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Işçi. Köylü. Emekçi. Tüm Yurtsever Kardeşlerim, 
Seçim kampanyası dönemi bugün sona eriyor. Bizler, Türkiye 

Işçi Partisi olarak. bu seçim döneminde işçi sınıfmuz ve emekçi 
halkımıza karşı sorumluluk ve görevterimizi yerine getirmenin ra
hatlığı ve mutluluğu içindeyiz. Seçim mücadelesini, uzun,soluklu, 
sabırlı, fakat aynı zamanda umut dolu sınıf mücadelemizin bir par
Çası olarak değerlendirdik.MilJiyetçi Cephe iktidannın tüm baskı 
ve engelleme çabalanna rağmen, işçi sınıfmuz ve emekçi halkımı
za karşı yüküml;Jüğümüzü yerine getirdik. 

Türkiye Işçi Partisi, emperyalist güçlerin ve işbirUkçi yerli 
büyük sermayenin isteği üzerine seçimlerin dört ay önceye alındı
ğına parmak bastı. Partimizin yapmış olduğu bu tesbit ve açıkla
malar, bugün daha da doğrulanmış olarak karşımızdadır. Türkiye 
kapitalizmi. büyük sermaye sınıfı sonbaharı bekleyemeyecek kadar 
sıkıştılar. Döviz sıkıntısı. para. kredi dar boğazları. büyük sermaye
darları ve onların iktidarını yeni ve acil tedbirler almaya zorluyor
du. Son bir ay içinde sermaye örgütlerinin sözcüleri. basının renkU 
sayfaları hep acil ve yeni tedbirlerden söz edip durdu. Halk kitle
lerinin sırtı�a yeniyükler bindirecek bu tedbirlerin seçim öncesinde 
alınamayacağını bildikler;"için dış ve iç büyük sermaye erken seçi
me zorladı; AP ile CHP de kabul ettiler. Emperyalizm ve işbirlikçi 
sermayedarlar, seçimlerden sonra hangi parti veya partiler koalis
yonu hükümete gelirse gelsin. bunların gerçekleştirilmesini sağlıya
caklardır. 

Şimdi, seçim günü gelmeden bu gerçekler daha fazla gizlene
meyerek ortaya çıktı. Türkiye'ye kredi verebilecek dış kuruluşla
rın başını çeken Uluslararası Para Fonu, Türkiye için bir tedbirler 
programı hazırlamaktaymış. Türkiye'ye, kredilerin verilmesi bu 
programın kabulü ve uygulanması şartına bağlanıyor. Türk parası
nın değerinin düşürülmesi, Iktisadi Devlet Teşekküllerinin ürettik
leri maDara zamlar. kalkınma hızının düşürülmesi Türkiye'ye sunu
lan "programın" ana unsurlandır. Bunun sonucunda da. hem hayat 
pahalıllAının, hem işsizliğin artması var. 

Çok dikkat çekicidir ki. seçim kampanyası boyunca ne AP, 
ne CHP, ne MSP, ne de diğerieri bu acı gerçeklere, kapıya gelip 
dayanmış bu sorunlara hiç temas etmediler. Artık eskisi gibi en-' 
tlasyonu önleyeceklerini, ucuzluk getireceklerini. işsizliği ortadan 
kaldıracaklarını vaadedemiyorlar. Bu konularda ne bir ses, ne bir 
nefes. 

Halkımızı iki bin yılının hayalleri ile avutmaya çalışan Demi-
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"iŞÇi SINIFIMIZA 
GöREV VE 

·GETiRMENiN 
rel: "CHP 1 977 Türkiye'sini üç ay bile yönetemez" diyerek Türki
ye'nin yönetiJemeZlbir duruma geldiğini dolaylı olarak kabul etmiş 
oldu. AP Genel Başkanı ve sözcüleri radyodan sürekli ülkenin dert
lerini saymak zorunda kaldılar. Ülkenin dertleri sun bir ay içinde 
ortaya çıkmamıştır. Ülkenin dertlerinden Türkiye'yi her biri yirmi 
yedişer yıl yönetmiş olmakla övünen AP ve CHP sorumludur. 

Demirel Türkiye'yi yönetemeyeceğini, ileri sürdüğü isteklerle 
de itiraf etme durumunda kalmıştır. Anayasa'da yeni değişiklikler 
istemesi. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın yetkilerinin yeniden 
kısılmasını, Polis teşkilatının genişletilip güçlendirilmesini istemesi 
bunu göstermektedir. Bu istekleri ile Türkiye'yi ancak. demokratik 
hak ve özgürlükleri daha da baskı altına alarak. şiddet uygulamala
rını artırarak yönetebileoeğini kabul .etmektedir. Demirel ergeç. 
Türkiye'nin demokratik hak ve özgürlükler kaldırılarak. faşizm tı,.. 
mandınlarak yönetilemeyeceğini. işçi sınıfımızdan ve emekçi hal
kımızdan öğrenecektir. Türkiye Işçi Partisi'nin yürüttüğü mücade
leyle öğrenecek!ir. 

"Köykent" ve "halk- kesimi" hayalleri ile köy ve kent emek
çilerini avutmaya çalışan CHP'nin, Türkiye kapitalizmini Haziran 
seçimlerine zorlayan dar boğazlarla ilgili söyleyecek hiç bir sözü 
yoktur. Bekleyen dertleri çözmek için CHP'nin "geniş uzmanlar 
kadrosunun çalışmalar yaptığı" açıklanmıştır. Fakat CHP Genel 
Başkanı. uzmanlar kadrosunun çalışmalarından yalnızca. bir acil 

"tedbir olarak. hayvancılığın teşvik edilip geliştirilmesini göstermiş
tir. Başbakanlık yapmış ve başbakanlığa talip olan bir siyaset ada
mının Türk parasının değerinin düşürümesini, fiyatlann daha da 
yükselmesini, işsizliğin artmasını önleyici tedbirler sözkonusuy
ken, hayvancılıktan söz etmesi gerçekten esef vericidir. Otlaklann, 
meraların büyük toprak ağaları tarafından gasp edildiği ülkemizde, 
CHP'nin liste başlanna aldığı toprak ağalannın etkinlikleri kırılma
dan hayvancılığın geliştirilmesi bir hayaldir. Köklü ve gerçek bir 
topra.k ve tarım reformu yapılmadan hayvancılık geliştiriıemez. 

CHP' nin "Sömürüenlerin değil sömürenlerin kemerlerini sı
kacağlZ" demesi de dayanaksız. havada kalan bir sözdür. Sömüren
Ierin kemerlerini sıkma mücadelesini biz Türkiye Işçi Partililer sür
dürüyoruz. Türkiye Işçi Partisi'nin dışında hiç bir partinin de bunu 
yapamayacağını ısrarla tekrarlıyoruz. Çünkü yapılacak işle kullanı
lan alet arasında bir uyumluluk olmalıdır. Testere ile pasta. bıçak 
ile ağaç kesilmez. Büyük toprak ağalannı, aşiret reisierini, serma
yedarları, bunlann komisyonculannı, 12 Mart döneminin sorum
lusu generalleri liste başlarına getiren bir parti ne sömüren leri n ke
merlerini sıkabilir. ne de demokratik hak ve özgürlükleri genişlete
bilir. 

Sömürenlerin kemerlerinin sıkılması, demokratik hak ve öz
gürlüklerin genişletilmesi görevlerini ancak. üyelerinin, yönetim 
kademelerinin, adaylarının işçi ve emekçilerden oluştuğu Türkiye 
Işçi Partisi, işçi ve emekçilerin iktidan başarabilir ve başaracaktır. 
Türkiye Işçi Partisi'nin gelişen gücü, ve bu gücün yaygınlaşan et
kinliği bunun tek teminalldır. 

Kardeşlerim, 
AP ile CHP ekonomik sorunlara çözüm getirme konusunda 

susmakta birleştikleri gibi, seçim kampanyalarında daha başka 
benzerlikler de gösterdiler. 

" 

Her iki parti de saldın ve cinayetler; anarşi ve terör konularını 
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TİP'E YöNELİK ENGELLEMELER BOŞA ÇıKARıLDı 

VE EMEKÇi HALKıMızA KARŞI 
SORUMLULUKLARIMIZI YERiNE 
MUTLULUoU iÇiNDEYiZ" 

seçim kampanyalarının başlıca malzemesi yaptılar. CHP "Va cina

yetler, ya ben", Demirel ve ortakları ise "Va milliyetçiler. ya 

komünistler" diyerek oyları kendilerinde toplamanın telaşı içinde 

oldular. Demirel kendisinin ve başını çektiği iktidarın sorumlusu 

olduğu komando ve ülkücü saldınlarını, cinayetlerini anarşi diye 

niteleyip, kendi deyimiyle "beynelmilel komünizm"e yükleyerek 

komünizm düşmanlığı ticaretini tek çıkar yol gördü. CHP de, önle
mede aciz kaldığı saldırı ve cinayetlerin komünizm düşmanlığı tica
retinde kullanıldığını görünce. sosyalist düzeni ve sosyalistleri kötü
leyerek, "komünizmi en iyi ben önlerim" diyerek aynı ticaretten 

yararlanmaya baktı. 

Demirel ve ortaklarının ve dayandıkları büyük sermaye sını
fının milliyetçiliğinin ülkeyi soktuğu durum ortada. Milyonlarca 
yurttaşımız işsizdir. Milyonlarcası gecekondunun çamurunda ya

şamaktadır. Milyonlarca köylü geçimini çıkaracağı topraktan yok
sundur; elektriksiz, yolsuz. hatta susuz köylerde yaşamaktadır. 
Demirel ve ortaklarının milliyetçiliğinde yoksullar, topraksızlar, 
iflas eden esnaf ve zanaatkiırlar, işsizler azalmamış, tersine artmış
tır. Büyük sermaye sınıfı ise zenginliğine zenginlik katmıştır. 

Demirel'in, büyük sermaye iktidarlarının milliyetçiliği dış 
politikada daha da sırıtmaktadır. ABD, NATO, Ortak Pazar'la 
olan ilişkilerin geldiği nokta meydandadır. Kıbrıs sorununa ABD' 
nin, Batı Avrupa ülkelerinin kendi çıkarları doğrultusundaki mü
dahaleleri ve yaptıkları baskılar da meydandadır. 

Işçiler, emekçiler ve bunların partisi olan Türkiye Işçi Partisi 
MC'nin ve büyük sermaye sınıfının milliyetçiliğini kökten redde
der. Işçiler, emekçiler, sosyalistler gerçek yurtseverlerdir. Biz

lerin yabancı sermaye ile, şirketlerle çıkar ortaklığımız yoktur. 

Vurt dışına döviz kaçırıp açtırdığırmz hesaplarımız yoktur. Bizim 
için, yurt topraklarırun birkarışı bile yabancı devletlere kiralana
maz. Bizim biricik amacımız yabancı ve yerli sömürüden kurtul
mak, tam bağımsız, özgür ve eşit şartlar altında kardeşçe yaşa
maktır. Tüm dünya ülkelerinin işçi sınıfları aynı özlemle aynı hede
fe doğru ortak mücadele vermektedir. Dünya kapitalizmden sosya· 
lizme geçiş sürecindedir ve Türkiye de bu süreç içinde yeralmakta

dır. 

Kardeşlerim, 
Oy verme günü geldi. Türkiye Işçi Partisi henüz iktidara aday 

değildir. Ama Türkiye Işçi Partisi Meclis'e girdiğinde, diğer parti
ler üzerinde bir denetim görevini yerine getirecektir. Iktidara gele
cek parti veya partiler koalisyonu. üzerinde, seçim öncesi halk 
kitlelerine ettikleri vaatleri tutmaları yönünde ağırlık koyacaktır. 
Bu partilerin büyük sermaye sınıflannın çıkarlarını kollayan poli
tikalarını, uygulamalarını Meclis kürsüsünden sergileyecek; işçi, 
emekçi kitlelerin hak, çıkar ve özgürlüklerinin, cesur savunucusu. 
takipçisi olacaktır. 

Işçi, emekçi kardeşlerim, 
Vereceğin oyun boşa gitmesini istemiyorsan oyunu Türkiye 

Işçi Partisi'ne ver. Ver ki, sesin Meclis'de duyulsun; ver ki, Türki
ye'lşçi Partisi diğer partilerin omuz başlarına dikilsin, işçilerin. 
emekçilerin denetimi, sosyalist denetim kurulsun. Sermaye parti
lerine meydanı boş bırakmamalısın. 
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BlolMSllLIK DEMOKRISi 

Bir yanda emperyalizmin bealemesi 
kapitali.t düzen wl ODun egemen ıınıfı 
bUı]uft%i, bir yaoda bu .düzende sömürü· 
len ezilen smı.O.ar, işçi ıınıfı 'fe emekçi 
kitleler ... 

Bir yanda emperyalizme balımlı işbir
likçi büyük. leI'1J1aye güçleri, bir yanda 
balmwzlıktan, demokr'uiden. lO5)'alizm
den yana yuıt.ever J, ilerici, IiOsyalla güç
ler ... 

Bir yanda itbidikçi tekelci eermaye ve 
müttefiki büyük topnk sahipleri, toprak 
&talan, büyük tüccarlar, bankerler ve on
Ların türlü çeşit kılık kıyafet içinde tem
IilcililiW yürüten syual temsilcileri, bir 
yanda i.tçi ImW, yoluul köylüler, az top
raklı köylüler, memurlar, küçük eımal, za
naatkh lle beynini 'fe biletini işçi ıınıfı
nm politik ba.reketine birleştiren, baRIa
yan ilerici aydmlar, gençler ve onların ai
yaaJ öaCÜlÜ.. .• 

Bir yanda burjuvazinin dolaylı, dol.y
siz yollaıda..ıı.ıitçi andı hareketine dolm 
lu.tkırtlılı. üatüne üstüne yüriittütü küçük 
burjuva bularuklar ordusu, bir yanda işçi 
.mf! hareketine disiplinli, özveriU çoşku
.unu kalbeden bilinçli, örgütlü IOlYaliat-
ler ... 

Bir yanda döneklili, korkuyu, yılgıyı, 
lorumauz1uk ve tembellili ıosymm ha
nrilili reçeline bandınp ıoıyal demokrat 
ahillere po. eerenler, bir yanda çileyi, 
zorlulu, cümle enceUeri baleyleyip, ba
lıınaızlık, demokrali, IosyaliZim mücade
ielininin bütünlütüne, kesinti.aiıJjline ve 
erceç zaferine inanan, inanClDı azmiyle bi
leyen i,çi Imdı devrimcilerL .. 

SOSYALIZMIN BAYRA�I 
YÜKSELTILDI 

Bir yanda burjuvazinin koltuk altı san 
8eDdikaCllılı, aendika wtobatlan, bir 
yat'da ilerici aendik.al hareket ve şqmaz 
yolu ıoıyaliat eendikacılık .. . 

Bir yanda oyun, bir yanda dolru ... 
Bir yanda karanlık, bir yanda aydın
lık ... 
Bir yanda çöküntü, bir yanda .. hlan-
ma ... 
Bir yanda panik, yılgı w korku, bir 
yanda disiplin, öneri ve heybet... 
Ve 5 Haziran seçimlerine girilirken en 

keskin hatlarla ortaya çıkan .. Oar; ıiyah 
1i'e beyaz. Sınıf müCadelelinin keskin 
kontrutı .... 

YOROYOŞ'ün b"ıya hazırlandılı 
caatlerde henüz landJlt başına gidilmemi,
ti. Ama Türkiye'nin siyasal panoramilin
deki görüntü en billurlaşmı, renk ve çe
U,kileriyle böyleydi ... 

Türkiye ı,çi Partili karfıımdaki yedi 
burjuva partiJine ye burjuva ideoloji ye 
poLitik.uınm desenledili grupçu geYeze
lik, sapkınlık ve IaJdırganhRa kar,ı her 

alanda mücadele vererek, verdikçe bile
nerek 6 Hazirana uJ.,tl". 

Türkiye ı,çi Partili .. narmdaki i,çiler, 
kol ve katıı emekçileri, gençler, tüm parti
liler, 24 caat partililik anırlannı zorlaya
rak, uç.uz bucaksız partililik bilinç ve 
çOfkuaunu özverili bir çaJışma ve çaba se
line birleştirdiler. 

YOROYOŞ. 7 HAZIRAN 1977·4 

Bilinç ve örgütIülülün aynlmaz parçau 
diliplin, ölçü ye kararlılık, sosyalist ıörev, 
sosyalist ahlak bütünli,ilünde götüa bbu
tacak boyutlara vanrken, partili olma bi
linç ye olgusu ioiliuz pratik zenginlikler 
kazandı. 

Türkiye işçi sıruCuun partisi oldulunu 
sadece IÖde detil hayatm tüm a1anlannda 
olanca deleriyle ömeldeyen Türkiye ı,çi 
Partili, "partiliyim" diyen ve ''Türkiye ı,
çi Partilinden yanayım" diye saf tutan 
yilit i,çi ye ernkçilerin kudretli omuzla
nnda bayrallOl yükaeltti ve dalgalandırdı. 

SÖKE SÖKE ALINAN BIR HAK 

Burjuvazjden söke söke, d.yata daya
ta, kopara kopara alınan aeçim1ere (inne 
hakkı, tüm radyo ve televizyon demeçle
riyle, konuşmalany!a, meydan ve kahve 
toplantılanyla 81Dı! mücadelesinin aracı ve 
ııereci haline getirildi. 

MC iktidanrun tam ıiper saldınlan, 
coplan, kurşunlan, tutuklama ve işkeDc� 
lerine gölÜ8 gerildi. 

Burjuvazinin yalan ve dolan makinuı 
radyo ve televizyon yayınlannın dolaylı 
dolayaz etkisi olanaklar ölçÜlÜnde ön
lendi. 

Burjuft basınının 'özü dönmüşçeaine 
aürdüıdülü _. maku ve tahriC tezga· 
hına dinek wNIdu. 

Kariyerist buın teUallannm, ikballe, ti
careUe lle çok bilmi,li kle te!essüh eden 
hesaplan kendililinden gözler önüne seril
di. 

ı,çi ılDılının Parumı "gazete" namı aJ
ttnda iD.. ve ihtikar l1'lUUlDa yabran 
8endika an.tokratlannm ve onlann ete· 
linde "bal tutan parm.almı yalar" arayı
,ıyla k.anlanan-kemiluiz yılgınlar, dönek
ler ıürüsününi' i müıekkebi kurutuldu ... 

DE�ERLI KAZANıMLAR 

Emperyalist alm içindeki geri, çarpık 
Türkiyeı kapita.lizmine kllrll balunıız1lk, 
demokram, ıosyalizm mücadeleıi. 

Burjuva ideolojiaine kar,ı işçi ,,"ıfının 
bilimıellOsyaliıt ideolojisi. 

Küçük buıjuva devrimcililine karşı, 
işçi IlDıfl devrimcilili... 

5 Haziran'a gelinirten elde edilen .on
suz deRerdeki kazanımlar bunlar ... 

Ve tüm bunların üstünde bir Türkiye' 
hçi Parti 'Linin, tüm partililere tercümın 
oldulu sözleri: 

"- Partilililin ıonu ye aınm yok. Her· 
güne ıılan IonsuZ: BaAımsızlık. demokra· 
si, sosyalizm mücadelesi... 
Yaşu," ıo.yalizm. yaşaıın partimiz ... " 

BURJUVAZININ BUNAlıMı 

ı,çi 81nıfının politik hareketi için 5 i 
Haziran .eçimlerinin başlıca önem ve 
anlamı bir takım aritmetik işaretlerin 
ardından çok sınıf mücadelesinin kazan- , 
dılı pratik ve boyutlarla ilgilidir. 

Türkiye'nin toplumaal ve ıiyual pano
ramiline damgasının vuran bu olguuun 
yanında burjuvazinin içine düştüliJ ve 
günden güne derinle,en ekonomik, top· 

lumaal,-politik çöküntü wl karmaşa, e
çimler arifelinde donık noktalam ulaştı. 

Bir yanda i,çi lU1ıfmının politik hare
ketinin ısrarlı, kararlı ye dolru mücadele 
yörüngesinden duyulan korku, bir yanda 
emekçi yıRınların talep ve özlemleriyle 
şekiUenen demokratik toplumsal muhale
fet ye sahip oldulu ıosyalist potansiyel 
emperyalizm \le işbirlikçisf büyük lerma
ye ve gerici mütefik1erinin endişelerini, 
bunalunlannın derinle,tirdi. 

Sosyal demokrat eHP'nin üstünden 
çok, kavramaRa çallŞtlll tabanUldaki kit
lelerin ileriye yönelik po1anıiyelinden 
duyulan kuşku, burjuvazinin bunalımıru 
pekiştirdi ... 

MC ILE SEçiME GITMENIN 
FATURASı 

Montaj sanayiinin aslını 've esasmı oluş
turan ti,im pratik ve zorunluluklarla büyük 
sermaye Türkiye'de seçim öncesi haftalar
da yeni kirlilikler, yeni oyunlar, yeni 
montaj ve tezgahlarsergiledi ... 

Emperyalizm ve çÖn1ezi egemen güç le
rin şöyle :ı.aman alızlanndan düşürmedik
leri "miUi irade" kendi açılarından, bir 
kAbus, bir ilneli [ıÇı haline dönü,tü ... 

Ardı ark88J. gelmeyen, baskı, şiddet, te
rör, cinayet ve türlü saldınnm yolunla.şt.
nldıAı &eçim öncesi dönem, faşist tırmanı-
4ID biteviye sürdürülmeye çalı,ıJdıll bir 
dÖllem oldu. 

MC ile .eçirne gitmenin karar 1'e Lo· 
rumIululunu yüklenen sosyal demokrat 
CHP'nin antienperyalist ve antifaşİıl mü
cad.elede ne kadar yetersiz ve tuian.az kal
dılı bütün çıplaklılıyla ortayı çıktı. 

ÇERÇEVE VE DESEN 

Gerek parlamento içi";de gerehe par
lamento dı,ında sahip olunan nicel gücün, 
nitel güç ve yöne dönüşmeden ya da ona 
omuz venneden ne denli kL8ır, yetersiz ka
lacalı pratik olarak doarulındı. 

Ve bir kez daha örneklendi Id, büyük 
tekelci aermayenin ekonomik gücünü kar
mayı, kurutmayı amaç edinmeden, en 
azından işbirlikçi büyük sermayenini nü
fuz alanlannı daraltmayı hedef almadıkça 
tutarlı bir baAımaızlık. demokrui mücade· 
lesinin yürütülemeyeceli bütün çarpıcılı· 
lıyl. bir kez daha görüldü. 

Büyük sermaye ve işbirlikçileri, bb 
çerçeve dahilinde Türkiye'de kitleleri tüm 

seçim öncesi dönemde bir yılgır:lık ve 
korku cereyanına tutmaRa ve bu gerilim 
altmda iilenilir yönde .eçim &Onuçları 
oluştunnaRa var güçleriyle çalı,tılar. çer
çeveyi büyük sennaye güçleri çizdi, iş bir
li kçileri desenledi. 

Salt oy deposu hali ne indirgenen gemş 
emekçi YıRmiar, her an, hen gün yeni bir 
,iddet ve komplo şmelinln kıpırdatılma
ııyla etki altında tutulmala, yıldırıimaRa, 
panik ve korku ortamına itilmeRe çalışıl· 
dı. 

PERŞEMBENIN GELIşi 
ÇARŞAMBADAN BELLIyol... 

Bütün bu olgular şaşırtıcı delildi. 
Dotnı.su bu ya Perşembenin ,elişi 
Çarşambadan beltiydi. 
Kimler istemişti erken eeçimi, bele b� 
le MC ile ıııidilecek bir erken aeçimi? 
Koç'lar, SabanCl'lar,Narin1er ve bU-

cümlesi neler demişler ve De"r -.u�
lerdi? Kimler büyük aennaye ve ,mci it
tifaklarmın iıtek, baskı'Ye dayatmalanna 
boyun elmi,ü? .. 

Buna karşm, (aşiA tırmanJflIl .. çim
lere gidilirken de devam edecelini kim
ler söylemişti? Kimler MC ile aıeçime cit
menin ekıncalanna işaret. et.mi,ti?. 

Olgular bu sorulann IŞlRında elbette 
,aşırtıcı detildi. 

Bu arada tüm aeçim öoceai dönemde 
izlenen, giöıJenen bir olıu daha YUdI. 

MC·nin ba4ı ve AP Genel Bqb.nı SÜ· 
leyman Demirel eeçim ıonuçlarırıa m,
kin umut l.a.fınuyordu. AP bitkindi ve 
bu gerçek, bakan ve gören bir göz için 
hiç de zor anlaşıJabilir teY <ktüdi. 

Nitekim leçimd� haftalarca öııce 
"Son üç günde bazı talihsiz ,elişmeler 
olabilir" diyen Demiril'in gerçekten ıon 
üç günün bqJanClCl olan gün, CHP Genel 
Başka.nuıa göoderdili mikut ihbar / 
mektubu, ibret verici bil' bıma.tanm ifa
deli oluyordu. 

SORULAR SORULAR 

Yurttaşlar bu örnekle bir k_ daha 
gerilim alanına itiliyortardı. 

CHP Genel 8qkanırun ÇilU Ha_· 
ianına indilinde patlayan tabanca, ı .. 
tanbul'da Sirkeei'de wl Yetilköy'de p.ı
lıtılan bombaJar -.e bu arada Kataku .. -
vetleri Komutanı Orgeneral Namık Ke
mal Ersun'un bir gecede emekliye ay
rlll'DUJ, yurttaşlann arkau arkutna ce
vap &radllltorular 'ye olgulardı ... 

Yurt çapında günlük olaylar olarak 
görülmele başlanılan salduı ve cinayet
ler de sistemli bir biçimde örülen gerili
min tamamlayıc.lan oluyordu ... 

Süleyman Demirel Ecevit 'e ihbar 
mektubu göndenneden önce Amerika' 
nın "NBC" televizyonu muhabirinin LO· 
rulannı cevaplandırıyor, muhabirin ''E
cevit ve partisine kar,ı nUll bir kam
panyı yürütüyorsunuz" şeklindeki ıoru
ıunu şöyle cevaplandırıyordu: 

Ol. Ecevit'e kar,ı bir kampanya yüriit
müyorum. Ben, AP Genel Ba,kanı 011-
rak partimin tek başına iktidara gelmeli 
için çalışıyor w bu yolda kampanyanu 
yürüt.üyorum ... " 

Demirel'in televizyon muhabirine 
Yerdili cevapların ÖZünden çıkan ıonuç, 
AP Genel Başkanının hesaplannı 6 Hazi
ran'dan çok. daha ilerki bir zaman vade
sine dayandırdıRını ortaya çıkanyordu. 

AP milletvekili aday ilistelerine bakıı
dıRında en belirgin özelliklerden başlıca
SJ, Listelerin "döneklere" pirim verir ni. 
telikte olmaSldlr. 



_ .. __ ._. __ ... _-------_._-----------------

SOSYALiZM iCiN· iLERiI 
• 

Bir zamanlar Demirel'in'Ye partisinin 
politikasma kar ... temıil ettikleri serma-
ye ınıplannın tepkilini en şiddetli bi
çimde duywan1ar. hatta kişi olarak AP 
Genel Bqlı:anma aldınyı çok alt düzey
lerde .urdü.renler, gerek MC'nm kurulu
şunda ,erekse onu izleyen dönemde A,JJ' 
ye dönmü, olanlar, Jiatelerde adeta imti· 
yu nimetine botuluyodaıdı. 

VENI TEZGAHLARıN BAŞLANGıCı 

Bu ollUyu, Demirel'in "beşeri zaaf
lar"ıla ket vurmayı bilmesinden çok, 
daha i başkat araYlŞlarla yorumlamak mı 
gerekmektedir? HerhaJde ... 

Demirel açısından, en kötü olasılık 
CHP'nin tek başına iktidu obnuı, y. 
da, CHP'nin varsaydılı en kötü olasılık. 
DP iI� koalisyon kurarak. iktidar olma.sı, 
ber �yin bittili anlamında mıdır?_. 

Büyük sermayenin has partisi AP ve ... 
onun ba.şı için 6 Hazinm bitiş detil eD 
Ulndan yeni. bir "MC" nin oluşturulma-
aı için bqlanııç tarihi olarak deleden
dililmaktedir. 

Büyük 'atmayenin rol taksiminde 
acaba AP'ye ve poltalın bbara.sı MHP' 
ye bir beldeyi, döoemi.nin sabn mı düşe
oektiı? 

Toplumsal ya.şarm büyük sennaye ve 
,erici sermaye ittifala ile yangın yeri ha· 
line getirilmi, bir TUrkiye, ekonomili 
bwjuftZinin çözürmüzlük bunalımıyla 
taluı '9'e tahrip olunmuş bir Türkiye, 
hanci bwjuva politikalarla düze çıkabile
oektir ki?. 

VENIUFUKLAR 

Bakı, tiddet terör '9'e cinayet tezew
n.uı ,«çek taynalını � kökenini oluş
turan büyük aıermaye güç 've nüluzu de
nm ettikçe cinayetlerin önü nasıl alına
caktır? 

Hiç bir tök1ü dönüşüm öngörmeyen 
10.,&1 demokrat politikalarla ekonomi 
bu bataktan düze null çıkartılabilecek
tir'?. 

Demirel ve lermayenin hu partisi 
M'ye, kendi açıandan en kötü olıw1ıkla 
iktidara CHP gelae bile, 6 Haziran'ı izle
yen dÖDemde umut ,deden u fuklar 
bunlardır ... 

Bütün bunlan tamamlayan bir bqka 
umut kapısı da, CHP listelerinin sınıfsal 
yçıııdır. Büyük olasılıkla CHP listeleri
nin parlamentoy. da alırlıkh biçimde 
ya.n.sayacak bu slI\ıfsal yapısı sermaye 
açısından büyük bir güven süpabı olsa ge
rektir ... 

Transfer pazarlannm kun.dma.aı için 
belli ·bin dönemin politik tıkamkbAı ye
tip de artabilir. Geçmişte MC'nin kurul-

maa yolunda ...-mayenin ,öre. b."ına 
koşan bu evlatlan hatırlandıRmda bütün 
bu oluılıklann maddi zemini vardır. 

SOSVALlsT HAREKET 
GüÇLENlvOR 

Herşeye raRmen, bütün bu siı ve bu
lutlan aralayan illÇi sınıfının mücadele 
inanç ve azmiyle güçlenen politik hare--

ket.idir; orada gücünü ve anlamını bulan 
Türkiye ışçi Partisi'dir. 

ışçi sını!ı ve müttefiki emekçi kitle
ler Türkiye ışçi Partisi etralmda t.üm. 
sennaye oyun ve poliLikalann bozacak, 
yılmadan, usanmadan zafere ulaşacaktır. 

Türkiye ışçi Partisi, şaşmu pusulaa 
bilimsel sosyalizmin lşıRmda hedefe güç
lenerek ilerlemektedir. 5 Hazirao'm ön
cesinden belli olan ve ortaya çıkacak 
olan sonucu budur ... 

BORONKAY OLAYı: 
MADEN-iş, iŞVERENLE ANLAŞıP işçi ÇıKARTıYOR 

DGM'ye karşı d�eniş ve 1 Mayıs olaylarında önemli yanlışlara sii"ükle· 
nen DISK ye Maden-Iş üst yöneticileri tek tek iş yerleri wzeyinde açığa çık
tıkça, işverenlerle işbirliğinden bile çekinmiyorlar. BUrlJn yeni bir örneği bir 
Istanbul gazetesine de konu oldu. Boronkay fabrikasında, biri baştemsilci ol
mak üzere 6 işyeri temsilcisi sendikal görevlerinden alındılar. Durumu önce 
işverenden öğrenen bu kişiler daha sonra da işten çıkarıldılar. 

DISK ve Maden-Iş yöneticileri, işçileri CHP'nin ve bir gençlik örgütüriin 
peşine takarak maceraya sürüklüyor. Bu eylemlerinden ötürü kendilerini eleş
tireri işçileri ise işverenle tezgah kurarak harcamaktan çekinmiyorlar. 

Istanbul Kağıthane'de kurulu Boronkay fabrikasında çalışmakta olan 
Muarmıer Akçay (Baştemsilci), Ahmet Taban (temsilci), Vılmaz Kesici (üni. 
te temsilcisi), Ömer Aktaş tünite temsilcisi) ve Hüsrev Yağlıdere 9. ünite tem
silcisi) adlı işçilerin Maden·lş Genel Vürütme Kurulumın 17.5.1977 günIU bir· 
leşiminde "sendikanın anatüzük ve ilkelerine aykırı tutum ve davranışları yü
zünden "tOO1 sendikal görevleri kaldırılır. Üyelik hakları askıya alınarak kesin 
ihraç talebiyle Genel OnurKuruluna verilirler. Genel Sekreter Mehmet Ertürk 
ve Genel Başkanvekilliği göreviyle birlikte aynı zamanda Örgütlenme Dairesi 
Başkanı olan Cengiz Turhan imzasıyla işçilere iadeli whütlü gönderilen ko

nuyla ilgili yazılar daha yerine ulaşmadan, fabrika müdüru Cemal Kayacan 
baştemsilci Muammer Akçay'ı çevirir. "Görüyor musunuz, siz sendika sendi
ka deyip o kadar mücadele veriyorsunuz. Sendika sizi tutmuyor, çıkartıyor" 

Muammer Akçay, şaşırır. Bölgeye gider konuyu soruşturur. Daha sonra 
eline iadeli taahütlü yazılar ulaşır. Şaşkınlığı daha da artar. Çünkü ilkeleri 
doirultusunda mücadele verdiği bir sendikanın yöneticileri işverenlerie tezgah 
kuramaz. Ancak iş bununla da kalmıyor. Iki saat sonra da, işveren bu temsil· 
cilerin iş aktini 1475 sayılı yasanın 13. maddesine göre fesh ediyor. Sendika 
üyeliği askrya ahran ve iş akti faslı edilen temsilciler yanında Hasan Aslan adlı 

bir başka işçi de var. Artık Boronkay'da çatlak ses (!) yoktur. Işveren de, Ma
den-Iş yöneticileri de rahanır. 

Baştemsilci Muanvner Akçay olayı şöyle anlatıyor: "Biz Yürüyüş ile 
birlikte daha bir çok yayını izleriz. Ancak IGD'lilerin getirdiği ürün ve Ilerici 
Yurtsever Gençlik gazetelerinden almanıarnız ve onlarıeleştirmemiz, baştan 
beri IGD'liIerle aramızı açtı. Bölgede DGM ve 1 Mayıs olaylarını uzun uzun 
tartışmak istedik. Engel olunmaya çalışıldı. Eğitim hocamız Süleyman üstün, 
"Biz sosyalizmi öğrenmek isityoruz" dediğimizde, bize kulak vermedi. Bize 
eğitim seminerterinde Sosyalizmi öğretmeye korkuyorlar. Bu konuda tartış
ma açılmasına çekiniyorlar. En son, 1 Mayıstan sonra, olayları eleştirmemiz
den korkan Maden-Iş yöneticileri bizi eğitim toplantısına sokmadılar. Daha 
sonra da işte hakkımızda bu karar verildi." 

Maden·lş yöneticileri DISK ilkelerini iyi bilmek zorundadırlar. DISK'in 
ilkeleri arasll'\da işverenle tezgah kurarak, işçileri fabrikadan atlırınak ve ses
lerini kesmek yoktur. Sonradan öğreniyoruz ki, �aden.lş yöneticileri sendi· 
kal görevlerine son verdikleri ve kesin olarak sendikadan çıkatmak istedikleri 
bu kişilerin işten çıkarıimalatına da sevinmişler. "Onlar müteahhitti" demiş· 
ler. "Nasıl müteahhit?" deyince, "Onlar dışarıda iş yapıp yatrona satıyorlar." 
diye cevap vermişler. Maden·lş yöneticileri sadece 'Muammer Akçay'ın geçi. 
ci olarak bir başka atelyede çalıştığını bilirler. Bu,sendikanın da bilgisi dahi
linde olan bir işti. Şimdi kalkıp da bunu "müteahhitlik" olarak yorumlarıarsa 
davranışları "scndika aristokratlığını" da aşar. 

Bir de şu nokta var: Sendikaların, tüzükleri, disiplinleri vardır. Ancak 
işçi sınıfı ör�tlerinin disiplin uygulamaları, işverenlerinkinden ayrıdır. Sendi
kaların disiplin uygulamalarının işverenlerinki ile çakışmasını, işverenler tara
fından önceden haber alınmasını açıklamak çok gUçtür. Böyle uygulamaların 
hesabını vennek de çok güçtür. 
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KOÇ HOLDİNG: 

burjuvazinin vergi kaçırma 

yöntemJerine bir örnek 
'" 

Koç toplulutunun çalışma yöntem
leri YtJRtJYtJŞ 'ün önceki saydannda 
anıatılmıştı. Bunlar arasında en belir
gin bır yere verıi kaçakçllıj/ı sahipti. 
Gerçekten. gerek gizli kir devrinin bir 
yolu olmasl, gerekse ilgili mevzuatın bu
DU körükleyid nitelikte olması, vergi ka
çakçı1ıılru son zamanıarda inamlmsı 
boyutlara ulaştmoıştır. Bugün, bu yolla 
devletin her yıl 68 milyar lira kaybettiA:i 
hesaplanmaktadır. B u toplam. aynı za
manda bir yılda işçi ve emekçilerden ah
nan geUr vergisine, yaklaşık olarak eşıt· 
tir. 

Sözü edilen YtJRtJYUŞ yazılannda, 
hisse senedinin bir şirketten diRerine ak· 
tanıması sırasında �Ianan verıi kaçak
çdılının Işleyişi aynntdanyla an!atd· 
mıştı. Bır holding ya da bir şirketin di
ler bir şirket hisselerinden buhındu�a· 
sının yararı, bununla da kalmıyor. özel· 
UkIe holdingler, sahip oldukları ya da 
denetledikleri şırketler aracılıgıyla di�er 
,irketlerin hisselerinden edinerek ve bu 
bır zincir gibi airüp giderek bır verıi ka· 
çakçdılı yohı oIu,turmaktadır. 

BIRBIRININ SAHIBI ŞIRKETLER 

örnefln, Koç Holding Anonim Şir
keti Koç Yatırım ve Pazarlarna A.Ş.'nin 
yaklaşık dörtte bir bissesine sahiptir. 
öte yandan, Koç Yatırım gene bir Koç 
girişimi olan Otosan'ın gene yaklaşık 

dörtte bır bl", ..... sahiptir. Otosan, bu 
kez bir ticaret şirketi olan ve Koç top
hilulu içinde bulunan Ram 'ın geldzde 
bir hissesine sahiptir ve bu böyle uzar 
gider. Genel olarak. bir holding bir yatı
mn ,irkelinin, o bır sanayi şirkellnln, o 
bır toptan ticaret şirketinin, o da bir pe
rakende ticaret şirketinin hisselerini sa
tın alır. Hatta arada, bu zindr boyunca 
IId şırket karşılıklı birbirlerinin hioaeleli· 
nın sahibi olabltirler. Bunun örneklerini 
daba önceld YlZdaıdan anımsıyabiUıiz: 
Ormal< ve OtoyOı. 

Bu mekanizmanın yaran şöylece 
özetlenebilir: Bir ,Irket, belirli bir yılda 
elde eWli kinn yine beUrIi bır bölümü· 
nü yd sonunda hisse sahiplerine daııtır. 
Bu d�ıtdan kar, ,Irkelin SÖZü edilen yd 
içindeki karının bir bölümü. öte yan
dan, bu kir parças� hisse sahibi diler 
şirketin bir sonraki yıl karının bir bö
lümünü oIu,turacak. Eiıer bu lkincl şir· 
ketin de hissedarlan varsa, onIar da ikin
cl şirketin d�ıtılan karlarıDI daha bir 
sonraki yıl defterlerinde gösterecekler. 
Fakat, unutmamalıyız ki, bu üçüncü şir
ketin daba iki yd sonra gösterebilece�i 
k8.rlar içinde, az da olsa, en baştaki şir
ketin bu yıl yapt!l:ı karların bir bölümü 
de var. 

VERGI ÖDEYEREK ÖDEMEMEK 

Birbirlerine bu biçimde baRlanmış 
şirketlerin zinciri ne kadar uzun olursa, 
Ilk baştaıd ,Irketin bu ydki kinrun bır 
bölümü o kadar uzun yıllar sonra en son
daid şirketin kln ıçınde görülür ve de.· 
iet o kirdan vergisini ancak o yd kesebı· 
Ur. Aradan geçen ydlar vergının maliye
tinlııfıra Indirınıştır. Hele daha önceden 
belirtildiRI gibi, hı ....... tlerine sahıp 
olma karşılıklı ı .. , "In Içinden çıkabII· 
menln olanatı yoktur. Gerçekten yok· 
tur, çünkü karşılıklı yarısınıanın sonu 
beörl�nemez. 
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Durumu ıomut bır ö ..... k1. gör.bll· 
mek ıçın Koç Holding. Koç Yatırun . 
Otosan . Ram örnetlne bakalım. Vana· 
yalım Id, Ram 1973 ydında 800 bın lira 
kir datıtmaya karar verdi. Otosan'ın se· 
kizde bır payına düşen 100 bın tira 1974 
kannın bir bölümünü oluşturur. Koç 
Yatırmı'ın 1975'de bundan kendisine 

düşen dörtte bir payı 25 bin ııradır ve o 
da bunun 6,250 Unı.suu 1976 'da Koç 
Holdıng'e hisse senetlerinin dörtte birine 
sahip olması nedeniyle devredeeektlr. 
Böylece 1973 sonunda ödenmesi gere
ken 6,250 Ilramn vergisi, ancak bu yıl 
ödenecektir. Ama , aradan geçen sürede 
para detennden yansıru aşan bir orandı 
kaybetmiş, ve tıl1i olarak ödenen vergı, 
ödenmesi gerekenin yarısından daha az 
de�ere sahip olacakmı, ... Bundan, devle
tin bır yummuı yok. Holdinglerin ise 
hiç. Bu örnekteki 6.250 Ura Işın yalnız 
küçük bir bölümü. Bütün şirketler bir. 
birlerinIn hisselerine sahip olunca, karla
rın tamamına yakını bu yolla, geciktiri
Ierek gÖ5t.erileblllr. 

Bu ve benzeri mekanizmalar nedeniy
le, bir holding çevresinde örgütlenmiş 
şirketler şebekesinin gerçek karları ve 
gerçek verıi yükleri hiç bır zamın hesap· 
lınarnız. Teker teker şirketleri ele aldı
eımada bu yönde bir hesaplama yapma
nın olanaeı, zincirin uzunluRuna ve dev
renin kaparup kapanmadılına, kısaca şe
bekenln griftllll .. batlıdır. Ancak, ulu· 
sal boyutta d�l.kenler göz önünde bu· 
lundurularak yapılan hesaplamalar ylUık 
verıi kaybının 68 mılyar Urayı hUldulu· 
nu göstermekledir. 

BeUrtildll1 Blbl, güvenileblUr kir he
saplamalan yapmak gUç. Hele, ,Irketle-

rin kendı .. nIIkled rakamlara güvenmek 
oafdlllik olur, Gene de, bu kısıtlamalar 
ıçınde bile olsa Koç Holdıng'In 1976 yı· 
lı çalışma raporuna bir bakalım. "1976 
yılı otomotiv grobumuz Için başarılı bir 
yıl olınuştur ... Sanayi (Nbumuz tüm 
olarak: cirosunda tatminkar bir büyüme
yi gerçekleşlirmiştlr ... Ticari şirketler 
grubu tüm olarak satıŞ ve karlılılında iş 
programına uygun bir geUşmeyi tahak· 
kuk ettirmiştir ... Yakıt grobumuz ... ·' 

Uzayıp gidiyor.DwSlda var: "Ancak 
üretim kapasitesinin SlDlrlı olması, 1976 
yılında talebin tamamen karşılanması 
imkanını vermemiştır." Do yamamışlar 
o. kadar olumlu gelişmelere. Ancak, ya
kınmalan da yok d�i1; "Denasyonist 
politikanın olumsuz etkileri .. işçi kesi
minin örgütsel gücünün siyasal amaçlarla 
kullamlması ... " Türkçesi bir yana, istek
leri ni raportannda bu kadar açık olarak 
görmek e�lendiricl. Fiyatlan� düşüri)· 
mesine yöne�k politikaya ve işçilerin 
politik mücadelesine karşı çıkmaya kalk· 
mak raporun işe yararlıhlını snurlıyor; 
ama deneyeUm! 

Koç Holding denetledill ve hisse sa· 
hlbl bulundu�u şırketlerden 1975 yılın· 
da 196 milyon 1976'da da 225 milyon 
lira pay aimış, 1975 yılında şirketlerinin 
47 tanesi 1976'dl I .. 44 tanesi kir gös· 
termlş ve d�ıtmış. Holding'l dolandır
dıklannı düşünmemek gerekir. Bütünleş
me Itiz konusu oldultuna Köre, olan, yal
nız bazı şirketlerin defter tutma yöntem. 
lerinde dilerlerine göre daha becerili ol· 
maıarıdır. 

Rapor'un orta sayfalanm renkli bır 
şebeke "'acı dolduruyor. 13 ticareı, 1 

banka, 25 sanayı, 7 yakıt, Wotomot;' 
ve 1 yıtının ,irketinden oıuian Holdine' 
in 2 de vakfı var. Şekil. Holdlng1n her 
şırketıeki paylarını, şirketlerden bazda· 
nOln birbirleriyle olan sahiplik ilişkileri
ni ve hangi şirketin hangi iş dalında 
olduRunu oldukça aynntıh olarak wri· 
yor. Yalruz, Rapor'un diler böltmleriy
le birlikte ele alınınca renkliUlinin ve IIÜ· 
sünün ötesinde bir yarar taşıyor. 22. say
fada aynen şöyle deniyor: 

"Holding'In sevk ve idaresinde söz sa· 
hibi bulundu�u iştiraklerin adedi 18'dir. 
ılgili OlduRumuz şirketıerle birlikte gru
ba ba�1ı şirket sayısı 25'dir." SÖZÜ edi· 
I.,. grup, sanayı grubu. Bu grup içindeld 
şirketleri, Holding1n sahibi olduau hi .. 
selerin paylarına göre küçükten büyüRe 
dolru mzersek, 25 şirketlen. denetleme 
gücü bulunmadal'ı 7 tanesinin bu biçim
de kabul edilmelerinin kıstası ortaya Çı
kıyor: Bir şirketin hisselerinin en iz 
dörtte birine sahip olmak o şirketi de
netlemeye yetlyor. Bu grupta g.liye ka· 
lan, denetleme gücüne sahip oIdu'u 18 
tirk.tin yalnız ildsinde Holding'n payı 
yUldıın fazla. Genellikle üçte bir dolay· 
laruıdı. Bu, genel olarak Türldye Çapın
da da geçerli bir bulgudur. Artık, tirket· 
ler bir di�er ,Irketi denetiiyebilmek ıçın 
% 51 hisse edinmek zonınluau duymu
yorlUj dörtte bir. üçte bir ile yetiniyot
lar. 

Rapor'un 32. ve 33. sayfalannda, or
ta sayfalarda şekille özetlenen bilgiler 
daha ayrıntılı bir biçimde ve sayısal OLa· 
rak verilmiş. Ayrıca, 1975 ve 1976 yılı. 
rına iUşkin bilgiler, bir arada verilclill 
için, zaman için bir karşılaştınna yapma 
o!ana�ı var. 1975'le Holding 68 şlrk.tte 
toplam 747 milyon liralık hioaeye .. hip. 
Bir yd sonra şırket sayısı 70'e ıştırak 
toplamı da 1 milyar 100 ",Jıyon liraya 
ulaşıyor. Bu rakamlar hi_rin piyııı 
ftyatlarından saptanmış rakamlar detıl. 
YURUYtJŞ 'ün ıol. sayısında .. !atddılı 
gibi, Holdıng, sahibi bulundulu şirk.t1e
rin hisse senetlerini uçtan "aciliN 
kendisi saptıyor ye ilgili şirkete bildlri
YOf. Bu mekanizmanın. birbirini dolan
dırmaktan çok verıi kaÇakÇılıj/1 aracı 
oldutu, oradı anlatılmıştı. 

"ZARAR" EDENLER DE VAR 

Gene ayru sayfalarda, bu iki yıl için 
hangi şırketıerin kir gösterip datıttık· 
lan ve bundan Holding'in ne kadar pay 
aidıRı da sD'alaruyor. Her iki yıl da ki.r 
yaptııını söyleyen yalnız 41 şirket var. 
Bu 41 şirketin 1975 yılında datıttıklan 
toplam kar 428 milyon lira. Bu toplam 
1976 yılında % 24 'lük bir artışla, 531 
milyon liraya yükselmiş. 

Zarar ettilini bildiren bazı şirketler 
arasında tanman bir kaÇı şöyle: Arçelik, 
Metaş, Türk Demir Döküm, Tam Sigor. 
ta, Ersu, Fisk Lastikleri ve Türkay.Bu
nun t.ersi bilgiler yani kir ettill ni söyle
yip buna göre kır d�ıtan şırketlerden 
da�ıttıklan kirın 10 milyonu geçenleri 
15 şlrkeltir. Bu bilgilerin de Ilgili şırket· 
lerin kArl&1lk durumlanm tam anlamıyla 
yans&maklan uzak olduRunu unutm. 
mak gerekir. Ne de olsa Rapor'un kendı 
deyimiyle "1976 başanlı bir yıl olmu,· 
tur ... " Burada detinilen konular aynnh 
olarak kalmaktadır. En büyük ortak olan 
devletle IUşkiler çok verimli olarak yürü
ilimektedir ... 



HESIPLIR COilLIYOR -

ıLHAN AKALIN 
Sosyalist olmak ıor. Sosyalist göriOımek ise çok kolıy. sosya/ıst ga,ın. 

mek kolaycılılını gösterenler. sermaye sınıfına hizmette yarışıyortır. Bunlar, 
işçi sınıfnı" örSÜdU mik:alesine inanmayanlar. Bunlar maceraeılu. 8ı.rılar yıl
,,"Iır. özcesi, sol gösterip sağ vuranlar. Sermaye sınıfının hizmetkirtırı. 

Sosyalist görilnmeyi her yerde sÜ"düriiyorlar. Her yerde boy gösteriyor
lar. Özel konuşmalardan tutun, sendikaların toplantılarına kadar. Hatta ser
maye sınıfının partilerinde ve sermaye sınıfının borazanlığını yapan yayın or
ıanlarında da. boy gösteriyortar. üstüne üstlük, işçilerin sendika. aidatı olarak 
verdikleri paralan hovardaca çar çur ederek çıkardıkları gazetelerde de bu gö
revi sii"dÜl"üyor1ar. Takma isimlerle yazılar YiZıyorliilr. Takma isimlerle yazı 
yumalan, gerçek isimleriyle kimsenin önüne çıkamıyacak durumda olmaı. 
rından. 

Sadece takma isimlerle yazılar yazmak mı? Hayır ... Olaylan çarpıtank 
vermekten tutun, bir kısun kuruluşları güçlü göstennek için yalana başvurm. 
ya kadar uzanan bir dizi görünüş. 

SENDIKAL MÜCADELEDEKI GÖRüNüMLERI 

Sosyalist görünrnek zorunlululunun duyulması, 12 Mart döneminin ge
ride bırakılmasından sonraki günlere rasthyor. Bu zorunlululu duyanlar, ge
neUikle sendika yöneticileri. Zorunluk duymaları ise, DISK üyesi işçiler'ara
sında etkin olan binlerce sosyalistin bulunmasından. Daha sonra, sosyalist g� 
runme zorunlululuna aydınlar kesiminden de katılanlar oldu. Bunlar, Tlp'ioı 
kapatılma döneminde kaypakJık gösterenler, mücadeleden yılanlar ve tesiiı " 
olanlar. 

Sosyalizmin güçlüklerini bilerek mücadele etmede kararlı olanların 
DISK içinden nısıl tasfiye edilmeye çalışıldığını bilmeyen kalmadı. Bu tasfiye 
hem sendib yönetimindeki sosyalistlere, hem de fabrikada çalışan sosyalistIe
re yönetik. 

Önce sendika yöneticilerinden başlanılmıştı. Turizm-Iş'in genel kurul 
oyunlanyta, Petrol Kimya-Iş'in ticarethane birteştirir gibi bir başka sendikay
ia birleştirilmesiyle "halledilen" yöneticilerine karşılık, Sosyal.lş, "kendiliğin· 
den" DISK üyeliğinden düştü denilerek tasfiye edilmeye çalışıldı. Sosyaı·lş'e 
ilişkin oyun sökmedi. Sosyal.lş DISK üyesi olduğunu bir yıl sonra da olsa hu· 
kuken onaylattı. Ve bu bir yıllık ar.ıda DISK üyeliğinin bütiiı vecibelerini ye_ 
rine de getirerek. 

Bu bir yıllık arada, sosyal.lş'e alternatif olarak Teknik.lş gösterildi. Bu 
sendika üzerine abartılarak yayın yapılmaya çalışıldı. Politika Gazetesi de bu 
abartmalı yıyında üstüne düşen görevi yerine getirdi. DISK Genel Sekreteri 
Mehmet Karaca .e örgütlenme dairesi başkanı Çağdaş Metal.lş'ten de.şirme 
Felvni Işıklar birlikte genelgeler göndererek, büro işkolunda DISK 'in tek sen· 
dikasının Teknik.lş olduğu, Teknik.lş"n örgütlenmesi için tüm DISK üyesi 
sendikaların çaba harcaması gerektilini belirttiler. Teknik-Iş ise bunlara daya
narak ve Sosyal.lş'e küfı.i"nameler düzerek örgütJenmesini sürdürmeye çalıştı. 
Sadece çalıştı. örgütlenmek istedili kesim, işçi-memur ayırımı SOr'IJCU işçi sa
yılan kesimcfi. Bu konuda ise Teknik-Iş yöneticileri hiç bir şey.bilmiyorlardı. 
Sosyal.lş"n örgütlenmek için çalıştığı yerlere saldırdılar.e kafaları karıştırd" 
lar, Sosyal.lş"n DISK üyesi olmadığını kanıtlamaya çalıştılar. 

Bunları yaparken, yani Sosyal-Iş'e küfredip işçi sayılan memurları ör
gütJemeye çalışırken, üyelerinin ekonomik-demokratik mücadelesini aksanı
lar. Spor·Toto'da ve OYA,K'da işçileri sattılar. 

Sosyal.lş gibi "halledilemeyen" bir başka sendika da DISK üyesi Kera· 
mik-Iş idi. Keramik.lş, kurulu bulunduğu işkOlunda onbinlerce işçinin çalış
tılı ıZmir yöresinde örgütJenme çalışmalarını YoAunlaştırınca, DISK ızmir 
BÖlge Temsilcisi marifetiyle Beton-Iş sendikasını kurdurdular. Beton.lş'i 
DISK üyesi olarak il.n ederek Keramik.l ş'in örgütlendiği alanlara saldırdılar. 
DISK i majından yararlanıp, DISK üyesi Keramik.lş'e küfretmeye başladılar. 

Politika Gazetesi bu oyunda da DISK'in borazanltğını yapmaya devam 
etti. Politika Gazetesi her gün Beto".lş'in DISK 'e katılmak için başvurduğunu 
"çimento ve toprak sanayii işkolunda sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine 
bağlı olarak örgütlendiğini", "80 işçinin çalıştığı işyerinde yetki aldığını", 
''8eton-Iş üyelerinin direnişe geçtilini" yaydı durdu. 

Bu ar.ıda, Keramik.lş Genel Başkanı Mustafa Aktulgalı'nın DISK Baş. 
kanlar konseyine çağrılmadığı haberini es geçti. Tıpkı, Sosyaı.lş'in DISK üy •. 
liğinin mahkeme kararıyla kesinleştiği haberini es geçtiği gibi. 

Politika Gazetesi, DISK üst yönetiminin DISK1n sayı güdiıü abartma 
çalışmalan"ı yaymada da üzerine düşen görevi yaptı. Türk.lş yöneticileriyle 
yarışırcasına üye sayıları abartıldı ve yayıldı. Yani nitel gUçlülUk bir yana bıra
kıldı. Aslında gizlenmek istenilen DISK'in hem yönetim kadrolarında hem de 
tabanında nitel eksilmelerdi. Onlarca işçi sınıfı sosyalise.!, DISK ve üye sendi
kalar yönetimlerinden uzak1ıştırılmış, binlercesi ise sendika Uyeliğinden Çıka
rılmış ve işten de çıkarılarak açlığa mahkum edilmişlerdi. O kadar ki, işten 
çıkarma işlemleri iş.erenlerle karşılıklı pasıaşılarak yürUtiil mekteydi. lşçi ön. 
ce sendika Uyelilinden, ya da temsilcililinden çıkarılmakta, aynı anda ise aynı 
işçiler işveren tarafından işten çıkarılmaktadır. 

POLITIK MÜCADELEDE GÖRüNüMLERI 

Sosyalist görünme zorunluluğunu duyanlardan, TIP'in kapanma döne
minde kaynaklık gösterenler, mücadeleden y ılanlar ve teslim olan aydınlar bu
gün gerçek yer1erini aldılar. Diğer yılgınlar1a, diğer teslim olanlarla bir1ikte, iş
çi sınıfımızın mücadelesini sermaye sınıfının kuyruluna !akmak için paçaları 
sıvadılar. 

Bunların söyledikleri yalanlar, dolanlar, çamur atmalar biliniyor. Dost 
sohbetlerinden biliniyor, meyhane köşelerindeki konuşmalarından bi liniyor. 
Ve sermaye smıfına hizmet etmede yarışan, sermaye kesimlerinin sözeliii
lünü yapan yayın organlarında yansıyan söyleyterinden biliniyor. 

. Bir yılgın çıkıp "ekonomik sorunlar da demokratik bir iktidarda pekala 
çözülebilir niteliktedir" di)'ebiliyor ve " demokratik haklarıngeliştirildiği , 141-
142. maddelerin kaldırıldığı bir onamda işçi sınıfı kendi öz siyasal örgütünü 
kurma olanağı bulabilir" diyerek sosyalist aydınların ve işçi sınıfmın bu ne
denle 1977 seçimlerinde CHP 'yi desteklediklerini ekliyor. Bu, gerçek değil. 
Bir özlem. Teslim olanların ve yılgınların özlemi. Işçi sınıfı hareketini burju
vazinin kuyroğuna takmak iSteyenlerin özlemi. Bu özlem, sermaye sınıfı ke
simlerinin sözcülülünü yapan, ne AP'den, ne CHP'den ne de MHP'den vazge
çemeyen.yüksek tirojlı bir gazetede yayınlandı. Aynı gazete TIP'in 28 Mayıs 
1977 günü Taksim'de yaptığı mitingin fotoğrafını yayınladı ve şunları yazdı: 
"Oldukça düzenli bir biçimde yapılan mitingle, Genel Başkan Behi� Boran 
,-IP önümüzdeki seçimlerde meclise girecektir' dedi." Yayınladığı fotoğraf
tan Tip mitingine katılan onbinleri saymak miinkiin. 

Ama, işçi sınıfını burjuvazinin kuyruğuna takmak isteyen görüşlil bo· 
razanlılını yapan bir başka gazete, mitingin başlamasından 3 saat önce çekti
ği fotoğrafı yayınladı ve şu notu düştü: "TIP'in Taksim meydanında düzenle� 
diği mitinge birkaç bin kişinin katılması dikkati çektL" 

Oysa DISK içerisinde işçi sınıfını burjuvazinin kuyruğu na takma işlevi
ni yürütmeye çalışan bir kaç " kurmay" , miting alanına girme cesaretini göste
rememiş, kalabalığın bir ucunda, bir ağacın al�ına çökerek mitingi izlemişler
di. 

BorazanCllık da sosyalist görünmek gibi kolay. Hatta daha kolay. Ama 
işin hesap verme zamanı da var. Hesap vermek pek kolay olmayacak. 

SINIF MüCADELESI DURMAZ, DURDURULAMAZ 

Işçi sınıfının mücadelesi zordur. Bu mücadelede var olmak, yani sosya. 
list olmak onun için zordur. Işçi sınıfının mikadelesi aynı zamanda uzun sii'e
yi kapsar. Zor ve uzun mücadeleyi yııgınlar, teslim olanlarelbette terkedecek
lerdir. Terkedenlerden ise mücadeleye ihanet edenler de bulunacaktır. Bugikı 
ihanet içinde olanları görüyoruz. Yarın da göreceğiz. 

Ama işçi sınıfının örgütlü mücadelesi durmuyor, durmayacak. Hem sınıf 
ve kitle sendikacıhğı ilkelerine uygun ekonomik-demokratik mücadele, hem 
de işçi sınıfımızın öz örgütü TIp ile. 

Mücadele, ayni zamanda hem sınıfına ihanet edenlerden, hem de sosya
list görünmek için kolayclllAı seçip, işçi sınıfının örgütlerine küfreden sözde 
aydınlardan mutlaka hesap soracaktır. 

Tıpkı, yaşadığımız dUnnin işkencecilerinden, soyguncularından hesap 
sorulacağı ve bu hesabı ancak Türkiye Işçi Partililerin soracağı gibi. 

YUR UYUŞ • 1 HAZIRAN 1911 · 1 



SEÇtM BtR SINIF MÜ 

MC DöNEMI ILE BIRUKTE TORKlYEVE 
SINIF MOcADELESI OLACoANOSTO 
KESKIN BOYUTLARA ULAŞTı. 
KARŞIUKU SINIF ÇıKARLARı DAHA 
BtlYOK BIR NETLIKLE ORTAYA ÇıKTı' BU 
NETLIKtE BIRLIKTE, SEÇIM DÖNEMI 
YAKLAŞTıKÇA, GENIŞ yıCINLARIN 
POLtı1ZASYONU DA HıZ KAZANDI. 
BöYLE BIR ORT AMDA, Işçl SıNıFı 
öRGüTO, GÖREvINI VE ÇALıŞMALARıNı 
KOŞULLARA GöRE AYARLADI. SINIF 
MOCADELESININ ıu:sKlNLEŞTiCI, 
POLlTIzASYONUN HIZLA ARTIICı BIR 
ORTAMDA, TESBIT ETIıCı HEDEFLERlN 
DOCRULTUSUNDA, KITLELERE GERÇEK 
SINIF ÇıKARLARıNı ANLATMA, 
SOSYALIzMI GENIŞ KITLELERE 
ULAŞTlRMA GöREVINI YÜKLENDı' 

Ota�arütü bir seçim dönemi geçirdiğimiz konu
sunda herkes anlaşıyor. Gazeteler, yazarlar, çizener 
olağıMtü bir seçim dönemi yaşadığımı� konusunda 
onlaşt� .... 

Olai.nüstülük nitelemesi konusunda dikkatli ol· 
mak gerekiyor. Ol.yi .... dökülen kanlara, öldürülen 
insanlara bakıldığında gerçekten olağanüstü bir seçim 
dönemi y.şadlAımız ortaya çıkıyor. Ancak ortada be
lirgin bir hata da var: " OlağanüsWlüğü", yalnızca se
çimlere ye seçim dönemine sınınayan anlayış. 

En b.şta vurgulanması gereken gerçek şu: Seçim 
mücadelesi de bir sınıf mücadelesi_ Seçim mücadelesi, 
sımf mücadelesinin belini bir zaman aralığında yoğun
laşıp, so .... t bir hedef doğrultusunda keskinleşrnesi. 
Dolayısıyla, "nıf mücadelesi "olağanüstü" keskinleş· 
medikçe, seçim mücadelesi "olağanüstü" boyutlara 
ulaşamıL Seçim mücadelesi "olağariistü" boyutlara 
ulaşmışsa, bu, sınıf mücadelesinin de olağanüstü kes
kin boyutlara ulaştığını gösterir. 

TlP. SOYLU BlR GÖREVI YÜKLENDI 

Seçimlere katılan Türkiye ışçi Partisi, bir gerçeAi 
gördü. Ve bu gerçeğin doğrultu",nda belirli bir anla· 
yış.a karşı mücadele etti. Bu anlayışa pirim vermedi. 

Türkiye Işçi Partisi şu gerçeği gördü: MC dönemi 
ile birlikte, TUrkiye'de sınıf mücadelesi olağariistü 
keskin boyutlara ulaŞtı. Karşılıklı sınıf çıkarları büyük 
bir netlikle ortaya çıktı. Bu netlikJe birlikte, seçim 
dönemi yaklaştıkça geniş yığınların politizasyonu hız 
kazandı. Bu orumda işçi sınıfının politik örgütü, gö
revini ve. çalışmalarını koşullara göre ayarladı. Sınıf 
mücadelesinin hızla. keskinleştiği, politizasyonun hızla 
arttığı bir ortamda ve tesbit ettiği hedeflerin doğrul
tusunda, kitlelere gerçek sınıf çıkarlarını anlatma, sos
yalizmi geniş kitlelere ulaştırma görevini yüklendi. 

Türkiye Işçi Partisi belirli bir anlayışa karŞı mü· 
cadele etti. Bu anlayışa pirim vermedi. Bu anlayış, yu
kanda belirtilen koşullarda, temelde keskinleşen sınıf 
mücadelesinin seçimlerdeki boyutlarını törpülernek is· 
tedi. Sınıf rriicadelesinin bütün boyutları ile seçimlere 
de aynen yansıtılmasına karşı çıkarak, sınıf rriicadele
sinin güdük kalmasına ç.lıştı. Bu anlayış, Türkiye ışçi 
Partisi'nin, tesbit ettiği hedefler doğrultusunda, se
çiJ11tere katılarak sosyalizmin sesini duyurmasını "za· 
mansız", "gereksiz" ya da "ihanet" olarak niteleyen 
çevrelerde somutlaştı. 

SINIF MÜCADELESININ BOYUTLARI 
. TÖRPÜLENEMEZ 

Geniş işçi ve emekçi yığınlarının MC'ye karşı ki
ninin ve bilenmişliğinin "can gü...enliği" ve "CHP'ye 
oy verme" kanallarında eritilip köreitilmesine sosya· 
listler nasıl razı ol7wilirler? 

Can güvenliğinin halkımız için bir sorun olduğu 
ortada. Bunu kimse inkar etmedi. Ancak can güvenli
ği olmamasının tek nedeni olarak MC partilerini, can 
güvenliğinin tek çaresi olarak da CHP iktidarını göste
renler, sınıf mücadelesinin, sınıf bilincinin boyutlarını 
güdükleştirmediler mi? Cinayetlerin, baskıların ve sai-, 
dırıların temelinde bugtiıkü sermaye wzeninin, tekyl
ci kapitaliunin yattığını göstermeden, anlatmadan sı
nıf ITi.icadelesi verilebilir mi? Gerçek kurtuluşun sos
yalizmJe mümkün olacağından hiç bahsetmeden SUl ıf 
mücadelesinin bütün boyutları ile ortaya çıkması sağ
lanabilir mi? Türldye'de demokrasinin ve bağımsızh
ğın gerçek savunucusunun sosyalizm ve sosyalistler 
olduğuna hiç değinmeden, özünde bir sınıf ITi.icadele
si olan bağımsızlık ve demokrisi mücadelesi nasıl ger· 
çekleştirilebilir? ., 

Türkiye Işçi Partisi, bu soruları birer birer değer
lendirdi. Nesnel koşulları teker teker gözden geçirdi. 
Sonuçta, sosyalist hareketin kısa ve uzun dönemli he
hef1eri ile tam bir bütünlük içinde, kısa dönem için so
mut bir karar verdi: Seçimlere katılma kararı. Seçim
lerde sosyalizmin sesini geniş yığınları duyurma ve 
keskinleşen sınıf çelişkilerinden sosyalist hareket adı
na yararlanma kararı. 

Bu karara karşı çıkanlat oldu. " Ihanet" olarak ni
teleyenler oldu. Sosyalizm adına karŞı çıktLlar. Sosya
lizm adına "ihanet" olarak nitelediler. 

Peki kendileri bu seçimlerde "sosyalizm" adına 
ne yaptılar? 

SOSYALISTLER SıNıFSAL OLGULARı 
AÇICA VUR URLAR 

Sosyalizm adına yapılacak iş var, yapılmayacak iş 
var. Yapılacak işleri yapacak güçte olanlar var, olma
yanlar var. Bunlara dikkatle eğilmek gerekiyor. 

Once, yapılacak ve yapılmayacak işler. Sosyalizm 
adına, sosyal ist olmayan ama "ilerici" bir parti des· 
teklenebilir. Genel bir doğru. Bu genel doAruya kimse 

karşı çıkmaz. Bu, sosyo/iun ad ... yapılobilecek bir iş. 
Ancak, hiç bir kayıt ve şut konmadın, "ilerici" örıü
tü daha ileri çizgilere çekecek hiç bir güç gösterme· 
den, yalnızca kişilerin ve örgütlerin ilericiliğine ve de· 
mokratlığına "iman" ederek sosyalizmin pr�· 
sındiil", sosyalizmin g�niş yığınlara ulaştırılmısından 
vaz geçitebilir mi? ' . � 

Sola yönelik büyük iLir �l'Iırtay. ÇıkmıŞ· 
ken, sınıf mücadelesi objewlf�kestdın boyutlan 
ulaşmışken, sennayeye ve sermaye partilerine karşı 
belini bir bilenmişlik varken, burjuvuinin w! partile
rinin bu birikimi kısırlaştırma, güdüklcşıirme ve belir
li sınırlar içine hapsetme girişimlerine pabuç bırakıla
bilir mi? 

Somut bir ömek. Can giiYenliiinden, saldırılardan 
bahsediliyor. Doğru. Saldını .. var. C.n p;venliği yok. 
Ancak, can güw:nsizliğinin ve saldvılarm temelinde ne 
var? Sosyalistler, "ilerici" bir PMtinin peşinde bunla
rın sorumlusu olarak yalnızCil bir nuç komando bo
motusuna ILLI yiJdenecelder, yokQ temelde yatan 
Türkiye kapitalizmini, tekelci sermayeyi mi anlatacak
lar kitlelere? 

Bir başka örnek: Kapitalizme, sermayeye, sömürü 
düzenine karşı henüz ham bir öfke vu. Sosyalistler 
" ilerici" bir partinin peşinde bu öfkeyi aracılara ve te
fecilere karşı mı kanalize edecekler? Yoksa, uacıların 
ve tefecilerin TUrkiye kapitalizminin, büyük sennaye
nin 'bir uzantısı, fonksiyonel bir parÇası olduğunu mu 
anlatacaklar? 

Ornekler çağaltılabilir. Ancak y.pılacak ve yapıl· 
mayaeak işler ortaya çıkıyor_ Her ne gerekçe ile olur
sa olsun objektif koşulları ve birikimi köreitmeye, sı
nıf mücadelesinin boyutlarını güdükleştirmeye, geniş 
ama ham bilinçterin yanlış mecralara kanalize edilme. 
sine yönelik girişimlere sosyalistler alet olamazlar. Bu, 
yapılmayacak iş, 

HALKTA NE VAR, NE YOK? 

Yapılmayacak ;şler, yapılması gereken işleri de 
ortaya çıkarıyor. Ancak yapılması gereken işler konu· 
sunda da bir noktaya dikkat etmek gerekiyor: Yapıla
cak işleri yapacak güçte olanlar var, olmayanlar var. 
Hiç bir iş yapamayacak kadar güçsüz ve örgütsüz olan
lar, her zaman yapılması gereken işleri, yapılmaması 
gereken iş olarak göstenneye çalışırlar. 

Seçim çalışmaları boyunca, Türkiye Işçi Panisi 
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geniş işçi.köylÜ emekçi kesimlerine uloştı. Geniş halk 
yığınlMoıda neyin kök saldığını, neyin hiç bır etkisi 
olmadığını bir kez daha açık seçik gördı. 

Tılrkiye Işçi Partisi, yüzlerce kahve toplantısı 
yaptı. Köylere gitti. Miting yaptı. Kahve toplantıların· 
d., köylerde, mitinglerde gÖrii!enleroldu,göriilmeyen. 
ler oldu. 

Genfş emekçi yığınlMda "son bir ümit olMak 
CHP'nin desteklemlesi" görüşü var. Ançak "ileri bir 
demokratik düzenin ön ko�ulu olarak CHP'nin des� 
teklenmesi" yok. Böyle bir "bilinç"in geniş işçi ve 
emekçi yığOllarda izi bile yok. 

Geniş emekçi yığınlMda kapitalimıe karşı, sörnü· 
riiye karşı ye sosyalizmden yana ham bir bilinç var. 
Ancak ne Ibha önce, ne de seçimler döneminde bu bi
linci geliştirmeye Türl<iye Işçi Partisi dışında kimse 
gelmemiş. Kendilerine etiket takarak "ortodoks" y. 
da ''bilimsel sosyalist" olduklMını sanan tabela parti. 
lerinin buralarda adı bile bilinmiyor. Çark Boşak bili· 
niyor. 

G.,ış emekçi yığınlard. sosyalimıe, sosyalist üi· 
kelere karşı bir semp.ti var. Ama kimsede "bazı sos
yalist ülkelerin revizyonist ve sosyal foşist oldukları" 
izlenimi yok. Sunian söyleyenler, wıiversite kantinle
rinde ve demokratik kitle örgütleri kongrelerinde kal· 
mışiili'. Işçi ye emekçilerin arasına gelemanişler. 

Geniş emekçi yığınlarda 12 Mart döneminin b ... 
ktslna, zuhriine, idamtarım karşı derin bir öfke var. 
Ancak kimsede "foco" merkezleri kurulduktan sonra 
"kırlardan şehirlerin kuşatılması" inancı yok. Böyle 
şeyleri yannIM, yazdıldannı geniş kitlelere aktar.lma· 
""şlar. 

KUYRUKÇULUK, ÇARESIZLICIN 
SONUCUDUR 

Şimdi çok açık ortada değil mi? Kağıt ve mürek· 
kep harcama rekoru km:hlçlan halde, "devrimcilerle 
halkın suda balık gibi içiçe olmalan" gerektiğine yıl· 
lardır yazdıklan halde halkla .nlanndaki ilişki balığın 
kavakı. ilişkisini oşmayanIM nasıl ye neyle halkınıza 
sosyalizmi anlaUCiıklar? Güçleri bu kadar olanlann 
"CHP'yi desteklemek "ten öte yapacaklan ne Yar? 

Maoculuktan, goşizmden bile daha u etkı· sahibi 
olanlM var. Hergün yazıp çiziyorlar. Gazeteleri, dergi. 
leri var. Boyuna imın ""eliyorlar. SosyaJizm adına, 
'"ıleri bir demokrat düzen için CHP'nin desteklenmesi· 
ni" istiyorlar. Orgütleri yoksa, kişilerin adlan bilinmi· 
yor. Vuılanlannı duyan okuyan olnwnış. Orgütleri 
vana, halk b ... IMI duymamış. Bilmiyor. Kenci ıPiç' 
ıilzIük, Öf'JIÜtSÜZIük ve çaresizlikJerini, bunun doğal ve 
kaç.,�moz sonucu olan kuyrukçuluklannı örtmek 
için il« gün utanmadan yuıyorlar. "Sosyalist biriki· 
min CHP'ye veri&en oylarda YiiIlsnm. bulacalındın" 
söz ediyorlar. Yüzleri hiç kızarrnadan Ecevit mitingle· 
ri ile teselli buluyorlar. Vine hiç sıkılmadan CHP'nin 
ızmir mitingini "1 Mayt5'a verilen cevap" olarak gijs.. 
ıermeye çalıŞıYorlar. Kısaca kendi güçsüzlUk ve çare-

_________ sizliklerini, dışandan aldıklan yardmla dığOn yapan
lar gibiJi.ı!!neye çalışıyorlor. 

HAREKET, YENI BIR IVME KAZANACAK 

Türkiye'de sosyalist hareketin, sosyalizmin gelişi· 
minin belirli dönemeç noktaları var. Sosyalist hareke· 
tin gelişiminde dönemeç' noktalan h ... zaman seçim 
dönemlerine ve seçim sonuçlarına çakışmıyor. Sosya· 
list mUcadelenin toplumsal hayatın her ali.nlnda veri
len bir fTiicadele olması, seçim dönemlerini ve seçim 
$Oruçlann., tek başlarına sosyalist hareketin dönrr 
meç noktalar",ı belirleyen olgular olmaktan çıkarıyor. 

Ancak bu, seçim çalışmalannen \le sonuçlarının 
büyük önem (Oşımaması anlamına da gelmiyor. Tersi· 
ne, belirli dönemlerde sosyalist haeketin gelişiminde 
seçim çalışmaları ve sonuçlara sosyalist hareketin da
ha sonraki gelişiminde etkili bir rol oynuyor. 

Türkiye'de 1977 seçimleri, sonuçları ne olursa OL· 
sun, yapılan çalışmalart., geniş yığınlara uluştırılan 

dııOncelerte sosyalist hareketin yenı bir ivme kazan
ması için gerekli tomeneri oluşturuyor. Türl<iye. lşçi 
Partisi'nin seçim çahşmalar" TOrkiye'de sosyalist ha
reketin bundan böyle yüksel"""ği temel basamaklar' 
dan birini oluşturacak.. 

Çünkü Türkiye Işçi Partisi'nin 15 ilde yüriittüğü 
seçim çalışmalan en boşta sınıf gerçeğinin halkımız 
tarafından daha net, daha açık bir biçimde kay",nma· 
sında büyük bir a,chm oldu. Binlerce işçi ve emekçinin 
katıldığı kahve toplantıl.n Ye mitingler, milyonlarca 
kişiye ulaşan radyo konuşmalan, saırf gerçeğinin, SI
mf mücadelesinin ye 51111f mücadelesinin hedefi olan 
sosyalizmin geniş kitlelere ulaştırılmasının temelleri 
oldular. 

SINIF GERÇEGINI ANLATMAK 

Türkiye Işçi Parti,i Genel Sekreteri Nihat Sargın 
31 Mayıs· tarihli ",dyo konuşmasınm bir bölümünde 
şöyle diyordu: 

"Bir kez suuf gerçe�i ile bakıkıı mı, bütün mese.
leler nasıl aydınlanır. Şimdiye kadar değişik adlı bir 
çok partinin iktidar olmasına karşın, yaşamımızda bir 
şeyin değişmemesinin nedeni burada, hepsinin ikti
dardaki sermaye sınıfının partisi olmasında. Gerçek 
bu kadar basit." 

Işçiler ve emekçiler, kapitalizm·sosyalizm anlatıl· 
dıkça, sınıf mücadelesi anlatıldıkça gerçeği anlıyor. 
DOn, sosyalistlerin topl.ntılannda en çok "şapka" so
roluıdu. uDevlet köleliği" soruturdu. "Din iman" so
rulurdu. "Mülkiyet dllşmınlığı" sorulurdu. Bugün, 
halk bunu oşınış durumda. Halk bir sosyalistlerin ça· 
lışmaIMI ile, iki kendi gördükleri ve sezdikleri ile bun
I.n oşmış durumda. Şimdi kitlelere sınıf gerçeğinin 
daha boşka, daha .yrıntılı boyutlarını anlatman .. za· 
manı. Sosyalistler, bu zamanı değerlendirdiler. Sosya· 
listJer, bu zamanı burjuva partilerinin kısır kanalian
na peşkeş çekmediler. Hem birikimi bir adım daha 
ileri götürdüler, hem de kendileri bu çalışmalarda çok 
şey ilArendiler. Sınıf mücadelesi içinde, işçi Ye emek· 
çi yığınlann içinde piştiler. 

Kitlelerle sosyalistler arasında, seçim çalışmalan 
dolayısıyla yoğunlaşan ilişki, sosyalist hareketin bun
dan böyle atacağı ad;mlar için sağlam bir temel oluş· 
tu",cak. Bu, sosyalist hareket için başlıboşına büyük 
bir kazanım oluşturuyor. 

. 

CHP'NIN BOYUNU AŞAN BlRIKIM 

"Şapka", "din iman" aşıldı. Çoktan aşıldı. Tür· 
kiye Işçi Partililer bir kahve toplantısında enflasyon. 
dan, pahalılıktan Ye bunların nedenlerinden bahsedi· 
yorlar. 8u sırada bir emekçi söz alıyor, şöyle diyor: 

"Demirel, 'trilyonlara ağzımızı alıştıralım' diyor. 
10 yıl önce etin kilosu 10 li", idi. BuıPin 50-60 li",. 
Herhalde bu nedenle trilyonlara ağız ve kulağımızı 
alıştırmamız gerekiyor." 

Bir başka kahve toplantısı. Yine bir emekçi söz 
alıyor: 

"Kapitalizmi, sosyalizmi anladık. Kimin hangi di
zenden yana olduğunu biliyoruz. Bir de faşizm var. 

B ... u da biliyoruz, .ma temelerl nedir, ..... 1 ortaya 
çıkar bunu tam bilemiyoruz. Bize anlatır mısınız?" 

Vine bir boşka kahve toplantısında bir memur 
söz alıyor ye MEY AK kesintileri"in yatwım yaptp kir 
etmek isteyen patronlara kredi .dı .Itında tlevlet tan: 
fından peşkeş çekildiğinden söz ediyor. 

Ornekleri .çoğaltmak mümkün. Ancak Türkiye'de 
sosyalist hareket ta",fından alınıp daha ötelere götü· 
rülmesi gereken, örgütlervnesi gereken birikimi" � 
yutlan bu örneklerle de ortaya çıkıyor. Seçim Çalış· 
malan, hem bu birikimin boyutlannın daha iyi kaY, 
",nması, hem de geliştirilip daha ileri hedeflere yönel· 

. tilmesi aç ",ndan zengin bir deney birikimi sağladı. 
Sosyalistlerin ünündeki görevi büyük bir .çıklıkla or· 
taya koydu. 

Aynı zamanda bir boşka gerçeği daha ortay. Çı' 
kardı: Işçi ye emekçi yığ.,lanndaki birikimin CHP' 
nin boyunu aşan bir niteliğe sahip olduğunu ,österdi. 
Bu birikim CHP kanallarında hapsedilmesinin ne ka
dar büyük bir tehlike olduğunu kanıtladı. Birikimin 
boyudamın şu ya da bu gerekçe ile CHP kanallannda 
"şimdilik" hapsedilmesini savunanlar sınıf mücadelesi· 
ne ne denli ihanet içinde olduklarını vurguladı. 

KORKAKLAR VE BAŞıBOZUKLAR 

Türkiye Işçi Partisi, seçim döneminde, slOlf rrii
cadelesine yeni" boyutlor kazandırmak için var ıPi<üyie 
Çalıştı. Türkiye Işçi Partisi, sınıf mücadelesinden kaç. 
madı. Sınıf mücadelesinden k.çmadığı için de sınıf 
mücadelesi kaçkınlarının gerçek yüZıerini ve kitleler 
içindeki etkisizliklerini bir kez daha gördü. 

S.uf mücadelesi kaçkınIMı genel olarak iki kate
goriye .ynlıyor. Her bir kategori kendi özel çefişki. 
sinden muzdarip. 

Birinci kategoridekilerin özelliği, kariyer eIIşkü ... 
leri ile korkaklıkIMı arasındaki çelişki. Kariyerizmin 
batağındal.r. Amı çok d. korkaklar. KorkakIıklanno 
dün sıkıyönetim mıhkemelerinin karşısında nedarnet 
getirerek gösterdiler. BuıPin "teorik" gerekçelerte 
"iktidar adayı" bir partinin .rI<asın. sığına",k gösteri· 
yoriar. 

Ikinci kategoridekilerin çelişkisi, kariyer dışkü ... 
lükleri ile örgütsüzlük .... güçsüzlükleri arasında. Kar;' 
yerizmin bata�ındalar, öne geçmek istiyortar. Ama 
üne geçmek için ne kişisel ne de örgütsel güçleri var. 
Kitlelere uzanacak silahtan, yani örgütten yoksunlar. 
Kariyerizmleri için tek umut var: Güçlü olanla"" güç 
kaybetmesi. O zaman göreceli ola",k gUçlene<:eklerini 
umuyôrtar. 

Avuçlarını yalayataklar. Yıllardır avuçlarını yalı· 
yorlar. 

Çünkü sosyalist hareket çökertilemeL Çünkü s0s
yalist hareket gücünü, kök saldığı işçi ye emekçi yı· 
Aınlardan, titizlikle izlediği bilimsel sosyalizmin ilke
lerinden alıyor. Bunların ikisinin sa�lam bir örgüt ça
tısı altında kaynoştınlmasından alıyor. Seçim çalış' 
maları, bu kaynoşmayı daha da pekiştirdi. Sosyalist 
hareket, örgütil ile, kadroları ile, yığınları. olan bağla. 
n Ile, daha Ileri bir adım attı. Pusu da bekleyerolerin 
beklentileri boşuna. 



BULGARISUN'OA BIR GüN DE GEçlRJı.sE HEMEN GÖZLENEBILE. 
CEK BIR GERÇEK VAR. BULGARIST� BILIMSEL SOSYALlZMLE 
BIRLlK"r� YAŞıYOR. BULGARISTAN BILIMSEL SOSYALIZMIN ıŞı· 
GINOA GELECEGE BAKıYOR. 'liULGAR HALKı DA OY.LE. BULGAR 
HALKı DüNüNü, BUGüNüNü VE GELEEEGINI BILIMSEL SOSYALIz· 
MIN IŞIGINDA DEGERLENDIRIYOR. BILIMSEL SOsYALIZMIN ILKE· 
LERI, BULGAR HALKı içiN GÖSTERIş AMACIYLA VINELENEN KU· 
ŞELER DEGIL. GüNLüK YAŞAMLARıNıN, KAaş lLAşllKLARI So. 
RUNLARIN VE GELECEKLERININ OE� RLENDIIrILMESINDE GOÇLO 
BIR REFERANS KAYNAGı. BULGAR HALKı BU'IIAYNAKlAN YARAR· 
LANMASINI BILIYOR. 

METIN ÇULHAOOL U 
Bulg.. SeadlbWı "'ert.. Konoey\ 

Ekonomi Bölümü bqbıu Tasev salım
d. oturuyordu. Uzunca .üren bir görüş' 
menin mnun. ıelm.ittik. Tuev'den &on 
olarak i:iq:eçmltioi anlatınasıru rica et
mi.ttim. ı 7 yq.mda Genç Komünistler 
birHline katılan, Bulgaristan'ın kurtulu
'u ve soaya.1izm.i.n kuruluşu mücadelesin
de 32 yıllık bir deneyime sahip olan Ta
eev, aanınm duyaulanm.ıştı geçl1'Üşini an
I.tııkm. Sözlerini, ıeçmi,ini ve buıünkü 
konumunu oynaştıran 'u ciimlelerle bi
. tirdi: , 

". Yok.rul bir aikn;" ÇOCU'" olarak. 
Iıüçükliililmden bu yana hep ölretmen 
olmalı iş�rdim. Sonra Lenin 'in sözlerini 
hatırladım: Seno"iludar. M»yolizmi ölre
ten bir oltUıcÜ4r . •  lfçililimle. gençlik he
defletim bu noktada. kayn.aşh. Bir işçi 
olarak. bir sendikacı olarak, ölrdmtm
dim ayn, zomondo.. ,. 

BULGAR HALKıNıN GOÇLO SILAHı 

Tuev Bulgaristan'da taru,ıp gö�tütüın 
ilk yetkililerdendi. YaptıRanız görüşme, 
Bulgaristan'daki gezimin ikinci gününe 
rastlıyordu, 

Bulgariatan'da bir hafta ... Yola çı
karken belirli bir endişe vardı kafamda. 
Bir hafta kısa bir süre. Bir haftada ne 
ötrenebiUrdim? Buleariatan'. bir ölçüde 
de olsa tanıyabilmek için bu süre yeterli 
olacak mıydı? 

16 May .. sabahı, Tuev iJe konu,tuk
tan. .lODra Bulgariatan'ı tanımak için bu 
sürenin yeterli olabileceli kaCamda net
le,ti. Gerçekten de Bulgaristan'ı Bulgar 
halkını kısa bir tü.rede de lantr.\a.k müm
küodii. 

Niçin? 
En b ... t.a 'u nedenle: Bu1garistan için, 

Bulgar halka için bil..im.lel loaya1izmin il
keleri, bilimsel 80syalizmin klasikleri 
çok gerUerde blml' Idi,eler ve kişiler 
detildi. Bulgar halkı, sooyalizmin kuru· 
Itı.tunda ileri adunlar atarilen, bilimsel 
sosyalizmie, bilimJel ıocyallzmin ilkele
riyle ve bilimsel lOIyalizmin kurucula· 
nyla birlikte yaşıyordu. Günlük yaşamın 
ber a1amnda, insanlar, bugün 
bir kılawz olarak kullandıkları, yarınki 
hedeCJer için ise bir an bile gözden uzak 
tutmadıklan bir ideoloji ile, bilimsel sos· 
yalizm ile yoAroluyorlardl. BuJgar insa· 
nının dü,ünce mayasında bir "din" ola
rak deRil, dünü anlatan, bugünü açıkla
yan ye yan nı bugünden göeteren bir bi
linç olarak bilimael sosyalizm vardı. 

Bulgariıtan'ı ve Bulgar halkını tanı
mak, süre bir hafta da olsa, bunun için 
kolay. Bilimsel lıoıyalizn'Ün ilkelerinin 
günlük yatarnda en somut biçimi ile or
taya çıkmaaı, Bulgaristan'ı tanımada, 
Bulgaristan öArenmede büyük kolaylık 
IRAlıyor. 

Tuev, bir örnekti. Tasev örneRi tek 
bqına da yeterli olabilirdi. Ancak Bul
gari.tan'ın inlBnlBn genellikle bir Tasev. 
Uka.W.ık için detil, belirti bir amaçla, 
ballliçlik qkına deAiI yerli yerinde ve 
inanarak Maru'tan, Lenin'den, Dimit
rov'dan alıntılarla konUluyorlar. Bunla
rı ıUn lük y .. arnlarıyl. baRiayabildikleri 
için, yıllarc. önce lÖylenenleri bugünkü 
yqarnlan ile lOmutlayabildikleri için 
"kitaplaıdaki i,çiler" i, Bulgan..t.4n'da 
fabrikalarda, sendika bina1annda, tarla
larda ve tokaklarda görebiliyorsunuz. 

Dikkatli olanlar içIn, bir konu,mllda, 
bir günlük bir ıezide, bir akşamlık içki 
sohbetinde kolayca edinilebilen bir izle
nim bu. 
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RESIMLER, INSANLARI DEGIşTIR. 
MEZ. INSANLARDAKI DEGlşIKLlGI 

YANSıTıR 

Dolrusu, önceleri biraz yadırgamı,
tun. Adun başı bilimsel sosyalizmin ku
rucularının ve eylemcilerinin dev resim
leri ... Her fabrikada, her işyerinde sosya
lizmi, sosyalizmin ilkelerini, entem.a.s
yonalizmi simgeleyen panolar, bo, du
varlan renkli resimlerle süslenen binalar ... 

Aklıma bir an Maoculuk geldi . Re
simleri, afişleri panolan görünce böyle 
bir çalnşım doldu. Bulgaristan'da sos
yalizmin maddi temelleri ve bu temelle
rin saRianıhAı konusundaki izlenimlerim 
ise daha sonralan pekişti. Üretici güçle
rin gelişmesini, yani sosyalizmin maddi 
temellerinin sallanıbAını gördükçe, re
limJer, panolar yerli yerine otunnay. 
başladı. Bulgaristan'da sosyalizm, maddi 
temele önem vermeden "insanlan deAiş
tinneyi" hedeCJemiyordu. !=!?syalist t.op
lumun, düşüncesi ile, insanlara yaklaşımı ' 
ile, emeRe 18yg151 ile yarattlAı ve gelişti· 
receli yeni insan tipinin maddi temeli 
fabrikalarda, tarlalarda, kısacası üretim 
alanmda yatıyordu. Panolar, resimler bu 
maddi tenulin dışa vuran somut sonuç
lan, birer yansıması idi yalnızca. 

Işçi KOYLü BERABERllGININ VE 
TARIMDA SOSY ALizMiN KURULU· 

ŞUNUN MADDI TEMELLERI 

"Kooperatif Köy" gazetesinin editör
lerinden Zagorski ile konuşurken sosya
lizmin maddi temelleri konusunda daha 
net görüşlere ulaşmak mümkün oldu. 

"Koopentif Köy", Tarun ve Gıda 
Bakanlılı'nm günlük organı. 25 yıldır Çı
kıyor. Bugünkü tira;ı 330.000 

Zaaorski, Bulgaristan'da lanm kesi
minde sosyalizmin kuruluşuna ilişkin 

ilginçbilgi ve istatistikler veriyor. 
Zagoraki konaşurken, Bulgaristan'da 

a.nti faşist, sosyalist mücadelenin tarihini 
hatLr1ı:yorum. Belki de dünyada sosyaliz-

min kuruldu Au hiç bir ülkede, i,çi·köyıü 
beraberiili, işçiler ve köylüler arasındaki 
birlik ve diyalog, tarihsel olarak BuJga
riıtan'daki kadar saRlam t.emellere o
tunnamıştır. 

Birinci 'dünya savaşında Bulgar köyıÜ· 
leri,Komünistlcrin çaQ:ınSlna uyarak or· 
duyu terkediyorlar. 1922'deki anti Caşist 
ayaklanmada işçiler ve köylüler omuz 
omuza mücadele ediyorlar. Faşizmin 
baskı döneminde Bulgariarın çok sık 
kullandıklan bir deyimle "işçilerin ve 
köylülerin kanı birlikte akıyor." Ve Bul
garistan'da faşizmin yenilmesinden son· 
ra, köylüler, gönüllü olarak toprak ve 
mallannın koopcratinerde topluyorlar. 
Sonra yine gönüllü olarak kooperati nere 
kattıklan t.opraklar karşıııgında kendile· 
rine verilen kiradan vBZKeçivorlar. 

Zagorski konuşurken bunları düşünü. 
yorum. Hemen ıoruyorum: • 

"- Sanırım Bulgari.tan 'da s06)'aliz· 
min kurulmasında, işçi· köylü beraberii
Rinin 6GRlam temellere oturmasında bu 
tarihıel birihimin ue beroberlikin büyük 
katkuı oldu. " 

ZqonJc.i başını &aJlıyor. Ancak he
men arkuından ekliyor: 

"- Euet, ancak ta"mda sosyalizmin 
kurulmcu,., işçi·köylü beraberiiRinin 
maddi temellere oturmcu. ve geliştiril
meı� yalnızca tarihıe' deneylere ve "dü
şiincekrin deliflirilmeıine" ba{jkJna· 
mlU. Bu. çok eksik, çok yanlış olur. " 

BULGARiSTA. 
BiRLiKTE 

BULGARISTAN'DA ADıM BAŞı BIR PANOYA, HEYKELE, DUVAR 
RESMINE RASTLANIYOR. BULGAR HALKı GELEC EGiNI, GEÇMişi· 
NiN IŞIGINDA VE GEÇMişiNDEN ALDlGI GüVENLE GÖRüYOR. 
DiMITROV'UN MEZARlNIN HEMEN ARKASıNDA, BiR BiNANıN DU· 
VARıNDA, BULGARISTAN'IN, SOSYAliST SISTEMIN DüNü, BUGüNÜ 
YER AlıYOR. BULGAR HALKı NEREDEN NEREYE GELDiGiNI ÇOK 
IYI BILIYOR. PANOLAR, RESiMLER, HEYKELLER YALNıZCA BU BI. 
LINCIN DıŞA YANSıTıLMASı. 

:2;agorkli_devam ediyor. 
.. Tonmda ,osyalizmin kuruluşu, 

işçi·köyüi beraberlilinin en sağlam le· 
mellere oturması, anook sanayi proletar· 
yaşının bir modelinin tarım kesiminde 
de ortaya çıkmosı ile mümkündür. Bu 
na . .,,1 sallanır? Bunu sa�lamanın tek yo
lu, tarımda üretici güçlerin gel�mesi, 
yolun bir mekanizasyonun sağlanması· 
dır. Daha somutu şöyle: Tarımda üretici 
giie/er ne kadar gel4irse, el emeğinin ye· 
rini ne kadar biiyük ölçüde makineler a· 
larsa, bu makineleri kulanan emekçilerin 
sayısı da o kıldar artar. Bu makinalan 
kullananlar, artık köylii deRi/dir. Tanm 
kesiminde ealışmaktadlr/ar, oma köylü 
delillerdir. Onlar. ,anayi proletaryasının 
tanm kesimindeki temsilcileridir. Tarım· 
da sosyalizmin kuruluşu, işçi köyıü be· 
rab4!rli�in;n pekiştirilmelfi ancak bu le· 
mel üzerinde, yani bu maddi temel üze· 
rinch sağlanabilir. ,t 

TRAKYA VADISININ SICAGINDA 
MAKINALAR VE INSANLAR: AYNI 

HEDEFE D()(iRU 

Zagorski ile Konuştuklan üç gün son
rn Filibedeyim. Filibe yakınlannda No
vo Cricum'da bir kooperati C çiCtligi zi· 
yaret ediyoruz. Bulgarlar bu çiftliklere 
"tanm 83J\ayi kompleksi" adını veri
yorlar. 

Novo Cricum kompleksi, Bulgaristan' 
daki yüzlerce komplekSıcn biri. Trakya 
vadisinde. Trakyılı vadisinin güneyinde, 
uzakta bir silüet halinde Rodoplar uzanı· 
yor. Arkanızı Rodoplara verdiRinizde 
kuıeye dotru dümdüz uzanıyor Trakya 
vadisi. Noyo Crieum kompleksi, bu \le
rimli vndide yer alan işletmelerden biri. 

Bulgar tanmındaki yüksek mekani
zoayon düzeyini Cricum'da da hemen 

görmek mümkün. Cricum, sebze ye 
meyva üretiminde ihtisulaşıyor. 

Hava çok sıcak, bulunduRumuz tar
lada yoAun olarak kadm emekçiler Çalı
şıyor. Hepsinin başında bir örtü. Ama 
yüzleri güneş yanıRı. Güleryüzlü Bulgar 
kadın emekçilerinin beyaz dişleri inci 
gibi parlıyor. Aralannda konuşuyor, şa
kalaşıyor ama işlerini bir an olsun bo,
lamıyorlar. 

Bulgar emekçileri dikimdeydiler. Bü
yük bir aracın geniş arkallA:ında kendile
rine aynlan yerlere ot.unnuşler, neşe 
içinde ve birbirleri ile şakalaşmayı hic 
ihmal etmeden dikimi sürdürüyorlardı. 
Az sonra uzaklaşarak gözden kayboldu
lar. 

Bulgaristan tarımında, yi.ıksek meka· 
nizasyonun sonucu, 1 1 5.845 makinist 
çalışıyor. Kadınların dikim yaptıklan 
aracı kuııanan makiniste bakıvorum. 
Mavi tulumlu bir işçi. Zagorıki'nin � 
sbylediklerirti hatırlıyorum : ''Tanrn 
kesiminde sanayi proletaryasının bir ör
neiini, bizzat kendisini oluştunnak .... 
Aracı kullanan makinist, bunlardan biri. 
Makinist ve emekçi köylü kadınlar. aynı 
makine ile birlikte çalışıyorler Urelim 
aracı, işçiyi ve köylüyü birleştiriyor. Her 
ikisi de kendilerinin daha iyi besleyen, 
eme:klerinin boşa harcanmasını önleyen 
bu araca ka.N$I, aynı dikkat ve aynı titiz
lik içinde yakla.şıyorlar .. 

TARIM KESIMiNDE SOSY AliZMiN 
K U RULUŞU: GüÇLü BIR ÖRNEK 

Tanm Sanayi kompleksieri üzerinde 
daha çok dunnak gerek: Az ütedeki tar
lada olgunla�mış çilekleri hep birlikte 
t.ad8(ken Zagorski'nin anlattıklannı du· 
şünüyorum. 

BuJgarist1Ul'da kooperatiC hareketi, 
köklü bir geçmişe sahip. Ancak, 1944 



HALKı BiLiMSEL SOSYAUlMLE 
YAŞıYOR 

yılından 1OI'U1l, w un  keaim.indeki ıelif
lbeler htzlanıyor. Zagonki'nin bir parça 
,ellaünü gererek aöyıedi� gibi: " Lenin' 
in kooperatil planı, 1944 yılından 90nra 
8uJcaristan'ln özel koşullan d. dikkate 
almarak uyıruJamaya .okuluyor" 

1944-1958 arası Bulgaristan Lanmın-
d. sosyalizmin kuruluşunun ilk aşaması. 
Bu dönemde oluşturulan 3457 koope
ratif topraklann %93'ünü kapsıyor. 

Ancak BulgariAan, küçük bir ülke. 
Yaklaşık 3600 ayrı kooperatiC. Lanmsal 
üretimiD daimıkbIlM yol açıyor ve ge
lişmiş teknolojinin, makinala.şmarun ta· 
run kemminde de yerleşmesini engelli
yor. 

1958 yılından itibaren kooperatifler, 
işletme ...erimliiili ve mekanizasyon m
t.ulan göz önüne alınuak. kendi aralann
d. birle,tiriliyorlu. Bu sürecin sonucun
da .. yılan 976'e iDiyor. 

Bu aşama ile birlikte, tanmda 8Osya
lizmin kuruluşunda önemli bir edon atıl
mış oluyor. Makinal.ann, el emeginin _ 
yerini alması yolun bir biçimde sürüyor 
bu dönemde. Mekanizasyon, ihtisastaş· 
ma ile birlikte gidiyor. Yine bu dönem· 
de, hektar başına yapalan 30 000 levahk 
harcama, 59 000 levaya çıkanlıyor. 

Novo Cricum'da tarlada çilek yerken 
şunu biliyordum: Bu çilekler, Novo Cri
cum'dan yalnızca çilek olarak çıkmaya
cak. Bunlann bir bölümü reçel olarak. 
koneerve olarak paketleruniş, koruıerve
lenmiş olarak çıkacak. 

Tarım Anayi komplekslerinln önemli 
özelJilderinden biri de bu. 

1970 yılında Bulgaristan Komünist 
Partisi hayati bir karar ...eriyor: Tarun 
Sanayi Komplek.sJ.erinin kurulması kanı-

Tarun sanayi komplekaleri, devlet 
kooperatifleri ile emek. kooperatinerinin 
birleşmesinden oluşuyor. Tarun sanayi 
kompleksierinin kuru1muında iki enteg
ruyon süreci YU: 

önce yatay entegrasyon aşam8Jll geli' 
yor. Burada önemli olan, üretimin sana
yi temeli üzerine oturtulması. EI emeli
nm yerini, makineler alıyor. ı,letme bü
yüklütü buna paralel olarak artıyor. Me
bnizuyon, ihtiaulqma ile birlikte ,idi-

yor. örnelin bugün Bulgari'Lan'da do· 
muz yetiştirmede ihtisa5laşan 39 çiftUk 
var. Yalnızca bu 39 çiftlik var. Yalnızca 
bu 39 çiftlik, eskiden bütün ül kede üre
tilen domuzdan daha çok domuz yetiş· 
tiriyor. 

Dikey entegruyon, yatay enLegru· 
yon ile birlikte yürüyor. Dikey entearu· 
yon, ürünlerin çeşitli sanayi a.şamaJann· 
da işlenmesi anlamına geliyor. ömelin 
Novo Cricwn'un çilekleri, çiftlikten yal' 
nızca çilek olarak çıkmıyor, reçel ola· 
rak, şunıp olarak çıkıyor. Yine 

domatesJer tenekelenmiş salça �ola
rak çıkıyor Cricum'dan. Sofya'dak.i· bir 
tüketici, süpennarkete gitlilinde, Cri· 
cum'da, Purvenetes'de ya da bir başka 
komplekste son aşamasına kadar işlenen 
bir ürünü satın alıyor. 

KENT-KÖY AYRıMı ORTADAN 
KALKıYOR 

Bilim üretim merkezleri ile, Devlet 
araştırma enstitüleri ile tanm sanayi 
kompleu Bulgaristan ekonomi,inde 
önemli bir yere &ahip.Bugün, bu komp
leks, toplam ulusal gelirin %29'unu o· 
luşturuyor. 

• Tarımda sosyalizmin kuruluşu ile bir
likle, kent-köy ayırımının Buıgaristan'da 
bütünü ile ortadan kalktılını görebilmek 
mümkün. Bugün lanm sanayi komplek-' 
sinde çaJlŞan bir karı kocpnın aylık orıa
lama geliri 300 levanın üzerinde. Kişi ba· 
şına aylık gelir, ortaJama olarak ı,W·ı50 
leva civannda. 

140-150 leva nedir? Bulgaristan'da 
yüksek tahsiIU bir devlet memuru da ay· 
da ortalama bu kadar alır. Ücretler hak· 
kında bir fikir sahibi olabilmek için şun
ları bilmek yeterli: 

EAer bir Bulgar emekçisi kirada otu
nıyotsa, 2 odalı ve salonlu bir ev için 
yakıt dahil, aylık ücretinin yaklaşık 
1 I12'sini öder. EAer yiyeccAini l.arım 
sanayi kompleluindeki bir kanlinden te
min ediyorsa, yemek ve kahvaltı ihtiyacı 
için günlük ücretinin 1/1 5'ini ödec. Bul· 
,arislan'da tanm ve sanayi kesimindeki 
ücret farkJılıklan lifıra yakındır. 

TARIM SANAYI KOMPLEKSLERI ,  TARIMDA SOSYALIST KURUL U
ŞUN, BULGARISTAN. KOŞUllARıNA DAYAlı ÖZGÜN BIR BiÇiMı '  
TARIM SANAYI KOMPLEKSLERINDE ooGANIN KOŞUllARıNA 
TER KEDilMIYOR H iç BIR ŞEY. TARIM SANAYI KOMPlEKSlER i , IN
SANIN MUTlUlUGU VE GELIşMESi içiN DoGANIN KONTROLUNUN, 
DoGADAN INSAN EMEGl llE AZAMi BiçiMDE YARARLANMANIN SO
MUT ÖRNEKLERINI SERGILIYOR. 

TARIM KESIMINDE, SANAYI PROlETARYASININ BIR MODELI YARA
T1lMADIKÇA, TARIMDA SOSYALIST KURULUŞUN VE işçi KÖYlÜ 
BERABERıiGiNiN TEMEllERi SAGlAMA AlıNAMAZ. BUNU BAŞAR· 
MANIN YOLU iSE TARıMıN YÜKSEK DÜZEYDE MEKAN IZASYONUN· 
DAN GEçiYOR. TARIM KESIMiNDE ilERi MAKINELERI KUllANAN 
Kişi ,  SANAyi PROlETARYASININ TARIM KESIM iNDEKI TEMSiıci
SiDIR. 

, Bulgar tanm emekçilerinin sendikası 
Tarım Emekçileri Sendikasl.Ancak daha 
sonra tanm sanayi kompleksierinin ku· 
rulması sonucunda tanm emekçileri ile 
besin işçileri arasımdaki birli�'in maddi 
temelleri doAuyor. Çünkü La.nm sanayi 
kompleksinde çalışanlar, aynı zamanda 
(ürünlerin işlenme sü"recinde) bir besin 
işçis.idir. Bunun üzerine Tarun ışçileri 
Sendikası, Besin Işçileri scndik.as.ı ile bir· 
leşerek tek bir sendika oluşwruyor. 

71 YAŞıNDA BiR MILITAN 
Bulgaristan'da &.anm kesiminin kısa 

bir panaroması böyle ... 
Bulgaristan'da tanm kesiminde atılan 

bu adımlar, kazanılan bu başanlar, hiç 
kuşkusuz politik bir temele dayanıyor. 
Bu politik temelin özünü. süreç içerisin· 
de, 'l.8.hlan zaman yanılgılar 8Onu('unda 
anlaşılan gerçekler, bilimsel sosyalist il
kelerin Bulgaristan koşullannda hayata 
geçirilmesi, işçi sını(ı ile köylülük arasın· 
da Atlam bir diyalogun kurulması oluş· 
turuyıır. 

Bulgar Çiftçi BiriiRi Daimi Komite 
sekret.eri Nicolai Giorgiev ile konuşur' 
ken bu birlik ve beraberliA:in tarihsel kö· 
kenlerine, Georgievin kişisel yaşantısın
da inmek mümkün oldu. 

Georgiev 7 1  yaşında. Türkiye'deki 
emekli ırubayları andırıyor biraz. Kalın 
ve uı;lan yukarı kıvnlmış kaşlan var. 
Iı;kisini yudumlarken gülümseyerek 
anımsıyor 

". 1922 yılmda 16 yaşımda Çiftçi 
Gençlik teşkilatma katddım. Daha &otlnı 
Komiiniıt voldaşlarımla birlikte anti fa· 
ş i81 ayaklanmaya kafı/dım. Onlarla bi,.. 

likte dhuüştiik faşizme horşı ... .. 
lçki.inden bur yudum daha alıyur ve 

ekliyor: 
". Gf'n("liğimde insan/ann {azi/etinin 

artm081 ;("in meyhanelerin kapatılmasını 
tpk çözüm yolu olarak görürdüm. M�y· 
hanewrin kapatılmaıı için mücadele ha· 
rekptine katı/dım. Daha sonra, komü· 

nistlerle ilişki kurdukça, in .. n (aziletinin 
temelinde emeğin ue emeğe myg""n 
yattığını anladım. Bir ba�ıma, çok dıaM 
rea/ist oldum .. .. 

71 yaşındaki Georıiev yu.ı::hlı yazı· 
lardan dolayı faşizm döneminde 3 kez 
hapse girmiş. 1942-44 yıllannı da te
merkÜl. b.mPLDda geçinniş. Deneyimle
rini ve bilgilerini şöyle özetliyor: 

ii. Çiftçiler de ıömüriiye ko"ı idiler. 
KomünisHer gibi. Ancak çiftçiler 'ıömii
rünün .ono e�ce'i dii.zen' olcuak 'emek 
mfileniyeti ' gibi ütopya"r p.lfinde kOf' 
tuIGr bir llirt. Komünillkr gerçekçi, dıa
ha dolnau bilinau' idiler. Burjuuoz; anı
mızdaki bu farklılıktan uzunca bir siirt 
yararlonmos.ını bildi. Oy. ,erek işçileri. 
gertbe bizleri yani köylüleri .tjmüren 
bir ve aynı .ınıf idi: Burjuuozi. Mücadele 
deneyimi içinde, gerçellleri gördükçe, 
burjuuoziyi tanıdıkça. çiftçilerin ayaklG
rI da yere basmaya başladı. Bugiin, Çift· 
çi Birliğ;'nin bir tem.ilcisi o/anık Ko 
miinisl Partui ile birlikte sosyalizmi 
kurmayı baş göreuim sayıyorum. Bu mii· 
cadelede komiinistler� yakın ilişki içın· 
deyiz � omuz omuzayu .. 

G�nçlil'inde insanhAın kurtuluşu için 
meyhanelere karşı savaş açan, fa4izme 
karşı demokrasi için komüni.at.lerle bir· 
likte dövüşen, yıllannı hapislerde geçi
ren 7 ı  yaşındaki Georgiev, soylu uAn,I
nı ve bu uRraşındaki eılitimin�komünilt
lerı e işbiriiRinin sonuçlarını . _nki şu 
sözlerle somutluyor:  

. 

ii. K öyliilerle işçiler oraıında diyalek
tik bir ilişki uard",. ik"; arasındaki zıt· 
lıklar diyalektik bir ıen tezle çözümlene
bilir. Bullaris/an 'da çözümlenmiştir. Bu 
diyalektik _ntez. Vatan Cephf's;'dir. 
Vatan Cephe'; içindeki b",lik ue sosya-

lizmin Irurul"f" için omuz omuza wrilen 
mücadele, bu şentezin to kendüidir " 

Tasev'in Lenin 'den alıntılarla geçmi' 
,ini açl'kladlRı gün, yaşlı bir Bulıar köy· 
lüsü, Nicolai Georgiev, yine tam yerine 
oturtarak diyalektikten babilediyordu. 

GELECEK SAYıDA:  BULGAR ıŞÇı SıNıFı.  SOYLU 
MÜCADELESININ ÜRÜNLER I N I  TOPLUYOR 
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ANTi KOMüNiZM 
STEPAN MOÇKIN 

Kııpltalizm bO!Q1 IIIçlerinl In""loIın toplum .. ı 
ilerlemesinin lcaqısma çıkannakb., mevzilerini güçJen
clinneye ve yitirdiklerini geri atmoıva çalışmıktadır. 
Fobt >Çık bir perspektif önerm.kt.., d. >cizdir. Bu 
yüıden empeıyalist burjuvazinin propaganda aygıtı 
herşeyden önce kusursuz serpilme durumundaki yeni 
toptumu kar.alamaya, h�kların," gözünde sosyalizmi, 
anun iç ve dış poIitik .. .,1 küçük düşürmeye yöne� 
rrit1ir. 

Burjun propagandası bu amaçla, altmış' yıldan 
beri uydurduğu ç.şitli .fsan.leri kullanmaktadır. Bu 
efsanelerin içeriği delişmekte -sosyalizmin şaşırtıcı 
ilerleyişi karşısınd. boşka türlü olamazdı· .ncak temel 
arm.ç her zaman aynı kalmaktadır: Batı dw,yaslf1ln 
ka111loyunu Sovyetler Birliği'ne giivenilemeyeceğine 
.. hele bu ülkeyle ciddi bir işbirtiğine hiç girilemiy .. 
ağine i.nandımıak. 

Her'defa.sında, uydUNla" savlardan sadece birinin 
yeğlendiği göriilmektedir. Günümüade ''Sovy.t askeri 
tehdidi" .f.....,; revoctadır. Kop.nl"" gürültü, kırk 
ılefa tekrarlanan yal.n., 5O ... nd. doğru Çıkacağı � 
I.y"ın. doy........ırtadır. Son altmıŞ ydın değişik dö
nemlerinde uıtikomünisı efsanelerin yaratılışını genel 
çiziileriyi. ortayo koymak, sosyalizmin düşmanl.,� 
nO! uydurmaıan .. n ç.fişkilerini " bud .... ığın" 
açıkça serxilemeye yetecektir. 

''BQLŞEVlK DENEYİNıN TEMELSIZUCI" 
EFSANESI 

Sovy.t de>4etinin ilk dı� politika belge'; (8 Kasım 
1917 tilrihH Bar" Bildiri,;)leninlst borış içind. birlik 
te yq� polhiu.srılO, zamanil terminolojisin; kul
lon""'" ""alklann banş içind. yonyana .aralması" 
politikasm", il""lerini ortaya koymuşbı. Sağlam bir 
bınşın olduğu kadilt, uluslill'VaSl güvenliğin, banşçı 
işbirliğinin .. iyi komşuluğun garantisinde hükümet· 
I.'" •• h"kl"", düş.n sorumluluğun do önemli koşul· 
lilI'lIlI formüle etmişti. . 

Sovy.tler Birliği zor bir dönemde yoşıyordu : yı
k." ve kıtlık, emperyalist sav�ın SOnuÇliltl, iç kırş .. 
devrimin ç.virdiği dol..,ı.,. Bu koşullarda, Sovyet ik· 
tidinn., b.,ışçı ön.rileri B.tı ıaraf)ndan ilk ... ı bir 
politikanın ifadesi olorak değil,  genç sosy .. ist devletin 
zayıflığının bir belirtisi olarak kal'lılanmaştı. Batı'nın 
birçok siy .... lideri "bolş.vikl.r Rusya'da bıtanam.· 
yacaklardır" demeye alışmışlardı. Burjuvabasını ''Sov
yet iktidan yıkılışının arifesindedir" sözleriyle tempo 
bıbıyordu. Birleşik Amerika'nın Rusya'daki büyükel· 
çisi Francis 7 Aralık 191 7'de Dışişleri Bakanı Lansing'e 
şu raporu iletiyordu: "sovyet hükümetinin uzun süre 
dayanmasını olanaksıı görüyorum." . 

Emperyalist devletler, banştan söz edildiğini 
duynıak bil. istomiyorlardı. Sovyet ülk.sine silahlı 
kuvvetlerini göndermişler, Rus karşı-devrimini destek
lemeye kar.tr vermişlerdi. 

Oç yıl boyunca yabancı müdahaleciler ve onlann 
ç-i>mezleri beyaz muhafızlar, Sovyet ilkesini kan de
ni�lerine boğdular, sanayiini, kent ve köylerini yıktı
rat, Sovyet Cumhuriyeti'ni açlık kuşatmasına aldılar. 
Bütlin bunlara rağmen, bir gecede yıkılacağı umulan 
genç sosyalist devlet bıbındu. 

1920 yıllarının başında uluslararası alanda yeni 
bir konjonktür �uştu. Lenin bunu şpyle tanımlıyor· 
du: "Bir noktaya kadar, kararsız bir denge gerçek· 
ıeştirilmiştir. Maddi b�ımdan, ekonomik ve askeri 
düzeylerde son derece zayıf durumdayız; fakat moral 
açısından, elbette bundan soyut bir marali değil bü
tün devletlerde bütün sınıfların gerçek güçler dengesi
ni anlamak gerekiyor, en �çlü olan biziz. Olgular bu
nu kanıtlamıştır. Sözler değil eylemler bunu göster· 
miştir. Bu gerçek şimdi kanıtlandığı gibi, tarih belli 
bir doğrulbıda geliştiği ukdirde bir kez daha kaWJ· 
lanacağı ka.nısındayım." 

Emperyalizmin propagandası yine de uzun bir 
süre "bolşevik deneyinin temelsizliAi" plağını çevir
meye devam etti. Sosyalizmin düşmanları sosyaliz
min tek bir ilkede, üstelik de savaşın yıktığı, geri 
ve aç bir iikede kurulmasının olanaksız olduAunu, 
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halkın ekonomi·k gelişmenin korkunç yükünü omuz
lamayatağını, "bolşeviklerin gösterdiği" yolu izle
meyeceğini i�ri sWüyorlardl. 

Sovyetler Birliği birinci beş yıllık planı gerçek
leştirdi. Dnieproguess ve Magmtogorsk'u kurdu, �os
kova'daki otomobil ve Karkov'daki traktör fabrik.aJa
nnı yaptı. Yeni kentler doğdu : Uzak Doğu onnanla
rında Komsomolsk, Kazakistan steplerinde Karagan
da, kutup .döneneesinin ötesindeki tımduralarda 
Khibinogorsk kuruldu. "Guigant" gibi sovhozlar ve 
onbinlerce kolhoz yaratıldı. Oüşmanlar kuduruyordu . 
Örneğin Italyon politikacı Carlo SfOrla şöyı. diyor· 
du : "Rusyo bugünkü deneyden daha yoksul, dalıa aç 
ve yıkılmış olarak çıkacaktır." 

Sovyetler iirliii ile kollektif güvenlik sisteminin 
oluşturulmasında ka.rartı olarakısrar ediyor, saldınnaz
tık ve tarafsızlık paktlan imzalanmasını öneriyor,'ev
rensel ve tam bir silahsızlanma programı ortaya at .. 
yordu. Empery�ist propaganda ise Sovyetler Birliği
nin önerdiği önlemleri yine bir zayıflık belirtis; olarak 
kulak ardı ediyordu. SSCB, faşist Almanya'nın ve 
müttefiklerinin yarattığı bir askeri diiıya çatışması 
tehdidine karşı insanlığ ı  uyaran ilk ülke oldu. Batı ise, 
Sovyetler Birliği'nini sadece patlak verecek bir savaş
tan zaterie çıkma umudunu taşımadığı için barıştan 
yana çıktığını sanarak 'soruna bakıyordu. Birleşik 

Amerika'daki etkili güçler tarafından desteklenen In
giltere ve Fransa'nın yönetici çevreleri, sosyalizmin ül
kesine karşı besledikleri sınıf nefretinden doğan kör
lükle, Hitler saldırısını Doğu'ya, sosyalizmin ülkesine 
karşı "kan�ize" edebileceklerini umarak YÜL karası 
Münih anlaşmasını kabul ettiler. 

Fakat sosyaJizmin .düşmanları bir kez daha yanıt
mışlardı. Y önetici çevrelerin sosyalizme karşı kör nef
retleri, Hitler işgalinin ilk kurbanları olan kapitalist 
Avrupa ülkeleri halkları için bir trajediyle soI'JJçlandl. 

"KıZı L  EMPERY AUZM" EFSANESI 

Ikinci Oünya Savaşı sosyalizmin sözde zıyıfladeiı 
efsanesinin tutarsızlığını çarpıcı biçimde isp�tbdı. 
Sovyetler Birliği sadece Hitler Almanya'sına ölcUiicü 
bir darbe indirmekJe, kendi özgii'"lüğüoü ve balımscz
lığını savunmasını bilmekle kalmamış, Avrup .. ve dün
ya uygartığının faşist barbartardan kurtarılmasUl .. da 
belirleyici bir katkKla bulunmuştu. 

Bu, emperyalizmi, sosyalizme karşı ideolojik sap
tıma taktiğini alelacele değiştirmek ve dolaYlSıyla 
kendi kavramlar sistemini gözden geçirmek zorunda 
bıraktı. 

Savaş sonunda gerici Batı basını "killi tehlike", 
KıZıl Ordu'nun süıgüleriyle yapacağı "devrim ihrxı" 
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EFSANELERi 
YıKıLACAKTIR 

kavramları etrafında keskin bir gürültü kopardı. üste
lik bu, Sovyetler Birliği'"i" Avrupa'nın esir halklarına 
ve Alman hatkına kardeşlik ve yardım elini uzattığı 
giOllerde yap ılıyordu . 

Faşizmin ve J apon militarizmi"i" y ıkılması. Ay
rupa ve Asya'"ın birçok ülkesinde sosyalist devrimle
ri" başarıya ulaşması, sosyalist dünya sisteminin orta-
ya çıkması, komünist partilerin ve demokratik hareketin 

sağlamlaşması dw,yadaki güçler dengesine ciddi bir 
etkide bulundu. 

Bu sırada burjuva. propagandası yeni bir efsane 
imal etti : "hÜ" dWlya"yl tehdit eden "kızıl emperya
lizm." 

Birleşik Amerila Genel Kurmay'ının tarih de
panmanı"ı" büyük yatan ustaları üzerinde şu sözlerin 
yer oIdığl bir broşür yayınladı: "Bütüı hiir milletlerin 
çeşitli istihbar.ıt servislerinin topladığı belgeler, 
Sovyet Rusya'nı" dikıyay ı fethetme planlarını oluş
turdutunu ve bunu sirdürdüğiiıü göstennektedir. 
Moskova'da hazırlanan ve basılan askeri harita ve şe
m�ar insanlık tarihinin en büyük komplosunu ortaya 
koymaktadır. Resmi komünist açıklamalar bu olguları 
doğrulamaktadır. Bütiiı komtalist öğretiler ve diğer 
yayınlır holkı demokratik devtetlere karıı .. vaş. it· 
mektedir." 

1946 başında Moskova'daki Amerikan elçiliğini 
yöneten G. Kennan Dışişleri Bakanlığı'nda gelecekte 
Sovyetler Birliği'nin bir müttefik oI.rak değil, karıı· 
sında "karartı ye uyanık bir frenleme" politikasının 
uygulanacağı bir düşman olarak görülmesini öneriyor
du. Aynı Kennan burjuvaları "Sovyet genişlemesi"nin 
sahte ver1iyonlany1. korltUtmak için şöyle diyordu: 
"Sovyetler Birliği Birleşik Amerika ile sirekli bir 
uzlaşmanın (modus vivendi) olamayWağ I görüşünde
dir. Toplumumuzun içi ahengini bozmayı, geleneksel 
yaşam tanımızı yok etmeyi, Birleşik Amerika'nın 
uluslaransı saygınlığını parçalamayı anulanabilir ve 
zorunlu görmektedir." 

Sovyetler Birliği'nin Batı'y. karıı bir .. Idın tasar· 
ladığı yolundaki bir büyük yolan, Sovyet holkının 
savaşın korkunç sonuçlarını aşmak, Hitler işgaldIeri
nin tahrip ettiği ekonomiyi iyileştirmek için elinden 
geleni harcadığı günlerde ortaya at ılmıştı. Bu günlerde 
S8KP ve Sovyet hükiineti, barışı ve halkların güvenIi
iini savunma politikasını tutarlı biçimde uy�layarak, 
uluslararası anlaşmazlık sorunlarının görüşmele,ie çö
zülmesini öneriyor, atom silahının yasaklanması ve si· 
lahsızlanma üzerinde stkı bir kontroliil kurulması hak
Ionda bir anlaşmanın, gerçekleştirilmesinde ısrar edi
yordu. 

Bineşik Amerika'nın H. Truman'ın Başkanlığın
daki yeni yönetimi, .. vaş �r .. ınd. gönüllü oi .... k list· 
lenilmiş orUk kararlan ve resmi t.aahhüderi reddede
rek ulusb.ru.ısı işbirliğini sabotc etmeye yöneldi. Ba
U'oın gerici yönetici çevreleri sosy�jzme karş ı soğuk 
savaş yolun. açıkç. girmişlerdi. Churchill "hristiyan 
uygar1lğını antikomünist bir haçlı seferine sokmayı" 
salık veriyordu. Ve bir yıl sonra Truman Kongre'de, 
Amerikan dış politikaslOın en büyük görevinin, komü
nizm "tehdidinin" görüldüğü her yerde e:Zilmesi oldu
ğunu açıklıyordu. 

u Korriinizmin durdurulrmsı" kavramı soğuk sava
şın ülkelere karşı bir "topyekun politik savaş" planı 
oluşturuldu. Bu savaşın başlıca unsurları, Doğu Avru
pa ülketerinde karşı devrimci darbelerin hazırlanması, 
demokratik ve ulusal kurruluş hareketlerinin yıkıIma
sı olacaktı. Başta ABD olmak üze� emperyalist güçler 
"komünizmin saldırganlığı" duman perdesi arkasında 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı bir saldı· 
rıya girdiler, GWley Vietnam ve Kamboçya'yı aniden 
işgal ettiler, Laos'ta iç savaşı başlattılar'Ve bir dizi ge
rici hükümet darbesini hazırlayıp uyguladılar. 

Ancak empery�izmin yitirilmiş mevzilerini geri 
alma, Ikinci Dünya Savaşının sonuçlarını değiştirme 
girişiminin tutarsıZlığı olaylarla kanıtlandı. Soğuk sa· 

vaş, sonunda onu başlatanlann karşısına dikildi. So
ğuk savaş sadece kapitalist ülkelerin ekonomik 
güçlüklerini ve toplumsal çe lişkilerini ag ırlaştl""IŞtı. 
Dünya sosyalist sisteminin artan gücü ve uluslararası 
saygınfığı, Küba'da devrimin zaferi ve Vietnam 'da, 
laos'ta, Kamboçya'da yurtsever güçlerin başansı, Al
man Demokratik Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk
ta tanınması sosyalizmin uluslararası mevzilerinin bü
tün bir çizgi boyunca sağlamlaşmasını simgeliyordu. 

Kapitalist dünyanın yöneticilerinin mevcut deği
şimierin geri çevrilemezliğini, sosyalizme karşı askeri 
bir zafer uman hesapların boşluğunu ve akıldışılığını 
olgularla görmeleri ve farklı toplumsal sistemleri olan 
devletlerin zorunluluğunu kabul etmeleri için, sosya
lizmin sağlamlığını defalarca denedikleri birkaç onyı
hn geçmesi gerekmiştir. 

"SOVYET ASKERI TEHDIDI" EFSANESI 

Uluslararası yumuşama, soğuk savaştan farklı 
toplumsal sistemleri olan devletlerin barış içinde bir
arada yaşaması ve karşılıklı yararlı işbirliğif'lfgeçiş, an
tikomünistlerin, askeri-sınai komplekslerte �Iı olan
ların gözü dönmüş direnişiyle karşılaşmaktadır. Bun
lar bütiiı araçlarla yumuşamayı tehlikeye sokmaya, 
bazı Batı ülkelerinin hükümetlerini sosy�izm Üıkele
riyle çatışmaya itmeye çalışmaktadıriar. 8u yüzden 
"komlilizmin saldırganlığı" tezinin yeni bir versiyo
nu ortaya atılmıştır: Batı ülkeleri üzerindeki ''Sovyet 
askeri tehdidi 'f efsanesi. 

Emperyalist propaganda, Sovyetler Birliii'ni, 
yumuşamayı Birleşik Amerika ile askeri dengeyi boz
mak amacıyla silahlanma yarışını hızlandırmak için 
kullanır göstenneye çalışan gürültilü bir kampanya 
başlatmıştır. Sovyetler Birliği'nin, sayısı y ıldan yıla 
aşırı biçimde artan askeri kuvvetleri artırarak bir nük· 
leer savaş açmaya hazırlandığı ve savunmayı uğursuz 
amaçlar için haksız büyüklükteki bir sivil savunma ya
ratacağı kanısını yaymak için didinip durulmuşwr. 

NATO'nun "psikolojik savaş" servisleri "Sovyet 
askeri tehdidi" efsanesini yaymakta özellikle aktif 
gözükmektedirler .sovyetler Birlili'nde 8atl'yl tehdit 
eden sözde tehlike hakkında .oIonlard. y.d. radyolar· 
da bilmem kaçıncı bir "belge" ya"a .. açıklima ..... n 
onaya konmadığı bir tek gün geçmemektedir. Savurı

m081Z A urupa'nın yazarı Be�ika'lı general Robert 
Close'a göre, Avrupa'lılar üzerinde tesim olmanın ya
da nlild .. r kabusun korkunç tehdidi dolaşm.ktadır ve 
Sovyet zırhlı birlikleri Batı Almanya'ya bir dakika 
içinde aniden girebilecek, ilkenin topr�ının en bü
yük bölümünü 48 saat içinde işgal edebilecek durum· 
·dadır. 

Böylesi küstah bir yalanın, hiç olmazsa şerefı 
kurtannak için mantıken NATO yönetimi tarafından 
tekzip edilmesi ge�kirdi. Fakat hemangi bir tekzip 
olmamıştır. Bu saldırgan blok kamuoyunun imındır
mak niyetinde değildir. Tersine onun propaganda or
ganları panik yerleştirmeye çal ışmak.tadırlıır. Yoksa, 
NATO birleşik silahlı kuvvetler komutaOl A. Haig'in, 
Sovyet askeri faaliyetinin "tehlikeli bir döoemeci" al· 
dığı ve "Sovyet askeri potansiyelinin sürekli olarak 
arnrğı" sözleri başka nasıl açıklanabi lir? 

Gerçekte sınırsız bir silahlanma yarışı sii'dwenler 
NATO ütkeleridir. Bu ülkeler ekonominin askerileşti
rilmesini yoğunlaştırmakta, askeri harcamaları artır· 
maktadırlar. 1977'de Birleşik Amerika askt>ri dmaçlar 
için 113 milyar dolar hdRamaya haıırlanmaktadır � 
feder.tl Almanya'n

'
ıo yeni tipte silahlar almak için 

yaptığı askeri harcamalar 1971 't> göre yüzde 80 art
mıştır. Batı'nın askeri çevreleri nükleer kuvvetleri mo
dernleştirmenin çeşitli araçlarını öngörmekıe, nükleer 
savaş yürütme projelerini gündeme geıirmekıedirler. 
Sovyetler Bir1iği'ndt> ve Varşova Antlaşması'nın diğer 
üye ülkelerine karşı koruyucu bir nükle("r darbe iodi· 
rilmesi de bu projelerin arasındadır. 

YIICILMADI, GVÇLBNIYOR .. 

"Sovyet tehdidi "yle ilgili sahte .. rsiyonl .. ka
pitalist Batı'd.ki gerçekçi göriişlü pekçok kişi tarafın
dan reddedilmektedir. Bu bakımdan, Birleşik Ameri
ka'nm eski Moskova Büyükelçisi, zamanında "komü
nizmin durdurulması" teorisinin esin kaynağı oIiIf1 ye 
bugirıkü Princeton Oniversitesi profesörü G. Kennan' 
ın durumu çok ilgi çekicidir. New York Review'un 
Ocak sayılarından birinde bu kişi şöyle "�ıyordu: 
"Sovyet yöneticilerini iyi liIf1ryanların ç�nluğu be
nimle .ynı görüıli paylaşilCaklard ... Onlır Balı """. 
pa'yı iŞlol etmeyi belki hiçbir zam.n ciddi oı.rak ön· 
görmüş değilleidir." 

SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri l. Brej· 
nev'in Tula'daki konuşmasında Batı'daki militarist 
kampanyanın başliltlCllarına iğımaşlı bir yanıt veril
miştir. Sovyetler Birliği'nin, s.;ııvunması için yetecek 
olandan çok daha ileriye gittilini ve ''jIk dame"yi 
vur.tbilmek için silah üstiinlüAü ekle etmeyi am�ladl
ğı iddialarının yanlış ve her tli'lü temelden yoksun ol· 
duğunu belinen Brejnev, bu soruna şöyle yaklaşmış
tır: ''Sovyetler Birliği'nin savunma potansiyeli, kimse
nin bizim barışçı yaşamımaa karşı gelmeye yeltenıe
memesi için yeterli olmalıdır:' "Bizim politikamız 
silah üstilnlüğüne değil, silahların azaltılmasına, aske
ri karşıtlıAın hafifletilmesine yöneliktir. Parti ve tWn 
halk adına diyorum ki: Olkemiz hiçbir zaman saldırı 
yoluna girmeyecek, başka halklara karşı hiçbir zaman 
kılıç kaldınnayacaktır." 

Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ilkeler, dünya
nın büıtal demokralik ve devrimci ,,;.içleriyle birlikte, 
yumuşamanın kesintisiı, hN giln daha canlı, evrensel 
ve ı:eri çeviriıemez, bütl.iı kılaları kaplayan bir SÜ"eç 
halini alması için bütün olanaklarını kullanmaktadır
lar. Bu mücadele meyvasını vermektedir. Batı'da her
gün daha çok saytda insan gerçeğin ve yalanın ne rede 
olduAunu görmektedirler. Emperydlist çevreler tara· 
fından ''Sovyeı tehdidi" üzerine uydurulan efsanele. 
rin, tıpkı yarım yüzyıl önceki sosyalizmin "uyınığı" 
yalanları gibi , yaratıcılanna hiçbir başarı getirmemesi 
bundandır. 
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DüNYADA Y ü R ü Y O Ş  

KAÇıNCı 
ÜÇÜNCÜ 
DÜNYA 

• 
"Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çagıdır" Türkiye işçi Partisi' 

nin herhangi bir toplantısında bir duvar mutlaka bu gerçeği belirtir. Yalın, 
haykırıcıllğı  zayıf bir tümce. Ama bir çağı, bir siteci simgeliyor, özetliyor. 

Kapitalizmden sosyalizme geçiş, karmaşık bir siteç, dünya devrimci hJ
reketi ile gelişiyor. Sosyalist ülkeler, kapitalist ülkelerin işçi sınıfları, ulusal 
kurtuluş hareketleri bu sli'eçte başı çekiyor. Emperyalizme karşı ulusal hd' 
ğımsızlık, faşizme karşı demokrasi , kapitalizme karşı sosyaliım için verilen 
bu çok yönlü ama bütoosel mücadele karmaşık görünümler alıyor. Günlerdir 
basında sözü edilen "Kuzey.cüoey diyalogu" da bu kJrmaşık görmlinlü mü
cadelenin bir parçası. Uluslararası Ekonomik işbirliği Konferansının Mayıs 
sonunda Paris'te yapılan son aşama toplantılarını bu açıdan ele almak gereki
yor. 

• 
Paris konferansıoda Kuzey, "S'ler 

Grubu"nd." oluşuyor. ABD, AET, J •. 
ponya, Isveç, ısviçre, Awstralya, Kana
da 'Lo Jspanya. GiOley ise 19 iikeden olu· 
şuyor: G�ey Amerika'dan Arjantin, 
Brezilya, JmWu, Meksika, Peru ye 
Venezuela; Asya'dın Suudi Arabistan, 
Irak, Iran, Hindistan, Pakistan, Endo
nezya; Afrika'dan Cezayir, Mısır, Kame
run, Nijerya, Zaire ye Zambiya ve A....-u· 
p.'d;;" Yugoslavy .... 

DiOlY.l1In dört bucağ ından bu 19 il· 
keyi Paris'e getiren ne? Once şu iki nok
tayı vurgulamak gerek: "19'lar grubu"na 
alınan Yugoslavya dışında sosyalist ülke
ler bu "diyalog"un dışında bırakılmış. 
i kinci olarak, petrol li'eticisi ilkeler çok 
büyük bir ağırlık ile temsil ediliyorlar. 
Bu nokta, toplantılarda asıl konunun 
petrol fiyatlarıyla yakından ilgili oldu
ğunu göstermeye yetiyor. Ne var ki Pa
ris konferansı. çok daha karmaşık bir 
uluslararası ekonomik ilişkiıer SÜ'eci 
içindI: yer .lıyor. 

ENERJi  AJANSıNDAN. 

ye sosyal farklarla ayrılan li keler, ortak 
taleplerle bir çeşit ceJ*ıe oluşturuyorlar. 

Bu gelişme karşısında emperyalizm 
ilkin sert bir tavır alıyor. Kissinger'in ön
cülüğü ile Uluslara�ası Enerji Ajansı 
kuruluyor. (Ulusal kurtuluş savaşının 
mirasçısı CHP Tilkiye'yi bu Ajans'a bOl' 
liklama sokacaktır.) 

KUZEY-GÜNEY 
EMPERYALİST 

EmperyaliLm kuşkusuz bir büt� . 
Ama bu büHiıü oluşturan parçalar da 
var. Bazan çelişkili göriiıen tavırlar da 
takınabiliyor emperyalist ilkeler: Çökü
şü önlemenin, geciktirmenin gerektirdiji 
zorunlu işbölümü. 

işte, Kissinger'in bu sert tavrı karşı
sında Fransa görevi devralmak istiyor. 
Enerji Ajansı'na "hayır" diyen Giscard, 
"Kuzey-Güney diyaloğu" denen oyunu 

' sahneye koyuyor. Amaç, Enerji Ajansı' 
nın aynı: Enerji sorununa ÇÖZlm bul
mak. Bunun da ötesinde yeni-sömürgeci 
ilişki leri glSım koşullarına uygun olarak 
yeni bir düzene sokmak. Ne var ki bu 
konferansa çağrılan likeler de durumu 
değerlendirmektedirler. Özellikle Ceza· 
yir'in diretmesi sonucu Konferans, ener· 
ji ·sorunu yanında hammadde ve kalkın
ma sorunlarını ve mali yönleri de ginde
me almak zorunda kalmıştır. 

SÖMÜRü DAHA ÇOK SÖMÜRÜ 

Paris Konferansı'nın girişimi Giscard' 
ın. Ama gelişim Giscard'ın boyutlarını 

aştı. KissinKcr'in Enerji Ajansı'na "karşı" 
toplanan Konferans, daha ilk adımını 
atar almaz Kissinger'in pençesine düştü. 
1 5·16 Aralık 1975" e yap il. n ilk ,opl.n· 
tıda ABD, AET'nin de üstiiıden atlaya
rak uzlaşmaz bir engelleme tavrı benim
sedi. Kurulan çalışma komisyonları 11 
Şubat 1976'dan itibaren işleme7 duru
ma geld i .  "19'lar"ln somut talepleri kar
şısında " S'ler" tartışmaya bile yanaşmı· 
yordu. 

Birleşmiş Milletler üyesi 77'ler grulju
nun Mayıs 1976'daki Nairobi toplantısı 
da Kissinger'i çileden Çıkarttı. Aynı yı
lın Haziran sOnu yapılan Porto-Rico zir
vesinde de Başkan ford emperyalist or
taklarını ulusal kurtuluştan yana olan 
ekonomik talepler karşısında ortak bir 
savaş cephesi oluşturmaya çağırıyordu. 
Bu koşullar altında toplanacak bir Paris· 
Konferansı başarısızlığa mahkumdu, 
ABD seçimleri imdada .yetişti ve Konfe
rans Mayıs 77'ye ertelendi. 

"Güney"in haklı talepleri karşısında 
" Kuzey"i ilgilendiren başlıCa ,ki konu 
vardı ,  ve salt bunlar için Konferans ma
sasana oturdu S'ler: Ol) Petrolü ucuza ala
bilmek, bL Güvenilir h.mm.dde kaynak· 
larının sağlanması.. 

Tarafların karşılıklı taleplerini göre
lim: 

SÖMÜRülENlERiN HAKlı 
TALEPLERi 

Paris Konferansı'nda 3-14 Mayıstarih
leri arasında dört ayrı komisyon çalıştı. 
Enerji, kalkınma, hammadde- ve mali so
runlar özel uzmanlık komisyonları. 
Enerji ve hammadde dışındaki konular 
19'1arın diretmesi sonucu gündemegeldi . 
Belli başlı üç konu öncelik taşıyor "Gü
ney" için. 1) Borçlar sorunu: 1976 sonu 
itibariyle 19'1ar grubunun "Kuzey"e 
olan borçları 185 milyar doları buluyor. 
2) Hammadde sorunu: 19'Iann ihracatı
nın değer olarak % SO'i hammaddeler· 
den oluşuyor. ihracat gelirlerinin istikra
rını sağlamaya yönelik önlemlerin alın· 
masını istiyorlar bu yüzden. 3) Yardım. 
Aralarında en az gelişmiş olanlara mali 
yardım yapılm"sı da "1 9'lar grubu"nun 
talepleri arasında. 

VE EMPERYAıiZMiN 
lÜTFETTiCi 

Bu haklı talepler karşısında AET özel 
tavır alıyor. Mart 77 Roma Konseyi ve 
Nisan'da Lüxermourg'da yapılan Maliye 
ve Dışişleri Bakanları toplantıları sonu
ru olarak AET eski serr tavrını bırakmış 
görünüyor. Özellikleı Federal AlmdllYd 
daha bir "anlayışl ı" davranıyor AET 
ürün itibariyle bir dizi anlaşmalar yap· 
maya hazır, bir istikrar fonu ile. A[T li
keleri ayrıca 2 milyar dolarlık bir yar· 
dım da yapacaklar. ( l S5 milyar dolarlık 
borç ve 2 milyar dolar ''Yardım''!) 

Emperyalizm geriliyor. Sömürge ilke
lerin birbiri ardından bağımsızlıklarını 
kazanmaları bunun bir göstergesi ; gös
tergelerden yalnızca biri. O�ya halk
larının mücadelesi yeni-sömiirgeci nitelik 
taşıyan uluslararası ilişkileri de sarsıyor, 
empery.lizmi gerilenYOL 1973 Eylii'iOl. 
de Cezayir'de toplanan Bağlantısızlar 
Zirvesi'nde Bumedyen "yeni bir uluslar
arası ekonomik düzen" istiyor. 1973 
Ekimi Arap.lsrail savaşı ertesinde petrol 
üreten Arap ülkeleri Batıya sattıkJarı 
petrole ambargo koyuyorlar, daha sonra 
da OPEC üyesi ülkeler petrol fiyatlarına 
zam yapıyorlar. 1974 Nisan'ında Birleş
miş Milletlerin olağanüstü 6. toplantı
sında hammadde ve kalkınma sorunları 
görüşiiiiyor. üç yönlü bir gelişme i1e ge
lişmekte olan likeler emperyalist ve ye
ni-emperyalist boyunduruğu kırmaya 
çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler çerçeve
sinde, daha sonra sayıları 1 19 olan "77' 
ler Grubu" çerçevesinde (Dakar, Ceza
yir ve Maniıla toplantıları) ve Bağlantı
sızlar hareketi çerçevesinde (Cezayir ve 
Colombo toplantıları) somut adımlar 
atılıyor. OPEC'in oluşn.ırduğu dayanış
ma fonu ve 1976 Şub.,'ınd. Filipinı .. 
rin Başkenti Manilla'da kabul edilen 
hammadde programı bu konuda iki ör
nek. Birbirlerinden çok önemli siyasal 

"U. I I IA C()K SdMI'fll'''Nt>N \'( ·u ( J( "( · C; {}('LERI 

Carter yönetimi ise ilke olarak Kenel 
isti krar fonuna karşı çıkıyor. Blumenthaf 
Schultze, Bnezinski yapılabilecek git
lilıç miktardaki yardımların bile ABD 
denetimindeki mali kurumlar eliyle ya
pılmasını istiyorlar. Çeşitli uluslararası 
olaylarda ABD 'nın bu tavrı kendini �ös· 
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DİYALOGU DEGİL, 
SÖMÜRÜYE DİRENİŞ 

teriyor. Sdılessinp'"ın hoıırlaylPCMt .. ' 
ın açıkladığı "enerji" planı bu lawı" be
(irmesinde etkm olan üç kanatıan olu
şuyor: 

- Amerikan içi tüketimini kesmek, 
- Dışa bağıml�ığı azaltmak, 
- Petrol fiyatlar.,ı düşirmeye çalış· 

mak. 

EMPERYALIZM NE ISTIYOR? 

7-8 Mayıs'taki Londra Zi�si, Paris' 
te bir ayd .. çalışan Kuzey-Güney konfe
ransı hep emperyalizmin bunalımına ç� 
zilm getirmeyi amaçlıyor: Elde bol .. çe· 
nekler bulundurmak, birisi etkili olmaz
sa öbiWğıü kullanmak. Kullanılan yön
tem ne olursa olsun amaçlardeğişmiyor: 

- El11>eryalist likeler, hammadde 
yönünden beslenmelerini güvenceye bağ· 
(mlak istiyortar. 

- Borçlanmalarına aldınnaksaı" ge
lişmekte olan ilketerin belli bir ithalat 
kapasitesine ulaşmalarını istiyonar. Pet
rol üreticisi olmayan ülkeler AET'oio ih
racotonda " 22'lik bir paya sahipler: 
ABD ve SSCB'"i" birlikte ulaştıkları 
pay da aşağı·yukarı bu. 

- Çokuluslu şirketlerin yatırımları 
konusunda millileştirmelere karşı gÜYen
celer aramaktadıriar, 

- Petrol fiyadarının artmasmı önl&
rnek istiyorlar. 

- Bütii"ı akçalı,işleyişleri ABD dene· 
timindeki kuruluşlara bağlamak istiyor· 
lar: IMF, BIRD, AlD, vb ... 

- Swdi Arabistın gibi kimi ülkeı .. 
rin nakit ödemelerini de bu kanallardan 
geçirmek istiyorlar. 

- Borç olsun, "hibe" olsun, ayırım· 
cı bir yaklaşımla, yaptıkları "yardım" 
ları siyasal koşullar arayarak yapmakta· 
dıriar. 

Bu ne tii"1ü diyalog, bu ne biçim iş. 
birliği anlayışıdır? 

"GONEY"IN ZAYıF NOKTASI 

"19'lar Grubu"nun bileşimi çok il· 
ginç. Tutar11 bir antiemperyalist müca
dete strdüren bir Cezayir yanında em
peryalizmin bölgedeki sadık UŞağı du· 
Nrn.Jndaki bir Iran, bir Suudi Arabis-
tan nereye kadar ortak çıkarları birlikte 
savunabilirler? Emperyalizme ve onun 
bunalımına bakış açıları farklı olunca 
ı,rtak talepler için verilen mücadele de 
".Iişkileri birlikte getiriyor. 1976 A#us
lOs'unda Colombo'daki Bağlantısızlar 

Toplantısı bu alanda ıık işaretleri Yerdi. 
. Geçen Aralık'ta Abu Dabi'de yapılan 

OPEC toplantısı i .. üye ülkelerin ortak 
tavır alamamasına tanık oldu. Suudi 
Arabistan gibi gerici üfkeler, bi.iy ük mali 
olanaklarını kullanarak kararları etki le
meye, emperyalizmle uzlaşma yöniilde 
bir ejilimi benımsetmeye çalışıyorlar. 
londra Zirvesi'ne hareketinden önce 
Carter'ın Suudi Arabistan yöneticileriy
le görüşmeler yapmış olması anlamlıdır. 

"19'1 .. Grubu"ndaki ülkelerden Mı· 
sır'da Hindistan'da görülen iç gelişmela
de Kuzey-GÜrley diyaloğunun sonuçlar ... 
nı etkileyici nitelikte. 

"19'lar Grubu"nun iç çelişkileri ba· 
zan silahlı çatışmalara dek varabiliyor. 
Çok yakın geçmişin Oıayları bunu gös· 
teriyor. Hindistan-Pakistan, lran-lrak 
vb ... 

SONUÇ 

Paris'te Mayıs ayı boyunca çalışma
larm i sürdii'en bu Konferans'ın son aşa
ma toplantıları da belirli bir sonuç getir
medi. Çalışmalar daha da uzayacak. So· 
nuçları değerlendirmek bu bakımdan 
olanaksız. 

Ne var ki bütün bu söylenenlerden or
taya çıkan kimi noktaları wrgulamak 
hem olanaklı hem gerekli . Bunlar şöyle 
sıraıanabilir: 

- Emperyalizm bir dünya sistemidir, 
sii"eç olarak çökmektedir, ama egemen
liğini sii'"dii""mek için tim yollara baş
wrmaktan da geri durmamaktadır. Bu
nun için bir yerde ABD/bir yerde Fransa 
etiketi altında karşımıza çıkıyor, uzun 
dönemli çıkarları uAruna kimi zaman 
ödiiıler de veriyor. 

- Ne var ki bu verildiği gözlemlenen 
ödti11erin altında tutarlı bir antiemper· 
yalisı mücadele var. SömüriJmeye hayır 
diyen halidarın direnişleri $onurudur id 
emperyalizm geri adımlar atıyor. 

- Son Paris Konferansı, emperyaliz. 
min özellilde 1973'te patlama nokta· 
suıa gelen bunalımı çerçevesinde ele 
alınmalıdır. Çeşitli ülkelere yöneltilen 
silahlı saldırılar, Afrika'nın çeşitli bölge
lerinde karşılaşılan müdahaleler, bu bu· 
nalımın askeri ve politik beliriş biçimle.
ridir. Ekonomik, politik, askw; boyutla
rı ile londra Zirvesi bu değerletıdirmeyi 
yapmıştır. Tlin öteki girişimleri gibi em· 
peryalizmin b.u Kuzey-GiOıey diyaloğu 
girişimi de direnen halkların bilinçli mü
cadelesi ile boş.a çıkarılacaktır. 

SOMURU VE SEFALETIN KAYNAClNDA EMPERYALIZM VAR 

Viy .... JÖrilşrnelerlnde fedenl '"" 
belirterek AKEL1n � _ Vai,ln'!t·Pıı.-ır_ .. : � 

"AKEL, çok önem" bır ödikı 
benimsedi. Rum tıraf; vıyana 'dı kuıeYdokl�:�:�I:�:1�tI 
sinin Türk yönetiminck bırak� ... smI 6nenll . 
öneri sayılabilecele hiç bir öıwi aeıJnnedI. KıIınS �::::�::�:: Iında bir federal cumhuriyen ... çok iki ayn �n 
sinden kaynaklaNYor Kıbns albl ldlçllk bir adıı içlıt tıır. � 
dır. Gerçek, di�e dokunur yetklleri .un bır merkezi iktidar Jtr1k1i. 

"Birleşmiş Milletlerin düzenuye ... !1 uluslarar ... bır kıınferaııs bu-yoIda. 
demokratik ye barı�çı bir çöıüm getirebilir, Kıbns sorununun uluslaması b0-
yutlarını d. göıönünde bulundural)ıllr. Ayrıca, b� çöıümıln uygulanmasında 
geçmiştekilerden daha güvenilir ye gerçek güvenceter de plirebHlr bIPIcoıtfe. 
rans." 

HER HALU KARDA Çı KMAZDAN KURTULMAK GEREK! 
HELSINKI'YE UYMAK GEREK 

AKEL Genel Sekreteri daha sonra Belgrad Konferansı konu5unda $Unla. 
n söylüyor; 

"Türkiye Helsinki nihai belgesini imulada, ama uygulanmasına ye gerek
leorinin yerine getirilmesine sırt çe.viriyor. hatta avnı ülkenin iki kesimi arDn
d. insanlann gidip gelme öı�ürI;;aünU bile tanımıyor. Helsinki ıw3l'larında im
zası bulunan tUm devletlerin Türkiye Uterinde baskı y�m.ılannı arzu ediyo
ruz." 
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ÖNCEKI HAFTA SONUNDA ıSTANBUL'DA VE GEÇTICIMlz HAFTA IçiNDE BURSA'DA TüRKIYE I şç i  PARTISI, i K I  MIT ING GERÇEKLEŞTIRDı' 

BüTüN ENGELLEME ÇABALARıNA KAR ŞılıK, YARATILMAK ISTENEN YILGINLIK HAVASıNA KARŞılıK Tıp'IN ISTANBUL VE BURSA MITING· 

LERI BüYüK BIR DisipLiN IçiNDE VE COŞKULU BIR BiçiMDE YAPıLDı' 1 MAYIS KATLIAMıNDAN 28 GüN SONRA TAKSIM ALANINDA SOSYA, 

LlSTLERIN GüR SEsI DUYULDU. YAKIN BIR GEÇMIşE KADAR AP'NIN VE GERiCiLICIN KALESI OLARAK NITELENEN BURSA'DA, BINLERCE I ş. 

çı TIp MITINGINE KATILDI, "SOSYALIST TüRKIYE" DIYE HAYKıRDı 

BURSA HEYKEL ALANINDA 

GiJ(:LiJ SES: "SOSY itLİST 
Türldye Işçi Partisi 'nin Bursa mitingi, 

1 Haziran günü yapddı. 
Bir gün önce AP'nin mitingi yapu. 

ınıştı Bursa'da. Köylerden para �dıtı 
arabalarla topianıp gelen ısmarlama kala· 
balıklL Bır gün sonra, sosyalizmin bay
filmı önce Bursa heyke! alanına dikmek 
üzere binnçü işçiler, yurtsever aydınlar 
toplanıyordu aynı meydanda. 

DIRer bütün TIP mitinglerinde görü· 
len engellemeler, Bursa mitinginde de 
görüldü. Görevliler, TlP'Iileri tahrik et
mek, olay çıkartmak için ellerimen ge
leni yapıyorlardı. TIP MYK üyesi Vedat 
Baran02Iu, bir görevli ile görüşüyordu. 
Tam bu sırada Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlü2ü'ne alt 06 HY 813 plakalı ara· 
ba, blZla ve durup dururken, Vedat Ba
raııoRlu'na çarptı. Kasıtlı idi bu. Vedat 
Baranotlu arabanın çarpması ile kaldın
ma fırladı. Baranoeıu, büyük bir şans 
eseri yaralı olarak atlattı olayı. Görevli
ler, TIP'tileri tahrik ve mitingi sahote 
için ellerinden geleni yapmışlardı. Ama 
provokasyona geUnmemiştl. Olaya ne
den olan araba yakalandı. 

Olaydan çok kısa bir süre sonra bir 
polis yetldlisi "olayda kasıt olınadııı· 
nı" söylüyordu. ŞoCor de olaydan son
ra "korktueu için" kaçmış. Elbette bü· 
tün bunlar unutulmayacak. Bu olay, MC 
iktidarının ve Bursa valisinin zimmetine 
geçiıilecek işlerden biri. 

DiRer bır gerçek de şu: Bur.;a'da ne 
kadar motorize eldp varsa, sabahtan itl· 
baren miting alamna seferber editIDiş. 
Eldplerin tutumu çok ilginç. Süreldi ola· 
rak "şu ya da bu Işin yapdamayacaııını" 
söylüyorlar. ''Yapdamayacak'' Işleri ya· 
pan üyelerin de karakola gelmesini ıstl· 
yodar. Böylece, engelleme ve gözdelı 
venne girişimleri mitingin başlamasın
dan çok öncelerl piyasaya 9.irüJ.üyor. 

Daha mitingin başlamasından çok 
önce, miting alanı Türldye Işçi Partisi'ne 
yaraşır biçimde hazırlanmış, donatl1-
mıştL Görevliler, büyük bir disiplin için· 
de, mitingin başlamasını bekliyorlardı 
yerlerinde. 

MItingin başıamasından önce, Bur.;a' 
Illar daha zlyade/çekingen,kıyıda köşe
de bekliyorlardı. Saatlıır ilerledikçe, iş· 
çiler gelıneye başladdar. Vardiyalar de
Rişmiş, işçilerin fabrikalardald lşlerl bit· 
miş, şimdialandaki görevletine koşuyor· 
lardı. Tek başlarUlA da dej!i1ierdL Anıda· 
n, kanlan ve çoaıkJan ile Bursa'nın yi. 
Rlt işçileri alanı dOlduruyorlıırrlı. 

Daha önce yapdan AP mitinginde, 
alan daha mitingin başlamasından saat· 
ler önce traflRe kapatılmıştı. Bu kez, 
TIP mitinginin başlama saati geldiRI hal· 
de alan traflRe açık tutuluyordu. 

PoUs yetkimeti ve Bursa Valisi ile ya
pıiıın görüşmeler, alanın traflRe kapatd· 
masım saalayamadı. Bunun üzerine ala· 
na taşan kalabalık, traflRI kendiiiRlnden 
kesti. BütUn engellemelere raA'men, mI
ting zamanında ve büyük bir coşku Için
de baııladı. Polla tertipleri ve patronların 
baskılant mitinge katilDlll engelleyemedi. 

Konu4macılu kürsüye çıktıkça, kala
balık artıyor, Bursa'lı işçiler, emekçiler 

ve yurtseverler büyük bir dikkatle ko- " 

-- RKİY nuşmacılan Izliyorlardı. Bursa milletve· TV '"-.;1 
Idli adayı ve TIP Başkanlık Kurulu tlye- � 
si Yavuz Onal'dan sonra Nihat Sargın 
söz aldL Onu, Bursa işçilerinin mücadele 
arkadaşı Selim Mahmutollu, onu da Iz· 
mir tı Başkanı ve MYK üyesi Gündüz 
MuUuay izledi. Mutluay sözlerini bitirir· 
ken, alanı bir anda "sosyalist Türkiye" 
haykırışlan doldurdu. TIP Genel Başka· 
nı Behice Boran geliYOrdU kürsüye. Ge· 
nel Başkan, büyük sevgi gösterileri için
de konuşmasına başladı ve 9.irdürdü. 

Bursa, ydlardır işçiden emekçiden 
yana seslerin duyulduA:u bir miting gör
memişti. Partililer coşkundu. Mitinge 
katılan işçiler, emekçiler ve yurtsever
ler de coşkundu. Işçi sımfırun güçlü se-

si, AP 'nin kalesi sayılan Bursa'da böyle 
duyuluyordu. 

İşçilerin gücünün ve yönetiminin bi
lincinde olan patronlar, işçilerin mitin
ge katılmalanm engellemek için olanca 
güçleriyle çalışmış, çeşitli engeller koş
muş, ancak başanlı oLamamışlardl_ 

Işçiler miting alanını doldurmuşlar· 
dı. Sosyalizm bayraRı, Bursa'ya dildi· 
rnişti.Boran'ın konuşmasının sonlarına 

doR'ru Bursa Belemye'sinin hoparlörleri 
son bir sabotaj denemesine gbi şiyor, ya· 
yına geçerek Boran'ın konuşmasını bas
tmnaya çalışıyordu. Ama bu da,sökme· 
di. B.oran'm konuşması. ve miting sona 

. ererken "sosyalist Türkiye" sloganları 
ortalııı çın1atıyordu. 

Bursa'nm yilit ve bilinçli işçileri öz
lemieıini TIP mitinginde haykırarak dile 
cetiriyorla.rdı. 
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