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Türkiye Işçi Partisi'nin Ankara'da 
Tandogan alanında düzenledigi miting 
27 Mayıs Cuma günü yap�dı. 

8 Y� sonra. Evet, 8 yıi sonra ilk kez, 
Türkiye Işçi Partisi sosyalizmin gür se· 
sini bir mitingde duyuruyordu. Alanda 

toplananlardan bir bölümü , gerilere 1965' 
iere, 1969'1ara gidiyor, gençler ise ilk 
kez bu heyecanııcoşkuyu yaşıyorlardı. 

Mitingden önce, belirli çevrelerin ate
şini .yakttu cad. kazanırun kirli duman
lan Ankaıa'ya yay�mıştı: "1 Mayıs'ta 
ne olmuştu?"; ''fIP mitinginde büyük 
olaylar çıkacaktı" ; "CHP mitinglerinde 
bile olay Çıkıyordu, insan ölüyordu, 
kimbilir TİP mitinginde neler olacaktı" 

Bu cadı kazanına bir de emniyet 
mensuplannın çeşitli engelleme çabaları 
eklendi. Alandaki görevliJerden biri sık 
sık "içinizde bir çatışma olursa .. " tema· 
�nı işliyordu. Görevlilerin günlerdir 
etnfa yaydıldan y�gınlık ve mitinge ka· 
tılımı engelleme çabalanı emniyet görev· 
lisinin aızında böyle somutlanıyordu. 

Alana çeşitli yönlerden yönelen yol· 
lar polis barikatlan ile kesilmişti. Alana 
gelenler sıkı bir aramadan geçiriliyor, 
özellikle anıt kabir yolunda Ise bazı va· 
tandaşlann emniyet görevlileri tarafın
dan geri çevrildikleri bile görülüyordu. 

Nitekim. mitingden saatler sonra Ka
rataş TV'si. mitingden söz ederken, bun
dan sonra yap�cak TIP mitinglerini de 
düşünerek. miting. alanlOda "5 tabanca 
bulundu�u" şeklinde yalaniaıa başvuru
yordu. Kuyruklu yalandı bu. Ancak bur
juvazinin ve onun hizmetindekilerin açı
sından böyle habederin geçilmesi katala
ma. yılgınhk ve korku yaratmak için bi
rebirdi. 'lUrkiye burjuvazisi ve onun hiz.. 
metindekiler. eninde sonunda kendileri-

YUR.tmJŞ 

ni yıkacak olan harekete kaaşı daha baş· 
·tan böyle duyarl� böyle titiz ve dikkatU 
davranıyordu. 

Yayılmak istenen havaya ve bu engel
'temelere karşın binlerce Ankara'lı TIP 
mitingine kat�dı. Yüzlerce güvenllk gö
revtisinin disiplinli. fedakar ve ancak bir 
partilide bulunabilecek görev anlayışlan, 
mitinge kat�nlar için tek başına yeterli 
güvenli�i ve güvenceyi oluşturuyordu. 

Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara mitin
gi baştan sona bu bilinç, disiplin ve ka
rarWık içinde geçti. 

Mitingde ilk konuşmayı Tüm·Der Ge· 
nel Başkanı ve TIP Ankaıa Milietvekili 
adayı· Erhan Tezgör yaptL Tezgör'den 
sonra kürsüye TİP Genel Sekreteri ve 
Ankaıa Milletvekili adayı Nihat Sarıın 
çıktı. Tezgör ve Sergın, konuşmaların· 
da, sosyalist mücadelenin öıiimüzdeki 
seçimlere ilişkin çeşitli yönleri üzerinde 
durdular. Ba�ımsız1ık .. demolaasi, sos
yalizm mücadelesi açısından yaklaşan 
seçimlerin taşıdılı önem ve anlamı vur
gulad�ar. 

Son olarak, Türkiye Işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran "sosyalist Türki· 
ye" sloganlan araSlOda sözlerine basladı. 
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Konuşması sık sık a1kış ve sloganlada 
kesllen Boran, özetle şunlan söyledi: 

"Seçimler, adı üstünde. seçmen yurt.. 
taşlann, kendilerini ve ülkeyi idare ede
cek partileri ve kişileri seçtikleri zaman
dır; oy verme bu seçmenin yöntemidir. 
Ak�, mantık gerektirir ki, yurttaşlann 
do�ru bir seçme yapabilmeleri için, se
çime giren partiler ve adaylan, ülkenin 
içinde bulundu�u durumu, karŞı karşıya 
oldu�u sorunlan açık ve seçik bir bi
çimde gözler önüne sersinler; kendi po
litik bakış aç�arından de�erlendirsiruer. 
Ve önerdikleri çözümleri, izleyecekleri 
politikayı açıklasınlar. Iktidara aday· 
Iıklanru koyan partilerde') bu özemkle 
beklenir. Oysa iktidara talip iki parti, 
AP ile CHP seçim kampanyalarını bu 
yola hiç gitmeden, bir korku ve endişe 
havası yaratıp, bunun ticaretini yapantk 
yürütüyor. Ancak Türkiye Işçi Partisi' 
nin bu sakat seçim taktiklerirun roya
sını açıea çıkarması, ülke sonınlan üze
rinde ciddiyetle durması ve seçimlerden 
sonra işçi ve emekçi kitleleri büyük sı· 
kınt�ar bekledilline parmak basaıak, 
"seçimlerin tek başına kurtuluş olma
dı�ını" belirtmesi etkilerinl göstermeye 
başlamıştır. 

"Demirel, 'CHP 1977 Türkiyesini üç 
ay bile idare edemez' diyor. Demirel'in 
bu sözü, 1977 Türkiye'sinln büyük, çe
tin sorunlan oldu�nun, ülkenin idare 
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• 
edilmez; durumuna getirildilWn Itirafın· 
dan başka bir şey del!ildir. Uzun y�1ar 
büyük sermaye smıfı iktidarlan ve son 
olaıak da MC hükümeti ülkeyi bu bale 
getirmiştir. Türkiye'de sermaye sımfı 
egemenllllini ve sömürüııünü ancak baskı, 
saldın ve cinayetlerle sürdürebilmektedir. 

"CHP lideri de sıkıntılardan söz et
meye başlamıştır. 'Halkın del!il, sömü
rerueıln kemerlerini sıkarak güçlüklerin 
Ültesinden gelecetıru iddia etmektedir. 
Ne var ki, yapısında ve yönetlci kadro
Iannda Işçi ve emekçilerin yeralmadıtı; 
aday Iistelednln başlanna sömüreruerin, 
sermaye sınıfı temsilcilerinin kondu� 
bir partinin söııi..iren1erin kemerlerini &i
kabilmesi imkansızdır. Cumhuriyet ku· 
ruldugundan beri Türkiye'de sürekli ola· 
rak büyük sermaye sınıfı egemen oldulu 
içindir kı, hep işçi sınıfının ve yoksul 
köylülerin kemerled sı�elmiştir. 

'Türkıye'nin sıkınt_ kurtulabiı· 
mesi, sömü�nlerin kemerleıinin sıkıla
bilmesi için, işçi sınıfının, müttenki 
emekçi kitlelede ikildar için mücadele 
ebnesi ve iktidara gelmesi gerekir. Bunu 
da ancak prognımı: tiiziil!il, örgüt yap ... 
ve yönetici kadrblanyla işçi sınırının 
kendi bagıınslZ partisi olan parti yapa. 
bilir. Türkiye Işçi Partisi işçi sınıfırnlZın 
politik mücadelesinl yürüten tek parti
dir. Türkıye Işçi Partisi 'nin seçlınlere 
kat�masıyla işçi sınıfırnlZ parlamentoda 
yeniden yerini alacaktır. ot 

Boran'm konuşmasından sema mi
ting, başladıtı gibi en küçük bır olay 
çıkınadan, bilinçli ve disipUrui bir bi
çimde daa�dı. 

Mitinge kat�n binlerce işçi, emekçi, 
ve aydın, Parti hareketinin ne olduaunu, 
parti disiplinWn boyutlannı, partiUlerln 
görev anIayışlannı belki ilk kez, belki de 
8 yıllık bir aradan BOnıa yeruden gön;. 
yodardı. 



::OSYAliZMiN BA'fRA6INI MECliSE DiKEliM 

TAHTA PERDENiN 
iKi TARAFı 

YALÇiN KUÇUK 

Seçim kampanyası, teorik olarak saptananı pratik olarak da ortaya Çı
kardı. Oynanmak istenen oyunu, tüm çıplakhğıyla sergiledi. Cuntacısıyla, ta
bela partileriyle, ilerici sendikal örgütlerin üst yönetimiyle, korkaklığını başka 
yerde buldukları umutla gizlemeye çalışan bir avuç insan, Türkiye işçi sı
nıfının 'siyasal örgütürii bir tahta perde ile çevrelemeye çalıştı. Amaç ikili. Bir 
yanıyla, işçi sınıfının siyasal örgütünün tüm enerjisini, tahta perdenin bu ya
nında oyn4\yanlara ayırmaslOl sağlamak. Tüm enerjiyi, yaratıcı olmayan, kısır 
tartışmalar içine hapsetmek. Tıpkı kencfilerinin yaptıkları gibi. ikinciyanıyla 
işçi sınıfının siyasal örgütünün geniş işçi ve emekçi yığınlarla bağ kunnasını 
önlemek. işçi sınıfının siyasal örgütü ile geniş işçi ve emekçi yığınları tahta 
perde ile birbirinden ayırmak .. Seçim kampanyası, amacı açıklıkla ortaya Çı' 
kardı. Ancak bununla da kalmadı. Tahta perdeyi yıktı. 

Tahta perdenin bu tarafında olanlar diğer tarafında yok. Kesinlikle yok. 
işçi ve emekçi yığır.lar içinde tabelacılar, cuntacılar, umuteular yok. Tahta 
perdenin bu tarafında var olanlar var olmaya devam edecek. Kesinlikle var ol· 
maya devam edecek. Çünkü, cuntacıların, tabelacıların, umut tacirlerinin öz· 
nel niyetleri ne olursa olsun, sermaye bunların varlığını korumalarından yana. 
Çok açık bir biçimde bunların varlığını korumalarından yana. Kuşkusu olan
lar en ilerici saydıkları basma baksın. Türkiye işçi sınıfınrtı partisi seçimlere gi. 
rerken, tabelaeıları, cuntacılan, umut çığırtkanı korkakları daha da ön plana 
çıkarıyor. Nesnel olarak burjuvazi de bunun böyle olmasını istiyor. 1 Mayıs 
katliamından sonra, iç ve dış sermayenin diğer işbirlikçilerini korumak için 
maoculuğun gerçek niteliğini ortaya çıkarmak zorunda kaldılar. Ama aradan 
biraz zaman geçince maoculuğun toptan mahkumiyetini önlemek için ellerin
den geleni yaptılar. Çünkü sermaye, cuntacılara, tabelacılara, umut çığırtkan· 
larına, maoculara ve işbirlikçi sendika yöneticilerine muhtaç. Bu yüzden, gi. 
derek azalmakla birlikte, tahta perdenin bu tarafında olanlar varlıklarını sür· 
dürecekler. 

Tahta perdenin bu yanında var olanlar, diğer tarafında yok. Diğer tara· 
fında yok olmaya devam edecekler. Zaten diğer tarafında olsalar, iç ve dış ser
maye, tahta perdenin bu tarafında bunları yaşatmak için bu kadar özen gös
termez. Tabelacılar, cuntaeılar, umut çığırtkanları işçi ve emekçi yığınlar 
içinde en küçük bir ize sahip olsalar, büyük burjuvazi bunları ön plana Çıkart
mak için bu kadar çaba harcamaı. Gayet açık olanı, büyük burjuvazi de bili· 
yvr. Öznel niyetleri ne olursa olsun, "ilericilik" adına burjuvazinin oyununu 
oynayanlar da biliyor. Hangi örgütlSı işçi ve emekçi kütleler içinde kök saldı
ğını ve köklerini daha da genişleteceğini, burjuvazi de, ilericilik adına burjuva· 
zinin oyunlarını oynayanlar da biliyor. Sözde tarafsızlıklarının ve düşmanlık
larının kaynağında bu bilinç yatıyor. 

Tahta perdenin diğer tarafında, işçi ve emekçi kütleler içinde umut Çı' 
ğırtkanları yok. "Umut" da yok. Umut olmadığı konusunda çok açık olmak 
gerek. Bu seçimlerde Halk Partisi, işçi ve emekçi kütlelerinden oy almaya de
vam edecek. Fakat aldığı oyları kesinlikle "umut" olarak kabul edildiği için 
almayacak. Böyle bir durum yok. Halk Partisi, işçi ve emekçi kütlelere, ger
çek umudun işçi �ınrfı ve rriittefiki emekçilerin olduğu, gerçek hedefinin sos
yalizm olduğu yeteri ölçüde anlatılamadığı için ve anlaıılamadığı ölçüde oy 
alacak. Gerçek umudun işçi sınıfı ve müttefiki emekçiler olduğunu, gerçek 
hedefinin sosyalizm olduğunu anlatmak, bilinçlendirmek işçi sınıfının siyasal 
örgütünün görevi. Türkiye'de Türkiye işçi Partisi'nin görevi. Türkiye'de Türki· 
ye Işçi Partisi bunu yapıyor. Seçimlerden sonra da bunu yapmaya devam ede
cek. 

Tahta perdenin bu tarafından oynananlar, tabelacılar ,  cuntaeılar, umut 
çığırtkanları, korkaklıklarını sermaye partilerini umut olarak göstererek gizle· 
meye çalışanlar, bunu önleme işlevi ile yükümlü. Tarihsel görevleri, burada. 
Ancak bu görevlerini yalnızca tahta perdenin bu tarafında yapabiliyorlar. Bir 
avuç küçük burjuva, kendi kariver hesaplarını, kendi korkakhklarını körükle
yip duruyorlar. Bu haliyle zararları, hacimleriyle sınırlı. Hacimleri ise çok sı
nırlı. Bu yüzden büyük burjuvazi ve yayın organları, bunların hacimlerini bü· 
yük göstermeye çalışıyor. 

Aslında CHP, uhta perdenin bu tararında oynayan bir avuç küçük bur· 

juva için de "umut" olmaktan çıkmış durumda. Ama kariver hesabı ve korku, 
ağır basıyor. Sahte "umut" yaratan korku, yalnızca MC'nin zulmünden kay
naklanmıyor. Bu da var. Ancak korkularını sahte umuda çevirenler bile tek 
başına Halk Partisi'nin MC'nin zulmüri.i önlemeyeceğini biliyorlar. Hem de 
çok iyi biliyorlar. Tek başına MC'nin zulrriinden kaynaklanan korku olsa, 
korkuları bu kadar çabuk bir biçimde kandırıcı umuda çevrilmeyecek. Korku 
iki yanlı. MC'nin zulmünden korktukları kadar, sosyal�zmden de korkuyorlar. 
Sosyalizmden korkularını da en bıçkın,' en keskin "sosyalizm edebiyatı" ile 
gizlemeye çalışıyorlar. 

Bunda da pek başarılı değiller. Seçim kampanyası ilerledikçe gizledikle
rini de açığa vurmaya başladılar. Yazıyorlar ve söylüyor'1ar: "Bu seçimlerde 
sosyalizm bayrağı meclise dikilecek olursa, bilimsel sosyalist hareketi durdur· 
mak mümkün olmaz." Sıkılmadan bunları söyleyip yazıyorlar. Büyük korkula
rını açığa vuruyorlar. 1975 seçimlerinde Türkiye Işçi Partisi, seçimleri bir re· 
f erandum olarak niteleyerek ve bağımsız aday ya da tercihli oy maskaralıkları
nı bir tarafa iterek- CHP için oy kullanılmasını kararlaştırdı. Tahta perdenin 
bu tarafında oynayanların hepsi, bunun karşısına çıktı. Şimdi Türkiye işçi 51-
nıfının siyasal örgütü onbeş ilde seçimlere giriyor. Şimdi, 1975 seçimlerinde 
Faik Türijn'lü AP listesinin karşısında CHP listesini desteklemeyi "sosyalizme 
ihanet" sayanlar, Faik Türün'ün muavini Kayacan'lı CHP listesine oy vermeyi, 
"sosyalizmin yolunu açmak" sayıyorlar. Çünkü tüm bıçkın ve keskin edebiya
ta karşın, onlar için önemli olan, iktidara yürüyen sosyalist hareketin yolunu 
tıkamak. Çünkü sosyalizmden, Türün'lü, ya da Kayacan'lı yönetimlerden daha 
çok korkuyorlar. 

Güçleri yetmeyecek. Çünku hepsi bir avuç. Işçi sınıfının siyasal örgütü 
etrafında bir tahta perde kurmaya bile yetmiyorlar. Maocusu, tabelacıları, 
cuntacıları, işbirlikçi sendika yöneticileri yanyana gelerek bir tahta perde 
oluşturabiliyorlar. Hepsi bütün enerjilerini işçi sınıfının siyasal örgütünü hedef 
alarak harcadıkları için, tahta perdenin diğer tarafındaki işçi ve emekç,i kütle· 
lerden habersizler. Türkiye işçi Partisi'nin de bütün enerjisini, bir av .. uç küçük 
burjuva ile uğraşarak tüketmesini beklediler. Yanıldılar. Şimdi onlann yanılgı· 
ları ve TIP'in yolunun doğruluğu bir kez daha ortaya çıkıyor. 

Urrwt çığırtkanlıkları işe yar.unadı. Korku salgını işe yaramadı. Son ça
re olarak oyların bölünmesini ön plana çıkarıyorlar. Oyların bölünmesini ön 
plana çıkarmak, Türkiye politik hayatından, Türkiye'deki işçi sınıfı ve emek
çilerin somutundan habersiz olmak demek. CHP ye AP bir yana, türkiye'de 
Selametçilere ve daha az ölçüde olmak üzere Hareket' Partisi'ne de oy veren iş. 
çi ve emekçiler var. Bu iki parti, CHP ve AP'den daha çok "düzenden kop;aın" 
işçi ve emekçilerin oylannı alıyor. Değişik ölçüde. Selamet'e oy verenlerin sa
dece din endişesiyle, Hareket'e oy verenlerin sadece adam ölwrme kaygısı ile 
oy verdiklerini düşünmek ancak kovboy mantığına yakışır. Biri dini inançlan 
diğeri nasyonal sosyalizmi kullanarak, "düzenden kopan" işçi ve emekçileri 
sermaye için kanalize etmeye çalışıyor. Kendisini "umut" ilan eden Halk Par
tisi'nin bunlardan bir tek oy alması bile mümkün değil. Işçi slOlfının siyasal 
örgütü ise bir tek işçi ve emekçinin oyunun bile sermaye partilerine ve bu ara
da Selamet'e ya da Hareket'e gitmesine razı olamaz. Olmuyor. Pratik de olma· 
dığını gösteriyor. 

Tahta perdenin bu tarafında oynayan bir avuç küçük burjuva için bun
lar da önemli değiL. Bunların bütün dlnyaları kendilerinden ibaret. Herkesin 
de kendi kafalarındaki modele uygun olarak hareket edeceklerini varsayıyor· 
lar. Yanıldıklarını anlayacaklar. Haziran seçimlerinde yanıldıklarını anlayacak· 
lar. "Oyları bölmeyin" propagandasından ve bu propagandaya kananların at· 
tıkları her oydan Halk Partisi'nden daha çok MC partilerinin yararlandığını 
görecekler. Bir avuç küçük burjuva oyları bölmenin tek yolunun oyları Türki
ye Işçi Partisi'nde toplamaktan geçtiğini anlayacak. Iktidara yürüyen sosyalist 
harekeıi durdurmanın mümkün olmadığını da anlayacak. Bu bir avuç küçük 
burjuva k.ariyeristleri, işçi sınıfı ve emekçiler bir yana, küçük burjuva demok
ral ve ilericileri bile kandıramadıklarını şaşkınlıkla görecekler. Küçük burjuva 
demokrat ve iıericilerin, işçi sınıfı partisinden şaşmadıklarını da görecekler .. 
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HESAPLAŞMA VE BURJUVA 
Ve seçimler kapıya dayandı. Büyük 

Jennayenin dayalmuıyla sermayenin 
politik öryüUeri, başta Adalet Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere 
&eçim güvenlilini önemsemeyerek MC 
nımuzlu halk düşmanı iktidann varlllıy
ı. seçimlere gidilmesini yeRlediler. Ta
raCaız adı altında üç bakanın deRişme
ıinin seçim öncesi kuşkuları, tehlikeleri, 
gideremeyeceRi uyansı dikkate alınmaz
ken, "en yeni halkçı ÇHP"nin lideri eli
ni, eli kanlı MC'nin miman Demirel'e 
uzatmuta sa.kJnca gömıedi. Tabanında 
ilerici, demoet unsurlan içeren "de
mokratik sol CHP'nin yöneticileri önce 
MC ile "erken seçime evet"i, sonra veto 
kararlannı, ardından da "nureulan sev
meyen", ilerici, sosyalist düşmanı 12 
Mart generallerini liste başlanna yerleş
tirerek, tabanına karşı gerilemeyi, ser
maye gözÜDde de ilerleyerek, AP ile 
aynı çizgiye ob.ırmayı gerçekleştirdi. 

Bütün bunları burjuvazinin istemi ile 
sa�layan Ecevit ve çevresi, &ermayenin 
AP'den tam anlamıyla vazgeçmediRinin, 
tek almaşık olmanın koşuUannın henüz 
yerine getirilmediRinin bilincinde ola
rak, eksikliklerini gidenneyi gündeme 
getirdi. SeçimJer nedeniyle htZlandınlan, 
yurdun çeşitli bölgelerindeki meydan 
mitinglerinde Al' ile altZ birliii ederek 
"anti-komünizm ticaretine" girişti. Git
tili her yerde "CHP'ye evet" delil, 
"MC'ye Hayır" demek üzere toplanan 
anti-faşist. kitlelere ''komünizmin kökü· 
nü kurutmaktan, CHP iktidannda hükü
metin, yurdun net. yerinde cami yapımı-

na maddi katkLlarda bulunacaRından" 
IÖZ etti. Bunlar IÖkmedi, a11u" toplaya
madı. Bu kez yeni bir ticarete giri"ildi. 
Bu da "cinayet ticareti" oldu:CHP lide
ri emperyalizmin ve büyük sermayenin 
namlwundan Çıkan ve 25 aylık dönem
de evlere yas indiren siyasi cin-.yetlere, 
kan göllerine sanıdı. Kitlelere "bize oy 
vennezseniz çocuklannız öldürülmeye 
devam edecek" tehrlidini savurmaya baş
ladı. 

KORKUNUN KAVNACı 

CHP'siyle, AP'siyle diRerleriyle, bü
yük sermayenin politik örgütleri yürek
lerinde yeni bir korkuyla bu se.çimlere 
hazırlandı . Bu korku, sekiz yıllık parla· 
mento saItanatının, artık sona erece�i, 
meclisin burjuva partilerinin kendi ara
Ianndaki pazarlık alanı olmaktan çıkıp, 
işçi sınıfının ve müttefiki emekçi kitle
lerin sınıf mücadelesinin bir yeni alanı 
olaca�ı korkusudur. Bu korku, Türkiye 
işçi sınıfının politik örgütü Türkiye ışçi 
Partisi aracllıRıyla Meclise girerek sesini 
duyunnasından, parlamento dışı muha
lefeti parlamento mücadelesiyle birleş
tlmıesindendir. Bu korku işçi sınıfının 
örgütlü gücünün saldıRı bir korku olarak, 
kah meydanlardaki söylevlerde, kAh ba
sın toplantılarında, kah kulis konuşma
lannda ortaya çıktı. Bu korku, CHP'yi 
AP'ye yaklaştırarak Al' ve MSP seçme
ninden oy dilenmeye zorladı. Bu korku 
CHP'yi, işçi sınıfının ekonomik örgütleri 
üzerinde oyunlar oynamaya yöneltti. 

Göbekleri kalın 
olanlar., kemerlerini 
nasd sıkarlar? 

CHP, dört yıldır herkese "umuı" dağıtıyordu. Seçimler yaldJ�ınca sı· 
kınıılardan söz etmeye bat .. dı. K u�kuSUl bu kendiliğinden olmadı. Türkiye 
IKi Pıırtisi, sürekli olarak, seçimlerin sonucu ne oluna ohıın, geniş iKi .e 
emekçileri ıılUntıların beklediğini ,çıklodı. Gerçeğin açıldJn ...... , CHP üze· 
rinde de eıkisini gösterdi. CHP lideri, "klnıı"rdan söz etmeye bat .. dı. 

Ecevit, ''halka değil, ... Iki _!Üııi .... kemer .,klıracağız" dedi. Ma· 
bty,'da söylenen bu sözler .. kI, .. n ...... g.,.,ken sözlerdir. F,kaı gerçekı ... le 
tUMI olmaıı �uluy". Eceviı'in sözleri, kendi partisinin �ullany" ı..urlı 
değil. Çünkü listelerin ba�bnna ıopr.ık ai,"n, tücC3r1ar, sermayedarlar ve on· 
"nn ,damlan getirildi. Göbekl ... i kalın oIan"r geıiriidi. Göbekleri kalın olan· 
lar kendi kemerferini sıkmazlar. Hep işçinin ve emekçinin, yoksul köylünün 
kem ....... ini ııkarlar. Sömiirmlerin kemerlerini ııkabilmek için !ÖrnülÜlenlerin 
"" Icendi partileri ,raalıAıy" yönetime gelmesi gerekli. 

Aynı Iıonupasında CHP lideri, &Öbekleri kalın o"n"nn kemerlerini 
sıkıırmayıcaklarım kabul ediyor. Sıklnhların n�1 çözüleeeiini soran "bazı 
iyi niyeıli kimseı"", Ecevit'in ağzından, Alolilrk'ün 1920 yılında kull,ndıiı 
sözı ..... cevap _lıyor: "ıda", ... Ika teslim edilince bütün miişkülal beru ... ! ola· 
caklır, bütün güçlükler qıl_tilktır." Seçimler çok yak"�ınC3, "kınlı"rı kabul 
etmek zorunda kalınca CHP lideri, bir zamanlar redd-i miras ettiği Atatürk'ün 
sözlerini kul .. nıy .... 

Bu >özler de doiru. Gerçekten id, ... işçi ve emekçilerden oluş_n ... Ika 
"'slim ediline tüm güçlükler yenilir. Bu",,, doiru. Doğru ama başka doArular 
da var. Cunılıuriyet döneminde ida ... hiç ... Ika ıesi im edilmedi. Edilmiş olsa 
Ecevit bile "halk iktidannı kuracağız" demek zorunda kalmazdı. 

1 920 yılında Aı,türk'ün sözlerini kullanmak CHP 'nin ..... Ik iktidarın," 
da _çıklık getiriyor. Cumhuriyelin ilk yıllarında ilk iş oIa",k özel seklörü ıeş· 
vik için Iş Bankası kuruluyor. Bugünkü ıeşvik soygununa benzeyen teşvik sis· 
temi getiriliyor. Meclis'te toprak ağalan hakim otduğu için, Atatürk'ün sık sık 
istediğini belirtmesine rağmen toprak reformu yapılamıyor_ Meclis'te serrna
vedarlu hakim oldutu için Türkiye işçi 51nıfının Meşrutiyet döneminde de 
kullandığı grev hakkı, önce sermayenin memurlan işçi örgütlerinin başına ge· 
rilerek son .. da 1936 yılında çıkarılan Iş Kanunu ile y,saklanıyor. 1936 yılın· 
da grev ve sendika kurma ... kkı kanunla ortadan kaldırılıyor. 

Idare ... Ika teslim edilmiş olsa idi, bunlar olmazdı. Idarenin ... Ika ıeslim 
edilip edilmediAi sözle değil, işle belli olur. Listelerinin baş"nnı senn'yedar 
ve büyük ıoprak sahipleriyle doldu ... nl.r, "halk iktid,n" edebiyatından ... z· 
geçmek zorunda"r. Tutarlı olmak için ... zgeçmek zorund."r. Göbekleri ka· 
Im olanlar kendi kemerleri"i sıkamazlar. Göbekleri kahn olanların kemerleri 
.. kılmadan. ilerici .... .,kılan si .. hI.r wSluru"maz. 
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Yine bu korku sermayeyi tüm kurululi
lanyla, resmi-gaynresmi görevli saldır
ganlarını işçi sınıfı partisi ve üyeleri üze
rine saldı. Pusular kurdurdu; yasal ça
lışmalarını engelletti; yaralamaJar, gözal
tına aımaJar hızlarftlıııldı. 

Çünkü işçi sınıIının bilimsel sosyalist 
partisi olan Türkiye ışçi Partisi'nin se
çimlere katılmasıyla, yurt &Orunlan ka
pitalist sistemle sınırlı olarak tartıliıl
maktan kurtulmakta, kapilaJizmin kar
şısına bütün gerçekJiRiyle sosyalizm di
kilmektedir. 

KORKUNUN ECELE FAYDASı YOK 

Türkiye ışçi Partisi'nin emperyaliz
min ve büyük sermayenin yüre�ine sal
dı�ı bu korkunun beraberinde getirdili 
baskı ve saldırganlık, ne Koç'lan, Na
rin'leri, Eczacıbaşl'lan, benzerlerini, ne 
de onlann politik örgütleri AP'yi, CHP' 
yi, faşist yapılı MHP'yi kurtarmaya yet
miyor, yetmeyecek! 

Sermayenin has partisi AP'nin yerine 
gözünü diken CHP'nin propaganda kam
panyası süresince yaptlRı ve liderinin 
aRzından gezilerde ortaya koyduRu he
sap ve "yanılgı" şu: "MC'nin baskı ve te
rör yönetiminden büyük yaralar alan e
mekçi halk ve tüm anti-Ca"istler iktidara 
en yakın 'sol' parti olarak: beni görüyor
lar. Bu nedenle de oylanru düşünmeden 
bu dönem için mutlak bana verirler." 

Seçim dönemi boyunca, CHP'nin çe
şitli alanlarda gerilemesinin. daha sa�a 
kaymasının nedenlerinden birini de bu 
"yanılgı" oluşturuyor. Yanılgı ile bir· 
Iikte bir de kuşku var. Bu kuşku giderek 
korku haline dönüşüp işçi s.ınıfunızın 
politik örgütüne karşı somutlanıyor. 
"ışçiler, emekçiler soloyları bölmeyin!" 
cümlesiyle dile geliyor. Bu korku, ya
nıJgıyl tüm çıplakJıRıyla ortaya seren bu 
ürküntü, güvercin uçurarak işçi sınıfının 
ekonomik � demokratik sorunlarını 
çözme, toprak aRalanyla düzeni deRiş
tirme oyuntannın yutturulamayacaRının 
açı la çıkmasındadır. 

Burjuva partileri işçi sınıfının bilimi-, 
gücü ve partisi karşLSmda çaresizlilini 
gizleyememekte, işçilerin, emekçilerin 
kapısına gelip dayanarak "hen de sen
den yanayım" demek zorunda hissedi
yorlar kendilerini. özellikle CHP çeşitli 
oyunlarla bu yola başvurmayı öne almış 
bulunuyor. Umut dallan yaratıyor. öte 
yandan da "özet girişimcilere, sanayici
lere, i,verenlere güvencek ancak CHP ik· 
Udarında aatlanacak; namuslu sermaye 
ve giriliimcilere her türlü kolaylık ve gü
venJik &a�lanacak" denilerek CHP'nin 
seçim bildirgesine renk katılıyor. Böyle
ce hem kurttan, hem kuzudan yana ol
ma heıabı sürdürülüyor. Ama i,çiler, e
mekçiler sermayenin namus 'le vatırurun 
olmadılı, hem .&ermayeden hem işçi 11-
nıfından yana olunamayacaRınl biliyor. 
Ve bu hesaplan boşa çıkarmaya h&Zll'. 
Bo,a çıkanyor da. ıliçi ıınıfmı k.andtr
manın mümkün olmayacalı ıerçekte 
CHP tarafından da bilinmekte. Seçim 
öncesi sermayenin huzuruna sık sık Çl
kılması da bu nedene dayanıyor. 

önemli bazı gizli görüşmeler, geçti
Iimiz hafta &Onunda &elliz fl!)dasız ger
çeklelitirildi. 

GIZLI GöRüŞMELER 

Cuma günü Mersin'deki açık hava 
toplantısında konuşan CHP Genel Bali
karu her zaman yaptılını yapmadı. Ge
ceyi "aalt gecelernek için" Adana'da ge· 
çirecek dendi. Oyu Mersin' de geceledi. 
O gece de güneyin aertllaye temıilcileriy
le bir görü,me yaptı Rı ileri ıürüldü. Buna 
bir ölçüde kulp da bulundu. "Yorgunluk 
gidermek" dendi. Bu arada ao.syal de
mokrat sendikalann yetkilileriyle bir 

.,hbet de yapılacak dendi. Ancalc. erteıi 
ııün Menin'de konuştuktan ıonra prog
ram bir yana bırakılarak ikinci geceyi 
ııtanbul'da "ııeçirdi". CHP'liler bunun 
izahını yapamadı. YorıunluRun neden 
Ankanı'da deRil d. !atanbul'da lideriı .. 

celini de kimse IiOnnadl. 
'"Tedbil kıyafet." ili ,kiler ve görüş· 

meler o kadarla da kalmadı. Yine ertes.i 
günü Manisa, Denizli ve yörelerinde ko
nuşmalar yapan CHP lideri üçüncü ge
ceyi de nedenae yine bir Nnayi merke
zinde ızmir'de geçirdi. O da"yorgunluk 
gidermek için" olsa gerek. Ecevit, proı> 
ramda yokken, o geceleri tst.a.nbul ve 
ıZmir'de neden geçirdi? Kimlerle görüş' 
tü? Bu açıklanmadı. Açıklanınamuı da 
dotal. Seçime çeyrek kala sanayici � 
işveren takımıyı. görüşüp. son bir kez 
"CHP iklidannda kendilerinin nasıl gü
venlik içinde olacaklanna ilişkin güven
ce vermek açıklanamazdı. Sermayenin 
desteRi yanında işçi ve emekçi oylanna 
da gereksinimi vardı CHP'nin. 

Bir yandan da AP Genel BaşkalU Sü
leyman Demirel'in son günlerde aAzm
dan kaçlrdlRı "muammalı cümlelerle" 
kitleleri korkutma, kuşkulandırma "Çl
kannası" gündeme ((etirildi. 

Demirel 25 Mayıs tarihli açıklama· 
sında, "Se�im çok enteresan bir me ka· 
namadıı. Seçime üç gün kala hiç um ma
dıRuna bazı talihsiz işler olabilir" der
ken neyi kaadediyordu? Bunu birçoklan 
gibi CHP de merak etmek durumunda. 
Sermaye ıon anda AP lehine sürprizler 
mi hazırlıyor? Bunlan kendi alızlann· 
dan dinleyerek rehavete ermesi kuşkusu
nu da anlayı,la (!) karşıJamak gerek. 

ISPARTA'DA MHP-AP IŞBIRLiCI 

Seçim ekonomisi uygulayan, talan ve 
vurgunlarla devtet kasasını tamtak,r bıra
kan sermayenin hu partisi AjJ, meydan
larda cinayet işlemekte ve .,k.aklarda 
pusu kunnakta usta kişilerden oluşan 
MHP ile meydanlarda işbirliaini sürdüre
rek, saRlayabildi�ince MHP'ye de kala
balık toplamaya u�raşıyor. Zaman za
man da MSP'liJere karşı saJdınlarda kuj
tanıyor. AP'nin kalesi Isparta'da konu
şan MSP lideri hafta içinde AP ve MHP' 
ii gençlerin hlljrruna u�radı. 

Isparta-Burdur yolunda MSP konvo
yu Demirel'in de buIunduRu AP kon
voyu ile karşılaşırken, MSP'lileri ta,ıyan 
araçlar taşa tutuldu. Sennayenin ana 
partileri devlet kuasulI soymeda kardet
lere wrgunlar vurdurmada, birbirlerine 
göz yummuşlardı ama, bu aeçim mey
danlarında küfürleşmelerine enııel detil
di. Burjuvazi, AP'nin kanadı altında w
NCU gücünü de hesaba kat.a.rak MHP'yi 
tuvalet kaRıdı olarak kullanmaya devam 
ediyor; bir süre daha kullanmaya kararli. 
Hele şu .eçimlerde ııöz korkutma, kil
leieri oy vennekt.en ürkülme oyunları 
bir süre daha sürdi.irülaün, i.şlevi biten bir 
köşeye nut! olsa atılır hesabı yapalıye.
olsa ,erek. 

NETLEŞME 

Netleşen sınıf mücadelesi, buıjuvui 
ile i"çi Ilnıfı mücadelesini yeni boyut
lara , nitel doyguniuRa vardırırken, bur
juva partilerinin i"çiler wl işçi sınıfı 
partili üzermdeki hesaplan da daha bir 
açıla çıkıyor. CHP lideri "aman oylan 
bölmeyin, i,çiler bize oy verin, biz size 
de ö:ıgi.ir1i.ik getireceRiz" diye .ermaye 
adına kuşku.unu dile ııetirirken TİP 
Genel Ba,kanı Behice Boran bu tela,m 
kaynaRını ,öyle açıklıyordu: 

"CHP lideri 'bizim dı,ımızdaki sol, 
bizden demokratik özgürtüklerden baş
ka bir yardım beklemesmler' diyor. 
Türkiye t,çi Partisi olarak hemen belir
telim ki, bizim CHP'den herhanci bir 
yardım bekledilimiz yok. Türkiye Işçi 

Derııimiz Yazı Işleri Mildü!Ü Meıin 
Çul"'oğlu Sofy' Basın Aj.nsı'nın daveı· 
lisi o"nk 15·22 M.yıs tarihleri arasında 
Bulpristan Halk Cumhuriyeti'nde bu· 
lundu. Çul"'oğlu'nun Bulpristan', ili,. 
kin izlenimlerini YüRÜYüŞ',", aeıecek 
.. yısından Itibaren okurlarımıu ...... ca· 
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PARTİLERiNİN TELAŞ YARışı 
Partisi gücünü i,çi sunlunazdan alır. 
ı,çi sınıfı en büyük, en dinamik toplum
sal ,üçtür. Burjuva partilerinin yardun
lan na ihtiyaç duymaz. KaJdı ki, bugün 
CHP kendisi yardıma muhtaç durumda
dU'. 'Aman oylar bölünmesin' diye duy
duklan kayıp bunun bir ıöcterıelidir 
CHP iktidara gelir, demokratik özgür
lükler konusundaki taahhütlerini yerine 
getirirse, bu onun yaptılı bir 'yardım' 
delil, toplumsal gelişmenin zorunlu &o
nucu olacaktır," 

CHP adına sürdürillen bir başka kam· 
panya ise, "Aman ha, CHP'ye oy ver
mez.seniz faşizm gelir" propagandası. 
Çıkar hesaplan bir kısım kişilere bunu 
söyletiyor. Sosyalist mücadelenin, işçi 
sınıfının politik mücadelesinin "bir süre 
durdurulması", ondan sonra, seçimler
den sonra, ya da öbür seçimlere kadar 
bu i,in dondurulması gibi günübirlik çı
kar hesaplanyla tatmin edilme, oya1ama 
yoluna gidiliyor. 

Şu karalara konmalıdtr ki, sosyalist 
mücadele, sınıf mücadelesi hiçbir şekil· 
de ve hiçbir nedenle durdurulamaz, er· 
telenemez. Günübirlik çıkar besaplarına 
dayandınlamaz. Faşizm burjuvaziden, 

sermayeden kataaklann ve ortadan kal· 
dmıması SOi)'alizm mücadelesinden ıe
çer. 

"Fatizmin, hem de güncel bir teblike 
olan raşizmin kaynaklan CHP'nin ikti· 
dan ile etkisizleştiri1emez. Faşiıt tııma· 
nı,m karı;ıama ııüçlü bir şekilde çıkıla· 
bilmesi, emperyalizmle baaıano kop..,... 
tıhnUl yönünde somut adımlar atılma
Ilna; büyük, tekelci sermayenin tahak· 
kümünün kırılmasına ve giderek ortadan 
kaldınlmalana ballıda. Bu görevler CHP 
nin başarabileceli, başannaya niyetli 01-
dulu görevler deRildir. ışçi ve emekçi 
kitlelerin, tüm demokratik güçlerin ör
gütlü birlik ve dayanışmasının sallanına· 
sının yolu, CHP 'ye wenemeyeceli gö
revler yüklemek deRildir" (Yurt ve 
Dünya Mayıs 1977. Sayr". 485) 

Her türlü ve çok yönlü engelleme gi. 
rişimlerine karşın 1977 Haziran seçim· 
leri işçi sınırı ve emekçi halkın politik 
örgütünün, balım.sızhk, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinde yeni bir adı· 
mın attlmasıyl. sonuçlanacak. Sosya
lizmin baYralı meclise de dikilecek. 
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın! .. 

Başbakan Ecevit, Ülkü Ocaklarına 
başarı diliyor. İ'şte Bellfeleri: 

"BAŞıNDA SIYASAL CINAYETIEN HOKOM GIYMIŞ, AF
TAN YARARLANARAK SERBEST KALMıŞ KIMSELER YER 
ALAN DERNEKLERIN KONGRELERINE KlITLAMA MESAJ
LARı, TEMSILCILER, ÇıÇEKLER GÖNDEREN, MAHKEME
LERIN TlITUKLAMAK OZERE ARATIP YAKALATAMADICı 
KIMSELERI MAKAMıNDA KABUL EDEN BIR KIMSE BU
LUNMAKTADıR BU HOKOMETIN BAŞıNDA" BOLENT 
ECEVlrlN RADYO KONUŞMASıNDAN 

CHP Genel Başkanı Ecevit ilk radyo konuşmasını 24 Mayıs Salı günü 
yaptı. Ecevit, radyo konuşmasında "ülkücü" komandoları koruyan ve kutla· 
yanlara da çanı. CHP Genel Merkez Ba"n Bürosu'nun yayınladığı bültende 
Ecevit'in radyo konuşmasının bu bölünii aynen şöyle: 

"Başında siyasal cinayetten hüküm giymiş, aftan yararlanarak serbest 
kalmış kimseler yer alan derneklerin kongrelerine kutlama mesajları, temsilci· 
ler, çiçekler gönderen, mahkemelerin tutuklamak üzere aratıp da yakalatama· 
dığı kimseleri makamında kabul eden bir kimse bulunmaktadır bugün hükü· 

.. metin başında." 
Bunların tümü doğru. Bunun yanısıra, bundan üç yıl önce CHP lideri 

Ecevit"n "hükümetin başı" olduğu cıa doğru. YüRüYüŞ, Başbakan Ecevit' 

ol kü Ocak lar 1 I)CI'negi 

Genel Baskanl19', 

Ankara, 25 Termıuı 1974 

rurlt Si1.1hlı Kuvvetlerinin rıbr,s'ta 

h.ın:;, l-,)rd�: lH I'P iizcıurlük Icin 'liri$ti�i ha
:-eı...a aolajl!.'}'lc lIclil'tmek lıitfuM,' buhındu�u

,ırı duygu VP dUsi.inceler bar,a 9UC "'ı.tt -:. Göster

�i�1,,1Z tluy","l1ı'rı ictC'lolHle �eseHUr ederim. 

3, ; .• 111.1\" ve mutlu.ulrlaı· dl1f'1i'/le sav-

fh.Jl eııt [cevi,. 
Dasbaı...an 

i,ı çeşitli vesilelerle ülkü Ocakları Derneği'ne ve derneğin o zamanki ünlü ,e
nel başkanı Muharrem Semsek'e gönderdiği baz, tel,r.ıflan elde etti. 

Bunlardan birinde Ecevit ülkü vcaklarının Ziya Gökalp'ın SO. ölüm yılı 
dolayısıyla düzenlediği toplantıya katılamayacağını "üziilerek" belirtiyor ...e 
ülkü Ocaklarının "değerli yönetici ve üyelerine güzel amaçlannda" başanb.r 
diliyor. Bu, derneğin iinlü başkanı Semsek'e gönderilen mesaj. 

ülkü Ocakları Derneği genel başkanlığ,na yazılan ikinci mesaj ise şöyle: 
''Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için gi. 

riştiği harekat dolayıs,yla belirtmek lütfunda bulunduğunuz duygu ve dişiin. 
celer bana güç kattı. Gösterdiğiniz duyarlığa içtenlikle teşekkür ederim. 

Başarılar ve mutluluk dileğiyle sayg:lar sunanm. 

Bülent Ecevi t 
Başbakan" 

Şimdi YüRüYüŞ soruyor: DiP Genel Başkanı Ecevit başbakanhğı sı· 
rasında ülkü -Ocaktan'nın ve onun ünlü genel başkanı MuharremıSemsek'in 
kimlik ve niteliklerini bilmiyor muydu? 

CHP Genel Başkan" "komplo"lardan şikayet edip şaibeli özel kalem 
müdürleri tutma, komandolardan şikayet edip komandobın kutbıma megjbı
rı gönderme taktiğini çok "akıllı ve ince" bir taktik mi gyıyor? 

ulku ocakla:-ı ditı"1l2IJl oon�l l.ıask�nı P� 37"'. 
ıcuHay ankar" 

buyUk turıc tc .. :'ur,��lLl·MC1S::' "a :.ıu5un..::"' .. ıl,a ç�\.aLı.'ln S:ı_.JL�ı:: ylLı 

uuLilIyı5ıyl.e d'·:ur.i.edIO::'lllZ a;ır.,ij ;u:;ı,;:ı:� t_L�ntl:':"i�Cc.IJ1:"la 
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i GERÇEKLERi YALNıZCA iŞÇi 
Tekrar da olsa, somut bir olguyu yur

gulamakta yar.tı.r var. 
1973'den bu yana "solun bölünmüş. 

liğü" üzerinde duruluyordu. "Bölün
milşlük", yıllarca kendini sosyalist sanan 
bir kesimin ana teması oldu. Subjektif 
varlıklar, "objektif' bir bölünmüşlük te
masının gerekçesi yapılmak istendi. 

Suhiektif varlıklar, objektif gerçek· 
lerin temeli • 8östergc� ::,Irmz. Olamaz. 
Yalnızca belirli bir süre için bu izlenimi 
verebiiir. Tabela1arın, tekkelerin, klüple
rin varlığı bir süre için "bölünmüşlük" 
imajının temeli ve göstergesi olarak ileri 
sürüldü. Kimileri gerçekten inanarak ki
mileri de subjektif varlıklarının temeli 
buna dayandığı için "bölünmüşlük" te
masına dört elle sarıldılar. 

NEREDE "BöLüNMÜ ŞLüK"? 

Şimdi, bu yok.. BölünlT'Üşlük teması, 
artılc ...on nefesini vermek üzere. Son ne
fes;ni vermek üzere olan bölünmüşlük 
temasının tek savunuculan olarak, ken
dileri de son nefeslerini veren tekkeler 
bld.. Etkinliklerini, inandırıcıhklarını 
bütünüyle tiiketme noktasındalar. 

Niçin böyle oldu? N_el açıklama 

CBP, 

şu: Gerçekler, bir yerde, gerçek dışı zor
lamalara en kesin darbeyi indirirler. Be
lirli dönemeç nOktaları, gerçeklerin zor
lamalara kesin üstünlüğünü kanıtladığı 
durumlar yaratır. Şimdi de böyle oldu. 
" Bölük"ler teRer teker CHP'yi destek· 
lemekte birleştiler. Subjektif gerekçeler, 
tek bir nesnel olgu yarattı: CHP'nin ka
yıtsız şartsız desteklenmesi. Biri, "ileri 
demokratik düzen için" CHP'nin destek
lenmesi gerektiğini söyledi. öteki, "Rus 
uşağı olmadığı için" CHP'ne oy veril· 
mesini savundu. Bir bölümü "Oligarşi' 
nin çeşitli kesimleri arasındaki süf1üş
meden ve çelişkiden hareketle" CHP'nin 
desteklenmesini "teoriye oturttular". 

NEREDE V ANILİYORLAR? 

Gerekçeler çeşitli. Ama sonuç çok 
açık: Bölünl'Tiişlük imajı kesin darbeyi 
böyle yedi. 

Gelişme bu. Ancak bu gelişmenin 
mantığını da açıklamak gerekli. Bir baş
ka deyişle, bu gelişmenin dinamiğini, 
itici gücünü bulup sergilemek gerekiyor. 
Açıkça ye bütün boyutarıya. 

Bunun için de şuradan başlamak ge
rekiyor: Çağımızda, gelişmenin itici gü-

Kılıeojllu'na da 
kavu�tu 

Bir Ethem Kılıçoğlu var, Giresun Milletvekillerinden. 
Ethem Kılıçoğlu 1961 yılında Adalet Partisinden milletvekili seçildi. 16 

yıldır milletvekilliği yapan, fakat "millet için" üç gencin ölümüne oy vermek
ten başka hiç bir şey yapmayan Kılıçoğlu, bir dönem daha milletvekilliği ya· 
pacak. 

Milletvekilliği için başvurmadık kapı bırakmayan Kılıçoğlu'nun en son 
aralık bulup içeri daldığı kapı ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı. 

Ethem Kılıçoğlu Demokratik Parti kurulduğundaı AP ve liderine en 
-ğır küfürleri savurarak DP'ye geçti. 1973 seçimlerinde Giresun DP aday liste· 
si birinci sırasından tekrar milletvekili seçildi. 

1973 döneminden sonra gelişmeler OP'nin aleyhine oluyordu. OP par
çalanmış, birçok milletvekili AP'ye geçmişti. Birçok pazarlıklar sonucu AP' 
ye geçenler arasında Kılıçoğlu yoktu. Kılıçoğlu bu parçalanmaya katılmamış
tı. Ancak katıamadı demek daha yerinde olur. Çünkü, Kılıçoğlu'nun ne old ... 
ğunu AP'liler ve liderleri çok iyi biliyorlardı. Bütün ödüllendirmelere rağmen, 
yann ne diyeceği ve kime küfrtdeceği belli olmazdı. 

Kılıçoğlu bu gelişmeler karşısında, şansı azalan partisinden istifa etti. 
Bir süre bağımsız kaldı. Bu süre de boş durmadı. Milletvekili olabilmenin yeni 
yollarını aradı. Önce MHP'ye başvurarak Giresun Milletvekili olmayı istedi. 
Ancak red cev.ııbı aldı. Ama onun için bi.itün kapelar kapanmamıştı. Bir yolunu 
daha bulabilirdi. Buldu da. 

CHP'ye başvurdu. Olumlu yanıt alarak kontenjanların açıklanmasını 
bekledi. CHP böyle bir "mülkiye uzmanı"nı kaçırmak istememiş olacak ki; 
ona kontenjandan seçilebileceği Samsun ikinci sırada yer verdi. 

K ılıçoğlu bu dönem de milletvekilliğini garantilemiştl. 
Işte tutarsızlıklarıyla Kılıçoğlu ve tutırsızlıklarla dopdolu bir OLP. 
AP-OP, Bağımsızlar, MHP süzgeçlerinden geçmiş bir milletvekili ve 

"sosyal.demokrat" göriinümlü CHP. 
Bu aşamalardan sonra acaba Kılıçoğlu nerelere kadar tırmanacak, kim

lere küfredecek göreceğiz. 

cüoün işçi sınıfı olduğu çok söylenir. 
Genel bir doğru. Türkiy� için de geçerli. 
Ancak bu genel doAnınun pratiğe yan· 
sıyış biçimi ya da "uzantıları" Ülerinde 
de çok açık, çok net olmak gerekiyor. 

Açıklık ve netlik için atılması gere
ken birinci adım şu: 1900 lerde emper
yalist savaşa karŞı çıkmak bir çok "sos· 
yalist"e ters geldi. Sosyalist kasikleri 
yalayıp yutmuş, teorik bilgilerinden 
"yazılı sorularına başarıiı cevap verebiI
me" anamında kiiŞl(u duyulamayacak 
bir çok "sosyalist", sava� ve şoveniz
me karşı çıkmakla'işçi sınıfı hareketinin 
kendini mahvettiği inancına kapıldı. 
Aynı çevreler, iktidarı almakla, işçi sını
fı hareketinin iki üç ay sonra gerçekleşe
cek bir intihara teşebbüs ettiğine inanı
yorlardı. 

ıŞÇı SINIFINDAN KOPUK 
DEVR1MCILlK 

Neden? Bir tek neden var: Yalnızca 
"sosyalist" idiler. Işçi sınıfı sosyalisti 
değillerdi. Bir başka deyişle işçi sınıfı 
ile, işçi sınıfı pratiği ile hiç bir baAan 
yoktu. Böyle olduğu halde ve konumla· 

mda "akıllıca" düşünebileceklerini san
dolu. Gerçekleri .. doAnıan bu "objek. 
tif' konumlaronda gördüklerini sancııar. 
Unuttukan nokta şuydu: Hiç bir birey. 
sel "Okıı" ya da hiç bir "rasyonel düşün
ce" işçi sınıfından, işçi sn_f. hareketin
den kopuk olarak gerçekleri göremez 
Ileriyi göremez. Ileriyi görebilmek için, 
ileriye götüren sınıfı bilmek, unıma � 
onun içinde olmak gerekir. Ileriyi göre
bilmek için, ileriye götüren smlfln poli
tik hareketinin içinde ya da yakın çevre
sinde olmak gerek. Doğruyu, geleceği .. 
gerçeği görebilmenin başka YON yok. 
Hiç bir zaman, hiç bir yerde olmadı. 

Tii"kiye'de de olmuyor. Samimisi, 
madraba.zı, inançlısıı yılgını, ceswu, kor
kağı bir takım "sosyalistler" var. Ne işçi 
sınıfı ile, ne de işçi sınıfının �f!:keti ile 
hiç bir bağlan yok. Bırakın işçi sınıfının 
politik hareketini, bunun ' adına Of"bYil 
çıkan bazı "kuruluş"arla bile ilişkileri 
yak. Ama "mantıki" düfiindüklerini SI
nıyorlar. Gerçeği .. nesnel koşulan iyi 
değerlendirdiklerini sanıyorlar. Va'lıla· 
ronı da aynı empe<yalist savaşta Rus hü· 
kümetini deSteiderneyi "gerçekçi" b ... 
lanlar, 191 7'de iktidarın ahnmasanı "in-

IŞTE BIRI DAHA. CHP'NIN MALATYA ADAVI ESKI ·OIVANET IŞLERI 
BAŞKANı LOTFI �AN "BENI GÖREVIMDEN SERMAVE ALDı" 
DIYOR. DoGAN 12 MART DÖNEMININ DIvAN ET I ŞLERI BAŞKANı' 
1 2  MART PAŞALARı ILE ARASI ÇOK ıvı. 12 MART DÖNEMI,  SERMA· 
VENIN ACıMASıZ BASKı DÖNEMI DE�IL MI? 
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sıNıFı HAREKETi GöRüR 
tihu" sayanlar gibi yapıyorlar. i şçi sını· 
fının politik hareketin'in her kar.ınnda, 
her adımında bir "intihar" unsuru ya da 
"korkunç bir yanılgı" buluyorlar. 

IMAN EDENLER VE 
EMEKÇILER 

Gerçeği görmek ve bu gerçeği bütün 
boyutlan ile görmek. Bu, onlann işi de· 
ğil. Gerçeği görmek ve gerçeği lıütiöı 
boyutlan ile görmek, ancak gerçeğin 
içinde olmakla rriimkün olur. Gerçek, 
işçi sınıfında. Gerçek, işçi ve emekçi 

sınıfların bugünkü kooomlannda. işçi 
sımfını bilmeyenler, işçi ve emekçi Si· 
nıflann bugünkü konumlarından bihaber 
olanlar gerçeği ve doğruyu göremezler. 
Gördüklerini ve sezdikleerini ise bütün 
boyutları ile kavrayamazlar. 

Daha somuta inersek şöyle: Sosyaliz· 
me şurasımian ya da burasından bulaş· 
mış bir küçük burjuva aydın var. Kafa· 
sından bir "aşama" icad etmiş. Bu icat· 
la birlikte CHP'ye iman etmiş. Bu imanı, 
kimi zaman y ılgınlıkla, kimi zaman kor· 
kaklıkla,' kimi zaman inançsızlıkla, 
kimi za�n da .bilj�çsizlikle ama hep
sinden de önce işçi sınıfından kopukluk· 
la öyle bir pekiştirmiş ki  aynı imanı 
paylaşmayanlan "kafir" �yıyor. Bir tür· 
iü anlayamıyor. "Intihara giden gözü 
karalar" olarak görüyor. 

Bir de işçiler, emekçiler var. Fark he· 
men ortaya çıkıyor. imanlı küçük burju· 
valar arasında hayatlarında bir kez ol· 
sun gerici bir partiye oy vermiş olan çık· 
mu. Yoktur. Ama işçilerin emekçilerin 
arasında var. Işçilerin ve emekçilerin 
arasında, daha düne kadar "sermayenin 
politik tabanını" oluşturan yüzbinlerce 
kişi var. Türkiye'deki gelişmeler bunları 
etkiliyor. Işçi sınıfının politik hareketi· 
nin aldığı mesafe, işçi sınıfının politik 
hareketinin çalışmaları bunları etkiliyor. 
Böylece küçük burjuvazinin tren kom
partmanlarını andıran bir fizyonamiye 
sahip kafasının almayacağı gerçek orta
ya çıkıyor: Işçi sınıfı hareketi, sınırlı bir 
kesimden taban kazanmaz. işçi sınıfı 
hareketi geniş bir kesimden taban ka
zanır. Işçi sınıfının politik hareketinin 
ileri adımlar atması, sermayenin tabanı
nın, sermayenin politik gücünün bir bü· 
tün olarak erimesi demektir. 

GÜNCEL HEDEF VE 
YAN ÜRÜNLERI 

Ortaya çıkan ilk gerçeklerden biri, 
bu. Bu gerçeği işçi sınıfının politik ha
reketinin içinde ve yakın çevresinde yer 
almadığı sürece, hiç bir sosyalizm�alla
mesi, hiç bir kitap kurdu bu gerçeği gö
remez. Ama işçi sınıfı hareketi nin en 
sıradan militanı görür. Görüyor. Türkiye 
işçi  Partisi'ne verilen oylar ile CHP'ne 
verilen oyları bileşik kaplar mantığı 
içinde görenlerin mantık sefaletlerini de 
görür. Her gün görüyor. Her kahve top
lantısının, her mitingin, her radyo ko
nuşmasının sonunda görüyor. 

Tekrar vurgulanmalı. Belirli bir poli. 
tik adımın uzun ue kua vadeli sonuçla
rını bütün boyutları ile eksiksiz olarak 
görebilmek yine pratiğin, yani hareketin 
içinde ve yakın ç evresinde olmaya bağlı. 
Böyle �mayanlar, atılan adımları yanlış 

ve tek bir boyuta indirgeyerek değerlen
dirirler. 

Doğru: Türkiye Işçi Partisi'nin se· 
çimlere katılması "sosyalizm bayrağını 
meclise dikme" hedefinde odaklaşıyor. 
Atılan adımın güncel hedefi, bu. Ancak, 
bu hedefe yönelik olarak ortaya konu· 
lan çalışmaları, yalnızca 6 Haziran saba
hı ortaya ç ıkacak sonuç la sınırlı olarak 
ele almak büyük bir yanılgı. Sosyalistler, 
işçi sınıfı hareketi, küçük burjuvaların, 
yılgınların tersine seçim çalışmalarını 
bu boyuta hapsetmiyorlar. Pratiğin i· 
çinde oldukları, hayatın ta içinde yaşa
dıkları için sorunun uzun ve kısa dö
nemli başka boyutlarını da görebiliyor
lar. 

HAREKET ILERLEDIKÇE 
GERIDE KALANLAR OLUR 

Başka boyutlar? 
8 yıl sonra sosyalizmin sesinin mey· 

danıarda, radyolarda, kahvelerde duyul· 
ması az şey mi! işçi sınıfının politik ha
reketi ile emekçi kitleler arasında seçim
ler dolayısıyla yoğunlaşan diyalektik 
ilişkiyi ve bu ilişkinin kısa ve uzun dö
nemde vereceği meyvaları hareketin dı
Şı ndakiler nasıl kavrayabilirler! 

Kavrayamıyorlar. Hiç kavrayamıyor. 
lar. kavrayamadıkları için, umutları da, 
korkuları da yalnızca Türkiye işçi  Par
tisi'nin seçimlerin sonunda alacağı so
nuçla sınırlı. Bu yüzden tck boyullu dü
şünüyorlar. Bu yüzden bugünkü tavırları 
da, 5 Hazirar. gününe ilişkin "umut"ları 
da , S Haziran sonrasına ilişkin pusu 
beklentHeri de yanlış, geçersiz ve temcl· 
siz. En az kendi konumları kadar temel
siz. 

Sosyalizm bayrağı meclise dikilecek. 
Ancak bugüne kadar ortaya konan ça
lışmalarla, sosyalizm bayrağı f;ıhrikala· 
ra, tarlalara, gecekondulara, meydanlara 
dikilmiş durumda. Yarın meclise de di
kilecek. Hareket ileri bir adım attı. i leri 
bir adım atacak. 

Bu adımla birlikte, geride kalanlar 
olacak. Geride kalanlar olur. Tarihin her 
döneminde geride kalanlar olur. Geride 
kalmak, ileri gitmekle diyalektik bir iliş
kiye sahip. Bugün geride kalanlar, yarın 
hareketin atacağı adımlarla daha da ge· 
ride kalacaklar. 

BüYüK 
YıLGıNLARA 

KüÇüK SORULAR 
HASAN ERSıN 

Kimi, sınıfsal konumu gereği telaşa wşmüş. Faşizm geliyor. yıl�ı�ı için
de bir çıkar yol arıyor bugünden yarına. Bu yüzden bir burjuva partısıne oy 
vermeyi düşüriiyor. . Kimi kendi kUçük dünyasında, dar çevresinde bir taktisyen oluvermış. 
"CHP sol�n sırtında bir kamburdur. i ktidara gelsin de .. sosyal demokr.ısinin 
ne me�m bir wzen olduğunu görsün işçi sınıfı" diyor. 

Kimi, "tüm demokratik, antifaşist, antiemperyalisı güçlerin, en gcnit 
birlik vc dayanışması" adına ahkam kesiyor. 

Kimi CHP ıek başına iktidara gelirse, işçi sınıfı Il'lic.adelesinin daha da 
yükseleceği koşullar ve olanaklar yaratılacakıır, hayaline kendisini ve çevresi
ni inandırmaya çalışıyor. 

işçi  sınıfı mücadelesi adına bir burjuva partisine destek sağlamaya çalı. 
ş<:ın ve ,ınık t,'Ünümüo.le türü tükenmekte olan bu büyük ( ! )  yılgınl�n� türı.ü çe
şitli  gerekçeleri var elbelte. fakat giderek sayıları azalıyor. Kendılerı de ınan· 
mal oluyorlar kendi sayıklamalarına. Tek başına CHP'yi gU�l�ndir�ek, ��u 
tck taraflı olarak desteklcmek, demokratikleşme mücadelesını burıuvaıının 
bayrağı altına girerek vermeyi önermek, kolay yüklenilir sorumluluk değil: . Biı gene de, bu ıanlanı bol, hayali geniş "taktisyenlerin" telaşını cl(kll
ye alalım ve kendilerine bir kaç küçük soru yöneltel im. 

1. Cinayetlerin, faşi/an baskı ve terörün, bu kitlesel paniğin temel nede
ni, komandolar, MHP, Türkeş, Demirel, AP ve benzerleri midir, yoksa, ·CHP' 
nin de temsilcisi olduğu- burjuva düzeni midir? 

2. CHP, kit leleri f3şi101 umacısıyla korkutmaya çalışıyor ve sosyalistle· 
rin meclise girmesini önlemek için MHP'nin varlığını bu anlamda kullanıyor 
mu! MC'yi seçimlerden önce wşürmek için ciddi bir girişimde bulunmaması· 
nı nasıl açıklarsınız? 

3. Burjuvaıi bu seçimler sonunda -ve CHP'nin şahsında- yeni mevziler 
kazanmayı u01uyor mu! 

4. Burjuvazi, sosyalistıere, CHP eliyle de olsa, işçi sınıfı mücadelesinin 
daha da yükseleceği olanakları tanır m,? 

5. Seçimler sonunda güvercinlerle kırat teker teker ya da birleşerek 
bv/kurtu parçalayıp yerler ıni, yoksa sir k kuracak bir anahtar mı ararlar? 

6. Sosyalistlerin meclise girmesini daha kaç scçim enelt'yebiliriz? 
7. ıq81 GelU" Seçimlerinde oylarınızı hangi paniye vermeyi dü$Üoürsü-

nüz! 
8. Boş ıamanldrınızı nasıl değerlcndirirsiniz! 
9. Bu sonıların ciddiliğinden kuşkuya düştüyscoit, yalnılQ 6. ve 7. SC� 

Hılan cevaplayınlt. Ama Olutlak.l cevaplayınız. 



TüRKIYE ıŞÇı PARTISI'NIN I LK RAD
YO KON UŞMASı 24 MAYIS SALI GüNü 
GENEL BAŞKAN BEHICE BORAN TARA
FINDAN YAPıLDı' 8 Y I LLIK BIR ARA
DAN SONRA TüRKIYE ı ŞÇı PARTISI' 
NIN SESI Y INE RADYOLARDAN DUYUL
DU,  M I LYONLARCA ıŞÇı,  KöYLÜ, M E
M UR VE EMEKÇı YE YAYı LDı' TÜRKIYE 
ıŞÇı PARTISI GENEL BAŞKANı BORAN' 
IN BU RADYO KON UŞMASıNıN M ETNINI 
OKURLARIMIZA SUNUYOR UZ: 

Işçiler, köylüler, emekçiler!- Tüm yurtseverler, 
sözlin sizedir. 

Can güvenliğinin ülkenin bir numaralı meselesi 
haline getirildiği günler yaşıyoruz. Can güvenliği, ya· 
şama hakkı elbette bir insanın en başta gelen temd 
hakkıdır. Bir hükümet can güvenliğini sağlayamıyorsa, 
bu kendi başına o hükümeti mahkum etmeye yeter. 
Ama neden silahlı saldırılar, cinayetler oluyor, neden 
bunlar önlenmiyor? Bu sorunun cevabını aramak, me· 
seleni" köküne inmek gerekir. 

BOTüN OLAYLARıN TEMELINDE 
TüRKIYE'NIN GERI KAPITALIST 

DÜZENI VARDıR 

Her biri rek başına iktidara aday olduğunu söyle
yen Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi, bu işa
ret ettiğimiz, meselenin köküne inme işine hiç yanaş
madan, birbirlerini kar.şılıklı suçlayarak, saldırı ve ci· 
nayetleri seçim kampanyalarında oy toplama aracı 
olarak kullanıyorlar. Her ikisi de seçim kampanyaları
nı cinayetler üzerine oturttular. "Oyları bana verin, 
tek başıma iktidara geleyim, ülke güllük gülinanlık 
olur" diyorlar. 

Arkadaşlar! Bilelim ki, b� kahredici olaylar bu
günkü toplum düzeninden, emperyalizme bağımlı bu 
geri kapitalist wzenden kaynaklanıyor. Bu wzen em
peryalizmin büyük tekellerinin, yerli büyük sermaye 
sınıflarının, büyük patronların, tüccarların, büyük top
rak sahiplerinin çıkarlarına işliyor. Onlar karlanna 
karlar ekleyip zenginliklerini artırıyortar. On yıl önce 
en yoksulla en zengin arasındaki gelir farkı ı 'e 20 bin 
iken, şimdi ı 'e 30 bin olmuştur_ işçi, kÖylü, emekçi,  
dar gelirli yığınlar ise, havai fışek gibi yükselen fiyat
lar, hayat pahalılığı, işsizlik, yarınından güvensizlik, 
yeni kuşakların eğitimi gibi sorunların ve daha binbir 
sıkıntı�ın yükü altında bunaImış durumda. Seçimler
den sonra durumun daha da kötüleşeceği şimdiden 
belli. Seçim öncesinde oy toplama kaygısıyla yapılma
mış bir takım zamlar, örneğin, devlet fabrikalarının 
ürettiği mallarda ve petrole zamlar yapılması kaçınıl
maz. Büyük bir devalüasyon da gelecek. Türk parası
nın değeri dUşüriilecek. Hem yabancı dış kuruluşlar, 
hem de yerli büyük sermaye bunu istiyor. Zamlar ve 
paranın değerinin düşüriilmesi demek, tüm fiyatların 
daha da hızlı yükselmesi, halk kitlelerinin geçim sıkın
tısının daha şiddetlenmesi demektir. 

KITLELERIN DIRENCINI Kı RMAK 
ISTIYORLAR 

Bu durumu ger)iş halk kitleleri elbette gönül rıza· 
sıyla kabul edemezler; etmiyorlar ve etmiyeceklerdir. 
Işçi, köylü, kol ve kafa emekçisl kitleler gün günden 
bilinçleniyorlar, direniyor ve mücadele ediyorlar, tüm 
demokratik özgürlükleri canları pahasına kullanarak. 
Sömürü düzeninin sürdürülmesi, sermaye sınıflarının 
çıkarlarının korunabilmesi için kitlelerin bu direnç ve 
mücadelesinin kırılması gerek. Bunun için, silahlı sal
dırılar ve cinayetler, bunun için demokratik hak ve 
özgürlüklerin kısıtlanması, serbestçe kullandırılmama-
51. .. 

On milyonların yoksulluğu sayesinde varlıklarına 
varlık, karlarına kar katabilenler; çalışanların pa ha Iı
lık, işsizlik yükü altında ezilmesinden çıkarı olanlar 
bu durumun böyle süıi.ip gitmesini istedikleri için 50. 
kaklarda, meydanlarda cinayetler işlenmektedir. işçi
lerin, emekçilerin, yunseverlerin daha bilinçli, daha 
örgütlü, daha güçlü hale gelmemesi için demokratik 
kuruluşlara karşı baskı ve terör uygulanmaktadır. iş
çileri, emekçileri tek bir bütün, sömürücülüğe ve em-

GERCEK 
-

KAPiTALiZMDE 

peryalizme karşı tek bir YlNllruk olmaktan alıkoymak 
için ırkçı, şoven milliyetçi, baskıcı bir politika izlen
mektedir. 

Tüm emekçi kitleler, demokratik, ilerici, yunse
ver güçler baskı altına alınmak, sindirilmek, susturul
mak istenmektedir. Seçimlere ilişkin olarak da, halka 
korku salmak, korku 'salarak oy toplayabilmektir 
amaçları. 

Bu durumda, seçimler kendi başına bir çÖzüm 
değildir. Seçimler tek başına ne saldırıları durdurur 
ne de diğer sorunları çözer. Yabancı ve yerli tekelle: 
rin, büyük sermayenin, büyük toprak sahiplerinin eko
nomik gücünü kıracak köklü dönüşümlerin yapılma:;ı 

gerek; buı:ılar yapılmadıkça baskı, saldırı ve cinayetler 
de, pahalılık, işsizlik, YOksulluk ve diğer toplumsal 
belalar da sürüp gider. 

IJUGÜNKü MC PARTILERININ 
KON U M LARı NEDIR? 

Bu dönüşümlerin yapılması Adalet Partisinden 
beklenemez. Sermayenin has partisidir o. Bu düzen 
AP'nin temsil ettiği büyük sermaye sınıflarına yaradı
ğı kadar, Demirel'in kendisine, kardeşlerine, yeğenie
rine, diğer yakınlarına da yarıyor. Adalet Partisi bu
günkü düzen ve gidişatla 2000 yıl ında "büyük Türkiye" 
yaratma sevdasında. Bu ham hayallerle halk kitlelerini 
oyalama çabasında. Bu di.izen ve gidişle sermaye sınıf
larının varlıkları büyüyebilir ama, "büyük Türkiye" fi
lan gerçekleşmez. Uemirel ve AP'si Türkiye'yi şimdi
den lam inasa getirdi dayadı. 

Milliyetçi Cephe koalisyonunun ikinci büyük or
tağı Mil l i  Selameı Partisi'nin 5Öıde "sclamet yolu" da 
geçit' verm�ı bir yoldur. MSP de biiyük sermaye ile, 
para babalarıyla içli dışlıdır. Milli Selamet Partisi elin
de IIJttuğu önemli Bakanlıkları hu içti  dlŞlllığl geliş
tirmek yönünde kullanmıştır. Traktör, çimento, de
mir-çelik karahorsasından MSP surumludur Bu kara· 
borsalar hem büyük sermaye kesimlerine, hem MSr 
yöneticilerine yar.ullIştır; onları Türkiye'nin büyiik 
zenginleri haliilc getirmiştir. 

"Büyük Sanayi Hamlesi", "her ilc bir fabrika" va· 
adleri ve iki karışıık çukurlar.ı iki kürek h:ırç koyup 
temel atma merasimleri de seçim öncesi oy avcılığı 
çabalarından başka bir şey değildir. 

Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi kitlelerin sos
yalizme yönelmesini önlemek için, kapitalizme karşı 
çıkıyor göıi.inüp, onları, yeni bir düzen diye sunduğu 
"milliyetçi-toplumcu" yola çekmeye çalışmaktadır. 
Milliyetçi toplumculuk, bütün dünyanın bildiği gibi, 
faşizmin ikinci adıdır. Hitler de milliyetçi toplumcuy
du. Bugün Türkeş'in MHP'si emperyalizmin işbirlikçi. 
si büyük sermayenin ve onun partisi olan Adalet Par
tisi'nin vurucu gücüdür; baskıların, kanlı saldırıların, 
cinayetlerin ilk elden sorumlusudur. Büyük sermaye, 
egemenliğini ve gücünü sürdürebilmek için MHP'ye, 
komandoların�, ülkücülerine ve benzerlerine her za
man ihtiyaç duyacak ve onları kullanacaktır. 

HEM KURT. H EM DE KUZUDAN YANA 
GÖRüNEN I'A RTI 

Düzen değişikliği isteyen Cumhuriyet Halk Parti
si. Ama onun "düzen değişikliği" diye önerdiklerinin 
hiç birisi kapitalist wzenin çerçevesi dışına çıkmıyor; 
sermaye sınıflarının ekonomik güç kaynaklarına <..10-
kunmuyor. 

Oysa büyük sermayenin tekelci şirketleri , dış : i ·  
caret, bankalar ve sigortalar emekçi halk yararına drv
letleştirilmeden; büyük sermayenin ülke ekonomisini 
ve poliıikasını kontrol eden gücü kırılamaz; Halk Par
tisi'nin çok karşı çıkar göıi.indüğü, aracıların vurguncu 
karları, istifçil ik,  karaborsacılık önlenemez; kredilerin 
kooperatinere, küçük ve ona üreticilere yönlendiril . 
mesi sağlanamaz. 

Kalkınmanın köyden başlayacağını durmadan 
vurgulayan Halk Partisi programının toprak r<'formıı
na ilişkin bÖlümünde, .ıncak "ıoprdğı krndilNi i�lC'
meyenlerin" topraklarının kdl1HIIJ�tlrlllp dJ i;. i t ılın.ı ,,"i 

nı temel ilke kabul ediyor. Bu demektir ki, binlerce 
dönümlük toprakları ü/crinde hüyük t.ırırn\JI işlı'l llll'· 
cilik yapan çiftlik s..ıhiplerinin IUpr.ıkl.ırı k,,,mıl,ı� tıı ıl
m'lYacak, topraksıı küylUyı' d.'A ıı ı ln�ıy.ıc., k.  Kı,ıe,ısı , 
CHP'nin kavlincc biiyiik 'i('rmaycnin d.onumik !-:ünl!ll' 
dokunınaksııııı, "halk kesimi", "kôykı'lltlı'r" ,).!ibi Iı.ı· 
yali t<ısarı"'rla "emekten y.ln., h.ıkç.ı bir dııı"ı" olıı�· 
turulacak, "halk ikıidarı" gerçekleştirilecekmiş. Bu 
mümkün değildir. Dünyada bunun bir örneği yoktur. 
CHP'nin önerileri, hem kurtıan, hem kuzudan yan<ı 
ul n�ı poıııikasıdır. Olunamaz. Ya biri,  ya ötckisi. 



r 

ZEl DEiiiSiKLiiii 
-

SOSYALiZME GECiSliR 
- -

ANTI KOMÜNIzM SILAHı 
NıÇIN KULLANı LıYOR? 

Düzen değişikliği gerçekten zorunludur. Ama 
gerçek düzen değişikliği kapitalizmden sosyalizme ge
çiştir. Ve sosyalizm bir hayal değildir. Bugün wnya 
nüfusunun üçte birinden fazlası sosyalist toplum dü
zenlerinde yaşamaktadırlar. Sosyalizme geçişin, sos
yalizmi kurmanın ve geliştirmenin çeşitli aşamaları"
dadırlar. Her ülkede sosyalizm, o ülkenin şartlarına 
göre ulusal biçimler alarak, ama sosyalist özünü koru
yarak gerçekleşmektedir. Ancak sosyalist düzende 
tüm işçiler, köylüler, kol ve kafa emekçileri sömürü· 
den, yoksulluktan, adaletsizliklerden kurtulabilmekte, 
özgür ve eşit şartlarda refahlı, yarınından güvenli bir 
yaşama kavuşabilmekte, tüm eğitim imkanlannda" 
yararlanarak bilgili, yüksek kültürlü bir dizeye erişe
bilmektedirler. Ancak sosyalist düzende çeşitli din ve 
mezhep toplulukları, ulusal topluluklar ve uluslar öz· 
gür ve eşit şartlarda kardeşçe bir arada yaşayabilmek
tedirler. Ve ancak tüm üi keler sosyalist düzene geçti. 
ğindedir ki, dünya barışı sağlam temellere oturacak, 
savaşlar insanlık tarihinden silinecektir. 

Milliyetçi Cephe partilerinin körüklediği ve CHP' 
nin de katıldığı komünizm düşmanlığı ticareti, ashn· 
da, sosyalist düzenin bu gerçek yüzünü kitlelerden 
saklayabilmek içindir. Onlan sosyalizmi amaçlayan 
gerçek düzen değişikliği isteğinden geri tutmak ve bir 
korku havası yaratarak seçimlerde oy toplayabilmek 
içindir. Ama bu gayretleri boşunadır, tarihin sosyaliz
me doğru akışını hiç bir güç durduramaz. 

Tirkiye ciiny.ının kapitalizmden sosyalizme geçiş 
süreci içindedir. Işçi sınıfımızın bağımsız partisi olan 
Türkiye Işçi Partisi Türkiye'de bu geçişi gerçekleştir
me mücadelesi vermektedir. 

SOSY ALlZM M ÜCADELESI 
DURDURULAMAZ 

Değerli kardeşlerim! 
Şimdi seçim dönemindeyiz. Sermaye partileri 

seçmen kitlesinin anık eskisi gibi gözü kapalı kendile
rine oy vennediğini görüyorlar. Oy toplayabiirnek 
için sermaye partilerinin hepsi işç iden, köylüden, 
emekçiden yana görünme çabasında ve bol vaadlerde 
bulunma yarışındadırlar. 

Oysa şimdi halka bol bol vaadlerde bulunan bu 
partilerin hepsi yakındıkları bugünkü durumdan so
rumludurlar, çünkü geçmişte bu panilerin hepsi, ya 
parti olarnk, ya da o umanın bir panisinde yeralan 
politikacılar olarak iktidar sorumluluğunu taşımışlar
dır. AP'si, CHP'si, MSP'si ve diğerlerinin hepsi iktidar
da oldular ve iktidarı paylaştılar. Bugünkü durum,bir
denbire ortaya ç ıkmamıştır; geçmişte yapılanların, 
geçmişte izlenen politikalann sonucudur. Dün bugünü 
doğurmuştur. Şimdi ne yakınıyorlar? Şimdi vaad et
tiklerini niçin o uman yapmadılar? 

Yalnızca sosyalistler, Türkiye işçi Panililer dUn 
de, bugün de oldum olası, sömürücü kapitalist düzene 
karşı çıkmışlar, yılmadan, yalpalamadan, kaytarma
dan, işçinin, köylünWl, emekçinin hak ve çıkarlarını; 
ulusal bağımsızlığı ve demokratik özgürlükleri savun
muşlardır. Demirel bunu itiraf etmek durumunda kal· 
mıştır. Mart ayında, CHP ile Tlp'i kıyaslayan bir de
metinde TIP'lifer için, "Onlar 30-35 senedir aynı şey
leri söylerler, hapse girer çıkarlar yine aynı şeyleri 
söylerler" demiştir. Evet, biz sosyalistler, Türkiye Işçi 
Partililer, gün gelir hapse tıkılırız, işten atıhrız, copIa
nır, kurşunlanırız ama halkı ezen bu sömürü wzenine 
karşı çıkmaktan, sosyalizm davasını savunmaktan, bu 
uğurda micadele vermekten geri durmayız. 

.. ' 

, S\N\Hl\lN MUCAOElES\ 
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Yalnızca Türkiye işçi Panisi, göğsünü gere gere, 
dobra dobra, "Ben işçi sınıfının panisiyim" diyor; 
başka hiç bir parti bunu diyemiyor. Yalnızca Türkiye 
Işçi Partisi, yoksul köylülerin, köyiü kentli küçük üre
ticilerin, emekçilerin işçi sınıfıyla birtik olmasından, 
dayanışmasından; elbirliği ile sömürüden kurtulabile
ceklerinden söz ediyor ve bunu gerçekleştirmek uğru
na rriicadele veriyor. Başka hiç bir parti bunu yapmı
yor. 

T Ü R KİYE ıŞÇı PARTISI'NIN NITElıCı 

Bir de partilerin iç yapılan na bakalım. Partiler in
sanlardan oluşur. Türkiye Işçi Panisi kimlerden olu
şuyor, öteki partiler kimlerden? 

Türkiye i şçi Partisi'nin üyelerinin ve yöneticileri
nin yarısı işçi, diğer yarısı da köy ve kent emekçisi, 
kol ve kafasıyla çalışanlar. Türkiye Işçi Partisi'nde bü
yük patron, büyük tüccar, büyük toprak ağaSl veya on
ların adamlan olan kimse yok. Öbür panilerde ise du-
rum tam tersi. 

Milletvekili adaylannın da durumu aynı. Panimi
zin milletvekili adaylarından % 44'ü işçi, geri kalanı 
da köyden, kentten kol ve kafa emekçisi. Milletvekili 
adayları içinde de büyük patron. tüccar, ağa veya on
ların hısımları, adamlan yok. Öbür partilerde ise sade
ce bunlar var ve de bir iki sendika ağası. He;, biri on
binlerce lira ödeyerek o partilerin adayları olabildiler. 
Milletvekili adaylığı bir ticaret oldu. 

Bir an için ciişünmek gerek: Patronların, tüccarla· 
rın, ağaların, zenginlerin veya onların yakınlarının, 
adamlarının içinde yer aldığı, milletvekili oldukları 
paniler, neler vaad ederlerse etsinler, gerçekten işçi. 
nin, köylünün, emekçinin; dar gelirlinin ve yoksulun 
hak ve çıkarlarından yana işler yapabilirler mi, onlar
dan yana bir politika izleyebilirler mi? Hiç insan ken· 
di bindiği dalı keser mi? 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI 
M ECLISE GI RECEKTIR 

5 Haziran'da seçim var. Bu seçimde Türkiye Işçi 
Partisi mutlaka Millet Meclisi'ne girecektir. Işçilerin, 
köylülerin, emekçilerin, sosyalistlerin, ilericilerin ve 
gerçekten demokrasi yanlısı olanlann oylan, Türkiye 

Işçi Panisi'ne Meclis'in kapılannı açacaktır. 
Türkiye Işçi Partisi henüz iktica .. adııy değildir. 

Ama bundan ötürü "oyum boşa gitmesin", "oylar � 
lünmesin" diye düşünüp başka bir paniye oy vermek 
temelden yanlış olur. Böyle yanlış bir diŞÜllce ve dov
ranışı yayma propagandası yapılıyor. Oysa, seçimler 
kendi başına bir çözüm değildir. Diiiiiim noktısı, !e
çim sonucunda işçi, emekçi halk kitlelerinin Meclis'te 
gerçekten temsil edilip edilmemesidir. Meclis'te iKi, 
köylü, emekçi kitleler; ilerici, yurtsever, demokntik 
güçler işçi sınıfının Nğımsız partisi aracılığıyla temsil 
olunmazlana; sermaye sınrf1arının çeşitli pırtileri kar
şısına işçi, emekçi sınıf ve tölbakalann partisi dikil· 
mezse, Meclis çalışmaları sermaye partilerinin karşı
lıklı çekişmelerine ve paurlıklanna terk edilmiş olur. 
Ve sennaye partileri seçimden önce yaptıklan vudle
ri kolayca unutma, �YSakliıma yol�� gırerler. Bu du
rumu önleyebilmek, olu�cak iktidarı ve muhalefeti, 
demokratik ö7gii"lükler, tam bağımsızlık, i şç i  ve 
emekçi kitlelerin ı.ik ve çıkartan doğrultusundo etki
leyebilmek, o partiler üzerinde demokratik to�umsal 
muhalefetin tutarlı, sebatlı, cesw mücadelesini, baskı
sını duyurabilmek için Türkiye Işçi Partisi Millet Mec· 
lisi'ne girmelidir ve girecektir. Tii"kiye Işçi Partisi, 
burjuva partilerinin büyük sermayeden yana, emekçi 
halk kitlelerine karşı izledikleri politikayı, önerdikleri 
ve giriştikleri işleri; emperyalizme, ya�nCl sermayeye 
çokuluslu şirketlere verdikleri tavizleri gözler önüne 
sergilemek için Meclis'e girecektir. Tirkiye Işçi Partisi 
işçiler, köylüler, tüm kol ve kafa emekçileri yararına 
öneriler, kanun teklifleri getirmek ve bunun niieade· 
lesini vermek için 'Meclis'e girecektir. Türkiye lıçi 
Partisi, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm m�delesi
ni parlamento içinde de sürdürmek ve böylece MÜca
deleyi bu yanıyla da güçlendirmek için Medis'e gire
cektir. 

Işçiler, köylüler, emekçiler! Yurtseverler, ilerki
ler, demokratlar! 

Türkiye Işçi Partisi'nin Meclis'e girmesinin anla· 
mı ve önemi budur. Sözüm sizleredir. Oylarınızı bu 
anlayış, bu bilinç içinde vereceğinize inanıyorum. Bu 
günler karanlık görünse de aydınlık yarınların meşa:e
sini içinde taşıyor. Bu meşale, yannları aydınlatacak 
olan güç, sizlersiniz. 

Selam hepinize! Çark Başak'a selam! 
Selam dünyanın ye Türkiye'nin aydınlık gelecej:ine 



GİRESUN ______________ _ 

SüT VE TEREYAG ____ _ 

FABRiKASı İŞÇİLERiNE---,---_ 

OYNANAN OYUN ____ _ 

Giresun'da Süt ve Tereya�ı fabrikası 
açıldı. Inşaatın ve montajın bitiminden 
uzunca bir &ire sonra deneme çalışmala
rına başlandı. 

Fabrika işletmeye açıldıktan sonra 
her yerde görülen sorunlar burda da ken
disini gösterdi. 

Bu fabrika Gıda Tanrn ve Hayvancı
lık Bakanlıgına bagh. MC ortaklanndan 
MSP'ye verilen bu bakanlıgm başında 
Korkut özal var. Tüm sorunlar zincirle
me birbirine ba�lı. 

Fabrikaya müdür olarak Orhan Kük· 
rekol adında bir ziraat yüksek mühendisi 
atandı ve ilk iş olarak fabrikada boş bu
lunan işçi kadrolarını doldurarak bir an 
önce üretime geçebilmek için işçi alum· 
na başladı. 

Ilk alınan işçiler 12 kişilik bir grup. 
Bu 12 işçi ellerinde bir pusula ile geli· 
yorlar. Pusulada bu kişilerin işe alınıp, 
gerekli protorol ya,pılarak bakanlı�a der· 
hal bilgi verilmesi isteniyor. Müdür bu 
12 kişiyi Işe alıyor. 

Ankara'da bu işleri yürüten bir Gire
sun'lu oldugu söyleniyor. Bu fabrikayla 
ilgili bütün işler onun eliyle ve dogrudan 
Bakanlık ve Genel Müdürlükçe yürütülü
yor. 

Eksik bulunan kadroyu tamamlamak 
için müdür imtihanla işçi alma yetkisini 
kullanıyor. Iş ve Işçi Bulma Kurumu ka
nalıyla imtihan açarak başarı gösteren 
14 kişiyi işe alıyor. 

Işte asıl olaylar bundan sonra başlı
yor. Genel Müdürtük telgraOa bu işçileri 
derhal işten atmasını ve tüm işçileri ken· 
dilerinin göndereeegini bildiriyor. Müdür 
karannda ısrar edip işçileri atamayaca· 
gmı, kanunwz birşey yapmadıgmı söy-

ıüyor. 
Kararında direnen Müdür başka bir 

ile atanıyor. 
Müdür seçimlerin yaklaşmasını göz· 

önüne alarak karar kendisine tebııg edil
meden önce 45 gün rapor alıyor. 

Fabrikanın lojmanında oturan Müdür 
son alman 14 kişiyle ilişkiyi kesmiyar. 
Hiç bir tutanak veya belge imzalamama· 
lannı söylüyor. Çünkü bu arada Müdür 
yetkisj verilen bir muhasebeci atanmış· 
tır. 

Genel Müdürlük bu olaylan yerinde 
inceletmek üzere iki J1'ijfettiş gönderiyor. 

Müdür yetkisi ile atanan muhasebeci 
Mustafa Demirbaş ve iki rriifettiş görev· 
leri gereği işçilere baskı yapmaya başlı· 
yorlar. 

M EVLOT BEYEFENDIYE 
SAYGıLARLA ... 

Sosyal Güvenlik Bakanı MahiI Ablum' 
un sosyal güvenlik sorunlarına ilginç bir 
yakJaşınıl var. Bakaiı.h�ma bağlı Sosyal 
Sigortalar Kurumu'nda yaptıklan bellek· 
lerde. Neden olduğu kanşıklık henüz 
çözülmüş de�i1. Bir çok SSK emekçisi· 
nin iş güvenligini kendine göre toplu bir 
bçimde çözdügünü düşünebilir. 

Bu arada teker teker başkalannm da 
"iş güvenligi" konusunda elinden geldi
ğince bir şeyler yapıyor. Adalet Partisj 
eski Ankara LI Başkanı Mevlüt Hamza
o�lu'na hem de Bakanlıgmın sayllı bir 
yazısı ile verdigi tekrnil bu konudaki be· 

Bu arada bir gece duvarlara MSP slo
ganları yazdınyorlar. Gece bekçisi S1O
ganlan yazanlan görüp kovalıyor, ama 
tanıyamıyor. Bunun üZerine işbilir mü· 
(ettişler ve Mustafa Demirbaş polis çağı. 
rıyor. 

Gece bekçisi karakola götürülerek dö
vü1üyor. Baskı ve tehditle son giren iki 
kişinin adını söyletiyorlar. Kendisiyle 
görüştüğümüz bekçi de son giren işçiler
den. Yazı yazanlan tanıyamadığını, olay 
yerinden kaçtıklannı, fabrika içine arka 
taranardan gizlice girebileceklerini söy· 
ıüyor. Bunun üzerine lojmanda oturan 
Müdür durumu savcılığa ve valiye bildiri
yor. Vali olaya el koyarak bu 14 kişiye 
işlerine devam etmelerini söylüyor. 

Olay şimdi bu çizgide seyrediyor. Ni-

cerilerini kanıtlıyor. "Mevlüt Beyefendi" 
nin Ablurn'a bir eczac! hanun için yap
tı�ı işe alınma başvurusunun gere�j hem 
de seçim devresine rastlatılacak bir bi
çimde yerine getirilmiş, SSK Edremit 
Hastanesine tayini gerçekleştirilmiş. 
SSK 'da daha önce yaptıklan yetmiyor· 
muş gibi şim di de Kurum'un partizan 
kadrolarea doldurulmasını sağlıyor .. 

Bir bakanlık makammın iş ve işçi 
bulma kurumu gibi kullanılmasına iliş
kin örnekleri YURUYUŞ olanak çık· 
tıkça okuyueulanna iletiyor. Burada gö
rülen mektubun bundan öte bir özelliei 
de var: Türkçesi. Anlaşılan Ablum sek
reterlerini de işe alırken SSK için göster
diği özenden fazlasını göstenniyor. 

sanın dördünden beri para almayan bu 
işçiler işlerine devam ediyorlar. tık mü· 
dürlerinin verdi� görevi yapaıak sekiz 
saati tamamlıyorlar. 

Müdür yetkisi verilen muhasebeci 
Mustafa Demirbaş pan. çekme ve yattro 
ma yetkisi de oldu�u halde maaşlan 
ödememekte ısrar ediyor. 

Ayrıca, atılması istenen bu 14 işçinin 
yerine Genel Müdüılükçe işe alınmalan 
için ellerinde yazı bulunan işçiler gel
mekte, Şimdilik bir kişinin bu şekilde 
işe ahndı�ı önceden işe alınanlarea söy· 
leniyor. 

Durum açıklık kazanmcaya kadar ya· 
sal haklannı kullanmakta kararlı olan 14 
işçiyi tüm Giresun emekçileri ve TİP 
destekliyor. 
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TöB-DER'in Tarsus Şubesi seçimlerini 
demokrasi için birlik grubu kazandı 

14 Mayıs 1977 tarihinde olağan kongresi yapılan TÖB·DER Tarsus Şu. 
besi seçimlerine, kitle örgütlerine değişik açılardan yaklaşan dört ayrı grup 
kat ıldıla r. Bunlar, yöoetimde bulunan "(}emokr.ıtik Merkeziyetçiler" ile sıra· 
sıyla "Demokrasi için Birlik Grubu", "Halkçı Eğitimciler" ve Yurtsever Dev· 
rimci Öğretmenler" gruplanydı . 

Seçim öncesi Demokrasi Için Birlik Grubu dışındaki tüm gruplar, sü
rekli ilkesiz birlik arayışı içerisinde çalışmalannı sürdürniişlcrdi. Özellikle ilk
okul ve köy okulları öğretmenleri içinde büyük bir etkinliği sahip olan DE
MOKRASI I ç iN B i R L i K  GRUBU'na, diğer gruplar koro halinde saldırırken, 
bir yandan da gücünü küçümseyerek tabanı yanıltmaya çalışıyorlardı. Bunun 
nedeni, Demokrasi iç in  Birlik Grubunun i lkesiz olarak hiçbir inifaka yanaş
mak istememesiydi. 

Yönetimi elinde bulunduran Demokra t i k  Merkcziyetçiler, yönetimi cl· 
lerinden kaçırma ma k  ve öıellikle de Demokrasi i çin Birlik Grubunun yöne· 
time gelmesini önlemek için, Halkçı Eg itimdierle sürekli ittifak aradılar. it
tifakı sağlayihlmek için de gerici ödiinler vermeye bile çoğu kcı raıı oldular. 
Bu seçimler sırasındd götc çarpan ilginç bir gclişme de, tüm grupların, daha 
çok d.ı Demukrat ik Merke/iycıçilerin, Demokrasi i çin Birli\<. Grubuna karşı 
"Bu gruhu TiP'lilcr yönetiyor" diyerek iil.ünde bir sosYdliım dilşrndnlığı ge
lişt irmclcriydi. 

Tümüyle politiLc olmamış tdbdnın gerici koşull.ınmdlarıyla ittifak ede· 
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rek yönetime gelmeyi dÜJleyen sosyalizm kalpu.nlannın bu çobalan da 

boşa çıkırı\dı. Çiiıkü Demokrasi Için Birlik Grubu mücadelenin sıradan bl. 

yönetime gel me mücadelesi olrradığını, basit hesaplarla ve �yak oyunUn� 

kitle örgütleri içerisinde uzun süre ya�am bulmanın olanaksız olduju .... bili· 

yordu ve bunu daha seç imlerden çok öncesinde yaptığı çalışmılırda talnnı

na göstermişt i. 
Seçimlere gelindiği nde diğerleri için olck.ıkça şaışınfcı olm sonuçbır, 

Demokrasi Için Birlik Grubu için hiç de şaşırtıcı değildi. Oahiı divan seçimle

rinde diğer grupların toplam oyları kadar oy alarak divana oturmu,tu. Bu du

rumu öLülmeyenıeyenler hemen divana güvensizlik önergesi verdilerse de, oy

lamada önergeyi verenler bile parmak kaldırmak yürekliliğini gösteremediler. 

Seçimlere geçildiğinde ise durum daha da nerleşt i . Geçerli 291 aydan 1 16' 

sını alan Demokrasi Için Birlik Grubu liste olarak yönetime geldi. Onceki yö

netimi elinde bulunduran Demokratik Merkez iyetçiler 94 oy alarak seçimleri 

kaybettiler. I l kt'siz ve tutarsız tavırları ile dikkatleri çeken \it " anahtar bizde

dir" diyen Halkçı Eğitimciler ise, maocuların seçimlerinden çekilip kendil� 

rini r desteklemelerine t kal1ln 81 oy alabi idiler. 

Bu seç imlerin ortaya koyduğu gerçek şuydu: Yaşamın tüm alanlannda 

olduAu --gibi, demokratik kitle örgütlerinde de utkunun yolu ka�rlı, inand.-.Cf 

ve tutarlı çalışmalardan geçmektedir. Bu çahşmaları gerçeklqtirecek oIa�r 

da sosyalistlerden başkası değildir. 



BUHSA ıŞÇiLERININ KARŞıSıNDA öYLE BIR VALI VAR KI ... 

Türk-Metal geli�ernediyse suç Kııra .. ,h
oğlu'nun değil. O elinden geleni yaptı .. 
yapmaya da devam ediyor. 

GöREV A Ş Kı 

Şimdi seçim zamanı. Vali Karasarlı· 
oğlu gene "görevini" yerine getirmenin 
telaşı içinde. Ama bu kez baltayı taşa 
vurdu. Olay şöyle: Bursa fabrikalannda
ki yetki anlaşmazlağının açık irade beya
nıyla çözümlenmesi .kararıyla ilgili ola
rak Türkiye Işçi Partisi "Bursa Işçileri 
Faşist Türk-Metal'e Geçit Vermeyecek" 
başlıklı bir bildiri bastırdı ve dağıtmaya 
başladı. TOFAŞ fabrikası önünde bildiri 
:tağıtan Parti üyelerine uzatmalı jandar. 
ma çavuşu Hüseyin Yılmaz ve onun ko· 
mutasındaki erler engel oldular. Bildiri
nin dağıtılmasının Seçim Yasası'nın 5 7. 
maddesi gereğince suç olmadığı kendisi
ne hatırlatıldığı halde çavuş "Validen 
emir aldım, dağıttırmam" dedi. 

BURSA VALiSiNiN 

Bunun üzerine Parti Başkanlık Kuru
bJ üyesi ve Bursa Milletvekili Adayı Ya· 
roz ünal, valiye telefon ederek bu yasa· 
jışı uygulamanın durdurulmasını ve bil· 
diri dağıtımına engel olunmamasını iste· 
di. Vali Karasarlıoğlu, bildirinin siyasal 
içerikli olmadığını ve bu yüzden de da
dığıtılamayacağını söyledi. Valinin bu 
konuda karar vermeye yetkili olmadığı 
gerekçesiyle 1 .  Mer�ez Ilçe Seçim Kuru
lu'na başvuran TIp Iı Başkanı Osman 
Özdemir'in dilekçesi bu kurul tarafın
dan incelenmeden AP ve MHP'li üyelerin 
imzasıyla valinin gerekçesine uygun bir 
karar verildi. SON MACERALARı Bu durum karşı�nda Parti, bir taraf· 
tan lı Seçim Kuruluna başvurarak 1 .  
Merkez I ı ç e  Seçim Kurulu'nun karannuı 
kaldırılmasını istedi, diğer taraftan da 
Seçim Yasası'na aykırı tutum ve davra
nışian yüzünden Vali Karasa"ıoığlu ve 
Çavuş Yılmaz aleyhinde dava açtı. 

Türkiye Işçi Partisi'nin Bursa'da hızla 
ör»itlenmesi ve özellikle fabrika işçileri 
arasında etkinlik ve saygınlık kazanması, 
egemen sınıflan ve onların maşasa duru
munda olanları tedirgin ediyor. Pani'"i" 
çeşitli eylemlerinin önlenmeye çalışıl
ması, üye ve sempatizanlarına ağır baskı
lar uygulanması bu tedirginliğin açık ka
nıtları. 

U YDURMA GEREKÇELER 

Geçtiğimiz hafta içinde meydana ge
len olaylar çeşitli yönleriyle bu baskı gi
rişimlerini sergiliyor. Parti üyelerinden 
Orhan Okumuş'un uydurma bir gerek
çeyle tutuklanması, baskı örneklerinden 
yalnız bir tanesi. Bursa liselerinden biri
nin önünde çıkan bir öğrenci olayından 
hemen sonra iki fa,şist komando savcılı
ğa başvurarak Orhan Okumuş'un olay 
sırasında silah çektiğini söylüyorlar. Sav
cının tutuklama istemi Asliye Ceza Mah
kemesi tarafından geri çevriHyor. Bunun 

üzerine Savcı, Ağır Ceza Mahkemesin
den bir tutuklama emri çııkartrnayı ba
şarıyor. Olay meydana geldiği sırada Or
han Okumuş, Parti merkezinde görevli 
olduğu ve bunu kanıtlayacak verilere sa
hip olduğu halde yakalanıp cezaevine 
kapatılıyor. Tutuklama kararına ka rşı  
Tip Merkez Yönetim Kurulu Oyesi ve 
Eskişehir ii Başkanı Avukat Vedat Ba
ranoğlu'nun en yakın il olan Bilecik 
Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz 
dergimiz baskıya girerken henüz sonuç
lanmamıştı. 

BIR VALI TANıYALıM 

Öğrenci hareketinde lider olarak tanı
nan bir kişi olan Orhan Okumuş'a karşı 
girişilen bu baskı, eylemlerini işçi ve 
emekçi smrfların siyasal örgütünefe sür
dürenlere karşı burjuvazinin ne kadar 
duyarlı olduğunu gösteriyor. 

Baskılara bir diğer örnek ise Mudan
ya'da afiş yapıştıran ", bildiri dağıtan 

Anayasa �ahkemesinin kararı 20 Nisan 1977 Tarih ve I5�15 Sayılı Resmı Ga��ede IUm gc.-re�ince tercihli oyun Diyarbakır'da . ... kı�ıye verileceti hükmüne vanımıııır. 
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N O T .  

Pani üyelerinin yasalara aykırı bir bi
çimde gözaltına alınması ve işkence edil
mesi. Aralarında Bursa iı Başkanı Os
man Özdemir1n de bulunduğu bir grup· 
Parti üyesine işkence yapan Mudanya 
Emniyet Amiri ve polisler mahkemeye 
verildiler. Bu konudaki dava henüz .50-
nuçlanmadı. 

Bursa'nın bir de valisi var. Adı Meh· 
met Karasarlıoğlu. Diyarbakır olayla"n
dan "yüzünün akıyla" çıktığı için ödül
fendirilerek Bursa'ya atanmış. Atandı· 
ğından bu yana da bir vali gibi değil bir 
MC militanı gibi çalışıyor. DISK'in 16 
Eylül direnişi sırasında fabrika fabrika 
dolaşarak işçileri yıldırmaya ve direniş
ten vazgeçirmeye çalıştı. Kendisine kar
şı çıkan işçi ve sendika temsilcilerini ön· 
ce gözaltına aldırıp sonra da işten attırdı. 
Polisi, jandarmayı seferber edip işçileri 
ve Maden-Iş sendikasını ağır bir baskı al
tına almaya çalıştı. Türkiye Işçi Partisi 
yöneticileri ve üyeleri üzerinde polis bas
kısı yoğunlaştırıldı. Bursa'da MHP ve 

HESAP VERECEKLER 

lı Seçim Kurulu'nun oybirliği ile al
dığı karar Vali Kasarlıoğlu'oun yasa dışı 
davranışını belgeledi. Karar göre TIp bil
dirisi siyasal propaganda niteliği taşıdığı 
için dağftımına engel olunarnaz ve engel
leme girişimleri Seçim Yasası'nın 5 7. 
maddesine aykırı wşer. Karann bir kop
yası da "bilgi için" Karasarlıoğlu'na 
gönderildi. ii Seçim Kurulu'nun bu ka
rarı, vali aleyhine açılan davada, doğal 
olarak, valiyi suçlayıcı birnitelik taşıyor. 

Bu konuda son olarak söylenecek şey 
şu: Tüm MC sorumlulurı gibi Bursa Vali
si Mehmet Kıırasarhoğlu'na da esenlikler 
ve sağlık diliyoruz, çünkü hesap .. recek
ler. 

TERCIH LI OYLARIN NASIL KULLANILACACINA 
KIM KARAR VERIYOR? 

Burjuva politikasının ilginç yanları vardır. Burjuva politikacıları da kafa
larını ilginç bir biçimde çalıştırırlar. Akıllarına olmadık şeyler gelir. Başarılı 
olabilmek için bu olmadık "şeyttlerden yarartanırlar. 

Diyarbakır'daki önseçim son�çları bazı CHP'li adayları memnun etme
di. Bu adaylar şanslarını tercihli oyla zorlamaya karar vermışler. Bunun için 
de akıllarına ilginç bir yöntem gelmiş. Bir bildiri basmışlar. Bildiride tercihli 
oyların listeoin son dört ismi için kullanılması isteniyor. Ama seçmeni bunun 
için ikna yöntemi çok ilginç. Aynı bildiride belirtildiğine göre, tercihli oyla· 
rıo bu şekilde kullanılmasına Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Anayasa Mah
kemesi'nin bu kararı üstelik 20 Nisan günlü ve LS 915 sayılı Resmi Gazete'de 
de yer almış. 

Burjuva panilerinin ayak oyunları her zaman için geçer akçe. CHP Di
yarbakır adaylarından bir bölümü şanslarını bu ayak oyunları ile zorlamaya 
karar vermişler. Hepsi bu. 
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DONYADA YOROYOŞ  .................................................... ... 
ısrail 'de seçimler SAöA KAYAN iŞÇi 

PARTiSi AŞIRI SAölN 
iKTiDARıNı HAZıRLADı 

ısrail'de genel seçimler yapddı. Yakın 
Dolu'daki bunalunın merkezinde bulu
nan bu ülkede yapılan seçimler bütün 
dünyaca merakla izlenmekleydi. ısrail' 
deki seçimler satcı Ukud Partisinin ke· 
sin zaferiyle 9Onuçlandl. Likud'un bu 
zaferiyle ısrail Işçi Partisi'nin 29 yıllık 
iktidarı da noktalanmış oluyordu. Isra· 
ıı'deki gelişmeleri dikkatle izleyenler 
için seçimlerin sonucunda şaŞırtcl bir 
yan yok. Çünkü sa�ın zaferi adun adun 
hazırlandı ıSrail'de. 

ısrail devleti kuruJduRundan bu yana 
iktidannı sürdümıiiş olan Işçi Partisi 'nde 
özellikle son zamanlarda görülen deel
şiklikJer bu partinin seçimlerden yenik 
çıkmasında başhca etken oldu. Daha 
Işçi Partisi'nin kongresinin yapddı�ı 
günlerde gÖZlemciler Likud'un zaferinin 
gittikçe yaklaştılını belirtiyorlardı. 
Çünkü parti çindeki "liberal" kanadın 
temsilcisi olarak tanınan eski başbakan 
!Zak Rabin ancak çok az bir oy farkıyla 
parti başkanlılına seçilebilmiştL Ne var 
ki, parti içindeki bunalım SÜrmekteydi. 
önemli düzeyde birçok parti yetkilisi 
çeşitli yolsuzluklara adlan kanştı�ı için 
ko�uşturm.ya u�ddar. Emperyalist. 
siyonist ittifakının İsrail toplumunu Içi
ne düşürdü� bunalun gittikçe genişı .. 
mekte ve yaygınlık kwnmaktaydL Ni· 
hayet, başbakan liak Rabin ve karısının 
d. adlan bir yol",z1u�a kanştı. Başba· 
kan ve İşçi Partisi lideri suçunu itiraf 
ediyor ve parti başkanheı ye başbakan. 
hk görevinden çekiliyordu. Daha sonra 
yaptlan seçimlerde lzak Rabin'e vaıis 
olarak sil ka .. dm lideri oldulu bilinen 
Simon Perez getirildl Simon Perez gerek 
ülkenin iç sorunlan konusundaki ege
men sınıflardan yana tavn, gerekse de 
dış politikadaki uzlaşmaz ve emperyalist 
çıkarian dolndlusundaki tutumu ile 
ısrail'deki genış emekçi yı�ınlannda 
partisine karşı uyanan hoşnutsuzluk ve 
güveDSizll�i bir kat daha artırıyordu. 

Işçi Partisi 29 ydhk iktidan boyunca 
hep egemen sınıflar ve emperyatizm için 
çalıştı. 1967 savaşından Sonra meydana 
gelen ekonomik patlamadan varlıklı SI
ıu.Oar yararlandınldı. Son yıllarda ise da· 
yanılmaz bir hal alan ekonomik bunah-

mm tüm yükü İsrail'U işçi ve emekçi kit
lelerin sırtına yüklendi. Resmi endekslere 
göre Iüketim mah fiyatlanndaki artış. ge
çen yd % 38'i buluyordu. Aynca ısrail 
ulusal ürününün % 40'1 askeri harcama la
ra aynlmış durumda. İsrail bu ora0ı8 
dünya ilkeleri aıasmda silahlanma yan
şında birinci sarayı alıyor. Ancak bu bü
yük silahlanmanın gerçekleştirilebümesi 
için salhk eeitim ve benzeri sektörterin 
bütçedeki paylannda kısıntı yapddı. Ya· 
pılan bu lusıntı sonunda zarar gören yi
ne tüm emekçiler oldu. 

Işçi Partisi bir yandan Yakın D�u' 
daki bunaJımın adil bir banşla sonuç
Ianmaması için elinden geleni esirgemez
ken öte yandan, sosyal demokrat görü
nümüyle kitleleri oyalamaya devam edi
yordu. Nitekim uluslararası sosyal de
mokrat hareketin ünlü liderleri ışçi Par
tisi kongresinde bazır bulundular. Ancak 
ısrail'deki bu "sosyal demokrat" hare· 
ket gerçekte siyonlzndn ta kendisiydi. 

Işçi Partisi yetkilileri seçimlerde ba· 
şan saalayabilmeyi sennaye smıflan ve 
emperyalizmin gözüne girerek gerçek
leştirebüecekleri hillyasına kapdddar. 
Bunun için seçim kampanyası şoven sa
vaş çı�hklan içinde geçti .. Yakın Do�u' 
da soruna harışçı yoldan çözümler aran
d�ı bir sırada· İşçi Partisi, artık haksız 
bir savaşta piyon olarak kullanılmaktan 
bıkınış olan İsrail'li emekçilere "Arap 
tehlikesinden" korumak için silahlanına
nın artınlacaeı nakaratmı yineliyordu. 
Ancak sosyal demokrat maskeli savaş 
luşkırtıcıhemm meyvalarını aşın saecı 
Likud cephesi topladı. 

Seçimler sonucunda Likud tek başı· 
na iktidar olacak sandalye sayısına ula
şamadı. Ama ıSrail'de gerici bir koaJis-

yonun yolu IÇıldL Çünkü Ukud'la 
birlikte oylannı artıran ve ülkenin üçün
cü büyük politik örgütü durumuna ge· 
len Deeişiklik Için Demokratik Hare· 
ket, Likud'la koalisyon kurmaya hazır 
oldu�unu açıkladı. 

ısrail'in yenı başbakan adayı Mena· 
hem Begin siyonist-emperyalist iltifakı
nın denenmiş ve güvenilir adamı. ısrail 
devletinin kuruluşundan önce birçok 
siyonist örgütün yeraltı çalışmalannda 
etkin rol oynamış. 91 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan Kudüs'teki King Davit ot.e
linin dinamiUenmesi, 250 Arap köylü
sünün canlannı yitirdiei Der Yasin köyü 
katliamının mimarlanndan. Menahem 
Begin'in İsrail'de emekçi sınınara karşı 
baskıcı bir politika uygulayacaeı şimdi
den biliniyor. Ancak dış politi ka ve 
özellikle de Yakın Doeu bunalum ko
nusunda daha katı ve bunalımı körük
leyici bir politika izleyece�i daha şim· 

diden resmi olarak başbakan olmadan 
yaptı�ı açıklamalarla ortaya çıktı. 

Menahem Begln d�iI Filistin halkı· 
nm haklı toprak ta1eplerini gözönünde 
bulundurmak, Filistin halkuun varlıAıru 
bile kabul etmiyor. Isıail'in Batı Şeria' 
daki işgal etti�i topraklardan çekilmesi 
konusunda sorulan bir soruya veıditi 
yanıtta bunun söz konusu olmadı�ıru, 
"bu topraklann �da milletine vadedil· 
miş" olduRun·u din kitaplanndan örnek
ler vererek anlattı. Begin daha sonra da 
"dini biilün" bir politikacı olan Carter' 
ın kendisini anlay�ını umdulunu be
lirtti. Dış politika konusundaki marifet
lerini birer ikişer ortaya dökmeye baş. 
Iaınış olan Carter'ın Begln'l anlayıp an· 
Iamayaca�ı yakında ortaya çıkacak. 

Begin'in seçim zaferinden sonra bü
tün dünya ilerici kamuoyu, İsıail-Anp 
sorununun çözümünün daha da açmaza 
süriiJdenebileceRini belirttiler. Ancak Fi· 
listin Kurtuluş örgülü'riin de katılacalı 
Cenevte görüşmeleri için verilen ıD.ica
dele kesintisiz süniiıülecek. Dünyadaki 
tüm anti-emperyalist ve ilericiler bu mü
cadeleyi süniiıürken IsraU'deki ilericü .. 
rin artan deste�inden yararıanacaklar. 

ısrail emekçileri arasındaki bilinçlen
me Banş ve Eşitlik Için Demokratik 
Cephe'nin seçim ba.şansının başlıca ne
deni. Bu cephenin başıru İsrail Komünist 
Partisi (Rakah) çekiyor. Seçim sonunda 
Rakah Partısı Partamento'da altı sanda!· 
ye elde etti. ısrail'U !üm sosyaUıt, de
mokrat ve üeridlerln bu başaruı, sosyal 
demokrasinin egemen sırunula bütünleş
ti�i ve gericililin iktidar adayı oldulu 
bir ortamda ısrail'de demokrasi ve Yı· 
kın D�u'daki banş açısından önem ta· 
şıyor. 

Gromiko ve Vanee Cenevre'de silahsızlanma 

sorunIarım "örüştüler 
Daha önce Vladivostok'ta yapılan Stratejik Silahların Slnır1andınlmasl 

Andıaşmasının ışığında ikinci bir andıaşma imzalanabilmesi için SSCB ve 
ABD Dışişleri Bakanları Cenevre'de yeniden bir araya geldiler. Gromiko ile 
Vance arasında yapılan görüşmede bu andlaşmanın gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli hazırlık çalışmalarının durumu aynnulı biçimde ele alındı. 

Görüşmeler sonunda yayınlanan ortlk bildiride, Cenevre görüşmelerinin 
yararh olduğu, daha sonra yapılacak gÖlÜşmeleri kolaylaştıracak balı «tık 
çerçevelerin saptandığı bildirildi. Ayrıca daha önce üzerinde uzlaşma olmayan 
bazı konularda tarafların gÖlÜşleri arasında yakınlaşma .. ğlandı. Stratejik si· 
lahlann sınırlandınlml� konusunda birinci geçici anlaşmanın yerini alabilecek 
yeni andıaşmanın bir an evvel imzalanabilmesi için henüz kesin biçimde uzlaş
mazJık yanıtan konuların ele alınacağı görüşmelerin yapılması gereği üzerinde 
duruldu. 

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Cynıs Vance'ın geçtiğimiz Mart ayında 
Moskova'yı ziyareti sırasında vanlan anlaşma uyannca SSCB ve ABD heyetleri 
genel silahsızlanma konularında da görüşmeler yaptılar. 

Bu görüşmelerde yeni tür ve sistematik kitlesel imha silahlarının yapım 
ve üretiminin yasaklanmaSlYIa ilgili sorunlar ele alındı. Görüşülen konular ara
sında radyolojik silahların yasaklanması ile ilgili imzalanması düşünülen and
laşmanın hazırlık çalışmaları da vardı. 

Silahsızlanma Komitesi'nin girişimleriyle kimyasal silahların tam ve et
. kin biçimde yasaklanabilmesini sağlamak için, tehlikeli ve öld.irilcü kimyasal 
maddelerin birer savaş aracı olmaktan çıkarılması konusunda uluslararası bir 
konvansiyon hazırlanması sorunlarının görilşi.ilmesi sürdürilıcli. Bu konuda Ce
nevre'deki gölÜşmeler 1974 yılında yüksek düzeyde varılan anlaşmalar temeli 
üzerinde yapıldı ve Ağustos 1976 ve Nisan 1977'de Cenevre'de yapılan gölÜş· 
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melerin bir devamı oldu. 
Silahsızlanma konusunda Cenevre'de son olarak yapılan görüşmeler 

böylece bütün clinyada yumuşama havasına yaygınlık kazandırılması yolunda 
yeni bir adım oluyordu. 

• 



ETYOPYA DA İLERi ADIMLAR 
Etyopya, çok uzun bir süre Habeşis

tan lmparatorluau adını taşıdı. Dieer 
Afrika ülkelerinden farklı olarak Hab .. 
şlstan uzun süre batılı sömürgecilerin sal
dınlanndan kendini koruyabiidi. Ancak 
sonunda ıtalya'daki faşizm n. Dünya 
Savaşı öncesinde buraya da el uzattı. 
Habeşistan'm esa.retl uzun sürmedi. An
cak faşizmin boyunduruRundan kurtul· 
makla Etyopya halkının çileleri sona er
memişti. Aslanlar Aslanı Haile Selasiye 
kendi iktidannı sürdürebilme uA:runa Et· 
yopya halkını perişan eden (eodal üre
tim ilişkilerini koruyordu. ' Ne var ki 
Etyopya halkında (eodal düzene karşı 
hoşnutsuzluk başlamıştı. Sonunda ileri· 
ci subaylann başını çektlei bir hareket 
Selasiye 'yi tahttan indirdi. Gerici' güçler 
bu devrimci hareketi yenilgiye uRrata
bilmek için çeşitli yöntemleri denedi· 
ler. Zaman zaman başaniı oldular. Fa· 
kat devrimi gerçekleştiren güçler halkla 
sıkı ilişkiler kunnaya başlayınca gerici 
güçlerin komplolan boşa çıkanlmaya 
başladı. Bugün Etyopya Afrika kıtası· 
nın de.rimci doerultudaki ülkelerinden 
biri. 

Etyopya geçici Askeri Idari Konsey 
taıafından yöqetiUyor. Bu konseyin baş· 
kanı Menglst.u Haile Mariam. Geçti�miz 
Şubat ayında devrime yöneltilen son 

saldııılardan sonra Askeri Komite devri· 
mi savunmak: üzere halkı silanlanduma 
karan aldı. Devrim kendini savunma du· 
rumundan saldınya geçiyordu. Ulkede 
bir karşı devrim komplosu hazırlayanla· 
nn hevesleri kursak.lannda kaldı. Işçi Si' 
nı[ı devrime ihanete kalkışanlara haket· 
tikleri ders! .eriyordu. 

Etyopya'da son olarak gerçekleştiri· 
len toplumsal ve ekonomik dönüşümler 
ülke emekçileri tarafından korunuyor. 
Etyopya'daki bankalar, sigorta şirketle· 
ri, büyük sınai lşleımeler \arsal bölgeler 
.e kentlerdekl topraklar mlJlileştirildi. 
Emekçilerin yaşam koşullan, saehk .e 
�itim hizmetleri Iyileştirildi. Yedi mil· 
yon köylü birliklerde toplanaıak kendi 
işlerini kendilerl yönetiyorlar. Birçok 
yerde başlangıçta bırer idari kuruluş du· 

rumunda olan birlikler üretim koopera
tifi haline geldiler. Son Çalışma Yasası 
herkese çalışma hakkı, ücretli izin, sos
yal güvenlik , 8 saatlik Işgünü gibi bazı 
temelli ilkelere liim ülkede geçerlilik ka· 
undmyordu. 

1976 yılının 21 Nisanında o sırada 
Askeri Konsey'in başkan yardımcısı o
lan Haile Mariam yaptılı bir radyo-tele
vizyon konuşmasıyla Etyopya halkına 
seslenmişti. Mariam bu konuşmasında 
yeni rejimin Ulusal Demokratik Devrim 
Programını açıklıyordu. Bu programın 
temel hedefi, Etyopya halkının feoda· 
lizm ve emperyalizmin boyundurugun
dan ku�nlıp, ülkeniıı sosyalizme dolru 
ilerlemesi için gerekli koşullann hazır· 
lanması olarak belirleniyordu. Mariam' 
ın yaptlAı açıklamada daha sonra, prog. 
ram uyannca Etyopya'da köylülükle ya· 
kın ittifak içindeki işçi sımfı tarafından 
bir demokratik halk cumhuriyeti kurul.
caeı vurgulanıyordu. Devrimin öncülü· 
günü sosyalist ideolojiye baelı işçi sını!ı 
partisi yapacaktı. Bu yolda halk kitlele· 
rini örgütlernek, onlan egtimek ve bilim
sel sosyalist Ideolojinin propagandasını 
yapmak: üzere geçici bir büro da kuruldu. 

Ancak egemen sınıflar ülkeyi devrimci 
yolundan çevinne girişimlerine bu açık
lamanın hemen ertesinde başladtlar. 
Mariam'ın açık1amalannın ertesİ günü 
başkentte dizenlenen gösterileri Dev
rimci Halk Partisi yönetiyordu. Bu par
tinin çekirdelini küçük burjuva anarşist
ler ve bazı goşist unsurlar oluşturuyor
du. Bu partinin başlıca isteA:i iktidann 
derhal sivil bir yönetime devredilmesİyru. 
Oysa güçii bir kitle örgütünün buıunma· 
dı�ı bir ortamda böyle bir harekete giri· 
şiirnesi olsa olsa karşı devrimin horUa
masına yarayabilirdi. 

Etyopya'yı içinde buiunduRu süreç· 
ten geri çevirme k isteyen güçler arasın
da eski veliaht prens As!a Wossen'in bu
lundueu Etyopya Demokralik Birli� 
adlı büyük toprak sahipleri .e feodal 
aristoklasinin temsilcisi örgüt de var. Bu 
örgütün karşı devrimci eylemler arasında 
köylü hareketi önderlerine karşı saldm· 

ETIOPY A 'DA ILERI ADIMLAR 

lar düzenleme, etnik bölünmeler ve ayn
hklar yaratma ve ekonomik sabotaj sayı· 
labilir. 

Bütün bu çabalara raAmen Etyopya' 

• 

daki ulusal baAunslZlık .e toplumsal 
ilerlerneden yan .. hareket Iç ve dış ııerici 
mihrakların oyun1anru birer birer boza
.. k ilerlemesını sünlürüyor. 

DEMOKRASI VE SOSYALIZM BIRBIRINDEN AYRıLAMAZ 
Alman halkının faşizm boyunduru. 

Rundan kurtuluşunun 32. yılı dolaylSıy· 
la Sovyetler Blrııeln'de yayınlanan haf· 
talık No.oe Vremya dergisi, Alman 
Demokraıık Cumhuriyeti Devlet Konse· 
yı Başkan yarduncısı aeıald Göttlng im· 
ZaIı bir yazıya sayfalannda yer .erdi. 
Yazı şöyle başlıyordu: "Sosyalizm .e 
demokrasi birbirinden aynlamaz." Ya· 
zar bu gerçe�n Rusya'daki sosyalist 
devrimden sonraki 60 ydın deneyimlyle 
kanıtlandıRını belirtmektedir. 

Götting yazısının ilk bölümünde, Al
man Demokratik Cumhuriyeti'nde çıka· 
rılacak yeni Iş Y asası'na d�inmelctedir. 
Söz konusu Iş Yasası işçilerin üretim sü
recine daha etkln biçimde kahlmasını 
öngönnektedir. Bu yasanın hazlflaruna
sına işyerlerlndekl tartışmalarda liim Iş· 
çi ve emekçiler katılmışlardır. Yv..ar 
şöyle diyor: "Ekonomik .e toplumsal 
poııııkanın birlielnl yansıtan toplumu· 
muzun temel amacı sosyalist üretimin 
büyüme oranının hızlandlftlmaSl, ekono
mik etklnllRin yükIellllmesi, bilimsel .e 
teknolojik Ilerlemeye I.me kazandını· 
muı, maddi ve kültürel yaşam standart· 
lannın Iyileşıırilmesl yolunda emelln 
ü .. tkenilRlnin artırılmasıdır. Bu göre. 
yerine ,etirildiRI ölçüde sosyalizmin te· 

mel Ilkesi olan 'herşey halkın iyiııei için 
herşey insanın mutluluAu Için Ilkesi 
gltgide daha yetkin biçimde ortaya kon· 
muş olur." Bu bölümde daha sonra, 
Alman Demokratik Cumhuriyetl'nde 
gerçekleştlrllen ekonomık kazanımlara 
somut örnekler verilmekte ve sosyalist 
demokrasinin maddi üretim alanından 
başladıRı belirtilmektedir. 

Yazının ikinci bölümü Alman De
mokratik Cumhuriyetl'ndeki temsili ör
gütler konusuna aynımıştır. Yazar şöy· 
le diyor: "Bu temsili organlann bileşimi, 
görevleri ve etkinliklerinin nitelili çalı
şan halkın demokratik merkeziyetçiılk 
temeli üzerindeki egemenlieini yansıtlf .. 
Bu organiar, yurttaşlann politik, kamu· 
sal ve kültürel işlerde etkin bir yerı al· 
masını saglamak Için çalışlflar. Bu gö· 
revin yerine getirilmesinde seçilmiş ku· 
ruluşlar kitle örgütleriyle yakın IşbirliRi 
içindedirler. "Bundan sonra 200.000 
yurttaşm Alman Demokratik Cumhuri· 
yetl'ndekl temsili kuruluşlann üyesi ol· 
duAu söyleniyor. Burada yazar kitle ör· 
gütlerinden sendikalar üzerinde uzun u· 
zun dunnaku, üye sayılan çalışma yön
temleri ve hedeneri konusunda açıkla
malar yapmaktadır. Bu bölümü n sonun· 

da hükümetin yönetimi ve kltlelerin ka
mu işlerine katılmasının tüm yurtta,la· 
nn politik özgürlükleri .e toplumsal bak· 
lannm gü.encesl olduAu gerçeRI vurgu. 
lanmaktadır. 

Götting'in yazısının son bölümü de� 
mokrasinin politik alandaki uygulama· 
sından söz etmekte ve "Ulusal Cephe" 
başiıRını taşI!'laktadır. Burada Alman 
Demokratik Cumhuriyeti'ndekl Sosya· 
list Birlik Part.lsi'nin dlŞmda Hıristiyan 
Demokrat BiriiRI, Lib .. a1 Demokraıık 
Parti, Demokratik Köyli Partisi ve 
Ulusal Demokratik Partl'nin tüm devlet 
kuruluşlannda Sosyalist Birlik Partisi' 
nin liderlielnde işbirllAI içinde olduklan 
belirtilmektedir. Yazar Alman Sosyalist 
Birlik Partisı'nın bu liderlik sıratının Işçi 
sınıfınınpartisi olarak tarihsel olarak 
dogrulanmış ve denerunlş olmasından 
geldieini söylemektedir. Ulkedeki parti· 
ler arasındaki ulusal cephe Alman halkı· 
nın nazlzmden kurtuluşundan hemen 
sonra Alman Komünist Partisi'nin girişi
miyle Oluşturulmuştur. Yazar Ulusal 
Cephe konusundaki düşüncelerlni şöyle 
formile ediyor: "Sosyalist bir halk ha· 
reketl olan Ulusal Cephe, örgütsel olarak 
Işçi sınıfıyla kooperaıınerde örgüııenen 
köylüler, aydınlar .e dlRer çalışan kat· 

maniann ittifakını yansıtır." Daha ıonra 
Ulusal Cephe'nin göoterdiRl etldnUklerin 
toplumda d.emokrasinln yetkinlik ka. 
zanmasındaki oynadılt önemli rolüne 
işaret ediliyor. 

Göttlng son olaıak bUQuva demokra· 
sisl.sosyalist demokrasi ilişkili üzerinde 
durarak şöyle diyor: ...... Sosyalist de
mokrasinin burjuva demokrasisi karşı� 
sındaki temel iisliinlüj!ü buruda yaımak. 
tadu. Erich Honecker Dokuzuncu Al
man Sosyalist Birlik Partısı Koncreu'nde 
şöyle demektedir: 'Bır kişinin hem sö
mürü altında inleyip hem özgür olması 
olanaksızdır. Çalışan halk için ö,gürlük, 
yalnızca sömürünün bittili yerde, yani 
sosyalizmde söz konusudur. Aynı za
manda. proletarya dlktatörlüj!ü işçi 
sınıfı ve müttefiklerinın yönetimi, ço
Runlueun yöneUml demektir. Sömürü· 
den kurtulmuş olan devletimlzde bu 
diktatörlük gerçekten liim halkın Çıkar· 
lanna hizmet ebnektedir." 

Götling'ln yazısı şöyle noktalanıyor: 
"Sosyalist demokrasi deneyimi, IOIY •. 
li,min özgürlük ve II\IIJI onuruna .. yp
nın güvencesi oldu'u ,erçelı'" Cidetek 
daha Inandırıcı biçimde kanıtlamakı. 
dır." 
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GOLLER VE JESTLER 

ERTUORUL iJZKiJK 

Juventu5-Atletico Bilbao maçını izliyorum televizyonda. Bir gol oluyor. 
Gülü atan futbolcu koşuyor. Sağ yumruğu sıkıimış. Sert bir hareketle ileri fır
latıyor kolunu. Seyircilere doğru. Galatasaray.Adaoaspor maçında da aynı gö
rüntü. Gökmen, her golünden sonra aynı hareketi yineliyor. Hep sıkılı yum
ruklar, ileri doğru sert bir biçimde f.rkatdan kollar. Kendi kendime soruyo
rum; sporda evrensel kuralların yanında evrensel jestler mi? Gol atma eylemiy
le belli bir jesti" özdeşmeşmesi. Bu yanı önemli değil olgunun. Önemli olan 
sporda jestleri" evrenselleşmesi. Doğrusu ya oldukça düşündürüyor beni bu. 

Jestler, kültürcl davranışlarımızın bir bölümünü oluştururlar. Ulusal ya 
da bölgesel boyutlarda belli ltir süreç içinde ortaya çıkarlar ve ortak bir belirt
genler sistemi oluştururlar. O kültürü oluşturan topluluklar için geçerli anlam
lara sahiptirler ancak. Çeşitli kültür grupları aynı olguyu belirlemek için ayrı 
ayn jestlere başvurdukları gibi, aynı jestin çeşitli kültür gruplarında ayrı an
lamlara gelmesi olasıdır. örneğin "deli misin?" sorusuyla özdeşleşen jest biz
de avuç ayasının baş hizasında yukarı doğru kaldırılıp sağa sola çevrilmesiyle 
belirlenirken, Fransız toplumunda aynı anlamı karşılayan jest, işaret parmağı
nın tabanca gibi başın yan tarafına tutulup ekseni etrafında yukarı aşağı çev
rilmesidir. Belli bir süre öncesine kadar, bu jestlerin ulaşabilecekleri en uzak 
alanlar, ulusal boyutlarla sınırlıydı. Bizim f",tbolcularımız golden sonra birbir
lerine sarıl ıp kutlarlardı. 

Jestierin toplumun üyeleri arasında yayılıp benimsenmesi görsel yollar
dan olur. Ve bunlar her toplumun kendine özgü kültürel öğelerin etkileşimde 
bulunduğu bir süreç içinde ortaya ç ıkarlar. 

Ancak son yıllarda günlük yaşantımızda rastladığımız evrensel jestlerin 
sayısı giderell artıyor. Ulusal ve kültürel sınırlar dayanamıyor artık bunlann 
zorlamalarına. Kesin bir nedenseilik bağı kurmak istememekle birlikte yine de 
bunun kökeninde uluslararası ilişkilerin a rtması ve özellikle de televizyonun 
yaygınlaşması olgusunun bulanabileceğini ci.işünmekten alıkoyamıyorum ken
dimi. Böylesine yaygın bir kitle iletişim aracının böyle bir işlevi yüklenebile
ceğini düşünmek de ürkütüyor biraz beni. Öyle ya, jestlerinden paçayı kaptı
ran yerel kültürlerin kiindeye gelip tuş olma tehlikesi var. Peki denilecek, bun
da tehlikeli olan ne? Kültürlerin evrenselleşmesine karşı mısın? Ha o zaman 
burada bir nokta koyalım. Kültürlerin evrenselleşmesiyle, yalnızca birkaç ege
men kültürün evrenselleşmesini birbirine karıştırmayalım. Yoksa çeşitli kültür
lerin evrenselleşmesine, bu kültürlerin içine evrensel öğelerin girmesine evet. 
Evet ama, televizyon ürünleri pazarının bugünkü durumu hiç de bunu yansıt
mıyor. Gelişmiş ülkelerden bIZimkisi gibi azgelişmişlere doğru tek yönlü bir 
program akışı var. Başka bir deyişle tek yönlü bir kültür akımı. UNESCO 
Uluslararası Özgür Haber Akımı Dairesi Başkanı Hıfzı Topuz'un deyişiyle bir 

l -Feodıl Toplumdon le. yüzyılı (leo Hubermın) ( Ikinci &skı) (Geniıl.ıil. 

miı) . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .  . . •. .. . . .  20 Tl. 
2- Emperyıliımin TUrkiy.'y. Giriıi (Orhın Kurmuı) (Tük.ndi) . . .  20 Tl. 
3-Aydınlır v. Sınıf Miicıdeı •• i (A. Cısınovl·CI. Pr.vasl·l. M.ug.r) (TIIk.n· 

di) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 TL. 
4-Bilimsel Sosyıliım v. Sosyıl D.mokm (V. Vusin.·S. Gribınov·1. Oundıssy

nov) (Ikinci Sı.kı) . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 Tl. 
S-Diyal.kıik v. Tırihi M.teryaliım (A. Spirkin·D. Yıkhoı) 

(Illinci 8ısk1) • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . . . . .  1 7.50 Tl. 
6- ""piuliımin Ekonomi Poliıiti (M. Ryndnı-G. Ch.rnikov) 

(TU�.ndi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7-Sendlkılır Oı.rin. (K. Mırx·F. Eng.I •. y.1. L.nin) . . . . . . . . . . 
8-Endril.ııil.ıme Sür.cinin T.mel Sorunlı" (Yılçın Küçük) . . . . . 
9-lkl Açıdın Türkiy. llÇi Pırıi.i Dıvnı (Behi"" Borın) . . . . . . .  . 

1 0-Y.ni D.vrim T.oril.rinin EI.ııiri.i (i) (lıck Woddi. ) . . . . . . .  . 

25 Tl. 
25 TL. 
30 TL. 
15 Tl. 
15 TL. 

l l - Şili D.vriminin ötr.l1ikl.ri.ITT Belg.l.ri (R.ne Co.ıillo) . . .  . . .  12.50 TL. 
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televizyon emperyalizmi söz konusu olan. 
Kültürlerin evrensellcşmesi yanında ciişünce ve davranış biçimlerinin ev

renselleşmesi geliyor aklıma. Kitle iletişim kuramcılarının bazılarının savlarına 
karşın, bu araçlar düşünce biçimlerinde heriiz bir teklik sağlamadılar. Ama yi
ne de sormadan edemiyor insan; jestlerimizi koşullandıran bu araçlar, düşünce 
biçimlerimizi de niye koşullandıramasınlar diye. Öyle ya davranış ve düşünce
lerimiz arasındaki ilişki açık. Jestlerimiz bir anlamda düşüncelerimizin dildışı 
biçimde dışa vurulması. O zaman, yumruğumuzu sıkıp ileri fırbtmamızda salt 
estetik kaygu ötesinde, düşünmeyle ilgili bazı şeyler aramak doğal olmuyor 
mu? Düşünce biçiminin evrensel jestlerle özdeşleştirilmesine bir örnek daha: 
Yakın mesafe dövüş biçimlerinin bütün dünyad� faşist göriişçe benimsenmesi 
ve bununla ilgili bazı jestlerin bu gruplann sembolü haline gelmesi. Bu da dü
şündürüyor beni. Dışa vurumu terörcü yollardan geçen bir düşünct" ve bu sü
reçle özdeşleşen evrensel jestler. Doğal kültür ortamımızın oluşturduğu jestle
rin yanında kitle iletişim araçlarının yaydığı yapay evrensel jestler sistemi. 
Buradan, "jestlerimize egemen olan, düşüncelerimize de egemen olur" gibi so
nuçlar çıkarmak doğru değil elbet. Amerikan televizyonu bir çocuk maması, 
bir X deterjanı konusunda kitleleri koşullandırıp, ciişünceleri satın alma eyle
mine döndürmede gösterdiği başarıyı, siyasal tercihleri" koşullandırılmasında 
aynı ölçüde gösteremiyor. Ya da siyasal tercihlerde televizyon her zaman en 
çok kullanana yarar sağlamıyor. De Gaulle de böyle gitti. Elindeki koskoca 
televizyon kurumuna karşın. Bizde de MC Hiikümetinin yerle bir olacağı gibi. 
Ama yine de uzun sürede ortaya çıkabilecek bir duruma dikkati çekmede ya
rar var. Şöyle düş güciimüzü biraz zorlarsak televizyonumuzun ünlü biyonik 
adamı gelebilir gözümüzün önüne. Biyonik sözcüğü dıştan kontrollu olgusunu 
içeriyor biraz. Ya da yarı dıştan kontrollu. Hani bilim-kurgu evrenin tuzakla
rına kaptırmak istemiyorum kemdimi. Ama yine de bu 6 Milyonluk Adam'a 
değinmeden edemiyeceğim. Denetimli iestler, davranışlar ve wşünce biçimi. 
Sanki bir geçiş insanı. Evrensel jestler -bionik adam-mekanik adam zinciri. 
Kapitalizm insan davranışına yönelik zincirini mi  örüyor yavaş yavaş. 

Bütün bu olguların yanında, bunlara koşut bir tehlike daha var. yüzyılı
mızın sonunda kitlelerin demokratik özlemlerinin bastırılmasmda kullanılan 
yöntemlerin de evrenselleşmesi. Demokratik özlemlerin dile getirildiği, yüz
binlerin katıldığı toplantıların toplu kırımlara dönüştürülmesinde sahneye ko
nan oyunların senaryoları evrensel. Oyuncular değişiyor ancak. Bir de tabut
lar. Ama unutulmasın. Jestlerin evrenselleşmesi yalnızca Gökmen'in, Müller' 
in, Keegan'ın her golden sonra sıktıklan yumruklarda somutlaşmıyor. Deği
şiklik ve hakça bir düzen isteyen kitlelerin egemen güçlere doğru uzattıkları 
parmakları da, verdikleri yanıtların evrenselleştiğini gösteriyor. 

1 2-Mırlujım v. Mıoiım (V. Krivısov) (Tükendi) . . . . • . . . . . . . . .  20 Tl. 
ll-uıin Am.rikı'dı Devrim (W. M. Br.urer·B.HırtrM ..... 

H. l.deror) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  
14-ÇIAdıl Troçkiım ve ""rıı Devrimci Öıü (M.Bısmınov) . . . . .  . 
lS-ptınlımı ""Ikınmı ve Türkiy. (Yılçın Küçük) . . . . . . . . . . . . .  . 
16-Porl.kiıd. öıgürlütün Şıfıjı (Alvıro Cunhıl) . . . . . • . . . . . . .  
1 7-Y.ni Devrim T.oril.rin EI.ııiri.i (ii) (lock M'oddi •• ) . . . • • . • • .  

18'-T.,ımdı ""piuliımin GeHımesi v. Topnk Rınll '(Gun_ Hoell) 
19-P.nugon ve Amerikın Osleri ( Igor M.lnikov) . . . • . . • . • • . • • .  
20-Teoride v. P",ıikı. Burju .. D.moku.isi (A.Mishin) . . . . . . . .  . 
21-Sovy.ll.r BirliAi Komüni.ı Pırti.i Tırihi (B.Pono ......... ) 

15 TL. 
20 Tl 
22.50 Tl 
1 7.50 Tl 
1 2.50 TL. 
10 TL. 
7.50 TL. 
7.50 Tl. 

(Topııııldı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 TL. 
22-MMlui.1 F.lsef. Yuıı.,ı (K. Mırx.F.EnlOl .. V.l'l.nin) . . . . . . .  22.50 TL 
23-Mıoiımin Ekonomik T.oril.ri (E. Korbıslı) . . . . . . . . • . . . . . .  1 2.50 TL. 
24 .. Bulgıri.un'dl Kıpiuliımd.n So.yıliıme GeÇil Sorunl.,ı (Bulpriıun, Bilimler 

Akıdemi.i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 TL. 
2S-Din Bilim •• F.ı .. f. (Howırd Selsım) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2.50 Tl 
26-SBKP 25. Kongr •• i Rıporlır - K.,ırlır - Konuımıı... . • . . . . .  1 7.50 Tl 

27-Gerç.kçilijin Tırihi (B. S�ehkov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 Tl. 
28-Siyoniım v. Dünyı Poliıikısındıki Rolü (H.lumer) . . • . . • . . •  15 Tl. 

29-Mırk.iım v. Dön.k- Gırıudy (H. Momjın) . . . . . . . . . . . • . . •  15 TL. 

30-lui. Corvılın ( Eduırdoubırcı) 2. Diıi, 1. Kiup . . .  . .  • .  . .  . .  1 2.50 Tl 
3 1 - Mark5ist Ekonomi Politikte Ücret ve Türkiye'de Ücretler 

\ (A. Dorsay.H. Sait) . .  

32- Marx'ın Düşüncesillin Gelişimi (y.s.VYgodski) . . . . . . .  . 
33- Yeni Devrim Teorilerinin Eleşıirisi ( I I I )  (laek Woddis) . 
34- Sosyalist Olkelerde Kooperaıifçilik Oıerine (R .K.ralar.Z.Oskül). 

15 TL. 

1 5  T L .  
1 5  TL. 
1 5  Tl. 
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SANATÇıLAR, 
AYDıNLAR VE SEÇiM 

MES Cff ODMAN 

Önce, bir yanlışa değinmek gerek. Buna, bir anlamda, sanatçılara ilişkin 
olarak yapılan bir haksızlık da denebilir. Daha çok, sanatta "mutlak özgürlü
ğün" saVWlUCUSU, genel olarak da özgürlük ve demokrasi havarisi olarak ortaya 
ç ıkanların yaptığı bir haksızlık bu. Sanatçıların, ancak, "mutlak özgürlükleri
ni" sağlamak ya da korumak için, bu sınırlar içinde siyasal sCM'"unlarla ilgilene
bilecekleri ileri sürülüyor. Bunun ötesindeki bir ilginin, "öz�rlüğü" zedeleye-
ce'ği ya da yok edeceği söyleniyor. 

. 

Oysa, başta sosyalizmin' bir bilim haline gelişi ve gelişmesi olmak üzere, 
bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, bütün çağdaş insanlar için olduğu gibi sa
natçılar için de yeni boyutlar getiriyor. Bunlar, sanatçıların dünyayı algılayış
larını, dolayısıyle, sanatsal çalışmalarını olduğu kadar bir insan olarak hayata 
katılışiarını da etkiliyor, değiştiriyor. Sahte bir sorun olan "özgürlüğün zede
lenmesi"nin yerini, "seçme", "bağlanma", "yığınlarta bağ kurma" gibi ger
çek sorunlar almaya başlıyor. 

Önemli ayrılık noktalanndan biri burada karşımıza çıkıyor. Sosyalistler, 
sanatçılardan görev bekliyorlar, onlara önemli sorumluluklar veriyortar. Çün
kü sosyalizm sanatı son derece ciddi bir iş olarak ele alıyCM'". Sosyal demokrasi
nin, burjuvazinin bir takım incelikler taş.yan güleryiizlü olma işlevini üstlenen 
kesimi ise, sanata, dokununca kırılıp bozulacak, binbir özenle yetiştirilmiş 
nadide bir çiçek olma onurunu bağışlıyor. Neruda'nın dediği gib'i, "Bir şairin 
kendisini 'küçük bir tanrı' saymasını, kapitalizm daha uygun göriiyor. Bu kanı, 
ya da bu dav(3.nış, egemen sınıfları hiç tedirgin etmiyor. Şair heyecanlanıp 
tanrılara özgU yapyalnızlığında direnince, satın alınması ya da ezilmesi zorun
luğu da kalmıyor. Bu arada ise dinya kendi yolunda, kendi gözkamaştırıcılı
ğında sarJılarak ilerliyCM'"." 

fransa'nın en büyük şairlerinden Paul Eluard için sosyalist olmak "şiir
leri ve kendi hayatıyla insanlık değerlerin-den ve insan sevgisinden yana olmak 
anlamını taşıyor." Şiirlerini onbinlerce işçinin şapkalarını çıkararak dinlediği 
Pablo Neruda ise bir sanatçı olarak aldığı en büyük armağanı şöyle anlatıyor: 
''Yerin yedi kat dibindeki ocaklardan, toprağın içine giren dimdik galeriler
den, sanki cehennemden geliyormuş gibi, yaptığı berbat işten suratı bitkin, 
tozdan gözleri kıprırmızı bir adamın yeryüzüne çıkıp da yarıkları ve nasırları 
ile kuru bozkır topraklarını andıran o elini uutarak, sana 'Seni çoktandır ta
nıyorum ben, kardeş! '  dediği ve gülümsediği anda en büyük armağanı almış 
gibi olUrJun. Benim şiirimin aldığı defne dalından taçtır bu." Sanatçıya böyle 
bir armağanı kazandıran sosyalizmdir, sosyalizmden yana olmaktır, sosyalizm 
mücadelesine katılmaktır. 

Sanatçılar ve aydınlar için demokratik bir ortamın önemi çok açık. 
A ma  bütün ilerici, demokrat, sosyalist sanatçılar ve aydınlar, dünyada ve Tür
kiye'de anti-demokratik, faşist baskılar karşısında yılgınlığa kapılmayan yara
tıcı bir geleneğin mirasına sahip çıkmak durumundalar. Bu mirasa sahip çık
tıkça da, genel olarak demokrasi m'.icadelesinde sahte umutlara teslim olma
mak gerektiğini kavnyorlar. 

Bugül1 Türkiye'de uzuneu bir zamandır yaratılıp sürdüriilen bir "toplum
sal panik" ortamı var. Orhan Silier, Yurt ve DW1ya Dergisinin üçüncü sayısın
daki "Ya Cumhuriyet Halk Partisi, Ya faşizm Mi?" başlıkiı yazısında, bu or
tamın nesnel ve öznel koşullarını çözümlüyor. iıericilik ve sosyali;tlik adına 
ortaya atılan bu aldatıcı ve kısır ikilemi irdeliyor. 

Böyle bir ortamda, CHP ve kayıtsız-koşulsuz onun kuyruğuna takılan, 
faşizm karşısında tek almaşık olarak CHP iktidarını gösteriyorlar. Sanatçı ve 
aydın olımnın sorumluluğu, bu iddiayı, en azından, kuşku ile karşılamayı ge
rektiriyor. 

• AfI'",.'ZLIK 
D.",OKRA.I 
.OSYALIZ'" 

içiN 

i lk ve en kanlı faşizm deneylerinde!'. birini yaşamış olan bir Alman ay
dını, 1 930'ların sonunda şöyle diyor: "Kapitalizmden söz etmek istemeyen, 
faşizmin adını ağzına almasın." CHP'nin, özellikle son iki yıldır, faşizmin eko
nomik temellerine saldırdığını işiten var mı? Vehbi Koç'un "Benim için AP 
ile CHP arasında fark yokrur" dediğini duymayan kaldı mı? CHP'nin Avrupa 
sosyal demokrasisinin en gerici kanadı ile kurduğu gönüllü ve sıkı fıkı ilişkile
rin hikayelerinin eski gazete sayfalarında kaldığı mı sanılıyor? 

"CHP bütün öteki sosyal demokrat partiler gibi faşist hareketin sınıfsal 
ve ülke dışı kaynaklarını gereği gibi göremeyen ; devletin niteliğini kavrayama
dığı için faşizmin araçlarına doğru teşhis koyamayan; faşizmin tırmanışının 
engellenmesinin temel aracı olan örgütlü kitle direnişini küçümseyip parlamen
to kulisleri içine hapsolunan; ( ... ) faşizme karşı güçlerirı birliğini, dayanışma
sını reddeden bir mücadele anlayışı içindedir. 

faşizmin, hem de güncel bir tehlike olarak faşizmin kaynaklan CHP'nin 
iktidarı ile etkisizleştirilemez. faşist tırmanışın karşısına güçlü bir şekilde Çl
kılabilmesi, emperyalizmle bağlann kopartılnıası yönünde somut adımlar atıl
masına; büyük, tekelci sermayenin tahakkümünün kırılmasına, giderek ortadan 
kaldırılmasına bağlıdır. Bu görevler, CHP'nin başarabileceği, başarmaya niyet
li olduğu görevler değildir. işçi ve emekçi kitlelerin, tüm demokratik güçlerin 
örgütlü birlik ve dayanışmasının sağlanmasının yolu C HP'ye üstlenemeyeceği 
görevler yüklemek değildir." (Vurt ve Dünya, adı geçen yazı, sayı 3,  5.485) 

işte bu CHP, toplumun başka kesimlerine olduğu gibi, sanatçılara ve 
aydınlara da "özgürlük ve demokrasi" vaad ediyor. Ama hiç bir iş ya da güç
birliğine niyeti yok. Vaadinin tek güvencesi, söz vermiş olması_ 

12 Mart'ı yaşamış ilericiler, o dönemin, nerdeyse törensel bir niteliğe 
bürünen kitap toplamalarını, kitap yakmalarını çok iyi bilirler_ Bu işlerin yü
rütücüleri olan Kayacan'ların, özaydınlı'ların adlarını unutmak içinse fazla za-
man geçmedi daha. 

. 

Herkese al.tın yaldlZlı bir tas içinde özgürlük sunan CHP, bir yandan da 
sermayenin has partileriyle "komünizm tehlikesi"ne karşı en güvenilir engel 
olma yarışına giriyor. Bu "kümünizm tehlikesini önleme"nin ne menem bir
şey olduğunu, Türkiye'de yaşayan ilericilerden daha iyi bilen var mıdır acaba? 

Aynı CHP, demokratik güçlerle hiç bir iş ve güçbirliğine yanaşmazken, 
kitap toplayıcılarla, işkencelerin sorumlularıyla, siyasal geçmişinde anti-ko
münizmden başka mirası olmayan Etem Kılıçoğlu gibi siyasilerle işbirliği yap
makta herhangi bir sakınca görmüyor. Onlarla birlikte kuracağı bir " iktidar"la 
özgürlük ve demokrasi getireceğine söz veriyor. 

iıerici sanatçıların ve aydınların, böyle bir CHP iktidannın nereye vara
cağını kestirmeleri �ç olmasa gerek. Bu yüzden, demokratik toplumsal muha
lefetin parlamentoya da en etkin biçimde yansıtılması için mücadele eden sos
yalistlerin yanında yer almaları, her şey bir yana, aydın olmanın dayattığı bir 
sorumluluktur. 

Kemal Özer'in şu dizeleri, 5 Haziran için de geçerliliğini koruyor: 

"Inanma kardeşim 
edilen söze, verilen umuda 
salınan güvercinlere! 
Ak değildir arınmanın rengi her zaman, 
barışın simgesi güvercin değildir, 
özgürlük değil,dir salıvermenin anlamı! 
inanç bu kadar kolay çelinir mi deme 
yanlış bu kadar kolay gizlenir mi deme . 

SOSYALiZM BAYRAGlNI MECliSE DiKELiM 
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KURTULUŞ SOSYALiST BiR 
DüZENLE MüMKüNDüR 

DISK ÜYl'si Sosyal· Iş Sendikası'nın Beşinci Genel 
Kurulu 16·18 Mayıs günlerinde yapıldı. Bir önceki 
devrede görevli yürutme kurulu üyeleri ve genel baş
kan özcan Kesgeç, yeniden bu görevlere seçildiler. 
Genel Kurul'un önemli sonuçlanndan biri, ileriye dö
nük hedeOerin saptanmasına uygun olarak de�ştirilen 
ana�ün, sendikanın amacına ilişkin olan maddesi. 
Yeni biçimiyle amaç şöyle: 

"sosyal-ış Sendikası, ülkemizin, ekonomik, poli
tik ve kültürel düzeydeki kurtuluşunun, hızlı ve ger· 
çek anlamda sanayileşmenin ve balımsızhtuun an· 
cak sosyalist bir clizende rriimkün olabileceeini savu
nur." 

Amaç maddesinin daha sonraki paragraflannda 
bu genel göıüşün anla.ı;nı açılıyor. ışçi sınıfının ekono
mik ve demokratik haklan do�ruItusunda verdi�i mü· 
cadelesinin politik rriicadelesiyle uyumlu kılınması ge· 
reRi belirtiliyor. Bunun da ötesinde,uyumun kazanım
ların sürüklili�i açısından zorunlu oldu�u da vurgula· 
nıyor. 

SENDIKALAR DEMOKRATIK KITLE 
ÖRGÜTLERIDIR 

Aynca, sendikalara politik örgüt işlevi yüklemek 
ya da bunun tam tersi sendikal mücadeleyi yalnız eko
nomik mücadeleyle sınırlamak girişmlerinin yanlışlı�ı 
da hatırlatdıyor. 

Bu temel ilkelerin ışıg-ında sendikanın amacını 
belirten madde şöyle son buluyor. 

Işçi SıNıFıNıN KURTULUŞU 
PARTISI ILE GERÇEKLEŞIR 

İ'şçi sınıfı sendikalan, örgütsel yapılan bakımın
dan kitleseldir. Amaçlan bakımından da, işçi sınıfı· 
nın ekonomik çıkarlarını burjuvaziye karşı savunmak; 
sömüru oranını, koşullann öngöreceA:i en ileri şekilde 
azaltmak; işgüvenli�i ve yaşam koşullannı iyileştir· 
meyi amaçlamak ve bu doerultuda en kararlı mücade
leyi vermekle yükümlüdür. 

ışçi sınıfımızın sendikal planda verilen mücadele
sinin ekonomik, demokratik, ideolojik ve politik mü
cadele bütünlütü içinde ele alınmaSl kesin bir zorunlu· 
luktur. Ancak bu bütünl�ün sa�lanması, ilkeli bir 
çalışma anlayışına sahip olmakla ve bu yönde u�raş 
vermekle mümkündür. 

İşçi suufı partisi isei örgütsel yapısı bakımından 
kitlesel de�i1dir. örgüt yapdan, işçi sınıfı ve müttefi· 
ki emekçi kitlelerin, tüm demokrat küçük burjuva 
katmanlann en bilinçli ve en öncü kişilerinden oluşur. 
ışçi sınıfı partisi, amacı bakımından da özel olarak 
sendikalardan ve genel olarak tüm demokratik kitle 
örgütlerinden aynlır. Parti, toplumun tüm çelişkileri
ni çözme mücadelesi vennekten başka, başta işçi sını
fı ve müttefiki emekçi kitlelerle tüm halkın kurtuluşu 
demek olan iktidara geliş rriicadelesi verir. Başka bir 
deyişle, işçi sınıfı partisi, işçi sınıfının dar sınıfsal 
çıkarlannı de�i1, tüm topluma yönelik bir mücadeleyi 
amaçlar. 

Böyle bir de�erlendirmeden haraketle, genel ku· 
rul belirtilen maddeyi şöyle ba�lıyor: 

"Genel Kurul, özel olarak sendikalan, genel ola
rak tüm demokratik kitle örgütlerini örgütsel yapılan 
ve amaçlan bakımından parti gibi görüp, teorik dizey
de ne söylenirse söylemin, bu anlamda bir çalışma 
içersinde olan kişi, grup ve grupçuklan sapma olarak 
niteler. Genel Kurul, yanlış çalışmalara ortam hazır· 
Iayan bahaneci anlayış dahil, tüm sapmalara karşı 
amanSlZca mücadele edilmesini sendika yönetimine 
ve tüm üyelere görev olarak verir." 

SINIF AHLAKI 

Tüzükte yapdan de�işikliklerden di�er bir önem· 
lisi de yöneticilerin ücretlerine ilişkin. Yeni duruma 
göre sendika ücretli yöneticileri, bir wt işçi kurulu
şunda, işyerlerinin yönetim kurullannda, parlamenter 
olarak ya da belediye yada il daimi komisyon üyelik. 
lerinde görev alarak bu iş dolayısıyla ücret ya da öde
nek alıyorlarsa kendilerine sendikalanndaki ücretleri 
ödenmeyecek. Aynı biçimde, ücretli yöneticilerden 
emekli olarak bir sosyalgüvenlik kuruluşundan aylık 
batlananlar da, görevlerini sürdüruyorlarsa bunun için 
aynca ücret alamayacaklar. 

Böylece sendikanın her kademe yönetiminde gö
rev almış yöneticilerin, yöneticilik ilkesi olarak, sen
dika yöneticili�inin iş de�i1 görev oldul!u maddeleş· 
miş oluyor. Bu konuda Sosyal.lş Genel Başkanı öz. 
can Kesgeç gerçekleştirilen de�işikliklere ilişkin ola· 
rak göriişlerini şöyle özetleru: "ışçi sınıfı ahlakını, 
sosyalist ahlakımızı, sınıf sendikacılıeı ilkelerini ki, 
tüm bunlar bugüne kadar Sosyal·lş'te uygulananlaıdır 
tüzük hükmü haline getirmiş bulunuyoruz. Bu bakış 
açısı Türkiye'de ilk kez Sosyal·lş'te Beşinci Genel Ku· 
rui ile gerçekleştirildi." 

DISK'DE ILKELI BIRLIK 

Genel Kurul'a sunulan rapor ve belgeler arasında 
önemli bir Sosyal-ış'jn "otomatikman" DıSK üyeU· 
�inden düştü�ü saVl ile "düşmedi�irıin" saptanmasına 
ilişkin broşür. Olayın bir ylUık öyküsünü, yorumsuz 
bir biçimde, yalnızca belgeleri ve yazışmalan sıralaya· 
rak veren broşür, sendikanın DISK üyeli�yle ilgili ola· 
rak açtıe-ı davanın sonuçlandıtını haber vererek son 
buluyor. Hükmün ilgili bölümü davalı DISK'in Sosyal· 
Iş Sendikasının otomatikman üyelikten düşı�ü yo· 
lundaki yazısının geçersizliline bu surette vak.i muara
zarun önlenmesine davacı sendikanın üyelilinin 
devam etmesine" karar verildieini belirtiyor. 

Böylece, ilerici sendikal birli�in DISK ilkeleri ile 
DISK'te sa�lanması yolundaki bir engel daha aşdınış 
oluyor. Sosyal.lş, güçlenerek çıktı�ı Beşinci Genel 
Kurulu'nun getirdi�i tüzük de�işiklikleri ve benimse· 
di�i kararian ışı�ında bugüne kadar sürdüregeldi�i mü· 
cadelesini dalıa kararlı olarak yürütecek. "Üyelerin toplumsal mücadelede kazanılmış hak 

ve yararlannı koruyup geliştinnek, üyeleri arasında 
birlik, dayanışınıi ve yardımlaşmayı sa�lamak ve sınıf ,-----------------,,=:-:;:�r.oır� 
bilincine ulaşmalan için çalışmak. 

"Anayasanın sosyal ve iktisadi haklar bölümünde 
yeralan ilkelerini dinamik bir özle ele alıp hayata ge· 
çinnek, Dünya ve Türkiye'deki işçi örgütleri Ile ilişki 
kunna.k ve dayanışmayı geliştmnek, tüm çal.şanlann 
ekonomik· demokratik haklara kavuşması yönünde ça
ba harcamak, ekonomik, politik ve toplumsal yaşa· 
mın devrimci dönüşümü uitruna verilen mücadele doA:
rutusunda, üyeler arasında cins, aile, Irk, dil, din, mes· 
hep, inanç, siyasi düşünce siyasi parti ayırum gözet.. 
meksizin kitle örgütü olarak sınıf sendikacılltı ilkesini 
uygulama:':tır. ı) 

Baştan sona işçi sımfına yaraşır bir disiplin için
de geçen genel kurul demokratik merkezlyetçilik il
kesinin yaşama geçirilmesinin somut bir ömeelni 
oluşturdu. Yukarda sözü edilen, amaç maddesinin bır 
uzantısı genel kurul sonunda benimsenen kararlar ara
sında kendislni .. gösterdi. Altı ana başlık altında sırala. 
nan kararlardan ikincisi, işçi sınlfının, örgütsel yapıla
n ve amaçları bakımından birbirinden farklı iki örgütü 
bulundutunu; bunlardan birinin sınıf sendikaları, di
eerinin ise işçi sını!ı partisi oldutunu hatırlatıyor. 

-----_._-----
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