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1973 seçimlerinin hemen ertesinde 
MUliyet Gazetesinde yayırn1anan görüş
lerinde Erbakan; Toprak Refonnuna ke
sin karşı çıkmaktadır. Mülkiyetın kuısaı
Iılından söz ederken "verimli olarak işle
tilen Işletmelerin retonn adı altında top
raksızlan daAıtdmasıoa akd erdiremiye
ce�lni" söylemekledir. 1973 seçim so
nuçlanna gÖle, MSP İç Anadolu'nun 
ıopnksız1anDdan da oy almış gözük
mekLedir. Topnk konusunda MSP 1973 
seçimlerinden bu yana ve içinde buJun
duA'umuz 1977 seçim döneminde de 
özellikle konuşmaktan kaçınarutır. 
MSP tavrını büyük ıopnk sahiplerinden 
yana daha iktidara gelir gelmez koymuş
lur. Tarun Bakanlıgı kanıılıyla ellerinde 
bulunan tüm imkanlan büyük toprak sa
hiplerinin yaranna kullanmışlardır. Güb
rede, traktöıdeki Tanm Bakanlıemın gi
rişimleri bunlann en somut gÖ5tergeleri 
olmaktadır. 

ÇALıŞANLARıN VERGI YÜKÜNÜ AZALTACAKLARI HIKA
YESINI UZUN SÜREDIR DILLERINDEN DÜŞÜRMEYEN MIL
LI SELAMETÇILER 1974 YıLıNDA HAZıRLANAN "KIDEM 
TAZMINATLARıNIOTUZ MAAŞA" ÇıKARTAN ILK. TAS
LAKTA, ıŞÇILERIN KIDEM TAZMINATLARINDAN 4 YILLIK 
TUTARıN VERGI OLARAK KESILMESINI VE ÖDEMENIN 
NET 26 YIL ÜZERINDEN YAPıLMASıNı SACLAYıcı BIR 
KARŞI TEKLIF ILE ORTAYA ÇıKMıŞLARDIR. ÖTE YAN
DAN KIDEM TAZMINATI FONU KURMA YOLUNDAKI ÇA
BALARı BÜYüK BIR ISTEKLE DESTEKLEYEN MSP, ÇALIŞ
MA BAKANLICINDA ŞEVKET KAZAN TARAFINDAN HA
ZIRLATILAN SON TASLAK ILE KESIN OLARAK ıŞÇı KAR
ŞıSıNA IŞVEREN TEMSILCISI OLARAK ÇıKMAKTADıR. 

Konya 'da 900 milyon sennayeU di�ti 
takım ve akt.arma organları sanayü ku
nıJması için Erbakan'ın 1974 yılı ıonla
rında başlaııı�ı girişime HEMA şirketi 
sahip çıkar. özel şirkel Sanayi Bakanl�ı 
ve DPT'den her lürlü kolaylık .. �larur. 
Konya Belediyesi şehir planında de�lşik· 
lik yapank HEMA'ya ucuz nyaııan arsa 
saAlar_ Sanayi sitesinin konumu da bu 
nedenle deAişir_ Bu arada CHP-MSP or
LaklI�1 �ı1ır. !şbaşına gelen Sadi Innak 
Konya'da fabrikanın temelini alar. Aynı 
gün Ankara'da bir demeç veren Erbakan 
Konya'da a�ır sanayi hamlesinin başla
hldıeım açtklar. Aradan geçen sii'e için
de Cephe Hükümeli kurıılur. Gerçekıe 
geçmişte Demirel'in yakın adamı olan 
HEMA şirketinin sahipleri, DPT 'den 
sa�ladıklarl tüm kolaylıklan kendilerin· 
de saklı tutarak Konya'daki girişimlerin
den vaz geçerter. Fabrikayı Polatlı ya
kın1annda lrunnaya başlartar. SÖZ konu
su girişim AP'nin yardum ile gerçekleş
tirilmiştir. AP'nin elinde bulunan Imar 
ıSkan Bakanlı�ı kanalıyla Konya şehir 
planında fabrikanın kuruluşu nedeniyle 
yapılan d�işiklik onaylanmaz. Kaldı ki 
MC kurulmadan önce HEMA 'nın koor
dinalörlüj!ünü yapan kişi �lC kurulduk· 
Lan sonıa UlaŞlırma Bakanl�ı Müsıeşar
heı na da getirilmiştir. Bu imkanlardan 
yararlanan HEMA yatırım alanının bir 
kısmını Polatlı'ya taşırken kalan kısmını 
da DPT 'den elde ettiei tüm ayncalıklan 
mahfuz lutarak Istanbul yakınlanndaki 
Çerkezköy'e götürür. öte yandan Konya 
Belediyesi'nin metrekaresini 2,S liradan 
tahsis ettiei arsayı da spekülasyon sand 
ile kullanır. Söz konusu olay MSP'ye 
Konya'da prestij kaybettirir. Olayın öte
ki yüzü ise Mini SelameLçmei ortaya k� 
yar. Büyük sennayenin kayıtsız şartsa 
destekleyicisi olan MSP, MC hüküm�ti
nin de ortağı oldu�u halde HEMA 'yı 
Konya'da başlattı�ı yatınmi sürdürmeye 
mecbur edemez. HEMA elde etüei tüm 
ayncahkları kuJlanmak üzere Mannara 
bölgesine kaçar. 

Köy-Koop'un 1976 ytlı içinde Ro
manya'dan ilhal edip küçük çiftçiye 
ucuz fiyat ile traktör daRıtma yolundaki 
girişimleri MSP'li Korkut özal tarafın
dan uzun süre engellenmiştir. Sonradan 
arıIaşdmıştır ki, Köy-Koop'uD Romanya' 
dan ilhal ebnek isıedigi Inktörieri. Tür
kiye bayi1i�lni Demirel kardeşler almak 
istemektedir. Bu nedenJe özal aylarca 
Köy·Koop'a ithal izni verdinnemiştir. 

Demirel'in kardeşleri mi? Erbakan'ın 
kardeşleri mi? Son günlerde AP-MSP ara
sında sürdürülen bu yarışma gerçekte 
kardeşler arasında bir tarkın olmadıemı 
ortaya koymaktadır. Her iki tarafın kar
deşleri de dışa baeunh büyük sermaye
nin temsilcilerinden başkası de�ildirter. 
Ma.Jjye Bakanheı hesap uzmanJan Erba
kan'ın kardeşinin işyerine ve evine yap
Iıklan baskınlarda, Sanayi Bakarılıj!ında
ki iş takipleri için alınan rüşvetlere ait 
pekçOk belge ele geçinniştir. Maliye Ba
karu Ergenekon, Erbakan'ın kardeşi ko
nusunda bu denli süratü hareket etme 
gereeini duyarken bir yıl önce Yahya 
Demirel'in avukatlıeını üstlenmekten çe
kinmiyordu. Maliye müfettişieri ancak 

,aylar sonra Yahya olayına ei koyabil
mişlerdi. 

MilLi SElAMETÇlLlK 
Işçi SıNı FıNA KARŞıDıR 

1974 CHP-MSP koalisyonu dönemin
de ilk kez gündeme gelen işçi kıdem taz-

VtILiMJŞ 

mmatları sorunu, MSP'nin işçiler karşı
sındaki tavrını da ortaya koymuştur. Bu 
kanun tasarısı üzerindeki Milli Selamet
çilerin girişimi aynı zamanda bu parti
nin bir başka yönünü de açıkça ortaya 
koymuştur. Çalışanlann vergi yükünü 
aıaJtacaklan hikayesini uzun süredir dil
lerinden düşürmeyen Milli Selamelçiler 
1974 ydında hazırlanan "kıdem Lazmi
natlanm otuz maaşa" çıkartan ilk taslak
ta, işçilerin kıdem tazminatlanndan 4 
yıllık tutann vergi olarak kesilmesini ve 
ödemenin net 26 yıl üzerinden yapılma
sını saA'layıcl bir· karşı teklif ile ortaya 
çıkmışlardır. öte yandan kıdem lazrni
natı fonu kurma yolundaki çabalan bü
yük bir isıekle deslekleyen MSP, Çalış
ma BakanJı�ında Şevket Kazan tarafın
dan hazırlatılan son taslak ile kesin ola
rak işçi sınıfının karşısına işveren tem
silcisi olarak çıkmaktadır. 

Çalışanlann sırtındaki vergi yükünü 
kaldıraca4ınl iddia eden Milli Selametçi-
1ij!1n Parlamenıoya verdiki Asgari Indi
rim l.asansırun incelenmesi bu iddiaIan
nın ne denli bir yutturmaca oldueunu 
ortaya koymaktadır. Türkiye'deki gelir 
vergisi sisteminde yer alan asgari geçime 
ilişkin hükümlerdeki uygulama pratikte 
tüm gelir vergisi mükelleflerini kapsa
maktadır. Oysa bilindiAi gibi Türkiye'de 
gelir vergisinin esas yükünü ücret ve ma
aş alanlar çekmektedir. Ucret ve maaşh
ların ödedikleri gelir vergisi toplam gelir 
vergisinin yüzde 85'ini oluştunnaktadır. 
Toplam S milyon mükelleften yaklaşık 
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2,6 milyonluk bir kitle vergilerin yüzde 
85'ini öderken 2,4 milyonJuk bir kesim 
ise yüzde 15'ıni ödemektedir. Böylesine 
bir ortamdaMilli Selametçmgin getirdiei 
teklif tüm mükellefleri kapsayan bir tek
tiftir. Yani gelir vergisinin yüzde 8S'ini 
ödeyen işçi ve memur saelanacak vergi 
indiriminden ne kadar yararlanırsa bü
yük tüccar, işveren, büyük toprak sahibi 
de aynı indirimden yarartanacaktır. 9y
sa gelir vergisi sisteminde bir aynealık 
getinne imkanı vanilr. Bu "özel indirim'" 
uygulaması ile sa�lanabilecek bir ayrıca
Ilktır. "özel indirim" sadece işçi ve me
mur için getirilmiş bir ayncalıktır. MSP 
e�er gerçekten çalışanlann sırtındaki 
vergi yükünü hafifletmek isteseydi gelir 
vergisi kanunundaki bu maddeden yarar
lanarak Meclise teklH getirirdi. Oysa 
MSP işçi-memur ile büyük toprak sahibi, 
tüccar ve sanayiciyi aynı tarafa koymak· 
tadır. Bu durumda sa�lanacak vergi indi
rimi hiç bir de�işiklik getinneyecektir. 

AGıR SANAYI YUTTU RMACASI 
HEMA OLAYı 

Konya Erbakan 'ın seçim bölgesidir. 
CHP-MSP 'ortaklıRınm son günlerinde, 
Konya 'da dişli takım ve aktanna organ
ları sanayii kunna komedisi saimelenir. 
Perdenin açılışını Erbakan yapamaz, 
ama sonuçta, Konyahlar tarafından, or· 
taya çıkan durumun tek sorumlusu ola
rak bellenir. 

Büyük toprak sahibinden, tüccaman, 
büyük sanayiciden yana, devletin tüm 
imkanlannı kendi kurdulduktan özel 
şirketler yaranna kullanmaya kararlı Mil· 
ii Selametçilik, işçiyi-memuru-yoksuJ 
köylüyü karşısına aldı�ını ortaya koy
muştur geçen 4 yıllık dönemde. Bu giri
şimlerinin kar.şllıA'lnı 1977 seçimlerinde 
içinden ayrılan nurculann etkisi ile deA'iI 
karşısına aldıeı ezilen halkın oylan ile 
alacaktır. 

TÜRKIYE ışçı PARTISI'NIN SEÇIM 
KAMPANYASINA KATILALIM 

Burjuva panilerinin devlet kasasından ve parababalarından sağladığı mil
yonlarca liralık seçim bütçelerinin karşısında, Türkiye işçi Partisi, işçi ve 
emekçilerin olanakları ölçüsünde partilerine yaptıkları redekarca klıtkılardan 
güç alarak mücadelesini sii'dürüyor. 

Işçi sınıfının sesinin 5 Haziran seçimlerinde daha gür çıkması için ola
naklarımızı zorlayalım, Tirkiye işçi Partisi'ne bağış yapalım. Ulusal blığımsız
Iığımızın ve demokrasinin tutarl ılıkla ve kararlılıkla savunulması için Tii'kiye 
işçi Partisi'nin seçim kampanyasını destekleyelim. Türkiye Işçi Partisi 'nin 
sesinin bir fabrikaya, bir köye daha ulaşması için, Türkiye Işçi Partisi'nin bir 
yayınının bir emekçinin daha eline geçmesi için bu kampanyaya katılalım. 

Tii'kiye işçi Panisi Genel Merkezi adına yapılacak bağışlar aşağıdaki 
banka hesap numaralarına yatırılabilir. 

T.C. Ziraat Bankası 
Galatasaray Şubesi 6616 
T.C. ZirJat Bankası 
Kızılay Şubesi 630-1110 
TÜRKIYE IşÇı PARTISI GENEL MERKEZI 
NUR'U ZIYA SOK. 1 7/5 TÜNE L/ISTANBUL 

�--- ----------



PATRONLARıN, A(';ALARIN, 
PARTILERINE KARŞI, lşçlNiN 
KÖYLÜNÜN PARTIsI, 
TÜRKIYE Işçi PARTISI! 

BüYüK sıNıFıN 
BüYüK HEDEFLERi 

Ya/çın KVÇVK 
Hi.rriyet Gazetesi, bir haber yayınladı. Seçime giren yedi partinin aynı 

kökten geldiğine işaret etti. Seçime giren sekiz partiden yalnızca Türkiye işçi 
Panisi,s diğerlerinden farklı. Hii'riyet Gazetesi'nin haberi böyle. Bu haber 
önemli ölçüde eksik. Bu yüzden de gerçekleri önemli ölçüde eksik yansıtıyor. 
Tirkiye Işçi Partisi , sadece diğerlerinden farklı değil. Özünde ve temelinde 
diğerlerinin ztddı. Emeğin, sermayenin zıddı olması ölçüsünde. Türkiye işçi 
Partisi, özüooe ve temelinde sermaye partileri olan bu yedi partinin zıddı du
rumunda. Farklılık, bu ölçüde. Şu ya da bu ambalaj içinde, şu ya da bu ölçü· 
de sermayenin çıkar ve siyasal bakış açısını yansıtan yedi parti ile işçi ve 
emekç,ilerin çıkar ve politik görüşünii yansıtan Türkiye işçi Partisi arasında 
bir farklılıktan değil zıtlıklan söz etmek gerek. 

Söz etmek yetmez. Zrtlığın her noktada ortaya çıkması gerekli. Znlık 
her noktada ortaya çıkıyor. Yedi parti de, "gerçeği" dile getirdiklerini söy
lüyorlar. Hiç kuşkusuz doğru. Yedi parti de, şu ya da bu ölçwe, şu ya da bu 
ambalajda gerçeği yansıtıyorlar. Yansıttıkları "gerçek", ambalaj ne olursa 
olsun, özünde ve temelinde sermayenin gerçeği.Türkiye işçi Partisi de ger
çeğr dile getiriyor. Işçi sırufı ve müttefiki emekçilerin gerçeğini. Sömüren sı
nrtların gerçeği ile işçi ve emekçi sınıflann gerçeği, biri birinin zıddı. Bu yüz
den Tirkiye Işçi Partisi, özünde ve temelinde yedi sermaye partisi ne söylü
yorsa tam tersini söylüyor. 

Çünkü tüm olaylara, tüm gelişmelere, yalnızca ve yalnızca işçi sınıfı ve 
müttefiki emekçilerin bakış açısı ile bakıyor. Sadece işçi sınıfı ve emekçilerin 
gerçeğini dile getiriyor. Şimdi yedisi de gecekonduları yıkmayacağız, diyor
lar. Sermayenin sözcüleri, uzun süre, gecekondunun kentlerin güzelliklerini 
bozduklarını söyleyip durdular. Şimdi güzel olmayana razı oluyorlar. Güzel 
olmayanı, işçiye, emekçi ye ve dar gelirli memura layık görüyorlar. Bir tek 
nedeni var: Sömüren sınıfların,başta sanayicilerin "gerçeği" bunu zorunlu 
hale getiriyor. Fabrikalarına fabrika, iş yerlerine iş yerleri katıııar. işçisiz 
fabrika. emekçisiz iş yeri olmaz. işçiye ve emekçiye, dar gelirli memura 
"barınak" gerek. Barınağı olmayan işçi ve emekçi çalışamaz. Fabrikalar ça
lışamaz, iş yerleri işlemez. Makinanın başında olanlar, onlar. işçiye, emek
çiye ve dar gelirli memura, sayıları milyonları aşanlara, "barınak" gerek. Ba
rınak. olarak, damı akan, çoğunun suyu ve elektriği olmayan, yolu ve otobüsü 
yetersiz "gecekondu" ortaya çıkıyor. 

Neden gecekondu ortaya çıkıyor? Neden, "konut" ortaya çıkmıyor? 
Neden işçi ve emekçi konutta oturmuyor? Gecekondunun yağmurunu, ça
murunu, soğuğunu çok sevdikleri için mi? Konutta oturmaları için ne gerek
li? En azından ve ortalama olarak bugünkünden ayda ikibin beş yüz lira daha 
yüksek ücret gerekli. Ücret nedir? işçinin ve emekçinin kendisini yeniden 
üretmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın alabileceği ödenti. Ücret, bu 
düzeyde olmak zorunda. Besinin, giyimin ötesinde "normal" sayılacak barı
nağın aylık kirasını karşılayacak düzeyde olmak zorunda. Ama öyle olmuyor. 
ücretleri düşük tutan sermaye sınıfı, işçi ve emekçiye, "bannak" olarak gece· 
konduyu layık görüyor. işçi ve emekçi gecekonduya layık değiL. Fakat serma· 
ye sınıfı, işçi ve emekçiyi düşük ücrete razı edebilmek için gecekonduya mah· 
kum ediyor. Gecekonduda yaşamak, işçinin ve emekçinin kaderi değil. işçi 
sınrfının müttefiki emekçilerle birlikte iktidara geldiği her yerde, gecekondu
nun bir kader olmadığı gösterildi. Tüm sömürü gibi, işçi ve emekçiyi gecekon
duya mahkum edenlerin egemenlikleri sona erdirildi. 

Işçi ve emekçi, gecekonduya mahkum ediliyor. Once diişük ücrete mah
kum ediliyor. Bu mahkumiyetten gecekonduya mahkumiyet zorunlu olarak 
çıkıyor. Ne için? Yedi sermaye partisi de bu soruyu sormuyor. Çünkü açık 
cevapları var. Cevapları şu: Düzenli konuta kaynak ayırmamak,işçinin ve 
emekçinin ücretini düşük tutmak "kalkınma" için gerekli. Bunlara göre, 70-
runlu. Zorunlu olunca da soru sormaya gerek yok.Gerçekte ise soru sormaya 
zorunluluk var: Kimin için kalkınma? Moıor sanayiini, otomotiv sanayiini 
kurmak pek soyut bir cevap. Kuruluyor da ne oluyor? Kurulduğu zaman sı
nırlı sayıda işçiye iş bulunuyor. Burası açık. Ancak bu iş hulma kimin sırtın
dan ve hangi paha ödenerek gerçekleştiriliyor? Binek taşıtı, kamyon ve 010-
büsün çalışması için yol gerek. Yolun yapımı da bakımı da vergilerden karşı
lanıyor. Gelir vergisinin beşte dördünü ise işçi ve memur ödüyor. Taşıtın yürü
mesi için gerekli masrafların çok büyük bir bölümü, ıaşıtlara hiç bir ıanıan 

sahip olamayan ya da çok küçük bir bölümünün ancak sahip olma şansı olan 
işçi ve memurlar tarafından karşılanıyor. 

Yalnızca bu kadar mı? Türkiye kalkınıyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu 
ile, Koç'u ile bir avuç taşıt yapımcısı kaikınıyor. Sonra ne oluyor ? işçi ve 
emekçinin, dar gelirli memurun gecekondusundan iş yerine gitmesi bir alem 
oluyor. Her gün gecekondu ile iş yeri arasındaki mesafe zaman cinsinden uzu
yor. Servisi olmayanlann ödedikleri para da artıyor. Fakat paradan da önem
lisi, işçi ve emekçi, iş yerine gidebitmek için gecekondusundan çok daha er
ken ayrılıp çok daha geç dönüyor. Bunun anlamı nedir? Bir tek anlamı var: 
işçinin ve emekçinin çalışma süresi uzuyor. Bugün anık iş yerine gidip gel� 
men;n bir "zevk" olduğunu kimse iddia edemez. iş yerine gidip gelme, işin 
kendisinden de büyük bir "zahmet" durumunda. 

Bir avuç motorlu araç montajcısı kalkınıyor. işçinin ve emekçinin ça
lışma sli'esi fiilen uzuyor. Yasa�rda bir değişiklik yapmadan uzuyor. Kendi
sine ayırdığı zaman fiilen kısalıyor. işte kalkınma dedikleri, bu. işte yedi 
burjuva partisinin sözde daha da hızlandıracaklarını iddia ettikleri kalkınma; 
bu. Bu kalkınmaya "hayır" demek gerek. Bu kalkınmanın "tek yol" olma
dığını bilmek gerek. işçinin konutlarını da :ş yerinin yanında yapmak gerek. 
Devlet işletmelerinin hepsinde , yöneticiler için lojmanlar yapılıyor. Aynı iş
letmede çalışan işçiler geceko�uya mahkum ediliyor. Yöneticiler için loj
man ıyapmak, "kaynakları israf etmek" sayılmıyor. Özel işletmelerin patron· 
larının lüks konutlarda yaşamaları israf sayılmıyor. Patronları, işe getirip gö
tiien şoförlerin ücretlerini vergiden düşmeleri kaynakların israf. sayılmıyor. 
Bugün motorlu taşıt iietmek ve satın almak için harcanan on milyarca-lira
dan çok daha ucuza metro yapmak mümkün iken, yapllmıy<M'". Metro yapmak 
"kalkınma" sayılmıyor. Sosyalist ülkeler, metro yapımında en ileri ve çabuk 
teknolojiyi geliştirmiş olan sosyalist ülkeler, her türlü kaynak ve teknik yardı
ma hazır olduklarını ilan ederken bunlar reddediliyor. Bunlar gerçekleştirilmi
yor. CHP-MSP koalisyonunda da,�MC zamanında da gerçekleştirilmiyor. Ne
den gerçekleştirsinler? Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Koç'un ve bir avuç 
diğer karayolu .taşıtı üreten sermayedarın "kalkınmasına" ters düşmek kolay 
değiL. 

Artık, tüm bunlar, işçi sınıfı ve emekçiıer için hayal değiL. Çünkü anık 
sosyalizm hayal değiL. Artık sosyalizm, bir wnya sistemi. Gecekondusu olma
yan, toplu ulaştırma ağı ile donatılmış bir sistem. Bu sistemde kalkınma var. 
Hem de en hızhsından. Hem de en düzenlisinden. Öyle her ile bir fabrika yut
turmacasından değiL. Bu sistemde gecekondu yok. işsizlik de yok. Çünkü ser
mayenin egemenliği yok. Çünkü sömiirü yok. işçi ve emekçiler iktidarda. işçi 
ve emekçilerin yaratıcılığı var. Sosyalizmde yalnızca yaratılanların "eşit" bö
lüşülmesi, yedi sermaye partisinin deyimi ile "somunun eşit" bölüşülmesi söz 
konusu değiL. işçi ve emekçinin yaratıcılığının önündeki tüm engeller ortadan 
kalktığı için yaratılanların da büyümesi söz konusu. Bu yüzden, sosyalist sis
temde, kalkınma daha hızlı oluyor. işçi ve emekçilerin yaratıcılık ve öZglirlük· 
lerinin önündeki tüm engeller kalktığı için kalkınma daha hızlı oluyor. 

Amerikalılar Detroit'i Amerika'nın can damarı olarak nitelendiriyor. 
Amerika'nın otomotiv sanayileri, Oetroifte yoğunlaşıyor. Bu yiiıden Oetroiı, 

Amerika'nın "canı" oluyor. Türkiye'de canlara kıyılıyor. Şimdi kıyanlar da, 
yıllardır Kararsız Kasım gibi "ne yapsam" diye yalpalayarak Ctı" kıyımını ön
leyemeyenler de iktidara gelirlerse kıyıma son vereceklerini ilan ediyorlar. 
Tli"kiye'nin canını ellerinde bulunduranlardan hiç sö, etmiyorlar. Bunların 
egemenlikleri kırılmadıkça, güçleri kırılmadıkça, işçinin, emekçinin ye ıüm 
ilericilerin canlarının güvenlik altına alınamayacağını görmeıJikıen geliyorlar. 
Görmemek ve göstermernek için inat ediyorlar. Yalnıı Türkiye işçi Partisi, 
sahııeyi değil, sahnenin arkasındakileri hedef oLırak gösteriyor. 

Ve bu yüzden Türkiye Işçi Partisi, "tck başlr\;l bu seçimler kurtuluş de
ğildir" diyor. Kurtuluş, sosyalizmdir. Tlim sÖmi.iriiden, tiim baskılardan, ırkçı 
ve şoven terörden kurtuluş sosyalizmdedir. Bunun için mücadele etmek gereı.... 
Sermayenin egemenliğine son vermek, söniiri.isliz bir diizen için, sosyalist top· 
lum için mücadele alanlarını genişletmek için parlamenıoya girmek gerek. 
Sermayenin tüm soygunlarını, sömiiren sınırıarın tüm açmJzlarını parlamento 
kürsüsünden de anlatmak için, bunları açığa çık.umak için "sosya li mı bayra· 
ğını meclise dikmek" gerek. Ve dikilecek. 



-- ------�--_.-""'._----------

TORKIYE'DE YOROYOŞ 
• • • • • • 

i F ASİZMİN KOKUNU 
sıNıFı ÖNCÜLÜGÜNDE· 

MILLIYETÇı CEPHEDE TOPLANMıŞ GERIci, SALDıRGAN BUR
JUVA PARTILERI BIR YANDAN BtlTON SEçiM KAMPANYALARINI 
"KOMÜNlZM KORK15U" TlCARETtNE, ANTI-KOMON1ZME DAY ANDI
RIP, DICER YANDAN EMEKÇILERI FAŞIST TERöRLE YıLDıRMAYA 
ÇAUŞIYORLAR. BU ıKİ YANU YıLDıRMA TAKTICINE KARŞI DE
MOKRATIK GÜÇLERIN SAFLARINI SIKLAŞTIRMAK, DEMOKRATIK 
TOPLUMSAL MUHALEFETI GÜÇLENDIRMEK, SEÇIMLERDE ıŞçi VE 
EMEKÇi KITLELERIN KARARllUCINI BIR KERE DAHA ISPATLA
MAK ZORUNLUDUR. OY AVauCı UCRUNA BU GöREVI SA YSAKLA
MAYA KALKANLAR ÇıKSA DA TORKIYE ıŞÇı S.INIFlNIN BILIMSEL 
SOSYALIST PARTISI BU GöREVIN EN ÖN SAFTAKI ÖRGtlTLEYlclS1 
O LACAKTIR. 

Seçim kampanyasımn sıkıştmlmak 
istenditi "asayi� ve can güvenliili" dar
bolazında işçi ve emekçilerin oylannın 
burjuva partileri aruında paylaştınınıa
ama çalışıllrken, işçi ve emekçi kitleler 
yaratılmak istenen k�lık. panile da
vet eden bulutlann Udında kendi kurlu
luşIanıun aydınlık "ıRım (örüyorlar. Iş
çiler, köy emekçileri, emeliyle yaşayan 
memurlar. ötretmenler, esnaf 've zanaat
karlar, ilerici gençler, faşist baskı've te
rörün arka..anda emperyalizm, büyük ser
maye � büyük toprak sahipleri hedefini 
gÖlleren Türkiye ışçi Partisi'ne sahip Çı
kıyorlar. 

Türkiye ışçi Partiai'nin seçimleri'bur
juva partileri arumda bir köşe kapmaca 

Tlifttl,..ltçi p.,,* 0.. ... 1 Se ... ,.ri N� 
lUJt scnpo 16 lIay.'ID ","ın ve TRT' 
Y . ... demeci wrtli: 

olmaktan çıkarıp balımsızlık, demokra
si ve sosyalizm hedeflerinde işçi ve 
emekçi kitlelerin birleştili bir mücadele 
alanı haline getirmeli, m'in bulanıklık
lan yırtan gür sesini gizleyerek seçimleri 
yapmayı umanlan öfkeden şaşkına çe
virmiştir. Seçimlerin ilk JÜDünden beri 
olduRu gibi geçtiltimiz hafta içinde de 
&.fiş asan, bildiri dalıtan Türkiye ışçi 
Partililere yöneltilen silahlı saldırılar ve 
engelleme girişimleri bu öfkenin yolaçtı
Rı çırp_Iardan başka birşey de�ildir. 

Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlerden 
işçi ve emekçi kitleler aruında daha da 
kökleşerek: Çıkm.a&ı bu ıaldm ve engelle
me girişimlerine gereken cevabı verecek
tir! 

"CHP'Dİn bir gözü 
semıayede 
bir gözü iş�i ve 
köylüde" 

TWkiye'nin iki 'büyiik' portisi olduklarJnl iddb eden CHP ve AP, anı:ok 

Tirkiye Işçi Portisi'nin açıklamasından sonra MSP'yi eleştirmek ihtiyacını 

duymuşlardır. Fakat, bir yandan, sermaye panileri birbirinin g.,çek yüıIlnll 
oıuya koyamayacağı için, diğer yandan da, .. çim sonrası koalisyon hesapla
rından kurtulamadıklannclan göstermelik eleştirilerte yetinmektedirler. 

MSP'nin din ye iman ile ilgisi, komisyon ye aracılıktan toplananlann he

sabını yeşil mürekkeple tutinaktan ibarettir. TilrI<iye'deıraklÖr karabor ... ının 

sorumlusu, Zirai Donatım Kurumunu elinde tutan MSP ile TIcaret Bakanlığını 

elinde tutan AP'dir. Çimento karabonasının sorumlusu, MSP'nin elinde olan 

Sanayi Bakanlığıclır. Bu karaborsadan MSP'liIer w: Demirel'in kardeşleri yarar
lanmıştır. CHP-MSP koalisyonu umanında başlayan demir-çellk karabo ..... n
dan, CHP w: MSP sorumlud .... MSP yöneticileri demir-çelik ticaretinden TUr
kiye'nin en büyiik zenginleri haline gelmiştir. 

Ecevit, bu soygunlan yeni öğrendiğini söylerken gerçek dışı konuşmak
todır. Soygunlar, çok önceden basında yer almıştı. CHP lidert, hükümet baş
kanlığından ay�ıldığı zaman .... diği derne.,'Ierde MSP'nin bir takım ...",.ye 
grupları ile ilişki kurduğunu bizut açıklamışlı. Ancok daha sonra MSP ile 
tekrar koalisyon hesaplaona girdiği için bunları unutmak zorunda kalmıştır. 

MSP, sermayenin maddi sömürüsüoe bir de işçi ve emekçilerin, yoksul 

köylü '" esnafın dini inançlarının sömürüslinll eklernektodir. Sermaye panileri, 

sennayenin sömürüsünU SÜ'dürmek için halkın kutsal değerlerinin sömüıüsü ile 

işçi'" emekçileri uyUlmaya çalışmaktadır. TWkiye Işçi Panisi, işçi ve emek

çileri mücadele hedefleri etrafında toplayarak her tlrlU sömüıüyii sona erdire

celetir. 
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SOSYALIZM, HAYALI BIR DOZEN 
DE�ILDIR 

ışçi ve emekçi kitleler, demokrasiye 
karşı bugiin alabildiRine yo�nlaşan sal· 
dınlann pahaWık, ipizlik, dariık, yok
sulluk gibi sürekli ve temel sorunlann
dan batll1l5lZ olmadıRını; fa,ist bir reji
min IÖmüriiyü kat kat artırarak bu 80-
runian daha da aRırlaştmnak için büyük 
sennaye ve emperyalizm tarafından tez
gahlanmak istendiRini hızla kavramakta 
ve faşizm tehdidinin bu temel sorunlan 
gizlemek için kullanıl.muını reddetmek
tedirler. 

TİP Genel Başkanı Beruce Boran geç
tilimiz hafta Pazar günü İstanbul'un Kar
taı ilçesinde düzenlenen toplantıya katı
lanlara ,öyle diyordu: 

"Sennaye sınıflann.ın ekonomik gücü
nü kıracak gerçekçi ve geçerli tedbirler 
alınmadıkça demokrasiye düşman geliş
melerin, faşizmin kökü kumamu. Bü
yük sennayenin b.aa evlat partili AP'den 
bu beklenemez. CHP'nin ''köykent'', 
"halk sektörü" gibi hayali projeleriyle 
de bUyük sennayenin ekonomik gücü kı
niamaz, kınlmadıkça da faşist baskılann 
kaynatı kurutuıamaz. 

"Gerçek düzen detişiklili kapitalizm
den 5OI)'alizme geçiştir. Sosyalizm haya
li bir düzen delildir; dünya nüfusunun 
üçte biri sosyalizmi kumıanın ve geliştir
menin çeşitli qama1anndadırlar. Bugün 

TıirOTriYe I,p PtntiıI lrIltim Bilim .. 
AI'D,tmnG Bii ...... S. .... IerIYcıııııo tinal 
11 Nay .. ,an;; -.. .. TRT')oc '".
m.aci _rdi: 

dünya kapitalla sistenii klll'fwnda dün· 
ya sosyaliat ai_emi vardır. 

"Soayalizme geçişi işçi aınıfı ile müt
tefilci emekçi &ınıflar. işçi sırufırun ba-
1lDl81Z partilinin öoderlilinde ger,,-ekleş
tirecekleniir . 

''Tiiikiye ışçi Partili işçi ImıfunlZln 
bu görevi yerine getinnekle yükümlü 
olan partisidir." 

MC KARŞıSıNDA 
GERIYE SAYMA IŞLEMI 

Milliyetçi Cephe'de toplanmı'l gerici, 
taldugan burjuva partilerinin bir yandan 
bütün kampanyalannı "komünizm kor
kusu" ticaretine, anti-komünizme dayan
dmp diRer yandan emek çileri Cqiat te
rörle yıldınoa taktiRinin kaq .. ında. fa
şist terörün arkumdaki emperyalizmi ve 
bUyük 8ennayeyi gönneme inadıodaki 
CHP de bu halka düşman güç önünde ıe
riye sayma politikasını aürdünnektedir. 

Geriye .. yma işleminin CHP millet
vekili aday listelerindeki izdüşiimlerinin 
sadece işkencecibaşı Türün'üo munm 
Kemal Kayacan'dan, ya da Rkıyöoetim 
uzmanı ırfan özaydınlı'dan ibaret olma
dıjı ortaya çıkıyor. CHP Bolu 1.iItetine 
kontenjanelan birinci SlIaya getirilen 
Bayram Turan çetin'in öykiilü de diller
den düşmüyor. 

Baynun Turan Çetin, CHP'nin 1973 
seçim dönemindeki Menin mitinıi itta-

ögreniyer" 
TWkiye'de bşizmi geriletec:eiini w: demokr.asiyl getireceklirini ldıIa 

edeni ... , gerçekçi olmak zorundadr"'_ CHP lideri, tOm cinayetleri fqlst iıdıı 
ve terörü sadece TWkeş'in "üçbuçuk ..wnı"na yiikler ... ek gerçekçi oııııadılı
nı bir kez daha göstermiştir_ 

Siyasi cinayet w: ..ıdl"la"n sOnIiıGIrneslnin arkasında emperyaiimıe ba· 
ğımlı bUyük sermaye .. rdr_ BÜYOk sermayenin, topıak .... Iıiının atIC8 "n· 
madıkça her ıaman yeni bir Tlrke, w: "lIçbuçuk adamı" bulunur_ 

Tlrklye'de cinayeti .... son �Ierinl Idda edenl .. ,ıerçekç! W po 
çerti propamlarla ortaya Çıkmak zoruııdadııtar_ Bu açıdan siyul CInaYedIr 
dönemine son --ıini iddia eden OIP Ile clnayetl ... ı sOnIinneııln aletı olan 
MHP 'nin proıııamianııın belli başlı noktılannılakl benzerliki .. ___ n· 
ginçtir_ 

CHP, 'köyken.ı' demektedir. MHP, 'tarımkent'Istemd<tedIr_OI'. 'hdl 
seklÖrü' istemektedlr_ MHP, 'mlDet söictiiril' -ı etmektedir. Her IklpMd de, 
Çalıp""" yönetime katmaktan söz edly ... , Aynı 8neri1eri bır POrtI fqIZmI 
y ... leşllrmek, dıa" pani i .. ortadan kaldırmak ıçın iiert SIIrOYOr_ CHP, .... • 
.. r""'ye çefışklsinl w: sosyalizmi reddodorek bır OçOndl yol anıcıllıııdan," 
ti ne ol .... olsun, nıısnei olarak MHP'nin pnıpamı ile temelde çok ....... 
I ... gösteren önerilerte onaya çıkmak zorunda kalıısol<tadr. TetliIl çeken par-
mak olan MHP, bu önerileriyle, .ıtwındakl büyük ........ ye .. toprak Slhiple-
rini gizlemeye çalııırken, CHP de büyiik sermayenin MHP'yt k�IandrI"1Ir
memekte inal edlyor_ 

T!;kiye Işçi Portisi, demokrasi .. ÖZ8ı.1lkten lIIı edenIerlı ... çekçi ". 
tutarlı olmaya çaAırmaktadr_ Perdeyi deill, perdenin arlwındakllert hidef .ı· 
manın zorunlu olduğunu ııra'" belirtmektedir. Bir SÖZLI sermayede, dlltrsö
zü işçi ve köylülerde olan CHP'nin tutarlı w: gerçekçi olması Inıkansııdır_ 
CHP'nin dernok ... ı ... dlerini yerıne getirebIImesi ıçın bir g6ıU Ile oamayeye 
bakma"nın önlenmesi ıerekrnektedlr. Işçi ... emekçi sınıflar, seçimlerde ken-
di panileri olan Tllrklyelşçi Panisi'ne oy ......... bunu sa/llayacal<ludw. 
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ILERI 
nın İzmir Şube �,kanı ömer Demirci· 
oRlu'nun ve lGD'lilerin tüm çabalan 80-

• 
nunda bile Ii&teye ıiremedi. Mehmet Kı
lınç'ın bu da�ına kar,ı i,çUerin tep
kisi .ert oldu. Sendika üyesi i,çilerin. 

smda Ecevit 'i "Siz anarşistlik yapıyorsu
nuz., gittiR'iniz yerde olay çıkanyorsu
DUZ, buraya da bir olay çıkannaya geldi
niz" sözleriyle karşdayan Vali'den başkası deRildir. 1973 seçimlerinden sonra 
kurulan CHP-MSP koalisyc.ınu maslDda 
Bayram Turan çetin Mersin Valilili gö
revinden alınmış, merkeze atanarak "ce
wandınlmıştır." Şimdi 12 Mart figüra
nı CHP yönetiminin "geçmişe sünger 
çekme" vizesinden yararlanarak Bolu li. 
tesine paraşütle indirilmeyi başa.nnıştır! 

"U" DÖNüŞü 

Fakat geriye sayma işleminin son 
haftalardaki en öA:retici örneRi CHP se
çim propagandasının dış politika &orun-

lannda yaptıAı "u dönüşü" olmuştur_ 
ABD'deki yeni yönetimin Türkiye'deki 
seçimlerde gerici, işbirlikçi güçlerin et
kisini artırmak, anti-emperyalist hareke
ti zayıf düşürmek hesabıyla seçim sonra
sı için yaktıAı yeşil lşlAm önünde CHP 
arabasının frenleri işlemiş ve ABD'yi 
eleştinne sayılabilecek hertürlü sözcük 
CHP sözlügünden çıkanlnuştlr_ CHP'li 
haber kaynaklanna yakmlJgıyla bilinen 
Yankı dergisinde olay şöyle açıklanmak
tadır: "Seçimler sonuna kadar Amerika 
ile olan denge muhafaza edilecek. Ame
rika Türkiye'de şu ya da bu partiyi tut
makta oldugu intibaını venneyecek. Bu
na karşı Ecevit de Demirel'e ABD ile il
gili ilişkilerinde uRradıAı başansızlıktan 
dolaYı yüklenmeyecek. Türk-Amerikan 

ilişkilerini seçim kampanyasırun konusu 
yapmayacak. " 

YENI "VATAN CEPHESI" 

Bütün hafta boyunca çeşitle gazete
lerde çarşaf çarşaf yer alan bir haberler 
dizisi de Demokrat Parti döneminin son 
günleri ile ilgili çalnşımlar yaratmaya 
başladı. Bu haberler dizisinde, öElikle 
Federal Almanya'da, çeşitli örgütlerin 
CHP'yi destekleme karan aldıRı bildirili
yor. Almanya'da çalışan Türkiye'li işçi
lerin oluştmduRu bazı örgütlerin yanısı
ra Alman Sosyal Demokrat Partisi 'nin 
yerel örgütlerinin de bu yönde kararlar 
aldıRının bildirilmesi, haberlerin ciddiye
ti konusunda kuşku yaratacak boyutlara 
ulaŞtı. 

CHP'nin yurt içi ve dışından destek
ler kazanması kuşkusuz kendi bileceRi 
bir iş ve olaRan. Ancak bu her yandan 
destek kararlan psikolojişinin yatatılma
sı, DP'nin, 1950'lerin Vatan Cephesi 
propagandasını hatırlatıyor ister istemez. 
O zamanlar Vatan Cephe'sinin yayınla
dıRı isim listeleri o kadar uzamıŞtl ki, 
nerdeyse Türkiye'nin nüfusundan fazla 
isim sayılmıştı radyo ve gazetelerde. 

MEHMET KILlNÇ'IN INTlKAMI 

Aynı günlerde, DıSK üst yönetiminin 
has adamlanndan, komandobaşı Türkeş' 
in yakın arkadaşı Mehmet Kıhnç kapı· 
Ianmak isterlili CHP'nin önseçimlerinde 
aday olamayınca Türkiye Petrol ve Kim
ya ışçileri Sendikasının !zmir şubesini 
kapattırdı. Sendikanın önseçimler sıra
sında kendisine yarouncı olmadılını ileri 
süren KılJnç böylece işçilerden intikam 
almış oldu. 

AliaRa rafinerisinde işten çıkanlan iş· 
çiler aç ve işsiz kalmışken sendika fon
lannı kendi adaylıRını sağlamak için har 

yaptılı ortak. açı.kl.amada Kılmç alır bi
çimde suçlandı ve Kılmç 'ı destekleme
nin işçi sınıfı ahlakı ile baRdaşamayaca
Rı belirtildi. ışçi anılmın gücüne, örgüt
lillütÜDe ve bilincine gÜftnmek. yerine 
burjuva partilerinden ayak oyunlanyta 

milletvekili seçilmek iıteyen ve layık 01· 
duldan yeri bulanlara, ilericilik mukai 
altında sınıf hainlili yapanlara, Mehmet 
Kılınçı} desteklemek için buılan özel 
gazeteleri ilericilik adma ve pir .,kına 
datıtanlara en güzel cevap böylece veril· 
miş oldu. 

BURSA IşçiLERIOYUNA 
GELMEYECEK 

TIP Bursa Millenekili Adayı Yavuz 
Onal ise Bursa fabrikalannda yetki sap
tanması ile ilgili 01ara.k Partili üye ve 
sempatizanlara yaptıı_ konuşmada şöy
le diyordu: 

"MC eliyle sürdürülen faşiat baskı ve 
terör Seydişehir'den sonra Bursa'da da 
yolun1aştırılrn.ak istendi. nerici sendikal 
hareketin öncülüğünü yapan pekçok tem
silci ve işçi işlerinden atıldı, kaıakoUaıa 
çekilip dövüldü, uydunna suçlarla hap
sedildi. TOFAŞ işçisi Muammer Cetin
baş faşist kurşunlanyla öldürüldü, ama 
Bursa işçileri yılmadı. Faşist aa1dın1an 
püskürıtü. 

"Şimdi faşistler yeniden sahneye Iii
rüldüler. Açık irade beyanı ile yapılacak 
sendika seçimlerini baakıJ.arla kazanmak 
istiyorlar. 

"BirllAi giiçlendirme zamanıdır. CHP 
ise işçilerin birliğini bölücü bir politika 
güdüyor, sendikal hareketi etkisizleştir
mek için elinden geleni yapıyor, patron. 
!ann ve faşistlerin ekmeline y&l' sürüyor. 

"Bursa işçileri oyuna gelmeyecekler. 
Bursa valisi ve faşistler ne kadar ulra,ır
larsa uAnşaınlar işçilerin birlilini kıra
mayacaklar. Muammer Cetinhaş'ın ka· 
tilleri Bursa'da yetki alamayacaklar." 

Karataş TV'si ile agız birligi 
Anti-komünizmin çeşitlerneleri, seçimler sırasında C.H.P'nin kullandığı 

yöntemlerden b irisi Olmaya devam ediyor.Yalnızca Ecevit'in ağzından değil, 
CHP'nin adayları tarafından da. 

Aydın'da " Demokrat Aydın" adlı b ir gazete çıkıyor. Gazete'nin yazı 
işleri müdürü CHP Aydın milletvekili adayı Mucize Öztürk. Gazete 5 Mayıs 
Perşembe gmkü başyazısını 1 M ayıs'ta burjuvazi tarafından tezgahlanan kanlı 
operasyona ayırmış. Yazıda 1 Mayıs'da Taksim meydanınd;ı kanlı bir provt; 
kasyonun tezgahlandığı belirtil iyor. Suraya kadar söylenecek bir şey yok. 
Ancak, başyazı "derin" tıhlillerle devam ediyor. Şunları söylüyor: "B.ştı 
Amerika'nın CIA örgütü ve Sovyetler'in KGS'si olmak üzere dünya halkla-

rının baş düşmanları ve onların işbirlikçilerinin kundağıdır 1 Mayıs." CHP 
Aydın adayı Avukat Mucize Öztürk' m  Karataş televizyonunun sadık bir iz 
leyicisi oldu�u anlaşılıyor. Özell ikle, CIA ve KGS serilerinin. 

Anti·sovyetizm burada da b itmiyor. Şunlar da söyleniyor: "S�ta hal· 
kım ız ın gerici güçlere karşı b irl iğ inin dişmanı olan iki büyük devlet bu olay
ların baş sorumlularıdır. işçiler arasındaki dayanışmayı baltalamak için bu 
provokasyon düzenlenmiştir." "Tahlilin" derinl iğ ine diyecek yok .. .  

Anlaşılan Mucize Öztürk seçim kampanyası sırasında Karalaş televiz
yonunudan iyice yararlanacak. 

. dığı saldırılar bl�' " 
InA�VAZII 

c2). 
andil ana bana gunune donmuştur. 

MC ıktıdorı olayı S o 1 kesimı O 

ılıIlM" .ınd' kl çatışma olarak vasıflandır 

PROVAI(ASYON �,� i . 'çabalarken yanıldığını bılmelı - ' �D q"şto h,lkımızın gericı guçlerE' 
Degerh okurlaı son gunleıde s birliğının c\lI.;rıı.:1nl olan ıkı bu-

sık kullanılan bır Ydb"ncı kc ıımeE devlet devl",t bu olayların bi'ş 
halde sızlerı de rahots:z etme kte mlularıdır Işçıler arasındakı da-
p r o v a k a s yo n .ıışmayı baltRlamak ıçın bu prova 

Kışkırtma elardk Turkçeye çe syon duzenlenmıştır. 
lebılecek bıı dey.m k-ı"nlıkta do , Başta Ameııkanın CIA orgutu ıle 
mevı meslek edınmışlerın çıko : pilrtısının Sovyetlerın KGB sı olmak uzere dun 
bozulanl�rın b ,ş'Ilırduğu bır me .. .ımde katıldığı' buyük Tilk ya haki. rının baş duşmanları ve onla 
olarak

" 
bılınır . Tilrih kışkırtmal sım Mıtıngının sonlarına doğru görgü rın işbirlikçilerinin kıındağıdır 1 Mo-

turlu ornek/erıyle dolud"r. tanıklarının ıfadesıne qöre bir taksi yıs provakasyonu. Yaşadıkça bunu da 
. CHP genel başkilnı Sayın. ECEVIT' den yaylım iltsşi açıklmak suretiyle he yakından göreceğiz. 
ın Nıksar Şırviln ve Erzıncan da uğra- o ana kadar Silkın geçen miting bir Demskrat AYDIN 
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Türkiye İşçi Partisi ' nin �im bildirifesi yayınlandı: 

TüRKIYE ıŞÇı PARTISI'NIN SEÇiM BilDIRGESINDE GER
ÇEKLEŞTIRILMESI ıÇiN MüCADELE EDILECECI AÇıKLA
NAN BAŞlıCA HEDEFLER : 
* DEMOKRATIK HAK VE ÖZGüRLü KLER GELlŞTIRILME· 

Li . BU YOLDAKI BüTüN ENGELLER TEMIZLENMELIDIR. 
* BUTON ANTI-DEMOKRATIK, BASKıCı, ıRKÇı, ŞOVEN 

UYGULAMALARA SON VERILMELIDIR. 
* ANTI·EMPERYALlST BIR DIŞ POLITIKA IZLENMELIDIR. 
* ANTI-DEMOKRATIK ECilıM VE UYGULAMALARIN EKO

NOMIK KAYNACl KURUTULMAlıDıR. 
* EMEKÇı KITLELERIN YAŞAM DüZEYLERINI DüZELTE· 

CEK TEDBIRLER AlıNMA lıDıR. 

Türkiye Işçi Partisi'nin geçtiğimiz 
hafta içinde yayınlanan seçim bildirge
si Türkiye'nin içinde bulunduğu koşul
ları ayrıntıJanyla anlatıyor ve Parti 'nin 
hangi hedeOer için mücadele eUiitini 
sıralıyor. 

Ekonominin ve yaşam koşullarının 
sürekli ve son zamanlarda hızlanarak ar· 
tan kötüteşmesinin i«;bde bulundueu
muz emperyalist kapitalist sistemde göz· 
lenen bunalıma koşut olarak katlanamaz 
bir biçim aldığını belirten bildirge ege
men sınıfların buna çözüm olarak getir
die i önlemlerin yaşam koşuUarını daha 
da kötüleştirdieini vurguluyor. İşçi sını
fının yükselen bilinç düzeyinin bu gidişi 
durduracak en güvenilir güç oldueunu 
hatırlatan bildirge bunun farkında olan 
egemen sınınarın, y�amlarını uzatabiI
rnek için daha gerici önlemler peşinde 
emperyalist sistemin b�ta gelen ülkele
riyle ilişkilepni pekiştirmek çabası içine 
girdiklerini, NATO, CENTO, ve AET 
ilişkileri yanında. son yıllarda Ene-rji 
Ajansı'na üye olundueunu belirtiyor. 

Bildirgede "Emperyalizmle. büyük 
sennayeyle ve büyük toprak sahipleriy
le bizleri, tüm emekçileri. uzlaşmaz Çl
karlarımız karşı karşıya getiriyor. Uzlaş
maz çıkar ayrıhkları, uzmaşmaı bir mü� 
cadeleye dönüşüyor" dendikten sonra, 
ktıışan mücadele içinde egemen sınırıa
rın uyguladı�ı baskı yöntemlerine 
örnekler veriliyor. Bu örnekler .arasında 
ırkçı şoven baskılar, komando çeteleriy
le yüri.itiilen saldırılar, grev yasaklamaları 
ve grev hakkı uygulamasına karşı girişi
len silahlı saldırılar, resmi devlet organla
rı aracıheıyla yünittilcn propaganda ve 
daha birçok girişimler var. Buhun en so
mut örnekleri nden tıirinin 1 2  Mart dö
nentinde yaşandı�!nı. bu arada Türkiy" 
Işçi Part.isilı1in kapatılmasından yararla
narak Anayasa'da geriye do�ru yapılan 
dt1işikliklerde tüm burjuva partilerin 
uyum iç inde hareket pWe:i ni belirten 
bildirge, günümüzde dı:> MC'yi oluşturan 
partilerin aynı özlemler içinde bulundu· 
eU"U hatırlatıyor. 

Bütün bu girişimlere karşı t�k tutarlı 
ve tüm çalışanlardan yana programa sa
hip olan partinin Türkiye Işçi Partisi 01-
dulunu belirten bildirge demokrasiyi 
kurtarmak ve geliştirmek için CHP'yi 
desteklerneyi önerenlerin yanılgılarının 
kaynaklandığı noktaları şöylece slraJı
yor: 
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• Emperyaliz�e ve bi.iyük sermaye
ye karşı kararlı mücadele vemıeden de
mokrasinin korunamayac�ını unutmak, 

'* Tırmanan faşizmin arkasındaıd 
emperyalizmi görememek ve bu yüzden 
CHP 'nin emperyalizmle uzlaşmasını ö
nemsememek, 

• CHP 'nin büyük sermaye baskısını 
ortadan kaldınnayı d�i1, büyük serma
ye ile emekçi kitlelerin çıkarlarını uz
laştınnayı önerdie:ini gözönüne alma· 
mak, 

• 12 Mart döneminde işlenen cina
yetlerin, baskı ve kıyunların hesabını 
soramayacaitını ve devlet kadrolarını fa
şisLlerdt'n temizleyemeyece�ini göreme-
mek. 

• 

• CHP 'nin bir burjuva partisi oldu
ırunu unutmak ve 

• Ya da btitün bu gerçekleri görüp, 
bile bile işçi ve emekçileri yanıltmaya 
çalışmak. 

Bildirge bundan sonra şu görüşlere 
yer veriyor. 

". CHP, işçilere, patronJara araların· 
da 'çah�ma barışı' kurmayı vadediyor. 
Istediği \alışma barışı düzeni'ni, yani 
işçilerin sermayeye boyun cemesi düze· 
mni kurabilmek için, sendikalarımızın 
mücadelecilieini törpülem�ye «;alışıyor
lar. Sınıfından kopmuş 'sendika aristok
ratları 'nı kendisine baglayarak, patron
lar karşısında sendikal harekeLi uysa)
laştırmak istiyor. Genei grev, dayanışma 
grevi haklarımızı ise unutturuyor. 

• CIIP, esnafı, zanaatkan, tekelle
rin baskısından kurtarmayı de�iI, onla n 
şirketlere ,sözde ortak etmeyi vadediyor. 
Burjuvazinin bayaııamış bir avutma ara
cını, lialk kapitalizmi 'ni isim deRiştire· 
rck piyasaya süri.iyor. Büyük patron, bb 
yük tüccar, büyük banka üçlüsüniin gih;· 
LÜ a�ını unuUuruyor. 

• CHP, 'halk sektörü' ya da 'halk 
kesimi' adı altında yaratmaya çalıştıeı 
bir hayalle, ikLidarın burjuva7.i ıun elin
de, ekonominin ('mperyalizmin ve büyük 
sermayenin kontrolünde kaldıeı bir dü
.. .cnde, iş«;i ve emekçilerin ekonomik 
bagım!uzlı�ının, sömürüden kurtuluşu
nun mümkün olabileceein! iddia ediyor . . 

• CHP. milyonlarca işçinin, emek
çinin yenı kurulacak fabrikalara 'ortak' 
olabilecek parayı yatırmak bir yana, 
kendi ,,'Ünlük geçimlerini saelayamadık
larını görmezlikten geüyor. İşçiler, 
C'mt"kçil<>r içinde imüY81-Iı. burjuvaziy-

BAolMSllLl1 
DEMDIRASi 
SOSYALilM 
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le işbirU�i edecek küçük bir azınlık ya· 
ratmanın yolunu arıyor. 

• CHP, büyük toprak sahiplerinin, 
büyük tüccarların, bankaların, tefeci le
rin baskısına son verecek köklü ve de
mokratik bir toprak ve tarım refonnun
dan, köy emekçilerine modem araçlarla 
çalışan işletmelerde birleştirmekten, 
gerçek kooperatifçilikten söz etmiyor. 

• CHP, topraksız, az topraklı, yok· 
sul köy emekçilerini büyük toprak sa
hiplerinin sömürüsündenkurlannanınde
�il, varlıklı köylülere yeni yatının alan
ları bulmanın yollarını arıyor. 'Köy-kent' 
planı yoksul köy emekçilerinin gereksi· 
nimlerine ve özlemlerine cevap deeildir. 

• CHP, ne NATO'dan ne CENTO' 
dan ne Ortak Pazar 'dan ne Enerji Ajan
sı'ndan çıkılmasından yana dee:ildir. 
Ikili anlaşmalara karşı çıkmıyor. 

• Böyle bir parti faşist tırmanışı 
durduramaz, demokratik özgürlükleri ge
�i gibi savunamaz. Bu gerçek, CHP 'nin 
MC'nin kurulmasına meydanı boş bırak
masıyla, MC'yi iktidardan düşürmeme· 
siyle, MC ile seçimlere gidilmesine razı 
olmasıyla ortaya çıktı. 

• Demokrasinin korunması, faşizme 
dur deniJmesi, işçilerin,  emekçilerin mü
cadelelerinin yavaşlatılması yoluyla de
eil. bu mücadeleyi güçlendirerek başarı-
labitir. 

'. 

• Işçi sınıfının kararlı mücadelesi ol
madan, onun dışındaki hiçbir güç de· 
mokrasi yolunda ka1ICI sonuç)� ala· 
maz 

Bildirgede daha sonra bütün partilerin 
aetZ birHei içinde sürdürdükleri anti
komünizm propagandasına d�iniliP. bu 
konuda gerçekler belirtildikten sonra 
" Sosyalist ülkeler. bütün ülkelerdeki işçi 
sınıfı, ulusal ve topluJ1!ı�urtuluş mü
cadelesi veren halklar, CUt düşman o
lan emperyalizme, emeA:in sermayeye 
köleligine, her türlü sömürü ve baskıya 
karşı mücadele ediyorlar. Savaşların yok 
edildiRi, tüm ülkeler halklarının kar
deşçe ve güvenlik Içinde yaşadıeı sömü·· 
rüsüz toplum yolunun ardına kadar açıl
dıeı bir dünya için mücadele ediyorlar. 

, 

iLERil 
Bu güç�rle dayanışma yurtseverlie-in gö
revidir" deniyor. 

Bu yoldakı mücadelenin kahraman
Iıklar ve özveri isteyen bir mücadele ol
du�unu belirten bildirge, burada mace· 
racıh�a yer olmadıA:ıru vurguluyor. Sos
yalist mücadelenin işçi ve emekçi smıf
ların bilinçli, örgüııü, kiııesel gücüne da· 
yanan uzun soluklu, sabırla. sorumluluk 
ve disiplinli çalışma ile yürütülecek bir 
mücadele oldu�unu hatırlatan bildirge, 
şöyle süri.iyor: 

... Çeşitli isimler allındaki maceracı 
grupların işçi sınıfıyla, işçi sınıfırun 
bilimsel sosyalist hareketiyle, işçi ve 
emekçilerin sınıfsal çıkarları için müca
deleyle uzaktan yakından ilgileri yoktur. 

• Bu tür gruplar sosyalist hareketin 
dışındadır." 

özetlenen bu çerçeveden sonra Tür
kiye Işçi Partisi 'nin, 

• Işçi ve emekçi kitlelerin. ilerici 
gençU�in. emperyalizme. ve faşimtıe 
karşı saf tutan bütün' toplum kesimleri· 
nin yürüttüjü mücadelenin, demokraUk 
toplumsal muhalefetin güçlenmesini, 
tüm yurda yay�masını salllamak, 

'it Meclisi, burjuva partilerinin palll'
lık alanı olmaktan çıkarmak, burjuvazi
nin ve burjuV'd partilerinin içyüzünü, işçi 
ve emekçi sınıflara karşı politikalanr .. 
sergilemek, 

'* Meclisi, işçi ve emekçi slmOum 
çıkarlarının savunuldueu, tüm sorunla
nna geçedi ve köklü çözümler önerildiii 
bir kürsü olarak kullamnak, kamu oyuna 
daha gür bir şekilde seslenebilmek, 

• Işçi ve emekçi kitlelerin fabrika
larda, tarlalarda, işyerlerinde. miting 
TlK!ydanlarında verdigi mücadeleleri, 
meclis içindeki mücadelesiyle güçlendir-
rnek, 

• Burjuva iktidarlarının işçi ve emek
çi kitlelere ka�ı girişimlerinin engellen
mesinde Meclis düzeyinde de imkanlar 
kazanmak ve. 

• Kitlelere y ılgınhk aşılama çabala
nnı etkisizleştirmek, emperyalizmin ve 
faşizmin karşısına dikilen kararlı sanur 
güçlendirmek için seçimlere kattlmakla 
oldu�u belirtiliyor. 

__ _______ _____ • _____ ' ________ ı __ • ___ � __ • _______ • ________________________ _ 
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OZAYDINLI İLE 12 MART GEZİSİNDE 
BAŞKA DURAKLAR 

ııerieiliei. demokraUtAı . kendinden 

dej!il CHP'liliginden menkul Itfan öuy. 

dınh Paşa'nın Sıkıyönetim KomutanlıAı 

döneminde 'gerici' diye birkaç gariban 

nurcu yargLlandl. tıericiliei buradBn g�li

yor olsa gerek. lIerieiliein ölçüsü nuıcu

lara karşı olmak ise 12 Mart artıklan 
arasında, özaydınlı'dan daha ilerici bir
çok kişi bulunabilir. Balyozcu Nihat 
Erim'in "ilericmeinden" de kuşku du
yulamaz .... 

ZIYARElçiLERE 
TAHAMMüLSüZLüK 

özaydınh'nın "iteriemei"ru CHP yö
neticilerine bırakaltm, biz özaydınh'nm 
komutanlıl'ı döneminde faşizmi yaşa
yantaıa başvuralım. 

Türkiye Işçi Jlartisl ızmir üyesi Ham· 
di Büyüktlma anlatıyor: 

"Sıkıyönetimin ilan edildiAi gün Şe
ker Fabrikası bahçesinde 5 arkadaş kala· 

balık bir grup komandonun saldırısına 

u�radık, dövüldük. Sonuçta beşimiz de 

tutuklandlk. Faşistler şehir merkezinde 
gösteri yapmaya devam ettiler. Ceza

evi Komutanı genç bir SUbaydı. Bize 
geçmiş olsun demeye gekli. Onu da göz
altına alddar. Birkaç gün gözaltında kal
dıktan sonra Malatya'ya :iligiiıı edilerek 

ırfan Paşa'nın tutuklulanna geçmiş oL
sun demenin cezasını gördü." 

TIP ıZmir tt Başkanı GündÜZ Mutlu
ay Ye ii Sekreteri Ahmet Nalbanto�lu 
anlatıyor: . 

''Balyoz harekatıyla birlikte Eskişe
hir Sıkıyönetimi de hedefini seçmişti. 
1lirkiye ışçi Partililerin hemen hepsi 
gözaltına alındı. Sivil mahkemede tutuk· 
suz olarak yargılandılımız Parti 'nin 
Faşizrre Hayır' kampanyasından dolayı 

11 partili Sıkıyönetim Mahkemesince 
tutuklandık. Cezaevinde, çarşafsLZ 
yataklarda ve pikesiz birer battaniye ile 
yatılıyordu. Temizlik için uzun süre hiç
bir olanak yoktu. Ko�uşta bit çıktı. ço· 
lumuz biti ilk kez orada göri.iyorduk. 
Cezaevi komutanı tutuklulan daha sık 
bahçeye çıkararak havalanmanıızı sae-Ia· 
maya başladı. Birkaç gün sonra Sıkıyö
netim Komutanlıe-ı bahçeye çıkma saat· 
lerinin uzun tub.ılduCundan şikayetle, 
bahçeye çıkmayı yasakladı. 

"Aletacele Y8lidandık. İstanbul sıkı
yönetim savcıh�mın t.akipsizlik kararı 
verdili bir davadan birer buçuk yıl hap
semahkum edildik. Mahkumiyet karannı 
veren mahkemenin bir üyesi koridorda 
'ellerinde birşey olmadılıru, bu kararı 
vennek zorunda olduklannı' söyledi. 

"ırfan Paşa bizi sivil cezaevinde de 
takip etmeyi görev bildi. tki yaverini 
göndererek sivil cezaevi müdürüne bize 
baskı yapılması için lembihte bulundu. 
Bu kadar işgüzarhk da herhalde 'ilerici
liğinin' gereeiydi. 

"Kitap bulundurdukları için hapis ce· 
zasına mahkum edilen tegrneolerin kara
rı Ankara'dan bozularak döndü. Ama 
Paşa 'Nurculara' ve 'Komünistlere' karşı 
acımasızdı. 'Atatürkçülükten bir milim 
taviz vennemeye' kararhydı. Merke'i. Ko
mutanlıeında gözaltında bulunan nureu
lara ve solculara birlikte baA:myordu: 
'Bu memleketi nureulara ve komünist· 
lere bırakmayac�tl.'  Kendi düşüncesi
nin bir adım sagına da, soluna da özgür
lük yok. Bu görüşle parlamentoya girdi
einde, CHP dışında bütün partilerin ka
patılmasını isteyen bir teklifi meclis 
başkanhglOa verirse şaşmamak gerekir. 

"Anılarımrıda daha çok şey var. 
Birkacını analım. ırfan Paşa'nın sıkıyö
netimi. sokaklardan toplanan uzun saç
lı gençlerin saçlannı asker usulü traş 
ettiriyordu. Sonraları uzun saçlı genç
lerin genellikle burjuva çocu klan oldu
eunu ögrenip, berberlikten vazgeçtUer. 

IL GiNÇ GÖRGÜ TANıKLARı 

"Gençleri de kendi çizgisine çek
mek için çok 'ilerici' operasyonlar baş
ladı. Hastaş Eczacılık Okulunun yüznu
mara kapılanna yazılan faşizme ve sıkı
yönetime ka�ı bir yazıyla ilgili tahki
kat cezaevinde en e�lenceli konumuzdu. 
BirçOk ö�renci gözaltına alınmış. oor
guları yapılmış bu 'komünist' eylemin 

faili bulunamamıştı. Suç aleti yüznuma· 
ra kapısı Hastaş'a iade edildL .. 

"Grevler yasaklandı. Toplu sözleşme 
görüşmeleri Sıkıyönetim Komutanlı�ı 
nE"i.dinde yürütüldü. Ve Sıkıyönetim Ko· 
mutanlıl!ı boyunca özaydınh diA:er iller· 
den, oralardaki komutan arkadaşlann· 
dan bir adım geri durmadı. Nurcu diye. 
çoluk çocuk bir takım insanları tutuk
lamak dışında _ Eskişehir'in işçileri, 
emekçileri. aydınlan. gençleri hep bir· 
likte ve ibretle seyrediyor CHP 'nin sihir
li deyneA:inin faşizm uygulayıcılarını bir 
anda nasıl 'ilerici' yapıverdiA:ini." 

UZUN SöZüN KISASI 

özaydınlı 'nın öyküleri çok ve uzun. 
Yürüyüş, geçen sayısında da örnekler 
yeımişU. "TIP jipi" deyip, "çay barda
�J" deyip, "suç unsuru kapı" deyip sıkı
yönetim komutanlı�ı yapmak, şimdiler
de ilericiliA:in göstergesi sayılıyorsa. 
buna diyer.ek yok. Özaydınlı'yı ilerici 
diye lanse edenler düşünsün. 

Bugünden söylenecek olanlar; kısaca 
şöyle: Ne özaydınh Paşa'yla CHP ilerici 
olur. ne de CHP ile özaydınh ilerici. 
B�ka şeyler orunabilir ... E�er mural o 
ise. bunun için de gene özaydınh Paşa' 
ya, Kayacan Paşa'ya gerek yoktur: çok 
daha yararlılan bulunabilir ... 

BELGE: Döviz yokluğunu 

'o. f 

Maliye Bakanlığı da kabul ediyor 
Döviz yokluğu nedeniyle ithalat transferlerinin yapılamadığı ve elçilik

lerdeki göreviilerin maaşlarının ödenemediği yolundaki haberleri Maliye Ba
kanı Ergenekon büyük bir telaşla yalanlamıştı. Haberlerin doğru olduğu ke· 
sinlik kazandı. 

YüRüYÜŞ, döviz yokluğunu" devletin resmi organlarınca da kabul 
edildiğini gösteren bir bergeyi yayın lıyor. Orman Bakanlığı'nın Brezilya'dan 
ithal edeceği 610 adet damperli kamyon için yapılan 14 milyon dolarlık bir 
anlaşma döviz olmaması nedeniyle yürÜrlüğe konamadı. Maliye Bakanlığı da 
döviz olmadığını kabul ederek Orman Bakanlığı'na pazarlık yoluyla kredi bill-

- ,  
... 

T. C. MAUYII" BAKANLlCI 

2 1 1 \ 1  
2 8  Nisan fiI11 

masını salık verdi. Orman Bakanlığı durumu bir yazıyla Sayıştay Başkanlığına 
bildirdi ve Brezilya firması ile yapılan sözleşmenin onaylanmasını istedi. 

Böylece, Maliye Bakanlığı adına Müsteşar Vekili Şek ip Alıay. döviz 
yokluğu haberleri yaygınlık kazanmadan ve bu haberleri Y ılmaz Ergcnekon 
yalanlamadan çok önce 26 Nisan 1977 tarihinde döviz yokluğunu kabuilen. 
miş oldu. Belgelerde, Maliye Bakanlığının alımın kredi yoluyla yapılmasını sa. 
lık verdiği, kredi yoluna başyurulmas.nın nedeninin ise döviz yokluğıı olduğu 
belirtiliyor. . 

YOROYOŞ :.1.1 MA .. ..,s mi, 



Demokrasi mücadele 
mücadelede 

CHP'NIN GöZÜNDE FAŞIZM BIR CAN GÜVENLICI, BIR ASAYIŞSIZLIK SORU
NUDUR. F AŞIZMIN KAYNAKLARıNıN BIR TEKININ BILE ÜZERINE GITMEDEN, 
FAŞIZMI GERJLETMEK ıÇIN EN ETKILI GÜÇ OLAN TOPLUMSAL MUHALEFETI 
öRGÜTLEMEDEN VE HAREK ETE GEÇIRMEDEN FAŞIZMI YENEBlLECEGlN1 
SANAN CHP CAN GÜVENLICINI VE ASAYIŞI SACLAYARAK SORUNU ÇÖZEBILE
cEGINI SANMAKTADIR. 

ORHAN KURMUŞ 

Yurt ve Dünya'nın üçüncü sayısında Orhan Silier' 
in "YaCumhuriyet Halk Partisi, Ya Faşizm mifbaş
Iıklı inceleme yazısı, sosyalistlerin CHP'yi nasıl gör
düklerini, nasıl değerlendirdiklerini ve demokrasi mü
cadelesinde CHP'nin rolünün ne olabileceği konusun
daki görüşlerini büyük bir açıklık ve yetkinlikle orta
ya koyuyor. CHP 'nin kuruluşundan bugüne kadar ge
çirdiği değişiklikleri ve şu anda içi na e bulunduğu du
rumu sınıfsal açıdan inceleyen O. Silier, yaklaşmakta 
olan seçimler dolayı�yle hem CHP'nin, hem de solun 
mzı kesimlerinin ve özellikle de mücadefe yılgınlan
nın, kaçakların ortaya atarak sli'ekli olarak ,işledikleri 
"Oyunuzu CHP'ye vermezseniz faşizm gelir" diye 
özetlenebilecek propagandanın toplumdaki panik du
rumunu sömürmeye yönelik olduğunu gösteriyor. Ger
çekten de CHP ve onun gizli, açık yandaşları gerici, 

. işbirlikçi . MC iktidarının baskı ve terörüriin geniş 
halk kitlelerinde yaıattığı korku ve nefreti halk kitle
lerinin toplumsal muhalefetini örgütlemek ve geliştir
mek değil de basit bir oy hesabına temel yapmak 
amacını güdüyorlar. Bu hesap yüzünden de Tii'kiye iş
çi Partisi'nin büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı 
içinde 15 ilde bile olsa seçime katılmasını "bölücülük" 
diye nitelemekte duraksamıyorlar. 

"Oyunuzu CHP'ye vermezseniz faşizm gelir" id
diasının doğru olabilmesi için yeterli �rt 
olmasa da en azından CHP'nin gerçekten faşizmin 
ne olup ne olmadığını iyi teşhis etmiş ve programında 
anti-faşist tedbirlere gereken önemi ve ağırlığı vermiş 
bir parti olması gerekir. Bir siyasal partinin, hele ikti
dara aday olan bir partinin, neyi yapıp neyi yapama
yacağı, amaçlarına ulaşmak için kullanacağı araçlann 
neler olduğu ancak ve ancak programından belli olur. 
CHP toplantılarında taşınan pankartıara, yerel ve mer
kez yöneticilerinin demeçlerine ve söylevlerine bakı
lırsa CHP faşizme karşıdır. Ama ne bu pankartlardan 
ne de söylev ve demeçlerden CHP'nin faşizmin ne ol
duğunu, hangi ekonomik, siyasal ve toplumsal kay
naklardan beslendiğini bildiği anlaşılamaz. Faşizmin, 
toplumsal bir sistem olarak kapitalizmden ve kapitaliz
min en gerici temsilcileri olan tekelci burjuvaziden ve 
onların ekonomikopolitik ortağı emperyalizmden kay
naklandığını saptamadan faşiime karşı olmak, en 
iyimser bir deyimle, lafta kalır. 

Faşizme karşı miicaddenin etkin ve sonuç alıcı 
olabilmesi için gerekli koşullar, emperyalizme ve te
kelci büyük sermayeye karŞı olmak, aynı zamanda da 
nice uzun ve zahmetli uğraşlardan sonra elde edilmiş 
olan demokratik hak ve özgli'lükleri korumak ve ala
bildiğine genişletmektir. CHP'nin kapı açacağı 
ve Türkiye'yi beklediği ileri SÜ"ü1en ileri demokratik 
düzenin de koşulları bunlardır. Bunları yerine geti
rectiini vaadetmeyen, bunları yapabilecek güç ve sı
nıfsal konuma sahip olmayan bir siyasal partiyi faşiz
me karşı tek seçenek gibi göstennek bağımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm niicadelesinde anti-emperyalist 
ve anti-faşist tüm güçlere yanlış hedef göstermekle eş
değerlid�. O halde öncelikle ve ke�nlikle saptanması 
gereken, CHP'nin bu koşulları gerçekleştirip gerçek
leştiremeyeceğidir. 

CHP VE E�fPER·Y ALIZM 

Uzun bir tarihsel geçmişe ve geleceğe sahip olan 
Avrupa sosyal demokrat partilerinin hiç bir zaman tu
tarlılıkla ve kesinlikle karşı çıkmadıkları emperyaliz
min ekonomik ve politik ilişkiler mekanizmasına, bu 
partilerin deneyimine, gücüne ve işçi sınıfını örgütle
me yeteneğine sahip olmayan CHP'nin aynı yetersiz
lik ve tutarsızlıkla bile olsa karşı çıkmasını beklemek 
gerçeklere uymaz. Emperyalizmi çokuluslu şirketl� 
rin etkin olduğu bir uluslararası ekonomik sistem gibi 
gören bir programa sahip CHP'nin emperyalizme iti
razları da zorunlu olarak Avrupa sosyal demokrat par
tilerinin kaypak ve çoğu kez emperyalizmle bütünle
şen politikasından daha da geri olacaktır. 

Dünya sosy;!list sisteminin, emperyalizmin hare· 
ket olanaklarını giderek daha artan ölçüde sınırladığı 
ve söniirge imparatorluklarının ulusal kurtuluş savaş' 
ları sonunda çözüldüğü yeni dünya güçler dengesi kc> 
şullarında} bu koşullara kendini uydurmak zorumb 
kalan emperyalizmin,özellikle ikinci Dünya Savaşın, 
dan sonra uygulamaya başladığı yeni-sömiirgecilik po 
litikasının Türkiye'deki yürütme araçlanna karşı CHP 
nin tutumu son derece önemlidir. Bu yeni politikanır 
askeri ve politik araçlarının en önemlisi olan NATO 
ya karşı CHP'nin tutumu değil karşı olmak, değil ili, 
kilerin yeniden düzenlenmesine taraf olmak, NATO' 
nun da da güçlendirilmesini sağlamaya çalışmak biçi· 
minde somutlaşmaktıdır. Askeri yönüyle sosyalist ü� 
kelere karşı bir saldırı aracı, ideolojik olarak da anti
komünizm yayıcısı olarak başlatılan, si.i'dürülen ve ge
liştirilen NATO'dan CHP progıamında tek bir kelime 
olsun söz edilmemektedir. Programın ulusal güvenlik 
bölüınünde NATO ile ilişkiler diye yorumlanabilecek 
paragrafıarda dile getirilen özlem NATO nun ne olup 
ne olmadığı konusunda CHP'nin geçerli ve tutarlı hiç 
bir görüşe sahip olmadığını açıkça ortaya koymakta
dır. Biraz iyimserce yorumlayarak NATO'ya ilişkin 
CHP görüşleri diye kabul edebileceğimiz paıagıaf1arda 
CHP'nin tek ,şikayeti, ortak güvenlik örgütlerinde di
ğer bağlaşıklaıa göre Türkiye'nin daha fazla paıa har
caması ve bunun karşılığını alamamasıdır. Yunanistan' 
ın NATO'nun askeri kanadından ayrıldığını bildirmesi 
üzerine CHP liderinin Türkiye'nin Yunanistan'dan bo
şalan yeri daha iyi doldurabileceği yolundaki sözleri, 
CHP'nin emperyalizmin bu en önemli örgütü karşısın
da hangi özlemlere ve hangi tutuma sahip olduğunu 
göstermesi bakımından son derece öğreticidir. 

Yeni-söniirgecilik politikasının ekonomik düzey
deki uygulama araçları olan Uluslararası Para Fo,..,., 
Dünya Bankası ve onun yan kuruluşlan, Enerji Ajansı, 
Ortak Pazar gibi emperyalizmin denetim ye gli:Jümün
de olan kuruluşların ilk ve temel işlevteri, azgelişmiş 
kapitalist ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerini emperya
lizmin yörüngesinde tutmaktır. Özellikle ilk iki kuru
luşun bu tür ülkelere yaptıklan "yardım"lar ve verdik
leri proje kredileri, doğrudan ve aktif bir politik baskı 
aracı olarak kullanılmaktadır. Emperyalist politikanın 
bu çok önemli araçlarına karşı CHP'nin tutumunun 
ne olacağı belli değildir. Enerji Ajansı'na CHP hükU
meti zamanında girilmesi ve CHP'nin Ortak Pazar iliş
kilerini sl.i'dürmekten yana olması gerçeklerinin yanı
sıra, Dünya Bankası ve onun yan kuruluşları ile olan 
ilişkilerin "düzenlenmesi" CHP tarafından yeni bir 

ekonomik dünya düzeninin kurulmasına kadar «te
leornektedir. Bu yeni düzenin nasıl bir düzen olacağı 
ve ne zaman kurulacağı"ın belirlervnemesi bir tarafa, 
CHP'nin bu öıJeminin gerçekleşmesi olasıhAında bile 
ne yapılacağı belli değildir. 

Faşizmin kaynaklarından birisi olan el11>eryaliz. 
me CHP'nin karŞı olduğu �ya f.ışizm ve emperyalizm 
arasındaki ilişkiyi gördüğü söylenemez: Sosyalistler, 
sosyal-demokrat olan veya sosyal-demokrat olma iddi. 
asında bulunan siyasal partilerin tutarlı biranti�mper
yalin programa sahip olamayacakla.nm çok iyi bilir
ler. Bu tii" partilere, başaramayacaklan ve üstelik ba
şarmayı düşünmedikJeri işlevleri yüklemeye çalışma
nın da gerçekçi oJmayaCiilğını bilirler. 

CHP VE TEKELCI SERMAYE 

Emperyalizmin yanısıra tekelci sermaye, faşizmin 
ekonomik ve politik kaynaklarından biridir. Ekono
minin yüksek tepeleri diye adlandııabileceğimiz bü
yük sanayi, ithalat, ihracat, bankacılık � sisortacdık 
alanlarını büyük ölçii:le elinde tutan veya denetleyebi· 
len tekelci sermaye bu alanlarda elde ettiAi ekonomik 
gücü emperyalizmin politik ve ideolojik gücüyle birleı
tirerek faşizmin kaynaklığını yapmaktadır. Tekelci 
sennayenin ekonomik ve politik gücü kınlmadan faşiz
mi yenmenin yolu açılamaz. Tekelci sermayeye karşı 
olmak ve bu tutumun gerektirdiği sorumluluklan ye
rine getirmek ise m�tlaka sosyalist olmayı gerektir
mez. Sosyal demokrat bir siyasal parti de, yalna 
emekçi �nıf ve tabakalann değil,burjuvuinin önemli 
bir böıümi.i'ıün de çıkarlanna karşı olan ve toplum
sal yaşamın her alanını ekonomik ve politik ba.skı l.ltı
na almaya çalışan tekelci burjuvaziye karşı etkin bir 
mücadele verebilir. Tekelci sermayenin genişleme ola
naklannın sınırlanmasından başlayarak tasfiyesine kl.
dar uzanan bir dizi önlemler alabilir. Etkin bir dene
tim, yasal kısıtlamalar ve giderek devletleştinne bu 
önlemlerden bazılarıdır. Anti-demokratik etilimlerin 
ve gericiliğin başlıca kaynağı olan tekdci sermayeye 
verilecek kararlı bir mücadele faşizme karşı olmanın 
da başlıca koşuludur. 

CHP progıamında tekellere karşı sayılabilecek bir 
cümle vardır: "Özel kesimde tekelleşme eğilimlerine 
karşı etkin ve kesin önlemler getirilecektir" deniyor. 
Bu cümlenin özel bir titizlikle kuruldulu ilk okuyuşu 
belli oluyor. Getirileceği vadedilen önlemler şimdiye 
kadar kurulmuş olan tekellere uygulanmayacaktır. 
Olası bir CHP iktidarı sırasında ortaya çıkacak olan 



i emperyalizme karşı 
ayrılamaz 

"OVUNUZU CHP'VE VERMEZSENIz FAŞIZM GELIR" IDDIASıNıN DOCRU OLABILMESI IçiN VE
TERLI ŞART OLMASA DA EN AZıNDAN CHP'NIN GERÇ�KTEN FAŞIZMIN NE OLUP NE 

OLMADıCINI lvi TEŞHIs ETMIŞ VE PROGRAMıNDA ANTI-FAŞIST TEDBIRLERE GEREKEN ÖNEMI VE 
ACIRLlCI VERMIŞ BIR PARTI OLMASI GEREKIR. iLiR SIVASAL PARTININ, HELE iKTiDARA ADAV 
OLAN BIR PARTININ , NEVI VAPIP NEVi VAPAMIVACAC ı ,  AMAÇLARlNA ULAŞMAK ıÇIN KULLANA
CACı ARAÇLARıN NELER OLDUCU ANCAK VE ANCAK PROGRAMıNDAN BELLi OLUR. 

FAŞIZMIN, TOPLUMSAL BIR SISTEM OLARAK KAPITALIZMDEN VE KAPITALIZMIN EN GERIci 
TEMSILCILERI OLAN TEKELCI BURJUVAZIDEN VE ONLARıN EKONOMIK-POLITIK ORTACı EMPER
VALlzMDEN KAVNAKLANDlCINI SAPTAMADAN FAŞIZME KARŞI OLMAK, EN IVIMSER DEVIMLE, 
LAFTA KAlıR . 

tökelieşme eğilimlerine karşı ne yapllacaAı da bd li de
ğildir. Etkin ve kesin önlemler alınacaktır, o kadar. 
Sosyal demokrat olma iddiasında olan bir parti için 
bu formülasyon yeterli olamaz. üstüne üstelik, progra· 
mm diğer bölümlerinde" çıkan anlama göre, tekelleş
me eğilimlerine karŞı alınacak önlemler tekelci serma· 
yenin anti-demokratik, gerici niteliğinden dolayı değil 
fakat özel kesimin bir bölümünün az, tekelci bölünii
nün ise çok kir elde etmesinden dolayı alınacaktır. 
Bu denli tutarsız bir gerekçeye dayandırılacak olan 
önlemlerin neler olacağı ise ayn bir merak konusu. 

Bankacılık ve sigortacılık konusunda da CHP 
programı büyük bir belirsizlik içindedir. Büyük serma
ye çe...,..elerinin bankacılık ve sigortacılığı kendi ege
menlik ve denetimleri altında tutmalarının önleneceği 
söylenmekte, ancak bunun hangi nedenle, hangi araç
larla ve hangi amaç için yapılacağı belirtilmemektedir. 

Iç ve dış ticaret konusunda CHP'nin yapmayı 
planladığı işler, programın bu tli' konulardaki en ay
rıntılı bölürrijrii oluşturuyor. Aracılık aşamalannın gi
derek azaltılması ve gereksizleştirilmesi öngörülüyor. 
Bunu başarmak için önerilen araçlar tutarsız ve bu iş
levi yerine getiremeyecek nitelikte olsa bile bu konu
daki gerekçder daha geçerli temellere dayanıyor. 

Konumu ve dile getirdiği özlemleri gerçekleştire. 
bilmesi açısından hiç olmazsa asgari bir anti-tekel 
programa sahip olması gereken CHP'nin programında 
bir tek cümeyle geçiştirilen tutumunun yetersizliği 
kadar ve belki daha da önemli olan sorun CHP'nin 
gerçek hayatta gözlenebilen durumudur. Tekelci bü
yük sermaye çevrelerinin CHP'ye parasal yardım yap
maya kadar varan destekleri ve bunun CHP yönetici le
rince hoşnutlukla karşılanması, olası bir CHP iktida· 
rınCa bu dayanışmanın tek taraflı olmayacağı konu
sunda haklı kuşkular yaratmaktadır. 

CHP VE TOPLUM VAŞAMININ 
DEMOKRATiKLEŞTiRILMESI 

Faşizme karşı olmanın anti-emperya
list ve anti-tekelci olmak kadar önemli ve 
gerekli üçüncü koşulu da toplum yaşamı
nın her alanının atabildiğince demokratik
leştirilmesine çalışmaktır. Bu ise ancak 
demokratik hak ve özgli'lükleri sonuna 
kadar savunmak ve genişletmekle olur. 
Bu görev başarıldığı oranda geniş halk 
kitlelerinin ekonomik ve politik süreçlere, 
karar mekanızmalarına katılmaları müm
kliı olur. Emperyalizmin, tekellerin ve ge
riciliğin ekonomik ve politik baskısına 
karŞı başta emekçi sınıf ve tabakalar ol
mak üzere tüm halkın en geniş biçimde 
örgütlenmesi ve toplum yaşamının her 
alanında ağırlığını duyurabilmesi ancak 
demokratik hak ve özgli'lükferin korun
ması ve genişletilmesi yoluyla olur. Hem 
genel olarak burjuva demokrasisinin bir 
gereği, hem de özel olarak bugünkü Tür
kiye toplumunun en ivedi sorunlarından 
birisi sınırsız örgütlenme hakkı ve özgii
lilğiidii'. 

Sınırsız bir wşünce ve anlatım özgürlüğünü ger
çekleştirrneyi bildiri, demeç ve söyleYlerinde olduğu 
kadar programında da vadeden CHP, örgütlenme öz
gürlüğü konusunda çok daha gerici bir pozisyonun sa
vunucusudur. Düşünce özgürlüğü konusunda bu denli 
demokratik davranan CHP'nin örgütlenme özgli"lüğü
rii belirli sınır ve kurallar içinde tutmaya çalışması 
çok anlamlıdır. Soyut olarak bakıldığında görülecek
tir ki, düşünce özgll"lüğü her zaman vardır ve tarihin 
hiç bir döneminde sınırlandırılamamıştır. Ama, kişi
nin dilediğini ci.işünmesi anlamında bir düşünce özgür· 
lüğü demokratikleşme açısından büyük bir anlam taŞı
mamaktadır. Düşüncenin eyleme dönüştürülmesi için 
gerekli olan örgütlenme özgürlüğü ile kesin ve ayrıl
maz bir biçimde tamamlanmadığı zaman düşünce öz
gli"lüğü vaadleri, kişisel düzeyde dilediğini düşünebi
len ama düşüncderine uygun davranamayan, eylem 
yapamayan kişi ve sınıflardan oluşan bir toplum 
amaçlanryor demektir ve politik demokratikleşme ha
reketinin hedefleri açısından savunulamaz. 

Batı Avrupa sosyal demokrat panilerinin aksine 
CHP sınırsız bir örgütlenme özgürlüğünden ya'na değil
dir. Işçi sını(ının politik örgütürün nitel ve nicel geliş
mesine olduğu kadar toplumsal yaşamımızın çeşitli 
alanlarına da büyük sınırlamalar koyan 1 41 ve 142. 
maddelerin yli"ürlükten kaldırılacağı konusunda CHP' 
nin somut hiç bir vaadi yoktur. Programında referan· 
dum ilkesini büyük bir açıklıkla belirten CHP, burfa 
karşın, genel grev ve dayanışma grevinden söz etme 
gereğini duymamaktadır. Çalışma hayatına ilişkin ya. 
salardaki anti<Jemokratik maddclerin (hangileri oldu
ğu belirtilmeden) ayıklanacağı söylenmektc ama işçi 
sınıfı dışındaki emekçi halk kitlelerine vaadedilen 
toplu sözleşmeli sendika hakkı, grev gibi çok önemli 
ve etkin bir silahtan yoksun bırakılmaktadır. 

SONUÇ 

T oplum yaşamının demokratikleştirilmesi konu
sunda CHP, yetersiz kalmakta birlikte, emperyalizm 
ve tekellere karşı müc:aqele konulannda olduğundan 
daha ileri ve somut göreVler amaçlamaktadır. Faşizme 
karşı mücadde"'" unsurlannın ayrılmaz bütünlüğü 
içinde, CHP'nin faşizmin ekonomik, toplumsal ve si
yasal kaynaklarını doğru bir biçimde saptadığını ve 
bu saptama ışığında tutarlı bir anti-faşist programa sa
hip olduğunu söylemek olanağı yoktur. CHP gibi, di
ğer bw-juva partilerinden nitelikçe farklı olan, bir bur
juva partisinin kapitalizmin temel işleyişine karşı ol
masını hiç bir sOsyalist beklernez. Ama, CHP'nin di
ğer burjuva partilerinden nitelikçe farklı olması için 
de bazı koşullara uyması gerekir. Bu koşulları bir bü
tün olarak ya da tek tek yerine getiremeyen bir parti
nin faşizme karşı tek seçenek olarak gösterilmesi ve 
koşulsuz olarak desteklenmesinin istenmesi sosyalist
lerin değil, kendini sosyalist diye tanıtan CHP'lilerin 
yapacağı bir iştir. 

CHP faşizme karştdır. Ama nasıl bir faşizme? 
Emperyalizmden, tekelci sermayeden kaynaklanan bir 
faşizm CHP için söz korl.lsu değildir. CHP'nin gözün
de faşizm bir can güvenliği, bir asayişsizlik sorunudur. 
Faşizmin kaynaklarının bir tekinin bile üzerine gitme
den faşızmi geriletmek için en etkili güç olan top
lumsal muhalefeti örgütlemeden ve harekete geçir
meden faşizmi yenebileceğini sanan CHP, can güvenli
ği ve asayişi sağlayarak sorunu çözebileceğini san
maktadır. 

CHP gibi bir partinin bütün bunları yapabilmesi
nin son derece güç, hatta imkansız olduğu bellidir. 
"Bunları elbette CHP yapamaz, yapabilseydi sosyalist 
bir parti olurdu" eleştirisinin de anlamsı;z:lığı açıktır. 
Diğer burjuva partilerinden farklı olabilmesi CHP 'nin 
hiç olmazsa bu konuma yaklaşmaya yatkın olması ge-
rekir. CHP'den sosyalistlerin bilimsel tavrını beklerni
yoruz doğal olaıak. Ama CHP 'nin de ona bağlanan 
umutları, özlemleri hiçe sayacak kadar tutar�z ve 
SOrumsuz davranması hoş karşılanama.z, eleştirisiz 
bırakılamaz. Eleştirilerin yönelmesi gerek.n asıl yön 
ise CHP 'nin içtenlikle dernokrat olan tabanı değildir. 
Böyle bir yanlış, sosyalist ve sosyal demokrat işçile
rin, emekçilerin tabanda ortak eylem birliği platfor
munu tahrip eder; onları birbirinden uzaklaştırır. 
Eleştiriler CHP yönetimine egemen olmaya başla
dıkları açıkça gözlenebilen sağ sosyal demokrat un
surlara yöneltilmelidir. Demokratik iş ve güçbirliğini, 
burjuvazi adına, onların engellediği bıkmadan ve yıl
madan anlatılmalıdır. 

CHP'nin hayalcilikten, tutarsızlıktan, yalpalama
lardan kurtulabilmesi ve faşizme karşı demokratik bir 
platforma çekilebilmesi yaşamsal öneme sahip bir so
rundur. Işçi sınıfının sosyalist hareketini genel de
mokratik mücadelenin gerd<leri ile birleştiren ve bu 
yüzden işçi sınrfının bağımsız politik örgütü olmaya 
hak kazanan Türkiye işçi Partisi, böyle bir parti olma
nın verdiği ve gerektirdiği onur, soru""uluk ve karar· 
Iılıkla bu sorunun üzerine gidiyor. ''Ya CHP, ya fa· 
şizm" propagandasının ne denli .sahte bir seçenek, ne 
denli kafaları karıştırmaya yönelik bir tuzak olduğu
nu geniş halk kitlelerine anlatıyor. 

Bugünler ak koyunun, kara koyundan ayrıldığı 
günler. Bugünler sosyalistlerin, ilericilerin, demokrat
ların koşulsuz CHP kuyrukçularından ayrıldığı gün
ler. Sosyalistlerin, i lericilerin ve demokratların önün
de duran en acil görev seçimlerde Tli'kiye Işçi Panisi' 
ne oy vennek ve Türkiye Işçi Partisi'ne oy verilmesine 
çalışmaktır. 



İSLAMKÖY' DEN İSVİÇRE' 

' BAKANLIGI 
1 970'TE BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL'IN ÇACRI

LlSI OLARAK TÜRKIYE'YE GELEN BIR YABANCI HEYETIN 
HÜKÜMET ıÇiN HAZıRLADıCı ORMANCILlCA ILIŞKIN RA-
PORDAN :  " _ _ _  ŞÜPHESIZ MEMNUN IYET VERICI DICER BIR 
HUSUS ÖZEL SEKTÖRÜN YENI ORMAN SANAYI KURMASı 
YANıNDA. MEVCUT DEVLET FABRIKALARıNı  TEDRICEN 
DEVRALMASlDIR ... öZEL SERMA YENIN ( Y ERLI VEYA YA
BANCI)  ORMAN SANAY IININ GElışMESı ıÇiN HAREKETE 
GEÇiRILMESı' TÜRKIYE'NIN BUGÜNKÜ ORMAN SANAYII
NIN BÜYÜK BIR KısMıNıN ÖZEL SEKTÖRE DEVRININ CID
DI OLARAK ÜZERINDE DURULMASINI TAVSIYE EDERIM ... " 

ıSMAIL GENÇTVRK 

Agustos 1969 günü Florya Denız 
Köşkünde Cumhurbaşkanı Cevdet Su
nay ile yaptı�ı 1 saat 45 dakikalık göruş
meden sonra, Başbakan Süleyman Demi
rel, yeni Onnan Bakanlıgının kuruluş 
kararı dolayısıyle 8 Ae-ustos günü TRT 
ve basına şöyle bir açıklama yapıyor. 

"Onnan işlerini tedvir elmek üzere 
Onnan Bakanlıgının kurulmasına karar 
verdik. Onnan Bakanh�ı, 7 Agustos'tan 
itibaren kurulmuş ve Orman Bakanlı�ı
na Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı 
tayin edilmiştir. Böylece onnan işlerini 
Tarım Bakanııeının vazifeleri meyanın
dan çıkarıyor ve doğ:rudan dogruya ka
bine seviyesinde yürütülür hale getiriyo-
rul.. 

Ve ilk Onnan Bakanı olarak görevlen
dirilen Sabit Osmap Avcı seçim çevresi 
olan Artvin'den dönerek 1 1  A�ustos gü· 
nü Bakanlık koltueuna oturup kutlama· 
ları kabul ediyor. tık toplantısını 1 5  
AA:ustos 1969'da Onnan Genel Müdürlü· 
A:ü Fen Heyeti Salonunda yapıyor. Saat 
14.35'te başlayan toplantıya tünı Or
man Başmüdürleri katılıyorlar. "Yüce 
Türk. Milleti·onnan köyıüsü·milleti il!jad· 
halkı ikna·muzdarip vatandaş" edebiya· 
tından sonra, O gün pek dikkali çekme· 
yen fakat bugün için hayli ilginç olan 
bir açıklamada bulunuyor Bakan: 

" BaşbakanımlZ için diyebiliriz ki, bir 
ormancı kadar meselelerin derinliğine 
vukufu vardır. Ye k.endis�ıden, yeni teş
kilat kanunlımuzun geniş ufuklara ve 
anlamlara göre hazırlanması ve Yüce 
Meclisin ilk oturumunda çıkarılmasıyle 
ilgili direktineri aldık." 

Aradan geçE'n 6 yıl anlatıyor ki. "or· 
mancı kadar" de�i1, onnancıda" da de· 
rin olarak 'me5(>lelere vukur edebiliyor 
Demirel, ya da Demireller ... Çünkü garip 
ormancılar pek öyle ihracattan, primden. 
mobilyacılıkıan anlamazlar da ... 

Her ne hal iS(>. gelelim konumuza. Iş
te, ormancldan da çok annancı olan De· 
mirel. bugünleri ta 1965'lerden görerek 
başlıyor çalışmaya. Yabancı uzmanlar 
çaeınyor ülkeye. raporlar alıyor. tartışı· 
yar ve "bir gecf' ans17.ın" Orman Bakan· 
Iıeını kuruveriyor ... 

Sonra 1975 �'e 1976'nın gazE'te man· 
şetlerinden inmeyen haberler: "Onnan 
ürünleriyle ilgili yolsuzluklar · Krediler · 
Kredi yolsuzlukları . Ihraı.'atlur· Primler
Olmayan Finnalara. Olmayan Mobilya. 
ları GöndermeiN ' Suntalar" ve Iwnzer· 
I('ri ...  
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Bütün bunlar do�aldır ki. On11<01 Ba· 
kanlığının bir gece ansızın kuruluvE'rnll" 
si gibi olmadı. olağan aşamalar gec;irdi. 
toplumsal ve yasal ortam iyil't>nc;> hazır· 
Iandı .. Ve sonra Tanrı -bir rastlantıyla 
soyadı Demirel olanlara· yürü ya kuluııı. 
dedi. onlar du yürüdüler! .. 

Işıe bu yüruyen \'e yürütt'nin öyküsu· 
nü tarih sırasıyle. bfılgelert> dayanarak 
gözler önüne seretiın. Bu öykünim adı 
Y81.lmızın baŞlıCı. 

Di REKTiFLER - YATıRıMLAR VE 
KONUK UZMANLAR 

Daha ort.ada Bakanlık filan yokkt>n. 
bir ormancı kadar "mE'selelerin derinligi. 
ne \'ukuf E'den" DemireL. .ı �Iayıs 196H 
günü bir toplantı yapıyor. "Onnan \·arlı· 
�I. istihsal durumu. yol. ağ,a(.'landınna 
ve orman·halk ilişkileri" konularını kap· 
sayan toplanl! Başbakanın �u d i rektine· 
riyle noktalanıyor: 

"Ikinci Beş Yıllık Plana esas olacak 
ve ihracaLa yönelecek. Turkiye çapında. 
Orman Ürünlpri Sanayii Projesi 1968 yılı 
icinde geliştirilecektir " 

Aynı yıl içinde Dr. Osara diye bir "or· 
man uzmanı" bir heyetle birlikte Başba
kan Demirel 'in ça�nlısı olarak Türkiye' 
ye geliyor; 6 hafta kalıp bir rapor hazır· 
lıyor. Rapor, sonralan "Osara Raporu" 
adıyla uzun süre tartışılıyor. 

"BiR OLAYıN BAŞLANGıCı" 

Anımsanır belki, Muzaffer Buyrukçu' 
nun bir romanının adı bu. Ondan esinle
nerek Osara'ya degindik, daha da degi
neceRiz. Çünkü. dee:i1 Türkiye annancılı· 
Rında, 'l\irkiye çapında bir olay olan 
"Onnan Urünleri Sanayii". bu ünlü uz· 
man VE' arkadaşlannın raporuyla hareke
te geçiyor. gelişiyor, serpiliyar. Halk 
için mi? Ne gezer ... Eller ve Demireller 
için. 

16 J!.�stos'ta DemireJ'in çaerısı Bt> 
yurdumuza gelip 27 Ekim'de Roma'ya 
giden Osara, Folke Rydbo ve Peter J. 
Yakomies adlı uzmanlarla bir rapor tas· 
lagı hazırlıyor. F. Rydbo I,veç'le Or
man Genel MüdUrü Varo.ımcısı, P. J. Ya· 
komles ise Kanada'daki Simons Inter· 
national Inc.'in Başkan Yardımcısı ola· 
rak görev yapıyorlar. 

6 hafta gibi çok kısa bir sürede Türki· 
ye'nin tüm ormanlannı d'.)laşan ( ! ) ,  öl
çen-biçen F AO'nun bu yaşı geçmiş ha
rika çocukları, 'l\irkçesi 102 sayfa tutan 
çalışmalanna 'l'ürkiye Milli Ormanc�ık 
ve Orman Sanayii Ana Hallannı Hazırla-

makla Görevli Heyetin Rapor Taslae:ı" 
adını veriyorlar. 

Ta�ak. FO: SF/TUR/26/Tra[t·l De
cember 1968- koduyla FAO'ya teslim 
ediliyor. Taslakta, Türkiye o mıanlannın 
"beynelmilel çapta orman sanayiinin in· 
kişafına çok müsait" olduğu belirtiliyor. 

1969 Temmuz ortalanndan ACusıos 
başına kadar yapılan konuşmalar hep 
onnana, orman köylüsüne. kalkınmaya, 
onnan sanayiine ve orman ürünleri ihra
catına ilişkin. Konuşmalann he,\,en hep
si tam metin halinde gazetelerde yayın
lanıyor. Bu arada saR basın işi duygusal
lıkla da perçiniemek istiyor. Başbakan 
Demirel'in, orman yangınlarını nasıl 
kahramanca ve kendi "t'lIeriylt''' söndür· 
düe:ü anlatılıyor. 

BIR GECE ANSıZıN KURABiLIRiM 

" . . .  Orman Cenel l\1üdürlü�ü ve hiz· 
meLleriniır; memJeket ve kalkınma ham· 
leleriyle geniş ölçüde yüklü bulunan Ta· 
nm Bakanlı�ından alınarak 7 AgusLos 
1969 gününden itibaren YE'niden kurul· 
ması onaylanan Orman Bakanlığına 
bae:1ı olarak yürütülmesi uygun görül· 
müştür ... " 

Orman Genel Müdür!üRü Bülteninin 
3. sayfasında böyle yazıyor. Gerçekten 
çok seviniyor ormanc�ar. Yıllann ezil· 
mişlieini üstlerindenartık atacaklar. " Biz 
de vam" diyecekler. Ama biraz da şaşır· 
mıyorlar dejtil. Yıllardır bu işin savaşını 
verip, yenik düştüklerini anlayıp seSıeri· 
ni kestikleri a.nda. Baka�lık kendiligin· 
den i ! )  kuruluvenniştir. Büyük şaşkınhk 
geçiriyorlar. Kutlamalar sürüp gidiyor. 
Meslek örgütleri hem canlı. hem yazılı 
kutlamalarda bulunuyorlar. iş bununla 
da kalmıyoı. Türkiye'de bir Orman Ba· 
kanlıRının kurulması, bUyük dostumuz 
ve de mültefikimiz Amerika'yı da fazla· 
s.yle sevindiriyor, AlD Ormancılık Gru· 
bu eski Başkanı George Spaur. Amerika· 
lardan kutlama gönderiyor. Ekim 1969 
Bülteninin ı.  sayfasında yer alan 28 
Ajtustos 1969 günlü mektubun tam meto 
ni şöyle: 

"Sayın Sabit Osman Avcı, 
Türkiye'nin ilk Orman Bakam seçili

şinizi büyük bir memnuniyetle yeni öt
renmiş bulunuyorum. 

Hükümetiniz tarafından size bahşedi· 
len böyle şereOi bir mevkii almanız do
layısıyle size en samimi tebriklerimi su· 
narım. Bu önemli BakanlıRın baş.na ge-
tirmekte ve sizin gibi tecrübeli bir annan 
mühendisine sahip olmakta Türk Hükü
meti hakikaten talihlidir. 

Türkiy(>'nin orman kaynaklannın ge
!iştirilmesinde Türkiye Onnan Idaresi ve 
sizlerle beraber çall.ştlRun ye memlekeU--"' 
niıin misafiri olabilmek imtiyazının ba-
na verildigi 6 seneyi asla unutmayaca
g-ım. Bu y�lar hayatımın en mesut, en 
başanh yıllarından olmuştur. 

Türkiye Hükümetinin ve halkının irti· 
har edebileceei mükemmel ve dirayetli 
bir orman teşkilatına sahiptir. 

Işlerinizde muvaffakiyetler diler. La
yininizden dolayı samimi tebriklerimi 
sunanm 

Peki bir gece ansızın kurulan Orman 
BakanlıRının en önemli kuruJuşu olan 
Orman Genel Müdürlüeüne kim getirile
cek şimdi? 

Tüm ormancılar bunu düşünüp duru
yorlar. Başta söyledik. her şey hazır, hat
ta kararnameler bile hazır diye. O halde 
kim uygun wşer, çlk:ar amaçlannın ger
çekleştirilmesi için kurulan bir bakanh· 
�ın. en yetkili Genel MüdürtüRüne? Nite
likleri neolmalıdır atanacak Genel Müdü· 
rün? 

Oysa, Demirenn mühendis kafasıyle 
çoktan he-saplanmıştır bunlar. Onnanlar 
nasıl olsa politik bir araç ve kişisel çıkar
lar olarak kullamlacakhr. öyleyse bir es· 
ki politikacı bu işi kıvırabilir. 

Ormanıar. nasıl olsa. bir sanayi kesi
mi yaratmak için kullanılacaktır. öyley
se se�ilecek kişinin azbuçuk aklı enneli· 
dir bu karışık gibi görünen ticaret işleri· 
ne. 

Aranan kan, zaten çok önceden bu
lunmuşlur: 1957-1960 dönemi DP Si· 
nap Milletvekili Orman Yüksek Mühen
disi Ömer Ö'ten! 
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YE YA DA ORMAN 
NiÇiN KURULDU? 

Mapushane dönemi sonrası 1962-
1966 yılları arasında AlD Ormancıhk 
Grubunda görev almış olan özen, zaten . 
1948·1951 arasındaki y�lanla ABD 'de 
de bulunmuştur. özellikleri sonucu 
adaylar arasında fen ve sosyal puanlan 
en yüksek olan özen'dir. Ve Özen 5.9. 
1969 günü göreve başlıyor. 

Kısa bir süre sonra, 12.11.1969 günü 
Hürriyet Gazetesinde şöyle bir yazı ya
yı'nlaruyor. Bu yazıyı Bülten de Araılk 
1969 sayısında tam metin olarak aktan
yor: 

"Koç Holding'in tahvineri bir günde 
kapış�dı. 

Sermaye artınnak ve yeni yat.ırım1ar
da kullanılmak 'üzere piyasaV1 50 mil· 
yon d�erinde borç senedi çlkaran Koç 
Holding'in % 13 Caiz)j tahvilleri bir gün 
içinde satılmıştır.( ... ) 

Koç Holding'in yeni yahnm sahaJan 
olan onnan ürünleri ve gıda sanayiinde 
özellikle kuııaruJacak ve Koç'un di�er 
yatınmianna yardım edecek olan 50 
milyonun bir günde kapışı1masl ticari 
çevrelerde büyük başan olarak nitelen
dirilmiştir.( ... ) 

Verilen bilgide yeni kurulan şirketin 
gıda, orman ürünleri ve elyaf imali konu
sunda faaliyet gösterece�i tesisin henüz 
etüt ve proje saflıasında oldu�u ifade 
edilmiştir. Bu yeni şirket, en geç 2 ytl 
içinde gerçekleştirilecektir ... ·J 

Raslantı bu ya, yukarda anılan Btilten 
aynı sayfal4rda bir haber daha veriyor. 
1975'te ortaya çıkan yolsuzluklann ne 
zaman planlandı�ını belirlemek yönün
den, bu haberi tam metin olarak aktar· 
makta yarar var: 

"SANA Yıl GELİŞTıRME FONUN· 
DAN ORMAN tı RtıNLERINI IŞLEME 
VE DEGERLENDIRME SANAVI! VA· 
RARLANACAK 

"Sanayiinin geliştirilmesi için, tanm
sal geliştirme ve ihracatı teşvik fonun
dan Ziraat Bankasınca 121,6 milyon lira 
kredi tevzi edilmiştir. Bu üç türlü kredi
yi kapsayan sanayii geliştinne fonundan 
annan ürünleri işleme ve değerlendirme 
sanayii de yararlanmıştır. Bu konuda 
(AA) tarafından açıklamalara göre: 

"1969 yılı bütçesinden T.e. Ziraat 
Bankasına tahsis olunan teşvik ve geliş
tinne fonu kredilerinin dağıtımına de
vam edilmektedir. 

"Geçen yıl 106 milyon liralık fon ve
rilmiş iken 1969 yılında bu fon 233 mil
yon TL.ye çıkanimış ve 1 2  Eylül tarihi
ne kadar bu rondan 121,663,249,. TL. 
teşvik ve geliştinne kredisi verilmiştir. 

"Bilindi�i gibi T.e. Ziraat Bankası, 
teşvik ve geliştirme fonundan 3 ayrı sa
hada kredi tahsisi yapmaktadır. Bunlar: 
Sanayii geliştinne 130 milyon, tarımsal 
geliştirme 93 milyon ve ihracatı geliştir
me için 10 milyon TL.dır ... " 

DEMIREL YiNE ORMANı 
ELE AlıYOR 

Yurdumuza bir kez daha gelen N.A. 
Osara, Başbakanla 28 Kasım 1969 günü 
görüşüyar. Ve Demirel Yüksek Planlama 
Kurulunun 28 ve 30 Kasım 1969 görüş
melerinde: 

"Ormancılı�ın üzerinde önemle d.ur. 

.rp,ak (erekmektedir. Orman işletmeleri 
statik bir bünyeden dinamik bir bünyeye 
gefmeli ve yıllık üretim 15-20 milyon 
m .lük bir hedefe ulaşmahdır ... " deyip 
özetliyor görüşmeyi. 

. 

DEVLET FABRiKALARı ÖZEL 
SEKTÖRE DEVREDilMEliDIR 

Osara, önceki raporunun uygulamada 
yer almasından memnun, ama daha baş
ka önerileri de var. izlenimlerinin etki
siyle 12 Şu bal 1970'le TIırk Hükümeti· 
ne bir rapor daha veriyor. Bu raporun 
20. sayfası tüm niyetlerini iyice gün ışı
gına çıkanyar Osara'nın: 

. . . . .  Şüphesiz memnuniyet verici diger 
bir husus özel sektörün yeni annan sana
yü kurması yanında, mevcut. devlet rab-

rikalannı tedricen devralmasıdll'. Devlet 
iktisadi teşekküUerinin kanuni bakım
dan oldukça otonam kuruluş ta bulun· 
malanna mğ"men kLrtasiyeciligin üretim 
ve yönetimin müessiriyeti üzerinde za· 
rarlı etkileri olması tehlikesi mevcuttur .. 
özel sennayenin (yerli veya yabancı) or
man sanayiinin gelişmesi için harekete 
geçirilmesi, Türkiye'nin bugünkü annan 

. sanayünin büyük bir kısmının özel sek
töre devrinin ciddi olarak üzerinde du· 
rutmasını tavsiye ederim . . .  · '  

VE SONRASı'. 

Sonrası hep bilinen olaylar . . .  17.4. 
1970lgiin ve 1254 sayılı yasayla Anaya
sanın 1 3 1 .  mad'desi deg:işiyor. Orman 
suçlan için af bile çıkanlabilir artık .. Gi
derek onnanlar da yaktırı..labiLir ... Çünkü 
yanan annanlarda yalnız a�açlann canlı
hğ"ı kayboluyar, kahntılar orman sanayi· 
inde tam anlamıyla deiferlendirilebilir . .  
Toprak kaygusuyla yakan köylül erin gö· 
züne girilmiş olur .. 

Bu konudaki gelişmeler, aynntılar, 
bundan sonra daha çok boyutlu bir şe· 
kilde ele alınabilir ... Şimdilik, 1968-1976 

yılları arasındaki ormancılık kesimindeki 
durum böyle! 

19]5 yl1ında ortaya çıkan ve günü· 
müze dek sürüp gelen annan sanayiiyle 
ilgili yolsuzluklar öyle birdenbire, bir·iki 
açıkgözün uyanıklı�ıyla oluşmuyor ... 
Başbakanından, yabancı uzmaruna. DPT' 
sinden, genel müdürüne, milletvekilinden 
işadamına ve basınına kadar ortaklaşa 
bir çalişmanın ürünü olarak sergileniyar. 

YA ORMAN KÖY LERiNiN DURUMU? 

ülkemizin ormanlan, bu yetersiz du
rumda bile, " müteşebbisler"in, · · ·müte· 
şebbis yegenler"in iştahım kabartıyor. 
Onlann ceplerini biraz daha doldunnak
ta yeni bir vesile oluyor. 

Bu bir öykü; belirtildigi gibi aslında i 
bir yegenler-mobilya vd.leri öyküsü. So
runun temeline bakmayı bu arada unut
turmak kolay oluyor; ya da bugüne dek 
kolay oldu. Sorunun temelinde orman 
emekçileri, yaşamlan, Üıkenin kaynakla
rı ve israr, var. Bir de, öykü olmayan bu
güne bakalım. Bugüne ve sonrasına ...  

Türkiye'de orman içi ve orınan kena
n köy sayısı 15 bin 722. Buralarda yaşa
yan insanların sayısı ise 8 milyon 373 ki
şi... Yani genel nürusun %  22,5·i.. Ve kişi. 
başına düşen yıllık gelir ise 1.000,- TL. 
civarındadır. 

Orman köylerinin ço�unda, Kasım 
ayından Nisan ayının sonuna dek kış hü· 
küm sürüyor. Köylüler köy odalannda ve 
evlerinde işsizlikten pinekliyorlar aç açı

.na . .  Yaz aylannda bir kısmı kentlere ge· 
çici işçi olarak çalışmaya gidiyor. Bir 

. kısmı da annan işletmelerinde geçici or
man işçisi olarak çalışıyorlar ...  Ancak, 
bunlann hiç bir güvenceleri yok, sigorta· 
ları yok! ... Ayaltı kırılanlar, başına çam 
düşenler kendi kaderlerine terk ediliyor
lar ... Orman köylerinde böyle durumlanı 
düşmüş, sakal, işsiz bir sürü insan var ... 

Onnan BakanliAı, köylünün üreWei 

hammadde halindeki annan üıi.inlerinin 
işletilmesini aracLlara ve başkalanna yap
tımrak, "özel leşebbüs erbabı" yarat
makta, onnan köylüsü ise gene aç ve 
yoksul alarak yaşam. ını sürdünnektedir. 

Onnan köylerinin kalkınmasını, or
man Sömürüsünün son bulmasını ve or· 
man köylülerinin yaşam düzeyinin dü
zeltilmesini isteyen ve bunun ülkellin 
di�er sorunlanyla bir bütiin leşkil et\iği· 
ni, düzen de�işmedikçe bu sorunlara ça
re bulunamayacağını söyleyen yurtsever, 
ih!ıici annancıları sürgün etmek, görevle
rinden almakla, Orman BakanllAı içinde 
buıundu�u çıkmazı daha da katmerleş
linnektedir ... 

BiliME SIRT DÖNENLER 

Onnancıhk bilim ve teknigi yönün
den de çok uzmana gereksinme duydu
A"umuz bir gerçek ... Ülkemizde ormancı
lıA"ın teknik sorunlanyla yakından ilgi
lenmesi, Türkiye'deki ormancıhA"ın her 
alandaki sorunlannı araştınp onlar için 
çözüm yonarı önennesi gereken bir ku
ruluşumuz var: Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü ... MC döneminde bu kuruluşa 
da partizanlı�ı sokarak işlevini SÜrdür· 
mesi engeUenmiş, uzun yıllarda yetişti
rilmiş bir avuç uzman görevlerinden alın
mış ve sindirilmişlerdir. 

Dünyadaki duruma göre zaten ülke
mjzdeki araştmcı sayısı gülünç durum· 
dayken, MC'nin, sözü edilen uzmanJan 
herkesin yapabilecegi işlere tayin etmesi 
bu alandaki durumumuzu gerçekten a�
lanacak bir hale getinniştir. örne�in, 
Sovyetler Birli�i'nde 450 bin, Amerika' 
da 400 bin, Ingiltere'de 55 bin, Alınan· 
ya'da 45 bin ve Fransa'da 40 bin araştır
macı bulunmaktadır. Bizde'ise .bütün ög
retim üyelerini de araştırmacı olarak ka
bul etsek bile bu sayı 5 bini bulmamak
tadır. 150 kadar orman araştlnna uzma
nından bugün ancak yansı görevindedir 
onlar da görevlerini yapamamaktadırlar .. 

5 HAZIRAN SONRASı 

Bugüne de�in, orman köylerindeki 
soRuk su başlanna piknik yapmaya gidil
di�i için bazı yörelerde yol sorunu çö
zülmüştür. Onun ötesinde köylerin yapi
sında bir de�işiklik söz konusu degildir. 
Hep aynı kökenden gelme sennaye par
tileri seçimden seçime çeşitli vaadlerle 
onnan köylüsünün oyunu almışlar ama 
ona hiç bir şey yapmamışiardır . 

Gezip gördüeümüz kadanyla Bolu, 
Gerede, Kızılcahamam, GüdÜı, Beypaza
rı, Nallıhan yörelerindeki köylerin duru· 
Dlu-böyledir. 

5 Haziran'dan sonra da birşeylerin 
deeişeceei yok! Göreceksiniz ... Kırsal 
kesimdeki bütün emekçilerle birlikte ne 
zaman anİlan köylüsü de kendi sorunla
nna ancak kendinin çare buıabilecel-ini 
anlarsa -ki bu dolrulluda önemli kumi
damalar oldueunu gözlemlemiş bulunu
yoruz- ve işçi sınıfının öncülülünde yö
n.:::time aRLrlı�ınl koyarsa, sosyalizm 
bayra�ının meclise dikilmesine katkıda 
bulunursa. sorunlarının temelden çözü
mü do�ultusunda adımlar atılacak \'e 
sosya list bir düzende tüm ülkenin kurtu· 
luşuyla, kurtUıuşu gerçekleşecekUr. 
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D Ü N Y A D A YUCHP 

DIŞ pOLinKADA 
( ERCAN EYUBOOW ) öNERİYOR? 

Kavganın dışına düşmelerini kabul 
etmeyi bir türlü hazmedeyenler ve yı1-
gınlar, bireysel kurtuluşları için bilim
sel sosyalist tenninolojiden medet umu
yorlar. Bir yandan bilimsel sosyalizmin 
bir dogmsunu yineleyip "seçimler ve 
parlamento herşey degildir" diyorlar, 
öte yandan da, bunun tam tersi bir lu
tumla, işçi sınıfının sosyalist hareketi
nin, bu seçimler uRmna (o herşey olma
dıgını söyledikleri seçimler!) bir kenara 
itilmesini istiyorlar. "Şu sırada", diyor
lar, "Şu nazik koşullarda" diyorlar, 
CHP 'ye eleştiri yöneltilebilir miymiş? 
TİP seçimlere katılmakla zaten bölücü
lük yapmaktaymış da, CHP 'yi eleştir· 
rnek ihanetmiş de ... 

Kuzum, insanda dürüstlük diye birşey 
olmalıdU". CHP'li olanın, TIP'in seçimle· 
re girmesinden dolayı salt partisel kaygı
larla bu tür sözler etmesi bir yere dek, 
evet, bir yere dek, anlaşılabilir birşeydir. 
Ama bu safsatalara biJimsel bir kllıf ge· 
çirmek kesinlikle olanak dışı. 

Kafalarındaki parçalanmayı "solun 
bölünmüşlü�ütl diye alanlar, seçimlere 
soldan bir tek Parti 'nin, TİP'in katılabii
mesini bir türlü sindirememiş olmalılar 
ki "bölünmeyi" yapay olarak sürdirü· 
yorlar. TİP'in haberlerini ya tümden atlı
yorlar, ya da salt kafalannda ve tabela
larda yaşayan partilerinkiyle bir arada 
veriyorlar. 

Bu arada oportünist politikalarmı ev
rensel geçerlili�:i olan bazı kavram ve 
sloganlarla gizlerneye ve haklı çıkarmaya 
çaiışanlar da hergün yeni yeni açıklar 
veriyorlar. Kendilerince CHP propagan
dasına katkıda bulunuyorlar. 

1 965'TE BOŞA ÇıKARıLAN OYUN 
1 977'DE DE 

BOŞA ÇıKARı LACA KTIR 

TİP, bu seçimlere katılma hakkım sö
ke söke aldı, bileğinin hakkıyla, binbir 
engelleme çabaıarına karşın, her engeli 
bir bir aşarak. Hu kuksal engelleri, kaba 
kuvveti dirençle yenerek. Ideolojik en
gelleri de yenecektir işçi sınıfının bağım
sız sosyalist hareketi. 1965'te yendiği gi
bi. 

1965'ıe de sosyalist harekeLi durdur· 
ma operasyonu sahnelenmişli. Kaba 
kuvvete dayanan faşist saldırılar hala 
belleklerde. Hukuk açısından, TİP'in ye· 
terli sayıda ilde örgütlenemediği iddiası 
ile AP Genel Başkanı Demirel ve Orhan 
Süersan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 
başvurarak Parti'nin 1965 seçimlerine 
katılmasıru engellemek istemişlerdi. Ne 
var ki durum öylesine açıktı ki YSK ke
sinleşen kararından dönmedi. 

Burjuvazinin operasyonu hukuksal 
.engelleme çabaJarıyla da bitmiyordu. 
CHP içinde beliren "ortanın solu" hare
ketinin sınıfsal amacı, bizzat ınönü'nün 
deyimiyle "daha sola gidişi önlemek"ti. 
Paşa'yı herkes diledi�ince eleştirebilir, 
ama bu dürüsLlüğünü herhalde takdir et .. 
rnek gerekir. 

Fakat sosyalist hareket asıl kendi 
"sol"undan gelen engelleri aşmak zorun
daydı. Aştı da ... Nasll? Işçi sınıfının ba
ğımsız siyasal hareketini burjuvazinin 
kuyruguna takmayı reddederek. Aşağı
daki satırları, 1965 Ağustos tarihli "Sos
yal Adalet" dergisinden okumak gerçek
ten ö�retici: 

" . . .  CHP ile TIP'i aynı cephe içinde 
giirme ve göstenne çabaları, AP ve ya
bancı sennay� çevrelerinin bir !;eçim 
takLigi ile bazı romantik toplumcuların 
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bir yakıştınnasından ibarettir. Asıl ortak 
cephe AP ile CHP arasında dün oldu�u 
gibi bugün de kurulu olan cephedir. Se
çimler öncesinde yazar, düşünür, partili, 
partisiz bütün tGplumculanmızın, top
lumcu partinin selameti ve seçimlerdeki 
başarısı için AP ile CHP 'yi birlikte ele 
almalannın hayati önemi buradadır. Tür
kiye Işçi Partisi AP'run kaba kuvvetine 
ve CHP'nin ince hesaplarına karşı koya
cak güçtedir. Problem, seçimler öncesin· 
de bütün toplumculann kendi güçlerinin 
bilincine ererek, sermayeye karşı vere
cekleri çetin savaşta sennayenin iki tem
silcisi CHP ve AP'yi birlikte ele almasını 
bilmeleridir. Aksi halde yalnız AP'ye 
karşı çıkmak ve yabancı sermayeye kar
Şı  llımlı tutumuyla ve yabancı sermaye
nin tertiplerine karşı susuşlanyla lam
nan muhalefet toplumcusu CHP'ye taviz 
tanımak, toplumcu akımı, hiç de lay lk 
olmadıgı halde, CHP 'nin liderliğine ter
ketrnek olur." 

D I Ş  POLITiKADA DA 

Türkiye işçi sımunın b�ımsız siyasal 
örgütü TİP 1965 'te bütün bu girişimleri 
kırmasını bildi. Bugüne anlamlı bir ıŞık 
futan bir değerlendirmeyi de 13 Ağustos 
1965 t.arihli "YöN"den okuyalım: Bu 
yaklaşım, 

ye sosyalist hareketi �ok gelişti. Hatta 
yukarıdaki yaklaşımın sahipleri de de
gişti. Degişmeyen birtek şey var: Burju
vazinin işçi sınıfı hareketi karşısında ta
kındıgı tavır ve de TIP'in bu tavır karşı
sındaki kararlı ve ilkeli mücadelesi. CHP 
ile öteki burjuva partilerinin nerede ayrı
lıp nerede birleştiklerini serinkanlılıkla 
ayırdedebilen bilimsel yaklaşımı. 1965' 
le kuşatmayı yaran sosyalist hareket 
1977 'de de yaracak. 

12 yıl sonra bugün işçi sınıfı hareketi 
açısından durum şu: 

"İşçi sırufıouzm bilimsel sosyalist par
tisi olan TIP'in seçimlere ilişkin olarak 
güncel politik görevi, 1977 seçim döne
minde ve seçimler sonucu parlamentoda 
demokratik toplumsaJ muhalefetin var
lığını ve sesini en etkin, en tutarlı biçim· 
de duyurmak ve temsilini sa�lamaktır. 
Böyle bir görevin yerine getirilmesi, hiç 
bir gerekçe ile CHP'nin tekeline bırakıla
maz. çünkü tüm demokratik, ilerici, 
yurtsever güçlerin önderi, motor gücü iş
çi  sırufıdır. İşçi sınıfının politik hareke
tinin ve partisinin katkısı, öncü]ügü olma
dan emperyalizme, faşizme, tüm gerici 
ve tutucu güçlere karşı demokratik mü
cadele, seçirlılerde ve parlamentoda, en 
güçlü ve en yüksek çizgisine ulaşamaz. 
Yalruzca işçi sınıfi ve onun politik örgü
tü Türkiye İşçi Partisi, emperyalizmle .ve 

CHP lideri, ((Biz, Kıbfls ve Ege s�rununu 

AP'den daha rahat çözeriz}) dedı ""et 
"" . '  � 
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"Milli ba�ımsızhk davamızda ınönü' " ,,1 i;birlikÇisj büyük sennaye ile her türlü 
nün Iiderliğindeki bir CHP'nin önemli uzlaşmayı kesinlikle reddeder. 
bir mevkii oldu�u inancındadır. CHP da· Ayrıca CHP'yi ister iktidar, ister ana 
ha iktidarda iken, dış politikada attı�ı muhalefet partisi olsun, demokrasi çizgi· 
adımlarla ve yabancı petrol şirketlerine sinde yalpılamadan tutabilmek; yaptıeı 
karşı takındıgı tutumJa, komprador dip· özgürlükçü, sosyal adaletçi vaadlerini ye-
lomasisinin şampiyonlu�unu yapan öte· rine getirmek yönünde etkileyebilmek 
ki siyasi teşekküllerden hayli farklı ol- için Türkiye İşçi Partisi 'nin seçimlerde 
duaunu göslcrmiştir. Mevcut şartlar al- ve parlamentoda var olması şarttır." 
ıında büyük Önem taşıyan bu fark, gör-
mezlikten gelen birpolitikanın,çok yan
lış bir teşhisten hareket ettigi inancında-
yı? 

O zamanki "mevcut şartlar" ile şim
diki "mevcut şarLlar" kuşkusuz aynı de
�ii. O zamanki CHP de bugünkü CHP' 
nin aynısı deeildi kuşkusuz. Aradan ge· 
çen 12 ylldCl Türkiye çok de�işli. Türki-

AVRUPA'DA SAc:'; SOSYAL 
DEMOKRASI VE CHP 

Biliniyor. Türkiyc'nin emperyalizme 
b8Rımlılı�1 yeni dc�iI. 2. Dünya Savaşı 
sonrası ve 1950 seçimleri öncesi pekişti. 

DP döneminde doruluna ulaştı. 1960 
sonrasında bu balımldıAın kuruımaJ 
çerçevesinde önemli gelişmeler oldu. 
Türkiye deglşiyor. Türkiye sola kayıyor. 
İşçi ve emekçi kitleler sınıf çıkarlan ve 
demokratik talepleri için aktif mücade· 
leye giriyorlar. Burjuvazi bu gelişmeyi 
kapitalist sistemin sınırlan içinde yön
lendirmeye çalışıyor. 1965'te ortaya ab
lan " ortanın solu" gibi 1973'ün Akgün· 
lere bildirgesi aynı işleve yönelik. 

"Ak günlere" çok "ileri" ilkeler içeri
yor. "Insan insanı, yabancllar vatanı" 
sömünnemelidir. 1977 seçimleri öncesi· 
nin CHP'si ise çok daha başka tellerden 
çaimaktadır. Aradan geçen dört yd CHP' 
nin işlevini deıyerini de önemli ölçüde 
etkilemişe benziyor: 

Sosyalist sistemin, işçi sUlıfınUl ve 
ulusal kurtuluş hareketlerinin oluştur
duğu dünya devrimci süreci emperyaliz
mi geriletmiştir. Avrupa'da faşizm yenil
giye uğramıştır. Portekiz, Yunanistan ve 
son olarak da Ispanya faşizmin yıkılışı
na tanık olmuşwr. Emperyalizm, bu ül
kelerde at değiştinnek zorunda kalmış
tır. Portekiz'de, bugün 25 Nisan 1974 
devriminin kamulaştırmalannı iptal 
eden "demokratik sol "cu Mario Soares, 
bir Kissinger-Brand planıyla başaoturtul
muştur. Ve CHP Genel Başkaru, "�omü
nizmi önledi�i için" Mario Soares'i se
çim konuşmalannda övmektedir. Aynı 
antikomünist tuzak bugün Ispanya'da 
tezgahlanıyor. Ispanya işçi sınıfi hareke
tini iktidardan uzak tutabilmek için Ece
vit'in dostlan koUan sıvamış çahşıyor
lar. ABD 'nin başını çektiei bu "Avrupa' 
yı korriinizmden kurtarma" operasyo
nu gerici, sa�cı partiler arttk etkisiz. Bu 
boşlugun SaR sosyai demokrat liderler 
tarafından doldurulmasma çalışılıyor. 
Sae sosyal demokrasinin emperyalizmle 
re tekelci burjuvaziyle ��irliıı politika· 
sıyla işçi ve demokratik hareketi bölme 
işlevini yerine getirmesinin yeni formül
leri aranıyor. Bu çabalar uluslararası s0s
yal demokrat hareketin kendi içinde de 
bölünmeleri berat>erinde getiriyor. Ama 
bu ' bölünmeler tehlikeyi azaItmıyor. 
Tehlike Türkiye için de azalınıyor. Sos
yalisl Enlernasyorud'e Türldye'den de 
bir partinin üye olması 'boşuna olmuyor. 

1973 Akgilrdere ' biidirgesinden bu 
_ yana çok şey degişti. CHP uluslararası 

sermayeye güven vennek için çok şey 
yaptı. Ecevit, Yunanistan'ın Nato'dan 
aynlması karşısında Türkiye'nin bu ayn
iışla NATO'da dogacak olan boşlugu 
fazla,ıyle doldurabiiecegini söyledi. 
CHP Sosyalist Enternasyonal'e girdi. Bü
tün bu güvenceler karşısında, hala De
mirel'e oynayan Atlantik ötesi. "dost"la

nmlZ ne hakla ve nasıl olurdu da bir 
CHP iktidarından endişe duyabilirlerdi? 
Seçimler öncesi CHP Genel Başkanının 
akıi erdirmekle güçlük çekli�i nokta bu· 
dur. 

Oysa Schmidt böyle davranmıyor. 
Into·Türk Ajansı (!TA) nın verdigi şu 
haberi birlikte okuyalım :  

"CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'e 
katılma kararı vermesinden sonra Tür
kiye'de bir CHP iktidanmn kurulması 
için daha aktif destek tam alan Alman 
Sosyal Demokrat Partisi �SPDt ve onun 
çizgisindeki Alman Sendikalar BiriiRi 
(DOB), Almanya'daki Türkiyeli işçiierin 
5 Haziran seçimlerinde oy kullanabilme
si için özel izin çlkartbnnaga ve işveren
leri bu YOlda teşvik etmege başlamışlar
dır. 



NE 
"örneein, 15 bin kadar 'JUrkiyeli iş

çinin Çal1Ştı41 Köln'deki Ford (abrikası, 
seçmen kütüklerinde zamanında kaydını 
yaptınTUş olan 'I\irkiyeli işçilere beş 
gün1ük izin verilmesini kararlaştıniıLŞtıı." 

Kendi illkesinde devrimcileri ve ko
münistleri bütün devlet aygıtından kovan 
Schmidt, CHP'yi, salt Türkiye'de "ileri 
demokratik bir düzen" kursun diye mi 
destekliyol'? Bu destegi saglamak için 
İstanbul Senatörü Prof. Ostünel Münih' 
te SPO yöneticileriyle görüşüyor. Siya
sal düzeyde bunca iyi anlaşan iki Parti 
acaba çok ters düşün�bilir mi, sendikal 
hareket konusunda? Düşünernez elbette. 
Vanlmak istenen çok açık: SPD ile DGB 
arasındaki ilişkiyi, CHP ile DıSK arasın· 
da oluştunnak. Bu ise, CHP'yi DISK'in 
kuruluş ilkelerine getinnek deeil, 
DISK'i CHP 'nin kuynıguna takmak d .. 
mektir. DISK'in Sınıf sendikacdıgını, ku· 
ruhış ilkelerini terkedip DGB usulü uz
laşmacı bir sendikaethk çizgisini benim
lemesi demek olacaktır. DISK üst yöne· 
timi ve ilkesiz birgenişJeme uD;runa DıSK 
i,i,t yönetimiyle işbirli�ne oturanlar işte 
bu süreçte kendilerine verilen uRursuz 
işlevi yerine getinnekted.irler. 

CHP dış politika çizgisindeki son 
dört yıllık de�işmeler, böylesine sıkı bir 
biçimde iç gelişmelerle ba�lantılıdır. 

CHP ve NATO 

Sosyalist hareket olayları belli bir bü· 
tünsellik ve blı' süreç içinde ele alıyor. 
Deeerlendirmelerde şaşmaz ölçülü, işçi 
sınıfının siyasal iktidar için verdi�i mü
cadele. Tüm olaylara, tüm gelişmelere 
bu ana doenıltudan bakıyor sosyalistler. 
Kendi hareketlerini de, kendi dışındaki 
gelişmeleri de bu yaklaşımla deRerlendi
riyorlar. 

CHP'yi deeerlendirmelerinde de bu 
yaklaşun geçerli. Büyük sennaye ile iş
birüei çizgisinde hızla geri adımlar atan 
CHP'nin dış poütikası için de, 

Kıbrıs müdahalesi sonrası Yunanis
tan'ın NATO'nun askeri kanadından çe
kilmesini çok "fevri ve duygusal" bir ka
rar olarak niteleyen Ecevit, çok az duy· 
gusal bir kararlılıkla ABD 'ye güven ver
me gereRini duymuştu: ' 'Türkiye, Yuna
nistan'ın aynlmasıyla doRan boşlugu 
dolduracak güçtedir." 

CHP Genel Başkanı'nın TRT'de ya· 
yınıanan şu sözleri de bu bütünsellik i
çinde el alınmalıdır: 

''Yunanistan, kendisinin de yaran en 
az bizim yararımız kadar NATO'ya baglı 
oldugu halde, bir ani duygusal kararla, 

ben NATO'dan askerlerimi çekiyorum' 
deyiverdi. öyle inanıyorum ki zaman 
geçip serinkanlı düşünmeye başlayınca 
bundan pişmanlık duyacaktır. vysa Tür· 
kiye, her vesilede bunun tam aksine ör
nekler vermiştir." 

(özgür Insan. Eylül 1974, s.41) 
Bu yaklaşımladır ki son NATO zirve· 

sinde alınan kararlar haklrında en küçük 
bir ses yükselmedi CHP'den. Demirel 'in 
yumruguyla alay elmel. daha kolaydır 
çünkü. Türkiye'yi çok yakından ve özel 
olarak ilgilendiren "Konvansiyonel kuv
vetlerin güçlendirilmesi " kararına karşı 
çıkabilmek, büyük sennayenin dümen 
suyundan çıkabilmeyi göze almakla 
mümkündür çünkü. 

Ama CHP Genel Başkanı sıcag:ı sıca
gına güvence verme gere�ini duyuyor. 
Yabancı basında çıkan çeşilli demeçlc
rinde &evit şöyle diyor: 

"CHP iktidara geçince yönelirnimde· 
ki hükümel tarafsızlık politikası gütme· 
yecek ve NATO'dan ayrılmıyacaktır." 

"NATO'da kalmak istiyoruz, çünkü, 
NATO'nun bugün dünyada barış ve yu· 
muşama üzerinde kuruldultu nazik den· 
genin bir parçası olarak hiila önemli iş
levleri olduguna inanıyoruz." Bu ba
kımdan, bu politik savunma sisteminin 
bir parçası olarak kalmayı, bu kollektif 
savunma sisteminin bir aracısı olarak 
kalmayı ıercih ederiz." 

"ULUSLARÜSTÜ KAPITALIzM" NE 
DEMEKTIR 

CHP sosyalist bir parli degil, bunu 
kuyruguna takılanlar da böyle söylüyor. 
Peki CHP emperyalizmle çelişkisi olan 
bir "ulusal burjuvazinin "nin" sol kana
dı" nı mı ıemsil ediyor'? Böyle ise CHP 
nasıl bir dış politika öneriyor'? CHP'nin 
en yeni Programı "Ulusal Güvenlik" baş
ııgı altında şu paragrafa yer veriyor: 

"Ulusal güvenligin bir ölçüden öte 
dış olanaklara ve özellikle tek kaynaea 
dayanması bagunsızhk açısından sakın
calıdır. Çünkü güvenligi için 9.ışarı ba
gımlı1aşan bir ulus bagımslZhgıru yete
rince koruyamaz. Bagunsızlık koru na
mayınca da güvenligin anJaml kalmaz" 
(s. 263) 

Bu ölçünün ne oldugunu, işçi sınıfı 
hareketini burjuvazinin peşine takrnak 
isteyenler hesaplaya dursun,biz Program' 
ın, "Dış Polilika ve Uluslararası İlişkiler" 
başhgı altında nasıl bir iç/dış bütünlük 
ortaya koydugunu görelim :  

"Gelişme sürecindeki ülkelerde kapi· 
lalist rejimler bagımslZ bir savunma po
litikası ve dış politika izlemekte güçlük 
çekerler, yeterince demokratik ve özgür· 
lükçü de olamazlar. Çünkü, ister istemez 
etkisi altına girecekleri uluslarüstü kapi
talizm , gelişme sürecindeki ülkelerde 

özgürlükçü demokrasiden, özgürlükçü 
demokrasiyle birlikte gelen işçi hakIa
nndan ve kamuoyu-baskısından tedirgin 
olur. özgürlükçü demokrasiyi ve demok· 
ratik işçi haklarıru sınırlı tulan bir reji
min daha çok kazanç saglayacagını, ar
tl·deA:erden daha çok pay bırakaca�ını 
ve ekonomiyi yönlendinnede daha geniş 
olanak tanıyacagmı düşünür. 

CHP'nin Demokratik Sol gelişme 
kavramı ise ekonomiye halkın ve Devle· 
tin egemen olacagı ve kapitalizmden ay· 
rı bir yöntem öngördügü için, gerek 
ekonomide, gerek dış politika, ulmilara· 
rası ilişkiler ve savunma alanlannda mil· 
liyelçi bir yol izliyebilecek durumdadır. 
CHP'nin Demokralik Sol tutumunda 
Iiyetçilik ve halkçılık birbirinin bütün le
yicisidi," ls.275·276) 

SONUÇ 

CHP programından alınan bu sözler 
bir noMayl çok açık bir biçimde vurgu· 
luyor. O nokta da içte önerilen düzen ile 
dış ilişkilerin ana dognıllusu arasıııdaki 
bütünlik. Kabul elmek gerekir ki, CHP 
bu konuda kendiiçindetutarlı. Sosyalizm 
adına kuyruğuna yapışanlardan çol< da· 
ha tutarlı, en azından. "Uluslarustii kapi· 
talizm" nedir: "kapit.alizmdPTl ayn bir 
yöntem", "ileri demokratik bir diizen" 
midir; "Dış ülkelerdeki Türkleri (>n iyi 
biz savunuruz!" yanşmasında Pmuraııı. 
daki milliyetçilik nereye dek gider, g:ibi 
sorulara " seçimlerden sonra" yanıt am· 
mak koşuluyla ...  

Seçimler bu açıdan da ö!l('mli. Işçi 
sınıfı harel<e-li dış polıti l<atül da ulus ve 
ülke çıkarlarını savunuyor. Sovyel düş· 
manlı�ına, anti·koınünizme bir O karşı 
çıkıyor. Yu rdumuzdaki üsler sorununu 
o gündeme getirmişti. bugun de NATO' 
ya, CENTO'ya hayıt. bag ıms ız Türkiye 
sloganlarını o atıyor. E;'lpf'l')'alizmi o 
teşhir ediyor. Soyutlamadan: Ba�ll11slz, 
lık, demokrasi mücadelesini ana kavga
dan, sosyalizm için mücadeleden, işç i 
sınırı ve mülletiki emekçi yı�ınların si
yasal mücadı'lesinden soyullamadan. 

FIDEL CASTRO: 

"ÇiN YöNETiCiLERiNiN 
iHANET POLiTiKASı" 

Küba Komünist Partisi Birinci Sek
reteri ve 'Başbakan Fidel Castro Fransa' 
da yayınlanan Afrique-Asie dergisine 
verdigi demeçte Maocu Çin yönetiminin 
lutumunun hata deeil ihanet oldu�unu 
belirtti. Castro şunları söyledi: "Artık 
kesinlikle kanaat getinniş bulunuyorum 
ki, bu (Çin yöneticilerinin tutumu), bir 
hala degiı, enternasyonalizm açısından 
bilinçli bir ihanet politikasıdır. Ve em· 
peryalizmle ittifak politikasıdır. Çin dış 
politikası, Afrika'da yeni.sömürgecilikle, 
Orta Doeu'da ise Arap gerici harekeliyle 
elele yürümektedir." 

Afrique·Asiedergisinin 13 Mayıs 1977 
larihli sayısında yer alan Fidel Castro' 
nun sözleri şöyle devam ediyor: 

"Çin yönetimi, sorumsuz ve serüven· 
ci bir tutumla, SSCB ile ABD arasında 
savaş kIŞkırtıcı1I�1 yapmakta, bu ugur
da silahlanına yanşını desteklemekte ve 
banş politikasına karşı çıkmaktadır. 
Çin'in Küba'ya ilişkin tutumu ise Lam 
anlamıyla yüz kızartıcıdır. Partimizin 
kurtuluş hareketleriyle olan dayanışma
sına iğrenç iftiralarla ve yalanlarla saldır
makladır. " 

Çin'in bugünkü politlkasınm kişileri 
putlaştınnaya dayandıgmı da belirten 
Castro, sözlerine şunlan da eklemiştir. 
"Bununla birlikte, bizler Çin halkının, 

özverili, yiA:it ve devrimci bir halk oldu· 
ğunu biliyor ve bu halka inanıyoruz. Bir 
halk belirli bir süre aIdatılabilir ama sü
rekLi aldatılamaz." 
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Dünya barış kurucuları toplantısı: 

"DüNYADA SAoLIM, 
ADiL VE DEMOKRATiK 

BiR BARIS iCiN , , 

TOPLANTıDA i MAYIS KATLlAMI KONUSUNDA ŞÖY. 
LE DENDI : "BARBARCA SALDıRı, FAŞIST GÜÇLERIN 
DEMOKRATIK GÜÇLERE UYGULADıKLARı SISTEMATIK 
TERÖRÜN DORUK NOKTASI OLDU ." 

Yazar daha sonra toplantıya katılan 
çeşitli düzeydeki örgütlerden söz ederek 

Dünya Barış Kuruculan '1'oplantlsı 6- eserıe kaydedilmiştir." Kararda daha toplantıya katılanlann banş konusunda 
II Mayıs tarihleri arasında' Varşova'da sonra, 1 Mayıs katliamına deA'inilerek diyaloga hazır olduklannı ve banştan 
yapıldı. Dünyadaki tüm barıştan yana şöyle denmektedir: "Barbarca saldırı, ta- yana çeşitli toplumsal ve politik güçle-
örgüt ve kuruluşların temsilcilerinin ka- şist güçlerin'demokratik güçlere uygula- rin işbirliRini amaçladıklannı belirtmek-
tıldıRı toplantıda önemli kararlar alındı. dıkları sistematik terörün doruk noktası te ve şöyle devam etmektedir: "So(ya' 
Toplantının gündemini oluşturan başlıca olmuştur." Barış Kuruculan Toplantı- daki Dünya BarıŞ Konseyi toplantısırun 
maddeler ön komisyonda incelendi. Bun- sında Türkiye· He ilgili alınan kararın son üzerinden geçen üç yıl içinde, çeşitli1i�i 
lar: 1- Silah yanşına son verilmesi ve si- bölümünde ise İspanya'da da komünist ve çelişkili karakteri açısından zamanı-
!ahsızlanma; 2- Gelişme ve yeni uluslar- partinin yasal olarak etkinlik göstermesi- mıZ) yansıtan olaylar yaşanmıştır. Em-
arası ekonomik düzen; 3- Avrupa güven- nin benimsenmesinden sonra Türkiye' perya1ist ve gericiJüçlerindünyayl so�uk 
lik ve işbirli�i, Helsinki nihai belgesinin nin Avrupa'da komünistpartisinin yasak savaş dönemine geri götürme çabalanmn 
dünyadaki önemi ; 4· Yakın D':>�u'da ba- · olduAu tek ülke durumuna· düştü!ıüne yo�unlaştı�ı ve gitgide daha tehlikeli ol-
rışve adalet;5- Sömürgecilik ve apartheid' deAinilmekt.e ve tüm banştan yana güç- du�u görülmektedir. Aynı zamanda da, 
a karşı, ulusal ba�ımslZlık için verilen ler, Türkiye'de demokrasi ve toplumsal yumuşamayı tüm insanb�ın çıkarlan 
mücadelelerle dayanışma; 6· Barış ve ba· ilerleme için mücadele veren güçlerle da- do�rultusundaki uluslararası ilişkilerin 
RımslZlık etkeni olarak baAlantısızlık; yanışmaya çaRrılmaktadır. geliştirilebilmesi için tek araç olarak gö· 
emperyalist "kargaşa yaratma" politika- Varşova'da yapılan toplantıdan önce renlerdeki birlikte hareket etme. arzusu, 
sına karşı mücadele;  7· İnsan hakları; 8· haftalık Novoe Vremya (Yeni Zamanlar) olaylann akışını gitgide daha fazla etki· 
Faşizm ve neo-faşizmJemücadele;9- 00- dergisinde yayınlanan bir yazıda banş leyerek, güçlendinnektedir. 
ğal çevrenin korunması. Bunun dışında hareketinin uluslararası alandaki somut "Sovyet barış politikası, giderek ar-
barış yanJısı hareketlerin etkinliklerinin önemi vurgulanıyor ve bu hareketin teo- tan bir ölçüde, tüm kıtalann çeşitli ülke-
incelenmesi için beş rorum toplandı. rik ve pratik sorunları üzerinde durulu- lerinde toplumun gitgide daha geniş ke-
Bunlar: Barış yanlısı örgütlerin Birleşmiş yordu. Yazı Sovyet Banşı Koruma Ko- simierini bu sürece bağlayan bir uyancı 
Milletler, UNESCO, UNCTAO ve dijter mitesi _Başkan Yardımcısı Oleg Karkar- olmaktadır ... Yumuşamarun düşmanları 
hükümetlerarası kuruluşlarla işbirli�i;  din'in imzasını taşıyordu. Yazının başın- azgın bir iftira kampanyası başlatmışlar-
Hükümetler düzeyinde olmayan kuruluş- da Varşova toplantısının üç yıl önce dır. Bu kampanyanın amacı politik at-
lann işbirliği ;  Kitle haberleşme araçlan Sofya'da yapılan Dünya Banş Konseyi mosreri zehirlemek, Sovyetler Birli�i � 
ve barış hareketi ; Barış sorunlan ve ba- toplantısından sonra barıştan yana güç' di�er sosyalist ülkelerin politikasına kar-
rış hareketinin araştırılması ve incelen- lerin düzenlediRi en büyük toplantı oldu· Şı güvensizlik uyandırmak, yumuşamayı 
mesi; Banşin güçlendirilmesi çalışmalan Runa işaret ediliyor ve şöyle deniyordu: yavaşlatmak ve silah yarışına son veril· 
için toplanan ronlar. "Toplantı, bu (barış) hareketin sürekli mesi ve silahsızlanma yolundaki çabaları 

Varşova'da yapılan toplantıda Türki- güçlenme ve gelişmesi ve Dünya Barış engellemektir." 
ye ile ilgili bi.r karar da benimsendi .  Ka- Konseyi ile barış, uluslararası güven lik Yazının bundan sonraki bölümünde 
rarda şöyle deniliyordu: ..... Yumuşama ve silahsLZlanma, ulusal baitımsızhk ve yazar toplantının başlıca gündem mtld· 
sürecini geliştirmenin ve kıtamızdaki si- toplumsal ilerleme için mücadele veren deleri, ve bunlann barıŞ hareketi için-
lahlanma yanşını sona erdirmenin yolla- diiter kuruluş ve hareketler arasındaki deki yeri üzerinde durmakta, daha sonra 
rı t.artışılırken Türkiye'de, gerici güçlerin ilişkilerin yaygınlaştırılması açısından il- banş mücadelesi içindeki konulardan si-

açıklamaktadır: ·"SilahSlzlanma için mü· 
cadele, yeni Stockholm ÇaRn81 temeli 
üzerinde dünya çapında bir kampanya 
açan Dünya Banş Konseyi'nin etkinlik· 
lerinin belkemiAini oluştunnuştur ve ba
len de oluştunnaktadır. Şimdiden bu 
ça�ıyı benimseyen 100 milyonlarca im

·za toplanmıştır. Bu da halklann,silahsız
lanma alanmda gerçek bir ilerleme elde 
etmeye kesin kararlı olduklannı kanıtla
maktadır. " Karkardin, emperyalist aake
ri-sınai kompleksinin insanlıRı yeni bir 
savaşa sürüklernesinin taşıdıR_ tehlikelere 
dikkati çekmekte ve SBKP Merkez Ko
mitesi Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in 
Moskova'daki Dünya Banş Güçleri Fo
rumu'nda yaptıA_ konuşmadaki şu cüm
Jesini tekrarlamaktadır: "Bugün, önemli 
olan harekete geçmek. çok çabuk ve za
man yitinneden gerçek bir silahsızJan
mayı, yumuşamanın hayata geçirilmesi· 
ni ve evrensel. de�iştiriıemez bir süreç 
haline dönüştürülme-sini satlayacak akıl
cı çözümJeri bulmaktır." 

Yazar daha sonra Varşova toplantısı
nın iki önemli özelli�ine, Avrupa Genel 
Konferansına katılan ülkelerin temsilci
lerinin bir araya geleceRi Belgrad toplan
tısı öncesinde yapılmasına ye faşizmden 
kurtuldukta..n sonra adeia baştan kuru· 
lan ve Dünya Barış Konseyi'nin doRdu
Au kent olan Varşova'da yapılmasma de
ğiniyor. Son olarak da toplantıya katıla
cak Sovyet delegasyonunun "toplantı
nın görevlerini yerin�. gelinnesi, halkla
rın umutlarını doRnılama.sı ve sallarn, 
adil ve demokratik bir banş davaama ye
ni ve önemli bir katkı oluşturması için 
elinden geleni yapaca�ıru" bem,tiyor. 

_
et_�_' n_li_k_ıe_ri_nı_' n __ bu __ ç_ab_a_ıa_� __ te_'_'_d_ÜŞ�t_ü�_U_· ___ k_e_�_I_b_i,_ö_n_em 

__ 
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ak_t_ad_rr_._,,  ___________ 1a_h_"z_ı_.n_m.' __ h'_k_k_, n_d_�_i_g_ö_ru_· ş_ıe_ri_n_i _şö_· Y_ıe ________________________ ... �. 

PORTEKiZ : DEMOKRATiK SOL NE YAPıYOR? 
25 Nisan '1974'ü kimse unutmad ı. O gün, 4 0  yıllık faşizm yıkılmış, ka

pak açl1ınca da altından "kıpkızıl komünizm" çıkmıştı. Kissinger ve Brandt 
gibi özgürlükçü zevatın da himmetleri ile bu "kıpkızıl komünizm"i önlemek 
üzere Mario Soares meydana çıkmış, ve bu görevini de elhak, şimdilik başar
mış idi. "Yürüyüş" okuyucuları herkesten çok daha iyi biliyorlar bu gelişme
leri. Ne var ki son günlerde çok önemli bir gelişme daha var Portekiz'de : 25 
Nisan'ın çok önemli bir dizi kazanımı elden çıkıyor, çıkarılıyor. . 

Soares Hükümetinin 6 Mayıs'ta Parlamento'da onaylanan bir tasarısı 
çok önemli bir geriye dönüş niteliğinde. Esasları şöyle: 

- 1974 Nisan'ından bu yana kamulaştırılan 245 firmadan 162'51 yeni
den özel kesime devredilecek, böylece 'bugün üretimin yalnızca % 4O'lnl ger
çekleştiren özel kesimin payı % 75'e çıkarılacaktır. 

- işç ilerin yönetimindeki işyeri kurullarının rolü salt bir danışma nite-
liğine indirgenecektir. 

- Grev hakkı sınırlandırılacaktır. 
- Bazı tarımsal kooperatifler hükümetin denetimi altına sokulacaktır ... 
Haberi veren AP haber ajansı, halkın direnmesi halinde Cumhurbaşkanı' 

nın geçici bir süre için bile olsa demokratik özgürlükleri askıya alacağuıı da 
ekliyor. 
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K O LTOR VE SANATTA YOROYOŞ .......................................... . 

• 
Milliyet gazetesinin 17 Mayıs' 1977 

tarihli sayısınm ikinci sayf.ısında Refik 
Erduran'm bir )'3.ZIS1 yayımlandı. "Bir 
Sergiyi Gezerken" başlıklı yazıda ülke
mizin birçok bakımdan en ünlü, en ge
lişmiş kapitalistlerinden birinin, Şakir 
Eczacıbaşı'nın, son fotoğraf sergisinden 
söz edilerek. kendisinin ne yaman bir 
usta olduğu, bütün Tii"k kapitalistle
rine örnek olması gerdniği anlatılıyor. 

Erduran, güç bir işe giriştiğini söyle
yerek başlıyor yazısına. işin güçlüğü, 
haklısı ile haksızının birbirine kanştığı 
bir öfkeler ortamında bulunuşumuzdan 
ileri geliyor,yau\3 göre.Doğrusu,yaşadl. 
ğımlZ şu g�ler.de de etkeni n haklısı ile 
haksızını, daha doğru bir deyişle, öfke
nin kaynağ ını ayırt edememek, olağan
üstü bir kavrayışsızlığın ürürii değilse 
eğer, süregiden müc:a

'
delede bir izleyici 

olarak bile yerini belirleyemenin kılrfı 
olabilir ancak. 

Bir kapitalistin fotoğraf çekmesinde, 
bunların beğenilmesinde şaşılacak bir 
�an yok_ Üstelik, fotoğrafçılık gibi 
epeyce pahalı ve bol araç-gereç iste· 
yen bir uğraş, kapitalistin meraklısı için 
fazla güçlük de yaratmaz. Ama Erdu
ran, dostu Şıkir Eczacıbaşı'nı överken, 
bazı şeyler söylüyor ki, onlann üzerinde 
dunnak gerele 

Şakir Eczacıbaşı "ilk gençliğinden 
bu yana, elindeki bütün olanaklarla Türk 
yaşantısını güzelleştinneye � sanatımı
zın her dalına katkılarda bulunmaya ça· 
Iışır"mış. Derken, kendisi de sıvamış 
kollarını ve "sanatını geliştire gdiştire, 
incelte incelte bugünkü olgun şiirselli
ğine eriştirmiş". 

Eczacıbaşı'ların aileee sanata merak
lı oldukları biliniyor. Ame Türkiye'nin 
en güçlü tekelci sermaye gruplarından 
birinin "sanatseverliği" ile "Türk yaşan
tısını güzelleştirmeyi ve sanatımlZın bü· 
tirl dallarına katkılarda bulunmayı" bir· 
birine karıştınnak, ya bu işlerden hiç 
anlamamanın ya da söz konusu sanatse· 
verlerle pek yakın ilişkiler içinde olma
nın göstergesidir. 

övgü burada dumıuyor. Yazının ba-
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KAPİTALİST SANATÇı VE 

DEGERDİLİR ELEŞTİRMENİ 
şına sergiden bir fotoğraf konmuş. 
Bugün dört-beş yüz liralık makinderle 
çalışan amotörlerin yüzlerce penzerini 
çekebildiği bir fotoğraf. Bunun "hem 
dünya fotoğraf sanatına katkı, hem de 
yalnız Tli"kiye'oe karşılaşılabilecek bir 
görüntü" olduğu söyleniyor. 

"Tii"kiye sevilirse, böyle sevitir"miş. 
Git gide kendini daha açık biçimde ele 
vermeye başlıyor yazı. Sanatı, sanatçı
lara yardım etmekten, usta sanatçı ol
maktan, dünya sanatına katkı yapmak
tan, Türkiye'yi herkese örnek olacak 
gibi sevmeye kadar gdiniyor böylece. 

l iyor: "Burjuva emekçivi teknik anlam
da sömürii" ama, önce kendi yurduna 
sahip Çıkar. Onu sever, yüceltir, onuru
nu korur. Eşini nasıl başkalarına peşkeş 
çekmezse, ülkesini de rezil durumlara 
düşürmernek için çabalar. Kısacası, 
adam olur", 

Demek ki, burjuva emekçi yi elbet· 
te sömürecekık 8u teknik bir ayrıntı
dır. Hana biraz da can sıkıcı bir ayrı"
tıdır. Ama dünyanın döndüğü nasıl bu
lunmuşsa, bu da bulunmuş bir kcz. 
Yadsımanı" anlamı yok. O sömürü 
işi dursun durduğu yerde. Onun pek 
önemi yok. "Teknik" bir zorunluluk 
işte. Burjuva emekçivi sömürür, falan 
filan. ÖnemJi değiL. Önemli olan güzel 
fotoğraf çekmek, iyi i ngil izce konuş
mak, oturup kalkmayı, iki çift ıar et
meyi bilmek. Ah şu bizim Jburjuvala
rımız, bir Şakir Eczacıbaşı gibi olabilsc-

:er. O zaman her şey ne iyi olacak. Bur
juvalarla emekçiler arasında kozlar güzel 
güzel paylaşılacak. Sanat hayatımız geli
şecek. Bir yanda, sanata değer �ren sa
natçıların dinden tutan burjuvalarımız, 
öte yandan sanat şaheserleri yaratan 
burjuvalarımız. Yeter canım, bu memle
ket de amma rezil oldu de güne karşı. O 
mutlu günleri gönneyi çoktan hak etti. 

"Henüz adam olamamış bütün mute
berterimiz Şakir Eczacıbaşı'nın sergisini 
gezsinler" diyor Erduran. Çok haklı. 
Nedir yahu, bu yontulmamış buriuva
lardan çektiğimiz! Sadece sömürmekle 
olmaz ki bu işler. Biraz incelsinier, sa
natı öğrensinler, ülkemizi reıil durumla
ra düşürmesinler. Burjuva dediğin, bur
valığını bilmeli. Yurduna sahip çıkmalı, 
onu korumalı, sevmeli, yüceltmeli .  

Uranm burjuvalar, bir Şakir Eczacı
başı gibi olamadınız! 

Ama eleştirmenimiz, epeyce entel
lektüel ve bilgilidir de. Göklere ç ıkardığı 
kişinin bir kapitalist olduğunu bili
yor. "Sınıfsal gerçekler"den de haberi 
var. Bir büyük burjuvanın ülkesini çok 
sevmesinin, herkesten daha iyi sevme· 
sinin akla neler getirebileceğini biliyor 
azçok Zaten biraz da "solculuğu" var
dır. Onun için bu övgüyü böyle kaptırıp 
giderse olmaz. 

Soruyor o da: Peki, "Türk insanının 
emek artı değerinden alınan pay?" 
Şakir Eczacıbaşı dünya sanatına katkı , 
yapar da onun değerbilir eleştirmeni 
dünya bilimine niye yapmasın? 

TİP'İn radyo 
konuşmaları 

"Hepsi var elbette." Eleştirmenimiz 
bilmiyor mu sanmıştınız? Biliyor ama, 
bildiği başka şeyler de var: "Türkiye 
bugün o kozların paylaşılabileceği nok
tanın da çok uzağında. Toplumumuzda 
günümüze kadar sınıfsal kemikleşmeyi 
yaratacak 'burjuva' değil, türlü çeşitli 
kapkaççılar ege,nen olmuş. Dunun so
nuçları sanatımızdan tutun da lağımla
rımıza varana dek her şeyimizin sahip
sizliğinden belli." Kim demiş, Eczacı
başı'nın lağımlarının sahipsiz olduğu
nu? Sorsun bakalım bu değerbilir eleş
tirmen büyük sanatçı dostuna, hiç evini 
basmış mı lağım suları? 

Hem, bu sözlerden çok alınacaktır 
değerti sanatçı. Çünkü bu sözlerle ken
dilerine ya kapkaççı denilmiş oluyor; 
ya da toplumumuzdaki egemenlikleri 
yadsınmış oluyor. 

Sanat eleştirisinden ve bilime kat
kılardan sonra, sıra ahlaki öğütlere ge-

• 24 Mayıs Salı 20.00-20.20 
Behice Boran, Genel Başkan 
istanbul Milletvekili Adayı 

• 25 Mayıs Çarşamba 20.35-20.45 
Nihat Sargın, Genel Sekreter 
Ankara Milletvekili Adayı 

• 26 Mayıs Perşembe 20.20-20.30 
Yalçın Küçük, Merkez Eğitim, Bilim 
ve Araştırma Bürosu Üyesi 
istanbul Milletvekili Adayı 

• 27 Mayıs Cuma 20.05-20.1 5  
Selim Mahmutoğlu, Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi 

• 28 Mayıs Cumartesi 1 9.50-20.00 
Özcan Kesgeç, Merkez Yönetim 
Kurulu Dyesi 
izmir Millet�kili Adayı 

• 29 Mayıs Pazar 19.35-19.45 
Zeki KılıÇ, Merkez Yönetim Kurulu 
Dyesi 
Kars Milletvekili Adayı 

• 30 Mayıs Pazartesi 2 1 .20-2 1 .30 
Erhan Tezgör, Parti Üyesi, TÜM
DER Genel Başkanı 
Ankara Milletvekili Adayı 

• 31 Mayıs Salı 21 .05-2 1 . 1 5  
Nihat Sargın, Gend Sekreter 
Ankara Milletvekili Adayı 

• 1 Haziran Çarşamba 20.50-2 1 .00 
Nurten Arıcan, I stanbul iı Disiplin 
Kurulu üyesi 
istanbul Milletvekili Adayı 

• 2 Haziran Perşembe 20.35-20.45 
Yavuz Ünal, Başkanlık Kurulu Üyesi 
Bursa Mil letvekili Adayı 

• 3 Haziran Cuma 20.20-20.30 
Dinçer Doğu, Başkanlık Kurulu üyesi 
istanbul Miııet�kili Adayı 

• 4 Haziran Cumartesi 16.30-16.40 
Behice Boran, Genel Başkan 
istanbul Milletvekili Adayı 

SOSYALiZM BAYRAGlNI MECliSE DiKEliM 
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SALDıRDANLAR VE TESViKCiLERiNDEI 
HESAP SORULACAKtıR 

Türkiye Işçi Partisi'nin emperyalizmin ve büyük sermayenin yüreğine saldıkı 
korku. bu korkuyu yenmek için başvurulan baskı ve engelleme girişimleriyle kendi
sini ele lleriyor. Geçtilimiz hafta "Işçilerin, Köylülerin, Emekçilerin Partisi Türkiye 
Işçi Partisi", "Meclise Girecekiz, Hesap Soracağa ", "Kahrolsun Şovenizm, Kurtu
luş Sosyalizm " sloganlarını ı<apso.\lan afişleri ason 95 partili gözaltına olmdı. Gözal
hna alınanloru silah çekildi, copla saldmldı. Seçime katılan bir Partinin üyeleri ola
rok ycsal haklannı kullanmak üzere propaganda çalışması yapan TIP üyeleri polis lo
rafmdan torlaklandı. 

TIP afişlerine el koyan polisler 8ıhhıye Meydanında afişleri yakma cüretini 
gösterdiler. Olaya miidahale etmek üzere Çankoya Emniyet Amirliğine giden TIp 
avukatlan terslendiler. TIP a{işlerinin astırılmaması için Ankara Valiliği ue emniyet 
makamlan seferber oldular. Afişlerin üstiinün kapatılabilmesi için MC partilerinden 
birin in a{işleri Pf.�islerin yanında yapıştırıldı. Ertesi günlerde MC partileri ve seçime 
katılan diğer ptJ,\ilerin a{işleri, çoAu zaman do TIp afişlerinin üzerine serbestçe ya
pışhnldı. 

J 9 Mayıs giinü Dikmen Oveçler semtinde TIp bildirilerini uc yayınlannı dağı· 
ton Parh'lilere faşist çeteler saldırdı. 15-20 kişilik ş(ı1dırgan grubuna halkın gözü 

Serbestçe TIp 
afişleri üzerine 
kapahlan a{iş
"'r . 

• 

Serbe8tçe TIp 
afişleri üzerine 
yapışhnlan a
fişler. 
Bu afişler TIP 
afişleri üzerine 
yapıştırılırken 
polis yanında 
bekledi. 

ötıünde silah dakıtıldı, saldırganlar 8ilahtannı TIP üyelerine yönelterek ateşlediler. 
Faşist saldırganlar ellerine geçirdikleri TIp üyelerini silah tehdidi ile bayıltona kadar 
döıxlüler. 4 Partili alır şekilde yaralandı. kol ve kafalannda kmklar meydana geldi. 
Gazete dağıtan TIPiiye8i genç kızlarsaldırıya uğradılar, dövüldiiler ue eşyaları alındı. 

Saldırganlann kimlikleri lle Dikmen Büyük Olkü Demeli Kitaptığı önünde 
toplandıklan, olaydan yanm saat sonrn polis karakoluna bildirildiği halde. çok .on
ra saldırgan/ardan sadece 4 'ü yakalandı. Vzen'nde silah. taşıyan bir saldırgan in 8 ki
şilik "uurueu tim" ekibi önünden rahathkla kaçabildi! Agır yaral, TIP üyeleri 8 saat 
boyunca karnkolda sandalye üzerinde hiç bir iş/em yapdmadan bekletiluken faşist 
saldırganların kefaletle serbest bllOkllmosına çalışıldı. Saldırıya uğrayanlar J 2-30 
gün arası rapor aldık/on halde saldırganlar savcı önüne çıkanlmadı. 

TIp Ankara 11 Başkanı 20 Mayıs günü basına yaptığı açıklamada şöyle diyor· 
du: 

''Seçim ortamı biitiin idari, adli ve emniyet makamlan açısından yiiz kızartıcı
dır. Ancak saldırganlar ue onlann teşvikçileri ve koruyuculan 5 Haziran seçimlen-n
de hak ettikleri dersi alacaklardır. Sosyalistler Meclis'e girecek ve hesap sorucaklar
dır . .. 

TMrkb'e -fti Partisi .... 27 Mayııı «:a.a g ..... saa t  • <I.M'de A.ka ... 

28 Mayıs l:a_artesl gönö saat ' S .00 de İN'a nba l '  da Taksi. meydaO l"'a, <i B.ıd .... 
l:a.arteHI giinü ız.Ir'de l:amharly(". meydanında _,ık hava topla.tlSl va.. 

GÖREV BAŞıNA! YARIN BUGfJNDEN KURULUR • • •  
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