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Türkiye i�çi sınıfının siyasal hareketi, Haziran seçimlerine "sosyalizmin 
bayrağını meclise dikelim" sloganı ile girdi. Sosyalizmin bayrağı meclise diki· 
Iemedi. Bu anlamda başarısızlık açık ve kesin. Seçim sonuçlarıyla ortaya Çı' 
kan başarısızlik gayet açık ve net. Onbeş ilde alınan oylann toplamı bir mil· 
letvekili çıkarmaya yetmiyor. Görünen, bu. Görüneni saygı ile kar�ılamak ge� 
rekiyor. Şu anlamda: Ortaya çıkan sonuç Türkiye i�çi sınıfının siyasal hareke· 
tine ait. Türkiye işçi Partisi'ne ait. Ortaya çıkan tablo yalnızca Türkiye işçi 
Partisi'ne ait. Ortaya çıkan tablonun sahibi, Türkiye I�çi Partisi. Başka yerde 
sahip ve sorumlu aramak söz konusu değiL. Kesinlikle söz konusu değiL. işçi 
sınıfının siyasal hareketinin sorumluluğunu bilenler, başanlann olduğu kadar 
başansızlığın sorumluluğunu da kimseye bırakmazlar. Kimseye bırakmıyorlar. 
Kimsenin kuşkusu olmasın. 

"Unutmayacağız ki, sosyalizm bayrağını yüksek te tutmadıkçı, demok� 
rasi bayrağı da yükselemez." Türkiye I�çi Partisi'nin seçim bildirgesinde bu 
sözler yer aldı. Bildirgenin onsekizinci sayfasında. "Sosyalizm bayrağını mec· 
lise dikelim" sloganı ile karşılaştınldığında başarısız görünen seçim sonuçlan, 
Türkiye Işçi Partisi'nin bu değerlendirmesini doğruluyor. Kesinlikle ve yüzde 
yüz doğruluyor. Haziran seçimlerini faşist siyasal örgüt, bir milyona yakın bir 
oyla kapattı. Bilimsel sosyalist hareket oy alamadı. Nasyonal sosyalist hareket 
bir milyona yakın oy aldı. Haziran seçimlerinin en karanlık noktası burada. 
"MHP, bu seçimlerle emperyalizmin ve büyük sermayenin ·dolayısıyle de AP' 
nin� vurucu, saldırgan gücü olma işlevini daha aç� ..e zorba biçimler altında 
yürütebitmesine imkan verecek bir mesafe almıştır." Seçim sonuçlarını deAer� 
lendiren Türkiye I�çi Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının sonunda 
y.yınlanan bildiride. bu kar.nlık nokta böyle açıkı.ndı. 

"CHP ve AP bir yana, Tirkiye'de Selametçilere ve daha az ölçüde ol� 
mak üzere Hareket Partisi'ne d.e oy veren iKi ve emekçiler var. Bu iki parti, 
CHP ve AP'den daha çok 'düzenden kopan' işçi ve emekçilerin oylarını ah· 
yor. Değişik ölçüde. Selamet'e oy verenlerin sadece din endişesiyle, Hareket'e 
oy verenlerin sadece adam öldirme kaygıst ile oy verdiklerini düşünmek ancak 
kovboy mantığına yakışır. Biri dini inançları, diğeri nasyonal sosyalizmi kul� 
lanarak, 'düzenden kopan' işçi ve emekçileri sermaye için kanalize etmeye ça� 
"şıyor. Kendisini 'umut' ilan eden Halk Partisi'nin bunlardan bir tek oy alma· 
Si bile mümkün değil. işçi sınıfının siyasal örgütü ise bir tek işçi ve emekçinin 
oyunun bile sermaye partilerine ve bu arada Selamet'e ya da Hareket'e gitme� 
sine razı olamaz. Olmuyor. Pratik de olmadığını gösteriyor." (YÜRÜYÜŞ, 
l'ahta Perdenin iki Tarafı. 31 MaY051977. sayıııı) Seçim sonuçları. bunu da 
doğruladı. üstelik a�ırı ölçüde doğruladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ba� 
şarılı olduğu, işçi ve emekçinin en yoğun olarak bulunduAu illerde Milliyetçi 
Hareket Partisi de çok başarılı oldu. Verilen oylara baklldlAında ve verilen o�· 
lar ölçü alındığı sürece, sosyalizm bayrağının yüksek tutulmadığı yerlerde de� 
mokrasi bayrağına da ağır ve kiJranlık lekeler sürüldü. 

Bu sonuçlara şa�mamak gerelc "Sosyalizm bayrağını yüksek tutmadık· 
ça, demokrasi bayrağı da yüklenemez" değerlendirmesi yapıldıkça ve bütün 
nesnel ve öznel olumsuzlukları bile bile sosyalizm bayra�ını yüksek tutmak 
için seçimlere girilince ortaya çıkan soouca şaşılmaz. Şu anlamda: Ku�kusuz, 
oy tarla sosyalizm bayrağı yüksek tutulmayınca demokrasi bayrağı da yüksek 
tutulmamı� olacak. Sonuçlar ortada. Ortada olan sonuçların sahibi,ve sorum· 
lusu da ortada. Türkiye işçi sınıfının siyasal hareketi, ortada olan bu sonuçla· 
rın sahip ve sorumluluğunu da kimseye bırakmilz. Bütün nesnel ve öznet olum
suzlukları bile bile. 
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Bu sonuçlara şaşmamak gerek. Aynı zamanda bu $oruçtan iikmemek 
gerek. Türkiye'de faşizmin baŞı ezilecek. Tii'kiye'de faşist örgütlerin başlan 
koparılacak. Fakat seçim sonuçlan ortada. Faşizmin başı ezitse de, faşist ör· 
gütlerin başları koparılsa da işler bitmiyor. işçiler ve emekçiler, sermaye par
tilerine sömürüyü sürdii"sünler diye oy vermiyor. faşist örgütlere, yeni canlilla 
kıysınlar diye oylarıyla kanalize .olmuyor. Iç ve dış sermayenin en vurucu ve 
kıyıcı örgütüne, sayılan çok kabarık olmayan bilinçli faşistlerin dışında, işçi 
ve emekçiler, "radikaJ çözümler" vaad ettikleri için yöneliyorlar. Oylarıyla 
yöneliyorlar. işçiler ve emekçiler için kendi çıkartanyla tutarlı tek radikal çö
züm var. Radikal k�imesi de pek gerekli değiL. işçiler ye emekçiler için tek 
çözüm var: Sosyalizm. işçiler ve emekçiler. kendilerine sosyalizm inandıncı 
bir biçimde götürülemediği için sermaye partilerine ye sermayenin faşist ör� 
gütlerine oy veriyorlar. Oy verdikleri için ete i�çi1ere ye emekçilere kiZI'lUk ke-
sinlikle söz konusu olamaz. Tam tersine. � 

I�çi sınıfının bilimsel sosyalist hareketi, nesnel ko�uUa.'"a teslim olmaz. 
Nesnel ko�ullan hesaba katar, somut durumun çöiümıemesini y�. fu.at 
i�çi smıfına ve emekçilere sosyalizmi götirmekten, nesnel ko�ullu ne denli 
olumsuz olursa olsun, bir gün bile geri kalmaz. çünkü işçi sınıfı ye müttefiki 
emekçilerde sosyalizm bilinci kendiliğinden doğmoz. Bu. bilimsel sosyolist 
örgütün vUleçilmez ve ertelenemez görevidi[. Tin.iye I�i Partisi, nesnel ve 
öznel ko�ultarın tüm olumsuzluklarına kar�ın bu ıörevin Tin.iye·deki tek Y� 
hibi oIduiunu göst..-di. üstelik , ... çekten göst .. di . . AJ�1 oy"'n son derece 
az olması, bu ıörevin yerine getirilmediği anb.mına ıelmez. Kesinlilde bu .u
ma ,elmez. 1971 yılınon başından itiwen. yedi y��n beri ilk k .... radyodon; 
Tandoğan. Toksim. Bur .... ızmir mey�nI."ncbn; çok .. yodı kopoh "'on 
ve k;ıhve toplonulorından. milyonı ... ,," bildiriden. � kentJerin ............ 
daki .tiJl..-den milyon .... "" işyi ve emekçi .... y>liunin ilir ve tutoriı ...ıni ye
niden duydu. Oy vermediler. Ilgi ile ve heyeanla dinlediı ... Hui",n seçimle
rinden soıyaki geli�melerle ilgil�i�çi sırdımn siyasal örgütünün dejerlendirme
I..-ini dinlediı ... Bunl .... seçimı ... in ilk ı..fusondan itiıo-n doINI ....... ya 
başlandı. Bunl.nn etkisiz kalacağını ciişünmek için pek saf olmok pek. Bu ... 
!,ınn boy vermeyeceğini düşünmek için işçi sınıfına ye emekçilere &ift'enme
mek gerek. Bilimsel sosyalistlerin, i�çi sınrfına ye emekçilere güvenleri tamdu. 

-Bu seçimde Türkiye işçi Partisi'nin sesini kısmak ve balıNk için tam 
birlik ortaya çıktı. Sürpriz olmadı. fakat nesnel durumun bir parçası olMak 
varlığını sürdürdü. Kalın ve yalın örnekleriyle varlığım sürdürdü: Twkiye Işçi 
Partisi'nin seçim bildirgesi yayınlanchğı gün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer a� 
madı. Cumhuriyet Gazetesi, seçim bildirıesini yayınlamak için bir gün bek&e-
di. Bekleyiş nedeni bir gün sonra ortaya çıktı. Seçim bildi'lesinin özeti, diler 
gazetelerden bir gün sonra, ancak Türkiye I�i Partisi'ne küfreden bir habef'cik 
ile birlikte yayınlandı. 1 Mayıs katliamından sonra Taksim Meydanı'nda polis 
barikatları aşılarak yapılan onbinlerce iKi � emekçinin katıldılı miti,.i ha· 
berlerin devamının yer aldığı sayfada wrdi. Birinci sayfada ise MSP manşene 
ve Bozbeyti'nin yolunun kesilmesi hmeri altta yer aldı. VaQn, Abdülkerim 
Zilan'ın yakınlarının CHP'ye geçme haberlerini tefrika etmekten, Taksim Mi· 
tingine birinci sayfada yer ayıramadı. DISK üst yönetiminin gazetesi ise mi. 
ting ba�lamıdan çektili fotoArafl iki kez yayınladı. Bütün bunların yanında 
Milliyet Gazetesi, Taksim Mitingini, kalabalığı gerçek boyutluıyla yansıbn 
bir fotoğraf ile verdi. Fakat bu fotoğraf. Milliyet Gazetesi'nin Istanbul baskı· 
sında yer almadı. Habercilikte bu denli i�, özenli ye bilinçli davranlldı. 

Bütün bunlarda sürpriz yok. Nesne. durum böyle. Türkiye Işçi Partisi 
bunları bile bile seçimlere girdi. Alınan �nuçları bu tür nesnel ckrumg aıçık· 
lama k da söz konusu deAii. Böyle bir .çıklama inandıncı olmaz. Çilrokü ger. 
çekıeri y.nsıtmaz. çünkü gerçek d ... um başka: 1971 öncesinde Türkiye'de üç 
betli başlı ilerici gazete vardı. Cumhwiyet, Akşam ye 1971 Öıncetıitlı* ilerici 
sayılabiten Milliyet. BugUn de ilericitere hitap eden üç gazete var. Cumhuriyet, 
Vatan ve DISK üst yönetiminin gazetesi. Sayılar4a Gm bir eşitlik, tiraida ise 
tam bir eşitsizlik var. Bugüri.in üç pzetesinin toplam tiraiı, 1971 öncesinin 
ilerici ve ilerici sayılabilen üç gazetesinin bir tekinin bile tiraima ulaşmıyor. 
Bilimsel sosyalistler kadar başkoianno da düşündürmesi gereken acı ve somut 
durum böyle. Üstelik daha da acı � .tOmut d .... umlar vu. Ttrkiye'ni" en bü· 



yük özel fabrikalarından birisi olan Demir·Döküm fabrikasında DIsK üst yö· 
netiminin gazetesini yalnızca bir kişi okuyor. Türkiye'nin en büyük ilaç fabri· 
kalannın birisinde bir kişi Vatan, bir kişi Cumhuriyet okuyor. Okuyanların 
ikisi de Türkiye Işçi Partili. Diğerleri eğer okuyorlana, Hürriyet, Günaydın, 
Tercüman'dan başlayıp Saklambaç'a kadar gidiyor. 

Bu yüzden seçim sonuçlarında "ilerici" basının etkili olduğunu söyle· 
mek tek kelime ile hayal. Türkiye işçi sınıfının etrafında bir tahta perde kur· 
lT1iiIya çalışıp kendileri bu tahta perdenin içinde oynayan gruplann, grupçuk· 
lann etkili olduldannı söylemek daha büyük bir hayal. Seçimlerde sosyalist 
hareketin aldığı sonuçta bunlann payı yok. fakat sermayenin doğrudan ya
yınları Hürriyet, Günaydm, Tercüman'ın payı var. Bur:ılar daha seçimler başla
madan önce "solun bölünmüş" olduğunu ısrarla götii"düler. Seçimler sırasında 
Türkiye Işçi Partisi'nin milletvekili çıkaramayacağını ısrarla yaydılar. Aynı za
manda faşist partinin büyük tekellere karşı sözde sloganlarını, sözde işçiden 
ve emekçiden yana önerilerini, kapitalizme karşı sözde vaadlerini yaymakta 
ve basmakta hiç bir salonca duymadılar. Sürekli olarak faşist partinin millet· 
vekili çıkaracağını yaydılar. Yeterli bilinçten yoksun, ancak kurtuluıunu radio 
kal düzenlemelerde gören işçi ve emekçilerin oylaoyla da olsa faşist partiyi 
desteklemesin;n en büyük yardımcısı oldular. Sermayenin istediğini yerine ge. 
tirdiler. Ilerici yayın organlan da, sonucu etkilememekle birlikte ve başka en
dişelerle de olsa, nesnel olarak aynı konum içinde yer aldılar. 

Seçimlerin soruçlanna bakıp "söylediklerimiz doğru çıkb" diyebildi
ler. Hiç bir şey yazmaL Sermaye ve basını "istediğimizi gerçekleştirdik" di
yebilir. Bununla övünebilir. Seçim sonuçlarının emperyalist dünyada hoşnut· 
luk yarattığını yazıyortar. I şç i sınıfının siyasal örgütünün, düşmanlarını bile 
�aşwun bir sonuç alması, her halde emperyalist dünyayı sevindirir. Bunda 
k"1ku yok. Fakat kuşku olmaması gereken bi4ka noktalar da var. Sermaye ve 
basıN, kısa bir SÜ'"e için de olsa, harcı alem tuzu bile kıtlaştırabilirr Tuzun kıt
lapcağını söyleyerek mevcut olanlan, parası olanların stoklamasını sağlayabi
lir. Bunu yaptıktan sonra "söylediklerimiz gerçekti" diyemez. 

Ancak tiiTı bunlan karşın, alınan sonuçların tüm sorumluluğu yine de 
Türkiye işçi sınıfının siyasal örgütünde. Türkiye Işçi Partisi, son derece başarı· 
lı seçim kampanyasmın, sınıfı mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirdiği 
başarılı seçim mücadelesinin olduğu kadar, ortaya çıkan son derece düşük oy 
toplamının sorumluluğunun da sahibi. Başanyı da başarısızlığı da kimseye bı· 
rakmıyor. Sınıf mücadelesinin bir parçası olarak başlattığı seçim kampanya
sında serrn.;ıyenin ve sermayenin renk renk yayın organlarının kendisine çiçek 
atacağını betdemedi. Sermayenin kurşun atacağını, baskı uygulayacağını beko 
ledi. Bunda da kesinlikle yanılmadı. Seçim kampanyasını, ayağında komando
ların klXşunlarıyla ye koltuk değnekleriyıe sürdüren üyelerine dayanarak yap
tı. Bundan dolayı da hiç pişman değil. Tam tersine. Behice Boran, seçim kam· 
panyasının son ndyo konuşmasına, "Bizler, Türkiye Işçi Partisi olarak, bu se· 
çim döoeminde işçi sınıfımız ve emekçi halkımıza karşı sorumluluk ve görevi. 
mizi yerine getirmenin rahatlığı ve mutluluğu içindeyiz" diye başladı. Bu ra
hatlık ve mutluluk devam ediy<M'. Bu rahatlık ve mutluluk, niicadeleyi sürdür-
menin yeni enerji kaynağı oluyor. : 

Türkiye işçi sınıfının siyasal hareketi, düşmanlarını bile şaşırtan oy top
(amından daha az bir oy alacağını kesinlikle bilse bile seçimlere girmekte te
reddüt etmezdi. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm üçgenine dayalı programı, 
1977 seçimlerinde Türkiye Işçi Partisi'nin yer almasının temel nedeni. Müca· 
deleyi, bu eksene oturttu. Bağımsızlık ve özellikle demokrasi mücadelesinin. 
sosyalizm niicadelesinden ayrılmayacağını ısrarla ortaya koydu. 1971 başı .... 
dan tseri, yedi yıldır işçi ve emekçi yığınlardan sosyalizm kelimesinin bile 
uzak tutulması, iki aylık seçim kampanyasından beklenen sonucun elde edil
mesini önledi. işçi smıfının bilimsel siyasal örgütünün ancak 1975 1 Mayıs'ın· 
da yeniden kurulabilmesi, disiplinli bir örgütün yaratılabilmesi için gösterilen 
titizlik ve çaba, sosyalist hareketin geniş işçi ve emekçi yığınlara açılmasını 
geeiktirdi. Eğer nesnel nedenlerle daha önce yapılamayanlar, daha önce ger· 
çekleştirilmiş olsa idi, sermayenin tüm baskılarına ve propaganda bombardı· 
manına karşın, elde edilecek sonuç farklı olacaktı. 

Elde edilecek sonuç farklı olacaktı. Ancak sonuç ortada. Eğer farklı so· 
nuç mümkün iken nesnel durum ona da ise bundan çok daha önemli bir sonuç 
çıkar: Sosyalist mücadele ertelenemez. Hiç bir durum ve koşulda ertelenemez. 
çünkü işçi sınrfında ve emekçi yığınlarda sosyalizm bilinci kendiliğinden doğ· 

maz. Sosyalizm bilincini yaratmak, işçi sınıfının siyasal örgütünün görevi. Tii'"· 
ki ye Işçi Partisi bunu yapıyor ve yapmaya devam edecek. Türkiye'de milyon
larca işçi ve emekçi, MHP'ye, MSP'ye, AP'ye ve CHP'ye oy veriyor. Türkiye' 
de milyonlarca seçmen oy venniyor. Oy vermeyenlerin çok azı, pratik zorun
luluklardan dolayı oy vermiyor. Oy vermeyenlerin çok büyük bir çoğunluğu 
mevcut partilere güvenmediği için oy vermiyor. Güvenmedikleri arasında işçi 
sınıfının bilimsel siyasal örgütü de var. Gayet açık. Eğer bütün bunlar varsa, 
yapılacak işler de var: Sosyalist mücadele ertelenemeL 

CHP, bu seçimlerden yine en fazla oy alan pani olarak çıktı. Milyonlar
ca işçi ve emekçi, Ha!k Partisi'ne oy verdi. Milyonlarca işçi ve emekçi, Halk 
Partisi'ne, faşizmi durdurması için oy verdi. Oylanyla bu özlemiefi dile getir· 
di. Türkiye Işçi Partisi, faşizmi durdurabtırnek için işçi sınıfının siyasal örgü
tünün temsilcilerinin parlamentoya girmesi gerektiğini savundu. Bu tezi ısrarla 
savundu. Bu tez etrafında sadece üyelerini, pratik zorunluluklar nedeni ile üye 
olamayan fakat üyele;r kadar partisine bağlı olanlan, pek az sayıda da işçi sım· 
fının siya.sa1 hareketinin varlığını demokratik mücadelenin vazgeçilmez ögesi 
olarak görenleri toplayabiidi. 1971 ydında başI.yan MC ile SÜ"en baskı ve te
rörün yarattığı yılgmllk, bu yılgmlık içinde sosyalizmin unutturulmak isten
mesi, alınan sonuçta temel neden1er oldu. Türkiye Işçi Partisi'",;n tutarlı ve 
başarılı seçim mücadelesi, mitinglerine ve özellikle lu,hve toplannlanna duyu
lan ilgi bu yılgmlığı sarsma etkisini gösterdi ama oy almaya yetmedi. Yine de 
kalıcı tohumlar atıldı. Sanılan yılgınhk, seçim kampanyasının son günlerinin 
gelişmeleri ile tekrar pekiştirildi. 

Halk Partisi'nin beklediği oy patlaması gefçekleşnıedi.lstanbul,Ankara, 
ızmir bir yana, geriye kalan altmışdört ilde toplam olarak Adalet Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi'nden fazla oy aldı. Bilimsel sosyalistler için sürpriz 
olmayan bir sonuç. Bilimsel sosyalistıerin Halk Partisi'ne yönelttikleri eleştiri
lerin haklılığını gösteren bir sonuç. Çünkü işçi ve emekçilerin temel sorunları· 
na tutarlı ve geçerli çözümler ortaya koymadan oy artırmanın mümkün olma
yacağı açık. Açık olan bir başka nokta daha var: Halk Partisi'ni ilkesiz olarak, 
eleştirmeden desteklemek en başta Halk Partisi'ne zarar verir. Halk Partisi, 
bu tir desteklere güvenip kendisini bu denli rahat hissetmeseydi ne erken se
çim konusunda, ne vetolar konusunda ne de kontenjanlar ve Doğu'daki aday
lar konusunda bu kadar cüretkar olabilirdi. Yaptıkları kendisine yaramadı. 

Türkiye Işçi Partisi'nin Halk Partisi'ne karşı izlediği politika çok açık. 
Taksim Mitingi'nde $Öylendi: Türkiye işçi sınrfınm siyasal hareketi, kendi önü
nü açacak kendisinden başka bir güce güvenmiyor. Dinçer Doğu, Taksim'de 
ve sonra radyoda dile getirdi: "Işçi sımfı hareketi vekaletle yürümez." Bu bir. 
Ikincisi, Halk Panisi'nin vaad ettiklerinden yapabilecekleri var, yapamayacak· 
lin var. Çoğunlukla gelse bile yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Ço
ğunlukla gelmiş olsa bile vaad ettiklerinin bir bölümünü yapamayacaktı. Vaad· 
lerinin bir bölümünü yerine getirmeyerek başarısız olacaktı. Ancak Türkiye Iş
çi Partisi, gelişme ve güçlenme perspektifini Halk Partisi'nin başarısızlığı üze· 
rine kurmuyor. Tam tersine. Halk Partisi'nin kendi çizgisinde ve vaad ettikle
rinin mümkün olduğu kadar çoğll1U yerine getirerek başarılı olmasını talep 
ediyor. Gerekli çoğunluğu sağlayamaması bu durumu hiç bir şekilde değiş
tirmiyor. Şu anda milyonlarca işçinin ve emekçinin oyunu almış olan, en 
çok oy alan parti durumunu güçlendirerek korumuş olan CHP'nin, hükümet 
olup vaadlerini yerine getirmeye başlaması gerekiyor. CHP için hükümet olup 
vaadleri yerine getirmeye başlamaktan dönmek mümkün değiL. MC yayın or
ganlarının "hükümet olsunlar, yıpratıcı işleri yapsınlar, zamanı gelince düşi.irü· 
rüz" demelerinden korkmamak gerek. Her işin, işçi ve emekçi yığınlar açısın
dan yıpratıcı olmayan yolları var. 

Taksim Mitingi'nde Behice Boran, özetle şunları da söyledi: "Sosyalizm 
için mücadele dağlardan akan nehirlere benzer. Nehirler için hedef, denize 
ulaşmak. Nehirlerin önlerine engeller çıkar. Kıvrılırlar. Engeller çıkar. Bakarsı· 
nız, deniz istikametinde değil de tam tersine akmaya başlar. Bir süre. Ama ne· 
hirler eninde sonunda denize ulaşır. Türkiye işçi sınıfı hareketi de enindeso
nunda sosyalizme ulaşacak." Bundan kimsenin kuşkusu yok. Olmamalı. Şim
di oylarla simgelenen bir başarısızlık var. Bu başarısızlık görevleri daha da net
leştirdi. Hedefi daha bclirginleştirdi. Yarının bugünden kurulacağını daha 
çarpıcı bir biçimde ortaya koydu. Sosyalisı nilcadelenin bir an için bile me· 
lenemeyeceğini bir kcz daha gösterdi. Görmeyenlere söylenecek söz yok:. u· 
ten görmeyenlerle görülecek bir hesap da yok. 
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HP ILOliil OYLI i 
Yüksek Seçim Kurulunun geçtiRimiz 

haftanın ortalarında açıkladıgı gayri res
mi sonuçlara göre CHP: 213, AP: 189, 
MSP: 24, MHP:16, CGP: 3, DP: 1 millet
vekili çıkardı; millet meclisinin geri ka· 
lan dört sandalyesini de bagıınsızlar pay
laştı". 

Bu sonuçlar kemikleşinceye kadar 
rakkamlar oynadL Rakkamiar oynadık-. 
ça da, önceki haftalara kadar korku yllgı 
cereyanına ue:ratılan kitleler bu kez de 
bir çeşit sevinç-kiiskünlük şoku yaşadı. 

Nitekim yaygın bir gerekçeyle CIIP' 
ye oyunu niçin attı.A:ıru anJatmaQ:a Çalı
şan bir demokratın seçim sonuçlan üze
rine yaptıe:ı şu deeerlendirme, grafigin 
hafta sonundaki küskünlük ucunu ele 
verdi: 

"- Gene MSP ile kurulacaktı da, niye 
erken seçim yaptıdı? ... 

Seçim sonuçlan, ilk bak�dIRında, 
1973 seçimieriyle oluşan hassas dengeyi 
bazı· do$şikliklerle tekrar kuruyorou 
ama acaba herşey "eski hamam eski tas" 
mıydı?" 

Elbette deRildi ve öyle de olmama
hydc 

GRAFiK 

Ama CHP genel merkezinin bulun
dugu Farabi Sakaktan beslenen zaman
sız çoşku dopingi haftanın sonunda bir 
çeşit kırgınlık hatta küskünlüge dönüşen 
bir grafik yanttL 

CIIP genel merkezinin elde etti� bil
gilere göre haJtarun başında 222 olan 
sandalye sayısı 24 saat sonra 213'e otur
du. Haftarun başlarında bagımsızlaria 
oluşturulan hükümetin giderek zorlaştı
�ı görüldü ve daha sonra da transfer or
tamı kuruldu. 

Haftanın başlannda gayri resmi "baş
bakan" sıfatıyla iç ve dış soruniara iliş
kin d�celerini açıklayan CHP Genel 
Başkanı, haftanın ortalarından itiban!n 
başbakanı ola�ı hükümetin aritmetik
sel yapısmı araştırmaya koyuldu_ 

AP Genel Başkanı Demirel, ideali 
olan AP·MHP ortaklı#ının sayısal ça
resizJiRini bir yana iterek "Milliyetçi
ler"i toparlama kampanyasına girişti. 

SoRukkanJ�la bakıldıgında CIIP 
yönünden kararlılık ve sorumluluk gel
mesi beklenirken CHP gene belki de so
nuç venneyecek bazı, kugırılıktan kay
naklanan politikalara sürüklendi. 

SONUÇ VE SEÇENEK 

Ne olmuştu? 
AP geçen seçime oranla meclisteki 

sandaJye saYlSlnl 40, MHP 13 artınrken, 
CIIP de 28 aıtımııştı. MSP yanyatıya fi
re vermiş, CGP önemli ölçüde kayıplara 
u�ramış, DP de adeta erimişti. 

CHP 'nin iktidara gelebilmesi için 13 
sandaJyeye ihtiyacı vardı. 

Gerek erken seçime nu gösterilerek, 
gerekse bunun çevresindeki yanlış poli
tikalarla bu sonuca ulaşılmıştı. Ama_De 
olursa olsun 213 sayısı hiç te yabana atı
lacak bir avantaj, sırt dönülecek bir da
yanak de�i1di. 

Durum bir yönüyle açtkça şunu g&
teriyorou: Büyük ortagı CHP olacak bir 
koalisyon ... AP olamazdı; di�er ortak, 
LIHP biç (,lımazdı. Geriye MSP kahyor
dIL Ihtiyaç gösteren eksiklik iki katıyla 
MSP'de vardı. 

Ancak CHP kurmayları bir başka giri
şime geçtiler; Transfer kampanyası: 
CHP'nin kapıjan herkese açlktı!_ 

TRANSFER KAMPANYASı 

213 rkkamının soguk yüzüyle tanış
tıktan sonra CHP kurmaylan elde kagıt 
kale� başta MSP Listeleri olmak üzere 
AP listelerini tararna�a başla�ar. 

- Acaba CIIP sarıarına gelebilecek 
kimJer vardı?. 
MSP'de kendi deyimleriyle .. uyg .... 

bir isim olarak Korkut özal saptandı. 
Acaba özal 'ın parti içinden sökebile-

ceei isimler olabilir miydi? 

BUSF.VINÇ 80ŞA ÇIKARII,MAMAI.! 

Transferlelde para rol aynayacaksa 
para verilecekti. Bakanlık isteniyorsa el
bette bir çözümü bulunacaktı! .. 

Bu arada özellikle başkentte hedefi 
bir haylı tartışmalı olan bir para topla
ma ameliyesi de başlatıldı. 

- Partinin paraya ihtiyacı vardı! .. 
Heı:şey yaJama yapllıyordu adeta. 
Nitekim haftanın sonuna doA'ru MHP 

orgaru "Hergün" manşeti atmakta gecik
medi: 

"- Büyük iş adamlan kesesin atzını 
açtL CHP'ye transfer için 40 milyon ve
riyorlar ... " 

Büyük sennayenin kemi�iyıe besle
nen MHP kendi kan dolaşımlOa bakma
dan teneere aJtl kanştıııyordu ... 

Davul-zuması eksik bir transfer girişi
mi CIIP eliyle ancak böyle başlat�abili
nir, sürdürülebilin.irdi. .. 

7 arkadaş�a birlikte CIIP ile koalis
yondan yana oldu�u ilan edilen MSP'ti 
Korkut ÖzaJ'ın sözü geçen haberden bir 
gün sonra yaptı�ı açlklama ise ilginçti: 
özal şöyle diyordu: 

"- Maksatlı yayınlar hükümet kurma
yı güçl�tirir ... " 

SERMAYE BASıNı 

öte yandan sermaye basım çift yönlü 
sürdürülen bir taktigi sergiliyortaroı. 

Başyazılarda "CHP buyursun hükü
meti kursun" deniyor, haberler ise Tür
kiye'de mevcut ''M illiyetçiler''in topar· 
lanması gerekti�i yönünde ergillen.iyor
du. 

AP ve yan kuruluşu nitel.i�indeki 
MHP yönünden hesaplar yeni bir MC 
odagına oturtulmuştu. Ancak yeni 
nin zaman yönünden bir betirsiıJi�i var
dı. Seçim kampanyası öncesinde MSP ile 
gerilen ipler onu Izleyen dönemde bir 
hayli hasar görmüştü. Dahası, MSP'nin 
MC şemsiyesi aJtında sandalye yönün
den kaba deyimle yüzde elli 'lik bir kazık 
yedigi de ortay çıkmıştı. MSP eihetinde
ki "mi1Liyetçiler"in, Demirel'in deyimiy-

le "Milliyetçi Partıler TopluluRu'na ka
tılmasıru güçleştiren faktörler de bun
lardı." 

AP'YE GÖRE ... 

AP çevrelerine göre yeni bir MC'nin 
zamanlaması üç gelişme çizgisi açısın
dan şöyle yap�ıyorou. 

CHP, bagımsızlar desteRinde MSP'nin 
çekimser kalaca�ı bir güven oylamasında 
azınılk hükümeti kurarsa ne olur'? 

Bu olasıılk biri ekonomik, di�eri po. 
litik yönden geliştirilecek saldınlarla kı
sa bir zamanda çöküntüye uRratılabili
nirdi. 

CHP hükümetinin karşı1aşacael dar
bo�azlart dış ve işbirlikçi tekellerin de 
katkısıyla a�ırlaştııllıı, beri yandan MSP' 
nin muhalefeti beri yana çekilebitireli. 

Temel ihtiyaç maddelerinin pahalı
lanması ve piyasadan çekilmesiyle başla
tılacak ekonomik saldırı, CHP'ye Kıbns' 
ta toprak taYizi verdirilrnesiyle sonuçla
nacak bir politik saldınya ilmiklenebilir
di. . 

Demirelin o zaman söyleyece�i de 
bugünden belliydi: 

Sosyalizme heveslenen CHP ülkeyi 
ne hale getirmişti! .. 
AP ve elbette büyük sennaye tarafın

dan kitlelere yöneltilecek politik-ideo
lojik bombardımamn özünü oluşturan 
düşünee buydu. 

Diger bir olasıJık, CHP'nin transfer
lerte ya da MSP ile 226 'yı bulun ya da 
aşıp iktidar olması ... 

AP yönünden geliştirilecek saldın po
litikaları baki kalmak koşuluyla hiç ar
zulanmayan olasllık budur. 

Hele hele, Süleyman Demirel'in solu
�u yüce dövan önünde ala!>i1ece�inin o
lası1ık1anru taşıyan bu fonnül AP yönün
den en tehlikeli gelişme olarak ortada
dıı. Bu olayın hemen yanı başında 
MSP'nin oy olarak veroiklerini topari.
maya başlaması tehlikesi de mevcuttur. 

AP yönünden gözlenen üçüncü bir ge
lişme çizgisi ise başpatronu kendisinin 
olac�ı yeni bir MC girişimidir ... 

Dört y�da Türkiye'yi biraz daha cina
yete bulamak. sennaye tahakkürriinü 
olanca agırlı�ıyla kökleştirmek, MSP'yi 
DP örne�i eritmek ve bu arada yeri sırası 
geldikçe CHP listelerinde mevcut büyük 
sennaye avukatlarıru, toprak &ealanm 
sökmek ... Bu reçetenin hayata kavuşma
sı da ancak iktidar ile mümkün dür ve AP 
elbette bunu iyi bilmekteydı... 

Emperyalizmin ve büyük sennayenin 
kesin deste�inden yararlanan, devlet ola
naklanmn sonuna kadar kullanan ve ik
tidar olarak seçime gitmenin tüm avan
tajlannı degerlendiren cephecilerin yeni 
yanıltma, şaşırtma ve şartlandınna sal
dııılan böylesine bir tabloda sıntmakta
dır. 

CHP'Yi BEKLEYEN 

Ancak CHP'de 213 millelvekilligi ile 
anlamını bulan bir birikim ve o biriki
min do�aJ özlem ve talepleri vardır. 

CHP'yi bekleyen oorumluluk. tek tek 
oylann hakkını vermek iktidara sahip ol· 
maktır. 

" 

Ancak eliP Gem'l Başkanı geçtilti· 
mi? hana 21::\'tftn momnuniyctsizli�ini. 
"hu sayıyla söz vcrdiklerimi1.i yapamaz
sak ku�ura bakmayın" kahilinden bir a· 
çıklama yaparak duyunnuştur. 

Ecevit 'e kulak vermeden şu hu�u�an 
bilmek daha yararlıdır: 
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SAHiP CIKMALIDIRI 
Misli görülmemiş bir yılgı ye korku 

cereyaıu altına "Ya CHP, ya faşizm" 
almaş�mda köşeye kıstınlmaAa çalıŞI' 
lan kitlelere sosyal demokrat politika 
şimdUk tek sıj!ınak olarak kabul ettiril· 
miştir. Kitlelerin hayatlanyla billnçleri 
arasında yaraWma�a çalışdan boşlu�un 
en son sınırına sosyal demokrak tx>liti· 
kalar oturtulma�a ve örülme�e çalışd· 
m.ış ve bunda da belli oranda başanya 
ulaşılmıştır. 

Burjuvazinin bu görünürnde sa�ıama. 
Aa çalıştı�ı sonuç şudur: 
CHP ile birlikte umut çöküntüsünü 

yaratmak, küskün kitlelere faşizmi kur· 
tuluş olarak kabul ettirmek. 

AP ile birlikte iç ve dış tekellerin des
tetini gören MHP'nin kitıeImo önüne 
çıkıp ''Kahrolsun tekelci kapitalizm" 
demesi"lşçiyi Cabrikaya ortak" etmesi 
gücüne inanılan müptezel yalanlardır. 
Tekelci kapitalizmin faşizmin babası ol
du�u, faşizmin deAiI işçiyi fahrikaya or· 
tak etmek, tahakküm ve zalimURini en 
başta ve acunaslZ biçimde işçi sınıfı 
üzerinde duyurduAu geıçeAinin kiUelere 
malolana kadarki ara boşluAundan yarar 
umulmaktadır. 

BÜYÜK SERMAYE ŞARTELI 

Ecevit'in, "Bu aritmetikle o insanca 
hakça düzeni kurarnayaeBAım galiba" 
anlamında konuşurken, kendisinden 
beklenen, emperyalizmin ve büyük bur
juvazinin, seçim soDuçlmnın yol açtıeı 
hassas dengeyi işçi sınıfına ve emekçi yı
�ırdara karşı kuUanmalanru önleyecek 
sorumlu davranışı gözden uzak tutması 
mümkün deAildir. 

Ancak CHP'nin büyük sermaye cazi· 
bezine Cazlesıyla ulratı1dıgl, denge ve 
kontrolun biteviye tahrip edilmeye Çalı
şıldı�ı da gözlerunektedir. 

CHP'nin adeta sistemli bir yanlışlık 
ve şaşırtılma alanı haline getirilmeye ça
Iışddıj!ı olanca hatlanyla gözlenmekte
dir. 

Iş çevrelerinin CIIP ile AP arasında 
sürdiirdüeü ikili rol sarsıntısını "has" 
parti AP'den çok CIIP üzerinede du. 
yumıaktadır. Nitekim, seçim sonuçları 
üzerine iş çevrelerinin "heyecanıan" il· 
genç boyutlar arz etti: 

"Iş ADAMLARı" NE DIYOR? 

Ecevit'i kutlayan Türkiye ışveren 
Sendikaları Konfederasyonu Başkanı 
Hallt Narin "yeni kurulacak hükümeti ve 
onun menııuplaruu desteklemek herke. 

• 
sin görevidir" derken Iktisadi Ka1kırırna 
Vakfı Başkanı ErtuArul Soysal hisıiyatı· 
nı şöyle dile getirdi: 

". CHP 'ye umut baAlayanlar için bu 
parti denenmeden ülkeye huzur ve süku
net gelmeyecetine inananlardamm. Bu 
bakllndan sonucu yadırgamıyorum. So
nuç CHP için zaferdir. Bu zaferden parti 
ve seçmenleri şımarmamahdır. çünkü 
çok ciddi sorunlar kendilerini beklemek. 
tedir ... " 

Soysal bu arada sözlerine şunlan da 
ekliyordu: 

". Ancak bunların yanında 1977'nin 
Kasun ve Aralıeında Türkiye'nin ekono
mik durumunu şimdiden fevkalade en· 
dişeyle görenlerdenim. Bu ekonomik sı· 
kıntdar Türk politik hayatına da etkiler 
yapabilir ..... 

Istanbul Sanayi Odası Başkanı Nurul· 
lah Gezgin de "halkın bilinçli oy kullan· 
dıı!ını" belirterek sonucu "özgürlükçü 
sisteme baAldıj!ın başardı bir sınavı" ola· 
rak deeerlendiriyordu! ... 

SER VE SIR 

'Içlerinde belki de en ilginç şeyler 
söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Başka· 
nı Mümtaz Zeytino�lu idi. O da şöyle 
konuşuyordu: 

".Kuşkusuz önce kenetilerinin her· 
gün bir evvelkinden kötüye giden ikti· 
sadi durumun, beş ay içinde muhalefe
te saAlayaca�ı oy birikimi hesabına al· 
dırmayarak iktidann kabul ettiei en er
ken tarihte seçime girdikleri ve onu da 
kazandıklan için kutlamak gerekir." 

Zeytinoeıu sözlerine daha da ilginç 
eklemeler yapıyordu. Şöyle etiyordu: 

". Orta sol bir iktidar toplumu daha 
adil ve daha rahat bir gelecek için bugün 
redakarlı�a katlanmaya iknada, kalkın· 
manın seçeneksiz tek yolu sanayileşme
yi daha disiplinle uygulamada, boıç alı· 
nacak dış kaynaklara daha güvenilir gö· 
riinmede,yapısından ve felsefesinden ge
len üstünlü�ü bunlara sadık kalarak kul· 
lanmalıdır ... " 

CHP tenninolojisincle "namuslu iş 
adamı" sayfaSında adı geçen "iş adamla
rı"nın seçim sonuçlanmn belli olmasıyla 
birlikte söyledikleri özetle böyleydi. 

Hemen hemen hepsi bu sözleri, 
nin tek başına iktidar oldultu veya ola· 
caAı kendilerine duyuruldugunda söy· 
lemlşlerdi. Ve hemen hemen hepsi de, 
geçmişte koalisyon hükümetleri döne· 
minden duydukları rahatslZhklan dile 
getirmişlerdi. Istanbul Ticaret Odası 
Başkanı Celal Umur, MSP'nin bır daha 

koalisyona girme olasdlAı olmadl�ıDlD 
üstüne baaarak ''MSP'nin iktidar ortaAı 
olmayacatından sevinç duyuyorum" di
yordu. 

Bu arada eskişehir Sanayi Odası Baş
kanı Zeytinoltlu 'nun her halde �Zlndan 
kaçırdı�ı bir. husus da vardır: O da şu· 
dur: CHP'nfn hergün bir evvelkinden kö
tüye giden iktisadi durumun, beş ay 
içide kendisine saelayacaA:ı oy birikimi 
hesabına aldırmayarak iktidarın kabul 
ettiei erken seçime girmesi ... 

Zeytinoeıu bu sözleri söylerken ken
disine CHP'nin tek başına iktidar olacak 
ço�unlu�u saAladl�1 bildirilmişti. 6 Ha· 
ziran günü, yani CHP'nin "222" lerin üs· 
tüne yükseliyoruz" dedi�i gün Eskişehir 
Sanayi Odası Başkanı böyle konuşuyor
du ... 

Şimdi herhalde düşürırnek gerekir: 
Büyük sennaye koalisyondan bu kadar 
ürküyordu da, bu olasdıeı iyice ortadan 
kaldıracak zamanında bir seçim niçin is-
temedi de erken seçime sürükledi CHP' 
yi, AP'yi ... 

Haziran'la Ekim arasındaki beş ayın 

her gün bir evvelkinden kötü gidece�1 itl· 
raf olunmaktadır. Bir yanıyla da. bu çö
küntünün yükünden cinayet şebekesi MC 
kurtanlmıştır ... 

Elbette gelişmelerin bu sanıasında bu 
olgular şaŞırtıcı deAUdir. 

SORUMLULUKLAR ... 

Büyük sennayenin CHP üzerindeki 
oyunlanyla, CHP'yi destekleyen seç. 
meolerin artarak, demokratik özlemleri
ni ifadelendirmesi çelişkilidir. Bu çelişki 
de, kitlelerden yana çözümlenmelidir. 
ölçü, ölçek ve sınırlan üzerinde mlü 
mız'lanınadan CHP'yi bekleyen ödevler, 
sorumluluklar vardır. CHP 2ıa'ün önem 
ve anlamını saygıyla kavramak zorunda
dır. Emekçi kitlelerin saAladıgı bu des
ttk bo�untuya, mızıkçdıAa getirUemez. 

Hükümetin CIIP tarafından kurulması 
zorunluluktur. Emperyalizmin ve büyük 

�burjuvazinin, seçim sonuçlannın yol 
aÇtıel dengeyi işçi sınıfına ve emekçi 
kitlelere karşı kullanma e�ilim, iştah .., 
salyası kurutulmalıdır. 

DÖRT PARTiLi 
DEMOKRASi HAYALI 

Türkiye'nin en yüksek tirajh gaz ..... nd. seçimı.rden iki gin sonra bır 
haher·yorum yer aldı. Buna göre Tli"kiye. Haziran seçimleri ile birlikte ", 2 
partili değil 4 partili demokrasi" dönemine ginniş oluyor. Dört parti, OIP. 
AP, MSP ve MHP 'den meydana geliyor. Bu sonuçtan sermaye sınıfının pek 
hoşnut olduğu anlaşılıyor. Hoşnut olduklarını da saklamıyorlar. Çeşitli ajans
lar, seçim sonuçlarına ilk tepki olarak, NATO ye Ortak Pazar çevreleri seçim 
soruçlarından memnun olduklarını bildirdiler. 

Seçim sonuçlarına bakıp da emperyalizminve işbirlikçisi büyük serma
yenin bu sonuçlardan memnun olmasına şaşmak mümkoo deiil. Işçi smıfınm 
siyasal örgütünü güçsüz gösteren bir seçim sonuw, emperyalizmi ve işbirlikçisi 
yeni sennayeyi her halde memnun eder. Ancak memnuniyetin tek nedeni bu· 
rada değiL. Emperyalizmin � yerli büyük sermayenin has partisinin bu seçim· 
lerdengüçlenerek çıkmış olması da ayrı bir sevinç kaynaAı, fakat .. ıI önemlisi 
üç kişilik temsilcisil ile dört yıl sermayenin propaganda organlarında baş kö
şeye oturan MHP'nin seçimlerden on altı milletYekili ile Çıkmasa. Anık ileri d
ler için "üç milletvekili ile neden hükümette yer alıyor" tezini kullanmak 
mümki.il Olmayacak. Uluslararası ve yerli sennaye için bu durumun bUyük bir 
rahatlık olduAu açık. 

Burası işin bir yanı. Bir de başka yanı var. Çok daha önemlı' MHP, Ad .. 
let Partisi'.e, örııeAin Tli"kiye Işçi Partisi'nin Cumhuriyet Halk P,rtisi'ne ol· 
duğundan çok daha yakın. MHP ile Adalet Partisi, hem ideolojik hem de ör· 
gütsel düzeyde iç içe. Türkiye Işçi Partisi ise hem ideolojik hem de örgütsel 
planda kesinlikle CHP'nin dışında. BUtUn bunlara karşın seçim kampanyası •• 
rasında sermayenin sözcülerinden bir gün bile MHP'nin "milliyetçi cephenin 
oylarını böldüğü" tezi işitilmedi. �çim sofIJçlanna göre ise MHP, akhğ. oya 
göre en az milletvekili çıkaran partilerin başında geliyor. Şimdi de ne Adalet 
Partisin'den ne de sermayenin sözcülerinden MHP'nin, Adalet Partisi'nin mil� 
letvekili sayısını azalttığı tezi duyulmuyor. 

Nedeni gayet açık. Adalet Partisi ne kadar faşi.t1eşirse faşistleş.in, seç· 
miş birikimi ile bir takım oyları sennayeye kanalize edemez. Faşistleştikçe 
bir bölüm oyları kazanırken mevcut oyalarının bir bölilmiklU kaybeder. Tirki· 
ye'nin sınıf �elişkilerinin sermayeyi getirdiği açmazlardan birisi de bu. Serma
ye partilerinin bölünmesinin altında yaun da bu. Selamet Panisi'ne yöneltilen 
oy bölme suçlamasının kaynaAında da büyük sennayenin MSP'den tedirginlili 
yatıyor. Tedirginliğin kaynağında ise MSP'nin "ilerid" olması rol oynamıyor. 
MSP'nin büyük sermayenin isteklerini yerine getirirken parti olarak kendisini 
fazla düşünmesi. çeşitli sermaye gruplarıyla yaptığı anl�maJarda sermaye 
gruplarının şimdiye kadar alıştıkları iş görme usulUnü fazla zorlaması yatıyor. 

Bu yüzden MSP'den duyulan ve kaynaAı belli tedirginlile k'flın, iç ve 
dış büyük sennaye sonuclardan memnun. Ancak çok fazla memnun olmasm. 
Bu durumun devam edeceği varsayımı ile hareket etmenin ne kadar yanıltıcı 
olacağını yakında görecek. ÇünkU işçi sınıf, hareketi, Türkiye Işçi Partisi Mer
kez Yönetim Kurulu'nun bildirisindeki ifade ile "kitlelerin mücadelesini Parla
mento içinde verilecek sosyalist mücadele ile birleştirmenin eksiklilini" de
mokratik toplumsal muhalefeti hızla güçlendirerek gid..-ecek. Dört partili 
demokrasi hayalinin yıkıldıAı, çok geçmeden göri1lecek. 
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i PATRONLARıN "MESS" 

TÜRKIYE'NIN EN KAPSAMLI G REVLERIN DEN BIRI MADE· 
NI EŞYA SANAYII I ŞKOLUNDA SÜRÜYOR . YAKLAŞıK 
OLARAK 40 BIN CIVARıNDA GREVCI ışçı SöZ KONUSU. 
GREY, MESS I LE MADEN·IŞ ARASINDAKı UYUŞMAZLIK· 
TAN KAYNAKLANıYOR. MESS. BIR ÇOK KIŞI TARAFıN· 
DAN BUGÜN DE YETERINCE TANıNMıYOR. BU YAZı, 
MESS'I GERÇEK BOYUTLARI I LE TANıTMAYı, ıŞÇILERE 
KARŞI SÜRDÜRDUCÜ UZLAŞMAZ TUTUMUN ARDıNDA 
HANGI Çi KARLARıN YATTIC INI SERGILEMEVI AMAÇLI· 
YOR. 

5 Haziran seçimlerinden bir kaç gün 
önce madeni eşya sanayi işkorunda grev
ler başladı. DISK üyesi Maden·lş'e üye 
işçilerin başlatttkIan grevter, bir kaç 
açKlan önemli. Birincisi, sayısal olarak 
ülkede uygulanan grevlerin en büy�ü. 
31 işyerinde 40 bine yakın işçi grevde. 
İkincisi, grevci işçilerle dayanışma, ulus
lararası boyutlara ulaştı. Oçüncüsü, 
MESS'in sennayenin çıkarı doerultusun
da yeşeıtmeye ÇalıştıA:ı yeni bir sözleş
me türünü dayatmak istemesi ve bu da
yatmanın kırılması. için mücadele veril
mesi gerektilinden, bu anlamda politik 
nite1i�'İ aA:ır basan bir grey oluşu. 

Yukandaki cümleler MESS (Madeni 
Eşya Sanayi İşverenler Sendikası) ça
lışma raporundan alınmıştır. Aralarında 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve 
Sümerbank gibi Kamu Iktisadi Kuruluş· 
larının da buiunduRu 400'e yakın m. 
dem eşya işvereninin üye olduRu MESS, 
işverenlerin kendi örgütleri. içinde t,ye. 
teri kadar bütünleşmemiş" olmasından 
neyi kaadediyor, pek açık de�1. Çünkü, 
ülkemizde sennayenin örgütlül�ü uluı
lararası ·boyutlara ulaşmıştır. Ticaret wl 
sanayi odalarından, bayi lik teşkilatlarına; 
işveren sendikıılarından, TtJSIAD (Tür· 
kiye Sanayici ve lşadamlan Dern�i)'a 
kadar muslararası Para Fonundan, çeşit. 
li ülkelerin ticaret ve sanayi odalarına or· 
takl�a kadar. 

EKONOMIK MOCADELEDE DOşMANı n l 1"ANUlAA uıuıaa 

1şçilere gösterilen hedefler ise bir ba
kmıa yanıltıcı. Yanlışlık sloganlarda baş· 
lıyor: ''MESS", ezece�iz". E�er "ezmek" 
grev silahını kuııanarak işçi isteklerini 
dayatıp kabul ettirmekse, başan ile bi· 
ten her grev sonunda işverenler eıiliyor 
demektir. Gerçek bu olmad�ına göre 
MESS'i ezeceRiz denilerek işçilere abar
tılmış bir hedef gösterilmiş olmaktadır. 

Yanlış bedener gösteriise de, işçilerin 
mücwielesi mutlaka başarıya Ulaşacaktır. 
Başanrun boyutlarun grey sonunda de
Rerlendirmek gerekecek. Bugünden ya
pılması gereken ise olayı deşelemek ve 
gerçeklerin gün ışıema çıkmasına yar
dımcı olmaktır. 

MESS'I TANıMAK GEREK 

"ülkemizde işverenler. kendi örgütle
ri içinde yeteri kadar bütünleşmemiştir. 
ışçiler sendikalan içinde giderek hare
ketlenirken işveren kanadı dagımk bir 
gÖlÜnümdedir." 

Bu örgütlülü�ün bir de niteli�i var. 
Bu nitelik, MESS çalışma raporuna ekle
nen bir tablodan iyice ortaya çıkıyor. 
Bu tobloda MESS 1n do�rudan Milletler· 
araSl işçi-işveren münagebetleri teşkilatı 
ve halkla ilişkiler enstitüsü ile; Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile 
milletlerarası çalLŞma teşkilatına ve Av· 
rupa toplulutu sanayiciler birlitine; ay
rıca milletlerarası işverenler teşkilatına 
ve bu yolla demir ve çelik sanayi komis
yonu ile ihtisas komisyonlarına üye 
olup. bunlarla ilişkiıer içinde bulundueu 
belirtiliyor. Tablonun bu yam, uluslara
rası sermaye örgütleriyle kurulan ilişki
leri yansıtıyor. 

Bir diiter yan daha var. Bu ikinci yan, 
çalışma hayatun.ızın denetlenmesiyle iliş
kili. MESS do�rudan uzlaştırma kurulla· 
rını, özel hakemleri, uyuşmazlıkları çö
züm ve il hakem kuruııarını denetUyor. 

Do�rudan denetledi�i bir komisyon da 
'1şyerlerinde işin durdurulmasına karar 
vermeye yetkili komisyon'tlar_ Böyle bir 
komisyonun varl�ını MESS çalışma ra
porundan ö�renmekteyiz. Işyerinde işin 
durdurulması'nın Türkçesi, louvttır. 

MESS, Türldye Işveren Sendikaları 
Konfederasyonu marifetiyle de Çıılışma 
Meclisi, S.S.K. Genel Kurulu ve Yöne
tim Kurulu, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Danışma Kurulu ve mahalli danışma 
komisyonu- Milli Prodüktivite Merkezi
Devlet Planlama Teşkilatı Ihtisas Ko· 
misyonu- Asgari ücret Tesbit Komisyo
nu·Yüksek Hakem Kurulu· TRT Genel 
Danışma Kurulu-Yüksek Uzlaştırma Ku
rulu-S.S.K.Pirim Itiraz Komisyonlan· 
Çalı..şma mevzuatına göre kurulacak tüm 
kurallar-S.S.K. Yüksek Salılık Kurulu· 
Işçi Sa�I�1 ve Iş GüvenllRi özel Fon 
Projesi IşbirliRi ve Danışma Komitesi· 
Sosyal Güvenlik Bakanl�ı Danışma Ku· 
ruhı- İşçi ücretlerinden ceza olarak kesi-

RADYO DA TİP ADıNA KONUŞAN 
NURTEN ARICAN'IN 
tŞtN� SON VERİLDt. . .  
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1 Haziran 1977 günü radyolarda bir kadın ... i yükseliyordu. Şöyle baş' 
lıyordu: "Ben, T"kiye Işçi Parıisi kuruculanndan ve Istanbul Milletvekili ada
yı Nurten Atıcan. 26 yıllık işçiyim. S çocuk anasıyım. 12 yaşında çalışmaya 
başladım. Ilk işim tütün işçiliği idi. Tütün i şçiliğinden tekstil işçiliğine, tekstil 
i,çiliğinden Almanya işçiliğine, yaban ellere savruldum. 9 yıldan beri ise kim
ya işçisiyim. Pahalılık ve geçim sıkıntısı altında ezilen milyonlarca işçi-emek
çi kadından biriyim. Bütün arkadaşlarım gibi gece gündüz, Cumartesi Panr de
meden çalışmama rağmen, geçim sıkıntısından kurtulamıyorum.'· 

Bu konuşmada" sonra Nurten Arıca"'ın geçim sıkıntısı daha da artacak. 
Bu konuşma"ın yapıldığı gün Istanbul'un tüm patronlan bir karar aldılar. Da
hiii Demirel'i" meşhur �uikast mektubu sahibine gönderilmeden bir karar aldı
lır. Istanbul'un tüm patronları, CHP'nin Taksim mitingine katılatakların sayı
sını artımuk için fabrikalarını kapatma kararı aldılar. Tüm patronlar bu karan 
alırken ıbrahim Ethem Iıaç fabrikasının patronu bir karar daha aldı. Fabrika
da dokuz yıldan beri çalışan, TUrkiye Işçi Partisi'nin kuruculanndan, Istanbul 
Milletvekili adayı ve 1 Haziran 1977 tarihinde Tii"kiye Işçi Partisi adına rad· 
yodan konuşma yapan Nurten Arıcan'ın işine son verme karan aldı. 

Patronlar şaşmıyor. Işçiler de şaşmayacak. 

len paralan kuuanmaya yetklll kunılları 
denetllyor. 

Uluslar ..... ilişidieri ve çıılışma haya
tını denetlemesi konularını somuta in
dirgenek görürüz Id, lş .. reııı .. örgütlü· 
lük diiıeyi açısından Işçilerin öıııüUiiük 
diiıeyiyle kıyaslanmayacalt ölçüde "na
LIZ" durumdadır. O zaman MESS'ln yu. 
karıda aktardılımız ıılıntısından lÖylen· 
mek Istenilen başka. Burada lÖylenmok 
istenilenlerden birini aşalıda dile cetııe
cei!iz. 

MESS'IN OZLEMI 

MESS, çıılışma raporunda 1975·976 
yıilarından "ekonomik ve toplumııal ha
yatımızın karışık ve çıılkantılı" dönemi 
olarak sözediyor. özlemi, bu yıllardan 
öniıeld dönemde yatıyor. Yani 12 Mart 
dönemi.  Bu dönemde sıkıyöıwtimler 
grevleri yasaklamıştı. Bu dönemde Işçi· 
lerin ücretleri düşmüştii. MESS 1973 
ydında 9 ve 1974 ydında I .. 1 lokavt 
uygulamıştı. 

MC'nin 12 Mart döneııônln aiiıdiiıii· 
mesi için olUşturulma.sıruı ıılkış tutan 
MESS, özlemlerini çıılışma raporu.da 
her başlıkda dile geüriyor. örnetln, 
madeni eşya sanayi Işkolunda 50 Işyeri· 
nin kapanmasını, " toplu sözleşmelerle 
getirilen, hiç bir ekonomik ölçete d. 
yanmayan, sorumsuz tekllfier, işyerinla 
ya grev, ya da kapanma sorunu Ile baş 
başa bırakmıştır" şeklinde yorumlamak. 
ta. Oysa, MESS 'In yukarıda belirtüllmiz 
"söylemek Istediklerinin" birisi de, iş· 
yerierinln kapanmasını bızlandırmak. 
Hızlanmayı satlamak için de MESS için· 
deki örgüUülü�ü genişletmek. 

MESS'in Maden.lş karşısında dayat· 
tllı konuların başında yer alan ''Grup 
sözleşmesi". bu amacı gerçekleştirmek 
Için kullandıyor. Işkolu yetldsine sahip 
bır sendikanın yokluluna hayıtıanan 
MESS, " tek sözleşmeyi yararlı gönnekte 
ve hatta bu konuda girişimlerde bulu
nulmaktadır" diye çalışma raporunda 
söz etmekte. Girişim başlamıştır ve sür· 
düriilmektedir. MESS koşuUan makro 
ölçüde diiıenlenıekten yanadır. Bu dü' 
zenleme Ile Işkolundaki küçük işletme
ler tesllye olacaktır. Tasftya olablbnenin 
" Ik koşulu " da tüm Işletmelerin MESS 
üyesi olmasıdır. 

Bu özlem, bUyük aennayenin özleml
dir. Tekelleşme ııürednl, kendillilnden 
oluşuma bırakmadan hrılandı.rmak. Gö
rünen o ki, bugün grevde bulunan 31 1,· 



İNİ İYİ TANıYALıM ... 
yerinden bu sürecin içine girmiş ve ka
panma durumunda işyeri ya da işyerleri 
mutlak var. 

GREV'DEN SONRAKI ILK DEMEÇ 

DISK üyesi Mnden.lş Sendikası Ile 
MESS arasında uzun süredir anlaşmaya 
vanJamayan toplu iş sözleşmesi görüş· 
meleri kopmuş ve 5 Haziran seçimlerin
den bir hafta kadar önce 31 işyerinde 
grev başlamıştı. 

Grevden sonra MESS adına açıklama 
yapan MESS genel sekreteri Hban Lök' 
ün söylemek istediRi grevin politik oldu
l!uduı. ılhan Lök "anlaşmazlık noktalan 
greve yol açacak nitelikte degildir'· di· 
yor . .  

Ocret ve sosyal haklarda bir takım 
pürüzlerin oldugu bir gerçek. Bu pürüz· 
lerin giderilmesinde MESS'in taviz vere
cegi de bir diR er gerçek. Ama uzlaşması 
güç görünen iki nokta var. Güçlük konu
sunda bu iki nokta Maden.İş ve MESS 
açlSından paylaşılmış durumda. Maden· 
Iş açısından 16 Eylül direnişinde işten 
çıkarılanJann işe alınması, MESS açısm· 
dan ise grup sözleşmesi, iki noktayı oluş
turuyor. 

KARŞıLARINDAKl CEPHEYI ILKELI MUCADELE ILE YENEBILIRLER 

GREVDEKl l şYERLERININ 
N ITELIKLERI 

Grevden hemen sonra ikisi Ankara'da 
birisi de Kayseri 'de kurulu üç işyeri 
(Seımkel. Mitaş ve ısısan) MESS'E rOL!· 
men Maden-İş ile sözleşme yapmayı 
yet1edi. Bunların sayılarının artması 
mümkün. Ama MESS'in işverenler üze
rinde baskısını kınnak da çok kolay de
�i1. 

Greve katılan işyerlerini iki bölümde 
toplamak mümkün. Birinci bölümde yer 
alanlor genellikle KOÇ grubuna dahil ve 

montaja dayalı imalat yapıyor. Bu nite· 
likte Sümerbank - Mannesman ortakııeı 
da var. Montajcılann montaj parçaları
nın bır bölümü dışartdan geliyor. Kısa 
dönemde, döviz durumu bu işletmeler 
için iç açıcı deA:iI. Bir de mamul stoku 
konusu var. önümüzdeki günlerde ise 
para deeerinin önemli Ölçüde düşürülme
siyle birlikte kapımızda bekleyen zincir· 
leme zam furyası var. Konunun bu yam 
oldukça düşündürücü. 

Greve katılan ikinci bölümde yer 
alanlar ise, genellikle ara malı üreten fir
malar. Ara malı üreten finnaların pazarı, 
birinci bölümde yer alan kuruluşlar. Ve 

BURSA İŞÇİLERi 
SARI SENDİKAYA 

HAYıR 
DEDİ! 

Işyeri Çslışan Işçi Sayısı Maden.lş Türk·Metal Yetki 

Tofaş 2.161 978 688 Iş mahke· 
mesi karar 
verecek. 

Robert Bosch 273 130 119 
CoIJkunöz 362 94 159 
Renault 2.735 1.680 817 Maden.lş 
Mako 858 432 253 Maden.lş 

de tekelleşme sürecinde tastiye olmaya 
namzet firmalar. 

SONUÇ 

MESS'i ülkemiz ekonomik yapısdçin· 
de iyi degerlendirrnek gereıdyor. lşleviy. 
le, yaplSıyla, yaptıklarıyla ve yapacakla
rıyla. Bunun için yapısının iyi bilinmesi 
gerekli. Tekel gruplarıyla ilişkisi, iflas et
til!i belirtilen MESS üyelerinin işlevlerini 
yüklenerek büyüyen firmanın hangileri 
oldu�u bir bır tesbit edilmeli. 

Yani işin kökeninde yatan serma-
yenin kendi gelişimini saglarnada yap
mak istedikleridir. Yapmak istedikleri
nin ortaya çıkarılmasında elbet geç ka-

ışçi sınıfının nicelik ve nitelik olarak 
giderek güçlendiRi Bursa·dı. belli başlı 
işyerlerinde yapılan oylamalar sonucun· 
da yetki" sendika bir kaç istisna dışında 
belli oldu. Sonuçta, tekelci sermayenin 
DıSK'i Bursa'dan söküp atma, yerine nı· 
teliRi ve suçluiuRu tescilli Türk·Metal·i 
getirme girişimleri, bütün çabalara na· 
men sonuçsuz kaldı. 

lık oylama TO F AŞ 'ta yapıldı. TO· 
FAŞ 'ta çalışan 2.161 işçiden 1.666'" 
17 Mayıs günü oy kullandı. Oy kullanan 
1.666 Işçiden 987'i Maden·lş·e evet de· 
di. Türk·Metaı'e "evet" diyenlerin sayısı 
ise 688. 

TO F AŞ 'daki irade beyanı 16 iş mü· 
rettişinin nezaretindeyapıldı. tık oylarna 
oluşu, TOF AŞ 'taki Irade beyanına daha 
büyük bir önem kazandırıyordu. Diler 
işyerlerini etkilememesi amacıyla, so
nuçlann daha önce açıklanmarnası karar 
altına alındılı halde, iktidardan destek 
alan Türk-Metal 'liIer, bir karnyonet içer-. 
sine doIdurduklan kirahk adamlarla göv-
de gösterisine çıktılar. TUrk-Metal'in ki
ralık kadrolan, davul zurna ile ''TOFAŞ' 
ta yetkiyikendilerinin aldıklannı" ilan 
ediyorlardı. 

Daha önce alınan karara aykın olma· 
sı bır yana, yapılan, seçim yasaklanna 
da aykın idi. önce göstemıeUk olarak, 
göstericilerden bır bölümü göz altına alın
dı. Ancak, göz altına alınanlar daha son
ra hemen serbest bırakthyodardı. Bu 
arada, saa basın, gerçekleri bır yanalte-
rek, Türk·Metal 'e kuvvet şırıngası yap· 
maya çalışıyordu. 

'-_____________________________ Maden.lş·ln TOFAŞ·da nisbi çoRun· 

lınmıştır. Geç kalmadanda öte hali y .... 
lış :tapılmaktadır. Hedef olarak Idşller 
seçilmektedir. MESS'in ulusliransı itiş
kisine, işçilerin uluslararası iüşkilerini 
kmad�ı için ÜStiinkÖlÜ deRiniimektedir. 
MESS"ln örgütlülük düzeyini ve nitetiRini 
belirleyen bilgiler yerine. organizasyon 
şeması anlatılmaktadır. Iç işleyil'leti 
organlar, yaptıkları işlevler bilinmeyince 
biç bir şey anlatrnazıar. 

Sermaye örgütlerinin tümünü iyi tanı
mak gerekiyor. MESS'in tarunmasında 
genel bilgilerin dışlOda Maden·lş'de ol· 
ması gereken bilgilerden yararlanmak g� 
rekli. Bu bilgileri dogru degerlendiıip. 
yayınlarnak gerekli. Işçilerin ekonomık 
mücadelesinde bu bilgileri ihtlyaç var. 

!uRu sagloması. ancak "salt çotun!uk" 
istenmesi, durumu şimdilik mm bıra
kıyor. Bu iş yerinde yetkinin kime ait 
OlduRuna iş mahkemesi karar \'erecek.. 

20 Mayıs günü iki oylarna dahı yapıl
dı. Robert Bosch ve Coşkunöz adlı iş· 
yerlerinde yapılan oylarnaların sonuçlın 
şöyle: 

Robeıst Bosdı'da çalışan 273 işçi· 
den 249'u ·oy kuııandı. Bu oylum 13O'u 
Maden.lş için, 119'u da Türk Metal için 
kullanıldı. Bu iş yerinin yetki karannı 
da iş mahkemesi verecek. 

Coşkunöz'de 362 kişi çalışıyor. Bun· 
lardan 253 oyun dol!dımı şöyle. 159 
Türk·Metal. 94 Maden.lş. Böylece Çoş. 
kunöz, Türk-Metal'in Maden·ış'teo flZla 
oy aldıaı tek işyeri oluyor. 

23.24 MaylS'ta Renault'da oylanı. 
yapıldı. 2.735 kişinin çalıştılı Ren .. l!' 
da Maden-lş'e 1.680. Türk·Metal·. ioe 
817 oy çıktı. Böylece Maden·lş Ren .. lI· 
da yetkiyi kesin olarak a1ıyonlu. 

Son oylarna Mako 'da yapıldı. 858 Iş· 
çinin çalışt�ı Mako 'da Maden·lş 432. 
Türk·Metal 253 oy aldı. Böylece Malto' 
da da Maden.lş kesin olanı.k kazaRlYo� 
du. Malta 'da irade beyanı yapılıncaya 
kadar sürekli olarak dlAer Işyerlerinde 
" kendilerinln kazandıklannı" yaym.:)'ı 
çalışan Türt·Metal·tilerin bu oyunlan d. 
boşa çıkıyordu. 

Oylarnaların dışında başkiı bır iııınç 
gelişme daha var. Türk·Metal·in. Dölrtaş 
Işyerinde Bölge Çalışma Mlidilrliijlü· ... 
.. nlikleri 226 üye nşlnden 222'sI sahte 
çıktı. Böylece Iş Mahkemesi Dölrtllj'da 
yetkiyi Mıden.lş·e venll. 
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i K TULU , s 
HAZIRA SEÇi MLERINI GERIDE B ı RAKTıK . ÖNÜMÜZDE 4 Y I LLIK BIR DÖNEM UZAN ı YOR. SIYASAL PARTILER BU DÖRT 
YILLIK DÖNEM ıÇIN HALKıMızA ÇEŞITLI SÖZLER VERDI LER. VAADLERDE BU LUNDU LAR. ÖNÜMÜZDEKI 4 Y ILLIK DÖ
Nf �:D I: KI IKTI DAR�ARIN BI LEŞIM I N I  ŞU ANDAN KESTIRMEK OLANAKSız. ANCAK SEÇIME KATıLAN B URJUVA PARTI LE
R N N SÖY LEDI KLERI VE ÖNGÖRDÜKLERI VAR. TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI , SEÇIMLERE KATı LAN SOSYALIST PARTI OLA
�AK , ÇEŞITLI VESILELERLE GÖR ÜŞLERI N I ,  ILERISI HAKKıNDAKI ÖNGÖRÜLERINI AN LATT ı' ÇEŞITLI PARTILER HAK
Kı

. 
DA DECI:RLENDIRMELER YAPTı' RADYO KONUŞMALARı I LE, BU GÖRÜŞLER VE DECERLENDIRMElER TÜRKIYE'DE 

G E N I Ş  KESIMLERE U LAŞTı.  TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI SÖZCÜLERININ BU RADYO KONUŞMALARıNDAN BAZI BÖLÜMLERI 
BELGE OLARAK , OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ : 

.... 27 yıl tek pan i dönemini yaşadık. Tek şef, 
tek parti, tek miller' sloganı ile 'imtiyazs.a., sınıfsız 
kaynaşmış bir kitle' diye uyutulmaya çahşuk. Ger
çekleri görüp anlayanları, anlatmaya çalışanları, ha
pisler, zindanlar bekledi. Ama artık bu sökmez olup. 
işçi ve emekçilerin sermaye iktidarına karşı öfkesi, 
tam bilinçli olmasa da patlama noktasına gelince o 
zaman yeni bir oyaJama şekli bulundu. Sermaye sını
fının tek part.is; bölündü, çift oldu, sonra onlar da bö
lündü. Bize lütfen bunlardan birini dört yılda bir seç
me hakkk. tanındı. Her seçimde ümitlendik, ama her 

_ seferinde de gelen gideni araıurdı. Güya seçimler ya
pılıYOrdu, iktidarlar değişiyordu, ama hangi parti ka
zanırsa kazansın sermaye sınıfının iktidarı devam edi 
yordu ." (Nihat Sarıın, 31 Mayıs 19 17) 

" .. Seçim döneminde sennaye partilerinin, oy de
pog.ı olarak gördükleri işçi ve emekçilerin oylarına ih
tiyaçları var. 

... Sonra ne olacak ? Dört yıl sonra, bugW1 dinle
diğimiz vaadleri aynın dinleyeceğiz. Bizim oylarımızı 
alabilmek için bol keseden vaadler savuranların, yağ
mada ortaklık sürerken, birbirleriyle kucaklaştıklarını 
fakat yeni bir seçim döneminde tekrar birbir1erini 
suçladıklarını göreceğiz. Birbirine 'hırsız' diyen 'na
mussuz' diyen, 'geri zekah' diyen, 'gayri ciddi adam' 
diyen politikacılar göreceğiz." (Dinçer Doğu, 3 Hazi· 

ran 1977) 

TÜRKIYE'YI ZOR G Ü N LER BEKLIYOR 

''Türkiye kapitaJizmi, büyük sennaye sınıfı, son
baharı bekleyemeyecek kadar sıkıştılar. Döviz sıkıntı· 
sı. para, kredi darboğazıarı, büyük sennayedar1arı ve 
onların iktidarını yeni· ve acil tedbirler almaya zor1u
yordu. Son bir ay içinde semıaye örgütleri nin sözcü
leri, basının renkli sayfaları hep acil ve yeni tedbirler
den söz edip durdu. Halk kitlelerinin sırtına yeni yük
ler bindirecek bu tedbir1erin seçim öncesinde alınama
yacağ ını bildikleri için dış ve iç semıaye erken seçimi 
zor1adlj AP ile CHP de kabul ettiler. Emperyalizm ve 
işbirlikçi sennayedar1ar, seçimlerden sonra hangi par
ti veya partiler koaJisyonu hükümete gelirse gelsin, 
bunların gerçekleştirilmesini sağlayacaktır." (Behice 

Boran, 4 Haziran 1 9 77) 

"Türkiye'ye kredi verebilecek dış kuruluşların 
başını çeken Uluslararası Para Fonu, Türkiye için bir 
tedbirler programı hazır1amaktaymış. Türkiye'ye kre
dilerin verilmesi bu programın kabulü ve uygulanması 
şartına bağlanıyor. Türk parasının değerinin düşii'"ül
mesi, Iktisadi Devlet TeşekklJlerinin ürettikleri mal
lau zamlar, kalkınma hızının düşürilmesi, Türkiye'ye 
sunulan 'programın' ana unsurlarıdır. Bunun sonucun
da da hem hayat pahalılığının hem de işsizliğin artma· 
sı var." (Behice Boran, aynı konUfma) 

"Seçimlerden sonra durumun daha da .kötüleşe
ceği şimdiden belli . Seçim öncesinde oy toplama kay
gısı ile yapılmamış bir takım zamlar, örneğin, devlet 
fabrikaJarının ürettiği mallara ve petrole zamlar yapıl
ması kaçınılmaı. Büyük bir devalüasyon da gelecek. 
Türk parasının değeri düşürülecek. Hem yabancı dış 
kuruluşlar, hem de yerli büyük sennaye bunu istiyor. 
Zamlar ve paranın değerinin düşürülmesi demek, ttin 
fiyatların daha hızlı yükselmesi, halk kitlelerinin ge
çim sıkıntısının daha da şiddetlenmesi demektir." 

- (Ilehice Boran, 24 May,. 1977) 

TÜRKIYE'NIN TEMEL SORUN LARININ 
KÖKLÜ ÇÖZÜMÜ NEREDEDIR? 

"Seçimler kendi başına bir çözüm değildir. Se
çi'hıler tek başına ne saldırılan durdurur, ne diğer so
runlan çözer. Yabancı ve yer1i tekellerin, büyük ser
mayenin, büyük toprak sahiplerinin ekonomik glkWlü 
kıracak köklü dönüşlinlerin yapılması gerekj bunlar 
yapılmadıkça, baskı, saldırı ve cinayetler de, pahalılık 
işsizlik, yoksulluk ve diğer toplumsal belalar da süri4J 
gider." (Behice Boran, 24 Mayıs 1 977) 

"Sömüri..inün kaynağ ını kurutmak ve kendimizle 
bir1ikte tlin emekçileri, köylüleri, memurları, esnaf ve 
zanaatkarlan, bütün çalışanları, her türlü baskıdan, sö- • 
müri..iden kurtannak, biz işçilerin, işçi sınıfının göre
vidir. 

..... Kurtuluş. kapüalizme karşı, bağırnsalık, de
mokrasi, sosyalizm mücadelesini güçlendirmektir. 
Kurtuluş sosyalizmdir. 

"Dünya sosyalizme gidiyor. Sosyalizm bir düşLn
ce olmaktan çıktı. ,?ünyanın üçte birinin yaşadığı bir 
gerçek haline geldi. Türkiye de olanca hızla kapita
lizmden sosyalizme geçiş süreci içindeki yerini alacak
tır. işçi ve emekçi sınıfların iktidarda olduğu, tok , 
özgür, mutlu insanların Türkiyesi, sosyalist Türkiye 
kurulacaktır. Türkiye işçi Partisi bu şanlı davanın 
��M� 

. 

"S Haziran seçimlerinde iktidara adayolan hiç 
bir parti, ne AP, ne CHP işçi ve emekçilerin dertlerine 
çözüm getirmeyecektir. Çünkü onlar, bu düzeni sii'"

, dürmeye çalışan sennaye partileridir." (Selim Mah

mutoğlu, 27 Mayıs 1977) 

"Bu seçimlerle mücadele bitmiyor. Bu yüzden 
Türkiye işçi Partisi, 'tek başına seçimler kurtuluş de
ğildir' diyor. işçiler. emekçiler için bu seçimler kur
tuluş değildir. işçiler ve emekçiler için kurtuluş sos
yalizmdir. Kurtuluş sosyalizm için mücadele etmektir. 
Kurtuluş, Koçların, Sabancıların, Narinlerin. büyük 
sermayedar ve toprak ağalarının güçlerini kırmak için 
mücadele etmektir. Türkiye işçi Partisi bunun mika
delesini yapıyor." (Yalçın Küçük, 26 Mayıs 1977) 

"Büyük sermayedar1arın, büyük toprak sahipleri
nin, emperyalizmin gücW1ü kırmalıylZ. Dış ticareti, si
gortacılığı, bankacılığı, yerli yabancı büyük şirketleri 
patronların elinden alarak topluma mal etmeliyiz. 
NATO'dan, CENTO 'dan, Ortak Pazar'dan çıkmalı, 
emperyalizmin ağlarını kopartıp abnalıylZ." (Nurten 

Arıcan, I Haziran 1977) 

EMPERY ALlST SÖM ÜRÜYE VE ŞOVEN 
BASKILARA KAR Ş I  GERÇEK 

MÜCADELE 

''Türkiye Işçi Partisi yurdumuzun emperyaliz
min her türlü baskı ve sömürüsünden kurtulmasını ve 
emperyalizme karşı aktif bir dış politika izlenmesini 
gerçekleştirmek amacı ile aşağıdaki hedefler için mü
cadele ediyor: 

"NATO, CENTO, Ortak Pazar ve Enerji Ajansı'n· 
dan çıkılması için, 

ABD ile yapılan bütliı ikili anlaşmaların feshedil
mesi, bütün yabancı üs�rin kaldırılması için, 

Tüm komşu ülkeler1e, bu arada kurtuluş savaşı 
sonrasında olduğu gibi So-..yetler Birliği ile Hostluk ve 
saJdırmazlık paktı imuaJanmasl için, 

Türkiye ve Yunanistan halklarının Kıbrıs'ta yaşa
yan iki toplumun karşılıklı çıkar v� haklarının gözeti
lerek bölgede penliği. dünya barışını güçlendirecek 
biçimde çözümlenmesi için, 

BağımslZlığl. tarafslZlığl. toprak bütWllüğü Birleş
miş Milletler'ce garanti altına alınmış, askerden, üs
lerden ve silahtan arınmış iki toplumun yan yana ba
rış içinde yaşadığı ve iç yapılarının demokratikleşti
rildiği Kıbrıs devletinin oluşabilmesi için, 

Askeri bloklar dışı bağlantısa bir dış politika jz
lenmesi, genel silahsalanmay ı sağlayacak, bölgemizde 
ve dünyada barışı güçlendirecek her ooor1u girişimin 
desteklenmesi için mücadele ediyor." (Yauuz Onal, 
2 Haziran 19 77) 

"Aldığı ulusal biçimler ne olursa olsun sömiiri.i ve 
baskının temelinde her zaman bir yMlda emeği ile ya
şayanların diğer yanda başkalarının emeği ile bale
nenlerin varlığı ve çatışma.sı yatar . 

işçilerin, emekçileri�, tüm çalışanların bölWlmek 
istenmesi, onların birlikten doğan gücünün parçalan· 
ması, ufalanması içindir. 

Karşımızdakilerin oyunu budur. Politikalan bu· 
dur. 

Burjuva partileri 'bu oyunun, bu politikanın ıer
çek yüzünü emekçilerden gizlemek, haklı göstermek 
ve baskı terörle ezmeye çalıştıkları emekçilerden oy 
toplayabilmek için tii'"1ü şaşırtmacalara baş vurmakt� 
dır1ar. Bir yandan emekçileri birbirine dUşinnek için 
elleri nden geleni ardına koymayan burjuva partileri ve 
iktidarları, diğer yandan emekçilerin bir bölimia'lWl 
yurttaşlık haklarından yoksun olMak kalmnı için bir 
yığın kılıf uydurmaktadırlar. Doğu .. Gilneydolu 
Anadolu 'nun kalkınmasının en keskin taraftan görü
nen Demirel'ler, Erbakan'lar ve ötekiler. bu bölge 
emekçilerinin baskı ve zulme karşı tepkilerini sawş' 
turmak için bu yollara başvurmaktadırlar. 

Büyük sermayedarların,büyük toprak sahipıerinin 
emrinde olanların sennayenin kanunlarına karşı çık
maJarı, eşitlik ve denge sağlamaJan beklenemeı. 

Her ti6lü sömürü ve baskıya karşı oldutunu her 
fırsatta iddia eden CHP i se öteki burjuva partilerinden 
ayırt edilmesi imkansız bir tutum içindedir. lrkçı, şo
ven, ayırımcı politikaya karşı çıkmamakta, meseleyi 
yaJnlZca bir bölgesel ekonomik dengesizlik meselesi 
olarak görmektedir. 

I nsanlann kardeşliğini gerçekleştirebilmek için 
yalnız halkın giicooün parçalanmamnı gerektiiini 
söylemek yetmez. Birliğin gönüllü ye insmlarıı en te
mel değer1eri korunarak gerçekleşmesini sooona ka· 
dar savunmak şarttır. Önemli olan, kuru lafla gerçek 
demokratlığı ayıran da buwr." (Zeki KılıÇ, 29 Mayu 

1977) 

EMEKÇı HALKTAN YANA ATılMASı 
GEREKEN SOMUT ADIMLAR VARDıR 

"CHP, AP, MSP, buğday taban fiyatl,nno yUk. 
seltmekle övünüyor. Buğdayda taban fiyatlarının yük· 
sek tutulmasından, bir avuç büyük bu�day weticisi 
yararlanıyor. Köylerde buğday üretmeyen. piyasadan 
buğday satın alan köy emekçileri. fakirleşerek zarar 
görüyor. Şehirlerde, tim işçiler, emekçiler. memurlilr 
ekmeği daha pahalı satın alarak zarar görüyorlilr. Bir 
avuç buğday ağasını daha da zengin etmek için, işçi
leri ve köy emekçilerini büyük bir yokıulluııa ıiiilkıü· 
yorlar. 

CHP hayvancllıku taban fiyatlarını yükseltmekle 



YALİZMDİR! 

. '  BEHICE BORAN DINÇERDOCU 

"SEÇIMLERDEN SONRA DU
RUMUN DAHA DA KÖTüLEŞE
CECI ŞIMDIDEN BELLI. SEÇIM 
öNCESINDE OY TOPLAMA 
KAYGıSı ILE YAPıLMAMıŞ BA
ZI ZAMLAR,. ÖRNECIN DEV
LET FABRIKALARıNıN üRET
TlCI MALLARA VE PETROLE 
ZAMLAR YAPıLMASı KAÇı
N ı LMAZ. BüYüK BIR DEVA
LüASYON DA GELECEK." 

"DöRT Y I L  SONRA, BUGüN 
DINLEDIClMIZ VAADLERI AY
NEN DIN LEYECECıZ. OYLARI
MIZI ALABILMEK ıÇIN BOL 
KESEDEN VAADLER SAVU
RANLARıN, YACMADA OR
TAKLıK SüRERKEN BIRBIR
LERIYLE KUCAKLAŞTIKLARI
NI, FAKAT YENI SEÇIM DÖ
NEMlNDE TEKRAR BIRBIRLE
RINI SUÇLADıKLARıNı GöRE
CECIZ." 

"IYAK YASA TASARıSı MEC
LIS GüNDEMINDE SIRA BEK
LIYO R .  NE ıÇIN? ıŞÇININ, 
EMEKÇININ ALıNTERINI, Dı
ŞA BACIMU SERMAYE SINI
FlNA AKTARMAK ıÇIN. Bü
YüK PATRONLARA YENI B I R  
KREDI KAYNACl BULMAK 
ıÇIN." 

"BU SEÇIMLERLE MüCADELE 
BITMIYOR. BU YüZDEN TüR
KlYE ıŞÇı PARTISI 'TEK BAŞı
NA SEÇIMLER KURTULUŞ DE
CILDIR' DIYOR. ıŞÇILER, 
EMEKÇILER ıÇIN GERÇEK 
KURTULUŞ SOSYALIZMDIR. 
KURTULUŞ, SOSYALIZM ıÇIN 
MüCADELE ETMEKTIR." 

Ö't'Ünüyor. MC, aynı politikayı sürdürüyor. Yoksul 
köylünün, meraJarına, otlaklarına büyük toprak sahip
leri el koydu. Yoksul köylü, otlak ve meraJarına el 
konduğu için, koyunundan, ineğinden d"ha az süt, 
daha az et elde ediyor. Büyük hayvan ağaları ise, daha 
da zenginleşiyor. Taban fiyatında" da bunlar yararla· 
"ıyor. Köylerde köy emekçileri daha az et yemeğe 
mecbur ediliyor. Şehirlerde işçiler, memurlar, hay
vanCllığa taban fiyat uygulandığında" beri, eti, eğer 
bulabilinerse, iki misline satın alıyoriar." (Vzcan Kes

geç, 28 Mayıs 1 977) 

''Yedi sermaye partisi 'vergi almayacağız'diye ya
rışıyor. Iki yılda bir hayat pahatıltğını katlamak için 
yarışıyor1ar. Toplu sözleşmeler ve mahdut katsayı ar
tışları ilesözde ücret ve maaş artışları, daha yüksek 
oranlarda vergilenerek budandığı için, 'vergi almaya
cağ lZ '  diyor1ar. Türkiye Işçi Partisi 'vergi alınmalıdır' 
diyor. Işçi ve memurun vergi ödeyecek takati kalma
mıştır. Tii'"kiye Işçi Partisi, sermaye sınıfının vergileri 
arttırılmalıdır, işçi ve memurun vergisi azaltılmalıdır 
diyor. Sermaye sınıfının vergisi artırılmadan, fiyatla
rın katlanması durdurulamaz. Sermaye sınıfları, hızlı 
fiyat artışlarıyla, işçi ve emekçileri daha çok sömli'"
menin yolunu buldular. Enflasyon durdurulmadan ci
nayetler durdurulamaz. Cinayetleri durduracağını 
iddia edenler, enflasyon ve sömürüyü nasıl durduraca
ğını açıklamak zorundadır. Biri olmadan, diğeri ol
maz." (Yalçın Küçük 26 May18 1977) 

'Gecekondu ve izbede yaşamak kader değildir. 
Işçi sınıfı ve emekçiler kaderlerini ellerine alacaktır. 
Işçi sınıfı ve emekçilerin iktidara geldikleri her ül
kede sömürü sona ermiştir; kaderleri deiişmiştir. Sos
yalizmde, kentlerde gecekondu, köylerde izbe yoktur. 
Yedi sennaye partisi emekçiyi, gecekonduya mahkum 
etmenin çığırtkanlıklarım yaparken, Türkiye Işçi Par
tisi, gecekondu ve izbeyi doğuran sömürüye son ver
mek için mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi başarı
ya ulaştıracaktır. Türkiye'de gecekonduyu tarihe gö
merken, sosyalizmi kurarken, gecekondu ve izbenin 
sorumluları Koçlara, Sabancılara, Narinlere, CHP'nin 
liste başlarına getirdiği toprak ağalarına da yağmur 
akımayan, altında kaloriferi olan bir dam sağlanacak
tır." (Yalçın Küçük, aynı konuşma) 

... 

''Parab�alarının kara doymaz gözü, şimdi, Işçi 

Yardımlaşma Kurumu (iVAK) kanaJıyla işçilerden 
kesilecek mifyarlardadır. jVAK yasa tasarısı Medis 
gündeminde sıra bekliyor. Ne iç i!)? işçinin, emekçi· 
nin alinterini dışa bağımlı sermaye sınıfına aktarmak 
için. Büyük patronlara yeni bir kredi kaynağı bulmak 
için. 

" ... Valnızca Türkiye işçi Partisi, sosyal sigomlar, 
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un birleştirilerek tek bir 
�venlik sistemi" kurulmasını ve bunun yönetiminin, 
bu kurulun üyelerine verilmesiı:ıi istiyor. 

Türkiye Işçi Parti�, OYAK ve MEYAK'on tasfiye 
edilmesi, jVAK'tan vazgeçilmesi yolunda mücadele 
edilmesi için, Birinci Büyük Kongre'sinde karar almış
tır. CHP dahil bütün burjuva partileri ise, OY AK 'ların, 
MEVAK'ların sürmesinden, jVAK kanununun çıkarıl
masından yanadır." (Erhan Tezgör, 30 Mayıs 19 71) 

. . .  

ATıLACAK AÖIMLARI, YAPI LACAK 
IŞLERI BELIR LEYEN 

IKTIDARLARıN SıNıFSAL YAPıLARıDıR 

"Devlet hangi sınıfın kontrolü altında ise, devlet 
onun devletidir. Devletin slnıfsaJ özünü belirleyen, iyi 
niyet veya kötü niyet değildir. Suyun başında burjuva 
partileri varsa, devlet, parababalarından yana, iktidar
da işçilerin, emekçilerin partisi varsa devlet işçiden, 
emekçiden yana işlerlik kazanır." (Erhan Tezgör, ay

nı konuşma) 

"Kalkınmanın köyden başlayacağını durmadan 
vurgalayan Halk Partisi programının toprak reformu· 
na i lişkin bölümünde, ancak 'toprağı kendileri işleme
yenıerin' topraklarının kamulaştırılıp dağıtılması te
mel ilke kabul ediliyor. Bu demektir ki, binlerce dö
nümlük topraAı üzerinde büyük tarımsal işletmedlik 
yapan çiftlik sahiplerinin toprakları kamulaştırılma
yacak, topraksa köylüye dağıtı lmayacak. Kısacası, 
CHP'n;n kaviince büyük sermayenin ekonomik gücüne 
dokunmaksaın, 'halk kesimi',  'köykentler' gibi hayali 
tasarılarla 'emekten yana hakça bir düzen' oluşturula
cak, 'halk iktida,ı' gerçekleştirilecekmiş. Bu m ihlkün 
değildir. Dünyada bunun bir örneği yoktur. CHP'nin 
önerileri , hem kurttan hem de kuzudan yana olma po· 
litikastdır. Olunarnaz. Ya biri, ya da öteki si. " (Beh;ce 

Boran, 24 Mayıs 1977) 

"Halk iktidarını kuracağını, işçi ve emekçi kitle
ler yararına işler yapacağını, işçi sınıfının sorunlarını 

haJledeceğini söyleyen CHP adaylarının, medise gön· 
dereceği temsilcilerinin sınıfsal yapıları, diğer sağ par
tilerinkinden farklı değiL. CHP gerçek bir toprak re
formunu, 12 Mart faşizminin hesabını sorma işini, lo
kavtı kaldırmayı, genel greY yasasını çıkarmayı 141-
142. maddeleri kaldırmayı; toprak ağası, sıkıyonetim 
sorumluluları, fabrikatör, ithalatçı, ihracatçı olan mil
letvekilleri ile mi yapacak? Bu kanun tasarılarına, ser
maye sınıfına mensup CHP milletvekilleri nasıl par
mak kaldırırlar?" (Dinçer DoRu, 3 Haziran 1977) 

"CHP bir yandan köykent hayalleri ile yoksul 
kijyliileri avuturken, öbür yandan da toprak refor
mundan söz etmektedir. CHP düne kadar Feyzioğlu' 
nun yanında yer alan Ali Rıza Polat ağayı, Ağrı'da, 
Bozbeyli'nin yanında olan AhmetTürk Ağa'yı Mardin' 
de, Azizoğlu sülalesini de Diyarbakır'da liste başına 
getirerek mi toprak refonnu yapacaktır?" (özcan 

Kesgeç, 28 Mayıs 1977) 

"Kapitalizmi sürdürmeye çalışan sermaye partile
ri, emekçi köylüleri bu akıbetten kurtaramazlar. Ser
maye parti leri, köye, yeterince yol, su, elektrik getire
mezier. Kırk yılın başı getirdikleriyse, sadece büyük 
toprak sahiplerine yarar." (Ozean Kesıeç, aynı ıto
nu şma) 

"CHP'nin sömürülenterin değil, sörrjjrenlerin ı  ke.
merlerini slkacağ lZ' demesi de dayanaksız, havada ka
lan bir SÖzdli". Sömürenlerin kemerterini sıkma müca
delesini 'biz Türkiye Işçi Partililer sürdürüyoruz. Tür
kiye Işçi Partisi'nin dışında hiç bir partinin de bunu 
yapamayacağını ısrarta tekrarl ıyoruz. Çünkü yapıla
cak işle kullanılan alet arasında bir uyumluluk olm ... 
lodır. Testere ile pasta, bıçak ile ağaç kesilmu. Büyük 
toprak ağalarını, aşiret reisierini, sennayedartarı, bun. 
ların komisyoncularını, 12 Mart döneminin sorumlu. 
su generalleri liste başına getiren bir parti ne sömiken
leri n kemerlerini sıkabilir, ne de demokratik hak ve 
özgi6lükleri genişletebilir." (Behice Boran, 4 H_iran 
1 977) 



BULGAR iŞÇi sıNıFı SOYLU 
ÜRÜNLERİNi. 

BULGAR INSANI, BIR BIREY OLARAK KENDI MUTLULU�UNUN, HER 
BAKıMDAN DüNYA HALKLARıNIN,  SOSYALIST SiSTEMIN INSAN
LARıNıN MUTLULU�U VE REFAHı ILE ILGILI OLDU�UNU BILIYOR. 
BUNA KARŞılıK, KENDI ILERLEMESINiN, MUTLULU�UNUN, DüN
YA HALKLARıNIN VE KARDEŞ üLKELERIN ILERLEMESI IçiN BIR 
ÖRNEK, BiR öZENDiRIcI OLACA�INI DA BIL IYOR. BU YüCE BILIN
CIN BIR ADI VAR: ENTERNASYONALIZM 

Metin ÇULHADeLV 

Blagoev, Dimitrov .. 
Yalnızca "iki büyük isim" deRil. tki 

büyük isimle birlikte, Bulgar işçi sımfı 
hareketinin derin tarihsel kökleri, sürek
liliRi, yarat.ıclllRı ve yüksek düzeyi... 

Aynı Lenin ve Stalin isimleri gibi. Le· 
nin ve Stalin, Rus proletaryasının örgüt
lenme, mücadele, zafer ve sosyalist kuru
luş tarihini özetleyen isimJer. Blagoev ve 
Dimitrov. Bulgar işçi sınıfı hareketinin 
1891'den 1944'e, oradan da günümüze 
ulaşan' çetin mücadelesini özetleyen bü
yük isimler. BIagoev ve Dirnitrov'un ha
yattan, aynı zamanda Bulgaristan'da işçi 
sınıfı hareketinin tarihi nitelilinde. 

Sofya'da Dimitrov müzesini, BJagoev' 
in evini gezerken bunları düşünüyorum. 
Lenin 1800'Ierin sonunda, Çarlık Rusya' 
ıındaki çeşitli gruplar arasında, o zaman
ıar Rusya'da bulunan BJagoev'io grubu
nu, "Marksizm açısından en tutarlı grup" 
olarak nitelendirmişti. O Blagoev, sonra 
BuJgaristan'a döndü. Bulgaristan işçi sı· 
rufınm politik hareketi, Blagoev ile ser· 
pildi, gelişti. Daha sonra Dimitrov ile er· 
ginliRe erişti. Yabancı boyunduruRuna, 
burjuvaziye, işgale, faşizme karşı yiRit· 
çe bir mücadele deneyimi , aynı zamanda 
Bulgaristan'ın yüz yıllık tarihini oluştu
ruyor. Bugünkü Bulgaristan, böylesine 
saalam bir temel üzerinde yükseliyor. 

SOSYALIZMDE üRETICI GüÇLERiN 
GELIşMESI, KOLLEKTIF BILINCIN 

TEMELIDIR 

Bunlar, tarih. Ancak BuJgarislan, sos
yalizmin kuruluşunda ilkelere sımsıkı 
balh, inançlı ve bilinçli, hıua ilerleyen 
bir ülke. Böyle ülkelerde, böyle halklar
da tarih "kapatılan bir sayfa" olamaz. 
Tarih hergün yeniden yaşanır. Tarihi ya· 
ratanlar, onunla birlikte yaşarlar. Bulgar 
emekçisi, bu nedenle Blagoev'in, Dimit· 
rov'un anılarıru, müzelerini yalnızca ta· 
rihçilere ve turistlere bırakıruyor. Alış· 
verişe çıktıRı, bir kahYede oturduRu, ti
yatroya, konsere gittiRi gibi, Blagoev'i, 
Dimitrov'u ziyaret ediyor. 

Bunun somut sonuçları ne? Bunları 
bilmeden, Bulgar insanını tanımak im· 
bnıız. Bulgar insanının kendi ülkesinde 
ve ba",ka ülkelerde olup bitenlere bu 
denli ilgili ve duyarlı oluşunun nedenle
rini başka türıü ortaya çıkarabilmek 
mümkün deliL. Bulgular örneRin ruçin 
"dünyanın kendi eksenleri etrafında 
döndüRilnü sanan" Amerikalılardan fark-
11? örnelin niçin Türkiye'de olup biten· 
leri ilgi ile izliyor? Daha da ötesini bil· 
rnek, öRrenmek istiyor? 

Tek cevap: Sosyalist üretimin maddi 
temeUeri üzerinde yükselen, ancak bu te
mel üzerinde yükselebilecek olan kollek
til bilinç ve sorumluJuk duyguau. Bulgar 
insanı, geçmişini, kendisini bugünlere 
getiren evrensel ve özel koşullan çok iyi 
biliyor. Bunu bildiRi için kendi ilerleme· 
sinin evrensel olarak taşıdıRı önemin far· 

kında. Yine aynı çerçeve içerisinde, dün· 

yanın başka ülkelerinde gerçekleşen ka

zanımlann, kendi ilerlemeleri için taşıdı

Aı anlanu da kavramı",lar. 
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Bunun temelinde, koUektif bilinç var. 
Kollektif bilincin temelinde ise, maddi 
üretim var. üretici güçleringelişmesi var. 
İşyerinde, fabrikada, tarlada, kollektif 
çalışma yerleştikçe, bu çalışma sonu· 
cunda nelerin elde edilebileceRi ortaya 
çıktıkça, günlük yaşarmn her alanında 
bencillik, vurdumduymaz1ık kaybolur. 
Yerini, dayanışma, birlik ve enternasyo
nalizm duyguları alır. 

Bunun en somut örnelclerini Filibe' 
de gördüm. 

FILlBE'DE AYDıNlıK YüZLÜ 
I şçiLER 

Filibe. Ya da Plovdiv ... 
Sofya'dan, güneydoRuya dotru iki

buçuk saatlik biryolun sonunda. Belova' 
dan itibaren dal yeşilinden ova yeşiline 
iniliyor. Önce yeşil, tarlalar arasından 
uzanan Meriç'j görüyorsunuz. Fitibe'ye 

, kadar dümdüz ova. önce Pazarcık, sonra 
Ortahan ve nihayet Meriç kıyısında FiIi
be. Daha uzakta, güneyde, Rodop dalla· 
rımn mavi silüeti görünüyor. Filibe, Sof· 
ya'dan sıcak. Ancak yalnızca bava bakı
mından detil. Filibe, Sofya'ya kıyasla 
daha "gayn resmi" bir izlenim veriyor 
bana. Hem binaları ve sok,akları, hem de 
insanları. Düşünüyorum : Sofya'run nisbi 
"resmi "iiRi, başkent oluşundan, işçilere 
ve köylülere kıyasla devlet memurlanna 
daha sık rastlanmasından doluyor ola· 
cak. 

Filibe'de ikinci gün. Elektronik Bilgi
sayar fabrikasındayız. İşyeri temsilcisi, 
yaşlıca bir işçi. Temiz mavi tutumu, gü
lerek ve elinde bir demet çiçekle karşı· 
lıyor bizi. Daha sonra tezgah, atelyeleri 
geziyoruz. 

Elektronik bilgisayar fabrikasında 
teknoloji bütünü ile Bulgar. 1969 ydında 

kurulan fabrikanın ylUık üretimi 3 bin 
ünite. İşyerinde, 1800 işçi çalışıyor. 

. Bunlann % 44 'ü kadın. 1800 işçiden 
1 300'ü politeknik ve benzeri konu1arda 
elitim gören kalifiye işçiler. 

Geniş, aydınlık wonda işlerinin ba
şında çalışan yüzlerce işçi. Aralarında 
en az iki üç metre mesafe var. Birine 
yaklaşıyoruz. Sanşın, güzel bir Bulgar 
kızı. Sakız çiRniyor. Ancak hiç de lau· 
bali bir havası yok. Yüksek öRnrum gör
müş bir teknik eleman. DiRer işçilerle 
birlikte, tezgah başında bilfiil çalışıyor. 
Ta.sev'in söylediklerini hatırJıyorum: 

"Teknik elemanlar, yüksek ölrenim 
görmüş mühendisler de işyerinde emek 
harcayan kişilerdir. Işçilerle içiçedirler. 
Teknik elemanın yeni .istemler, yöntem· 
ler geliştirme.; gerekir. Ancak buna o 
olonalı sal'ayanlar, işyerinde"; dller iş
çilerdir. Işçi, her zaman teknik elemana 
yeni şeyler ölrenr. Işçinin önerileri ue 
uyanlan, teknik elemanın yarahe",'ı 
açııından ıxızgeçilmez bir temel oluştu
rur. Planın başanyla uygulanması, to8ar
ruf gibi durumlarda, işçiler uc teknik 
elemanlar birlikte ııe aynı ölçülerde if
letme tarafından ödUllendirilirler. " 

Işçi SıNıFı,  üRETIMIN NITELi�1 
VE SONUÇLARI ILE YAKıNDAN 

ILGILIDIR 

Filibe'deki aydınhk üniteleri doldu
ran aydınlık yüzlü işçilerin çalıştılı 
elektronik bilgisayar {abrikası, BuJgaris· 
tan'daki işyerlerine tipik bir örnek. 

Devlet Planlama örgütü'nden gelen 
işyerine ilişkin plan, işletme müdürü, 
yardımcısı ve işçi temsilcileri tarafından 
enine boyuna görüşülüyor. ışçi temsilci
leri, "işçilerin ekonomik komitesi"ni 
oluşturuyor. Temsilciler, 10 işçi başına 
bir temsilci düşecek şekilde işyerinde 
çalışanlar tarafından seçiliyor. Devlet 
Pla�a'dan gelen ve "kaba kontrol ra· 
kamlan"nı içeren planın detaylan, bu 
temsilcilerin de katıldılı toplantılarda 
tartışılıyor. 

Ve Bulgaristan'daki işyerlerinin bü
yük çalunluAu için geçerli olan bir nok
ta Filibe'deki elektronik bilgisayar fabri· 
kası için de geçerli: ışletmede ortaya Çı· 
kan kesin üretim :rakamlan, planlamadan 
gelen kontra-I rakamlanndan daha yük
sek oluyor. ışçiler, üretimin maddi so· 
nuçları ile dolrudan dolroya ilgHirlirler 
çünkü. çünkü işçiler, gerek materyaı ka· 
zan.ımlar açısından, gerekae sahip oldok.-

lan bilinç nedeniyle, üretimin maddi m
nuçlan ile çok yakından ilgilidirler ... 

GezdiAiırU. fabrika, 1976 yılında bu
nun güzel bir örneRini vermi",. 1976 yılı 
ıonunda, işyerinde erneRm örgütlenme
sine, üretim araçlarının niteliliDe w kuL
lanımına ilişkin olarak 700 ÖDeri ıelmi, 
işçilerden. Bunlar, yöneticilerin ... itçi 
temailci1erinin Olutturdulu kunaıda bi
rer birer tartışılmış. önerilerin bir böl� 
mü yerinde görülerek, uygulam.y. kon
muş. Sonuçlanndan, bUlün i"erinde 
bütün emekçiler yararlanıyorlu. Gerek 
ilmulıiye olarak, ııerebe t.uanuf .onu· 
cunda sallanan fonlann yine keodilerioe 
akması balwrundan. 

GELECE�E GÜVEN VE UMUTLA 
BAKAN INSANLAR 

ı,çi sınıfının günlük pratiAi bu. 
Ta.sev'in verdiRi rakamlara göre yal· 

nızca 1976 yılında, işçilerin ve llendika
lann yukanda ömeRi verilen t..-den ya
:ratıo çalışmalan sonucunda 170 milyon 
levalı.k tasarruf sallannuş. Bulgar emek· 
çi halkının ııeleceti, mutluluRu için ft 
yalnızca o amaçla kullanılacak bir fon_ 

lIulcoriotan'd. çab_ niifuaım ıı. 99' 
u Ilendikalı. Tek lleDdik.al.q.ma yualı or-

FILlBE VE MERiç. FILlBE'NIN ÇEVRESI TARIMoSANAYI KOMPLEKS
LERI ILE DOLU. FILlBE ISE BIR ENDüSTRI MERKEZı' BULGARIS
TAN'IN I KINCI BOYüK KENTI oLAN FILlBE'DE ILERI TEKNOLOJI 
ILE üRETIM Y APAN BI RÇOK I ŞLETME YER AlıYOR. BU NITELIKLE
RI ILE FILlBE, BUGüNKü BULGARISTAN'I TANıMAK AÇıSıNDAN Gö
RüLMESI GEREKEN BIR KENT. 



MüCADELESİNİN 
i TOPLUYOR 

du mensupları için geçerli. Bunun dışın
da, bütün çalışan kesimlerin sendikalan 
var. Sendikaların sosyal fonları, yalnızca 
işçilerin karan ile harcanıyor. Bunun dı
şında sendikaların imzası � onayı olma
dan işçilerin ücreti ve sosyal güvenüRine 
ilişkin bir karar alınarnıyot. 

Filibe'deki fabrikayı gezerken, tek 
tek işçilere bakıp yaşamlan, mutlulukla
rı hakkında belirli bir izlenim edinmeye 
çahşıyordum. Daha sonra, gerek Sofya i 
da. gerekse Filibe'de caddelerde ve so
kaklarda dikkatimi bir başka nokta çek-
ti. 

Günün her saatinde, alıŞveriŞ eden, 
dükkanıarı dolduran. gazinolardan taşan 
bir halk. Ktsacası, tüketen bir halk. Ayın 
sonlarına doRru. Ama çarştlarda, dük· 
kanlarda "durgunluk" yok. Salın aldık
lan kitapların parasıru ödemek üzere 
kuyruRa giren insanlarla dolu kit.apevle
rini ilgi ile izliyorum. Gazinolar, loltan
talar, belki de ihtiyacı karşılamıyor. Ar
tık Buıgaristan'da iki kişinin otunıp 
"mastika" içtiRi bir masaya bir başka 
iki kişinin daha otunnası oıaıan olmuş. 
Kimi gazinolarda, özellikle çalgılı olan
larda ise yer bulmak imkansız. 

Neden? Tek açtklaması var: Kişiler' 
geleceklerinden emin. "Ne olur ne ol· 
maz" kaygısı ile günlük yaşamdan feda
karlık etme gereRi yok. çünkü gelecekle
rinin, çocuklarırun, yaşlıhklannın sai
lam bir güvence altında olduRunu bili
yorlar. 

1 949'DAN BU YANA KIRALARıN 
ARTMADlGI üLKE 

Nasıl? 
Ça1lşan bir kart-kocanın eline ayda 

ortalama 300 leva geçiyor. Oç odalı, sa
lonlu bir evin kirası ve di�er masrafları, 
ayda ortalama 12-16 leva. Yani karı-ko
ca, aylık gelirlerinin yirmide birini kira· 
ya yatınyorlar. Daha da ilginci var: BuJ
ganstan'da ne gecekondu, ne de arsa-ko
nut. spekülasyonu var. Sonucu da açtk : 
BuJgaristao'da 1949 yıJından bu yana ki
ralar hiç artmamış. 

Tıbbi bakım, soiyal sigorta ve emekli
lik bedelsizdir. Bu haklar için, çalışanla
rın ücreUerinden en küçük bir kesint.i bi
Le yapılmaz. Okullarda ücretsiz kahva1tl 
verilir. Çalışanlann çocuklan için, okul
laıda 0.15 leva karşıiılı öRle yemekleri 
çıkanhr. lıkokuldan üniversiteye kadar, 
ölreni m paraslZd ır. 

Kirada otunnayıp konut sahibi ol· 
mak ist.eyenler, konut bedelinin 1/3'ünü 
karşılamak zonındalar. 2/3'ünü ise dev
letLen borç olarak a1lyorlar. Bunun için 
özel bir koşul yok. Her Bulgar vataRda.ş1 
isterse bu yolla konut sahibi olabiliyor. 

INSANLARıN NITEliKÇE 
YüKSELMESI üRETICI GüÇLERIN 

GELI şMESINE BAGLlDIR 

Bulgaristan halkı t.üket.iyor. 
Ancak Bulgaristan halkı, kendi insan' 

Ianna, dünya halklarına karşı duyarsız 
ve sorumsuz, tüket.erek kendini t.üketen 
bir t.opluluk deAil. Bulgar halkırun, sos
yalist toplumun nihai hedefi olan inıan 
mutluluRuna, daha iyi bir yaşama ka
vuşnıasını bu şekilde nit.elendirmek, 
eRer bilinçli bir çarpıt.ma deRiise, büyük 
bir hakslıJık olur. 

BuJgaristan halkının tümü çalışıyor. 
Yaşlılar ve aakaLlar hariç. Bunlan n % 99' 
u sendikalara üye. Bulgar Sendikaları 
Merkez Konseyi üyesi Tasev, sendikala· 
rın görevlerini açıklarken şu noktalar 
üzerinde önemle ve ısrarla dunıyordu : 

"Bulgar sendikalarının bugünkü fonk
siyonları aNUında ideolojik elitimfn 
önemli bir yeri vardır. Ideolojik elitimin 
odak noktalanndan biri tüm çallŞ<lnlaMn, 
lüm holkın, emele kor.ı yeni bir la",r 01-
mosını ıağlamokhr. Bu imanlonn nite
likçe yiik.elme.ini gerekli kılar. 111MJnla
nn nitelikçe yiik.elmeleri ;'e oncak iire· 

ıi 

tid güçlerin gelişmesi ile mümkiindÜr. 
Oretid güçler gelişmeden, moddi üretim 
alanında ileri adımlor atılmadon, insanlar 
nitelikçe yükselemez. Sosyalu.ı toplu
mun yeni insanı ortaya çıkamıız. Ideolo
jik eğitim, bu maddi temel üzerinde Bul 
gor emekçu.;ni tokuiye etmeyi amaçlı· 
Yor. " 

Tasev'in söylediklerinden bi.r nokt..i 
bütün açıkbA:ı ile ortaya çıkıyor: Oretici 
güçlerin gelişmesi, genel olarak dünya
nın, özel olarak dünya sosyalist sistemi
nin ileri adımlarından, kazarumlanndan 
soyutlanalnaz. İşt.e Bulgarist.an'da parti 
ye 5endikalar ideolojik eAit.ime bu bütün' 
lük içinde önem veriyorlar. Bu soylu uR
raş sonucunda Bulgar insanı, bir birey 
olarak kendi mutluluRunun, her bakım
dan dünya halklanmn, sosyalist. sistemin 
i nsanlaruun muLluluAu ve refahı ile iliş
kili olduRunu biliyor. Buna karşılık ken
di ilerlemesinin, mullulu�unun, dünya 
haJklannın ve kardeş ülkelerin ilerlemesi 
için bir örnek olacaRıru da biliyor. Bu 
yüce bilincin bir adı var: Enternasyona-. 
Iizm. Ent.ernasyonalizm bilinci ile Tasev, 
" Bulgar sendikalarının en önemli fonksi· 
yonlanndan birinin dünyanın her yerin
deki ilerici hareketleri dest.eklemek ol
duRunu" sözlerine ekliyor. 

FlLiBE'DE NAZıM'DAN BIR şi iR  

Bulgar insanının uluslararası duyarhlı
A:ını, ent.ernasyonalist dayanışma ruhu· 
nun örneklerini, en basitinden en duygu
lusuna kadar gördüRüm, hissettilim için 
bunları yazabiliyorum. 

Filibe'de güzel bir gece. Mihmanda
nm Valentine, onun arkadaşı Rumian 
büyük bir hawzun etrafını çevreleyen, 
insanlarla dolu masalardan birinde ot.u
ruyonız. 1 Mayıs'ı soruyorlar. MC ikt.i· 
darını soruyorlar. Anlatmaya çalışıyo
rum. " Anlamış görünmüyorlar. " Gerçek· 
t.e anlıyorlar. Çünkü Türkiye hakkında 
söyleyeceA:im her şeyi anlayabilecek şe
kilde, öyle bir hamurla yoRrulmuş in
sanlar. 

Votkalannuzı yudumlarken, söz sa
natian açılıyor. Işıl ışıl bir Filibe gece
sinde Rumian sinema hakkındaki görüş
lerini anlat.ıyor. Bulgar halkı, kapitalist. 
dünyadaki soysuzl84manın damgasını ta
şımayan bütün &anat ürünlerine açık. 
Ama edilgen bir açıklık deRil bu. Olayı 
kendi bilinçlerinin süzgecinden geçiren, 
eleştirisel bir açıklık. Söz, yıllar önce 
Türkiye'de de oynanan "Ist.iklal Fedaile
ri" (Quien Sabe?) adlı rilmden açılıyor. 
Yönetmeni Damiano Damiani ve baş 
oyuncusu Gian Maria Volont.e birer par· 
ti üyesi. ıtalyan Komünist. Partisi üyeleri. 
Rumian, gerek Damiani'nin, gerekse Vo
lont.e'nin eleşt.irisini yapıyor. Her ikisin
de de "aşırı tepkici" özellikler buJuyor. 
Ama (Quien Sabe?")de Damiani ve Vo
lonte'nin "küçük burjuvaziyi", "köylülü' 
Rü" başarılı bir biçimde anlattlRıru ka· 
buJ ediyor. Eleştiriler, bizim sinemaeleş· 
tinnenlerine biraz "sekterce" gelebilir 
belki. Ama arkadaşım sinemaya ve sa
natçılara Marksist gözlüklerle bakma bi
lincinden hiç şaşmıyor. 

Daha sonra Valentine Bulgarca bir şi· 
ir okuyor. Anlamıyorum tabii. Bu pnun 
en çok sevdiRi şiirmiş. Daha sonra söy
lüyor. Nazım'ın ünlü "Mavi Gözlü Dev"i 
bu şiir. Valentin, şiiri bitirdikten sonra 
Nazım'ı anlatmarnı ist.iyor benden. 

Anlat.maya çalışıyorum. Anlaşıyoruz. 
Bulgar insanı ile anlaşmak, aynı duygu
Ian ve düşünceleri paylaşmak hiç de güç 
deAi!. 

FILlBE HALKıNıN "ALOŞA"SI.. .  

"Aloşa"yı anlat.madan, Filibe de an· 
latılmaz. 

Bilmiyorum, belki de beni çok et.kile· 
di. "Aloş.". Filibe'de yeşil bir tepe üze
rinde. Bir heykel. Bulgaristan'ın Nazi iş
galinden kurtulu,u üzerine, Sovyet or
dwuna ,ük:ran anıtı. 

� .. ,,"'"' ..,..i--�-_---..., 

BULGAR IşçiLERI BUGÜN SOSYALIST DÜZENIN VE HıZlı GELIşME 
TEMPOSUNUN . Y ARATTıGl OLANAKLARDAN YARARLANıYOR. 
MADDi üRETiMiN SONUÇLARI iLE DoGRUDAN DOGRUYA ILIşKILI 
OLMAK, BULGAR i şçiLERiNiN YüKSEK BiliNÇ DüZEYINI, SOSYA· 
LiST KURULUŞUN GElişTiRiLMESi içiN GEREKLI OLAN ÖZVERILI 
VE DisiPLiNLi ÇAlı ŞMAYı TEşViK EDiYOR. 

Anıt.ın tam adı bu. Ama Filibe halkı, 
en gencinden en Y84lıslna kadar, ona 
yalnızca "Aloşa" diyor. "Aloşa" stan· 
dart bir Rus adı. Bizim "Mehmetçik" gi
bi. Bulgar halkı, Aloşa'yı seviyor. Ent.er
nasyonalizm ve dayanışma ruhu, Bulga· 
ristan'pa, sınırlı bir kesime. partinin yö· 
net.icilerine ya da savaşı tanıyan, faşizmi 
gören yaşlı bir kesime özgü deRi!. Bulga· 
rist.an'da en çok dikkat.imi çeken olgu 
bu. Filibe'liIer. "Aloşs"yı. yediden yet· 
mişe bu bilinç le seviyorlar# Dünya halk· 
lan ile, dünya sosyalist sist.emi ile kar
deşçe dayanışma ruhu, Filibe'de "Aloşs' 
ile somutlanıyor. 

"Aloıta" sevilmeyecek gibi de�i1. 
Heykelden anlamam. Ama "Aloşa"ya 
yaklaşt.IA"lmda hemen dikkat.imi çekti. 
Birbirine zıt görünen, birbiri ile çelişkili 
görünen iki özelliRi birleşt.iriyor"Aloşa". 
�Iki de bunun için büyük bir sanat esc-
ri. 

Aloşa, bir Sovyet. askeri. Dünyayı fa· 
şizm belasından kurtarmak için cephe-

den cepheye koşan, kanını, canını veren 
bir emekçi. Bu nedenle "Aklşa"nm bi
rinci öz.ellili, büyük sadeliA:i. Alo,a. in
sanüstü deRi!. Tam tersine insarun, sade 
basit emekçinin ta kendisi. Aloşa büt.ün 
ülkelerin emekçilerinden biri •. 

Ama "AioşalOda aynı :ıamanda bir yü· 
celik var. Aloşa. bütün sadeIiline, bütün 
"insanhlına" karşın. ikinci özelliRi 011' 
rak, yenilmezliA"ini. kararlıltlını, güçlü
!üRünü hissettiriyor insana. Heybelli ve 
yenilmez; ama "kral" ya da "imparator" 
delil. İşçi, köylü. emekçi. Dünyayı ya· 
ratanlardan. Onun için güçlü, heybelli 
ve yenilmez. 

Aloşa, dünya işçi sınıfının simgesi bir 
anlamda. Hem "insan". hem "insanüst.ü" 
Hem sade, hem heybetli. 

Aloşa, Filibe'deki küçük tepenin üze
rinden, kuzeye bakıyor. A1oşa'nın biraz 

'hüzünlü gözleri Balkanlan, Tunayı, Ro
manyayı aşıyor, . insanııılı bir beladan 
kurtarmak için t.erkettiRi anavatanı�ı, 
Sovyetler BiriiRi'ni arıyor. 

GELECEK SA YIDA: 
YARıNA IlUGONDEN DAMGA VURANLAR 

BAŞTA FILIBELlLER OLMAK üZERE TÜM BULGAR HALKıNıN ""LO· 
ŞA"SI, FILlBE'DE YEşIL BIR TEPE ÜZERINDE YÜKSELIYOR. "ALO· 
ŞA"NIN GÖZLERI KUZEYE BAKıYOR. BALKANLARı, TUNA'YI VE 
ROMANYA'YI AŞıYOR. INSANllGI FAŞIZM BELASıNDAN KURTAR· 
MAK üZERE YOLA ÇıKTlGI ANAVATANINI ,  SOVYETLER BI RllGI'NI 
ARıYOR. 
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Portekiz Komünist Partisi 
Sosyalist Partiye "demokratik alternatif" 

oluşturma önerisini tekrarladı 
Portekiz Komünist Partisi Genel Sek

reteri Alvaro Cunhal önceki hafta sonun· 
da basına yapttgı açıklamada, Sosyalist 
Parti. 'ye ve diiter sol güçlere "bir demok
ratik alternatif" ohışturuiması Için gö. 
rüşmelere başlama önerisini tekrarladı. 

Cunhal\ kapitalistlere mülklerini geri 
verme ve saııla ittifak politikasını sürdür· 
dükçe Sosyalist Parti 'nin demokrasiden 
yana önemli bir rol oynayamayac&g"ıru, 
ancak "açıkça gerici" bir hükümetin ku
rulmasının da Portekiz demokrasisi için 
iyi olınaya�ını belirtti. Sosyal Demok· 
rat Parti (SDP) adına alan Halkçı De· 
mokratların ve saA:cı Demokratik ve Sos
yal Merkez Partisi'nin (DSM) sosyalist· 
lere yönelttiei "demokratik uzlaşma" 
çaerısının böyle gerici bir hükümeti 
aınaçladı4'lflı hatırıatt�. Cunha1, "demok
ratik UZlaşmadan anlaşılan demokrasiyi 
ortadan kaldırmak amacıylagerici bir uz
taşmarun kurulmasıdır" dedi. 

Sosyalist Parti iki saıı partiden gelen 
bu çai!nya karşı "sai! intikam kabusu" 
yaratarak karşılık vermeyi tercih etmiş, 
kendisinin, "sol komployu yendi� gibi 
saıı komployu da yenecek güçteoldugu" 
ndan SÖZ etmiş ü. 

Portekiz Komünist Partisi'nin "de
mokratik bir alternatif" oluşwrolması 
için Sosyalist Parti ·ye yapttgı birlik ç.g, 
rlSı Parti'nin Kasım 197 6'da yapılan 8. 

Kongre'sinde de yer almıştı. Kongre'de 
Sosyalist Parti 'nin bir yandan sosyal de
mokrat demagojiye başvururken, di�er 
yandan da kapitalistlere ve toprak sahip
lerine mülklerini geri verme politikası iz
ledi�i bildiriLmişti_ Böyle bir politikanın 
Portekiz'in sorunlanru çözmesinin ola
naksız oldu�u hatırlatıldıktan sonra. sos
yalist hükümetin bu güçsiizıügünün ülke
deki bütün politik güçleri "alternatif" 
sorunuyla karşı karşıya getirdie-i açıklan
miŞtı. Bu konuda şu görüşlere yer veril
mişti: 

Gericilik hiila bir darbe hazırııgı için
de olmakla beraber, bugünkü sosyalist 
hükümetin yerine Sosyaüst Parti'nin, 
Sosyal Demokrat Parti 'nin ve Demok
ratik Sosyal Merkez 'in katılacagı açıkça 
sag- bir hükümetin kurulması için geniş 
bir saldırıya geçmiştir. (Sai! partilerin 
milletvekili sayısı ç<>e-unlueu elde etme
ye yetmemektedir.) Böyle bir hüküme
tin kurulması ülkenin çıkarları açısından 
sosyalist hükümete göre çok daha tehli
kelidir. Çünkü böyle bir hükümet yairuz 
ekonomik bunalımı' agırlaştırmayacak, 
demokratik rejime karşı doerudan bir 
tehdit de meydana getirecektir_ 

Demokratik bir alternatif bulunması
nın kaçınılmaz oldueu kadar mümkün 
de oldueunu belirten PKP Kongresi iki 

çözüm yolu önennişU: Ya Meclis üye
lerinin çoe-unlueunun yani SosyaJist ve 
Komünist Partilerin destegini alan bir 
sol hükümet, ya da partisiz bir kişinin 
yönetiminde kurulacak ve baA'lmsızların, 
askerlerin ve sosyalist ve komünist parti
lerin katılacae ı bir hükümet. PKP Kong
resi, hangi seçeneee göre kurulursa ku-
rulsun yeni hükümetin Devlet Başkanı 
ve Devrim Konseyi tarafından onayla
nacak bir programa göre çaliŞmasını şart 
koşuyordu_ 

Portekiz Komünist Partisi Kongresin
de, bugüne kadar duruma bir çözüm yo
lu bulunamamasının sorumlusunun ko· 
münistıerle işbirlieine karşı düşmanca 
tutum aJan Sosyalist Parti yöneticileri 
oldugu belirtilmiş, buna ,.gmen PKp· 
nin sosyalistıere birlik önermekten vaz· 
geçmedi�i açıklanmıştı. Genel Sekreter 
CunhaJ 'ın Parti 'nin 8. Kongresiyle ilgili 
olarak Barış ve Sosyalizm Sorunları Der
gisinin Ocak 1977 sayısında yayınlanan 
yazısında şöyle deniyordu: 

" Bütün bunlara �men Partimiz yo
rulmak bilmeden sosyalistleri komünist
lerle birUee ç�ırmaktadır. Çünkü Por
tekiz'de demokrasinin geleceei bu birti
ee baa;lıdll_ Biz işçi sınıfının birlieinin, 
gericiHeln ve Sosyalist Parti 'nin bölücü 
tertipleriyle tehdit edilen sendikal hare
ketin bi�lieinin güçlendirilmesi nden ya-

,. 

naylZ. Küçük ve orta çiftçilerin ve nii-
fusun dj�er ara tabakalarının örgütleri
nin ve hareketlerinin sag-Iaınlaştırılması
nı istiyoruz. Biz, halkın ve silahlı kuvvet
lerin ittifakını savunuyoruz_ Çünkü ko
şulların deeişmiş olmasına karşın Porte
kizde demokrasinin gelişmesi bu itti fa
k. da büyük ölçüde bai!lıdır:· 

Demokratik güçlerin birHei için mü
cadelenin kitleler düzeyinde olduRu ka
dar organlar düzeyinde de yürütüldieü· 
nü belirten Cunhal daha sonra şöyle di
yordu · 'Partimiz parlamentoda sosya
listlerle, Devlet Başkanı ve Devrim Kon
seyi ile işbirli�i yapma anusundadlI. 
Cumhuriyet Meclisi 'nde partimiz sosya
listlerle somut sorunlar iiıerinde bir an· 
laşmaya vannak için çaıışmaktadır. Ge
çenlerde belediye seçimleriyle ilgili ka· 
nunun tartışılması, komünistlerin ve sos· 
yalistlerin DSM tarafından önerilen yasa 
aleyhinde oy kullanmaları ve gerici öne
rileri 'püskürttneleri ı  buna örnektir_" 

Cunhal sözlerine şunları ekliyordu: 
''Komünist Partisi, aynı zamanda 

halk kitlelerinin örgütlenmelerini güçlen
d.irmeleri ve özgürlükleri, di�er devrimci 
kazanımları, demokratik rejimin istikra
rını savunmak için sürdürdükleri eylem
leri yo�unlaştırmaJarl için elinden geleni 
yapmaktadır." 

ANGOLA'YA KARŞI "KOBRA 77" PLANI 
Afrika kıt.uJ tümü ile emperyalizmin 

dolrudan JÖmüri.i.sü altında idi daha dü
ne dek. özellikle II. Dünya Savaşı sonra
ıı verilen ulusal baall'Dlwık savaşları iki 
ana yönde gelişti. Siyual baiıım&lZlıkla 
yetinen, balımsalık mücadelesini sosya
liat mücadeleyle bütünleştiremiyen ha
reketler ve ulusal bajmuızlıAı sosyalizm 
için mücadeleyle bütiitleştiren hareket
ler. Birinci yoUa baA:lm&lzhk kazanan ül
keler bugün yeni-aıÖmi.irgecililin � geri
ciliA'in kıskacı içinde. "Hür dünya" bu 
ülkelerin batımıızhAınd.an yana. "Hür 
dünya" zaman zaman IrkçılıAa, ırkçı be
yaz azınhk rejimierine karşı bile çıkıyor. 

Bqınuızlık mücadelesini ıoıyalist 
mücadele ile bütünle,tinne yolundaki ül
keler ise '1iür dünya" için Kara Afrika' 
nın kara listesinde. Son günlerde Mo
nmbi k  ve Angola'ya karşı düzenlenen 
dolaylı ve dolaysız ..ıdınlar genel bir 
emperyaliıt plan içinde yer alıyor. 

MOZAMBIK: ILERI ct REJIMI 
DEVIRME PLANI 

1976 Haziran'ından bu yana ırkçı 
beyaz azınlık rejimi Rodezya ıürekli ola
rak Mozambik'e hava ve kara &aldınlan 
dÜ2:enllyor. Geçen ayki &aldırıda Rodez
ya birlikleri, ıınıra 80 km. mesafedeki 
Mapay kentine kadar ilerlemi" dahason· 
ra ise geri pi!ıkürtülmü�erdi. Şimdi, tren 
iatuyonlarını,  çiftlikleri , okullan ve ye
rel halkı havadan bombalamakla yetini
yorlar. 

Bu ukeri saldırıların altında ise em· 
peryalizmin Afrika'daki ilerici rejimieri 
devirme planı yatıyor. Plan, ekonomik 
&abota;lar ve silahl ı kuvvetlere, tabanda
ki devrimci örgütlere "'lma biçiminde 
uygulanıyor. Amaç : genel bir ho,nut
ıuzluk ortamı yaratmak ve Mozambik 
Kurtulu, Cepheıi (Frelimo) hiikümeti· 
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nin- ülkeyi yönetemeyeceaini, halkJ ko-
ruyamayacalını kanıtlamak. 

Moz.ambik Dışişleri Bakanı Soacbim 
Chi.ssano planın boyutlannı şöyle belir
tiyor: ''Emperyalizmin Moıambik halkı
nı korkutarak onu Rodezya (Zimbabve) 
balkının kurtuluş mücadelesini destekle
melrten caydırmak istiyor_ Emperyalizm 
bir yanda rı dikkatleri başka yöne çek' 
rnek, öte yandan da bu savaşı uluslarara
sı bir niteliae büründürmek istiyor_t t  

Chisıano, Mozambik halkının tutarlı 
kararlılıtını da şöyle dile getiriyor: "Em
peryalizmi yenmek için kitlelerimizi �
ferber ediyoruz. Yakında yalnızca Mo
zambik deiıil bel1d tüm ilerici Afıika ül· 
keleri Zimbabve halkına yardım edecek· 
tir." 

ANGO LA: "'KOBRA 77"' PLANI 

Emperyalizmin bu genel planı ıomut 
biçimler alıyor. Angola için hazırlanan 
"Kobra 77"  planı bunların en yenisi. 
Mayıs sonu "Sunday Times'ta ayrıntıları 
ile açıklanan bu plan, emperyalizmin ile
rici Afrika reji mlerine kar$1 ne denli 

taharnmwsüz oldulunu , "Hür dünya" nın 
ülkelerin baRımsı:ıllklanna nasıl lütur
suzca saJdırmaya kararlı oldulunu göz· 
ler önüne &eriyor. 

"Kobra 77" planının özü 'u : Angola, 
1977 yılı sonunrtan önce dört cepheden 
birden işgal edilecektir. Kuzeybatı'da 
Kabında'dan, Kuzey'de Zaire'den, Gü
ney'de de Namibi Lopraklarından kara 
birlikleri ülkeyi i$gal edecek, kimi Afri
ka ülkelerinden salianacAk gemileıle de 
Ba.şken Luanda'ya denizden çıka""a ya
pılacaktır. I,gal harekatının düzenleme 
merkezi ige, Başkan NeLo'nun kurduRu 
101 rejimi tanımamakta direnen Leopold 
Senghor'un diktali altındaki Senegal'rlir_ 

SeneSfal Başkanının Fransız emperya-

lizmine olan ballılıRı biliniyor. Işgal pla
nını uygulayacak olan batı yanlısı geril' 
laJarın eRitilip yetiştirilmesinde ise Gü
ney Afrika, Zaire, Fransa ve Federal 
Almanya görev üstleniyor. 

Gerçekten, Güney Afrika, ı974'te 
bozguna uiıratılan sahte kurtulu.şçu 
"UNITA"yl Namibi topraklarında yeni
den örgütlüyor. Silahlannı Federal AL
manya saRlıyor. Fransız gizli servbi 
SDECE ise Cabinda K urtuluş Cephesi 
(FLEC) adlı kuruluşu harekata hazırlı
yor. Jean da Coıta adlı SDECE üyeıU bir 
Franıız subayının bu vurucu güçleri 
eRittil'i bildiriliyor. 

"Kobra 77" planının iık aşaması, An· 
gola Kurtuluş Hareketi (MPLA)'nın 
içinden parçaJanma!u amacına yönelik. 
Agoıtino Neto'ya karşı giriliilen başarı' 
slz darbe girişiminin altından kimi MPLA 
yöneticilerinin çıkmaları, plaııın gerçek
ten variıRını gÖKLeriyor. Ayrıca liOn za
manlarda meydana gelen pek çok olay 
höyle bir planın var olduRurıu açıkça or
taya koyuyor. 

Güney Afrika hava kuvvetlerinin An
gola üzerinde uçuşlar düzenlemeleri, 
Zaire'nin Cabinda'ya sık sık aldınnası, 
Şeba'ya kurulan Fransız Fas hava köp· 
rüsü sırasında, Federal Alman Dışişleri 
Bakanı Genseher'in Zaire'yi ziyareti, ve 
Güney Afrika Gizli Servisi BOSS'a ballı 
elemanların başkent Kinşa.sa'da bulun
ması, Fildi.şi Kıyısı Başkanının, Paris'j 
ziyaretinden önce Güney Afrika Başba· 
kanı Vorster'le özel bir görüşme yapma-

Yaklaşık 4 ay kadar önce Aguslinoı 
-Neto' Paris ve Bonn'u. bir "Aılgola'yı 
işgal planı"na destek olmakla suçladı
{tında "Kobra 77" henüz bilinmiyordu.  
Bugün biliniyor. Ama bu planın bilinme
diRi ülkelerden biri de Turkiye. Soıyalid 
ülkeler aleyhindeki en asılsız dedikodu· 
ları haber diye ver"n sermıy.- basını An
gola halkına kan;ı dU.l.cnlencn "KOBRA 
77" planını halkımı�lt doyuracak deRildi 
ya!. .. 



YENi SOVYET ANAYASA TASLAGI 
TARTISILıYOR 

Bu yılın yeni Sovyet Anayasası'nın 
yürürlüee giıdiei yıl olac�ı bütün dünya 
kamuoyu tarafından biliniyor ve 25. 
SBKP Kongresi'nden bu yana konuyla 
ilgili çalışmalar yakından izleniyordu. 
Leonid Brejnev'in başkanbInlda çalışan 
Anayasa Komisyonu'nun hazırladıeı tas· 
lak ve ilgili rapor geçenlerde açıklandı. 
tki sistem, sosyalizmle kapitalizm arasın· 
daki tarihsel yanşmada sosyalizmin üs· 
tün gelişini bir kez daha ispatlayan Ana
yasa wllllının önemini gölgelernek için 
kapitalist ülkelerde bazı girişimlerde bu
lunuldu. Emperyalizmin uluslararası dü
zeyde plaolad�ı ve yürüttü�ü antikomij· 
nizm kampanyasına katılmak için yan
şan yerli gerici basın organları ve bu ara
da TRT de yeni Sovyet Anayasası tasla
�ına saldırılannı eksik etmediler. 

Aş�ıda SBKP Merkez Komitesi Ge
nel Sekreteri Leonid Brejoev'in yeni 
Aoayasa tasl�ıyla ilgili olarak Anaya<a 
Komisyonu başkanı sılabyla sunduRu 
Rapor'dan bazı bölümleri okuyacaksınız. 

NEDEN YENI BIR ANAYASA? 

Yeni bir Anayasa gereeinin nasıl orta
ya Çıktılı Rapor'da şöyle özetleruyor: 

"ülkemizde ve bütün toplumumuzda 
Imk yıl içinde derin d�işiklikler oldu. 

1936 Aoayasası kabul edildi� zaman 
ülkemizde sosy�zmin temellerinin ku- . 
nıluşu aslına bakılırsa yeni sona ermişti. 
Kolhoz düzeru çok gençti ve henüz daha 
güçlenmemJşti. Halk ekonomisinin tek
nik düZeyi en gelişmiş kapitalist ülkele· 
rin düzeyinden çok çok uzaklardayılı. 
Devrim öncesi zamanlann mirası çeşitli 
yaşam alanlannda henüz daha etkisini 
ıürdürüyordu. 

Bugün ise Sovyeııer Birli�i 'nde geliş· 
miş, olgun sosyalist toplum kurulmuş· 
tur. Büyük, ilkesel deAişimler toplumsal 
yaşamın tüm yönlerini kapsamıştır." 

Raporda Sovyet toplumunda son 
kırk yıl içinde meydaoa gelen de�şim· 
ler şöyle özetlendi : Ekonomide sosyalist 
mülkiyetin tamamen egemen duruma ge
çişi; ülke nüfusunun üçte ikisine ulaşan 
işçi $Imtırun teknik bilgisinin ve politik 
olgunlu�unun yükselnıesi;aıtık tümü kol· 
hozlarda do�up büyümüş köylülerin psi· 
kolojisinin sosyalist temel üzerinde bi
çimlenmesi; halkın kültür düzeyinin yük. 
selmesine ve bilimin sırufslZ toplumun 
kuruluşunda cynadıgı rolün artmasına 
b�1ı olarak aydınlann öneminin yüksel· 
mesi; Sovyet toplumunu oluşturan ulus.
lann eşitü�inin hukuksal olduAu kadar 
gerçek bir olgu haline gelmesi ve bütün 
Cumhuriyetler ekonomilerinin tek bir 
ekonomi kompleksinin aynımu parçası 
haline gelmesi vb. 

ORTAK PAYDA 

Bütün bu gelişmelerin dayandıeı "or
tak payda" ise şöyle belirtiliyor: 

"Işçi sınıfı, kolhoz köylüleri ve halk 
aydınlan arasındaki bozulmaz birlik da· 
ha da �Iamlaştı. Belli başlı toplumsal 
gruplar arasındakı farklar yavaş yavaş 
ortadan kaldırdıyor. Olkemizin tüm ulu.· 
lan ve halk topluluklan bizzat yaşamın 
akışı ile birbirlerine daha çok yakmlaşı
yoriar. Yeni tarihsel bir Insan toplulu�u, 
Sovyet halkı oluştu. 

"Proletarya diktatörlü�ü olarak orta· 
ya çıkan devleıımi .. gelişmiş sosyaliz
min kuruluşu ve tüm halk katmanlanrun 
işçi sınıfının ideolojik-politlk tutumuna 
geçirilmesi ile bütün halkın devleıı hali. 
ne dönüştü. 

-

"Ülke yaşamındaki rolü bütün bu Sj
reçleri, Ekim Devrimi'nden günümüze 
dek toplumumuzun yön verici, örgütle
yici ve harekete geçifici gücü olan Ko
münist Partisi yönetti ve şimdi de yöne
tiyor. Şimdi Parti 'nin çözümlemesi gere
ken sorunlar daha karmaştk ve çeşitli 
hale geldi. Parti 'nin rolü, daha büyük so· 
rumluluklar gerektirecek bir dunım aldı. 
Parti'nin ülkerun iç yaşantısına ve dış 
politikaya yaptıeı yön1endirici etkisinin 
boyuııan genişledi." 

SOVYET TARIHINiN 
ANAYASA DENEYiMi 

Sovyetler Birli�i'nin uluslararası ko
numunun güçlenmeSine ve dünyadaki 
güçler dengesinin tamamen deeişmesine 
deeinilen Rapor'da yeni Anayasa tasla
emın daha önceki Anayasalarla ilişkisine 
de şöyle de�iniliyor: 

"Bugtinkü taslakta daha V 1.Lenin ta· 
rafından saptanmış olan sosyalist Ana
yasa tipinin karakteristik özellikleri ko
TUndu ve geliştiriidi. 

"V.ı.Lerun ve Bolşevik Partisi Anaya
sa'run yalnızca hukuksal bir eylem degil, 
aynı zamanda en önemli siyasal belgeler
den biri oldu�u noktasından hareket et
mişti. Parti, Anayasa'yı, devrimin kaza
rumlarının saelama baklarunası ve bu
nunla birlikte sosyalist kuruluşun başlıca 
görevlerinin ve amaçlannın ilanı olarak 
.rle almıştır. 

"Ekim Devrimi 'nin kazanımlanru pe
kiştiren ve proletarya diktatörlü�ü ola
rak do�an Sovyet devletinin sınıfsal özü
nü belirleyen 1918 ı8nhli ilk Rusya Sos· 
yalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti 
Anayasası böyle idi. 

"Sosyalist birlik devletinin kuruluş il
kelerini belirleyen 1914 tarihli SSCB 
Anayasası da böyle idi. 

"1936 Anayasası ise SSCB'deld s",,· 
yal.ist toplum ilişkilerinin zaferini yasal 
olarak �lama b�ladl ve bütün egemen· 
lik ve yönetim organlan sistemini, aynca 
seçim düzenini buna uygun hale getirdi. 
Toplumsal gelişimin o zamanki Anaya
sal çerçeveleri zaman tarafından sınandı. 

"Yeni düzenimizin özüne ve gelişimi
mizin karakterine uygun olduklan için, 
bugün yürürlükte olan Anayasa'nın ilke
sel birçok maddesi yeni taslakta aynen 
yer alıyor. 

"Böylece yeni Anayasa tasl�ı bır 
yandan Sovyet tarihinin tüm Anayasal 
deneyimini genelleştirlyor, bir yandan 
da çaA"ımıZln gereklerini karşılayan yeni 
bir içerikle bu deneyimi zenginleşti ri
yor." 

Raporda yeni Anayasa taslakmm ha
zırlanmasında di�er .sosyalist ülkelerin 
Anayasaı gelişim deneylerinden de ya
rarlanılıjı�ı belirtiliyor. 1970'1i yıllarda 
Bulgaristan, Alman Demokratik Cumhu· 
riyeti ve Küba gibi bazı s06ya1ist ülkeler
de yeni Anayasalann kabul edlldl� ha· 
tırlatılarak, bu Anayasalarda Sovyetler 
Birliei için önemli olan bir dizi madde
nin varoldu�u belirtiliyor. 

Raporda Parti'nin Sovyet toplumun
daki rolü üzerinde de şöyle deniyor: 

"Taslakta Komünist Partig 'nin yöne
tici ve yön verici rolüne aynntılı bir ka
rakteristik verildieini, Parti'mizin, Sov
yet toplumundaki ve devletindeki ger
çek yerinin açıkça yansıtıJdlRını önce
likle belirtmek gereidr. 1936 Anayasası' 
ndan rarklı olarak yeni Anayasa tasla
Rında bu konuya özel bir bölüm haıinde 
daha geniş yer verilmektedir." 

BREJNEV'IN YENI SOVYET ANAYASASı TASLAGIYLA ILGILI 
RAPORUNDA ŞöYLE DENIYOR: "DEMOKRASI ANLAYıŞıNıN VE iN· 
SAN HAKLARININ BURJUVA VE REVIZYONIST P ROPAGANDA TARA· 
FINDAN TAHRIF EDILEN VE BAYAGILAŞTIRILAN YORUMA KARŞI, 
SOSYALiST TOPLUMDA YAŞAYAN YURTTAŞLARıN HAKLARININ 
VE YüKüMLüLüKLERiNIN EN TAM VE GERÇEK KOMPLEKSINI oR· 
TAYA SERiYORUZ. KOMüNIST PARTIsi 'NIN YÖNETIMi ALTINDAKı 
işçI SıNıFı EGEMENllGi SAYESiNDE ELDE EDiLMI ş OLAN EMEKÇi. 
LERiN GERÇEKTEN ÇOK ON EMLI KAZANıMLARıNı TARIH TERA· 
zIslNIN KEFELERiNE KOYUYORUZ." 

Anayasa Komisyonu 'nun Rapor'unda 
genel olarak taslatın içerdigi ana yöneli
min, "sosyalist demokrasinin genişletil
mesi ve derinleştirilmesi" olduA:u belirti
liyor. 

ANAYASANıN ULUSLARARASI 
ETKISI 

Yeni Sovyet Anayasasının uluslarara
sı bir öneme de sahip olduA:u belirtilerek 
şöyle deniyor: 

"Bu Anayasanın yaşama geçirilişi, 
yurdumuzun sınırlanrıın çok ötesinde 
uzun süreli derin etkilerde bulunacaktır. 

"Yeni Anayasamız sosyalist bir devle
tin sosyalist demokrasiyi giderek daha 
saglam ve derin biçimde kökleştirerek 
nasıl geliştiA"ini, bu sosyalist demokrasi· 
nin nasıl bir şey oldueunu ve özünü tüm 
dünyaya açıkça gösterecektir. Anayasa
mız gerçekte yalruzca bir avuç kapitalist
ler sınıfı tarafından yönetilen burjuva ül· 
kelerinin bilmedikleri, devlet ve toplum 
işlerinin yönetimine geniş halk iştiraki
ne ilişkin biçimleri ve büyük ölçekleri 
gösterecektir. 

"Yeni Anayasamızı okurken insanlar 
sosyalist toplumun yurttaşlannın hak ve 
özgürlüklerinin ne kadar gE'niş ve çeşiUi" 
oldueunu daha açık olarak görebilecek
ler. Dünya, bu Anayasanın maddelerinde 
bütün bir halkın, onun istisnasız tüm sı
nır ve gruplannın refattırun ve kültürü
nün ıfuekli olarak artırılmasını amaç edi
nen ve bu amaca ulaşmak için gayretle 
çalışan bir devleti görecektir. 

"Nihayet yeni Anayasamız zafer ka
zanan sosyalizmin ilk devletinin "banş" 
sözcüeünü, kendi halkının ve dünyadakı 
tüm öteki halklann çtk:arlanna uygun 
düşen dış politikasırun en yüce amacı 
olarllk san�ına ebedlyen yazdı�ını bü· 
tün Inandıncı1lllyla gösterecektir. 

"Sovyeııer Blrll�l'nin yeni Anayasası 

kuşkusuz dünya sosyalizminin ortak de
neyim dagarclA;lnı zenginleştirecektir. 

"Zafer kazanan sosyaliZmin bu Ana
yasada toplu olarak yansıyan kazanımla
rı yakın geçmişte sosyalist gelişim yolu
nu seçmiş olan ülkelerin halklan için 
esinlendirici bir örnek olacaktır. 

" Bunlar kapit.alist. ülkelerdeki emekçi 
kitlelerine, haklan ve kapitalist sömürü 
boyunduruRundan kurtulma uA:nında 
yaptıklan rriicadelede güven telkin et. 
mektedir. 

"Demokrasi anJayışının ve insan hak
larının burjuva ve revizyonist propagan
da tarafından tahrif edilen ve bay�ılaş· 
tınlan yorumuna karşı, sosyalist top
lumda yaşayan yurttaşlann haklannın 
ve yükümlülüklerinin en tam ve gerçek 
kompleksini ortaya seriyoruz. Komünist 
Partisi 'nin yönetimi altındaki işçi sırufı 
egemenliti sayesinde elde edilmiş olan 
emekçilerin gerçekten çok önemli kaza
nımlarını tarih terazisinin kefelerine ko
yuyonız. " 

ÖNEMli B I R  AŞAMA 

Y eni Sovyet Anayasası tasla{:ı çeşitli 
örgüller ve kurumlar aracllıA"lyla Sovyet 
halkının tartışmasına ve eleştirilerioe 
açılacak. Raporda böyle bir tart.ışma ve 
eleştirinin büyük önemine deeiniliyor ve 
kitle haberleşme araçlarının bu süreçte
ki önemi belirtiliyor. 

Yeni Sovyet Anayasası taslaA"1 sosya
list toplum kuruluşunun deneylerinin 
özümlernnesi ve genelleştiritmesi ruteli
eindedir. Geniş bir tartışma kampanyası 
sonunda kabul edilecek Anayasa Sovyet 
toplumunun politik gelişmesinde önemli 
bir aşama olacaktır. Lık sosyalist devle
tin do�uşunun 60. yılında böyle bir aşa· 
manın da alınması sosyslizmin dünya öl
çüsündeki başarısının ve belirleyici etkl-
1;inin önemli bir kanıtıdır. 
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"YENI MWDilL PLANI" DÜŞLERI 
ŞIMDIDEN IFLAS EDIYOR 

Gelişmiş kapitalist ülkeler yöneticile
rinin birbirini izleyen zirve toplantılano
da yaratılan, ekonomik bunalımı aşma 
ve kapitalist dünya ekonomisini canlan
dırma umutlannın iflas edeceli son ayla
no ekonomik göstergeleriyle" apaçık Of
taya çıkıyor. Yaratdaa umutlar do�ıuI· 
tusunda daha hiç bir girişimde bulunul
madan bizzat olguJann bu umutlan ya
lanlaması kapitalist ülkeler yöneticilerini 
yeni arayışların peşine sürüklüyor. 

Kasım 1975'te Raınbouillet'de, Hazi· 
ran 1976'da Porto Riko'da ve son olarak 
Mayıs ayında Londra'da yapılan zirve 
toplantılannda yalıuz işsizlik mışıwn 
duıdunılması ve enflasyonun gemlenme
si ele alırunamış, bundan da önemlisi ka
pitalist dünyadaki genel ekonomik, to� 
lumsal ye politik istikrarsızlık: birinci 
gündem madd'esini oluşturmuştu. Istik· 
rar hedefine ulaşılabilmesi için "dünya 
çapında girişimler"de bulunulması orta· 
ya atılmıŞ, bu da Batı basınında "yeni 
Marşal planı" olarak isimlendirilmişti. 
Yeni MarşaI planımn başlıca hedefieri 
arasında kapitalist dünya ekonomisinde
ki yanşlamayı engelleyip camanma sat· 
lamak, ticaret ve ödemeler dengesizlikle
rini ortadan kaldırmak ve gelişmekte 
olan ülkelerle uzlaşma yollaom açmak. 
yer ·ahyoıdu. Bunun Için de Itici güç sa· 
yılan IILı1q1k Amerika, Federal Alman· 
ya ve Japon ekonomilerinin, di�er geliş· 
miş kapitalist ülkelere ihracat olanaklan· 
nı açacak biçimde bunalımı atlatmalan 
ptaruanıyoıdu. 

KARAMSAR BEKLEYIşLER 

Kapitali,t ülkelerle ilgili son verirer 
bu umutlann boşunalJ#lnı kamtlamakta· 
dır. önde gelen altı kapitalist ülkede şu 
anda sanayi üretim kapasitesinin sadece 
yüzde yetml,beşi kullanılmaktadır. Yali. 
nm onnlan ise yeniden hızlı bir düşüş 
eenlmi göstermektedir. Economist der· 
gisine göre bu yılın ikinci yansında Fe
deral A1manya'da özel yatınmlar 1975 
yılına göre hiç bir yerde yükselme gös· 
termeyecektir. Birleşik Amerika'da ise 
özel yattrunlann yüzde bir oranında düş
mesi beklenmektedir. Bu düşüş bıgilteno 
ve Fransa'da yüzde yirmi, ıtalya'da ve 
Japonya'da be yIlzde otuz düzeyinde 

gerçekleşecektir. Ydın başında gelişmiş 
kapitalist ülkelerde onbeş milyon işsiz 
bulunuyordu. Bu rakamın yılın sonunda 
17 milyona ulaşması beklenmektedir. 

Bu karamsar bekleyişler do�rudan 
do�ruya tekellerin izledi�i ekonomık 
politikarun sonucudur. Dev şirketler. ye
ni istihdam olanakları yaratacak biçim
de yeni üretim kapasitelerine yatınm 
yapmaya yanaşmamaktadırlar. Aksine, 
istihdam ettikleri işgücünü azaltmaya w 
fiyatları artırarak yüksek kilrlan garaotl 
etmeye devam etmektedirler. Birleşik 
Amerika'da yayınlanan Business Week 
deıgisi enflasyon ve durgunlu�un, "geri 
döndiirülmesinin oıaaan�tü derecede 
zor oldu�u ölçüde kökleşmiş" oldu� 
yorumunu yapmaktadır. En büyük yadl 
kapitalist ülkeden Ingiltere, Fransa ve 

. ıtalya, enflasyonun yeniden hJ.?lanm .... 
na neden olma korkusuyla elleri koUan 
b�1ı durumdadırlar. 

IHRACAT UFUKLARı UMUTSUZ 

Ennasyonla durgunlu� bir arada 
olması uluslararası ticarette de sarslOtı 
yaratmaktadır. Hiç bir ticaret sınırlama
sı konmayac�ı varsa1dırsa, kapitalist üi· 
keler arasındaki ticaretin bu yıl sadece 
yüzde 4-5 arasında bir artıŞ gösterece�i 
hesaplaomaktadır. Oysa, New York 
Times'ın da belirtti�i gibi, işsizli�in sü
rekli artışının dış ticarette koruyucu ted
birlerin alınmasına yol açması. bunun da 
kapitalist dünyada yeni bir gerilemeye 
neden olması beklenmektedir. 

öteki kapitalist ülkeler için ihracat 
olanaklan açmak üzere Federal Alman
ya ve Japonya'yı makinelerini yag-Iama
ya çaeıran Birleşik Amerika, Londra zir
vesinden daha bir ay önce kendi ekono
mik canlanma programında indirim yap_ 
ma karan almıştır. Bu tedbirler, .kapita
list ülkelerde lider ABD 'ye karşı besle
nen güvensizliA'i artmnaktadır. 

Kapitalist ülkeler yöneticileri yanya· 
na geldiklerinde iyiniyet açJdamalanıiı 
esirgememekte, ancak: uygulamaya sıra 
geldi�inde kendi aralanndaki çelişkile. 
rin savurucu etkisiyle daA'llmaktadırlar. 
Gelışmi, kapitalist ülkelerin yöneticileri 
ikinci dünya savaşından sonraki bütün 
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ENFLASYON VE IşsızLIK BIR ARADA 
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dönem boyunca uyguladıklan. sınıf mü
cadelesinin d�lşen koşullanna uyum 
göstenne politikasının başarısızlıeım 
kavramaktadırlar. 

DIŞ BORÇlANMA TlRMANIYOR 

Bu yüzden "soldan gelen tebdit"e 
karşı birleşme ça�rıIan artmaktadır. Baş· 
ka konularda oldu�u gibi bu ça�rdarda 
da politik koordinatörlii�ü ABD yap
maktadır. Nısan ayında Birleşik Ameri· 
ka, Federal Almanya, Ingiltere, Japonya 
ve Fransa Maliye Bakanlan'nın Versay' 
da yaptıklan gizli toplantıda .örne�n 
Fransa'mn ABD ile işbirlieine eskisin
den çok daha fazla yanaştı�ı ortaya çık· 
mıştır. Amerikan Ha.zine Bakam 
Blumeotal, Fransa'mn ekonomik zorluk
lan nedeniyle bir çeşit teslim olmamn 
söz konusu oldueunu açıklamıştır. FKP 
orgam l'Humanite de Fransız hükümeti· 
nin ABD egemenli�indeki "gizli ittifak" 
a katıldı�ııu belirtmektedir. Bu durum 
di�er kapitalist Avrupa ülkeleri için de 
de�işik ölçülerde geçerlidir. Bu ülkelerin 
dış borçlaomalannın sürekli olarak art 
ması onlan Birleşik Amerika 'ya hergün 
daba çok ba�ımlı hale getirmektedir. 
Fraosa'nın dış borçlan 1977 ydının ba· 
şında 22 milyar dolara ulaşmıştır. Ingil. 
tere'nin dış borçlan 40 milyar, İtalya' 
nınki ise 18.5 milyar dolar düzeyindedir. 
Kanada, lsveç, Norveç, Danimarka ve 
Avustralya da borçlular listesindedir. Ti· 
caret ve ödemeler dengesi açıklanıun bü
yümesi dış borçlanınayı sürekli olarak 
artırmaktadır. Geçtl�imlz yd OECD'ye 
üye ülkelerin cari işlemlerdeki toplam 
açı�ı 22,5 mılyar dolara ulaşmış, bu üi· 
kelerin özel bankalara olan borçlan ise 
rekor düzeye, 29'6 milyar dolara sıçra· 
mıştır. 

WAll STREET SAHNEDE 

Gelişmiş kapitalist ülkelerin dış borç
lannın rekoı: düzeye ulaştlA'1 günümüzde 
Birleşik Amerika da artık "zengın amca" 
rolünü oynayamamaktadır. Kapitalist 
para piyasası "yüzen" dolarla dolup t8ş� 
mış durumdadır. Uluslararası Para Fonu 
dııı açıklan nnanse edecek kaynak bula· 
maz duruma düşmüştür. 

Uluslararası Para Fonu 'nun bu buna
lımı nedeniyle uluslararası özel bankalar, 

özellikle Wall Street bankalan bikümet
lerin başlıca kreditörleri durumuna gel· 
mişlerdir. Dışanya verilen borçlardan 
alınan faizler Waii Stn.ot bankerlerinin 
toplam kôrlanmn yakllŞlk yana tut
maktadır. Bu kredilerin lıÜYiiIt bölümü 
ise üretime dea;ı, dış borçlan "",,ı1arna· 
ya yönelik hükümet bonolanna yalın!
mıştır. Ekonomik faaliyetin diişiilt dü
zeyde kaldJ#1 koşuııanıa büyük bank .. : 
lerin iflası ihtimali yalıuz Birle.ııt Ame
rika'nın d�i1, diler kapitalist iikelerlD 
de kredi piramidini yıkılmakla tehdit et· . 
mektedir. 

Wall Street bankerleri de ıilke gir
mekten kaçımnaktadırlar. Panısai, eko
nomik, politik ve hatta askeri ıaraııtileı 
beklemektedirler. Yeni MarşaI planımn 
önemli unsurlanndan biri, "yoksul ülke
lere yardım" babanesi mııııııla Wall 
Street'in karlanm garanti edecek bir fo. 
nun hızla kurulmasıdır. Böyle bir fonun 
Uluslararası Para Fonu çerçevesinde 
oluşturulması için en büyük umutlu 
petrol ihraç eden ülkelerde birikmi, do
ıarıara b�lanınaktadır. Uluslararası Para 
Fonu Genel Direktörü Johannes Witte
veen 'in, Londra zirvesinden sonra Orta
d�u ülkelerine yaptı�ı gm böylece an· 
lam kazanmaktadır. Birleşik Amerika 
yönetimi Uluslararası Para Fonu'na sa
dece ekonomik bir işlev yüklememiştir. 
Ayru zamanda borç veren ülkelere eko
nomik ve sosyal politikalann empoze 
edilmesi için de bu örgütü kullanmakta· 
dır. 

SOSYALIZM YOLU 

Birleşik Amerika ve onun en yakın 
müttefi�i Federal Almanya, dI�er geliş· 
miş kapitalist ülkeler karşısındaki göreli 
üstünlüklerini bu ülkeleri kendilerine po
litik bakımdan daha çok b�ımlı hale 
getirmek için kullanmaktadır. Tekelci 
sennaye dünyanın her yerinde işçi ve 
emekçi kitlelere karşı gerici ittifaklan 
oluşturmakta, bu ittifaklan pekiştirmek 
için bütün olanaklarını seferber etmekte
dir. Fakat bu ittlfaklann da kapitalizmin 
çelişkilerini çözmesi ya da yumuşatmaSl 

olanaksızdır. Kapitalizmin derinleşen 
bunalımının çözümü t.ekeııerin baskı ve 
tahakkümünden kurtulmuş bir toplu· 
mun, sosyalizmin yolunu göstennekte
dir. 

• 

• 



�NTtKOMÜNtZME DAYALı 
YANILTMALARA KARŞI 

1"1ESU,/, OUMAN 

Tekelci kapitalizmın tarih sethnt'sindl' ilk kez görünmeye ve bilim!ıel sos
yalizmin işçi, emekçi yıgınlar arasında yaygınlık kazımmaya başlamasıyıl' bir
likte, burjuva düşüncesinin ilerici niteLi�i  de yok olmaya başlıyor. BurjU\'3 dü· 
şüncesinin anti·komünizme dönüşmesi ise Ekim Devriminin gerçekleşmesi, 
sosyalist bir ülkenin, giderek bir dün)'"d sosyalist sisteminin orhıya çıkm3sı ile 
büyük bir hız kazanıyor. Emperyaüst·k3pilalist dünyanın resmi ideolojisi du· 
rumuna gelen anti·komünizm, bir yandan, bilimsel ve teknik gt!lişmelerden ya· 
rarla narak, bir yandan da bilim adamlarının, düşünürlerin, sanatçıların çalış
malann. kullanarak, çarpılarak ya da onlan bu yolda yönlendirerek daha yeni. 
daha etkili silahlar bulmaya çabalıyor. Anti·komünizmin. soguk savaşın hiZ· 
landırıldıgı dönemlerde olaeanüstü bir yoe-unluk kazanan, büyük ölçüdt> kaba· 
laşan, ama görece daha "olagan" koşullarda da etkisini sürdüren saldınsının 
başlıca iki yönü var: Birincisi, bilimsel sosyalizmin kuramına saldırmak, onu 
yıtınlara çarpıtarak sunmak, böylece bu kurarnın pratikte geçersizlieini gös
termeye çahşmak; ikiocİsi, sosyalist ülkeler hakkında yanlış bilgiler vennek, 
gerçek dışı olaylar, korkunç masallar uydurmak, bu yolla, yazılıp söylenirken 
güzel görünen bilimsel sosyalizmin, uygulamaya geçildieinde güzellieini yitir· 
dili, "uygulanamaz" oldu�u kamsını ya da hiç deeilse şüphesini yaratmak. 

Bunları yapmanın çeşitıi yollan denendi bugüne kadar. Türkiye'de ise 
daha çok en ilkel olanlan denendi. Ama, en gelişmişi "şapka asmak" biçimin· 
de formüle edilen bu yollann, bugün etkisini yitirdiei anlaşılıyor. Türkiye Işçi 
PartiliJer, anti·komünizm ticaretinin egemen oldugu seçim döneminde, işçi ve 
emekçi yıeınlar arasında yaptıklan çalışmalarda bunu gördWer. Artık Türki· 
ye'de anti·komünizm daha "Avrupai", daha çagdaş yöntemler iıJemek duru· 
munda. O yöntemlerin de, yukarıda belirtilen, iki ana çizgisi var. 

Yıgınlann içinde ajitasyon, propaganda çalışması yapan Partili militan· 
lar, her renkten siyasal akımın aracıhgıyla, iktidarda olmanın, kurulu düzenin 
silahlarından yararlanmanın sa�ladıeı olanaklarla on yıllardır sürdürülen, git· 
tikçe bir takım "incelikler"e ulaşan, yöntemleri çeşitlenen anti·komünizmin 
yarattılı sorunlarla karşılaşıyorlar. Bundan sonra da karşılaşacaklar. Bu so· 
runların üstesinden getmede, Partili olmanın, bilimsel sosyalist kuramı iyi ög· 
renmenin, ajitasyon·propaganda yeteneklerini geliştirmenin önemi çok büyük. 
Ama, bunlann yanı sıra, yıA:ınlar arasında çalışırken sınama·yanılma ile hare
ket etmekten kaçınmak zorunlu. KarşıJaşllacak sorunlan, yöneltilebilecek so· 
rulan önceden bilmek gerekli. Kendi hayatında c;ok az deneyi olanlann, hiç 
deneyi o'lmayanların, uzun ydlarım bu mücadeleye vermiş insanlar kadar de· 
neyli ve hazır olmaları gerekli. Işçi sınıfının bugün yüzydlarla anlatılan siyasaı 

tlZ1Z NES1N VE y tiŞtiR KEMtlL: , 

eylemi bunu mümkün kılıyor. 
Sosyalizm karşısındaki resmi ideoloji durumundaki anti.komünizm ulus

lararası bir nitelik taşıyor. Böyle bir ideolojik koşullandırma altındw insanla. 
rın, sosya1izm konusundalU kuşkulan, çekingenlikleri, sorulan da ülkeden üı· 
keye büyük benzerlikler gösteriyor. 8u yüzden, Novosti Press Ajan�'nın hazır. 
ladı�ı, Güncel Yayınlar'ın geçtilimiz günlerde ikinci Türkçe basırrum yayımla
dıe, Sorulur ue Ceuoplarla Komunizm Nedir başlıklı kitap, ülkemiz için de son 
derece yararlı ve kullanışlı. (Türkçesi: Info·Türk Ajansı, Istanbul, Güncel Ya
yınlar, 1977, 155 say(a, l 5 1i .. ı 

Ilk Türkçe basımı 1975 yılında Brüksel'de yapılan kitabın ikinci bası. 
mına, Vadim Zagladin'in YURUYUŞ'ün 4 Mayas 1976 tarihli sayısında ya. 
yımlanan " YeDi Zaferlerin Güvencesi Enternasyonalizmdir" başlıklı yazısıyle 
Brejnev'in SBKP jirmibeşinci kongresine sundueu .raporun proleter entemas
yonalizmiyle ilgili bölümleri de eklenmiş. 

Kitabın esasını oluşturan yüz sayfalık ilk bölüm, dünyanın çeşitli ülkele
rinde yaşayan insanlann gönderdikleri mektuplardan derlenmiş sorulan ve on
lara verilen cevaplan bir araya getiriyor. Bunlar, şu ya da bu ölçüde, sözünü 
ettilimiz anti·komünist koşull�ndınnanın etkig albnda olan insanlar. Sorular 
da bizim hemen her gün karşılaştlA:ımız sorular. Birkaç örnek vennek gerekir. 
se, şöyle: "Sosyalizm ile komünizm arasında ne (ark vardır?", "Komünizmde 
özel mülkiyet olacak mı? Kişisel 'mal·mülk' ne olacak?", "Sovyetler Birlili'n· 
de yeni bir sınıf mevcut mudur?", "Sovyetler Birliefnde niçin tek parti var?" 
"Komünistler niçin proletarya diktatörlüA:ü isterler? Proletarya diktatörlülü 
nedir?", " Komünizm yapısı gereA:i saldırgan mıdır?", "Komünist bir toplumun 
kendi moral anlayışı olacak mıdır?", "Aile kalacak mıdır?", "Suç kalacak mı· 
dır?" , "Din özgiirlüeü olacak mıdır?", "Komünist düşüncelerin gelişmesine en 
uygun ortamı sefalet ve güçlükler mi yaratır?", "Yeni bir toplum biçimine ge. 
çiş mutlaka kanlı mı olur?" 

K i\apta bunlara benzer otuz soru var. Sorular mektuplarda yazdı oldu· 
lu biçimde. hiç deeiştirilmeden alınmış. Cevaplarda ise bilimsel sosyalist öı· 
reliye dayanıldıgı gibi sosyalist ülkelerin ve özellikle Sovyetler Birlili'nin de
neylerinden de yararlandmış. Bu ktsa. özlü, kolay anlaşdır açıklamalar, kolflÜ. 
nizm düşmanlılı tüccarlannın söylediklerinin dışındaki sözlere de kulak ver· 
rnek isteyen bütün okuyucular için son derece yararlı. Ama onlann ötesinde, 
bu sorularla verilen cevaplar üzerinde düşünmek, bu cevaplan daha etkili, daha 
eksiksiz, daha iyi anlaşılır biçimde geliştirmek isteyenler. bu işi bir görev ola. 
rak üstlenmek zorunda olanlar için de mutlak.a okunması. okunduktan sonra 
da el altında bulundurulması gereken bir kitap bu. 

BlJLGARİSTAN'DA ÇOK SE.l'İLEN 
TüRK YAZARLARı 

7 Haziran'da Bulgaristan Halk Cl.ım· 
huriyeti başkenti Sofya'da ulus1anrasl 
yazarlar toplantısı çalışmalarına başla. 
dı. � Yazarların Sofya karşılaşmasının 

yaptlacaA"nu bildiren "Banş gezegenimi. 
zin ümididir" başlıklı çavının altında, 
en başta dünya çapında ünlü Türk güldü· 
TÜ yazan Aziz Nesin'in imzası bulunu. 

günümüzde 
tekelci kapitalizm 

• 
sscb bilimler akademisi 

• 
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yor. ça�ırun altındaki imzalar arasında 
alfabetik sll3yla başka sevilen yazarlar 
yer alıyor. ımzalar büyük Türk yazan 
Yaşar Kemal'in iSmi ile biliyor. 

Bulgaristan okurlan ilerici çaRdaş 
Türk edebiyatına büyük bir ilgi gösterir· 
ler. Çeşitli yayınevleri bu ilgiyi karşıla· 
mak için son yıllarda Türk yazarlanrun 
50'den fazla yapıtını yayınlamışlardır. 
Aziz Nesin ve Yaşar Kemal Bulgaristan' 
da yapıtlan en çok basılan ve sevilen 
Türk yazarları arasında bulunUNktadır· 
lar. Birçok romanlan, hikayeleri hem 
Bulgarca, hem deTlirkçe yayınlanmıştır. 

Bulgaristan okur&an Aziz Nesin'i çok· 
tan beri tamrlar. Yazann "Narodna MJa· 
dej" (Halk Gençlili) gazetesinin uluslar· 
arası güldürü ödülü "Altın Kirpi"yi ka· 
unmasından sonra ona ilgi daha da art· 
mıştır. Bulgar güldürü basını , # hele de 
"Stırşel" gazetesi büyük yazarın fevkala
de güzel yapıtlarına sayfalannı açmıştır . 
Yayınevleri onun daha önemli yapıtları· 
nı ayrı ciltler halinde çıkarmaya başla. 
mışlardır. Kısa bir sUrede "Zübük", iki 
"Sec;i1miş Hikayeler" qerlemesi, "F\ıt· 
bol Kıralı" yayımlanmıştır. Aziz Nesin' 
In başka hikayelerine "Türk Hikayeteri" 
antolojisincle, "Ilahlann Mahkemesi" 
derlemesinde de yer verilmiştir. Yazann 
birçok yapıtları Bulgaristan'da Türkçf 
yayımlanmıştır. "ZUbük", "Orkestra 

Adam" bunlar arasındadır. 
Aziz Nesin Bulgaristan'da bu yıl ku

rulan uluslararası gWdürü ödülü "Hıbr 
Petır"ı kazanan ilk yazardır. Bu ödül 
kendisine Mayıs'ta Gabrovo kentinde 
yapılan uluslararası güldürü ve hiciv festi. 
valinde verilmiştir. En büyük Bulgu ,a· 
zeteleri bu haberi aynntdı biçimde ver. 
mişlerd.ir. Aziz Nesin'in hayranlan bu 
haberi büyük bir sevinçle karşılamış)ar
dır. 

Yaşar Kemal de Bulgaristan'da çok 
popülerdir. "Ince Memed" Bulgaristan' 
da iyi bilinir ve takdir edilir. "Tenete" 
adlı uzun hikayesi çoktan' Bulgarca'ya 
çevrilmiştir.Yaşar Kemal Bulgaristan'da 
Türk edebiyatı hakkında çıkanlan tüm 
antolojilerde, derlemelerde baş yerler· 
den birini almaktadır. "Halk Elitimi" 
adındaki yayınevi yazann "Ince MemPd" 
" Orta Direk", "Teneke" yapıtlarıru 
Türkçe basmıştır. Bulgar Yazarlar Birtili 
organı "Edebiyat Cephesi" gazetesi ge
çerde Yaşar Kemal'in "Akça.sazın ARa· 
ları"ndan geniş bir parça venniştir. 

Bulgar Kültürel kamuoyu bu iki ünlü 
TWk yazannın yeni yapıtlannı merakla 
beklemekte, yanıtıcı çalışmalannda ken· 
dilerine daha büyük başarılır dilemekte· 
diı. 

"SOF'YA PRES" AJANSı 
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ENGELLER, KİTLELERLE 
DilHil SilGLilM BilGLilR 

KURilRilK ilşILileilKTIR 
TÜRKIYE I şç i  PARTisi MERKEZ YÖNETiM KURULU 5 HAZi

RAN SEçiMLERINi IZLEYEN GÜNLERDE TOPLANARAK, SEçiMLERi 
VE DIGER SORUNLARI GÖRÜŞTÜ. TÜRKiYE işçi PARTisi MERKEZ 
YöNETIM KURULU TOPLANTıSıNDAN SONRA BiR BiLDIRI YAYıN
LANDı' B U  BiLDiRiYi OKURLARIMIZA AYNEN SUNUYORUZ: 

"Seçim sonuçları işçi sınıfımızı ve 
emekçi halkımız, ıor günlerin, önemli 
görevlerin beklediğini ortaya koymuştur. 
Demokratlar, yurtseverler, sosyalistler 
yeni ve çetin sınavlarla karşı karşıyadır
lar. Bu durum tüm demokratik güçlerin 
en geniş birlik ve dayanışma içinde mü· 
cadele etmeleri zorunluluğunu; tutarlı, 
ısrarlı ve kitlelerin örgütlü gücüne daya
nan bir mücadelenin taşıdığı önemi bir 
kez daha vlSgulamaktadır. 

SEÇIM ÖNCESI Y ARATILAN 
HAVA, DEMOKRASI 

MÜCADELESININ UZUN 
VADELI GEREKLERININ 

GÖZDEN KAÇMASINA NEDEN 
OLMUŞTUR 

"Seçim sonuçlan kesin bir kuruplaş
mayı ifade etmektedir. Bir yanda, geniş 
halk kitleleri, gerici güçlerin faşizan tır
manışını durdurup geriletebilmek için 
Milliyetçi Cephe'yi iktidardan uzaklaş
tırmayı hedef almış, oylarını CHP'de 
toplamayı tercih etmiştir. Seçim önce
sinde çok yanıt etkilerle yaratılan son 
derece gergin hava, kısa vadede bir ferah· 
lamanın sağlanması özlemini ön plana 
çlkardığından, demokrasi mücadelesiriin 
uzun vadeli gereklerinin gözlerden kaç
masına neden olmuştur. Seçim tartışma
lan, halk kittelerinin karşı karşıya bu
lundukları acil sosyal ve ekonomik so
runlardan büyük ölçüde uzaklaşılarak 
yirütülmüştür. Milliyetçi Cephe'ye karşı 
mücadele tek bir partinin politik kapasi
tesiyle sınırlanmak istenmiştir. Bütün bu 
ve benzeri faktörler faşizme karşı veri
len oyların ulaşabileceği en yüksek ağır
l ığa erişmesini engellemiştir. Yine de, 
CHP'yi destekleyen seçmenlerin artma
sı, kitlelerin demokratik özlemlerinin 
ağır bastığının bir göstergesi olma yanıy· 
la, olumlu bir gelişmeyi ortaya koymak
tadır. 

MC'NIN PROPAGANDA VE 
YANILTMACALARI HALA 

BÜYüK SEÇMEN KITLELERINI 
YÖNLENDlREBILMEKTEDIR 

"Diğer yandan seçmenlerin önemli 
bir bölümünün, görülmemiş pahalılığa, 
işsizliğe, yoksulluğa, faşist saldırı ye to
röre rağmen oylannı kendi gerçek çıkar
lanna taban tabana zıt bir yönde kullan
maya devam ettikleri anlaşılmaktadır. 
Emperyalizmin ve büyük sermayenin ke
sin desteğinden yararlanan, devlet ola
naklarını sonuna kadar kullanan ve ikti
dar olarak seçime gitmenin bütün avan-

tajlarını değerlendiren Milliyetçi Cephe' 
nin propaganda, yanııtma ve şartlandır. 
malar) hala 7 milyon seçmeni yönlendi
rebiimektedir. Son iki yılın baş sorumlu
ları AP ve MHP, seçimlerden oy oranla
nnı yükselterek çıkmışlardır. Ancak bu 
partilerin seçmenlerden sağladıkları des
teğin kaynaklannı anti-komünist slogan
larının yankı bulmasından çok, sözde 
"sosyal adaletçi, kalkınmacı, eşitlikçi" 
görünümlerinin aldatıcılığında aramak 
gerekmektedir. AP ve MHP başta olmak 
üzere, CHP d�şındaki partiler de "yeni 
bir Türkiye" vaadi ile oy toplamışlardır. 
Örneğin MHP'nin kimi mitinglerini "Bü
yük Sennayenin Tahakkümüne Son" ve 
"Anarşinin Kaynağı Tekelci Sermaye
dir" gibi sloganlar," süslemesi son derece 
anlamlıdır. Sennayenin en azgın, emper
yalizmle en sıkı işbirliği içindeki güçleri 
bile, sennaye düzenini açıktan açığa sai 
vunamaz duruma gelmişlerdir. 

BILIMSEL SOSYALIST 
HAREKET ETRAFıNDA 

OLUŞTURULAN ÇEMBER, 
SEÇIM ÇAlıŞMALARıNıN 

OY A DÖNÜŞMESINI 
ENGELLEMIŞTIR 

"Bugün kutuplaşan güçler arasında 
aşağı yukarı bir dengelenme vardır. De
mokrasi düşmanı kanadın çifte başver
me eğilimi göstergesi, MHP'nin kitle ta
banını genişletmesi, işçi ye emekçilerin 
karşısındaki tehlikenin azalmadığının, 
üstelik yeni boyutlar kazandığının işare
tidir. MHP, bu seçimlerle emperyalizmin 
ve büyük sennayenin -dolayısıyla da AP' 
nin- vurucu, saldırgan gücü olma işlevini 
daha açık ve zorba biçimler altında yü
rütebilmesine imkan verecek bir mesafe 
almıştır. Bu faşist örgütü etkisizleştir· 
mek, saldırılan", göğüsleyip ezmek, ar
kasındaki gerçek güçleri işçi ve emekçi 
kitlelere bu partiyi destekleyenler de da
hil anlatmak demokrasi mücadelesinin 
daha da büyük önem kazanan bir görevi 
haline gelmiştir. 

"Partimiz, Türkiye işçi Partisi, bu se
çimlerdeki hedeflerinden Lirinde başarı
ya ulaşamamıştır. MC yönetiminin ya
rattığı toplumsal panik, geniş yığınların, 
sosyalizm doğrultusunda tutarlı, kararlı 
bağımsızlık ve demokrasi kavgası safında 
oylarıyla yer almalarını bugün için en
gelıemiştir. Yaratılan korku ve bugün
den yarına kurtuluş havasının yaygınlığı 
bilimsel sosyalist hareket etrafında oluş
turulan çemberi kısa sürede yıkmanın 
güçlüğü Partimizin kitlelerde sahip oldu
ğu destelin ve seçim çalışmalarının oya 
dönüşmesini önlemiştir. 

TIP, HERŞEYE RACMEN 
SEÇIMLERDEN ARTAN BIR 

KARARlılıK VE GÜÇLE 
ÇIKMIŞT!R 

"Türkiye işçi Partisi seçimlerdeki 
öteki hedefine ise büyük bir başarı ile 
ulaşmıştır. 1977 seçimleri, Partimizee 
işçi sınıfının politik çizgisinin, bilimsel 
sosyalizmin sesinin ve değerlendinnele
rinin tüm yurda duyurulduğu, kurtuluş 
yolunun gösterildiği, bu yöndeki örgüt
lenmenin hızlandırıldığı bir araç olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca Parti kadrolan kit
leler içine çok daha yaygın olarak gir
miş, yoğun bir çalışma göstererek son 
derece önemli deneyler kazanmışlardır. 
Tilkiye Işçi Partisi, 1977 Haziran seçim
lerinde işçi sınıfımız ve emekçi halkımı
za karşı' görev ve sorumluluklarını bilinç 
ve inançla yerine getinniş buloomakta
dır. 

"Türkiye Işçi Partisi, çalışmalarının 
sonuçları oylara gereği gibi yansımamış 
olmasına rağmen, seçimlerden güçlene
rek, daha ileri görevlere doğru artan bir 
kararlılıkla ve güçle ç ıkmışbr. Tirkiye 
Işçi Partisi ve tüm Tilkiye Işçi Partili
ler. seçim sonuçları bclli olduğu andan 
başlayarak, kitlelerin mücadelesini 
parlamento içinde verilecek sosyalist mü
cadele ile birleştirememenin eksikliğini, 
örgütünü daha geliştirip güçlendirerek, 
kitlelerle daha sağlam bağlar kurarak aş
manın mutlaka başarıya ulaşacak çalış
ması içindedir. 

TIP YENI HÜKÜMETIN CHP 
TARAFlNDAN KURULMASıNı 
BIR ZORUNLULUK OLARAK 

GÖRMEKTEDIR 
"Türkiye Işçi Partisi, işçi sınıfı hare

ketinin politik bağımsızlığının savunu
cusu ve bu bağımsızlığın gereklerini ye
rine getiren parti olarak, mUcadelesini 
artan bir inanç ve kararlılıkla ylrUtmeye 
devam ederken S Haziran seçim sonuç
Iannın bir kez daha ortaya koyduğu gö
revlerin de bilincindedir. 

"ıçınde yaşadığımız koşullar faşizme 
ve emperyalizme karşı tüm gilçlerin da· 
yanışma ve birliğinin en üst düzeye Çı-

kvtılmasını S ..... tlren k",ullardır. Par
timizin i. Büyük Kongresinde bu konuda 
alınan karartar artan bir anlam kaum1l," 
tır. Emperyalizmin ve büyük burjuvui
nin, seçim sonuçlarının yol açtığı twus 
dengeyi işçi sınıfımıu ve emekçi yıiı� 
lara karşı kullanmalannın önlenmesi de
mokratik toplumsal muh�efetin örgüt. 
lendiril ip güçlendirilmesinden geçmek� 
dir. 

"Işçi ve emekçi kitleler faşist bU<1 
ve terör ka;.şısında sinmeden. ıiderek ar
tan oranda oylanyla "faşizme hayırı" 
demişler, büyük sermayenin \ii: emperya
lizmin çıkmasına faşist yöntemlerle çö. 
züm aranmasma karşı koymuşlardır. 
Tilkiye Işçi Partisi, kidelerin bu bıvlf1ı
rı doğn.itusunda y .... i hükümetin CHP 
tarafından kurulmasını bir zorunluluk 
olarak görmektedir. Panimiıin işçi sım. 
ve halk kitlelerinin hoyot düzeyt.rini 
yükseltmek, demolmıtik hok .e Ö$
lükleri koruyup X.liJtirmek, devt.t bd
rolarından faşist unsurlan tasfiye etmek 
doğrultusund. yürütülecek I1Ücadeled. 
bugüne kadar olı1ığu Xibi Işçi sıntımı
zm sözcüsü olarak bu yolda yapılacak 
her girişimin ısrarlı takipçisi \ii: destekçi
si olacaktır. Demokratik kanadın sahip 
olduğu kitle .. 1 desıetin X .... iJI.til.bil
mesi ve bugünkü hassasdengenindemok
ratik kanat lehine değiştirilebilmesi, an
cak bu yöndeki girişimlerin başarl)'3 
ulaşmasına ve ileri adımlar atılmasına 
bağlıdır. Parti�iz geniş yııınıann umut 
kırıklılına uğratılması ve bu ortamın fa· 
şizm tertipleri için bir basaımk yapılma
sına yönelik oyun ve hareketlere karşı 
işçi sınıfımızı ve emekçi kitleleri uyar
ma ve örgütlemenin arta.n öneminin de 
bilincindedir .e bu bilinçı. ç.ı'Jmaı.nnl 
sürdürmeye kararlıdır. 

"Empery.lizm ve büyük burjuyu; 
hergün daha daralan bir alanda, yeni ye
ni oyunlarla varolan düı:e� *dlrme • 
I,JI içine girmiJI..-dir. Sömiiriidi xllçleri 
ıeril.tm • .e ıiderek _YO kaldırma 
I1Ücadelesinin öncUllllllnU yapan, IZLedi
ği politlk.yla, somut hedefl.riyl. öteki 
Ilerici, demokrat sÜçl.", örnek oI.n TIIr
kiy. i Jçi Partisi I1Ücadel.nin buaOnkU 
aJanıasında üzerin. dil$en povleri de 
başarmasını bilecektir. ': 
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