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1976 yılında Milliyet Holding adı altında yeni bir şirket kuran Milliyet 
Gazetesi patronları ve "Durum"cusu Abdi Mtiıif ıpekçi, yeni şirketlerinin ser
mayesini 27 AraJık tarihinde Istanbul Asliye I. Ticaret Mahkemesinde SOO bin 
liradan 80 milyon liraya çıkardı. 

Sermayenin arttır,la" bölümüne, Milliyet Patronu Ereliment Karacan, 75 
milyon 520 bin lira, Abdi MiXtif ıpekçi 1 milvon 904 bin 600 lira, Hasan Nu
rettin Demirkol 1 milyon 583 bin 600 lira, Ali Kar.ııcan da 470 bin 800 Iirayla 
katıldı. Ilk b�IŞt:al "Anayasanın teşebbijs hiiTiyetine uygun" bir girişim oıa
rak gösterilen bu sermaye arttırımı. aynı Mahkemenin bir başka karanndaki 
görüşüne ve Yargıtay'ın onayına aykırı bir biçimde gerçekleştirildi. 

Önce, SOO bin lirayla kurulClı" şirketin sermayesinin arttırılması için ya
pılan başvuruda, sermayenin arnırıla" bölümüne karşılık olarak da Milliyet 
Gazetecilik Anonim Şirketi'nin hisse senetleri gösterildi. 

Milliyet Gazetecilik A.Ş.'nin her biri SOO lira yazılı değeri olan hisse se· 
netleri Holdingin sermayesine katılırken 21 bin 400 lira olarak değerlendirildi. 
Yani Milliyet Gazetesi'nin her hisse senedi 20 bin 900 lira değer kazanmıştı. 
Böylece, Or. Orhan Gönen, Melih Temizyii"ek ve Coşkun özaydın'dan oluşan 
Istanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesi de, 27 Aralık 1976 tarihli bilirkişi rapo· 
runu esas alarak aynı gün, şirketin sermaye antırımının yasalara uygun oldu· 
juna karar verdi. Daha önce 21 Aralık 1976 tarihinde de Ticaret Bakanlığı ta· 
rafından onaylanan sermaye amırımı 30 Aralık 1976 gi.i"ılü Ticaret Sicili Ga· 
zetesi'nin 16. sayfasında yayımlanarak kesinleşti. 

Aynı 1971 �'ılında aldığı ve daha sonra Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları tarafından da incelemelerde esas alınan kararında ise bir Hol. 
ding'in sermayesi olarak iki şirketin hisse senetlerinin bilirkişilerce ölçÜıen de
ğerinin esas alınamayacağı ifade edilmişti. 

Kararda: 
"Holding sermayesi olarak vazedilen hisse senetlerinin değeri ve değere 

mesnet teşkil eden ihtiyatJ�r ye 1970 karının dağıtılmaması yoluyla ve Hol
ding Şirket umumi heyetinin iradesi dışında (A) ve (B) Anonim Şirketlerinin 
umumi heyetinin iradesi ile indirilebileceğinden Holding Şirketin sermayesi 
muayyen değil mütedavil olacaktır." denmekte ve daha sonra, herhangi bir 
şirketin hisse senetleri"in bilirkişi tarafından değerlendirilerek bir Holding'i" 
sermayesine esas olarak hesaplanmasının esas sermayeyi "uafa uğratacağı"na 
dikkat çekilmektedir. 

Mahkeme, Holdingin sermayesi için gösterilen hisse senetlerini" ait ol
duğu şirketlerin ileride zarar etmeleri halinde ihtiyatlarının ve karşılıklarının 
azahılabileceğini, bu durumda da sermayenin muayyen olma özelliğini kaybe
deceği görüşünde olduğunu kararında belirtmiştir. 

Milliyet Holding'in Milliyet Gazetecilik A.Ş.'nin hisse senetlerini karşı· 
lık olarak göstererek yaptığı sermaye arttırımını onaylayan Istanbul Asliye 1. 
Ticaret Mahkemesi, 1971 yılındaki kararında ise şu sonuca varmıştır: 

"Açıklanan gerekçe ile 50.()(X).()(X) lira değerinde gayrı muhtehavvil ku· 
ruluş anında şirket.memalikine uygun, sabit ve devamlı ciddi bir sermayenin 
vazedilmediği neticesine varıldığından A.Ş.'roln kuruluşunun taSdikine dair ta
lebinin reddedilmesi gerekmiştir." 

Ne değişmiştir hukukta, 1971 yılından sonf3. da 1976 yılının son günle· 
rinde benzeri bir durumda Milliyet Holding sermaye amırımı onaylanmıştır? 
Ortaklar bunu daha iyi bilirler herhaJde. 
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KAPAK: CAC;OAŞ""GRAr:IK 

YALÇIN KVÇVK 

Emperyalizm, kapitalizmin en ileri aşıması. Biliniyor. Iki nameb bili· 
niyor_ Birincisi, emperyalist aşamacb. çelişkils- yolumaşıyor ye dQlümleniyor_ 
Ikincisi, emperyalist a.şamada çelişkiler yoiunlaşıp düiW'nlendiği için, a.çık· 
Iıklar daha da netleşiyor. Birlik ye a.ynlık noktalm göz ahcı bir nedikle oruya. 
çıkıyor. Işçi sınıfı mücadelesini sirdi;en bilimsel sosyolistime demokndM 
arasında birleştirici ye ayırtcı çizgiler billurlaşıyor. Bu billw1qma üecinde 
burjuvazinin ilericiliğini ye bu anlamda demokrat olma özellllini yitirmesi en 
ön plana çıkıyor. Ilericililini ve demokrat niteliiini yitiren burjuvazi, işçi Si· 
mfı mücadelesini üdii"en bilimsel sosyalistler bdar demokradara ca zulüm 
ediyor. Demokratları da. ölüme ye hapse mahkum ediyor. Tniye'de de. DWı 
olduAu gibi bugün de. 

Emperyalist aşamanın bu özelliği, bu somut nesnelliii, ilk �IŞta bir
karışıklığı d. beraberinde getiriyor. Kilrışıklık. çelişkilerin yotu�ıp diijiilm
lenmesinden ileri geliyor. Toplumsal ya.pıdJ.ki sınıfsal, siyual ve ekonomik Id. 
litlenmeden ileri geliyor. Ancak bu kM'ışıklık yıJnlZca. toplumu( seliıimin dış 
görunüşünde kalıyor. Toplumsal gelişmenin özi.i"ıde ise.büyiJ( bir açdtlık oru· 
ya çıkıyor. Bu açıklık şu: Türkiye'de burjuvazinin zulmüne uir.una.k, bwjuva
zinin cellatlarının eliyle ölü� gitmek, burjuvazinin prdiya.nlan rrwifetiyle 
zindanlara düşmek, bilimsd sosyalist olmak anlı.mına gelmiyor. Kesinlikle bu 
anlama gelmiyor. Çi.i"ıkü, em�list aşamada. burjuvazi, demokndua ve de
mokrasi mücadelesi verenls-e de tatwnmül edemiyor. 

Burjuvazinin zulmüne uğrillTlilk, bilimsel sosyalist oIımnın a.yncı özelli· 
ği değiL. Burjuvazinin zulmüne uğr.ımanın ayrıC! bir nitelili oInwl, urihin 
çok gerilerinde kaldı. 

Ancak böyle bir açıklığın ortaya çıkması, burjuvazinin zulmlinli1 belir· 
leyici niteliğini yitirmesi, demokratların işlev ye saygınlıklarını da. yitirdlkleri 
anlamına gelmiyor. Tam tersine. Emperyalist aşamada., ıosy.ılizm mücadele· 
sinde demokratların işlevls-i ve saygınlıkiMI dJ.ha ca önem kaıanıyor. YaJmz, 
bu önem kazanma sired de kendiliğinden oluşmuyor. En J.ZlndJ.n iki koşul 
var. Birincisi, burjuvazinin zulmüne uir.ıyan demokndarın, kendilerine oIJ.n 
saygınlıkl..,.ını yitirmemesi. Kendi kendisine saygı duymayma.n kimse saygı 
duymJ.Z. Ikincisi, burjuvazinin zulmWıe uğrayan demokra.tlann tuurtı demok
rat çizgilerini sii"dii"mesi. Kendi kendisini reddedenler, toplumun demokntik. 
leştirilmesi mücadelesinde ciddi bir işleve sahip oIı.mu. 

Bur.ıya kadiV söylenenleri özellikle 12 Mart zulmWıiiı IŞllında ele a.hp 
somutlaştırımk mümkün. 12 Mart zulmünden, bilimsel sosy.ıJistJerin yu1lndı. 
demokratlar da geçti. fakat bugWı öyle görüıüyor ki 12 Mart zulmü bir çok 
demokratın üzerinden silip süpii"erek geçti. 12 Man zulmü ile birtikte birçok 
demokrat, büyük bir yılgınlığa düştü. Bir yandan, kendi demoknt çizgilerini 
reddettiler. Diğer yandan, kendilerine olan gygılarını yitirdiler. Bir burjuV<l. 
partisi olan Halk Partisi'nin yörüngesine girerek, burjuvazi ile göbek b�ı oluş. 
turdular. Bu göbek bağı tüm gelişmelere ve bu arada yJ.kında yapılacak olan 
seçimlere bakış açılarını da belirliyor. Bu bakış açısı ile kendi ydgınlıkbrını 
yığınlara aşılamaya çalışıyorlar. üstelik, demokrat çizgilerini yitirmiş olduk
ları halde, yılgınlıklarını sosyalizm adına yaymaya çalışıyoriM. BurjuVilzinin 
zulmüne uğramış olmamn getirdiği birikimle, demokr.ıt kütleleri burjuvazinin 
peşine takmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sosyalizm bir yana, sosyalist 
mücadelenin ayrılmaz bir parçası olan bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine 
zarar veriyorlar. 

Böyle bir tutumun tutarlı demokrat olma ile kesinlikle bağdaşmayaQ
ğını belirtmek gerek. Böyle bir tutumun giderek, burjuvazi ile daha açık ve 
doğrudan bağlantılaf3. yol açacağını hatırlatmak gerek. Hatırlamak istemeyen
leri, çok yakın tarihin kesinlikle mahkum edeceğinde kimsenin kuşkusu olma
malı. 

Burjuvazinin zulmüne uğramak, bilimsel sosyalist olmanın ayıncı özelli
ği değiL. Emperyalist aşama.da onaya çıkan ve bugün Tii'kiye'nin somutunda 
güncelliğini koruyan açıklıkların birincisi, bu. Ikincisi de var. Burjuva hükü
metlerini silah zoruyla devirmeye çalışmak da biliMSel sosyalist olmanın ayırı
ci özelliği sayılmıyor. Emperyalist aşamada. burjuvazinin ilericiliğini ve de
mokratlığını yitirmiş olması, Lenin'in deyimi ile "devrimci demokratlar"ı sah
neye çıkarıyor. özellikle kilçük burjuvalar arasında. Yalnız emperyaJizm ap. 
masında ve burjuva demokratik devrimini büyük ölçüde tamamlamış toplum-
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litlenmeden ileri geliyor. Ancak bu kM'ışıklık yıJnlZca. 
görunüşünde kalıyor. Toplumsal gelişmenin özi.i"ıde 
ya çıkıyor. Bu açıklık şu: Türkiye'de burjuvazinin zulmüne 
zinin cellatlarının eliyle ölü� gitmek, burjuvazinin 
zindanlara düşmek, bilimsd sosyalist olmak anlı.mına 
anlama gelmiyor. Çi.i"ıkü, em�list aşamada. burjuvazi, demokndua 
mokrasi mücadelesi verenls-e de tatwnmül edemiyor. 

Burjuvazinin zulmüne uğrillTliluğrillTliluğr k, bilimsel sosyalist 
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bu önem kazanma sired de kendiliğinden oluşmuyor. 
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reddettiler. Diğer yandan, kendilerine olan olan gygılarını 
partisi olan Halk Partisi'nin yörüngesine girerek, 
turdular. Bu göbek bağı tüm gelişmelere ve bu arada 
seçimlere bakış açılarını da belirliyor. Bu bakış 
yığınlara aşılamaya çalışıyorlar. üstelik, demokrat 
ları halde, yılgınlıklarını sosyalizm adına yaymaya 
zulmüne uğramış olmamn getirdiği birikimle, demokr.ıt 
peşine takmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
mücadelenin ayrılmaz bir parçası olan bağımsızlık 
zarar veriyorlar. 

Böyle bir tutumun tutarlı demokrat olma 
ğını belirtmek gerek. Böyle bir tutumun tutumun giderek, 
doğrudan bağlantılaf3. yol açacağını açacağını hatırlatmak hatırlatmak 
leri, çok yakın tarihin kesinlikle mahkum mahkum edeceğinde 
malı. 

Burjuvazinin zulmüne uğramak, bilimsel sosyalist 
ği değiL. Emperyalist aşama.da onaya çıkan ve bugün 
güncelliğini koruyan açıklıkların birincisi, bu. Ikincisi 
metlerini silah zoruyla devirmeye çalışmak da biliMSel 
ci özelliği sayılmıyor. Emperyalist aşamada. burjuvazinin 
mokratlığını yitirmiş olması, Lenin'in deyimi ile 
neye çıkarıyor. özellikle kilçük burjuvalar arasında. 
masında ve burjuva demokratik devrimini büyük 
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larda, küçük burjuva grupların silahlı yolla burjuva hükümetlerini değiştirme 
girişimlerini, sosyalist devrimden ayırmak gerekiyor. Kesinkes ayırmak gereki-
yor. 

Birçok bakımdan ayırmak gerekiyor. Bir kez burjuvazinin terörünün 
karşısına grup ya da bireysel terörü çıkarmanın bilimsel sosyalizmle bağdaşır 
hiç bir yanı yok. Bilimsel sosyalistler, burjuvazinin terörünün karşısına, işçi sı
nıfı ve müttefiklerin;" birikmiş ve örgütlü şiddetini çıkarırıar. ikincısi, bilimsel 
sosyalistlerin en büyük ve baş silahı, işçi sınıfı ve müttefikleri içinde kök salan 
ve gittikçe köklerini derinlere doğru genişleten partisidir. Bilimsel sosyalistle
rin en büyük ve baş silahı budur. 8u silah olmadıkça, bu silah kabul edilme
dikçe başka hiç bir silah hedefine ul�maz. Başka hiç bir silah başarı sağlaya
mu. Başka hiç bir silah. sömürücü sınıftarın egemenliğine son veremez. 

Bu söylenenleri dünya işçi sınrfı mücadeleleri tarihinin ışığında ele al
mak gerekli. Aynı zamanda mümki.iı. Bolşevik Parti'nin doğuşundan önce de 
gelişmesinin ilk yıllarında da "sosyalist hareket" adına grup ya da bireysel te· 
rörü silah olarak kullanan narodnikler egemendi. Bilimsel sosyalist parti, bun· 
lara karşı amansız bir mücadele verdi. Bu mücadele, sosyalizmle uzaktan ya· 
kından ilgisi olan herkesin bilgi haznesi içinde. ÖYle olması gerekli. Bu yüzden 
tekrarlanması gerekli değiL. Bu mücadeleyi bilimsel sosyalistler kazandılar. Na
sıl kazandılar? Burada bugün için giiıcel ve açıklayıcı olan bir nokta var. Le
nin, Bolşevik Parti'nin kuruluşuna yol açan Ne yapmaM ,dlı çalışmasında bu 
noktayı şöyle açıklıyor: "Legal marksistlerle birleşme, Rusya Sosyal Demok
ratlarının (bolşeviklerin) kendi yollarında ilerlerken yaptıkJarı ilk gerçekten 
siyasal ittifak oldu. Bu ittifak .sayesinde, Narodnizme karşı, şaşırtıcı ölçüde 
hızlı bir zafer sağlandı ve (vulgarize biçimde olsa da) marksist düşünceler çok 
yaygınlaştı." (Lenin,Seçme Yapıtlar, Sayfa 110, Ingilizce) 

"Legal Marksist" kategorisinin legal ya da iIIegal parti anlayışı ile bir il
gisi yok. Legal Marksistler, işçi sınıfının sayıca büyümesine öncelik veriyorlar. 
Sayıca büyüme, iretici güçlerin yükselmesi ile ilgili. Bu ise kapitalizmin var ol
ması ve gelişmesi ile bağlantılı. Rusya Sosyal Demokrat Işçi Partisi, narodniz-

. me karşı bu tezleri de kullandı. "Legal Marksistler", Rusya Sosyal Demokrat 
Işçi Partisi içinde bu tezlerin yayılmasına ve narodnizmin mahkum edilmesine 
yardım ettiler. Ancak bu mücadele içinde işçi sınrfının politik mücadelesini 
unuttular. Bir yandan, kapitalizmin gelişmesine ö\1:ü düzdUler. Diğer yandan 
işçi smrfının iktidara yirüyen politik mücadelesini tümden yadsıyıp, burjuva
zinin liberal olduğunu yaymaya başladılar. Sonunda, menşevizme dönüştüler. 
Ekim Devrim'inde'.karşı de...,.im kampındaki yerlerini aldılar. Ekim Devrimi 
ise giderek sosyalist revolÜ5yonerlere dönüşen eski Narodnizmin "sol kanadı" 
ile işbirliğini gerçekleştirdi. 

Tirkiye Işçi Partisi'nin tarihinde de benzer bir dönem geride bırakıldı. 
Milli Demokratik De...,.im tezi adı altında, bir yandan grup ya da bireysel ter� 
re pirim veren; diğer yandan, de...,.imi kUçük burjuva kökenli askerlerin öncülü
ğii'le de...,.etmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verildi. Bu mücadeleyi 
veren T16kiye Işçi Partisi içinde işçi sınrfının iktidara yli-üyen siyasal mücade
lesini. kapitalizmin gelişme sürecinin arkasına atanlar da yer aldı. Kapitaliz· 
min gelişmesi ile birlikte düşledikleri "liberal burjuva" OlUmda rahat ve umut· 
suz bir mücadele perspektifini tercih edenler de bulundu. 12 Mart bunlar için 
de şok etkisi yaptı. Düş kırıklıkları ve yılgınlıkları sıkıyönetim mahkemeleri 
önündeki savunmalarına yansıdı. Tirkiye Işçi Partisi'"in yeniden kurulması ile 
işçi sınıfı mücadelesinden istifaları tescil edildi. Bunlar da Halk Partisi'nin 
uzak eteklerindeki yerlerini aldılar. Halk Partisi aracılığıyla burjuvaziye kapı
laM1ak için önemli bir adım attılar. 

Burjuvazinin Halk Partisi aracılığı ile bütün yılgınlara, sosyalist hareket 

ve demokrat akım içindeki geçmişlerini reddedenlerin hepsine ihtivacı var. 
Burjuvazinin, sosyalist hareketle diyalogdan yoksun ve tabanındaki demokrat
ları baskı altına alan bir Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bu ihtiyacın temelinde bir 
hükümet almaşığı, kendi öz partisine alternatif bir hükümet olasılığı önemli 
bir yer tutmuyor. Önemli yer, Halk Partisi'nin Türkiye'deki ilerici ve demok. 
rat potansiyelin içini boşaltmaktaki ve ilerici örgütleri gerileterek burjuvazinin 
peşi'-- takmadaki tarihsel işlevi ve yeteneği ile ilgili. 

Halk Partisi, bu işlev ve yeteneğini son iki yıl içinde açıkça kanıtladı. 
Bu kanıta bir tek örnek bile yeterli: DiSK üst yönetimi ile kurulan ilişki. Halk 
Partisi, DISK üst yönetimi ile ilişki kurmaya başladıktan sonra, DiSK'in kuru
luş ilkelerinden sapma süreci başladı. "Gizli bir sarı sendika" olma yönünde 
adımlar atıldı. DISK'e bağlı, daha açık bir deyişle DiSK üst yönetimine bağlı 
olan ve zorba yöntemlerle bu bağlılığı sürdürebilen sendikalar, toplu sözleşme 
masalarında işçiyi satmaya başladılar. Hergün bir yeni örnekle satışlarını sür
dirÜYorlar. Böylece işçi sınıfını ilerici sendikal hareketinden yoksun ediyor
lar. Halk Partisi muhalefette iken bu işlevi yerine getiriyor. Muhalefette iken 
yaptıkları, bir hükümet olasılığında yapabileceklerine ışık tutuyor. 

Bu ışığın önemli ve büyük ölçüde aydınlatıcı bir ışık olduğunu kabul et
mek gerek. Cinayetlerin durdurulması da dahil, olası bir Halk Partisi hüküme
tinden hayal edilebilecekler için gerçekçi olmak gerek. Gerçekçi olmakta güç· 
lük çekenler son haftanın büyük burjuva basınını izleyerek gerekJi ipuçlarını 
bulabilirler. Büyük burjuva basını, ön sayfalarında "CHP Hükümet Oluyor" 
izlenimini veren haber ve yazılarla Demireı�n istediği tarih ve saatte Ecevit'e 
seçim kararı aldırdıktan sonra hemen gerçek özlemlerini ortaya koydular. Ar· 
tık "CHP Hükümet Oluyor" yorum ve haberleri geri plana itiidi. Yerini, sıra· 
sıyla bir AP·MHP ve AP-CHP hükümetleri "tahminlerine" bıraktı. Tercihleri· 
nin de bu sıraya göre olduğunda kuşku yok. Çiiıkü burjuvazi de artık yalnız· 
ca parlamento aritmetiği ile "sorunlarının" çözülemeyeceğini biliyor Bu yüz· 
den birinci tercihini AP.MHP hükümetine koyuyor. Burjuvazinin ikin�i tercihi 
için ise daha 1923 yılında Dimitrov şöyle yazıyor: "Diğer ülkelerde olduğu gi
bi Butgaristan'da da sınıf uyuşmacılığı burjuva partil�rinin sosyal demokrat 
parti veya diğer küçük burjuva partileriyle koalisyon hükümetleri, daima belli 
bir zamanda halk hareketlerinin tehdidiyle karşılaşan burjuuaziyi korum4k ve 
kurtarmak için kurulmuş geçici hükümetJer olduğunu tartışmasız bir biçimde 
kanıtlamaktadır." (Dimitrov,Seçme Yapıtlar, Sayfa 196-197, Ingilizce) 

Dimitrov'un 1923 yılında söylediideri bugliı de canlılığını koruyor. Sos
yal demokrat görüntillü Halk Partisi, muhalefette iken bile Dimitrov'u doğru
luyor. Burjuvazi için en elverişli zaman ve koşullarla seçim kararını çıkarıyor. 
Burjuvazi seçim kararı alınırken sağlanan sıkılmasız işbirliAini seçim sonrası 
bir koalisyon hükümeti için de sirdiSebilmeyi planlıyor. 

Bu planların bozulması için önemli bir almaşığın da ortada durduğu gö
rülüyor: Bu seçimde tüm demokratların işçi sınıfı partisi euafında toplanması. 
Işçi sınrfı partisi, sosyal demokrat partilerin ya da bu görüntüdeki partilerin 
burjuvuinin oyuncağı olmamasının tek güvencesidir. Sosyal demokrat partiler 
burjuva örgUtlerle bağlantı ve işbirliğini kesmemek için işçi sınıfı partisiyle 
güçbirliğinden kaçu da, işçi sınıfı partisinin politik ve ideolojik etkinliğinden 
hiç hir zaman kurtulamaz. Güçbirliğinden kaçsa bile işçi sınıfı partisinin etki
sinden kaçamaı. IHi sımfı partisi. sayısal gücünü nitel gücii'le yaklaştırdığı öl· 
çüde sosyal demokrat partiler "sola" ve kendi soluna yaptığı vaadleri ciddiye 
almak zorunda kalır. Yoksa söylenenlerin hepsi sevimsiz bir edebiyat olmaya 
mahkum olur. Bugün Türkiye böyle bir gelişmenin eşiğinde. Bugün Tii'kiye' 
de burjuvazinin, Halk Partisini de içine alan hesaplarının bozulması tüm de
mokratların işçi sınıfı ile güçbirliği yapmasını bağlı. 

grupların silahlı yolla burjuva hükümetlerini değiştirme 
devrimden ayırmak gerekiyor. Kesinkes ayırmak gereki-

ayırmak gerekiyor. Bir kez burjuvazinin terörünün 
terörü çıkarmanın bilimsel sosyalizmle bağdaşır 

sosyalistler, burjuvazinin terörünün karşısına, işçi sı
birikmiş ve örgütlü şiddetini çıkarırıar. ikincısi, bilimsel 

silahı, işçi sınıfı ve müttefikleri içinde kök salan 
doğru genişleten partisidir. Bilimsel sosyalistle

budur. 8u silah olmadıkça, bu silah kabul edilme
hedefine ul�maz. Başka hiç bir silah başarı sağlaya

sömürücü sınıftarın egemenliğine son veremez. 
işçi sınrfı mücadeleleri tarihinin ışığında ele al

mümki.iı. Bolşevik Parti'nin doğuşundan önce de 
"sosyalist hareket" adına grup ya da bireysel te· 

narodnikler egemendi. Bilimsel sosyalist parti, bun· 
mücadele verdi. Bu mücadele, sosyalizmle uzaktan ya· 

bilgi haznesi içinde. ÖYle olması gerekli. Bu yüzden 
Bu mücadeleyi bilimsel sosyalistler kazandılar. Na

için giiıcel ve açıklayıcı olan bir nokta var. Le
Bolşevik Parti'nin kuruluşuna yol açan Ne yapmayapmayapm M ,dlı çalışmasında bu 

"Legal marksistlerle birleşme, Rusya Sosyal Demok
kendi yollarında ilerlerken yaptıkJarı ilk gerçekten 

ittifak .sayesinde, Narodnizme karşı, şaşırtıcı ölçüde 
(vulgarize biçimde olsa da) marksist düşünceler çok 

Yapıtlar, Sayfa 110, Ingilizce) 
kategorisinin legal ya da iIIegal parti anlayışı ile bir il

işçi sınıfının sayıca büyümesine öncelik veriyorlar. 
güçlerin yükselmesi ile ilgili. Bu ise kapitalizmin var ol

bağlantılı. Rusya Sosyal Demokrat Işçi Partisi, narodniz-
kullandı. "Legal Marksistler", Rusya Sosyal Demokrat 

yayılmasına ve narodnizmin mahkum edilmesine 
mücadele içinde işçi sınrfının politik mücadelesini 

kapitalizmin gelişmesine ö\1:ü düzdUler. Diğer yandan 
politik mücadelesini tümden yadsıyıp, burjuva

yaymaya başladılar. Sonunda, menşevizme dönüştüler. 
...,.im kampındaki yerlerini aldılar. Ekim Devrimi 

revolÜ5yonerlere dönüşen eski Narodnizmin "sol kanadı" 

tarihinde de benzer bir dönem geride bırakıldı. 
adı altında, bir yandan grup ya da bireysel ter� 

de...,.imi kUçük burjuva kökenli askerlerin öncülü
karşı amansız bir mücadele verildi. Bu mücadeleyi 

içinde işçi sınrfının iktidara yli-üyen siyasal mücade
sürecinin arkasına atanlar da yer aldı. Kapitaliz· 

düşledikleri "liberal burjuva" OlUmda rahat ve umut· 
perspektifini tercih edenler de bulundu. 12 Mart bunlar için 

kırıklıkları ve yılgınlıkları sıkıyönetim mahkemeleri 
yansıdı. Tirkiye Işçi Partisi'"in yeniden kurulması ile 

istifaları ifaları i tescil edildi. Bunlar da Halk Partisi'nin 
aldılar. Halk Partisi aracılığıyla burjuvaziye kapı
attılar. 

Partisi aracılığı ile bütün yılgınlara, sosyalist hareket 

ve demokrat akım içindeki geçmişlerini reddedenlerin hepsine ihtivacı 
Burjuvazinin, sosyalist hareketle diyalogdan yoksun ve tabanındaki demokrat
ları baskı altına alan bir Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bu ihtiyacın temelinde 
hükümet almaşığı, kendi öz partisine alternatif bir hükümet olasılığı önemli 
bir yer tutmuyor. Önemli yer, Halk Partisi'nin Türkiye'deki ilerici 
rat potansiyelin içini boşaltmaktaki ve ilerici örgütleri gerileterek burjuvazinin 
peşi'-- takmadaki tarihsel işlevi ve yeteneği ile ilgili. 

Halk Partisi, bu işlev ve yeteneğini son iki yıl içinde açıkça 
Bu kanıta bir tek örnek bile yeterli: DiSK üst yönetimi ile kurulan ilişki. 
Partisi, DISK üst yönetimi ile ilişki kurmaya başladıktan sonra, DiSK'in 
luş ilkelerinden sapma süreci başladı. "Gizli bir sarı sendika" olma 
adımlar atıldı. DISK'e bağlı, daha açık bir deyişle DiSK üst yönetimine 
olan ve zorba yöntemlerle bu bağlılığı sürdürebilen sendikalar, toplu 
masalarında işçiyi satmaya başladılar. Hergün bir yeni örnekle satışlarını 
dirÜYorlar. Böylece işçi sınıfını ilerici sendikal hareketinden yoksun 
lar. Halk Partisi muhalefette iken bu işlevi yerine getiriyor. Muhalefette 
yaptıkları, bir hükümet olasılığında yapabileceklerine ışık tutuyor. 

Bu ışığın önemli ve büyük ölçüde aydınlatıcı bir ışık olduğunu 
mek gerek. Cinayetlerin durdurulması da dahil, olası bir Halk Partisi 
tinden hayal edilebilecekler için gerçekçi olmak gerek. Gerçekçi olmakta 
lük çekenler son haftanın büyük burjuva basınını izleyerek gerekJi 
bulabilirler. Büyük burjuva basını, ön sayfalarında "CHP Hükümet 
izlenimini veren haber ve yazılarla Demireı�n istediği tarih ve saatte 
seçim kararı aldırdıktan sonra hemen gerçek özlemlerini ortaya koydular. 
tık "CHP Hükümet Oluyor" yorum ve haberleri geri plana itiidi. Yerini, 
sıyla bir AP·MHP ve AP-CHP hükümetleri "tahminlerine" bıraktı. 
nin de bu sıraya göre olduğunda kuşku yok. Çiiıkü burjuvazi de artık 
ca parlamento aritmetiği ile "sorunlarının" çözülemeyeceğini biliyor 
den birinci tercihini AP.MHP hükümetine koyuyor. Burjuvazinin ikin
için ise daha 1923 yılında Dimitrov şöyle yazıyor: "Diğer ülkelerde 
bi Butgaristan'da da sınıf uyuşmacılığı burjuva partil�rinin sosyal 
parti veya diğer küçük burjuva partileriyle koalisyon hükümetleri, daima 

bir zamanda halk hareketlerinin tehdidiyle karşılaşan burjuuaziyi korum4k 

kurtarmak için kurulmuş geçici hükümetJer olduğunu tartışmasız bir 
kanıtlamaktadır." (Dimitrov,Seçme Yapıtlar, Sayfa 196-197, Ingilizce) 

Dimitrov'un 1923 yılında söylediideri bugliı de canlılığını koruyor. 
yal demokrat görüntillü Halk Partisi, muhalefette iken bile Dimitrov'u 
luyor. Burjuvazi için en elverişli zaman ve koşullarla seçim kararını 
Burjuvazi seçim kararı alınırken sağlanan sıkılmasız işbirliAini seçim 
bir koalisyon hükümeti için de sirdiSebilmeyi planlıyor. 

Bu planların bozulması için önemli bir almaşığın da ortada durduğu 
rülüyor: Bu seçimde tüm demokratların işçi sınıfı partisi euafında toplanması. 
Işçi sınrfı partisi, sosyal demokrat partilerin ya da bu görüntüdeki 
burjuvuinin oyuncağı olmamasının tek güvencesidir. Sosyal demokrat 
burjuva örgUtlerle bağlantı ve işbirliğini kesmemek için işçi sınıfı 
güçbirliğinden kaçu da, işçi sınıfı partisinin politik ve ideolojik etkinliğinden 
hiç hir zaman kurtulamaz. Güçbirliğinden kaçsa bile işçi sınıfı partisinin 
sinden kaçamaı. IHi sımfı partisi. sayısal gücünü nitel gücii'le yaklaştırdığı 
çüde sosyal demokrat partiler "sola" ve kendi soluna yaptığı vaadleri 
almak zorunda kalır. Yoksa söylenenlerin hepsi sevimsiz bir edebiyat 
mahkum olur. Bugün Türkiye böyle bir gelişmenin eşiğinde. Bugün 
de burjuvazinin, Halk Partisini de içine alan hesaplarının bozulması 
mokratların işçi sınıfı ile güçbirliği yapmasını bağlı. 



SOSYALiZM 
YENiDEN 
SECiMLERDE 

Böbürlenmelerin, şişinmelerin, zafer 
işaretlerinin arasında, geçtiRimiz halta
run gelişmeleri, Türkiye'de gelecek siya· 
sal tezgahJamaIann bugünkü ipuçlannı 
da ortaya koyuyord u. 

Miting baygınlık.laruu "tek başına ik
tidar" biberonu ile takviye edip sürdüren 
kimi ilericilerin d_tıtmay. çalıştılı umut 
balonlan IU'8Slnda, Türkiye'nin RYasal 
geleceti ile daha gerçekçi bir biçimde il
gilenen sermaye çevreleri ve onların ya
kın sözcüleri, "niyet" ve "projelerini" 
birer birer açıklamaya koyuldular. 

SERMAYE SÖZCÜLERI NE D IYOR? 

Büyük sermaye çevreleri, yıllardır tu
tarlı bir biçimde denkleştirip piya.saya 

sü.rdükleri "iki büyük partinin yakınlaş
ması " tezine, seçimlerin yaklaşması ve 
erken seçim konusundaki AP-CHP işbir
liIi ile bil'likte daha büyük bir önem ve 
alırlık verdiler. 

Geçtijtimiz haftanln sonunda, İstan
bul sermayesinin iri kıyım sözcüleri, 
CHP-AP yakınlaşması saRI.ndlRı sürece, 
"seçim sonuçlanrun pek de önemli ol· 
madı!tıru" açık açık söylüyorlardı. Bü' 
yük aennayenin mensucat kanadmdan 
Halit Narin, önemli olanın "iki partinin 
milli menfaatler söz konusu olduA:unda 
birleşebileceti rıkrinin yaratılması" 01-
duaunu, sözlerine ekliydrdu. 

Büyük sermayenin "akılıllık" diplo
m86ma sahip TOS1AD kanadı da "iki 
partinin belirli müştereklerde birleşmesi
ni" baştan beri kendilerine parola edin· 

CHP sık sık damşman 
değiştiriyor, 
fakat Türkiye'yi öğrenemiyor 

Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri danışmanlara pek meraklı. Meraklı ol
duğu için de �k sık danışman değiştiriyor. fakat bir tiilü Türkiye'nin top
lumsal ve ekonomik yapısını öğrenemiyor. Ya da öğrenmek istemiyor. 

CHP, köylerde nasıl tavukçuluk yapılaca�ını televizyon ekranlarında 
sergiledikten sonra sanayicilerin "dertlerine" el attı. CHP lideri Samsun mitin
ginde sanayicilerin kredi alamadıklatı�dan yakındı. ıum kredilerin ancak yüz
de üçünün sanayiciıere verildiğini söyledi. Kredilerin çok büyük bir bölümü
nün ticaret kesimine aktığını iddia etti. 

Sık sık değiştirdiği danışmanları bir yana, CHP lideri başbakanlık da 
yaptı. Değiştirecetini vaad ettiği kredi mekanizmasını öğrenmesi gerekir: Tür
kiye'deki resmi istatistiklerde sanayi kredisi olarak sadece Türkiye Sanayi Kal
kınma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi Bankası'nın verdiği krediler gösteri
lir. Bunların kredi hacmi de toplam kredi hacmi için küçük bir payı oluşturur. 

Resmi bankacılık istatistiklerinde en büyük ı.ray ticari krediler başlığı al
tında toplamr. Ticari krediler 1975 yılınaa 92 milyar; 1976 yılında ise 129,6 
milyar lira olarak görliıür. Ancak istatistiklerde böyle görlklmekle birlikte bu 
kredilerden en büyük payı sanayiciler alır. Şimdiki TüSIAD Genel Sekreteri 
Glklgör Uras'ın Devlet Planlama TeJkilatında iken yapmış olduğu bir araştır
maya göre ticari kredi olarak gösterilen kredilerin yüzde ellisinden fazlasını sa
nayiciler kullanır. 

CHP ve lideri bilmez görünüyor ama bu gerçeği sanayiciler de bilirler. 
Bu yüzden kredi uhğı yerine faizlerin yüksekliğinden şikayet ederler. Çünkü 
bankalar sanayicilere açtıkları kredilere de, tüccarlan verdikleri kredilerin fai
zini uyguluyortar. Bankacılarta büyük sanayicil�r arasındaki sürtüşme de bu 
yüzden ortaya çıkıyor. Büyük sanayiciler, tahvil ve hisse senetlerini kredi bula
madıkları için değil, bankalardan sağlayabildiklerinden daha düşük faizle kre
di elde etmek için çıkarıyorlar. 

SaNyicilerin kredi derdi yok. DÇM olarak gelen kredileri de sanayiciler 
kullanıyor. Ve bugün ıurkiye'deki enflasyonun baş nedenini de sana· 
yicilerin, tüm ekonomiyi zorlayarak fazla kredi kullanmaları oluşturuyor. 
CHP Liderinin sanayicilere daha fazla kredi vaad etmesi ise şu anlama geliyor: 
Bugünkmden de yüksek bir enflasyon. Ister bilerek, isterse bilmeyerek daha 
yük k enflasyon vaad ediliyor. 
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diklerini söylerken, ıstanbul Sanayi Oda· 
sı Başkanı "Erken seçim önerisinin ilk 
kez Sanayi Odaları Blrli�i tarafından or
taya atıldıtıru" belirterek, erken seçi
min gerçekleşmesinde gerçek "katkının" 
kime ait oldutunu alçakgönüllülükle or
taya koyuyordu. 

YENI "ÇıKAR YOL" ÜRETIMI 

Bütün olup bitenler, bugün büyük ser
maye çevrelerinin ve onların sözcüıeri
nin pusulalarını "kimsenin tek başına ik
tidara gelemeyeceei" öngörüsüne göre 
ayarladıklanm açı�a vuruyordu. 

Babıali basınında yıllar yılı iki büyük 
parti arasındaki işbirli�inin çeyizini ha
zırlamakla uA:raşan bir başyazar da "gün 
bugündür" diyerek görüşünü destekleyici 
tahmin ve uyanlarını otomati�e getirdi· 
ii başyazı sütununda ardarda Sıralıyordu. 

Sennaye çevrelerinin iri kıyım sözcü
lerinin iki partinin işbirlilinden duyduk
ları hoşnutlu�u açıklamalanndan bir 
g�n sonra, aynı başyazar "aeçim güvenli
Ii" kılıfı altında, pekiştirilecek iş ve güç 
birlili a,kına, Demirel'e Ecevit karşısın· 
da "itidaı" tavsiye ediyordu. 

Meram daha açık bir biçimde, bir iki 
gün ıonra ortaya kondu. "Hiç bir parti
nin çolunlulu saelayamayacqı" yolun
daki ortak ta,hmin, iktidar sorununun 
çözümü açısından şu delerlendirmeyi 
beraberinde getiriyordu: "MHP oylannı 
artırawtı. Belki de, bu durumda AP ile 
MHP'nin sayılan bir iktidar için yeterli 
olabilecekti. Ancak "bir merkez partisi" 
iken bu tür ortaklıklar sonucunda 'sala 
kayan AP. MHP ile yapacalı böyle bir 
işbirlili sonucunda daha da sala kaya
cak, faşizm tehlikesi iyice gur.deme gele
cekti. 

O halde çözüm neydi? Tek çıkar yol 
kalıyordu: tki büyük partinin birbiriyle 
anlaşmam. Ya koalisyon biçiminde, ya 
da azınlık hükümetlerini destekleme bi-

çiminde. Böylece büyük .ermaye, gerek 
seçimler hakkındaki tahminlerini, eerek· 
se gelecele ilişkin beklentilerini açık te
çik ortaya koyuyordu. 

Aynı zamanda CHP'ye ileride "herke
sin aklına yatacak" bir mazeret kozu da 
verilmiş oluyordu. Rejimi kurtarmak 
için herkesle işbirHAi yapabilecetini de
(alarca açıklayan CHP, yann aynı gerek' 
çe ile "bir AP-MHP koalisyonunu ya da 
işbirliltini önlemek için" AP'nin yanına 
koşabitirdi. 

Bugüne kadar CHP'nin her yaptı�m
da keramet ve fazilet arayanlar, "daha 
da beter"in gerçekleşmesini önleyecek 
böyle bir girişime niçin alkış tutmUln
lardı? 

STRATEJIK BOGUNTU 

Geçtilimiz haftanın gelişmeleri, ikti
dar sarhoşluau içindeki kimilerini ayıl
tacak "şok" gelişmeleri de içeriyordu. 

Gazetelere yanaayan haberlere göre 
"swn.aIarın önlenmesi" için CHP, aday
lık için başvuranların büyük bir bölümü
nü veto ediyordu. 

12 Mart Yalmurundan louralOlcUıu
Ru CHP şemsiyesi altında ıAiıdiirmeyi 
binbir dereden getirilen suyla stratejik 
boA:untuya getirmeye çalışanlar, ilk dar
beyi böylece yemi, oluyorlardı. 

Burjuva politik.umın bu ince ayak
oyunları arasJnda, işçi ıımlı hareketinin 
yıllardır ilk kez radyolarda duyulan _, 
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ler ... işçi smıfunıza ve emekçi halkunız.a 
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sosyalistlerinin teani böyle duyuruyo� 
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gerçekçi bir biçimde il
çevreleri ve onların ya

"niyet" ve "projelerini" 
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SÖZCÜLERI NE D IYOR? 
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duaunu, sözlerine ekliydrdu. 

Büyük sermayenin "akılıllık" diplo
m86ma sahip TOS1AD kanadı da "iki 
partinin belirli müştereklerde birleşmesi
ni" baştan beri kendilerine parola edin· 

sık sık damşman 
değiştiriyor, 

Türkiye'yi öğrenemiyor 
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TüRK�Ş'IN TUTUMU VE TESELLI 

Burjuva politikasının umut imalatın
dan bir numune daha gcçtiA:imiz hafta 
içinde, bıkkınlık veren teraneleriyle ka
muoyunu bir kez daha ilgilendirdi. 

Türk-Iş seçimlerdl!' hangi partiyi des
tekJeyecekti? 

Safran sarısı bir renkle Türkiye'de 
burjuva politikası içinde yerini alan 
Türk-ış yönetimi, yular süren bu mace· 
ranın en traji-komik a.şamasını geçtilti
miz hafta içinde yaşadı. 

Türk.ış yönetimi, TİP Genel Başkanı 
Boran'ın deyimiyle işçi sınıfının partisi
ni ırkçı, faşist ve şeriatçı partilerle aynı 
kefeye koyarak önce "desteklenmeye
cekleri" saptıyor, sonra da kargalan bile 
gilldürecek bir yüzsüz)ükle parlamento ve 
bakanlar kurulunun bir bölümünün tapu
sunu istiyordu. 

Türk·lş'in traji-komik akibeti, kimile
ri için de bir "kurtuluş" vesilesi oluyor
du. Türk.İş işte böyleydi. DıSK ise açık
ça tavrını almıştı. CHP'yi destekleyecek
tL 

Bir partıyi gülünç kayıııar koyarak 
desteklemekle, kayıtsız Şartsız destekle
mek arasındaki "nüans" ne yazık ki, dev
rimci sendikal hareketin başına lebeııeş 
olan yöneticiler için bir kıvanç ve övünç 
vesilesi. oluyordu. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 
Boran, 14 Nisan günü verc!i�i yazılı bir 
demeçte, Türk.İş'in tutumunu sert bir 
biçimde eleştirdikten sonra şunları söy
lüyordu: 

"Bu açık sarı sendikacılı�m yanında 
bir de gizli san sendikacalık vardır. Sınıf 
sendikacıb�mı ajayişle ilan edip de işçi
leri örgütlemekten kaçınmak, ardı ardı
na işyerlerini kaybetmek, sendika üyesi 
yüzl.ı:rce işçiyi sözde gerekçelerle toptan 
üyelikten çıkarmak, işçileri direnişlerin
de, mücadelelerinde yalnız bırakmak bu 
gi:ı.li san aendikacalı�ın belirtileridir. ışçi 
sınıfının partisi. varken, bir burjuva parti
ani desteldemek de öyle." 

AP-MHP IŞBIRllGI 

Geçtitiımz bafta burjuva politikuı.
nm çirkin perdecnde ,ölge eden bir 
b ... k.a geli,me de AP-MHP ili,kWnin 
ulqtıA:ı boyutlardı. 

MHP Ore.Ol gazetelerin günlerce k.a.rŞl 
çıktıklan bu "i,birlili" lern.aaı., büyük 
aermaye ve AP t.an1mdan bilerek ve iate

nerek i,leniyotdu. ılerici kesime "hele
rin de beteri"ni g&tererek "ehven-i ,er"e 
razı etmenin geçer akçe olduRunu bir 
ıi.iredir ıözleyen büyük sermaye çevrele· 

ri ve AP, i,birlili temuııu gerçek boyut
larının ötelinde abarta.rak ıunmayı iyi 

beceriyorlardı. 
MHP içinde blr grup AP ile i,birlilini 

"daha çok ıu elde etmek için temiz ıu ile 
I_lım ıuyunun birle,tirilmeaine" benze
terek kHinlikIe w,ı çıkarken, dlfarı
dan MHP'nin içindeki belirli ketimleri 
etkilemeye Çal14an1ar ile, MHP'ye "iti
dal" taniye ederek, daha gerçekçi olma
... öaeriyOl"du.. 

YOROYOŞ baskıya hazırlandıRı ma
larda, AP-MHP ilişkileri henüz büyük bir 
netlik kazanrruş durumda de�ildi. 

Buna nlmen, bir bqkuı için "yeni" 
bir açıklık getiriyordu, olup bitenler. 
CHP Genel Sqkaru gazete manşetlerin
de "AP ile MHP'nin ilişki içinde oldulu
nu" nihayet anladılım açıklıyoMU! 

SOSYALIZM 
YENiDEN SEçiMLERDE 

Repertuarına yeni gösteriler eklemek
le birlikte, burjuva politikasının bu pes
paye ve bilinen yöntemleri arasında, 
1977 seçimleri öncesinin taşıdılı en bü

yük özellik, hiç kuşkusuz işçi sınıfı sos
yalizminin 9 yıllık bir aradan sonra gÜl 
ve aydınlık sesini seçimlerde duyunnası· 
dır. 

Türkiye'nin kalıcı ve temel ekonomik 
sosyal sorunlannı, halk yılınlarımn so· 

mut özlem ve t.aJeplerini burjuva politi
kasının gitdaplarında gargaraya getiren 

renk renk burjuva partisinin doldurdulu 
politika sahnesinde, seçimleri kazanma 
hakkını elde eden ve seçim hazırlıklarını 
IÜrdüren Türkiye ışçi Partisi'nin de yer 
aJmuı, kitlelerin tercihleri ile birlikte, 
burjuva partilerinin endişe ve korkulan· 
m da etkileyen bir olaydır. 

1977 seçimleri, Türkiye'de daha ön
ceki aeçimlere k.ıyula "daha bir başka" 
olacaktır .. 

wl 

ECEVİT 
KİMLERLE 
ÇALıŞıR?. 

Seçimlere gidilirken CHP Genel Başkanı'nın kimlerle çalıştığı sorununa 
açıklık getirmek yararlı olacak. Bu açıklık, Cumhuriyet Halk Partisi·ni bü
yük bir "umut" olarak görmek ve göstermek isteyenler için çok zorunlu. üs· 
telik seçimlere giderken bazı gerçeklerin ortaya çıkarılması önemli bir demok
ratik görev. 

Bir bakanın, bir başbakanın en yakın "çalışma arkadaşlarının" başında 
özel kalem müdürleri gelir. Özel kalem müd�leri, bir başbaı..anın bütün ilişkı
lerini "düzenler. Ecevit, başbakan iken özel kalem müdürlüğliıü Kemal Gücüye
ner yaptı. Kemal Gücüyener 12 Mart dönemi başbakanlarının da özel kalem 
müdürlüğünü yaptı. MC Hükümetinin başbakanı Demirel'in de özel kalem mü
d�lüğünü yaptı ve yapıyor. 

Kim bu Kemal Götüyener? Ecevit, CHP-MSP hükümetini kurar kurmaz 
bir CHP'li bakana bir ziyaretçi geldi. Gelen ziyaretçi içişleri Bakanlığında 
çok "önemli" bir işte çalışıyor. Verdiği bilgi aynen şöyle: Başbakanlık özel 
kalem müd�ü Kemal Gücüyener, MIT'in görevlisi. Naim başbakanlı
ğı sırasında Talu'nun bütün görüşmelerini ve eldeettiği bilgileri iki yere götürü
yor. Biri MIT'ejdiğeri ise AP lideri Demirel 'e. Içişleri Bakanlığında çalışan bu 
kimse iddialarını belgelerle ve fotoğraftarla da ispat edebileceğini sözlerine ek
ledi. 

Ister namuslu olduğu için, ister CHP'ye yaranmak için, isterse iki örsüt 
arasındaki mesleki siirtüşmeden"olsun, CHP'li bakana önemli bir bilgi gelmişti. 
Bunu kendisinde saklanıadı. Derhal Ecevit'e nakletti. "Sayın Başkanım, bilgi
yi veren şu kimse, ben size aktarıyorum" dedi. 

Ecevit, Kemal Gücüyener'i özel kalem müd�ü olarak tuttu. Başbakan 
olmadan önceki özel kalem müdi6ü ve CHP militanı Nail Sevük'ü geri plana 
çekti. Dahası var: Başbakan oh .. olmaz, Paris'te OECD'de çalışan çocukluk 
arkadaşı Üstün Osttaıdağ'ı Başbakanlığa çağırdı. üsttr'ı üstündağ, Paris'ten 
geldi. fakat kısa bir zaman sonra Kemal Gücüyener ile çatıştı. Ecevit, GücUye
ner'in yanını tuttu. üstün Ostliıdağ, tfir $We sonra Paris'e döndü. 

Demirel, MC Başbakanı olunca tüm memurları krydı. Ama Ecevit'i" 
özel kalem müdi6U Kemal GUcUyener, Demirel'in de özel kalem müdii-ü (tIu;ı,k 
kaldı. Her halde şimdi işi daha kolay. Hiç olmazsa raporlarını artık tek nüsha 
yazıyor. 

Kemal Gücüyener'i" "iş alemi" ile ilişkileri de ar.ıştırılmaya deter. An
cak şimdilik önemli olan şu: Ecev;t, MIT'e güvence vermek için özel kalem 
müdi6iinU değiştirmedi. Tekrar Başbakan olursa da, MIT'e güYen<:e Yererek mi 
cinayetleri önleyecek? 

YüRüYüŞ, ıimdillk bu kadarı yazmakla yetiniyor. Eceyit'ten bu ko
nuda gelebilecek açıklamaları yayınlımaya hızır. 
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yi veren şu kimse, ben size aktarıyorum" dedi. 

Ecevit, Kemal Gücüyener'i özel kalem müd�ü olarak 
olmadan önceki özel kalem müdi6ü ve CHP militanı Nail Sevük'ü 
çekti. Dahası var: Başbakan oh .. olmaz, Paris'te OECD'de çalışan 
arkadaşı Üstün Osttaıdağ'ı Başbakanlığa çağırdı. üsttr'ı üstündağ, 
geldi. fakat kısa bir zaman sonra Kemal Gücüyener ile çatıştı. 
ner'in yanını tuttu. üstün Ostliıdağ, tfir $We sonra Paris'e döndü. 

Demirel, MC Başbakanı olunca tüm memurları krydı. 
özel kalem müdi6U Kemal GUcUyener, Demirel'in de özel kalem 
kaldı. Her halde şimdi işi daha kolay. Hiç olmazsa raporlarını 
yazıyor. 

Kemal Gücüyener'i" "iş alemi" ile ilişkileri de ar.ıştırılmaya 
cak şimdilik önemli olan şu: Ecev;t, MIT'e güvence vermek 
müdi6iinU değiştirmedi. Tekrar Başbakan olursa da, MIT'e güYen<:e 
cinayetleri önleyecek? 



BA6IMSIZLIK 
GER�EKS 

SOSYALİS 

Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim 
Kurulu, seçimle ilgili çeşit1i konulan gö
rüşmek üzere önceki ha rta sonunda top
lanmıştı. tstanbul'da yapılan toplantı
d .. :ı önce basına ve TRT'ye bir demeç 
veren TIP Genel Başkanı Behice Boran, 
ônümüzdeki seçimlerin taşıdı�ı öneme 
ilişkin olarak şunları söylemiştir: 

"Bu seçimlerin 1973 genel ve 1975 
kısmi seçimlerinden apayrı ve çok önem· 
ii bir özelligi var. Geniş emekçi halk kit
lelerinin özgürlüklerini, hak ve çıkarları
nı tutarlı ve gerçekçi biçimde savunan 
işçi sınıfımız," partisi 1969'dan bu yana 
ilk kez seçimlere katılmaktadır. Bu sıfat· 
la Türkiye Işçi Partisi seçimlerde işçi sı
nı(ımızm ve müttefiki emekçi kltletenn 
gerçek sesini duyuracaktır. Arada geçen 
zaman zarfında, ülkenin siyaset hayatın
da ve MiIletMeclisi'ndeTÜlkiye İşçi Par· 
tisi'nin yoklugunun dogurdu�u boşluk 
doldurolamamıştır. 12 Mart döneminde 
1961 Anayasasını geriletici de�işiklikler 
bu boşluktan yararlanılarak, hiç bir cid· 
di muhalefetle karşılaşılmadan gerçek· 
leştirilmiştir; demokratik hak ve özgür· 
Iükler daha da sınırlandınhp daraltıimış· 
tır. Bu gerileyiş i gidermek ve demokrasi· 
yi geliştirip güçlendinnek Türkiye Işçi 
Partisi'nin güncel ivedi hedefidir. 

"İşçi, emekçi kitlelerin gözü açılmış· 
tır, politika adına ne işler çevrildieini 

her geçen gün daha iyi gönnektedirler. 
Bunun için büyük sermaye sınıflarının 
saecı, gerici parti ve politiKacıları dahi 
artık sosyal adaletten işçi, emekçi dar 
gelirlilerden söz etmek zorunıulueunu 
duymaktadıriar. Maksatlan seçmenlerin 
kafasını kanştınp oylarını alabilmek, ik
tidan ele geçirebilmektir. Sonra da, işçi, 
emekçi kitlelere, dar gelirli ve yoksullara 
bazı göstennelik kınnlılar verip büyük 
sennaye sınıflarına, kendilerine ve hısım 
akrabalanna büyük çıkarlar saglamaya 
devam etmektir. Işçi sınıfınuza ve emek
çi halkımıza olan güveniyle Türkiye Işçi 
Partisi, büyük sennaye sınıflannın ve 
partilerinin bu hesaplanm boşa çıkart· 
mak mücadelesini azimle yürütecektir." 

YARIN, BUGüNDEN KURULUR 

TlP Merkez Yönetim Kurulu'nun 
toplantısı üç gün sürdü. Toplantıdan son
ra Genel Sekreter Nihat Sargın tarafın· 
dan açıklanan bildiride ise şöyle den· 
mektedir: 

. 

"önümüzdeki seçimlerde sekiz yıllık 
aradan sonra ilk kez işçi sınıfımız ve 
emekçi halk kitleleri doVUdan yer al· 
makta, Türkiye Işçi Partisi seçimlere ka· 
tılmaktadır. Böylece 1977 Haziran se· 
çimleri, farklı tutum ve görüntüde olsa 
da hepsi birer burjuva partisi olan parti· 
lerin kendi aralanndaki yarış olmaktan 

LE MONDE: "PARLAMENTO'DAKI PARTILER DıŞıNDA, 
SADECE T.I.P. SEÇIMLERE KATıLMAYA HAK KAZANDI" 

Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesi, Türkiye'de 5 Haziran'da yapı
lacak erken seçimlere, şu anda parlamentoda bulunan partiler dışında sadece 
Ti.i'kiye Işçi Partisi'nin katılmaya hak kazandığını belirtiyor. 

Gazetenin 12 Nisan Salı gookU sayısında, seçimler için hükümette yapı· 
lan değişikliklerin bildirildiği haberde şöyle deniyor: 

"Seçimlerin salim geçmesini sağlamakla görevli yargıçlardan 
oluşan Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılabilmek için gereken yasal ko
şulları yerine getirmiş olan partilerin listesini yayınladı. Şu ında parlamento· 
da temsil edilmekte olan yedi kuruluşun dışında, sadece Tii'"kiye Işçi Partisi, 
1971-1975 yıllarında zorla ortadan kaldırılışından sonra yeniden kuruluşun
dan bu yana ilk kez seçmenlerin karşısına çıkıyor. Meclis'te yer almayan ku
ruluşlar ariilSında sadece Behice Boran'ın Partisi yasal koşulları yerine geıire
bildi. (67 ilden en az 15'inde Öfgütlenmiş olmak ve bu örgütlenmeyi seçim ta· 
rihinden altı ay önce tamamlamış olmak gerekiyordu.)" 

YURUYUŞ 19 NISAN 1977 ·6 

çıkmakta, işçi sınıfımız v e  müttefik 
emekçi halk küleleriyle burjuvazi arasın 
daki sınıf mücadelesinin bir aJanı olmak· 
tadır. ışçi sınıfınuzın bilimsel sosyalist 
partısı olan Türkiye İşçi Partls!'n!n se
çimlere katılmasıyla, yurt sorunlan ka· 
pltalist sistemle sınırlı olarak tartışıl
maktan kurtulmakta, kapitalizmin karşı· 
sına bütün gerçektie1yle sosyalizm dikil· 
mektedir. Türkiye İşçi Partisi'nin seçim· 
lere kablmasıyla sosyalizm mücadelesi· 
nın oldu�u gibi baeımsızlık ve demokra
si mücadelesinin de kararlı, tutarlı öncü· 
sü olan Işçi sınıfımız sesini doRrudan ve 
çok daha gUr bir biçimde duyunnakta· 
dır. 

"Türkiye Işçi Partisi bu seçimlere ka
tılmakladır. Böylece Işçi ve emekçUerin 
gerçek çıkarlannın parlamento ıçınde 
de sıvunulabllmeslnln, sosyalizmin sesi· 

nin bu kürsüden de yükselebilmesinin 
yollan açılmaktadır. 

"Bugüne ulaşmak kolay olmadı. Bin
lerce Işçi ve emekçi üyemizin disiplinli, 
fedakar çahşmalan, büyük güçlüklere, 
baskılara göeüs gererek yürüttüRü çeUn 
ve kararlı mücadelenin sonucudur bu. lt 
ve ilçe yöneticilerimiz saldırılara uRradı, 
tutuklandı, Işkence gördüler. Kimi üye· 
lerimlzin canlanna kastediidi; yaralanan· 
lanmız, ölenlerimiz oldu. Ama Türkıye 
Işçi Partısı, köklü bır geçmişin gikıümüz· 
de sÜfdürüci,i;ü olan politik bır güç ola· 
rak temsU etti eı Işçi sınıfı ve emekçi 
halk yıemlanndan aldıRı kuvveUe burju
vazinin bütün engellerini boşa çıkartını
sını bildi; seçimlere kablma olanaAını el· 
de etti. Işçi sınıfı partisinin yokluluylı 
sekiz yıldır devam eden boşluk bu le· 
çimlerde arbk doldurulmuştur; Türkıye 
İşçi Partisi seçimlere kablmakıadır. 

Partisi Merkez Yönetim 
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artık sosyal adaletten işçi, emekçi dar 
gelirlilerden söz etmek zorunıulueunu 
duymaktadıriar. Maksatlan seçmenlerin 
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tidan ele geçirebilmektir. Sonra da, işçi, 
emekçi kitlelere, dar gelirli ve yoksullara 
bazı göstennelik kınnlılar verip büyük 
sennaye sınıflarına, kendilerine ve hısım 
akrabalanna büyük çıkarlar saglamaya 
devam etmektir. Işçi sınıfınuza ve emek
çi halkımıza olan güveniyle Türkiye Işçi 
Partisi, büyük sennaye sınıflannın ve 
partilerinin bu hesaplanm boşa çıkart· 
mak mücadelesini azimle yürütecektir." 

YARIN, BUGüNDEN KURULUR 

TlP Merkez Yönetim Kurulu'nun 
toplantısı üç gün sürdü. Toplantıdan son
ra Genel Sekreter Nihat Sargın tarafın· 
dan açıklanan bildiride ise şöyle den· 
mektedir: 
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"önümüzdeki seçimlerde sekiz yıllık 
aradan sonra ilk kez işçi sınıfımız ve 
emekçi halk kitleleri doVUdan yer al· 
makta, Türkiye Işçi Partisi seçimlere ka· 
tılmaktadır. Böylece 1977 Haziran se· 
çimleri, farklı tutum ve görüntüde olsa 
da hepsi birer burjuva partisi olan parti· 
lerin kendi aralanndaki yarış olmaktan 

MONDE: "PARLAMENTO'DAKI PARTILER DıŞıNDA, 
T.I.P. SEÇIMLERE KATıLMAYA HAK KAZANDI" 

yayınlanan Le Monde gazetesi, Türkiye'de 5 Haziran'da yapı
seçimlere, şu anda parlamentoda bulunan partiler dışında sadece 
Partisi'nin katılmaya hak kazandığını belirtiyor. 

12 Nisan Salı gookU sayısında, seçimler için hükümette yapı· 
değişikliklerin bildirildiği haberde şöyle deniyor: 

"Seçimlerin salim geçmesini sağlamakla görevli yargıçlardan 
Seçim Kurulu, seçimlere katılabilmek için gereken yasal ko
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yıllarında zorla ortadan kaldırılışından sonra yeniden kuruluşun
kez seçmenlerin karşısına çıkıyor. Meclis'te yer almayan ku

ariilSında sadece Behice Boran'ın Partisi yasal koşulları yerine geıire
en az 15'inde Öfgütlenmiş olmak ve bu örgütlenmeyi seçim ta· 
önce tamamlamış olmak gerekiyordu.)" 

çıkmakta, işçi sınıfımız v e  müttefik 
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DEMOKRASİNİN 
ıVUNUCUSU 
rLERDİR! .. 

·'ç_eunız kapitaıizmden sosyaıizme 
geçiş çaRıdır. Türkıye Işçi Partisi, bu se· 
çimleme, yaşayan bir gerçeklik olan 
sosyaUzmin bayraeını dana da YÜKSelte· 
ceKtir. Türkıye nin bu genel akJ.şın dışın
da bırakılaıruyac�ıru bıkmadan, yılma
dan anlatacak, gerçek ve tam kurtuluş 
olan sosyalizme doeru işçi ve emekçi SI
maann örgütlenmesini geliştirip güçlen
direcektir. 

"Faşizme ve emperyJ\lizme karşı mü
cadelede kararlı1leın ve tutarfıllRın örne· 
ei sosyalistlerdir. Türkiye İşçi Partisi 
1977 Haziran seçimlerinde bu gerçeei 
göstermeye devam edecek, demokrasi ve 
baeımsızhk yolunda atılması gerekli 
adımlano en geniş kitleleree benimsen
mesini saelayacaktır. Milliyetçi Cephe 
içinde toparlanmış oLan en gerici burju
va partileri karşısındaki geniş yıeınsal 
güçlerin birlik ve dayaruşmasının temel· 
leri önümüzdeki seçimıerde Türkiye İşçi 
Partisi eliyle güçlendirileeektir. 

"Türkiye ışçi Partisi seçimlere katıl
maktadır. Böylece istensin istenmesin 
seçimler yalanlar ve boş hayaller etra.!ın· 
da deRil, temel yurt ve dünya sorunlan 
etrafında mücadele edilen bir dönem ola
caktır. Türkiye İşçi Partisi seçimlerden 
beklenebilecek en olumlu sonucun geçi
ci bir ferahlamadan ibaret kalmamasma 
çalışacaktır. Türkiye ışçi Partisi faşist 
baskı ve terörün. ırkçı, şoven uygulama
lann, gençlerimize, ülkemizin yannına 
yöneltilen saldm ve cinayetlerin, özünde 
emperyalizmin ve büyük burjuvazinin 
bir saldıruı oldueunu, işçi sınıfı ve emek· 
çi halkın gerçek kurtuluşunun ancak 
sosyalizmde olduRunu gösterecek; ba
eımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolun
da yeni mevziler kazanacaktır. 

"Türkiye İşçi Partisi 1977 seçimleri 
sonucunda kitlelerin mücadelesinin par· 
lamento içinde de sürdürülmesinin ve bu 
mücadelenin parlamento dışı kitle müca· 
delesi ile bütünleşmesinin yeni ve çok 
daha başanh örneklerini verecektir. Böy
lece politik mücadelede sayılann yanın
da niteııein önemi bir kez daha gözler 
önüne serilecektir. Emperyalizmin ve bü
yük, tekelci burjuvazinin demokrasiye 
düşman girişimlerine set çekmekte daha 
etkin bir güç olunacaktır. 

" Unutmayalım; emekçi ylRınlann, 
yoksul köylülerin, memurlann, öeret
menlerin, teknik elemanların, esnaf ve 
zanaatkarlann, tüm çalışanların, ilerici 
gençlieln, tüm demokrat ve yurtseverle
rin öncü gücü işçi sımfıdır. Kendisbıi ve 
kendisiyle birlikte bütün ezilen, sömürü
len ylRınlan da kurtaracak olan güç Işçi 
sınıfıdır. ışçi sınıfının bilimsel sosyalist 
partisi olan Türkiye Işçi Partisi'ni seçim
lerde daha büyük başanlara ulaştırmak 
için bu başarılann, kurtuluş yolunda he
pimizin de başarısı olacaRınl bilerek güç· 
lerimizi birleştirelim. 

"Sosyalizmin sesinin bugünkünden 
daha gür Çıkması, baRımsızlık, demokra
si mücadelesinin saRlam bir temele otur
tulması Için hep birlikte görev başına! 

" Yann bugünden kurulur." 

TEMEL SORUNLAR GIZLENMEK 
ISTENIYOR 

Daha sonra 12 Nisan Salı günü Genel 
Başkan Behice Boran, parti genel merke· 
zinde, partililerin katlidıRı bir sohbet 
toplantısında hazır buJundu. Genel Baş
kan Boran, bu toplantıda özellikle "ulu· 
sal ba�ımsızlık" konusuna deRinerek bu 
konuda özetle şunları söyledi: 

"ıçine girdıeimiz se.çim döneminde 
politik tartışmalar yurdumuzun temel 
sorunlan ÜZerinde deRii, burjuva partile· 
ri arasındaki çekişmeler düzeyinde sür
dürülmektedir. Oysa Türkiye'nin hayati 
sorunlan vardır ve halkımız seçimlerde 
tercihini yaparken bu sorunlan ve çeşitli 
partilerin bu sorunlara ilişkin görüş ve 
tutumlanm iyi bilmek durumundadır. 
Bu temel sorunlardan başta gelen birisi, 
Türkiye'nin ba�msızlıeı sorunudur. Yur· 
dumuz, Amerika'nın başım çektiRi em· 
peryalist-kapitalist dünyaya baAımh du
rumdadır. 

"Bugün vatan topraklmnın bir bölü
mü askeri üsler ve dinlenme tesisleri yo
luyla Nato'nun ve Amerika'nın emrine 
verilmiştir. Yurt savunması Nato'ya ve 
Amerika'ya ba�ımlı kılınmıştır. Ortak 
Pazar 'la yapılmış andıaşmanın dayattı Rı 
şartlar ve ilişkiler sanayileşmemizi balta
lamakta, dış ticaret açıRını gittikçe bü
yütmektedir. Sanayi, ticaret ve bankacı· 
lık alanlarında uluslararası tekeııerle or· 
taklık kunnamış, işbirliRi yapmamış, 
anlaşmalar imzalamamış tek bir büyük 
sennaye grubu yoktur. Her yerde oldu
Ru gibi Türkiye'de de büyük sermaye 
emperyalizmin işbirlikçisidir. 

"Bu durum kökünden deeiştiri1me
dikçe, ulusal baRımsıztıktan, " büyük 
Türkıye" yaratmaktan veya "kişiliei olan 
dış politika"dan söz etmek boş bir laf 
kaıaballAıdır, aIdatmacadır. 

"Emperyalizmle iş ve çıkar birliei 
i.;inde olan egemen sennaye sınıflannın 
iktidarlan ve partileri Türkiye'nin tam 
baRımsızlıRınl gerçekleştiremez ve koru
yamaz. Sennaye sınınan yurt çıkarlan
nın deRil, kendı karlannın peşindedirler. 
Yurt çıkarlanmn ve ulusal baelm5ızheın 
savunucusu ve koruyucusu ancak, emper
yalizmin ve Işbirlikçisi yerlı büyük ser
mayenin çifte sömüfÜ5ü altındaki işçi sı· 
nıfı ve müttefik! emekçi kitlelerdir." 

"KOMÜNIZM TEHLIKESI" 
TICARETI 

TIp Genel Başkanı Boran, 13 
günü verdıei demeçle de burjuva partile
rinin "komünizm tehlikesi" umacısı ya· 

ratarak parsa toplama yanşına girdikleri
ni belirterek şöyle dedi: 

"Türkiye Işçi Partisi dışındaki tüm 
partiler, AP'si, CHP'si dahil, seçim kam
panyalanm bir korku üzerine dayandın
yorlar. Hepsi "komünizm tehlikesi " de· 
yimiyle kendi icat ettikleri sözde bir teh
likeyi en iyi kendilerinin önleyece�ini is· 
pat etme yanşındadırlar. Komünizmi 
anarşi ile öZleştirip halk kitJelerinde 
korku yaratarak oy toplama hesabında· 
dular. Halka, korkudan başka sunabile· 
cekleri bir şeyleri yok da ondan. 

" Alabildiline körüklenen anti·komü· 
nizm ticareti ve bu ticaretin dayandınl
dıeı, Ceza Kanununun 141 ve 142. m.d· 
deleri ışçi sınıfınuzın ekonomik, politik 
ve ideolojik hareketini ve örgütlenişini, 
yurdumuzun tüm düşünce, bilim, sanat 
ve edebiyat, basın ve yayın hayatını, 
tüm demokratik, ilerici güçleri tehdit al· 

. tında tutmakta, serbestçe gelişmelerine 
set çekmektedir. Bizim büyük sennaye 

sınınan, partileri ve politikacılan hep 
Batılı olmakla övünürler. Oysa Batı'da 
böyle anti-demokratik yasa maddeleri· 
nin bulunduRu, komünist partilerin ya· 
saklandıeı tek ülke yoktur. Bir İspanya 
vardı, şimdi orad.ı da komünist partisi 
yasaııaştı, seçimlere katılacak. Avrupa' 
da geriye sadece Türkiye kaldı. Bu duru
ma kesinlikle son verilmeli, bu yasal tah· 
ditler ve yasaklar ortad8Q kaldınlmalıdır. 

"İşçi sınırımızın partisi olarak Türki· 
ye İşçi Partisi bunun da mücadelesini 
vermektedir, çünkü Thrkiye Işçi Partisi 
demokrasi mücadelesinde samimi, tutarlı 
ve katarlıdır; çünkü sosyalizm için müca
dele ile demokrasi mücadelesi içiçe geç
.... "h �'-IfnUlft."'· H. .... _t1_� 
nizm ticareti yapmak, sosyalizmi ve sos
yalist ülkeleri kötülemek, hem de de
mokrasiden yana görünmek burjuva par· 
tilerinin ve politikacıtanrun işidir. Anti. 
komünizm yapılarak tutarlı demokrat 
olunamaz. Türkiye Işçi Partisi seçime 
katılmakla bu oyunu da bozmaktadır." 

BiLGiC CAHiLLERE HATıRLATMA 
Türkiye Işçi Panisi'nin Birinci Büyük Kongresi'nin yankılan sirüyor. 

Büyük Kongre'nin bilinç düzeyi ve coşkulu içeriğinin bazı tabela kuruluşlarını 
şaşırtmasına ş.aşmamak gerek. Şaşıranıarın arasında cehaJette inatçılıklanna 
"onodoks solculuk" yaftasını layık gören bir avuç TSıp yöneticisi kariyerist
ler de var. Ilke Dergisi'nin son sayısını yine TIP'e ve Birinci Büyük Kongreye 
ayırmışlar. 

"Büyük" incelemelerine başlarken hemen bir dipnot düşmüşler. TIP'in 
ilk kongresine Birinci Büyük Kongre denmesi ni eleştiriyorlar. Bütliı inceleme
lerinin en "ciddi" yanı burası. Sovyetler Birliği Komünist Panisi, " Parti Kong· 
resi" terimini kullanırmış. "Büyük Kongre" deyimini Türkiye'de burjuva par· 
tileri kullanırmış. Bu önemli eıeştiriyi şöyle tamamliyorlar: "TIp'li arkadaşlar 
bu ayrıntıyı önemsemesder bile, önemseyen sosyalistıere bir hatırlatmada bu
lunmak istedik." 

Ne kadar önemli bir iş yapmışlar. Böylece ne kadar bilgiç ve ne kadır 
"ortodoks" olduklarını göneı iyorlar. Ancak cehalete dayanan bir ortodoks
luk. 

Sovyetler Birliği Komüni:.1 Partisi'nin kongrelerine s'yezd denir. Birinci, 
ikinci ve yirmibeşinci s'yezd diye gider. Kuşkusuz, rusça bir kelime. Bunun 
karşılığını ise Moskova basımı i Russko-Turyetskiy Slovar' (Rusça-Tii'"kçe söz
lük) veriyor. Sözlüğliı 894. sayfasındaki s'yezd kelimesinin karşısında " büyük 
kongre" yazıyor. 

Cehalete dayanan kariyeristıerin "ciddi" eleştirilerine bu kadarlık bir 
cevap yeter. 
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Daha sonra 12 Nisan Salı günü Genel 
Başkan Behice Boran, parti genel merke· 
zinde, partililerin katlidıRı bir sohbet 
toplantısında hazır buJundu. Genel Baş
kan Boran, bu toplantıda özellikle "ulu· 
sal ba�ımsızlık" konusuna deRinerek bu 
konuda özetle 

ba�ımsızlık" 
özetle 

ba�ımsızlık" 
şunları söyledi: 

"ıçine girdıeimiz se.çim se.çim se. döneminde 
politik tartışmalar yurdumuzun temel 
sorunlan ÜZerinde deRii, burjuva partile· 
ri arasındaki çekişmeler düzeyinde sür
dürülmektedir. Oysa Türkiye'nin hayati 
sorunlan vardır ve halkımız seçimlerde 
tercihini yaparken bu sorunlan ve çeşitli 
partilerin bu sorunlara ilişkin görüş ve 
tutumlanm iyi bilmek durumundadır. 
Bu temel sorunlardan başta gelen birisi, 
Türkiye'nin ba�msızlıeı sorunudur. Yur· 
dumuz, Amerika'nın başım çektiRi em· 
peryalist-kapitalist dünyaya baAımh du
rumdadır. 

"Bugün vatan topraklmnın bir bölü
mü askeri üsler ve dinlenme tesisleri yo
luyla Nato'nun ve Amerika'nın Amerika'nın Amer emrine 
verilmiştir. Yurt savunması Nato'ya ve 
Amerika'ya ba�ımlı kılınmıştır. Ortak 
Pazar 'la yapılmış andıaşmanın dayattı Rı 
şartlar ve ilişkiler sanayileşmemizi balta
lamakta, dış ticaret açıRını gittikçe bü
yütmektedir. Sanayi, ticaret ve bankacı· 
lık alanlarında uluslararası tekeııerle or· 
taklık kunnamış, işbirliRi yapmamış, 
anlaşmalar imzalamamış tek bir büyük 
sennaye grubu yoktur. Her yerde oldu
Ru gibi Türkiye'de de büyük sermaye 
emperyalizmin işbirlikçisidir. 

"Bu durum kökünden deeiştiri1me
dikçe, ulusal baRımsıztıktan, " büyük 
Türkıye" yaratmaktan veya "kişiliei olan 
dış politika"dan söz etmek boş bir laf 
kaıaballAıdır, aIdatmacadır. 

"Emperyalizmle iş ve çıkar birliei 
i.;inde olan egemen sennaye sınıflannın 
iktidarlan ve partileri Türkiye'nin tam 
baRımsızlıRınl gerçekleştiremez ve koru
yamaz. Sennaye sınınan yurt çıkarlan
nın deRil, kendı karlannın peşindedirler. 
Yurt çıkarlanmn ve ulusal baelm5ızheın 
savunucusu ve koruyucusu ancak, emper
yalizmin ve Işbirlikçisi yerlı büyük ser
mayenin çifte sömüfÜ5ü altındaki işçi sı· 
nıfı ve müttefik! emekçi kitlelerdir." 

"KOMÜNIZM TEHLIKESI" 
TICARETI 

ratarak parsa toplama yanşına girdikleri
ni belirterek şöyle dedi: 

"Türkiye Işçi Partisi dışındaki tüm 
partiler, AP'si, CHP'si dahil, seçim kam
panyalanm bir korku üzerine dayandın
yorlar. Hepsi "komünizm tehlikesi " de· 
yimiyle kendi icat ettikleri sözde bir teh
likeyi en iyi kendilerinin önleyece�ini is· 
pat etme yanşındadırlar. Komünizmi 
anarşi ile öZleştirip halk kitJelerinde 
korku yaratarak oy toplama hesabında· 
dular. Halka, korkudan başka sunabile· 
cekleri bir şeyleri yok da ondan. 

" Alabildiline körüklenen anti·komü· 
nizm ticareti ve bu ticaretin dayandınl
dıeı, Ceza Kanununun 141 ve 142. m.d· 
deleri ışçi sınıfınuzın ekonomik, politik 
ve ideolojik ideolojik ideolo hareketini ve örgütlenişini, 
yurdumuzun tüm düşünce, bilim, sanat 
ve edebiyat, basın ve yayın hayatını, 
tüm demokratik, ilerici güçleri tehdit al· 

. tında tutmakta, serbestçe gelişmelerine 
set çekmektedir. Bizim büyük sennaye 

sınınan, partileri ve 
Batılı olmakla övünürler. 
böyle anti-demokratik 
nin bulunduRu, komünist 
saklandıeı tek ülke 
vardı, şimdi orad.ı 
yasaııaştı, seçimlere 
da geriye sadece Türkiye 
ma kesinlikle son verilmeli, 
ditler ve yasaklar ortad8Q 

"İşçi sınırımızın 
ye İşçi Partisi bunun 
vermektedir, çünkü 
demokrasi mücadelesinde 
ve katarlıdır; çünkü sosyalizm 
dele ile demokrasi mücadelesi 
.... "h �'-IfnUlft."'· 
nizm ticareti yapmak, 
yalist ülkeleri kötülemek, 
mokrasiden yana görünmek 
tilerinin ve politikacıtanrun 
komünizm yapılarak tutarlı 
olunamaz. Türkiye 
katılmakla bu oyunu 

BiLGiC CAHiLLERE HATıRLATMA 
Türkiye Işçi Panisi'nin Birinci Büyük Kongresi'nin yankılan 

Büyük Kongre'nin bilinç düzeyi ve coşkulu içeriğinin bazı tabela 
şaşırtmasına ş.aşmamak gerek. Şaşıranıarın arasında cehaJette 
"onodoks solculuk" yaftasını layık gören bir avuç TSıp yöneticisi 
ler de var. Ilke Dergisi'nin son sayısını yine TIP'e ve Birinci 
ayırmışlar. 

"Büyük" incelemelerine başlarken hemen bir dipnot düşmüşler. 
ilk kongresine Birinci Büyük Kongre denmesi ni eleştiriyorlar. 
lerinin en "ciddi" yanı burası. Sovyetler Birliği Komünist Panisi, 
resi" terimini kullanırmış. "Büyük Kongre" deyimini Türkiye'de 
tileri kullanırmış. Bu önemli eıeştiriyi şöyle tamamliyorlar: "TIp'li arkadaşlar 
bu ayrıntıyı önemsemesder bile, önemseyen sosyalistıere bir 
lunmak istedik." 

Ne kadar önemli bir iş yapmışlar. Böylece ne kadar bilgiç 
"ortodoks" olduklarını göneı iyorlar. Ancak cehalete dayanan 
luk. 

Sovyetler Birliği Komüni:.1 Partisi'nin kongrelerine s'yezd 
ikinci ve yirmibeşinci s'yezd diye gider. Kuşkusuz, rusça bir 
karşılığını ise Moskova basımı i Russko-Turyetskiy Slovar' (Rusça-Tii'"kçe 
lük) veriyor. Sözlüğliı 894. sayfasındaki s'yezd kelimesinin karşısında 
kongre" yazıyor. 

Cehalete dayanan kariyeristıerin "ciddi" eleştirilerine 



TUTARSIZLIK,  BU 

POLiTiKASıNıN ü 
Sosyalistlerin savunduklan bir tez var. 20. yüzyı

lın her olayında, dünyanın her yerinde dogru1anan bir 
tez. Demokrasi ile, tutarlı demokrat olma ile ilgili. 
özetle şöyle: ÇaRımııda, demokratça düşünmek, de. 
mokratça "hoşgörü" sahibi olmak, tutarlı bir demok
rat olabilmek için yeterli degil. Tutarlı demokrat ola
bilmek için, demokrasiye yönelen tehJ.ikenin kayna�ı· 
nı dofru teşhis etmek gerekiyor. Tehlike kaynaemın 
üzerine yürümek gerekiyor. Bu zorunluluk yerine geti
rilmedikçe, tutarlı demokrat olmak defiı. 
Ustelik demokratlık bir yana, tek başına tutarlı olabil
mek de mümkün degiı. Bu zorunlu1uk yerine getiril· 
medikçe savunulan demokrasi anlayışının ayakları ye
re basmaz. Yalnızca, demokrasi için, demokrat nutuk· 
lar atılır. Gerçekler daha sonra, çogu kez acı bir bi
çimde ortaya çıkar. Dünya, bunun örnekleri ile dolu. 

TÜRKiYE, DÜNYADAN KDPUK DEGiL 

Türkiye'den de örnekler var. Aralarında en ilginç· 
lerinden biri. İttihat ve Terakki'nin' öyküsü. İttihat ve 
Terakki. monarşiye karşı "demokrasi ve özgürlük" 
adına yola çıktı. İttihat ve Terakkiciler, en azından 
1977 Türkh'esinde atılanlar kadar demokrasi nutku 
attılar, İt(ih�t ve Terakkinin yöneticileri ve militanları 
arasında. samimi olarak "Batı demokrasisi"ne inanan· 
lar vardı. 

Ancak İttihat ve Terakki. özgürilik ve demokrasi 
adına si..irdürdügü mücadeleyi \'e kazandığı iktidarı, o 
dönemin koşullannda. somut ve gerçekçi bir ekono· 
mik program ile bütünleremedi. Emperyalizmden ko· 
pamadt. Onun bir kanadı yerine bir başka kanadına 
bütünüyle baglandı. }olevcut yerli işbirlikçilerine do· 
kunmadan. onlara "yerli rakiD" .üretmeyi denedi. 

Sonra ne olduğu biliniyor. ıttihat ve Terakki, em· 
peryalizmin ve yeni işbirlikçilerin dümensuyunda, 
başta işçi hareketi olmak üzere, geniş yığınlara karşı 
acımasız baskı yöntemleri uyguladı. Gidenin yerine, 
meşruti istibdat geldi. Fransız ve İngiliz şirketleri ve 
onlann işbirlikçileri yerine, Almanya'ya ve onun tü· 
rettiklerine dayanan İttihat ve Terakki rejimi, 1908 
öncesinin özgürlük nutuklarından kısa bir süre sonra, 
yıkıldı gitti. 

TUTARLlLl KLA DEMOKRATlıK 
ARASıNDAKi iLI şKi 

Günümüzde, demokratlıkla tutarlılık arasındaki 
ilişki çok daha sıkı, çok daha pekişmiş durumda. Tu· 
tarlı olmadan demokrat olunamayacağı gibi, gerçek· 
len demokrat olmadan da tutarlı olmak mümkün de· 
ğil. örneğin günümüzde, ABD sennayesi yerine, Batı 
Avrupa kapitalizmine açılmayı 1910'lara kıyasla daha 
tutarlı kılan hiç bir neden yok. Çünkü, aynı şekilde, 
hem ABD'ye yaslanmış, hem de Avrupa'ya açılan bü· 
yük sermayenin üzerine yürilinedikçe ve bu yürüyüşü 
somut bir ekonomik programla bütünleştinnedikçe 
gerçekten demokrat olmak mümkün değiL. Olmayınca 
tutarlı olmak hiç mümkün değil. 

Niçin böyle? Çünkü günümüzün koşullan çok da· 
ha de�işik. İşçi sınıfının, henüz "düşmanlannın düş· 
manlan" ile savaştıeı 19. yüzyıl koşullannın burjuva 
demokrathgı, bugün çok gerilerde kaldı. 3ugün, de· 
mokrasinin en tutarlı s�vunuculan olan sosyalistlerle 
ve onlann mücadele hedefleriyle kopuklu�u �..Jdüre· 
rek tutarlı demokrat olmak mümkün deeil . .  \ynı şe. 
kilde, bu kopukluk bir yandan bilerek ve iste. :ek SÜT· 
dürülürken, aynı zamanda tutarlı olabilmenin imkanı 
yok. Çünkü günümüzde sosyalistlerden ve sosyalizmin 
mücadele perspektifinden bütünü ile kopmak demek, 
mücadeleyi kısa dönemli, geçici ve gerçekçi olmayan 
hedef ve çıkarlara göre ayarlamak demek. Tek kelime 
ile "yıeınıardan kopmak" demek. Tutarsızheı kaçınıl· 
maz kılan da bu. 

TUTARSIZLlGIN KAYNAGINOAKI 
"TUTARlıLIK" 

Söylenenl�ri, örnekleri ile sergilemek gerekiyor. 
CHP 'nin, MC karşısındaki 2 yılı aşkın "muhalefet" 
döneminin tutarsızhklarla dolu oldueu bir gerçek. 
Ancak burada hemen bir noktaya daha işaret etmek 
gerekiyor. Tutarsızlığın bu kadar sürekli olabilmesi, 
en azından belirli bir konuda "kendi içinde tutarlı" 
olmayı gerektiriyor. Bütün tutarsızlıklannın kaynagı 
olarak CHP'nin "tutarlı" oldueu tek nokta, yllJardır 
muhalefetini somut ve gerçekçi bir ekonomik prog· 
ram ile bütünleyememesi ve sosyalistlerle gerçekçi bir 
diyalog u peşine n reddetmesi. CHP bu konulardaki 
" tutarlılıgıru" sürdürüyor. 

Sosyalistler demokratlık ve tutarlılık ile sosyalizm 
arasındaki ilişkiye çok dikkati çekti. Bu "CHP'nin iç 
işlerine kanşmak" sayıldı. CHP'nin içindeki demok· 
rat unsurlardan bahsedildi. Bu da "soyut" bulundu. 
Somutu da var. MC iktidarının kuruluşuna yol açan 
şaşkınlık ve yanlış hesap döneminin eleştirisi sırasın
da bir CHP li milletvekili, en iyi örneklerden birini ver
di: Sosyalistlerin görüşünü, tutaılı bir demokrat olarak 
anlattı: 

"Sayın Genel Başkanımız soyut olarak demokra· 
tik solu anlatmış, çizgisini çizmiştir. Fakat somut ola· 
rak ne düşünüyoruz'! Jankacıhk, yeraltı servetleri, it· 
halat ve ihracatta ne oldugumuzu belirtmeliyiz. Sana· 
yide ekonominin büyük tepeleri kimin elinde olacak? 
Bize dıştan strateji tayin edilmez. Doğnıdur. Dıştan 
yönetilmeyeceğiz, kimse yönetirnimize kanşamaz. 
Doğru, ama karşılıklı etkilenmeden kaçınamayız .. CHP 
içine soldan sızma olmaz. Solumuzdakiler, kendi par· 
tilerini kuruyorlar. Asıl tehlike sağdan sızmadır."  (CHP 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın konuşması, Günay· 
dın, 8 Mayıs 1975) 

YENi OLANAKLAR MI, PANIK Mi? 

Sorun burada. En ince nokta da buradö. Genel 
mücadele hedefleri ve perspektifi konusunda "soyut" 
kaldıkça, en güncel taktik meseleler karşısında somut, 
gerçekçi ve tutarlı olabilmek mümkün deeil. CHP'nin 
2 yılı aşkın muhalefetinde görülen her yanlış hesap, 
her yanlış adım böyle bir somutluk eksikHeinin ürünü. 

önce, MC'nin kurulabileceeine hiç ihtimal veril· 
medi. CHP kunnaylan bu partilerin "bir araya gelebi. 
leceklerini hiç sanmıyorlar"dı. MC'nin kuruluşunu, 
kısa bir şaşkınlık dönemi izledi. Sonra MC'nin güven· 
oyu sırasında dagıtılması gündeme geldiğinde, Ecevit 
MC'nin gitmesi olanaklannı "kumar borcu olmayan 
8 parlamenterin bulunabilmesine" indirgedi. Böyle 8 
parlamenter bulunamayınca CHP'nin MC karşısındaki 
o dönemlik kozlan da tükenmiş oldu. CHP Genel Baş· 
kanı MC'nin kuruluşu karşısındaki şaşkınhktan, 8 
parlamenter bularak sıynlmaya çalışmadan önce, Çı· 
kış yolu olanaklannı şöyle zorluyordu: 

"Parlamentodaki son deeişikliklerden sonra yeni 
bazı olanaklar da ortaya çıkmış sayılır ... Bu hüldimet 
güvenoyu almazsa, evvelce var olmayan bazı yeni ola· 
naklar deeerlendirilebilecektir." (Yeni Ortam 13 Ni. 
san 1975) 

CHP Genel Başkanı, "erken seçim zorunıulueu" 
na inanarak hükümeti bıraktıktan sonra, hiç kurulma· 
yaca�ını sandı�ı MC iktidarının kurulması karşısında, 
var olan ama daha önce düşi.inmediei olanaklan, "yeni 
olanaklar" olarak hatırlatma zorunlulueunu duyuyor: 
tık çıkış yolu aranışı. 

FAŞIST SALDıRıLARDAN KiM SORUMLU? 

Başlangıç böyle oldu. Bundan sonrası, halk kitle· 
lerinin MC'ye karşı muhalefet birikimi ile büyük ser
mayenin zorlamaları arasındaki denge politikasının so· 
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TÜRKiYE, DÜNYADAN KDPUK DEGiL 

Türkiye'den de örnekler var. Aralarında en ilginç· 
İttihat ve Terakki'nin' öyküsü. İttihat ve 

monarşiye karşı "demokrasi ve özgürlük" 
çıktı. İttihat ve Terakkiciler, en azından 

Türkh'esinde atılanlar kadar demokrasi nutku 
ve Terakkinin yöneticileri ve militanları 

samimi olarak "Batı demokrasisi"ne inanan· 

İttihat ve Terakki. özgürilik ve demokrasi 
dürdügü mücadeleyi \'e kazandığı iktidarı, o 
koşullannda. somut ve gerçekçi bir ekono· 

ile bütünleremedi. Emperyalizmden ko· 
bir kanadı yerine bir başka kanadına 

baglandı. }olevcut yerli işbirlikçilerine do· 
. onlara "yerli rakiD" .üretmeyi denedi. 

olduğu biliniyor. ıttihat 
.üretmeyi 
ıttihat 
.üretmeyi 

ve Terakki, em· 
yeni işbirlikçilerin dümensuyunda, 

hareketi olmak üzere, geniş yığınlara karşı 
yöntemleri uyguladı. Gidenin yerine, yerine, yer

istibdat geldi. Fransız ve İngiliz şirketleri ve 
işbirlikçileri yerine, Almanya'ya ve onun tü· 

dayanan İttihat ve Terakki rejimi, 1908 
özgürlük nutuklarından kısa bir süre sonra, 

TUTARLlLl KLA DEMOKRATlıK 
ARASıNDAKi iLI şKi 

Günümüzde, demokratlıkla tutarlılık arasındaki 
sıkı, çok daha pekişmiş durumda. Tu· 

demokrat olunamayacağı gibi, gerçek· 
demokrat olmadan da tutarlı olmak mümkün de· 

günümüzde, ABD sennayesi yerine, Batı 
kapitalizmine açılmayı 1910'lara kıyasla daha 

hiç bir neden yok. Çünkü, aynı şekilde, 
yaslanmış, hem de Avrupa'ya Avrupa'ya açılan açılan bü· 

sermayenin üzerine yürilinedikçe ve bu bu yürüyüşü yürüyüşü 
ekonomik programla bütünleştinnedikçe 

demokrat olmak mümkün değiL. Olmayınca 
olmak hiç mümkün değil. 

böyle? Çünkü günümüzün koşullan çok da· 
İşçi sınıfının, henüz "düşmanlannın düş· 

ile savaştıeı 19. yüzyıl koşullannın burjuva 
bugün çok gerilerde kaldı. 3ugün, de· 

tutarlı s�vunuculan olan sosyalistlerle 
mücadele hedefleriyle kopuklu�u �..Jdüre· 
demokrat olmak mümkün deeil . .  \ynı . .  \ynı . .  şe. 

kopukluk bir yandan bilerek ve iste. :ek SÜT· 
aynı zamanda tutarlı olabilmenin imkanı 
günümüzde sosyalistlerden ve sosyalizmin 

perspektifinden bütünü ile kopmak demek, 
dönemli, geçici ve gerçekçi olmayan 

çıkarlara göre ayarlamak demek. Tek kelime 

Sosyalistler demokratlık ve tutarlılık ile sosyalizm 
arasındaki ilişkiye çok dikkati çekti. Bu "CHP'nin iç 
işlerine kanşmak" sayıldı. CHP'nin içindeki demok· 
rat unsurlardan bahsedildi. Bu da "soyut" bulundu. 
Somutu da var. MC iktidarının kuruluşuna yol açan 
şaşkınlık ve yanlış hesap döneminin eleştirisi sırasınsırasınsır
da bir CHP li milletvekili, milletvekili, milletv en iyi örneklerden birini ver
di: Sosyalistlerin görüşünü, tutaılı bir demokrat olarak 
anlattı: 

"Sayın Genel Başkanımız soyut olarak demokra· 
tik solu anlatmış, çizgisini çizmiştir. Fakat somut ola· 
rak ne düşünüyoruz'! Jankacıhk, yeraltı servetleri, it· 
halat ve ihracatta ne oldugumuzu belirtmeliyiz. Sana· 
yide ekonominin büyük tepeleri kimin elinde olacak? 
Bize dıştan strateji tayin edilmez. Doğnıdur. Dıştan 
yönetilmeyeceğiz, kimse yönetirnimize kanşamaz. 
Doğru, ama karşılıklı etkilenmeden kaçınamayız .. CHP 
içine soldan sızma olmaz. Solumuzdakiler, kendi par· 
tilerini kuruyorlar. Asıl tehlike sağdan sızmadır."  (CHP 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın konuşması, Günay· 
dın, 8 Mayıs 1975) 

YENi OLANAKLAR MI, PANIK Mi? 

Sorun burada. En ince nokta da buradö. Genel 
mücadele hedefleri ve perspektifi konusunda "soyut" 
kaldıkça, en güncel taktik meseleler karşısında somut, 
gerçekçi ve tutarlı olabilmek mümkün deeil. CHP'nin 
2 yılı aşkın muhalefetinde muhalefetinde muhalef görülen her yanlış hesap, 
her yanlış adım böyle bir somutluk eksikHeinin ürünü. 

önce, MC'nin kurulabileceeine hiç ihtimal veril· 
medi. CHP kunnaylan bu partilerin "bir araya gelebi. 
leceklerini hiç sanmıyorlar"dı. MC'nin kuruluşunu, 
kısa bir şaşkınlık dönemi izledi. Sonra MC'nin güven· 
oyu sırasında dagıtılması gündeme geldiğinde, Ecevit 
MC'nin gitmesi olanaklannı "kumar borcu olmayan 
8 parlamenterin bulunabilmesine" indirgedi. Böyle 8 
parlamenter bulunamayınca CHP'nin MC karşısındaki 
o dönemlik kozlan da tükenmiş oldu. CHP Genel Baş· 
kanı MC'nin kuruluşu karşısındaki şaşkınhktan, 8 
parlamenter bularak sıynlmaya çalışmadan önce, Çı· 
kış yolu olanaklannı şöyle zorluyordu: zorluyordu: zorluyor

"Parlamentodaki son deeişikliklerden sonra yeni 
bazı olanaklar da ortaya çıkmış sayılır ... Bu hüldimet 
güvenoyu almazsa, evvelce var olmayan bazı yeni ola· 
naklar deeerlendirilebilecektir." (Yeni Ortam 13 Ni. 
san 1975) 

CHP Genel Başkanı, "erken seçim zorunıulueu" 
na inanarak hükümeti bıraktıktan sonra, hiç kurulma· 
yaca�ını sandı�ı MC iktidarının kurulması karşısında, 
var olan ama daha önce düşi.inmediei olanaklan, "yeni 
olanaklar" olarak hatırlatma zorunlulueunu duyuyor: 
tık çıkış yolu aranışı. 

FAŞIST SALDıRıLARDAN KiM SORUMLU? 

Başlangıç böyle oldu Bundan sonrası, halk kitle· 
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VA 
Lar ıonucu öldüriildül:ü bir af8lllaya varmı,ken, blzlm 
bır an önce bütün gücümüzle bu sorunlarm üzerine elU· 
memlz, elimizden gelen önlemleri almamız gereklı." 
(Cumhuriyet, 27 Ocak 1977) 

N ü DüR 

"Mazeret" ya da "gerekçe" çok açık. Deyim ye· 
rindeyse basit bir "keUe hesabı"na dayanıyor. Daha 
önceki aşamada gün başma daha az insan öldüriiüyoı
mu,. Bugünkü aşamada ise daha çok. Bu "nltel" "a
ma farkı, MC'U erken seçimden AP ile dıyalota kadar 
CHP'nin ltildigı köşenin "mazeretl"ni oIu,turuyor. 
CHP, her gün başına öldürülenlerin sayılannın artrnua
nı önlemek Için tek çıkar yol olarak ancak bunu görü
yor. Tabii, kabul görecelinden emin olarak. 

Daha önce CHP'nin açacatı "yeni mücadele ufuk
lannı" umutla bekleyenıerin bir bölümü, doAa1 OLarak 
bu gerekçeyi de peşinen kabulleniyorlar. 

nucu olan tutarsızlıklar zinciri b,içiminde gelişti. 
öyle ki, bir yandan kiUelerin MC'ye karşı muha

lefet birikimini dikkate alma klU'gısl. diRer yandan bü
yük sennayenin giderek artan bır açıklıkla çizdi�i AP· 
CHP perspektifine göz kırpma zorunlulueu, CHP'yi, 
(aşist saldm ve cinayeUerden AP'nin mi, lilliP'nin mi, 
MSP'nin mi yoksa hepsinin birden mi sorumlu olduRu 
konusunda fikir deeiştirme rekortmeni yapb. örnek
leri şöyle: 

"Kişi olarak Türkeş veya başka liderler degi!, sa. 
yın Demirel karşımııda sorumlu olacaktır. Muhatabı
mız, hükümetin başıdır. (Ecevit'in konuşması, Milli. 
yet, 16 Nisan 1975) 

"Faşist tertipleri sadece hükümet içindeki bazı 
unsurlara yüklemek gerçekıere aykın olur. AP i Gere
de ayıbını MSP'nin üzerine yıkmak istemiştir. Oysa 
aynı saldınlar Demirel'in memleketi olan Isparta'da 
iki yıl önce de sahnelenmiştir." (Bülent Ecevit, Tak
sim mitingindeki konuşmadan, 28 Haziran 1975) 

İçinde buJundutumuz 1977'de ise AP saldırgan 
delil, saldııgaruma işbirlili yapan bir kuruluş olarak 
tanıtılıyor: 

"Türkiye'nin büyük partilerinden birinin siyasal 
cinayetier şebekesi ile işbirlili yapar durumda olması, 
onlarla suç ortalı olması çok üzücüdür. AP'den hiç 
deliise seçimlere giderken cinayet şebekeleriyle or
t.akJıktan kurtulması beklenirdi." (Cumhuriyet, 26 
Şubat 1977) 

Bir de CHP Genel Sekreteri Eyübotlu 'nun daha 
önce Erzurum 'da CHPıilere yapılan saldm üzerine 
söyledikleri var: "Olaylann Erzurum 'daki sorumluıan 
MHPli1er, Ankara'daki sorumlusu ise Başbakan Demi
rel'dir." 

YA SERMAYE SıNıFı 

Tutarlı olmak, bütün bunlan aşmakla mümkün. 
Kasa dönemli taktik siyasal çıkarlar gereli, sorunun 
özü yerine, saldm ve cinayetlerin partiler ve bölgeler 
arası sorumluluk dalıhnu ile utraşmanın ciddiyet ve 
tutarhhkla ilgisi yok. 

Sorunun özü nerede? Ciddi ve tutarlı olmak nasıl 
mümkün? MC'nin kuruluşundan hemen sonra, yakla
şık bir cevap yine Eceviften geldi. Tutarıllık, AP ile 
MHP'yi cinayet müşterelinde birleştiren ballan kura· 
bilmekle ve bu baA:lan alıp 8SJI temeline oturtmakla 
mümkün. Ecevit, bir ara bunu denedi. Sonra hemen 
kapadı ve ° zamandan beri de hiç açıruyor: 

"Odalar Birlili toplantısında açıla vurulan özel 
sektör görüşü, 'san' olmayan, işçiye ihanet etmeyen 
her sendika hareketini düşman gibi göstennektedir. 
."Demokrasiyi yozlaştırabilmek için kışkırtılan şid· 
det eylemlerinin perde arkası destekleyicileri arasında 
bazı özel sektör üyelerinin bulundulu yolundaki izle· 
ni mler de son Odalar Birlili toplantısının genel hava
sıyla dogrulanmıştır." (Milliyet 26 Mayıs 1975) 

Bir zamanlar, siyasal saldınlar söz konusu oldu
lunda CHP Genel Başkanı Milli Güvenlik Kurulu'nu 
da sennayeyi eleştirdili gibi eleştirdi:  

: CC Reiim ve can 
liği için herkesle 
meye hazırız)) 
ye erken seçim 

"Ben Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde silahlı zor
balara karşı bir eleştiri gönnedim. Bildiride, kendileri
ni devlet gücü yerine koymaya çalışan bazı zorbalara 
karşı bir eleştiri gönnedim." (Cumhuriyet, 29 Nisan 
1975) 

Bu da çok gerilerde kaldı. 

UMUT FAKıRıN EKMEGI 

1976 yılının başlannda gerçekleşen yönetim de
lişiklili ile, CHP'nin "halka umut", "sennayeye gü
vence" ikilemi arasındaki kısır döngünün dotal sonu· 
cu olan hızlı inişi daha da belirginleşiyor. 

Daha açılı şöyle: Sermayeden yana atılan her 
adımın, MC'yi düşünnekte ya da MC'ye karşı etkili 
bir muhalefet olabilmekte ulranılan her başansızlı�ın 
halka ters düşen bir davranışın sonucunda, yeni bir 
"icat" sürülüy_or ortaya. öyle "katlar" ki, olup biten
leri örtmek, mazeret bulmak ya da yeni umutlaryaıat
mak için gerçekten başarılı olacagı sanılıyor. "MC 'yi 
düşünnemek için bugüne kadar hiç bir yerde denen
memiş demokratik muhalefet yöntemleri" bunlardan 
en çok bilineni. Sonuçta ne oldulu da biliniyor. Ne 
görülmemiş bir "yöntem" görüldü, ne de MC düştü. 
Ama mazeretler ya da yeni umutlar hazır. Bir tanesi, 
bir başka yeni' "umut"un ifade edilişi, şöyle: 

"Sözle yetinmeyip, iktidara geldilimizde dÜZeni 
deliştireceliz demekle yetinmeyip öncelikle işçinin 
ve köylünün mücadelesine fiilen katılarak, bu gelir da
gıiımı adaletsizlilini, şimdiden savunuJamaz, sürdütü
lemez bir hale getirici bir mücadeleyi amaçlarnamız 
gerekir ... Bugün çaresizlik içinde mitinglerden sad�e 
büyük toplantılardan yarar uman bütün iyiniyetii, ile
rici güçler de bizim bu stratejimizle kendilerine yeni 
ve daha umut verici mücadele ufuklannın açılmış 01-
dulunu gönnüş olacaklarolr#sanmm." (CHP Ortak 
Grubunda Bülent Ecevit'in yaptıgı konuşmadan,Cum
huriyet, 28 Nisan 1976) 

Bu kadar açık olmaz. "tlericiler" bu kadar enayi 
yerine konarnaz. Düşünün: Türkiye'de canı miting, 
toplantı isteyen bir sürü iyiniyetli ilerici kişi var. ça· 
resizlik içinde miting ve toplanblara sanlnuşlar. Za
vallılar! Mücadele için "yeni bir ufuk" bekliyorlar. Bu 
ufuk da şu olacak: CHP, işçinin, köylünin mücadele
sine öyle bir katılacak ki, artık kimse bugünkü bozuk 
düzeni daha "şimdiden" savunamaz hale gelecek. "Mu
halefette iken düzeni deliştinne" felsefesinin özü bu. 

Aradan bir yıl geçti. Ne oldu? "Yeni mücadele 
ufuklan" nerede? Hiç biri yok. Belki de yalnızca "ça· 
resizlik içindeki iyi niyetli ilericiler"in hala süren 
umut dolu bekleyişleri var. 

Daha sonra, kendisine yönelen eleştirilere CHP 
\ Genel Başkanı şöyle cevap veriyor: 

"Bir AUende olmak istemem, düzeni degiştirir
ken, çarkı durdurarak delil, çark dönerken deliştire
celim." (Cumhuriyet, 8 Haziran 1976) 

Allende olmak ya da olmamak, çarkın dönmesi 
ya da dunnası bir yana, "düzeni muhalefette iken de· 
giştinne" çabasının, en çok CHP'nin delişmesi biçi
minde sonuçlandıeı bugün açık bir gerçek. 

BASIT BIR ARITMETIK HESABı 

"Umut" ve "mazeret" dalıtımı birlikte gidiyor. 
Içinde bulundueumuz yılın ilk ayında "AP ile diya
log" konusu yeniden gündeme geldieinde, "böyle bir 
diyalogun olabileceeini" söyleyen Bülent Ecevit, ge. 
rekçe olarak da aynen şunlan söylüyor: 

"".Birkaç ay önceye kadar birkaç günde bir kişi. 
nin, iki kişinin öldürülmesi aşamasındaydık. Şimdi o 
aşamayı da aşıp, hergün birkaç kişinin siyasal saldın· 

Ancak asıl olumlu t<pki baıjkalanndan JIIÖJ'W. 
Ecevit'in "rejimi kurtarmak için herkesle göriit..,e 
hazınm" SÖzleri üzerine, tanınmış işadamlanodan ge_ 
len tepkUer çok olumlu. 

REJIMI KURTARMANIN TEK ALTERNATIFI 

Istanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin: 
"Sayın Ecevit 'in dünkü beyanmı çok olumlu bir 

gelişme OLarak delerlendiriyorum. Temennimiz, Sa
yın Ecevit'in bu davetine öteki partilerin de uyum 
göstererek süratle Türkiye'nin içinde bulundulu anar· 
şik olaylan önleyecek önlemlerin alınmasıdır." (Milli
yet, 28 Ocak 1977) 

Ertugrul Soysal : 
"Rejimi kurtannanın tek alternatifi AP-CHP ya

kınlaşrnasıdıı. Ecevit'j tehlikeleri daha yakından gö
ren bir lider olarak görüyorum ve ona katılıyorum." 
(Milliyet 28 Ocak 1977) 

Nejat EczaCıbaşı: 
"Bu demeci fevkatade önemli buluyorum. ülke

nin girdili ortam, bazı temel sorun1anmızın, politika
mızın, ekonomik darbo�azlann, işçi-işveren Ilişkileri. 
mizin ve bunlann başında gelen rejimin bekUl artık 
bu tür bir anlayışa baj!lı gö!Ünmekt<dir." (Milliyet, 28 
Ocak 1977) 

27 Ocak'ta Ecevit'in konuşmlSlyla açılan, bir gün 
sonra işadamlanmn belenisi ile süren bu diyalola da· 
ha sonra CHP genel yönetim kurulu yayınladılı şu 
bildiri ile katılıyor: 

"Son günlerde karŞıt çıkartan temsil eden kuru
luşlann veya toplum önderlerinin bile, ülkeyi bunalım
dan kurtannak üzere ortak bir çözüm arayışına yönel· 
dikleri görülmektedir. B�, umut ve kıvanç verici bir 
gelişmedir. Yüksek ölrenim kurumlan, basın kuruluş
lan, Iş çevreıen arasınaa tm arayışı btl1anlann sayıu 
hergün artmaktadır." (Cumhuriyet, 29 Ocak 1977) 

Uzun söze-gerek yok. Insan kanı, burjuva politi· 
kasında, "karşıt çıkarlan temsil eden kuruluşlann or· 
tak bir çözüm arayışına yönelmeleri" için gerekli olu
yor. Bir de yapılanlara kılır bulmak için. 

CHP'OEN BEKLENENLER 

Tekrar başa dönmek gerekiyor. 
Günümüz demokrasi aruayışı da, demokrasi müca· 

delesi de geçmiştekinden çok farklı. Gerek dünya öı· 
çüsünde, gerekse Türkiye'de. Bugün dünyanın hiç bir 
yerinde, sosyalist hareket, mücadelesini yürüttüRü ko
şullan tek başına demokratlara ve onlann "özgürlük· 
çü düşüncelerine" borçlu delil. Işçi sınıfından ve işçi 
sınıfı hareketinden kopuk demokrasi anlayışı tutarlılı· 
lını yitirdi�i oranda, sosyalist hareket kendi varlıemı 
kendi bilelinin gücü ile kabuJ ettirdi. Ispanya Komü· 
nist Partisi, son başansını, tek başına, Ispanya'da 
Fran ko 'dan sonra demokrat kişilerin işbaşma gelmesi
ne borçlu deeU. Başan, en başta kendi gücünün ürünü. 

" Bizim dışınuzdaki solcuJar bizden özgürlüklerini 
savunmamız dışında bir şey beklcmemelidir. Bunu 
açık söylüyorum." (Billent Ecevit, Almanya gezisinde 
yaptıgı bir konuşmadan, Milliyet 16 Mart 1975) 

Sosyalistler, CHP 'den " özgürlüklerin savunulması· 
nı" bekliyorlar. Ancak bu beklenti, beklentiye bel 
ballamak anlamına da gelmiyor. Çünkü sosyalistler, 
güçlü olamadıklan takdirde böyle bir beklentinin hiç 
bir anlam taşunadıeını da biliyorlar. Güçlü olamadık· 
lan takdirde, CHP 'n in bu beklentiyi yerine getireme
yecelini de biliyorlar. Beklentinin kaynaIı, CHP'nin 
ve yöneticilerinin "demokrat" kişilikleri deeil. Kay· 
nak, geniş yılınlnrla daha büyük ölçüde bütünleşerek 
güçlenen sosyalist hareketin, CHP'yi kendisinden 
"beklenen"lcri yerine gelireceli bir çizgiye çekeeeli. 
ne duyulan güvende. 
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bir muhalefet olabilmekte ulranılan her başansızlı�ın 
halka ters düşen bir davranışın sonucunda, yeni bir 
"icat" sürülüy_or ortaya. öyle "katlar" ki, olup biten
leri örtmek, mazeret bulmak ya da yeni umutlaryaıat
mak için gerçekten başarılı olacagı sanılıyor. "MC 'yi 
düşünnemek için düşünnemek için düşün bugüne kadar hiç bir yerde denen
memiş demokratik muhalefet yöntemleri" bunlardan 
en çok bilineni. Sonuçta ne oldulu da biliniyor. Ne Ne 
görülmemiş bir "yöntem" görüldü, ne de MC düştü. düştü. 
Ama mazeretler ya da yeni umutlar hazır. Bir tanesi, 
bir başka yeni' "umut"un ifade edilişi, şöyle: 

"Sözle yetinmeyip, iktidara geldilimizde dÜZeni 
deliştireceliz demekle yetinmeyip öncelikle işçinin 
ve köylünün mücadelesine fiilen katılarak, bu gelir da
gıiımı adaletsizlilini, şimdiden savunuJamaz, sürdütü
lemez bir hale getirici bir mücadeleyi amaçlarnamız 
gerekir ... Bugün çaresizlik içinde mitinglerden sad�e 
büyük toplantılardan yarar uman bütün iyiniyetii, iyiniyetii, iyiniyet ile
rici güçler de bizim bu stratejimizle kendilerine yeni 
ve daha umut verici mücadele ufuklannın açılmış 01-
dulunu gönnüş olacaklarolr#sanmm." (CHP Ortak 
Grubunda Bülent Ecevit'in yaptıgı konuşmadan,Cum
huriyet, 28 Nisan 1976) 

Bu kadar açık olmaz. "tlericiler" "tlericiler" bu kadar enayi 
yerine konarnaz. Düşünün: Türkiye'de canı miting, miting, 
toplantı isteyen bir sürü iyiniyetli ilerici kişi var. ça· ça· 
resizlik içinde miting ve toplanblara sanlnuşlar. Za
vallılar! Mücadele için "yeni bir ufuk" bekliyorlar. Bu 
ufuk da şu olacak: CHP, işçinin, köylünin mücadele
sine öyle bir katılacak ki, artık kimse bugünkü bozuk 
düzeni daha "şimdiden" savunamaz hale gelecek. "Mu
halefette iken düzeni deliştinne" felsefesinin özü bu. 

Aradan bir yıl geçti. Ne oldu? "Yeni mücadele 
ufuklan" nerede? Hiç biri yok. Belki de yalnızca "ça· 
resizlik içindeki iyi niyetli ilericiler"in hala süren 
umut dolu bekleyişleri dolu bekleyişleri dolu bekley var. 

Daha sonra, kendisine yönelen eleştirilere CHP 
\ Genel Başkanı şöyle cevap veriyor: 

"Bir AUende olmak istemem, düzeni degiştirir
ken, çarkı durdurarak delil, çark dönerken deliştire
celim." (Cumhuriyet, 8 Haziran 1976) 

Allende olmak ya da olmamak, çarkın dönmesi dönmesi 
ya da dunnası bir yana, "düzeni muhalefette iken de· de· 
giştinne" çabasının, en çok CHP'nin delişmesi biçibiçi
minde sonuçlandıeı bugün açık bir gerçek. 

BASIT BIR ARITMETIK HESABı 

"Umut" ve "mazeret" dalıtımı birlikte gidiyor. . 
Içinde bulundueumuz yılın ilk ayında "AP ile diyadiya
log" konusu yeniden gündeme geldieinde, "böyle bir bir 
diyalogun olabileceeini" söyleyen Bülent Ecevit, ge. ge. 
rekçe olarak da aynen şunlan söylüyor: 

"".Birkaç ay önceye kadar birkaç günde bir kişi. . 
nin, iki kişinin öldürülmesi aşamasındaydık. Şimdi o o 
aşamayı da aşıp, hergün birkaç kişinin siyasal saldın· saldın· 

kınlaşrnasıdıı. Ecevit'j tehlikeleri daha 
ren bir lider olarak görüyorum ve ona katılıyo
(Milliyet 28 Ocak 1977) 

Nejat EczaCıbaşı: EczaCıbaşı: Ecza
"Bu demeci fevkatade önemli buluyorum. ülke

nin girdili ortam, bazı temel sorun1anmızın, 
mızın, ekonomik darbo�azlann, darbo�azlann, darbo�az işçi-işveren 
mizin ve bunlann başında gelen rejimin bekUl 
bu tür bir anlayışa baj!lı gö!Ünmekt<dir." 
Ocak 1977) 

27 Ocak'ta Ecevit'in konuşmlSlyla 
sonra işadamlanmn belenisi ile süren bu 
ha sonra CHP genel yönetim kurulu 
bildiri ile katılıyor: 

"Son günlerde karŞıt çıkartan temsil 
luşlann veya toplum önderlerinin bile, ülkeyi bunalım
dan kurtannak üzere ortak bir çözüm arayışına 
dikleri görülmektedir. B�, umut ve kıvanç 
gelişmedir. Yüksek ölrenim kurumlan, 
lan, Iş çevreıen arasınaa tm arayışı btl1anlann 
hergün artmaktadır." (Cumhuriyet, 29 Ocak 

Uzun söze-gerek yok. Insan kanı, 
kasında, "karşıt çıkarlan temsil eden kuruluşlann 
tak bir çözüm arayışına yönelmeleri" arayışına yönelmeleri" arayışına yönelmel için 
yor. Bir de yapılanlara kılır bulmak için. 

CHP'OEN BEKLENENLER 

Tekrar başa dönmek gerekiyor. 
Günümüz demokrasi aruayışı da, demokrasi 

delesi de geçmiştekinden çok farklı. Gerek 
çüsünde, gerekse Türkiye'de. Bugün dünyanın 
yerinde, sosyalist hareket, mücadelesini 
şullan tek başına demokratlara ve onlann 
çü düşüncelerine" borçlu delil. Işçi sınıfından 
sınıfı hareketinden kopuk demokrasi anlayışı tutar
lını yitirdi�i oranda, sosyalist hareket 
kendi bilelinin gücü ile kabuJ ettirdi. Ispanya 
nist Partisi, son başansını, tek başına, 
Fran ko 'dan sonra demokrat kişilerin işbaşma 
ne borçlu deeU. Başan, en başta kendi 

" B" Bizim dışınuzdaki solcuJar bizden 
savunmamız dışında bir şey beklcmemelidir. 
açık söylüyorum." (Billent Ecevit, Almanya 
yaptıgı bir konuşmadan, Milliyet 16 Mart 

Sosyalistler, CHP 'den " özgürlüklerin 
nı" bekliyorlar. Ancak bu beklenti, 
ballamak anlamına da gelmiyor. Çünkü 
güçlü olamadıklan takdirde irde i böyle bir beklentinin 
bir anlam taşunadıeını da biliyorlar. Güçlü 
lan takdirde, CHP 'n in bu beklentiyi yerine 
yecelini de biliyorlar. Beklentinin kaynaIı, 
ve yöneticilerinin "demokrat" kişilikleri 
nak, geniş yılınlnrla daha büyük ölçüde 
güçlenen sosyalist hareketin, CHP'yi kendisinden 
"beklenen"lcri yerine gelireceli gelireceli gelir bir çizgiye 
ne duyulan güvende. 

içi de el  uzat



METAS REFERAIDUMU VE 
, 

ARDıNDAKi BERCER 
1500 işçinin çahştı�ı Met.aj Metalurji 

FabrikaslOda yapılan reCerandumu Ma
den.tş 731'e karşı 709 oyla kaybetti. Bu 
fabrikada 1976 yllı ilkbahannda başla
yan kaynaşma kah hızlanarak, kah du
Nlarak sözleşmenin (esih tarihine kadar 
devam etti. Aynı işçinin hem Maden.tş'e 
hem de Türk Metal'e birkaç kez üye 
kaydı yaptırdıeı oldu. Sonuçta ızmir 
Bölge Çalışma Müdürtü!ü işyeri yetkisi
ni Maden-Iş Le verdi. Ancak Türk Metal 
tarafından önce ızmir, sonra da Bornova 
Iş i\lahkemelerine yapılan itiraz sonucu 
Bornova Iş Mahkemesi Metaş için refe
randum kara n verdi. Kararda "oylann 
eşitliei ha1inde prosedürün yenilenece
ei.. . .. hükmü de yer alıyordu. 

REFERANDUM NASil 
GERÇEKLEŞTi 

:\Ietaş'ta yapılacak referandumun iş
yerinin sınırlanıu aşaeağı çoktan belliy
di. �Ietaş �Iaden.lş'in Ege Bölgesindeki 
en büyük işyeriydi. Fabrikada 1965 yı
lından beri yetkiyi )Jaden-Iş elinde tutu
yordu_ Böyle bir işyerinden ;\laden-Iş 'in 
sökülmesi. bu işkolunda devrimci sendi
kal hareketin bölgedeki geleceği a<;ısın· 
dan stratejik bir önem taşıyordu. 1975 
yılında ;\Iaden.lş 'e geçmek için onurlu 
bir mücadele veren ama başanh olama· 
yan B�IC işçileri ve B;\1C patronu büyük 
'Dır mel1lhla " referandumun sonucunu 

bekJiyordu. Sonuç birkaç yüz metre iler· 
deki 1500 kişilik BMC'yi do�rud.n etki. 
leyecektL BMC işverenleri refersndum 
öncesinde 50 kişiye ücretli izin verdiler. 
Türk ),Ietal yanlısı olan bu işçiler refe· 
randumu TUrk Metal lehine etkilemek 
için görev yapacaklardı ve yaptdar. 

Ve refer::ındum yapıldı. 1 geçersiz, I 
boş oya karşılık M.den.tş 709, Türk 
�Ietal 731 oy aldılar. Maden.lş'in itirazı 
İş Mahkemesince reddedildi ve yetki ke
sin olarak Türk Metal'e verildi. Yeni top· 
lu iş sözleşmesini, ellerinde Maden.lş 
üyelerinin kanı bulaşmış bulunan Türk 
Metal sendika-g yapacak Metaş'ta. Ma· 
den.ış 'in itirazının hukuki mesnedi var· 
dı. Yasaya göre sözleşme için salt çoRun· 
luk koşulu gerekliydi. Ne var ki 1500 ki. 

şilik işyerinin yarısı karşı sendıkadan 
yana tavır almışken yetkiyi Maden.tş al· 
sa ne olurdu sorusunun cevabı açık kal· 
maşa devam ediyordu. 

12 YILLIK YETKI 

Metaş, ezel bir olay de�il. Kendisi ile 
sınırlı olarak ele alındıeında kavranamaz. 
Sorunun iki yanı bulunuyor. Bir yanda 
Metaş'm ta baştan gelen olumsuz özel· 
likleri. Di�eri ise devrimci sendikal hare· 
kete musallat olan burjuva kuyrukçulu· 
eu. Uzun yıllar devrimci sendikal hare· 
ketin lokomotimeini yapmış, ismi bay
rak olmuş ve devrimci özünü, tabarunı 
hala koruyan bir Maden.ış·in 12 yıllık 
yetkili bulundu�u bir işyerinden bu 
denli kolay sökiilüp atılmasını anlamak 
başka türlü mümkün deeil. 

�Ietaş �Ietalurj: fabrikası yuvarlak 
demir, hafif profil, lama, <;elik tel, kütük 
\·c çelik gibi ara mallan üreten bir işyeri. 
Kendi işkolunda binden 'fazla işçi ÇalıŞ
tıran tek işyeri. Ayru zamanda özel sek· 
törün en büyük çelik üreticisi . Yıllık üre· 
timi ıBO bin ton. Kendi dalında bölge 
üretiminin % 74 'ü, katma de�erin % BO 'i 
�letaş'a ajt. Bu oranlann sayısal ifadesi 
sırasıyla 772 milyon ve 271 milyon TL. 
Bu işyerinde �laden.ış 'in örgütlenmesi 
1965 yıııanna kadar uzanıyor. tık örgüt· 
lenmede l\Iaden.lş tüzü�üne ve ilkelerine 
aykın bazı unsurlar bulundugu hemen 
göze çarpıyor. Bornova'da do�rudan ge
nel merkeze baeh "özel" bir şube açılı
yor. Şubenin başına işyerinde çalışan 
bir memur getiriliynr. Anılan kişi müflis 
bir şarap imalatçısıdır. ıflas ettikten son
ra memur olarak Metaş'a girmiştir. İler· 
ki yıııarda aynı kişi Bölge Temsilcisi se· 
çildikten sonra "fonksiyonu" kalmayan 
"özel" Bornova şubesi kapatılıp Metaş 
Bölgeye bağlanıyor. Bu temsilci daha 
yukanlara tırmandı�ı zaman yerine ka· 
yınbiraderini bölge temsilci vekili olarak 
bırakıyor. Sakat örgütlenmenin bir baş· 
ka göstergesi sendika aidatıandır. Işçiler 
Maden-Iş tüzü�üne aykırı olarak yanm 
yevmiye aidat ödüyorlar. BiJindiei gibi 
Maden.lş üyeleri bri.it yövmiyelerini net 
aidat olarak öderler. Metaş işçileri 1 2  

, 

Bi" MEVZI YITIRILDI: SOR UMLULAR KIMLER' 

yıl boyunca tüzü�ün bu hükmüne uyma
dılar. Bu ilk örgütlenmede onlara veril
miş bir taviu1i. 

i>1etaş işvereni ve Maden.İş uzun ytl· 
lar, ufak tefek pürüzler dışında ilişkileri· 
ni dınltısız slzıJtlsız yürüttüler. Işyerinde 
zaman zaman Türk Metal lehine kıpır· 
danmalar olduysa da sonuç vermedi. 
1972 yılında alınan bir grev karan için 
grev oylaması yapıidıeında Maden.İş 'in 
şimdiki genei başkanvekiııerinden birisi· 
nin greve "hayır" dedirtmek için üstün 
gayretler sarfetti�i ve hatta sıkıyönetimi 
bir tehdit aracı olarak kullandıeı bilini· 
yor. Bu kişinin üstün gayretleriyle saae
ce bir işçi greve "evet" demişti. Metaş' 
ta yeni sona eren ve Maden.İş'in imzala
dı�ı üçüncü yıl zammı 20 lira olan bir 
sözleşme var. Metaş işçileri ne toplu iş 
sözleşmesi açısından, ne de işyeri de· 
mokrasisi olarak işyerinde sendikanın 
varheını hiç bir zaman duymadılar. Da· 
ha do�rusu sendikarun böyle bir gayreti 

olmadı. Işyerine gelen sendika gazeteleri 
önce fabrika müdürünün önÜlle gidiyor 
ve onay &labilirse işçilere da�ıtıhyordu. 
Işyerinde bir pürüz çıktı�ı zaman işçiler 
diretirse işveren "Biz o konuyu sendi
kayla hallettik" diyebiliyordu. Kendın· 
den ve sendikadan emin olan işveren za· 
man zaman tehditler sawrmak.tan da ge· 
ri kalmıyordu: " Bütün ıZmir heykele yü
rüyecek, Metaş işçisi işinin başında ol. 
cak. ", '·'!ürkiye'de ihtilal olacak Metq 
işçisi en son duyacak ... " 

GöKEVDEN ALINAN BAŞTEM!>tLCt 

1�76 yılı başlannda işyerinde yeni 
bir temsilciler kadrosu iş başındaydı. Ye· 
terli bilinç düzeyinden yoksun olmalan· 
na karşılık iyi niyetle işe giriştiler. önce 
temsilcilik müessesesi işler hale sokuldu. 
Işyerine kütüphane açıldı. Lokaller i,le· 
tilmeye başlandı. Sendika gazeteleri u· 
tık işveren denetiminden geçmiyordu. 
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prosedürün yenilenece
alıyordu. 

REFERANDUM NASil 
EŞTi 

referandumun iş
sınırlanıu aşaeağı çoktan belliy

Ege Bölgesindeki 
Fabrikada 1965 yı
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geçmek için onurlu 
ama başanh olama· 
B;\1C patronu büyük 

andumun sonucunu 

birkaç yüz metre iler· 
BMC'yi do�rud.n etki. 
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yapacak Metaş'ta. Ma· 

hukuki mesnedi var· 
sözleşme için salt çoRun· 

Ne var ki 1500 ki. 

rak olmuş ve devrimci özünü, tabarunı 
hala koruyan bir Maden.ış·in 12 yıllık 
yetkili bulundu�u bir işyerinden bu 
denli kolay sökiilüp atılmasını anlamak 
başka türlü mümkün deeil. 

�Ietaş �Ietalurj: fabrikası yuvarlak 
demir, hafif profil, lama, <;elik tel, kütük 
\·c çelik gibi ara mallan üreten bir işyeri. 
Kendi işkolunda binden 'fazla işçi ÇalıŞ
tıran tek işyeri. Ayru zamanda özel sek· 
törün en büyük çelik üreticisi . Yıllık üre· 
timi ıBO bin ton. Kendi dalında bölge 
üretiminin % 74 'ü, katma de�erin % BO 'i 
�letaş'a ajt. Bu oranlann sayısal ifadesi 
sırasıyla 772 milyon ve 271 milyon TL. 
Bu işyerinde �laden.ış 'in örgütlenmesi 
1965 yıııanna kadar uzanıyor. tık örgüt· 
lenmede l\Iaden.lş tüzü�üne ve ilkelerine 
aykın bazı unsurlar bulundugu hemen 
göze çarpıyor. Bornova'da do�rudan ge
nel merkeze baeh "özel" bir şube açılı
yor. Şubenin başına işyerinde çalışan 
bir memur getiriliynr. Anılan kişi müflis 
bir şarap imalatçısıdır. ıflas ettikten son
ra memur olarak Metaş'a Metaş'a Met girmiştir. İler· 
ki yıııarda aynı kişi Bölge Temsilcisi se· 
çildikten sonra "fonksiyonu" kalmayan 
"özel" Bornova şubesi kapatılıp Metaş 
Bölgeye bağlanıyor. Bu temsilci daha 
yukanlara tırmandı�ı zaman yerine ka· 
yınbiraderini bölge temsilci vekili olarak 
bırakıyor. Sakat örgütlenmenin bir baş· 
ka göstergesi sendika aidatıandır. Işçiler 
Maden-Iş tüzü�üne aykırı olarak yanm 
yevmiye aidat ödüyorlar. BiJindiei gibi 
Maden.lş üyeleri bri.it yövmiyelerini net 
aidat olarak öderler. Metaş işçileri 1 2  
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yıl boyunca tüzü�ün bu hükmüne uyma
dılar. Bu ilk örgütlenmede onlara veril
miş bir taviu1i. 

i>1etaş işvereni ve Maden.İş uzun ytl· 
lar, ufak tefek pürüzler dışında ilişkileri· 
ni dınltısız slzıJtlsız yürüttüler. Işyerinde 
zaman zaman Türk Metal lehine kıpır· 
danmalar olduysa da sonuç vermedi. 
1972 yılında alınan bir grev karan için 
grev oylaması yapıidıeında Maden.İş 'in 
şimdiki genei başkanvekiııerinden birisi· 
nin greve "hayır" dedirtmek için üstün 
gayretler sarfetti�i ve hatta sıkıyönetimi 
bir tehdit aracı olarak kullandıeı bilini· 
yor. Bu kişinin üstün gayretleriyle saae
ce bir işçi greve "evet" demişti. Metaş' 
ta yeni sona eren ve Maden.İş'in imzala
dı�ı üçüncü yıl zammı 20 lira olan bir 
sözleşme var. Metaş işçileri ne toplu iş 
sözleşmesi açısından, ne de işyeri de· 
mokrasisi olarak işyerinde sendikanın 
varheını hiç bir zaman duymadılar. Da· 
ha do�rusu sendikarun böyle bir gayreti 

olmadı. Işyerine 
önce fabrika 
ve onay &labilirse 
Işyerinde bir 
diretirse işveren 
kayla hallet
den ve sendikadan 
man zaman 
ri kalmıyor
rüyecek, Metaş 
cak. ", '·'!ürkiye'de 
işçisi en son 

GöKEVDEN 

1�76 yılı 
bir temsilciler kadrosu 
terli bilinç 
na karşılık 
temsilcilik 
Işyerine kütüphane 
tilmeye başlandı. 
tık işveren 
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ışçiler arasında sendika aidatının bir YÖY
miyeye çıkaıtılınası için çalışmalar bq. 
iatıldı. Metaş temsilcileri dlRer işyerleri. 
ne, grevlere gidip dayaruşma1annı da 
göstenneye başladilu. 

Bir .. bab Maden.lş'te çaycılık yapan 
kadın elindeki zarf.ı Metaş işverenine 
uzattılında Metaş Için önemli sonuçlara 
yol açacak geUşmeler de başlanuş olu. 
yordu. zarfın içindekJ yazıda temsilcile
rin görevden almdlRı yazılıydı. Yazının 
albnda Vural Atis Imzası bulunUYOrdu. 
Bu olay heııeyin nedenl deRiise bile bar. 
dalı taşıran son damla oldu. Olayın ne
deni basit ve açıktı. Muhtemel bir rakibi 
sa! dışı etmek. Baştemsilci, efendilili ve 
davraruşlanyl. hem Işyerinde hem işyeri 
dışında kendisine çevre edinmişti. Bölge 
temsilcisi Vural Atis bir gece yansı.kapı 
kapı dolaşarale yataRmdan kaldırdı�ı 
ünite temsilcilerinden imza topladı. Uy· 
ku mahrnurluRu Içindeki ünite temSiıci
leri ne oldutunu aruamadan bastılar im-

.... 

zayı. AkıUan başlanna gelip pişman ol· 
duk1annda Iş işten geçmişti. 

Görevden alınan baştemsitcİ yetenek
li ve İyiniyetli idi. Sını! bilincinin henüz 
ilk aşamalanndayd.ı. Görevden alınınca 
şoke oldu. Atladı lı;tanbul'a gitti. Maden. 
ış gibi devrimci bir sendikada bölge tem
silcisi istedi diye durup dururken temsil· 
cller görevden alınamazdı. Maden-İş ii;t 
yönetimi bu haJtsızll�1 elbet düzeltecekti. 
İstanbul'da oyaladdar. İzmir'e birisini 
gönderip yerinde tahkik edeceklerini 
söylediler. Bir süre umutla bekJendi. 
Cengiz Turhan geldi İzmir'e. Işçilerle 
konuşmadı bile. Bölge temsilcisi ve çev
resiyle görüşüp gitti. Tezgahın son halka
$ı böyle noktalanırken umut balonlan 
da sönüyordu. Bölge temsilcisine duyu
lan tepki Maden.tş'e öfkeye dönüştü. 

PUSUYA YATANLARA 
GüN DO�UYOR 

Metaş için pusuya yatnuş olan Türk 
Metal iç�n beklenen gün gelmiş çatnuştı. 
Ustaca yöntemlerle ilişki kuruldu. Ge· 
lenler kendilerine sosyal demokrat bir 
görünüm vermeye özen gösterdiler. Eski 
baştemsilciyi en zayıf oldueu noktadan 
yakalamaya çalıştılar. Ve başardılar. Bir· 
likte yenildi. içildi. vaadlerde bulunuldu, 
Vaktiyle Maden-ış'in yaptıeı gibi Türk 
Metal'de Metaş için ayn bir şube kura
cak ve başına eski baştemsilci getirile
cekti. Kasıtlı olarak körüklenen bilinçsiz 
öfke bir inanete doeru yol alıyordu. Bu 
hızla orgijUenme çalışmaJanna girişiidi. 
nk girişim bir süre sonra donduruldu. 
Koşullar henüz elverişli deeildi. Koşulla
n 16 Eylül direnişi yarattı. Işyerinden 
41 bilinçli, öncü işçi atıldı. Maden-ış'in 
son dayanaklan da yıkılıyordu işyerinde. 

Sözleşmenin bitimi yaklaştıkça sendi
kal çatışma da doruRuna uiaşıroşa. Iş. 
veren kesin tavnnı beıırtiyor, ikranıiye 
vaadlerinde bulunuyordu. ışverenin tut
tuAu arabalar fabrika kapısına yanaşıyor 
işçiler bu arabalarla Noter'e götürülüp 
Maden-Iş'ten istifa ettiriıiyorlardı. Türk 
Metal ve yandaşlan hm hani çalışırken 
Maden.!ş Bölge Temsilcisi Vural Atis 
baskılan kınayan demeçler vermekten 
öte birşey yapmıyordu. ışyerlnde ayak
ta kalabUen, aralannda 16 Eylül de Işten 
atılan işçilerin de bulundueu bir avuç 
itenci Işçi canla başla bir bozgunu önle· 
meye ueraşıyorlardı. 

SOSYALISTLER BüTUN 
GAYRETLERI ILE ÇALIŞIVOR, 

AMA ... 

Işıer bu noktaya vantlRında işçi sınıfı 
sosyalistleri sorumluiukian gereRi iilerin· 
den geleni yapblar. DISK'ie DISK üst 
yönetimini birbirine kanştınnadıklan 
gibi, Maden.l, 'ie de Maden.l, üst yöneti· 
mlnl birbirine kanıtırmadılar. Türkiye 
Işçi Partla1 ızmır örgütünce Metaş işyeri 

uııatı1ınab ve gelecek &öz.ıe,me Için bIZI 
konularda vaadlerde bulunulmabdu. tş. 
yeri temsilcileri ve daha GOnra böıge yö
neticil eri deıı,tirilmelidir." 

l:Ju YIZI yazıldılındı, i' ı,ten henüz 
geçmemitti ve Türk Metal yenı devreye 
glnnişıi. 

SONUÇ: I şçiLER SÖZ VE KARAR 
SAHIBI oLMAliDIR! 

Sınıt mücadelesinde gerilemeler, geçi· 
ci yenilgilerolmaz deAil, olur. Oluyor da. 
Bu gibi durumlarda tahliller yapllır. yan· 
lışlar düzeltilir, yeni yöntemler bulunur. 
Ne gerekiyorsa yapılıı. Ne var ki Metaş 
ve benzeri olaylar bu türden olaylardan 
deRil. Tahlil yapması gerekenler, bizzat 
olayın nedeni durumunda. Yapabilecek. 
leri tek şey var, dürüstçe "Biz bu Işi be· 
ceremiyoruz" deyip çekip gitmek. 

IÇTEN YıKANLARA DıŞTAN DESTEK 

Tahrifat yaparak, işçi sınıfının birli· 
'ine ihanet ederek, kulisler ve ayak 
oyunlan içinde tükenip gidecekler. De
belendikçe bataRa gömülerek gidecekler. 
!şçileri DİSK'e düşman ederek, bir tek 
yeni yetki alamadan, eski işyerlerini bi. 
rer birer yitirerek gidecekler. Gidiyorlar. için özel afış yaptınldı ve ışyerinin çev· 

resi ve yoDar afişlendi. Kamuoyuna Me· 
taş 'ta oynanmu istenen oyun1an sergi· 
leyen bir bildiri yayınlandı. 

Gelişmeler yukanda de�iniıdlRi gıbi 
referanduma kadar uzandı ve bilinen $0-
nuç ortaya çıktı. Böylece devrimci sen
dikal hareketin eUndeki bir kale daha 
düşmüş oluyordu. Sorunun nedeni kUŞ' 
kusuz D85lt deRiı. Şöyle yapılsaydı böy· 
ıe oıumu, bÖyıe yaptlsaydı şöyıe olul"Qu 
demenin bir yaran yok. Sonuç, topye
kün bir gerileme'nin tek tek işyerlerine 
yansıyan hazin bir görüntüsünden başka 
birşey deRil. Hili daha gerçe�i gönne· 
yenıer, devrimci sendikal hareketin kim· 
lerin eıinde nereye götürüldüA:ünü gör· 
rnek istemeyenler varsa, bu gibiler başı· 
nı kuma gömmekle sak1andı�ınl sanan 
deve kuşunu hatırlarnalı ve şapkalanm 
önlerine koymalıdırlar. 

Topyekün gerilemenin bozgundaki 
önemi hiç ku§kusuz BÖlge Yöneticileri
nin a�ır sorumluluklanru ortadan kaldır· 
maz. Anllan butünlüeün bölgesel ayakla
nnı oluşturanlar aklanmamalı. UnutUı· 
mamau ki piyonıar olmadan oyun oyna· 
namaz. 

ışçi sorunlannaan gayn herşeyle uR
raşmayı mariret sayanIar eıde ettikleri 
sonuçlara ve bunun sorumluluRuna kat· 
lanmak zorundadırlar. 

Metaş'ta reCerandum yapııdıRı gWl 
DıSK a. Bölge Temsiıcisi Cemal Kıral 
bayttotta bulunan Motor Sanat Enstitü
sü öRrencileri ile basın toplantısı yapı
yordu. öyle ki DıSK'in bir öRrenci örgü
tü durumuna getirildıeı burjuva basınına 
biıe yansıyor ve tepki görüyordu. DİSK'e 
ba�lı Keramik.l, sendikası ızmır Şube 

genel kuruluna katılmayan ve mesaj gön. 
denneyen a. Bölge TemsUcisi aym giiı 
aynı saatte IKD'nln dÜZenleniRI topian· 
tıda boy gösteriyor, mesajı okunuyordu. 

Sayısı onu aşkın demokratik. kitle ör· 
gütü temsilcisinin önünde "İGD'Din ol· 
madlRı yerde Dt:SK de yoktur" aiyebiıe· 
cek kadar DıSK'! hafire alıyordu Bölge 
Temsilcisi Kıral. 

Metaş Işçileri Maden.lş'in onurunu 
korumak için gece gündüz did.inirlerken 
Kıral, ASI�'e karşı bızzat kurduRu ve 
kan venneye çalıştıRı naylon sendika 
ARaç-�n in grev oylaması için sendika 
temsilcisi olarak Simav'a kadar gidiyor
du. 

TIirk Metal \n ne menem bir sendika 
olduRunu çok iyi bilen ve işten atı1nuş 
bulunan BMC işçileri çalışmalara katıl· 
mak istediklerinde " Yav' ne dert edini· 
yorsunuz kendinize. Maden.ış 'in referan
dum kaybettiRi görülmüş mü şimdiye 
kadar. Bu iş bitmiştir." denilerek baştan 
savuluyorlardı. 

OI:SK 3. Bölge Temsilcisi reterandu· 
mun 700 oy farkla kazanı1ac�ını belir· 
tiyordu. Oysa işçi sınıfı sosyalistleri. 
ayaklan yere bastıeı için, referandum· 
dan yedi ay önce Metaş konusunda dü
zenledikleri raporda şöyle diyorlardı: 

" Mevcut koşullar varllRlnı koruduRu 
sürece Metaş'm Maden.ış'ten kopması 
önlenemez görü1mektedir. Ancak kanı· 
nuzca bütiın imkanlar ortadan kalkmış 
deeildir. Genel Merkez'den B.E.'u, 1zmir' 
den de bölgeyi devreden çıkarmak sure· 
tiyle Maden·ış Genel Merkezlnm Işe eı 
koyması bir ilk adım olabilir. Işçilere 
açıkça ve dürüstçe bugüne kadar olan 
sendikal faaliyetlerin doyurucu oımadıRı 

Ama artık oyun bittI. Antidemokra· 
tik tüzük maddelerine sıRıriarak, ,yöne· 
timde olmanın bütün avantajlannı kulla· 
narak, baskı yaparak belki bir süre daha 
kalabileceklerdir. Ama yalnızca bir süre. 
Artık tabanı temsil etmediklerini kendi· 
leri de işçiler de biliyor. Şimdi sorun iş· 
çilerio "söz ve karar sahibi" olmalannın 
gerçekleştirilmesi. Bunun üstesinden ge. 
lindiei gün hepsi bir daha geri gelmemek 
üzere yıkılıp gidecekler. 

i5CiLER! 
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BURSA" daOÖHÜlEN 
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İskenderun' da 'Bir Cinayet 
MC'nin kanlı terörü, ıskenderun'da genç bir lise öğrencisinin daha ca

nını aldı. 
ıskenderun Cumhuriyet Lisesinde okuyan Vahit Hikmet Umut, faşist 

komandolar tarafından öıdUrtildU-
6 Nisan günü okul dağıldıktan sonra Umut tek başına evine dönerken O· 

zer tıksi duraiının önünden geçiyor. Durağın önünde 8 komandonun saldırı· 
sına uğruyor.Saldırı sonucunda Umut, hunhar bir biçimde öldürülüyor. Umut' 
un katilleri daha sonra olay yerinden kaçıyorlar. Bugüne kadar da yakalanmış 
değiller. 

Doktorlar tarafından yapılan incelemede U mut'un cesedinde 10·15  bıçak 
yarası tesbit edilmiştir. 

Hikmet Umut'un cenaze törenine kalabalık bir halk topluluğu katıldı. 

Ancak tahrik ve saldırılar bitmek bilmiyordu. Defin töreninden dönen halka 
bu kez de polis saldırdl.Birçok kişi bu saldırıdan sonra göz altına alındı. Bütün 
bu olaylar sırasında DISK Maden·lş'in ıskenderun'daki yöneticileri "TIp sem· 
patizanı" oldulu gerekçesi ile, faşistler tarafından öldürülen Umut' .. sahip 
çıkmaktın çekiniyerlardı. 
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DISK'ie DISK üst 

Gelişmeler yukanda de�iniıdlRi gıbi 
referanduma kadar uzandı ve bilinen $0-
nuç ortaya çıktı. Böylece devrimci sen
dikal hareketin eUndeki bir kale daha 
düşmüş oluyordu. Sorunun nedeni kUŞ' 
kusuz D85lt deRiı. Şöyle yapılsaydı böy· 
ıe oıumu, bÖyıe yaptlsaydı şöyıe olul"Qu 
demenin bir yaran yok. Sonuç, topye
kün bir gerileme'nin tek tek işyerlerine 
yansıyan hazin bir görüntüsünden başka 
birşey deRil. Hili daha gerçe�i gönne· 
yenıer, devrimci sendikal hareketin kim· 
lerin eıinde nereye götürüldüA:ünü gör· 
rnek istemeyenler varsa, bu gibiler başı· 
nı kuma gömmekle sak1andı�ınl sanan 
deve kuşunu hatırlarnalı ve şapkalanm 
önlerine koymalıdırlar. 

Topyekün gerilemenin bozgundaki 
önemi hiç ku§kusuz ku§kusuz BÖlge BÖlge Yöneticileri
nin a�ır sorumluluklanru sorumluluklanru ortadan kaldır· 
maz. Anllan butünlüeün bölgesel ayakla
nnı oluşturanlar aklanmamalı. UnutUı· 
mamau ki piyonıar olmadan oyun oyna· 
namaz. 

ışçi sorunlannaan gayn herşeyle uR
raşmayı mariret sayanIar eıde ettikleri 
sonuçlara ve bunun sorumluluRuna kat· 
lanmak zorundadırlar. 

Metaş'ta reCerandum yapııdıRı gWl 
DıSK a. Bölge Temsiıcisi Cemal Kıral 
bayttotta bulunan Motor Sanat Enstitü
sü öRrencileri ile basın toplantısı yapı
yordu. öyle ki DıSK'in bir öRrenci örgü
tü durumuna getirildıeı burjuva basınına 
biıe yansıyor ve tepki görüyordu. DİSK'e 
ba�lı Keramik.l, sendikası ızmır Şube 

Sayısı onu aşkın demokratik. kitle ör· 
gütü temsilcisinin önünde "İGD'Din ol· 
madlRı yerde Dt:SK de yoktur" aiyebiıe· 
cek kadar DıSK'! hafire alıyordu Bölge 
Temsilcisi Kıral. 

Metaş Işçileri Maden.lş'in onurunu 
korumak için gece gündüz did.inirlerken 
Kıral, ASI�'e karşı bızzat kurduRu ve 
kan venneye çalıştıRı naylon sendika 
ARaç-�n in grev oylaması için sendika sendika 
temsilcisi olarak Simav'a kadar gidiyorgidiyor
du. 

TIirk Metal \n ne menem bir sendika sendika 
olduRunu çok iyi bilen ve işten atı1nuş atı1nuş 
bulunan BMC işçileri çalışmalara katıl· çalışmalara katıl· 
mak istediklerinde " Y" Yav' ne dert edini· edini· 
yorsunuz kendinize. Maden.ış 'in referanreferan
dum kaybettiRi görülmüş mü şimdiye şimdiye 
kadar. Bu iş bitmiştir." denilerek baştan denilerek baştan 
savuluyorlardı. 

OI:SK 3. Bölge Temsilcisi reterandu· du· 
mun 700 oy farkla kazanı1ac�ını belir· 
tiyordu. Oysa işçi sınıfı sosyalistleri. sosyalistleri. sosyalist
ayaklan yere bastıeı için, referandum· 
dan yedi ay önce Metaş konusunda dü
zenledikleri raporda şöyle diyorlardı: 

" M" Mevcut koşullar varllRlnı koruduRu koruduRu 
sürece Metaş'm Maden.ış'ten kopması kopması 
önlenemez görü1mektedir. Ancak kanı· kanı· 
nuzca bütiın imkanlar ortadan kalkmış kalkmış 
deeildir. Genel Merkez'den B.E.'u, 1zmir' 1zmir' 
den de bölgeyi devreden çıkarmak sure· devreden çıkarmak sure· 
tiyle Maden·ış Genel Merkezlnm Işe eı eı 
koyması bir ilk adım olabilir. Işçilere Işçilere 
açıkça ve dürüstçe bugüne kadar olan olan 
sendikal faaliyetlerin doyurucu oımadıRı ıRı 
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İskenderun' da 'Bir Ci
MC'nin MC'nin kanlı kanlı terörü, terörü, ıskenderun'da ıskenderun'da genç bir genç bir lise lise öğrencöğrenc

nını aldı. 
ıskenderun Cumhuriyet Lisesinde okuyan Vahit Hikmet 

komandolar tarafından öıdUrtildU-
6 Nisan günü okul dağıldıktan sonra Umut tek başına 

zer tıksi duraiının önünden geçiyor. Durağın önünde 8 komandonun 
sına uğruyor.Saldırı sonucunda Umut, hunhar bir biçimde 
un katilleri daha sonra olay yerinden kaçıyorlar. Bugüne kadar 
değiller. 

Doktorlar tarafından yapılan incelemede U mut'un cesedinde 
yarası tesbit edilmiştir. 

Hikmet Umut'un cenaze törenine kalabalık bir halk 
Ancak tahrik ve saldırılar bitmek bilmiyordu. Defin töreninden 
bu kez de polis saldırdl.Birçok kişi bu saldırıdan sonra göz 
bu olaylar sırasında DISK Maden·lş'in ıskenderun'daki yöneticileri 



BİR GENEL KURUL 
NASIL "ÇALINIR"? . 

1ürkiye Petrol ve Kimya Işçileri Sen
dikası Ankara Şubesi olaeanüstü genel 
kurulu, 10 Nisan Pazar günü Ankara'da 
toplandı. 

Sendikanın başına çöreklendirilen 
Mehmet KL1ınç ve ekibi, olaean koşul
larda yapılacak bir genel kuruldan umut· 
larını kesmişlerdi. Bir genel kurulun 
kendileri için son'un ta kendisi olacaemı 
bilen Kıhnç ekibi, Ankara gibi nisbeten 
güçlü olduklannı sandıklan bir şuberun 
genel kurulunu, tabii yine Kılınç ekibine 
özgü "olaeanüstü" yollarla kazanarak bir 
gövde gösterisinde bulunmayı düşünü
yorlardı. 10 Nisan Genel Kurulu, bu dü
şüncenin urünü oldu. 

KONGRE iLANı VERILIYOR 

Kaptıkaçtı kongre yöntemlerinde us
talaşan Kılınç ekibi, önce "Savaş" .ve 
"Flaş" adlı iki gazeteye 27 Mart için 
kongre ilanı veriyor. Amaçlan, 27 Mart' 
ta kimsenin haberi olmaksızın "işi bal·. 
lamak"tır. Ancak verilen ilandan haber· 
dar olan işçilerin müdahalesi üzerine "ge· 
nel kurulu 10 Nisan'a erıelediklerini" 
söylüyorlar. Genel Kurul. 10 Nisan günü 
sabah saat 10.00'da yapılacaktır. 

Pazar sabahı saat 10. 00 'da IOD'liler 
\'e Ekstaş 'tan gelenler saJonda yerlerini 
alıyorlar. Ekstaş'ta çalışan 80 kişiden 
SO'si şirketin hissedan durumundadu. 
Ve daha önceden tOD'lilerin ve Kılınç'a 

'Ozgü başka yöntemlerin kullanımı ile 
Ekstaş'lılar " ayarlanmış", IGD'liIerle 
birlikte görev yapacak duruma getirilmiş· 
ludir EkAta. i.._reN. (lemel kUNI üzeri. 
ne üretimi durdunnuş, işçilere genel ku· 
rula katılmalan için gerekli olanaRı saR
lamışlı. Bu arada Ekstaş toplu sözleşme 
taslaRına 6 aylık maaş tutan ikrarniye 
konduRu, ancak Kılınç taraftarlarının 

'\Şube yönetiminde kalması halinde bu· 
nun işverenden alınabileceAi, CHP'li iş
verenle anlaşılmış olduRu söylenerek 
Ekstaş işçisinin oyu garanti edilmeye 
çalışılıyordu. 

DıŞARDA KALANLAR 

IGD'liler ve Ekstaş'lılar Içeri alınıp 
"salonun güvenliRi" için gerekli yerlere 
yerleştiriliyorlar. Bu görev bölüşümü ta· 
mamlanıncaya kadar, genel kurula katıl· 
mak üzere gelen AKY AK ve OKSAN iş· 
çileri diŞanda bekletlliyorlar. AKY AK 
ve OKSAN'la birlikte sendikanın bugün. 
kü yönetimini çok iyi tanıyan ALKlM 
i,çileri daha sonra, hazll'lıklann "tamam· 
lanmasıyla" içeriye alınıyorlar. Başta 
IGD'liIer olmak üzere "görevliler" tara· 
(ından dalınık bir şekilde "Iona yerleş. 
tiriliyorlar. Bundan sonra genel kurula 
katıımak üzere salona gelen birçok işçi 
Içeri alınmayacaktır. 

Bunların yanısııl, sendikanın genel 
yönetim kurulu üyesi bulunan Dinçer 
DoRu, Cemal Polat, Mebmet Atay, Ne· 
cat ökten'in de aralannda buiunduRu Iş· 
çi ve temsilci topluiuRu içeriye alınmak 
istenmlyor. TartiŞmalar sonucunda bu 
gruptan yalnızca Dınçer Dolu ve Cemal 
Polat Içeriye gireblllyor. Kılınç ve ekibi, 
dller bölgelerden gelen Işçi ve temsilci· 
leri Içeriye aldırmamakta kendi açısın· 
dan haklıdır. Çünkü bu işçiler ve temsil
ciler. mevcut yönetimin bütün "uygula· 
ma"lanna bırer birer tanık olmuşlardu 
.e bildikleri bütün pbU",.ri ortaya dö,,"-
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ceklerdir genel kurulda. Kılmç. bunu gö· 
ze alamıyor. 

GÖRÜLMEMiŞ BiR DIVAN SEçiMI 

Kongre başlıyor. Ama açılış yapılma· 
dan başlıyor. Daha kimse genel kurulu 
açmadan, şube başkanı Adil Şimşek. 
bir sendikanınkinden çok bir siyasal par· 
lininkine benzeyen raporu okuyor. Tah· 
min edileceRi gibi, raporda Türkiye ışçi 
Partisi hedef alınmaktadır. 

Sıra başkanlık divanı seçimlerine geli· 
yor. IGD'li!er ve di�erleri başkanlık di· 
vanı için bir önerge veriyorlar. Karşı ta· 
raf Dinçer Dogu ve arkadaşlannı öner· 
mektedir başkanlık divanı için. 

Kıhnç ve ekibine özgü yöntemlerden 
biri burada hemen kendini gösteriyor: 
Şube başkanı, birinci önergeyi oyluyor 
ve salonda bulunanların üçte birini oluş· 
turan bir topluluRun ellerini havada gö
rünce "sonuç"u açıklıyor: "Evet, önerge 
çoRunlukla kabul edilmiştir, başka öner· 
ge de olmadıRma göre ... " 

Ne sayım, ne di�er önergenin de oy· 
lanması... Hiç biri yapılmıyor. Bunun 
üzerine salondan itirazlar yükseliyor. 
Şube başkanının durumu kurtaramaya· 
caeını anlayan Kılınç geliyor kürsüye. 
Amacı, ALK.İM işçilerini oyuna getir
mektir. ALKtM işçilerine hitaben, "Ci· 
hanbeyli'de bir bölge temsilciliRinin ku· 
ruldueunu, orada aynca seçim yapılaca· 
�ını" söylüyor. 

CihanbeyU'de bölge temsilcmei ve 
ayn seçim ... Oysa bır sUre önce KillOç'ın 
imzasını taşıyan bir karar ile CihanbeyU' 
deki temsilcilik kaldınlmıştır. Şimdi Kı· 
lınç, kaldlldıeı temsilciliei bir anda ye. 
niden "ihdas" ederek işçileri dolandır. 
maya çalışmaktadır. 

İşçiler müdahale ediyorlar. Cihanbey. 
ii ALKJM işçilerinin oy kuııanmalannı 
engellemeye yönelik bu çabanın boşa 
çıkarılması üzerine, Kılınç iki önergenin 
bUlunduRunu söylemek zorunda kalıyor. 
Ama bir süre önce şerikinin kUllandıRı 
yönteme başvuruyor yeniden. Birinci 
önerge oylanıyor. tCD'lilerin de içlerin. 
de buiunduRu azmllRın oylan görillüoce 
de sonuç ilan ediliyor: "Evet, birinci 
önerge kazandı, sayıma gerek yok, ikinci 
önergeyi oylamaya da gerek yok.,." 

Mehmet Kılınç ve çetesinin 17 yıllık 
üçkaeıtçıhk geleneelnin bir ürünü olan 
bu sonuç, salona bekçiUk eden lCD'liIer 
tarafından "yaşasın DtSK" sloganlan ile 
kutlanıyor ... 

KONUŞMACıLAR 

ılk söz alan, seı;ıdikanın eski genel 
başkanı Dınçer Doeu oluyor. Dinçer 
DoRu konuşmumda, ekonomik örgütle. 
rin nitelikleri üzerinde durdu'ktan sonra, 
çeşitli yerlerden gelen temsilcilerin ni. 
çın Içeri alınmadıklannı soruyor. Bugün. 
kü yönetimin niteliRini sergiledlkten 
sonra sözlerini şöyle bitiriyor: "Herşey 
bir yana Mehmet Kılınç 'ın bu sendika. 
nın başında bulunması, tek baııına sen· 
dlkaya 40.000 TL. yük yüklemektedir." 

Dınçer DoRu'dan �nra, komisyoncu. 
luk ve zimmete para geçirme eylemleriy. 
Le temayüz eden Kılınç ekibi tarafından 
Izmlt'e atanan Salih Efe söz alıyor. Efe, 
devrimci sendikalano bqına çöretitnen 

ASLıNıN AYNıDıR ... 

haramllerin hazırlayıp kimi safdillerin de 
takıldıkları bir oltayı bir kez daha orta· 
ya atıyor: "Bizlere çalan, bir Tercüman, 
bir de YOROYOŞ; işte ikisi de aynı çiz· 
gide ... " 

Salih Efe'den sonra Mehmet Kıhnç 
çıkıyor kürsüye, Kıhnç konuşmasında 
Türkiye İşçi Partisi'ne ve YOROYUŞ'e 
kürtediyor her zamanki gibi. Türkeş 'le 
çektirdiei ve YUROYUŞ'te yayınlanan 
resim için önce, "bu bir fotomontajdır" 
diyor. Sonra "Cotomontaj" savunmasını 
bir yana bırakıyor ve soruyor: "YüRü. 
YüŞ bu resmi nereden buldu acaba?" 
Kılınç'ın istediRI cevap salondaki İGD' 
!ilerden geliyor: "MİT'ten almışlardır .. " 

Kılınç, daha sonra "siyasi çizgi" sini 
açıklıea kavuşturuyor, Kendisinin CHP' 
ii olduRunu, bu dönemde İzmır'den 
adaylıeını koyacaemı açıklıyor. Bır CHP' 
ii olarak, üstelik de bir CHP adayı olarak 
1\i.rkiye Işçi Partisi'ne küfreden bir kişi, 
tGD'liIer tarafından alkışlanıyor, "yaşa· 
sın DıSK" şeklinde teşhi ediliyor. DİSK 
bir yana CHP'yı de lekeleyecek kişilerin 
"sosyalizm adına" savunulması görevi 
1977 TUrklye'sinde tGD adlı kuruluşa 
düşüyor. 

KONUŞMALAR ENGELLENIYOR 

Daha sonra söz alan Genel Yönetim 
Kurulu üyesi ve Ankara eski şube başka· 
nı Esat Erkut "DISK'i sonuna dek sa· 
vunduklannı ve savunacaklannı, ancak 
bunu yaparken kimseye pabuç bırakma· 
yacaklannı" anlatıyor. Erkut'un her sö· 
zü, Kılınç ve çetesini çileden çıkannak· 
tadır. 

Bunun üzerıne görillmemlş bır başka 
yönteme daha başvuruluyor. Divan, or· 
tada hiç bir önerge bulunmadan, Erkut' 
un konuşmasının kesilmesini öneriyor 
ve oya sunuyor, Yine ııyımuz, yine azın-

Iıkla ve 10D'Iilerio havaya kalkan elle
riyle Erkut'un konuşması kesiliyor. 

SEçiMLER NASIL YAPıLDı 

Sıra seçimlere geliyor. Bu arada tCD' 
Iiler delegelerin arasında dolaşarak, Kı· 
Iınç ekibine oy verilmediRi takdirde 
"başlanna gelecekler" konusunda dele
gelere "uyan"da bulunmaktadınar. Bu 
arada bazı delegeler yapılan haksızlıklara 
tepki olarak salonu terketmektedirler. 
Karşı grubun seçim listelerini daRıtması 
engelleniyor. Seçimlerin nasıl yapılacaRı, 
" sayım" ların akibeti bellidir. Bunun üze· 

. rine .seçimlerin isim ve işyeri okunarak 
yaplllllASI öneriliyor. Tabii bu önerge yine 
bilinen yöntemlerle ve "gerek yok" diye 
kestirilip "-tılarak reddediliyor. 

Kıhnç ve adamları ile tGD'liIer sandı· 
Rın çevresini sanyorlar. Bazı tCO'liIerin 
de oy kullandıklan görülüyor. Aynı isim 
açık açık iki kez okunuyor ve oy kullan· 
maya çaeınlıyor. Kimin ne yaptıeının 
belli olmadılı .seçimlerden sonra bir tasnif 
heyeti de kurulmuyor. Tasnif, kimsenin 
glremediıi bir çember Içinde, başkanlık 
divanı tarafından yapılıyor. Bu arada di. 
van, sayım tamamlanmadan "kongreyi ka· 
pattıeını" açıklıyor. Daha sonra birden 
"kazandık" sesleri yükseliyor. ''Yaşasın 
DISK" sloganlan Ile birlikte Mehmet Kı· 
hnç listesinin seçimi "kazandıRı" açıkla· 
nıyor. Daha tasnıf bitmeden seçimlerin 
"kazanıldıeı" ortaya çıkıyor. Sonra yanın 
kalmasın diye tasnif de tamamlanıyor. 

Bu kadarı da bır olay. Yoksa Kılınç ve 
ekibinden, bütünüyle IGD'liIerden oluşan 
bır genel kurul yapıp "oybirliRi" Ile seçim 
kazanması da beklenirdl. Kılınç ve ben· 
zerleri güçsüz olduRunu bır kere daha IÖ. 
riirken, Işçi sınıfı bu ihanetlerl de yakın. 
dan göriiyor. 

"Savaş" .ve 
Mart için 

Amaçlan, 27 Mart' 
olmaksızın "işi bal·. 

lamak"tır. Ancak verilen ilandan haber· 
üzerine "ge· 
ediklerini" 
Nisan günü 

yapılacaktır. 
'da IOD'liler 

saJonda yerlerini 
80 kişiden 

durumundadu. 
ve Kılınç'a 

kullanımı ile 
IGD'liIerle 

duruma getirilmiş· 
kUNI üzeri. 

işçilere genel ku· 
için gerekli olanaRı saR

toplu sözleşme 
tutan ikrarniye 

taraftarlarının 
halinde bu· 

işverenden alınabileceAi, CHP'li iş
söylenerek 

garanti edilmeye 

KALANLAR 

Içeri alınıp 
gerekli yerlere 

bölüşümü ta· 
kurula katıl· 
OKSAN iş· 

bekletlliyorlar. AKY AK 
sendikanın bugün. 

iyi tanıyan ALKlM 
hazll'lıklann "tamam· 

alınıyorlar. Başta 
"görevliler" tara· 

"Iona yerleş. 
genel kurula 

birçok işçi 

sendikanın genel 
bulunan Dinçer 

Mebmet Atay, Ne· 
buiunduRu Iş· 

içeriye alınmak 
sonucunda bu 

Dolu ve Cemal 
Kılınç ve ekibi, 

ve temsilci· 
kendi açısın· 

gösteriyor: 
Şube başkanı, birinci önergeyi oyluyor 
ve salonda bulunanların üçte birini oluş· 
turan bir topluluRun ellerini havada gö
rünce "sonuç"u açıklıyor: "Evet, önerge 
çoRunlukla kabul edilmiştir, başka öner· 
ge de olmadıRma göre ... " 

Ne sayım, ne di�er önergenin de oy· 
lanması... Hiç biri yapılmıyor. Bunun 
üzerine salondan itirazlar yükseliyor. 
Şube başkanının durumu kurtaramaya· 
caeını anlayan Kılınç geliyor kürsüye. 
Amacı, ALK.İM işçilerini oyuna getir
mektir. ALKtM işçilerine hitaben, "Ci· 
hanbeyli'de bir bölge temsilciliRinin ku· 
ruldueunu, orada aynca seçim yapılaca· 
�ını" söylüyor. 

CihanbeyU'de bölge temsilcmei ve 
ayn seçim ... Oysa bır sUre önce KillOç'ın 
imzasını taşıyan bir karar ile CihanbeyU' 
deki temsilcilik deki temsilcilik deki tems kaldınlmıştır. Şimdi Kı· 
lınç, kaldlldıeı temsilciliei bir anda ye. 
niden "ihdas" ederek işçileri dolandır. 
maya çalışmaktadır. 

İşçiler müdahale ediyorlar. Cihanbey. 
ii ALKJM işçilerinin oy kuııanmalannı 
engellemeye yönelik bu çabanın boşa 
çıkarılması üzerine, Kılınç iki önergenin 
bUlunduRunu söylemek zorunda kalıyor. 
Ama bir süre önce şerikinin kUllandıRı 
yönteme başvuruyor yeniden. Birinci 
önerge oylanıyor. tCD'lilerin de içlerin. 
de buiunduRu azmllRın oylan görillüoce 
de sonuç ilan ediliyor: "Evet, birinci 
önerge kazandı, sayıma gerek yok, ikinci 
önergeyi oylamaya da gerek yok.,." 

Mehmet Kılınç ve çetesinin 17 yıllık 
üçkaeıtçıhk geleneelnin bir ürünü olan 
bu sonuç, salona bekçiUk eden lCD'liIer 
tarafından "yaşasın DtSK" sloganlan ile 
kutlanıyor ... 

KONUŞMACıLAR 

ılk söz alan, seı;ıdikanın eski genel 
başkanı Dınçer Doeu oluyor. Dinçer 
DoRu konuşmumda, ekonomik örgütle. 
rin nitelikleri üzerinde durdu'ktan sonra, 
çeşitli yerlerden gelen temsilcilerin ni. 
çın Içeri alınmadıklannı soruyor. Bugün. 
kü yönetimin niteliRini sergiledlkten 
sonra sözlerini şöyle bitiriyor: "Herşey 
bir yana Mehmet Kılınç 'ın bu sendika. 
nın başında bulunması, tek baııına sen· 
dlkaya 40.000 TL. yük yüklemektedir." 

Dınçer DoRu'dan �nra, komisyoncu. 

ASLıNıN AYNıDıR AYNıDıR AY ... 

haramllerin hazırlayıp kimi safdillerin de 
takıldıkları bir oltayı bir kez daha orta· 
ya atıyor: "Bizlere çalan, bir Tercüman, 
bir de YOROYOŞ; işte ikisi de aynı çiz· 
gide ... " 

Salih Efe'den sonra Mehmet Kıhnç 
çıkıyor kürsüye, Kıhnç konuşmasında 
Türkiye İşçi Partisi'ne ve YOROYUŞ'e 
kürtediyor her zamanki gibi. Türkeş 'le 
çektirdiei ve YUROYUŞ'te yayınlanan 
resim için önce, "bu bir fotomontajdır" 
diyor. Sonra "Cotomontaj" savunmasını 
bir yana bırakıyor ve soruyor: "YüRü. 
YüŞ bu resmi nereden buldu acaba?" 
Kılınç'ın istediRI cevap salondaki İGD' 
!ilerden geliyor: "MİT'ten almışlardır .. " 

Kılınç, daha sonra "siyasi çizgi" sini 
açıklıea kavuşturuyor, Kendisinin CHP' 
ii olduRunu, bu dönemde İzmır'den 
adaylıeını koyacaemı açıklıyor. Bır CHP' 
ii olarak, üstelik de bir CHP adayı olarak 
1\i.rkiye Işçi Partisi'ne küfreden bir kişi, 
tGD'liIer tarafından alkışlanıyor, "yaşa· 
sın DıSK" şeklinde teşhi ediliyor. DİSK 
bir yana CHP'yı de lekeleyecek kişilerin 
"sosyalizm adına" savunulması görevi 
1977 TUrklye'sinde TUrklye'sinde TUrklye's tGD adlı kuruluşa 
düşüyor. 

KONUŞMALAR ENGELLENIYOR 

Daha sonra söz alan Genel Yönetim 
Kurulu üyesi ve Ankara eski şube başka· 
nı Esat Erkut "DISK'i sonuna dek sa· 
vunduklannı ve savunacaklannı, ancak 
bunu yaparken kimseye pabuç bırakma· 
yacaklannı" anlatıyor. Erkut'un her sö· 
zü, Kılınç ve çetesini çileden çıkannak· 
tadır. 

Bunun üzerıne görillmemlş bır başka 

Iıkla ve 10D'
riyle Erkut'un 
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. rine .seçimlerin 
yaplllllASI öneriliyor. 
bilinen yöntemlerle 
kestirilip "-tılarak 
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Rın çevresini sanyorlar. 
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İKP'NİN Y A.SALLAŞM/\.SINDAN SONRA: 

İSPANYA'DA YENİ 
HEDEFLERE DOGRU 

Avrupa'da faşiZmin kökünün kazın
ması sürecinde büyük bir aşama daha 
alındı: 9 Nisan 1977'de İspanya Komü
nist Partisi yasallaştı. Partinin bayralı 
aynı gün saat 20.30'da parti merkez bi· 
nasında dalgalanmaya başladı. 

tKP'nin ya&S8.l1aşmasının. İspanya'da 
işçi sınıfırun ve demokratik güçlerin mü· 
cadelesine yeni bir hız katac�ı. bir haf· 
ta boyunca gerçekleşen yıeınsal gösteri
lerle ortaya çıktı. Parti 'nin yasallaşması· 
nın açıklanmasmdan sonra Madrid'de 
gazetecilerle görüşen Merkez Komitesi 
üyesi Profesör Tamames, Parti'nin şim
diden 160 bin militana sahip oldueunu 
açık1ıyordu. 

tKP'nin yasal olarak kurulma hakkını 
ka.zantnaslO' uluslararası işçi SUU(I hare
ketinde ve dünya demokratik kamuoyun
da büyük bir deRer verildi. SBKP Merkez 
Komitesi organı Pravda, olayı, "İspanya' 
mn tüm demokratik güçlerinin büyük bir 
zaferi" olarak niteliyorve şöyle diyordu: � 
"Bu zafer, ülkelerin mutlulueu için fran- . 
kizme karşı verilen kırk yıllık mücadele
de. komünistlerin ve İspanya halkının 
yüzbinlerce seçkin evladırun gösterdi ei 
kahramanca özverinin sonucudur." Prav
da, daha sonra, "bu özveri olmasaydı Is
panya'nın frankizmin ezici aiııhemı sil
kip atması ve demokratikleşme yoluna 
koyulması mümkün olamazdı" diyordu. 

SBKP organı, İspanya'daki durumu 
delenendinneye şöyle devam ediyordu: 
"Böylece, ülkedeki gelişmeleri pekiştire
cek bir Parlamento'nun seçılebilmesinin 
önündeki başlıca engellerden biri kaldınl
dı_ Seçilecek yeni parlamento, hali yü
rürlükte olan frankist yasalan ortadan 
kaldıracak ye yeni bir Anayasa oluştura
culu." 

pazar günü bir açıklama yapan Fran
sız Komünist Partisi Sekreterya üyesi 
Charles Fitennan da şunlan söylüyordu: 
"İspanya Komünist Partisi'nin yasalh�a 
geri dönüşü, bütün dünyada Ispanya hal
kıyla dayanışmalarını gÖ5tenniŞ olan 
tüm toplumsal ve politik güçlerin bir za
reridir. Bu yasallaşma, Şili 'de, Brezilya' 
da, lran'da olduRu gibi hill diktatörtü
eün boyundwueu altında olan bütün 
halklar için büyükbır itici güç olacaktır," 

Fitennan şunlan da ekledi: "Bu yasal
laşma, demokrasinin ve özgürlüRün iler
lemesinin gündemde oldueunu gösterdI. 
Bab Avrupa'daki ülkelerinUzin koşulla
nnda artık gerici güçler Için komünist 
partisinin varlık hakkını reddetmenin 
olanaksız hale geldilini kanlUadı. tt 

Türkıye Işçi Partisi Genel Başkanı 
Behice Boran da 13 Nısan'da ve"ııei de
mecinde, Türkiye'de burjuva partilerinin 
propagaodalannı anti-komünizme da
yandırdıklannı hatırlabyor ve şöyle di
yordu: "Bab'da böyle anti-demokratik 
yasa maddelerinin bulunduAu, komünist 
partilerinin yasaklandıe. tek ülke yoktur. 
Bir İspanya vardı, şimdi orada da Komü· 
nist Partisi yasa1laşb, seçimlere katıla
cak, Avrupa'da geriye sadece 1\irkiye 
kaldı_ B'u duruma kesinlikle son verilme
li, bu yasal tahdiUer ve yasaklar ortadan 
kaldınlmalıdır. " 

İspanya Komünist Partisi 'nin yasal
laşm8Slyla demokratikleşme sürecinin 
tamam1anmadıRını, bu yoldakJ mücade
lenin daha da yoeunlaştınlacaeını, Parti 
adına açıklama yapao Tamames şöyle 
IbeUntl: . "SiyaSal af ve yasallaşma, ıkı 
mücadele hedefimızdı. üçüncüsü ise, 
yaklaşan seçimlerde hükümetin tarafsız
lıeıru "Rlamak olacaktır. Bu seçimlerin 

SOSYALIST HAREKETIN GtlCtlYLEJ(AZANILAN ZAFER 

en demokratik biçimde olmasına çalışa
catız. Partimizin yasallaşmasının gecik
mesi, tartıştlmaz bir handikap, önemli 
bir dezavantaj oluşturuyor. Fakat elimi· 
zi çabuk tutacaRIz. Ayru zamanda bütün 
siyasal partilerin yasallaşması ve örgüt· 
lenme özgürl�ünün garanti edilmesi için 
mücadeleyi 3iirdütecetiz .... 

SBKP organı Pravda da aynı konuya 
şöyle deeindi: 

"İspanya'da demokrasi mücadelesi 
kapanmamıştır. Birçok anti-faşist örgüt 
bili yasak durumdadır ve bütün anti-fa
şisUer daha özgürlüklerine kavuşmuş de· 
eillerdir. musal sorun da çözülmüş de
Rildir. Basli Ülkesindeki . durum gitgide 
gergin bir durum almaktadır." 

İspanya Komünist Partisi'nin yasal
laşması, ülkede, çok geniş bir politik 
güçler yelpazesi tarafından desteklendi. 
Sosyalist Halk Partisi, Sosyalist Işçi Par
tisi, Hristiyan-Demokrat Federasyon. 
Demokrat ve Liberal Parti Federasyonu, 
birçok katollk kuruluş, IKP'nin yasal
laşmasının ülkede demokratik yaşanun 
kökleşmesi için zorunlu bir 84ama oldu· 
eunu belirttiler. 

IKP'nin yasallaşması Ispanya halkı
nın ezici çoAunlueunun destellni alır
ken, ışın gerici güçler, İspanya'da de
mokııuii'nin elde ettiRI bu yeni kazaru
ma karşı can havUyle saldınna yolunu 
.. çtller. Çeşıtlı provokasyonlarla ülke
deki durumu gerginleştirerek, Ilerici güç
leri ezme çabasına girdUer. Demokrasi
nin düşmanlanyla dosUan arasındaki be
lirleyici mücadele sürüyor. 

Gerici güçler. özellikle, İspanya Ko
münist Partisi Başkanı Dolores lbarruri' 
nin (Passionana) yurda dönmesini engel
lemeye çalışıyorlar. ıspanya halkırun 
Cumhuriyet Için mücadelesinin simgele
rinden olan La Passlonaria 'run ülkeye ge
ri dönmesini, kendileri Için büyük bır 
yenllgi olarak görüyorlar. Ancak, Ibarru
ri'nin yakın bir süre ıçınde, İspanya 
emekçilerinin destelinden güç alarak UJ
keslne döneceRinden kuşku duyu1mu· 
yor. 

ADIM . .  ADIM . .  
1 9 20- i spanya Komünist Partisi ı...uruldu. 
1936- ispanya Komünist Partisi, Halk Cephesiyle oirliı...te seçımlerde 

hükümete katıldı. 
1939- i spanya Komünist Partisi üzerine 36 yıl sürecek yasak kondu. 
1 974- 24 Temmuz :  LK.P, "geçici bir ulusal bağlaşma hükümetitIne ka· 

tılmaya hazır olduğunu açıkladı. 
30 Temmuz: LK.P.nin yanısıra sosyalistıeri, liberal kralcıları, diğer de

mokratik parti ve kuruluşları biraraya getiren "Demokratik Cunta" kuruldu. 
Demokratik Cunta, Paris 'te yaptığı açıklamada, Ispanya'da demokrasinin ye· 
niden kurulması çağrısında bulundu. 

1976- 28 Temmuz :  ispanya Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi ilk 
kez açık olarak Roma'da bir toplantı yaptı. Başkan Dolores ibaruri toplantıya 
katıldı. 

2 Ağustos : Yıı içinde birka� kez ülkesine gizlice giren Genel Sekreter 
Carillo, Paris'teki I spanya elçisiyle görüşerek kendisine pasaport verilmesini is
tedi. 

26 Ağustos: Ispanya hükümeti. iKP yöneticiıerine ülkeye giriş izni ver
meyeceğini resmen açıkladı. 

S EyliU: Carillo, ISpanya'da gizlice kaldığı strede hükümetin resmi tem
silcileriyle görüştüğünü açıkladı. 

16 Kasm : Carillo'nun Madrid'de olduğu açıklandı. 
3 Arajlle IKP. muhalefet partiıerinin hükümetle yaptığı görüşmeleri SÜ'"

dli'en komisyonda Parti'yi Carillo'nun temsil edecejini resmen açıkladı. 
10 Arallle Carillo, 60 kadar yerli ve yabancı gazeteci önli'ıde Madrid' 

deki ilk "gizli" basın toplantısmı yaptı. 
22 Aralık: Carillo ve Merkez Komitesi'nin yedi üyesi Madrid'de tutuk

landı, Carabanchel tutukevine göıürüldüler. 
30 Aralık: Yığınsal direnişler ve uluslararası dayanışma sonucunda Ca

rillo ve arkadaşları serbest bırakıldılar. 
1977- 23 Şubat : IKP, Haziran ayında yapılacak seçimler için ilk aday 

listelerini açıkladı. 
2 Mart: George Marchais, Enrico Berlinguer ve SantiagoCarillo Madrid' 

in büyük otellerinden birinde biraraya geldiler. 
2 Nisan: Yüksek Mahkeme, 22 Şubat'ta hükümet tarafından kendisine 

devredilen, IKP'nin yasallaşması konusunu incelemeye kendisini yetkili bul
madı. 

9 Nisan: Akşama doğru Sanıiago Carillo Parti'nin yasallaştığını ilan et
ti. Saat 20.30'da Parti binasına Parti Bayrağı çekildi. 
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en demokratik biçimde olmasına çalışa
catız. Partimizin yasallaşmasının gecik
mesi, tartıştlmaz bir handikap, önemli 
bir dezavantaj oluşturuyor. Fakat elimi· 
zi çabuk tutacaRIz. Ayru zamanda bütün 
siyasal partilerin yasallaşması ve örgüt· 
lenme özgürl�ünün garanti edilmesi için 
mücadeleyi 3iirdütecetiz 3iirdütecetiz 3iird .... 

SBKP organı Pravda da aynı konuya 
şöyle deeindi: 

"İspanya'da demokrasi mücadelesi 
kapanmamıştır. Birçok anti-faşist örgüt 
bili yasak durumdadır ve bütün anti-fa
şisUer daha özgürlüklerine kavuşmuş de· 
eillerdir. musal sorun da çözülmüş de
Rildir. Basli Ülkesindeki . durum gitgide 
gergin bir durum almaktadır." 

İspanya Komünist Partisi'nin yasal
laşması, ülkede, çok geniş bir politik 
güçler yelpazesi tarafından desteklendi. 
Sosyalist Halk Partisi, Sosyalist Işçi Par
tisi, Hristiyan-Demokrat Federasyon. 
Demokrat ve Liberal Parti Federasyonu, 
birçok katollk kuruluş, IKP'nin yasal
laşmasının ülkede demokratik yaşanun 
kökleşmesi için zorunlu bir 84ama oldu· 
eunu belirttiler. 

IKP'nin yasallaşması Ispanya halkı
nın ezici çoAunlueunun destellni alır
ken, ışın gerici güçler, İspanya'da de
mokııuii'nin elde ettiRI bu yeni kazaru
ma karşı can havUyle saldınna yolunu 
.. çtller. Çeşıtlı provokasyonlarla ülke
deki durumu gerginleştirerek, Ilerici güç
leri ezme çabasına girdUer. Demokrasikrasikras
nin düşmanlanyla dosUan arasındaki be
lirleyici mücadele sürüyor. 

Gerici güçler. özellikle, İspanya Ko
münist Partisi Başkanı Dolores lbarruri' 
nin (Passionana) yurda dönmesini engel
lemeye çalışıyorlar. ıspanya halkırun 
Cumhuriyet Için mücadelesinin simgele
rinden olan La Passlonaria 'run ülkeye ge
ri dönmesini, kendileri Için büyük bır 
yenllgi olarak görüyorlar. Ancak, Ibarru
ri'nin yakın bir süre ıçınde, İspanya 

ADIM . .  A. .  A. .  DIM 
1 9 20- i spanya i spanya i s Komünist Partisi ı...uruldu. ı...uruldu. ı..
1936- ispanya Komünist Partisi, Halk Cephesiyle 

hükümete katıldı. 
1939- i spanya Komünist Partisi üzerine 36 yıl sürecek 
1 974- 24 Temmuz :  LK.P, "geçici bir ulusal bağlaşma 

tılmaya hazır olduğunu açıkladı. 
30 Temmuz: LK.P.nin yanısıra sosyalistıeri, liberal kralcıları, 

mokratik parti ve kuruluşları biraraya getiren "Demokratik 
Demokratik Cunta, Paris 'te yaptığı açıklamada, Ispanya'da demokrasinin 
niden kurulması çağrısında bulundu. 

1976- 28 Temmuz :  ispanya Komünist Partisi'nin Merkez 
kez açık olarak Roma'da bir toplantı yaptı. Başkan Dolores 
katıldı. 

2 Ağustos : Yıı içinde birka� kez ülkesine gizlice giren Genel 
Carillo, Paris'teki I spanya I spanya I s elçisiyle görüşerek kendisine pasaport 
tedi. 

26 Ağustos: Ispanya hükümeti. iKP yöneticiıerine ülkeye 
meyeceğini resmen açıkladı. 

S EyliU: Carillo, ISpanya'da gizlice kaldığı strede hükümetin 
silcileriyle görüştüğünü açıkladı. 

16 Kasm : Carillo'nun Madrid'de olduğu açıklandı. 
3 Arajlle IKP. muhalefet partiıerinin hükümetle yaptığı görüşmeleri 

dli'en komisyonda Parti'yi Carillo'nun temsil edecejini resmen 
10 Arallle Carillo, 60 kadar yerli ve yabancı gazeteci 

deki ilk "gizli" basın toplantısmı yaptı. 
22 Aralık: Carillo ve Merkez Komitesi'nin yedi üyesi 

landı, Carabanchel tutukevine göıürüldüler. 
30 Aralık: Yığınsal direnişler ve uluslararası dayanışma 

rillo ve arkadaşları serbest bırakıldılar. 
1977- 23 Şubat : IKP, Haziran ayında yapılacak seçimler 

listelerini açıkladı. 
2 Mart: George Marchais, Enrico Berlinguer ve Santia

in büyük otellerinden birinde biraraya geldiler. 
2 Nisan: Yüksek Mahkeme, 22 Şubat'ta hükümet tarafından 

devredilen, IKP'nin yasallaşması konusunu incelemeye kendisini 
madı. 

9 Nisan: Akşama doğru Sanıiago Carillo Parti'nin yasallaştığını 



çEşITLI OlICEURDE 

"SSCB. YENI BIR SALT 
ANLAŞMASı ıÇIN ÇAlıŞMAYı 

SÜRDÜRECEK" 

Sovyetler Birliernde Komünist Parti
si ve Hükümet. Ulkenin. ABD ile yeni 
bir SALT anJaşmasının imza1anması için 
çalışma konusunda kararlı olduRunu be
lirtiyorlar. Böyle olumlu bir gelişmeyi 
engellemek için ABD çevrelerinde beli· 
ren egilimlerin, sovyet yöneticilerini 
köklü banş amacında" vazgeçmeye zor· 
lamayacagı hatırlatllıyorJ 

URUGuAY 
KOMuNisT 

PARTlSI'NIN LKI 
YöNETlc:tsı ÖLÜM 
TEHDlDl ALTINDA 

Geçtigimiı Pazartesi günü SBKP Mer
kez KonIİıesi organı Pravda, ve ordu 
gazetesi Krasnaya Zvezda 'da yer alan ya
zılarda bu konulara deeinildi. Yazılaıda, 
Sovyet hükümetinin ve komünist parti
sinin, gerçekleşmesi için çalışmaya ka· 
rarlı oldu� anlaşmanın, iki tarafın 
karşıJıklı çıkarlarına ve "iki ülkenin 
güvenliklerinin zaylOamamasına" dayalı 
bir anlaşma oldueu özellikle belirtildi. 

GÜNEY ATLANTIK'TE NATO'NUN BIR EŞININ KURULMASı 

ÇABALARı YOCUNLAŞTI 

Uruguay'daki faşist cunta tarafından 
3 yıla yaklaşan süredir tutuklu bulunan 
Komünist Partisi yöneticileri Jaime Pe
rez ile Eduardo Bleier'in ölüm tehdidi al
tında bulundulu açıklandı. Toplam nü
fusu 2,7 milyon olan Uruguay'da 7 bin 
siyasal tutuklunun bulundulu ve 40 bin 
yurtseverin de işkence gördüeü bildiri
liyor. Sovyet dış politikasının . dayandıeı 

temellerin bir kez daha hatulatıldıeı 
Pravda ve Krasnaya Zvezda 'da, ABD 
Dışişleri Bakanı Vance'in Moskova'ya 
yaptıeı son gezi sırasında karşılaşılan 
güçlükler anlatıldı. Güçlüklerden daha 
da önemli olan konunun, görüşmeler 
sonrasında yayılan gerçek dışı söylen
tiler oldueu belirtildi. Gerçek dışı söy
lentiler yaymanın, adil bir banşa ula
şılması konusunda taranann kararlı
Iıklarırun bir göstergesi oldueu hatırla ... 
tıldı. Sovyetler Birliej'nin hiçbir zaman 
bu yolu denemedi�i belirtilerek. bundan 
sonra bel1rıey1ct olanın. aynı davranışı 
karşı tarafın da göstermesi oldueu vur
gulandı. 

Yazılarda, Sovyetler Birli�i'nin ö· 
nemli dış politika konulanndaki tutu
munun, yalnız kendi güvenliei ile ilgili 
sorunlara deen. aynı zamanda tüm sos· 
yalist ülkeler toplulueunun, dünya banş 
güçlerinin çıkarlanna da baelı oldulu 
belirtildi. 

Atlantlt.in güneyinde, emperyalizm� 
baeımh rejimler arasında yeni bir asken 
ittifak kunna girişimleri son haftalarda 
yoeunlaştı. Son ydlarda, Afrika'daki ile
rici gelişmelerin birbirini izlemesi ve La
tin Amerika'da ,.gerici rejimierin bunalı
mının derinleşmesi üzerine dedikoqulan 
yoeunlaşan, Güney Atlantik Antlaşması 
Teşkilatı (SATO) projesi, NATO -gene· 
rallerinin bölge ülkelerine yaptı eı son 
gezilerde ele alındı. 

Portekiz sömürgecmeinin yıkılmasın
dan sonra, NATO'nun, dünyanın güney 
yanmkiiresindeki geleneksel işlevlerini 
yenne getlremez duruma SA· 
TO projelerinin yenid�n ele alınmasının 
başlıca nedenini oluşturuyor. 

Emperyalist çevreler, SATO ile ilgili 
projelerini ilk kez NATO'nun da kurul· 
dueu 1950'Ii ydlarda ortaya çıkannış
lardı. Ancak o yıllarda, poıitik konjonk
türün henüz zorlayıcı olmayan koşulla
nnda, bu projenin uygulanmasına geçit· 
memişti. 

MARGARET THATCHER'IN ÇIN GEZISI. ANTI·SOVYETlZM 
KAMPANYASı BıÇIMINDE GEÇTI 

Ingiltere Muhafazakar Parti Lideri 
Margaret Thatcher'in geçen hafta başın
da tamamlanan Çin Gezisi, yoeun bir 
antikomünizm ve anli·sovyetizm kam
panyası biçiminde geçti. Tahtcher ve ev 
sahibi Maocu yöneticiler, dünya üzerin
deki "Sovyet tehdidi" konusunda bol 
bol söylevler verdiler. Gezl sonucunda 
yapılan açıklamalarda, Thatcher ile Çın 
yöneticilerirün, "birçok temel konular· 
da görüş blrUli"rün belirtilmesi, iki ta· 
raf arasındaki sempatirün boyutlannı 
gösterdi. Uluslararası yumu,amaya ve SI· 
lahSiZianma çabalanna karşı çıkıldı. 

Ingiltere'de, anti-komünizmin ve anti
sovyetlımin birinci sıruf şampiyonlulu 
ile yük"selen Muhafazakar Parti ııderlni 
davet eden Maocu yöneticiler, böylece 
Avrupa'da gerlclliein tınnanmasıru des
teklediklerini gösterdiler. Thateher'le 
Çin yöneticileri arasında yapılan göriiş-
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melerde, Avrupa'nın Sovyetler Birliei' 
ne ve sosyalist ülkelere karşı birleştiril
mesi, üzerinde en çok durulan konular
dan biri oldu. 

Görüşmeler, Çın yönetlcilerinln ulus
lararası Ilişkilerde son zamanlarda uygu· 
lamaya alırhk verdiRI yeni bir taktiein 
de Ilginç ömellrü verdi. Çin yöneticile
ri, Avrupa'da ve dünyanın başka bölge
lerinde politik havanın gerginle,mesiru 
sallamak için, başka Ulkelerdeki en ge
rici politik güçleriyle ilişkilerini geliş
tiriyorlar. Böylece, uluslararası havanın 
yumuşama aleyhine genşmesl ıçın güç
ler " içerden" deRlştlnneye 
çalışıyorlar. Bunun blr ömeli, Çin 
yöneticilerinin Japonya'daki muhalefet 
partisi yönettellerint davet edişlerinde 
gözlenmiştı. Margaret Thatcher'ln Çin' 
i ziyareti de bu örneklere bır yenlslnl 

.ekledi. 

Emperyalizmin SATO projesi, başlı
ca Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya 
ve Arjantin gibi ülkelere dayanıyor. Bu 
ülkelerin deniz ve dieer askeri kuvvetle· 
ri, son yıllarda, NATO generallerinin gö
zetiminde ortak tatbikatlarda bir araya 
geliyorlar. Aynca, başta Amerikan, Ba· 
tı Alman ve Fransız tekelleri, bu ülkele
rin silahlandınıması için birbirleriyle ya· 
rış ediyorlar. Bu ülkelerde nükleer sant· 
rallerin kurulması, emperyalist tekellerin 
başlıca ilgi kaynaeını oluşturuyor. 

Yeni emperyalist askeri blokun Afri
ka'daki ulusal kurtuluş mücadelelerine 
karşı oynayabileceeı rolü, Zaire'deki son 
olaylar gösteriyor. ABD, "Fransa gibi ül
kelerin bu müdahalelerine hukuksal bir 
kılıf bulma çabalanm açıklıyor. Emper
yalizm, SAT.O ile birlikte tasarladıet ye
ni planlan, bu kez "Küba ve Sovyet teh
didi" palavralan arkasında gizlerneye ça· 
Iışıyor. Mısır gibi bazı Arap ülkelerinin, 
emperyalizmin bu girişimlerini tarafsız
Iıkla izlemeleri de, kimin hizmetinde ol
duklannı gÖsteriyor. 

Geçmişte ilerici güçler tarafından ku· 
rulan Geniş Cephe'nin başkent Montevi
deo'daki belediye başkanı adayı olan 
Hugo ViIlar'ın Paris'te yaptıeı açıklarnıı
ya göre, iki komünist yöneticinin saelık 
durumu tehlike sınınm aşmış durumda. 

Uruguay Komünist Partisi 'nin gizlilik 
koşullanndaki sekreterlieini yapan Jai
me Perez 1974 yılının Ekim ıyında tu
tuklanmıştı. Perez'in durumunu incele
yen doktorlann raporu, işkencelerin Pe
rez'in vücudunda çok alır fiziksel y. 
war aÇtıeınl, aynca aynı nedenle do
Ran ruhsal rahıtsızbklann da tehlikeli 
noktaya ulaştıeını saptadı. 

1975 yılının Ekim ayında "kaybo
lan", Parti'nin Merkez Komitesi üyele
rinden Eduardo Bleier Ise, boynunı ka
dar topraea gömüJerek Işkenceye tabi 
tutulmuş ve daha sonra hastaneye kaldı
nlmıştı. Bleier'in son olank Montevideo 
daki askeri hastaneye alındılı bildirili
yor. 

ıSRAIL ıŞÇı PARTlSI, NlHAYET AŞIRI SAC'IN TAM 

KONTROLüNE GIRDl 

İsrail'de Başbakan ı. Rabln'ln istifa· 
sıyla ba�layan olaylar, ı,çI Partlsi'nin en 
gerici ve saldırgan kesimleri tarafından 
desteklenen Şimon Perez'in bu göreve 
getirilmesiyle sonuçlandı. Yeni Parti ve 
hükUmet başkanını belirlemek için yapı
lan oylarna, ışçi Partisi ıçınde görünüş
te varolan "iki kanad" ın �rçekte tek 
bır kanat olduRunu gösterdI. 

ışçi Partısı'nın geçen ay yapılan 
kongresinde bak Rabin ve Simon Pe rez 
parti Uderllll ıçın mücadele etmiş, Ra· 
bin bu mücadeleyi çok küçük bır farkı. 
kazanmı,tı. İzak Rabın, bir Amerikan 
bankasında hesabı bulunduRunun açık
lanması gerekçesiyle geçen hatta bu gö
revden Istifa ettI. Rabin'le aynı görüşte 
oldulu bilinen Dışişleri Bakanı Ylga1 Al
lon'un bu göreve aday olması beklenir
ken, geçen pazar günü bu görev ıçın ya· 
pdan oylamadan Allon'un çekUdll1 bII· 
dirildI. Böylece Parti ve hükUmet baş-

kanlılı Için tek aday, ordudaki ı,ın ge
rici ve militaristlerin desteRini alan Perez 
kılmış oldu. Ylga! AIlon'un adaylıktan 
çekilmesi, Perez'ln kll11 oy çıkmaksı
zın parti başkanbRınl çekilmesi, Işçi 
Partisi Içinde varlllı iddiı edilen ırupla
nn sahteliRini gÖltennlş oldu. 

Mayıs ıyında yapılacak erken aeçim
lere yaklaşırken larail yönetiminde mey
dana gelen bu dellılklikler, gerici iÜçl .. 
rin OrtadoRu'dı durumu gerginleştir
rnek için hazırladıklın planlann bışan
sını seçimlere bıllamak iJtemedlJtlerini 
ortaya koydu. Iktidardaki I,çı Partısı"· 
nın Içindeki çeşıtlı elliimierin militariit 
bır temelde birleştirilmesinden sonn, 
son zamanlırdı örgütlenmesini artınn 
aşın gerici parti ve gruplann dı hükü
mette etkin olmalanmn planlan ,imdi
den hazırlanıyor. Böylece Mıyıs seçim
lerinin göstenneUk bir seçim oyunu ol
ması sallanmaya çalıŞılıyor. 

için çalışmaya ka· 
anlaşmanın, iki tarafın 

ve "iki ülkenin 
zaylOamamasına" dayalı 

özellikle belirtildi. 

GÜNEY ATLANTIK'TE NATO'NUN BIR EŞININ KURULMASı 

ÇABALARı YOCUNLAŞTI 
rez ile Eduardo 
tında bulundulu 
fusu 2,7 milyon 
siyasal tutuklunun 
yurtseverin 
liyor. politikasının . dayandıeı 

daha hatulatıldıeı 
Krasnaya Zvezda 'da, ABD 

Dışişleri Bakanı Vance'in Moskova'ya 
sırasında karşılaşılan 

Güçlüklerden daha 
konunun, görüşmeler 

gerçek dışı söylen
Gerçek dışı söy

adil bir banşa ula
taranann kararlı

göstergesi oldueu hatırla ... 
Birliej'nin hiçbir zaman 

belirtilerek. bundan 
olanın. aynı davranışı 

göstermesi oldueu vur

Yazılarda, Sovyetler Birli�i'nin ö· 
konulanndaki tutu

güvenliei ile ilgili 
aynı zamanda tüm sos· 

ülkeler toplulueunun, dünya banş 
da baelı oldulu 

Atlantlt.in güneyinde, emperyalizm� 
baeımh 

Atlantlt.in 
baeımh 

Atlantlt.in 
rejimler arasında yeni bir asken 

� 
asken 

� 

ittifak kunna girişimleri girişimleri gir son haftalarda 
yoeunlaştı. Son ydlarda, Afrika'daki ile
rici gelişmelerin birbirini izlemesi ve La
tin Amerika'da ,.gerici rejimierin bunalı
mının derinleşmesi üzerine dedikoqulan 
yoeunlaşan, Güney Atlantik Antlaşması 
Teşkilatı (SATO) projesi, NATO -gene· 
rallerinin bölge ülkelerine yaptı eı son 
gezilerde ele alındı. 

Portekiz sömürgecmeinin sömürgecmeinin sömürg yıkılmasın
dan sonra, NATO'nun, dünyanın güney 
yanmkiiresindeki geleneksel işlevlerini 
yenne getlremez duruma SA· 
TO projelerinin yenid�n ele alınmasının 
başlıca nedenini oluşturuyor. 

Emperyalist çevreler, SATO ile ilgili 
projelerini ilk kez NATO'nun da kurul· 
dueu 1950'Ii ydlarda ortaya çıkannış
lardı. Ancak o yıllarda, poıitik konjonk
türün henüz zorlayıcı olmayan koşulla
nnda, bu projenin uygulanmasına geçit· 
memişti. 

THATCHER'IN ÇIN GEZISI. ANTI·SOVYETlZM 
KAMPANYASı BıÇIMINDE GEÇTI 

Muhafazakar Parti Lideri 
geçen hafta başın
Gezisi, yoeun bir 

anli·sovyetizm kam
geçti. Tahtcher ve ev 

yöneticiler, dünya üzerin
tehdidi" konusunda bol 

verdiler. Gezl sonucunda 
açıklamalarda, Thatcher ile Çın 

"birçok temel konular· 
belirtilmesi, iki ta· 

sempatirün boyutlannı 
Uluslararası yumu,amaya ve SI· 

çabalanna karşı çıkıldı. 
anti-komünizmin ve anti

sıruf şampiyonlulu 
Muhafazakar Parti ııderlni 

yöneticiler, böylece 

melerde, Avrupa'nın Sovyetler Birliei' 
ne ve sosyalist ülkelere karşı birleştiril
mesi, üzerinde en çok durulan konular
dan biri oldu. 

Görüşmeler, Çın yönetlcilerinln ulus
lararası Ilişkilerde son zamanlarda uygu· 
lamaya alırhk verdiRI yeni bir taktiein 
de Ilginç ömellrü verdi. Çin yöneticile
ri, Avrupa'da ve dünyanın başka bölge
lerinde politik havanın gerginle,mesiru gerginle,mesiru ger
sallamak için, başka Ulkelerdeki en ge
rici politik güçleriyle ilişkilerini geliş
tiriyorlar. Böylece, uluslararası havanın 
yumuşama aleyhine genşmesl ıçın güç
ler " i" içerden" deRlştlnneye 
çalışıyorlar. Bunun blr ömeli, Çin 
yöneticilerinin Japonya'daki muhalefet 
partisi yönettellerint davet edişlerinde 

Emperyalizmin SATO projesi, projesi, pro başlı
ca Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya 
ve Arjantin gibi ülkelere dayanıyor. Bu 
ülkelerin deniz ve dieer askeri kuvvetle· 
ri, son yıllarda, NATO generallerinin gö
zetiminde ortak tatbikatlarda bir araya 
geliyorlar. Aynca, başta Amerikan, Ba· 
tı Alman ve Fransız tekelleri, bu ülkele
rin silahlandınıması için birbirleriyle ya· 
rış ediyorlar. Bu ülkelerde nükleer sant· 
rallerin kurulması, emperyalist tekellerin 
başlıca ilgi kaynaeını oluşturuyor. 

Yeni emperyalist askeri blokun Afri
ka'daki ulusal kurtuluş mücadelelerine 
karşı oynayabileceeı rolü, Zaire'deki son 
olaylar gösteriyor. gösteriyor. göst ABD, "Fransa gibi ül
kelerin bu müdahalelerine hukuksal bir 
kılıf bulma çabalanm açıklıyor. Emper
yalizm, SAT.O ile birlikte tasarladıet ye
ni planlan, bu kez "Küba ve Sovyet teh
didi" palavralan arkasında gizlerneye ça· 
Iışıyor. Mısır gibi bazı Arap ülkelerinin, 
emperyalizmin bu girişimlerini tarafsız
Iıkla izlemeleri de, kimin hizmetinde ol
duklannı gÖsteriyor. 

de, kimin 
gÖsteriyor. 

de, kimin 

Geçmişte 
rulan Geniş 
deo'daki belediye 
Hugo ViIlar'ın Paris'te 
ya göre, iki 
durumu tehlike 

Uruguay 
koşullanndaki 
me Perez 1974 
tuklanmıştı. 
yen doktorlann 
rez'in vücudunda 
war aÇtıeınl, 
Ran ruhsal 
noktaya ulaştıeını 

1975 yılının 
lan", Parti'nin 
rinden Eduardo 
dar topraea 
tutulmuş ve daha 
nlmıştı. Bleier'in 
daki askeri hastaneye 
yor. 

ıSRAIL ıŞÇı PARTlSI, NlHAYET AŞIRI SAC'IN TAM 

KONTROLüNE GIRDl 

İsrail'de Başbakan ı. Rabln'ln istifa· 
sıyla ba�layan olaylar, ı,çI Partlsi'nin en 
gerici ve saldırgan kesimleri tarafından 
desteklenen Şimon Perez'in bu göreve 
getirilmesiyle sonuçlandı. Yeni Parti ve 
hükUmet başkanını belirlemek için yapı
lan oylarna, ışçi Partisi ıçınde görünüş
te varolan 

oylarna, 
varolan 

oylarna, 
"iki kanad""iki kanad""iki kana ın �rçekte tek 

bır kanat olduRunu gösterdI. 
ışçi Partısı'nın geçen ay yapılan 

kongresinde bak Rabin ve Simon Pe rez 
parti Uderllll ıçın mücadele etmiş, Ra· 
bin bu mücadeleyi çok küçük bır farkı. 
kazanmı,tı. İzak Rabın, bir Amerikan 
bankasında hesabı bulunduRunun açık
lanması gerekçesiyle geçen hatta bu gö
revden Istifa Istifa Ist ettI. Rabin'le aynı görüşte 
oldulu bilinen Dışişleri Bakanı Ylga1 Al
lon'un bu göreve aday olması beklenir

kanlılı Için 
rici ve militaristlerin 
kılmış oldu. 
çekilmesi, Perez'ln 
zın parti 
Partisi Içinde 
nn sahteliRini 

Mayıs ıyında 
lere yaklaşırken 
dana gelen 
rin Ortado
rnek için hazırladıklın planlann bışan
sını seçimlere bıllamak 
ortaya koydu. 
nın Içindeki çeşıtlı 
bır temelde 
son zamanlırdı 
aşın gerici parti 
mette etkin 
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1 7  NiSAN TUTKUSU 
Vehbi POLAT 

Halktanyana aydının, okumuşunköye-köylüye yöneldiği yıllardı o yıllar. 
Anadolu'nun bozuk düzen köy yollarında uygarca, sağlamca, yiğitçe atılmış 
adımla"n ayak izleri beliriyordu. 

Ilkel bir yaşmlın çekilmez koşulları altında, kara cahil bir softa ile insan 
azmanı bir "ağa"nın sıkıp suyunu çıkardığı milyonlarca yurttaşın kahrolduğu 
köyler ... 

ülke ekonomisinin üretim yÜkünü güçsüz omuzlarında taşımak zorunda 
bırakılan savaş yorgunu kırk bin yerleşim merkezi... 

Bizim köylerimiz, bizim insanlarımızdı bunlar. 
Almak için değil, bu kez bir şeyler vennek için gitmek gerekiyordu on

lalil. Hastalıkları yok edecek 91a'1 doktor ve ilaç gerekti. "Softa"nın ve "ağa" 
nın amansız baskısına karşı koyacak köylünün eğitilmesi gerekti; okul ve öğ
retmen gerekti ... 

çağımız etitimeileri arasında adı saygıyla anılan I.Hakkl Tonguç söyle 
diyordu, o günlerde: 

"Reel köyün renkleri başkadır. Bu renkleri, köyü uzaktan dürbünle seyre
der gibi bakarak n yoktur. Kanımızı ve iliklerimizi, isteyerek 
köyün içine akıtmadıkça, kırk bin köyün sırlarını anlayamayız. Köyü anlaya
bilmek için onunla kucak kucağa, nefes nefese gelmek lazımdır. Onun içtiği 
suyu ve ayram içmek, yediği bulguru yemek, yaktığı tezeğin ifade ettiği sırla
rı çözebilmek ve y .. ptığı işleri yapabilmek şarttır ... ·' 

Ve değerii eğitimci devlet bütçes;ne fazlaca yük olmaksızın, Ikinci Dünya 
Savaşı'nın yarattığı ekonomik kısıntıları da göğüsleyerek yaman bir eğitim se
ferberiiğine girişti. Iş elitimi ilkesinden çıkışla üretime dayalı köy enı

titiLeri projesini uygulamaya geçirdi. Köylerden alınan erkek ve kız ço
cuklar bu kurumlarda eğitiliyor, köye göre öğretmen ve sağhkçı yetiştiri1i� 
yordu. 

Ne Yilr ki, her dönemde olduğu gibi, halkın uyanışın�an rahatsız oJanların 
işine gelmedi bu atılım, bu gelişim. Halk düşmanları girdi araya.On yıllık bir 
faaliyetin sonunda kapattılar bu kurumları. 

Oysa, bir baştan öbür b�a kımıidıyor, canlanıyordu Türkiye. Anadolu 
bozkırı göğeriyordu, 17 Nisan tohumuyla. Savaş yıllarından kalan ağıtların 
yerine sevgi dolu, kıvanç dolu halk türküleri yankılanıyordu köy yamaç ların
dan ... 

Yüzyıllarca unutulmuş, kimsesiz ve tutarsız bırakılmış köylümüz 
kendisinden yana olan, yw-ekJi aydınlara kavuşuyordu. Onların da çocukları 
okuyor, öğretmen oluyorlardı. Ve o Öğretmeni e daha bir sıkıca bağlanıyorlar· 
dı köylerine. Daha bir yiğitçe dalıyorlardı karanlıkların içine. Daha bir iyice 
biliyorlardı, haklarından yoksun bırakılmışların derdini. 

17 nisan 1940'da açılan Köy Enstitülerinden köylümüzün muhtaç bulun
duğu özverili önderler yetişti. Olanca güçleriyle bağlandı bu önderler köyleri
ne. Tariada, bağda, bahçede ... Ayrılmadılar köylülerinden. Ölümlerinde ağla
dılar, dülünlerinde mendil sallayıp bar oynaddar birlikte. Bir isli kandil önün-

AST ÇAlıŞAN LARı 1 8  NISAN'DA ıZMIR TURNESINE 
BAŞLIYOR 

ÇAlıŞMALARıMıZ "HATAlı YICITLlKLERDEN ÇOK 
HATASIZ YICITLlKLERE YOL ALMAN ı N  ÇALIŞMASIDIR" 

1 8  Nisan tarihinde izmir Elhamra sinemasında çalışmalarına başlıyacak 
ol.n ANKARA SANAT TIYATROSU (AST) bu yıl sergilediği iki oyunu iz· 
mir seyircisine sunacak. Ankara Sanat Tiyatrosunun bu yılki oyun dağarcığın
da Ömer Polat'ın yazdığı Irak ham petrol boru hattı döşemedeki 90 günlük 
direnişi konu edinen 1 975'te 804 işçi oyunu ve B. Brechı'in yazdığı ve 1871 
Paris KomWlünden çeşitli kesimlerin tartışmaya sunulduğu "1871 Komün 
Günleri" var. Ömer Polat'ın yazdığı oyunun sahne müzikleri Timur Selçuk ıa
rafından yapıldı, sahne düzeni Rana Cabbar tarafından gerçekleştirildi. Oyun
da tüm AST çalışanları görev alıyor. 1871 Komün Günleri ise Rutkay Aziı ta
rafından sahnelendi, müzikler Hans Eisler'in. Oyunla ilgili olarak 1 iyaıro Ye;

"hetmeni Ruıkay Aziz şunları söyledi : 
"Bu çalışmadan amaç hatasıı değil, ama az haıalı olmak lonmdJ oldu· 

ğumuz koşullarda. IQhramana değil kahramanlara gereksinme Çd' 
ğımızda, hatalı yiğitliklerden çok hatasız yiğiılikl"re yol :ıImanı" çal ışması· 
dır. Emeğin insanına, emeğin güzeline, emeğin gerçeğine, emeğin ikı id,ırıııa, 
bağımsız, demokratik ve sosyalist Türkiye'miıin v.ulığınJ s.IIlIwnı i , i  �l'(cıber 
etmeye çalışacağız." 

de çevre sorunlarına çözüm aradılar, uyumadan sabahladıktarı geceler boyun
ca. Gündüzleri durup dinlenmediler. Yaz-kış demediler. Tatil nedir, bilmediler. 
Bazan elde bir kazma köy yolunda, su yolunda çalıştılar. Bazan el sanatları 
öğrettiler tehgahların başında. Bızan bir duvarcı olup duvar önnesini öğretti
ler; bazan birçiftçiDlup modern tarımcılıkta önderlik ettiler. 

Dersane denilen dört-duvar arasına hapsolmanın medrese anlayışı girmedi 
onlann kafasına. Bulundukları çevre sınırları kapsıyordu onların dersaneleri. 
Yurt sorunları konu edildiğinde de, ülke sathında görevli Siydılar kendileri. 
Çünkü onlar, tüm sığlığıyla Anadolu'nun üzerine çökmüş bulunan kara n
Iıkları virtan birer aydın savaşçılardı. 

1 940'dan kapatıldıklan tarih olan 1950 yılına değin Köy Enstitülerinden 
yirmibin öğretmen, sağlık memuru, eğitmen y�tişti. Bur· on yıl içerisinde 
binlerce köyde okul açıldı. Yüzbinlerce köy çocuğu okula kavuştu. Dünyanın 
i ilgisini i ü'zerine çeken işe, emeğe ve her yanıyla üretime dayalı bu eğitim 
kurumları kapatılmamış olsalardı bugün birçok köy okulsuz, birçok 
çocuk ilköğretimden yoksun kalmayacaktı belki de. 

Her geçen yıl biraz daha palazianıp gelişen ve geliştikçe de azgınlaşan; 
hatta gözümüzün içine baka baka Sırıtan sermaye sınfı, o dönemde sarsıntı 
geçiriyordu. Halkın uyanışı sakıncahydı onlara göre. Zemheri ayında tipiye 
tutulmuş yaratıklar benzeri ödleri kopuyordu. "Seyirci kalamayız" dediler. 
Ve hemen birleştiler. Kapkara suratlarıyla, kirli elleriylesaldırdıiM Köy Ensti· 
tülerine. Söndürdüler Türkiye'yi aydınlatan ışıltıları, kaynağından. Yıktılar 
tüm köylünün, emekçi yığınların umudunu. 

Ama silemediler bu tutkuyu ylreklerimizden. Alamadılar gücümüzü eli· 
mizden. Dağıtamadılar bu ka\'gada saflarımızı. Günden güne körüklendi bu 
tutkunun odu gönüllerimizde. Yıldan yıla çoğaldı 17 Nisın güzelinin sevda· 
ııları. Böylece bütün saldırılar sağlam yapımıza çarptıkça kırıldı; bütün suçla· 
malar birer iftira paçavrası halinde atılıverdi tarihin çöplüğüne. 

• 

Bugün bu önemli deneye yöneltilen gerici saldırıiMın ipliği pllUra çık· 
mıştır. Buna karşılık, Köy Enstitüleri olayı, sağlam, tutarlı bir yaklaşımla eni· 
ne boyuna eleştirilip değerlendirilmeyi beklemektedir .. 

Tutkumuz ve sabrımız bilinçtidir. Geçirdiğimiz acı günler tükenmekledir. 
Bunca çektiklerimiz güç kazandırdı bize. Ve bu gücü de koymaktayız, yeri 

ortaya. Hatta bu güç sabrımızı bile tüketmektedir. Bütün bu olanlalil 
sınıfsal açıdan mutlu olduğumuzu görüyoruz. 

Türkiye'nin kalkınmasını gerçekten isteyenler şunu bilmelidirler ki, ezi· 
len sınıf ve tabakaları kalkınmaya götürmede etkin rol oynayaneğitim, Köy 

Enstitüleri örneğini dikkatle incelemek zorund�hr. 
1940 yılının 17 Nisan'ından sağlam bir inanç ve yenilmeyen bir güçle ge

liyoruz. 
1977 yılının 17 Nisan'ında bu inanç ve gücümüzü bir kez daha perçinliyo-

ruıo 
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akıtmadıkça, kırk bin köyün sırlarını anlayamayız. Köyü anlaya
kucak kucağa, nefes nefese gelmek lazımdır. Onun içtiği 

içmek, yediği bulguru yemek, yaktığı tezeğin ifade ettiği sırla
ptığı işleri yapabilmek şarttır ... ·' 

eğitimci devlet bütçes;ne fazlaca yük olmaksızın, Ikinci Dünya 
ekonomik kısıntıları da göğüsleyerek yaman bir eğitim se

Iş elitimi ilkesinden çıkışla üretime dayalı köy enı

uygulamaya geçirdi. Köylerden alınan erkek ve kız ço
kurumlarda eğitiliyor, köye göre öğretmen ve sağhkçı yetiştiri1i� 

dönemde olduğu gibi, halkın uyanışın�an rahatsız oJanların 
atılım, bu gelişim. Halk düşmanları girdi araya.On yıllık bir 

kapattılar bu kurumları. 
öbür b�a kımıidıyor, canlanıyordu Türkiye. Anadolu 

17 Nisan tohumuyla. Savaş yıllarından kalan ağıtların 
kıvanç dolu halk türküleri yankılanıyordu köy yamaç ların

unutulmuş, kimsesiz ve tutarsız bırakılmış köylümüz 
olan, yw-ekJi aydınlara kavuşuyordu. Onların da çocukları 
oluyorlardı. Ve o Öğretmeni e daha bir sıkıca bağlanıyorlar· 

yiğitçe dalıyorlardı karanlıkların içine. Daha bir iyice 
haklarından yoksun bırakılmışların derdini. 

açılan Köy Enstitülerinden köylümüzün muhtaç muhtaç muhta bulun
yetişti. Olanca güçleriyle bağlandı bu önderler köyleri

Tariada, bağda, bahçede ... Tariada, bağda, bahçede ... Tariada, bağda, bahçede Ayrılmadılar köylülerinden. Ölümlerinde ağla
mendil sallayıp bar oynaddar birlikte. Bir isli kandil önün-

1 8  NISAN'DA ıZMIR TURNESINE 

ıMıZ "HATAlı YICITLlKLERDEN ÇOK 
YICITLlKLERE YOL ALMAN ı N  ÇALIŞMASIDIR" 

izmir Elhamra sinemasında çalışmalarına başlıyacak 
TIYATROSU (AST) bu yıl sergilediği iki oyunu iz· 

Ankara Sanat Tiyatrosunun bu yılki oyun dağarcığın
Irak ham petrol boru hattı döşemedeki 90 günlük 

75'te 804 işçi oyunu ve B. Brechı'in yazdığı ve 1871 
kesimlerin tartışmaya sunulduğu "1871 Komün 

Polat'ın yazdığı oyunun sahne müzikleri Timur Selçuk ıa
düzeni Rana Cabbar tarafından gerçekleştirildi. Oyun
görev alıyor. 1871 Komün Günleri ise Rutkay Aziı ta

müzikler Hans Eisler'in. Oyunla ilgili olarak 1 iyaıro Ye;
şunları söyledi : 

adan amaç hatasıı değil, ama az haıalı olmak lonmdJ oldu· 
IQhramana değil kahramanlara gereksinme Çd' 

klerden çok hatasız yiğiılikl"re yol :ıImanı" çal ışması· 
Emeğin insanına, emeğin güzeline, emeğin gerçeğine, emeğin ikı id,ırıııa, 

hatta gözümüzün içine baka baka Sırıtan sermaye sınfı, o dönemde 
geçiriyordu. Halkın uyanışı sakıncahydı onlara göre. Zemheri 
tutulmuş yaratıklar benzeri ödleri kopuyordu. "Seyirci kalamayız" 
Ve hemen birleştiler. Kapkara suratlarıyla, kirli elleriylesaldırdıiM 
tülerine. Söndürdüler Türkiye'yi aydınlatan ışıltıları, kaynağından. 
tüm köylünün, emekçi yığınların umudunu. 

Ama silemediler bu tutkuyu ylreklerimizden. Alamadılar 
mizden. Dağıtamadılar bu ka\'gada saflarımızı. Günden güne 
tutkunun odu gönüllerimizde. Yıldan yıla çoğaldı 17 Nisın güzelinin 
ııları. Böylece bütün saldırılar sağlam yapımıza çarptıkça kırıldı; 
malar birer iftira paçavrası halinde atılıverdi tarihin çöplüğüne. 

Bugün bu önemli deneye yöneltilen gerici saldırıiMın ipliği 
mıştır. Buna karşılık, Köy Enstitüleri olayı, sağlam, tutarlı bir 
ne boyuna eleştirilip değerlendirilmeyi beklemektedir .. 

Tutkumuz ve sabrımız bilinçtidir. Geçirdiğimiz acı günler tükenmekledir. 
Bunca çektiklerimiz güç kazandırdı bize. Ve bu gücü de koymaktayız, 

ortaya. Hatta bu güç sabrımızı bile tüketmektedir. Bütün 
sınıfsal açıdan mutlu olduğumuzu 

Türkiye'nin kalkınmasını gerçekten isteyenler şunu bilmelidir
len sınıf ve tabakaları kalkınmaya götürmede etkin rol oynayaneğitim, 

Enstitüleri örneğini dikkatle incelemek zorund�hr. 
1940 yılının 17 Nisan'ından sağlam bir inanç ve yenilmeyen 

liyoruz. 
1977 yılının 17 Nisan'ında bu inanç ve gücümüzü bir kez daha 

ruıo 



TUNCELI'DE CEREYAN EDEN SON OLAYLAR HAKKINDA, TUNCELI'DE BULUNAN 
TüRKIYE ıŞÇı PARTISI MERKEZ YöNETIM KURULU üYELERI YAVUZ üNAL VE 
ZEKI KILIÇ'IN GöRüŞ VE DECERLENDIRMELERINE YüRüYüŞ'üN öNCEKI SAYı
sıNDA YER VERILMIŞTI. BASKı, TERöR VE TAHRIKLER; TUNCELI'DE HALEN Sü
RüYOR. TUNCELI HALKı BIR OYUNUN ıÇINE SüRüKLENMEK ISTENIYOR. TUN
CELI BELEDIYE BAŞKANı SüLEYMAN KIRMIZITAŞ OLAYLARı VE DECERLEN
DIRMESINI YüRüYüŞ'E ŞöYLE ANLATTı: 

TUICELi HILKI DYUII 
GELMEYECEK 

2 7  Mart günü saat 19.00 sıralarında Polis Karako
lu ile Okullar pazarı arasındaki boşlukta bir patlama 
oluyor. Patlama sesini duyar duymaz polis ekipleri 
şehre giren yol boyunda sürekli ateş ediyor, merakla· 
nan halk Ziraat bankası yol kavşağında, şehir merkezi 
denilecek yerde toplanıyor. Ateşe aralıksız devam 
eden polis ekibi toplanan halkın üzerine de ateş açı
yor. " U lan komünistler, Rus dölleri, Piçler, hem kara
kola bomba atıyorsunuz, hem de seyre geliyorsunuz 
defolun" gibi küfürlerle öne gelen tartaklanıyor. Olan 
bitenlerden habersiz olan halk görevlilerin bu tutumu 
karşısında kaçışıyor, evlerine sığınıyor. Bu kovalarna· 
ca sabaha kadar devam ediyor. Akşamdan ele geçiri
len 3 kişi (H. Kaplan, Hıdır Çimen ve Mehmet Aksu) 
nezarete alınıyor. 

28 Mart günü saat 17.30 da görevli gittiAim Ela· 
zıA'dan döndüğümde; şehirde Tunceline öz Sıkıyöne· 
timsiz sıkıyönetim havası gördüm. Akşam olunca ma· 
halleler, evler basılıyor, halka açık iş  yerleri baskı ile 
zor kullanılarak polisce kapatılıyor. lokantalarda ye· 
mek yiyenler tartaklanıyor. Burdurlu Savcı Yardım· 
cısı ıbrahim, komiser Yaşar ve ekibi ile çatışıyor, kar· 
şılıklı küfürler ediliyor. 
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Iş  yerlerinde vatandaşın malzemesi kırılıyor, ye
mekleri dökülüyor, iş yeri sahipleri dövÜıüyor, aAıza 
alınmadık küftirler görevlilerin halka ikramı oluyor. 
Ilimize " yeni bir 38 getireceklerinden" bahsediyorlar. 
(1938 Dersim kurumu) Akşamları ... ı 20 ye kadar 
tüm iş yerleri kapatılıyor. Mahalle aralarında terör 
ertiriliyor, sabaha kadar çeşitli silahlarla ateş ediliyor, 
şehirde adeta savaş havası yar.ıtılıyor, halk evlerinde 
korku ile bekliyor, çocuklar ağlaşıyordu. Evine git-

mekte olan YSE Greydereisi Veli Dirik alınıp karako· 
la götürülüyor, komalık edildikten sonra Emniyet ara· 
bası ile Dağ Mahallesindeki evinin önüne bir saman 
çuvalı gibi atılıyor. Ertesi sabah YSE Müdürünün de 
bulunduğu tüm YSE işçileri memur ve teknik eleman· 
ları Vilayete kadar yürüyor, Vali Kemal Bozbay'la ya· 
pılan görüşmede kendilerine "artık bu sonuncudur en· 
dişe etmeyin" deniliyor. Buna rağmen polisin hiddet 
ve şiddeti daha da artıyor, daha da keyfileşiyor. 

Ardından tüm siyasi parti ve demokratik kuruluş 
başkanları, avukatlarla birlikte valiye gidiyoruz. Baskı 
ve terörün son bulmasını istiyoruz. Vali bize de temi· 
nat veriyor. Halka, polisce yapılan baskılar, haksızlık· 
lar hesabına özür diliyor. Bir daha böyle haksız baskı· 
ların olmıyacağını, küfür edilmiyeeetini vadediyor. 
Ne varki genel olarak polis baskısı ve sorumsuzluğu 
daha büyük boyutlar kazanıyor. Olanlar karşısında 
Valinin aciz olduğu kanısı yaygınlaşıyor. 

HALKı TAHRIK ıÇIN 

31 Mart günü tüm siyasi partiler ve demokratik 
kuruluşların da bulunduğu bir toplantı yaptık. Bu 
topl;.nhy:.. h.lkın.n büyük bir kJ�Lk.;t.tllmlftl. 
DiP Iı Başkanı, Demokratik Kuruluşlar adına TÖB· 
DER Başkanı ve ben birer konuşma yapıyoruz. Sür· 
dürülen baskı ve teröre karşı halkın uyanık olmasını, 
faşist provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini vurgu· 
luyoruz. Emniyet mensuplarının öteden beri takındık· 
ları tavrı eleştiriyor, görevin görevlilerden beklenen 
biçimde yapılmasını, patlama olmuş ise faillerinin 
neden bulunmadığını, Tuncelin de neden tüm olayla· 
rın faillerinin meçhul kaldığını ve bu konudaki endi· 
şemizi vurguluyoruz.* (Örneklenek; emniyet 
mensuplarınca,bir vatandaşın kızı birkaç defa kaçırı' 

Son Tunceli olaylarını yerinde inceleyen Parti Tunceli halkı 
Merkez Heyetinin inceleme sonuçlarını belir-
ten raporunun Türkiye Işçi Partisi Genel Mer- t dhi -kezine ulaşması üzerine yapılan görüşmeler- e ŞI 
den sonra Genel Başkan Behice Boran basın. _ 
ve TRT'ye _şağıdaki demeci vermiştir: protesto edıyor 

ülkenin b�ük ve küçük kentlerinde silahlı saldırılara,
'
cinayetlere, parti merkezlerinin yakılması na 

kadar ulaşan faşist terör, Doğu ve Güneydoğu illerimizde ırkçı, şoven, milliyetçi görünümlere bürünerek 
daha da ağır ölç(Jerde uygul:lnmaktadır. Bunun son örnekleri Mardin köylerinde yeralan baskılar ve bası
na hemen hiç yansımayan Tunceli olaylarıdır. 

Partimizin gönderdiği heyetin mahallinde yaptığı tesbitiere göre Tunceli'de olay boş bir arsada bir 
bomba patlatılmasıyla başlatılıyor. Patlamanın daha yankılanması kesilmeden dışarı fırlayan polisler oto· 
matik silahlarla ateş açıp, sokakta kimi gördülerse karakola çekiyor ve dayaktan geçiriyorlar. Bunun üze· 
rine Belediye Başkanı halkı toplayarak kışkırtıcı ajanların oynadıkları oyunu açıklıyor ve provokasyon la
ra gelinmemesi konusunda uyarıyor. Bu defa belediye binasının yanında ikinci bir bomba patlatılarak 
halka karşı yeniden saldırılara geçiliyor. Olaylarda valinin tahriki olduAunu belirten yargıç dövülüyor, 
karakola alınarak işkence ediliyor. Tunceli halkı işyerlerini ve dükkanıarını beş gün süreyle kapayarak 
tedhiş olaylarını protesto ediyorlar. 

Doğu'da�i bu terÖr karşısında burjuva partileri ve politikacıları suskundurlar, ç�kü hepsi, aslında, 
DoAu illerimize �rşı ayırım gözeten bir tutum içindedirler. Yalnızca Türkiye Işçi Partisi, işçi sınıfımızın 
bilimsel sosyalist partisi olarak hiç ayırım gözetmeksizin tüm baskı ve şiddet uygulamalarına karşı çık· 
makta, demokr.ıtik hak ve özgürlükleri her yerde ve her zaman şaşmaz bir tutarlıllk ve ısrarla savunmak· 
tadır. Çünkü demokrasinin gerçek savunucuları ancak sosyalistlerdir. 

lank namusu ile oynanıyor,yine bir lahvemnede 
kumar oynadıklan bahanesiyle bir kaç vatandaş YiLi
kalk komutu ile kankola götürülüyor hakaret ediliyor 
ve benzeri olaylar sergileniyor.) 

Vatandaşta can, mal ve namus güvenlijinin kal· 
madığını belirtiyoruz. Görevlilerden gelen yasa dışı 
tüm haksızlıklara karşın, halkın soğukkanlılığını ve 
sağduyusunu kullanarak hareket etmesi gerektiğini 
belirtiyoruz. Söylenenler halkı tatmin etmiş, halk ha
zırlanan oyunu görmüş, düşünce ve görüş birliği sağla
narak yüksek seviyedeki toplumsal gerilim normale 
dönmüş, toplantı dağılmıştır. 

YENI TAHRIKLER 

Bütün bu olumlu çabalarımızdan sonra, yeni 
oyunlar tezgahlanmış olmalı ki, aynı gün akşam saat 
19.00 da Belediye Hizmet Binasının temelinde bom· 
ba patlatıtdı :  Büyük bir endişe ve panik, halkı yeni· 
den sardı. O sıralarda oturduğum Teknikerler Kulübü, 
Belediye Binasının 60 metre doğusunda .... ve bodrum· 
da. Toparlanıp dışarı çıktığımda Vali, Emniyet Müdü· 
rü, Alay Komutanının bir kısrm güvenlik görevlileri 
ile Belediye Binasının etrafında ve olay yerinde hazır 
olduğunu gördüm. Çarşıda geçen halkun tek tük kişi· 
ler uzaktan bakıyor; olay yerine yaklaşamıyor. Tek 
başına Belediye Binasına, patlama yerine giniğim an· 
da, 100 metre güneyde bulunan Huzur lokantası tara· 
fında bağrışmalar duyuluyordu. Polis sürekli aıeş edi· 
yordu. Valiye "bakın olay yeri Belediye Binası, polis 
ise başka yerde ateş hedefi seçmiş, şehirde ater edi· 
yor önüne geçin" dedim. Vali bana "sen buralarda 
gezme, eve git" dedi.·· Daha SOnra yanındakilerle 
arabalarına atlıyarak hızla ateş edilen yere hareket el· 
tiler. Tüm şehirde "operasypn" yoğunlaştı, ıam bir 
savaş alanına döndü şehir.En yoğun polis iteşi,Vali 
Başkanlığında Huzur Lokantası içinde \e etrafında 
oldu� Lokantayı kapatmamalan sebep gösterilerek 
lokantada oturanlara ana ayrat sö\üldü, halktan kişi· 
ler ve Hakim Kıral Erkan dövüldü, karakola kadar sü· 
rüklenerek gö(ürüldü. Vali Kemal 80zbay elinde Çlp· 
lak tabanca, sırtında yeşilimsi gömlekle bu anlatılan 
operasyonu bizzat yönetiyor ye emir yeriyo,du. Vali· 
nin kulları da emri eksiksiz uyguluyorlardı. Yaratılan 
olaylar ve sürdürülen operasyonlarla halkı faşj)t terö· 
rün içine çekmek, Tunceli halkının "isyankar oldu· 
ğu" yakıştırmasını kamu oyunda pekişeirmek ve fa· 
şist baskı ve yöntemlerini Sıklaştırıp halkı köşeye kıs· 
tırmak, devrimci uyanı$1 yok etme ve de sevmedikleri 
ceza Hakimi Kıral Erkan'lakomiser Selim'in başını ye· 
mek amaçlanmıştı. 

. 

HALK, OYUNA GELMEYECEK 

Olaylara doğru teşhis koyan halk, planın kendi 
ile ilgili bölümünü bozdu. Ne yazık ki, tartaklanıp dö' 
vülen Hakim Malatya'ya, Komiser Selim Odabaşı'da 
cezaevine gönderildi. (O komiser ki; ne yapılmışsa Vii' 

linin emri ile yapılmıştır diyordu) Olay ,imdi durul· 
muş gibi gözüküyorsa da faşist provakasyon daha 
ustalıkil yöntemlerle yeni boyutlar kazanabilir.··· 

Sonuç olarak; Cumhuriyet tarihinde elinde Uı· 
bancası ile güvenlik görevlilerini bizzat sevk ve idare 
eden, talimat veren, gayrete getiren, lokantada ortaya 
ana avrat söven, halka küfür eden ve hakimi döven, 
yerde sürüklenen hakimin saçlarından kendi de tutan 
ve yaptıklarının tümünü inkar eden bir devlet Vilisi ile 
Tunceli'de hizmet yapıyoruz, yapmaya devam edeee
�iz. 

• Tunceli'ndeki emniyet men,uplannın tüm owylordo 
;çkili olmıuı dikkot çe/dcidir. 

•• "Sen buralardo gezme eve git . .. Bu uyarı",n alhnda 
yatan gerçek nedir? Acaba Belediye Başkanını çok 
.eudilini, onu korumak istedilini m� yoklO Baf' 
konı eve gönderirse şehirde diledilince dovıvnobi· 
lecelini mi .öylüyordu' Yok.a Voli Bey, Başkan 
hokkındo bir tokım oyunlaraan haberdar oldulunu � 
mu anlatıyordu? 

• • •  Şimdi Him hedef Belediye Başkanı ve teşkilalL 
Elektrik ve Su perroneli çolışamıyor. Su te,illeri· 
ni kontrol etmek, elektrik direline çıkmak. 

yukarı tellere b4:zkmok, gece orızoyo gitmek 
poli. nezdinde .uçtur. Con giivenlilimiz için ge· 
celeri evlerimizde nöbet tutuyor, giindiizleri uyu
yoruz. 

toplanan halkın üzerine de ateş açı
komünistler, Rus dölleri, Piçler, hem kara

atıyorsunuz, hem de seyre geliyorsunuz 
küfürlerle öne gelen tartaklanıyor. Olan 

habersiz olan halk görevlilerin bu tutumu 
karşısında kaçışıyor, evlerine sığınıyor. Bu kovalarna· 

devam ediyor. Akşamdan ele geçiri
Kaplan, Hıdır Çimen ve Mehmet Aksu) 

alınıyor. 
günü saat 17.30 da görevli gittiAim Ela· 

döndüğümde; şehirde Tunceline öz Sıkıyöne· 
sıkıyönetim havası gördüm. Akşam olunca ma· 

basılıyor, halka açık iş  yerleri baskı ile 
polisce kapatılıyor. lokantalarda ye· 

tartaklanıyor. Burdurlu Savcı Yardım· 
komiser Yaşar ve ekibi ile çatışıyor, kar· 

ediliyor. 
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yerlerinde vatandaşın malzemesi kırılıyor, ye
dökülüyor, iş yeri sahipleri dövÜıüyor, aAıza 

küftirler görevlilerin halka ikramı oluyor. 
bir 38 getireceklerinden" bahsediyorlar. 

kurumu) Akşamları ... ı 20 ye kadar 
kapatılıyor. Mahalle aralarında terör 

sabaha kadar çeşitli silahlarla ateş ediliyor, 
şehirde adeta savaş havası yar.ıtılıyor, halk evlerinde 

bekliyor, çocuklar ağlaşıyordu. Evine git-

pılan görüşmede kendilerine "artık bu sonuncudur en· 
dişe etmeyin" deniliyor. Buna rağmen polisin hiddet 
ve şiddeti daha da artıyor, daha da keyfileşiyor. 

Ardından tüm siyasi parti ve demokratik kuruluş 
başkanları, avukatlarla birlikte valiye gidiyoruz. Baskı 
ve terörün son bulmasını istiyoruz. Vali bize de temi· 
nat veriyor. Halka, polisce yapılan baskılar, haksızlık· 
lar hesabına özür diliyor. Bir daha böyle haksız baskı· 
ların olmıyolmıyacağını, acağını, küfür edilmiyeeetini vadediyor. 
Ne varki genel olarak polis baskısı ve sorumsuzluğu 
daha büyük boyutlar kazanıyor. Olanlar karşısında 
Valinin aciz olduğu kanısı yaygınlaşıyor. 

HALKı TAHRIK ıÇIN 

31 Mart günü tüm siyasi partiler ve demokratik 
kuruluşların kuruluşların da bulunduğu bir toplantı yaptık. Bu 
topl;.nhy:.. h.lkın.n büyük bir kJ�Lk.;t.tllmlftl. 
DiP Iı Başkanı, Demokratik Kuruluşlar adına TÖB· 
DER Başkanı ve ben birer konuşma yapıyoruz. Sür· 
dürülen baskı ve teröre karşı halkın uyanık olmasını, 
faşist provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini vurgu· 
luyoruz. Emniyet mensuplarının öteden beri takındık· 
ları tavrı eleştiriyor, görevin görevlilerden beklenen 
biçimde yapılmasını, patlama olmuş ise faillerinin 
neden bulunmadığını, Tuncelin de neden tüm olayla· 
rın faillerinin meçhul kaldığını ve bu konudaki endi· 
şemizi vurguluyoruz.* vurguluyoruz.* vur (Örneklenek; emniyet 
mensuplarınca,bir vatandaşın kızı birkaç defa kaçırı' 

Tunceli olaylarını yerinde inceleyen Parti Tunceli halkı ı 
Heyetinin inceleme sonuçlarını belir-

raporunun Türkiye Işçi Işçi Partisi Genel Mer- t dhi -ulaşması üzerine yapılan görüşmeler- e ŞI ŞI 
Genel Başkan Behice Boran basın. _ 
_şağıdaki demeci vermiştir: prote

basın. 

rote
basın. 

sto edıyor or 
ülkenin b�ük ve küçük kentlerinde silahlı saldırılara,

'
cinayetlere, parti merkezlerinin yakılması na 

faşist terör, Doğu ve Güneydoğu illerimizde ırkçı, şoven, milliyetçi görünümlere bürünerek 
ağır ölç(Jerde uygul:lnmaktadır. Bunun son örnekleri Mardin köylerinde yeralan baskılar ve bası

yansımayan Tunceli olaylarıdır. 
Partimizin gönderdiği heyetin mahallinde yaptığı tesbitiere göre Tunceli'de olay boş bir arsada bir 

patlatılmasıyla başlatılıyor. Patlamanın daha yankılanması kesilmeden dışarı fırlayan polisler oto· 
silahlarla ateş açıp, sokakta kimi gördülerse karakola çekiyor ve dayaktan geçiriyorlar. Bunun üze· 

Başkanı halkı toplayarak kışkırtıcı ajanların oynadıkları oyunu açıklıyor ve provokasyon la
konusunda uyarıyor. Bu defa belediye binasının yanında ikinci bir bomba patlatılarak 

yeniden saldırılara geçiliyor. Olaylarda valinin tahriki olduAunu belirten yargıç dövülüyor, 
alınarak işkence ediliyor. Tunceli halkı işyerlerini ve dükkanıarını beş gün süreyle kapayarak 

olaylarını protesto ediyorlar. 
Doğu'da�i bu terÖr karşısında burjuva partileri ve politikacıları suskundurlar, ç�kü hepsi, aslında, 

�rşı ayırım gözeten bir tutum içindedirler. Yalnızca Türkiye Işçi Partisi, işçi sınıfımızın 

yordu. Valiye "bakın olay 
ise başka yerde ateş hedefi seçmiş, 
yor önüne geçin" dedim. 
gezme, eve git" dedi.·· 
arabalarına atlıyarak hızla 
tiler. Tüm şehirde "operasypn" 
savaş alanına döndü şehir.En 
Başkanlığında Huzur Lokantası 
oldu� Lokantayı kapatmamalan sebep 
lokantada oturanlara ana 
ler ve Hakim Kıral Erkan 
rüklenerek gö(ürüldü. Vali 
lak tabanca, sırtında yeşilimsi 
operasyonu bizzat yönetiyor 
nin kulları da emri eksiksiz 
olaylar ve sürdürülen operasy
rün içine çekmek, çekmek, Tunceli 
ğu" yakıştırmasını yakıştırmasını kamu 
şist baskı ve yöntemlerini 
tırmak, devrimci uyanı$1 
ceza Hakimi Kıral Erkan'lakomiser
mek amaçlanmıştı. 

HALK, OYUNA 

Olaylara doğru teşhis 
ile ilgili bölümünü bozdu. 
vülen Hakim Malatya'ya, 
cezaevine gönderildi. (O komiser 
linin emri ile yapılmıştır 
muş gibi gözüküyorsa da 
ustalıkil yöntemlerle yeni 

Sonuç olarak; Cumhuriyet 
bancası ile güvenlik görevlilerini 
eden, talimat veren, gayrete 
ana avrat söven, halka küfür 
yerde sürüklenen hakimin saçlarından 
ve yaptıklarının tümünü inkar 
Tunceli'de hizmet yapıyoruz, 
�iz. 

• Tunceli'ndeki emniyet 
;çkili olmıuı dikkot çe/d

•• "Sen buralardo gezme 
yatan gerçek nedir? Acaba 
.eudilini, onu korumak 
konı eve gönderirse şehirde 
lecelini mi .öylüyordu' 
hokkındo bir tokım oyunlaraan 
mu anlatıyordu? 

• • •  Şimdi Him hedef Belediye 
Elektrik ve Su perroneli 
ni kontrol etmek, elektrik 

yukarı tellere b4:zkmok, 




