyordu: "CHP Genel Mer
kezi Bursa il örgütüne karşı, bize yapılan
lar, Bursa il örgütünü görevden alabilmek 
için düzenlenen bir provokasyondu. Biz, 
bizden istenilenleri yaparak bu oyunu 
bozduk .. . . .  

Aynı sıralarda, Maden.lş·e CHP ii 
örgütünden edilen telefonla, "sloganlan 
kaldırdıklan için" Maden-ış yetkililerine 
teşekkür ediliyordu. 
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MA YE "DEN "VURGUN. 

CULAR İKTİDARI"NA 
METIN ÇULHAO(;LU 

Düne bakarak bugünü anlamak daha kolay oluyor. Dünün olayla"na, 
dün söylenenlere bakdlOca, bugünkü gelişmeleri de, gerilemeleri de net olarak 
kavramak mümkün oluyor. 

Bundan dört yıl önce. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent 
Ecevit, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde seçim kampanyasını sürdürüyor. 1973 
seçimlerinde CHP lehine büyük. oy artaşına neden olan. CHP'yi ve liderini "u· 
mut" haline getiren sözlere yakından bakmak gerekiyor. Ilk alızda dikkati çe
ken bazı örnekler: 

"AP ve onunla aynı çizgide bulunan diler partiler büyük sermaye çevre
lerininoozlerinden"çıkamazlaı. Bu partiler, tröstleşmek isteyen, kartelleşmek 
isteyen büyük sennayenin yanmdadırlıı. "(10 Haziran 1973 Sivas konuşması. ) 

tl 100 milyonluk yahnm yapan bir müesse5eye 10 yıl gelir ve kurumlar 
vergisi balışıkhlı tanımanın adalet prensibine uygun bir yanı var mıdır? Halk
tan alıp varl.ıkhya aktamıak olmaz. "(I' Temmuz 1973 Gültepe konuşması) 

"CHP bu seçimlerde iktidara gelecektir. Ve gelmesi gereklidir. Aksi hal· 
de tekelci büyük sennaye çevreleri lle o çevrelerin uydusu durumundaki parti
ler öyle bir aR içine alacaklardır ki toplumu, öyle bir sömürü düzeni kuracak
lardır ki, Türkiye'de saRhklı bir kalkınma ve gerçek demokrasi yoluna döne
bilmek çok zorlaşacaktır." (ll Eylül 1973 Ankara TandoAan mitingi) 

TUTARLIU()IN ILK ADıMı 

Dört yıl önce söylenenler, bunlar. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
bundan dört yıl önce "büyük sennaye"den, onun siyasal partilerinden, burju
vazinin çıkarlarına işleyen teşvik tedbirlerinden, tekelci büyük sermayeden 
söz ediyor. Daha önemlisi, bütün bu sözleriyle Ecevit; adaletsizliRi, sömürü 
düzenini , kalkınma ve demokrasiden daha çok uzaklaşmayı büyük sermayeye, 
tekelci büyük sennayeye baRlıyor. Burası çok açık. 

Baştan sona 'tutarlı mı? Hiç kuşkusuz deRi!. CHP ve genel başkanının 
bu kavramları kullanmakla birlikte, baştan sona ve kendi içinde tutarlı oldu
Runu söylemek mümkün deRil. 

Ancak böyle bir tutarlılıRa sahip olup olmamak, sosyalistler için yalnız
ca bir yere kadar önem ve anlam taşıyor. çünkü sosyalistler, sosyal demok
raUa" kaypak ve tutarsLZ yapan nedenleri biliyorlar. Onun için sosyalistler, 
sosyal demokratlan daha tutarlı bir konuma, demokrasi mücadelesinde daha 
tutarlı mevzilere çekmek için çalışıyorlar. Çalışacaklar . 

O halde Bülent EceviL'in 1973 seçim konuşmalarının önem ve anlamı 
nerede? Şurada: CHP Genel Başkanı demokrasinin, kalkınmanın, adaletsizli
Rin temelinde, büyük sermayey!. tekelci sermayeyi gördülünü açıklıyordu. 

Böyle bir delerlendirme sosyalistlerle sosyal demokratlann kısa ve uzun dö
nemli iş ve güçbirliRi açısından nesnel ve tutarlı temeli oluşturuyor. Ileride 
de, zorunlu olan iş ve güçbirlili, böyle bir temel üzerinde kurulmaya çalışıla
cak. Zorlama, buna yönelik olacak. 

ANTIKOMUNIZM KIME YARAR? 

Bu zorlamanın önündeki zorluklar da ortaya çıkmaya başladı. Bilinen 
zorluklar, çok daha açık bir biçimde ortaya ç-lktı. Dört yıl sonra yine bir se, 
çim kampanyasında, özellikle Bursa'da ve Kayseri'de. 

Bursa, Maden-Iş üyelerinin, faşist sendikalara, kiralık katillere karşı yıl
lardır mücadele ettikleri, şehit verdikleri, saldırıya u�radıkları, işten atıldıkları 
yer. Ecevit, Bursa mitinginde bu i.şçilere "sosyalizmde sendikacılık ve sendika 
özgürlü�ünün bulunmadlA:ını" söyleyerek yaklaşıyor. Dikkatsizlik mi, kasıt mı? 
Hiç kuşkusuz kasıt. CliP Genel Başkanının Bursa işçilerinin sorunlarını bil· 
memesi olanaksız. Ecevit, biJdiA:i yönelimin önünü- kesebilmek için, yine bil
di�i sonınları örtbas ediyor, Bursa işçilerinin karşısına hayali "tehlike"lerle 
çlkıyor. Yoksa faşist saldırganl.ıA:ın acısını yüre�inde duyan Bursa işçisine 
"sosyalizm tehlikesi"nden söz etmenin başka hiç bir anlamı yok. 

Yine dört yıl geriye dönmeli. 1973 yılında bir başka konuşma: 
'Türkiye, demokrasiden vaz geçemez. Ancak Türkiye demokrasiden 

vazgeçerse ABD buna göz yumabilir. ABD 'nin demokratik olmayan ülkelerle 
dostluıunu sürdürdügü bilinmektedir. (Diyarbakır, Çorum, Merzifon gezisinde 
özel uçakta yabancı basın mensuplan ile yapılan toplantı, 10 Ekim 1973) 

Dört yıl sonra, Bursa'da ABD'nin konumu da "degişiyor." CHP Genel 
Başkanı ABD emperyalizmi aleyhine tezahürat yapan ylA'lnlara "suçun ABD 
emperyalizminde olmadı�ını" anlatmaya çalışıyor. Dört yıl sonra, bahtsız bir 
çaba. 

"VURGUNCULAR IKTIDARı 

Dört yıl sonra Kayseri mitingi. Söylenenlerden bir bölümü şöyle: 
"ıkinci dünya savaşı sonrasında, vurguncular, iktidarı elegeçirmeyetdev

let yönetiminde alırhk kazanmaya başladılar. Tüıkiye'yi güçlü bir sanayi ülke
si durumuna gelmekten alıkoymak isteyen yabancılarla elele verdiler. Dışa ba
ğımlı montaj sanayileri çılırım, getirdiRinden çok döviz tüketen yüzeysel sa
nayiler çlA:ınnl açtılar ülkemizde." (Cumhuriyet 4 Nisan 1977) 

Aradaki fark, bu. Yine sorunlar var. Türkiye'nin önünde yine engeller 
var. Ancak bunların sorumluları · 'deA:işiyor". 1973'te " tekeıd büyük sennaye" 
iken bu kez "vurguncular" oluyor. Tekelci büyük sermayeyi "tenzih" aracı 
olarak "vurguncular" kavramı CHP'nin logatçesinde önemli bir süredir yerini 
koruyor. Giderek büyük sennayenin dümen suyuna daha çok giren CHP, ter
minolojisini de bu şekilde ayarlama gerelini duyuyor. 

Ancak 1973 yılında tekelci büyük sermaye ile demokrasi düşmanı eli
limler arasında bir ilişki de kurulmuştu. Şimdi büyük sermayeyi aklama giri
şimleri çerçevesinde, günümüzdeki anti-demokratik eğilimlere de bir izah 
bulmak gerekiyor. Bu "izah" yine Kayseri konuşmasında şöyle yapılıyor: 

"Cumhuriyet düşmanla", demokrasi düşmanları, Atatürk düşmanları el
ele verip bir cephe oluşturdular, iki buçuk yıl önce. Ancak halkımızın demok
ratik direnci, bu cepheyi şimdiden çökertti. "Cephe"nin vurucu güçlerini de 
halkımız, seçimlerde oylarıyla ezecektir." (Cumhuriyet, 4 Nisan 1977) 

Artık "demokrasi düşmanlannın" ardındaki sınıfsal güç olarak tekelci 
büyük sennaye gösterilmiyor ."Vurguncular"ın ötesinde demokrasi düşman
lığı, cephe partilerine, bunlann elindeki vurucu güçlere indirgeniyor. Böylesi
ne temelsiz bir demokrasi düşmanlııını yenme araçları da çok basit: Cephe 
zaten çökertilmiş durumda; seçimlerde CHP'nin zaferi ile bunlann "vurucu 
güçlı leri de derslerini alacaklar. CHP'nin 1977 yılı stratejisi açısından demok· 
rasi mücadelesi bu kadar basit. 

DEMOKRASI MUCADELESINDE TUTARLı OLMAK 

Böyle gösterilmek zorunda. Böyle �österiliyor. CHP'nin büyük sermaye
nin dümensuyunda sürdürdüeü "en yeni CHP" politikaSı, Türkiye'nin temel 
sorunları karşısındaki ilgisizlik ve tıkamkhkla birlikte, bütün sorunların "can 
güvenliline" indirgenip orada hapsedilmesini gerektiriyor., 

Can güvenlili, can güvenliginin olmamasına yol açan sınıfsal n�nler
den soyutlanarak bir siyasal partinin "umut kozu" şeklinde ortaya sürülüyor. 
Büyük sennayenin gücünü kınnaya yönelik somut hiç bir önlem ya da prog· 
ram olmadan demokrasi mücadelesi verilerneyeceRi unutturulmak istenerek. 

Son günlere damgasını vuran gerçeklerden uzak ve zorlama politikanın 
nedenini de bu zorlamalarda aramak gerekiyor. CHP, dümensuyundaki düşü
nürleri de kendi konumuna getiriyor. Bu düşünürler, CHP'nin bugünkü konu
munu "izah" edebilmek için büyük çaba gösteriyorlar. Zorlamanın en büyük 
örneklerin bu alanda veriyorlar. 

ışte biri: Demirel'le uRraşmak yerinde olmazmış. çünkü DP ve CGP 
ile birlikte /\ıısP'nin bir bölümü, sırf Demirel yüzünden AP'ye karşı imiş. Ik
mirel giderse, bunlann AP'de birleşmesi için bir engel kalmazmış. Böylece de, 
Demirel 'e yönelik başanh bir girişim, saRın bütünleşmesine yol açannış ve bu 
da kötü olurmuş ... 

Bir başkası: Cephe çok kötü bir olaymış. AP'nin bir geliştirici ve büyü· 
meci özelli�i varken, cephe ile birlikte bu özellikler kaybolmuş. Aynı cephe, 
CGP'nin çaldaş görünümünün kaybolmasına da neden olmuş. Ustelik MSP' 
nin devletçilili büyük sermayeyi rahatsız da etmiş. Bu yüzllen cephe kimseye 
yaranamamış. Seçimlerden sonra iktidara gelirse, CHP sımfı;al güç denge
lerine yeni aeırlıklar getirecekmiş. Ve nihayet bu yeni ağırlıklar sonunda bü· 
tün sınıfsal güçler "başka çare yok" diye demokrasi çerçevesinde kalmaya 
mecbur olacaklarmış . . .  

SOSY ALISTLER GöREV BAŞıNDA 

Nasıl? Türkiye'de hiç bir dönem, hiç bir düşünür, politik dc�crlcndirme
de gerçekçilik sınırlarını bu ölçüde zorlamamıştı. Artık çı�ırından çıktı. Bun
da kişisel yetersizlikleri söz konusu deAiL. CHP'nin bUkünkü ko. 
numu, bu konumu savunmaya, "rasyonalize etmeye" çalışanlara bu tür zorla
maların dışında hiç bir isLikbal tanımıyor. 

Kendi iş. Ancak, yaptıklannı demokrasi ve sosyalizm adına 
yaptıklan sürece, meydanı boş bulamayacaklar. Sosyalistler, sOsyalizm adına 
verilen retvalan birer eleşLirccekJer. ve sosyalizm mücadele· 
sinde meydan boş deliL. Çünkü sosyalistler görev başında. 
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seçimlerde iktidara gelecektir. Ve gelmesi gereklidir. Aksi hal· 
sennaye çevreleri lle o çevrelerin uydusu durumundaki parti

alacaklardır ki toplumu, öyle bir sömürü düzeni kuracak
saRhklı bir kalkınma ve gerçek demokrasi yoluna döne
ktır." (ll Eylül 1973 Ankara TandoAan mitingi) 

TUTARLIU()IN ILK ADıMı 

söylenenler, bunlar. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
"büyük sennaye"den, onun siyasal partilerinden, burju

işleyen teşvik tedbirlerinden, tekelci büyük sermayeden 
önemlisi, bütün bu sözleriyle Ecevit; adaletsizliRi, sömürü 

ve demokrasiden daha çok uzaklaşmayı büyük sermayeye, 
sennayeye baRlıyor. Burası çok açık. 

tutarlı mı? Hiç kuşkusuz deRi!. CHP ve genel başkanının 
kullanmakla birlikte, baştan sona ve kendi içinde tutarlı oldu

mümkün deRil. 
tutarlılıRa sahip olup olmamak, sosyalistler için yalnız

önem ve anlam taşıyor. çünkü sosyalistler, sosyal demok
tutarsLZ yapan nedenleri biliyorlar. Onun için sosyalistler, 

daha tutarlı bir konuma, demokrasi mücadelesinde daha 
çekmek için çalışıyorlar. Çalışacaklar . 

EceviL'in 1973 seçim konuşmalarının önem ve anlamı 
Genel Başkanı demokrasinin, kalkınmanın, adaletsizli
sermayey!. tekelci sermayeyi gördülünü açıklıyordu. 

delerlendirme sosyalistlerle sosyal demokratlann kısa ve uzun dö
açısından nesnel ve tutarlı temeli oluşturuyor. Ileride 
güçbirlili, böyle bir temel üzerinde kurulmaya çalışıla

yönelik olacak. 

ANTIKOMUNIZM KIME YARAR? 

önündeki zorluklar da ortaya çıkmaya başladı. Bilinen 
daha açık bir biçimde ortaya ç-lktı. Dört yıl sonra yine bir se, 

özellikle Bursa'da ve Kayseri'de. 
üyelerinin, faşist sendikalara, kiralık katillere karşı yıl

ettikleri, şehit verdikleri, saldırıya u�radıkları, işten atıldıkları 
mitinginde bu i.şçilere .şçilere . "sosyalizmde sendikacılık ve sendika 

bulunmadlA:ını" söyleyerek yaklaşıyor. Dikkatsizlik mi, kasıt mı? 
CliP Genel Başkanının Bursa işçilerinin sorunlarını bil· 

Ecevit, biJdiA:i yönelimin önünü- kesebilmek için, yine bil
ediyor, Bursa işçilerinin karşısına hayali "tehlike"lerle 

saldırganl.ıA:ın acısını yüre�inde duyan Bursa işçisine 
tehlikesi"nden söz etmenin başka hiç bir anlamı yok. 

geriye dönmeli. 1973 yılında bir başka konuşma: 
demokrasiden vaz geçemez. Ancak Türkiye demokrasiden 

göz yumabilir. ABD 'nin demokratik olmayan ülkelerle 
bilinmektedir. (Diyarbakır, Çorum, Merzifon gezisinde 

uçakta yabancı basın mensuplan ile yapılan toplantı, 10 Ekim 1973) 
Bursa'da ABD'nin konumu da "degişiyor." CHP Genel 

emperyalizmi aleyhine tezahürat yapan ylA'lnlara "suçun ABD 

Ancak 1973 yılında tekelci büyük sermaye ile demokrasi 
limler arasında bir ilişki de kurulmuştu. Şimdi büyük 
şimleri çerçevesinde, günümüzdeki anti-demokratik eğilimlere 
bulmak gerekiyor. Bu "izah" yine Kayseri konuşmasında şöyle 

"Cumhuriyet düşmanla", demokrasi düşmanları, Atatürk 
ele verip bir cephe oluşturdular, iki buçuk yıl önce. Ancak 
ratik direnci, bu cepheyi şimdiden çökertti. "Cephe"nin 
halkımız, seçimlerde oylarıyla ezecektir." (Cumhuriyet, 

Artık "demokrasi krasi kras düşmanlannın" ardındaki sınıfsal 
büyük sennaye gösterilmiyor ."Vurguncular"ın ötesinde 
lığı, cephe partilerine, bunlann elindeki vurucu güçlere indirgeniyor. 
ne temelsiz temelsiz temels bir demokrasi düşmanlııını yenme araçları 
zaten çökertilmiş durumda; seçimlerde CHP'nin zaferi 
güçlı leri de derslerini alacaklar. CHP'nin 1977 yılı stratejisi 
rasi mücadelesi bu kadar basit. 

DEMOKRASI MUCADELESINDE TUTARLı 

Böyle gösterilmek zorunda. Böyle �österiliyor. CHP'nin 
nin dümensuyunda sürdürdüeü "en yeni CHP" politikaSı, 
sorunları karşısındaki ilgisizlik ve tıkamkhkla birlikte, 
güvenliline" indirgenip orada hapsedilmesini gerektiriyor.

Can güvenlili, can güvenliginin olmamasına yol 
den soyutlanarak bir siyasal partinin "umut kozu" şeklinde 
Büyük sennayenin gücünü kınnaya yönelik somut hiç 
ram olmadan demokrasi mücadelesi verilerneyeceRi unutturulmak istenerek. 

Son günlere damgasını vuran gerçeklerden uzak 
nedenini de bu zorlamalarda aramak gerekiyor. CHP, dümensuyundaki 
nürleri de kendi konumuna getiriyor. Bu düşünürler, CHP
munu "izah" edebilmek için büyük çaba gösteriyorlar. 
örneklerin bu alanda veriyorlar. 

ışte biri: Demirel'le Demirel'le Dem uRraşmak yerinde olmazmış. 
ile birlikte /\ıısP'nin bir bölümü, sırf Demirel yüzünden 
mirel giderse, bunlann AP'de birleşmesi için bir engel kalmazmış. 
Demirel 'e yönelik başanh bir girişim, saRın bütünleşmesine 
da kötü olurmuş ... 

Bir başkası: Cephe çok kötü bir olaymış. AP'nin 
meci özelli�i varken, cephe ile birlikte bu özellikler kaybolmuş. 
CGP'nin çaldaş görünümünün kaybolmasına da neden 
nin devletçilili büyük sermayeyi rahatsız da etmiş. Bu 
yaranamamış. Seçimlerden sonra iktidara gelirse, CHP 
lerine yeni aeırlıklar getirecekmiş. Ve nihayet bu yeni 
tün sınıfsal güçler "başka çare yok" diye demokrasi 
mecbur olacaklarmış . . .  

SOSY ALISTLER GöREV BAŞıNDA 

Nasıl? Türkiye'de hiç bir dönem, hiç bir düşünür, 
de gerçekçilik sınırlarını bu ölçüde zorlamamıştı. Artık 
da kişisel yetersizlikleri söz konusu deAiL. 
numu, bu konumu savunmaya, "rasyonalize etmeye" çalışanlara 
maların dışında hiç bir isLikbal tanımıyor. 

Kendi iş. Ancak, yaptıklannı demokrasi 
yaptıklan sürece, meydanı boş bulamayacaklar. Sosyalistler, 



Mi, 
AKCiGER 

ışçi salthltı, işverenJerin sürekli ola
rak örtbas etmek istedikleri, konuya iliş
kin ön1emleri almamakta direttikleri 
başlıca işçi sorunlanndan biri. özellikle 
belirli işkoUannda, üretimin ve üretilen
lerin niteHei sonucunda işçi saltlıeı soru
nunun taşıdıe, önem de artıyor. 

AKGüBRE VE AKÇiMENTO 

ışçi sınıfının ekonomik ve siyasal bi
linçlenmesi �Ie birlikte, işçi saltlıltı da iş
çiden yana olanların, onlann çıkarlannı 
savunmaktan geri kalmayanlann ve biz
zat işçilerin yakından ilgilendikleri bir 
konu haline geliyor. Sürekli olarak yan 
çizen işverenler, artık karşllannda bilinç
li, tuttueunu koparan işçiler ve işçi li
derleri buluyorlar. 

Akgübre ve Akçimento tesisleri Mer
sin'de kurulu. Gerek çimento, gerekse 
gübre sanayiindeki işçiler, üretimin nite
liti nedeniyle satııklan büyük tehlike al· 
tında bulunan işçilerdir. 

ömeeln Akgübre işyerinde, işçilerin 
diretmeleri sonucunda verilen maske ve 
filtrelerin yetersiz oluşu S02 sülfat baca 
gazının etkisi altında bulunan işçilerde 
çeşitii bozukluk ve hastalıklara yol aç
maktadıı. Aynı işyerinin gübre deposu 
ve paketlerne işyerinde çalışanlar da yo
ltun bir gaz ve toz ortamında hiç bir ön
lem alınmadan çalışmalanm sürdürmek
tedirle,. 

BELGELERE DAYANıYOR 

Söz konusu olan yalnızca bir kuşku 
jetll. Saglık Bakanlıg. ıçel Verem Savaş 

URETTIKLERI, KENDILERINE KA RŞI DONUYOR 

Dispanseri BaştabipHeinin lahlilleri de 
tehlikeyi doltruluyor. Dispanser tabipli
einin il makamına yazdıeı 25 Ocak ta
rihli yazıda yapılan röntgen taramaIann
da "Akgübre ve Akçimento işçilerinin 
akcieerlerinde tagayyurlar görüldüeü" 
belirtiliyor. Aynı yazıda, bu "tagayyur
Iann" Akgübre işçilerinde Asit'ten, Ak
çimento işçilerinde de çimento tozIann
dan ileri geldiei belirtiliyor. Yazı "gerek
li tedbirlerin alınması için işverenlere 
ikazda bulunQlm·asl" talebi ile son bulu
yor. 

AKGüaRELiLERiN AKCIGERLERi 

Akgübre işvereni, yapılan bu uyanlar
dan her hangi bir biçimde etkilenmişe 

benzememektedir. Bu sıralarda işyeri 
yöneticileri, işyerinin kuruluşunun 5. 
yıldönümünü kutlama hazırlıklan için
dedirler. 

Kalıcı dertleri örtbas edebilmek için, 
işçiler bu "mutlu gece" için hazırIanma
ya çalışılmaktadıı. Genel Müdür Yakup 
Neyaptı'nın 25 Ocak'ta yayınladıeı ta
mim "8 Mart gecesi buluşmak üZere" şu 
sözlerle son buluyor: "Akgübrelilerin ak 
gönüllerine ak dileklerle hitap ediyorum 
ve bütün mensuplarımLZın bu gecede kat
kısı olsun istiyorum." 

BAŞTEMSiLCi'NiN TEPKisi 

İşveren ve yöneticilerin, işçilerin sae
heı büyük tehlike altında iken gerekli 

hiç bir önlem almayıp "e�lence geceleri 
ile u�raşmalan, işçilerin tepkisini çeki
yor_ İşyerinde örgül1ü bulunan Petrol-Iş 
sendikasının işyeri baştemsilcisi Celal 
ılhan 11 Şubat'ta yayınJadlltl bir bildiri
de işçilerin saltlıltına yönelen tehlikeler 
üZerinde bir bir durduktan sonra., gerekli 
önlemlerin alınmamasını eleştirerek şu n
lan söylüyor: "Akgübrelilerin Akgönülle
rine Akdileklerle hitap etmek akcilterle
rimizin salthe, ile ilgili hiç bir yararlı so
nuç getirmeyecektir." 

NEYAPTı'NIN "ALicENAPLlGı" 

Bu bildiri üZerine eltlence organizatö
rü genel müdür Yakup Neyaptı da he
men harekete geçiyor. Neyaptı'nın tami
mine göre, baştemsilci Celal ılhan'ın bil
dirisi "anarşist bir uslupla" kaleme alın
mışt)r. 

Ancak, Genel Müdür Neyaptı, bu 
anarşizmi teşhis ustalteının yanısıra "ali
cenap" bir kişililte de sahiptir. öyle ya, 
genel müdür aynı tamirnde "işçi saehltı
na olan ilgisini tesbit etti ei ve bu konu
da yönetimi yetersiz bulan baştemsilciyi 
katkıda bulunmak üZere işgüvenJiei mü
hendislilti emrine teknisyen olarak atadı· 
eını" belirtiyor. Yani ilk aeLZda genel 
müdür büyük bir a1icenaplık gösterisinde 
bulunarak yönetimi eleştiren baş temsil
ci yi -eleştiri konusu olan bir servise ata
maktadır. 

KAZıN AY AGı ÖYLE Mi? 

Neyaptı'nın bu alicenap tamiminin 
tarihi 14 Şubat'tı. Aradan tam bir hafta 
geçiyor_ 21 Şubat'ta genel müdürlük 
Petrol-Iş şube başkanheına bir yazı da
ha yazıyor. Bu yazıda ise baştemsilci Ce· 
lal ılhan'ın "iş kanununa ve toplu söz
leşme hükümlerine ay kın hareket ettiei" 
gerekçesi ile iş akdinin tazminatsız ola
rak (eshedildilti ve şirketle olan ilişkisi
nin kesildiei belirtilmektedir. 

İşverenlerin işçi sorunlan ile ilgilenen 
işçiden yana liderlere karşı giriştiei ne 
ilk ne de son kıyımdır bu. örnekleri her 
gün Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki iş
yerlerinde sergileniyor. Böyle örnekler 
arttıkça işçilerin işverenleri, onlann hiz
metindeki yöneticileri tanımalan da ko
laylaşıyor. 

Tabip Odaları ilerici mücadelede yerlerini almalıdır 
Türk Tabibler BirliAi'ne ballı Oiya.r

bakır-Siiri-Mardin tabip oduının kong
teli geçtilimiz aym açnunda Diyarbakır' 
da yapıldı. Konıre bqkanl.ıRına, Türk 
Tabipler Birlili Merkez Disiplin Kurulu 
üyea 2. dönem TİP Diyarbakır milletve· 
kili Tanır: Ziya Ekinci oybiriiti ile seçil
di. 

Konp-ede konu,mactlar Türk Tabip
ler BirliRi kanununun yetersizliRi üzerin· 
de durdular_ Bu kanunla, tabiplerin öz
tük sorunlanoa, ekonomik ve demokra
tik taleplerine çözüm getirmek için ge
rekli ım,imlerde bulunmamn mümkün 
olmadıımı dile ıetirdiler. 

Konerede ıon konu,mayı yapan 
Kongre bll4kanı Dr. Tank Ziya Ekinci 
.oruna daha deRi,ik bir açıdan eRildi. 
Ekinci konuşmuında özetle ,un1m söy· 
ledi: 

''Türk Tabibler BirliRi kanununun ye
teımliRi üzerinde hepimiz ,örüş birtiRi 
halindeyiz. Ancak bu durum Tabib oda
lannın etkin bir biçimde görev yapmuı
na, iltibdada k..,.ı özgürlük mücadelesin
de onurlu bir geçmişi olan Tabib Loplu
luRunun günün ko,uUanna uygun olarak 
baRunaızbk ve demokraai için mücadele 
işlevini yerine a:�tirmeline engel deRil
dir_ Türk Tabibler BirliRi Ya.saaının de
Rilirnelini beklemek pasif bir tavırdır. Bu 
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tavır tabibler topluluRunun onurlu 
mücadele geçmişine yakışmaz. Kaldı ki, 
etkin bir güç olan Tabibler toplululunu 
pasif bir durumda tutmayı bilinçli bir 
biçimde ıiirdüren egemen çevrelerden ve 
onların siyasal iktidarlanndan bu kanu
nun iyiye doRru deRiştirilmesi beklene
mez. Arzulanan durumu yaratmada ö
nemU bir etken olan bu ya.sanın ilerici 
hükümleri ta,ıyan bir içerikle deRişme
sini beklemek bir hayaldir. Yapılacak 
,ey, var olan örgütümüzü Anayasa'dan 
aldlRunız ,üç Le i,lerliRe kavuşturmak, 
etkin bir demokratik kitle örgütü haline 
getirmektir. 

. 

EşIT IŞE EşIT üCRET 

" Bugün Türkiye'de eşit niteliklere sa
hip hekimlere çok deliliik ücret mstem
leri uygulanmaktadır. Eşit işe, e,U ücret 
ilkesinin savunulması tüm hekimlerin or
tak özlemidir. keza hekimlerin tayin ve 
tertilerinde bilimsel çalışma ve hizmette 
ba.,an ilkesine uyulrnadılı, siyasal ikti
darlara batunhhk ve ilişki durumuna gö
re tayin ve temlerin yapıldıRı gerçeRin
den tüm meslektaşlanmız şikayetçidir
ler. Terfi ve tayinlerin bilimsel çalışma 
ve hizmette başarı ilkesine bal h kalına
rak objektif ölçülere göre yapılmuı için 
verilecek mücadele, meslekla,larunlZın 
dayanışmasını ve örgüt etrafında bütün-

leşmesini satlamada önemli sonuçlar ve
recektir. Tüm çalışanlarla birlikte he
kimlere de "toplu sözleşmeli, grevLi sen
dikalaşma" hakkının sallanınası için ve
rilecek mücadelede bu bütünleşmeyi sat
lamada önernU bir giriıımı olur. Hekim 
dallJışmd'\ki dengesizliRi gidermek ve 
mahnımiyet bölgelerine hekim gitmesini 
salIamak için tüm hekimlere zorunlu 
hizmet yükümlülüRüo-ün getirilmesi ama
cı ile yapılacak ça1uımalar, mesleRimizin 
itibannı artıracak ve hekimlerin dayanış
masını &atlıyacsktır. Tıp eRitimi ile me
zuniyet sonrası eRitimin toplum ihtiyaç
larına uygun bir biçimde yeniden dü
zenlenmesi ve tüm meslektaşlarımıza e
şit biçimde mesleklerinde ilerleme fıısa
tının saRianması girişimleri de bu sonuca 
ulaşmada önemli katkılar saRhyacaktır. 

TABIBLER MüCADELEDE 
YERLERINI ALMAlıDıR 

"Hekimlerin özlük sorunları, ekono
mik ve demokratik hakları için verilecek 
mücadele ile, saRiık sorunlarının halk ya· 

'rarına uygun bir biçimde çözümlenmesi 
için verilecek mücadelelerin başarısı, bu 
sorunlann toplumun temel sorunları ile 
ve demokratik ortamın genişletilmesiyle 
yakın bir ilişki içinde olduRunu bilerek 
ve bu bütünün gereklerine uygun biçim
de t.avır alınmasına baAlıdır. Huta baş an-

da ve laboratuvarda bilimsel yönlemden 
aynlmayan hekimin toplum &orun1an 
karşısında da bilimsel dü.şünme alı,kan
hRina kavuşması, yönetirnde görev alan 
arkadaşların, ya.şam içinde güncel somut 
olaylardan yararlanarak sürekli uyarılan 
ile saAlanacaktır. Böyle bir çalışma yön
temi ile Tabib odatarım işlerliRe kavu,
tunnak ve diAer demokratik kitle örlÜt
leri &rUında, ileri bir toplum düzeni için 
verilecek mücadelede onurlu yerini al
masını saRlamak mümkündür. ıslanbul 
ve Ankara Tabib Odalan bu alanda bü
yük mesafeler kat etmi.şlerdir. Diyar
bakır Tabib Odıwn.! tla bu ilerici odalar 
arasına katılmasında hiçbir engel yok
lur. 

"Kongremizin bu konuda yapacalı 
işler vardır. Bunun için üç ki,ilik bir ka
rar tasarısı komisyonu seçilmesini ve yö
netim kuruluna verilecek direktineri 
kapsayacak bir karar tasarısının hazırla
narak görüşülmesini öneri yorum_ " 

Bu öneri oylanarak kabul edildikten 
sonra seçilen komisyonun getirdili tasa
rı görüşülerek kongre karan haline geti
rilmiştir. 

Yönetim kuruluna ginneye istekli 
olan üyeler bu kararı hayala geçinneyi 
bir görev olarak benimsemişlerdir. 

Kongre kararları dolmltusunda görev 
yapacak yeni yöneticilerin seçiminden 
sonra kongre tamamlanmıştır. 
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URETTIKLERI, KENDILERINE KA RŞI DONUYOR 

Dispanseri BaştabipHeinin lahlilleri de 
tehlikeyi doltruluyor. Dispanser tabipli
einin il makamına yazdıeı 25 Ocak ta
rihli yazıda yapılan röntgen taramaIann
da "Akgübre ve Akçimento işçilerinin 
akcieerlerinde tagayyurlar görüldüeü" 
belirtiliyor. Aynı yazıda, bu "tagayyur
Iann" Akgübre işçilerinde Asit'ten, Ak
çimento işçilerinde de çimento tozIann
dan ileri geldiei belirtiliyor. Yazı "gerek
li tedbirlerin alınması için işverenlere 
ikazda bulunQlm·asl" talebi ile son bulu
yor. 

AKGüaRELiLERiN AKCIGERLERi 

Akgübre işvereni, yapılan bu uyanlar
dan her hangi bir biçimde etkilenmişe 

benzememektedir. Bu sıralarda işyeri 
yöneticileri, işyerinin kuruluşunun 5. 
yıldönümünü kutlama hazırlıklan için
dedirler. 

Kalıcı dertleri örtbas edebilmek için, 
işçiler bu "mutlu gece" için hazırIanma
ya çalışılmaktadıı. Genel Müdür Yakup 
Neyaptı'nın 25 Ocak'ta yayınladıeı ta
mim "8 Mart gecesi buluşmak üZere" şu 
sözlerle son buluyor: "Akgübrelilerin ak 
gönüllerine ak dileklerle hitap ediyorum 
ve bütün mensuplarımLZın bu gecede kat
kısı olsun istiyorum." 

BAŞTEMSiLCi'NiN TEPKisi 

İşveren ve yöneticilerin, işçilerin ilerin iler sae
heı büyük tehlike altında iken gerekli 

maktadır. 
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Tabib oda

tavır tabibler topluluRunun onurlu 
mücadele geçmişine yakışmaz. Kaldı ki, 
etkin bir güç olan Tabibler toplululunu 
pasif bir durumda tutmayı bilinçli bir 
biçimde ıiirdüren egemen çevrelerden ve 
onların siyasal iktidarlanndan bu kanu
nun iyiye doRru deRiştirilmesi beklene
mez. Arzulanan durumu yaratmada ö
nemU bir etken olan bu ya.sanın ilerici 
hükümleri ta,ıyan bir içerikle deRişme
sini beklemek bir hayaldir. Yapılacak 
,ey, var olan örgütümüzü Anayasa'dan 
aldlRunız ,üç Le i,lerliRe kavuşturmak, 
etkin bir demokratik kitle örgütü haline 
getirmektir. 

. 

EşIT IŞE EşIT üCRET 

" Bugün Türkiye'de eşit niteliklere sa
hip hekimlere çok deliliik ücret mstem
leri uygulanmaktadır. Eşit işe, e,U ücret 
ilkesinin savunulması tüm hekimlerin or
tak özlemidir. keza hekimlerin tayin ve 
tertilerinde bilimsel çalışma ve hizmette 
ba.,an ilkesine uyulrnadılı, siyasal ikti

leşmesini satlamada önemli sonuçlar ve
recektir. Tüm çalışanlarla birlikte he
kimlere de "toplu sözleşmeli, grevLi sen
dikalaşma" hakkının sallanınası için ve
rilecek mücadelede bu bütünleşmeyi sat
lamada önernU bir giriıımı olur. Hekim 
dallJışmd'\ki dengesizliRi gidermek ve 
mahnımiyet bölgelerine hekim gitmesini 
salIamak için tüm hekimlere zorunlu 
hizmet yükümlülüRüo-ün getirilmesi ama
cı ile yapılacak ça1uımalar, mesleRimizin 
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masını &atlıyacsktır. Tıp eRitimi ile me
zuniyet sonrası eRitimin toplum ihtiyaç
larına uygun bir biçimde yeniden dü
zenlenmesi ve tüm meslektaşlarımıza e
şit biçimde mesleklerinde ilerleme fıısa
tının saRianması girişimleri girişimleri girişimler de bu sonuca 
ulaşmada önemli katkılar saRhyacaktır. 
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mik ve demokratik hakları için verilecek 

da ve laboratuvarda 
aynlmayan hekimin 
karşısında da 
hRina kavuşması, 
arkadaşların, 
olaylardan yararlanarak 
ile saAlanacaktır. 
temi ile Tabib 
tunnak ve diAer 
leri &rUında, 
verilecek mücadelede 
masını saRlamak 
ve Ankara Tabib 
yük mesafeler 
bakır Tabib Odıwn.! 
arasına katılmasında 
lur. 

"Kongremizin 
işler vardır. Bunun için 
rar tasarısı komisyonu 
netim kuruluna 
kapsayacak bir 
narak görüşülmesini 

Bu öneri oylanarak 
sonra seçilen 



ÇAKALLAR, GÖZLERİNİ · 
OYAK iŞÇiSiNE DiKTi 

Türk-Iş üyesi Tez Büro-ış sendikası
nın genel kurulu geçtieimiz ay yapıldı. 
LaCazanlıkta sosyal demokrat görünmek· 
te en hızlılardan Do�an U,tkana�ekibiy
le birlikte seçimi kaybetti. DoAan O,t
kanat'ı Türk-Iş ıZmir Bölge temsilciliRin
den Tez Büro·lş'in başına devşirenler, 
çizmeden yukan ç·ıkması üzerine alaşaRı 
ettiler. Yerine Türk-Iş'İn saR kanadının 
temsilcilerini getirdiler. MHP yanlısı bu 
ekibe Tez Büro-Iş tabanından tepkiler 
hemen belirdi. Bunun üzerine yeni ekip 
"allahın yardımı ve sizlerin desteei ile 
aşamayacagımız engel yoktur ... " " .. Biz· 
lere inamn,.güvenin, hissi hareket etme
yin ... " gibi lanar taşıyan bildiri yayınla
mak zorunda kaldı. 

Aynı sendika OYAK işçilerine hita· 
ben de bir duyuru yayınladı. Tez Büro-Iş 
sendikasının OY AK işçilerine göz dik
mesi rastlantı de�il. Göz dikmek ve son
ra da saldmya geçmek için şartlar uy
gun. Uygun olan şartlan yaratan ise DISK 
üye'i Teknik-Iş_ Daha do�ru deyişle, 
DISK üst yönetiminin Teknik-Iş sendi
kasındaki uzantısı yöneticiler. YORO
YüŞ okurlan OY AK işyerindeki grev ve 
sonrasını biliyorlar. Uygun olan şart 
Teknik-Iş yöneticilerinin satışı sonucu 

doAdu. 
OY AK'ta 10 yıldan fazla ,üredir top

lu iş sözleşmesi yapılıyor. Burada ilk ör
gütlü sendika Tez Büro.lş.  Bu san şe be· 
kenin etki alanından kurtulmak için 
OY AK işçilerinin de katılmasıyla Tek· 
nik-Iş do�muştu. Bugün gelinen yer ise, 
yeniden OY AK 'ı san şebekeye teslim et· 
me noktasında. Teslim etme·teslim alma 
işlemleri başladı. Teslim etme işinde 
Teknik.lş elinden geleni yaptı. Teslim 
alma için ise Tez Büro.lş girişime başla
dı, 

Tez Büro·lş, işkolu yetkisine sahip. 
Işkolu yetkisini sahtekarlıkla almış ol
masına ra�men, kullanıyor. OY AK işye
ri için de kullanıyor. Ama elde edilen 
bilgilere göre kullanabilme ileri düzeyde 

. de�il. OY AK işvereni ileyürüttüeü sözleş
me görüşmelerinin, Teknik-Iş'in satış 
şartlannın aynı oldueu anlaşılıyor. Bu 
şartlara ek olarak islediei 5. ikramiye ile 
60,- TL.lık kıdem zammını alamadıitını 
belirten Tez Büro·lş, bu durumu "Tek
nik-Iş 'in büyük ihaneti "ne baelıyor. Bu 
ihanet etken olmuştur denilebilir ama, 
Tez Büro·İş'in işkolu düzeyinde kotar· 
maya çalıştıitı toplu iş sözleşmesinin ba
şansızlıkla sonuçlanmasında ana etken, 
kendi güçsüzlükJeridir. Güçsüzlük, hem 
Tez Büro-Iş 'in fiili güçsüzlÜeü, hem de 
işkolu toplu iş sözleşmesi mekanizması
nın güçsüzlligüdür. 

TEZ BORO-I Ş'IN OY AK 
IşçiLERINE ÇA(;RISI 

Tez Büro-Iş, işkolu sözleşmesiyle 
Teknik-Iş'in satışından fazla hak elde 
edebilseydi, bu hakJan yem olarak kul
lanmak suretiyle "bana gel" çaensı ya
pabilirdi. Bu mümkün olmayınca, Tek
nik-Iş'i "san sendika", "sendikacılık ba· 
sirelinden yoksun" olarak tanımlayıp, 
kızgın OY AK işçilerini avlamayı dene
mektedir. Teknik-Iş üyesi OY AK işçile
rine, dilekçe örneei sunarak işverene 
" Teknik-Iş sözleşmesinden yararlanmak 
istemiyorum" dedirtmek istiyor. OYAK 
işçisi, Teknik-Iş sözleşmesinden yarar
lanmak istemeyince hiç bir kaybı söz 
konusu deeil. Aynı şartlarla baeıtlanmış 
olan Tez Büro-Iş sözleşmesinden yarar· 
lanabilecek. Tez Büro-Iş'e üye olmaksı
zın da bundan yararlanmak mümkün. Bu 
uygulama ile OY AK işçisi, toplu iş söz· 
leşmesiyle getirilen ücret artışından ilk 
aylık artışı Teknik-Iş'e vermemiş olacak. 
Bu ilişki giderek, Teknik-Iş'ten fiili kop· 
maya ve yerine Tez Büro.lş te katılmayı 
sae-layacak. 

OYAK işçilerinin bu yemlere karnı 
tok oldueu gözardı ediliyor. OYAK iş
çilerinin, geçen sayı YURUYUŞ'te ya
yınlanan duyurusu gözardı edilişin so
mut delili. Teknik-Iş'e yöneltilen "san 
sendika" sıfalı dogru dee-il. Ama, bu 

Teknik·lş'te yanlış ve kötü işlerin yapı]
madı�ı anlamına gelmiyor. Bu durum, 
Teknik-tş'in san sendika olmasından de
gil, başka bir konumdan kaynaklanıyor. 
OY AK işçisi, bu kaynaR_ biliyor ve ku
rutmak için çaba harcamada kararlı. 

Bjliniyor ki, DISK'in ve bazı DIsK 
üyesi sendikalano yürütüp yönlendirdiRi 
işçi sınıfının ekonomik mücadelesi geri
iemektedir. Bu gerileme gizlenemiyor. 
Bunun giderilebilmesi için yapılmasa ge
reken kitle tabanında çabalan arttırarak 
DISK'i ve bazı DISK üyesi sendikalan 
DISK'i" kendi kuruluş ilkelerine ve mü
cadele geçmişine uygun bir yönelime 
yeniden kavuşturulmasını saglamakt.ır. 
Zor ama yapılması gereken budur. 
OY AK işçileri bunun bilincinde müca
delelerini sürdüreceklerdir Sürdürüyorlar 
da. 

Teknik-ış yönetimi ise, hala DISK 
imajına sanlarak ve "sol gevezeli�e" de
vam ederek işleri yürütmeye çalışıyor. 
DISK'in sahibi oldu�u günlük Politika 
gazetesinde "şu kadar işyerinde örgüt
lendik, yetki aldık" gibi görünümleri de 
vermeyi ihmal etmiyorlar. örgütlendik 
denilen yerlerde işçi-memur ayınmı he· 
nüz çözüme ulaşamamış. Bu sorunun 
çözüme ulaşması için Teknik-Iş'in yap
tı�ı hiç bir şey yok. Yapılanlar sadece 
DISK'in itibannı yıpratmaya devam et
mektir. 

Kıdem tazıninatını yalmze� 
işverenler ıni ödemiyor? 
Artık bilmeyen, duymayan kalmadı. Türkiye Petrol ve Kimya Işçileri 

Sendikası'nın başına çörekJendirilen, çörekJendi�i yerde zorbalık ve üçkaeıt
çılıUan aldıeı güçle tutunmaya çalışan Mehmet Kılınç ve ekibi, gün geçme
den yeni yeni örneklerlt sergiliyor niteliRini. 

DıSK Genel Başkanvekili durumunda da olan sendika başkanı Mehmet 
Kılınç, zaman zaman basına pek güzel demeçler verir. örneein, 4 Nisan 1977 
tarihli Cumhuriyet'te yer alan demecinde, lşverenlerin kıdem tazminatına iliş
kin tutumunu eleştiriyor. Kılınç'ın söylediei şu: "Işverenler kıdem tazminatı 
ödemekten kaçıyar." 

DoRru. Işverenler gerçekten kıdem tazminatı ödemekten kaçıyar. O ka· 
dar do�ru ki, işverenlerle birlikte, işveren kafası taşıyıp işverenden farkı ol· 
mayan Kılınç ve çetesi de bunun örneRini veriyor. 

i Nevber Çetinkaya Petrol Kimya-ış sendikasına sekreter olarak 15.9. ı 972 
tarihinde giriyor. Iki sendikanın birleşmesinden sonra Çetinkaya bir süre göre
vine devam ediyor. Kılınç ve çetesinin aeırhkta bulundueu yeni yönetim 30.9. 
1976 tarih ve 301/744 sayılı yazısı ile Çetinkaya'nın işine son veriyor. 

Çetinkaya, kıdem tazminatım almak için başvuruyar. Sendika. cevabi 
yazısında (10_1-1977 tarih, 'ayı: 808/1327) kıdem, ihbar ve ikramiye olarak 
Çetinkaya'nın sendikadan net 21 bin 924 lira alacaeı oldueunu kabul ediyor. 
Aynı yazıda, alacaklıya tazminatının iki bono halinde ödeneceei taahhüt edili
yor. Belgeleri ilişikLe. 

Buraya kadar olanı, do Ral sayılır. 
Ya bundan sonrası? ödemenin yapılmaması üzerine, Çetinkaya yasal 

yoııara başvuruyor. Sendikanın avukatlan ne cevap veriyorlar dersiniz? Cevap 
şu: "Gösterilen borcun sebebi ve dayanaeı belli deeildir"j "alacakJı olduRunu 
iddia eden Şahsı tanımayız"; "tanımadıeımız bu kimseye borcumuz da yok
tur." Sendika avukaUannın Istanbul ıcra Memurlueuna yazdıeı 24 Mart 1977 
tarihli yazıda da böyle deniyor. 

İşLe böyle. DISK Genel Başkanvekili sıfatını da taşıyan bir kişinin ba
şında bulundueu sendika, sözde suçladıeı işverenler gibi tazminat ödemekten 
kaçınıyor. Ostelik de işverenlerin bile kullanmadıeı yöntemlerle. 3 ayda fikir 
deeiştirerek. Borç ödemeyi kabul eUiAi bir kişiyi daha sonra "lanımadıeını" 
söyleyerek. 

Sizler işçi sınıfı adına konuşmaya layık deeilsiniz. Sizler yan yana resim 
çektlrdieinjz kişilerden rarkh deRiisiniz. Işverenlerden, patronlardan rarklı de· 
Rilsiniz. Tek bir kişiye kıdem tazminatı ödemezken, kuynıkçuluk ve şakşak. 
çıhk adına batırdı�ınız milyonlann hesabını kuruş kuruş vereceksiniz. 

KEŞlDE EDEN 

HUIIAT.\P 

TUrkiye·Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası. 
Genel Herke",i , İzmir Cad. F'evzi çakmak Soı.. . No.7/I4 
A N K A R A  

NEVBER ÇET İ t<lKA YA 
KocaraC}ı.p c..ıddes l ,  Dinçkök apt. No . 8  L.11el l , ı ST-'NBUL 

BORCUNU INKA R EDEN. , 

YUROYUŞ J2 NISAN J 9 77 - J3 

yayınladı. Tez Büro-Iş 
işçilerine göz dik

dikmek ve son
şartlar uy

yaratan ise DISK 
do�ru deyişle, 

Teknik-Iş sendi
yöneticiler. YORO

işyerindeki grev ve 
Uygun olan şart 

satışı sonucu 

60,- TL.lık kıdem zammını alamadıitını 
belirten Tez Büro·lş, bu durumu "Tek
nik-Iş 'in büyük ihaneti "ne baelıyor. Bu 
ihanet etken olmuştur denilebilir ama, 
Tez Büro·İş'in işkolu düzeyinde kotar· 
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eleştiriyor. Kılınç'ın söylediei şu: "Işverenler kıdem tazminatı 

Işverenler gerçekten kıdem tazminatı ödemekten kaçıyar. O ka· 
işverenlerle birlikte, işveren kafası taşıyıp işverenden farkı ol· 

de bunun örneRini veriyor. 
Çetinkaya Petrol Kimya-ış sendikasına sekreter olarak 15.9. ı 972 

sendikanın birleşmesinden sonra Çetinkaya bir süre göre
Kılınç ve çetesinin aeırhkta bulundueu yeni yönetim 30.9. 

sayılı yazısı ile Çetinkaya'nın işine son veriyor. 
kıdem tazminatım almak için başvuruyar. Sendika. cevabi 

tarih, 'ayı: 808/1327) kıdem, ihbar ve ikramiye olarak 
sendikadan net 21 bin 924 lira alacaeı oldueunu kabul ediyor. 

tazminatının iki bono halinde ödeneceei taahhüt edili

olanı, do Ral sayılır. 
sonrası? ödemenin yapılmaması üzerine, Çetinkaya yasal 

Sendikanın avukatlan ne cevap veriyorlar dersiniz? Cevap 
yasal 

p 
yasal 

"Gösterilen borcun sebebi ve dayanaeı belli deeildir"j "alacakJı olduRunu 
tanımayız"; "tanımadıeımız bu kimseye borcumuz da yok

avukaUannın Istanbul ıcra Memurlueuna yazdıeı 24 Mart 1977 
deniyor. 

DISK Genel Başkanvekili sıfatını da taşıyan bir kişinin ba
sendika, sözde suçladıeı işverenler gibi tazminat ödemekten 

işverenlerin bile kullanmadıeı yöntemlerle. 3 ayda fikir 
ödemeyi kabul eUiAi bir kişiyi daha sonra "lanımadıeını" 
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<ABD, SOGUK SAVAŞ YELLERİ ESTİRİYOR> 
ABD'nin, silahsLZlanma çalışmaları

nı çıkmaza sokma girişimleri bütün dün
yadaki demokratik güçler tarafından pro
testQ ediliyor. Batı Avrupa ülkelerindeki 
demokratik basın, ABD Dışişleri Bakanı 
C. Vance'in Sovyet yöneticileriyle yaptı
eı son görüşmelerde takındJ�1 tutumun 
ve görüşmeler sonrasında ABD tarafın
dan başlatılan propagandanın, ABD yö
netiminin yumuşama aleyhtarı tutumu
nu açı�a vurdueunu belirtiyor. Dünya 
demokratik kamuoyunun yükselen tep
kisi, ABD yöneticilerini, aeız deeiştir
meye zorluyor. 

Sovyet yayın organları, Moskova' 
daki görüşmeler ertesinde emperyalist 
çevreler tarafından yayıJan söylentilerin 
gerçekJerle hiç bir ilişkisi olmadıemı 
açtklıyorlar. TASS ajansı konuyla ilgili 
olarak yaymladıe:ı bir yorumda, bu söy
(entilerin, "yumuşama havasını bulan
dınnayı, soe.ult savaş yellen estirmeyi 
amaçladıe.ıiu"· açıkladı. Sovyet Dışişleri 
Bakanı ve SBKP Politik Büro Oyesi A. 
Gromiko'nun, C, Vance'in Moskova'dan 
aynımısından sonra yaptıe.ı basın top
lantlsı d� dünya demokratik kamuoyun· 
da büyük yankı uyandırdı. 

VlADivOSTOK GÖRÜŞMELERi 
ÇARPıTIlıYOR 

ABD Dışişleri Bakam'nın, Ameri· 
kan "kanatlı roketleri"nin stratejik si
lahlann kapsamı dışında tutulması öne
risi, Moskova'da ortaya çıkan görüş ayn· 
hklannın önemli bir bölümünü oluştur· 
muştu. Gromiko bu konuda şu açıkla
mayı yaptı: "Amerikalı.Jar, bize, Vladj· 
vostok anlaşmasında kanatlı roketlerin 
hesaba katılmadıe.ını, bu roketlerin söz
de hiç bir sınırlamaya bae.lanamayacae.ı
nı ve Vladivostok aruaşmasının sadece 
balistik roketler için geçerli oldu�unu 
ispatlamaya çalıştllar. Buna şiddetle iti-

raz ettik. Vladivostok'ta bu sorun onla
rın söyledikleri gibi ele aJınmamış, ka· 
natlı roketler için yeşil ışık yakılmamış· 
tı, Tersine, sorun, stratejik silahlanma 
yanşına giden tüm yolları kapatacak ve 
nükleer savaş tehlikesini azaltacak bir 
anlaşmayı sae.layacak biçimde incelen
mişti." Gromiko, ABD yöneticilerinin 
takındıkları tutumun, "Vladivostok'ta 
kabul edilen yükümlülüklerin gözden ge
çirilmesine yönelik" oldue.unu belirtti. 

Bu yaklaşıma kesinlikle karşı ol· 
duklannı açıklayan Sovyet Dışişıeri Ba· 
kanı, daha sonra Sovyetler Birlie.i'ne yö
neltilen temelsiz suçlamaları şöyle ya· 
nıtladı: "Son günlerde, Moskova'daki gö
rüşmeler sırasında da söylendie.i gibi, 
Sovyetler BirliA:i'nin elinde sözde strate· 
jik silah olarak kullanılabilecek olan be
lirli bir bombardıman uça�ı tipinin 
(ABD'de buna 'Backfire' deniyor) bu· 
lunmasının, eı:ıgellerden biri oldu�u ve 
anlaşmada bu uçaklan mutlaka söz edil· 
mesi gerektie.i söyleniyor. Biz bu tür gi
rişimleri kesinlikle reddettik ve reddedi· 
yoruz. Leonid Brejnev, özellikle Helsin
ki toplantlsı sırasında Başkan Ford'a ve 
daha sonra da Başkan Carter'a stratejik 
bombardıman uçae.ının de�i1, orta men· 
zilli bombardıman uçae.ının söz konusu 
oldue.unu defalarca bizzat açıklamıştı. 
Bununla birlikte bu sorun yeniden bizim 
üstümüze atılıyor. Herhalde bazılannın 
yapay olarak ek engelleryaratması gere
kiyor." 

ABD iSTIKRARSIZ POLITiKA 
SÜRDÜRÜYOR 

Gromiko, geniş yankılar uyandıran 
basın toplantısında, SBKP Genel Sekre· 
teri Brejnev'in Vance'la yaptığı görüş· 
meler sırasında, SSCB'nin ilkesel tutu
munu bir kez daha açlkladıe.ını; SSCB' 
nin, daha önce atılmış olan anlaşma te· 

ITALVAN KOMÜNISTLERI, HRISTIVAN DEMOKRAT 
HÜKÜMETIN DECIŞMESINI ZORUNLU GÖRÜVOR 

ıtalya 'da 20 Haziran J 976 seçimlerinden sonra oluşan Hristiyan De
mokrat azınlık hükümetinin çözümsüzlüğü sürüyor. öte yandan ülkenin de
mokratik lif! ilerici güçleri, ıtalya 'nın içine düşürüldüğü politik lif! ekonomik 
bunalımdan çıkış yollarını bulmak için çaba harcıyorlar. Yeni bir hükümet 
formf"jjü için bütün halk güçlerini göreue çağırıyorlar, 

ıtalyan Komünist Partisi yönetimi bu konuda bir açıklama yaptı. Açık· 
lamada şöyle dendi: "Bugünkü kargaşa ue huzursuzluk ortamı daha (azla sü
remez. Partilerle hükümet arasındaki ikili ilişilileri bırahıp, yeni bir 'ıiillümet 
programının hazırlanması yolunda orıak görüşmelere başlama zamanı gelmiş
tir. Bu da, hükümetin bileşimi, yapısı ve daha genel olaralı, demokratik güçler· 
le Parlamento 'daki ve Parlamento dışındaki mücadele arasındaki ilişkiler soru· 
nunu gündeme getirmektedir. " 

lKP açıklamasında söz konmu "ortak görüşme "de ele alınması gerehen 
sorunlar şöyle sıralandı: Ulusal bağımsızllll; toplumsal ve ekonomilı dönüşüm
ler; özellikle gençlere lif! kadınlara iş olanağı sağlayacalı yeni bir sınai gelişme 
perşpektifi; s igorta, güvenlik ve adalet hizmetlerinde reformlar, 

IKP yönetimi, tüm halk güçlerini, demokratih düzen; gerici saldırılara 
karşı savunmaya çağırdıklan sonra, hrist;yan demo/ırat liderlerin ülltenin "po· 
litik çerçevesitın; gerçekıere uygun olarall değiştirmeye yanaşmamaIarını şid
delle eleştirdi. 

IKP Genel Sekreteri Enrico Berlinguer de Parti'ııin günlük yayuı argatıl 
l 'Unita'da yer alan yazısında şöyle dedi: Şimdiııi hükümet (ornıiiUhıiin 
rilmesi sorunu ortaya çı/muşlır, Gerçi bu (ormülün olumlu bir işlevi de ol· 
muştur. Ancak, artık bu hükümet formülünün ltalya "ım sorunlClrınl çözebile
ceğine inanmak ve buna başkalarını da inandırmaya çalışmak yanlış bir tu
tumdur. ot Berlinguer daha sonra demokratil, güçlerin dayanışma ve işbirliğini 
gerçekleştirmeyen bu formülün ülkede polili." bir boş lu lı yaratmayacak bi· 
çimde bir an evvel değiştirilmesi gereğine (Jeğlndı, Berlinguer şu gorüşıeri de 
belirtti.- "Jindreotti hükümetinin kuruıuşUila olanak tanıyan Partililerin (hris· 
tiyan demokratların, komünistlerin, sosyal-denokratların lif! 

cumhuriyetçilerin) ilişkilerinde nilel bir sıçrama gerçehleştirilemezse bunun 
sorumıulugu, gözü donmuş bır hırşla aZl1Ilıh hükumeti"i lKP'ne rağmen sür
dürmeye çalışan hristiyon demokraai olaca/llır, Bu Jıırs da ancak en geniş de· 
mouraUk güçıerın haNuıete geçirılmesiy/e onlenebilir. ' 
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mellerini bozmayı dee.i1, bu temelleri 
her ne pahasına olursa olsun korumayı 
istedie.inin belirtiidieini açıkladı. GlOmi
ko, ABD'nin istikrarsız politikasını da 
şöyle eleştirdi:  

"Herhangi bir  ülkede yeni bir  yöne· 
tim işbaşma geçer geçmez, dieer ülke· 
lerle ilişkilerde elde edilmiş olan tüm 
olumlu gelişmeler bozulacak olursa, bun· 
dan elde edilecek ne olabilir? Bu durum· 
da, ABD ve SSCB arasındaki ilişkilerde 
istikrardan nasıl söz edilebilir? Biz, bu 
ilişkileri olabildiği kadar iyi ve barış için
de bir arada yaşama ilkelerine dayanır 
hale getirmek, hatta dostluk ilişkilerine 
dönüştürmek için ilişkilerimizde özellik· 
le bu istikrarı görmek isterdik. Buna ta· 
raftanz ve karşı taraftan, yani ABD'den 
de aynı davranışı görmek istiyoruz." 

UYDURMA SÖYLENTilER 

Moskova'daki görüşmeler sırasında, 
ABD temsilcilerinin "geniş bir silahsız
lanma programı ileri sürdü�ü ve Sovyet 
yönetiminin bu programı reddettiği" 
söylentileri hakkında ise şöyle dendi: 
"Bu söylenti temelinden uydurmadır. 
Bize hiç kimse böyle bir program öneri. 
sinde bulunmamıştır." 

ABD yönetiminin, birçok konuda 
kendi kendisiyle çelişkiye düştüğünü be
Iinen Gromiko şöyle dedi: "C. Vance ile 
yapılan görüşmelerde, yürürlükteki Vla· 
divostok anlaşmasında kaydedilen ve ta· 
ranann mevcut roketleri modernleştir
melerine ilişkin hususun yeniden gözden 
geçirilmesi öneriIdi. Burada bir sorun or· 
taya çıkmadı. Ama şimdi, anlaşmanın 
bu kısmının de�iştirilmesi ve Sovyetler 
Birlie.i'ni kötü duruma düşürecek strate
jik üstünlüe.ün ABD'de kaJmasınl sa�la
yacak bir biçimde düzenlenmesi isteni. 
yor. Kuşkusuz biz bu konuda da eşitlik 
ilkesinden ayrılmayacağız. 

"Anlaşmaya yeni tip silahların yapı· 
mını yasaklayan bir maddenin eklenmesi 
de öneriidi. Bizzat Sovyetler Birliği'nin 
bir süre Önce yeni tip ve yeni sistem kit· 
lesel kırım silahlarının yapımının yasak· 
Ianmasına ilişkin bir öneride bulunduğu
nu anımsatmak isterim. ABD hükumeti 
bu önerimizi destekledi mi? Hayır ... " 

DÜRÜSTlÜK 

ABD ve SSCB arasındaki tüm ilişki· 
lerin "dürüstlük" esasına göre incelenme
si gerekti�ine inandıklannı belirten r.ro· 
miko, yeni tip silahların yasaklanmasıııu 
ha7.lr oldueunu ileri sUren ABD 'nin, ni· 
çin "ABO'deki bazı ki�iler tarafından 
son derece degerli olan B- I bombardı-

man uçaklannın yapımını savunduğunu" 
sordu. ABD'nin "Trident" atom deniz
altısı konusundaki tutumunun da bun· 
dan farklı olmadıe.ını söyleyen Gromiko 
ABD yöneticilerinin SSCB 'ni "içten ol
mamakla" imalı biçimde suçlamalanna 
değinerek şöyle dedi: "Bize 'içten olma' 
önerisinde bulunı.ılamaz, çünkü biz yete
ri kadar içteniz. Bütün politikamızı bu 
esas üzerinde kuruyoruz ve eylemlerle 
sözleon farklı olmaması için, die.erleri. 
nin politikalannın bu temel üzerinde ku
rulmasını diliyoruz_" 

Vance'in "geniş kapsamlı" olarak ni· 
teledie.i önerilerinjn, gerçekte, "Sovyet
ler Birli�j'nin, onun müttefik ve dostlan
nın güvenliğinin zaranna ABD'ye tek ta
raflı üstünlük sağlamayı amaçladığını" 
belirten Sovyet 'Dışişleri Bakanı şöyle 
dedi: "Yapılan öneriler, halkların içten
likle istedikleri bir güvenlik olmayacak
tır hiç bir zaman. Güvenlikle ilgisi bile 
yoktur. Bu nedenle biz .bu dar çerçeveli 
anlaşmayı reddettik. Bunun, sorunlann 
çözümü olmadığını ve hatta çözümü ya
kınlaştırmadıeını açıkladık. Ve böylece 
ABD Dışişleri Bakanı Moskova'dan ay· 
nldı." 

Gerçeklerin ABD kamuoyuna nasıl 
yansıtılaca�ını henüz bilmediklerini söy
leyen Gromiko, birçok açıklamanın tah
rif edıımesinin, sorunlann ç'özümüne 
yardımcı olmadıe.ını açıkladı, Gromiko, 

Sovyetler Birlie.i'nin barış politikasında 
kararlı olduğunu belirttikten sonra şöy
le dedi: 

"AKı l  HOCASINA DANIŞMAYIZ" 

"Ancak hiç bir zaman yasal çıkarlan
mızdan ve güvenliğimizden Ödün verme
yiz_ Işlerimizi, bu arada ABD ile olan iş· 
lerimizi sadece yasal çıkarlarımıza zarar 
vermeyecek bir eşitlik temelinde yürütü· 
yoruz. Eğer karşı taraf da böyle davra
nacak olursa, her iki tarafın da geleceğe 
iyimserlikle bakacağını düşünüyorum, 

"Son zamanlarda AHOrde 'insan hak· 
ları' konusunda söylenenıer ·burada bu
lunanlar bu konu üzerinde ABD'de ne 
kadar çok konuşuldueunu biliyorlar· el· 
bette ki atmosferi zehirliyor. Bu durum, 
öteki sorunlann, özellikle de stratejik si
lahlara ilişkin sorunların çözümüne yar· 
dım eder mi acaba? Hayır yardım etmez. 
Aksine engel olur. Devletimizin içişleri 
söz konusu oldu�unda her kim olursa 
olsun bir akıı hocasına danışmayız. ıçiş. 
lerini devletler sadece kendileri çözümle· 
yebilirler. Başka hiç kimseye öeretmen 
pozu takınması ve bize içişlerimizi nasıl 
çözümleyeceğimizi ö�retmesi ça�rısında 
bulunmuyoruz. " 

kamuoyun· 

GÖRÜŞMELERi 

Bakam'nın, Ameri· 
stratejik si

tutulması öne
görüş ayn· 

bölümünü oluştur· 
şu açıkla

bize, Vladj· 
roketlerin 

roketlerin söz
bae.lanamayacae.ı

uaşmasının sadece 
oldu�unu 

şiddetle iti-

ki toplantlsı sırasında Başkan Ford'a ve 
daha sonra da Başkan Carter'a stratejik 
bombardıman uçae.ının de�i1, orta men· 
zilli bombardıman uçae.ının söz konusu 
oldue.unu defalarca bizzat açıklamıştı. 
Bununla birlikte bu sorun yeniden bizim 
üstümüze atılıyor. Herhalde bazılannın 
yapay olarak ek engelleryaratması gere
kiyor." 

ABD iSTIKRARSIZ POLITiKA 
SÜRDÜRÜYOR 

Gromiko, geniş yankılar uyandıran 
basın toplantısında, SBKP Genel Sekre· 
teri Brejnev'in Vance'la yaptığı görüş· 
meler sırasında, SSCB'nin ilkesel tutu
munu bir kez daha açlkladıe.ını; SSCB' 
nin, daha önce atılmış olan anlaşma te· 

KOMÜNISTLERI, HRISTIVAN DEMOKRAT 
DECIŞMESINI ZORUNLU GÖRÜVOR 

J 976 seçimlerinden sonra oluşan Hristiyan De
hükümetinin çözümsüzlüğü sürüyor. öte yandan ülkenin de

ıtalya 'nın içine düşürüldüğü politik lif! ekonomik 
bulmak için çaba harcıyorlar. Yeni bir hükümet 

güçlerini göreue çağırıyorlar, 
Partisi yönetimi bu konuda bir açıklama yaptı. Açık· 

"Bugünkü kargaşa ue huzursuzluk ortamı daha (azla sü
arasındaki ikili ilişilileri bırahıp, yeni bir 'ıiillümet 

yolunda orıak görüşmelere başlama zamanı gelmiş
bileşimi, yapısı ve daha genel olaralı, olaralı, ol demokratik güçler· 

mento dışındaki mücadele arasındaki ilişkiler soru· 
getirmektedir. " 

açıklamasında söz konmu "ortak görüşme "de ele alınması gerehen 
Ulusal bağımsızllll; toplumsal ve ekonomilı dönüşüm
kadınlara iş olanağı sağlayacalı yeni bir sınai gelişme 

enlik ve adalet hizmetlerinde reformlar, reformlar, ref
halk güçlerini, demokratih düzen; gerici saldırılara 

dıklan sonra, hrist;yan demo/ırat liderlerin ülltenin "po· 
gerçekıere uygun olarall değiştirmeye yanaşmamaIarını şid

Enrico Berlinguer de Parti'ııin günlük yayuı argatıl 
yazısında şöyle dedi: Şimdiııi hükümet (ornıiiUhıiin 

çı/muşlır, Gerçi bu (ormülün olumlu bir işlevi de ol· 
hükümet formülünün ltalya "ım "ım sorunlClrınl çözebile
başkalarını da inandırmaya çalışmak yanlış bir tu
sonra demokratil, güçlerin dayanışma ve işbirliğini 

rmülün ülkede polili." bir boş lu lı yaratmayacak bi· 
tirilmesi gereğine (Jeğlndı, Berlinguer şu gorüşıeri de 

hükümetinin kuruıuşUila olanak tanıyan Partililerin (hris· 
komünistlerin, yal-denokratların 

istedie.inin belirtiidieini açıkladı. GlOmi
ko, ABD'nin istikrarsız politikasını da 
şöyle eleştirdi:  

"Herhangi bir  ülkede yeni bir  yöne· 
tim işbaşma geçer geçmez, dieer ülke· 
lerle ilişkilerde elde edilmiş olan tüm 
olumlu gelişmeler bozulacak olursa, bun· 
dan elde edilecek ne olabilir? Bu durum· 
da, ABD ve SSCB arasındaki ilişkilerde 
istikrardan nasıl söz edilebilir? edilebilir? edilebilir Biz, bu 
ilişkileri olabildiği kadar iyi ve barış için
de bir arada yaşama ilkelerine dayanır 
hale getirmek, hatta dostluk ilişkilerine 
dönüştürmek için ilişkilerimizde özellik· 
le bu istikrarı görmek isterdik. Buna ta· 
raftanz ve karşı taraftan, yani ABD'den 
de aynı davranışı görmek istiyoruz." 

UYDURMA SÖYLENTilER 

Moskova'daki görüşmeler sırasında, 
ABD temsilcilerinin "geniş bir silahsız
lanma programı ileri sürdü�ü ve Sovyet 
yönetiminin bu programı reddettiği" 
söylentileri hakkında ise şöyle dendi: 
"Bu söylenti temelinden uydurmadır. 
Bize hiç kimse böyle bir program öneri. 
sinde bulunmamıştır." 

ABD yönetiminin, birçok konuda 
kendi kendisiyle çelişkiye düştüğünü be
Iinen Iinen Iin Gromiko şöyle dedi: "C. Vance ile 
yapılan görüşmelerde, yürürlükteki Vla· 
divostok anlaşmasında kaydedilen ve ta· 
ranann mevcut roketleri modernleştir
melerine ilişkin hususun yeniden gözden 
geçirilmesi öneriIdi. Burada bir sorun or· 
taya çıkmadı. Ama şimdi, anlaşmanın 
bu kısmının de�iştirilmesi ve Sovyetler 
Birlie.i'ni kötü duruma düşürecek strate
jik üstünlüe.ün ABD'de kaJmasınl sa�la
yacak bir biçimde düzenlenmesi isteni. 
yor. Kuşkusuz biz bu konuda da eşitlik 
ilkesinden ayrılmayacağız. 

"Anlaşmaya yeni tip silahların yapı· 
mını yasaklayan bir maddenin eklenmesi 
de öneriidi. Bizzat Sovyetler Birliği'nin 
bir süre Önce yeni tip ve yeni sistem kit· 
lesel kırım silahlarının yapımının yasak· 
Ianmasına ilişkin bir öneride bulunduğu
nu anımsatmak isterim. ABD hükumeti 
bu önerimizi destekledi mi? Hayır ... " 

DÜRÜSTlÜK 

altısı konusundaki 
dan farklı olmadıe.ını 
ABD yöneticilerinin 
mamakla" imalı 
değinerek şöyle 
önerisinde bulun
ri kadar içteniz. 
esas üzerinde 
sözleon farklı 
nin politikalannın 
rulmasını diliyoruz_" 

Vance'in 
teledie.i önerilerinjn, 
ler Birli�j'nin, 
nın güvenliğinin 
raflı üstünlük 
belirten Sovyet 'Dışişleri 
dedi: "Yapılan 
likle istedikleri 
tır hiç bir zaman. 
yoktur. Bu nedenle 
anlaşmayı reddettik. Bunun, 
çözümü olmadığını 
kınlaştırmadıeını 
ABD Dışişleri 
nldı." 

Gerçeklerin 
yansıtılaca�ını 
leyen Gromiko, 
rif edıımesinin, 
yardımcı olmadıe.ını 

Sovyetler Birlie.i'nin barış politikasında 
kararlı olduğunu belirttikten sonra şöy
le dedi: 

"AKı l  HOCASINA 

"Ancak hiç 
mızdan ve güvenliğimizden 
yiz_ Işlerimizi, 
lerimizi sadece 
vermeyecek bir 
yoruz. Eğer 
nacak olursa, 
iyimserlikle bakacağını 

"Son zamanlarda 
ları' konusunda 
lunanlar bu 
kadar çok konuşuldueunu 
bette ki atmosferi 
öteki sorunlann, 
lahlara ilişkin 
dım eder mi acaba? 
Aksine engel
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NEŞET KOCA81YIKOCLU 

Marcuse'nin ilk kitabının (Tek Boyutlu Insan) Tiil'kiye'de yayınlanması 
ö�renc:i hareketinin önemli boyutlara ulaştılı 1969 yılla"na rastladı. Işçi sını· 
fına delil de ölrencilere, aydınlara, işsizlere, "toplum dışına bırakılmışlara" 
umut ballamakla ün kazanan Amerikan "düşünÜl'''ünün ölrenciler arasında bi
le fazlaca taraftarı olmadı Türkiye'de. Kitabın ilk yayınlandılı günlerde başka
larını "tek boyutlu düşünmekle" suçlayanlara, Marcuse'nin terminolojisini be. 
nimscyerek "tüketim toplumu"na karşı "başkaldm örgütlemeye" çalışanlara 
rastlanmadı delil. Ancak işçi sınıfına bu kadar açıktan inançsızlık sökmedi; 
kısa zamanda Marcuse'nin "ilginç" terminolojisi terkedildi. 

Ingiliz yazan Woddis, Bilim Yayınlannca yayınlanan kitabının 3. cildin· 
de Marcuse'nin "kuramlanOl" ele alıyor. Yeni Devrim Teorilerinin Eleştirisi 
Fanon'dan, Debray'den sonra Marcuse ile noktalanmış oluyor. 

Bunca az taraftan olan bir "akım"ın eleştirisine yer verilen bir kitabın 
neden yayınlandılı sorulabilir. Gerçekte Marcuse'cilik yalnızca Türkiye'de de
lil, dünyada da, bırakın işçi sınıfını, aydınlar arasında bile çok az taraftara sa
hip olan bir "sol" düşünce. Ancak Marcuse, işçi sınıfına ve sosyalizme olan 
inançslZhlın çok açık bir örneli. Bu kadar açık bir örnelin sergilenmesi ay· 
nntdı btr biçimde ele alınması da işçi sınıfına ters. olan öteki akımlann belir. 
�inJeşmesi açısından son derece yararlı. 

MARCUSE VE "iLGiNÇ KURAMı" 

Prof. Marcuse, yıllardır büyük bir özenle Marksist olarak tanıtılmaya ça. 
hşılmaktadır. Böyle tamtılmasında da, sosyalist saflar arasında kargaşa yarat
mak açısından yarar umuldueu açıktır. Ona göre, "tüketim toplumunda" in
san, "iyi beslenmiş bir yan sürüngen, duygulan gelişmemiş, insancıl ilişkileri 
yok$uUaşmış, uzman yöneticilerte beşikten mezara kadar denetlenen bir kuk
la"dlI ve kapitalist toplumda "tüm muhalefet güçleri sınlIlanmış, kandırılmış 
ya da sistem tarafından emiImiştir." Bu denli umutsuzdur Marcuse ve umut
suzlulu gerçekte çiaiimekte olan kapitalist toplumu fetişleştirmesinden, yü. 
celtmesinden ötürüdür. 

Kapitalist toplumun fetişleştirilmesi ve burjuvazinin herşeye kadir gö. 
rülmesi, sonuçta kapitaliimin yadsıması olan sosyalizmin, dünya sosyalist sis
.teminde somutlanmış biçimiyle reddedilmesini ve işçi sınıfına ve onun parti
lerine olan inançsızlıeı da birlikte getinnektedir. Dotal olarak Marcuse'nin ka. 
fasında kapitalist toplumun nasıl dönüştürüleceeine, nasıl yıkılaealına ilişkin 
somut bir fikir olmadılı gibi, Marcuse, kapitalizmin hangi güç tarafından yıkı. 
lacalına ilişkin olarak da ters yerleri işaret etmektedir. 

Woddis kitabının ilk bölümlerinde Marcuse'nin görüşlerini aynntılı bir 
biçimde sergilemeye özel bir çaba harcamış. Sonuçta onun devrimde sınıfsal 
güçlerin rolüne ilişkin görüşlerini şöyle özetliyor: 

"1.  Işçi sınıfının çolunlulu bir emekçi aristokrasisı Olmuş, sistemle 
'bütünleşmiş', edilgin, tutucu ve hatta karşı devrimci olmuştur. Kazanabilecek 
olanlar genç işçiler ile yeni teknik kadrolardır. 

2. Metropollerdeki belirleyici yeni muhalefet (a) 'dışardakiler', işsizler 
ve çalışmayacak olanlar, zenciler ve baskı altındaki öteki azınlıklann (b) ya. 
pılması gereken delişikliklerin niteliline ilişkin yaratıcı gücü ve birikimi içle
rinde taşayan öpenciler ve aydınlarta ittifak içinde hareket etmelerinden 
oluşmaktadır. Bu güçlerin zorunlu proleter müttefiki (c) üçüncü Dünyanın sö. 
mürülen kitleleridir." 

Runlann ardında Jack Woddis, Marcuse'nin geleneksel mücadele yöntem
lerine ilişkin görüşlerini de özetliyor. Marcuse'ye göre "grevler, hatta siyasal 
grevler bile yarartılıklarını yitirmişlerdir. Sendikalar büyük iş çevreleri ile iş
birliAi yapmaktadırlar ve kapitalist yönetim makinesinin bir parçası Qlmuşlar
dır. Komünist partiler bile düzenin bir parçası olarak düşünülmektedir. On yıl. 
lar, hatta yüzyıllar boyunca süren mücadelelerle işçi sınıfının kazandılı tüm 
demokratik haldar, yararlı olmakt.an da öteye, gerçekte bir u�ursuzluk ve bir 
hile, status quoyu benimsemeleri için işçileri tuzata düşürecek bir yol sayıı. 
maktadır." 

öGRENCiLER VE DEVRiMCi HAREKET 

Woddis'in kitabında Marcuse'nin görüşlerinin sergilenmesinin hemen ar. 
dından onun görüşlerinin aynntılı bjr biçimde eleştirisine geçiliyor. Woddis 
daha başlangıçta Marx'ın ötretisindeki temel ögeyi, "sosyalist toplumun ku. 
rucusu olarak proletaryanın tarihsel rolünün ortaya çıkanlmasını" hatırlatmak 
zorunda kalıyor. Bu zorunlu hatırlatmadan sonra gençli�in devrimci hareket 
içindeki rolüne deliniyor. öA:rencilerin devrime önemli ölçüde katkıda bulun. 
malarının yeni bir olgu olmadıemı, ancak başlıca kapitalist ülkelerde öerenci. 
lerin politikada oynadıklan roldede belirli deA:işikliklerin oldueunu belirtiyor. 
Şunları şöylüyor Woddis: "Başlıca kapitalist ülkelerdeki üretken güçlerin bü. 
yümesi ile bilimsel teknOlojik devrimin gelişmesi, yüksek ökrenimin gerek öl
çe�inde, gerek işlevinde çok büyük etki yapmıştır . . .  Bunun sonucu, öA'renci 
sayısında önemli ölçüde bir artış ve aynı zamanda toplumsal bileşiminde de 
deAişikJik olmuştur." 

. öerencilerin "üniversitenin büyük iş çevreleri ile askerleri birleştiren 
levıne karşı başkaldırmaları" giderek onlan yalnızca üniversite sorunlanna 
karşı de�i1. başlıca siyasal konulara karşı da duyarlı yapmaktadır. öfrencıler, 
savaşa, ırk ayrımına, faşizme karşı çıkmaktadırlar. Woddis şunları söylemek. 

tedir: "öerencilerin devrimci harekete bireysel olarak delil de, giderek büyü. 
yen bir kitle eliliminin parçası olarak yöneldikJeri gerçeli, devrim adına sade. 
ce sevinçle karşılanacak önemli bir zaferdir. qu süreç içinde, ölrencilerin ken· 
dileri ile birlikte, genellikle yeterince işlenmemiş çeşitli düşünleri de devrimci 
harekete getirmeleri çok doealdıı ... Sınıf kökenleri kanşıktır; bundan ötürü, 
delişik toplumsal sınınarın ve geldikleri çevrenin çelişen görüşlerini, mekanik 
ve dolrudan de�il, devrim sorununa yaklaşımlan ile bazen dolaylı olarak ya
mUamaktadırlar. " 

Devrimde işçi sınıfının rolünün küçüıtüimeye çalışılması, Marcuse ve 
benzerlerinde ölrencilere ya da başka kesimlere öncü rolünün yakıştınlması 
sonucunu birlikte getirmektedir. Troçkistler, maocular ve di�er goşist akımlar 
gibi Marcuse de, üni"ersiteyi "zincirin en zayıf halkası" olarak gösterme çaba. 
sındadır. Bunun sonucunda da .tüm kapitalist sistem yıkıhncaya kadar fabrika· 
ların peşpeşe 'kurtarılma'sı' için işçileri esinleyecek üni"ersitelerdeki 'kızıl i,is
ler'in kurulması önerileri gelmektedir. Bu tür, ciddiyetle ve sınıf mücadelesi ile 
en ufak ilişkisi bulunmayan öneriler peşisıra keskinIili, aşınıltı ve terörizmi 
birlikte getirmektedir. Woddis bu konuda şöyle demektedir: "Ileriye yönelik 
önemli bir adımı temsil eden güncel ilerlemeler elde etmekten uzak olan bu 
aşırı solcular, otorite ile çatışmanın ölçe�ini genişleteeeli ve öfrencilerin ço
lu"lulunu şiddete dayanmaları gerektiline inandıracalı umuduyla 'hesapıaş. 
ma'nın ardında klŞklItıcl eylemlerle.yetkilileri, genel olarak öfrenci kitlesine 
karşı daha şiddetli YOnlemıer kUllanmaya itmektedirler. Do�allıkla, bu tür 
taktiklerin tehlikesi bir bütün olarak ölrenci hareketinin, her birinin ötekini, 
sloganlannın aşınlf1:1 ve eylemlerinin şiddeti ile 'geride brrakmaya çalıştılı, ra. 
kip sol gruplann futbol maçına dönüştÜl'ebilmesidir. Bu, birlilin bozulması, 
yenilgi ve düş kırıklılı sonucunu verebilir; genellikle de vermektedir. Aynı za
manda, sal kanada 'düzen'in savunulması adına öne geçmez, Jlımlı reformcu. 
lara da kendilerini yegane 'gerçekçi ve makul' seçenek olarak göstermek için 
bir özür sallar." 

ANTi-KOMÜNizMiN BiR BAŞKA TÜRÜ 

Woddis, Marcuse'nin diA:er bir yanılgısını ele alıyor. Lenin tarafından bi. 
rer I'savaş okulu" olarak nitelenen grevlerin önde gelen kapitalist ülkelerde 
önemli boyutlara vardılını ve bunun Fransa'da 1968 yılında 9 milyon işçinin 
katıldı�ı genel grev ile doruluna ulaştı�ını hatırlatıyor. Bunun ardında da 
1968 yılında Fransa'da süregelen olayların aynntıh bir çözümlemesini yapıyor. 
Bunca işçinin militanca genel greve katılmasının, örnelin Marcuse'nin söyledi. 
ii gibi anarşist ölrenci lideri eohn Bendifin çalrısıyla delil, FKp'nin çatrı. 
sıyla oldulunu belirtiyor. Yıllardır tüm goşistakımlar tarafından "tarihsel an"ı 
deeerlendiremeyerek, silahlı mücadeleden kaçtılı için suçlanan FKP'nin han. 
gi somut koşullann çözümlemesini yaparak, nasıl bir sorumlulukla hareket et
tilini açıklıyor: FKP 1968 olaylannda "1965 yılında, askeri öndertere karşı 
sonuçsuz kalan bir darbeden sonra, en azından yarım milyon komünistin ve 
başkalarının öldürüJdü�ü Endonezya felaketinin yinelenmesini önlemiştir". 
öte yandan 1 968 genel grevinde yalnlZca FKP yüzlerce yeni üye kazanmakla 
kalmamış, CGT (Genel Iş Konfederasyonu) 400.000'e yakın üye kazanmıştır. 

Fanon, Debray ve Marcuse "özgün" düşüncelerinde ne kadar farklılıklar 
gösterirlerse göstersinler, temel bir noktada birleşmekledir. Woddis'in dediti 
gibi Fanon, Debray ve Marcuse işçileri devrime kazanmakla ilgilenmemekte
dirIer. Tersine, proletaryayı yadsımakta ve ölrencilere, aydınlara, köylülere ve 
lumpenproletaryaya aynı şeyi yapmalan için çaerıda bulunmaktadıriar. 

Woddis'in şu sözlerine katılmamak olanaksız: "Faron, Debray ve Mar. 
cuse, sınıf mücadelesinde ve devrimci kitle hareketinde elitilmemiş olanlara 
daha radikal, daha militan, hatta daha devrimci görünebilirler; ama 'soJ'un an. 
ti.k�münist görüşü, geleneksel 'sa�'ın anti·komünizminden daha ilerici de�il
dir." Bu sözler hiç kuşkusuz sosyal·demokrasi için de geçerlidir. 
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SABAICI, 
YABAICI SER AYE iLE 
BAGLARIII ODCLEIDiRiYO 

TÜRKIYE VE BATI AVRUPA TEKELCI SERMAYESININ 
IKI BÜYÜK ISMI, SABANCı VE PHILIPS TÜRKIYE'DE OR
TAKlıK KURDULAR. BIRI GENIŞLEME, DICERI DıŞA 
AÇıLMA IHTIYACıNDA OLAN IKI ·SERMAYE GRUBU, PHI
L1PS'IN . %  25 HISSESININ AK BANK TARAFINDAN SATıN 
ALINMASI ILE, ISTEDIKLERINI GERÇEKLEŞTIRDILER. 
BUNDAN SONRA YAPILM'AK YATıRıMLARDA ISE IKI TA
RAFıN PAYLARı YARIYARıYA OLACAK. 

Philips'i tanımayan olabilir mi? Tür
kiye'de de faaliyette bulunan, Batı'nın 
güçlü tekellerinden biri. Ilk kez 1930 yı
lında Türkiye'de bir bayilik açarak faali
yete ba.şlıyor. O dönemde Türkiye'de 
Philips, Avrupa'da imal edilen cihazları 
ithal edip satıyordu. 

PHILIps GELIŞIYOR 

Demokrat Parti iktidarının yabancı 
sermaye kanunu Philips'e de gelişme 
yollarını açtı. Sözü edilen yasa sonucun
da Philips 1 954 yılında ilk kez Levent'te 
bir fabrika kurdu. 

Bugün Philips Türkiye'de iki anonim 
şirket halinde faaliyetini sli"dürüyor. 

Bunlardan biri 30 milyon sermayeli 
Türk Philips Sanayii Anonim Şirketi. 
Diğeri ise'40 milyon sermayeli Türk Phi· 
lips Ticaret Anonim Şirketi. Şirketlerde 
toplam sermayenin % 98'i Philips'e ait. 
Bunun dışında bir iki yerli ortak var. Şir
ketin 1976 cirosunun 1 milyar TL. oldu
ğu söyleniyor. Bu konuda yine de perso
nelin bile kesin bir bilgisi yok. 

AHT APOTUN KOLLARı 

Türk Philip, TAŞ., Türk Philip, Sa
nayii A.Ş.'nin ürettiği malları pazarlıyor. 
Böylece şirket sanayi ve ticari karı bera· 
berce gerçekıeştiriyor; Ticaret şirketinin 
Türkiye'de yaklaşık olarak 1000 kadar 
bayisi bulunuyor. 

Türk Philip, Sanayii A.Ş.'ne bağlı ola
rak Türkiye'de faaliyet gösteren fabrika-

, lar şunlar: 
aL Levent elektronik fabrikası: Tele

vizyon, raıdyo, teyp, pikap, traş makine
si vb. üretiyor. Bu fabrikada 800 işçi ça· 
lışıyor. 

bL izmit ampul ve floresan fabrikası. 
c) Yine izmit'teki Birleşik Ampul 

Sanayii Ticaret Anonim Şirketi'ne (BAS
TAŞ) de ortak bulunuyor Philip,. Bu iş
yeri de ampul ve floresan üretiyor. Or
taklardan bir diğeri ise Tekfen. 

d) Philips'in bir başka ortaklığı, Ka· 
ğıthane'de kurulu Ev Cihazları Sanayii 
Ticaret Anonim Şirketi (ESTAŞ). Bu 
şirketin ortaklarından bir diğeri de bir 
ıspanyol yahudisi olan Alberto Penhas. 
Burada en fazla hisse Bay Penhas'ın. 
Burada, .buzdolabı, çamaşır makinesi, 
elektrik süpürgesi imal ediliyor. 

DAHA ÇOK KAR ıÇIN 

Philips, bütün bu fabrikalardaki üreti· 
mi, yabancı sermaye kanununa göre yü· 
rütüyor. Mevcut binalar tam kapasite ile 
dolu bulunuyor. Bir başka deyişle, üre
tim hacmini artırabilmek, örneğin yeni 
bir bina yapabilmek için DPT'nin ve hü· 
kümetin onayının alınması gerek. 

Örneğin "elektronik componenı" fab
rikası için arsa bile satın alınmış bulunu
yor. Ancak bu yatırım için gerekli onay 
yıllardır bekliyor. 

Bir başka örnek de şu: Elektrik kesil· 
melerinde kullanılmak üzere ızmit fabri
kası için getirilen jeneratörler, Levent 
fabrikasında monte edilmiştir. Resmen 

onay almayı mümkün görmeyen Philips 
yetkilileri, bu jeneratörü onaysız olarak 
Levent'teki fabrikaya kurmuşlardır. 

ÇÖZÜM YOLU ARANıYOR 

Özetle, daha çok kar amacı ile ek ya· 
tırımlara yönelmek isteyen Philips'in 
önünde bazı engeller bulunmaktadır. 

Bu tıkanmayı aşmak gere'kmektedir. 
Bunun için çeşitli yollar düşünülüyor. 
1976 yılı baharında tıkanıklığı aşma ko
nusunda Philips genel bir değerlendirme 
raporu hazırlatıyor. 

Rapor ki ne rapor. Türkiye'nin genel 
politik ve ekonomik durumundan tutun 
da Sabancl·Koç karşılaştırmasına kadar 
herşey var içinde. Sabancı·Koç karşılaş. 
tırmasının özel bir anlam ve önemi var
dır Philips için. 

Rapor, Sabancı'yı kendi açısından 
"olumlu" değerlendiriyor. Çünkü, kredi 
olanakları açısından Sabancı'nın bir ban· 
kaya hakim olması başlı başına bir un· 
surdur. üstel ik Sabancı'nın elektronik 
dalında herhangi bir kuruluşu da yoktur. 
üstelik de Sabancı sermayesi hızla geliş. 
mektedir. 

Bunlara karşılık Koç'un denetiminde 
banka yoktur. Arçelik ve Beko gibi Phi. 
lips'in alanına giren kuruluşları da vardır 
Koç'u�. Koç'la yapılacak bir işbirliği 
sonucunda, Philips'in Arçelik'ten sonra 
ikinci plana atılması tehlikesi de vardır. 

METROPOLDEN CEV AP 
GELIYOR 

Rapor, bu içeriği ile Hollanda'ya, Phi
lips merkezine gönderiliyor. 

Hollanda'dan Sabancı ile işbirliği ko· 
nusunda olumlu cevap alındıktan sonra 
iki kuruluş arasında ilk temaslar başlı· 
yor. Bu temaslar sonucunda Akbank'ın 

Philips'in % 25 hissesini satın alacağı ha· 
berleri yaygınlaşıyor. Philips bunu, bir 
yazı ile kendi personeline de duyuruyor. 

Philips'in Hollanda'daki merkez yö· 
neticilerinden J.J. Spijkerkan ve R. C. 
Spinosa Catıela Istanbul'a geliyorlar. 
Görüşmeler 5 Nisan'da Hilton'da, 6 Ni
san'da Emirgan'da bir köşkte yapılıyor. 
Görüşmeler, anlaşma ile sonuçlanıyor. 

Varılan anlaşma sonucunda, Akbank, 
mevcut Philips hisselerinin % 25'ini satın 
alacak. Bundan sonraki yatırımlarda ise 
katılım payları yarıyarıya olacak. En üst 
yönecim kademelerinde yapılan bu an· 
laşmanın kimseye duyurulmaması için 
özel bir çaba gösterilmektedir. Philips 
personelinin dahi durumdan haberi yok· 
tur. 

BÜYÜK BALIK, KÜÇÜK BALIK 

Daha önce sözü edilen ESTAŞ şirke· 
tinin Alberto Penhas'a ait hisseleri de 
Sabancı ve Philips tarafından satın alını· 
yor. Böylece daha işin başında bir hisse· 
dara yol gösterilmiş oluyor. 

5 Nisan 1977 Salı günü Hilton'da saat 
19.30·20.30 arasında verilen bir kokteyl· 
de Philips Genel Müd.ı: i1 Rijneveld ve 
Hollanda'dan gelen yöneticiler Spijker· 
man ve Caııela Sabancı ile görüşüp ilk 
"büyük" adımı aııyorlar. Daha sonra, 
Emirgan'da Rijenveld'in köşkünde pekiş
tirilen bu adımla Türkiye ıekelci büyük. 
sermayesi, batının en güçlü bir başka te· 
keli ile ortaklık anlaşmasını kutluyor. 

Şimdi sormak gerek: Yabancı serma· 
ye ile işbirliği içinde olan, Türkiye'nin 
ıekelci sermayesi mi, yoksa başkaları mı? 
Türkiye'nin dışa bagımlı çJrpık sanayi· 
leşme sürecini ortaya konan "engelleri" 
bu yöntemlerle dılayarak hızlandıranlar 
tekelci sermayenin çeşitli kesimleri mı, 
yoksa başkaları, örneğin "vurguncu tüc· 
cariar" mı? 
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