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YILGIN 
"SA V AŞIMCILARA" 
üç PERDELtK OYUN 

ÖNEMLI DÖNEMEÇ NOKTA
LARıNDA YAPILAN GENEL SE
ÇIMLER öNCESINDE BURJUVA 
MUHALEFET PARTILER! "SOL" 
OYLARı VE IŞÇi VE E

'
MEKÇI 

yıCINlARIN DESTECINI SAC
LAMAK IÇIN ÖZLER! ILE TA
BAN TABANA ZıT BIR TAKIM 
GÖRONÜMLER VERMECE ÇA
lıŞıYORLAR. YÜRÜYÜŞ'ON 
GEÇEN SA YISINDA SERBEST 
F1RKA OYUNUNUN BU YANıNA 
DECINiLDı. ŞIMDI iSE 1950 SE
Çt\ILERlNDEN ÖNCE VE SON
RA SAHNEYE KONAN BENZER 
FAKAT Do\IIA AÇiK BIR OYU
NUN ANLA TILMASINA SIRA 
GEI'lı. 

PERDE ARALANıYOR 

Demokrat Parti kurulurken ve kurul· 
duktan sonra bir "halk" hareketi görü· 
nümii. vermeye özel bir özen gösterdi. 
Solcularla ve sosyalistlerle bailar kunna· 
ya ÇalıŞtı. Solcular ve sosyalistler arasın· 
dan da "iktidara yakın" olduiu için, bir 
"halk hareketi" oldu�u için, içinden "et· 
kilenebileceği için, bu ve buna benzer 
gerekçelerle Demokrat Parti 'yi destekle· 
meyi "görev" bilenler Çıktı. Tıpkı bu· 
günkü gibi. 

Demokrat Parti'nin bu girişimleri 
sözde kalmadı. Görüşmeler düzeyini de 
aştı. Dolayısıyle belli endişelere ve tep· 
kilere yol açtı. Görüşmeleri, endişeleri 
ve tepkileri, Nadir Nadi, 27 Mayıs'tan 
sonra yayınladıeı kitabında şöyle dile 
getiriyor: "Yeni partinin kuruluş hazır· 
Iıkları ilerlerken, bu partiyi, şu ya da bu 
yöne çekmeye çalışanlar görülüyordu. 
özellikle Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti 
ve onların enalında toplanan Tevfik Rüş· 

tü Aras da Tan'cılara yakın bir politika· 
dan yana görülüyordu. Kuruluş ve prog
ram hazırlıkları sırasında partiye verile· 
cek yönün bu bakundan tartışıldıeını se· 
zen Türk basını, ezici ço�unlueu ile, 
Moskova solculu�una kayacak bir muha· 
lif partiyi hiç bir şekilde tutmayaca�ını 
açıkça belirtti. Zaten kurucuların kişisel 
e�ilimleri de böyle bir işbirliRine imkan 
venniyordu. Bayar, Menderes, Koraltan 
ve Köprülü, CHP'nin saR kadanına yakın 
kimselerdi. 'Icabederse biz sosyalist ol· 
masım da biliriz' demesine ra�men solcu 
bir partinin başına Celal Bayar'ı yakıştır· 
mak güçtü. HeleTan gazetesini parti söz
cüsü olarak seçti�i takdirde yeni parti 
daha do�madan ölüme mahkum görünü· 
yordu. Yurdumuzda Moskova'ya, ya da 
herhangi bir yabancı merkeze dayan· 
maksızın, toplumsaI koşullarımlZa uy· 
gun solcu bir ekonomi politikası güdebi· 
lecek en elverişli parti yine CHP idi." 
(Nadir Nadi, Perde Aralı�ından, tarihsiz, 
sayfa 212) 

Nadir Nadi'nin, do�rdu�u tepki ve 
endişeyleyazdı�ı gelişmelerin gerçeklere 
uygun olduiunda hiç kuşku yok. Adı 
geçenlerden Sabiha Sertel de anılarında 
görüşmeleri doeruluyor: "Basında bu tar· 
tışmalar devam ederken, yukarıda bah. 
setti�im gibi Celal Bayar ve Tevfik Rüş· 
tü Aras'la çıkarılmasını kararlaştırdı�ı. 
mız derginin hazırlıklanm yapıyordum. 
Dergiye benim sütun başlıAun olan 'Gö· 
tüşler' adını vermeyi uygun gönnüştük. 
Bu dergi yukanda da belirttiğim gibi bir 
cephe dergisi olacaktı." (Sabiha Sertel, 
Roman Gibi, Istanbul 1969, s. 318) 

IKINci PERDE : BAY AR VE ECEvtr 

Burjuvazinin basına yansıyan tepki ve 
endişeleri nedeniyle Bayar ve arkadaşla
rı çıkarılması düşünülen dergiye "katkı" 
yapmaktan çekindiler. Ancak görüşleri· 
ni sürdürdüler. Solcu ve sosyalistlerden 
destek aramaya devam ettiler. Desteeini 
esirgemeyenler oldu. Demokrat Parti'yi 
"halkçı" ve "iktidara yakın" buldukları 
için içine girenler, bugünkü deyimle,"sı· 
unlar" oldu. Bu "sızanlar" ve sızdıkları 

yerde kalıp yükselenler de oldu. Sıtkı 
Yırcalı, "sızdıktan" sonra en yüksek yer· 
lere kadar yükselen ve böylece Balıkesir' 
deki bor yataKlarını ele geçiren zamanın 
"ilericilerine" tipik bir örnek. 

Burjuva muhalefeti, "sol" görünüm 
vennek zorunda. Yılgın ilericilerden des
tek almak zorunda. Bunun için vaadler 
olacak, transferler olacak. Bunlar olunca 
da, bütün bunlar burjuvazinin senaryosu· 
na uygun olarak yapılmasına karşın, en· 
dişeler ve tepkiler de olacak. Endişe ve 
tep�er. fazla "ileriye" gitmemek için 
gerekli. 

Bugünün burjuva muhalefet partisine 
de "sızmalardan" söz ediliyor. Bugünkü 
burjuva muhalefetinin lideri, bu sözler· 
den pek telaşlanmış olduğunu belli etti. 
"Eeer CHP'de komünistler varsa, bana 
isim isim bildirin. Adliyeye iş bırakmam 
yaka1arınd&n tutar teker teker atarım" 
diyor. Bu "aşırı telaş" gösterisinde CHP 
Lideri'Nin kişilieinin payı var. Fakat 
"slZma" gerekçesini kullanarak, tutarlı 
ya da tutarslZ demokıat ögeleri tasfiye 
etme iste�inin de payı var. Bugünkü bur. 
juva muhalefetinin, bu alanda, ne yaptı. 
�ını çok iyi bildieinden kuşku yok. 

Ancak Bayar, Ecevit'ten farklı bir bi· 
rikime sahip. ıttihat ve Terakki'den baş· 
layan "resmi" komünist partisi kurucu· 
lu�ndan geçen bir özgeçmişi var. Bu 
yüzden Demokrat Parti'nin Ikinci Kong. 
resi'nde, eleştirilere cevap verirken bu 
tür endişe ve tepkileri de cevaplandırı· 
yor. Tutanaklara göre alkışlarla karşıla· 
nan şu sözleri söylüyor: "Aşırı sağcılık, 
solculuk hakkında fazla söze ihtiyaç 
yoktur. Aşııı solculuAu tasvip edecek 
bir kimse içimizde yoktur: Biz, samimi 
insanlar oldu�wnuz için bu memlekette 
iyilik kimin tarafından gelirse gelsin, ya. 
hut felaket kimin tarafından önlenirse 
önlensin onunla beraber olacağunızı her 
zaman ifade ettik." (aktaran Tarık Zafer 
Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler, Istan· 
bul 1952, sayfa 681) 

ÜÇÜNCO PERDE 

Bayar, böyle cevap veriyor. Sızanla· 

rın sızdıkmı yerde kalacaımı biliyor. 
Oy vennenin s&ımamn başlangıcı oldu
eunu da biliyor. Bu yüzden Ecevit gibi 
bir "aşırı telaş" göstenniyor. Asıl ona. 
bını daha sonıaya sık1lyor. 

Demokrat Parti i nin asıl cevabuu vere
celi günler de gecikmiyor. 29 Mayıs 1950 
de Başbakan Menderes tarafından oku. 
nan Demokrat Parti'nin Dk hükümet 
programında şu ifade de yer alıyor: "Si
raz yukarıda millete mal olmuş inkila� 
lanmızın korunmasından bahsetmi"'''. 
Bu konuda bilhassa üzerinde duracatı
mız mesele, memleketi içinden yıkıcı 
aşırı sol eereyaolan kökünden temizle
mek için icabeden kanuni tedbirleri al. 
maktır. lrticacı ve ırkçılık gibi ayırıcı ce. 
reyınları vasıtı olarak kuUanan ve çok 
defa kendisini bu maskeler altında gizle
yen aşırı solcu hareketlere karşı gerekn 
bütün -kanuni tedbirleri alınakta asla te· 
reddüt ebneyeceliz. Biz bugünün şartla
n içinde aşırı sol cereyanları fikir ve vic
dan oorriyeti mevzuunda mütalu etmek 
ganetinde bulunmayacailZ." (deneyen 
ısmail Arar, Hükümet Programlan, 1920-
1965,IstanbuI 1968, sayr. 225) 

Hükümeti elde edinceye kadar her 
türlü desteii, bugünkünden çok daha bij. 
yük bir cesaretJe almaya çalışan Demok
rat Parti gerçekten "ganet" içbule olma
dıiım gösteriyor. Kanuni olmayan ted· 
birleri eksik ebniyor. 1951 Tevkifatmı 
düzenliyor. Sızanlar ise lızdıIdan yerde 
kalıyor. "Halkçı" hareketi etkUemek 
için girip büyük zenginler oluyorlar. Sıt· 
kı Yırcalı'dan başka örnekler de var. 

SONUÇ 

Bugün dünü anlamak için gerekli. Ta· 
rih, bugünü aydınlattlRı ölçüde yararlı. 
Tarihin tekerrür edeceeini söylüyorlar. 
Her zaman tekerrür etmez. Tarihin tek. 
rarhnunasım önlemek, yeni bir tarihi baş· 
latmak için işçi sınıfı ve emekçilerinin 
elinde. Işçi sınıfının partisinin elinde. Iş. 
çi sınıfı ve partisi, tarihin tekrarlaıvnısı· 
m önlemek, oyunlan bozmak için görev 
başında. 

Y.K. 
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daha do�madan ölüme mahkum görünü· 
yordu. Yurdumuzda Moskova'ya, ya da 
herhangi bir yabancı merkeze dayan· 
maksızın, toplumsaI koşullarımlZa uy· 
gun solcu bir ekonomi politikası güdebi· 
lecek en elverişli parti yine CHP idi." 
(Nadir Nadi, Perde Aralı�ından, tarihsiz, 
sayfa 212) 

Nadir Nadi'nin, do�rdu�u tepki ve 
endişeyleyazdı�ı gelişmelerin gerçeklere 
uygun olduiunda hiç kuşku yok. Adı 
geçenlerden Sabiha Sertel de anılarında 
görüşmeleri doeruluyor: "Basında bu tar· 
tışmalar devam ederken, yukarıda bah. 
setti�im gibi Celal Bayar ve Tevfik Rüş· 
tü Aras'la çıkarılmasını kararlaştırdı�ı. 
mız derginin hazırlıklanm yapıyordum. 
Dergiye benim sütun başlıAun olan 'Gö· 
tüşler' adını vermeyi uygun gönnüştük. 
Bu dergi yukanda da belirttiğim gibi bir 
cephe dergisi olacaktı." (Sabiha Sertel, 
Roman Gibi, Istanbul 1969, s. 318) 
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Burjuvazinin basına yansıyan tepki ve 
endişeleri nedeniyle Bayar ve arkadaşla
rı çıkarılması düşünülen dergiye "katkı" 
yapmaktan çekindiler. Ancak görüşleri· 
ni sürdürdüler. Solcu ve sosyalistlerden 
destek aramaya devam ettiler. Desteeini 
esirgemeyenler oldu. Demokrat Parti'yi 
"halkçı" ve "iktidara yakın" buldukları 
için içine girenler, bugünkü deyimle,"sı· deyimle,"sı· 
unlar" oldu. Bu "sızanlar" ve sızdıkları 

burjuva muhalefetinin lideri, bu sözler· 
den pek telaşlanmış olduğunu belli etti. 
"Eeer CHP'de komünistler varsa, bana 
isim isim bildirin. Adliyeye iş bırakmam 
yaka1arınd&n tutar teker teker atarım" 
diyor. Bu "aşırı telaş" gösterisinde CHP 
Lideri'Nin kişilieinin payı var. Fakat 
"slZma" gerekçesini kullanarak, tutarlı 
ya da tutarslZ demokıat ögeleri tasfiye 
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juva muhalefetinin, bu alanda, ne yaptı. 
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Ancak Bayar, Ecevit'ten farklı bir bi· 
rikime sahip. ıttihat ve Terakki'den baş· 
layan "resmi" komünist partisi kurucu· 
lu�ndan geçen bir özgeçmişi var. Bu 
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resi'nde, eleştirilere cevap verirken bu 
tür endişe ve tepkileri de cevaplandırı· 
yor. Tutanaklara göre alkışlarla karşıla· 
nan şu sözleri söylüyor: "Aşırı sağcılık, 
solculuk hakkında fazla söze ihtiyaç 
yoktur. Aşııı solculuAu tasvip edecek 
bir kimse içimizde yoktur: Biz, samimi 
insanlar oldu�wnuz için bu memlekette 
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BöLUNMENiN CölUMU: 
, 

OYLARı TiP'DE TOPLAMAK 
YALÇiN KOÇOK 

Geçen haftil"ın olaylarını, olayların gelişme süreci içinde ele almak ge
rekiyor. Başlangıç noktası için çok gerilere gitmeye gerek yok. Türkiye Işçi 
Partisi'nin Birinci Büyük Kongresi, bu yılın Şubat ayının sonlarında yapıldı. 
üstün bir bilinç, disiplin ve coşku düzeyi içinde geçen Büyli< Kongre'de, uzun 
vadeli bir perspektif içinde 1977 seçimıerinde iş ve güç birliği yapmak için 
CHP 'ye öneridf: bulunması kararlaştırıldı. Boran-Ecevit görüşmesi gerçekleşti. 
Daha sorYa yapılan öneriyi görüşen CHP Genel Yönetim Kurulu, TürKiye Işçi 
Partisi'nin, uzun dönemli bir perspektif içinde ve kararlaştırılacak ortak bir 
program etrafında. 1977 Ekim seçimlerinde iş ve güç birliği yapma önerisini 
reddetti. Red kararı, CHP Genel Başkanı'nın imzası", taşıyan bir yazı ile Tür
kiye Işçi Partisi'ne bildirildi. Bu bildirimden sonra da olayların �elişme süreci 
hızlandı. Daha önce, çok kısa bir zaman önce, "AP'ye erken seçim için de el 
uutmayız" diyen CHP Genel Başkanı, Demirel'in istediği umanda bir seçim 
kararı almak için elinden geleni yaptı. Daha önce, çok kısa bir zaman önce, 
"bu hükümetle seçim olmaz" diyen CHP, seçim kararı alınmadan ve alındık
tan sonra bu hükümeti, MC hükümetini, düşürmek için eline geçen fırsatları 
bir kenara itti. Bundan sonra olaylar hızlandı. Hızlanan olayları Türkiye işçi 
Partisi Genel Başkanı Behice Boran, AP ve MHP'nin ortaklaşa düzenledikleri 
kanlı tertipler olarak niteledi. Boran, aynı olaylar için, "CHP, sec,.imlerden ön
ce MC'yi iktidardan düşii'"memenin kanlı meyvelerini toplamaktadır" dedi. 

Seçimlerin Haziran ayına alınmasında, emperyalizme bağımlı TürKiye 
burjuvazisinin hesapları önemli bir etken oldu. Bu hesaplar, burjuva partileri
nin büyük çoğunluğunun hesaplarına da denk dilştü_ CHP, AP, MHP ve CGP, 
seçimlerin Haziran ayına alınması kararında birleştiler. Halk Partisi'nin bu 
çıplak birleşmede yerini almasında, Türkiye işçi Partisi'nin önerisi ve bu öne
rinin reddedilmesi önemli bir rol oynadı. TIp, göriişmenin başında, her türlü 
işbirliğinde herhangi bir kontenjan hesabının Türkiye işçi Partisi için kesinlik
le söz konusu edilemeyeceğini açıkça ortaya koydu. Behice Boran, göriişme
den sonra ve CHP'nin cevabının belirlenmesinden önce, TiP'lilerin "başkası
nın arabasına binerek" Meclis'e girmeyi hiç bir zaman düşünmediklerini açık
ladı. Behice Boran. yine görüşmeden sonra ve CHP cevabının belirlenmesinden 
önce verdiği demeçte "Türkiye Işçi Partisi için tek seçenek seçimlere girip 
girmemek değildir" dedi. Bütün bunlar yeteri kadar açık ve net açıklamalar 
oldu. Ha1k Partisi'nin, bu kadar açık ve geniş olanaklara sahip bir iş ve güç 
birliği önerisini reddetmesi gerçekten zordu. Hem demokrasiden söz etmek, 
hem işçi sınıfından söz etmek, hem de faşizme karşı güçleri birleştirmeden 
söz etmek, bundan sonra da işçi sınıfının siyasal örgütünden Relen bu kadar 
geniş olanaklı iş ve güç birliği önerisini reddetmek gerçekten zordu. 

CHP, vermek istediği izlenime göre gerçekten zor olan bu işi yaptı. Tür
kiye Işçi Partisi'ne verdiği cevap yazısında da, "birleşilebilecek ortak noktala
rı değil", kuruluşlar arasındaki ayrılıkları vurgulamaya ve ön plana çıkarmaya 
özen gösterdi. "Demokratik hukuk devleti kurallarında birleşmeyi", yeterli 
bulduğunu belirtti. Bütün bunlar, Cev3p kaleme alınırken, Türkiye Işçi Partisi' 
nden çok burjuvazinin göz önünde tutulduğunu gösteriyordu. Halk Partisi'nin 
ceva.bı alındıktan sonra toplanan Tip Merkez Yönetim Kurulu, demokratik 
hukuk devleti kurallarında birleşmenin, "demokrasinin savunulması ve geniş
letilmesi açısından yeterli olmaktan çok uzak" olduğunu açıkladı. 

Bütün bu gelişmelerden sonra, Halk Partisi'nin eski açıklamalarını bir 
kenara bırakıp, seçimleri Haziran ayına almak için AP, MHP ve CGP ile birleş
mesi yerli yerine oturuyor. Türkiye Işçi Partisi'nin uzun dönemli bir bakış 
açısıyla yaptığı seçimlerde iş ve güç birliği önerisine verilen cevap, Halk Parti
si'nin sınıfsal yapısını, yerini ve kaypak niteliğini bir kez daha ortaya çıkardı. 
Ekim ayına kadar geçecek zaman, ortaya çıkan bu açıklığın, geniş işçi ve 
emekçi yığınlarında yansıma bulmasına yol açacaktı. Ancak bilinçli işçi ve 
emekçiler için böyle bir zamana da gerek yok. Bunlar, CHP ile AP'yi terazinin 
aynı kefesine koymamakla birlikte, ikisinin de burjuva. partileri olduğunda 
kuşku duymuyorlar. Bu yüzden seçimlerin Haziran ayına alınması, tek başına 
yeterli olmuyor. Seçimlere, ne yapacakları bilinen, AP ve MHP'li bir hükümet
le gitmek tercih edilir duruma geliyor. Bu yüzden CHP, MSP'nin çekimser ka
lacağını açıkladığı Demokratik Parti'nin gensoru önergesini, seçim kararının 
alınmasından bir gün sonrasına bırakıyor. Bu durumda reddedileceğini bile bi
le. Daha sonra da, iki yıldır şampiyonluğunu yaptığı mobilya ihracatı ile ilgili 
ve Demirel'i Yüce Diva.n'a göti.i'mesi mümkün parlamento toplantısında ço
ğunluğu sağlamak için gerekenden çok sayıda CHP'li parlamenter bulunmu
yor. Her halde rastlantı olmamalı. 

AP ve MHP'li bir hükümetin tertiplerinin yapılacak bir seçimde "can Vf 
mal güvenliği" sloganını ön plana çıkaracağında kuşku yok. Öğrencilerin, öğ
retmenlerin, işçi ve emekçilerin can güvenliğinin her zaman ön plana çıkarıl
ması gereken bir sorun olduğundan da kuşku yok. Ancak AP ve MHP'li bir 
hükümet ile seçimlere girmek, demokrasi mücadelesinin bir sınıf mücadelesi 
olduğunu, kalıcı programlar etrafında geliştirilmeyen bir seçim mücadelesinin, 
işçi ve emekçilerle öğrenci ve öğretmenlerin can b>üvenliğini sağlayamayatağı 
gerçeğini de gözlerden uzak tutmaya yarıyor. CHP şimdi kalıcı hiç bir çözüm 
getirmeyeceği belli olan sloganlar etrafında bir seçim kampanyası yürütüyor. 

Halk Partisi'nin bu seçim programı en büyük etkinliğini yılgın küçük 
burjuvalar arasında göstedyor. Aslında da bu seçim programının ilk hedefi, 
yılgın küçük burjuvalar. Ancak ilk hedef bunlar. Asıl hedef başka yerde. Asıl 
işçi sınıfı ve emekçilerle, işçi sındının siyasal örgütü hedef alınıyor. Yılgın kü
çük burjuvaJarın yılgınlıklarının artması ile yaratılacak bulut çemberinde Tür
kiye işçi Partisi'nin seçimlere girmekten vazgeçeceği hesaplanıyor. Hesaplar 
buna göre yapıldı. Türkiye işçi Partisi'nin önerisine karşı takınılan tutumda 
da bu hesaplar rol oynadı. Seçime girecek partilerin açıklanmasından sonra 
"TIP'in son anda seçimden çekileceği" yaJanı da bu hesaplara dayanılarak 
yayıldı. Halk Partisi'nin birçok hesabı gibi Türkiye işçi Partisi'ni ilgilendiren 
bu hesabı da yanlış çıktı. 

Fakat böyle yanlış bir hesaba kapılmada tüm sorumluluğu Halk Partisi' 
ne yüklemernek gerek. Bir bölük yılgın küçük burjuvanın içine düştüğü şaşkın
lık batağının Halk Partisi'ni yüreklendirdiğinden hiç kuşku yok. iGD giysili 
goşistler ve benzerleri, şaşkınlık batağına gömülenlerin başında yer alıyor. 
Goşist özlerini artık saklayamaz duruma gelen bir takım köksüz gruplar, işçi 
sınıfı edebiyatının arkasına sığınarak, Halk Partisi'nin kendi kendisini tasfiye 
ec!en gençlik kollarının işlevlerini üstleniyorlai. Türkiye'nin bugünkü somu
tunda, nesnel konumlarıyla, Türkiye işçi sınıfının politik hareketinin ne geç
mişi, ne bugünü ne de geleceği ile her türlü bağlantıdan yoksun gruplar, DISK' 
in bütünlüğüne verdikleri zararı şimdi siyasal alanda tekrarlıyorlar. Halk Parti
si'nin seçim programında bunların vereceği zararın hesaba katıldığından hiç 
kuşku yok. 

Halk Partisi'ni, seçim programını yaparken, yüreklendiren bir başka yıl
gın küçük burjuva. bölüğü daha var. BLınlar, çeşitli yerlere dağılmış küçük ka
leciklerinden dışarıyı seyreden aydınlar. Bütün sorunları, küçük küçük kalecik
leri. Bütün somutları da bu kaleeikleri ile sınırlı. Şöyle düşünüp söylüyorLar: 
"Biz sosyalistiz, CHP ise bir burjuva partisi. CHP'den birşey beklenmiyor. 
Oyumuzu TiP'e veririz, ama MC olmasa. MC'den kunulunca oyumuz TIP'in." 
Bunlara söylenecek kısa: Sosyalist olmanın birinci koşulu, partinin ne demek 
olduğunu anlamak. Bilimsel sosyalizmin alfabesinde bireysel terör olmadığı 
gibi bireysel ittifak yapmak da yok. Ne yapılacağını, işçi sınıfının partisi belir
ler. Bireysel teröre ya da bireysel ittitaka girişenler sosyalist olmazlar. Sadece 
kendi kendilerini aldatırlar. Böyleleri, kendi konumlarını açıklığa çıkarmalı. 
üstelik böyleleri için de "Halk Partiliyim" demek, onur kırıcı sayılmamalı. 

Sanki Lenin, bugünleri düşünerek yazmış. 1905 tarihli "Proletaryanın 
Başarılı Gösterileri ve Bazı Entellektüellerin Zavallı Tezleri" adlı incelemesin
de şunlar var: "Hem bizim eski tanıdıklar, Yoldaş M:ircinof ve hem de yeni 
Iskra, �ntellektüellere özgü bir günahtan suçludur: Proletaryanın gücüne, genel 
olarak örgütleme, özel olarak bir parti örgütü yaratma ve siyasal mücadeleyi 
sürdürme yeteneğine inançtan yoksun olmak." (Lenin. Toplu Yapıtları, Seki
zinci Cilt, sayfa 33, jngilizce) Bütün gerekçeler bir yana, işin özü bunda. Yıl
mamak için işçi sınıfının yaratıcı gücüne, örgütleme yeteneğine, bütün bunlar
la birlikte Lenin'in sık sık tekrarladığı "sınrf içgüdüsüne" inanmak gerek. ına
nanlar, güçlükleri ve tehlikeleri bile bile, hem yılmazlar; hem de haklı çıkarlar. 
Ti.i"kiye işçi Partisi'nin sürdürdüğü seçim kampanyası, bütün elverişsiz koşul
lara, bütün baskılara karşın, bu inanmışlığın meyvelerini vermeye başladı. 
Kampanyanın bugünü kadarki bölümü, işçi ve emekçi yığınlarda önemli yan
sıma buldu. işçi ve emekçi yığınlar, fazla kitap okUmAmış olmalarına karşın, 
sınd bilinçleriyle yt bu bilincin yetersiz kaldığı yerlerde de sınd içgüdüsü ile 
oylarını nasıl kullanacaklarının inandırıcı işaretlerini veriyorlar. 

Kimse, bu seçimlerde Türkiye jşçi Partisi'nin başarısız olacağı konusun
daki yoğun propagandaya kapılrnamalı. Bu haftanın sonunda TIP'in adayları 
ve seçime katılacakları yerler belli olacak. TIp için kullanılacak oylar boşa git· 
meyecek. Oylar, TIP'te toplandığı ölçwe, oyların bölünmesi önlenecek. � 
lar bölünecek" gerek esi le TIP'e verilme ecek her o dan .. .. .. .. 
partilerı yarar ana i ece ünkü Tl ın se ıme ir 1- i her erde i 
Çı yıgın ar n alacağı bir o tabanı Bu yüzden Halk Partisi'nin "oylar 

o unece gere esıy e stirdürwğü propagandadan Halk Partisi kadar, belki 
de daha çok MC partileri yararlanabilecek. Bunun sorumluluğu ise bu propa
gandayı sürdürenlerle, bu propagandaya kapılanlara ait olacak. 

TIp Genel Başkanı, Halk Partisi'nin cevabı alınmadan önce yaptığı açık
lamada, iş ve güç birliğinde "seçimlere girip girmernek tek seçenek değildir" 
dedi. Yerli ve yabancı büyük burjuvazi ile bağlarını güçlendiren CHP yönetici
leri, bunu da 'bir kenara ittiler. Şimdi CHP yöneticilerinin bu tutumunun 
muhtemel kayıplarını azaltmak, tüm demokratlara düşüyor. Halk Partisi'ne 
kayıtlı demokratlar da dahiL. BURün burjuvazinin en gerici örgütleri olan MC 
partileri topluluğuna karşı, demokrat oylan bölmemenin bir tek yolu killdı: 
Tüm demokrat oyları TIP'te toplamak. Artık Haziran seçimlerinin somutunda 
"oylar bölünecek" propagandasının ve böyle bir propagandaya inanmanın, 
Halk Partisi'nden çok burjuvazinin en azgın partileri olan MC örgütlerine yara
yacağını anlamak ve kabul etmek gerek. Halk Partisi'ne kayıtlı demokratlar da 
dahil tüm demokratlar, oylarını TIP'ıe topladığı ölçüde, burjuvazinin bu oyu· 
nu da bozulmuş olacilk. 

Bundan sonra olaylar hızlandı. Hızlanan olayları Türkiye işçi 
Behice Boran, AP ve MHP'nin ortaklaşa düzenledikleri 

niteledi. Boran, aynı olaylar için, "CHP, sec,.imlerden ön
düşii'"memenin kanlı meyvelerini toplamaktadır" dedi. 

Haziran ayına alınmasında, emperyalizme bağımlı TürKiye 
hesapları önemli bir etken oldu. Bu hesaplar, burjuva partileri

çoğunluğunun hesaplarına da denk dilştü_ CHP, AP, MHP ve CGP, 
seçimlerin Haziran ayına alınması kararında birleştiler. Halk Partisi'nin bu 

yerini almasında, Türkiye işçi Partisi'nin önerisi ve bu öne
rinin reddedilmesi önemli bir rol oynadı. TIp, göriişmenin başında, her türlü 

bir kontenjan hesabının Türkiye işçi Partisi için kesinlik
edilemeyeceğini açıkça ortaya koydu. Behice Boran, göriişme

CHP'nin cevabının belirlenmesinden önce, TiP'lilerin "başkası
binerek" Meclis'e girmeyi hiç bir zaman düşünmediklerini açık

yine görüşmeden sonra ve CHP cevabının belirlenmesinden 
"Türkiye Işçi Partisi için tek seçenek seçimlere girip 

dedi. Bütün bunlar yeteri kadar açık ve net açıklamalar 
bu kadar açık ve geniş olanaklara sahip bir iş ve güç 

reddetmesi gerçekten zordu. Hem demokrasiden söz etmek, 
söz etmek, hem de faşizme karşı güçleri birleştirmeden 
sonra da işçi sınıfının siyasal örgütünden Relen bu kadar 

güç birliği önerisini reddetmek gerçekten zordu. 
istediği izlenime göre gerçekten zor olan bu işi yaptı. Tür
verdiği cevap yazısında da, "birleşilebilecek ortak noktala

arasındaki ayrılıkları vurgulamaya ve ön plana çıkarmaya 
"Demokratik hukuk devleti kurallarında birleşmeyi", yeterli 

Bütün bunlar, Cev3p kaleme alınırken, Türkiye Işçi Partisi' 
burjuvazinin göz önünde tutulduğunu gösteriyordu. Halk Partisi'nin 

sonra toplanan Tip Merkez Yönetim Kurulu, demokratik 
kurallarında birleşmenin, "demokrasinin savunulması ve geniş

yeterli olmaktan çok uzak" olduğunu açıkladı. 
gelişmelerden sonra, Halk Partisi'nin eski açıklamalarını bir 

bırakıp, seçimleri Haziran ayına almak için AP, MHP ve CGP ile birleş
oturuyor. Türkiye Işçi Partisi'nin uzun dönemli bir bakış 

seçimlerde iş ve güç birliği önerisine verilen cevap, Halk Parti
yerini ve kaypak niteliğini bir kez daha ortaya çıkardı. 

geçecek zaman, ortaya çıkan bu açıklığın, geniş işçi ve 
yansıma bulmasına yol açacaktı. Ancak bilinçli işçi ve 
bir zamana da gerek yok. Bunlar, CHP ile AP'yi terazinin 

koymamakla birlikte, ikisinin de burjuva. partileri olduğunda 
Bu yüzden seçimlerin Haziran ayına alınması, tek başına 

Seçimlere, ne yapacakları bilinen, AP ve MHP'li bir hükümet
duruma geliyor. Bu yüzden CHP, MSP'nin çekimser ka

Demokratik Parti'nin gensoru önergesini, seçim kararının 
sonrasına bırakıyor. Bu durumda reddedileceğini bile bi
yıldır şampiyonluğunu yaptığı mobilya ihracatı ile ilgili 

Diva.n'a göti.i'mesi mümkün parlamento toplantısında ço
için gerekenden çok sayıda CHP'li parlamenter bulunmu

rastlantı olmamalı. 
bir hükümetin tertiplerinin yapılacak bir seçimde "can Vf 

sloganını ön plana çıkaracağında kuşku yok. Öğrencilerin, öğ
emekçilerin can güvenliğinin her zaman ön plana çıkarıl

sorun olduğundan da kuşku yok. Ancak AP ve MHP'li bir 
seçimlere girmek, demokrasi mücadelesinin bir sınıf mücadelesi 

programlar etrafında geliştirilmeyen bir seçim mücadelesinin, 
öğrenci ve öğretmenlerin can b>üvenliğini sağlayamayatağı 

gözlerden uzak tutmaya yarıyor. CHP şimdi kalıcı hiç bir çözüm 
olan sloganlar etrafında bir seçim kampanyası yürütüyor. 

sınıfı edebiyatının arkasına sığınarak, Halk Partisi'nin kendi kendisini 
ec!en gençlik kollarının işlevlerini üstleniyorlai. Türkiye'nin bugünkü 
tunda, nesnel konumlarıyla, Türkiye işçi sınıfının politik hareketinin 
mişi, ne bugünü ne de geleceği ile her türlü bağlantıdan yoksun gruplar, 
in bütünlüğüne verdikleri zararı şimdi siyasal alanda tekrarlıyorlar
si'nin seçim programında bunların vereceği zararın hesaba katıldığından 
kuşku yok. 

Halk Partisi'ni, seçim programını yaparken, yüreklendiren 
gın küçük burjuva. bölüğü daha var. BLınlar, çeşitli yerlere dağılmış 
leciklerinden dışarıyı seyreden aydınlar. Bütün sorunları, küçük küçük 
leri. Bütün somutları da bu kaleeikleri ile sınırlı. Şöyle düşünüp 
"Biz sosyalistiz, CHP ise bir burjuva partisi. CHP'den birşey 
Oyumuzu TiP'e veririz, ama MC olmasa. MC'den kunulunca oyumuz 
Bunlara söylenecek kısa: Sosyalist olmanın birinci koşulu, partinin 
olduğunu anlamak. Bilimsel sosyalizmin alfabesinde bireysel terör 
gibi bireysel ittifak yapmak da yok. Ne yapılacağını, işçi sınıfının 
ler. Bireysel teröre ya da bireysel ittitaka girişenler sosyalist olmazlar. 
kendi kendilerini aldatırlar. Böyleleri, kendi konumlarını açıklığa 
üstelik böyleleri için de "Halk Partiliyim" demek, onur kırıcı sayılmamalı. 

Sanki Lenin, bugünleri düşünerek yazmış. 1905 tarihli "Proletaryanın 
Başarılı Gösterileri ve Bazı Entellektüellerin Zavallı Tezleri" adlı 
de şunlar var: "Hem bizim eski tanıdıklar, Yoldaş M:ircinof ve 
Iskra, �ntellektüellere özgü bir günahtan suçludur: Proletaryanın 
olarak örgütleme, özel olarak bir parti örgütü yaratma ve siyasal 
sürdürme yeteneğine inançtan yoksun olmak." (Lenin. Toplu Yapıtları, 
zinci Cilt, sayfa 33, jngilizce) Bütün gerekçeler bir yana, işin özü 
mamak için işçi sınıfının yaratıcı gücüne, örgütleme yeteneğine, 
la birlikte Lenin'in sık sık tekrarladığı "sınrf içgüdüsüne" inanmak 
nanlar, güçlükleri ve tehlikeleri bile bile, hem yılmazlar; hem de 
Ti.i"kiye işçi Partisi'nin sürdürdüğü seçim kampanyası, bütün elverişsiz 
lara, bütün baskılara karşın, bu inanmışlığın meyvelerini vermeye 
Kampanyanın bugünü kadarki bölümü, işçi ve emekçi yığınlarda 
sıma buldu. işçi ve emekçi yığınlar, fazla kitap okUmAmış olmalarına karşın, 
sınd bilinçleriyle yt bu bilincin yetersiz kaldığı yerlerde de sınd 
oylarını nasıl kullanacaklarının inandırıcı işaretlerini veriyorlar. 

Kimse, bu seçimlerde Türkiye jşçi Partisi'nin başarısız olacağı 
daki yoğun propagandaya kapılrnamalı. Bu haftanın sonunda TIP'in 
ve seçime katılacakları yerler belli olacak. TIp için kullanılacak oylar 
meyecek. meyecek. Oylar, Oylar, TIP'te 

yerler 
TIP'te 

yerler 
toplandığı toplandığı ölçwe, ölçwe, oyların oyların bölünmesi önlenecek. 

lar bölünecek" gerek esi le TIP'e verilme ecek her o dan .. .
partilerı yarar ana i ece ünkü Tl ın se ıme ir 1- i her erde 
Çı yıgın ar n alacağı bir o tabanı Bu yüzden Halk Partisi'nin 

o unece gere esıy e stirdürwğü propagandadan Halk Partisi 
de daha çok MC partileri yararlanabilecek. yararlanabilecek. Bunun sorumluluğu 
gandayı sürdürenlerle, bu propagandaya propagandaya kapılanlara ait olacak. 

TIp Genel Başkanı, Halk Partisi'nin Partisi'nin cevabı alınmadan önce 
lamada, iş ve güç birliğinde "seçimlere girip girmernek tek seçenek 
dedi. Yerli ve yabancı büyük burjuvazi ile bağlarını güçlendiren 
leri, bunu da 'bir kenara ittiler. Şimdi CHP yöneticilerinin bu 
muhtemel kayıplarını azaltmak, tüm demokratlara düşüyor. Halk 
kayıtlı demokratlar da dahiL. BURün burjuvazinin en gerici örgütleri 
partileri topluluğuna karşı, demokrat oylan bölmemenin bir tek 
Tüm demokrat oyları TIP'te toplamak. Artık Haziran seçimlerinin 
"oylar bölünecek" propagandasının ve böyle bir propagandaya 
Halk Partisi'nden çok burjuvazinin en azgın partileri olan MC örgütlerine 
yacağını anlamak ve kabul etmek gerek. Halk Partisi'ne kayıtlı demokratlar 
dahil tüm demokratlar, oylarını TIP'ıe TIP'ıe topladığı topladığı ölçüde, ölçüde, burjuvazinin burjuvazinin 
nu da bozulmuş olacilk. 



MCiLE 
SEÇiMLERE GiTMENiN 
KANLı MEYVALARı 
TOPLANıYOR 

Salduılardan. cinayetlerden, kanlı 
olaylardan hangi partİllin hangi yan ör
giitiınün sorumlu oldugu tanışmalan 
çok gerilerde kaJıyordu artık ... 

"Sermayenin kanlı cephesi" olgusu a· 
paçık onaya çıkıyordu. Kanlı cephe or
taklıg •. her bir orta�ın katkılan ile. ime
ce usulü CHP liderinin İç Karadeniz ge
zisinde arzı endam ediyordu. 

Sermaye cephesinin kanlı ellerinin 
başkentte yönertigi kuklalar. �iksar, 
Şiran ve Erzincan hattında. Kelkit va· 
disi boyunca sennayenin kanlı ayak 
izlerini CHP seçim otobüsunün ardına 
takıyordu. 

iŞTE HÜKÜMET ... 

Onaklıgın bu kanlı çırpınışlan, bü· 
hin igrençligine karşın akla başka so
nJian da getiriyordu .. 

"Halkı kurtarmak için icabında bu 
hükümetle de seçimlere gideriz" diyen, 
bizzat CHP Genel Başkanı Bülent Ece-
vit'ti .. 

faşizmin ezilmesiru, 5 Haziran günü, 
birleşik oy pusulasında damganın CHP 
yazLIı bölümünün altına vurulmasına in· 
dirgeyen CHP lideri, sennayenin kanlı 
ortaklı�ının kanlı görüntüleriyle kurşun 
sesleri arasında karşLlaştıeında "devlet"i 
anyordu. 

Faşizme karşı en etkili gücün, geniş 
halk yıeınlannın örgütlü ve eylemli bir· 
liei, bir başka deyişle demokratik top
lumsa) muhalefet oldueu unutuluncıı, 
faşizmin ezilmesi, "666 . b"ye ya da 
"66'ya" b�lanıyor, faşizmin tepeden 
tlma�a örgütlü ve silahlı gücü ile karşı· 
laşıJd�ında da devlet aranıyordu. 

Ama aynen Isparta'da, Gerede'de 01-
dueu gibi bu kez de bulunarnıyordu 
bu devlet. 

Iş IŞTEN GEÇTIKTEN SONRA 

Sennayenin şiddet eylem1eri sosya· 
listlerin bu hükümetle gidilecek seçim· 
lerde can güvenlieinin saelanarnayac�ı, 
MC 'nin seçimlerden önce düşürülmesi 
gerektiei şeklindeki de�erlendjnne ve 
önerilerini bir kez daha do�ruluyordu. 

Cumhuriyet yazarlanndan ılhan Sel· 
çuk 28 Nisan tarihli Cumhuriyet'teki 
yazısına şu cümle ile son veriyordu: 

"Bu hükümetle seçime gidilmez di
yenıerin yerden göee haklı oldukları 
şimdi anlaşılıyor." 

"Nasihat "ve "müsibet" arasındaki 
diyalektik illşki, Vatan gazetesi yazar· 
Ianndan Alp Kuran'a ise şunlan söyleti· 
yordu: 

"Seçimlerin sa�lıkh ve huzurlu bir 
ortamda yapılması, can güvenlieinin ko· 
runması açısından AP-MHP ve CGP'ni 
hükümet dışı bırakacak, CHP·MSP-DP' 
den oluşacak yeni bir hükümet kunna
nın zorunlu oldueu yolundaki önerile
rimizi ise kimse dinlemedI." 

YVRVYtlŞ 3 MA YIS 1977·4 

Boran: "CHP .ecimterden önce MC'yi iktidardan diiSÜ1'memen;n ironIı meyvelerini toplamaktodU''' 

Işçi SıNıFıNıN SESI 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 
Boran, 28 Nısan günü verdiRi demeçte, 
saldırıJan ve ardındakileri deRerlendir· 
dikten sonra, sözlerini "CHP, seçimler
den önce MC'yi iktidardan düşürmeme
nin kanlı meyvalannı toplamaktadır" 
cümlesi ile bitiriyordu. 

Boran'ın mevcut sorunu, kanlı saldı
nlann sergilenmesinden CHP'nin açma· 
zına dek bütün yönleri ile ele alan bu 
demeci televizyonda ve CHP basınında 
sansüre uRruyor, kimisinde Boran'ın de· 
meci hiç yer almazken, di�erlerinde 
CHP'ne ilişkin kırpılıyordu. 

Boran'ın demecinde ilginç olan yan, 
"düşürememe" deeil, "düşürmeme" ke· 
Iimesinin kullanılmasıydı. 

Gerçekten de ana muhalefetin özel· 
likle son ay içinde MC karşısındaki 
"Muhalefeti", daha doerusu MC'nin dü
şürülmesi yolundaki "muhalereti", daha 
önceki beceriksizlik kalıplarından sıyrı
lıyor, "MC'nin iktidarda kalması" için 
bilinçli bir biçimde törpüleniyordu. 

CHP'nin, MC'yi düşürme olanaklan 
ortada iken meclise yan çlzmesi artık 

"düşürerneme" kelimesinin "düşünne· 
me" ile ikamesini zorunlu kılıyordu. 

IŞçi SıNıFı VE KANlı KATILLER .. 

Ece'vit'in seçim gezisinin noktaIan
dıRı Sivas mitinginde, CHP liderinin �. 
zından ilginç sözler duyuluyordu. 

Saldırganlann ve MC hükümetinin 
üzerine gitmek yerine Ecevit,' her ne· 
dense Sivas mitinginde ses teııerini "bir
lik, bütünlük, milliyetçilik ve müslü
manlık" temalarıyla akortluyordu. 

"Milli birliRimizi bozmaya uRraşan
lar ... " 

"Müslüman halkımızı bölmeye çalı· 
şanlar ... " 

"ça�ımızda düşmanın bile yaparna· 
yac�ı bu kötülükleri kendi yurttaşla
rma, dindaşlanna reva görenler , hiç 
slkıJmadan 'milliyetçi' olduklannı, din· 
dar olduklarını öne SÜTebiliyorlar ... " 

"CHP iktidan zamanındaki milli bir· 
liee herkes imreniyordu ... " 

CHP liderinin bu motifierle süslenen 
konuşması, dünyaca ünlü "sosyal 

barış" müjdesi Ile bitiyordu: • 

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kura· 

c&gı halk Iktidannda, her mezhepten 
yurttaŞlmIZ, her düşünceden gencimiz, 
her sendıkadan işçimiz, halkın mut· 
luluRu ve refahı için, Türkiye'nin ge· 
lişmesi için, Türk milletinin dünyada 
yeniden güçlenmesi için elele verecek· 
lerdir." 

Bir başka deyişle, katil komandolarla 
devrimci gençler, şehit yası tutan Bursa 
işçileri ile Türk--Metal'in katilleri, CHP 
iktidarı sayesinde sannaş dolaş olacak 
ve '�ürk milletinin yeniden güçlenmesi 
için" çalışacaklardı ... 

ECEVITTEN BIR HATıRLATMA ... 

Bu arada CHP basınının kırpıntıla
rından kurtularak bir başka gerçek daha 
Ecevit'in a�zından ilan ediliyordu. Va
lan muhabirierinden Ahmet Abakay, 
Ecevit'in aezından ilginç bir açıklama· 
ya tanık oluyordu. 

Söz memur!ann grevli toplu sözleş· 
meli sendikal haklanndan açılmıştı. 
CHP Genel Başkanı burada ciddi bir ha
tırlatma yapıyordu. 

Evet, CHP genel başkanı, memurlara 
bazı haklann tanınmasından söz ebniş· 

ediyordu. 
cephesinin kanlı ellerinin 

kuklalar. �iksar, 
hattında. Kelkit va· 

sennayenin kanlı ayak 
otobüsunün ardına 

HÜKÜMET ... 

kanlı çırpınışlan, bü· 
karşın akla başka so

için icabında bu 
seçimlere gideriz" diyen, 

Başkanı Bülent Ece-

ezilmesiru, 5 Haziran günü, 
pusulasında damganın CHP 

altına vurulmasına in· 
sennayenin kanlı 

görüntüleriyle kurşun 
karşLlaştıeında "devlet"i 

etkili gücün, geniş 
örgütlü ve eylemli bir· 

deyişle demokratik top
oldueu unutuluncıı, 

ezilmesi, "666 . b"ye ya da 
faşizmin tepeden 

silahlı gücü ile karşı· 
aranıyordu. 

parta'da, Gerede'de 01-
de bulunarnıyordu 

GEÇTIKTEN SONRA 

şiddet eylem1eri sosya· 
hükümetle gidilecek seçim· 

güvenlieinin saelanarnayac�ı, 
önce düşürülmesi 
de�erlendjnne ve 

daha do�ruluyordu. 
yazarlanndan ılhan Sel· 
tarihli Cumhuriyet'teki 

ile son veriyordu: 
seçime gidilmez di

göee haklı oldukları 

"müsibet" arasındaki 
Vatan gazetesi yazar· 

ise şunlan söyleti· 

sa�lıkh ve huzurlu bir 
can güvenlieinin ko· 
AP-MHP ve CGP'ni 

bırakacak, CHP·MSP-DP' 

Boran: "CHP .ecimterden önce MC'yi iktidardan diiSÜ1'memen;n ironIı meyvelerini toplamaktodU''' 

Işçi SıNıFıNıN SESI 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 
Boran, 28 Nısan günü verdiRi demeçte, 
saldırıJan ve ardındakileri deRerlendir· 
dikten sonra, sözlerini "CHP, seçimler
den önce MC'yi iktidardan düşürmeme
nin kanlı meyvalannı toplamaktadır" 
cümlesi ile bitiriyordu. 

Boran'ın mevcut sorunu, kanlı saldı
nlann sergilenmesinden CHP'nin açma· 
zına dek bütün yönleri ile ele alan bu 
demeci televizyonda ve CHP basınında 
sansüre uRruyor, kimisinde Boran'ın de· 
meci hiç yer almazken, di�erlerinde 
CHP'ne ilişkin kırpılıyordu. 

Boran'ın demecinde ilginç olan yan, 
"düşürememe" deeil, "düşürmeme" ke· 
Iimesinin kullanılmasıydı. 

Gerçekten de ana muhalefetin özel· 
likle son ay içinde MC karşısındaki 
"Muhalefeti", daha doerusu MC'nin dü
şürülmesi yolundaki "muhalereti", daha 
önceki beceriksizlik kalıplarından sıyrı
lıyor, "MC'nin iktidarda kalması" için 

"düşürerneme" kelimesinin "düşünne· 
me" ile ikamesini zorunlu kılıyordu. 

IŞçi SıNıFı VE KANlı KATILLER .. 

Ece'vit'in seçim gezisinin noktaIan
dıRı Sivas mitinginde, CHP liderinin �. 
zından ilginç sözler duyuluyordu. 

Saldırganlann ve MC hükümetinin 
üzerine gitmek yerine Ecevit,' her ne· 
dense Sivas mitinginde ses teııerini "bir"bir
lik, bütünlük, milliyetçilik ve müslü
manlık" manlık" temalarıyla akortluyordu. 

"Milli birliRimizi bozmaya uRraşan
lar ... " 

"Müslüman halkımızı bölmeye çalı· 
şanlar ... " 

"ça�ımızda düşmanın bile yaparna· 
yac�ı bu kötülükleri kendi yurttaşla
rma, dindaşlanna reva görenler , hiç 
slkıJmadan 'milliyetçi' olduklannı, din· 
dar olduklarını öne SÜTebiliyorlar ... " 

"CHP iktidan zamanındaki milli bir· 
liee herkes imreniyordu ... " 

CHP liderinin bu motifierle süslenen 

c&gı halk 
yurttaŞlmIZ, 
her sendıkadan 
luluRu ve 
lişmesi için, 
yeniden güçlenmesi 
lerdir." 

Bir başka 
devrimci gençler, 
işçileri ile 
iktidarı sayesinde 
ve '�ürk 
için" çalışacaklardı 

ECEVITTEN 

Bu arada 
rından kurtularak 
Ecevit'in a�zından 
lan muhabirierinden 
Ecevit'in aezından 
ya tanık oluyordu. 

Söz memur!ann 
meli sendikal 
CHP Genel 



"Komandolar yine 
devletin 

güvenlik kuvvetlerine 
yardımcı 
olacaklardır. "(A. TORKEŞ) 

tl, ancak bu haklann grey hakkı ile ta
nmmasından hiç balısetmemiştL 

Grev hakkı, başka bir haktı. 
Şimdilik o konuda birşey denemez· 

di. 
Bu mesele "daha sonra" ele alına· 

caktı .. 

CHP genel başkanının bu tür hatır
latmaları. şu sll'alarda pek az kişinin 
dikkatini çekiyordu. Yine de işin aslını 
bilenler, ileride CHP ve liderinin bu 
tür "hatırlatma"lannın başka konuları 
da kapsayac�ı, bu nedenle de bir çok 
"beklenti"nin üzerine limon sıkacaeı gö· 
rüşünde birleşiyorlardı. 

TRT Mi PARLAMENTO MU? 

CHP 'de 1 Mayıs merakla bekleniyor. 

Ancak beklenen, elbette ki, işçi sını
fının uluslararası birlik ve dayanışma gü
nü deeil. 

1 r.layıs'ta CHP'nin milletvekili aday
ları kesinleşecek. 

Bir çok ilde, gerek aday adaylannın 
"tatmin edici" bulunmaması, gerekse 
"kontenjanlar" dolayısıyla huzursuzluk 
rüzgarlarının kuvvetlice esti�i biliniyor. 
Ancak son saldın olaylarından sonra, 
CHP üst yöneticilerinin, bu alanda ken
dilerine yönelecek muhalefetin derece
sini ve sertlieini bir ölçüde düşürebile
eekleri tahmin ediliyor. 

CHP adaylan söz konusu oldueunda 
bir başka noktaya daha dikkati çekmek
te yarar bulunmaktadır. 

TRT'de .300 gün ile yaratılamayan 
"ısmail Cem Olayı" şimdi CHP içinde 
bir başka açıdan "olay" olmaya doeru 

gitmektedir. 
CHP çevrelerince inkar edilmeyen bir 

nokta ısmail Cem'in ileride yeniden 
TRT genel müdürü olmasına Ecevifin 
karşı çıktıgıdır. Ancak Ecevit. İsmail 
Cem 'in aRzına bir parmak bal çalınması 
gereeinin de farkındadır. Bu nedenle, 
Cem 'in adı, CHP'de milletvekiıuRi kon. 
tenjan listeleri arasında dolaşmaktadır. 

Ancak ortadaki gerçeklerden bir baş· 
kası da eski TRT genel müdürünün TRT' 
yi bir "prestij" meselesi yaptıeı ve ne 
şekilde olursa olsun, TRT'nin başına ye
niden dönmek anusunda bulunduRu
dur. 

Böylece ortaya çıkan ve bir kördü· 
eüm olmaya doeru giden "Cem olayı'':' 
nın CHP'li ıSkenderler tarafından nasıl 
çözWece�i merakla beklenmektedir . 

NETAMELi KONU 

Seçimler yaklaştıkça giderek daha 
çok dikkati çekmeye başlayan bir baş
ka olgu da hem AP. hem de CHP yetki· 
Iilerinin :.ISP'ye karşı dikkatli davran· 
malan. MSP ve lideri söz konusu oldu· 
�unda dillerini törpülemeye özen gös· 
termeleridir 

Bunun nedenleri arasında hiç kuş· 
kusuz her iki partinin de MSP lideri
nin sık sık tekrarladıeı gibi MSP'yi 
"anahtar" olarak gönneleri başta gel· 
mektedir. 

1973 - 1977 arasının en beürgin 
olgulanndan biri, gerek AP'nin gerek· 
se CHP'nin, ;\lSP ile ya koaüsyona git
meleri, ya da bu parti ile yapılacak Lir 
koaüsyon beklentisi içinde olmalandır. 

Bu beklenti ve "olasılık" 1977 se· 
çimlerinden sonrasına da taşmaktadır. 
Ve bu beklenti ve "olasılık" lşlRında her 
iki partinin lider ve sözcüleri MSP'ye 
karşı "incitid" olmama çabası içinde
dirler. 

AT MARTINI.. 

MSP'de durumun farkında görünmek· 
tedir. 

Her iki partinin "elleri b�lı" olarak 
kendisine karşı pek de saldırgan ola· 
mayacaklannı kestiren MSP lideri. böy· 
lece meydanı boş bulmakta ve attıkça 
atmaktadır. 

MSP'nin açtıRı manevi cihatın bu 
desteksiz atışlan, durumu bilen hiç bir 
parti tarafından tepki ile karşılanma· 
makta. tersine, sessiz geçiştinImektedir. 

Kimi ilericili�i kendinden menkul ki· 
şiler tarafından da "emperyalizmin di..ş
manı" ilan edilen MSP bu gü\'en içinde 
son olarak AP'yi de "yabancı sermaye
nin trafik memurtuRu" ile suçluyor, her 
iki partiye de "işbirlikçilik" sıfatına 
yapıştırıyordu. 

JAPONYA'YA YEŞiL IŞIK 

Kazın ayaeının hiç te böyle olma· 
dı�ı, teorik oldueu kadar pratik ör· 
nekleri ile yıllardan beri ortadadır. 

MSP'nin Gıda Tanm ve Hayvancı· 
lık Bakanı Korkut özal'ın biraderi 
Turgut özal, MSP'ye tanınan bu eleş· 
tiri muafiyeti içinde sessiz sedasız, \'a· 
bancı sermaye ile işbirliei halinde Tür
kiye'nin "çelik kralı" olma yolundadır. 

Gazetelerde çarşaf çarşaf Hanlan ya· 
yınlanan "Asil Çelik"te, yabancı serma· 
ye ile birlikte onun orta�ı Koç Holding 
ve nihayet MSP'(j bakanın biraderi Tur· 
gut özal başlıca ortaklar durumundadır . 

"Yabancı sermayenin trafik memur· 
lueu"nda, MSP şimdilik doeu geçidini 
tutmuş durumdadır. Son zamanlarda 
'lUrkiye'ye özel bir ilgi gösteren Japon 
sermayesi, Sanayi BakanhRı'nda bütün 
kapılan tutmuş bulunan MSP'lilerin 
yaktı�ı yeşil LŞıklardan hayli yararlan· 
maktadll'lar. 

CHP 'nin büyümemiş çocukları do veto ediyor 

CHP GENEL MERKEZININ YAPTıGı VETOLARLA VETO IŞLEM. 
LERINiN BITMEDlGI ANLAŞıLDı. CHP GENÇLIK KOLLARı YÖNETICi. 
LERi DE CHP'DEN ADAY ADAYı OLANLAR ARASINDA "TOPLUMSAL 
ILERLEME" GIBI DEMOKRATIK SOL DüŞüNCEYE KARŞI GÖRüŞü 
TAŞıYANLARıN ADAY OLMAMASı IçiN ÇAlıŞACAKLARINI AÇiK· 
LADILAR. 

CHP GENEL YÖNETIMI, GENÇLIK KOLLARINI IHBARCILlK IÇiN 
KULLANıYOR. CHP GENÇLIK KOLLARı GENEL MERKEZI'NIN HAZıR· 
LADıGı IHBAR RAPORU HALA HATIRLARDA. CHP'NIN ISTANBUL 
GENÇLERI DE KENDI ADAY ADAYLARıNIN BIR BöLOMüNE KARŞI 
"SAVAŞlM" AÇTı. ANCAK BURADA BIR NOKTA UNUTULMUŞ: CHP 
iSTANBUL ÖRGüTü'NüN SON KONGRESINE SUNDUGU RAPORDA 
BUGüN "SAVAŞlM" AÇiLANLAR ÖVüLüYOR. 

Bu durumdan kendilerini bu duruma getirenler utansın. CHP, oldum 
olası Türkiye'deki sosyalist mücadeleyi bir öğrenci ve aydın hevesi olarak gör
dü ve göstermeye çalıştı. Türkiye Işçi Partisi, bu görüşe şiddetle karşı çıktı. 
Solculuk ve sosyalizm adına CHP'nin bu görüşünü kabul edenler çok. CHP 
bunlarla "diyaloğunu" gençlik kolları aracılığıyla kuruyor. CHP Gençlik Kol
ları Genel Merkezi'nin meşhur ihbar raporu, böyle bir "diyaloğu" sergiliyor
du. CHP Genel Merkezi ve lideri, bu raporu hiç bir zaman reddetmedi. 

Şimdi seçimlere girerken yeni bir örnek daha çıktı. CHP Istanbul Iı 
Gençlik Kolları Başkanı Süha Akıneı, CHP aday adayları arasından bir bölü
münün aday olmaması için mücadele açtıklarını açıkladı. Vatan Gazetesi'nde 
tam metni yayınlanan açıklamaya göre CHP'nin büyümemiş çocukları "so
rumlu veya yönetici oldukları sendika ve kuruluşlarda demokratik sol düşün
ceye karşı eğitim yaptıran, bu doğrultudaki kadrolara görev veren veya bunla
rı tasfiye etmeyenlerin demokratik sol düşünee için parlamentoda görev yapa
bileceklerine inanmıyoruz" diyor. Bu tür sendikacıların adayhğı kazanma ma
ları için çalışacaklarmış. 

IhbarCllık ve tasfiyecilik bir yana kadroculuğa bakın. CHP, DISK için
deki "eğitim kadrolarına" kafasını takmıŞ. Ilk defa ortaya çıkmıyor. Boran-

Ecevit görüşmesinden sonra da ön plana çıkarıldı. Boran-Ecevit görüşmesin

den hemen sonra CHP'nde "vetolardan sorumlu" tutulan üst yöneticisi, dolay

lı yollarla, söylel1tilerle TIP'e "yeni pazarlık" önerileri "ileni". Belli koşullar 

sağlanırsa DISK'teki "eğitim kadroları" içinden bir "kontenjan" ikram etti. 

Seçimlerde güç ve işbirliği teklifi yaparken milletvekili seçimlerinde bile kon

tenjan olasılığını kesinkes reddeden, başından reddeden TIp yöneticileri bu 

tür ilkel "söylentilere" sadece gülümsediler. 
CHP'nin kadrolarla ilgisinin örnekleri çok. Son günlerde bun1arıD örnek

leri artıyor. CHP Genel Merkezinden birisi de Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP' 

yi eleştirmeye başlayan bir yazara, Genel Merkez yıldızlarından birisinin ismi· 

ni vererek, "eğer Cumhuriyet'te yazmaya devam etmek istiyorsan, onu, eleş

tirme" diye tehdit iletiyor. Anlaşılan CHP, hem "kadrolarla" ilgileniyor hem 

de kendisine güveniyor! 
CHP'nin Istanbul'daki büyümemiş çocuklarının veto edeceklerinin sıra· 

laması devam ediyor. Vatan Gazetesi'nin yazdığına göre CHP'nin Istanbul 

gençleri "Işçi sınıfının kurtulusunu CHP'nin dışında düşünen, genel olarak iş

çinin-köylünün-gençliğin�ğretmenin-memurun-esnafın yolunun demokratik 

sol düşünce olduğunu kabul etmeyen, CHP'yi ulusal burjuvazinin ilerici kana

dının partisi olarak gören, toplumsaı ilerleme gibi demokratik sol düşünceye 

karşı olan siyasal görüşleri bilerek veya kuyrukçuluk yaparak, sözcü duru

m
' unda olanlar parlamenter olamazlar" diyor. 

Şu CHP'nin haline bakın. 1 1- 1 2  EylUl 1976 tarihinde toplanın ve Ayte

kin Kotil'in başkan olarak girip, başkan olarak çıktığı CHP Istanbul Iı Örgütü

nün basılı çalışma raporunun onüçüncü sayfasında aynen şunlar yazılı: "çağı

mızda ilerici, solcu panilerin yöneticileri, toplumsal gelişmenin dinamosu ya 

da başka bir deyişle toplumsal ilerlemenin/ana itici gücü olan işçi sınıfından 

hiç bir sorunu soyudama"ın olanağı olmadığını bilirler. Işgücünden başka sa

tacak ve terinden başka kaybedecek birşeyleri olmayan fakat bütün varlıkları 

üreten işçi sınıfı ülkemizde çetin savaşımlardan geçerek büyümüs ve serpilmiş-

tir." 
Ne demeli? Bu durumdan, CHP'den çok, kendilerini bu duruma sokan

lar utansın. "Ileri" kelimesinin arkasına sığınıp, CHP'nin kendi kendisini tasfi· 

ye eden eden gençlik kollarının görevlerini üstlenenler utansın. 
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ları kesinleşecek. 
Bir çok ilde, gerek aday adaylannın 

"tatmin edici" bulunmaması, gerekse 
"kontenjanlar" dolayısıyla huzursuzluk 
rüzgarlarının kuvvetlice esti�i biliniyor. 
Ancak son saldın olaylarından sonra, 
CHP üst yöneticilerinin, bu alanda ken
dilerine yönelecek muhalefetin derece
sini ve sertlieini bir ölçüde düşürebile
eekleri tahmin ediliyor. 

CHP adaylan söz konusu oldueunda 
bir başka noktaya daha dikkati çekmek
te yarar bulunmaktadır. 

TRT'de .300 gün ile yaratılamayan 
"ısmail Cem Olayı" şimdi CHP içinde 
bir başka açıdan "olay" olmaya doeru 

Bunun nedenleri arasında hiç kuş· 
kusuz her iki partinin de MSP lideri
nin sık sık tekrarladıeı gibi MSP'yi 
"anahtar" olarak gönneleri başta gel· 
mektedir. 

1973 - 1977 arasının en beürgin 
olgulanndan biri, gerek AP'nin gerek· 
se CHP'nin, ;\lSP ile ya koaüsyona git
meleri, ya da bu parti ile yapılacak Lir 
koaüsyon beklentisi içinde olmalandır. 

Bu beklenti ve "olasılık" 1977 se· 
çimlerinden sonrasına da taşmaktadır. 
Ve bu beklenti ve "olasılık" lşlRında her 
iki partinin lider ve sözcüleri MSP'ye 
karşı "incitid" olmama çabası içinde
dirler. 
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sermayesi, Sanayi 
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yaktı�ı yeşil LŞıklardan 
maktadll'lar. 

'nin büyümemiş çocukları do veto ediyor 

MERKEZININ YAPTıGı VETOLARLA VETO IŞLEM. 
BITMEDlGI ANLAŞıLDı. CHP GENÇLIK KOLLARı YÖNETICi. 

ADAY ADAYı OLANLAR ARASINDA "TOPLUMSAL 
DEMOKRATIK SOL DüŞüNCEYE KARŞI GÖRüŞü 
ADAY OLMAMASı IçiN ÇAlıŞACAKLARINI AÇiK· 

YÖNETIMI, GENÇLIK KOLLARINI IHBARCILlK IÇiN 
GENÇLIK KOLLARı GENEL MERKEZI'NIN HAZıR· 

RAPORU HALA HATIRLARDA. CHP'NIN ISTANBUL 
KENDI ADAY ADAYLARıNIN BIR BöLOMüNE KARŞI 

ANCAK BURADA BIR NOKTA UNUTULMUŞ: CHP 
ÖRGüTü'NüN SON KONGRESINE SUNDUGU RAPORDA 

AÇiLANLAR ÖVüLüYOR. 

kendilerini bu duruma getirenler utansın. CHP, oldum 
sosyalist mücadeleyi bir öğrenci ve aydın hevesi olarak gör
çalıştı. Türkiye Işçi Partisi, bu görüşe şiddetle karşı çıktı. 

adına CHP'nin bu görüşünü kabul edenler çok. CHP 
"diyaloğunu" gençlik kolları aracılığıyla kuruyor. CHP Gençlik Kol

meşhur ihbar raporu, böyle bir "diyaloğu" sergiliyor
Merkezi ve lideri, bu raporu hiç bir zaman reddetmedi. 

seçimlere girerken yeni bir örnek daha çıktı. CHP Istanbul Iı 
Başkanı Süha Akıneı, CHP aday adayları arasından bir bölü

için mücadele açtıklarını açıkladı. Vatan Gazetesi'nde 
yayınlanan açıklamaya göre CHP'nin büyümemiş çocukları "so

oldukları sendika ve kuruluşlarda demokratik sol düşün
yaptıran, bu doğrultudaki kadrolara görev veren veya bunla

etmeyenlerin demokratik sol düşünee için parlamentoda görev yapa
inanmıyoruz" diyor. Bu tür sendikacıların adayhğı kazanma ma

çalışacaklarmış. 

Ecevit görüşmesinden sonra da ön plana çıkarıldı. Boran-Ecevit 

den hemen sonra CHP'nde "vetolardan sorumlu" tutulan üst yöneticisi, 

lı yollarla, söylel1tilerle TIP'e "yeni pazarlık" önerileri "ileni". 

sağlanırsa DISK'teki "eğitim kadroları" içinden bir "kontenjan" 

Seçimlerde güç ve işbirliği teklifi yaparken milletvekili seçimlerinde 

tenjan olasılığını kesinkes reddeden, başından reddeden TIp 
tür ilkel "söylentilere" sadece gülümsediler. 

CHP'nin kadrolarla ilgisinin örnekleri çok. Son günlerde bun1arıD 

leri artıyor. CHP Genel Merkezinden birisi de Cumhuriyet Gazetesi'nde 

yi eleştirmeye başlayan bir yazara, Genel Merkez yıldızlarından 

ni vererek, "eğer Cumhuriyet'te yazmaya devam etmek istiyorsan, 

tirme" diye tehdit iletiyor. Anlaşılan CHP, hem "kadrolarla" 

de kendisine güveniyor! 
CHP'nin Istanbul'daki büyümemiş çocuklarının veto edeceklerinin 

laması devam ediyor. Vatan Gazetesi'nin yazdığına göre CHP'nin 

gençleri "Işçi sınıfının kurtulusunu CHP'nin dışında düşünen, 

çinin-köylünün-gençliğin�ğretmenin-memurun-esnafın yolunun 

sol düşünce olduğunu kabul etmeyen, CHP'yi ulusal burjuvazinin 

dının partisi olarak gören, toplumsaı ilerleme gibi demokratik 

karşı olan siyasal görüşleri bilerek veya kuyrukçuluk yaparak, 

m
'karşı 
'karşı 

Şu CHP'nin haline bakın. 1 1- 1 2  EylUl 1976 tarihinde toplanın 

kin Kotil'in başkan olarak girip, başkan olarak çıktığı CHP Istanbul 

nün basılı çalışma raporunun onüçüncü sayfasında aynen şunlar 

mızda ilerici, solcu panilerin yöneticileri, toplumsal gelişmenin 

da başka bir deyişle toplumsal ilerlemenin/ana itici gücü olan 

hiç bir sorunu soyudama"ın olanağı olmadığını bilirler. Işgücünden 

tacak ve terinden başka kaybedecek birşeyleri olmayan fakat 

üreten işçi sınıfı ülkemizde çetin savaşımlardan geçerek büyümüs 

tir." 
durumdan, CHP'den çok, kendilerini bu 



UHP DE MU DE 
MEMURLARA 

MAHRUMİYET YERİ 
ÖDENEGİ VERMEDİ 

ERHAN TEZGOR 

OLkenin dört bir köşesinde görevde atananlara. o yerin mahrumiye! dere
bulunan memurlara yasaların tanıdlAı cesine göre mahrumiyet yeri ödeneli 
sosyal haklar uygulanmıyor. Uygula"- verilir." 
maya" yasa hüküm1erinden biri de, Ancak, aynı yasanın 196 ıncı mad· 
"Mahrumiyet Yeri ödeneg'i" ile ilgili. desinde: "Mahrumiyet yerlerinde çalı-
657 Sayılı Yası 1970 yılında yüriirlüğe şan1ara ne zaman hangi hallerde ve gö
girdi. O günden bu yana 1 yıl geçti. revIerde ödenek verileceli, ne zaman ve 
Mahrumiyet yeri ödeneli, Bütçe yasa- hangi sartlarda bu ödenek hakkının kay
sında da yer almasın karşın, kendine bolaealı hususları ile ödeme usulü, şekil 
uygulama alanı bulamadı. ve şarta1rl, mahrumiye! yerlerinin kaç 

Memurların, yaşam koşullarını bir derece olaca�ı tesbit edilen bu derece
kendileri bir de, ülkenin dört bir yanını lere girecek yerler Devlet Personel Dai· 

gezen görenler biliyor. Hız1a artan hayat resinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulun· 
pahalıl ı�ının memur ailelerinde de ya· ca tesbit olunur." denilmektedir. 
rattı�ı yıkım, dayanılmaz boyutlara u· Bütçe kanununda ise , "657 Sayılı 
laştı. 1,IC'nin hışmını u�ayıp kıyıJan Devlet Memurları Kanununun 195 ve 
memurlar, çocuklarının sık sık okul de· de�işik 196 ve 197 nci maddeleri uya· 
eiştirmesine mi yansın, yoksa yetersiz rınca verilecek mahrumiyet yeri ödene· 
harcırahın üzerine koymak zorunda ğinin azamisi 
oldueu borç küıretine mi? Lisesi olma· a} Birinci bölgede, ayda 3000 TL. 
yan yörelerde, orta okuldan yoksun b) İkinci böleede, aYda ıOOO.TL. 
köylerde redakarca hizmet gören me· Bu ödeoe�in nasll uvgulanaca�ı Ba· 
murlar, çocuklarına yeterli eğitimi vere· kanlar Kurulunca Mart 1977 de cıkarı· 
memenin acısını çekiyor. lacak bir kararname ile düzenlenir." de· 

Anadoluyu ge-ı:enler bilir. Ev kiraları niliyor. 
Anadolu'da büyük şehirlerden de paha· Yasaların tüm bu kesin hükümlerine 
lı. Ev kirasını denk düşÜfemeyip, bak· karşın, mahrumiyet yeri ödeneei öden· 
kala hesap açtılma durumunda kalan miyor. Odenmeme nedeni Bakanlar Ku· 
memurun kültürel gelişimine bütçesin· rulunun üzerine düşen görevi yerine ge
den ne ayırabileceeini tahmin etmek güç tirmemesidir. Uygulamaya ilişkin Karar· 
deeil. Bu amaçla ayııaca�ı üç kuruşu ol· name yıllardır cıkarılmıvor ama her vıl 
sa da,. kültürel düzeyini geliştirecek ola· bütceye aynı hükümler konuluyor. 
naklardan o yörede yaşayan emekçi gibi Bu durum da acıkca göstermektedir 
yoksun bulunuyor. ki. yasalara hüküm konulması ei!:'er bu 

TOM·DER 'in AnadOlU'da yaygın şu· hükümler emekçi sınır ve tabakalardan 
beterinin Genel Merkez'den önde gelen yana ise o hükümlerin uvgulanması de· 
talepleri bir tiyatronun veya bir sanat- rnek de�ildir Emekçilerin vasal hakları· 
çının bulundukları ilçeye getirilmesi yö· nı alabilmeleri. onların muhaJeretlerinin 
nünde yardımcı olunmasıdıı. Bu haklı gücüyle olanaklıdU'. Bu muhaleretin ise 
talep yalnız memurların de�il, o yöre· yalnızca parlamento dışında etkinlik ka· 
deki tüm emekçi halkındıı. Nitekim, zanması veterli del!:ilcHr Eğer bir ülkede 
bir tiyatro eserini, iki seansda ı 500 . parlamento olana�ı varsa onu amac e· 
2000 kişinin ayakta kalma pahasına dinmeksizin kullanmak kaçınılmaz bir 
izlediei biliniyor. ı!örevdir. 

Burjuvazinin,ilerici yayınlarııı dağı· Demokratik to olumsal muhalefetin 
lımına koydueu ambargo , bu yörelerde parlamenlo içinde de vansıma bulması 
yaşamak zorunda olan memurları ve ve parlamento iei muhaıeretle parla· 
di�er emekçileri, hartalık dergileri izle· mento dışı muhalerelin bütünleştirilerek 
me olanaeından dahi yoksun bı.rakmak· sürdürülmesi, iilkenin deınokratikleştiril· 
la. ya da bu yavınları bir veya iki hana mcsi mücadelesinde önemli bir hedertir. 
geriden izleme sonucunu doğurmakta· Mahrumiyeı yeri ndeneRinin gerek CHP· 
dil. örgütlü emekçilerin Genel r,lerkez· MSP koalisyonu döneminde gerekse 
leri aracıl ığıyla kitap ve yayın sağlama MC döneminde çıkmaması, ji-ı:erinc1e ö 
yönüne gitmesi bunun somut kanıtıdır. nemle c1unllmasl uereken ve bir ı!enelle· 

Uemurların bu özel kanunlarının dik· me yapma olanaeı veren bir konudur. 
katc alınmasının bir sonucu olsa gerek 7 Başta işci sınırı olmak üzere tüm 
yıl önce yürürJü�e giren 657 Sayılı Dev· emekçi sınır ve tabakaların ekonomik· 
letMemudarı Yasasının 195 inci madde· demokratik taleplerinin de rrerr:ek temi. 
sinde şövle bir irade yer alıyor: nalı işçi sınırıdır. Onun diğer emekci 

"Memleketin tabii, ekonomik, sos· sınır ve tabakalarla oluşturacac:ı iltira· 
yal, kültürel, sa�lık ve ulaştırma şart· kın her alanda ve bu arada oarlamento· 
ları dolayısıvle Devlet memurlarının da temsili, bazı yasalarda yer alan hak· 
yaşama ve çalışmasında zorluk ve dar· ların da havala 
lık gösteren yerlerine sürekli 5!örevle dıı. 
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IsÇI SıNıFı ETRAFlNDAKI OYUN lA"RA DIKKAT 

12 Mart öncesini hatırlamak 2erek. Olavların, 12  Man'a varan gelişimini 
hiç unutmamak 2erek. Yıleınhk, bezginlik ve umutsuzluk için değiL. 12 Mart 
ve SOnrası hiç bir zaman yııgınlık, bezginlik ve umutsuzluk için bir eerekçe ol· 
mamalı. Tersine, kararlılık ve bilenmişlik yaratmalı. 

Ama hepsinden de önemlisi, 12 Mart öncesi olavlara, bugün' icin de ıe· 
çerli dersler çıkarmak için bakmalı. 12 Mart öncesinin ve sonrasının deneyi. 
mi sosyalistlerin bilinç, dikkat ve titizliğini artırmak için sii'ekli olarak hatar· 
Ianmalı. 

12 Mart öncesinde ortaya bir MOO'cilik çıktı. Her sapmada olduğu aibi 
görünümü özünden, ÖZü görünümünden farklı biçimde sunuldu. 12 Man önce· 
sinin MOO'ciliği, özünde işçi sınıfı hareketiniburjuvazinin peşine akmayı a· 
maclavan bir sağ sapma idi. Görünümü, eoşizm ya da "sol sapma" biciminde 
ortaya çıktı. Görünüm özü değiştirmedi. Oün, isçi sınıfını burjuvazinin $U 
ya da bu kesiminin pesine takmaya çalışanlar, "devrimcilik" adına ölüme git. 
meye teşvik ettikleri gençlere bugün hiç sahip çıkmıyorlar. Eski MOO'ciliğin 
saR sapma içindeki aRababaları, dün ölüme gönderdikleri gençleri bUM va&. 
nızea suçlamak icin hatırlıyorlar. 

12 Mart öncesinin MOO'ciliği, devrimcilik adına yeşerttiği orovokasyon 
ortamına, isçi sınıfı hareketini bulaştıramadı. Son çözümlemede işçi sınıfı 
hareketine büvük zararlar vermekle birlikte, dünün sağ özlü ve "sol" ıörünüm
lü MOO'ciliği. işci sınıfını ve onun devrimci sendikal örgütlenmesini provok»
yon çemberinin içine çekemedi. Etki alanı küçük buriuvalar, cesur ama bi· 
linçsiz genç insanlarla sınırlı kaldı. 

Bugün yeni ama özünde benzer bir oyun daha oynanıyor. "Işçi sınıfı 
devrimciliRi" adına, işci sınıfını burjuvazinin pesine takma oyunları bu kez 
"MOD'ci" etiketini taşımayan başka ağalar tarafından yii'ütülüyor. 

Oikkat etmek gerek. ızmir'de 1 Mayıs afislemesine çıkılıvor. Afişleme 
sırasında bir ızenç öldiSüıüvor. Polis hemen ardından ol SK ızmir Bölge bina· 
sını basıyor. Kimi ararsa, orada buluyor. Sendikacılardan, demokratik kitle 
örgütleri temsilcilerine kadar hepsi orada. Aynı olay üzerine, burjuva gazete
leri, "Maocu bir aencin SOSYal faşistler tarafından öldiSüldüğü" haberini veri· 
yorlar. 

Bütün bunlar uyarıcı olmalı. Bugünün MDO'ciliği, özünde yine bir sağ 
sapma olmakla birlikte, sahip kılındiRI bazı olanaklar nedeniyle, işçi sınıfı 
hareketini ve isçi sınıfının devrimci sendikal örlZütlenmesini de provokasyon 
çemberinin icine çekebiliyor. üstelik, 1 Mayıs'ın yaklaştığı günlerde, işçi 
sınıfının sendikal önı:ütlenmesi çevresindeki bu provokasyon çemberi, giderek 
daraltılıyor. 

Bilinçli devrimcilik. birbirinden kopuk ya da "tesadüfi" sörünen olgula· 
rı bir bütünlük içinde birbirine baRlar. Artık çok açık oraya çıkmaya başladı. 
CHP Gençlik kollarından, ızmir'deki afışleme olavına kadar bütün olup biten
ler, belirli bir yönü işaret ediyor. Bütim bunları anlamamak için kör ya da �· 
tal olmak gerekir. 

Kör ya da aotal olmak kişiıerin kendi bilecekleri iş. Ancak, $u va da bu 
ızerekçe ile, şu ya da bu icazet ile işçi sınıfını burjuvazinin provokasyon çem
berinin içine sokmak, işçi sınıfının devrimci sendikal ör2Ütl.iıü bu çemberin 
içine hapsetmeye çalışmak kör va da aptallarm kendi bilecekleri iş deiil. 

Zararları çok büyük olacak. Bu kez eskisinden daha büyük olacak. u
rarın neresinden dönüise kar. Bir an önce uyanmalı. Bir an önce devrimci bi· 
linç ve sorumluluğun gerekleri yerine getirilmeli. Tabi böyle bir biline ve 
sorumluluk varsa. 
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ödeneli, Bütçe yasa- hangi sartlarda bu ödenek hakkının kay

almasın karşın, kendine bolaealı hususları ile ödeme usulü, şekil 
bulamadı. ve şarta1rl, mahrumiye! yerlerinin kaç 
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yavınları bir veya iki hana mcsi mücadelesinde önemli bir hedertir. 
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çalışmasında zorluk ve dar· ların da havala 

sırasında bir ızenç öldiSüıüvor. Polis hemen ardından 
sını basıyor. Kimi ararsa, orada buluyor. Sendikacılardan, 
örgütleri temsilcilerine kadar hepsi orada. Aynı 
leri, "Maocu bir aencin SOSYal faşistler tarafından tarafından taraf
yorlar. 

Bütün bunlar uyarıcı olmalı. Bugünün MDO'ciliği, 
sapma olmakla birlikte, sahip kılındiRI bazı olanaklar 
hareketini ve isçi sınıfının devrimci sendikal örlZütlenmesini 
çemberinin icine çekebiliyor. üstelik, 1 Mayıs'ın 
sınıfının sendikal önı:ütlenmesi çevresindeki bu provokasyon 
daraltılıyor. 

Bilinçli devrimcilik. birbirinden kopuk ya 
rı bir bütünlük içinde birbirine baRlar. Artık çok 
CHP Gençlik kollarından, ızmir'deki afışleme olavına 
ler, belirli bir yönü işaret ediyor. Bütim bunları anlamamak 
tal olmak gerekir. 

Kör ya da aotal olmak kişiıerin kendi bilecekleri 
ızerekçe ile, şu ya da bu icazet ile işçi sınıfını burjuvazinin 
berinin içine sokmak, işçi sınıfının devrimci sendikal 
içine hapsetmeye çalışmak kör va da aptallarm 

Zararları çok büyük olacak. Bu kez eskisinden 
rarın neresinden dönüise kar. Bir an önce uyanmalı. 
linç ve sorumluluğun gerekleri yerine getirilmeli. 
sorumluluk varsa. 
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Ancak adaylınn tı,blll bu .ıler CHP ıçın dı çok dıkkat Islıyın bır sorun halindedir çünkO OUra sol bu pırtıyı bır "Truva Atı" olarak' kullan_ manın pe,lndedlr. Ecevit TIP Ilı bır seçim alı,verl,ı yapmay, raddetmı,tlr. Ama CHP'yı ba,wuran Uç blnln üstündeki adaY adayı ara,ında gırçek partl.ı CHP deOlI TIp olan, haUI komUnlsl parti kanuniı,la hemın orıyı geçmesi do-Oal çOk kimse wardır. Aday adaylan Içindı miLi'an 6�,..tmınlırfn boııu�u dikkati çıkmıktadır Bır TIP gıııbunun Mecll,',ı, TIP ıtlketl allındi seçim kuan",!" on kı,lden ml, yokta ''Tılıva Atı" Içindı Meclı. i girmeyi ba,armı, on kişiden mi kurulaeaOI CHP ıçın dü,ünülmııl gereklı bır huSu.tur. CHP Genel Merkızlnın ıoııın Dzerinde lIt1ıllkll durduOu aday ıdaylannı dlkkaUe IneeledlOI biliniyor. OrgülÜn .Uıgeçl de ıyı 1,ledlOI takdirde ,ııma güçle,ecıktlr. Zalen örgülte .u ba,ında bulunanlann, yırfırlnl Ilk defa çıkage'. ;::� bır I.kım klm .. ,.,.. kaptırmamalan doO.l. 

- Bır p.rtlnln ı:-rogr.mı var· 
dır, Ir partinin 'üzUOU wardır, bır 
partln'n disiplini vardır, kıııca" 
bır temel ilkeleri wıroır. 

- HOkümet progreımında ,unlar. ,unlar: ,unlar ormu .. biz ·yokuı. 

MilliyeL'in 26 Nisan 1976 laıihli sayı· 
sında Hasan Pulur, bir CHP üsl yönetici· 
si ile yaplıeı konuşmayı yayınladı. I l a· 
san Pulur, konuşluCu üsl yöneticinin 
adım vermedi. Tanınunı yaptı. CHP'de 
"vetolardan sorumlu tutulan" kişi için 
"böyle diyoıdu yılların yaman politika· 
cısı ... Ah, bir de adım açıklayabilseydik! 
Iyi olurdu, ama ayıp olurdu!" dedi. 
Açık tariften herkes Ali Topuz'u çıkardı. 
Mustafa Ekmekçi de Hasan Pulur ile ko
nuşan CHP üst yöneticisinin "A.T." ol· 
dueunu yazdı. 

CHP "FAZILET MEKTEBi" DEGiL 

Hasan Pu lura şunları söylüyordu, 
ClIp'nin "yaman politikaeısı": "Bakın 
ben size bir�ey söyleyeyim. Biz politika 
yapıyoruz. Politika çOcuk ovuncagı de· 
gildir. Politika kendi koşulları içinde 
çok ciddi bir i �tir, Partiler, 'FaLiil't : Iek· 
tebi' de deı!ildir. Bizi, şunu yaptılar. bu· 
nu yaptı.lar diye suçlayanlar, kendileri 
beeeremedikleri için döeiinmeklcdiıler." 
CHP üst yöneticisi, vetolan ve ön seçim
de yapmayı planladıkları "ayıklamaları" 
politikanın fazileı olmadıeını ve kendile. 
rinin becerikliUei ile savunuyordu. CIIP' 
de vetolardan sorumlu tutulan bu üst 
yönetici, kendi mantıeı ile ve bu kadar 
becerikli iSE:'ler, CIIP·MSP koalisyonu ?..a
manında öerenci yurtlarını faşisllerden 
neden ayıklayamadıklarını açıklayamı· 
yordu. 

dü
6n.:_ 

lemeyı çalı,tık. Bır ölçüde de 
bilifliil.�Am. ·.izanl.r 

adam kar,ım,ıa aday adayı dlyı 

O zeman ne yapacakıınız? ileri SÜrdüklerl ,artlan kabul 
"lt'bul el. 

dediniz ml,tik l,ilf.1 Y. kurulu kUçük partilerden birinı girecek, y. d. ba,ka bır parti kuracak. Her ıkı halde d. Mecıı.'tı 
grup·�i�lı:- hi,ına çıhcak. Ondan .onra .. niniı oturacak hü. 
.. k�m't" pazerli6In .. . .  Şu, 'u, 'u Eıali:anhkları Iıtırlm. Sen Ikiyüz küsur mlllı'yıklllyle 15 bakanlık aı.caliın, ad.m •• klz bakan

lık ... _'!'u-b-ayle ,eyl 
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leıv •. ffıı-.�!r�ı� �!..�'J' 
ka ,aritı'.n .AyleVen 15 mlllıtwe
kllr Yi'r:-Tam hQkDml' kur.ca· 
'Olz·:-ı;Tfmii'i"tir.: 

BAŞKA RÜZGARLAR Y E R i NE 
"BAŞ KA ŞARKıLAR" 

Ali Topuz, vetoları ve ayıklamaları, 
burjuvazinin "sızmaları" önleme gerek· 
çesine dayandtrıyor. l I asan Puluı'a şöy· 
le diyor: "Bir partinin programı vardıı. 
Bir partinin tüzü�ü vardır, bir partinin 
disiplini vardtr, kısacası bir partinin le· 
mel ilkeleri vardır. Bu parti, aday aday· 
ları m saptarken elbette bu ilkeleri göz 
önüne alacaktır. Biz, bu ilkelere ters dü· 
şf'nlerin partiye sızmalarını önlemeye 
çalıştık. Bir ölçüde de başan kazandık. 
Ama sızanlar olmuş. Bir de bakıyorsu· 
nuz adam karşımıza adayadayı diye çık· 
mış. Amacı biçim listeye �irip başka 
.şarkılar söylemek." 

işte böyle diyor, Ali Topuz. Peki bu 
aday adayları nl'reden çıkmış? Veto edi· 
lenler arasında iki  CHP milletvekili var. 
CHP'den örgüt yöneticileri var. Bir parti 
"titiz\iği" aday adaylarına ını ı,:österir, 
yoks.1 ıiyeıcrine mi'? Bunlar hakkıdil da· 
ha önce hiç bir disiplin soru,turması ya· 
pılmamış. Bu durumda Ali Topu/'un ak· 
l ı  neden sonradan başına uelmiş'! "Ii To· 
puz'u n  aklını başına kim getirmi ş? 

METiN TOKER YAZAR 

1 7  Nisan 1977 tarihli I IUrriyet'te Ue· 
tin Toker şunları vazıyor: "Ancak addY' 
ların tesbiti bu sefer CIIP için de çok 
dikkat isteyen bir sorun halindedir, çün· 
kü ü!lra sol bu partiyi bir 'Tnıva ,\Lı ' ola· 
rak kullaıunak peşindedir. Ecevit Tır ilc 
bir seçim alı�veri:ji yapmayı reddetmiş· 
tir. Ama e l IP'ye başvuran üç binin üstün· 

- RI1 ne onu �r.vlpv .. ,.. .. ı ... ıı. 

deki aday adayı arasında gerçek partisi 
CHP deeil de TIP olan, haLta komünist 
partisi kanunlaşsa hemen oraya geçmesi 
dog-al olan çok kimse vardır. ,\day aday· 
ları içinde militan öRıetmenlerin çoklu
ğu dikkati çekmektedir. Bir Tti> grubu· 
nun Meclis'te, TİP etiketi altında seçim 
kazanmış on kişiden mi, yoksa 'Tnıva 
Alı' içinde l\leclis'e girmeyi başarmış on 
kişiden mi kurulaca�ı el iP için düşünUl· 
mesi gerekli bir husustur. CIIP Cenel 
�1erkezinin sorun üzerinde titizlikle dur· 
dueu, aday adaylarını dikkatle inceledi. 
�i  biliniyor. örgütün süzgeci de iyi işle· 
diei takdirde sızma giiçleşecektir." 

A Li TOPUZ TEKRARLAR 

Ali Topul., "asan Pulur'a hangi kay· 
naklara b..1ğlı olduCli çok iyi bilinen [\1e
Lin Toker'i tekrarlıyor: "Diyelim se�im· 
leri kazandık. Benim talıminim tuttu \'e 
231  millet\'ekili çıkardık. Içinde de baş
ka şarkılar söyleyen ı 5 milletvekili var. 
Tam hükümet kuraca�ı.z, bir muhtıra: 
Ihikümet pro�ramında şunlar, şunhtr, 
:junlar olmazsa biz yokut.. O .laman ne 
yapacaksınız? I leri sürdıikleri şartları ka· 
bul etmenin olana�ı yok. !<abul cLmedik 
dedinjz mi, şnk isLira! Ya kurulu küçük 
partilerden birin(' girecı'k, ya diL haşka 
bir parti kuracak." 

Işte böyle: Vetoların l!crckçesi açık· 
lanıyor, "I leri sımlükleri şartları kabul 
etmenin olana�ı yok" diyor, Ali Topuz. 
Bunun anlamı çok açık: " lliz, vuadlcri· 
mizi yapmayacaRız." Metin Toker de. 
"li Topuz da, tümüyle burjuva.li çok iyi 
bilir: Sızanlar sızdıkları yerde kalır. Bu 
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BOyle diyordu yılların y,Hı,<'n � 
politikacıs! . . .  .'t( 

Ah, bır de adını a.;ık::ıva>.,ı � 
�ydık l  � 

Iyi olurdu, ama ayıp Oluıdu ).� 

yüzden "sızma" edebiyatı bile bile çıka· 
rılıyor. Anti·komünizm ile birlikte "sız· 
ma" edebiyatı ve Ali Topuz'un deyimi 
ile "ba:jka şarkılar" edebiyatı bile bile 
çıkartıhyor. CIIP, verdiei sözde vaadle· 
rin çoftunu gerçekleştiremeyece�ini bili· 
yor Bu yüzden. vaadleri sahip çıkması 
mümkün olan tutarlı ya da lutarsız de· 
mokratlar şimdiden ayıklanıyoı. 

TIirkiye Işçi Partisi ile ilgili safsatala· 
ra �eli nce. Boran·Ecevit görüşmesinden 
hemen sonra \'e CIIP'nin cevabı gelme
den one€' Thrkiye Işçi Partisi Genel Baş· 
kanı Behice ilornn, net birbiçimde, açık· 
ladı: "ller ne yoldan ve her ll(' biçimde 
olursa olsun parlamcntoya girmek, b�· 
kasının arabasına binerek orııva gitmek 
diye bir hırsınuz yoktur." Turkiye I:jçi 
Partililer, ne açık ne de dolaylı yollar
dan, başkasının arabasına binerek ya da 
başkasının fliketi ilc parlamentoya gir· 
ınel.lcr. Çıınkü Tiliki}'e I�f;'i Partililer. iş· 
�'i sınıfının ve eınekçilı'rin nncak kendi 
partisi ile sef;'imp girmeleri halind!.' işçi 
sınıfı ve dostu emekçilerin f'konomik \'l' 
politik <,'ıkarlarım sm'u ıınbiIN'eklt'rinf' 
kesinkes inanırlar. Çlınki.ı Tıirki)'ı' I�f;'i 
ParLililcr ie,,'in parti, en yıicr ulgudur. I\ır· 
kiyr Işçi Parlililt'r. sızanların sııdıkları 
yerde kalnc<IAıllI bilirlt'r. Turki)'ı' 1�(:i 
P.ırtisi. el iP'nin krııdi bullinlü�lI J�'iIJdlı 
dcınoknı.lik i�!rvlı'ri olclu�uııa inanır, 
Türkiye Işçi Partisi, kendi geli:jıııı's.inin 
yaıunda. kaygnn bir snlıh i.ızerind('�i 
el lP'yi ınüınkiiıı oldlı�lI ol(,'üde deıııok· 
ratik bir çiZ{:ide tutmaya �'alışır, 
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olan, haUI komUhemın orıyı geçmesi do-Aday adaylan Içindı miLiboııu�u dikkati çıkmıktadır Mecll,',ı, TIP ıtlketl allındi 
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de ıyı 1,ledlOI güçle,ecıktlr. Zalen örgülte .u yırfırlnl Ilk defa çıkage'. ,.,.. kaptırmamalan doO.l. 
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BAŞKA RÜZGARLAR Y E R i NE 
"BAŞ KA ŞARKıLAR" 

Ali Topuz, vetoları ve ayıklamaları, 
burjuvazinin "sızmaları" önleme gerek· 
çesine dayandtrıyor. l I asan Puluı'a şöy· 
le diyor: "Bir partinin programı vardıı. 
Bir partinin tüzü�ü vardır, bir partinin 
disiplini vardtr, kısacası bir partinin le· 
mel ilkeleri vardır. Bu parti, aday aday· 
ları m saptarken elbette bu ilkeleri göz 
önüne alacaktır. Biz, bu ilkelere ters dü· 
şf'nlerin partiye sızmalarını önlemeye 
çalıştık. Bir ölçüde de başan kazandık. 
Ama sızanlar olmuş. Bir de bakıyorsu· 
nuz adam karşımıza adayadayı diye çık· 
mış. Amacı biçim listeye �irip başka 
.şarkılar söylemek." 

işte böyle diyor, Ali Topuz. Peki bu 
aday adayları nl'reden çıkmış? Veto edi· 
lenler arasında iki  CHP milletvekili var. 
CHP'den örgüt yöneticileri var. Bir parti 
"titiz\iği" aday adaylarına ını ı,:österir, 
yoks.yoks.1 yoks. ıiyeıcrine mi'? Bunlar hakkıdil da· 
ha önce hiç bir disiplin soru,turması ya· 
pılmamış. Bu durumda Ali Topu/'un ak· 
l ı  neden sonradan başına uelmiş'! "Ii To· 
puz'u n  aklını başına kim getirmi ş? 

METiN TOKER YAZAR 

1 7  Nisan 1977 tarihli I IUrriyet'te Ue· 
tin Toker şunları vazıyor: "Ancak addY' 
ların tesbiti bu sefer CIIP için de çok 
dikkat isteyen bir sorun halindedir, çün· 

- RI1 ne onu �r.vlpv .. ,.. .. ı ... .. ,.. .. ı ... .. ıı. 

deki aday adayı arasında gerçek partisi 
CHP deeil de TIP olan, haLta komünist 
partisi kanunlaşsa hemen oraya geçmesi 
dog-al olan çok kimse vardır. ,\day aday· 
ları içinde militan öRıetmenlerin çoklu
ğu dikkati çekmektedir. Bir Tti> grubu· 
nun Meclis'te, TİP etiketi altında seçim 
kazanmış on kişiden mi, yoksa 'Tnıva 
Alı' içinde l\leclis'e girmeyi başarmış on 
kişiden mi kurulaca�ı el iP için düşünUl· 
mesi gerekli bir husustur. CIIP Cenel 
�1erkezinin sorun üzerinde titizlikle dur· 
dueu, aday adaylarını dikkatle inceledi. 
�i  biliniyor. örgütün süzgeci de iyi işle· 
diei takdirde sızma giiçleşecektir." giiçleşecektir." gi

A Li TOPUZ TEKRARLAR 

Ali Topul., "asan Pulur'a hangi kay· 
naklara b..1ğlı b..1ğlı b.. olduCli çok iyi bilinen [\1e
Lin Toker'i tekrarlıyor: "Diyelim se�im· 
leri kazandık. Benim talıminim tuttu \'e 
231  231  millet\'ekili çıkardık. Içinde de baş
ka şarkılar söyleyen ı 5 milletvekili var. 
Tam hükümet kuraca�ı.z, bir muhtıra: 
Ihikümet pro�ramında şunlar, şunhtr, 
:junlar olmazsa biz yokut.. O .laman ne 
yapacaksınız? I leri sürdıiksürdıiksürdı leri şartları ka· 
bul etmenin etmenin etmen olana�ı yok. !<abul cLmedik 
dedinjz mi, şnk isLira! Ya kurulu küçük 
partilerden birin(' girecı'k, ya diL haşka 
bir parti kuracak." 

Işte böyle: Vetoların l!crckçesi açık· 
lanıyor, "I leri sımlükleri şartları kabul 
etmenin olana�ı yok" diyor, Ali Topuz. 
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ka çok ciddi bır ı,tlr 'le 
sadıce pOlitikaCılar yapar. 
len ıenbllle Inilip polıtıka 
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BOyle diyordu yılların 
politikacıs! . . .  

Ah, bır de adını a.;ık::ıva>.,ı 
�ydık l  

Iyi olurdu, ama ayıp 

yüzden "sızma" edebiyatı 
rılıyor. Anti·komünizm 
ma" edebiyatı ve Ali 
ile "ba:jka şarkılar" 
çıkartıhyor. CIIP, verdiei 
rin çoftunu gerçekleş
yor Bu yüzden. vaadleri 
mümkün olan tutarlı 
mokratlar şimdiden ayık

TIirkiye Işçi Partisi 
ra �eli nce. Boran·Ecevit 
hemen sonra \'e CIIP'nin 
den one€' Thrkiye Işçi 
kanı Behice ilornn, net 
ladı: "ller ne yoldan 
olursa olsun parlamcntoya 
kasının arabasına binerek 
diye bir hırsınuz yoktur." 
Partililer, ne açık ne 
dan, başkasının arabasına 
başkasının fliketi ilc 
ınel.lcr. Çıınkü Tiliki}'e 
�'i sınıfının ve eınekçi
partisi ile sef;'imp girmeleri 
sınıfı ve dostu emekçilerin 
politik <,'ıkarlarım 
kesinkes inanırlar. Çlınki.ı 
ParLililcr ie,,'in ie,,'in ie,, parti, en 
kiyr Işçi Parlililt'r. 
yerde kalnc<IAıllI bilirlt'r. 
P.ırtisi. el iP'nin krııdi 
dcınoknı.lik i�!rvlı'ri 
Türkiye Işçi Partisi, 
yaıunda. kaygnn bir 
el lP'yi ınüınkiiıkiiıki ı oldlı�lI 



yarını bugünde 
"SOSYALISTLER ıÇIN PARLAMENTER FAALIYET. YANI ULUSAL FORUMDA 

YAPILAN KONUŞMALAR. YASAMA ORGANINDAKI POLITIK MüCADELELER. 
EGEMEN sıNıFLARıN SÖZCüLERI ILE GIRIŞILEN POLEMIKLER, SINIF EGITI· 

MININ VE KITLELERIN HAREKETE GEÇIRILMESININ ARAÇLARlDIR. BIZ 
PARLAMENTOYA KURU AKADEMIK TARTIŞMALAR YAPMAK ıÇIN GIRMIYO· 

RUZ. BIZ. PARTIMIZIN TALEP VE ÖNERILERINI SERGILEMEK. POLITIK MEVZI· 

LERiNI SAVUNMAK. DüŞMANLARıNı AÇIGA ÇıKARMAK. HALKTAN YANA ÖN· 

LEM VE GIRIŞIMLERI ÖNERMEK VE SOSYALISTLERIN PROGRAM VE HEDEF· 

LERINI AÇıKLAMAK ıÇIN PARLAMENTOYA GIRIYORUZ." 

JAGANNATH SIRKAR. HINDISTAN KOMVNlsTPARTISI 
BIHAR DEVLET KONSEYI SEKRETERI 

VE MERKEZ YVRVTME KURULU VYESI 

Seçimler yaklaştıkça açıklık artıyor. Türkiye'de 
ilerici, demokrat ve sosyalist kesim çevresinde yara· 
tılmak istenen sis perdesi aralanıyor. Gerçekler, daha 
açık biçimde gösterilebiliyor. Daha açık biçimde kav· 
ranabiliyor. 'i 

Özellikle son aylardaki gelişmelere dikkat etmek 
gerekli. Demokratların ve sosyalistlerin çevresinde 
yaratılmak istenen bu sis perdesinin başlıca iki yönü 
var. Birincisi, CHP'nin önümüzdeki genel seçimler so
nucunda "tek başına iktidar olacağı" inancının yayıı' 
ması ile ilgili. CHP basınının hızlı kalemleri ile bazı 
araştırma firmaları. aylardır bu işle uğraşıyorlar. 

Sis perdesinin ikinci yönü ise, seçimlere katılma 
hakkını kazanan Türkiye işçi Partisi'nin tutumu ile 
ilgili. Hızlı kuliscHer iki söylentiyi, iki yakıştırmayı 
bilinçli bir şekilde bir arada yaydılar: Birincisi, "oyla· 
rın bölünmesi ve demokrasiye ihanet"temasl. ikincisi 
ise daha "mültefit" bir görünüme sahip: TIp son anda 
seçimlere katılmaktan vaz geçecek ... 

"SINSI PROPAGANDA" 

Sis perdesinin aralanmasıyla birlikte, bilinen 
niyet daha açık ortaya çıktı: Sosyalistlerin seçim ça
!ışmalarındaki etkinliklerini kırmak ve sosyalizme 
yönelik oyların bir bölümünü 1977 Haziran'ında gas· 
betmek. Oyun, bu amaca yöneliktL 

Ama oyunun bozulması da çabuk oldu. Türkiye 
işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, önceki haf· 
ta sonunda verdiği bir demeçte, "Türkiye işçi Partisi' 
nin son anda seçimlerden çekileceği şeklinde yürütü· 
len sinsi propaganda"yı kesinlikle yalanladı. Türkiye 
Işçi Panisi'nin, sosyalizmin, seçimlerde yer alacağını 
tekrarladı. Boran, Türkiye Işçi Partisi 'nin seçimlere 
katılmaması için ileri sürülen "oyların bölünmemesi" 
gerekçesinin "işçi sınıfı ve emekçi halkı şaşırtmaya, 
kafaları bulandırmaya ve böylece TIP'in oylarını baş· 
ka tarafa akltmaya yönelik bir oyun'" olduğunu da 
sözlerine ekledi. 

üçlü oyunun bir yanındaki sis perdesi böylece 
kesinlikle ortadan kalktı. 

Bir de "seçim tahminleri" var. Kamuoyuna yayı
lan seçim tahminleri, elbette CHP'nin liderine ve çev· 
resindekilere moral verme amacını taşımıyor. Iyini· 
yetli bazı tahminlerin dışında, rakamların CHP lehi· 
ne 226'ya doğru bilinçli olarak zorlandığı, açık bir 
gerekçe olarak ortaya çıkıyor. 

Ancak CHP'nin tek başına iktidar olacağı raka· 
mın, 226'nın çok da ötesine zorlanmadığına dikkat 
etmek gerekiyor. Arada, nazik bir "marj" var. Bu 
"marj"ın konma gerekçesi de şu: CHP tek başına ikti
dar adayı. Ama bir kaç milletvekili kaybı "herşeyi" 
degiştirebilir. 

Oyunun bir bölümü de burada ortaya çıkıyor. 
Yayılan söylentiler ve çeşitli "araştırmalar", CHP'ye 

değil de sosyalistıere gidecek oylara "ihanet" damga
sını vurabilmek için böyle bir "marj" koyuyor, Daha 
da açığı şu : "Tip';" alacağı oylar ve çıkaracağı bir 
kaç milletvekili CHP'ne ve 'dolayısıyla demokrasiye' 
pahalıya oturacak." 

BURJUVAZININ YüZ YILLIK OYUNU 

Bunları "iyiniyet"le söyleyenler var. ıyiniyetliler 
için söylenecekler de var. Ancak, daha önce bir başka 
gerçeğe işaret etmek gerekiyor. 

Yukarıda sözü edilen "gerekçe", ne yeni, ne de 
Türkiye'ye özgü. Bu "gerekçe" burjuvazinin, dünya
nın her yerinde "inandırıcı" kılığa 'sokmak için elin
den geleni yaptığı bir "gerekçe". 

Yeni değiL. Daha ı S80' lerde Engels işaret ediyor· 
du:Biri "ilerici" imaja sahip olan iki büyük partili de· 
mokrasiler, burjuvazi için büyük kolaylık sağlıyor. Bu 
kolaylık şöyle işliyor: " I lerici" imajlı partiye verilme· 
yen her oy, gerici partiye verilmiş "ihanet oyu" ya da 
"boş oy" sayılıyor. Böyle gösteriliyor. Böyle gösteril· 
mesi için de özel bir özen gösteriliyor. 

Bu kolaylığın uzun yıllardır burjuvazinin elinin 
altında bulunduğu Ingiltere'de, fabrikalarda, işyerle· 
rinde önemli bir etkinliğe sahip olan Konünistler, par· 
lamentoda temsil edilemiyorlar. Gerekçe i yine aynı. 
Komünistlere verirsek, Işçi Partisi'nin ' oyu bölünür, 
"Tori"ler gelir, bu da çok kötü olur. 

Ancak, bu gerekçenin Türkiye'de kökleşme şansı 
yok. Nedenlerden biri şu: Türkiye'de bir 1965 . 69 
dönemi var. Bu dönem, çok açık olarak bir gerçeği 
ortaya koydu: Sayıları ne olursa olsun, sosyalistlerin 
parlamentoda yer alması Türkiye'de bir çok şeyi kö
künden değiştirdi. TIp, 1965 - 69 döneminde, burjuva 
iktidarlarına karşı gerek demokrasi, gerekse sosyalizm 
adına kimsenin yapamadığı muhalefeti yaptı. Kimse· 
nin üzerine gidemediği gerçeklerin üzerine, sosyalist· 
ler gitti. ' 1965 - 691  dönemi unutulmadı. Unutturul· 
mak istendi. 

Bu çok açık olarak biliniyor. Çok açık olarak bi· 
lindiği için burjuvazinin ve onun hizmetindekilerin en 
çok unuttunnaya çalıştığı olgulardan biri TIP'in 
1965 . 69 döneminde parlamento içindeki varlığı ve 
etkinliği oluyor. Sosyalistlerin geçmişte parlamento 
içindeki etkinliği tartışılamadığı için, "oyların bölün
mesi" gerekçesi Ingiltere'deki gibi "kalıcı" bir gerek· 
çe olarak ileri sikülemiyor. "Yalnızca bu seçimlere 
mahsus" olmak üzere ileri sürülüyor. 1981 'de "işler 
değişecek" ekiyle birlikte. 

TAHMINLER DEGlşlYOR MU? 

Türkiye'de iyiniyetli bir çok ilerici, demok· 
rat ve sosyalist var. Önümüzdeki seçimlere ve bu se· 
çimlerde sosyalistlerin tutumlarına ilişkin olarak bu 

METIN 

kesimin dikkatli olması gereken birçok nokta bulu
nuyor. 

Birincisi yaratılan sis perdesinin dajıtılmu ile
ilgili. TIp Genel Başkanı, sis perdesinin bir yanını ..... 
tadan kaldırdı. TIP'in kesinlikle seçimlerde yer atK. 
ğını tekrarladı. Şimdi, sosyalist almaşık, çok data a.

çık ve çok daha net bir biçimde ortada. 
I kincisi, "CHP'nin tek başına iktidar olacalt! 

imajının belirli bir " marj" konank yayılmu ile il'" 
Bu imajla ilgili gerçekler de yav.ış yavaş ortay.ı ç*'
maya başladı. CHP 'nin tek başına iktidar ol.ıc.ıiına 
inananların sayısının, bu imajı yaymaya çalıpnlım 
sayısından daha az olduğu somut örnekleri ile serp. 
lendi. Özellikle geçtiğimiz bir iki hafta içinde. � 
ğimiz bir iki hafta içinde CHP vetolar dolay� 
ilerici basında hiç bir dönem uğramadığı eleştiri'" 
uğradı. Burjuvazinin önde gelen temsilcileri t2rafD. 
dan öteden beri ileri sürülen "hiç bir paninin tek bat. 
na çoğunluğu sağlayamayacağı" görüJÜ, ilk kez .. 
haftalarda bazı ilerici yazarlar tarafından dı beniift.. 
sendi. Bir örnek: 

"Tüm dünyanın demokratik ülkelerinde bugiini 
kadar yapılan seçim sonuçlarının, bir partinin bir 
seçimden ötekine seçmen oylarının yüzde S, yüzde6' 
sımian fazlasını kendi oylarına katamadığını gösteri.. 
yor. Başarısız ve beceriksiz iktidarların elinde, ülkeniD 
büyük buhranh günler yaşadığı ülkelerde bile bu oran 
fazla değişmiyor. 

"Bu durumda, önümüzdeki seçimlerde bir parti.. 
nin tek başına iktidar olma olasılığı çok az ..... (AIJf 
Kuran, Seçim Terazisi, 26.Nisan.1977, Vatan) 

TEMEL SORUN NEREDE 

Ilerici yazarların söylediklerine bir örnek. bu. NA
cak, sosyalistlerin görüleri konusunda dı çok net 
mak, hiç bir yanlış anlamay.ı meydan vermemek 
kiyor. 

Sosyalistlerin söyledikleri, belirli bir irn.ı;ın 
list mücadeleyi ve onun seçimlere yansıyan Yilnını . 
gelıemek üzere piyasaya sürülmesiyle ilgili. V""
sosyalistlerin, "CHP'nin tek başına iktidara geıen. 
mesinden" kazanacakları hiç bir şey yok. Alabildllt 
ne gerici burjuva partileriyle kıyaslandığında, SOS)Ia't 
listler CHP'nin tek başına iktidara gelmesi almaşt
karşı kayıtsız değiller. Kayıtsız olamazlar. 

Sosyalistler yalnızca, "tek başına iktidar" olull .. 
ğının sosyalist çalışmaya set çekecek ve sosyalizmin 
seçimlerdeki etkinliğini köreitecek bir araç olarak 
kullanılmasına karşılar. Sosyalistler, "bir CHP iktidat 
rına" değil, "CHP iktidarının sosyalistler tarafından 
engelleneceği" görüşüne karşılar. Çünküböyle bir " 
rüşün geçerli hiç bir yanı yok. Böyle bir görüşün ya)., 
nızca sosyalizm değil, demokrasi mücadelesi için .. 
zararlı bir görüş olduğuna hiç kuşku yok. 

Bir başka hatırlatma daha gerekli. CHP'nin teli 
başına iktidara gelme olasılığının gerçekten büyük ol, 
duğunu düşünelim. Nisbeten ilerici bir partinin tek 
başına iktidar olma olasılığı, sosyalistlerin seçiml. 
konusundaki tavrını hiç bir zaman tek başına belirle
mez. Bu nedenle sosyalistlerin, bağımsız panileri le 
seçimlere katılmaları"ı diğer burjuva partilerinin bu 
seçimlerde alacağı muhtemel sonuçlara bajlam.ık biJ. 
yük bir yanırgı olur. 

Peki neyebağlı? Sosyalistler, seçimler Iw$ısın*· 
ki tavırlarını nasıl ve hangi kıstasları göz önüne alarak 
belirliyorlar? üzerinde en çok durulması gereken k0-
nulardan biri, bu. Çünkü bütün tartışmanın özU tx.. 
ilişkin. 

GERÇEKLERI. SOSYALIST HAREKET GöROıt 

Sorunların açıklıkla tartışılabilmesi ve ... çcılcJııt. 
rin ortaya çıkabilmesi için bazı temel gerçel".,. .. 

demokrat ve sosyalist kesim çevresinde yara· 
sis perdesi aralanıyor. Gerçekler, daha 

gösterilebiliyor. Daha açık biçimde kav· 
'i 

son aylardaki gelişmelere dikkat etmek 
gerekli. Demokratların ve sosyalistlerin çevresinde 

istenen bu sis perdesinin başlıca iki yönü 
CHP'nin önümüzdeki genel seçimler so
başına iktidar olacağı" inancının yayıı' 
CHP basınının hızlı kalemleri ile bazı 

firmaları. aylardır bu işle uğraşıyorlar. 
nin ikinci yönü ise, seçimlere katılma 

kazanan Türkiye işçi Partisi'nin tutumu ile 
kuliscHer iki söylentiyi, iki yakıştırmayı 

şekilde bir arada yaydılar: Birincisi, "oyla· 
ve demokrasiye ihanet"temasl. ikincisi 

"mültefit" bir görünüme sahip: TIp son anda 
katılmaktan vaz geçecek ... 

"SINSI PROPAGANDA" 

perdesinin aralanmasıyla birlikte, bilinen 
açık ortaya çıktı: Sosyalistlerin seçim ça

etkinliklerini kırmak ve sosyalizme 
bir bölümünü 1977 Haziran'ında gas· 

bu amaca yöneliktL 
oyunun bozulması da çabuk oldu. Türkiye 

Genel Başkanı Behice Boran, önceki haf· 
verdiği bir demeçte, "Türkiye işçi Partisi' 

seçimlerden çekileceği şeklinde yürütü· 
propaganda"yı kesinlikle yalanladı. Türkiye 

Panisi'nin, sosyalizmin, seçimlerde yer alacağını 
Boran, Türkiye Işçi Partisi 'nin seçimlere 

için ileri sürülen "oyların bölünmemesi" 
"işçi sınıfı ve emekçi halkı şaşırtmaya, 

bulandırmaya ve böylece TIP'in oylarını baş· 
akltmaya yönelik bir oyun'" oyun'" olduğunu da 

ekledi. 
oyunun bir yanındaki sis perdesi böylece 
ortadan kalktı. 

"seçim tahminleri" var. Kamuoyuna yayı
tahminleri, elbette CHP'nin liderine ve çev· 

moral verme amacını taşımıyor. Iyini· 
tahminlerin dışında, rakamların CHP lehi· 
doğru bilinçli olarak zorlandığı, açık bir 

gerekçe olarak ortaya çıkıyor. 
CHP'nin tek başına iktidar olacağı raka· 

çok da ötesine zorlanmadığına dikkat 
ekiyor. Arada, nazik bir "marj" var. Bu 

konma gerekçesi de şu: CHP tek başına ikti
Ama bir kaç milletvekili kaybı "herşeyi" 

sını vurabilmek için böyle bir "marj" koyuyor, Daha 
da açığı şu : "Tip';" alacağalacağı oylar ve çıkaracağı bir 
kaç milletvekili CHP'ne ve 'dolayısıyla demokrasiye' 
pahalıya oturacak." 

BURJUVAZININ YüZ YILLIK OYUNU 

Bunları "iyiniyet"le söyleyenler var. ıyiniyetliler 
için söylenecekler de var. Ancak, daha önce bir başka 
gerçeğe işaret etmek gerekiyor. 

Yukarıda sözü edilen "gerekçe", ne yeni, ne de 
Türkiye'ye özgü. Bu "gerekçe" burjuvazinin, dünya
nın her yerinde "inandırıcı" kılığa 'sokmak için elin
den geleni yaptığı bir "gerekçe". 

Yeni değiL. Daha ı S80' lerde Engels işaret ediyor· 
du:Biri "ilerici" imaja sahip olan iki büyük partili de· 
mokrasiler, burjuvazi için büyük kolaylık sağlıyor. Bu 
kolaylık şöyle işliyor: " I" I lerici" imajlı partiye verilme· 
yen her oy, gerici partiye verilmiş "ihanet oyu" ya da 
"boş oy" sayılıyor. Böyle gösteriliyor. Böyle gösteril· 
mesi için de özel bir özen gösteriliyor. 

Bu kolaylığın uzun yıllardır burjuvazinin elinin 
altında bulunduğu Ingiltere'de, fabrikalarda, işyerle· 
rinde önemli bir etkinliğe sahip olan Konünistler, par· 
lamentoda temsil edilemiyorlar. Gerekçe i yine aynı. 
Komünistlere verirsek, Işçi Partisi'nin ' oyu bölünür, 
"Tori"ler gelir, bu da çok kötü olur. 

Ancak, bu gerekçenin Türkiye'de kökleşme şansı 
yok. Nedenlerden biri şu: Türkiye'de bir 1965 . 69 
dönemi var. Bu dönem, çok açık olarak bir gerçeği 
ortaya koydu: Sayıları ne olursa olsun, sosyalistlerin 
parlamentoda yer alması Türkiye'de bir çok şeyi kö
künden değiştirdi. TIp, 1965 - 69 döneminde, burjuva 
iktidarlarına karşı gerek demokrasi, gerekse sosyalizm 
adına kimsenin yapamadığı muhalefeti yaptı. Kimse· 
nin üzerine gidemediği gerçeklerin üzerine, sosyalist· 
ler gitti. ' 1965 - 691  dönemi unutulmadı. Unutturul· 
mak istendi. 

Bu çok açık olarak biliniyor. Çok açık olarak bi· 
lindiği için burjuvazinin ve onun hizmetindekilerin en 
çok unuttunnaya çalıştığı olgulardan biri TIP'in 
1965 . 69 döneminde parlamento içindeki varlığı ve 
etkinliği oluyor. Sosyalistlerin geçmişte parlamento 
içindeki etkinliği tartışılamadığı için, "oyların bölün
mesi" gerekçesi Ingiltere'deki gibi "kalıcı" bir gerek· 
çe olarak ileri sikülemiyor. "Yalnızca bu seçimlere 
mahsus" olmak üzere ileri sürülüyor. 1981 'de "işler 
değişecek" ekiyle birlikte. 

TAHMINLER DEGlşlYOR MU? 

Türkiye'de iyiniyetli bir çok ilerici, demok· 

sendi. Bir örnek: 
"Tüm dünyanın 

kadar yapılan 
seçimden ötekine 
sımian fazlasını 
yor. Başarısız ve 
büyük buhranh 
fazla değişmiyor. 

"Bu durumda, 
nin tek başına 
Kuran, Seçim Terazisi, 

TEMEL 

Ilerici yazarl
cak, sosyalistlerin görüleri 
mak, hiç bir yanlış 
kiyor. 

Sosyalistlerin 
list mücadeleyi ve 
gelıemek üzere 
sosyalistlerin, "CHP'nin 
mesinden" kazanacakları 
ne gerici burjuva 
listler CHP'nin tek başına iktidara gelmesi 
karşı kayıtsız değiller. 

Sosyalistler 
ğının sosyalist çalışmaya 
seçimlerdeki etkinliğ
kullanılmasına karşılar. 
rına" değil, "CHP 
engelleneceği" görüşüne 
rüşün geçerli hiç 
nızca sosyalizm 
zararlı bir görüş 

Bir başka hatırlatma 
başına iktidara gelme 
duğunu düşünelim. 
başına iktidar olma 
konusundaki tavrını 
mez. Bu nedenle 
seçimlere katılmaları"ı 
seçimlerde alacağ
yük bir yanırgı olur. 

Peki neyebağlı? 
ki tavırlarını nasıl 
belirliyorlar? üzerinde 
nulardan biri, bu. 
ilişkin. 

GERÇEKLERI. 



urmak icin ... 
HAOCLU 

en baştan kabul etmek gerekiyor. 8u gerçeklerden il. 
ki şu; özellikle 20. yüzyılın bu döneminde dünü, bu
günü ve yarını ile gerçekleri baştan sona tutarlı bir 
biçimde görebilenler, yalnızca sosyalistler. Çünkü ger
çeklerin bu biçimde ve bu kapsamda kavranabilmesini 
sajlayan bir başka bilim yok. Yalnızca bilimsel sosya
lizm var. 

Buna bağlı olan ikinci bir gerçek daha var: Işçi 
sınıfının bilimsel sosyalist partisi olmadan, bilimsel 
sosyalizmin aydınlatıedığından yararlanılamaz. Bugün 
ve yarın ne yapılacağını, ancak bilimsel sosyalizm ile 
bilimsel sosyalist partinin bütünleşmesi gösterebilir. 
�ek bu bütünleşme"i" gerekse bu bütünleşme sonu· 
cunda omya çıkan doğrultunun ve çizilen perspekti· 
fin dışında btarak doğruları görebilmek ve gösterebil. 
mek mümkün değil. Hiç bir zaman, hiç bir yerde de 
mümkün olmadı. 

Sosyalistler, kimseye üstten bakmıyorlar. fetva. 
venniyorlar. Yalnızca, yukarıda sözü edilen bütünlüğü 
sağlaymildikleri için bugünden yarına yönelik belirli 
ve somut bir perspektife sahipler. Sosyalistler, bu bü. 
tünlüiÜl1 ve bu bütünlükle oluşan perspektifin dışında 
düşünenler olabileceğini kabul ederler. Onlarla tartı· 
şırlar. Ancoık kendi doğrultularından ödün vermezler. 
O uman bilimsel sosyalist hareketin "bağımsızlığın
dan" söz edilemez. 

"SüREÇ"E BOYUN EGMEK 

O holde, "rtışmak gerek. 
Türkiye'de bugün gündemde olan tartışma da 

yeni bir tartışma değiL. Sorun, yıllar önce tartışıldı. 
Yıllardır da tartışıhyor. 

Tartışmanın özü şu: Sosyalist hareket mevcut ko
şulların esiri olup, bu koşulların peşinden mi gidecek, 
yoksa kendi bağımsız gelişme perspektifi icinde, 
mellC"t IIo,,,lIa" zorlayarak ve bir iUt aşamaya aıçra· 
yara" mı giiçlenecek? Dün ve bugün, dünyada ve Tür
kiye'de, her türlü sağ sapmanın özünde bu soruya veri· 
len cevap yatıyor. Sosyalist hareket her zaman me\l
cut koşul ve olanakları zorlayarak \Le aşarak bir üst 
gelişme aşamasına çıkabilir. Sosyalist hareketin tak
tikleri de bu zorlama ve aşma perspektifine göre belir
lenir:Bunu yapmayan hareket, hareket olmaz. Fikir 
klubü olarok kahr. Klüp olanı< kalanlar Oltlda. Fikir 
kulübü olarak kalmayanlar da ortada. Türkiye Işçi 
Partisi, gelişme perspektifi içinde, elindeki olanakları 
ve önündeki koşulları zorlayarak gelişti, sürekli olarak 
daha üst asamalara erişti. 

Dünyanın her yerinde böyle oldu. Ünlü Bolşevik· 
Menşevik bölünmesinin kökeninde de bu var. Lenin' 
den bir alıntı. lenin Menşevik Raboçeye Dyelo'da 
yer alan bir makaleyi eleştiriyor: 

"Makalede, taktiklerin bir plan ya da bir süreç o
lank ele alınması konusunda yapılan ünlü ayırımı ele 
alalım. Yazar, 'taktiklerin bir plan olarak' ele alınma· 
Sını devril'!'lCi Marksizmin temel ilkesine aykırı görü
yor. Yazan göre, taktiklerden ancak bir 'süreç olarak 
söz edilebilir. Bu, partinin görevlerinin ancak partinin 
gelişmesiyle artması anlamına gelir ... 

"Bence bu, Raboçaya Mysıl'ın o mahut ve dar 
Bernsteinc; görüşüne dönüş demektir. Bu görüşe göre, 
ancak o anda mümkün olan mücadele verilmelidir; ve 
o anda mümkün olan mücadele de o anda 5Ürmekte 
olan mücadeledir. Bizce Marksizmin çarpıtılması işte 
böyle gelişiyor. Oysa Genovil kararları, politik ajitas· 
yonageçişte hiç bir aşamanın gerekli olmadığını vur
gulamakt>.dlr." (Yurt Dışındaki RSDlp örgütlerinin 
"Birlik" Konfennsında Yapılan Konuşma'dan, 1901, 
CollecU<! Work. cilt:5 •. 228) 

KUYRUKÇULUK VE GEREKÇELERI 

Tilrihin her döneminde, sosYillist mlicadelenin 

, 

verildiği her yerde ortaya çıkan "kuyrukçuluğun" 
temelinde ne olduğu burada açıkçil görülüyor. Kuy
rukçuluğun özünde, "kendiliğindenliğe boyun eğme" 
var. Kuyrukçuluğun özünde, bazı sosyalist görevlerin, 
bu arada sosyalist ajitasyonun ilncak "bir süreç sonu
cunda" ve "günü geldiğinde" yapılmak üzere ertelen· 
mesi var. Kuyrukçuluğun özünde, sosyalist hareketin 
kendi balım.ız gelişme perspektifi içinde, bu geliş· 
meye uygun taktikleri hazırlaması gereğinin kilvrana
mamilSI var. 

Kuyrukçuluk, ıaman zaman pek " inandırıcı" ge· 
rekçelere de sahip oldu. Bu nedenle dikkatli ormak 
gerekiyor. Sosyalistler bu nedenle sosyalist hareketin 
gelişme perspektifi çerçevesinde aldıkları kanrları ka
ralamak isteyenlere karşı mücadeleci, uyarıcı ve ikna 
edici olmak zorundalar. Mücadele etmek ve uyannakı 
demokratlan ve parti dışındaki sosyalistlere saygısız 
olmak demek değil. Saygısıılık, sosyalistler tarafından 
yapılmıyor. Başkaları tanfından sosyalistıere karşı 
yapılıyor. "Türkiye Işçi Partisi'nin son anda seçimlere 
girmeyeceği" şeklindeki karalamayı, burjuva partileri 
ile birlikte kendine "sosyalist" adını takan bazı kuru· 
luşlar yapıyor. Kendileri hiç bir zaman ciddi bir iş ya· 
pamadıkları için, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
için alınmış önemli bir kararı bir "manevra" ya da "o
yun" olarak göstennek istiyorlar. 

Sosyalist hareket, mücadele ederek, uY3nrak ve 
ikna ederek kendi yolunda ilerliyor. 

YARIN BUGüNDEN KURULUR 

Sosyalist hareket, Türkiye'de kendi gelişme pers
pektifi içinde çok önemli bir kanr almış durumda. 
Sosyalist hareket, bu kararıyla ve sonuçlarıyla nitel 
olarak daha Ust bir aşamaya tırmanacağını biliyor. 
Kanrını dil bu bilinçle verdi. 

Ancak, sosyalist hareket için en önemlisi, bugü
nli'l zorunlu ı;ıörevlerini, yarının hedefleri ile tam bır 
bütünlUk içinde görebilmek ve aradilki bilğları kurabiı· 

mek. GünimüzÜn sosyalist harekete yiikledill "II gö
revlerden biri şöyle ifade edilebilir: 

"Politik kızlŞI'N .dönemlerinde, genel politik aji· 
tuyon görevi özellikle zorunludur. Hiç bir UITW1 u· 
nutmamalıyız ki proletaryil, politik gelişmelerin çok 
yoğunlaştığı bir yıl içinde, politik yaşamın Ykin ol· 
duğu birkaç yılda kazandığından doho çok devrimci 
eğitim kazanabilir. Yukarıda sözünü eniğimiz sosya· 
Iistlerin, politik ajitasyonun kapsam ve içeriğini ii,.".. 

lama yolundilki bilinçli ya dil bilinçsiz eiilimleri bu 
dönemde özellikle zararlıdır." (V.I.Lenin, Politik 
Ajitasyon ve "Sınıfsal Görüş Açısı", Collecled Works, 
cilt: S s: 340) 

"Parti ve "hareket" kavramlilrı burada netleşiyor 
Güncel hedeflerle gelişme perspektifinin yarınki he
defleri arasındaki bütünlüğün kurulmil zorunluluğu da 
bunda ortaya çıkıyor. 

Politik gelişmelerin yoğunluk kazandı!ı dönem
lerde, " politik kızışma" dönemlerinde sosyalist iljibS· 
yonun daha büyük bir önem kazandığını, kendini da· 
yanığını pek çok kişi bilebilir. Ancak bu zorunlulu
ğun kavranması kendi bilşına yeterli değiL. Gerekli 
olan, mevcut somut zorunluluklilrı, geleceğe yönelik 
yine somut bir hedefle bütünleyebilmek. Bu, yalnızca 
sosyalist hareketin işi. Bu gücü ve Yilr.Jtıcllığl yalmzca 
bilimsel soSYillizmi örgüt pratiği ile bütünleyen sosya· 
list hareket gösterebilir. Türkiye Işçi Panisi'nin se
çimlere katılma kararını ve "Sosyalizm Bayrağını 
Meclise' Dikelim" hedefini de bu çerçeve içinde gör· 
mek gerekiyor. 

Bugün sosyalizm yeniden seçimlerde. 
Yarın sosyalizmin bayrağı meclise dikilecek. 
Bugün sosyalizm, nbrikalar, işyerleri ve tarlalu 

aracılığı ile seçimlere damgasını vuruyor; seçimler a· 
racılığı ile fabrikalara, işyerlerine ve tarlalan yansı· 
yor. j 

Yarın, nbrikalardiln, işyerlerinden ve tarlalaJ-.. 
dm meclise damgasını vuracak. Ve meclisten de tek· 
rar nbrikılara, işyerlerine ve tarlalan yansıyacU.. 

Yarın bugUnden kurulur. 
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verildiği verildiği her yerde ortaya çıkan "kuyrukçuluğun" 
temelinde temelinde ne olduğu burada açıkçil görülüyor. Kuy
rukçuluğun özünde, "kendiliğindenliğe boyun eğme" 
var. Kuyrukçuluğun özünde, bazı sosyalist görevlerin, 
bu arada sosyalist ajitasyonun ilncak "bir süreç sonu
cunda" ve "günü geldiğinde" yapılmak üzere ertelen· 
mesi var. Kuyrukçuluğun özünde, sosyalist hareketin 
kendi balım.ız gelişme perspektifi içinde, bu geliş· 
meye uygun taktikleri hazırlaması gereğinin kilvrana
mamilSI var. 

Kuyrukçuluk, ıaman zaman pek " inandırıcı" ge· 
rekçelere de sahip oldu. Bu nedenle dikkatli ormak 
gerekiyor. Sosyalistler bu nedenle sosyalist hareketin 
gelişme perspektifi çerçevesinde aldıkları kanrları ka
ralamak isteyenlere karşı mücadeleci, uyarıcı ve ikna 
edici olmak zorundalar. Mücadele etmek ve uyannakı 
demokratlan ve parti dışındaki sosyalistlere saygısız 
olmak demek değil. Saygısıılık, sosyalistler tarafından 
yapılmıyor. Başkaları tanfından sosyalistıere karşı 
yapılıyor. "Türkiye Işçi Partisi'nin son anda seçimlere 
girmeyeceği" şeklindeki karalamayı, burjuva partileri 
ile birlikte kendine "sosyalist" adını takan bazı kuru· 
luşlar yapıyor. Kendileri hiç bir zaman ciddi bir iş ya· 
pamadıkları için, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
için alınmış önemli bir kararı bir "manevra" ya da "o
yun" olarak göstennek istiyorlar. 

Sosyalist Sosyalist hareket, mücadele ederek, uY3nrak ve 
ikna ederek kendi yolunda ilerliyor. 

YARIN BUGüNDEN KURULUR 

Sosyalist hareket, Türkiye'de kendi gelişme pers
pektifi içinde çok önemli bir kanr almış durumda. 
Sosyalist hareket, bu kararıyla ve sonuçlarıyla nitel 
olarak daha Ust bir aşamaya tırmanacağını biliyor. 
Kanrını dil bu bilinçle verdi. verdi. ver

Ancak, sosyalist hareket için en önemlisi, bugü

mek. GünimüzÜn sosyalist harekete yiikledill 
revlerden biri şöyle ifade edilebilir: 

"Politik kızlŞI'N .dönemlerinde, genel 
tuyon görevi özellikle zorunludur. Hiç 
nutmamalıyız ki proletaryil, politik gelişmelerin 
yoğunlaştığı bir yıl içinde, politik içinde, politik yaşamın 
duğu birkaç yılda kazandığından doho 
eğitim kazanabilir. Yukarıda sözünü eniğimiz 
Iistlerin, politik ajitasyonun kapsam ve 
lama yolundilki bilinçli ya dil bilinçsiz 
dönemde özellikle zararlıdır." (V.I.
Ajitasyon ve "Sınıfsal Görüş Açısı", Collecled 
cilt: S s: 340) 

"Parti ve "hareket" kavramlilrı burada netleşiyor 
Güncel hedeflerle gelişme perspektifinin 
defleri arasındaki bütünlüğün kurulmil 
bunda ortaya çıkıyor. 

Politik gelişmelerin yoğunluk kaza
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yonun daha büyük bir önem kazandığını, 
yanığını pek çok kişi bilebilir. Ancak 
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olan, mevcut somut zorunluluklilrı, geleceğe 
yine somut bir hedefle bütünleyebilmek. 
sosyalist hareketin işi. Bu gücü ve Yilr.Jtıcllığl 
bilimsel soSYillizmi örgüt pratiği ile bütünleyen 
list hareket gösterebilir. Türkiye Işçi 
çimlere katılma kararını ve "Sosyalizm 
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Yarın sosyalizmin bayrağı meclise 
Bugün sosyalizm, nbrikalar, işyerleri 

aracılığı ile seçimlere damgasını vuruyor; 
racılığı ile fabrikalara, işyerlerine ve tarlalan 
yor. j 

Yarın, nbrikalardiln, işyerlerinden 
dm meclise damgasını vuracak. Ve meclisten 



ECZACıBAŞı' NDA GREV: 

SÖMÜRÜYE KARŞI 
DİRENİŞ 

Eczacıbaşı ilaç fabrikasında, işveren
Le yapılan toplu iş sözleşmesi Ekim 
ayında başlamıştı. PETROL.I Ş  Sendi· 
kasl tarafından yüriitülen görüşmeler an
laşmazlık ile sonuçlanınca 960 işçi 2N
ve başladı. 

ECZACmAşI'NOA SENDIKALAŞMA 
ÇALI.ŞMALARJ VE GREY 

Eczacıbaşı'nda sendikalaşma ilk oLa
rak 1970 y�lannda görülüyor. Işveren 
tarafından kurdurulan ATOM·tŞ Sendi
kası, �elişen işçi sınıfı bilincini frenIe
rnek işini yükleniyor. İş yerinde gerçek 
bir sendikalaşma hareketi için tutarlı 
bir faaliyet uzun süre �örülmüyor. An
cak daha soma PETROL.IŞ Sendikası 
işyerinde örgütleniyor. 

Ekim ayında başlayan toplu iş söz· 
leşmesi e:öriişmeleri 86 madde üzerinde 
anlasmazlık ile sonuçlanınca iş, Uzlaş
tınna Kurulu 'na kalıyor. Ancak Uzlaş
tınna Kurulu'nun toplantılanna işveren 
katılmayınca otomatikman I!rev hakkı 
do�uyor. Grev ilanı yapılır yapılmaz İş
veren lokavt ilan ediyor. Grev ilanı 33 
gün asılı kaldıktan sorua 2t1!V mlen bas
byor. 

İşveren daha cok Darasal kıvrnet ırade 
eden 10'dan (azla madde üzerinde anlaş
maya özellikle yanasmıvor.Çünkü işve
renlerin konfederasyonlan belli " pren
sip kararlan" nedeniyle anlaşmak ve ta· 
viz vennek istemiyor. Aynca iş güven· 
llA"i konusunda da işveren işçilerin 
isteklerini kabule yanasmıyor. Evlilik, 
yakacak parası, emekliJ;k, askerlik yar
dımlan ve tüm SOSYal haklar konusunda 
da işçilerin en do�al haklan kabul edil
mek istenmiyor. 

Eczacıbası serum imalini Türkiye'de 
üzerine almış. Serum imal etme hakkı 
yalnızca E<'Zacıbaşının işi. Burjuvazi ta
rafından üretim hakkmı alarak bunu 
kararname ile elde etmiş. Ve bu gün 
grevde bulunan 960 kişinin içerisinde 
serum bölümünün çalışanlan I!l'eve ka
tıJamıyorlar. Bu bölümde 40 kişi calı
şıyor. Hali hazırda fiili olarakcalışan 
28 . 19 kişi di�erleri istirahat almış du
rumdalar. 

Eczacıbaşı halen işçilere çok düşük 
ücret ödemektedir. Işçiler �ari ücre
tin altında veya asgari ücret ile çalışı· 
yorlu. Brüt ücret 90 lira civannda; bu
na göre net gelir ise 70 lira civannda o
luyor. Asgari ücretlerin bugünkü yaşam 
koşuııannda ne kadar yetersiz oldu�u 
düşünülürse, işverenin kar hırsıyla işçi· 
leri nasıl insanlık dışı bır uYRulamayla 
sömürdü�ü iyi anlaşılır. Ocretlerin bu 
kadar düşük olmasının di�er bır nedeni 
de Işçilerin işyerinde l!ecikmiş örgütlen
meleri. Zaten bunu satlamak icin işve· 
ren bizzat ATOM.IŞ'i  kurdunıp, sömü· 
rüsünün devamını ve sendikalasma ça
Iışmalannın engellenmesini sa�lıyor. 
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ECZACıBAŞı HOLDING: 
i 944'OEN BUGONE 

ıkinci Dünya Savaşı başlannda, dev· 
let tarafından ithal edilen i1aclar ülke
mizde sadece O zamanlar aracılık göre
vini yerine getiren eczacılar tarafından 
satılıyordu. Ilaçlar önce stok ediliyor ve 
sonradan fiyatlan vükseltilerek yeni fi
yattan satılıyordu. O günlerde İstanbul' 
da küçük bir imalathane vardı. 1944'de 

kurulmuş olan bu kücük imalathanede 
15 kişi çalışıyordu ve yetersiz üretime 
sahipti. 1949'dan sonra ise bu küçük 
imalathane büyük bir ilaç fabrikasına 
dönüşüyordu. Eczacıbaşı 1952 yılına ka· 
dar sürdürd�ü çalışmayla, Türkiye'de 
ilk 'yerli ' takma adı ile ilaç fabrikasını 
kurdu. 50 uzman ve 400 işçinin calıştı· 
�ı bu fabrika için ABD 'den, Japon ve 
Avrupa finnalanndan Iisansla ilaç üre
tilmeye başlandı. Ve böylece Eczacı-

başı tekel �üne sahip olabilecek ölçü
lere kısa zamanda erişti. Buradan elde 
edilen tekel karlan sanayi alanında bit
ka alanlara kaydınlmaya başlandı. 1958' 
de seramik rabrikası, 1969'da klllıl rab· 
rikası açıldı. Ve 1969'da Eczacıbaşı 
Holding haline gelerek gelişme zindrini 
perçinlemiş oldu. 

Holding'in yapısı üç ana temelden 
meydana geliyor. tıki Eczacıbaşı'nın 
kendi öz kuruluşlan. Di�er iştirakleri 

Sosyal. İş 'in D İSK üyeliği mahkeme 
kararı ile bir kez daha belgelendi 

DİSK üst yönelimi tarafından, DISK'in kuruluş ilkelerine sonuna dek sahip çıkan ilerici sendikalara karşı 
uY2u1anan ihraç ve tasfiye politikasının bir parçası olarak, SOSYAL-IŞ 'in sudan gerekçelerle DISK'ten nasıJ 
"ihrac" edildi�i biliniyor. 

DİSK üst yönetimi tarafından alınan ihraç kararı üzerine, Sosyal·lş aidatlannı muntazaman ödemeye de· 
vam etti�i gibi, karar hakkında Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava da acmıştı. 

Açılan dava sonucuna ulaşmış bulunuyor. Mahkemenin verdi�i kararda, Sosyal-Iş sendikasının DISK ana 
tüzüeünün 14. maddesi uyarınca ihracı gerektirecek herhangi bir durum yaratmadıgı açıklanmaktadır. Yine aynı 
kararda, DISK üst yönetimi tarafından alınan karann, DISK ana tüzü�ünün 14. maddesine avkın oldu�u da be· 
Iirtilmektedir. 

Mahkeme kararında, davalı DİSK avukatının davacı Sosyal-Iş sendikasının ileri sürdü�ü belgelere karşı hiç 
bir itiraz yöneıtemedi�i de belirtilmekte, "Sosyal.İş'in otomatikman üyelikten düştü� yolundaki yazının li!eçer
sizligi" ve "Sosyal-Iş 'in DıSK üyeliginin devam ettigi" sonucuna varılmaktadır. 

Bu mahkeme karan ile birlikte DİSK üst yönetiminin ilerici sendikalan ihraç va da tasfiye eylemlerine bir 
darbe indirilmiş bulunmaktadır. Sosyal·lş'in DİSK üyeli�i bir kez de mahkeme kararı ile belgelenmiş olmaktadır. 
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ATOM·tŞ Sendi
bilincini frenIe
yerinde gerçek 

hareketi için tutarlı 
�örülmüyor. An

PETROL.IŞ Sendikası 

toplu iş söz· 
madde üzerinde 

sonuçlanınca iş, Uzlaş
Ancak Uzlaş

toplantılanna işveren 
atikman I!rev hakkı 

yapılır yapılmaz İş
Grev ilanı 33 

2t1!V mlen bas

kıvrnet ırade 
madde üzerinde anlaş

yanasmıvor.Çünkü işve
konfederasyonlan belli " p" pren

anlaşmak ve ta· 
Aynca iş güven· 

işveren işçilerin 
yanasmıyor. Evlilik, 

askerlik yar
haklar konusunda 

do�al haklan kabul edil

imalini Türkiye'de 
imal etme hakkı 
işi. Burjuvazi ta

alarak bunu 
etmiş. Ve bu gün 

kişinin içerisinde 
çalışanlan I!l'eve ka

40 kişi calı
olarakcalışan 

istirahat almış du

işçilere çok düşük 
Işçiler �ari ücre

ücret ile çalışı· 
civannda; bu

lira civannda o
ücretlerin bugünkü yaşam 

kadar yetersiz oldu�u 
hırsıyla işçi· 
uYRulamayla 

Ocretlerin bu 
di�er bır nedeni nedeni neden

l!ecikmiş örgütlen

Sosyal. İş 'in D İSK üyeliği mahkeme 
kararı ile bir kez daha belgelendi 

DİSK üst yönelimi tarafından, DISK'in kuruluş ilkelerine sonuna dek sahip çıkan ilerici 
uY2u1anan ihraç ve tasfiye politikasının bir parçası olarak, SOSYAL-IŞ 'in sudan gerekçelerle 
"ihrac" edildi�i biliniyor. 

DİSK üst yönetimi tarafından alınan ihraç kararı üzerine, Sosyal·lş aidatlannı muntazaman 
vam etti�i etti�i gibi, gibi, karar hakkında Bakırköy Bakırköy 2. Asliye Asliye Hukuk Mahkemesine dava da acmıştı. acmıştı. 

Açılan dava sonucuna ulaşmış bulunuyor. Mahkemenin verdi�i kararda, Sosyal-Iş sendikasının 
tüzüeünün 14. maddesi uyarınca ihracı gerektirecek herhangi bir durum yaratmadıgı açıklanmaktadır. 
kararda, DISK üst yönetimi tarafından alınan karann, DISK ana tüzü�ünün 14. maddesine avkın 
Iirtilmektedir. 

Mahkeme kararında, davalı DİSK avukatının davacı Sosyal-Iş sendikasının ileri sürdü�ü belgelere 
bir itiraz yöneıtemedi�i de belirtilmekte, "Sosyal.İş'in otomatikman üyelikten düştü� yolundaki 
sizligi" ve "Sosyal-Iş 'in DıSK üyeliginin devam ettigi" sonucuna varılmaktadır. 

Bu mahkeme karan ile birlikte DİSK üst yönetiminin ilerici sendikalan ihraç va da tasfiye 
darbe indirilmiş bulunmaktadır. Sosyal·lş'in DİSK üyeli�i bir kez de mahkeme kararı ile belgelenmiş 
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ve bunun yanında sonuncusu olarak ka· 
pitalist sistemin ürünü olarak kuııanıJan 
sosyal kuruluşlar Im�ı altındaki, 1966' 
da kurulmuş olan ve amacı "spor ile 
reklam yapma" olgusuna dayalı Ecza· 
cıbaşı Spor Klubü, Bilimsel Araştırma 
ve ödül Fonu, Kreş ve Cocuk Yuvası. 
öz kuruluşlannın başında Eczacıbaşı 
İlaç Sanayü ve Ticaret AŞ geliyor. 

ILAÇ FABRIKASı v!1 
ILAÇ SÖMÜRüSÜ 

Haç fabrikası en eski şirketlerden 
birisi. Sennayesi bugün, ödenmiş senna· 
ye olarak 50 milyon Lira. Fabrika da 
400'den fazla çeşitte ilaç üretiliyor. Yıı· 
:la bu oran 43 milyon paket ilaç ve koz
metiee vanyor. 1975 yılındaki satışlann 
toplamı ise 550 milyon Ura civannda. 
İlaç şirketinin ABD, Avusturya, Japon
ya, İsviçre, Honanda, Fransa ve ıtalya' 
daki çok uluslu şirketlerle anlaşmaJan 
ve ilişkileri var. 

ttaç fabrikasında çalışan işçiler ise 
kendi ürettikleri pek çok Haca, kozme· 
tiee ve veteriner Haçlanna yabancıdırlar. 
Kendi ürettikleri mallan satın alamaya
cak kadar az para gecmektedir ellerine. 
Zaten ilaç konusu ülkemizde başka bir 
sömürü çarkıdır. 11aç fiyatlannda her
hangi bir artıŞ ilaç talebini azaltmlZ. 
Çünkü hastalıklarla b LŞ edebilmek için 
ilaç kullanmak zorundadır insan. Başka 
bir mala ikame etmek mümkün deeildir. 
Hastahe-ı yenmek için pahalı da olsa 
i1acl kullanmak zorunda insan: aksi hal· 
de, kar hırsı nedeniyle tekellerin kurba· 
nı olantann sayısı hiç de az dee-i1dir 
ülkemizde. 

Eczacıbaşı işeileri de ürettikleri ilaç· 
lan alabilmek için yok pahasına sattık
lan emeklerinin karşılıRında aldıkları üc· 
retleri son kuruşuna kadar gerekirse 
ilaç parası olarak ödemek zorundadırlar. 
hem de ücret aldıklan Işverenleri Eczacı· 
başı'na gerisin geriye. 

IşÇILER ARTIK DÜNDEN 
FARKLI DÜŞÜNÜYORLAR 

Artık işçiler eskiden kurulan ATOM· 
tş Sendikası'nın üyesi Işçiler deRiUer. 
Sını! bilincine gün geçtikçe daha çok 
yaklaşan, öRrenen ve işçi sınlfı bilimi 
doRrultusunda, sınıfının çıkarlannı ko· 
rumak zorunda kalan Işçilerdir. Eczacı· 
başı işvereni bunu iyi bilmektedir. 

Grev sırasında bir işçi hayatını kay
betti. Burjuvazi buna derhal faili meç· 
hul olması için "kaza" olarak isim tak· 
tı. Ama bütün grevci işçiler bilmekte
dirler ki bu basit bir "trafik kazası" 
de�i1dir. lşciler bu kaza konusunda 
bunun düzenin bir sonucu oldu�unu 
ve içinde yaşanılan durumdan, düzen· 
den ayn olarak, düşünülüp deRerlendi· 
rilemeyeceeini belirterek işverenin bü
tün baskı ve grev kınna çabalanna rae· 
men grevi sürdüreceklerini belirtiyorlar. 

Çevre fabrikalardan pek çok işçiler 
grev yerini ziyarete geliyorlar. Grev ye· 
rinde oluşturulan "Grev Komitesi" 24 
saat görev başında. Işçiler geçtie-imiz 
yıllarda olduRu gibi konfederasyon ayı· 
runı yapılmaksızın işçi sınıfının müca· 
delisinin bir parçası olan greve bütün 
çevre fabrikalardan işçilerin omuz verdi· 
Rini belirterek haklı mücadelelerine de· 
vam ediyorlar. 

, �'  

Burjuvazinin 
yarattığı eğitim 

çıkmazı 
KEMAL ACIKGOZ 

Ülkemizde öteden beri halka yönelik 
bir Ulusal ERitim Politikası uyıulanma· 
mıştır. Kısa ömürlü Köv Enstitüleri 
deneyi herşeye ratmen bazı olumlu 
sonuçlar da verince burjuvazi tarafından 
boRulmuştur. özellikle 19S0'Ierden bu 
yana uyguianan etitim politikası, gerici 
karakterini giderek artırmıştır.Burjuvazi
nin uyguladılı politika son yıllarda 
doru�una ulaşmış ve inas noktasına gel
miştir. 'I\im ülkede ilkokuldan başlaya. 
rak yüksek okullara VBnn tam bir buna
lım havası esmekledir. Burjuvazi, artan 
toplumsal talepler karşısında kısa süreli 
ve gerçeklerden uzak kurtuluş yolları 
denemekte, denedikçe de bataRa daha 
çok gömülmektedir. 

Bir yanda okulsuz köylerin çocuklan 
beklerken öte yanda var olan okullarda 
da eRitim öRTetim saptanan yan1ı& he
deflere bile ulaşamamaktadır. Ortaokul 
ve liselerdeki bir çok dersin kitabı de
�iştirilerek yerlerine gerici· faşist içerikli 
kUaplar konmuştur. Böylece, toplum
dan kopuk eski eRitim sistemi daha da 
çarpıtılmıs daha da toplum düsmanı bir 
nitelile büründürülmüştür. Bunun ortaya 
çıkan kesin sonucu ise sudur: öereneiler 
okullara gidip geliyorlar: ama kimse o
kumuyor. Liseleri bomboş bitiren yüz. 
binlerce ölrenci. iktidarları kendilerine 
okul açması için zorluyor. İktidarlar, 
ooLitik nedenlerle, verden biter gibi 
ERitim Enstitüleri, Yüksek Okuııar, Üni· 
versiteler açıyorlar. Ancak, bu geçici 
çözüm yolu aslında bunalımın daha da 
a�ırlaşarak sürmesini sa�hyor. Liseler· 
den birşey öRrenemeden çıkan öRren· 
ciler Yay-Kur okuııarına, ERitim Ensti· 
tülerine ttkıbasa dolduruluyorlar. Yay· 
Kur'u bitirenlerin ne iş vapacalı henüz 
bilinmiyor ama ERitim Enstitülerini bi
tirenler orta dereceli okullaıda ötret
men olarak görevlendiriliyorlar. Ve ge· 
reeince yetişmemiş insanirJ önlerine 
konan kötü elitim programlarıyla el ele 

kendilerinden daha da bilgisiz insanlar 

"yetiştirmeye" koyuluyorlar. Bu kısır 

döngü böylece aRırlaşarak sürüp gidi

yor. 
Burada bir noktanın altını çizmekle 

yarar var : ERitim Enstitülerinden özel· 

Iikle son yıllarda mezun olanlar ger· 

çekten yetersizdirler. Bu durumun vur· 

gulanmasından alınanlar çıkabilir. An

cak, onlara söylenecek bir söz var: 
Suç, onlarda deRil. Burjuvazinin bütü· 
nüyle sistemsiz ve programsız olarak aç
tlRı, yüksek okuldan çok Iiseye benze· 
yen okullardan "yetişmiş olarak" çık· 
tıeını kimse iddia edemez. 

Burjuvazi tepkilerden korunabilmek 
için açtıRı Yay·Kur Yüksek Okuııarı· 

nın ve ERitim Enstittilerinin öRTetmen 
kadrolarını orta dereceli okullardan 

derliyor. Ama ne derleme! Kim faşist· 

liRini bir . iki torpille destekliyorsa 

geçiyor Yay-Kur'a, ERitim Enstitü· 

lerine. Eskiden de bozuk olmakla 

birlikte MC iş başına geleli beri bu 

iyiden iyiye bir acıktı gühiirüye dö· 

Lisesinde, orta okulunda der· 
sini okutamayanlar bile Yay·Kur Yük· 

sek Okullarında, ECitim Enstitülerinde 

öRtetmenlik yapıyorlar. Hiç bir bilim· 

sel çalışma yapmadan, hiç blr sınava gir· 

meden, hiç bir hazırlık ve eeltim dö

nemi geçimıeden ülkenin orta dereceli 

okul öp-etmenlerini yetiştirmeye gidi
yorlar. Peki, kendileri ne biliyortar ki 
bu seçme gerici, faşist, Çıkarcı kişiler, 
ölrencilere ne ötyetsinler? Bir şey bil. 
medikleri için de sanlıyortaı gerici 11'0· 
ganlara, çalıştıkları okullmn duvarlarma 
kurt bışlan ı.may., (IljIş,t proPlCond.
lar yapmaya. Bunda, başka nedenler 
yanında, 'yaratılan gürültüde belki ayıp. 
lanma örtülir' düşüncesi de önemli rol 
oynamaktadu. Bir yıl önce, çalışlllun 
öRrebnen okulunda bunlardan biri, öR
rencilerin,okuttuRu dersle ilgili sorula
rında her başı sıkıştllında faşist nu tu k
lar atmaya, ölrencilere hakaretler etme· 
ee pek düşkündü. Bu kişi ·ve böyle nice
leri· şimdi bil Eeitim Enstitüsünde <>t. 
retmen yetiştiriyor. Ama ne "yetiştir· 
me" ! 

Ortaya çıkan durumu şöyle özetle
yebiliriz: Burjuvazi bilim dışı kadrolu 
ve programlı yüksek okullar açarak: üni· 
versite önündeki yıRılmayı bir nebze 
azaltıp, politik baskılardan kurtulmayı 
denemektedir. Bu yolla açılan okulla· 
rın eRitim yetersizliii, orta dereceli 
okul programlanrun da yudunıyla bilgi
siz insanlar yetiştirilmesine neden ol
maktadır. CoLu lise düzeyinde elitim 
veren ERitim Enstitülerini bitirenlerin 
ilk yıllarda geneUikle köv, kasaba or· 
taolruUanna, Dolu ve Güneydolu 
Anadolu'daki okullara atandıımı da 
düşünürsek, Universite önündeki yanş. 
maya işçi-köyii çocuklannm oldukça 
gerilerden başladıklan açıkca görülür. 
Yürütülen Yüksek Okul açma politikası, 
geniş haJk kitlelerinin aleyhine bu duru· 
mu kltmerleştirerek sürdürmektedir. 

Yay·Kur'da, Elitim EnstitiliJrende o· 
ku yan öırenciler ne yapmalı peki? So· 
runun kesin çözümü siyasal olmakla bir· 
Likte öRrencilerin bugünden yapacaıı ça· 
Iışmalar da vardır. Bunlann başında öR' 
rencilerin, bu okulların bilimsel temel· 
lere dayalı hale getirilmesi için mücade
Le etmeleri gelmektedir. Bu mücadele 
ülke boyutlannda olması gerekti�i gibi, 
tek tek tüm derslerde de yürütülmelidir. 
ö�renciler, A'yı, B'yi bilmeyen , sırf fa· 
şist , gerici, çıkarcı oldukları için kendi
lerini okutmaya hak kazanmış kişileri 
çaRdaş bilimlerin sorularıyla sıkıştırma
lı, burjuvazinin, E�itim Enstitülerinde 
faşist adam yetiştirip orta dereceli okul· 
1818 ö�retmen olarak gönderme eylemle
rine sımsıkı karşı dunnahdırlar. 

Sorunun birinci yanı yerden biter 

gibi kurulan yüksek okulların, özellikle 
Elitim Enstitülerinin faşistleştililmesi 

girişimleridir ve bu ne yazık ki önemli 

ölçüde başarılmıştır. Ikinci yan ise, bu 

okullardan başlayarak orta ve ilkokulla· 

ra yayılan bilim dışıllRın yarattlCı kısır 

döngüdür. Bu soruların kesin çözüm ise 

işçi sınıfı iktidannın getirebileceti prog· 

ram ve uygulamayla olanaklıdır. Ancak, 
tüm ülkede uygulanan eCitimin eleştirisi· 

ni yapmak, faşist ve bilim dışı gidişe 

karşı dunnak her yurtse\'erin, demokra· 

tın, sosyalistin görevidir. önümüzdeki 
yıllar burjuvazinin, ülkeyi içine sürükle· 

dili bunalım girdabından kurtulmak 
iç in sahneleyeceCI yedek numaraların 

boy göstennesi beklenebilir. Ama onlan 
hiç bir güç yıkılıp gitmekten kurtarama· 
yacaktır. 
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insan. Başka 
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da olsa 
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tekellerin kurba· 
dee-i1dir 

men grevi sürdüreceklerini belirtiyorlar. 
Çevre fabrikalardan pek çok işçiler 

grev yerini ziyarete geliyorlar. Grev ye· 
rinde oluşturulan "Grev Komitesi" 24 
saat görev başında. Işçiler geçtie-imiz 
yıllarda olduRu gibi konfederasyon ayı· 
runı yapılmaksızın işçi sınıfının müca· 
delisinin bir parçası olan greve bütün 
çevre fabrikalardan işçilerin omuz verdi· 
Rini belirterek haklı mücadelelerine de· 
vam ediyorlar. 

yanda 
da eRitim öRTetim saptanan yan1ı& he
deflere bile ulaşamamaktadır. Ortaokul 
ve liselerdeki bir çok dersin kitabı de
�iştirilerek yerlerine gerici· faşist içerikli 
kUaplar konmuştur. Böylece, toplum
dan kopuk eski eRitim sistemi daha da 
çarpıtılmıs daha da toplum düsmanı bir 
nitelile büründürülmüştür. Bunun ortaya 
çıkan kesin sonucu ise sudur: öereneiler 
okullara gidip geliyorlar: ama kimse o
kumuyor. Liseleri bomboş bitiren yüz. 
binlerce ölrenci. iktidarları kendilerine 
okul açması için zorluyor. İktidarlar, 
ooLitik nedenlerle, verden biter gibi 
ERitim Enstitüleri, ERitim Enstitüleri, ERitim Enst Yüksek Okuııar, Üni· 
versiteler açıyorlar. Ancak, bu geçici 
çözüm yolu aslında bunalımın daha da 
a�ırlaşarak sürmesini sa�hyor. Liseler· 
den birşey öRrenemeden çıkan öRren· 
ciler Yay-Kur okuııarına, ERitim Ensti· 
tülerine ttkıbasa dolduruluyorlar. Yay· 
Kur'u bitirenlerin ne iş vapacalı henüz 
bilinmiyor ama ERitim Enstitülerini bi
tirenler orta dereceli okullaıda ötret
men olarak görevlendiriliyorlar. Ve ge· 
reeince yetişmemiş insanirJ önlerine 
konan kötü elitim programlarıyla el ele 

kendilerinden daha da bilgisiz insanlar 

"yetiştirmeye" koyuluyorlar. Bu kısır 

döngü böylece aRırlaşarak sürüp gidi

yor. 
Burada bir noktanın altını çizmekle 

yarar var : ERitim Enstitülerinden özel· 

Iikle son yıllarda mezun olanlar ger· 

çekten yetersizdirler. Bu durumun vur· 

gulanmasından alınanlar çıkabilir. An

cak, onlara söylenecek bir söz var: 
Suç, onlarda deRil. Burjuvazinin bütü· 
nüyle sistemsiz sistemsiz sistemsi ve programsız olarak aç
tlRı, yüksek okuldan çok Iiseye benze· 
yen okullardan "yetişmiş olarak" çık· 
tıeını kimse iddia edemez. 

Burjuvazi tepkilerden korunabilmek 
için açtıRı Yay·Kur Yüksek Okuııarı· 

nın ve ERitim Enstittilerinin öRTetmen 
kadrolarını orta dereceli okullardan 

derliyor. Ama ne derleme! Kim faşist· 

liRini bir . iki torpille destekliyorsa 

geçiyor Yay-Kur'a, ERitim Enstitü· 

lerine. Eskiden de bozuk olmakla 

birlikte MC iş başına geleli beri bu 

iyiden iyiye bir acıktı gühiirüye dö· 

Lisesinde, orta okulunda der· 
sini okutamayanlar bile Yay·Kur Yük· 

sek Okullarında, ECitim Enstitülerinde 

öRtetmenlik yapıyorlar. Hiç bir bilim· 

sel çalışma yapmadan, hiç blr sınava gir· 

Ortaya çıkan durumu 
yebiliriz: Burjuvazi 
ve programlı yüksek 
versite önündeki yıRılmayı 
azaltıp, politik baskılardan 
denemektedir. Bu yolla 
rın eRitim yetersizl
okul programlanrun 
siz insanlar yetiştirilmesine 
maktadır. CoLu lise 
veren ERitim Enstitülerini 
ilk yıllarda geneUikle 
taolruUanna, Dolu 
Anadolu'daki okullara atandıımı 
düşünürsek, Universite 
maya işçi-köyii çocuklannm 
gerilerden başladıklan 
Yürütülen Yüksek Okul 
geniş haJk kitlelerinin 
mu kltmerleştirerek 

Yay·Kur'da, Elitim EnstitiliJrende 
ku yan öırenciler ne 
runun kesin çözümü 
Likte öRrencilerin bugünden 
Iışmalar da vardır. Bunlann başında 
rencilerin, bu okulların 
lere dayalı hale getirilmesi için 
Le etmeleri gelmektedir. 
ülke boyutlannda olması 
tek tek tüm derslerde 
ö�renciler, A'yı, B'yi 
şist , gerici, çıkarcı oldukları 
lerini okutmaya hak 
çaRdaş bilimlerin sorularıyla 
lı, burjuvazinin, E�itim 
faşist adam yetiştirip 
1818 ö�retmen olarak 
rine sımsıkı karşı dunnahdırlar. 

Sorunun birinci 
gibi kurulan yüksek 
Elitim Enstitülerinin 
girişimleridir ve bu ne 
ölçüde başarılmıştır. 
okullardan başlayarak 
ra yayılan bilim dışıllRın 
döngüdür. Bu soruların kesin 
işçi sınıfı iktidannın 
ram ve uygulamayla 
tüm ülkede uygulanan 
ni yapmak, faşist ve 
karşı dunnak her yurtse\'erin, 
tın, sosyalistin görevidir. 
yıllar burjuvazinin, 
dili bunalım girdabından 
iç in sahneleyeceCI 
boy göstennesi beklenebilir. 
hiç bir güç yıkılıp gitmekten 



"Ho Amca'nın en seçkin yeteni" Fam Van Don8 1906'da Vietnam'ın 
Güneyinde doldu. 1925'ten bu yana, y.ırım yUzylldır halkının devrimci mUca
delesinde yer aktı. 1945 Alustos devriminde Ulusal kurtuluş komitesi Uyesi 
oldu. 1955'ten bu yana önce Vietnam Demokratik Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı, sonra Başbakan olarak görev yaptı. 1 946 Fontainebleau, 1954 Ce· 
nevre ve 1955 8andung Uluslararası KonferanSıarında Vietnam heyetlerine 
!»şkanlık eni. 

30 Nisan 1975'te Saygon'un düşmesi ile Vietnam halkının kurtuluş sa
vaşı tarihsel bir zaferle sonuçlanmıştl.Bu yilithalk, işçi sınrfının öncülüğünde 
günürn.;zün en ileri teknolojisi ile saldırıya geçen ABD emperyali·zmine "yüzyı
lın tokadı"nı indirdi 30 Nisan 1975'te. Aradan 2 yıl geçti. Kuzey ve Güney di
ye emperyalizmin ikiye böldüğü ülke tek bir "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti' 
oldu. Saygon Ho Şi Min .Kent adını aldı. 

Kurtuluş savaşını böylece kazanan Vietnam yeni bir sava� girişti. Gü
ney'in emperyalist işgalden kurtarılması savaŞı sırasında yalnızca Kuzey'de 
stirwriilebilen sosyalist üretim, artık tüm ülkede yürürlüktedir. Tüm Vietnam 
bir yeniden-kuruluş mücadelesindedir. ülkenin bu "teknik" birleşmesinden 
sonra artık sıra barış içinde yeni, sosyalist bir Vietnam kurmaya geldi. Başba
kan Fam Van Dong'un Paris gezisi bu kuruluşta karşılaşılan sorunları çözme
yi amaçlıyor. 

FRANSA ILE öZEL ILIŞKlLER 

Fam Van Oong 1946'da da Fransa'ya gitmişti. O zamanki adıyla "Viet
minh" heyetinin başkanı olarak Fontainebleau Konferansına katılmıştı. 
Fransa 19S4'te Diem Bien Fu yenilgisi ile diz çöken ikinci emperyalist ülkey
di. Ne var ki "unutulması değil, aşılması gereken" o acılı dönemler geride kal
dı. AB D emperyalizmi de dize geldi. Fam Van Dong başı dik bir halkın temsil
cisi olarak eski sömürgeci ülkelere gidiyor, komplekssiz. 

Fransız egemenliğinin geride bıraktığı bu kültürel birikim bugün de var
lığını sürdürüyor Vietnam'da. Eğitim sistemi de Fransız etkilerini barındırıyor 
hala. Fam Van Dong bu alanda Fransa'nın katkılarını araştıracak. Yeniden 
kuruluşta sanayinin gereksinimleri de görüşülen konular arasında. Özgür is· 
te ml e, boyun eğmeden, sömürü!ijz. Özellikle petrol aJanında Fransız teknolo
jisinden yararlanma isteği son kertede doğaL. 

Kendisine Fransa'nın Vietnam'ın eski bir sömürgedsi olduğunu anımsa
tan gazetecilere Başbakan Fam Van Dong şöyle diyor: 

"Bunu en son unutacak olan Vietnam halkıdır. Biz, işgale karşı kurtu
luş savaşımızı verirken, bu savaşın en keskinanlarında bile Fransız halkına düş
man olmayı aklımızdan geçimıedik, onu düşman bellemedik. Düşmanımızı 
ayardetmesini bildik hep. 

Ve ABD saJdırısl karşısında gösterdiğimiz direnişi dünyaya tanıtan, ulus
lararası dayanışmayı sağlamada gerekli eylemleri başta işçi sınıfı olmak üzere 
tüm Fransız halkı düzenledi, etkin olarak destekledi. Demek ki a.slolan, halkla
nmızın dostluğu. Biz bu dostluğu hiç bir zaman unutmadık. Sosyalist ülkele
rin yardımları gibi bu dostluğu katkıları da büyük oldu zaferimizde. Ş imdi bü
tün bunları aşmamız gerekiyor. Yeni bir noktadan yola çıkmamız gerekiyor. 
Bu gezim işte bu yeni yolda atılmış bir adımdır." 

ÖZgür ve bağımsız Vietnam Başbakanı Fam Van Dong nasıl bir Ulkeden 
geliyor? Kurtuluşundan 2 yıl sonra sosyalist Vietnam 'ın somut sorunları neler? 
Kuzeyle güneyin yıllarca ayrı kalmış olması, birleşmede ne gibi güçlükler ya
ratıyor? 

Bu konuda yüksek düzeyde bir Birleşmiş Milletler uzmanı olan Daniel 
Mandelbaum'un gözlem ve izlenimleri oldukça ilginç. Yeniden kuruluş için 
gerekli araç-gereç finansmanı konusunda bir inceleme yapan Mandelbaum beş 
yıl önce de Vietnam'a gitmiş, barajların bol"flbardımanı konusundaki bir araş
tırma komisyonunun üyesi olarak. 

Yanda , Mandelbaum'un CGT'nın yayın organı "La Vie Ouvriere"le 
söyleşisini özetleyerek sunuyoruz: 

DONYA 'DA YOROYOŞ 

Zaferin ikinci yılında 

VIETNAM KURTULUŞ 

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı Fam Van Dong 

SAVAŞTAN BARlŞA 

• Beş yıl önce gördüklerinizle bugün
kü Vietnam arasında na,ıl farklılıklar uar? 

• Hanoi'ye vardıAımda ilk izlenimim 
acıyla kanşık bir merhamet oldu. Bura
dan kalkarak herşey karşısında şiddetle 
duygularuyordum. Gümrükçülerin, hava
alanı görevlilerinin, pasaportu damgala

yan polisin görünüşü, herşey, herşey, 

"nonnal" bir ülkede oldueunuzu göste

riyor size. Oysa aynı havaalanına 1972'de 

indi�imizde, bizi en yakın slRına�a 2ö

tünnüşlerdi, cünkü hava alannı vardı. 

• Gene de her adımda karşıl�ılan 
,auaş izleri uar, değil mi? 

• Size ters gelecek belki, ama hiç de 
deeil. En azından Kuzeyde deeil. Ne Ha
noi'de. ne Hayfoll2'da yıkıntılara rasUa
madım. Ne var ki, yeni yapılar da gör
:nedim buralarda. Yaralar sarıldı, ama 
önceki aşamada kalındı. Çünkü savaş yal
nızca yakıp yıkmakla kalmıyor, her türlü 
ilerlemeyi de engelliyordu. Arumsamak 

gerekir ki bu Vietnam'a, tüm 2. Dünya 
Savaşında kullan�anclan daha razlı bom· 
ba at�mıı;tı. öyl. ki, Vietnam Komünist 
Partisi konıresine sunduRu raporda Fam 
Van Dong halkı tüm ç.Uk artıklarını dü· 
z.nll olarak toplll1lllYI çalınyOldu, de· 
mir .... llk .ndÜltrillnln g.rekllnlml ıçın. 

• Belirtmek ger�lcirlci ,iz hep Kuny
de ktJldınız delil mi' 

GüNEYıN SORUNLARI 

• Evet, güney oldukça rarklL 17. en
. Iem çevresi en yoRun biçimde bomba

Iandı. Gözlemim şu: Taşnda hem çok 
düzenli ve yoRun bir etkinllk, hem de sü
rüp gid.n bir g.rilik. IIk.1 v. Ilacıan uı· 
ma yöntemlerle su eeken, su taşıyan ka
dınlan gönnek mümkün örnerin, hiJi. 

• Şu son iki yılda yaşam düzeyini 
yüJuelten birşeyler yapıldı mı ,izce? 

• Genel bir deeerlendirme yapmak 
zor. ama önemlı adımlar atıldı�ını «ör
düm. Asıl önemli olan, geri gelen han$ 

zalre'de cokuluslu sırketler 
Yürüyüş'ün geçen saYLSında Hüseyin 

Baş Zaire'deki gelişmeleri siyasal yönle· 
riyle özetlemişti. Peki "hür dünya" "Lu
mumba'nın halk 'savaşçılarından" ne is
tiyor'? Emperyalizmin Zaire'deki somut 
ekonomik çıkarları nelerdir? Bunları gö
relim kısaca: 

Belçika egemenli�inde ülke ekonomi
sinin % 70'ini denetleyen mali imparator
luk "La Societe Generale de Belgique" 
Yu kan Katanga Kömür Birlieinin 10 yıl 
önce millileştirilmı>siyle en büyük kozu
nu elinden kaçırır gibi oldu. Ne var ki 
yeni Zaire Şirketi Gecamines'in yöneti
mi 2ene onun bir dalı olan SGM'e veril
di. 1977 Şubat'ındaki bir düzenleme ile 
madenler yeniden "Societe Generale de 
Belgique"in denetimine geçti. 

YORAYAŞ 3 MA YIS 1977· 1 2  
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Sömürgeci dönem sürüp gidiyor. Çı
kanlan bak mn 2/3'si brüt olarak Belçika' 
ya Ihraç ediliyor. Manganez hala Belçi
ka BCK·M tarafından çıkanlmakta. Sa· 
ba'nın kuzeyindeki zengin kal ay yatak
lan da Geomines adlı Belçika Cinnasının 
denetiminde. Zaire'nin dünyada bir ... 4 
üretici oldueu elması ise De Beers grubu 
işletiyor. 

Tanm'daki bütün üretim UNILEVER' 
in elinde. Bu ÇUŞ'in Zaire'de 4000 km. 
lik "özel yol"u var. 

EMPERYALIZM YENIDEN 
GÜÇLENIYOR 

1970'te Japonlar "Sodlmiza" aracı1l
eıyla bakır işletmecilieine başladılar. 

1975'da kurulan "Sominki" kalay üreti· 
mine yönelık, sennayesi Empain grubu· 
nun elinde. Petrol arama, çıkanna, işle· 
me işleri ise BelçikaJı, Japon ve Ameri
kan sermayelerinden oluşan bir konsor
siyumun elinde. 

Bunlar yanında ayrıca önemli bır 
Fransız denetimi de söz konusu. Bir ka
mu kuruluşu olan BRGM'ın 50 milyon 
fra!).kJtJrYeraJtl yatırımı var örnetin. Elf 
Aquitaine, PUK da kendı aJanlarında ça
lışıyorlar. "ÇaJışıyorlar" ama yatınm 
yapmıyorlar. Emperyalizmin stratejisi 
yatırım deen, " kapatma" . Gürii geIdiein
de işletmek üzere el koyma. Dünya ba· 
kır fiyatlan daha büyük kArlar saelaya
cak düzeye çıksm diye, Zaire'deki si ya-

sal istikrar saRlansm diye "beider" bu 
ÇUŞ 'I.r. 

Bütün bu yapısal, sömürgeci baelar 
bir yana Mobutu'nun Zalresi 1975'ten 
bu yana 15 milyar Fransız rtanıına va
ran dış borçlannı da ödeyemez durum
da. Emperyalist bankalar için yenl bir 
denetim ve müdahale olanaCı. 

ışte emperyaUzmin saldıra:anlıeının 
ekonomik dayanaklan. İşte onun maşası 
Mobutu'nun işbirlikçilielnin sonu. Ama 
yüzyılların karanhemı delerek Angola'da 
Mozambik 'te parıldayan ışık, ulusal kur
tuluşun ve sosyalizmin ıŞıel Zaire'yi de 
aydınlatacak ergeç. "Lurnumba'nın halk 
savaşçıJarı" bunun için savaşıyor, emper
yalizmin saldırganiıgı bu ışıgı boAmak 
iç in. 

"unutulması değil, aşılması gereken" o acılı dönemler geride kal
emperyalizmi de dize geldi. Fam Van Dong başı dik bir halkın temsil

eski sömürgeci ülkelere gidiyor, komplekssiz. 
egemenliğinin geride bıraktığı bu kültürel birikim bugün de var

Vietnam'da. Eğitim sistemi de Fransız etkilerini barındırıyor 
Dong bu alanda Fransa'nın katkılarını araştıracak. Yeniden 
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eğmeden, sömürü!ijz. Özellikle petrol aJanında Fransız teknolo
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son unutacak olan Vietnam halkıdır. Biz, işgale karşı kurtu

verirken, bu savaşın en keskinanlarında bile Fransız halkına düş
aklımızdan geçimıedik, onu düşman bellemedik. Düşmanımızı 
bildik hep. 

ABD saJdırısl karşısında gösterdiğimiz direnişi dünyaya tanıtan, ulus
dayanışmayı sağlamada gerekli eylemleri başta işçi sınıfı olmak üzere 

düzenledi, etkin olarak destekledi. Demek ki a.slolan, halkla
Biz bu dostluğu hiç bir zaman unutmadık. Sosyalist ülkele
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aşmamız gerekiyor. Yeni bir noktadan yola çıkmamız gerekiyor. 
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ve bağımsız Vietnam Başbakanı Fam Van Dong nasıl bir Ulkeden 
Kurtuluşundan 2 yıl sonra sosyalist Vietnam 'ın somut sorunları neler? 

yıllarca ayrı kalmış olması, birleşmede ne gibi güçlükler ya

yüksek düzeyde bir Birleşmiş Milletler uzmanı olan Daniel 
gözlem ve izlenimleri oldukça ilginç. Yeniden kuruluş için 

finansmanı konusunda bir inceleme yapan Mandelbaum beş 
Vietnam'a gitmiş, barajların bol"flbardımanı konusundaki bir araş

komisyonunun üyesi olarak. 
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Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı 

SAVAŞTAN BARlŞA 

• Beş yıl önce gördüklerinizle bugün
kü Vietnam arasında na,ıl farklılıklar uar? 

• Hanoi'ye vardıAımda ilk izlenimim 
acıyla kanşık bir merhamet oldu. Bura
dan kalkarak herşey karşısında şiddetle 
duygularuyordum. Gümrükçülerin, hava
alanı görevlilerinin, pasaportu damgala

yan polisin görünüşü, herşey, herşey, 

"nonnal" bir ülkede oldueunuzu göste

riyor size. Oysa aynı havaalanına 1972'de 

indi�imizde, bizi en yakın slRına�a 2ö

tünnüşlerdi, cünkü hava alannı vardı. 

• Gene de her adımda karşıl�ılan karşıl�ılan kar
,auaş izleri uar, değil mi? 

• Size ters gelecek belki, ama hiç de 
deeil. En azından Kuzeyde deeil. Ne Ha
noi'de. ne Hayfoll2'da Hayfoll2'da Hayfol yıkıntılara rasUa
madım. Ne var ki, yeni yapılar da gör
:nedim buralarda. Yaralar sarıldı, ama 
önceki aşamada kalındı. Çünkü savaş yal
nızca yakıp yıkmakla kalmıyor, her türlü 
ilerlemeyi de engelliyordu. Arumsamak 

gerekir ki 
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ba at�mıı;tı. 
Partisi konıresine 
Van Dong halkı tüm 
z.nll olarak 
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• Belirtmek 
de ktJldınız 

GüNEYıN 

• Evet, 
. Iem çevresi 

Iandı. Gözlemim 
düzenli ve 
rüp gid.n 
ma yöntemlerle 
dınlan gönnek mümkün örnerin, 
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Sömürgeci dönem sürüp gidiyor. Çı
kanlan bak mn 2/3'si brüt olarak Belçika' 
ya Ihraç ediliyor. Manganez hala Belçi
ka BCK·M tarafından çıkanlmakta. Sa· 
ba'nın kuzeyindeki zengin kal ay yatak
lan da Geomines adlı Belçika Cinnasının 
denetiminde. Zaire'nin dünyada bir ... 4 
üretici oldueu elması ise De Beers grubu 
işletiyor. 

Tanm'daki bütün üretim UNILEVER' 
in elinde. Bu ÇUŞ'in Zaire'de 4000 km. 
lik "özel yol"u var. 

EMPERYALIZM YENIDEN 
GÜÇLENIYOR 

1975'da kurulan "Sominki" kalay üreti· 
mine yönelık, sennayesi Empain grubu· 
nun elinde. Petrol arama, çıkanna, işle· 
me işleri ise BelçikaJı, Japon ve Ameri
kan sermayelerinden oluşan bir konsor
siyumun elinde. 

Bunlar yanında ayrıca önemli bır 
Fransız denetimi de söz konusu. Bir ka
mu kuruluşu olan BRGM'ın 50 milyon 
fra!).kJtJrYeraJtl !).kJtJrYeraJtl !).kJtJrY yatırımı var örnetin. Elf 
Aquitaine, PUK da kendı aJanlarında ça
lışıyorlar. "ÇaJışıyorlar" ama yatınm 
yapmıyorlar. Emperyalizmin stratejisi 
yatırım deen, " k" kapatma" Gürii geIdiein

sal istikrar 
ÇUŞ 'I.r. 

Bütün bu 
bir yana Mobutu'nun 
bu yana 15 
ran dış borçlannı 
da. Emperyalist 
denetim ve müdahale 

ışte empery
ekonomik dayanaklan. 
Mobutu'nun işbirlikçilielnin 
yüzyılların karanhe
Mozambik 'te 
tuluşun ve sosyal
aydınlatacak 



SAVASINDAN KURULUS SAV !SI NA. • • 

ve gUvenllk, savaşm yoklulu. Ama san 
ırmak üzerindeki Nahoy köprüsünU venl· 
den kurulmuş gömıek, gerçekten önem· 
li birşey. Ama bugün bu köprü yetenlz, 
ikincisi yııı�ıyor. Olkenln yaşam <lizeyl 
de bu köpıü gtbi. herteme var, ania b.er 
pin yenı gereksinimlerin karş�anın .. ı dı 
ıerekiyor. 

• Birleştirme. çözeliilderinden daha 
fazla Borun mu getirdi yolua, hiç delille 
ilk z01JUJnlor için' 

• Evet, Güneyde herşey altüst edildi. 
Düşünün ki savaş sııasında 10 milyon in
san yer deRiştirdi. Amerikalılar bilimsel 
yöntemlerle bu nüfusu köylü köklerin· 
den koparınayı denedUer. 

Buradaki sorun, Güneydeki nüfu
sun önemli bir kesiminde egemen kılı
nan bir çeşit "yardım edilme" anlaYlŞını 
deAiştirrnek oldu. Ayrıca kimyasal ve· 
rimsizleştiricilerin iyice işlediRi bir top
raRı yeniden ekip ürün almak, Viebtam· 
hlann "amerikan otu" dedikleri dikenle
ri söküp temizlemek gerekiyor. Bu zarar· 
lı ot müthiş bir biçimde çoRalıp yayılı
yor, topraRı da verimsizleştiriyor. öyle 
bir duruma gelindi ki, eskiden Vietnam' 
ın tahd amban olan Güney, bugün, ülke
nin yoksul kesimi olan Kuzey'in besin 
yardımına gereksinme duyuyor. 

GÜNCEL GöREV: BESLENME 

• Birle,ik yeni del)letin öncelikleri 
neler? 

• Yapllan seçmelerde amaç kısa ve 
uzun dönemleri baldaşhrmak, aralann
da denge kunnak: tık öncelik tarımda, 
daha iyi bir beslenme ve köylülerin ya
şam düzeylerini iyileştinne amacıyla. 
İkinci öncelik, tarımsal üretime baRh ha
fif sanayinin �eliştirilmesL Ve üçüncü sı
rada olarak aRll' sanayi. 

• Vietnam bu yolda salt kendi çaba
lorıyla yetinebilir mi? 

• Gerekirse evet, ama bu, şimdiye 
dek zaten insanlık dışı sıktntdar çekmiş 
olan bir balktan yeniden büyük özveriler 
beklemek olurdu. Gerçi ıosyalist ülkeler 

Vietnam'a çok büyük yardımlaryapıyor
lar, ama Vietnamldar uluslararası ilişki
lerini çok yönlü �eliştirmek istiyorlar. 
Çok haklı olarak şöyle diyorlar: "Olke
mizin yakllıp yık.dmasında en ileri tek
nolojiye karşı 2ÖCüs gerdik; Üıkemizi ye
niden kurarken de gene en ileri teknolo
jiyi kullanmak istiyoruz. "  

• DolaY18lyle, Fransa 'nın oynayaca
ğı bir rol ı.ıar mı' 

• Elbette, hatta diyebilirim ki fran
sa bu rolü, eski bir olmanın 
sorumluluJ:u ile özellikle oynamalıdır. 
Vietnam 'ın bugününden biraz da o so
rumludur çünkü. Ayrıca lsveç, Federal 
Almanya, Japonya gibi pekçok ülke Vi

etnam'la ekonomik anlaşmalar için gö
ruşmeler yapıyor. Tarihsel nedenlerle de 
Fransa ile işbirliei isteei aRır basabilir. 

• Kamuoyu bu alanda nasıl bir gö
rel) yerine getire bilir' 

• Savaş sırasında dünya kamuoyu 
bu insanlık. dışı savaşa karŞı harekete 
geçmişti. Aynı kamuoyu, Vietnam 'ın 
bugünkü ileriliRinin nedeni olan ülkeleri 
etkin biçimde yardım etmeye zorlayabi
lir, kalkınmasıru rayına oturtacak önem
de bir yardım. 

&ygon yahınl.ı:mnda, pulanmaya bir Amerikan fankı ... 

. . .  Ve arhk ,"makrora inmeyen Vietnamlı çocuJtlar 

Arjantin: 

Faşizm ölüm kusuyor 
1978 DünyaKupası futbol maçlarının 

yapılaeaeı Arjantin 'de kan gövdeyi gö
tütüyor. Faşist cinayetler ve şiddet en 
yoeun biçimde uygulanıyor. Tutukla
malar, adam kaçınnalar, kayıplar, sui
kastler, çatışmalar, siyasal öldünneler 
birbirini izliyor, gÖlÜlmemiş boyutlarda. 
Siyasal ve sendikal tutuklu sayısı 6S00'Ü 
geçiyor_ "Kayıp'ların sayısı, resmi hiç 
bir haber olmadıR ı için kesinlikle bilin· 
miyor, ama binlerce. Tutukluluk koşul· 
lan çaRdlŞı, işkence hergün uygulanan 
bir araç. 

INSAN HAKLARI? 
NEYMIş? 

Kitleleri kazanamayınca (Petonizmin 
izleri ve de özellikle demokratik güçlerin 
direnişi sonucu) şiddet ve baskıyı daha 
da artırmakta gölÜYJ>l çareyi f�izm. 
Ama iktidardaki generaller aynı gÖlÜşte 
birieımiyor. 

Mart 1976 darbesiyle lşbaş gelen 
General Videla, bir ydı aşkındır bu şid
det politikasını uyguluyor ama faşizm 
kana doymuyor. Kan kanı çekiyor ve 
içinde büyük iş çevrelerinin de buIundu
Ru yeni oyunlar oynanıyor, daha büyük 
kıyırnlar hazırlanıyor. Bütün bu cinayet
lerin tezgahlayıcısı Videla'yı "llımlı" bu
lan daha saReı Generaller onu alaşa�ı et
menJn yollarını anyorlar. Daha köklü bir 
"soykırımı' (genocide) düzenlemek için 
ortam hazırlıvorlar. Arjantin ınsan Hak
lan Komisyonu Ispanya'da yayınlanan 
"Bir Soykırım Duruşması" adlı kitabın· 
da bu insanlık dışı faşist baskı ve uygu
lamaların içyüzünü ayrıntılarıyla sergili
yor. 

PINOCHET'CI LER SAHNEDE 

Bugünkü Başkan Videla'yı "ılımh" 
bulan Generallerin tek ortak noktası var 
aslında: "Gerillanın kökünü kazımak." 
İktidardaki askeri şener, anavasal bir dü· 
zene dönüş söz konusu olunca hemen 
tarklı düşUnüyorlar, hatta birbirlerine 
karşı çıkıyorlar. 

özellikle kara kuvvetlerindeki asker
ler, normal bir rejime dönüşü �Iama 
amacıyla ülkenin siyasal kuruluşlarıyla 
bir diyalog kurulmasından yanalar. De
niz Vi! hava kuvvetlerinden gelenlene 
baskı ve terölÜn daha da yoRunlaştırıl
masından yana. Bunlara �öre ülkede bir 
"iç savaş hali" vardır. Bunlara, örnek al
dLklan şefin adından ötürü Pinochet'ci
ler deniyor. Askeri baskı ve terör uygu
laması yanUlda, ayrıca her türlü güvence, 
dokunulmazlık, silah ve maddi olanak
larla besledikleri ünlü Arjantin antikomü
nist BiriiRi'ni de kullanıyorlar. Bu faşist 
örgütün militanları, her türlü diktatörlü
Rün gerçek ya da varsaydan düşmanlan
nı öldürmede birbirleriyle yanş ediyor
iar. 

OlaRanüstü yetkilerle donatılan böl
gesel komutanlar da baskıyı kurumla.ş
tırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

BASKıYA KARŞI INSAN 
HAKLARıNı SAVUNMA 

Bu durum karşısında, baskıya karşı 
tnsan Haklan Için Savas, bir AKP yöne
ticisinin deyimiyle "güncel görev" ol· 
muştur. Bu "öncelikli sorun" için bir 
"ınsan Haklannı Savunma Daimi Mecli· 
si" kuruldu. Bu �1eclis, her siyasal güç
ten, temsilcileri, çok savıda din adamı
nı, her eRilimden kişileri içeriyor. Zor 
ve tehlikeli bir ortamda, güvensizliRin ra
hatsız ve tehdit etliRi bütün toplum ke· 
simlerini sürükliyebilecek güçlü ve sürek
li bir harekete katmayı amaçlıyor. 

Ulkenin bütün demokratik ırüçleri ya
nında Arjantin Komünist Partisi de bu 
mücadelede yer alıyor. E�er halkın, çalı· 
şanların baskısı olmazsa ordunun en ge
rici kesimleri yeni bir faşist darbe daha 
düzenliyebilirler. Oysa silahlı kuvvE'tler 
içindeki sivil güçlerle işbirliRi eeilimine 
destek olmak gerekir. 

Ancak demokratik güçlerin de katıla
eae' bir hükümeUedir ki Arjantin yavaş 
da olsa bir anayasal düzenin yoluna gire
biHr. 
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lerini çok yönlü �eliştirmek istiyorlar. 
Çok haklı olarak şöyle diyorlar: "Olke
mizin yakllıp yık.dmasında en ileri tek
nolojiye karşı 2ÖCüs gerdik; Üıkemizi ye
niden kurarken de gene en ileri ileri iler teknolo
jiyi kullanmak istiyoruz. "  

• DolaY18lyle, Fransa 'nın oynayaca
ğı bir rol ı.ıar mı' 

• Elbette, hatta diyebilirim ki fran
sa bu rolü, eski bir olmanın 
sorumluluJ:u ile özelözellikle likle oynamalıdır. 
Vietnam 'ın Vietnam 'ın Vietnam bugününden biraz da o so
rumludur çünkü. Ayrıca lsveç, Federal 
Almanya, Japonya gibi pekçok ülke Vi

etnam'la ekonomik anlaşmalar için gö
ruşmeler yapıyor. Tarihsel nedenlerle de 
Fransa ile işbirliei isteei aRır basabilir. 

• Kamuoyu bu alanda nasıl bir gö
rel) yerine getire bilir' 

• Savaş sırasında dünya kamuoyu 
bu insanlık. dışı savaşa karŞı harekete 
geçmişti. Aynı kamuoyu, Vietnam 'ın 
bugünkü ileriliRinin nedeni olan ülkeleri 
etkin biçimde yardım etmeye zorlayabi
lir, kalkınmasıru rayına oturtacak önem
de bir yardım. 

ArjaArjaAr ntin: ntin: nt

Faşizm ölüm kusuyor 
1978 DünyaKupası futbol maçlarının 

yapılaeaeı Arjantin 'de kan gövdeyi gö
tütüyor. Faşist cinayetler ve şiddet en 
yoeun biçimde uygulanıyor. Tutukla
malar, adam kaçınnalar, kayıplar, sui
kastler, çatışmalar, siyasal öldünneler 
birbirini izliyor, gÖlÜlmemiş boyutlarda. 
Siyasal ve sendikal tutuklu sayısı 6S00'Ü 
geçiyor_ "Kayıp'ların sayısı, resmi hiç 
bir haber olmadıR ı için kesinlikle bilin· 
miyor, ama binlerce. Tutukluluk koşul· 
lan çaRdlŞı, işkence hergün uygulanan 
bir araç. 

INSAN HAKLARI? 
NEYMIş? 

Kitleleri kazanamayınca (Petonizmin 
izleri ve de özellikle demokratik güçlerin 
direnişi sonucu) şiddet ve baskıyı daha 
da artırmakta gölÜYJ>l çareyi f�izm. 
Ama iktidardaki generaller aynı gÖlÜşte 
birieımiyor. 

Mart 1976 darbesiyle darbesiyle darbes lşbaş gelen 
General Videla, bir ydı aşkındır bu şid
det politikasını uyguluyor ama faşizm 
kana doymuyor. Kan kanı çekiyor ve 
içinde büyük iş çevrelerinin de buIundu
Ru yeni oyunlar oynanıyor, daha büyük 
kıyırnlar hazırlanıyor. Bütün bu cinayet
lerin tezgahlayıcısı Videla'yı "llımlı" bu
lan daha saReı Generaller onu alaşa�ı et
menJn yollarını anyorlar. Daha köklü bir 
"soykırımı' (genocide) düzenlemek için 
ortam hazırlıvorlar. Arjantin ınsan Hak
lan Komisyonu Ispanya'da yayınlanan 
"Bir Soykırım Duruşması" adlı kitabın· 
da bu insanlık dışı faşist baskı ve uygu
lamaların içyüzünü ayrıntılarıyla sergili
yor. 

PINOCHET'CI LER SAHNEDE 

Bugünkü Başkan Videla'yı "ılımh" 
bulan Generallerin tek ortak noktası var 
aslında: "Gerillanın kökünü kazımak." 
İktidardaki askeri şener, anavasal bir dü· 

özellikle kara kuvvetlerindeki 
ler, normal bir rejime 
amacıyla ülkenin 
bir bir bi diyalog kurulmasından 
niz Vi! hava kuvvetler
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dokunulmazlık, silah 
larla besledikleri ünlü 
nist BiriiRi'ni de kullanıyorlar. 
örgütün militanları, 
Rün gerçek ya da varsaydan 
nı öldürmede birbirleriyle 
iar. 

OlaRanüstü yetkilerle donatılan böl
gesel komutanlar 
tırmak için ellerinden 

BASKıYA KARŞI 
HAKLARıNı 

Bu durum karşısında, 
tnsan Haklan Için 
ticisinin deyimiyle 
muştur. Bu "öncelikli 
"ınsan Haklannı Savunma Daimi 
si" kuruldu. Bu �1eclis, 
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Ulkenin bütün demokratik 
nında Arjantin Komünist 
mücadelede yer alıyor. 
şanların baskısı olmazsa ordunun 
rici kesimleri yeni 
düzenliyebilirler. Oysa 
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Ancak demokratik 



Marks'lO doğumunun 159. Yıldönümü 

DÜNÜN 
GERCEKLERt 
VE BUGüNÜN 
YANLISLARı 

"HER KIM KI SINlFSAL OLMA YAN 
POLITIKADAN VE SINlFSAL OLMA YAN 
SOSYA LIZMDEN SöZ EDIYOR, o KIŞI 
AlıNıP BIR K:AFESE KONULMALI VE 
AVUSTURALYA KANGURUSU YA DA 
ONA BENZER BIR MAHLUKUN YANıNDA 
SERGILENMELlDIR." (V.1. LENIN) 

5 Mayıs, Karl Marx 'ın do�rn günü. Büyük düşü· 
nür, biümsel sosyalist ö�retinin kurucusu ve örgütlen
me--eylem adamı Karl Marks, 5 Mayıs lS1S'de doe-· 
muştu. 

Marks'ın doktrinini bir utopya olarak görenler ol· 
du. Günümüzün koş uııannda, Marks' ın artık " eskimiş ii 

oldue-unu iddia edenler oldu. Bilimsel sosyalizmin en 
önemli yanlarından biri olan, öfrelinin tarihsel süreç 
içindeki bürun )üfünü bozabiIme amacıyla Engels'i, ya 
da çoe-unlukla Lenin'j Marks'ın karşısına çıkaranlar 
oldu. Bugün yine var. Bütün burjuva tarihçileri de 
"sosyolog"ları, "Marksolog"lan bu işle ufraşıyorlar. 
Leninizm olmadan Marksizmin güdük kalacagını, 
Marks'tan kopartlnuş bir Leninizmin "daha kolay ka· 
ralanabilecegini" hesapladıkları için böyle yapıyorlar. 
:ı.larksizmin, Leninizmle birlikte bir bütün oluşturdu· 
au nu sürekli olarak gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar. 

BiLIMSEL SOSYALiZMIN BÜTÜNLüGü 

Marks'ı ve Marksizmi, Leninizm olmadan deRer· 
lendirmek mümkün deRil. Aynı şekilde, Marks'ı ve 
:ı.larksizmi yeterince tanımadan, Leninizmi anlamak 
mümkün d�il. Bugün dünyanın her köşesinde, sosya
lizmin zaferi için uRraş verenler, bu bütünlüRü gere
Rince degerlendinne ve savunma durumundalar. 

Yapıyorlar da. Sosyalist mücadelenin başarısının, 
ör�tsel birlikten geçtigini, örgütsel birliRin de ancak 
ideolojik birlik temeli üzerinde saalanabileceaini bi· 
lenler, bilimsel sosyalist ideolojinin bu bütünlüaünü, 
Mar){s-Engels ve Lenin'in düşünce ve eylemlerindeki 
bu kopmazlıRı sürekli olarak vurguluyorlar. Sosyalist 
pratik, dünyanın her yerinde, bu ideolojik birlik ve ti
tizlik temeli üzerinde gelişiyor. 

MARKS'I DIGERLERiNDEN AYı RAN 

önce, bilimsel sosyalizmin kurucusunun niçin 
:,1arks oldugu üzerinde dunnak gerek. 

Gerekçe, �larks'ın "deha"sı deRiJ yalnızca. Ge· 
rekçe, Marks'ın "çaaının peygamberi" olması dadeeil. 
�larks'ın bilimsel sosyalizmin kurucusu olmasının ge· 
rekçesi başka yerde aranmalı. 

Hiç kimse, yaşadıeı dönemin nesnel koşullann· 
dan bagımsız olarak ve onların üzerinde kalarak ileriyi 
göremez. Birincisi, bu. Marks'ın düşünceleri, yaşadlRı 
toplumun, kapitalist toplumun somut sonuçlannın 
ürünü idi. Birçok kişi aynı koşullarda yaşadı. Aynı 
koşullar içinde yaşadı ama sosyalizmin şu ya da bu 
türden utopik (hayalci-bilim dışı) biçimlerini savundu. 
N'için bunların arasında Marks bilimsel sosyalist öRre· 
tiye ulaştı? 

Başlıca iki neden var: Birincisi, :'\1arks'ın, kapita· 
list toplumun bütun olgulannı, birbirinden ayrı ve ko
puk gibi görünen bUtün olgulannı sistematik bir bütü· 
nun içine oturtabilmesi. Bu :ılarks'ın kişisel yeteneei 
ile ilgili. Bunu, :-ılarks'ın bir birey olarak jjstiin bir ku
ramcı oluşuna borçluyuz. 
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İkinci neden daha önemli: Marks'ın öRretisi, d 
ger utopyacı sosyalist öRretiler gibi, bir kez kalıp olı 
rak formüle edildikten sonra o kalıbı yıllarca ve ayne 
koruyan, hiç deRişmeyen bir ö�reti deRiidi.  Sürek 
gelişen yeni olgular ve deneylerle zenginleşen bir öj 
reti idi i\1ark.:;'ın ö�retisi. 

BiliMSEL QGRETi VE DENEYLER 

11arks'ın ö�retisi bu niteligi nasıl kazanabiidi? 
Temelde bir tek neden var: Marks, kapitalist to 

lumun analizini sınıf mücadelesi olgusu ile bütünle" 

yi başarmıştı. Ve bu bütünlük sonucundadır ki, Maı 
aynı zamanda bir mücadele adamı idi. Eylem ada 
idi. örgütleyici idi. Ve Marks'ın öRretisi, bunun it 
di�erleri gibi donmuş bir kalıp olarak kalmadı. Gerek 
kapitalist toplumun analizi, gerekse kurulacak toplum 
düzeni konusundaki de�erlendirmeıer, sınıf mücadelesi 

olgusu ile bütünleştirilebildi�i için Marksist ölreti sü
rekli olarak gelişti, zenginleşti. Çeşitli ülkelerdeki sı
nıf mücadelelerinin getirdi�i her deney, her somut ol
gu, Marksizme yeni bir boyut kazandmyordu. Bir 
başka deyişle ö�reti, "büyük fikir"lerle, masa başında 
akla gelen buluşlarla de�i1, somut gerçeklerle ve bu 
gerçeklerin de�erlendirilmesiyle besleniyordu. Ger
çeklerle, yeni gerçeklerle beslenen her teori gelişir. 
Marksizm de böyle gelişti. Bizzat Marks ve Engels'in 
yaşadıkları dönem içinde gelişti. Daha sonra, onlann 
ö�retilerini izleyen devrimcilerin karşılaştıklan de
neylerle gelişti. Zenginleşti. Bilimsel sosyalizmin bi
limselliRi buradan geliyor. 

işçi SıNıFıNıN PARTISI 

Marks, peygamber deRiidi. Peygamberlerin, çok 
çok de�işik koşulların olgularını önceden görebildik
leri söylenir. Bu anlamda Marks, peygamber deA:i1di. 
Eldeki mevcut koşullardan hareketle, belirli bir dö· 
nem sonrasının koşullarını ve olgularını görebiliyordu. 
Marks'ın öngörüleri bunun için, yani peygamberce de
RiI, bilimsel olduRu için dün bütünüyle doRrulandl. 
Bugün de bütünüyle dogrulanıyor. 

Bir parti kavramı var. Yıllar sonra Lenin'in geliş
tirdiRi, daha somut bir içerik kazandırdıRı ve pratikte 
kullanarak ylRınlarl d.evrime götürdüRü kavram. 

Daha Marks zamanında netliee kavuşmaya başlı
yor bu kavram. Niçin ve nasıl? ÇJJnkü Marks zamanın· 
da da (burjuva devrimleri dönemi) proletaryanın ayrı 
bir parti içinde örgütlenmesinin "gereksiz" ya da "za· 
mansız" oldueunu söyleyenler var. Bunlar, burjuva 
devrimlerinde, işçi sınıfının yan yana YÜJ'Ümeye zorla
dıRı liberaller-demolcratlar. Parti kavramı ve zorunlu
lueu, bu sınıf mücadelelerinde, bu kesimlere karşı ve
rilen ideolojik mücadele ile gelişti, netıcştı. Marks 
şöyle diyordu: 

"Alman işçileri, sınıf çıkarlarının neler olduRunu 
kafalarında netleştirerek, nihai zafere ulaşmak için el
lerinden geleni yapmalıdırlar. Bunun için de mümkün 
018.1\ en kısa sürede ba�ımsız partilerinde yer almalı, 
proletaryanın ayn bir parti oluşturmaması yolunda 
demokratik küçük burjuvazinin iki yüzlü Ianarına bir 
an için bile olsa kulak asmamalıdırlar." (Komünistler 
Birli�i Merkez Komitesi'nde verilen söylev'den) 

PROLETARYA DIKTATÖRLüGü 

Bir proletarya diktatörtügü kavramı var. Marks'ın 
masa başında oturup buldu�u bir kavram deRi! bu. 
Tüm dünyadaki sosyalistlerin el kitabı, sosynJist hare
ketin en güçlü belgesi olan " Manifesto" yazııdı�ında 
henüz bu kavram yok ortada. 

Bu da sınıf mücadelelerinin getirdiRI deneylerle 
ortaya çıkıyor. Hangi deneyler? Lenin'in anlatınu ile, 
1848'Ierde, Fransa'da sınıf mücadeleleri alabildiline 
kızışt�ında "liberal burjuvazinin, herhangi bir türden 
gericilikten korktu�undan yüzlerce kat daha razla 
proletaryanın baRımsızlı�ından korktueu" ortaya çıkı
yor. Proletarya, cumhuriyetçi-liberal burjuvazi tara
fından kurşunlandıRında ortaya çıkıyor. Bu deneyler 
sonucunda ilk kez "Fransa'da Sınıf Mücadeleleri"n· 
den geçiyor proletarya diktatörtüRü kanamı. Daha 
sonra kavram içerik kazanıyor. Yine somut olayım .. 
sınıf mücadeleleriyle. 1871 Paris Komünü, prOletarya 
diktatörlüRüne, gerek pratik gerekse teorik olarak ça
eının en kapsamlı içerieini kazandırıyor. Marksist 
devlet teorisi bu temel üzerine gelişiyor. Bu temel üze
rinde Lenin'in "Devlet ve lhtilal"i ile zenginleşiyor. 

DÜN VE BUGÜN 

Marks'ın, yoldaşı Engels ile birlikte bilimsel sos
yalizme kazandırdıklanna verilecek başka somut ör
nekler de var elbette. Ancak doRu mu nun 159. ydın
da Marks'ı anarken, hatırlayacaıımLZ önemli başka 
noktalar da var. 

örne�in " proletaryanın baRımsLZ örgütlenmesi" 
meselesi. Marks, alıntıda görüldüRü gibi, proletaryanın 

. ayn ve baRımsız örgütlenme zorunluluRunu 18DO'ler· 
de ortaya koydu. Ama "mesele" burada kapanmadı. 
Burjuvazi ve küçük burjuvazi, işçi sınırı hare�etinin 
karşısına günümüzde de tuhaf "&nakronizmalar" ile 
çıkar. Daha açlRı şöyle: 1800'Ierde "proletaryanın 
ayn ve baRımsız örgiitlenmemesi" gerektiRini savunan 
Paris'li burjuva demokratını ,  peruRu ve bastonu ol
masa, ayru gerekçeleri ileri sürmese bile 1977'nin Tür
kiye'sinde de bulabilirsiniz. Söylenen yine aynıdır: 
"Bu dönemde aynca örgütlenmenin gereRi yok." 

1900'ler başının kuyrukçu menşeviklerini, kalın 
paltolan ve monokUeri ile olmasa bile başka bir kıhk
la işçi sınırını burjuvazinin peşine takmayı savunur
ken görürsünüz 1977 Türkiye'sinde. 

Marksizmin, bilimsel sosyalizmin oRreticiliRi ve 
yaratıcılı�ı burada. Bilimsel sosyalizmin temel ilkeleri· 
nin dünyanın her yerinde ve her zaman bir referans 
kaynaeı olabilmesinin gerekçesi de burada. Aradan 
yıllar da geçse, sosyalist hareket, dünün yanlışlannı 
bugiin de savunanlan yenerek gelişir. Sosyalist hare· 
ket, yüzyıllık yanlışlan başka kılıklarda savunanlan 
mahkum ederek yoluna devam eder. 

Marksizm-Leninizm; Marks·Engels ve Lenin'in 
kl'ndi zamanlannda savunulan yanlışlan bu.giin başka 
kılıklarda savunanların yenilmesinde en güçlü silahı 
oluşturuyor. 

• 

Marx 'ın do�rn günü. Büyük düşü· 
sosyalist ö�retinin kurucusu ve örgütlen

Karl Marks, 5 Mayıs lS1S'de doe-· 

doktrinini bir utopya olarak görenler ol· 
koş uııannda, Marks' ın koş uııannda, Marks' ın koş uııannda, Marks' artık " esk" eskimiş " eskimiş " esk ii 

edenler oldu. Bilimsel sosyalizmin en 
biri olan, öfrelinin tarihsel süreç 

bozabiIme amacıyla Engels'i, ya 
Lenin'j Marks'ın karşısına çıkaranlar 

var. Bütün burjuva tarihçileri de 
"Marksolog"lan bu işle ufraşıyorlar. 

Marksizmin güdük kalacagını, 
bir Leninizmin "daha kolay ka· 

hesapladıkları için böyle yapıyorlar. 
Leninizmle birlikte bir bütün oluşturdu· 

gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar. 

SOSYALiZMIN BÜTÜNLüGü 

Marksizmi, Leninizm olmadan deRer· 
mümkün deRil. Aynı şekilde, Marks'ı ve 

tanımadan, Leninizmi anlamak 
mümkün d�il. Bugün dünyanın her köşesinde, sosya

uRraş verenler, bu bütünlüRü gere
ve savunma durumundalar. 

Sosyalist mücadelenin başarısının, 
geçtigini, örgütsel birliRin de ancak 

temeli üzerinde saalanabileceaini bi· 
sosyalist ideolojinin bu bütünlüaünü, 

Lenin'in düşünce ve eylemlerindeki 
sürekli olarak vurguluyorlar. Sosyalist 

yerinde, bu ideolojik birlik ve ti
gelişiyor. 

DIGERLERiNDEN AYı RAN 

sosyalizmin kurucusunun niçin 
üzerinde dunnak gerek. 

ks'ın "deha"sı deRiJ yalnızca. Ge· 
ının peygamberi" olması dadeeil. 

sosyalizmin kurucusu olmasının ge· 
aranmalı. 

yaşadıeı dönemin nesnel koşullann· 
ve onların üzerinde kalarak ileriyi 

Birincisi, bu. Marks'ın düşünceleri, yaşadlRı 
toplumun somut sonuçlannın 

kişi aynı koşullarda yaşadı. Aynı 
yaşadı ama sosyalizmin şu ya da bu 

(hayalci-bilim dışı) biçimlerini savundu. 
arasında Marks bilimsel sosyalist öRre· 

neden var: Birincisi, :'\1arks'ın, kapita· 
olgulannı, birbirinden ayrı ve ko

Temelde bir tek neden var: Marks, kapitalist to 

lumun analizini sınıf mücadelesi olgusu ile bütünle" 

yi başarmıştı. Ve bu bütünlük sonucundadır ki, Maı 
aynı zamanda bir mücadele adamı idi. Eylem ada 
idi. örgütleyici idi. Ve Marks'ın öRretisi, bunun it 
di�erleri gibi donmuş bir kalıp olarak kalmadı. Gerek 
kapitalist toplumun analizi, gerekse kurulacak toplum 
düzeni konusundaki de�erlendirmeıer, sınıf mücadelesi 

olgusu ile bütünleştirilebildi�i için Marksist ölreti sü
rekli olarak gelişti, zenginleşti. Çeşitli ülkelerdeki sı
nıf mücadelelerinin getirdi�i her deney, her somut ol
gu, Marksizme yeni bir boyut kazandmyordu. Bir 
başka deyişle deyişle dey ö�reti, "büyük fikir"lerle, masa başında 
akla gelen buluşlarla de�i1, somut gerçeklerle ve bu 
gerçeklerin de�erlendirilmesiyle besleniyordu. Ger
çeklerle, yeni gerçeklerle beslenen her teori gelişir. 
Marksizm de böyle gelişti. Bizzat Marks ve Engels'in 
yaşadıkları dönem içinde gelişti. Daha sonra, onlann 
ö�retilerini izleyen devrimcilerin karşılaştıklan de
neylerle gelişti. Zenginleşti. Bilimsel sosyalizmin biBilimsel sosyalizmin bi
limselliRi buradan geliyor. 

işçi SıNıFıNıN PARTISI 

Marks, peygamber deRiidi. Peygamberlerin, çok 
çok de�işik koşulların olgularını önceden görebildik
leri söylenir. Bu anlamda Marks, peygamber deA:i1di. 
Eldeki mevcut koşullardan hareketle, belirli bir dö· 
nem sonrasının koşullarını ve olgularını görebiliyordu. 
Marks'ın öngörüleri bunun için, yani peygamberce de
RiI, bilimsel olduRu için dün bütünüyle doRrulandl. 
Bugün de bütünüyle dogrulanıyor. 

Bir parti kavramı var. Yıllar sonra Lenin'in geliş
tirdiRi, daha somut bir içerik kazandırdıRı ve pratikte 
kullanarak ylRınlarl d.evrime götürdüRü kavram. 

Daha Marks zamanında netliee kavuşmaya başlı
yor bu kavram. Niçin ve nasıl? ÇJJnkü Marks zamanın· 
da da (burjuva devrimleri dönemi) proletaryanın ayrı 
bir parti içinde örgütlenmesinin "gereksiz" ya da "za· 
mansız" oldueunu söyleyenler var. Bunlar, burjuva 
devrimlerinde, işçi sınıfının yan yana YÜJ'Ümeye zorla
dıRı liberaller-demolcratlar. Parti kavramı ve zorunlu
lueu, bu sınıf mücadelelerinde, bu kesimlere karşı ve
rilen ideolojik mücadele ile gelişti, netıcştı. Marks 
şöyle diyordu: 

"Alman işçileri, sınıf çıkarlarının neler olduRunu 
kafalarında netleştirerek, nihai zafere ulaşmak için el
lerinden geleni yapmalıdırlar. Bunun için de mümkün 
018.1\ en kısa sürede ba�ımsız partilerinde yer almalı, 
proletaryanın ayn bir parti oluşturmaması yolunda 
demokratik küçük burjuvazinin iki yüzlü Ianarına bir 
an için bile olsa kulak asmamalıdırlar." (Komünistler 
Birli�i Merkez Komitesi'nde verilen söylev'den) 

PROLETARYA DIKTATÖRLüGü 

Bir proletarya diktatörtügü kavramı var. Marks'ın 

Bu da sınıf mücadelelerinin 
ortaya çıkıyor. Hangi deneyler? 
1848'Ierde, Fransa'da 
kızışt�ında "liberal burjuvazinin, 
gericilikten korktu�undan 
proletaryanın baRımsızlı�ından 
yor. Proletarya, cumhuriyetçi-liberal 
fından kurşunlandıRında ortaya 
sonucunda ilk kez "Fransa'da 
den geçiyor proletarya 
sonra kavram içerik kazanıyor. 
sınıf mücadeleleriyle. 1871 
diktatörlüRüne, gerek pratik 
eının en kapsamlı içerieini kazandırıyor. Marksist 
devlet teorisi bu temel üzerine 
rinde Lenin'in "Devlet 
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Marksizm-Leninizm; 
kl'ndi zamanlannda savunulan 



BiLMECE BiLDiRMECE, 
BOŞ YERLERi DOLDURMACA 

Kitabın adı "Işçi Marşıarı". Yayımlayan : Konuk Yayınları. Basıletığı 
yer : IstanbuL. Baskı tarihi: Nisan 1977. Renkli kağıda çok renkli olarak 
basılmış, desenlerle süslenmiş seksen sayfa. Yirmi dokuz marş ve türkü sözü 
ile bir marşın notaları. Bir de önsöz. 

Kitaptaki marş sözlerinin üçüncüsü "Ileri Işçiler". italyan işçi sınıfının 
dünyaca bilinen marşıarında" biri. Son bir iki yıldır ülkemide pek çok top· 
lantıda, kitle �österilerinde, yürüyüşlerde söylenmiş:  müziği de sözleri de bir 
çok insanın belleğine yerleşmiş bir marş. Kitapta şöyle yazılı: 

"I leri işçiler, 
( .... .lar) ileri! 
( ........ ) bayrağımız 
Sınırlar aşıvor." 
Allah allah! Çok dalgm bir dizgiciyle, ondan da dalgm bir düzelticinin 

:ıdaması mı dersiniz? sayfayı çevirelim: Avusturva isçi marsı. Türkiye'de 65' 
lerden beri biliniyor. On yıldır çok sevilen. çok söylenen bir mars. Sözlerini 
kitapta şöyle okuyoruz: 

"Anamız amele sınıfıdır, 
Yurdumuzdur bütün cihandır bizim. 
Hazırlandık son ( ..... ) ka'l!aya 
B�ta bayrağımız ( .. ... .... ) 

Bayrağını yükselt, daha yükselt, yükselt bayraRI yukarı 
Bugüne vuralım, yarını kuralım, kaldıralım ( ....... Iarı)" 
Kitabın başındaki önsözde "işçi şarkılarında, işçilerin ve emekçilerin 

açık ve kesin istemleri yer alır" deniliyordu. "Açık ve kesin istemlerin" nasıl 
"ayık ve kesin olarak yer alacağını öğrenmiş oluyoruz böylece. 

Daha sonra, "işçinin Alın Teri" baslıklı bir marş; 

TRT'DE CIA 
TRT ekranlarında C I A  dizi programı

nın �österilmesi çeşitli de�erıendirmele· • 
re yol açtı. En azından. çeyrek yüzyıl
dan fazladır demokratik güçlerin kimse
lere benimselemediei bazı çıplak ger
çekler bizzat CIA yetkililerince uluorta 
açıklandı. Kendi ulusunun çıkarlanm sa
vunmaktan başka erdemi ve suçu olma
yan Musaddık'ın alaşaeı edilmesinden 
Pinochet'nin işbaşına getirilmesine dek 
CIA 'mn nerelerde görev aldıCı bir de 
TRT ekranlannda dile getirildi. 

Bunlar tutarlı demokratlar, hele bilim
sel sosyalistler için yeni öerenilen şeyler 
olmadı. CIA'nın "üçbuçuk adamıyla" 
iktidar deeiştirdiei. binbir yöntemle 
adamlar satın aldıeı, öerenci ve gençlik 
eylemlerinde klŞklftıcl ajanlar kullandıCı 
vb. bilinen şeylerdi. Bütün bunların ge
ne de TRT'den milyonlara söylenmesi 
yararlı oldu. Arkasında yatan nivetler ne 
olursa olsun. 

Evet, bu niyetıer neydi ki? Önce CIA 
neden bu tür bir programın hazırlanma· 
sına yardımcı olmuştu? Sonra neden MC 
TRT'si bu mmi yayınlamıştı? ı\'IC ambar
go dolayısıyle ABD 'yi köşeye mi sıkıştı
nyordu? " Içimizdeki kurt" un ekranları
mıza gelmesi hiç de öyle Amerikan 
aleyhtan bir olay deeil miydi yoksa? 
TRT zaten herkesin bildiei bu bayat ger· 
çekleri sunmakla aslında seçim öncesin
de bir antikomünist kampanyaya ortam 
hazırlamıyor muydu'? Durup dururken 
KGB'yi ekranlara �etirmek biraz çig bir 
Sovyet düŞmanlıel olmaz mıydı'? 

Türkiye'de kafalara takılan bu ve 
benzeri sorular başka ülkelerde de yanıt 
aradı. "L'Humanite" yazan Jacques Ar
nault Veneı.uela Cumhurbaşkanı Carlos 
Andres Perez'le yaptıeı uzun göri.işmede 
kendisine bu konuda bir soru sordu. So
ru ve Venezuela Cumhurbaşkanı 'mn ya
nıtı şöyle: 

• Son zamanlarda, CIA'nın "açıkla
ma"lanna dayanan The New York Times 
gazetesi, içlerinde sizin de bulundu�u
nuz birçok devlet adımını "kuşkulu" 
gösteren yayınlar yaptı. Sizce bu, R;eçmi· 

şi ilgilendiren bir aşırı ahlakilik gösterisi 
degil midir, daha doerusu, bu "açıkla· 
ma "ların seçmeli niteliı!;ini gözönüne 
alırsak, bu, bugün kuııanılan bir siyas&..l 
müdahale aracı deeil midir'? 

• Watergate skandalının acıkh ve sı
kıntılı aşamalarında tanık oldueumuz 
gelişme, Amerikan yönetiminin ahlaki
leştirilmesi süreci, demokrasinin kendi 
kendini düzeitme yeteneeinin en güzel 
ömeeidir. Ne var ki, deeinilmesi, belir· 
tilmesi gereken bu düzeltme, ölçüsüz, 
keyfi ve gayri ahlaki bir kullanıma yö
neltildLKitle iletişim araçlannm gücü bu 
yönde kullanıldı. Amaç: Çokuluslu giri
şimlerin çıkarlarıyla uyuşmayan hükü· 
metlerin prestijlerini olumsuz yönde et
kilemek, saygınlıklarını kaybettirmek ve 
·neden olmasın?- istikrarlarını bozmak .. 
Benim doCrudan doeruya ve şahsen ka
rıştırıldı�ım işe gelince, bu sorun mem
nun1uk verici bir yolla çözüme baelandı. 
Başkan Carter, açık ve somut bir biçim· 
de, Venezuela Başkanını ahlaki yönden 
safdışı etmeyi amaçlayan bu temelsiz 
suçlamalan kesin olarak yalanladı." 

KıSSADAN HISSE 

Venezuela Cumhurbaşkanının sözlt 
diplomatik nezaket kurallanndan a) 
olarak deeerlendirilirse en az iki yanıl 
ile bir de doenı ı:ı:özlemi yansıtıyor. Y 
nılgıların ilki, demokrasilerin (tabii 
"hür" demokrasilerin!) kendi kendileri 
düzeltme veteneei üstüne. Ikincisi, Ca 
ter'ın sözlerini gerçeein kendisi diye ı: 
mak. Bunun böyle olmadıeı, bi7.zat W 
tergate konusunda "Başkan" Nixon'u 
gerçekleri söylememesi. 

Bununla birlikte Venezuela Başka 
Peres yerde doeruyu söylüyor: AB 
ve CIA 'Si çokuluslu girişimlerin araçlaı 
dırlar ve onların çıkarlarına azıcık te 
düşen herkesi, her hükümeti her türlü y 
sa ve ahlak kuralım eieneyerek a1aşa 
etmek isterler. Her yola başvururlar. 

"Korku nedir bilmeyiz biz 
Patronun ( ........ dan) 
lşçiyiz ( ........ ........ ... ) 
Mezarını kazacak" 
Aynı önsözde, i�çi şarkılarının nasıl söylenmesi gerektiği anlatılırken 

"Şarkının sözleri her an, tek tek her dinleyicinin anlayacağı açıklıkla söy
lenmelidir" diye vurgulanıyordu Demek ki , böyle söylenince anlamayan 
kalmıyor. 

Türkiye'de her sosyalistin, denebilirse sosyalizmi öğrenmeden önce 
öğrendiği bir türkü vardır: "J andarma". Bakalım o nasıl bir şeymiş: 

"Ay ıŞığı jandarmanın 
Sün�sünü yakıyor 
Mahpus ( ........ ) pencereden 
J andarmaya bakıyor." 
Devam edelim: 
"( ........ Ierin) yarın sana 
Ananı ( ... .. ... ) der." 
Otosansür bir kez başladı mı, nerede duracağı belli olmuyor: 
"Anan, karın, çocukların 
Köyünde aç kaldılar 
Ne Allah'tan bir umut var 
Ne ( .......... ten) yardım'· 
Örnekleri çoğaltmanın anlamı yok . Ama bu kıssadan bir hisse çıkarmak 

gerek: Siz siz olun, öyle marş falan söylerken, "yoldaş", "sınıf", "zabit", 
"kurşun", "hükümet", "mürşit" gibi sözleri sakın ağzınızdan kaçırmayın. 

Ayrıca, bir yurttaşın kitapçıda bu kitabı karıştırırken dediği gibi, "o 
boşlukları CHP iktidara geldiği zaman dolduracaklar" nasıl olsa. 
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başındaki önsözde "işçi şarkılarında, işçilerin ve emekçilerin 
istemleri yer alır" deniliyordu. "Açık ve kesin istemlerin" nasıl 
olarak yer alacağını öğrenmiş oluyoruz böylece. 

"işç"işçinin Alın Teri" baslıklı bir marş; marş; 
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• Watergate skandalının acıkh ve sı
kıntılı aşamalarında tanık oldueumuz 
gelişme, Amerikan yönetiminin ahlaki
leştirilmesi süreci, süreci, sü demokrasinin kendi 
kendini düzeitme yeteneeinin en güzel 
ömeeidir. Ne var ki, deeinilmesi, belir· 
tilmesi gereken bu düzeltme, ölçüsüz, 
keyfi ve gayri ahlaki bir kullanıma yö
neltildLKitle iletişim araçlannm gücü bu 
yönde kullanıldı. Amaç: Çokuluslu giri
şimlerin çıkarlarıyla uyuşmayan hükü· 
metlerin prestijlerini olumsuz yönde et
kilemek, saygınlıklarını kaybettirmek ve 
·neden olmasın?- istikrarlarını bozmak .. .. 
Benim doCrudan doeruya ve şahsen kaka
rıştırıldı�ım işe gelince, bu sorun mem
nun1uk verici bir yolla çözüme baelandı. 
Başkan Carter, açık ve somut bir biçim· 
de, Venezuela Başkanını ahlaki yönden 
safdışı etmeyi amaçlayan bu temelsiz 
suçlamalan kesin olarak yalanladı." 

KıSSADAN HISSE 

Venezuela Cumhurbaşkanının sözlt 
diplomatik nezaket kurallanndan a) 
olarak deeerlendirilirse en az iki yanıl 
ile bir de doenı ı:ı:özlemi yansıtıyor. Y 
nılgıların ilki, demokrasilerin (tabii 
"hür" demokrasilerin!) kendi kendileri 
düzeltme veteneei üstüne. Ikincisi, Ca 
ter'ın sözlerini gerçeein kendisi diye ı: 
mak. Bunun böyle olmadıeı, bi7.zat W 
tergate konusunda "Başkan" Nixon'u 
gerçekleri söylememesi. 

Bununla birlikte Venezuela Başka 
Peres yerde doeruyu söylüyor: AB 
ve CIA 'Si çokuluslu girişimlerin araçlaı 
dırlar ve onların çıkarlarına azıcık te 

gerek: Siz siz olun, öyle marş falan söylerken, "yoldaş", "sınıf", 
"kurşun", "hükümet", "mürşit" gibi sözleri sakın ağzınızdan 

Ayrıca, bir yurttaşın kitapçıda bu kitabı karıştırırken 
boşlukları CHP iktidara geldiği zaman dolduracaklar" nasıl olsa. 
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İ sc İ  s ıN ı F ı  
TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI GENEL BAŞKA
Nı BEliICE BORAN'IN ıŞÇı sıNıfıNıN 

BIRLIK VE DAY ANıŞMA GÜNÜ i MAYIS 
DOLAYıSıYLA VERDıel DEMECI OKUR
LARIMIZA SUNUYORUZ: 

H A R E K E T İ ÖZÜ N DE 
E N T E R NASYONA L Dİ R  
Bir Mayıs. farklı aşamaJardaki dünya ülkeleri işe i 

sıntf1annın sömürüden kurtulma. kapitalizmden sosya
lizme geçme ve sosyalizmi g"eliştinne yolunda verdik
leri ortak mücadeleyi ve oluşturdukları dayanısma
yı, kısaca, isçi sınıfı enternasyonalizmini simgeleyen 
gündür. Bir Mayıs'ın işçi sınıfı bayramı olmasının an
lamı budur. 

GünümüZ koşullannda. işçi sınıfı enternasyona
Lizmi anlayışı içinde yürütülen bu mücadele, dünya 
barısı icin, uluslararası ilişkilerin yumuşatılması ve 
demokratikleştirilmesi iç.in mücadeleyi de icerir. 
Uluslararası barış, yumaşa.a yani detant ve demokra
ıikleşme dünya işçi sınıfı hareketinin güncel hedefle
ndir. Ama hemen belirtelim ki. banş. yumuşarna ve 
demokratikleşme. ulusJararası ve ulusal düzeyde sı
nıf mücadelesinin ortadan kalkması veya zayıflaması 
demek değildir: ıersine. dünya işçi sınıfı hareketinin 
en elverişli koşuUarda geliştirilmesinin sağlanmasKiır. 

Yine p;iinümüz koşullarında, dünya işe i sınıfı ha
reketinin dayanışması ve birliği - işçi sınıfı enternas
yonalizmi- emperyalizme bae.unlı geri ülkelerdeki ulu
sal ve toplumsal kurtuluş harekerlerivle de dayanış
mayı ve birlikteliği içerir. Çünkü bu hareketler dünya 
devrimci hareketinin bir parçasıdır: çünkü isçi sınıfı, 
uluslararası ve ulusal düzeyde her türlü sömürü ve bas
kıya karşKlır: çünkü işçi sınıfı, tüm sömürülen ve ezi
len emekei sınıflann olduğu kadar. tüm sömürülen ve 
ezilen uluslann ve halkların da savunucusudur; kendi 
kurtuluşu ile birlikte onların da kurtuluşunu sağlaya
cak öncü. temel güçtür. 

DünYadaki emperyalizme bağımh geri ülkelerin 
ulusal kurturus hareketlerine baktığıma zaman görü
yoruz ki, kalıcı. saelam bir baeunslZlığa kavuşan ül
keler. ulusal bağuTISalık mücadelesini, işçi sınıfının 
sosyatizm hedefine yönelik mücadelesi öncülüğünde 
yürüten ve onunla bütünleştiren: bağımsııhklarına 
kavuşıuktan sonra da sosyalizme yönelen ülkelerdir. 
Bunu başaramayan ülkeler 2örünürde e.öreceli bir siya
sal baihmslZlık ekle etseler de. emperyalisl-kapitalist 
dünya iJjşkileri ağına takılı kaldıklarından bu dünyaya 
baihmhhkları sürmekte, emperyalizmin sömürü ve bas
kısından kurtulamamakta, toplumsal kurtuluşa kavu· 
şamamakta,dtrlar. Özünde demokratik olan bu hare
ketler demokra.9yi de gerçekleştirememekıe. gelişti
rememektedir�r. Baeunsızlık. demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinin bütünlüğü bu nesnel gerçeklerden doğ
maktadtr. 

Işçi sınıfı hareketi özünde enıernasyonaldir. Tüm 
kapitalisı ülkelerin işçi sınıflan aynı sınıfa. kendilerini 
sömüren sennaye sınıfına, buıjuvaziye karsı mücadele 
içindedirler ve hepsinin mücadelesinin hedefi bu sö
mürüden kurtulmak. burjuvazinin ekonomik ve poli
lik egemenli,ğine son vennektir. Sosyalist ülkelerin 
isçi sınıflanda. SOSyalist dünya sistemi içinde bütün
leşerek, dünya burjuvazişine, uluslararası sennayeye. 
onun SÖmürü ve egementi�jne, dünya devrimci hare
ketini bastınna ve engelleme 2irişimlerine karşı mü
cadele vennekfedir. Işçi sınıfı SÖmüren bir ol
madığı için, ceşitli kaoitalist ülkelerin işçi sınınarı 
arasında ve bunlarla sosyalist ülkelerin işçi sınınan a
rasında bir çıkar catışması, uzlaşmaz çelişkiler yok
tur. Dünya işçi sınıfı harekelinin bütünlÜaü ve enter
nasyonalizmj de bu nesnel gerçekten doğmaktadır. 

Ülkelerin işçi sınıflan bu nesnel bütünlüeü ve 
enternasyonalizmin bilincindedirler ve nesnel durum
la yetinmeyio, öznel-subjektif- düzeyde de işçi sınıfı 
enternasyonalizmini gelistimıek ve �üçlendinnek 2ö· 
revini yerine getirirler. Kapitalizm bir dünya sistemi· 
dir. Sennaye ulusal sllllIlar tanuoaz. Kapitalist ülke
lerin burjuva sınıflan, aralarındaki çıkar çekişmele
rine ve rekabete ra,2l11en. gerektiğinde ortak çıkarla
rı doğrultu9..ında işbirliğine gjrişir, yer yer bütünleş
meye �nıegrasyona- yönelirler. Uele dünya SOSyalist 
sistemine ve isçi sınıfı hareketine, ulusal bağımsızlık 
mücadelesine karşı birleşmek�e, aralarında)d çekiş
meleri daha kolayca arka olana itip, daha kolayca iş
birliği ederler. 

Bu durumda. işçi sınıfı enternasyonalizmini güç
lendinnek, uluslararası sennaye karşısına uluslararası 
işçi sınıfı dayanışması ve birliğiyle çıkmak daha da 
ivedilik ve zorunluluk kazanmaktadlI. 

Tüm ülkelerin işci sımfı hareketleri gibi Türkiye 
işçi sınıfı hareketi de dünya çapındaki bu mücadele
nin yükselen çizgisi ve dünyanın kaoitalizmden sos
yalizme geçiş süreci içindedir. Türkiye işçi sınıfı ha
reketi dünya isçi sınıfı hareketinin dayanışma ve bir· 
liğinin bilincindedir. Şunun da bilincindedir ki, işci 
Sııııfı hareketinin uluslararası niteliği bu hareketin her 
ülkooeki ulusrıl niteliğini reddetmez, dışlamnı. Tam 
tersine, dünya işci sınıfı hareketine katkıda bulunabil
menin temel Şartı, her işçi sınıfının kencli ülkesinde 
Küçlü olmasına: politik. ideolojik ve ekonomik mü
cadelesini 2eliŞıirip, yükseltmesine : dH!er emekçi 
sınıfLırla ittifaklar oluşturup lüm ilerici, demokratik 

yurtsever giiçlerin dayanışma ve birlilini i�çi smıfı 
öncülüğünde 2erçek1eştirmesme bağiKitr. Tüm sömü
rülen. ezilen kitlelerin: demokratik hak ve öZ2iirlük� 
rin: urusal baeınmzh.k ve çıkartann RÜÇlü, tutarlı , yd
mu savunucuSll işei sınıfıchr. Egemen sennaye sı.n. 
rı. büyük bu�uvazi� uhısal çıkarlar ve milliyetçilik 
maskesi altında kendi sınıfsal çıkarlannı ıözetir ve 
korurlar. Bunun için de sınıfsal hesaplan uJWna ulu
sal bağuosıılık , ulusal eeemenlik ve çıkarlardan ödün 
verirler. emperyalizmle isbirli�ine girerler. Işçi sınıfı 
ise k:ir peşinde değildir; emperyalizmle. yabancı ser· 
maye ile paylaşacak çıkarlan yoktur. lşci sınıfının . 
macı yabancı ve yerli sennaye sömürüsünden. baslu
larından kurtubnakttr. Bu çifte sömürü ve baskılar 
kalktığında. tanı bağunslZltk gerçekleşecek, tüm sö
mürülen, ezilen halk kitleleri özgürlüğü, insanca bir 
düzene kavuşacaklır. Bunun için işçi sınıfı gerçek 
yurtseverdir: yurtseverlik işçi sınıfının başta gelen te
mel niteliklerinden biridir. 

Işte Türkiye Işçi Partisi, bu enternasyonalizm ve 
yurtseverlik bilinci ve bu bilincin verdiği mücadele 1Z� 
mi içinde 1 Mayıs 1975 günü kuruklu. Bugün de aynı 
bilinele i Mayıs işçi bayramını ve Partimizin ikinci 
kuruluş yıldönümünü kutluyonız. BaiımslZlık, de
DlOkrasi. sosyalizm mücadelemiri tüm engeUeri aşa 
aşa tüm gücümüzle sürdürecelimize andiciyoruz. 

Yaşasın bağunsızhk. demokrasi, sosyalizm müca-
delemiz' 

Yaşasın işçi slntfunlZ, emekçi halkııııız! 
Yaşasın işçi sınıfı enternasvonalizmi! 
Selam dünyanın ve Türkiye'run aydınlık gelece

ğine! 
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la yetinmeyio, öznel-subjektif- düzeyde de işçi sınıfı 
enternasyonalizmini gelistimıek ve �üçlendinnek 2ö· 
revini yerine getirirler. Kapitalizm bir dünya sistemi· 
dir. Sennaye ulusal sllllIlar tanuoaz. Kapitalist ülke
lerin burjuva sınıflan, aralarındaki çıkar çekişmele
rine ve rekabete ra,2l11en. gerektiğinde ortak çıkarla
rı doğrultu9..ında işbirliğine gjrişir, yer yer bütünleş
meye �nıegrasyona- yönelirler. Uele dünya SOSyalist 
sistemine ve isçi sınıfı hareketine, ulusal bağımsızlık 
mücadelesine karşı birleşmek�e, aralarında)d çekiş
meleri daha kolayca arka olana itip, daha kolayca iş
birliği ederler. 

Bu durumda. işçi sınıfı enternasyonalizmini güç
lendinnek, uluslararası sennaye karşısına uluslararası 
işçi sınıfı dayanışması ve birliğiyle çıkmak daha da 
ivedilik ve zorunluluk kazanmaktadlI. 

Tüm ülkelerin işci sımfı hareketleri gibi Türkiye 
işçi sınıfı hareketi de dünya çapındaki bu mücadele
nin yükselen çizgçizgçi isi zgisi zg ve dünyanın kaoitalizmden sos
yalizme geçiş süreci içindedir. Türkiye işçi sınıfı ha
reketi dünya isçi sınıfı hareketinin dayanışma ve bir· bir· bir
liğinin bilincindedir. Şunun da bilincindedir ki, işci 
Sııııfı hareketinin uluslararası niteliği bu hareketin her 
ülkooeki ulusrıl niteliğini reddetmez, dışlamnı. Tam 
tersine, dünya işci sınıfı hareketine katkıda bulunabil
menin temel Şartı, her işçi sınıfının kencli ülkesinde 

yurtsever giiçlerin dayanışma 
öncülüğünde 2erçek1eştirmesme 
rülen. ezilen kitlelerin: demokratik 
rin: urusal baeınmzh.k ve çıkartann 
mu savunucuSll işei sınıfıchr. 
rı. büyük bu�uvazi� uhısal 
maskesi altında kendi sınıfsal 
korurlar. Bunun için de sınıfsal hesaplan uJWna ulu
sal bağuosıılık , ulusal eeemenlik 
verirler. emperyalizmle isbirli�ine 
ise k:ir peşinde değildir; emperyalizmle. 
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mürülen, ezilen halk kitleleri kitleleri ki
düzene kavuşacaklır. Bunun 
yurtseverdir: yurtseverlik işçi sınıfının 
mel niteliklerinden biridir. 

Işte Türkiye Işçi Partisi, 
yurtseverlik bilinci ve bu bilincin 
mi içinde 1 Mayıs 1975 günü 
bilinele i Mayıs işçi bayramını 
kuruluş yıldönümünü kutluyonız. 
DlOkrasi. sosyalizm mücadelemiri 
aşa tüm gücümüzle sürdüre

Yaşasın bağunsızhk. demokrasi, 
delemiz' 

Yaşasın işçi slntfunlZ, emekçi 




