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Yerel xçiml�r �pıldı. Sonuç. ları belli oluyor Bu sonuçlar için soylen
mcsi �ekli olan çok it tk: 8u st:çim sonu çl a rı , 12 �n sonruı: dönemde ya

pılın rUm srçlmlcr içinde en deld'li bilpleri ... eriy'lt'_ Seçim kampJJ1y�ınd.ı 
)o't'lenenler ye iddj� edık:n1er ıçliılnd.n dıtAil, OfUyı çıkan ublo bilkımrnc:L1o 
bu .2 ç'imler bir doniIşiln bı.$lıntK' niltWini taŞıyor. SOltk urnJllartbn ser

çe'" umutliIR doAN, ıozde JoOrunl-ir<bn gerçek sorunlilnı doiru ISUııı. k;ır.ırlı 
ye i�nçlı bir yilrVylq;iJ simgeliyOf. Inançlı � UITIJtlu bir vürityfi1t çıkanlar. ta· 

rihin dönüşü olmıy;an Uerleyişi i çinde bratfılık ile yer ab.nl.n bu seçim so
"uçlMınehn çok dclr:rli sonuçlar çıla:n.c:aklar. Yollannın çok açık ve ilyd,n
lı oldujul"'l.l pece.kJff. Seçim Ionuçl�nJ'Hn olumlu 'ir olumSla yml;ırıl"Lô'l ba

� bir ıek obJmlu sonuro, bir ka d,ıh.ı, ç Il"arJcak Lar; Örgın. 

YORoYOŞ, _çimlenim onaki ıon .ayııındı, "stçim kJmpanyasl. ser· 
mıye .,.-ıiklinin ç�Hizli8:ini suıila:fi" bı�lıklf gyfDrW lUnları yudı: ''Ye· 
rel Kçiml�, ıonuçbırı iti�riyl: olmıliil: cb, sırçim ompJny'alilfl açlSiln�n ger
çd.:ten bir dörun noktası niıelilini kJandı. Seçim luımp�nyua Strma')ll"nin 
i i bUyUk. partisı oLı.n CH P ve AP içın bir döri.ışun ilk oncm6 iŞMttlcrini 1jcrdi. 
Böyle bi( do�un sıııdıkQn Çıbaık oylin ıçık bir mmp YUmlU! beklenmi
yar DiP AP, blttiin seçim kmlpm'fUl boyunCl. büyük keJltrerde topli.ntı 
ve mili ... chlzenlenektm ourıle k açı ndıi ili'. Daima küçUk yonderi seçtiler. Bu, 
her ilô p�inm yöneticilerinin, toplumdaki rabıı atışıru ındikln-ini ,österi. 
)or. Htr ıkı p;.ni de bu lı imla-df' yirlC blryuk aylar toplayacBJiiJrlnl biliyor· 
lor. Anru ı..",uı. k.ntkfclr kobya j'M.ııı.bile«k h.."eanın dııınıl. büyilk 
�tlerde C'\kj ha ... .ıyı bubm�x»t.b.rıIH ::anLImış gon1llUyorl .... Seçimi fC iki 
lW1 bb. her i�j pıninin geMI merke'Li buru bildiğini ımerdi. Yüzbinler ye-
rine binlere � onbinlere hitap eLm i urdh etti Scrm;ıymin iki bCryük partisi 
inlk ınal< kuçuk hey=nl>ı yuıubildiklorini.ru.m.y. �ı.dıl .... " S.çim �uçbrı, bunl..-ı dalrutıdı. AmiiJ soy1ellrnlerin eksik oldutunu cb gösterdi. 
SıI.fU bır deyiJlr, .eçımden bncı: yullmM seçimden $Onra �lfl ölçilde doğ· 
rutmdı. 5uilaı nıbaı .u,i lotçim andlAına da y&nwdı 

Bu �YUlln oru uyr.�UlIb. .ril,," .. gbfow YJr. Bir boli.ıml ,öyle: t-Wi· 
ruı .-çimh.i rı. Aulık 'v' iı Gonel M li» ıcçimicri onımdoCHP. AdıN·d. yuıclr 16. ogeli'd< yuıclr S; i (do yuıd. 2S; H.uy'dı yi<d<19.ln.r> 
bul'd.!. vuı.dr 49 annındoiil oy kıybeui. Bu iII. Huir,m seçirnla"j� IÖr� bu 
onnLwdı. dMıau oy ,Jdı. Bu yuı y'aLılın.en Ankln iI� ilgili kesin Jonuçl;u- � yıu.dd ... yoktu. Anru Ark.in'dı dı oy �.ybnti. �imdi bu oy k>yıplMl "."1 

.çıkb.nKU? Yerel 5f:çimlerde bUlmiiJ or.ıırırnm dlZtlık olmuıylil mı? SUIll ye
r;lecck 'nt�l..- o k dar çok ki. Bir. Ye�1 ttçimle.-de "-aıılnıa ounı genci tc· 
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çimIere gör� düşük ama, hiç birinde bu kadar düşük olmadı. Iki: Adanaı Koca· 

eli, Iı.mir, Hatay ve lsunbul'da Adllct Partisi de oy kaybediyor .lma kaybet
� orJ.nl Halk Partisi'nin k.a�·betme oranından dahi düşük. Oç: Bir muhalefet 
putisi, k�ndis:ini umut ilan eden bir parti, göriilmemiş ölçüde ıam y.apmış, ZU· 
lum yapmış bir iktidu panisindt=n <bha çok oy kilybediy<w. Dün: Halk Parti· 
si, bu seçimleri bir yerel seçim niteliğinden çıkMarak ve "rderandum" oldu
ğunu iddia ederek &coel seçim düzey;ne çıkarmaya Çol.lIŞII. B�ş: Muhalefet 
�ileri için, umut olduğunu ilan eden partiler için, olOlndan daha önemli 
olU'! mutlak sayıdır. Öyleyse? Buna sıra gelecek. 

Sıra şimdi başka yerde. CHP ile aynı kaynaknn su içen faşist Hareket 
PMtisi'ndc. Bunlltın yan yilllil gelmesi sadece aynı kayn�tln su içmeltri ile 
ilgili dqil. Sermiiyc basını ile sözüm ona ilerici basın seçim sonrasının Paur· 
ıui vt: Salı pjnlCl'ini CHP ve MHP 'nin OIk.aıarıçlan" ile ilgili yayınları ayırdı. 
Hurriyet liJr(lnden guetela- Çarşamba gilnünil soğan "e mercimek fiyallarının 
.ır(lş� ayırdı. Sözilm Ona ilerici basın ise Çarşambadan sonra istifalarfa uğ· 
ra$u. faşist Hareket Partisi ise seçim sorw.1Slnın ilk günlerinde elde ettiği yay. 
gın "k.uançIM·· ile idare eni. SOIYt1 da yeni baskınlar w ciroyeıler başladı. 
Aaba faşinltr. sermaye basını ile SÖzüm ona ilerici basının ilan ettiği seçim 
"zaferini" mi kuıladılar? Yoksaıcı ymilginin int:ikamını mı alm.ıyabaşladılar? 

Şimdi sıra burada. Şimdi sıra Aralık seçimlerinin en olumlu \'C en sevin· 
dirici yanında. Örneklcm olarık aynı kentJet a,lındığlO(b ortaya çıkan tablo 
şoyle: "Muzaffer" olalilk IÖsterilen f3.şist Hareket Partiii. Ad.lna'da ım.ak 
H»:ir.m seçimlerinde aldığı oyu ka-uyor. Hatiily'da oylarını yüz. de 2 on.hında 
.nırıyor. Kocadi'd. yilzdo 3S oy k.ybediyor. oy k>yb<tm. Or4ll1 I.unbul'd. 

yüzde 51'c ve ızmir'de ise yU:ide 58'e çıkıyor. Şu anda Ankara ile ilgili kesin 
rakam yok. Ama Anbr;a'dıı da Oy kaybediyor. Bu ILC biçim bir zafer? Tür· 
keş'in b<1�l.ilııll, E«'Wit'in tersine çevirerek 5ÜrdUtdlAU. Ecevit yızarlaıının büytık bir mıl.zerr� bulmuş gibi sarıldığı f.Jisı pMtlnin kimden oy b14ndığl 
tartı �i nerede? Bir: faıisı p.vtinin oy k.aıand181ndiln söz edebilmek \Le bu· 
nun byn.lrnı ;anyahHrnek için, Ilk önce. IftJtıak oı.a oyunu arUrm.tSı e�
,.k. IIcL Disiplinli olduAunu iddi> eclrn r.,in porti. Iıçil«in yoııun olduğu 
k..,ıı.,d< mutlole olaröık ay k>ybeımoy. b�ı.dı I"'. oy lOb>nml dı yiılrm..". b'ılamııı ... dt_k. Oç: F."" p>rtlrôn y.lnız,," ""rod ... k>ynokl;ondıgı çok 
iyi bili""n vurucu giic!l dlslpllnli. Yok ... yıiiınl.,. içind. k> .... h bir .. bonı yok. 
Dört: Söıümon<i ilericiler, ı.6ı.Omoru "ince" h�pl. Için ve yalnııg bu aç,.. 
cbn "iyi niyet" �bııeuk �ekçela-Ie, fı.şlst pMtinın u(erinden ı6ı ede
cek v.,d. rilodlAini yu.,l.,.. h.m dolTuIMI yum., olurı", .0 hem de de· 
m okrasi.,.e hizmet etmi gyıı .. br 

Bu "Çlmı.,cIr ıcnn.ye p>rtIl.,.1 ,erilodi. TIlmO bırden &<rilodi, Ilerleme 
&<rHan..". dönOııll. Bu .. çimi .... il.,I."",nln ,erll.m..". dilnÜlmesinin .çık 
bır ıl ...... Dldu. Bu .. çimdc CHP d •• AP dt ,«II«1i. Fokaı •• ı i  önemlisi. r •• 
�Jn HMeut PJrtJsi'�n ıerilemeı; oldu. Bu, demokrili müc�eıeıinde önemli 
bır "dım uyılrmlı. AncaJc bir �çlmln sonuçiNını çöılımlerken y,lnlZu gy,.. 
1.,.. bolemole yeım. •. Seçimin "Iirclli k.u ... ımlon .,,1 ....... için y.ıma, Hor 
.iy ... 1 olay ribi .-çimicr de .... vıl.,ın dltlrıd;o. ıeorik 'C ideolojik boyuıl .. LJ, 
,ıvar. Teorik"t ideoloiik uZMllmlul içeriyor Teorik yc ideuloiik luz..ınıml.ır 
h. fI.ı� P.ni"'nin .Imlt oldulu ",,.,çl.rın ,bı 1'''''''lnde yolunlatıyar, 



Diler serrmye partileri gibi Halk Partisi de, bu !eçimıerden, önemli sayılara 
ulaşan işçi ve emekçi seçmenini kaybetmiş olarak çıkıyor. Böyle bir sonuç, 
Halk Partisi'nin saia kayma ve giderek büyük sermaye indinde Adalet Partisi' 
nin yerini ilma politikism,", kendisini pek akıllı sayanlar dışında, geniş işçi 
ve emekçi yığınları tlrafından görülüp anlaşılmaya başlandılını vurguluyor. 

Ama iş bu kadar delil. Işçi' ve emekçi yığınlara bir ·'umut" ola",k 'u· 
nulan Halk Partisi'nden kopan işç i ve emekçiler, otomatik olarak ve kendili
jinden, işçi sımfının siyasal örgütüne oy vermiyor. Bu seçimler, işçi ve emek
çi yıiınların Tlir1c::iye Işçi Partisi'ne oy vermeden önce bir ara duraktol bekle
meyi tercih ettiklerini gösteriyor. Bunun nedenleri olmalı. Fakat nedenler ne 

, olursa olsun, önce saygı duyuımalı. Çünkü saygı duyma, mutlak yerine getiri
lecek JÖrevl.ri b.lirliyor. Yalnız, iş bur.w da kalm!yor. Türlciy. Iıçi Pani,i' 
nin güçlenmesi Ve giderek oy tabanını önceden kestirilebilecek bir taVilna doğ
ru genişletmesi, sanıldıj:ının aksjne. Halk Partisi'nin oYl4lırını 4Iılma anlamına 
ııelmiy .... • 

Birçok nedenle. Bir: lş.çi ve eı:ıekçi aylar, neden Halk Partisi'nin oYl4lırı 
oluyormuş? Diğer sermaye partilerinin oldulu gibi Halk Par1isi'nin tabanında
ki işçi ve emekçi ayların," asıl sahibi Türkiye işçi sınıfının siyasal örgütüdür. 

vla ve sanıyla Tür1c::iye Işçi Partisi'nindir. Belli tavana ulaşıncaya kadar 
bunları almaya çalışacak ve er veya geç alacak. Iki: Halk Partisi'nin dışında fa
şist Hareket Partisi de dahil diğer !ermaye partilerine oy veren işçi ve emekçt
ler var. Oç; Haziran seçimleri ile Aralık Seçimlerinin karşılaştırmasının da gös. 
t ... digi gibi allı ay önce Halk Parti ,i 'ne oy vermiş olan çok b üyük sayıda işçi 
"" .mekçi bu seçimde CHP için oy .. rmedi. Dört: Çok büyük sayıdaki bu işçi 
ve emekçi yılınını H4Iılk Partisi'nin malı saymak mülkiyet kavramını burjuval4lı
rıı diqündüAün� ... daha ciddiy. almak, demek. B.ş: Içine girdili süreç içind. 
Halk Partisi�nin bu iıçi ve emekçi ylAınınl tekrar kazanabilecetini düşünmek 
için, çok derin bir melankoli ve CHP hummasıRi tutulmuş olmak gerek. 

Dahası da var. Bir bölümü, ş.u "beş parti" edebiyatı ve bu edebiyatol sı
lınarak, Bdıiu Boran'ın deyişi ile, timsah gözyaşları dökenlette ilgili. Bir: 
"Beş parti" sayılandan ikisi seçimlere girme zahmetine bile katlanamacı •. Ye
rel seçimlere girmek için on beş ilde örgütlü olmak gerekmiyor. Bir tabel4lı ye
ter. Bir de amblem olması gerek. Bu ikisi Yüksek Seçim Kurulu'na amblemle
rini bildiremedikleri için seçime katılamadı. Ama kimin oldulu bilinen Ulusal 
�ınlar Partisi, bu işi yaptı ve r.ıdy�n konuştu. Böylece "beş parti" üçe 
indi. Iki: Ama tim .... gözyaşı dÖk.nler, daha f;ula üzuım.k için olsa g ... ek, 
şimdiye kadar ayrı bir kategoride saydıkları Tirmsi'nin partisini de kawak 
üçü yeniden dört yaptılar. Oç: Radyo konuşmaları ilr. Feyzioilu'nu aralma
yan bir "sol" parti, maoculuiun oy gücünü kanıtladı. Maocuların lutfu ile de 
yaşama şan" Olmadığını kanıtladı. Dört: Bir diler "sol" parti, birkoç yörede
ki çalışkan unsurlarınlr1 çab4lılarının dışında, Tür1c::iye Işçi Partisi'nin gelişmesi
ni durdumayı en büyük ilerleme gyantarla sosyalist hareketi daAınık göster
meyi en büyük işlev kabul edenlerin oylarını aldı. Bunların gücünü gösterdi. 
BOl: Y .... I .. çiml.r, "beş pani" .debiyatına öldürucü bir darbe indirdi. Tim· 
sah gözyaşları dökenı ... in bundan sorn işı ... i güçleşecek. Altı: Yine d. ola· 
noklar V>/. Ankara'da "Demok"'t Parti" ı.belası taşıyan bir bina v.,. Büyük 
bir ubela var. Içinde insanıM sürekli katıt oynuyor. Bu partiyi Demirel'in oy
nadı!ı biliniyor. Başkaları çikıp dı "Demokgt Parti" 4Iıdını almasınlar diye. 
Oç parti, dört parti, beş parti OYUL1 oynamak isteyenler de bu yolu deneyebi
lirler. Sıkıldıkça bu oyunu oynarlar. 

Bu seçimlerde Türkiye Işçi Partisi, Haziran seçimlerindeki ile aynı seç· 
men Yoılunlulunda seçimlere girdi. Oyl.,ını, ıu andaki bilgiler. göre, üç katı 
artırmış oluyor. Bu seçimlerde oyunu artıran tek parti, Türkıye Işçi Panisi. 
Bu s.ıptamadan sonra söylenecekler var. Bir: Türkiye işçi Partisi'nin H.ııiran 
seçimlerinde de, bu seçimde de aldığı oylM, TUrkiye işçi sınıfının oy potlnsi. 
yelini göstermiyor. Oy anwmasr ünemli." Ama elde edilen sonuçlar yalnızca 
bir başlangıç. Iki: Türkiye lş.çi Partisi'nin_almış oldulu oylar, en fula alınan 
oyların yüzde onu kadır bir ilav. ile 11 Aralık 1977 tarihinde Türlciy.'deki 'o,. 
yıılistlerin sayısını veriyor. Sosyalizmi tek çözüm olarak görenlerin sayısını 
gilst"iyor. Oç: Bunu böyı. kabul etm.k gor.kiy .... Dön: Işçi sı�ıfının nitel 
gjicü.-ın bu seçimlerdeki etkinliğini alınan oylarta ölçmemek gerekiyor. Beş: 
Tür1c::iye Işçi Partisi'nin bu seçimlerde aldığı sonuçlar, oy kiırşllaştırm�ly1.ı 

birlikte, alınan oyl�rdan çok daha delerli bir sonucu da benberinde getiriyor. 
Örgütlü çalışmanın vazgeçilmez önemini ve başarının tek anahtolrı oldulunu, 
bir kez daha, vurguluyor. 

Son bir nokta: Türlciy. Işçi Parti�, örgiltlü çalışmasının .tklnlillnderı 
ayrı olarak, bu seçimlerde iliması gereken oyları almadı. Bunun nedenleri ol· 
malı. Özellikle işçi oyları için nedenler olmalı. Bu nedenler üzerınde ditfü� 
mek kimlerin neler yapmış olduiunu d.ı gÖilermesi bakımınd.ın gereklı. Bu· 
nun için de başlangıç, 15-16 Haziran. Tür1c::iye işçi sınıfının siyasal tw"eketi Ve 
mücadelesi çok geriı .... kadar gidiyor. Ancak 1970 15-16 Hazıran tarihind.ki 
olayların somut ve pratik bir önemi var. 15-16 Haziran, işçi sındenın hem ken· 
disi ve hem de bilşkalarının gözUnde, gütünü sergileyen bir eylem oldu. Işçiler, 
dostları ve düşmanları, bu eylemle bu gücün ne olduiunu birden bire gördüler. 
Kendiiilinden olmadı. 15·16 Hazi",n, Türkiy. Işçi Pani,i yöneticiı ... inin 12 
Mart döneminde mahkumiyet kararımn gerekçesinde yer aldı. DISK yönetici
leri ise 15-16 Haziran olaylarındin dOlayı, 12 Man mahkemeterinin "yetki" 
alanının dışında kaldılar. 

Işçi sınıfının k.ndi gücüne güvenind. 15-16 Haziran eylemı ... lnln payı 
büyük. 12 Man, tüm zulMÜne karşın, bu güveni kır.ı�dı. Bu güveni kırma işi, 
12 Man'tan sonra, CHP-Büyük Bu�uvazi·DlsK Osı Yönetimi üçııenine düştü. 
Sonraki gelişmeler. 12 Mart dönemini tamamlayıcı yönde oldu. Önce işçi sını
fının politik h�reketi ile DISK'i özdeşleştirme girişimi tezgahlandı. Bu, Türki· 
ye Işçi Parti,i'nin ·yeniden kurulmasıyla başladı. Bu özd.ııili sağlamada b.1Ii 
bir mesafe alındıktan sonr.il, operasyonun ikinci aşan1IS1N sıra geldi. öznel 
gerekçeler bir yana, Eylül Direnişi ile işçi snıfının DIsK'e &liYeninin kınlması 
yolunda ön.mli bir adım atıldı. CHP.BUyük Burjuva<i-DISK Ost Yönetimi, si· 
yasal harek.t il. sendikal harek.t a"'Slnda bir özdqlik kurmada belli bır ba, .. 
rı kaydettikten sonra işçi sınıfının ekonomik örgütüne güvenini krma yakındı. 
yeni bir adım atıldı. Bu adımı, yine öznel durumlar bir yanı, 1 Mayıs K.Jtlb-ml 
ile ikilediler. 

OISK üst yöneticilerinin açık ve bilinçli katkısı ile atılan bu iki adım. it' 
çi sındının kendı gücüne güvenini sarsma 4IımaClna yöneldi. Ancak burada dı. 
durulmadı. Hatırlanacak: Bu iki adifndan hemen �rn. Miden-Iş Sendikası ön 
pl.ına çıkarıldı. Sıra DISK içinde önemli bir yere sahip olan ve belli birikimleri 
içeren Maden.lş S.ndikasına g.ldi. "DISK gitse de Maden.lş v ar" havası .. ıJ. 
rilmeye başlandı. Malum Uçgen için ııerekli olan da bu idi. Bilinç dajıtma işle. 
vini üzerlerine alanlar, M�den-Iş'i çökertme planlarını sahneiemeye �Şlildı". 
29 Mayıs 1977 tarihinde, Haıiran seçimlerinden bir haftol önce, M_n-Iş'ln 
toplu sözleşme ve greve hazırtanma pratiii bir kenar.ilatıl.ırak, grevler I?a.şlatıl
dı. Bu hazırlıksız grevin görünürdeki siyasal amacı, işçileri, "y.t CHP yı kötti 
toplu sözleşme" açmazında bltakarak oyları Halk Panisi'ne kanalize etmek 
oldu. Birer okul yer; olması gereken grev alanları, Halk Pmlsi'nin köhne poli
tikacılarının kapalı propaganda alanına çevrildi. Stokları artmış ve dıı ticaret 
sıkıntllilrının eşiline girmiş olan madeni eşya sanayicileri, Ifeoii önlemek Için 
yerlerinden bile kıpırdamadılar. Sadece ellerini owşturdulilr. M�en.lş yöne
ticileri, kendı prop�and.ılarını yapacak pzetenin zanr1annl k.apat�yı, işçi
lere grev ödemesi yapmaya tercih etti. 

Buraya kadar ııelindi. Once DIsK .. daha SOn'" Maden-Iş'. olan güv.hi 
sar'tılar. One. DISK'i sonra da Maden-Iş'i işçi sınıfının 'iyasaı ö<p;ıü olaıak 
gö'term. propagandalarına alırlık _cikı ... i için zararı.,ı daha da bUyük oldu. 
ÇUnkü işçi sınıfının örgüllerine güveni yıkmak, iKi sırufın," kendisine peni
ni yıkmak anlamına g.liy ... du. CHP.Büyük Bu�uv;ui·DlsK üst Yönelimi Uç
geniı bunu bilerek yola çıktı. TOrkiye Işçi Partisi, öznel ve nesnel koşullarıo 
sınırları içinde, bu oyunları önleyemedi. Bu oyunları anında görüp, işçi smdı
na ve ,,",uefiki emekçilere doılruları açıkladı. Ancak doAıuların söylenmesi· 
nin yetmeyeceği. bunun mutlaka örgütlü mücadele ile ve ör�tlenerek destek. 
lenmesi gerektiği bir kez daha onaya çıktı. Yerel seçimler, bu açteian da, paha 
biçilmez kazanımları getirdi. 

Türlciye Işçi Pani,i, bu seçiml.rden, büyük kazanımlarla çıktı. Gör.vler, 
O<tada. Bu seçimı ... in sonuçları, Türkiye Işçi Pani.i'nin sorumlul",u kadar 
görevıerinin de sahibi olduiunu Ye olacaiını gÖ5teriyor. Bu seçim�rden ör.h. 
lü birl.şik gUcUn yenilm.y.ceği imnCl, güçl.nerek çıktı. Bu seçimlerd.n üç 
kelimelik bir tek sonuç çıktı: Orgüt, örgüt, örglit. 

II 



"NEHiRLER NiNDE SONUNDA 
� ,rığimiı h i. sonunda . • p,l�n ' • .  llCçimkoin on onemli ıe 

D N I·ZE LAŞ i RLAR " • olumlu yon,. hi, kıı.kusuı. o'y.lisı harrkNın .. çımi","". 
unenıli bır :ıdıın llI1:ı51 . •  ğırlığın, duyu"" ,dır. Turki)''' l�çi 

Partisi II Amlık çimi rinin n �a .. nçlı parıi"; oldu. Buıwı 

.. 'rmyc partileri oy k"yb.ek",en. TIP oyl.nno Uç kal .,ıınlı . 

• Senn.y. b$lnı seçiml_rin ger,e . n""m,nı gizlemek için hı. 

"tar.r" ba�lıkln" .ııllıır. Bunl:ınn ,msınd. hir y.ndan "ileri i· 

lik" .. rOl ,nı ııış'ynn. diger }"andnn MHP'yi z.rer �ıanmış gıbi 

g bsıerrn ler IJzerinde dumııık gerekiyor. 

• Seçim sonuçllin. 'IiOSyuli.s1 h.ıırekrtin önundeki 86�v ve sorumlu

lukla" açık bir biçimd. g !eoiyor. Sosyalisı harrkeı. buyuk bir 
hlZlo ""l1\3y< parlilerinden kopan geniş yığınl.rı hızi. urguııe._ 
tnck. onlJrı gerçek heıd�ner go,ıerınek zorund:ı. 

... 
i 1 Aralık .. çımlerinden ön�. parti�

nın AnkU'.'da duunl tl' bır loplanlıd. 
konutan TIr Cent'! Bqlr:anı Botan fOyle 
dıyend o . 

"Oallardan kopup ııe.len d�lu. u· 
man ı.aman eneel1erle kUJl/.atır. trn 
yont doaru .&knu)'. IMt1arlaı-. Ama IOn 
r. yll\f' yoUannJ bulurlu Ona- nehııle· 
re .onra cb d4!!'nJu ul&tırlar Onl�"dl"ki 
• n, .. lIen bıru bıre, ....,..x " 

TIP Genel B .... kanı Bonn'ın bu �e
n .ynı 1an'L.nd. .,ıyllj..,t h�kr(ltı1r1 
('oll onf'mlı bır IoruQl. "Dı!fl!!ıl ..:Ilrunu" 
M JtAn't ..tı)'orrlu 

D.�I.mS"D kopup I'fO","n ulAr birLiJı.tf' 
ır. rdı nmn bır bolqmu,ft � k.,. ... 1a'ltk� 
i." �n lJenn onıınd •• trn aktılılan :r», 
man da drrıWI D c;o umlara bır;ı.lı:: ır 
lat Bunlar i n ."" .. • i!; �ır ha 
) dır artılı. Ouuu. an d 
tt I,...J ldrl. te. onlarılan Ir.opınad.an 
.... nlat "I hllU'Mor Han.bun "adNli' 
OI_len 001_n1 'r Oıletl� i. deıuıd� 
tok uwd� ",üc.d,IC'), terkedt1\ " , tir 

ÇJCS' �ı..r 

GERIDE KA� LAR 

1 J "ro.ht .çimlen. blt yon'O'ltı ku .. -
IlIInlAn " hyb«lt':nleıı Ol"t.y. koydu. 

Kau.na.nlar \"t' hybt'df:nll"t, her 'ia.in&n . 
Ilnıflar � .y .... l hanlı:etıu olur KJtil(!r 

OC' kuanil" M hybedl!r. KifllC'r. bath 01-
dukl." lu,rdı:eU. birlJktl.' ilro lid�r Y' 
cb Jerid .. kalırlar, ı i Aralık _çurum 
ıt.u..n.n \'C k.ybt'!'dt"n &ınır ye hllftlı:ellr.r
i. btrlikte \1! bunlara belh olanti. rende 
k.llntarı " .. lIenyl: Idun .L.anl&r1 da LU

eil(!di 
Bır "ilend", I.1Jilelık dt!' .. rçekll!'f'e � • 

bı" LablM r.IL bır hlt1mde Ia,w p&rU' 
lUn "uund&lındın" n&al .,1[ rdt"bllir7 

B.r 'demokrat" ar �rt;'",klrr tam 
te:,.. 1_ n&IıLl IIIP'nlD AP'run Lab.Aruru 

ııi�t "ıuçlrndıtıni" .oy. 

SER"'AYQ/IN BUYlıK 
OPERASYONU 

Eln artacLt bır mt:ı.arutn kwulmuf' 
g, ıcendI! kaJanl&r. drol'll hna,nna }'ılılatı 
mo[oz.lar, bırliltLe ka}'bt!tlıklen "Nf adı
M bu rniıaDM'oC' uY C'L' n konu,ur, uYKU" 

Abdi ·
pek, • 

• •  • •  
Ir �· pıs!l pısıne _ i' -..ii .. 

Serm3yt' bDılnl deyip ,eçmeyil\. Serrraye b�ı,"ı"ın da. kendııif.: aze.,. 
wulb.n 'w"'-. Sa'1Nye bum., ne lacbr serm.ıyeıden '(31101 olursa 01.,0, tırnu. 
yenin Jbriqı<rınl bir ı.ınılsn!ık kiM'i .Itırıcl> -.n"l'e çal'ı". 5mıuye parti. 
lenni tuQr ,rn.a, biriIJnin «Janı olduAtınu ,österece.. if.JdcIC!fOt:n bçınır. Bu 
1o.1ı, i do "'" pıımıo işi.."", oldu. Abdi lpdcçi. ",çim g;ınletinjn h nı .. 

ıe""hlodı!lı oyun"" <Wl. Iyı ıaplıbyobjlınel< 'çın b_W" bu �u ... lı.r, .ııusı 
C'ımcldhıivıcınıı duydu. Abdi I�kçi "pisi pisine" kaybrtti. 

ARAfSıZ HABER·YORUM 

14 Anlık ç.l)olrro. eun- .;1 \liliiy .. G.u.ı<\ı·nin ıcklzlnd .. yluon. 
dı • "n�ra. Oıel" ımu:sıyl.ı bır luber,yo--um 'fiyın�ndı Blr yerde "piii pısi
ne Yrlirilm ym"," :.&IiI b"�lır:ı "'Ar "Pi i pi\6f1C''' dıtyim� pırtec:ilık diIJndr ya' 
.Im;a, Kııllwıb<�J<ri 1><1. ..... Bu. bit I l.ınci i. ı.ıur",lık idd ... "ndı bi, I .. 
Ittt', bır 1t: m .,anucww "pı i ph.lnr yiti ri leın yerler" olanık "lll'1ıılbilmu ıç-in 
�tdrn p#unln orpnt u\m�.h. Y;ı1nn. ırrbiy IL bir Mpn olmah. Abdi 
Ir<\.,rnln bunu bıl""'; Wİ"" 

E �IABE.R, NE HABER 

;UI\ot1'in "pı ... PI\IIlC" hX»n1 dC"rilm edJyor "ijurdur'd d",h,. iI�nç 
bir dun.m1 oldu CHP·lı.ıda." 1.50 oy f.ırı..lı Iıt( imrerdtft bıı,ırı u Çı ii Aynı 

i IP 150 vnıu: .IdIy 100 oy ,.ıd i Bu �IN CUP'ye- it dı i.mdı 
, tllP'i bel"",)', h_ı,,""ı bulu,,'al.t,· Vo/ı AIKi Ipd.ç .""1 Po. 

1::."' j Ipr\.çı'dc PZdfCIII!ı.. �rJu'Y ufı blr)cy luıldıyw, b .. .u 
)il m ın 1\lryf ım· Turki)r: iKi P.anıu. Bur Il'� çınliflJrmtdi 

014)1 � J ı1I u, ,.lm.lck. 

ERl�1 'lllLlYET NERESI 

Or,.,t� Çalı nuı VI"Unlcrini Vt-r"'tIX. 

YLUL". u)'(un çiurler 
Nedir uy\in. nedir mjUMU? 
Buyuk bLlrjuva.zi, ıuun dc;nemd. ,uç_ 

1 dirip leU .. ürm yi Pl.&nladlRı r ... . t. h .. . 
r I"'"ll, luu donırmdt, uzJl.fl1\&I.ar, lha
"rtlltr vf Ir.O.U'}'onlır için bir !.Chebl. un
...... tu olank ltuIJanh"\lya ıı:.ah,maktadır, 
"'MJfP'njn Oy Itu.aAdlQ.ı" ne k.adaı 110;"" 
Ie.mr ... AP o kullı' korltup MHP'dl'n 
","la,. k. MC·d.n kopaodı.. HP' 
Y. �&nI�ullt. ömetın 

Hultı" .. çımlennde" ,uçlrnetek 
cıkan f-.i hartke&.e k,., It:I'(l.!k dırıt-
nı" oraııllernek yerine , MHP'run LL Ata� 
lık'UI, d .. ,uçfendlClı ne kldat lıoyİcmır • 
ilerto kamuoyu o' kader W'lıı; oCl!'k , ritın . 

.unUIl bed�llni, ::::HP'l'Iio hor ll1l"lıı uz. 
l.a.tmacılı.Qtrıl anıay"ı. llar,l1.a)'1RJıt odlt� 
yltmllUr 

BU) wl' .rm.ay."in b"7ıı.k OYUr,U bu 
dw Ve- b"Yw.. baaıun kUı(ı.oJı: lIuarl.,., 
da, b"}' Twkty.'nın rtl buyı.& pUU _ 
IUh .,."IXI. bu oyunı k.ttm .mllrnek 
..... bu ulurda be L oJmekl,." .,'Iti . 
,,.kLtd..tr 

HP - MHP ZAfERI MI 

ı 1 '...ılk .lı l'tpl *IÇIm or.uçlarını 
bır rHP MHP wrri oluak b.ı n"" 
ı.eoyen b-.r,u .. rınayıt b&IIoının 'r�. 
ad mAkNtn .. k1mi "1 ... ri"l.rio içı. 

11 � \l.I'UId�11f1 IÇmu, I1 .. U, hud ... " , 
ll}'. _..,m aonuçlan, J J "ralLk ,("lo 

bır "('HP �HP Laf.n" �RI""Y. Ilnı IÇık� orıayı koymütad&t Tum ı urki y« ıÇ.d k"'D ııO'lnu('laı .hnrrumuı. bır. 
ilkle, IOrwII'n CHP .... �IiP ii bı.rlı.kt. 
�..m, -rmaye partılırnnın kaybt-hilldir 

I..'RUYlJÖ'ıın ort.. .. y,. nda4.i .... blo 

lar bu .erçeti (ın lUı.nd.n önemli bij
yUk ke:nU!!:r itın ortay:ı. koym:ı..k14dlJ'. Bu 
t..hlo .... IÖlkrm· k t.cd ir ki, CHP \"t �lHP, 
AP il. birlikleı, Turkiyc'run en bllYWı: 
iHennde ônemll oy kay,planıı" u�ıa.mı .. · 
tır. 5foçımlt!f(' kal. lma ôra.ntnın dutWelu
Au dolaywyla oNya Çı n oy k }'ıpln" 
nnd.n ..or. edt'nl�cc tu ılinda .arul.bil€!· 
eek aarular be' 'tu.n1atdU'·I ..... nbul. l'Jmiı·, 
KOcaeli cibi IU,.rd. CHP'nin dq", Y�
d_n'n AP'ıtln.k.lndtn hııJı ilim 
ıo.tl!'rmeılr:led.i.r" CHP'h ıcı l;'rnc. lıl 



ı;eçm�nlerd�n daha az kuarh, Ci}' .. -erdik· 
leri partiye daha mı az b3A'lıdll'lar? 

Sonuçlar açt1tlır. Orlada �rm3.ye 
partilerinden yona "zafer"den !.öz ede
cek hiç bir gerekçe yoktur. Omde bir 
lek ıerçek vardu': Oylarındaki hızh dü
,ii.şle, lôeçmeni sandık başıns. götüreme
yi,leriyle. kay�en. sermaye !lamleri
nin tümü olmuştur, Hızlı erime sürecin
deki MSP, CGP ve OP gibi sermaye par
tilerinin yanısıra, AP, CHP YP. MHP de 
kaybetmiştir. 

NiçiN SANDıK BAŞıNA 
GITMEDiLER 

Kaldı ki, "&andık batına gitmeme"de 
üzerinde önemle duruifteu "gerekçe" 
lerden hinsidir. 

Türkiye'de zam üstün€: zam yapan, 
k�yruk üstüne kuyruk eiır:l�yeo, adam Üg. 
tÜ!ıe adam öldüriilen bit iktidar işba,ın-� dadu, Böyle bir ik�dH karlfısıoda ralıat 
bir zeminde hareket eden Vf! "umut" 01-
dılunu savunan bir parti daha vardır. Bu 
parti, .ürokli olarak yerel seçimıeri bir 
.... enel seçim" olarak gÖ5term�k islen:-.iş, 
1 ı Anlık seçimlerinin MC'nin tonu ola
calını iI:m etmilliLrr. 

Bövlesine elverişli koşullua sahip bir 
parti �içjn seçmeni sandıle: baliına göLü· 
remcmi,tir? Se�men bütün olup bilen
lerden scır.n. niçin sandm baljına (itme
miştir? 

Bunun cevabıııı vermek durumunda 
olanlar, CHP ile sosyalıst hareketlir. 
CHP'run verecek bir cevabı olmadıRı IÖ· 
rülm�kted.ir. ee\.,.bı olmadıl. için bo, 
"wer" çıtlıkları atmakta, nereye vara· 
e!.lmı bilmedikleri bir "MHP başarısı" 
propapndaa yapmaktadırlar. 

Oy .. CHP i�n zater ne anlam ta,ı
yor., bu zafer ı ı Aral:k _çimlerinin 
ıonucu olmayacakLu. CHP'nin bel;lrdiii 
zafer müjdeleri II Aral:k'ta andıkun 
delil 11 Aralık önceli ve ıonrq:ında Oe
nurel'C! verllen � istifA mekLuplarında 
ortaya Çıknulf görünmektedir. 

SosyaJilt haro.ketin ise cevabı çok 
açıkLır. Seçmen kiııesi , herşf:Y'! raAmC!n 
undık ballima ıilmeyerek ı;ermaye parti· 
lerinden koptuRunu ıÖttermilftir. Ser
maye partilerinden kopuş, "ijçüneü yol" 
ya da .... üçlü bir iktid:ır"!l taban o!uştur
nu:ya döniitmemelidir. Bunun içın te!< 
yol, �rm.ye partiltırinden kop .... ,lıınn 
sosyaliıt alO'la,.Qı IÖlebilrnelt!ri, :I(5)"a
li,t öıııütün onlara ulllijabilmeıcidir. Ses· 
yaljı� harekeLin, kitlelerin 1ôCrmaye pM' 
Lilerinden kopu4unu önlemek ııibi bi,. 
görevi yoklur. Görevi, ıo('rmaye örgütle
rinden kopanl • .rı kendi h&muru ile yC). 
Immak, onlara ıerçek hedeneri göliLe· 
rehilmekUr, Bu nedenle, II Araılk son
raamda ıocyaliıııt harekntin önündeki gö' 
rev hem daha zor, heın deh. hay_tldir. 

OYLAR TAPULU MAL 1.111 

Soıyaliıt hareketin böylps.ine önemli 
görev � soruınluluklarl. yüklimlü oldu
Ilu bir dönemde oylarını üç kat arhrma' 
Il, hiç tutkuıuz olumlu bir adım. Gn�m' 
übir atıhmdl!. 

Ancak bu adımın at.ılm:w bile, bf!yin· 
lerini kOrıMne haline getirip zaman za
man açı.nları bijyÜk bır "infial"e !ıürükle· 
mittir. 

Hengi ceridede neyi yazarl.na yu· 
.. nlar, böylelerinin ort.a.k hir yanı va:rdıı: 
Bunları oyları o part.j ile bu parti araı;tn' 
da alı,wri, me'", olarak görürler. Salcı· 
a: "TİP'in 300 hin oyunun ClfP'de 01-
duQunu" ya.ıu, CHP'li" de böyle dü.şJ
nür. CHP'LW, AP'run oylarının MHP'ye 
ııitüaini yuar. Zarnan zaman da CHP AP'nin oylannı alır. Ama hep ":ılır" 
SOllYalİsL harcı..ew gelin�, o 0,/ ;ılmaz, yalnızca "böler". oi(ıer p:trUlc:ır hop bir. 

birlerinden oy alalar, SO�-ya.li5t hareket 
ise hep "oy böler". 

Bu düşüncenin en harcınlem kalerrie· 
rinden biri !>On olarak "TİP'in oy ıcı böl· 
med" yüzi.inden CHP'nin Bu!"dur beledı· 
yesini kaybetmesine aliMiı. TİP'in Bur
dur'da seçimlere kaLllmadlAlnl �rtnme 
n .. '"ımetine bile katılmadı. 

KaLıisa rıe olacak? Şunu bilmek itere· 
kiyor, Oy lar hiç kimsenin ve hiçbii' par' 
tinin tapu.lu malı deRildir. Sosyalist ha
reketin oylaxı CHP'nin tapulu malı de· 
Ililrlir. Sosy:iist h�kelin QY potansiye· 
lini 'u ya da bu partiden "bölünecek" 
oy lar olarak düıı:ünenle.re bir hatırlatma 
yapmak gerekiyor: Sosyalist hareket, 
tüm partilerder, Ily ahr. SosyaliJit hare
ket, SP.tmayeden \"0 &Comaye pmilerin· 
den kopar. tüm emekçilerrten oy all!. 
Sennaye partileriıun oylanmlaki hızlı 
düşiit ve sosyalist hlU'ekctin oylarındaki 
hız.Jı &rtıŞ bunun en açık kamlı dE-til 
mi? 

AZGıNLAŞAN FAŞiST 
SALDıRıLARA KARŞI 

Kimilerinin iddia (tliklf:rinin tersine 
r:ı"i5L örgUtüıı bu �çimlerde önemli ka
yıplara ııRradlQınl, en başta bi-ızat fa
'listler ksbit et.miş görünmektedirler. 

Seçimlerden sonra özellikle Ankara' 
ciA yollu"la.:;.n !WIldırl ve lertipler bunun 
en açl.k kanıt., (aııist örgütün baş&nsızlı· 
ılını örtITh!! çabalarıdır. ODTO'de diaen· 
lenen profe5yonelce jenogtlen sonra, bir 
başka saldırı da ADMMA ötrencilerinin 
bulundullu bir kahveye yöneltilmiştir. 
Daha iOnu ilericiıerin bulundul'u 
TMMOB binuı, bir bqka·provokasyona 
hedef ohnu$tur. Y"pılan sapt..amaJara gö
re, seçimleri izleyıtn bir iki ıı:ün Içinde 
1'\irkiye'de 150 .siyasal ııaldırı ce-:eya.!l 
ıı!lmiştir. 

A'lcak ( .. ist -.aldıraıır.la!ın eylemlA
rirde giderek !)ro(esyonpl1eşmeleri, hiç 
kuşk�suz tek belirleyici �ıken detildir. 
3unIJn karşIliında demokraLık güçlerin 
deneyimi ve kararlılılı da bilenmeJr..t.edir. 
ADM.\1A 'daki .. Idındar. iOnra, Hakan 
Yu:dakuler olaymJa olduru gibi ilerici 
ktmuoyunun .. ıamya tC'pluca kllT(1 Çı
kışı, derııokraLlk ,üçlerin TMMOB olıo
yında geril'l!mcden provokas)"ODa göRlü 
gern;eı.i, buroun en açık kanıtlarıdu, 

op.mckra.ıO. mücadeluı,büti,in e1Jg�Ue 
melere hr,,", bütün )ıjlhobjlarA ıcar,ın, 
giderek Re:işmekte, demokratik güçler 
ara. .. ınd�i birllk ve dayr.nuırru\ pekiş
rnekledir. 

OENlzE ULAŞıLACAK 

Türkive'de bir dönem h,pannulltt..a, 
yeni oir

' 
dönem açılmaktadır. Veni dö' 

nem, demc.ıkrıuı:i, demokratilc mür,adcle 
Dnlayı�ınd:ı oldua\! kader, 50siyttliııL ör· 
gütlenmede, IIOtıı'a.li.t çalışmada da yoni 
ilkeleri heraberindf! ıetlrmi"tn, 1970 
öncesinin bir bölÜ.n ilericisi, 1970 önC2· 
,indp. kalmıışlır. 1&71 nncesinin Lcmel 
olarak dincilile dayan&n gericiliRi de 
ıeride kalmJş, yerini kluik (,.,pIL hlU"e' 
ket Vf! örgütlenmeye torketmi,ür, 1971 
önce.tnin "eyyameı" lioayaJilLlili de ge
ride kaldıılını bu .eçimlerde gÖllermilf
tir. "Mezhop" ııericiliRinin Kerileıneye 
mahkum olu1ju gibi .. 

Türkiye'de yeni görevler orlaya çık· 
tıkça !Unıl mücadelesi ııaQ:lam teınelle
re oLurmakta, MRlam t.emellere oturduk' 
ça yeni göreVlil'i'in irterine şevkle yürü· 
rnekledir. 

Sa�lıklı, kttlıcı, bilinçli ve örııl.it!cyici 
sos-ya,li.d hareketin öııündeki teınel gö' 
r�v, düzenden ve dilıcnil'l pa:rtllenııden 

Ecevit'in 

TRTGenel 

Müdürü adayı: 

• CHI' Genel Başkanı Ecevi.t'in, 
hükümet kurm"" halinde, Hürriyet 
Gazetesi'nden C(ıneyt Arcayürek'e 

TRT Genel MiidürlOğıınıl önerdiği 
öğrenildi. Are.yürek 'in TRT Ge· 
nel Müdürü olmasından sonra bu 
k u-umun adııun MITR r oı.roi< de· 

ğişlirilmesine şaşmamak gereke· 
cek. 

Cüneyt Arcayürek 

CHP Genel Başk.nı Dülenı Eceviı, ganıoclHkl." bOyIk bır partinin 
Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa yii< .. lmiş bır polilikacı. Tekrar b.şba
kan olmayı umut ediyor. fakat büttil bu uğra$larl içinde k.endi meslejim ye 
meslektaşlarını hiç unulmuyor, Bir kez her hafu buı" organlarının seçme 
temsilcileri ile tvinde görüşüyor. CUneyt Arc:ayli"ek. Kemoııl Ayd.ar. Ulur 
Mumcu, Mehmeı Ali KıŞI'Iı, Teoman Er.1 '" Orhan Duru, her h.fta CHP 
Genci Başkanı'nın 'brifing" yaptıt. gazeteciler, 

ÖDÜNLER VE ÖDOLLER 

Ecevit, meslektaşlarını hiç- unutmuyor, Huiran seçimlerinden önce 
kendi,ine konıenj.n milleıvddlliAi va..ı..ııı."lerden bir bölümü ,erçekle,li. 
Milliyel'ıen Özer Oral, ... çilemeyecek bır yerde ol .. d., CHP ızmir Listeş;n
den konıenjan adayı oldu. Anka'dan Altln Öymen, seçilecek bir yere kondu. 
Öymen de seçilinceye kadar Ecevit brifinglerinin mOdavimleri ln\Inda idi. 
Haziran seçimlerinden hemen önce Cumhuriyet'ten Kemal Aydilr da konten· 
;ana alındı ve hillU tercUmei ha!i bile Istendi ise de son anda vazgeçiidi. 
Ancak bu keı yerel seçimlerde kısmI bir telafi yolum gidikli. Cumhuriyet'in 
Ankara Büro,undan ve Ecevit s"zilerinin mOdavimi oiııy, bunlarl.ıııiIi bir de 
kitap yaunk yazar olan Tuıııuı Glingör, CHP Ankara listesinden Belediye 
Mecli,in< aday gösterildi, Şu andı Cumhuriyel'ten Turgut Glinıör, pzeıeci· 
liğin yanında Ali Dinçer ile birlikte Anka .. kentinin 50runlarıyla d. utn,ı· 
yor. 

TRT:CONEYT ARCAVüREK 

Cumhuriyet lialk Partl,i'nin yeniden hiJcimel kuracalı söyleniyor. HiI
kUmet kurması h.linde TRT Genel Müdiri! belli oldu. Ecevit, Cüneyt ArQyii
,ek1 TRT Ge",,1 MüdütO yapacıık. Doğrusu CHP'nin hii<Umet .1 ...... halinde 
ArQyirek'i Genel Müdür Yilllmill< zor olm.yacak. MI1'len, Milli GUvenlik 
Kurulu'ndan veya Ç.nkay. Köp.O'nden hiç bır itiraz .elınev-ll muhakkak, 
Söyle bir durumd. TR T adını, her h.ılde, �yle dejl"lrecek: MITR T 

TEK GüÇLOK: CEM 

V.tnlZ bir 'ek ıUçlill var, VÜRüYüŞ '00 .... rl. belirttlillibi $u anda 
TRT'nin hukuki Genel Miid� I,mall Cem. iıanlJIlY, daha öncekllwvlarıy· 
la ıutırlı dawanıırill<, TRT Genel MIId"'IIüne "'ya mil/ijl ... bır 11liiii 
yapılıncı I,mail Cem 'in dava ıçması halindeatama kanr .. ı ipıal ediyor. Ney. 
zaı y.lç ıntıfı yeniden ve bu ke' .. kil .farok aQım kararını <bı, Cem'ln .çtı· 
�I d.va üzeri,,., D.nıı"'y iptıl eni. Bu "üzden ısmail Cem'ln rlU .. olmadan 
TRT Ccnel MiidürliiOOc I,mall Ccm'den ba�ka bir kım .. ,etirilemez. 

Cem razı olur mu, olmaı mı? "Iıçi sınıfı" gazetesinin başyaarı ısmail 
Cem'in "işçi sınırı" adına Cüneyt Ar""ylrek'ln Genel MIId"'IIüne razı olım· 
sını sallillT1ak gerekeu�, Her halde zor olrmyaw. 

ko!)anllU'l sosyalizme ve �ofiyaliat örgüle 
kazaomak tır. Bu ynlnızci\ �sYAli1.m mü· 
caı1�lesinin de{til, cii:mokrui mücadele· 
gnir:ı de cm Lemal belirleyicilerinden biri 
olıwuclır. Soı.."ynli�m bay rOL ı yük$.elc1ik· 
çe dCr11Ukl"osl bayraAı, d(.\!l\okrns.t bayra· 

Iİ yükııeldikçj! de 50xyaUsm ba}'raQ:i 
yuluıeleceklir. 

Hareket yeni bir hız ve şevkle ilen)'t' 
:ıtılmıştır. Ve "eninde M:>nund. il,'uı.ı.r 
ul�acaktır." 

, ... _ •• ____ -. ______ I'_I'
_

H_U_Y_U_S_. 
�!fJ A 

R,'i;iı'iill iıjAiıiı' '.'.ii' •••• 



FAŞiZM YEliLGiSiii öRTMEK iÇil 
TERöRü ARTıRıYOR 

1 5  Anlık Ç",amba "",U 19.00 hı.· 
berl",lnde <piker. CHP GeneL Başkanı· 
mn son demedot aktanyordu. Demeç 
Anbnıı'dak,j hlJ\"1 klrımginin ul.1Ştılı bo
yuthn \-e bunun halk SI� l ıl1 üzerindeki 
olumsuz YlMlml.ıının Inlal.ıyordu. 

15 Aıalık ÇUfAlllb. i1inU Ecevit n 
bu d.med -erdiQI sullerde Anloan'da 
halkın -11.,1 uurinde ıerçd:l(!n olum· 
.... yonamalar (erçok ....... kı.tydl. .n· 
cak bu "d..,. ha .. ltirlllllloln >Onucu 
de ;Idi. 

Malttpt 'de Ablhın Ht sutlerinde 
Ankan Do,1ot MUh""disl.ik Mi", ... hk 
Abdemls! lerid of>onclleriwn toplan. 
dıLı Afbaynlı Kah .. baııOIiııı polis b ... · 
yor te kısa lLU1IMLan &eÇinyordu. Bu 
oLl)" çevrede yaşayanl.u ft ber:ıııen. )O'an
daIU Anıl Otel işçlltrin .. olat.n �I' 
\anıyordu. OY" bır .ıır. "'"'" ıeıı.o .. k 
olaylar hiç de olatan delUdI. Hele hele 
"�oruD.l1l. demolcraslAlh" ,'e ,özUmltr: 
Klbl u.kuıılan "hayalı deder'n kabul 
", • .ırlan lçl ndo hiç deflldl. 

INSANLıK DIŞI SALDıRı 

ADMMA'dakl fqla.polis lşblrliti so· 
nucu C çe�UrtI"" l�pJ 50DnSI öt. 
ıt'I1dlerln _",nmoJannl ıorı:ekl"cı. 
rebılrnok , elliımlerini l\in! ü .. blln:ıtk 
&maayı. uYCU1adıklU'l bir )'önte.mdi 
oku" en yu.ıo htnw. buhı{up titJılu
<i d.nı..-. prmek. Bunu çetred. yqa. 
y...uar. yakın I,yerlerindekl çOıI,","",. 
okul yOneUrtii \'e �lbeUek.l poli' \"t ra.f1tl1 .. d. bıım.�ydi. Çe"...ıeki ı,y",. 
leıindokı I,çlı.r h ...... kanayon bu )'a' 
.. ya ka"ı pol D b"l\iıı Prifllli yonl olaylan c6zlemltmtkte \e ellerinden ıel
dll'nce oltmc:llerc haber ulafUrTllIy;a 
çol"-"'ydılar. 

Anealı ÇUfamb . .... obı 8.30 dolay. 
""nda ctr ulqUnl�n LJ1..INı o denli 
0101'. bır leU,ırıeydl kı hiç idmoo '''P. ht'�nmrrD'tl _ V. olfftldlf'rin en yolun 
biçımde toplandıklan lU1 olan 9.00 da 
olan oldu. 250 kltlnln -.. yakm. 
dotJ I,çlleri . ..... 1..,.1 f1ddrlU dop�. 
"'" _""tık"'" bır patlarna oldu. 1110 
Inen.mtWl kah" ablblnIn m&lilllDlb 
• ııını mo_ edılen çok kunelıı bb ..... 
li bomba ... n plUocIıluu ıÖlleriyordu. 
Kıhftde ıÇ duvarlan çöhrton, b_la. 
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bmı, ma.sa \'e sandalyelen yok eden çıy 
ocaQ:ınl )'frlebfr eden pı,tl&m., içeridekI
lerin de kol \Ce bıcaklannı ala sola uçu· 
royor. llıuna deri puçlllannı yapıştırı
)fordu. Patlama SOfllUl dt.şuıya dolru 
kaçıŞllll övenclleri Inmda yet14en poUı 
ooplayvalc: Içeri saklnııy. çahtıyoıdu. 
Patlamadan 3� cI.a.ltika sonra he traJik 
KlZ1Iay'dan ve Beşener'den kesiliyor 
ADMMA ablukayı alınıyordu. Bu yo
lun ı U. .. nllk önlemlerl"" pıll.madan 
birkaç d.IJdi . .a önot çay içmek üzere 
kab\'2Y. tre·n 3 toplum pollıii 'fe on1an 
• ""leyle d� ç.tıran koml .. rIfti d. htılfyordu. 

KITLE TEPKISI 

Patlanı, 50nruı toplamadan Anıt 
Oıel işçlı.ri '" o mada KöY ·KOOP·u 
buJunan CHP Adana MilIetnkili'de na· 
slblnl alıyordu . Yualanan. koUon b"cak· 
la.n kopan arkadaşl.aru\ı hasLaneye )'etl�. 
Urmek ü:z.ere taşıl arayanlar, tralilln ke· 
silmesı .., .ara yoUonı.n çılwı ançlaruı 
da p"OHsç� d u"huulmul üzerine Ulun 
&üre ko,uşturnıak zorundı kalıyorlardı. 
Dotol olaıalı ..... tll cop ylyerek yapılan 
bu çalıııma ço".ede'" çalıpnlar luatın. 
dan da dettckleainoe poD!. 'f'ri adım at
mak zorunda kaldı. Itin IIdnd perd"" de H.""tlepe Has
ıalll!linde yOfOJ\dI. Ön .. yoraıda" (öıil· 
ren"'r. .)LV8 da k.a ftrmeye pelealet 
po <oplandı. u,landl. Huı.a"" upı. 
tdılı. &iri� çolılf yasU!andl. Anealı ha. 
ber dUyulaıu,lu ID>YaüJlledn l_m.lI
caıtJerin� bulundulılan ınerlerlnde Çalıtan liçiler ve memurlu i.ntri tqıt • 
l&nyla Hıc«tepe Kın Merkni önüne 
lollin.lme)'O bqlandı. Polis b,,1a enıel 
olabiliyordu. Aııealı bu kn ylı1llmıııb .  
Ge&eoln r-.la.ntı eır.e ri  Oll:yı duya.o IMan
(1\ dUy",1arIa yardana kop. klfller de. 
Illdi. !nerimndo yıpılan �kIL ...... 

lar "'nucu toplanan blllnçU 'Iedd, de
mo_. "''Yaıli: tItIlmtl .. onlan poll. 
oIn OOpu yddaaraıyordu.  Ku _. 
uo mertınl anıınd. yüıte, .. kı" blrlk. 

mi"'. Kan morlınl yetklUleıi kan ..... 
... t ıçın btkleyml..., yetl .. mlyordıı. 
PolII ,m çekilmek zorunda kaltultı. . 
Az 10,.,. h..ıantd_1d _ .. i da iftl 
almalı zorunda k..... poıı. ptkıalıt lçııoıleJci. 

YEREL SEçiMLERI BOMBALAR IZLEDı' YEREL SEÇiMLERD E GERICI. 
FAŞIsT PARTILERIN IFLASı VE GERI LEMESI BOMBALARLA, SALDı· 
RILARLA, PROVOKASYON LAR LA KAPATı LMAYA ÇALı Ş ı LDı .  SE· 
ÇIMLERIN HEMEN ARDıNDAN ILERIcI öGRENCILERE I LERIcI KU· 
RULUŞ LARA YONE LIK SALDıRı  VE BASKıLAR BUNUN KAN ıTı. AMA 
ARTIK SALDıRıLARA KITLELER TEPKI GöSTERIYOR. SALDıRGAN 
KOPEKLER MEYDAN i BOŞ BULAMl'r'ORLAR. ADMMA'DAKI OLAY. 
LARDAN SONRA YüZLERCE EMEKÇiNIN öGRENCILERI HASTANE· 
YE TAŞıMASı VE YINE YüZLE RCE KIŞININ KAN VERMEK üZERE 
HASTANEDE BIRIKMESI BUNU GOSTERIYOR. 

TMMOB'YE SALDıRı 

Tüm ıözler bu k1Ue klYınuııa ÇC\'TiJ. 
mlşken Ankan'nın merkninde batk. bır 
olay yaşanrnaklaydı. MC'nln tllçiilı 
ortaQı. AP ıçınde I"Uşen olıyl ... a kaqı, 
belki de ' ıtıfpdan döneru \'UlUn" emrt· 
ne uyaıak AP'nin Selonlt Cadd ... ·ndeti 
Genel Merkezine silobb bır _ın dil
unUyordu. Saldm Içerden cevaplanil'or 
" löQ.ıinde 'kurt' döQınesI bıılunan, po
Us raporuna ,öre de ceblnden lkf dina· 
mit çıkan üst riilbeU bır 'liklkU' "şehll 
oluyordu ", Bu olıy ın da IkJod perdesi 
başlamakuydı. S .. ı 12.30 dOI.ylarında 
gerçekleşUrilen baskından sonra AP Ge
nel Merkezinden (ııl_yan \"e başlarmda 
3 AP'Ii MiIlehekJU olan topluluk MHP'li 
ba.sltmcılıılı birleşip, " komÜlllstlere 
ölüm" ılog.ruyll. elli metre ötedeki Ttiık 
MühendI. ve �m.,. Odolan Bırlltı 
(rMMOB) genel merkezine saldırıyı ıe
çiyordu. Yine gariplir kj, ol.ydan Iki da· 
kika sorınrı olay yerine it'len )'olun Cü
\-enlilı: kun:etleri bilgiyi AP'ıt dokunuJ· 
m:ızlardan edinip. TMMOB'yi .. "yoldu. 
Sonndan öRrenlldiRine göre aramı yap
mak gibi 'yasal' bir eylem Için sarıl ın 
TMMOB 'nın ılt kıt camları kmlryor \'e 
çelık yelekU polis lım' leri .11 kah "kur· 
t.arıyorl&rdı". Ancak yine hesaplanın •• 
yan bır şey v.ardı. TMMOB 'wn hemen 
tüm Oda yönelldleri ilerici, ıosyal.lıit un
sıatardan ohı1uyord U. Kısa blr süre ıon· 
ra TMMOB'nln \'e bal h Odalanrun 
yöneticileri TMMOB nwrkeıJnde lopl.· 
nıyor ve polis baskınııun yasa d ışı 
bölümlerinl enıeUJyor!ardl. Ancak polis 
'birşey" bulmak ıonındaydı. HaIt .. !eri 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız ft dller 

miIJeh-ekUJerinin konuştu.u blr 1.ı:Inli 
toPIIDtı SOrulSI dalllmakla olan 75 
ıe"( t.tm aranan dnsteDdi. Ve Ü5t.elik de g\iiş kalonda yerde bo-akobnış lkJ laban· 
ca butunuverdi.(!)  

Saldırıdan sonra TMMOB \� bollı ıa 
odı" adına yıpılan bUln ıopJantwnda� 
"GÜ'e'enlik. ,ötevül@rinden \'t' binayı gh. 
mek ilil_yon kım/Ili belirsiz klşllerden 
anma izni IGran, Birlik G�ntl �kı.ter 
Yardune .. ı 0luz Türkydmu ve Inşuı 

Mlihendisi Ahmel Epti bır kısım ,iMnllk 
löre'lIlerl ıanrond." dödllmÜf ... ,öW. 
dlmiltlilr. Dıha .. on ocIl leçen ıkı arka· 
ılqııruzın poU.u olm.dılı yetkililer .. 
belirtilmiştir." denilmektedir. Polis doba 
5ODJ'"a l1li kişinin "kendilerinde" oldu
lunu ubul ode .. kllr. 

"FolU meçhul" dnayeUerin, analar· 
da k11lluna dbme ol.ylarının tumındı
nldılı son günlerde ",üvenOIt ku .... U.· 
rine yardan odto" lcaranlolı gilçlerin bu 
olaylarda da elklsi oldulu ,örtillyordu. 

Ant.ara·d. birbiri po"saa �eU,en bu 
ıkı olay lüm Türklye'de oniki Sa.1 ıçın· 
de girişilen 150 bomba o!ayuıın yalnı..,. 
lkl laneslydl. 2 Aralolı ,ünü ODTU ·d. 
&iriŞlle" kitle kalliamının dabı profesyo. 
... Ice , .. daba list diizeyde sürdürülm"'y· 
di. 

Ol.ylu I ... de sürdü, Abldlnpaşa'da 
7 lıJşlnln yualanmasını yol ıçın bır 
pall.arna daha ,erçekleştlrlldl. ıece boyu 
lüm Tüı:lıJye patlama sesleri Ile çını.dı. 

DERSLERINI ALACAKLAR 

Bütün bu olaylar, seçimlerde ıerile· 
yen MC'nln ve faşllil putlnln ıerileme· 
.!iini gizlemek amacıyıı faşlıml tllm.n
dırma çobıluınm blr ıörünlüsilydü. Tiif. 
kiye'de &eçimlerde solun ft � lOS
yallsl h.arekelln kızandılı başarıyı fı· 
şIzmIn tepkisiydı. 

Ancak Maltepo'dekl kltle koyunı .. 
kıır.;ı girişilen klU ... ı lepkl de TMMOB' 
ye kOl'ljI &irişilen saldumın bilinçli bl . 
çimde boşa çıkanlması fqlzm/ birız da· 
b. mUllü. öyle ", faşl" öraijtı.rln yi). 
.. Udlerl söyledWeıi yalonları yüzleri .. 
ıöıleri ... buWjladdar. FIşiiii par1iwn 
·b ... ış meleQl" le .. 1 başl<anı Iıse oilZvu 
bIJe ıÇ amıdt. 

Ama faşizm öyle en,elsiz .. lırmandı. 
rdamay.at. Artık kıyanlar sessizlikle 
ıeçlştlrl"'ıııeyecek. Tepkller klll ... ı bo· 
yuUonı.. Muuata yanlUannl olacaklar. 
Demokratik toplumsal muh.lelet .çlm
lerden de aldılı hızı. ,",I.arn adımlarlı 
(atiı-mla üstüne yürüyecek ve mutl .... 
zaler ',çı, emekçi sınınum vr onların 
öJ'tütlU ,·ücünün olaelk_ 

Tl/MOS 'yi Hetkl AIo. 1,>""",,--.... S ...... 



Tip OYLARıNı 
BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTıRDı 

Türkiye i�çi Partisi 1 1  Aralık yerel seçimıerine Türkiye'nin çeşitli il ve 
ilçelerinde katıldı. Türkiye Işçi Partisi'ni" yaklaşık olarak tüm ilçeleri ile bir· 
likte seçimlere katıldığı illerde diğer partilerle birlikte aldığı oylann 5 Hazkan 
sonuçları ile karşılaştırması dergimizde 4J.yrıca yer alıyor. 

Aşağıdaki raöloda, Türkiye Işçi Partisi'n;" i11er ve ilçeler. olarak aldığı 
sonuçların tlini.i yer alıyor. Bu tablodaki rakamlar, Partinin gelişmesi hak,kın
da yeterli bir fikir veriyor. 

Tablo incelenirken, dikkat edi lmesi gereken bazı noktalar var. Birincisi 
bu rakamlann genel seçimler için kıstas teşkil edecek tek seçim olan h Genel 
Meclisi seçimlerine ilişicin rakamlar olması. Belediye başkanlılı ve belediye 
meclisi seçimleri sonuçları bu nedenıe bu tabloda yer almıyor. 

Ikinci noktı, tablonun son k�onunda . yer alan "Ek Bilgi" bölümüne 
ilişkin. Ornelin Türkiye Işçi Partisi 1977 Haziran genel seçimlerine Adana' 
nın tüm ilçelerinde katıımış iken, bu kez Iı Genel Metıisi seçimlerine aynı ilin 
yalnızca Merkez ve Kadirli ilçelerinde kaıılmıştır. Dolayısıyla (773) oy yal. 
nızca Merkez ve Kadirli oylarıdır. Aynı şekilde Türkiye Işçi Partisi'nin i ı  Ge· 
nel Meclisi seçim�rine bir ilin tek ilçesinde ya da bir iki ilçe dışında tüm ilçe
lerinde katıldığı diğer iller olmuştur. Bunlar da tablonun "Ek Bilgi" kolonun
da gösterilmiştir. 

ILI 

Adana 

Afyon 

Amasya 

Ankara 
Antalya 
A:ıdın 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 

Çanakkale 
çorum 
Diyarbakır 

iL GENEL MECLIsi SEçiM SONUÇLARI 

Haziran 
Genel Seçim 

Sonuçları 

911  

391 

3544 

1 1 20 
!tiim il�elerin Sıl.) . 

2731 
((üm ilçelerin sn.) . 

Aralık 
Iı Genel Meclisi 

Seçim Sonuçları 

773 

418 

2732 

8790 
496 
271 
993 
773 

3856 

1 76 
554 

2566 

Ek Bilgi 

Iı Genel $Oç imlerine T Ip 
yalnızca Merkez ve Kadirli 
ils:elerinde katıldı. 
Yalnızca Emirdı.ğ ilçesi"· 
de katıldı. 
Dergi haıırlanırken kesin 
sonu� elde edilemedi. 
Tüm ilçeler 
Yalnızca Merkez'de kat,!(Jı 
Nazilli 'de katıldı 
Merkez ve Bandırma 
Düzce 
Bursa'nın 1 ilçesinde seçi-
me katılmadı 
Merkez 
Merkez 
Merkez,lice,Bismil ve Er· 
gani ilçelerinde katıldı 

Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Hauy 

ıçel 

lSUnbui 

Izmi[ 
Kayseri 

Kocaeli 
Konya 

Küuhya 
Malatya 
Manisa 

MuAla 

604 
( tüm ilçelerin sn.) . 

4816 

1 705 
678 

(tUm ilçelerin sn.) . 

433 

1256 
(tUm ilçelerin sn.) . 

483 
(tüm ilçelerin sn.) . 

1 905 
781 

2876 
3228 

1008 

7 1 1 4  

5 1 1 0  
1250 

1 792 
300 

1 688 
300 

3673 

2218 

Tüm ilçelu 
Merkez 
Merkez ve Bulancak 
Hauy'ın 1 ııçeslnde katıl· 
madı. 
Silifke ve Erdemli dışında. 
ki ilçelerde katıldı. 3 Ilçe. 
den kesin sonuç alınam�dı. 
tüm ilçeler 

Tüm ilçeler 
Seçimlere Merkez, Bü.,yan 
ve Develi ilçeterinde ı'riı. 
di. Kesin sonuç al���dı. 
Tüm ilçeler 
Yalnız EreAli'de seçime gl· 

... ild. 
Kesin sonuç alınamadt 
Merkez'in yaklaşık sonucu 
Manisa'nın iki ilçesinde se· 
çime girilmedi. 
Mulla'nm iki ilçesinde se· 
çime girilmedi. 

N iğde 905 Aksaray 
Ordu 578 Merkez 
sam=s�un�-------'8�9"1--------�7�3�7�--;y�.�ln�ız�M�-.r�k-.z�'�de-�--ç�ı'me---

Tekirdağ 
Urfa 
Zonguldak 

(tüm ilçelerin sn.) girildi. 
2216 TUm ilçeler 
1 326 Siverek 
1 504 Ereğli ve Merkez 

OY ORANI BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTTı 

Türkiye işçi Partisi Haziran Genel Seçimlerinde tüm ilçeleri ile birlikte 
seçime katıldığı Kars ve Tunceli'de bu kez Iı Genel Meclisi seçimlerine katıl· 
nlJmıştır. Bu nedenle bu iller tabloda yer almamaktadır. Tüm iller le birlikte 
Haziran seçimleri sonucunda TIp 20683 oy almışken. son lı Genel Meclisi se· 
çimlcrinde aldığı oy 60 binin üzerindedir. Genel seçimlere katılınan LS ildeki 
sl!çmen sayısı ile Iı Genel Meclisi seçimlerine katılınan il ve ilçelerdeki seçmen 
say ısının yaklaşık olarak eşit olduğu düşünülürse, TIP';n oy oranını da önemli 
ölçüde artırdl�l ortaya çıkar. 
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Onerki hafıa sonunda yapılan ııuhaJIi seçimler. Türkiye'nin 

poliıik yaşıımınd. önemli ve kriı;k bir dOne"", r.:ısl lodı.  Türkiye'de 

b'iımsıdık . demokr:ısi ,,, sosyoliz.m mücadelesine gerireergi pers

pd.ıiner .çısından son "'çimler önem6 bir l:ıbonlu>.r nileligi 

!aşıyor. Ileride sonuçlar uzerinde doha .yrınlılı obr:ıl< durulaaık. 

Şu .nd. elimizdeki bilgiler tom 'c yeıerli deAit. Oullikle genel 

seçimler için gerçek bir ka.rşıbşlırm. olan:ıiiı '''ren ii �nel 'Iedi
si seçimlerinde sonuçların geç wnma". bunun lemel nrdenleri or.

sında_ Bu açmn dah. ıynnlllı bilgi ,,, dökumler için bir SUre daha 

beklemek gerekiyor. 
Yine de eldeki bilgilerden Iııırekellc belirli bir sonuca ulaşm:ık 

mumkun. Bu sonuç . I I  Aralık seçimlerinde lum sermoye p.rtileri

nin gerikdigine iŞll1'I edıyor. K.ıılın. oranının bugune k.dar 

hıçbir yerel seçimle kıya.<lall3m3Y'cak ölçude duşiık olması. serm'

ye p:ırtilerinin. ellerindeki geniş olan.kl., •. yığınla ... ulaşm • •  r.ç

Jarına r'imen. seçmenleri s..ndık b.şın. göıuremediklerini gösıeri

yol'. Seçmeni S3ndık haşın. gÖluTememek lek başın. bir gösıerge. 

------'--- --j 
i 

ORGIJT BILI/'o-cINE \'ARMJILMEK. ORCIJTUN ANLAMıNı KA \'RA YA· 
BaMEK SOS\'ALIZJlE UL.U jABILMEDE eN ONEMLI UNSURLARDAN 
BIRI ORCUT BILINCI vı: D/SIPLINI. BUCfJNVN MUCA DELJi.SINDE. 
YARININ Sefi\'ALIZM/ KlfRMA UGRAŞINDA EN BELlRLEY/cl FA K
TORURDEN BIRL 

Ancak sandık başına gidenler-., rnAmon tüm .. rmaye partilerinin 
büyiık oranda oy k.ybeımeleri. bu p:ırtilerden ve onların duunin
den kopuşun bir başka gösıergesi oluyor. 

i i  Aralık seçimleriyle. Yı8ın1ar "'''''''ye p:ırtilerinden umudu 
kesıiklerini göslerdiler. Buna kMşılık. ı.o.yalisı 0'8'll • •  -erilen oyla· 
nn hızlı 3rtl�l. bu umulSUl.luğun umuda doniiştilriıl.me sürecinde 
ileri adunJarın alıldığını da "<&itiyor. Aralık .. çimlerinden sosya· 
li.<ı partinin ka.unçlı ıek parti olanı< çıkması bunun en açık kanıll-

T.blonun ilginç yanlanndan bın de �uradı: AP-CHP karşıbştO'
ması yapıldığında. Ha .. y. Isıanbul, ıZmir ve Kocaeli gibi illerde 
CHP 'nin oy kaybının AP'nin oy kaybından daha hızlı olduAu görü
lüyor. Yedi ilin toplamı alındığında da CHP'nin oy kaybı AP'nin 
oy kaybından C; 8 daha yüksek. Diğer illerdeki sonuçların bu nıka
mı ne ölçiıde elkileyeotAi �u anda bilinmiyor. Ancak, lsıanbul, lz
mir ve Kocaeli gibi illerde CHP'nin oy kaybının AP 'nin oy kaybın
dan dahı hızlı oldulıu �örülÜYor. Yedi ilin· loplamı ılındığında da 
CHP 'nin oy kaybının AP'nin kaybından daha hızlı olduiu görulu· 
yor. Yedi ilin , ıoplanu .lındığında da CHP 'nin oy kaybı AP'nin oy 
kaybından ,; 8 daha yıi< .. k.  Diğe, illerdeki sonuçların bu rakamı 
ne hIçlide eıkiley.""gı �U andı bilinmiyol'. Ancak. hlOnbul. ızmir 
� Koc:ıe6 gibi illerde (HP'nin AP'den daha tuıJı oy kaybetmesi 
uzerinde CHP yöneıicilerinin herhalde dıınna.. gereJ..iyor. 

Diıı« bir sonuç dı buıun '7Jlfn" çljlıklarma karşın. 6zellikle 
Ihı ı'n� gelj�mi� illerinde \l HP'nin onemli oy kayıplarma uğrarna
i ""çımle", k atılma omnının du�ukluıili de, eier MHP "seçmenle-

rini ""nd'" başına g6Iirtbi'"n disiplinli p:ırti" i ... bu diişilşUn 

grrekçesi olamaz. MHP 'nin dıışıış hızı � 70 ile �f3nisa 'da. % 58 ile 

ızmir'de � r; S i ile Kocaeli'nde en yüksek düzeylere ulaşıyor. 

Bursa, ıZmir. Isıanbul. Kocaeli ve Manisa'd. ise MHP'nin oylann

daki dıışuş hızı. AP 'nin oylanndJlki düşliş hızını aşıyor_ 

Tablolar. i i Arıılık seçimlerinin ıek kazançlı partisi TIP'in he
men hemen lılın partilerin ı.b.rund.n oy aldığını kaba bir biçimde 
de olsa 8ös1eriyor. 7 ilin ıoplammda da gör1lldOiıl gibi, oylannı 
artıran ıek parti, Türtc.iye Işçi Partisi. 7 ilin ıoplamında Türkiye 
Işçi Partisi 'ni n oy klWlnCl % 1 47'yi buluyor. Burada TIP'in 1 977 
Haziran seçimlerinden farklı olattık Manisa'nın iki ilçesi ile Bursa' 
nın bir ilçesinde seçimle", knulmadığll'U belirlmek gerek . 

Oy kayıp hızlann. göre kaybeden I lim sermaye partilerinin sıra
laması ise şöyle: CGP, DP. TBP. MSP. CHP, AP ve M HP 

özeıle 11p dahil partilerin S Haziran genel seçimlerinde aldıkları 
sonuçlarw i i  Ar.1ık seçimlerinde aldıkları oyların karşılaştun13-
sını bu 13blolru-dıı bulmak mumkün. i i  Aıa\ık sonuçlan, ii Genel 
Meclisi sonuçları Son kolonlıırd.:ı parıilerin oy k.yıp ya da kazanç 
yuzdeleri bellrtiliyor. 

iL GENEL MECLisi SEÇIM SONUÇLARI (7 IL) 

ILi: ANKARA 

5 H  .. lr.ın G.�1 
S�lml",indc: 

P'U1ila- ilmMl o.,. 
----- -

CHP 460 509 
AP 277 120 
MSP 
MHP 
DP 
CGP 
TBP 
TIp 

SOSYALIST 
HAREKETTe 
EMEKÇI KIT
LELERE 
IfLA ŞABIL
ME/{. MUCA· 
DELENIN TE· 
MEL HEDEF 
VE A RA ÇLA· 
Ri ARASIN
DA TIP BU
TUN ENCEL
LER I coC/JS· 
LEYEREK IŞ· 
çı VE EMEK
Çı KITLELE· 
RE ULAŞ· 
MAYA ÇA 
L/ŞT/. lş 
YERLERIN· 
DE. KOY 
.IIEYDAN/.A 
RIf/DA. 
EMEKÇI 
KAHVELI! 
RINUE SES/ 
-"/ Dı,'YURDIf 

S5 223 
77 178 
1 3 24ı 
ıı 700 
6 841 
3 544 

1 1  Ar.ıhk ,.çim. F.,k 
leti nde alırg,n oy (+)(-) 

------
312 890 - 1 47 619 
182 260 - 9-1860 

n 553 - 2 1 690 
69 632 1 546 

7 382 HS9 
oso 7 3S0 
5 050 i 791 
8 790 + 5 246 

Değişme oranı 
" 

_. _-- --
- 32 
- 34 
- 39 
- LO 
- 44 
- 53 
- 26 
+ 1 48  



V Y E T LE R  BIR LlCI'NDE H.\fTALlK OL\RA ... Y.\YIN LANAIIo VE çEşırLJ DIL· 
ll:RDE BASıLAN NOVAYA VR MY \ ı YENI ZAM lAR ı DERGISININ, B AY YAYıN LANAN 49. SAYıSıNDA TURKIYE ıŞÇı PARTI i GENE L B ŞKA i BEHICE 

BORAN I LE BIR GöRUŞME YER AlıYOR. EKIM DEVRIMI K UTlAMA TÖRENLE· 

RINE DAVETU OLARAK BIR SURE öNCE SOVYETLER BIR LlCI'NE GIOEN 

BORA 'IN 'OV"YA VREMYA'YA VERDıel DEMECI OKURLARL\tIZA SUNUYO· 

RUZ: 

G TE 

BASAR i LAR, 
i 

G E LEC KTE i 

BA ARI LARı 
i 

G ÜVE N C ES · D i R" 

"" T&ir1r-3ouy.t ili,Jril,,,, Mil zamonlorda. ,�. 
luJr,,�tln ,�lrH kamu ... "-I,,,,1or1 (JJ'OI"lnda
İCİ irtf.ll�r açııından lide.f"t'1t Ifn/fl.m •• te IM' 
IU,/�"""" «dir. Dile,.,., bir YUM, h�y.'inizln 
BG1'''f Kamlle,I',.;,. daLlltt1 ün",.. WJtemiu 
yaptıı. ziyan' d. bunun Jtonıııd.,., Vı..miı IM 
holldar,mlZ anuıttdoAI i,birlili JtonuaundaJtr 
,iirii4tm"� "cIDdi,., 

• K�ntmlJu Türk ye Sovyet h.ılklvı MUınd�i 
b>ll;ırın aeliflp IOçlenmesi, son d .... ce olumludur. 
Oe"' .. I .. .nsınd. iyi iliıkilerin kurulma, h.lkl ... .... • 

$ındı ıerçek dostlulu ıeliııirdili .Ince k.ılıeı � ... . 
I.m bır nlttllle k.ıyuıur. Bu d. hiç !'Lıon"ı detıldır; ÇlOlkU, IUm tWkI., �arı ı .... i b.,ıpo_ � do,,· 

lur. ÇiOıkü; değifik likelerin holkl.ı ..... ncı. hiçbir 
uılafmaı çtlifki yokıur. 

Bund. özellikle bır nok�yı vu'1lul.....ı. Istiyo· 
rom. Dünyamızın önemli bir bölıesir.:le olUk ıınırı 
$>hip Tniye � Sovy .. ltr Birlili ..... ındı do�.1 � 
do"ç. ilifklltrln ,eliftirH""';, IIIkelerimlzln h.y .. i 

·çık.ırtırı ile Um bir uyum içi_ir ve bu bÖııelerde 
buış dava.sı� katkıda buluru:QJc: bir nitelik uŞını.ak
u.dw. 

Partlırizin poliıik , .. IiYOlinde nihili hedef k.pl· 
!alizmden 50SYillizme geçiş olduturu göre, diinYMlın 
ilk � en ıelifrnif sosy.liA ülkesini ziy .... ı ederek 60 
yıl içinde wındıılı b'l ... II;ır1 sözlerimizle görmek, 
bizler için bÜYiJc. önem taşımakLıdır. ınınıyoruz kı, 
Büytk Ekim Sosyalist Oewimi 'le ilkenlzin 5Osy�iz
min in�nd.ı elde enlği b.�ıI ... , SoVY"ler Birlili' 
nden öğrenecek � diler ülkelerde kullanılacok bir· 
çok deneyim olduAunu açıkça sö" .. mekıedir, 

ıl' Tii:rIciye 'de i�rici demolıraHIr IuJrrlr.lin uır bu 
arada oıenilrıc parlinizin IÜncfl ıö,..ulmni na
,ll tan.ımlayobitirıinÜ" 

• Tlrkiye'de ilerd dtmoknl hareketin öniOdelci 
en iidl göre" f�ım tehlikesinin ba'tınf edilmelidir. 
Bu ıehlike son yılı""'. ıiderek ;unn ölçüde ıDndeme 
.. Irnifıir. Tıniye, empery.li" gOçI .. e bllyii< ölçüde 
b.gımlı bir "Ik , ,"",kli oı ... ak bu gOçltrin b.ok"ı 

. •  lIındıdr. Nihıyeı empery.lizm, " f'zm dıhil Him 
icriciligin başlıca destekçisi olduAuıu göre, emperya
lizmin oyunlarına kMş! mücildele hayali bir zorunlu
luk ol",ak ortaya çıkl11ilk�dır. 

Parti mizin çizdiği platformda, tüm yunse'ler, ile· 
rid ve demokrilt güçlerin işbirliği ve dayanışm�ı. em. 
peryalizme ve f'list ıehlikeye k.ırfl eylem birliği 
öngörülmektedir. 

Kısaca özetleyecek olursık, mfKadelemizin temel 
hedefleri föyle 5I'1Iilenebilir: lık olarak, poliıik, eko· 
nomik 'le toplumsıl al�larcb demokratik hak. ve öz
l!ii'1ii<lerin ıenifletilmesl. Ti01<iye'de ıemel hak � öz· 
Rürtlideri sınarlıyıcı nitelikte birçok. yasa ve hiJ(inl 
bulurunaku,dır. Ayna. şunu dı belir1mtk gerekir ki, 
demokrasinin politik o.i...ı� leUıa,lImesl anak ıekel· 
lerin ..., büyii< burjuvuinin ekonomik lücOnOn korıl· 
...... yl. mümkWıdUr. Oolayıııyl. bu hedefe uI'lmak 
için verilecek mOndele. partimizin Ikinci önemli gö
re";ni oluşturnUktadır. Bu konuda partimizin progrı
mınd�i hedef, banucdlle, madefu;ilik, siRamcılık ve 
dlf ticaretin yın"ı .... ekonomide kıllı me""lIeri ıu�n büyii< ifleımelerin de"'ttielbrilmoo!dir, 

Oçürıeü olınk, eınperyıllzme korfl mücodelesin· 
de, Pınimiz, NATO'dan CENTO'dın � dia .. e"1"'r· 
yo.list Ö'1!ütlerden çıJcıl ...... nl .. yunmık�, ABD ii. 
ikili ınlıırrııların 'e.hini, Tii1<iye'deki yob.ncı ıokeri 
ü:sltrin usfiyesini ye yabancı ,Irketlerin vulıkl�ını 
dc .... eı hr.ıfınd.ın el konulmasını iSlemdı.tedi,. 

Anti .. mperyıli" ve anti,'ııi" mücadeledeki "'. 
mul hedefler, Pırtimiz W"afıncbn benimsenen ve 
.ç ıkJ.ııun "Demok"'; Bildirııtsi"nde dı ... . yrınıılı 
bır biçimde scrxllmmekledir. 

'ct Son bir .oru: Souyell.r 8i,URi'nd,n hanıı i.t,
rum�rl. ayrd,yo"unuı' 

• SOVYOller Birlili konusund. çok I"y duyduk, 
çok I"y okuduk. Anak h ... I"yi bir kez de ıözlerimiz. 
le ılI<mek oldukç. f.u1dl. Bu benim Sovyetler Biriiii' 
ne yapııılım ilk zly ..... � bu zlyw .. ",nucunda Soy. 
yOllcr Birlili'nin 60 yıldı kıwnd.ı bOyIl< bo,...ı", 
biwı �nık olduAıımu Mlyleyoblllrim. Gardl.derlm 
bona ",nu k.ınıtlıyor: Olkarılzin hedef ol .... seçdAl 
bÜliin bllyll< ..., ymi .ıı< . .ı ... , "ynı " Çmll""l ılI<ev
i"' libl bopnyı. yerıne ıedrilecıekılr. 



ILI :  BURSA 

CHP 158 364 1 37 001 - 21 363 - 1 3  

AP 222 732 1 70 620 - 52 1 1 2  - 23 

MSP 23 680 1 4 756 8 924 - 38 

MHP 12 519 7 735 4 784 - 38 

DP 6 558 3 1 47 3 41 1  - 5 2  

CGP 5 740 

T Ip 1 120 3 856 + 2 736 + 244 

TURKIYE ıŞÇı PARTIsI'NIN SEÇIM ÇALIŞMA LARI çEştnl 
ENGELLEMELERLE KARŞıLAŞTı. A Flş ASAN UYELERI Iş. 
KENCE GORDU. TOPLANTıLARı SABOTE EDILDI. A FlşLERI 
KAPATıLDı RESMI GORE VLILER TARAFINDAN. AMA B U  
TUR ENGELLEMELER SOSYALIZMIN KITLELERE ULAŞMA· 
SINI DURDURAMADI. 

ILI:  HATAY 

CHP 1 49 058 105 107 - 43 951 - 29 
AP 77 366 70 630 6 736 9 

MSP 1 4 106 7 736 6 370 - 45 
MHP 24 362 24 894 + 532 + 2 

DP 1 874 

CGP 2 423 761 1 662 - 69 

TBP 1 1 78 4 275 + 3 097 + 163 

rlp 604 3 228 + 2 624 + 434 

ILI :  ISTANBUL 

CHP 891 772 454 949 - 436 823 - 49 

AP 432981 265 161 - 1 67 820 - 39 

MSP 100 582 43 267 - 57 3 1 5  - 5 7  

MHP 41 079 20 267 20 8 1 2  - S I 
DP 1 8 199 1 0 001 - 8 198 45 

CGP 1 5 273 1 0 063 5 21 0  - 3 4  

TBP 21 574 6 887 - 1 4 687 - 68 

TIp 4 81 6  6 907 + 2 091 + 43 

ILI :  ıZMIR 

CHP 383 470 287 1 37 - 96 333 - 25 

AP 288 406 230 893 - 57 513 - 20 

MSP 21 287 9 45 1  - I I  836 - 56 

MHP 1 2 287 5 1 1 8  6 925 _. 58 

Dp 10 206 1 029 9 1 77 - 90 

TBP 2 292 
TIp 1 705 5 1 10 + 3 405 + 200 

. .. _ - - ---_ .. -- . - - ------------� 

KIMILERI DB ''SOSYALIZM'' A DıNA TURB1YB IşçI PARTlSI' 
NI KARŞıLARINA AL.DILAR. ORGvrUN KIMI BIRIMLERININ 
DUVARLARıNA "CHP'YE OY VBR" YAZDıLAR SOSYALIZM 
A DıNA. 

iıi :  KOCAELI 

CHP 82 278 61 655 - 20623 - 25 

AP 75 193 63 184 - 12 009 - 1 6  

MSP 19 95 1  1 4 676 5 275 - 26 

MHP 3 375 2 190 1 1 85 - 35 

DP 4 084 1 665 - 2 41 9  - 59 

CGP 2 023 

TBP 537 

TIp 433 1 792 + 1 359 + 314 

iı i :  MANIsA 

CHP 141 895 1 33 71 3 8 182 - 6 

AP 1 76 S48 163 150 - 1 3  398 8 

MSP 1 8 691 1 2 940 S 751 - 31 

MHI' 13 716 4 OSO 9 666 - 70 

DP 8 444 3 699 4 74S - 56 

TIp 1 256 3 673 + 2 41 7  + 192 

7 1l TOPLAMı 

CHP 2 267 346 1 492 452 - 774 894 - 34 

AP 1 550 346 1 1 45 898 - 404 448 - 26 

MSP 253 520 1 36  379 - 1 1 7 141 - 46 
MHP 184 516 1 34 186 - SO 330 - 27 

DP 62 606 26923 - 3S 683 - sı 
CGP 48 651 I S  1 74 - 33 477 - 69 

TBP 32 422 16 21 2  - 1 6 210 - SO 

TIp 1 3  478 33 356 + 1 9 878 + 147 

SOSYAI,IZM MITING ALANLA RINDA RINLERCE KIşIYE U. 
L,I ŞTI. BINLERCE KIşI, YALA NSIZ DOLANSIZ, SOSYALIz. 
MIN GERÇEKLERI VE HEDEFLERI GOSTEREN SESINI DIN 
I.EDI. GERÇEK UMUDUN NEREDE VE: KIMLERDE OLDUGU 
S Ul/EKLI OLARAK VURG U/.ANDI. 



DiSK KONGRESi ' NDE 

NELER OLACAK? 
Mehmet GENÇ 

2 2  Arn.'.., <apımıcak ol." DISK 
"men" ko""";nde GtncI'I$ B>!jk.nı 

bdulWı B>!jti>1< ·iO! b.� "'çileceği 
�Cfj Tercuman p,zetesi dahil, (üm 

b."ndı ıçık y. ıı.. brrIJu biçim.:le btlir· 
t iliyor. AyrıCol yine geçtigimiz hafta Ma
den�I$'in delq.t ,;ıyısının saplJnnusmın 
OISK yönetim kurulundı scn tartışma
laroı )'01 açtığı d� basında ycr ald . .  Dele
ge sayısının s;ıptilınmasına ilişkin tartlŞ
/lUtuın Banksen ve Gıda- I ş için de SOL
konusu ol.ibilcc�i ileri sDriJijy or. 

OISK'le çaı ışan uraflara yilkın çe ..... 
reler. Kemal TiJr1de-'in :ıÇIŞ konuşm.ı

)oınd,) ba arılığa aday lığını kOY'1cığını 
belinmesini" kongrenin h,avuını senleş
tirec e  ini beliniyorl ..... Ama yine aynı 
çe,n:ler, Kem.:ıl TürkitT'in ka)'bedeceği
ni bildiği bir oyull3 girmeyecek ,k-;ıdar 
tC'cril>t'Ji oldua unu \'e muhtemefen de 
ba.p..ınh ga 3ıdaylığınl koyma)'acağını da 
ekliyorlar. 

A�'rıca. bu çe..,..elerce UOC ve DISK 
dışındolki demok.ratik OıriÜllt1'le ilişkiltf 
konullr ının ve bunbrl.ıı ilgili kongre k.ıı
r.ı"Mının yolun unlj'N.lıra yol açaca
�I, OSf 'yc uye olnu yonUndeki bir grup 

delqtnın önerisinin reddcdilK.ıii. 8;aş
Jı.anlM Konseyi i lc Genel Yiint:ıim Kuru

lu'nun birtettirilmr. yonii"ıdeki tı.a.i1 
d<ii �klili oneriıinin d. kabul ed.lmeye· 
r .. i oor WliJlIyOf', 

Bunun y;ın.ndı ko,.,ede ciddi bir hegp kontrolu yıp.ı.cıt. � .oylaılyar . 
O�y'" ku'" dcl'lcyle topl.".cık ol." 
Ko ...... ·d. kobı bir hegplı bil •• B>!j' 
t 'un bı!"" çekmey. bı,lıdıt. eklbın 
".101. ... oldulu o.uy, çıl<lYO", bu gru· 

bun d.I'I. "y'" 170', yıkll$IYor... Yeni 
olu�;ac_ YısuımeKurulurMbı i" ,Mxien
Iı. T.kstil y. LOSIik.I,·d.n üy.lerin ol.· 
ugı ��ntikr uıı.ında." 

Bilindiği &ibi DISK içinde bir ıiRdir 
uuulm.n Usfıyelrr sonucundi işçi SL
nıll "nV.lli\derinin ıenel k�ulda temsili 
b�'" olçUde entellenmiştı Pnrol-Kim
�.1 1,ı'Iri.i bılı nrn umyelt!" ıonucuflda, 
OiSK koncrne'nde " işçi wnrfıRln tN· 
"," .... hm<t K.h"ç duyurıcık . SoSVill·lı 

Scndiw'nm O ISK'ttn QJ'fıyesine yo
nclik g1ri�mlcr sonucunda, bu sendika 

da Fncl kurulda K'sini duyuramayz.cak. 
OISK'i n argonı","," "So syal, lş'i n DiSK 
uyeıi olduğu" yolunda zaman Llman 
yaplıkl;ırı ıç ıklarNlara rağmen, Sosyal
iş genel b.ışkaOlml ve yürütme kurulu 
üyel�rint "konuk" oJaroık bile �\'etiye 
gönderi lmedi. Sosyaı. ı,·in DISK üyesi 
otdu�u k3rarın;,) Vilran Bakırköy Iş Mah

kemesi b�şkan ının " rapor alması" sonu
cunda Sosyal'lfin DiSK üyeliği ,ubar 
ayına "enelendi.._ Keramik-iş Sendika

sı Ba.şkanı "'''tulgalı ise kesin ihraç int
mi ile Haysiyet Divanı'ru. 5C:vkedildikren 
sonra Türkiye Işçi P3Ilisi ' nden istib 
t"ımişb_ 

Ancak, Baştü:r1<'Ür1 başkanlığı konu

sunda, Genci-I ş yetkili kurullarının bel
l i  bazı şanlvı öne sild�u de bild iri l
mekte. Bu şiY'lların başındı OISK'in 
Anlara'ya tlşınması ve önerilen Tiiı:ük 
değişiklikıerinin ıynen Iabulu geliyoL 
Onerilen tiaii: değişikliklerinin niteliği· 
ne geçen gyımııda değinmişıik ... 

Eiler bunl ... gerç.kleıme=. B.şıür1<· 
wl yeri ne Rıza Güven'in b.ı,şkanlığ.ı ge
Liri lec.eği , CHP açısındın dı Rıza GUvcn' 
in Baştiri;:'e onnl .. dahı guvcnili,. oldu

ğu ıı.. .aylaılyor. OIsKın "erkenı' kon,-ni, az. � Si
n .. 1ı gyd.ı kon" ve bwn mensubu 
linUnde ıopı. ... aı... Her 1.1 urof d •• b.
çıkbnnı biliyor limdi. V. llOnbul'un 
dilnblr y;ınınd. cod . ..  WIİ.., "ynı,,"· 
yor, entribnın, anbuhtın, uç kağllÇI
Iılın tı..ı.. omı:I<leri y�yor bir kOl 
cb.m __ ulu oıd 'i"t r",o�l.d" , onemli 
p�I.ı.ı.r >lırüyor ... 

PUMlık�1Q 'rtıfnr! "işçi liderleri" 
...... ndı olmıd ııi .  d.ıı söylentiler ...... n. 
d.ıı ... 

Ve Terc......, lU",,; CHP'yl bı,."" 
twWıı dolayısıyı) kuduvor. ArJQ Tu. 
dimın .... ıni CHP'nın bıl"'l" DISK 
twckD.ımn adsız piyonurlOl kutbmay ı  
unu1mu , .  _ _  Bunlar çaktın "sıkıimış bi. 
rer limon .. bi" bir ken.ııra aılmışbı mı 
dersiniz? 

YOROYO, 
o URLARıNDAN 

YÜRüYüŞ'c bugüne k.dır çe,i<1i konulırdı çqi<1i mektupLtr gönde
rildi. Om-gimizdc bir "olı..uyuru mektubu" köşesi bulunmadıAı Için bunları ya· 

yınl.aymıamala birlikte. yayın poliıikJmııw sürekli olarak dikbıe ıldık. Ya� 
yınımızın yöriirıü \'C içeriğini sapumaıda okurlilrlmızın mektupı ..... bizler için 
hay ii y.vMh oıdu, 

Türkiyc·de. YORÜYüŞ 'ün yın",dı gün�k gaz ... lcr de o kunuyor. Bun· 

IMm MUlf1d .. ilerici gazeteler ve ilerici yuMI ..... vili_ Bunl. da okunuyor, liO'� 
ci yUMIMln bir bölümünün son günlerde işi kişilere h<lk. .... ele v.ırdır.ı.n tutumu 
YOROYÜŞ okurlarını n dı tepkisini çekiyor. Dergimize ıelen çok sayıd.ıı 
rnıekıup, bunun gnrtı_ Okuduklııı ile görüp yaşadıkbrı ınsındıJd farkı ıöre. 
bildikleri için tepki duy uY Of'lır, 8u okuyucu mektupbnndm ikisini bu sayıda 
olwrl .... ımll .. "ynen sunuyoruz: 

Putlarm sonu 

l\:ıpilali1.m, en gerı1.ş ölçüde biJtıin 
ph.liklcre ınalık eden bır sistemdir. TUr
kiyc knplt.a.Uıminin bu siper-rnarkel1ndc 
Llbular. ğslenıİn ya:;am tulkahdlI. 

Sosyalistler ta.buWıI yLkmn uRraşl da 
verivarLıir. Bazı "lIı'cici" (Retelerde bir takını 
"ilerici" Y31.arlıır keodilerine yeni tabu· 
lar }'ar:ılıyor: Gt"rçek sosyılist parti ku
ru lwn, bu partiler &Uçsüz diyorlar_ Soo
y ıtill. pmiler bu uçimde başan kazana
mayacakl:ır di) e. fikriyle rlkri oıynı olan 
dervi�ler ortWli çı rpıDip duruyorlar, Ba
şarı hZ,&Olmıyabllir bu(Uo_ Çünku bur
juva tabulanyla "Ilerici" tabuları yık
mak kola)' deCil_ Hem solun "da�ullkJı. 
Rından" dem vurup, hem de yeni bir 
sosyalist partinin kuru lmuın ı salık \'t"ren 
ç eliş kili kolemler, Ol!il olsa yanlış adım
dan dö rı_me çabasırun Sl.n�ıla.rını çeki
yorlardu. 

Sayıca (ı.içlü burjuva partileri bİr ta· 
kım t"bu13r ve mit-.slar (Ucrine kurul· 
muştur_ Tı.irkiye iŞçi Partiğ 1961'1erdc 
Türkiye'nın politika çoralındı bir kur
<ulu1 çlçoı; IIbl yo� .. ditlncı. h.r"". 
gıiluyordu : Bu parti d. mecllJe iirer ml, 
diy •. K.h'ımlann Idrtl .lIeri"" d.eıı.ı«· 
çeııin lmaz, çlıJ dunnna yu/.,un 
TIP m.en.. prdi. Htm de CUmhuriy" 
tarihinin unutulmaz en onurlu kavpsını 
verdi orda. BUIIJn de &\ULiyorlar, ıJSlfU,k 
.hanell • •  uçluyorlar IP·I. H P "bi bır 
bUTjUya partı.tnln ayların, bııkıl'i. ıçın "OIii dotan çocuk" dıyorlar lçı«ıncıok! IIzli vlnCı haybrırcuı ... Sanıcl 'nIrki. 
Y' 1977'nln Tuddy.·1I " ıoı.coaı yok • 
lILU4 Il'bi anun ei meyln eylımeyln. bu 
kn oyunımı CHP'yo ,..-tn, dlyı yaka. 
rı,ı.. bulunuyorlar, Bununı.. dı kalma
yıp dört k�sindrn l • tutuyorlar Tu,. 
klyo'nln y 81l lOlI)" 01l pırtilinl. 

Sooyalllller tum tabuları yıkualı YU
IÜyorllr. c.ı ... lin bupind.n kumlı.,.. 
Imı yalnız onlar biıeııı •. Binler .. yıliık 

ieçmişl en iyi tahUl eden onlardı_ Bin· 
Itrce yıllık ge:ecegi en iyi ve do� onlar 
göri.iyor_ Dedikleri nokta.snUl . .. 1ııüıüne 
ç ıkıyor. 

v. ılmdi bir tebu dıluı yıkıltyor: Ar· 
lık "ıı.ricl" olmak hiç bir bloku n pa .. · 
rındit geçmeyen eski. yıpr.ınmı� bir ak
çe. Yeryüzünde ıkı ölçüd •• başka ölçij 
Kalmadı, Bunun dl�ll1dl kalanlar bu�n 
olmasa yann silinecekler, 

Gt!mici feneri Cibi ortada tir Y'6rup 
bir sönmek ilericilik deCiidi ... Bericilik. 
sosyali� olmak�n. 'so:;yalistim' dlyebil
mekten geçer. GtrlciUk, kapıtaÜst olma
nın koşulu dur_ SayglDhk bu iki kl4ilikte 
lopl.ınmal<r.ıd". 

Bir t.lo m "ile:-ici" yazarlar bunu 
böyle bile._. 

A. Kalemd 
MANISA 

Gözü kör 

bir gözlemci 

Cumhuriyet Gazetesinde kuruldu�u 
köşesinde onbinleorCt' okuyucuya hltabe-
den bir yazar Türk solu için tualsiZ ve 
aAbulucu bl,r "iözle mci" rolünden bır 
türlü vnzgeçmi}'or. Bu kendisine sıela
nan olanaeı "hovulian" ku llanan "ta-

ralsa 101" yu ... L0'" 101 Türklye'dt 
bın parça olın.ı, durumda. Oya llÜçl .. 
nen ra,1zm k .... llUld. blrtılrımnl lman. 
aızea .. çlomay ı bır Y1Ina bırıJııp biriOf· 
melertrıJ 1&llyor Ye .kUyor: .... Bu d.nll 
k •• in tayırla .. hiç mi hiç hıJı •• miyo
rum., Ne yıpıyım, böyletln • •  yrdıld .. 
atıL d. _dilemiyorum ıiMlik. . .. 



J 

Bi, de diyoN> Id, ....... bIlmIyor
sun, okumuyorsun bu lionuda çtkan ya
ıdarı. yapılan aç ıklamaıan� akımın er· 
mediRl lşe kanşnıa ve Thrldye işçi sıntl'ı
nın örgütü Türkiye İşçi Partjğ ile maocu 
,"'I! tabela ö�tlerinl bir araya koyma. 

"Gözü kör gözlemcinin" bır başka 
vurgulamaSı daha ,'ar bu konuda Blrmr
lerty� kavga eden Ilkokul çocuklarına 

ötüt verirceğne şöyle diyor sıkılınadan: 
"Yerel ",çimiere sosyalist nitelikte uç 
parti k.t�ıyor. TIP, TSıP, SDP_ Bu üç 
sosyalist parti, birbirinin amllIWz düş
mllU. Fırsat bulsal81 birbirlerini bir ka
şık suda bolacaklar." Bu sözleri yazmak 
için insanın �rçekten ya "cözlerinin 

kör" olması ya da biUnçU olarak blZl 
gerçekleri saptırmış olmUl gerekiyor. 
Bu "tarafsız sol" yazann söylediklerin
den Y.iillruıca biri dolru. O da yerel se· 
çimlere bu üç partinin de katılnuş olma
si. Onu n dışmda söylf(Jlklerl olsa olsa 
kendi kafaslOda yarattıRı "solun bölün. 
mi.işlüau" masalllU dotrularnu için uy
durdutu saçmalar. Türkıye işçi sımfının 
bilimsel sosyalist partisl Thrklye Işçi Pu
tisi.'nin yaptııtı açıklamalan, yayınlarını 
okumayan ama onun hakkında "ahkam" 
keseD bu yazar diiştii�ü ıılilUnç durum
dan ne yazık id habersiz. 

Biri ona ne yaptıgını ya da ne yap
m� istedi�ini sorsa ne kadar iyi olacak. 

M. Günerkan 
Gaziosmanpaşa/ISTANBUL 

Oktay Akbal ' ın 

timsah 
gözyaşları 

Timsah gözyaşı dökenlerin bir tek şaşmaz amacı var: Cuntacılık. 
Bunlaruı da bir tek i�levi var: Işçi sınıfı partisinin gelişmesini önle
mek. Bu ise. hava elverişli oluncaya kadar. CHP kuyrukçuluğu 
yapmakla mümktin_ Tüm cuntacıların geçmişi çok açık. Bir ara as
ker çığırtkanlığı. bir ara da CHP çığırtkanlığı yapıyorlar. CHP Çı
ğırtkanlığı yaptıklan zaman ise sürekli 'sosyalist hareket gilçsüz
dür' deyip timsah gözyaşt dökiiyorlar_ CHP çığırtkanlığı yalnızca 
cunla havasmı beklerken vakit geçirmenin gerekçesi oluyor_ 

12 Mart dönemi, deii$lk ölçülerde her kuruluş � kurumda tahribat,"1 
yaptı. Cumhuriyet Gazetesi de bundan kunulamadı. Cumhuriyet Gazetesi bir 
ekip değişikliği ile 12 M;utçıların eline geçti. Bir SÜTe, 12 Man'ın ideolojik ya· 
yın organı oldu. Bu sürede Cumhuriyet Gazetesi'nde Oktay Akbal da ön plana 
çıktı. Cumhuriyet'ten bir ukım gazeteci ye yv.arlM uzaklaştırılırken, bir 

bölümü .yrılırken, Okuy Akbal Cumhuriyet'te kaldı .., 12 M.rt çığırtkanlığı 
yaptı_ Şimdi Okuy Akb.ı yine aynı yerdp• Bu kez CHP çığır:kanlığı Y'pıyor. 
Işi g\lcü, çığırtkanlık y.prıuk_ 

IYIMSER B I R  YAZAR 

Oktay Akbal, çok yazdı. Sli'ekli olarak sosyalistlere akıı vermeye kalk
tı. Seçimlere girmeyin, Halk Partisi'ni destekleyin, şunu aday yapın, bunu 
yapmayın ... Kim5e Oktay Akbal'a, Oktay Akbal'ın baktığı gibi bakmadı .  Ni
hayet bir yazar. Istedijlni yazar. Bunun için para alıyor, Kimse Oktay Akbal' 
ın işçi sınıfının siyasal hareketine yönelttiji eleştiri ve küfurleri de önemseme
di. Kırık bir plak gibi "umudumuz CHP, solumuz böllj( pörçük" deyip durdu. 
Kendisine bunu iş edinmiş. Kendi dlrıyasında böylece Oktay Akbal oluyor. 

Ama Oktay Akbal'ın dünyas,"ın kendisine dar geldiji anlaşılıyor. Türki
ye Işçi Partisi Genel Başbnı Behice Iloran'ın seçim kampanyaslOl açarken 
yaptığı konuşmada yer alan "timsah gözyaşları" deyimini üzerine almış. 
Kendisini birn önemsemi ş. "TimSô}h gözyaşları" deyimi frenkçe imiş. Sosya
list bir partinin genel başkanı frenkçe bir deyimi nasıl aAzına alırmış? Altrsa 
p;ırtisi seçim yenilgisine uArarmış. Kendi,i daha önce bunu ,öylemlş_ $imdl 

KULA K MISAFIR!: 

KIMI AH ÇEKER, KIMI TELSIZ 

Bakkalda bi, kaç müşteri vardı, Be�diye zabıta.' üniformol. olam ıÖN" 
döniişü evine ulmtTtGdGıı ön� alışveri. yapıyordu. BaJıJrol "tanı," i' ıalibo. 
Aralarında şu konuşmoya milJalir oldu dülıkandak; k"lIdda': "Ali Dinçer'den 
tcı,u emri gelm;. Belediye Zabıtalina. Para cuoa, veri/me.in bir ıiırw, ihtarla 
y�linilsin diyormuş. Bize de bildirdiler. ol 

Bakkal · "Rah4/1z öyle)'ıe değil mi /wıçan" (BOflHtrmif) 
Di, müşteri ' "Z4ılelı para cezcuı, youonlZ 60 timdiin öte.;n� tiidiniiz y.

tiyor mu'" (Gn'ç�kçj) 
Iyi niyetli ":ıabıtacı" . "yan; pek biiyük bir şey delil ama. .M de foltir 

belediyey� ek bir ,elir oluyordu . . " (SGn 
Ne denir' "�ngin;n malı. ITgaıln canı" diytt düşlindii mÜfterinin biri 

(Filozof) 
Dir bo,1ıo mÜft�rj . "Bir tdire demek nereye kodGr demek '" (Şabe.) 
Yanıt vermede bakkal, " robıtacı" .  öteki mi.işterikr h�pbirı;kti: "Carum. 

yan; şey. hiilliimet kuruluncaya koclGr" Haydi txı.trr. Dinen' . .. (80"'01 D� 
makrat PoUlikocı) ...  Bo.ıırr bir boşlta firinlik leu.izi. 

söyledikleri omy' çıkmış. Eskiden Türkiye Işçi Partl,I',,;n oyluı daha çok. 
muş. Oktay Akb.ı buna çok iiziililyormuş. Fakat H,lk P.ni,i'nln oy .lmoSlna 
da çok se"';niyormuş. 

GÖLGE ETMEYIN 

12 M.rt'un son .. "sosy.1 demok .. �" ol .. CHP bir iyi iş gtirdi'- Içki 
masalarında gevezelik olsun diye "sosyalistim" diyenlerin gerçek yerini bul
miillarını SiJII�ı. Işçi smıfı hareketini bu tir gevezelerden arındırma işlevini 
üzerine aldı. Bunluın Içki masalarında veya aile sohbetlerinde daha ilıinç ,6-
rtinebilmek için "sosyalistim" demelerine kimsenin bir sözü yok. fakıt oku
yucu karşısına çlka"'en biraz dikkatii olmak gerek. üç yıl CHP'li, uç yıl 
cuntacı olan bir kimse nasıl sosyalist olur? Sosyalist olmak bu kadar kolay 
değiL. 

Böylesi gevezelerden işçi sınıfının politik hareketinin bir tek isteii 
v.ır: Gölge etmesinler. Kendi işlerine baksınl.ır. Bir kimse "sosyalistim" de. 
meden de CHP'li ya da cunlacı ya da her ikisi olabilir. Uunmasınl .... Utanı
yarlarsa uundıkları işi yapmasınıar. Böyleleri, "CHP'liyim� cunucıyım ya 
da hem CHP'li hem de cuntacıyım" diyerek utanç verici bir iş yapmış 01-
muyortar. Asıl utanç verici olan, sosyalizm adına utanç verici olan, böylele
rinin "sosyalistim" demesi. Sosyalist olmak o denli kolay deail. 

KIM KAZANM ı Ş ?  

Ne olursa olsun, birn da gerçeji görsünler. CHP b u  seçimi, genel seçim 
olarak niteledi. Yalnızca ıstanbul'da Haziran seçiminde aldılı oyun yansı", 
aldı, Yalnızca ıstanbul'da Haziran'da Halk Panisi'ne oy veren yarım milyona 
yakın işçi ve emekçi, bu >eçlmde CHP'ne oy vermedL Plak çal.nl .. , pı.kçıl .. , 
biraz bunu düşünsünler. 

Öyle kontenjan senatörlüğii diişünmekle. bunun kulisini yapmakla Işler 
bitmiyor. Kontenjan senatörü de olunmuyor. Sola küfredip Ecevit'e ve Koru
tiJk'e övgü düzmekle kontenjan senatörü olunmuyar. Bunu daha iyi yapanlar 
var. Şu anda Metin Toker daha iyi yapıyor. Ha gayret ! Çok k.alm�dı. Ha gay
ret! Yolun uz açık olsun. Sosyalinlerin yolu çok açık. 
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AFRiKA, PERYILi E KIRŞ 
UCADELE GUÇLU 

, .. � ... ' _".m."," ,,_ ,,'"� 

· O ICIKTIR 
dır ney \ rnb. n1O C. Afrib Cumhu· 

KALESı lt)'ttl \ Rodtı.ya ıibi rkçı d tıellft'i ilc 
uudı A .. blJlan, 1 •• 11, �' • •  M"w, Su

d.ni FddJ Sahılı. Zllrr ı1bl ıericı f\;"
jimim" Iktidar oldukjan llIk ler. b.ı.şln 

IIFRI ı.. il ASI Ç GIMIZI. i i FARKLI rOL IrlK VE TOP UMSAl 

SISTE'11. iN 1UCAOEıESININ ıe lo( OKT AL RI  ARılSI, A GIRMI$

T iR GlRIlEYEN VE BUNALıM iç lNOlK ! EMl'l RYALlsT �ISl E.M AF 

Rlı.. '0 SOS' ... ı llM iN OOOUŞ L U ILE ı.. R - i  "AR� IYIIOIR 

slHEMIN GWlı..lER i ARITıKÇA. EMPERYAı isı ı  R v IŞBIRLfK-

ILERI SALDı RıLARıN ı ()(';UNLA T IRMAı..TAOIRI.AR 

�oıad. Ualk Kurtwuilji 1- 1llJ"tkı:ti' 
run urm, Afrika. kıtmndı orll)'. Y"P' 
yt'ni bır durum çlk.arml� tu . Cine 8issao 
\'� ıp \· �'ı .d.l l lU' l baeı�t.lı� ı 1ı;ln (. 

nk:ı PulJıl ( Pı\ICC) H Mot ambıır: �PJI" 
tulu� C'phe i ( fREt.IMOlnın bl.�anllll1 . 
Cap CI!I'ı, Cine 8ıs.saö .t '1oumbllı:' ın  
balır.ns:ıı.hk.larına kı.u�mabrı.  Aneola 
H Ik urn hun)'eU tun edişıp. durumu· 
nu CU('lmdjrmrw" rnka.·d.I tm�[jz· 
mm l"pm .. nl�inde buyUk �kk!r me)" 
dtn.a ,eıırml-$tır. 

Bu ıell mtler 1�ltınd •• lt:1ıı: lt'k A[ritı.3 
ulk(',("I"ındr �t' kııının buıununde ��riltu

len IT'llcadtlırde ,",ı.CSll ıetnell� ,ıde�k 
on plan. çıkma,kud .. Bu ned�lr trı· 
k. çatımıvn ıkı ratkıl pOhllk H�loplumF 

I lItltmiNn muudelrgrun &cü nokt.a· 
Lan .aruıl\l ıırml-$ln. Gt'I"ih:!}l'n \"t buna· 
lım içuıdt:1a empft") .... Uıı. sıstem. :\.Cnlr:.I 
KıLaSa' ndsı $OS)aHtmtn do� u .. olgw.ıı ıle 
11':.,.... k� I)1I b l mı il ıı . Bu ı;e lişım ıonuM 

CU, oull ık le Anaola'cbn Sıon�, em�ı' 
IILm ,\rrlU halk llinnın iç l1$erinc dalru· 
dan, certkllQ:l-ndc �Iahlı alf;l1ak, yeni mü
d� le oLıu\lklm llumn.kLl. cmpe'Yaw;t 

Iln L'mdc :.ıı; ıl n gedik1 i Iı:Ipll:maJr:. bi· 
lın(: len<!n halkların Mi.lt.l.M.IH1ru Ctriye 
p.ıı.kürtmek iwml'k'-ı:d1r. 

EMPERYALIST G 'ÇLERI� 
OLASAKLARı DARAUYOR 

rrilo'rı aLeMt\ Mrl uçsuz bucak� 
ceruş ılatı1arda 5CJmuri.il�k dot;al !al)" 
nU � e .ıoo mıl)'on ID Itkenıek ıucu ola· 
r.ık coren �mpery.tltım bu ,el�rnclai, 
l'lındl' tuııulu fbıl stın1llf"t� mevzıımn· 

n yomendırden yenı halımlı lık ıh,ıo· 
lerı olu$ıurarü, f:�ellemek IIlf:rn!kıe-. 
dır. Emperyali:ım. ,{rtb'nm. ::iOO YIII,k 
bulr. t \lo YlQmantn. {:ı-ll."{ lı:o�t.ıll .. lnın 
üt1.lYl <;'IDrdl i durumdllrt, eecmen iık 
,� mun.ı.sun" dn'am t U"mf'k i til'l 

unu.muz de ulU$brlltil gdı�me lc:"," 

blkık lılınd ıı B�rl'-'1J'I1I-$ �tlU�Uu üye i ttri· 
nın IJçt� blnn! (lı�ıuran Afnln ı.ilkt'lfll· 
n ın  uh.ıslllt'VliI planda dahıı Hkm rollıcı r 
O� nainırı bllljilJdtCl coxlrml nmekCoolT. 

Bu ullıf'1 nn onemli  tm olunlutu, .50-
muflccılılt' \ l! emperyal i..:.mt IUt�1 bır 

onıtlım ı(' ındt',  bat lıınt ısu iJlkel rdfon 
olu-ŞrNkladıı Bu W .. el r. duny .. mn b�· 
kD '�m!Ic'"ndt':n ulkelttlc bu blok olUoı' 
turarak \'ılannı 1 1 3  dnh.�� ,brımış· 
\ardır. Bu 'uJket • d�onomık bil I m�ll'. lık 

\ de\ ift i r .Jrasında e l t .  adı.1 iıi�lulm 
d.)- 'HU:11 ı"nı bır ulu l:ıranu:ı ekonomık 
duztn ı('in muc:ıdel elmt'kll'dırler. Bu 
ulk Ia-ıo �1anlll:ı KonJennStncb Ol�lur· 

dultları p lilırormbı b('hrlenC'.n prOCDm, 
empt'1") ahq, .. f'mm burulım ını ktodi 

J.\rcolı. 8rnln. C.uyir olm üzerı' dt· 
tcy A rrtka ul k�lcrinr .... ' birer .saldırı 
pbırıxmu olitik kullıınılmak ı,tenm�k· 
i dir_ Bu oıau .......... BO, Inııill.'" p

b. ulk IHden devtiriıto p.anJı ukı:-rlcnn 
ona.ı luk rtliklerl Airek l i Aklın1ann kay
naklumı .(lçı!ıı:çı lo5l.crm\'kltdir. Said tn
lar yllOlZCI bu ulkel i baık ı lt ında tul· 
,na)'ı d�lI.a)·ru ı.am.ı.nd.ı "kı}'bedilmiş" 
R,lanian ıeri ılmay ı dil 31llJ;('lImaktadu. 
Fas \'(' Gabon'd.. t.eı;.ıııhlllındı�ı saptanan 
Benin \'ı� COlTlur 'c yör.ch k sil:ıJı1ı .saldı
rılar. yuıe G�bon .. ' Zıln'd n :';:ofl;to 
H�lk Cumhuriyetine. Zair(' \'C Guney ·\f· 
rıkıı umhurı)'el nden A",ol.a'yn }'ftpl
LI" ı;ı ldırtlur, bu liJr ıd ırtıırıo umekle
rioir. El)'oop)'d'nın Sudlo yolu ile Ingi
I iı. nkcn rurıJ ıml Uc Idmya u • amlSll, 
HOI1el-y l' nın :.lonmbik'e Idınlan. Or· 
t3do�'dl yanltıb.o SOO durum \'(' Ce::ı· 
� r'ln Fas ıınu!ıhtı Ile rekli tehdil alt ın· 

dıa lutulmn. bu çlb :!llrtr .ı.r  tn d:. mutal..uı 
l"dılmelirlır. 

.\ncak. emperynıamin hu p)"T1:tlcn 

kol:.) C3 bOL tyol ulaşmamakta, t-\frikÖl 
kıtASının gorunumunı.in delışm ini en· 
ı;elle)�ırn!m�kl('dır. Vietnam boıçunun· 
dan so"" A UU em ·ali7.minın h.ışb 
hıılkl a dolrudan mudilh .. lesi çok lılÇ' 

rJrlanmak hll!ml'ktl!. Afnluıi rhn kollena· 
ık o/::UYIl )'ipılırı hu IU!UÇ lfiın Ir:tnciw. 

nt o lıutıkl. tanı mlkLldir. Bolereilik \. e 
kabılrcı!ılı Clbl oleu ların \arhRı, emper· 
}alı:ımın "bol H' }'onet" yontill' mln{' 11-
k'rllı-. ka:z.lndırmlida yardımeı olm�· 
d.-. ..'ncak �'(nta kıt.umda "modero 
d kot "I  , i I .... t.ıkçe- df" ulunm ceıect'll· 
nı u'm ... 1 edc:n. bqtl i�('i .nıfı olmak 
IUt!"I't: ) ,',,. ı"plum� 'l'(IHI kontrul � 
ba i �Itın tu'nuyı amaçlaıruıkl.Jdir. 

",ola-. Porot, .b.lw,"'r 'r'o,,-,I,uııyor' YOrıl,lanan Emp"cryoll."m 

KIl4lntn ıı:U7. 'I \. ıuıwti dı�ındıki 
)orch.·'dco 1-$'11 ını(ının yenı )I!ni olu,
m.-.. YI!: pohut ol,,,nlula tt, nut i'rl me
m i, f'mpt>ryafıttrıf!: bu :&mIÇI.nnı bir 
fJ1Ç'\ıck ... (t'Ir:�ltrtblllm' olaıukJ ... rı ur. 
mfkıedır ı\hw ulk h"n rlr:OftIJrrulnınin 
ı·mpC'f) .)hrm.ın da)1lllıl1 ko,uıı.ara b.· 
tımı. olu u dı mpcY)'ala.m. b':.'hrh ko
L.) Iıı-,Iar IlmulJIdır. ,\n("ak. ıehtm .. 
irr �udAn ur-TWlınM oldulu eibı, ,ıZlı· 
lık ko ulbnna re IrMrı pohtıJı: ) '  .. arod.a 
1'1 ı-.ınlı • � ıd.wııımı) .. n bır konaınm p •. 
i' nın urfı J .  aU'kt \fnka ilthlt�nndt 
q, 

ulkt1alne itıraıç L"l ml5UlI unlem ye ya.. 
nettk arUlk Lal��r bebrh:nu ır 

L lU�.lr-w dıa. ' de bu ce�im \(0 
AfrıkA uı"'�lrnndl'kl lf�' 'oplum 1 ,cl�· 
trrdrr. bu llI"-el Ir'Ulnda polatttı brı...lı· 
) mııyı d.l ltıdl"J k hızlindil'ın 'Ut, lli· 
raflar kt'lltı yerı tnl almaya ııılm�ıne.. 
dırll'r, BoylelIIde, empcl) lı in eee· 
�Ilııne. )'.Imu.n, ı;on "l. ... erek. ulu
&ai ec"mrnUk f,Osyal ılerlel1lC' ydni.i.nde 
, .. "iftlde bulunanlar ıI�. uikfolt'l"min ,el� 
celinı �mpn}'1İUl WUme dabıı .. ıkı bal· 
ILI) ıp , h&lltlMuıl "'ktıcı kop""l..",uı .... 
m.NAıı" ıçın ıllktlL'l" anı;,ındaı .y r ıilkbı 
I�,c:e tM'lIr""'t"ktedir 

! IPERY"LızMI� 
HNI <;llllşl'llF.RI 

K.\ - A H I  IZI.\(, \ \i,\LIK\ \ıUOR 

\ır mi�Li.t. "Oul servı�crın" hşmıb.rı. 
p n.lı , cr kullanımı. bolıea , kabilt."t'1 
banketll'Ttn ulu .. ",ı haR!keUt'f kat11 k�· 
kııl Llrnalill l, �tP� omclmdc oldullı gi. 
bi, dt'nı') imlc, bJlk ıçındI." ""'Rbm k ıtle 
d�iM ... hip ö!IUtler kar\ı.sıncb ye
ıerll olmamaktadır. Oitr, ) andôUl, lJkçl 
nit.ehk.l� nedeniyle ulu .... i.ran.ı.ı pı .. nda 

t.ettl'- olmu, GUne�' A(rika \e Rodtıya 
ya da Zaltl� timelinde! oldutu Cibi derin 
e'onormk \OE !IiOi)'a.! bunalımlar içlı'ıde 
k"'"fInin wkeler IrlCllıi ıyla yijrühilen 
mUdıh,kol�t de eUı:ln olamamakUdlı, 

M·RIKA D.� ULUSliI. K RTULUŞ 
H,\llEKETI,ERI GIlÇLENIYOR 

MUK"'" \Crı1I'cla ulu i bılımwılık, 
wını k a,.t ;ın mı )'l'Ili ...-Jmurc Illit\' kU'. 

i i lum i kurtu lu mut'ıdell nde il .. 
rı :adımw it mı : mali. Cwı.a"tr, \ııda
p -, \tonmhlk, (,\nıf' 81.aao, C.p 

VtI1. Bt:nin Kıbl ill"dc:rtn polıtık elkin· 
likit'n le y ıları rulıla nı< kudır, Em .. 

p 'ry:aliı.m.. ı",ca b.lh, \okuı".ıu r
"�ul nn cini .uılı.lın ulk .. h: II buna· 
hm1ar I I  , bOfuUan ulı,makta. bu til, 
Iı:elu ıı.llkl.annı dır nı .. yunrUm 'ktC'dır, 
Son aylarda Cam"",n t e l-Ildltl Sıhllııı· 
tt • ullr:l' ç..-ıır,da ..... ü.ı,I.)-C':n nv .... r \ 
u.ni,,'ı.n.il.eh:rdClIl.l harekell bu ulu�um3. 
ornektir 

Bu çerçtn' içlndc Nın polUI ... kur· 
lulu� mUel:d Itim A(ri\a kıtaJ, ının dbrt 
bL! ıuııl\a uunmı� durun,dldu. Gum') 
Afrib'd:ın C�ı'da Sahara') ., Dolu'dl 
Eritre'y(", Cıb uıi w Comor ı\daları ilc 
Kızddenız �e ltinL Okyanusun.1 kad.u kı· 
tanın her YLrini knp�mıkt adIJ'. Ahi 
halklarının bu 1l1UC'ldı'I"I'-!rf. b " ıos.yn· 
h.st ulliı:r.11M olmnk: 111.t'lC dı.lny.mın tüm 
dı!mokraUk au�lulnlr. "ktıf .. C etkili d� 
le2inı yanındı bulmlkt;ıdır, 

SOSY ,\ LIST LKELER 
ULUSAL KURTULUŞ 
HAREKETLERININ 

�1l,\R LI DESTEKÇISIDlH 

Sosyaliıl ülkelerin, ba.şLa So\')'I.!t1c:r 
B iIl i� �·c Küba'nın Angoln'yol u:uu.1 ba· 
tırrwı;lılı ' &nmasında �C karum lSlndn 
gosterdiklerı ii tün dayl\nı�ma omeli,Ar. 
rıb halkları arasında bIJy1ik bi, ayamlık 
y:ımlmışlır. Emperyalis!. ülkc!(!rin }':ın· 
daşI-l.nn, k uHanardk. bu yardımları, Ahi· 
k. BirUII örgülüne (OUA) Itın.tm. ça
b:ıhın kesin bır baş3J'l5I/.11 a uilrıunı�ııı. 
Böylelikle anli·komünizm A frika'da ke.
sin bir rtJrbe )i)'erek, bil�ı soS)l:ılist 
coruşlcr }rC'ni  mevzıler k37ıınml.)':;ı, başla· 
O!ı�tır. Çin l I ilIk Cumhuriyeti ' nin Ango· 
)ol·dar; <;Onra �I.abulu rcjuruni d� dt"Sl�k· 
I(·mesi. maocu h2J'"eke-tl�in ycnılgı�ini de 
ç buklaı tırmıştır, 

Bılim:ocl so�,.lIizmiu bu �elişimi, cm· 

pa-yali::ımio, A'f"Np. toeyal demokrasisi· 
ni dH'reye sakrnil C;3balarınl da birlikte 
retirmiıtir. B u  �rce\'e içınde Sen<cal' 
d� g(!Tici S81ghor reıiminin iktidar paili
i " SL-neeal Halkları BirUIT 1916 Ka

tım'IAda sosyalist entftn ... yonale kat'IM 

ml,!tll'. Alman SPD bu çabalarda hff za· 
mllınki ıibi 6ncü rol o)'namakladıı. Çe
şitli ıillr:rlf'I'de Friedrıch Ebert VaJUı Af· 
riu ü.llı::tlttine rl!:ronnist cbriiJten �'öne
Uel yrii1l-lımıe için kı"ıı!:n.in ılıını If;' 
ını'la ha i Kurtulııı Hlteketlrri d� 
lıkandinav iılktlm 5u4yıl de!mokml p:ar
ıilm U. polilik ve l<leolo�1t .ıJc lnlik .ıa· 
n lM alı:nmak b�"mrkk'dıı. 

Emperyıli.l.min A(rlkl balklatını � ... 
lahh Idırı, b. kı, y. d. polıtık, i_i". 
Jik dki '1I1M almı, ulu i \'e luplumial 
kurtuh .. , rniJc'ad�lelff1n' eneı'" � ç.ıb:.. 
I.", dun� anın h.r )erıudt oldulu (Ibı 
Afrika'dı da mullaka b a .;1lJ;;.il.tılacak; 
ufer, d.mokrJUk" lIf'ftd. yurt.ı,nrr .u.. .. 
Imn ularulU' 
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MEKSiKA' DA 
DEMOKRATiK 
GÜCLERiN 

-

BASARISI 
-

Son günlerde Meksika'da demokratik 
güçler y eni bir başarı kazandılar. Ü lke 
ınay.ısıSlncb. gerçekleştirilen bir deği
şiklik ilc siyasal panilerin çalışmaların
da yeni özgürlü kler kazanıldı. Meksika. 
KOrOOi1ist Partisi de diğer panilerle bir
likte, bu a"Jya ..... değişikliği ile �'asal 
haklarına kavuştu. 

BUNAlıM KARŞıSıNDA 
FAR K L I  YAKLAŞıMLAR 

McI{�ik;ı'dıl '.:crçcklc e n  bu deği ş ik
liklerin temeli ülkenin içine i r i ldiği eko
nom ik, sosyal ve politik bunal ımciı" 
kaynaklitnmaktadır. Geçtiğimiz y ı l  için
de uı'vlct başkanı Jo;e Lopcz Porıillo, 
ekonomik bunalımdın çıkış amacıyla 
"rJ)-YoocI ve makul" bir proje diye ad
Iandil dığı ünerill'fdı! bulunmuştu. Söz 
koousu proje, Meksika Komünist Partisi 
için, emperyalizme bağlı büyük burju
yazinin bunalımın emekçilerin sırtına 
yüklenmesi, sermayenin yoğuniaşması 
ve tekelle�menin gelişmesi için ,çürdür· 
düğü politiunın ifadesinden başka bir 
şey deliidi. M.K.P'nin ülkenin içinde 
bulunduğu bunalıma çözüm önt:risi is(:' 
bambaşka t'oir politik içeriğe sahipti. 
MKP yabanca sermaye yatırımlarının 
sıkı bir şekilde denetlenmesini ve kı
sulanmasını, kir transferlcrir:in kontro· 
lüro, özel bankaların yc gıda, ilaç end· 
düstrisi gibi emekçilerin günlük yaşamla
rı ilc ilgi li sanayi ı;cktürlcrinin devletleş· 
tiritmesini, demokratik bir vergi refor· 
ınum'n gcrçekleş�irilmesini, ücretlerin 
fiyat anışlarıyla oranh olarak ayarı an
masını sağlıyacak düzenlemenin yapıl· 
masını ve dc\'lct in toplumsal hizm�[ har

camaların ın arttırılmasını öngörüyordu, 

PRAT I K  HAKlı OLAN ı GÖSTERDi 

Meksika'da m(:vcut i k ı idarın projesi. 
ne uygun olarak uygu ladığı politika, ül
kenirı içinde ulduğu bunalımı der�nlcş
timtckten başka sonuç vermezken, işçi 

vc emekçileriıı bu polit ikaya ka.r�ı dire
n i ş  hareketleri de önemli bnyutlar ka· 
zanmıştır. Eylül ayında yıyınlanan res
mi tiir r"dpGr, üretimde 'ff: gerçek u,,:re'· 
ıcrdt' düşüşü, işsizligin, tiya[ların, cnf
la-i/oııun yc dı) ticareı acıgının sürekli 
artışını bdsclem( .. kt�ydi. 

DF.MOKRASI iÇiN 
OLUMLU GElişME 

l�te üa .. cııin iı,.;n<.k bullırı�Jugıı zor 
koşuılarda iktidardaki "Res:ııi l1cvrin)Cj 

PMti",  ülkenin politik YJ�"rr.ındJki fiil i  
tekeIL; dun.:muna son ıerme geıeğin; 
duym u�tuı. Bu gcregin duyulm,;ulIıcJ.ı, 
başla MI<P OIIlldk üıcrc üikt içincJeki 
t�fl1 dtmukr.ıtik �çlerin mücdcrelclcr:n{n 
ctı..inli� i ye bu mücadelenin haklılıi!ı en 
önemli faktörd.ir, 

Anaya)ada ve seçim YJsJsında ya�ı-

lan son değişiklikler, başla MKP olmak 
iizere, politik panilerin seçiınlere katt la. 
bilmeleri ve Dev let in kitle iletişim araç· 
larından yararl�nabilmeleri haklarını ge
timle'ktedir. I leri, demokratik bir adım 
olan bu gelişmenin henüz demokrasi 
güçlerin in lüm özlemlerin; karşllam3k. 

tan uzak olduğu da bir gerçektir, Özel
likle, toplu gösteri ve yürüyüş hakkın ın 
ve .sendikal hakların herlÜl önemli kı· 

sıtJamaiara konu olm<\sı, demokratik 
hak ve özgü rlü kler yolunda at ılacak 
adımlar o l dıığu /lıı gÖSlcrmi:ktedir, Ay· 
rKa, yeni seçim yasilsı, seçilecek 400 
milieıvckiliııdcn 300'üllün ·oğunluk 
�isıemiyle, geri kalan 100 mi l lctvC!k i l ini n  
i se  nisbi temsile göre seçilmelerin; ön· 
görmektedir, Iktidar partisinin ınevcuı 
olanakları ve va::ill p landa ayrıcalıklJrl 
bu 300 milletyckilinin seçiminde kendi
sine şiındiden fiili bir üstünlük sağlamak
tadır. işte tüm bu nedcnlerl� MKP son 
gelişmeyi % 25 demukras i olarak "iıch:

miştir. 

MEKSIKA KOMÜN iST PARTiSI VF. 
DEMOKRASI MÜCADELESI 

MKP bu yeni duruınu, başlangıç ola
rak bir kazanç olarak nitelendirmekte ve 
ülkenin politik yaşamında daha ileri 
mcvzilerc ula�mada değerlendirilmesi 
gereken olanaklar olarak soruna yaklaş
maktadır. Bu konuda gelecek için MKP' 
nin stratejisi açık bir biçimde belirlen
miştir. Parti genel sekreteri Arnoldo 
Martincı Vcrdugo bu straıcjiyi �öyle ifa
de etmekteyd i ; " Hareket noktamıı, de
mokrasiyi en 50n sonuçlarına kJdar gö· 
türccek sürekli bir mücadeledir. Bu, iş.çi 
sınıfının ve tüm emekç i l("r�n kiılescl ola
rak politik ya şam ın büıün aflnli\rına ka
tı lmilsını, işçilerin k,ıpita!izmc karşı en 
geniş bir biçimde rfıijeadele yUriitmesini 
s.ağ lilya(olk , baıta köylüler olmak üzen.' 
doğal müttcfiı..ll'1'i ilc bir l ik ıe gerçekıı' n  
h..ık im sınıf h..ıline ge lmeSini ye burjuva
ziyi po l itiı.. iktid,ırdan uıakl,lştlr.Jc.lk ve 
ı:konomik i l işkileri küklü ol;ırak dCHişıi
rcck kuşulları yar.ııılm.ısını içerir. Bu 
sö/ lcrimle, �ınıf müc;:ıdclcsini, sosyaliz
min kurulmas. da d.:hil, so�)'.JliLOıe ka· 
dar demokr.ıtik yollarLı yürütmeyi tercih 
I'!ttiğinıizi, anlatmak i�1iYOf'unı, Ve öılediğimi] demokrasinin k..1ritJli/min ger
çckleşıirmcdibi y .. ' hiçbir ıaiTIaıı gerçl'k
tcşıircıniycLeği bir  d�fllokrJsi oldı:ğunu 
söylemek istıyorum," 

AnIJı;. ve çtr::ıtcji\i ni lJöy!e be l irıeyen 

M I<P' nin şu anda L5 OOO'i  aşkın üyesi 
b u h ı ııın�k[,ı. Yl'ni durum lşığındJ parti 
1978 yıl. için ily.:: )ayı(ını 100 bine 1,. 1 -
karımoiYI dr.I;1�IJnıJı.. LJ. Gusünd 1.'n Mek· 

sikJ'da sol'un i!n güc,..lü ve etkili ôrgüüı 
o(,ı:ı pan inin d u  11':"def;,lc  tlla$ın,ı�! 
hekıenınektc, [lu hedef cri.l' i l nıc�;nin 
ise �aşt,l i)ç; ve emel.çiler t'lmak cıere 
ıv.l!k!"ik<ı toplumunuıı ::dccc:1i iç in , de
mckrasi için, en oüyüı.. güycıce oldu
f;undOıIl ku��:.ı bulıııırr;lo1Jlı. 

.•. ___ .• •• _ •• __ 'o . 0_ . .. _ _  .. _ _  .. _ _  ..  ---- ��_ ... 

Uruıı yııı.r TUrkiye'do bir umut ya�ııldı. "KüÇlik Amerlu" olm .... 
Türkiye "kOçUk Ameri .... " ol,madı. Ama TUrkiye'do Ama'iulı benz.,lerlndon çok forkıl Y'jilll1ly.n p .... b.ıb.ılırı yu;ıuldı. ÇOnkıi Türkiye'de upiulizm .. , 
!işıi, Kapflalizmln gelişmesi yalmz� PilrıbıbiSl zenginleri Yl.raımaı. lUpit� 
fizm daha çok ,d'le! ve yokwlluk yonıır. K.tpit.Jizmin en çok ııeli1Ii11 OLU 
olan Aıneıik4l1 kapiLlllzm;" ülkenin i,çl ve emekçilııine neler ptirdi ini" lk. 
nellni de veriyor. ABO"de yirmi be$ milyon kişinin. Yl.ni tapılom nüfusun 
,. ı ı 'inin yoksulluk .. ..  r.let koıulI,,,nda y'ı,dıjiı .çıkı.ndı, Hem de açıklı. 
y.n "beynelmilel komünizm" doğil, ABD'nin kendı mmi makamlı". 

Buıjln ABO'do, m .. cuı kOiullar içinde bir .lIenln yıllık .. liri 5815 do
I.rın .!tınd. ise, bu .ileni n YOk",1 olduğu, sef.le. kOıulı.,ln"" yoıodılı Ubulo 

lenl liy", Bu "",f.ılt. ,mırı" b'ıul.rının koyduğu bır ,,"ır değil , biuaı ABD 
makilRllarn\ln kendilerinin kolbul etmek zorunda killdıkla,.. bır sınır, 

ABD'de re .. ni .. yım bUrosu (C .... "'. BUrGu) ülke ii. illi ii ı.tatistikı.,i 

wırlayıp, y.ıyınlJyUl resmi bir kuruluş. Bu bwonun ekim ayı sonunda I.çık. 
ı.d,�ı l .... tisıi�J.r "HUr ve müroff."" A meriki Birl.ıik Devletlerinde LS mi� 
yon kt$inin yukarıda söylenen sefalct ko$uIIMI sım,ının illtında aeliR sahip 
oldutunu gdSletiyor, 

RÜYA DEliL , 
SEFALET ÜLKESI 

Bıı isıatistiklerin incelenmesi, kapia.lizmin. en �eıı$tiii yerde bile ıi. 
dl'tilı=mlyen buı erdemlerini ek gristennes i açısından önrm ti$IYor, AV"I is
t.atisıil..lCf, ABO'dt Yil�ıyan SIYilh ırktın ingnl.nın diğerlerindtn dih" Fula 
hu �faleı kOıulldrıru hildi�ini ilOSinmekıe. Istatistiklere gdre ABD'de yl$l
yan siyahl.ınn 7,6 m i lyunu Y.lni %33 ü bu JII \ınırın çok .ı�ı;gl1lndı gdir cij. Ley in� sahip ailelerden oıu�uv-or_ Bu yoksulluk ve sef.detin aidertk arttığı d.i 
yine istati5ıliı..lcrck'n gönltmekt '. 1975 ten 1977 �t· ı..ad.ır gl'çrn sürede �tilcb-
ki fark % 0,7 yi bulmakt.l_ 

Kapitali7.min iivünç ı..3Yrlol�1 ( ı )  ""merif\.m LHnıokr.1si'�si"ill myanc! .. 
ğı temelleri görme ı.. içinde bu istJtb,ciklf'r uldu k. ,1 ilginç bilgUN edinmemi1e 
yarl\,<Y.lar. Bunuıı için ırk f.nklıl ılın.ı dayanJn vt.·rilerc b i r  guz '-IRl.ık yrıeıli 
oh.ym. Her Irk1.1n parabahalMI çık,trıldıktan sonra, Jilekrin on .. l.ıma ytlh'" 

�C'lirle:ri ele .ılındlgınclJ bu r,lkJmll'l 14,958 olwgu goruldyor. Ueyaı ır"-t n 

-ıiicleri" geliri ort,\laınasl ise 1 5 ,.ısJ7 ılolu. L.ııin Anı"'rlk.ı JSIII. ailrler dt' b u  
rakam :0, 259'J, siy.thldrd.ı l'i4.' 9, 242 yı' ckJşmdl.İt.'. Bu r.t"'JmIJr, Io.:ıfl it.ıliı

/TIin işç i  ve emekçill"l"c en gelişmiş diizeyindc hllt nel('r J:;e'tirdiı;:ini q,isttrme", 

i� kJlrnıyor, başk.ı hir ","onuyadı ışık tutuyor. Tüm dünYıldıı "irtSJn h.ıı...I..ırı" 
ııın ş.:ınlpi.,'ooluğıınu yapmaya cüret eden AmerikJ'nın kendi i tndt, inunLı· 
rın, insan ularak degilde, derilerini'n rengine göre muamele göreiigünü OI'I.ıy .. 
koyuyor. 

)'OR(W(:� - :.!Il 'Ii \i I" " ' , J 



OTOBÜS: ÇAGOAŞ B IR  TRAJEOI  
Uluslarar&51 yanşmalarda 6 ödı.il ka

umı� olan Otobüs Olml, sanslir duvannı 
Daru4biy karan Ile aşarak tsUiınbul Sine
ma11.CU1� eÖltertlme)'f' başlandı_ 

Senaryosu Tunç Okan LlraCırıdan 
yutlan ılımin, ydnetmenU�inl de Tunç 

Okan yapmış . Kamem Gı1nt"ş Kilra.buda, 

müzik Zülfu Llvanıe-U, Pltrre Fa\'Ti.. Leon 

Françioıı. rtlmin Tunç Okan \"(' Tuncel 

Kurtiz dışındaki d lQer Ti.ırlc oyu nrulun 
İ.!i\'f'Ç 'de çDI�an i�çilerimlz_ .. 

Otobuı, diL balındı "l' �rklye'de 

kendiılnd •• SÖZ _ttlımlş bl, Olm ... 0,
nelln FKP MeTlı:v; YaYln 0 rı_ru Hum ... 
rutl'de-, yorumt'U toyle di) r: "Bir Rltl.l $&-beoRri. ç dr(a gordum. Bu y.al _. 
jeçt'rli modalan e:n ufak bir ıavızdc bu

lunm�d�n kendlne Mgü bir gi.:ç orıaya 

koyuyor" 
OtobÜl'de kendi r.ıaoda� ları tarafın

dan aldaıı.lan \"e pasaporUu.z .. e bq pa
BAZ StocJıolm'un ortasında terk edilen 
9 Türkiyeli işçtnin öykUsü anlatılıyor: 

"StoC'.holm 'un ortaslIldl wılü Kultur
hU5rt alurunın üı.erinde esld 'o' C  hurda bır 
oıobtis, perdeleri ilkı sıkıya çeldlmiş blr 
hıı.lde dunmaklldır. Uzerindt! tra1'lCi n ve 
park �llJlt'nin bi!(> yasak oldulu mr)'
daııd:ıki bu gırip yaratık ,elip geçenler 
,'e polis tanlından $AŞkmili:: ve öfke Be 
sryredilmektedir. 

Amn hiç kirrısr modern meydanın !!'S
letltini bozan bu burda �'ıg-ının ın lçln
d(' 9 kftlnin bulundueunun farkındil d@'
Rildu Korkud:m dı çlkama�flJ), oto
bü:Uı içine aklanmı� bu 9 Id" 'o orleri 
tar.ıfınd:t:n Iş bulm. umuduyla tandmI
TTUŞ . m nra dı tUm panlan ve paaportlıı· 
rı al ınarak meydanın uıe:nne bu-alcı1m11j 
Thrk işçlJeridit. 

Dokuz T urlı i,çIs I.DCU II ... Uruı
lteı bıı.ııp. orıa.lıkllı klmRler Katın_dIlı 
UIIDan OlobUs'Le.n in.meye cnan-t �ebl
Lırlc.r. Oya Sıocbolm'un Ioluk .. e loş 
sokaklanndı onl.ıtn ı..nı.mildtklm çok 
şey beklemektedir. 

OTODOS. içl.deld 9 kl�yl. blrllkt. 
batırun tüketim toplumuna tutulmuş bir 
a�fl\Uldlr. Meyd.ndakl Otobüs'ün �rü· 
wru bir Pf'rşf'mbe gı.inü (Slltıden sonra 
baı�I'J ve Cu ma.rte:il sababl lOna erer." 

Otobüs, özcnli � iri nlyelli bir ÇaıIŞ' 

marunliirilm.ll'eknlk açıdan gerçektrn üs
tÜR bır yapıl.. OlOblıs, ıerçekçl bır ııerıt

leme. Ancak, h�r ,ey! tam bır nlm diye

mlyoru!. Sorunun ıınır5Al öztine tam 

yalclaşılamanuş_ Var olan çarpıkltkıann 

eleşUtel bır gözle 5rrglleomeslyl .. yet1nU-

mi" Ancak, herkftten he�yt bır anda 
b.kl.me .... t ..... kUltnl d. blltyonıı. 
Olobüs Tunç Obn'm yönetmenlik 
ue-r�ında olumlu YC batınh bır b.,lan
Kıç. ArkaSıının relecel1nl ılmld ediyo

ruz, .. 

SFS bır Il im külüphanesı Olmayı 
Ank;u;ı'da dünya vl' ülkemiz sinenusında önemli yeri olan filmleri uy

gun koşullarla izleyiciye sunma irn4iClnl taşıyın bir " Sanat Film leri Sinernası" 

nın çalışmalırın.ıı b.il.$I.J.dlğl bi ldiri lmi ştir. GÖ5tCf"i progr,unında ilk oJ;ınk ünliJ 
Sovyc:-t sinemu:ısı Chumy'ın "Askerin Türküsü" adlı filmi yer almaktad ... 
Oah4l sonmi h .. fıada ise "Işçi Kültur Demegi" ile de işbirliği yapıl.nk, çag_ 

daş Soyyet romancrsı Yuri Bondirey'in dilim izde dt yay ınılınM! ve büyük ilgi 
gören eserinden sinemalaştırılan "Sıcik W' gösterilecektir. Gösteri pro§'OJ
mındı bun<bn sonr.ı. Troffaut'nun "400 Darbe" adlı filmi yer alm�tad ... 

Ayrıc:ı., çocuk filmleri gösterilerinin y�lbıcaAı bildirilmektedir. Bu 
PfOlJ3mcb ise "K&nadJ Çocuk Filmleri Göstefls,i" ile "Robinson Crusoe" �Iı 

Sovyet y�ımı bir çocuk filminin y« ald,ığı öireni lm l.ştir. 
Aşağıda, "SaI'Qt Filmleri SincJTWI"nlO kurucul.ı�n Rına übb.Jr' 

du! iJdllımız b ilgileri sunuyoruz: 

• SoI\GI (ılmlrrı ,wlnoa",1n Jıunıl"f 
orrJOel tıC,,' 

s..w mmıe.ı Iinem ... halkımızın, 
sinerne menkWaruım eiki u.na1a1 film

lft1 W'Y'_nıi4 ıonç tu,lI<lann, "rum. 
yede yto1i film olanı<. clüııyıda klasik 
IiDı!m. IıanIlı örneklerini izlryeb1leceli. 
yaraıIaDobtl .... 1 bir _ kurul",u. bir 
miLi IWtııpbanoll olmıyı amaçı ......... 
dil. 

• Bu yıl ouUlJd� tV tı.r (ilmw" ,ö.
',rmcyi oma.çhyor,,,IUUI 

o S .... e filmleri .""""'0 film da. 
lualıa. ,eçmit yıllaıda .... ....ı.cıa 
oyıwnı •• oynadı.ı _ıSO ii .. id bır ,cı. 
rn y.pmı,* (ılmıer, kluUr anema 6mek. 
11fI'l. yeni ';.ıyon yerlı ft yabao� filmler 
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olu,tunıılktadır_ Biz bu ldı rılmleri belli 
b ir anallaı ve Uerid teçimden ıeç irerek 
-.;ııy.ruz. Bund ... batka çoaık filmlerimiz de vu_ 

• Cocul! (il�ri d.diniz_ Bu"., b;· 
"u aÇar m"Ulu' 

o Sana� Olmlerl "'nemuı çocuklarm 
.lttimı._ kiilliiret ıçıdan kalkıdı bulun
lnIy. amaçlıyor. Bu nedeni. d\inylda 1Ii
Dema llDAh açısından bela-linlqmi, ço.uk kluiklerln� ünlü karton rUm Ul\ala. 
ruıuı yopıllanaı belli baltalar lçlııde MI. 
naeM:l ... 

• Go.ıı.nı.rınW hoft0d4 .oç lıez 1. .. 
Mrtd. IUrd,,",yonurıuı 1 

o Gotıte:nJelimW An.b,. SanaL Tı. 

amaclamaklaıdır 
, 

yatrosu'nun oyunlannı !ııÜrdiinhilü Me
n.qo Sotatındakl Men.qo slnemamı
da �ıirüyoruz. Cumartesi .. at 13.00' 
de ve pazar cUnleri sıııt ı 1.00'de çocuk 
rilml"; oyııatıyoruz. P....u.i lIünl_ri 
14.30. 1S.30 , lS.30·da ..... t filmleri oy
IlUI}'Oruz_ Oeoeme çah4malarınuz şLm
dilik ha/tada 3 ctm, ıncalt hal lr.ııı ilıi ve 
talebiyle bu çll"mllanmız daha da go
oLfleyebileceklir_ 

Baltınndlle 
Demoler .... 
So ... 'l%m �1I 

cebiniz, herkes YdrttrlonabU,cd mi' CI
riLi ücreti ne 1uxlar'f 

o Gösterilerimiz herkese açık, Iste. 
yın çaJ.14m ..... .  bone olabilir. Abone 
olabll.nl ... dotıl olarıı< belli bır Indl. 
rim salhyoruz, Son zamları. ol�an ha
yal pabll�ılını di k kale alant Iiri, dil
tük lululdu. Bu fedakarlılım .. cöoteril .. 
rlmizi ,em. kitleye yıyma am.cıaı tq;ı
yor. Şöyle ki tam 10.00. çoeuk 7.50 U . 
rachr_ 

GöREV 

Türldye �L Partlsl'IÜD 

gazetesi GÖREV'la 18. 
sayısı ,Iktı 



• 

s i Til öZDUR DiLi 
Adalet AGAO G LU 

Tunç Okan'ın ilk filmi Otobüs'ü gördlin ve bu filmin sinernamız açısın
dan her anlamda özgür bir yapı m olduıunu düşUııdüm. 

Dış ülkelerde çeşitli öwller �masın.il karşın ülkemizde gösterilmesi ya
saklanan Otobüs ancak Danıştay'ın yasaklama kararını ortadan kaldırmasıyla 
Türk .seyircisinin karşısına çıkabiliyor. Ama banasorarsanız Olobils Danıştay',n 
katkısının yanısıra engelleme kararını kendi gücüyle de yenmiştir. Sinemaeıla
rımıım bir süre önce O çağdışı, .lbuk sabuk, karacahil ve karamaşi yeni sansür 
yönetmeliğine orşı haklı yürüyüşlerinden daha güçlü bir yürüyüş bu filmin 
kendi bağrında. sanatın kendi özgür yollarında gerçekleştirilmiştir. Otobüs'iln 
Ç3�daŞ sinema dili açısından özgün olup olm .. dığını, başardıkJMımo yanında pek. az yer tutan ıo da salt kameranın kendine tUi:kusunun zaman zaman filme 
tutkusunu aşmasından ileri gelen) aksamalarını tartışmayacağım bur.ıda. Sine
macılarımlZın yeni sansür yönetmeliğine karşı giriştikleri haklı direnmenin ar
dından görme olaN.ğını bulduğumuz bu filmin her şeyden önce kerıdi korku
sunu yenmiş bir yapım oldulunu söyleyecetim. Kendi iç inde, sanatın özgür 
diline sahip bir yapım olduğunu. 

Otobüs ilk bakışta 'Batı' dünyasır.da kurtuluş ar.aımaya çıkmış tutamak
sız, dayanaksız geri kılmış ülke ingnlarına eğilrnek gibi güncel bir konuya uza
nıyor. Gerçekte ise gidenlerle gidilen yer, o yerin insanları arasındaki çatışma
nhı seyirci ye sinema diliyle aktarılıŞı, yapımı güncelin kaba çizgHerinden kur
t.ırmaya yetiyar. Film kendi sanat�1 dilini özgürce kullandıiı için, yapımın 
boyutları yerelliği aşıp evrenselliğe ulaştığı gibi, Türkiye dışında geliştirdiği 
olayı Türkiye'nin ana sorunlarından birine taşımayı, ulusa\laştırmayı da başa· 
nyor. Otobüs bize, sözümona çağdaş uygarlık denen 'Batı Uygarhlı' önilnde 
başı elik, güvensiz, kendini pek çok küçük gören ezik insanların bir Batı ken· 
tindeki birkaç günlük yaşamtarını gösteriyor. Ama bu birkaç günlük yaşam, 
yine kendisini pek çok küçük gören, parayla her kıpının açılacalı öğretisine 

(ALAIN GHERTMAN J ,"_F_RA 
__ 

N_C_E_N_O_U_VE 
__ 

L_E_" 
______________________ � 

beceriksizce bulaşmış birinin de k3tkısıyla (yalnız bu kez o birinin kendine 
giJvensizliği kendine aşırı güveniyormuş biçiminde yansıtllilrB) azgelişmiş 01-
ke insanlarının değerleri ile kıpitalist dünya değerlerinin derin çatışmô15lnl se
yirciye aktarmaya yetiyar. Bu arada uzlaşmasız çatışmadan çıkan yeni deleri 
vurgulamaya da. Yapım bu yeni deleri, kendine güvenleri, bilinen pek çok ne· 
denle sıflfa indirilmiş insanları 'barbar' sayan 'Baııh'nın ıerçek barbaMlllnl, 
yozluğunu. kapitalist dÜ'ıenin bencilliğini iyi seçilmiş duraklarla seyirciye ak
tararak üretiyor. Bu gerçek seyircinin bilincine, filmin asal dokusunu oluştu. 
ran kar.ı-gülmeceyle aktarılıyor. Yapımcı bu asal dokuya ne kötümserlik da� 
gası yemekten korurak bol ölçüde pembelik sokuşturmuş, ne o güvensiz ger;' 
k3lmış ülke insanlarını, içine fırlat ıldıkları yoı batı uygarlığını kitaplardan 
derleme üç devrimci SÖZ, beş demir yumruk la yere seren yüce kahramanlar 
olarak göstermiş. Yine de siz, daha doğrusu bu nedenle siz, filmi izlerken par
çalanmış insanın hangi sistemin ürettiği insan oldulunu ıörmekte. o sistemi 
öğürmekte ve o sistemin kurbanları yanında yer almaktasınız. çünki.! Otobüs 
şovcnce duyguları köruklemeye yüz vermedili gibi, bu özlemler yöründe izle
yiciden ucuz ve koIay alkış toplamayil da sirt çevirmiştir. Bu filmde iıericilik, 
devrimcilik adına devrim ticareti yapmaya yer yok. Bu film, dilini bilmedikle· 
ri, bireyci tutum ve tutkularla donanmış hasta bir toplumda bocalayan insan
ların iç indeki saf, bozulmamış tohumu izleyiciye seıdirdili. bu tohumu sev· 
dirdiği için devrimci, ilerici bir yapım. Bundan öte, bundan önemli olarak bu 
film, sinema. sanatının dilini iyi kullandığı için ilerici. devrimci bır yapım. Bu 
yapımda konuşmalar, söz en aza indirilmiştir. Türkçenin başka. ülkelerde aıı
laşllmazllAı engeli, sinemantn anlatım olanakları kullanılarak ve bu kullantm 
izıeyicinin kafasıN. vurulmadan aşılmıştır. Bu nokudı OtobUs iki kez evren· 
sellik kazanıyor. Birincisi, yalnız Türkiye'den 'Batı'ya kurtuluş anmaya ıkfen 
işçilerin dramım değil, bütün gerika.lmış ülkelerden bütün kapitalist ülkelere 
gidm insanların dramını, bu insanların o ülkelerde bir hurda otoblbün içinde 
'tecrit' edilip kaldıklarını göstererek. Ikincisi, bu ' tecrit' edilmişiili h«han&i . 
bir ülke diliyle deAii, daha çok sinema sanalının diliyle akı.nnayı yetlermok. 
Bu nedenle OtOOüs iki kez evrenselleştili ıibi. iki kez sanalın özgiir dilinden 
yararlanmış oluyor. Bundan sonra olacaklar. bundan SOMa gelecekler; sansür. 
baskı, yasaklanma; ne olursa olS4Jn, yapım öncelikle kendini vMetmiştir. Ken
dinden önceki birkaç örnek gibi ilk elde Yeşilçam'ın şu ya da bu nedenle yı� 
lardır kendi üstüne kendi elleriyle de koydı.ıAu >A� baskıyı kald�mış, sineınıı· 
mızın kendi çevresine çektiği, savunusunu da "Halkımız böyle seviyor, böyle 
istiyor"da buldulu ucuz, çirkin çemberi kırmışt ... SinemamlZ açısından şim
di karşımızda duran bu çok ender ve yeni örnekten yola çıbnk sanıtm öz.., 
diline yeniden dönmekte yarıt var. Önümüzdeki bu örnek de gösteriyor ki, sa· 

natın, düşüncenin özgürlüğünü savunmak, bu öıgiirtüie sahip çıkm� için yü
rümek, açık oturumlar dUzenlemek "bize özgiiriilümüzü verin" demek gerekli 
olsa da, yeterli değiL. O özgürlütü yapımlar'la, ürunlerle de istemek gerck. Kul
lanarak isterntk gerek. Ozgiir yaratının düşüncemizi, sanatımızı nasıl zenıi� 
leştireceğini kanıt'aya13k almak gerek. 

Sinemacılarımız o abuk sabuk yeni sansür yönetmeliline karşı yürüdi. 
ler. Iık kez baskıya karşı birleşerek yUriidülcr. Basın toplantıları, açık oturum· 
lar, forumlar düzenlediler. Hepimizin olan bu haklı davayı kımuoyuna yanstt
makta, onları yanlarına almakta bütün olanaklarını ellerinden leldjJince kul· 
Iandılar. Bu direnişı ... inde düşünce özglirlütünden yano olan, düşünceye, ..... · 
ta baskının zamandışıiılına inanan hemen bütün kuruluşları, örgütleri, ki�ileri 
yanlarında buldular. Ama iş bur.aıda bitmemeli. Bununla yetinilmemeli. Slne
macılarımızın kendi üstlerinde kendi elleriyle kurdukları baskıyı, sansürü yık
mik için de savaşmaları gcrek. Yılların biriktirdi!i kolaylıklardan, korkaklık· 
lardan, yozluklardan, günün getirdili yeni durumlar karşısındaki bocalamalar
dan da arınmak için çabalamak gerek. YürUyüşlerde, forumlarda "Özgürlük is
tiyoruz", "Başımızda polis istemiyoruz" demek iyi ve gerekli elbet. Ama dü
zenin, ekonomik ve pazar sorunu baskısı dışında temelde bir sanılÇI için iki 
tür baskısı daha söz konusu: Birincisi dıştan, sizin gibi düşünmeyenlerden ge· 
len baskı. Ikincisi, baskıya uğrilya uln.ya saN.tçının da, kendisinin bile far· 
kında olmadan kendi üstünde kurdulu baskı. Yani beyninde bir takım u.nsUr 
hüaelerinin belirmesi. Bu ikincisine k3rşl durmak, birincisiyle gvaşmilkun i 

daha güç. Bu nedenle bu ikinci tür baskı çok daha tehlikeli. Birincisiyle sava ... 
madan ikincisini altetmek olacak iş deAiI ama, insanın kendi iç inde baskıcı. 
faşist bir savcı oluşması da mahkemelerde rasllanabilecek kara yüzlü yargıçı.· 
dan, film setlerinde nöbet tutan polis efendilerden de dahil uıanıtası birşey. 

Otobüs'ten sözetliğimiz için yine Yeşilçam'a dönecetim. Yeşilçam gtr· 
çekten özgür olmak istiyorsa, çaldışı yası ve yönetmeliklere karşı sav;ışı ger
çekten içten, ilerici ve devrimci bir yöndeyse bu savaş beyinlerde oluşmuş 
sansür hücrelerine karşı da aynı titizlikle y_ü�tülmelidir. Bu savaş, sinema ı;Ja 
natımızın kekemeleşmiş dilini açmaya karşı da verilmelidir. Otobüs örneii, 
tıpkı sinemamızın başarılı birkaç yapımı gibi, sanatın özgür dilinin ergeç 
örilndeki engelleri aşa�ının en son kanıtıdır. Ayrıca tarih, yinelernek de olsa 
bir kez daha belirtelim, sanatın öılÜr diline makas işlemeyecejine delgin zen
ginliklerle dolu. 

Devrimci sinemamıı mı? Bakaımı: O yine (geçende bir fırsatta bana an· 
latıldığı gibi) sarhoş kar.ııeciden kurtarıcı, umut taşıyıcı kahraman çıkarmaya 
yellenmeyen ya da 'tecrit' edilmiş köhne bir otobüsün içinde halk kurtarma· 
yan yapımlar üstünde duruyor. HenUz tck ayak üstünde de olSı,J ... 
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