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LENiN VE PARTi 
Yalçın KOÇOK 

Parti kavramı, bilimsel sosyalizmin kurucuları Marx ve Engels'in yazıla· 
rında var. Yirminci yüzyılın marksizmi olan Leninizmde ve Lenin'in yazıla· 
rında da var. Ancak ikisi arasında önemli bır fark da var. Buna vurgu farkı da 
denebilir. Lenin'de ve leninizmde, parti, bütün bilimsel sosyalist mücadelenin, 
her tirIU teorik, politik ve ideolojik kavganın özünU oluşturuyor. Eksenini 
oluşturuyor. Lenin'de bılımsel sosyalist mücadele, parti mUcadeleslnden ye bi· 
limsel sosyalist partlnin örgütlU gücünü artırmaktan ayrılmıyor. Lenin'de biri 
VUSil, diğeri de YU. Leninizmi, ekonomizmden, menşe\1zmden ve tasfiyeci. 
likten aynn ölçüt, doğrudan doğruya partinin kendlsı. Paradoks gibi göriie
bilir ama söylemek gerek: Ekonorristler, menşe\1kler ve tasfiyeciler, Leniniz· 
mi anlayamayan ve kabul etmek Istemeyen eğilimlerin temsilcileri durumun
dalar. DOn olduğu gibi buglin de. Başka JJkelerde olduğu gibi Türkiye'de de. 

Leninizmi anlamanıak ve kabul etmemek, marksizmi anlamamak ve ka· 
bul etmemek demek. ÇW"ıkü leninizm, yirminci yüzyılın marksizmi. Üstelik de 
yirminci yüz yıl için geçerli olan tek marksizm. Parti kavramının, leninizmle 
birlikte marksizmin ekseni haline gelmesi de buradan doğuyor. BütlinOyle dün
ya ekonomisinin ve tek tek Iike ekonomilerinin yirminci yüzyılda kazandığı 
belirginliklerden doğuyor. Bunu şöyle de söylemek mümkün: Virmlncl yüzyıl
da kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası, daha belirgin ve net bir öze kavuşuyor. 
Kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası ile çelişkinin eşitsiz gelişme yasast arfmnda 
çok yakın ilişki var. Doğrudan bir ilişki var. Parti kavramının ön plana çıkma
sı ve bilimsel sosyalist mücadelede maddeleşmesi ile çelişkinin eşitsiz gelişme 
yasası arasında çok yakın bir ilişki var. Doğrudan bir ilişki var. 

Kapitalizmin ye çelişkinin eşit gelişmesinin düşOnlidüğü bir dünyada iş
ler oldukça kolay. Ekonomistler, menşevikler, tasfiyeciler için işler her za
man kolay. Sanayide, tarımda, küçük sanatlarda, hizmetler kesiminde ve hat· 
ta ideolojik alanda kapitalizmin ve çelişkinin eşit adımlarla geliştiği düşünü
lUr. Tıpkı bir ordunun çok çeşitli cephelerde düzenli bir ileri iyi şi gibi. Toplu
rTlJn çeşitli kesimlerinde proleterleşmenin, mülksüzleşmenin ve bunlarla be· 
raber topluiaşma ile merkezileşmenin hızlı ve eşit adımlarla ilerlediği düşünü
lir. Böyle bir dünyada, yirminci yüz yılın böyle bir hayal ülkesinde bilimsel 
sosyalist mücadele, hızla arttığı ve yoğunlaştığı var .. yılan işçi sınıfının eko
nomik mücadelesi ile "yığınlara koşup yığınlara doğruları söylemek" olarak 
ortaya çıkıyor. Bütün iş bu kadar. Her kesitte çelişkinin hızla ve eşit adımlarla 
ilerlediğinin var .. yıldığı bir hayal dOnyasında bilimsel sosyalist mücadele ger
çekten basit. Bir anlamda oturup beklemekten ibaret. Oturup burjuvazinin 
ilerlemesini ye bu ilerleme içinde "kapı aralamasını" beklemekten ibaret. Bek
lemek ekonomist, menşeYik ve tısfiyeci olmak demek. Lenin, ekonomizmi", 
menşeYizmin, tasfiyeciliğin somut görüntllerini ayıklayıp, bunların ortak özü
nü, işçi sınıfı hareketinde burjuvazinin etkinliğini artıran özünü, sii'ekli olarak 
vurguluyor. Türkiye'de CHP-BOyjj( BUrjuvazi-OlSK üst Vönetimi üçgeninin 
öZi6ıün, ekonomizm, menşeYizm ve tasfiyecilikle aynı olduğu IsrarJa vurgulan· 
dı. 

Toplumun tim kesitleri ayağa kaldırılmaz .. , bütOnü ayağa kalkmaz. Ka
plulizmin ye çelişkinin eşitsiz gelişme yasasının işlediği bir dünyada ise top
lumun tüm kesitlerini ayağa kaldıracak olan partidir. Parti, çelişkinin Ileri aşa
maya ulaştığı kesitleri bilinçle örgütleyen, çelişkinin geri aşamalarda olduğu 
kesitlerin eksiğini bilinçle tamamlayan ve toplumun tüm kesitlerindeki müca
deleyi bütünleştiren vazgeçilmez bir araçtır. Parti bir fetiş değil, mücadele 
dünyasının vazgeçilmez kaldıracıdır. Kaldıraç olmadan dünya yerinden oyna
tılmaı. Parti, kendilerine sunulan dünyadan hoşnut olmayanların, ekmek ve 
su kadar ihtiyaç duydukları ve duymak zorunda oldukları bir kaldıraçtır. Bunu 
anlamaya" ve kabul etmeyenlerin, partinin verebileceğini, sosyal demokrasi 
ya da cun13cllıktan bekleyenlerin sonu hüırandır. Sonu, son değiL. 

Parti, fetiş değil. Partinin fetlş olmadığını gösteren en iyi kanıt, bir ül
kede ''ben partiyim" diyen eğilim ve akımların çokluğu. "Ben partiyim" di· 
yen akımların çokluğu partinin bir fetlş olmadığını gösteriyor. Ancak bu Işin 
bir yanı. Bir diğer yanı daha YU. Sermaye slnrfı ile bu sınrfın "ilerici" giysisiy· 
le donatılmış uzantılarının "ben partiyim" diyen akımların çoğalmasından 
duyduğu hoşnutluk var. Bu hoşnutluk, partinin bir fetiş olmadığını bir kaldı
raç olduğunu gösteren en güvenilir kanıt. Sermaye sınıfı, PartiInin kaldıraç ol· 
duğunu çok iyi biliyor. Bunun için 12 Mart öncesindeki Parti düşmanı akım
ların bugün birer tabela ile ortaya çıkmasına bOyjj( bir önem verıyor. Son 
DISK Genel Kurulu da bu eğilimi çok iyi sergiliyor. Mayıs 1975 tarihinde 
toplanan DISK'in bundan önceki genel kuruluna hiç bir "parti" genel başka· 
nı çağrılmadı. Bundan sonra DISK Ust yönetimi de "ben partiyim" diye orta
ya çıktı. DISK'e tamiri çok zor darbeler indirdiler. Bu hafta toplanan DISK 
Genel Kurulu'na ise "beş parti" çağrıldı. Böylece 11 Aralık seçimlerinde öl
dürücü darbe yiyen ''beş parti" edebiyatını yeniden canlandırmak ıçın ellerin
den geleni yaptılar. Sermaye sınıfına hizmetin sonu olmadığını gösterdiler. 

Parti, fetiş değil. Herkesin eır doğal hakkı: "Ben partiyim" diye ortaya 
çıkmak. Ancak iş "ben partiyim" demekle bitmez. Iş, ''ben işçi sınıfı partisi-

y.im" demekle bitmez. "Ben işçi sınıfı çizgisiyim" demekle bitmez. Parti çiz. 
gı değil kaldıraçtır. Herkes çizgi çizebilir. Iş, doğru çizgiyi çizmek. H�es 
"doğru çizgiyi çiziyorum" diyebilir. Iş, doğru çizginin toplumun her kesitin. 
d� y.a�ıma bulması. Doğru çizgi ile toplumun her kesitinde yansıma bulması 
bırbınnden ayrılmaz. Çünkü "doğru çizginin" doğruluğunun ölçüsü, "ben 
doğruyum" demekle ortaya çıkmaz. "Doğru çizgi" doğru ise kütlelerin içine 
doğru işler. Her yeniden başlangıç noktasından hareketle, her başlangıç nok. 
tasının geriletici etkilerini aşarak, diyalektik bir hızla kütlelerde işlemeye baş. 
lar. 

Nedir, bunun göstergesi? Doğru çizginin "doğru" olduğunu gösteren 
"nesnel veriler" yok mu? Bu "iş" bu kadar mı keyfi? Her aklın.ı esen "ben 
partiyim" ya da "ben doğru çizgiyim" der de, bunun nesnel ölçütleri olamu 
mı? Bilimsel sosyalizmde bu kadar önemli bir nokta, ilk kez ortaya çıkmayan 
bir bulanıklık çözimsüz bırakılabilir mi? Bırakılamaz. Bırakılmadı. Bırakılmı
dığını gösteren incelemenin tam başlığı şöyle: "Işçi sınıfı hareketinde çeşitli �illmlerin gücUyle ilgili nesnel veriler" (V'ı.Lenin, Toplu Eserler, Virminci 
Cılt, sayfa 381 ve 5Onrfm, Ingilizce) �"Ben işçi stnıfı çizgisiyim" ya da "ben 
partiyim" diyen akımların çokluğu ile ilk kez brşılaşılmryor. Lenin, bu tar· 
tışmada, "nesnel veriler" üzerinde duruyor. Nesnel verilerin neler olduiunu, 
tam bir bilim adamı nesı .. lliği ile açıklıyor. 

Tablolar halinde. Inceleme 1914 yılında tamamlanmış. 1914 yılına ge
lirken ekonomizm önce menşevizme daha sonra da tasfiyeciliğe dönüşmüş. 
Bu yüzden Lenin'in tablolarında Lenin1n partisini temsil eden ''Pnvdıcılartl 

ile "tasfiyeciler" yer alıyor. Tabloda çok çeşitli ölçütler var. Ancak iki tane
si ön planda. Birisi, yayınlar ve yayınların tira;ı ile ilgili. Lenin, hazrladtğı tab· 
losunda, en bÜYlJc. vurguyu· yayınların sayısı ve tirajı üzerine koyuyor. O kadar 
ki, başka bir incelemesinde, bu ölçütle ilgili olarak Brii<sel'den Rusya'ya gelen 
ve sonra "solun birliği ve gücü" üzerine açıklamalarda bulunan Enternasyonel 
Sosyalist Büro'nun başkanı E. Vand .... lde ile tartışıyor_ (V.I.Lenin, Burjuva 
Entelijansiyasının Işçilere Karşı Mücadele Yöntemleri, Toplu Eser., Yirmin· 
ci Cilt, sayfa 455 ve SOIYas&, IngiliZce). Vandervekie'nin Pr.tvdacı yayınları al, 
tasfiyeci ve narodnik yayınları çok gösterdiğini belirtiyor. Bu belirtme de, öl
çünOn güvenilirliğinin bir ölçüsü oluyor. 

Bir diğer ölçü ise bağışlar: Bağışların miktarı ve kaynakları. Bununla il
gili ayrıntılı .. yı ve dökümler var. Bağışlar, işçilerin ve emekçilerin, partileri
ne sahip çıkmalarının ötesinde, hangi Parti 'nin "işçi stnıfı çizgisi" ile bütWı· 
leştiğinin de ölçüsü oluyor. Vayınların .. yısı ve bağışların düzeyi ve kaynağı, 
şu aşamada TlRiye'de de "işçi stnıfı çizgisinin" hangi örgüt tamından temsil 
edildiğini gösteren en güvenilir ölçütler oluyor. Bwada ise Lenin'jn ısrarla 
vurguladığı bir nokta ortaya çıkıyor: Kendi okuyucusuna dayanan yaymlar, 
kendi Oyeleri ve yandaşlarının bağışları güvenilir ölçütler olarak ortada duru
yor. Vok .. , örneğin bir sendikanın belli bir süre için serbestçe çarçur edilme
ye bırakılan kaynakları ya da bunlara dayanan yayınlar kastedilmiyor. 

Vayını olmayan, Oyeleri ve yandaşlarından bağış toplayamayan bir 
"parti" neden "parti" olsun? Bu, bir. Yayın diye ortaya Çıkıp üç sıyı soıya 
kapanan ya da "arada bir çıkan" bir yayını neden yayın sayılsın? Bu, iki. 
Daha önemlisi var: Parti ne yapar? Tabelasanı asıp, hiç toplantı yapmayan PM· 
ti, nastl "parti" olur? Türkiye'ye bir bakmak gerek. Hangi parti toplantı yapa· 
biliyor? Dünyanın neresinde görülOyor: Açık ve kapalı toplantılar yapmadan 
seçim kampanyasını geçişliren partiler? Tirkiye'ye bir bakmak gerek. Bakın
ca da şunu kabul etmek gerek: Türkiye Işçi Partisi, yayınları, Oyeleri ile işçi 
ve emekçi yandaşlarından toplayabildiği bağışları açısından 12 Mart önoesi 

·1 ürkıye ıŞÇı rartisi'nden çok ilerde. Yeterli ml? Hem nitelik ve hem de nice
lik açısından yeterli olduğunu kimse söyleyemez. Tembellerin dışında. Tem
bellik ise ekonomistlerin, menşeviklerin ve tasfiyecllerin işi. Bu, bır. Ikincisi 
ise şu: Türkiye Işçi Partisi, eğer sık sık gündeme getirilen ''birlik forumları" 
sayılmayacak olursa, 1975 Mayıs ayında yenıden kurulduğundan beri açık ye 
kapalı toplantı yapabilen tek işçi sınıfı politik örgütü. Bu toplantıların niteliği 
açısından da sörlenebilecek olanlar şunlar: Nitelik ve içerik açısından 12 Mart 
öncesi Türkiye $çi Partisi'nin toplantılarını çoktan aştı. 

Olayları nesnel gelişmesi içinde değerlendirmek gerekiyor. Bunun da iki 
ölçUtü beliriyor. Birincisi, partinin ne olduğunu anlamak. Daha açık bir deyiı
le partisiz iş yapılamayacağını anlamak. Diğeri ise Türkıye düzeyinde ışçi sını
fı partisini anlamak ve kabul etmek. Birincisinin teorik, ikincisinin nesnel ka· 
nıtları var. Iş, bunları görüp kabul etmekte. Eğer bunlar görülllp kabul edilir
se, bölünmüşlük Uzerine ağıt düzmeye de gerek kalmaz. Ancak kazanç bunun
la da sınırlı kalmaz. Bunların görlllllp kabul edilmesinden en çok işçi sınıfının 
siyasal hareketı kazançlı çıkar. ÇUnkü gücüne güç katılmış olur. Çlinkü gücline 
güç katmak gerek. Bugün işçi sınıfının siyasal örgütünün gücline güç katma gü
nU. Aynı zamanda gücünden güç alma günU. 



DEMOKRATiK TOPLUMSAL 
MUHALEFETYÜKSELECEKTiR 

CHP YENIDEN HÜKÜMETE HAZıRLA [RKEN CHP'NIN HÜ
KÜ MET OLDUCU YEREL YöNETIMLERDE CHP KlYIMI 
BAŞLADI. A KARA'NIN YENI BELEDIYE BAŞKANı, EGO 

GENEL MÜDÜRLüCÜ' DE BAŞTA GENEL MÜDÜR ERTUG

RUL AMASYALI OLMAK OZERE TOM ÖNDE GELEN YöNE

TICILER! IŞLERINDEN ALDı' BUNLARIN HEPSI DAHA ö 

CEK! CHP YÖ ET IM IN DE GöREVE GETIRILMIŞLERDI. 

AdaleL Partili'nden aynIarak b_lun· 
m.1qan milletvekillerinin açıkladıkJan 
deklaıuyon bı.ıram buram 12 M.rt ba· 
"UI kahtyordu. Bu deklaruyOll yeni 
hüJcümeıin pJ"OllWDlN. damp.llDI vunı· 
ca� CÖnLfleıi yaygınlık kamuken CHP 
,enJoruaınun nri1dili (Ün CHP Genel 
Bqkaru buın toplantısı yaptı. Ecevit'in 
bum toplanb.llnda açıkladıRl görüşler, 
yem hü.lıcü.met.e prO(l'am olacak bir nite
lik t&4ıyordu. Bundan bir I.ydan daha az 

bir zaman önce Nizip olaylarından IiOnra 
"be_p .oracatım" diyen Ecevit bu kez 
"hesaplA,ma dönemı" açmayacaldamıı 
ileri türdiL Ecevit, hükümet Jo.ı.rarak "ba
n, ve buzur dönemi açmak istiyorum" 
dedi. Yirmi ewı kadar ÖDet "hesap 80-

racaıun" diyen bir Uder, ,imdi tüm par
tililede iyi ilifldler içinde olmaya özen 
J'Ömriyor. 

"SIRKATıN SöYLER" 

Bu ban, ve bu.zur dönem! na_I ola· 
cak? Türkiye'nin en buyük putelerin
den Günaydın Gazetesi'nin 21 Aralık 77 
tarihli sayili han, ve huzur dö�minin 
naı:ıl sallanacaRı konusunda blrçok Lo
nıyu altla getiriyor. 1stanbul'da birçok 
devrimci ötfenciyi öldürmek aıçu ile 
yargılanıp hep beraat eden "Ekipler Ami· 
ri" balınyor: "Teılim olun, yoka kan 
dökeooRim." t.ıaııbul'da bır devle' Iii· 
reviili olmuı gereken Utanbul Emniyeti 

i· Politika" da köşeyi dönenler 
Pa.tronluğunu "i�çi sınıfı" adına Kemal Türkler'in, başyuarlığını kendi 

indesiyle "sermıyeye hizmetten işçi sınıfına hizmete" dörvne JsmaH Cem'in 
silrdürıfiğij POLITIKA Guetesi, geçtiğimiz hohanın bışındo iflasonı şöyle 
ilan etti: 

"- Gneteniz PoIitik>'nın .. yfa ade<iyl. birli� ti,.j, do bir milddet 
için ve tasarruf �ac'Ybı lasıt1anmış bulunuyor. Okurlanmııın büyük bir öz
veriyle satışı artırdıkJan böylesi bir dönemde almak zorunda kaldığımız bu 
önk'min süresi kmusundiı, �imdllik bir bilgi veremiyoruL .... 

Yalanla başlayan bir serüveniı y.I."I. n0kt3lönması çok doğaL. Ancak 
"şimdilik" verilmesi gereken bilIPI.r yok değiL. "Şimdilik bir bilıp venmiyo
IUZ" deyip perdeyi indirm.k kolay değiL. "Işçi "n,f," nam v. hesabına yakla. 
şık bir yıldır "POLITIKA" düklwımdo ç ...... il.n ticaretin hesabını işçi sınıfına 
verm.k ııerek. 

YüRÜYüŞ'ün 101. 53)Iısındo "Politik> lçiıde Politik>" bışlıldı yuıcb 
şöyl. deniyorekı, 1977 Mart ayındo: "PoIitik>'nın patrondan çok p.tron yö
nericileri pıetryi renklendire",k bıtırmayo hızla yaklaşmaktadırUr_." Sosya· 
listl.r "P.r;embe'nin ııelişini çarşambı"dan yazdılar. YüRüYüŞ, "Poiiıik>" 
esnaf.,ı şöyle niteledi ııene aynı brih .. : 

"- rx;M'ye karŞı direnen i�çi smıfının en mücadeleci, en diri Oç bin ki
şisi işsiz bı,.kılırken, destek olmak yerine 7 milyonluk Politik> hovarcblığma 
giri�en Politika pauonbın_." 

S�listler gerç.lderi, salt "Perşembeyi" �stenn.k Için yazmadılar, 
bunun hesabını sormak için yazdılar. Bugiln en iyim .... iflasıablosundo DISK'e 
ı o milyon linyı malotan bir ticaretin sorumlulann. enselerinden bJtmak ve 
işçi "nıf,na dö""" "Işte, işçi sınıfı diye <iye, piyUlcb k>lpuanlık yap."la. 
rın gerçek yüzü" dem.k sosyalistlerin hakkl�Jr. 

DGM direnişinde işsiz bınkılan üç bin işçiyi bir yana iteceksin, "Işçi 
sınıfı pı ... si yapıyorum" <iye DlsK·KENT fonlarını yiyec.ksin, dahası 
MESS grevi fonlannı bu pis .. rüv..,. akıtle:aksın, son,. do, "şim<ilik bir bilip 
veremiyoruz" ciyeceksi-t!_ 

Hep bunlar "işçi sınofı" adınaı .. 
- Bizim çizgimiz, i�çi smıfı çizgisi!.. 

. .  
y .J�p�ı dı böyle koparıtaksın, tiyatro ıwllslerinin, siyaset-ticaret 

ıkiz dehlızlerının all�kı.nlıklınnl örteceks.in, kOfilr edeceksin._. 
Herşey çOk açık: Yıkınt' işçi sınıfına, pa,.lar &dıe_. 
Bir yıldo POLITIKA'da milyoner olanlar var. Gaz.tenin yliıde 24 hi,"'; 

"çizgi"lilere �çti. Gaz ... bıtlrlten "köşeri" dönenler olekı. "SOL" sahnenin 
klasik düosu IsTA patronlan yaklaşık bir milyon Ii,.lık hi ... sahibi oldular. 
"Işçi sın,fı çizgi,i" ticareti böylesine karlı olekı ... 

Hesaplar lime lime �rülecektir. 
"Şimdilik" dokuz ay önce YüRüYüŞ' .. Çıkan yuının son bölUmüril 

tekrar1amaklı yetinelim: 
it _ Can'in ikinci gazete bıtınna denemesi, itin ilginç yını bır takım 

DISK'çil.r ",,.fından do ilgi ve heyecanla izleniyor. Çünldl um IPd."" "on. 
lar' gelecekler ve gerçek bir "işçi SUlıfl gazetesi" yapacaklır! 

"Bu do iıin Politika içinde poliıik> yonı. 
'ı opu birden iX;i sınıfının gözi.i önünde bıtac.Jklardır ..... 
Baı.ınlar, ticarette yükseldiler. Bu da çok do�ı... 

YURuYuŞ 27 ARALIK 1917·4 

Ekipler Amiri açlk açık baR'uvor: "Di
Rer .oYiU"culann aklı 'Vana kuzu kuzu 
teslim olsunlar, yom bundan ıoora kan 
dö kecelim." San id ,imdiye k:adar kan 
dökülmemi, ,,"bi. 

Dünyanm ber ülkellinde, kovboy dün
yuı <h'Ulda her yerde, devlet memuru 
ctatım tatıyan bir Idm.ee "kan dökeO!'
RIm" diye bıRmr.e bu bır pz .... de y.r 
alına, bu kim. IUÇ i,lemi, olUJ'. Kaba
dayılık YIPIlllf olur. Hukuk devleti ilke
lerine _ 10)'''' olan blr hükümetin 

Için çok nonnaı bır durum. 
Ancak aynı toplantıda ıcnnaye ıem� 

oilcllerinin nuıi "poUtlk" olarak dilşU_ 
bildikleri de ortaya çıkb. Yonbna tq 
de'9'l'ini hem I' dUnyaRDda ve hem de po
litika dilnyumda çok IYI bildiRini Iii"'" 
ren büyük zengın Ib..ıılm Bodur ,öyle 
konuttu: "Bu bUkümetin, Wbnin mete
lelerini çözecek nlteURinI kıı,ybettiRi 
dolmdur. Ancak rejimin releceRI bab
mmdan 'u anda CHP-AP koaliayonu 
bumak, btlyen doaıu dellldlr. Bafım· 

Ekipler Amiri Uğur Gür banka sovguncularını SOil kez uyardı 

"Tes-im olun, yoksa" -
kan dökeceğim I .. " 

• kadar yalıaladığım •• ygunc:vl.nn bumu bil. 
rIor yada göılerinin yaşına bakmom" 

yapacalı illt iç, bu kabadayıy. IÖrevin� 
den almaktır. Ildnci i, ile halım .. yargı 
orpnmın karfıana çıkarmaktlr. Bir ka
mu &örevlili "bo dökecelim" diyemez. 
Bir kamu IÖrevWi "kan dökecelim" de
dili zaman, daha önce de iateyerek ve 
bilerek kan döküp dökmedlRlnin .,.,to· 
nlmuı Itt"fıklı. Bütün bunJan MC Hülr:ü· 
metinden beklemek mümkün deliı. de 
mutlak olarak Lıtemek eerek. Bütün bun
lann bir CHP H"ı,ikürrıeti zamanında yapı· 
bp yapılmayacıılI= da liinn.k ee .. k. 
Halk Part.isi'nln hiikiimet lrunıp kunıma· 
Yocaiı eeleoek ırünler de kelinUk mana· 
cak. Fabt ,imdiden kelin olaralı: kayıt· 
iara eeçlrilmesi , ... ken 'u: CHP Hükü· 
met kumıuı Iıalliıd. "kan dökeoeRim" 
diye içini ılı4ına wnn ı.tanbul Eldpler 
Amiri, ölrenci öldürmekten yugı.la.nıp 
hep be.rut eden UQu.r GU:'e ne yapacak? 
"Bant ve huzur dönemi" adına URur 
Gür ve benzerleri IÖrevlerinde ml kala
cak, yom balımc yii...., orpn1arırun 
önüne mi çıkanla.cak7 Bunlar yakın eün� 
lerde belli olaClIk. 

BODUR VE YONTMA 

Vehbi Koç, "bükümeti dqiirmek Için 
100 milyon haraıdJlı= Iddluı yalan. 
dır" ,eklinde bir açıklama yaptı. Bu 
açıkl.amaoın yayınlandıRı Günaydm Oa
uteıi'n.i.n 22 Ara.Wt 1977 tarihli .YLan
de N.Cllt! ')oIN 'nun ""adamlarının eızU 
toplanbmıı açıklıyOl'UZ" bqlıklı uzun 
blr haber yayınlandı. Yenı hiikiimet ıçın 
Türkiye'nin en zencin lt adamlannın 
yal>rnJ4 oldutu toplantıdaıd konu_lar 
tım&k içinde verildi. Haziran .çimlerin
den IODra Ec:eyit'in umU bükUmetlnl 
dedekleyen Koç "Haziran leçimlerin
den IODra Salap Sabancı lle blrUkte tek 
parti hükiimeti o1aın de<lllmlz zaman 
tenldtlıere manu kaldık.. zaman bl%t 
haklı çılwılı." dedi. 

Haziran leçimlerinden ıonra ba,ta 
Koç olmak Uz.ere Sabanet ve diRer mil
yarderler blr CHP hükümetini de.teltle
dikl.rini açıkladılar. Blr bölük "ilerici· 
ler" bunu "I,çl anıfı çizatıl" ile _nna
yenin çala,mUl olarak niteledi. Hükü
met olaın da kimin elinde olura ollun, 
diyenler önce pek sevindi. Tranderler 
olmayıncıı da " .. nnaye de pek llÜçlU de
RUmi'" diyerek i.ızüldiiler. Ekonomık IIÜ. 
cü.n, politik ma.neftlya dönutebilrneıi 
Için belli bir umana cerek olduRunu ve 
.rm_yenin lnanLarm "vlec1anlanna" hi
tap edebilmek için de zamana Ihtiyaeı 
oldutunu unuttulu. Ekonomı ve poUti
ka m,1daine mekanik açıdan b_kanlar 

IJ%larm ded:eliyle ucu ucuna da olm ön
oe CIIP iktidar olmabdır. Bu Iktidan dö
neminde CHP'nin aivri uçları yontula� 
cakta. Soan AP-CIIP koalioyonu dÜfÜ' 
nülebilir." 

"DüŞüNCEli BURJUVAZI" 

H .. ",yi bildiklerini ... ıp Tiirkiye 
burjuvazilini küçÜJnleyenler, bu konu,
maIan Ibrelle okumalıdırlar. İlterlerae 
"ild uç blrle,ti" de diyebilırler. 4adam· 
lannm gizU konutmalan, daha öncesi bır 
yana, Ha.ziran .eçimlerinden .onra, CHP 
umhk hükümeti de dahil, Türkiye 1şçi 
PartIsi'nin biltiin açıklamalanru doaıuıa· 
maktadır. Bu da Tiirldye "çi Partlsi'nin 
irtilıb&nb i'" dellll, doRNdan dotruya 
işçi IlDlfmın bitimini yetenekle kullana
bilmainde.n ileri relmektedir. CHP azm
lık hükümeti proeıamı Ile burjuvazi, 
Halk Partiıi'ni yeniden ve önemli ölçüde 
eeriletm"tlr. Ancak CIı4a betunıı Türld· 
ye burjuvazial Için "eriletmenin ıının 
yoktur. TIP, Genel Bafkanmın alztodan, 
azmlık hUld.imeti proerammm bundan 
1oora1d puarlıklara bir b .... langıç olaca
ımı açıklam"tır. Şimdi oradan da daha 
ııerilere doaıu lI.rleme yoUan açılınlfıır. 
Gerilere doRru Ilerleme IÖZ kOlluıu olun4 
ca burjuvazi durmak bilmemektedir. Ib
rahlm Bodur'un konu,muı bunun açık 
beleeoidlr. 

D()IjYA BANKASI 

Ecevit ve Koç, AP'den aynhnala.ruı 
.. dece bir vicdan meteleJl oldulrunu 
.öylerken, buı TOSlAD'ÇJw i_ iıma
ian kondilerinln _RladJklannı açıkla· 
makLadarlar. Söylenenlerin dolru olabU
meai Için en azından konu,ma.lann dur
muı prekme1ctedlr. Ancak bununla da 
i, bitmemektedir. Yeni hükümet ile 
umutla.n.n arttıRı bLr arada bir Dünya 
Bankuı uzmanuun TUrıuye'ye ııeUp eel
mediRi ve Ecevit'le konu,up konu,ma
dılı .orununa da açıklık "etirilmoUdir. 
YORUYOŞ'ün bu konuda topladı" bil· 
ıP"'r ,unlardır: 

Yine TUrldye'nin zenıin I, adamların
dan biNinin oRlu olan Kemal Dervl, 'u 
anda Dünya Bankaı'nda çaıı,makt.adır. 
CHP-MBP Hüldimetl p-amanmda Dervi" 
orta DoRu T.knlk Onlveniteol'nde öR' 
retim üyeai olarak çalıtıyordu. Ecevit'in 
"da.nı,rmnla.n" a.ruana katıldı ve CHP 
Cenel BLtlwıl'nm natı Almanya Myaha
tinde Ecevit Heyetinin bır üyeal olarak 
yer aldı. liUblmet umudunun yenıden 
doQdutu bır zamanda Dünya BankUl 



YENI HÜKÜMET KURULVlADAN ÖNCE DÜYÜK SERMAYE
DARLAR ARALARıNDA TOPLANTı YAPTı. TARTıŞARAK 
BU HÜKÜMETIN GITMESINI KARARLAŞTıRDıLAR. AP'DEN 
AYRıLAN MILLETVEKILLERI DE DÜYÜK SERMA YEDAR
LARıN TOPLANTı YAPTıKLARı ıSTANBUL'DAN A YRlLVIA
MA YI TERCIH EDIYORLAR. 

KOÇ VE CHP GENEL BAŞKANı 1STlF ALARIN PARA KARŞI
LıCı SACLANDlCINl REDDEDERKEN, DIR TÜSIAD YETKI
LISI ANKARA'DA ISTIFALARı KENplLERININ GERÇEK
LEŞTIRDICINI SöYLüYORDU. YENI HÜKÜMET HAZıRLıK
LARı ILERLERKEN BIR DüNYA BANKASI UZMANı ANKA
RA 'YA GELIP ECEVlT ILE GöRÜŞTÜ. DÜNYADANKASı U Z
MANINlN GETIRDıcı RAPORUN BAZI BöLüMLERININ YE
Nı ıroKüMETIN PROGRAMıNA GlRECECI BILDIR1LIYOR. 

uzmanı Kemal Dervi, Türkiye'ye geldi. 

Beraberinde Dünya Bankası'nm bir rap� 
runu da getirdi. Bu rapor, Ecevit ile bir

likte incelendi. Ecevit, altını çizerek şu 

andaki danışmanlarından en güvendiRine 

verdi. Altı çizilen noktalamıı kurulması 
halinde yeni hükümetin programına gi. 
rece� bildiriliyor. 

CHP KıYıM i 

CHP Genel Başkanı Ecevit, Ankam' 
nın yeni Belediye Başkanı Uçkuyu I{ö. 
yü'nden Ali Dinçer'i kutlamaya gidince 
Ankara'nın en önemli sorununun hava 
kirliliRi oldutunu söyledi. BUDU çözmek 
için "uluslaranw kredi olanaklannın" 
saRlanabilecetini umdutunu da ekledi. 
Bu olanaklann Ecevit-Oerviş görüşmele
ri  sırasında ortay. çıktıtı sanılıyor. Dün
ya Bankası, Türkiye gibi ülkelerde göste
rltli işler yapmayı sever. Böylece az para 
ile çok propaganda yapılmış olur. 

Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı, 
Ankara'nın hava kirlili#ini temizlemek 
yerine Belediyeyi "temizlemeye" önce
ük verdi. Işe, Elektrik Gaz Otobüs işl.t
mesinden batlach. Daha önceki CHP yö
netimi &ırUlDda göreve getirilen kamu 
görevlilerini yerlerinden atmayı birinci 
görev bildi. Artık CHP'nin eski CHP 01-
madıRmm ilk ıomut işaretlerini vennek 
Uç kuyu Köyünden Ali Dinçer'e düştü. 
Vedat Dalokay'm göreve getirdiRi kim
seler şimdi CHP için fazla "80leu" olu
yordu. Hava temizliti yerine ideolojik 
temizlik ön plana almıyordu. 

EGO Genel Müdürü Ertu�rul Am .. • 
yalı, ilk olarak görevinden alındı. Amu
yalı'nm görevinden alınması için Beledi
ye Batkanmın imzası yeterli olmuyordu. 
Ankara'nın ünlü valisi Durmuş Yalçın'ın 
da imza atması gerekiyordu. Dalokay za· 
manında belediyenin her işine giiçlük Çı
karan, demokratik örgütleri kapatmakla 
ün yapan Ankara Valisi Uçkuyu köyün
den Ali ile anWımakta güçlük çekmedi. 
Hemen imzayı butı. Ama.syalı görevden 
alırunca kıyım yıldırun hızı ile devam et
ti. Makina Mühendisleri Genel Başkanlı
Aını Ali Dinçer'in elinden alnn EGO 
Otobüa Dairesi Başkanı Günay Bolazar. 
Atelyeler Müdür Vekili Bülent Vargel, 
Havagazı Şebeke Müdür Vekili Süley
man Yılmaz, Güvercinlik Havagazı Mü
dürü Cengiz Güçlüer, Müdür Muavini Mu
hittin Demirel, Maltepe Hangazı Müdür 
Vekili Haluk Dural, Elektrik Işletme 
Müdürü Mümin Can, ERitim ve Yazı ışle
ri Müdür Vekili Kadriye Bozkurt, Bilgi 
ışlem Merkezi Müdür Vekili Selçuk Pe
kel ilk anda görevlerinden alındı. 

KILIÇ'IN Kı LıCı 

Ankara'nın en yeni CHP yönetiminin 
yaptıklan i,ler bununla da sınırlı kalma
dı. Ankara Şoförler Demeli Başkanı İb
rahim Kılıç da AP'den istiCa etti. Hazi
ran seçimlerinde AP Ankara Milletvekili 
adayı İbrahim Kılıç, Ankara şorörlerinin 
içinde bulundulu stlontlları ve ülkede 
"can glivenliRi" olmadıRını anlayıverdi 
ve partisinden aynIdı. Şu altı ay içinde 
ülkede birçok vicdan sahibi vicdanlan
nm sesini duymaya bq1adı. Bunlardan 
en ilginci de ıbrahim Kılıç oldu. 

Kılıç. ilk MC hükümeti zamanında 
partisinden istiCa etmek için CHP ile pa
zarlık yaptı. Bu pazarlıktaKılıç'ın isteRi 
olan Ankara'da yeni plaka verilmemesi 
ile CHP isteti olan Ecevit'i dış &ezilerin
den dönerken bin minibüıle karşılarna 
önerileri kabul edildi. Ancak Ankara Be
lediyesi'nin Ankara'nın ulaşım sorununu 
bir ölçüde de olsa rahatlataeak olan yeni 
pla.ka verilmesi projesi suya düşürüldük
ten sonra Kılıç istifadan vazgeçti. Böyle
ce EsenboRa'dan bin konvoyluk karşıla
ma projesi de geri kaldı. 

Yabıız Kılıç ile CHP arasındeki pazar
lık bir kez de Haziran seçimlerinden 
sonra ortaya çıktı. İbrahim Kılıç, M m
tesinde ODTO Mütevelli Heyeti üyesi ve 
komandoeu SaRlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa BaşoRlu'etan sonraki sı
rayı işgal ediyordu. BaşoRlu, milletvekili 
seçildi fakat Kılıç seçilemedi. Bunun 
üzerine CHP yeni bir pazarlık önerisi ile 
ortaya Çıktı. Mütevelli Heyetinden istifa 
etmeden aday oldulu için BaşoRlu'nun 
milletvekilliline itiraz edilebilecekti. tti
razm kabul edilmesi halinde BaşoRlu' 
nun yerine Kılıç milletvekili olacaktı. 
CHP itiraz etmeye hazırdı fakat bir tek 
koşulu vardı: Kılıç, milletvekili olunca 
AP'den istila edecek ve CHP'ye girecek. 
Şoförler Demeli Başkanı "Partimden 
istifa etmem" dedi ve tnnsfer olmadı. 
Şimdi ise hem hükümet gidiyor ve hem 
de Belediye Başkanbama Kılıç'ın kolay· 
ca anlaşacaRı bir kimse gelmiş bu1unu� 
yordu. Böylece Kılıç, partisinden istiCa 
ederek vicdanının sesini yerine getirdi. 

TOPI,.UMSAL MUHALEFET 
YüKSELECEK 

Halta sonuna kadarki gelişmeler, MC 
hükümetinin düşeceRini ve yerine şu ve
ya bu şekilde bir CHP hükümetinin gele
celini en güçlü olasılık olarak ortaya ko
yuyordu. Yeni hükümetin kuruluş hazır
lılı bile böyle bir hükümetten neler bek
lenebileceRini gösteriyordu. CHP "etkin 
fakat müaamahalı" bir hükümete hazırla
nıyordu. Kime karşı "etkin", kime karşı 
"miisamahalı" bir hükümet olacaRı çok 
geçmeden anlaşılacak. Cinayetlerin ne 
ölçüde durdurulacalı çok geçmeden an
laşılacak. 12 Mart'tan sonra ortaya Çı
kan "muhtıra kime verildi?" sorusu gibi 
gensorunun kime karşı verildiRi sorusu
na da açıklık gelecek. AP'den ayn1ıp ba
Rtmsızlaşan milletvekillerinin hiç biriai
nin MHP'yi suçlarnaması gensoru ile bir· 
likte CHPinin yaptıRı açıklamada şiddet 
hareketine karşılık. veren "aorumsuzlar" 
üzerinde durmaya özen gösterilmesi ve 
pek iyi anlaşılmarnakla birUkte bir yerde 
de "müsamaha gösterilmeyeceRinin" be
lirtilmesi açtkbk kazanacak. 

AÇlkllAı olanlar için açıktlRa gerek 
yok. AçıkhRa hiç bir zaman kavuşmaya
caklar için de gelecek açıklıRın bir yara
n yok. Fakat genl, işçi ve emekçi ylA'ın
lan bu kez "doRrulan yaşayarak öRren
meye" başlayacaklar. Ortalılıı bir sis 
perdesi ile örtmeye çalı,anlann pili bite
cek. Her hal ve şartta demokratik top
lumsal muhalefet yük.eelecek. Bundan 
sonraki dönem, yeni hükümet kurulsa da 
kurulmasa da, demokratik toplumsal 
muhalefetin yükıelme dönemi olacak. 

GeçtiIimiz haftanın YOROYUŞ'U'nde .eçimlere ilişkin olarak verilen rakam· 
IOr ora.ında TIP'in Mersin ıı Genel Mecliıi .eçlmlerinde old.,ı oy 1008 olarak 
göıterilmlftir. Oyıa TIP iki ilçelinde uçimlere girmedi'i Merıin�e 1840 oy 
olmlfhr. Diizeltir öziir dileriz. 
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. deıııokrasidir, 
hikıııetinden 
sualolıııaz 

Tembelliğe ve ıeslimiyelçiliğe sulu omadığı bir kez daha croıya 
çıkıyor. "Sol sosyal demokrasi" deyip Halk Partisi'ne ŞakŞakÇl1ık 
yapanlar, başlan duvara çarpmca büyük bir pişkinlik/e "sağ sosyal 
demokrasidir, ne bekliyorsunuz?" diyerek ne kadar bilgiç oldulda
mu gösteriyorlar. Bugün sOI-63ğ sosyal demokrasi ay� 
Partisi'nin AP'leşme sürecini levekkülle karşıınanıanm ve . 

yelçlliğin kılıfmdan başka bir anla'11 taşınuyor. 

Türkiye gericiliğin en bıçkın sözlerle süslendlil bir dönemı y�ıyor. Bu 
dönemi geride bınıkmaya başlıyor. Bır gazeteci bır "Ilerici" CHP milletvekili
ne soruyor: "Hükümet kur",aksrnlZ ama, bu bağımsızima ne yapacaksınız?" 
Cevap şöyle: "Bığımsı>lar, Genel Merkez yönedcilerimizden daha ıyı." Güzel 
cevap değil ml? Böylece bağımsızlapo AP milletvekilleri ile sürtijrillen ilkesiz 
pazaı1lk, en "ilerici" bir kılıfla kabul edilmiş oluyor. Genel Merkezin gwlc"" 
ği, bağımsızların her türlil koşulunu kabul etmenin paravan;uı oluyor. Buraya 
kadar güzel. Yalnız daha ı;ızel bir nokta da şu: Bu 'ılerici" CHP mnletvekill, 
bağımsızlardan da geri planda gördlğü Genel Merkez yönetldlerl lle mllcadele 
etmek için elili sıcak sudan Çıkanp soğuk suya sokma uhmedne bile kadan
mıyor. 

AMELIYAT MASASıNDA ''SA�-SOL'' 

Bu bir mantık. Bu mantığın çok daha ı;ızeı ijrneklerl ııJlrilUyor. önce 
bir amellyaı masasında sosyal demokrasi ikiye aynlıyor, Bır tanıfı "sol", dIIer 
tarafı " .. ğ" oluyor. Hangi tanıf "sol", hangi taraf "sığ" sosyill dernoknsl ve
ya "sol" olan "sağ" olandan nerede, ne yaptıkwı veya söyledikleri iç il aynlı
yo<? Bunu bilen ve söyleyen yok. Onemli olan Halk Partisi'nin hastalıklı kafa
larda "sol" ve "sığ" sosyal demokrasi olarak ikiye aynıması. Halk Partısı'nin 
bır tanırı melek, diğer tanırı şeytan oluyor. Bundan sonnı meleklerin IyIlikle
verliğine övgü düzlip, şeytanların kötUlüklerine pannak basmak kolay oluyor. 

ALTı KAVAL, ÜSTü ŞIŞHANE 

CHP, böylece meleklerle şeytanlann biı1eştiği bir örgüt haline selilce 
devrimcilik de, "işçi sınıfı çizgi'i" kolay ve kolay oi .... ğu kadar kirlı bir I, 
oluyor. Birisi, "iyi ama CHP de şunu yaptı" demesin. Hemen böyle diyen Q
hiller cevaplarını alırlar: "Sen .. ğ sosyal demokrasiyi bilmIyor musunl Sığ 
sosyal demokr.ısiden ne bekl ... ir ki?" Böylece bu soruyu soranw hem cev.". 
lannı alıyorlar ve hem de cehaletlerini öğreniyorlar. Birisi "Peki CHP ne ya� 
cakı" diye ,aracak ol", .. , bunlar da cevaplarını ve cohaletlerini öğreniyoılor: 
"Sol sosyal demokrasi bu, nelere kadir değil kı." Tam bir çoaıklanı anlatılan 
şeytan ve melek hikayesi. Tam bir tevekkiii mantığı. 

ÇI�IRTKANLlK POLITIKASı IFLAS EDIYOR 

YüRüYüŞ'lin geçen sayısında "Abdi ıpekçi Pisl Pisine K aybetti" ba,
Iıklı bir yazı çıktı. Milliyet. bir yerde H.lk Partisi'nin "pisi pisine" kaybetti. 
ğınden söz etti. TIP'in oyları CHP'ye verilse imiş, pisl plsine kayıp olmayacak. 
mış. Burada TIP'ln seçimlere giıınemiş olması bir yana, "pisl plsine" olayı sö
rilntijğünden çok daha öğretici: Büyük semıaye, Halk Partisi'ne sosyalist hare. 
ked ve oy potansiyelini eritıp dağılacak bir pota gözUyle bakıyO<. Halk Partl
si'nln başarısını da, daha çok, buna göre öl çiiyor. "Sol Sağ Sosyal Demokrasi. 
dir, Hikmetinde" Sual Olmaz" çığırtkanlığı da sennayp,rıin bu özleminln "en 
ilerici" ifadesi oluyor. Semıayenin "en ilerici" uğraşları da her zaman için en  
karlı I ş  alanlan oluyor. Çığırtkanlığı en çok yapanlar en çok para kazanıyor
lar. Bilinen paradan kazanıyorlar. Çığırtkanlık politikası iflas ediyor am. Çl_ 
ğırtkanların karları artıyor. 
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11 ARALIK YEREL SEçl\1 SONUÇLARI, ÜZE· 
RINDE AYRıNTılı DEGERLENDIRMELER YA· 
PıLMASI GEREKE BIR ITELIK TAŞıYOR. BU· 

UN EDENI, OYLARı MUTLAK SAYıSı VE 
DAGIlIMI DA ÇOK, BELIRLI BIR YÖNELIMI, 
GELECEGE IŞIK TUTACAK EGILIMLERI IÇER. 
MESINDEN KAYNAKLA IYOR. 

$eçimler, kir�lerin politik tercihledni, daha da. 
önemlisi eğilimlerini ve yönelimlerini sergileme açısın
dan büyük önem tlşf)'or. Tii'ldyc'de daha önceJeri şu
nun ya cb bunun belediye b.ışlunı olma sm ın ötesinde 
politik açıdan pek önemsenrneyen yerel seçimler, hız
lı politikleşme sürecinin sonucunda. gerçek yerine 
oturmuş bulunuyor. 

Öyı. ama, Tirkiy.'de burjuva basını, ya da g.n.1 
olarak bısın yerel seçimlerin gerçek anlarndi bir de
ğertendirmesini )'ipabiidi mi? Seçim sonuçbnnın işa
ret ettiği gerçekfer üzeriuSe yeterince wrolÔJ mu? 
8u sOnJlilrJ olumlu yanıt vermek hayli gilç. En uın
dın burju� tJu.nl ile CHP kuyrukçusu bDnl", ger
çekleri yanSıtmaktan çok geçersiz ve temelsiz bir 
"uter" ya di "yenilgi" havasını yar.ltımya ÇaJışuğl 
açıkçı görülüyor. 

KATILMA ORANıNıN DÜŞÜKLüGü, 
KITLELERIN HOŞNUTSUZLU GUNU 

SERGILIYOR 
. 

Seçimlere katılma oranının sm derece ciişük olma
sı, son yerel seçimlerle ilgili b.ı.şhca ve önemli g!rçek
lerden birlbmlvı., kuyrukları., yolduklaı1a v. cina· 
yetlerte özdeşleşen bir iktidara brşı, "ana muhalefet" 
putiıinin, y;antmıık istediği tüm "referanciJm" ha· 
vuma nğmen seçmeni Silndık başına götüremernesi, 
��tajlı konumuna rağmen mutlak ob.nk büyük öL
çüde ay kaybetmesi, hiç kuşkusuz bu partinin "umut" 
olmakwl hızla uuklattığını gösteriyor. 

Tüm burjuva pınHeri ile birlikte CHP'nin bu hızlı 
di�ü�, örıjiılü ,osyalist ha�ket. gerç.kten çok bii
yilk görevler yüklüyor. Gerçekten de Türkiye'nin po
litik yaşamındı bir "boşluk" söz konusudur. Potans" 
y.1 olarak, yönelim olarak anClk 'osyalist ha�ket b· 
rafından dolc1ırulabilecek v. dolc1ırulm ... ge�ken bir 
bo�luk. 11 Aralık y .... I .. çiml.rind. sosyalist ha�k.· 
tin oy sıyısını ve oranını bUyük ölçüde a.rtınnası, ;ıynı 
z.arna.nda., bu boşluğun dolciırulması yÖrijnde önemli 
bir adımın auldJğınl gö steriyor. 

11 Aralık y.�1 seçimlerinin anLvnIı ,onuçlanııdan 
biri de, hiç kuıkusuı sınayileşmiş ve kentleşmiş bü
yük iII.rde tiim burjuva partilerinin mutlak ay bybı· 
na uğrırnaliln, CHP'ni n ise, mutlak ay aybının yanı
sın oran olank dı gerileme göstermesi. Istınbul, An
kiln, Iımir, Adana, 8urSl ve Kocaeli'ni toplam obnık 
ele aldığımızda. şöyle bir sonuç OI'Uya çıkıyor: 

lsTANBUL,ANKARA,lZMIR,ADANA, BURSA 
VE KOCAELI'DE PARTILERIN MUTLAK 
OYLARıNDA VE OY ORANLARıNDAKI 

DEGlşMELERIN S HAZIRAN'LA 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Partner S Hazinn 
oyonnı 

AP 34 
CHP 51.6 
MSP 5.9 
MHP 4.6 
TIp 0.29 

11 Aralık Mutlak oy Kaybı 
ay oranı (Kazancı) " 

37 - 23 
49.6 - 32 

4.5 - 4S.s 
5.2 - 21 

0.91 + 121 

Tabloda göriildifil gibi, bu iII.rde CHP'nin oran v. 
mutlak olanık oy kaybı AP'ninkinden de yüks.k. MC 
iktidarının birlikte getirdiği tüm felilketleri en çok du· 
yan ve yaşayan bUyük kentlerde ";ıru muhalefet" par· 
ıisinin seçmeni sındık başına götüremeyişi, mutlak 
obnk büyük ölçude oy kaybetsnesi ve nihayet ay ora
nını duşurmesi gerçekten çok ilginç. Tii'kiye'nin "kal
binin attığı" bu illerde, tüm sermaye panileri ile bir· 
liı...ıe "umut" partisinin de oy kaybetmesi ve gerileme
si l1iç kuşkusuz bugünkü a}1mada kitle\erin bü\oük 
h�nulSuzluğunun bir gönergesi. Onemli oliln da bu 
h�nutsuıluğun gerçek "umut"a çevrilmesi, sosyaliz· 
mın hir ahnışık olarak kitlelere yeternce ulaştırılmı-

"')1 "  \!tALI/.. /'ı';7 ,. 

Metin ÇUlHAO(;lU 

sı. Sosyalist ha�k.t, bbloda da göriildiğü gibi bu 
bo�luğun dolc1ırulma..,da önemli bir adım atmakla 
birlikte, y.ni v. çok daha büyük görevl.rl. kaqıkar· 
�ıyadır. 

FAŞIZME KARŞI MÜCADELE 
SıNıFSAL TEMELINE OTURTULMALıDıR 

Türkiy. ölçeğinde bakıldığında MHP, ancak ay 
oranını koruyabildi. Mutlak ob.rak ise önemli ölçü
de ay kaybetti. Ancak ilginç olan yan, MHP'nin bazı 
doğu illerinde gerek oy oranını artırması, gerekse Tür
kiye genelinin tenine mutb.k olarak oy bunmUl. 
MHP'nin "sıfırdan batladığı" bazı Doğu illerinde du· 
rum �öyle: 

Iller Hı.ı.iran Anlık Mutlak 
OyDnnI OY 0""" oy Artı�ı" 

Bingöl 1.08 3.95 + 232 
Diyaıtıakır 1.09 1.57 + 23 
Mu� 0.23 7.44 +2696 
Siirt 0.60 0.94 + 49 
Van 2.82 6.71 + 91 

Tw-kiye genelinde aylannın annını ancak kONya· 
bil.n, mutlak olarak da ylizde 21 oy kayb.den MHP, 
bu Doğu illerinde froi oranını önemli ölçüde artırıyor, 
mutlak olarak da büyük ölçüde ay kaunıyor. 

Faşizme k.ırŞI müc .. deleyi sınıfSili terneline orurt
mayMl, etnik konumu faşizme karşı mücı.delede tek 
ba�ına yet.ı1i bir öge olarak kabul .den, "etnik k�ul. 
br sonucunda. Ooğu'da, faşizmin kesinkes buınama· 
yaClğınl" iddia .den bağnazlar için ilginç bir bblo. 
S Hazinn seçinierinde Gui<lntep'ten Erzurum'" uza
nan bir çember ile Doğu'yu kuz.yden ku�abn f>-iist 
hareket, 11 Aralık'g Ooğu'nun tım içine giriyor. 

Temel belirleyici olan üretim ilişkileri, dinci idea. 
lo;i Için olc1ığu kadar, fatist har.ketin yayılabilmesi 
açısından dı elverişli bir temel oluşruruyor. Faşizme 
ka'll mücadele sınıfSiII temeline oturtulmadığı stıreu, 
sosyalizm kitlelere yeterli bir biçimde ulaştırılmadığı 
sürece, faşizm "ırk, imilrl" dinlemeden en Gen köşele. 
re girecektir. Bunu, herkesin böyle bilmesi �reklr. 

FAŞIZM DEVLET KADROLARıNDAN 
TEMIZLENMELIDIR 

TUrkiye'de, faşist hareketin devlet kadrolırına yer
I.�me,i, bunıdan ha�keıl. de baAIı k ... ulu�lara yayıı. 
ması üZerinde çok durulciJ. Bunun teorik önemi ye
terince biliniyor. Ancak 11 Anlık yerel seçim pntik 

göstergeler açısından da ilginç boyutlar b�ıyor. Bat
b da değinildiği gibi, Tirkiy. ölç.aind. ay oranını 
ancak koruyabilen, mu·lak olarak da ay kaybeden 
MHP, devlet kurulu�larındaki .tkinliği ,,",ucunda 
bazı ill.rde "tipik olmayan" ilerlem.ler gösterebiı. 
yor. Doğu ill.rinin v. "pilot bölge" "çil.n iç·doğu 
Anadolu dı�ında MHP'nin g.li�m. gösterdiği batka 
iller de var. Batı illerinin hemen hemen tUrnünde geri
leyen MHP, Antalya'da, ay oranını ınırıyor, mutlak 
olanık da ay kazanıyor. Yine MHP daha önce görüı· 
mediai Riz. ve Gi�sun'da "Çarpıcı" ,onuçlar .Ide 
.debiliyor: 

Anblya 5 Haziran'a göre ay Mutlak oy kaybı 
oranlamdaki fark (kauncı) " 

AP - 3.56 - 14 
CHP + 2.30 - 2 
MSP +1.91 + 49.5 
MHP +0.67 + 6.7 

� 
AP -837 - 42 
CHP +5.59 -17 
MSP - 3.81 - 51 
MHP + 3.07 + 6.5 

� 
AP -7.15 - 31 
CHP - 1.91 - 10.5 
MSP +2.40 + 8 
MHP + 8.08 + 59 

Anıolya'da Antbirlik, Riz.'de Çaykur v. GI�sun' 
da Fi,kobi-lik MHP'ni n .Iindeki TiClr.1 v. Gümriik 
T.kel B.kanlıklan il. ili�kili. MHP, .Iindeki bakanlık· 
lan bvanda "diken,iz �i bahçesi" haline getirdiği gi. 
bi, bağlı kurulu�lanı adam y.rl.�tlım. yoluyla da 
Türkiy.'nln ç.�itli iII.rin. ula�maktadır. Devl.t kad
rolarının filŞistlerden temizlenmesi, bu açıdan da bU
yUk önem !>-ıımaktadır. 

SOSYALisT HAREKET, FAŞIZME KARŞI 
EN ETKIN GÜÇTüR i 

MHP'nin gelitmesi ya dı. gerilemesi açısındın "$iv· 
ri" ıllerın dökümü de ilginç ,,",uçlar v.riyor. MHP'nln 
Türkiy. ölç.ğinde .n bUyük ilerlemeyi göst.rdiall0 il 
il •• n OOyıik geril.meyl gö ... rdili 10 ii �öyle: 

i 

J 



o 

MHP'nin en büyük 
ilerlemeyi gösrerdiği 
iIIe[ 

ay kazancı % 

1) Mu� 2696 
2) Bin�1 232 
3) Mu ğla 108 
4) Van 91 
5) Burdur 83 
6) Giresun 59 
7) Siirt 49 
8) U�ak 47 
9) Sakarya 44 

10) Sinop 42 

TORKIYE IŞÇI PARTISI MERKEZ YöNETIM KURULU SEÇIM SONUÇ· 
LARıNI DECERLENDIKMIŞ VE BU KONUDA BIR BILDIRI YAYINLA· 
MIŞTIR. TIP MYK BILDIRISINI OKURLARIMlZA SUNUYORUZ. 

"11 Aralık seçimleri, MlUlyetçl Cep· 
he'obı halkımız üzerindeld basla ve sal. 
danlannm iltenilen amaçlara ulaşmadı
Iınıj CHP'nin pasif ve uzlaşmacı tutu
munun derin bir tepki ile brşl1andlllOlj 
sosyaıkmbı, T.I.P.'nbı bUtün engelleri 
aşarak çok hlZb bir gelişme gösterdili· 
ni ortaya koymuştur." 

/. MC GERILEMIşTIR 

"Ye..,l ooçlmlerde iktidar partilerinbı 
&li<;leıımeol fÖnUndelıl olUIm son bul· 
.muştur. Siyasi iktidan eUnde bulundu· 
nııiarııı &lrlttlt\erl tehdit ve şantajlarla 
yem yöllOlImIod ele "adı tontrollerl 
ııItıııa ... �tIerI ...... ÇtlaDıfIIr. 
ftçl .. __ I kitioior, ra,ıot terör v. d-
lIIIJOlIIr .... IIıeıedIlılerlııl; .11L. 
� ...... � , ır_� ''''OD milli-
J-tçl .....

. 
� MIDlyetçl e=I ,...lıIaml aylaayla ... 

lLUiraD teçlmlerlne 
I!ı't. .. MSP lçiı lıiıllıııulaıı 

li1\ara ....... 1 ııılb'oıı 486 blnUt 
'* .... ...... �i Copbe'iı\a 
110 paıt ... tci{iia of ohıilim ...... r 
ıı.. '8 ........... heWlıle bil· 
ylık .. �. MIllIyetçi Oepbe'nIn IOri\aDOII çolı daba JıUıIIIı ölçUlero uiq-
1IIIfbr." 

CHP HALKıN 'n:,K1SINI 
'I'BMILIL IDIlMEMIşTIR 

.'htta Mmlyetçl Oepbe olmat !izOle 
..... ,.,ııpıyle. prIIemesIyle soroıçla· 
JIID ooçmIer, CHP ıçın bır zafera"lamı· 
aa lq_a uzatlır. H�ı pahlıbhlm· 
dot! ...... :r\lIde oIO'a u1a,IIIt; ... u· 
... lııSIL Q&tı&ı; dIIkUnIar öDilııdeIıl 
tııYıııIrIUııı ..,ıp 1ItutJ; kamboramrı, 
ıııııi <!adı...... IlihllJmemIt bır ölçU)'" 

vardıll bir dönemde CHP hallan tepkisi· 
nin temsilcisi olainamıştır. Sokaklann 
heıgiin kana bulandıll; yurt çıkarlanolU 
çij!nendiRi, emperyalizme balunlıbtın 
artmldıtı bır dönemde 5 Hazlran'da 
CHP'ye verUen oyları. II Aralık seçim· 
lerinde CHP'ye verilen oylar aIBslOda 1 

milyonu aşan bir düşme olmuştur. 41 il
de CHP oylan mutlak olarak azalmış, ar. 
tış olan illerin hemen hepsinde ise bu ar
tışlar 80n derece sınırh kalmıştır. Okı
likle Istanbul, Ankara, Adana, Kocaelı, 
Dıyarbalar ve Malatya'da, emekçi halla· 
MIZ, CHP merkez yönetminin aala ya· 
naşnıa, büyük buıjuvazlyle uzla,ma po/i· 
IIIı.uına ıw.ı duyırIJiluıı, \epidsini 6011 
dence .... ID bır biçimde beUı eımıııır 5 
"-Iran ooçlmlerlnde :r\lIde 72 ol ... b· 
idnuı onııımn ba .. çimie"" yüzde 57'. 
bdar dlifmes_ ırIıaoında ._1 OIaıÜ 
buıjan putlleriııe taq. 6ıYUIOrı ___ o 
... )'IIU8ıa, özel olarak CHP'aIn ı.
Iedlll paalf, ıı&Iq ..... � ra...... tut. 
b_a lıaçma polltllıaya dellet 01· 
IIIIIII1 b,... .. aun öneıııll bır payı .... 
.... Itooomlt .e lOI)'aI .,ı"ırıeııln ya. 
�Iı Berlyo cIönilt biiyIIk polaııslyel lIe 
14ç1 ve emekçi IıIt1elorln blllııç ye ö,.uı
Ieımı. cilzeylerl .ıuıııdelıl uywn_a. 
lun 1O .... U o lan ....... Iuııı, bu&Undorı 
yuıııa Inırtul", ... ullana .. , ""II Clbl 
yöolenclrllmedlll latıllrde, an.at ra .. • 
min ı'.,. yanyııbllocek bır yııcaılı", 
beqlııllle döıütebllrrıe eRUIrrıInl ""dı. 
lt, bu ooçlmler noIIosIyle bir .... daha 
beUl oim ... lllr." 

SEÇIM SONUÇLARI, 
AYDıNLıK GELECEGIN 

HABERCISIDIR 

"Ne var tl, II Aralıt ooçlmlerl 
umu_Ra, yıtıuıIıRa, bez&lııl1I. yar 

olmamlutı, işçi ve emekçUerin mücade
ı .. bı� sosyalist hıreketlni yenmenin 
mümkün olmadıilm tnkar kabul etmez 
bır kesinlikle ortaya koymuştur. T.I.P: 
11 AlOlık .. çimierinde aylamı 3 bU,n 
fazla ırtınnış, 6 ay ,ibi kIN bir süre 
lçbıde T.I.P'ni destekleyenıet, çark·ba· 
şak'ın .. Iında yer alanlar .. çim. kat�ı· 
nan yerlerde % 1 'e ullşmıştır. Bu&lin 
Türklye I,çi PutllUer 3 ilçe ve bu.ıkdı 
yerel yönetimlerin tıqOldadır, ayna be· 
ledlye mecllaleme .. çile. Türldye Işçi 
PulUller yerel yöııetlmled _omIIk· 
Ieştlnne müca-.1nI ı.ıı.tireeetlenllr. 
Böylece LI Anlık .. çlırılerl lwı81 poS
tıtaıua, Iwıcl paıtllerlıı eriyip .&tllbıl, 
dııraIıIadı...... ıwı. pollUlıaııııı. Iwıci 
paıtiııin &llçloalp ııeıı.tıiiııi Orta.JJ koy. 
.. .... dliDyaıım ve 'L'1IriIjıI'aIı eyduılıt 
• .... _ aıJııGk dt .,... .... inbr 
edllıııea 1ıIı ��· 
TIP, M� IWIA IItlyt)K 

�� 
'''nirMye lMt ... 1II' . ...... 1t ber 

oy ra, ...... _ IiııJııiIl bır yumrut 
olarak, iıot .... ye aııtı-ra,ıot &üç
Ieıln bIdIIı ipi. ıııiiadoı. _IDI en· 
ııeDOıııe _ � I.I,- pıotııiokı 1Iıırak, 
yumm 'l'urııı,.'oi �" bıı&liııdt. abim" 
bır adım OIııM lıiIJÜ deJer ıq .... ııta. 
dır. TllrMye IKI PaIIII 'Bu ... apımna 
.. -....-11, ...,... ..... bat· 
Iwı. Yan&ıIraU ...... bu .... kIıIıIan 
..... t CHP ""mdati .... OOı paıtlltdın 
toplommdlıı rllla ay ..... Partlmll 
baIIı:ım ..... a aldı" daotetlo, _deieii· 
nı _ bllJUt .. lwuIıIık ye ellıbıllk 
Içiıde 1IiIrdaee_." 

MHP'"i" en büyük 

YARATILMAK ISTENEN "MHP ZAFERI" HAVASıNıN ÜZERINE CIDDI oLARAK EGILMEK GE· 
REKIYOR. YER YER ILERLEMESINE KARŞıN, MHP'NIN TüRKIYE öLÇEGINDE MUTLAK OLA· 
RAK OY KAYBETMESI ,  DEMOKRASI VE SOSYALIZM GÜÇLERININ ILERI ADıMı OLARAK DE· 
GERLENDIRILME.LI .  FAŞIST HAREKETIN, TüRKIYE'DE BILINÇLI VE DISIPLINLI BIR OY TA· 
BANINA SAHIp OLMADıGı YEREL SEçiM SONUÇLARI ILE ORTAYA ÇıKıYOR. SOSYALIZMIN 
KITLELERE CIDDI BIR ALTERNATIF OLARAK GöTÜRÜLDüGü KESIMLERDE FAŞIST HARE· 
KETIN GERILEMESI, DEMOKRASI BAVRAGININ YÜKSELTILMESi içiN SOSYALIZM BAYRA· 
GININ DA YüKSELTILMESI ZORUNLULUGUNU ORTAYA KOYUYOR. 

gerilerneyi �srerdiği 
iller 

ay kaybı % 

1) Çanakkale 77 
2) .Balıkesk 72 
3) Mani,. 70 
4) ızmir 58 
5) Malatya 56 
6) Denizli 55 
7) Artvin 55 
8) Istanbul 51 
9) Edirne 49 

10) Kütahya 48 

karya gibi iller, aynı zamanda MHP'nin de önemli öl
çüde oylarını" oranını artırdığı illerdir. 

1 1  ARAlı K SEçiMLERINDE 
SOSYALIST HAREKET ILERI B IR ADıM ATTı 

olarak uyanık, siyasal gelişmeleri izleyen kesimlere 
" birşeyler' verememesidir. Sosyalist hareketi bu alan
da büyük görevler beklemektedir. 

MHP'nin en büyük gerilemeyi gösterdiği, bilinçli ve 
cisiplinli bir oy tabanına sahip olmadığını sergilediği 
10 ilin Artvin ve Malatya dışında 8'i Batı'da kapita. 
lizmin gelişkin olck.ığu iller. Buna karşılık MHP'ni" en 
büyük ölçüde oy larını artırdığı 10 il ise farklı bir nite
lik gösteriyor. 

Türkiye' genelinde bakıldığında, oy oranları 've oy 
sayısı olarak tüm partiler açısından şöyle bir tablo or
taya ç ıkıyor: 

Partiler Oy oranlarındaki Mutlak oy kaybı 
değişme (kazancı) % 

AP + 0.31 - 18.12 
CHP + 0.21 - 17.39 

Büyük kentlerde oy kaybeden CHP'nin kazanç ha· 
nesini, kırsal kesimler ve özellikle öteden beri DP ve 
AP'nin güçlü olduğu iller oluşturuyor. CHP'ni" 
"umut" olma niteliği, giderek büyük kentlerden kırla
ra kayıyor. Diğer bir dcyi�lc CHP "AP'le�tikçe" kent· 
lerden kopuyor, kırlarda AP'leşerek AP ilc rekabet 
ediyor. 

Seçimlerin gösterdiği diğer bir önemli nokta da fa
şist hareketin bilinçli,kararlı ve disiplinli bir oy taba
nına sahip olamamasıdır. Özellikle Batı'nın gelişmiş 
illeri açısından sonuçlar bunu gösteriyor. MHP geri 
üretim ilişkilerinin egemenliğini silrwrdiiğü, küçük 
üretimin yaygın olduğu ve bunlara ck olarak sosyalist 
, alma�ığın kitlelere yeterli ölçüde ula�tınlmadığı ke· 
simlere doğru çekilmektedir. Ne "ctnik" faktör ne dc 
CHP'nin güçlenmesi, MHP'nin bu alanlardaki gelişme
sini engelleyememektedir. 

.Ancak ikinci nokta daha da ilginç. MHP'nin en 
çok geli�me gösterdiği 10 ilin 8'i sosyalist örgütün 
uzanarnadığı, seçimlere de katılmadığı iller. Buna kar
şılık, MHP'ni" en büyük gerileme gösterdiği 10 ilin 
Artvin dışında g'una sosyalist örgüt uzanıyor. Ayrıca 
bu 10 ilin çoğunda sosyalist haraket etkin bir seçim 
çalışması gösterdi, seçimlere katıldı. 

Adayları" konumu, kişisel etkinlikleri gibi özellik. 
le yerel seçimlerde önem taşıyan faktörler bir yana 
bırak,lırsa, faşist haraketin kitle tabanından teaiti 
açısından en önemli unsurun sosyalist örgütlenme ve 
sosyalist çalııma olduğu ortaya çıkıyor. 

Bunun dışında, CHP ve sosyal demokrasi, faşist 
hareketin ve kitle tabanının gelişmesinde etkin olama
maktadır. CHP'n;n oy oranını önemli ölçüde artırdığı, 
Afyon, Burc1Jr, Çankırı, Çorum, Kasta: .ıonu ve Sa. 

( 

MSP - 1 .76 - 35.45 
MliP + 0.32 - 14.69 
DP - 0.86 - 55.86 
CGP - 1.35 - 76.93 

Tablodan da görüldüğü gibi, MSP giderek eriyor, 
sermayenin diğer partileri DP ve CGP yokolma nok
tasına yaklaşıyor. Türkiye'de sermayenin çözümsüz
lüğü, kitleleri bir süre uyutabilmek için tezgahladığı 
partilcrin çözümsüzlüğünde, siyasal yaşamda çok kısa 

sayılacak bir sürede bu partilerin yokoluşunda yansı
yor. 

Başta da değinildiği gibi, kentleşmiş, sanayilcşmiş 
büyük illcrde hcm katılma oranı önemli ölçüde düş
müş, hcm de CHP mutlak olarak AP'den de fazla oy 
kaybına uğramıştır. Bunun anlamı, CHP'nin politik 

Sosyalist hareket, 11 Aralık seçimleri ile önemli 
bir adım attı. Ancak bu adım yeni, daha zorlu görevle
ri de beraberinde gctiren bir adım oldu, Sosyalist 
örgütün siyasal yaşamda yer almadığı, kitlelerdeki bi
linç ve birikimi" sosyal demokrasi ile hapsedildiği 
uzun döneme özgü donukluk. karamsarlık, çckingcn· 
lik yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Diğer bir de
!işle "buzların çözülmesi" süreci hızlanmıştır. Bu nes
nel süreçle birlikte sosyalist harekctin örgütlenme v(' 
siyasi çalışma alanında atacağı gUçlu adımlar, gelecc
ğin belirleyicisi olacaktır. 
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DI /(';n sınıf 
sendikacılığı 
anlayışının 
kaynağında TIP vardır 

•• DISK'in olağanüstü genel kınıılu, 
22 AnıWr tarihinde 

çalışmalanna başladı Genel Kııııll'un 
ilk �runde, konuldar arasında 

bulunan Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı 
Behice Boran da bir konuşma yaptı 

Alkışlar arasında kürsüye gelen Boran, 
ses tesisatındaki bir anza nedeni ile 
bir süre konuşmasına başlayamadı. Arızanın giderilmesi ıız.erine Boran yeniden 

silrekli alkışlaı arasında kürsüye 
gelerek konuşmasına başladı. 

Boran'ın DISK Genel Kınıılu'nda 
yaptığı bu konuşmayı AA okurlıınınıza sımuyoruz: "7 "/ 

"Buı;ln Tllrkiy.·nin derin bir .konomik/politik 
buıulım içinde ol ... ğu biliniyor. BLIlu biliniyor bbul 
• derek lIı.rinde .yrıa durnıo.y>Cilğım. Am. bir 0Igı.ı 
dah . ... ki bi.leri. bu toplantıyı. y>kınd>n ilgilendiri
yor. O da şu: lıçi •• "fımaın ilerici .. ndibi h"",keti 
de bır buıulım geçiriyor. Anlaımulı� g .. f olanı ... 
v. &Öriil oynlıkan lIıerinde ..... ak değilim. M_le
yi. koy>bildiğim en Dsı ve genel dilzeyde • •  n temel 
ç.rçev. içinde el • .ımoy. ç>ilŞilQğm. Yllıeydeki sö
rOntOleri uıp.in>ki özü y>bı.rn>y> pym.deceğim." 

Sendikal hareket ve işçi sınıfı 
partilerin doğuşu i 

"Bilim .. ı sosyıılistleroe çokı>n te5pit edilmiı v. 
bilinen. ;ım. b'ŞbIMma bilinmeyen vey> ıimdilerde 
gen.llikle unutulmuı 01," bır gerç.k ... : Kapitolisı 
toplumlMda sendibl Iw'eketin v. örı;ltlenlıin. özür>
<lo. IoıDltılizmle uyuml>Şan bır OL ... bpigllsı .Iste· 

min bır PilfÇasl OI"Iu"'r. Sendibl örı;lı ve işleylş 
ç.rçevesinde .. rmay • ...".k ç.lişkı.i ort>dan blkmaz 
çünkO sömllrO ort>dan blkmu • •  ma ç.lişki kontrol 
iilltını ılınır; sermaye sınıfının, çok istedili, bizde bu 
son zamanlum dillerinden �Dnnedikleri Uzere, "ça· 
Iışma b.nşı" .. ğlanır. Kapitolis! toplı.mlarda .kono
mik lTiIadelenin ve .... n örı;ltlenişi olan .. ndilacılı· 
ğın grih .. ı doğuıu böyl. olmuştur. Iılevl. görevi 
böyl. olmuştur. 

"Semuyenin -burjuvninin· Isteği ve Mmıcı sendi· 
bi mDadel.yi v. örı;ltleri bu rütelikte ve bu ç.rçev. 
içinde tutınJktlr. Ne var ki, iKi sınıfının sermaye sını· 
fına brşı mDadelesi • • konomik dilzeyde .. nırlı bl· 
m;ımıştır. politik dilzey. yDkselmiştir. Tek tek işyer· 
I.rinde patrono brşı veya bDtDrilyle .. rm.y. sınıfına 
brşı .konomik mDcadel. vermekle sömllrO sorunu· 
nun çö.lllemiy.ceğl. sömllrO .ononunun çözümllnlJn 
bir iktidar .ononu -politik bir sorun- ol"'ğu ,"\aşıı· 
mıştır. Işçi sınıfı pilftileri ort>y. çıkmıştır. 

.. GId .... k işçi "nıfının politik hareketlv. örilitil 
1>"rtisi- önemde üstünlük bz>nmışıır. Zi .. pilfti daha 
geniş bpsamlı v. daha derin iç.rikli bir sorunla uğ· 
roşmakt>dır: Iktidan işçl/em.kçld.n yana .ıkilem.k, 
işçi sınrfmı ve müttefiki emekçi sınıflu. ikticbr için 
hnl'l>rnak v. iktidara getirm.k, iktidar .lındıkı>n 
...... da söminyO ve .. nıflan ort>dan bldırma doğ· 
rultusunda diiı.ni değiştirmek. .. IIÇi sınıfının pilftisi· 
nin amacı ve uğraşı bumu," 

Politik hareketin sendikal 

harekete etkisi i 
"IıÇi .. nıfının politik hareketinin ve örı;ıtiInIln 

ort>y. çıkışınm ve Flişmosinin sendibi h.reket 1Iıe
rinde yansımabn olmııstıır. S.ndibl Iw'eketin po!� 

tlldeşmosiyl. _ıibcılık sınf uzlaşmacılılı ç ... çeve
.Ini 'Ş .... k sınıf mDadelesi tem.llne otur .... S",ıika· 
nın v. sendibcılığm ö.ı;ln işlevi yine işçilerin .kono
mlk/sosy.1 somut çıkilflannı .. vunm.k v . ..  11am.ku. 
Toplu sö.leşme yapmak ve .n ıyı ş.rtlan .Ide .derek 
yapmak yine .enıikanın ihm.ı. Flmez tem.1 &Örevly· 
dl Ama ilftIk bunl ... işçi .ınıfı için kendi başına ye
terli. .on ","açı ... delllıi. Son ","iiÇ sömllrOnIln ort>. 
dan kalkm .... sosyalizrne geçişti. Bu ,"1.yıŞil day.· 
nan. bu doğrultuda bır .. ndibeılık oluşup gelişti. 
OISK de Türkiy.·de bu ,"layışta bır .. ndilacılılın 
ilrilnIlycil. 

"Işçi sınıfının .. ndibi h"",k.tinin politikl.şrne.1 
sermaye sınıfını -burjuvuiyi. rahatSI • •  tmlştlr v. et· 
mektedir. Bi.de de öyledir. Burjuvul -büyük .. rmoy.· 
Işçi sınıfının politik h .... ketin. v. pOıitikleşen Ilerici 
sendikal h .... k.tin. brşı iki yoketm. gktiğl.  silahı 
kull,"ır: Biri. doğn·cl;ın .. Idın v. b.skıyla sindirme • 
.ritip yok.tm. � hukuken ort>dan bldırm.dır; 
ötekisi I .. bu yollMdan tasfıy. ITiImkOn ol",",dılı 
hallerde -baskı v. şiddeti ıilrıllrm.kIe birlikte· işçi ... 
nıfının politik v. senıibl hareketini .osy.llzrne yö. 
n.lmeden geri tutmak, .. ptırm.k . ..  ptı ..... k yozl'Ş· 
ıırm.k, devrimci • •  osy.list iç.riğinden bOŞilltm.ıcı ... 
Türkiy.·de uzun süreden beri ilerici sendibi h"",k.t 
Ilıerlnde büyük serınay. g .. fınd>n bu Ikinci operas
yon ıilrWiilm.ktedir. lşçll.re. _di bl örgütlerine. 
toplantılMına bba kuvv.t .. ld .. ıI ... ı da olmuştur v. 
olmakt>dır. Ama burjuvazi Işçi .. nıfının lIı ... ine doğ· 
rudan .. Idırmakı>n yine de çekinm.kteıir. asıl başar. 
mak istediği şey. işçi sınıfı h.reketlnl .. ptırnıo.k, bu 
sölTilrO dılıeniyı. uzlaşmış h.ı. Flirm.ktir." 

DISK'in kuruluşu Amerikan 

sendikacıhğı duvarının 

aşılmasıdır i 
"Büyük .. rm.y. ·burjuvazl- Işçi sınıfınm .Iy ... tl. 

uğraşmasınıı artık brşı çıkmıyor. Bunun sonuç ver· 
medilini. vermiy.ceğlnl &ÖrCiL. Tırldye'de ..... <ibl 
hareket bastınlamu. önlenerne. hale gelince. burluva
ıı onu Am ... ikan .. ndikacılılı blıb ... dökmek Istedi. 
döktil de. Bu k.ııba p •. tiim SOlUnlar lşverenle p •• 
urIlk m ..... ncı.. toplu sözleşmeyle çözllınlenlrcl. Iş
çı .. nıfı lçln mevcut partıı...den başka bır parti .......... 
y> v. kendi balm ... Partisini kurmay>. doğrudan Ik· 
tid;ı .. yönelik mllcadele vermeye ı.rek yoktu. Iddia 
buy'" ve uzun ılır. bununla y.tinil<i. Ama Ti1rldye 
Işçi ıınıfı hareketi kendisini ku''''''y> yönelık bu 
duvan çabuk >Ştı. Bu&On .rtık Amerıkan sendikacılık 
anlayı, v. uygı.ıı.rn...nın Iilf"plycınu Tırk-I, bII. par. 
dlerOstü. politika Dilli .... dlkacılıkı>n s6z .eIemly«. 

"TOrklye'de sendibl h=lıetln AmerlkIri modelı 
sendikacılılın ......... , qmuını ilÇık .çlk somudat
toran oiiy DlsK'1n 196Tdıı kurulUlU ....... DISK ... of 
ıalaşma_ .......... 11 .. nıddtcly«. ıınıf ınl\cadeleJl 
..... kKıIl .... ' benlmllycriı. Bu. bilim ... .....,..11 .... 
don kay ........... .......... lık ... ıaylJlYdL DIsK'1n bu 

n ( 

,-

, ben�1n cl;ı cl;ı  iiliii ...... 
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Partisi'nin varlığı y.tıyorelı. DIsK tam bir örıPJtsel 
bağımsızlığa sahipti. Parti'nin DISK'in iç işleyişine 
lwışl11ilSImn sözü bile olmazdı. Ama işçi sınıfı partisi
nin varlığı ",nel olarak toplum h.y.t .. ı,  politika .1 .. 
nını etkilediği gibi işçi sınıfının ikiz hareketinden biri 
olan .. ndikal hareketini de derinden etkiliyorelı. Bu, 
'osyolojik olarak doğal, kaçınılmaz bir etkilemeydi." 

'iıurada kısaca belirteyim ki, zaten bir p.rti ken· 
di öznel -subjektif. iddialarryla, "Ben işçi sınıfının 
partisiyirn, öndi müfrezesiyim" gibi iddi.larl. gerçek· 
ten işçi sınıfının parti ,i olamaz. Bu çeşit iddiaları. or· 
tay. çıkıp yukandan direktifler �ererek ve başkalan. 
n .. bunlara uym .... ı isteyerek ve bekleyerek de-işçi 
sınıfının parti,i oIunmaz. Işçi sınıfının parti,i olm.k 
sıfatını bir parti.programıyla, tüzüğü ile, bunlara uy· 
gun çalışmalarıyla, işçi, emekçi kitlelerin özı;;rlüğü, 
hak ve çıkarları yolunda verdiği tutarlı, sebatlı, feda· 
br ve cesur rrilcadele ile kazanır, işçi sınıfının peni
ni kazan.rak, kendini on. e;geç kabul ettirerek. Parti· 
lilerin Idtle örı;;tlerindeki, bu .rada sendikalardaki ç •• 
Iışmalamda da .ynı ölçüler geçerlidir. ü5$ perdeden 
konuşmak ve davranmak olmaz, üstten day.tarak ka· 
bul ettirmeye çalışmak da olmaz. Tam bir demokra
tik anlayış içinde, anlatarak, .çıklay.rak, in.ndırarak 
kabul ettirmek; fedakare..;' içtenlikle, dürüstliikle çalı
şarak kabul ettirmek ve kabul olunm.k. Bilimsel 'os
yalistlerin davranış ve çalışma kuralı böyle. Bu kuraı
da bireyciliğe, .y.k oyunlaruı., .Idatmacalara ve da
yatmal.ra yer yoktur. 

''TIirkiye Işçi Parti,i'nin sendikal ... ve diğer kIt
le örgütlerine karşı ta"ı ve davranışı eskiden de, şim
di de bu .nlayış içinde olmuştur ve olm.ktadır. 

"Türkiye Işçi P.rti,i'nin önce iç mücadelelerle 
sarsılması, sonra 12 Mart balyoz harekatı dönemilde 
kap.tılması burjuvaliye kolı.dığı fırsatı verdi. Tüm 
ilerici, demokratik hareketleri ve özeııikle işçi sınrfı
n .. sendikal hareketini etkileyen odak olan p.rti orta
dan ·kalkmlŞ, meydan burjuv. reformizmine boş kal
mıştı. Burjuv. reformizmi -sosy.1 demokrasi- politik 
bir h.reket olarak serpilip boy.nı 12 M.rt dönemin" 
de. Işçi ,",ıfının direnci kırılam.dı, kitlelerin kapit.· 
list düzene karşı demokratik doğrultuda tepki,i ge
lişmekte devam etti; 12 Mart döneminden ülke bu .n
lamda daha sola kaymış oI.rak Çıktı. Ama bu uyanış 
ve kayıŞ, işçi sınıfı parti,inin yokluğunda, sosy.1 de
mokr .. lden başka çıkış noktası bulam.dığl1d.n ora· 
ya yöneldi ve öyl� biçimlendi. Bu kayış ve biçimleniş 
DISK hareketinde de kendini gö,terdi. Türkiye Işçi 
Partisi'nin önce sarsılması, sonradan kapatllma.5lyla 
bilimsel sosy.lizmin ilerici sendikal h.reketl yönlendi
rici etkisi de ortadan kalkmıştı." 

Burjuvazinin sosyal demOkrat· 1 
. almaşığı 

"BüyUk burjuvazi kendi politik iktidarının ger
çekleştirilme,inde sosy.1 demokrasiyi .rtık ikinci .1-
maşık -altern.tif· ol.rak görmektedir. Düny.nın öbür 
kapitalist ülkelerinde olduğu gibi bizde de sosy.1 de· 
mokrasi, işçi sınıfının politik ve sendikal hareketini 
sosy.lizm hedefinden saptırm.da, bu hareketi kapita
list djzenin sınırları içinde burjuva refonnizmine in. 
dlııemede b.şta ",Ien .raçtır. Burjuvazi şimdi bu .ra-
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Ci enine boyuna tım kapasite kullanmaktadır. Buna 
karşı politik h.reket kendi,ini koruyabllmekte, varlı· 
ğını ı;;çlenerek sürdürebilmektedir. Am. ilerici sendi
kal hareket için ayOl şey söylenemez. 

"Ilerici sendikal hareketi sağ. kaydırm., 'osy.! 
demokratı.ştırm. operasyonu olelıkç. kalın bir du
man perde,i .Itınd. yüriltülmektedir, gözlerden saklı
yahilmek için. Salıverilen duman "sosyalizm" duma
nı, Ilişçi sınıfının bilimi" <ılımanıdır. Ne yapılıyorsa, 
bunlar .dına y.pılıyor hep. DISK'in işçi kitle,i üze
rinde eski imajını, etkisini slirdJrebilmek için böyle 
bir perdeiemeye ",rek elıyulm.ktadır. 

"Sosyal demokrasinin desteklenmesini sosyalizm 
ile uyuml.ştırmanın kol.y bir formülü, bır yolu d. 
bulunmuştur: Önce ,osy.1 demokra,i, demokratik 
hak ve özgürlüklerin genişlemesi olacak, sonra bu ge
nişlemiş demokrasi ortamında sosy.lizm için örgütlü 
müc.dele verilecek. Sosy.lizme ",çişin belli .şamalan 
olacağı biliniyor am., sosy.lizm için mücadelenin bir 
sosy.1 demokrat .şam.dan ",çeceği ilk kez Türkiye' 
de keşfedilmiş oluyor. Ve bu konuda ",osyalizmin bi
limi" adına fetva veriliyor, sosyal demokrasi canla 
b.şl. desteklenmeye kalkışılıyar. SOSY'I demokrasi
nin böyle,ine genişletilmiş bir demokrasi ortamı geti
rip ",tirmeyeteği de .yrıca bir sorun. Nasıl olacağını 
göreceğimiz günler uzak değil .rtık. 

"Sağ. kayıŞı örtmek için bir ,i, perde,i yarat
makta kullanılan yöntemlerden biri de 'osYalizm çe
şitleri y.ratm.ktır. Kuşkusuz, her ülkede sosy.lizm 
ulusal şartı .... gö�e farklı biçimler .lacaktır, sosyalizm 
için çalışanlar kendi toplumlarının gelişme aşamasını, 
doğrultusunu, yapısal ş.rtlannı iyi bilmeli, doğru de
ğerlendirmelidirler. Z.ten böyle y.pmazlarsa b.şanlı 
olamazlar. Am. bu doğruyu !esbit etmek ve on. göre 
davranm.k .yrı şeydir, bu doğrudan h.reketle düny.
da çeşit çeşit ,osyalizmler oIelığunu ve her ülkenin 
kendine h .. sosy.lizmi olması ",rektiğini iddi. etmek 
.p.yrı şeydir. Uygulam. biçimlerinde, yöntemlerinde 
ne farklılıklar olursa ol,un, sosyalizmin temel nitelik
leri Ortaktır, e"enseldir. "Sosyalizm çeşitlerl"ne iliş
kin iddi.lar dünya ve ulusal Işçi ,mıfı harekederinde 
bölücülük ve dünya ,osy.list ,istemine düşmanlık y.
ratmaya, anti·komünizm ve anti-sovyetizmi körükle
meye yöneliktir." 

D1S15'i parti yerine koyanlar i 
"Sağ. kayışı gizlemeye yönelik olarak yaratıl.n 

sis perdesinde bir başka unsur da sendikal "birimi, 
DISK'i, p.rti yerine koym.k, ona p.rti görevleri. yük
lemek olmuştur. Oy .. , ne kadar pOlitikleşi"" politik
leşsin hiç bir sendika veya sendikalar topluluğu poli
tik partinin yerini alamaz, onun işlevlerini yerine geti· 
remez. Sendikacılığın temel asli görevi hali işç ilerin 
güncel, somut ekonomik/sosy.1 çıkarl.nnı koruyup 
genişletmektir. Ilerici, devrimci sendikacılık bu işlevi- . 
ni, işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadele,inin bUtOnünü ve doğrultusunu dikkate .1.
rak ve ona uyumlu biçimde yerine getirir. Ilerici. dev
rimci sendikacılık politik protesto ve direniş har.eket
lerinde bulunur, bu çeşit hareketlere katılır, ama mU
cadelesinin özı;;n niteliği politik değildir, çUnkü hede· 
fi politik iktidarı .Im.k değildir. Işçi "nıfının müc.
delesinin n .. ıI yürütüleceğini işçi sınıfının kendi b.
ğımsız partisi belirler. Sendikayı parti yerine koymak, 
ondan partinin işlevlerini beklemek bilimsel ,osy.
!izmde mutlaka önlenmesi gereken önemli bir sapma 
,.yılır. 

"Ilerici sendikal hareketin bugUnkü durumunun 
kalın çizgileriyle belirttiğlm bu tablosu elbene iç 'Çl
cı değil. Bir kriz h.1i .çık seçik ortada. Ama karam
.. rlığ. ve umutsuzluğa d. gerek yok. Işçi sınıfı hare
keti dümdüz bır çizgi üzerinde, diken,iz ı;ıı b.hçesin
de yürür gibi ilerlemez. Duraklam., h.na gerileme dö· 
nemleri oı.bilir. Am. bunlar geçicidir. H.reket topar
lanır, daha ü,t .şamal.ra doğru yönelir. Eski biçimler 
e,kimlş .. , yeni biçimler oluşur. Toplumsal gelişme· 
nin boşlukl.ra tah.mmülÜ yoktur. Meydan, gelen 
boşluklar ergeç, .m. mutı.ka doldurulur. Işçi sınıfı
mız ilerici, devrimci sendikaclllAın temelli tasfiyesine 
müsaade etmeyecektir. 

• 
TüRKIYE Işçi PARTISI'NIN öNCE Iç MüCA-
DELELERLE SARSıLMASı, SONRA 12 MART 
BALYOZ HAREKATı DÖNEMINDE KAPATıL
MASı BURJUVAZIYE KOLLADIGI FıRSATı 
VERDI. TüM ILERICI DEMOKRATIK HARE
KETLERI VE ÖZELLIKLE Işçi SıNıFıNıN 
SENDIKAL HAREKETINI ETKILEYEN ODAK 
OLAN PARTI oRTADAN KALKMıŞ, MEYDAN 
BURJUVA REFORMIZMINE BOŞ KALMıŞTı. 
BURJUVA REFORMlzMI -SOSYAL DEMOK
RASI- POLITIK BIR HAREKET OLARAK SER
PILIp BOY ATTı 12 MART DÖNEMINDE. Işçi 

' SINIANIN DIRENCI KI RILAMADI, KITLELE
RIN KAPITALIST OüZENE KARŞI DEMOKRA
TIK DOORUL TUDA TEPKISI GELIşMEKTE 
DEVAM ETTI. 12 MART DÖNEMINDEN üLKE 
BU ANLAMDA DAHA SOLA KAYMI Ş  OLA
RAK ÇıKTı: AMA BU UYANıŞ VE KAYlş, lş
çı SıNıFı PARTISININ YOKLU�UNDA, S0S
YAL DEMOKRASIDEN BAŞKA ÇıKıŞ NOKTA
Si BULUNMADlGINDAN ORAYA YöNELDI VE 
öYLE BiçiMLENDı' 

• 

"Işçi sınıfımız şimdiden bir topilrlanma içinde
dir. lşçi sınıfının en üst düzeyde, y.ni !iyasal düzeyde, 
örgütlenme,i ve örı;;tlü mücadele,i demek olan parti
leş me h.reketi Iki buçuk yıldan beri başarıyla silıil
yor. Işçi sınıfının bilimsel sosy.list p.rtisi, Türkiye 
Işçi P.rti,i: yeniden müc.dele alanındadır. Eskisinden 
"yıca henüz daha küçük olmakla beraber daha dina
mik, daha bilinçli, daha sıkı örı;ıtlüdür. P.rtl politik 
etki,ini iylden iyiye elıyurm.ktad ... Işçi sınıfıma .. 
ilerici sendikal hareketi ile ,iyasal hareketi ... sında ıP
�rek bir uyumiuluk meydana ",leceği kuşkusuzcU." 

Temel, öncü güç işçi sınıfıdır i 
''Sosy.1 demokrasi ile bilimsel sosyalizm ........ 

daki .yırım çizıPlerini ve sosyalizmden sapmalan açık 
seçik saptadıktan ve bunların birbirine kanştml",... 
na karşı kesin vaziyet aldıktan sonra bugün bqarılına
yı bekliyen güncel ivedi görev tüm lIerld, demoklat, 
'ol ve ,osy.list güçlerin emperyalizme ve fatlZme kar
Şı birliğini sağlam.ktır; .radaki temel ayınm çiz&lıort
ni korumakl. beraber, emperyalizme ve faşizme karşı 
ortak mücadele hedeflerini saptamak ve ortak eylem
leri ",rçekleştirmektir. Bazı .yrımlar kesin uzlaşmaz-
dır; onları. bıraray. gelmek söz konusu değildir: Bi
reysel terörizm yanlıları ve Mao'aılar gibi •.. 

"Diğer farklılıklar, .yınmlar içinde ortak nokta
lar bulunm.lı; bunlar .rasında iş ve eylem birliği ger
çekleştirilmelidir. ''Y. benden'in, benimle berabenln, 
veya karşımdiil.sın, düşmanımsın" zihniyed ve davranı
Şı bir yana bırakılm.lıdır. Aynlık Içinde birlik! Em
pery.lizme ve f.şizme karşı, b.ğımsızlık ve demokrasi 
için mücadele birliği sağlaman .. ilkesi buelır. ortak 
mücadele hedeflerinin ve eylem biçimlerinin saptan
m.sında ve yUrütülmesinde birlik katılan taraflam 
eşitliği ve kararl""n oybirliğiyle alınması ilkesine da
y.nacaktır. Herhangi bır tarafm üstünlük iddiasıyla gö
rilşlerinl diğerlerine day.tmasına Izin yoktur. 

"Faşizmin tırmanışı karşısmda böyle bır birlik ve 
day.nışma oluşturulması kaçınılmaz bır zorunluluk- i 
tur. Bir hükümet değişikliğinin faşizm ve emperya
lizm ,orununu çözmeye ye�ceğlni "nmak büyUk bır 
gaflet olur. Empery.list ve faşist ba'kıların, ,,,lIşmele-
rin kaynağı y.pısaldır. Toplum y.pısı, sınıflara .... güç 
ilişkileri değişmedikçe .nti-empery.list ve .nti·fatlst 
müc.dele sürecektir. Işçi sınıfı toplumun en müc.de
leci, en devrimci sınıfı olarak bu çifte mücadelenin ve 
sosyalizm için mücadelenin temel gücü, öncü SÜCÜ, 
motor gücüdür. Güniinüz ş.rtl.rında bu Uçlü müc.dele 
baAımsızllk, demokrasi, sosyalizm mücadelesi içiçe 
geçmiş, bütünleşmiştir. Işçi sınıfımız bu mücadelenin 
öncülüğünü y.pm.k ve onu zafere ulaştırmakla hem 
kendisini, hem kendisiyle birlikte tüm sömürülen, ezi· 
len kitleleri kurtıracak, köleliğin son biçimi oltın b
pitalist söni.lrilyü ortadan kaldıracaktırj bizleri ulus. 
sınıf ve birey olarak öz�rlüğe kavuşturacaktır. 

"Selam Türkiye işç i sınıfına! 
"Sel.m dünyanın ve Türkiye'nin .ydınlık gelece

ğinel" 
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ÇOK BOYOK ORANDA KREDI. 
YE DAYANAN ÖZEL SEKTÖR 
YATIRIMLARlNIN ARTI ŞI, KRE. 
DI HACMININ DE ARTı ŞıNı GE· 
REKTIRIYOR. BU, BIR ENFLAS· 
YON NEDENI. TEKELCI KAPı. 
TALlSTLER ALDıKLARı KREDI. 
LERIN " 3O-40'A ULAŞAN FAIZ 
ORANıNı SÖMOROYO KATMER· 
LEŞTIREREK BANKALARA GE· 
RI  ÖDEMEK DURUMUNDALAR. 
BUNUN i ÇiN ISE F lv ATLARıN 
ARTIRILMASI GEREKIYOR. 

Malik ARDA ) 
Amerika'lı burju. ... lktialç&a Samuel.too'uo BkOlloml den kitabanda 

bir de,,, "I'. Deyi, fÖyle: "Bir papalJ.na aı:i ve talep kelimelerinJ ezber .... 
ttt.mz oou Itti_ıçı yapabillniob." SamuelJon'dan lktiat ölrenenlerin 0-
bededikleri. aD ye talep kelimelerindea çok ötede. Papalanlu bu Uı::tiatÇlll1D 
matematilı: rüz.eWk tql)'&n YIJ"U'IU soyut modellerinden "tüketici tereDtI". 
"ki,ilıel yarat" ve "tatminio azamilfı,tirihned" tibl ölçülmeli olanakaz, .0-
mutlan kOl>ult konulan da ölrerılyorlar. H.m de I..ızURin.oefalettn bültilm 
'ürdüR'i, daldltad. üç cinayetin i,lendili bir ülkenin ideolorundan. 

Şartlı re!leb h.�anla.ra özgü. ABD'de Iuplt&liat ideoloji bır üst yapı 
Itu..Nmu olarak .&rlardan beri yerle,mI, durumdL Bu nedenle Amerikan bur
ju .. iktiatçılanrun kaplWilt Ideolojinin şartlı ... lIoblne aIı,malan, batka bır 
deyitle Keynea ve onu izleyen Samuelıcn'un iktl_tçı paplRanlan olmalan bir 
ölçüde doRaI. 

PAPACAN lIcrlSATÇI 

Türkiye'de tekelci kapitalizmin bı.zb ıeliomeal özellikle .on yı1laıa ÖZlÜ 
bir oı.y. Bu eeU,meyi hızlanduan etkenler var. Türkiye'li burjun lkt:iat.çılan
nın burjuva iktiat ötretili konUlUDda şartlı reflebe ıahip olmalan için geç-
meıi eerekli zaman süreli, ABD'ye oranla Türkiye'de daha fula olmak duru
munda. Buna ralmen Keyuea ve Samuellon'un pıpalanla.nrun uzantUan Tür
kiye'de de vu. 

Türkiye'U papa'an iktiatçı davranı,ına ömek,enf1uyorıun nedenleri 
konuaındau tekerlerneler ve aynı tema üzerine çe,itlemelıer. Şöyle ki, kimi 
iktiatçılu Tilrldye'deld .ııfIaoyoouo belli �u nedenleri ıuuuıda ç.,iW top· 
1antı.l.arda, çefiUi yu.tlarda ve çeşitli beyanatlarda bılanadan, uanmadan bUt
ç • •  çıRı, i4çi döYizleri, DÇM, para bacmi ve banka mdileriol lÖlte�or, bun· 
lan defalarca yinetiyor ve enf1uyonun temel nedeni konuaında tekelci ana,yl 
kapitalizminin yap1.lUla ve bu sanayinin fına.n&man kqnaklann.a hiç delinmf
YOtll, bu ilctiJatçılar "papalan iktiat.çı" olma testini bl.fm Ue eeçml, ve te
kelci leımaye avukatlılı grubuna üye olma terefmi ( ! )  elde ebnl, demektlı. 

Bilimael aotyaliat teorinin ıomut olaylan aydınlatmada eVTelllel yarabo 
nitelili YU. Bu nedenle bilimlel �au.t teorinin tahlil araçlarmı benlmaeyen
ler De ikt1at.çı papalan, ne de papalan ikt:i&atçı olamazlar. Çünkü l,çl Ilmfı 
bilimi, papaRoııuRı önler. 

Bu konuda ilerici ve soqalHt. ikt:iatçılaıa dÜfen IÖrev, Türkiye tekelci 
kapitalizminin yapıal analizine ilitkin aı:qtunıa.lan aynı konuda da olaa elde 
edilmeli mümkün en i<m verilere dayalı bit feldlde devam ettirmelerl. Burjuva 
ideolOllanıun dütünce tabanc:a1annda bit atımlık barutlan Yud.ı, bunu da çok
ian tükettiler. Oular artık adece popaRan . 

• mdan
T:!r� =-:�:re!:ı:-:e

n::::;.::=== ���ı�t:: :::: 
dan Türldy.'de ..... yün «iderek lelteU ..... y.pıyıı ahlp olduRu .aylen.blllr 
Tekellerin eelitmesinde bankaeıWc lilteminln de finanllDan ve IflirakJıer açı
andan çok önemli katkı .. var. Ancak buna dayanuak tı.n..ana oUcUfiaini blrin
cl plana çlkaımak da 'ruıkiye kapitalizminin tekelci a.şamaaının özelUlderinl 
ıon de ... ,," yanbt bır .. Idlde d.aedendirmek olur. Tekelci ..... yi kapitalizmi 
Devlet ve banka deltelinden yararlanuak ııeU,iyor. Mali tekeller, tekelci laDa
yl kapitalizmi bütünUnün bir parçalı. Parça bütün olamu. Ama puça lle bütün 
aıaanda ili,kiLer olabilir. Var da. 

TEKELCI SANAYI YATIJUMLARI, FINANSMAN KAYNAKLARI 

1973-1976 yı1laraıda gerçekle,ürllen özel lektör abit lennaye yatınm
tanıun datılımı cari flyatlarla ve mUyon lira ol.ua.k ,öyle: 

Yıl y.tınm Tutan 

1978 28.338 
1974 87.926 
1976 62.916 
1976 67.958 

Tabloya &öre, özel .ktôr _bit aennaye yatınmlan &rtıyor. Artı, bır an
lamda öoemU <!eRli. Onemli oLan y.tırunlann hanıP kaya.k1at1a ı.ar.ılandıRı. 
Gelml, eeçmi, ve �ıecek proc:rarnlaıa eöre yatırımlann rman.mıuıında aranan 
öz bynak oranı � 40. DiRer bır anlatımla ömelin kapltaU.t1n 100 liralık yata
ıımındaki kapitalist. katkuı 40 lira. Kredi kaUaıt ise 60 Um oluyor. Gemi in .. 
I&nayünde durum inu1 lUul'lanrun daha da ötesinde. Planlama ör,utU TUrldye' 
de Onaait ve Niarltomnn yoklutundan herhalde üzUntU duyank atemi in,a a
nayünde kapitalist katbıını � 6 olarak önıörmUt. 

Bu durum k.utwnda i 1976 yılındaki 68 milyu liralık yatınının 41 mU
yar Uıuı. kredi Ile (ferçeklettirllmi-t oluyor. Kapitallatin "mütevazı katlwı" 
iee adece 27 mUyon Ura. 

KapltaUIt «iri,imlarin boııka mdilerine ne deııll baRIı olduklannı ballı
ten ba,ka �ltereeler de vu. 1976 yılında mevcut 1277 adet anonim ,irketln 
toplam .nnayeai 6 milyar I1ra avannda. Tekelci kapitalilt anonim ,irk.U.ree 
yine 1976 yılında halka anemlen tahvilier 1,7 mUyar lira. Boylece kaplıallat
lerin banka kredisine dayanmayan kaynaktan 1976'da adece 6.7 milyar Ura
dan lbanı. 



, 

J::ıa.sik kapitalist ekonomi görüşüne göre. kapitalist tüketimini lınıyor. 
Taamıfu ile, yatınm 'fe işletmeye girişiyor. Katlandıtı "riskin" sonucunda 
ur ediyor. Böylece kapitalist kar meşru görülüyor. Ne vu Id. Türkiye'de te
kelci kapitalistlerin işletme faaliyetlerinin finansmanındaki durum kapit&list 
klnn risk yükJenme anlamındaki meşruiyetini dahi şüpheli ve tartışmalı hale 
ettiriyor. Nedeni de 'u: Sınai Kalkınma Bankası Ara.ştırma .... özel kesim işlet
meıerinin öz .ermayelerinin % 96'sl oranındakredi ile ça1ıştı.klanru gösteriyor. 

KREDI - ENFLASYON ıLışKİSı 

Kredi bankalardan alınıyor. Kredinin kapitaliste faiz maliyeti var.Türki
ye'de yua1 faiz oranı komisyon. damga vergisi, gider vergisi vb. gibi murafla
nn ekJenme5i ile birlikte % 20 civarında. Ancak bankalann kapitalistlere aç
taklan kredilerin bir kısmını mevduat olarak tutma koşulunu koymalan ve 
mevduat olarak tutulması yüzünden kredi olarak. kullanılamayan tutarlar için 
de faiz ve masraf almalan ve diRer bankacılık oyunlan ile gerçek kredi mali
yeti % SO - 36'e hatta %'40'a ulaşıyor. 

Yukandaki gerçeklerden ortaya çıkan sonuç enfluyonun nedenleri açı
undan son derece önemli. Çok büyük oranda krediye dayanan özel eektör ya
tınmlanrun artışı kredi hacminin de artışını gerektiriyor. Bu bir enflasyon ne
deni. Tekelci kapitalistler aldıklan kredilerin % 30-40'a ulaşan faiz oı �ını sö
mürüyü katmerleştirerek Bankalara geri ödemek durumundalu. Bunun için de 
fiyatlann artırılmaa gerekiyor. Bu da bir enflasyon nedeni. Tekelci sanayinin 
tekelci davranış ve pa.za.r .orunu yüzünden kurulu kapasiteyi tam olarak kul
lanınadılı biliniyor. Fiyatlann artışında önemli olan bir diRer etken de bu. 

Bu durumda Türkiye'de tekelci kapitalist sistem veri alınır ve bu düze
nin devlet ve banka sistemi aracılılıYla geliştirilmesi politikam izlenirse ve ka
pasite kullanım oranı artırılmazsa Türkiye'de enflasyonu önlemeye olanak 
yok. Çünkü bu konudaki çözümlemeler kapitalist sistemin mantıRı dışında. 
Ancak .osya1iat iktidarın üstesinden gelebileceRi nitelikte. 

Tekelci kapi� elde ettili artık deRerin bir bölülÜnü mali tekellere 
aktarmak durumunda. Mali tekellerin sömürüsü de bir ayn önemli konu. Ban
ka IÖmür'ülÜnü sallayan kaynaklar büyük ölçüde emekçilerin tasarruftanndan 
doluyor. So.yalilt iktidarın emekçi sıruflar yaranna kullanabileceRi olanakla
n ortaya koymUl açısından banka 8Ömürüsü, üzerinde durulmayı gerektirir ni
telikte. 

40 adet bankadan oluşan banka sisteminin 1972 - 1976 yıl.lan arasında
ki klr1annın 8'!litimi aşalıdaki tabloda görülüyor. 

Yıl 

1972 
1973 

. 1974 
1976 
1976 

]{Ar, Bin TL. 

760.749 
1.100.764 
1 .263.408 
2.095.236 
3.201.629 

Tablo için lÖylenebilecek tek IÖZ banka sisteminin sömürÜlÜnün dört 
yıllık kısa bir dönem içinde % 326 oranında artttllş Olmuı. Artıştaki en önem
li etken· DÇM. Tekelci sanayie p"!8lel olaıak bankaların da dışa b.�lılı�ı .r
tıyor. Banka sistemi içinde bazı bankalano 1976 yılı kirlaruıın incelenmesi de 
yararlı. Çünkü bu bankalann sanayi ve ticaret 8e.nnayesi ile kredi yanında işti
rak. ilitkileri de var. 

BANKA 1976 KArı 

��ııa:.�: : : :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : : : : : : : : : �!�:��::ggg 
Yap . .  a Kzedi Bank ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267.636.000 
'r .Ticuet BUlıuuı . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . .  179.882.000 
T.Guıuıti Baııkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  6.497.000 
I.owıbul Bankoaı . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .  3.024.000 
TOPLAM . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . .  1.324.123.000 

Durum 'u: Sadece 6 büyük ticaret bankaamın 1976 yılında .�ladı�ı kAr 
toplam banka mtemi klnnın % 41,36 gibi önemli bir bölütünü oluşturuyor. 

BANKA SöMtlRtlStlNtlN KAYNAKLARI 

Bankalar kapitaliatlere "Rladıklan kredilerin % 70 civanndaki kısmUll 
mevduattan, % 16 k.adannı Merka Bankası kaynaklanndan elde etmekte. 
Kendi koyduldan .ermaye ise % 16 gibi düşük bil' düzeyde. Kredilere en çok 
on.nda kaynakjık eden mevduatın son yıllar ortalamalanna göre % 66'Uk 
önemli bölülü ile taarruf mevduatı. Bu nedenle tasarruf mevduatının daha 
yaborlan incelenmeli Türkiye kapitalizminin sorunlannı ortaya koymUl ve 
tartı,ma ortamı yarabn .. açılından yararlı ve zorunlu. 

1970 VE 1976 TASARRUF MEVDUATı 

Dilim TL. 

O • 1.000 
1.001 . 6.000 
6.Q01 . 10.000 
10.001 - 26.000 
TOPLAM (1) 

26.001 - 100.000 
1oo.000·den fazla 

TOPLAM (2) 
GENEL TOP. (1 + 2) 

1970 Bin TL 

1.827.006 
4.409.611 
3.144.473 
4.306.104 

13.686.193 

3.892.166 
3.288.083 

7 .180.248 
20.866.441 

% 1976 Bin TL % 

8.76 3.966.686 4.71 
21.13 8.696.047 8.92 
16.06 10.602.832 10.88 
20.63 16.796.738 17.24 
66.67 40.060.203 41.76 

18.66 29.104.419 29.87 
16.76 28.244.112 28.90 

34.40 67.348.631 68.77 
97.408.734 

1976 TASARRUF MEVDUATıNIN VADELERINE GöRE AYffiIMI 
(BIN TL) 

Vade.iz 3 .ydan 1 yıla 
(3 "Y" kadar kadar Tl&deli 

vadeli olanlar ( 3 "y dahil) 
dahil) 

63.603.186 1.829.269 

< y  

1 yıldan 2 yıla 
kadar vadeli 

(1 yıl dahil) 

22.789.624 

2 yıldan fazla 
vadeli 

( 2  yıl dahil) 
TOPLAM 

9.186.766 97 .408.734 

Yukanda tasarruf mevduatunn dilimlere göre IlIllfiandınlmuml gö.terir 
tabloda vadeli, vadesiz mevduat ayınmına gidilmemiştir. ıkinci tabloda görüle
ceRi gibi tasarruf mevduatmın önemli bir bölüRü vadesizd.ir. 

Bankacılık uzmanlan uzun yıllar boyunca yaptıklan incelemelerden el
de ettikleri tecrübeye dayana.rak; 

- 26.000 Uraya kadar olan ta.rruf mevduatının niteliksiz işçi, küçük 
çiftçi, küçük e.nal ve sanatkar, d\i4ük dereceli emekliler ve geçimini rant ile 
saRlayan kişilere ait oldulunu belirtmekte, 

- 26.000 - 100.000 lira dilimini orta gelirli smıf ve tabakalarla ilgilen
dirmekte, 

- 100.000 liradan fazla olan mevduat dilimi sahiplerinin % SO'inin ler
best meslek sahipleri ve yüksek gelirli rantiyeler ve demek, sendika gibi kuru
luşlar oldulunu, kalan % 20 oranındaki taaarruf mevduatının ile büyük tüccar, 
büyük sanayici ve büyük çiftçiler tarafından yatırıldlRınl ifade etmektedirler. 

Bu sınıflandırmanın gerçeklere büyük ölçüde uygun olduRu sanılmakta
dır. Tasarruf mevduatını dilimlere ayıran tablodan çıkan önemli sonuç ve yo
rumlar şunlar: 

1. Orta ve yüksek geUrli sınıf ve tabakalann tasarruflan 6 ytlda 8 kat, -
dar gelirli sınıf ve tabak8Jann tasarroflan ise sadece 3 kat artmış ve bunlann 
toplam ta.:arruf mevduatı içindeki oran.l önemleri de düşmüştür. Bu durum 
aynı zamanda gelir daRılımındaki bozulma eRiliminin bir göstergelidir. 

2. Daha önce de cjdinildili üzere; tekelci sanayi ve ticaret şirketleri 
mevduat yatlran deRil, kredi kullanan kişilerdir. Bunun da miktarının az ol
duAu açıktır. Sendika, demek, yardımlaşma sandıklannın mevduatuun mikta
rı da önemli deRildir. öyleyse büyük tüccar, büyük çiftçi ve özellikle doktor, 
avukat, komisyoncu gibi serbest meslek sahiplerinin tasarruf mevduatı 6 yıllık 
dönemde son derece hızla artmıştır. Bu tasamıfiar vergilendirilmeyen ve 101-
yalist iktidarda kalkınma için seferber edilebilecek kaynaktan da göltermekte
dir. AşaRıdaki tablo, ticari sermaye kArının artışının bir göstergesi olarak ele 
alınabilir. 

TICARET BORSALARINDAKİ MUAMELE HACMI 

Yıllar M uamele Hacmi Indeks 
Bin TL. 1963 = 100 

1963 6.926.170 100.0 
1967 8.278.926 139.7 
1968 8.361 .168 140.9 
1972 16.642.217 262.3 
1973 19.887.443 336.6 
1916 36.217.179 611.1 

3. TasarruOann altematif kullanılış yerleri dilerleri yanında hiae leoet
leri ve tahvil alımlandır. Halka açık şirketler ve halk. .ektörü efaanai iflu et-
miştir. Holdingleşen tekelci kapitalizm lermaye artınmını çok büyük ölçüde 
bankalar ve holdinge dahil şirketler kanalıyla gerçekleştirmekte ve hiue tenet· 
leri alışlan banka ve holding sistemi içinde olmaktadır. Aşaltdald tablo 1974 
yılında en büyük 6 mali tekelln sahip oldulu tekelci kapitaliat işletme hiue .. 
netlerinin miktannı göstennektedir. 

Banka 
Tahsi. Edilen Sermaye 

Bin Un 

��!-:k� : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : �.��::��� 
i��.:n�;��:��ı

. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : : : �!::�!: 
T. Ticaret Bankaa . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . .  118.014 
Utanbul Bank ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109.116 

TOPLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.130.224 

Tablodaki 6 banka Merkez Banka.aı, kamu bankalan ve yabancı bankalar 
dışındaki 22 ticaret banka. içinde iştirakler açıandan % 94.04'lük oranal 
öneme sahiptir. Banka sisteminin tümünün hisae .enedi alı,tannın % 46.49'u
nu yine &öz konulU 6 banka 8'!rçekle,tirmi,tir. 

4. Tahvil satışlarındaki durum iee şu şekilde: 

HAZINE VE öZEL SEKTöR TAHVIL !HRACI VE SATIŞ DURUMU 
(MILYON LlKA) 

Tüccar ve tuarruf ahipleri 
-tarafmdan .. tın alınan 

Y�lar Hazine özel Sektör Hazine Tahvilieri 

1970 600 387.0 136.1 
1971 800 136.5 228.6 
1972 4000 276.6 640.6 
1973 4000 648.9 826.6 
1974 6000 619.0 1 .662.6 
1976 9000 1.430.3 2.396.2 

Tablodan görüleceRi gibi tüccar ve tasarruf sahipleri tarafından .. tın ah
nan Hazine tahvillerinin miktan tüccarlann sahip oldukları taamıf mevduatı
mn büyüklülü yanında pek tazla önemli deRildir. Ba,ka bir deyişle, tahvil u
tışlan büyük ta.mı! mevduatınm engeııeyici rakibi deRildir. 

Bu yazı Türkiye'de ıosyaliat hareketin programında yer alan Bankaların 
Devletleştlrilmeıi, tekelci bUyük aennayeyi giderek etkisiz kılacak kamutattıro 
malann yapılmaıı gibi hedenerin, gerçeklere ve Türkiye somutuna ne kadar 
uygun oldugunu bır kez daha vurgulama amacını güdÜYor. Bu alanda hiç ku,
kulUZ daha ayrıntılı. daha ıomut analizlere rerek var. Bunu da yapacak olan, 
.osyali.tlerden başkaıı delil. 

(1) Yalçın Küçük: Kimya Mühendisieri Odası 1975 Sanayi Kongresindeki teb· 
li�. 
Orhan Silier: "Genel Olarak ve Türkiye Sanayiinde YoRunlaşma. Toplu· 
laşma, Tekelleşme" Makine Mühendisleri Odası Yayını, Ankara 1971. 
a. 3 - 42. 
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EMPERYALiZMiN YE i iDEOLOJiK SALD 
Raşit KAYA 

Son YıliMda emperyalizm, sosyali zm ve ulusa' 
kunulu.ş yönündeki geli�meleri engelleme, durdurma, 
bir dünyil sistemi olarak i çinde açılan gedi kleri ka�t
rm, dünya hilklarını baskı ve sömürO altında tutma 
çabaiMını sürdi;ebilmek için yeni yöntemler arayışı 
i ç i ne  d!ıım!iş görOnllyor. Emperyalist sistemin i çi nde 
bulunduğu derin yilpıSilI bunalım ye bizzat gelişmi ş 
hpitılist ülkeler i şçi ve emekçi lerini n mücadeleleri 
bu a�yışı dahıı da yoiunlaştırmaku. 

Emperyali zmin bu yeni stratejisi içinde 505� de 
mok�, özellikle Federal Almanya güdümünde, ideo· 
loji k  ve politik planda, ön plana geçmiş bulunuyor. 
Bu gelişme ABD 'de Caner'in başkanloğa seçi lışinden 
bu yana ABD �rından da özellikle teşvik edilmek· 
te. Geçtiğimi z hafta tamamlatWl sosyalist enternas
yonıli" Tokyo Konferansı ve bu konfer.ınstı alınan 
k.a.r.arlarla. emperyalizmin yeni stratej isi"i" uygulan
mı.si konusunda yeni adımlar atıldı. 

EMPERYALIZM YENI IdEOLOJIK YAYıLMA 
ARAÇLARı ARıYOR 

Ç�ımııın uluslararası alanda gelişmeleri, emper
yali uni" klasik yayılma ve egemenlik kurma yöntem
leri ni devam ettiremeyeceğini bütün dünyaya gösterdi. 
Vietnam'dı Amerikan bozgunu ve Angola'da ulusal ve 
toplumRI kurtuluş müc�elesinin kesin zaferi bu ko
nucü bir dönüm nokusı olMak ç;tğımızın gelişim yii
nünG kanıtladı. Ulu,,1 ve uluslaransı toplumsal geliş· 
me, emperyillizmi n yapısal olarak yine sistem gereği 
durmıyan kendi iç çalışmaları, bir bütün olarak em
peryalizmin yenı stratej ik  ve taktik deği şiklikler, yön· 
temler arayışlarını zorunlu hale getirdi_ 

Bu koşullarda, dünyanın gerici , emperyalist güç. 
leri i le, demokrat, yurtsever. i leri ci güçleri arasındaki 
slırekJi mücadele, günümüzde ideolojik mücadelenin 
önem ve etkisini giderek arttırmakta, ideolojik müca
dele belirleyici olmaktadır. Yine bu koşullarda. son 
yılların, özellikle son iki yılın önemli bir gelişmesi ola
m Sosyalist Enternasyonal'in çalışmalarının yoğun. 
luk kazandığı gözlemlenmektedir. Geçen yıl Kasım 
aymda Cene ... e'de toplanan Sosyal i st Enterrusyonal' 
in XIII. Kongresi bu geli şmenin dönGın noktası olarak 
ele alınabilir. 

SOSYALIST ENTERNASYONAL ETKINLICINI 
ARTTıRıYOR 

Gerçekten de XIII. Kongre, yeni bir tÜlIi< kabul 
ederek bu ulus1aı-anS1 örgütün mer1<:ezi yeıçi yönünü 
güçlendirmi ş, yeni üyder kabul işlemlerini hızlandır
mış, yönetimi deği pirip, çok yüklü ve iddiah bi r 
çalışma planı yaproııştlr. örgüt: bütçesi de i ki misl in
mn mla arttırılmıştır. Bu wihten sonnı, toplantısız 
ay geçmez olmuş, mplanuların çoğu gösterişli ulus
lamu boyutlar kazanmlftır. Örgütün merkezi olarak 
yönlendirdili ekipler her ay çeşitli ülkelere gitmekte, 

araştırma eki pıeri , araştırmalar, pol it ik, sendi kal ya 
da başka alanlarda ön plana çıkmış örgüt, kiş i  ye ku· 
Nluşlarla görüşmeler yapmaktadırlar. Son sekiz ayın 
bu tür çalışmalarını özrtle şöyle sıraJaya,bll irizMad
rit'te b ir konferans, Roma'da çok taraflı bir görüşme, 
Girit'te b i r  kollokyum. Şil i  üzerine bi r konferans, Af
rika ülkelerine gönderilen özel bir delegasyon, M ... �ı· 
ya'da yakında toplanacak başka bir kollokyumun ön 
toplantıları, Madrit'te i ki nci b i r  çok: taraflı görüşme, 
bi zzat Ma.rio Soares'in ba�IQnlığıncUı Latin Ameri lQ' 
ya gönderilen b ir  ara.ştırma heyeti, vb. 

8ı.ırada önemli bir nokU. üzer i nde durmaJc. gere. 
kir. Her t!irl" politik mlicadeleye uluslararası boyut 
UundJrTNk, bunun ulusl.ataSl i lişkilerini kurmak, 
dayanışımyı Öf'gütJemek mücadeleni n  niteliği sonUQJ 
gerekli ve zorunludur. Bu noktay .. kimsenin ltiruı 
olMllU, oll1\lmahchr. Bu iıakkın en tutarlı savunUQJ
ları da doğ�1 olarak sosyali stlerdir.  Ancak, önemli 
olMl nokta, kurulıcak olan il işkilerin niteliği ve mıa
cıdU'. Eler söz konusu olan nokta, özgün örgütsel 
yapıya sahip, ortak, bağlayıcı, kararlar almayı amaç· 
layan uluslarustü bir örgütlenme i se, bunu tOm mıaç
larıyla ortaya koymak önem kazanır. 

EMPERYALIZM VE ENTERNASYONALIST 
ÖRGÜTLENME 

Sosyal i st Enternasyonal'in çalışmalarıyla i lgili i ki 
örnek ele alalım. Geçtiğimi z N i san ayında Oslo'da, 
"Sosyalist·Sosyal Oemomt" parti lerle bunl� yan· 
da.ş sendi kaların bi r toplantlSI yapıldı. Konu i �sizlik 
sorunlarıydı. 

Toplantıda ortak b ir  ka"" metni hbul edildi, an· 
cak bu metn in  bütünü henüz açıklonmodı. Karar met
ni ,  işsiıliğe kar�ı ortak bir .trot�ji tavsiye etmekte. 
N�I bir strateji saptilndı? Sosyalist Enternasyonal'in 
etkin liyeleri , Federal Alman Selımidt'in mi , Ingiliz 
Callıghan'ın mı yoksa Portekizli Soa.res'in stratej i si 
mil Tümünün i zlediği politi kanın işsi zl ik konusunda 
"paı1ak başarıları ( !)" bu soruyu sorma hııkkını işçi 
ve emekçilere vermez mil Başh b i r  örnek. Bu yıl Ha· 
ziran ayınd .. ROmJi toplanusu\a alınan k.uar. Karar; 
"diğer iki enternasyonaıle muhtemel işbirl iğinin ko
şullarını inceleme i çin bi r çalışma ekibi linin oluştu
rulmu. "Diğer i ki enternasyonal". Önemli oLın da 
burası. Bilimsel sosyali stlerin ulusl=rası ("enter ..... 
yonal") bir örgütIenme� olmadığı biliniyor. Oiier i ki 
enternasyonal, " Hi ristiyan-demokr .. t enternasyonal" 
ile, "Liberal Enternasyonal". Hıristiyan<lemok�tlar 
bi liniyor. Fransa Cumhurbaşunı Gisc:ard'ın parti si n in  
üst örgütü olduğu söylenir .. "Li benı Enternasyonal" 
in niteliği de ortaya Çı""'. Böyle bi r girişimle, sağ 
güçler ile sosyal demomt güçlerin i ttifakının amaç
landığı anlaşılıyor. Belçi ke'da gerici TIndemans hükO· 
metine sosyali stlerin (sosyal demokrat) katılması, In· 
giltere'de lıçi Partisi ile Muhafazakarların bunalıma 

TVRKlYE-SOVYETLER BIRLıel EKONOMIK IŞBIRLlel TOPLANTISI 
YAPILIYOR: 

KARŞlllKLI ÇıKAR VE EŞITUCE DAYALı IŞSIRlICI 

Geçuebnlı nan. Içerilinde Sooyetler Bldltl D" EkoDomık 1Ii4ldl_r Devlet Komitesi b&flwıl 
Skaelıo, b�kanheında bır Soıry_ıler Blrligı hO)'etl TUrldye'y, erldl y, Thrldye · Sovyetler BlrIII' heyeti 
Ekonomık Lıblditl Karına Komisyonunun 2. döM1l çalıfmalan ba,ladı. 

Toplantı gundernini, ıSkenderun Demln;ellk !.elisinin !.evsıl. Arpaçay Saıapnın yapınıına n"ldn an· 
�ma Ye 1975 yılında Imzalanan Ekonomık ", TeknolOji k i 4bi dıai anıa,muııu uygulama dunımu ne, 
yonı ı,bıdıei alanlarınıo aranması oIuılUruyor. 

Sooyet\er Bldlll neyet ba,kanı Skaclıov yapıııı koou""ada Sooyetler BlrliR\'nIn 1\irldye:Soryel 
.ınınnın -'bit dostluk anın" hallııı erbnOlinl a .. uJadı&ım bollrtAroı., IId iii"" ıruında ber IObada Itblrl1ll
ni eeliıtlftbU.cek, ııenı,leıecet olanılılaıın ol"'tunu, Thrldyo'nIn "boUl ıPiçıuııı.rı" if DILLI ıçın Scıryet
i., BırIi&l"nbı yardımcı olabl\ecell\nl. özellilde eneıjl konulUnda kaUalan olabl\_ııını Iliyledı. 

1Wldye'nbı Içme ltildl&l derın ekemomUt bunaı." t..,.uamıcıa, aı.ılıldı Çıkar ye .. ItDk Oa\erlııe 
dayıınaıı " eeçm" deneybnl,de Tılrldye'ye yuaıl&n kaııılloıwı bu tip ö ... rIIor, 'nIrIdye'ye kNdI vermık 
IçUl devı.ıı. ilim del\orlerlııl didik dlcIIIt eden IMF'cller, ,ıda IMF'nln 'akImIı olla ye,O "ılda daha 
çok kir oIanatı bulmııyı bolıliyen bltka lınan ... ., kunıbıt\ln uuı.daJıI fuiıiiii ıla oriiıfl çı_kIL 

TUrklye'nIn ubıoal Çllwlan, ı,çı ye emılıçı lıIIIeIoılıı &ınımb ..... cllitellllmetl IÇıandan çok ci
lIfI1I taııyan bu \ür öneriler, bu�n .e pı.celde �'nIıı IıImIede ekmomlk IIItlılltılııl pllfllnnetl 
,e .. kUeini de beUrlemekıedlr. 
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karşı işbirliği nden söz edilmesi bu i stifakın gerçekle. 
şen ve gerçekleşmesi arzulanan örnekleri. 

SOSYALIST ENTERNASYONAL 
FEDERAL ALMAN SOSYAL DEMOKRASISININ 

POLITIKASıNı UYGULUYOR 

Sosyalist Enı.rrusyonal' in  yoğunlaşan raali yet· 
lerinin, artın etkinliğ in in  F .Alman SPD damgasını 
tıfıdığını görmek çok zor değil. Önce örgüt başka. 
nının SPO başkanı Willy Br.ındt olduiu biliniyor. 
Sonra gerek liye "yısı, gerekse maddi katkısı i le bu 
pm.i örgüt i çinde önde geliyor. 

Sosyal Oemo� Ile sağ güçlerin Işbirliğinin 
a�oğı, bu yönde ortak bır hareket sağlamak i ç i n  
çabaların yoğunlaştırıldoğı, önemlı gerçekleftlrimle
rin sağlandoğı ilk alan Batı Avrupa IiIkeleri. Bu konu, 
YlirilyUş'te dahıı önce de yazıldoğı gibi , Avrupa Eko· 
nomi k T opluluiu IiIkeleri sosyal<lemokrat partilerini 
bir araya toplayan Sosyalist Enternasyonal'in alt ör· 
gÜlÜ "Avrupa Sosyalist Partıler Birllğl"nin canlandırıı· 
ması i le ön plana Çıktı. Bu Birlik'in başkanı da F. AI· 
man Oröscher'den başkası deA i i .  Çabaların, AET liye· 
sı ülkeler sosyal demokrat partılerini bır "ortak hükü' 
met programı" çerçevesinde bi rıeştirmeye yöneldiği 
biliniyor. Bu programın hazırlandılı, W1lşllmas.nın 
da ilerlediii bi lini yor. AET Parlamentosunda sosyal 
demomt gnıp başkanı da SPO'Ii Fellemai.r. F�,,' 
da Sol Birl ik i ç i ndeki son gelişmelerde ve F�SIl Sos· 
yalist Panisi'nin genel .seçimlere az bir zaman kala 
"Bi rlik"ten yan çi zmeye yönelmesinde bu etkileri 
görmemek olanaksız. Üstelik, Sosyalist Enternasyo· 
nal'in çalışmalarında, FSP'nin, genellikle "özyönetim
ci", sağ hnat l iderlerinden Mi chel Rocarı! ve ona ya· 
kın klıi lerce temsi l edi lmesi bu konuda kuşku bım
mıyor. 

Sosyal Oemo�'nin Avrupa'da bu "iç blitünlü· 
ğlinü" sağlama çalışmaları ya.nında. diler kıtalara, 
dünyanın başkaköşeleri ne d. el a"ıiı görlilmekte. 

SOSYALIST ENTERNASYONAL'IN YAYıLMA 
POLITIKASı 

Tarihi olgular, sosyal demokrasi n in  Lati n Ameri 
h'da uzun yıllar "�bet" görmedi ği ni gösteriyor. 
Ancak son yıllarda durumda önemli deAişi klikler 
olmaku. Bu değişi kliklerin ıemelini yalnızca ülk.lerin 
doğal top'um,,' gelişmeleri i le açıklamak nerhlılde 
yeterli olamaz. Herşeyden önce F. Alman Sosyal De· 
mokrat Parti� (SPO)'ye ballı Fri edrielı Ebert Vakfı 
ye bu vakfın Friedrielı Ebert Enstitülerinin son yıllar· 
da Lati n Amerika ülkelerinde artan ruliyetleri gözar· 
dı edi lmemeli. Bu enstitülerin temel amacı, so5)'4111 de
momt görüşten politik ve .. ndihl alanlarda mi litan· 
lar yetiştirmek. Bu çalışmala"n, günümÜlde belirli bi r 

olgunluia eriştiği , 1976 Hazi ran ayında C"",cas'ta 
Avrupa Sosyal Oemomt Partıleri temsilcileri ile La· 
tin Amerika'mn "sosyal demokrat ve sempatlıanları" 
nı bir anya geti ren toplantıdan anlaşılryor. 

Bu toplantıda Brandı. "$ÖmUrileU kapitalizm i le, 
i nsancıl olmayan komünizm arasında üçOncil bır yol" 
olarak sosyal demok�iyi önererek, öncillli< rolünO 
yerine getirdi. Ilginç olan, Brandt'ın sosyal demo� 
yerine "demokratik sol" sözcülünO kullanmayı 
yeğleme�ydi . 

Ar.ılık 1976'da Ce"..,., toplantısında i se, Sosya· 
list Enternasyonal, ComoRlca "Ulusal Kurtuluş Par
ti si (PLN)"ni ve "Dominik Devrimci Parti si (PRO)"nl 
um, Meksi ka "Resmi Devrimci Parti"si i le Venezuela 
"Oemok�tik Eylem Parti.in i  (A.O)" ortak liye olarak 
örgüte kabul edi yordu. ur.ıcas toplantısına hıılan 
Lati n Amerih partilerin in birçoğunun ikti dar partısi 
olması durumun önemini artırmaktadır. 

Afrih kıtasında da gerek Friedrich Ebert Enstitü· 
lerini n, gerekse Sosyali st Enternasyonal'In resmi ça· 
Iıfmal.,ı, rerormi st ,örüş ve polltlkaları bu k,lan,n ül
kelerine de yaymayı ve de özellikle ulusal kurtuluf 
hareketleri ne Ideolojik olarak sızmayı armçlamakQ
dır. 

Bu genel ,örünGın ıçınde geçen hıfu Tokyo top
lantısında alınan kar.ıriar, Jlmdlye dek sı.dOOen ça· 
Iışmaların ulaşUlı boyuılMı ıösterdlll dbl, Sosyali st 

i 
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ARACı: SOSYALiST ENTERNASYONAL 

Entema.ıyonal'in emperyalizmin yeni stratejisi içinde 
öne çıkan rolünü vurgulamaktad ... Bu rol, emperyaliz
min egemenliğini ve sömüriismU sürdürmek, sistemde 
açılan gedikleri kapatmak, yeni çözülmeleri önlemek, 
egemen emperyalist ülkelerin içiode bulundukları bu· 
nalımı egemenlikleri altındaki ülkelere ihraç ederek, 
bunalımın ylkünün bu ülkeler, işçi ve emekçileri sır· 
tına yiklemek için ideolojik etki alanına alınmasıdır. 

Tokyo Toplantısı kararları bütOO olarak ele alın· 
dıklarında, Sosyalist Enternasyonal'in bu yönde bir 
araç olarak kullanılacağının belgesini ortaya koymak· 
tadır . Tokyo'da alınan kararlar 4 temel başlık altında 
toplanmaktadır. 8u kararların birincisi, Sosyalist En
ternasyonal'in "insan hakları ve özgii'lükler" konu
sunda sürdürmek istediği politikaya ilişkindir. Günü· 
müzde, birçok ülkede temel insan haklarının çiğ neo
diği, işkenceleri" günlük uygulama haline geldiği bili
niyor. Bunları önleyebilmek için etkin bir mücadele 
yiiiitülmesi, tüm demokratik güçlerin bu yönde eylem 
birliği ve uluslararası dayanışması zorunlu ve önemli· 
dir. Ancak sorun, böyle bir mücadelede tutarlı olarak 
yer alabilme, bu haklar için mücadeleyi amaç olarak 
kabul etme sorunudur. Yoksa, "insan hakları ve öz
gürtükler" konusunu, temel politikalarında yalnızca 
bir araç ve ideoloji aşılamanın, ideolojik etkinlik sağ
lamanın yolu olarak görmek değildir. Sosyalist Enter· . 
nasyonal'i oluşturan sosyal demokrat partilerin en 
önemlilerinin ülkelerinde iktidar partisi olmaları ve 
bunların oluıturdukları hükümetlerin uyguladıkları 
politika, sosyal demokratların soruna nasıl yaklaştık· 
larını tartışma götürmez bir biçimde ortaya çıkar
maktadır. Daha, Ocak ayı içinde F. Alman Hükümeti· 
nin Pincohet yönetimine 21 milyon markıık ekono
mik yardımı, F.  Almanya sosyal-demokratlarının in
san hakları sorununda içtenlikleri için yeterli bir öl· 
çüt olmalıdır. 1976 yılında Ocak ayından, Eylül ayına 
katlar F. Almanya'nın Şili'ye ihracatı 167 milyon 
mark, ithalatı ise 578,4 milyon Mark'tır. Dış ticareti 
fazla veren az sayıda kapitalist ülkelerin başında gelen 
F. Almanya'nın Şili ile ticaretinin kural dışı bu duru
mu herhalde özel nedenlere dayanmaktadır. Bu özel 
nedenler başında, kuşkusuz , Şili'de 30 Hazi;an 1976' 
da 104 milyon Marka ulaşan F. Alman yatırımları gel. 
mektedir. 

Sosyalist Enternasyonal'in Tokyo kararlarının 
ikinci bölümünü "silahsızlanma" yönünde çalışmak 
oluşturuyor. Silahsızlanma da tüm ilerici ve demokrat 
güçlerin bir amacı ve halkların özlemi. Ancak Insan 
hakları ve özgürlükler konusunda olduğu gibi silahsız· 
lanma konusunda da tutarlı ve ilkeli bir mücadele ile 
bııarıya ulaşılabilinir. Bu konuda da Sosyalist Enter· 
nasyonal'in neler yapabileceği insan hakları konusun-

Örnek dayanışma. 
Tokyo'da "insan 
hakları ve özgür

lükler için 
mücadele" kararı 

alan Sosyalist 
Enternasyonal' in 

Başkanı Brandt 
ile Pinochet'ye 

ekonomik yardım 
gönderen Schmit 

el ele. 

dan çok farklı değildir. Faşist Şili'nin, örneğin Şili 
Gestapo'su DINA'nın F .  Almanya'dan silah yardımı 
aldığı kimsenin meçhulü değil. örneğin, yalnızca 
Hecker·Koch Firmasının, Taylandyoluyla DıNA örgü· 
tüne sattığı 4000 NK 33 modern saldırı tüfekler; res· 
mi kayıtlarda görülebilir. Aynı şekilde F .  Almanya' 
nın Bundeswehr askeri akademisinde daha 1973 yı· 
Iından başlayarak, Pinochet'in subaylarını" eğitim 
gördüğü, aynı subaylara Coblentz'dcki 14. Zırhlı Bir· 
lik'te ve Hildcsheim'deki 1 .  zırhlı piyade tugayında 
eğitim görürlerken rastlandığı da tesbit edilmiştir. 
Bu örnekler Sosyalist Enternasyonal'in Willy Brandt 
ve H. Schmidt yönetiminde silahsızlanmaya nasıl kat
kı yapabileceğini kolayca anlatıyor. Yalnızca Alman· 
ya'dan örnek vermekte gereksiz, örnekler başka yer
lerde de bulunabilir. Işte Ingiltere. Ingiltere'nin çeşit· 
ii yerlerde, özellikle latin Amerika kıyılarında sömür
geleri bulunduğu biliniyor. Ingiltere, bu sömürge halk
larına "diktatörlük rejimieri ile yönetilen ülkelerle bir
leşebilirler" diyerek özgürlük vermekten kaçınıyor. 
Işte örnek; Falkland adaları. Bu örnekler Sosyalist 
EnternasyonaPin "insan hakları ve özgürlükler" soru
nu ile "silahsızlanma" sorununu nasıl gördüğünü açığa 
çıkarıyor. Tokyo Toplantısının ilk iki kararı emperya
list propagandanın sis perdesini oluşturuyor. Propa
ganda olmaktan fazla öteye gitmiyor. 

TOKYA TOPLANTıSıNıN ARKASıNDA SAKlı 
AMAÇLAR 

Temel amaç ve politikalar ise Tokyo Toplantısı 
kararlarının 2. bölUmünde yer alıyor. Bu bölümde ilk 
göze çarpan karar, Sosyalist Enternasyonal'in Avrupa 
dışı faaliyetlerini güçlendirme kararı alması. Bu karar 
uyarınca iilk genişleme alanı olarak Asya ve Güney 
Asya belirleniyor. Ne kadar talihsiz bir raslantı (!). 
Asya ve Güney Asya, emperyalizmin klasik baskı ve 
egemenlik yöntemlerinin en kesin darbeyi yediği alan. 
Vietnam, Laos, Kamboçya (Kmer) halklarının seller 
gibi akan kanları pahasına. Tokyo Toplantısının son 
kararı ise, öbür kararların doğal sonucunu noktalı
yar. Sosyalist Enternasyonal emperyalist ülkelerin 
içine düştüğü bunalım sonucu, ulusal devletlerin eka
nomilerini korumak için önlemler almasına, gümrük 
tarifelerini ulusal çıkarlar doğrultusunda düzenleme· 
lerine karşı ç ıkıyor. Sorunun temeli de esasen burada 
yatıyor. Cunalımın emperyalist Ulkeler dışına Ihraç 
edilmesi gerekiyor. Aşırı biriken ve yoğunlaıan 
sermayenin yeni alanlara yatırılması gerekiyor. 

Bu amaçlarla, sosyal demokrasinin, yeni uluslar
arası koşullar ışığında, emperyalist sistem içinde en 
yaygın ideoloji haline gelmesi gerekiyor. Sosyal de-

mokrasi aracılığı ile, klasik sağ güçlerle ittifak ve iş. 
birliğinin uluslararası planda tezgahlanması gerekiyor. 
Bilimsel sosyalist hareketlere karşı bir duvar örülmesi, 
ulus devletler içinde ilerici güçlerin işçi ve emekçi kit
leler yararına eylem birliğinin engellenmesi, bunun 
gerçekleştiği yerlerde bozulması isteniyor. Bu amaç
lar için "insan hakları", "özgürlük", "ulusal kurtuluş 
mücadelesi", IIsilahsızlanma" kavramları emperyaliz
min elinde sosyal demokrasi aracılığı ile ideolojik pro
paganda silahları haline dönüşüyor. 

SOSYAL DEMOKRAT USULü DAYANIŞMA 

Sosyal Demokrat Hareketin emellerine ulaşmak 
için kullandığı yöntemler de, amaçlarının anlaşılma
sı kadar önem taşımakta. Sosyal Demokrasi CIA ve 
benzeri kuruluşların saldırılarında kullandıkları dolay· 
lı yolları kullanmaktan�iç çekinmiyor. Bu "dolaylı" 
yollar arasında ülkeler içinde yandaşlarının çeşitli 
yollarla madeli olarak desteklenmesi de bulunmakta. 
Geçmişte bunun örnekleri çok görüldü. Ponekiz'i 
anımsamak bu konuda yeterli olabilir. Başka örnek 
vermek de zor değil. 8 Ekim 1975 tarihinde Isveç po· 
lisi, Isveç'ten gizlice 200.000 kron çıkartmaya çalışan 
Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nin saymanını tu

.tukladı . ;Geliımeler, kaçakçılık konusu olan paranın 
F. Almanya ve Isveç Sosyal Demokrat partilerince 

. sağlandığını, Finlandiya Metalürji Işçileri Sendikası· 
nın IIkomi.inistlerin eline düşmemesi için" seçim kam-
panyasında kullanılmak üzere Finlandiya'ya götinl
mekte olduğunu ortaya çıkardl. lsvcç Sosyal Demok· 
rat Partisi başkanı (aynı zamanda Başbakan) Olaf Pal· 
me, " bu tip dayanışma eylemlerinin sosyal demokrat
lar arasında yaygın ve normal" olduğunu kabullendi. 

IDEOLOl IK MüCADELEDE YENI AÇıKlıKLAR 

Günümüzde, özellikle bunalım kOjUllarında em· 
peryalizme karşı mücadele artan bir önem taŞımakta. 
Faşizme karıı tutarlı mücadele verilmesi emperyaliz. 
me karşı verilen mücadele ile bütOOleşmekte. Demok· 
rasi mücadelesi de böylelikle, emperyalizme karŞı mü· 
cadeleden ayrı düşünülemiyor. Bu zorunluluklar, em
peryalizmin yeni strateji, taktik ve yöntemıerini taru
mayı gerektiriyor. Içinde bulunduğumuz koşullorda, 
ideolojik mücadelenin önemi her zamankinden daha 
belirgin olarak demokratik güçlerin karşısına çıkıyor. 
Özellikle. ülkemizde CHP'nin sürekli sağa kayış süreci 
içinde hükümet olmaya adım attığı, adı "bağımsız" 
da olsa öz olarak AP'liIerle ortaklığa yanaştığı, DISK 
içerisinde gelişmelerin yeni boyutlar kazandığı, T.
kiye'nin sorunlarının IMF ile ilişkiler ve Kıbrıs soru· 
ııunun çözümüne indirgenmeye çalışıldılı bir dönem
de aktarılmaya çalışılan gelişmeler Tilr1<iye işçi sınıfı 
ve emekçileri için güncel konular olar.ık kendini gös
termektedir. Bu gelişmeleri görmek, kendi büMlük· 
leriyle algılamak, ve uyanık olmak, g�cel ideolojik 
mücadelenin tutarlı sürdürülmesi için tUm demokra
tik güçlere yeni gÖrevler yüklemekte. 
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Eurovision elemelerinin düşündürdülderi: 

" Resmi "  orkestra 
birinci l iğe tırmamyor 

tki ytlda bır tekrarlanan yanşmıya, iki yıl önceki sonuçlano da ürkek· 
UAlnl laş,yank bu yıl yine kalıhyor Tiirkly .... 

Semih. Yankı'nm sonunculutunu "uluslararası politik tettit"lmize 

blRlıyan IIllayış devıııı ediyor. " Uluslararuı polltlk lemt"len korkanlar, 

blşko şeylerden de korkuyorllr. Omeau>, Şlrlnlann lçedRlnden korkuyor, 

lu ... 

"YOZ Mtt.YON MEGATON BO�mA"DAN KORKANLAR_. 

Sözleri ŞIItIr Yurdllapan tlnfından yaılln, ı.nl&nndl MeIIke o.m • 
.. I'ın di bulunduRu Ilerid sanıtçılanlan oluşan 6 Idşillk bır gnıp tarafından 

söylenen "lnanız Biz" PIrÇISI finl.1e klldtaı halde, sözleri nedenlyı., TRT 

Yönetim Kurulu lwarıylı yarışma dışı bınıtıldı. .. 
TRT'dler DarwIn'deD korkuyor olacoklar, ya di hill "Adern ile H .... " 

yı Inanmlkto israr ediyorlar ... "Insanıı biz insIruz biz, dolayı hükmederiz, 
en ,eUşmiş, eD akıllı, en z.eld, en uypr hayvaruz biz" diyen .e "Işle en muh, 
teşem buluşumuz, tepemtzde 8.!iI1ı yüz milyon megaton bomba" sözleriyle $0-
na e",n puça, TRT Yönetim Kurulu karuıyla "yarışma dışı" bınJuldt ... 

EUROVIZYON'DA NELER OLUYOR? 

UluslanırlSl plak lekeUerinin a. sahası .e propaıandl alanı olln Euro
.tzyon 'di, kotdan \ilkelerin "durum"lut di bırölçüde oerglJenlyoL .. 

Semlha Yankı 2 yıl önce "Sevlşmek bır dlldko" derken, portekiz'ıı 
asteRmeD şulocı ü1keslndeld yenl .e &Uz.l gUnleri anlatıyordu .. , Ve her lldsi 
de koybetti, "lnanız Biz" daha Tiirldye'deyken kaybetti. 

SANSORCO KAFA VE "ELI MAHKUM OLANLAR" 

Söz YUL11 Şanu Yurditap'D, sansiirrii uygulam, korşısmdl Danıştay', 
ba,vururkeD, işçi Kültür Demeli Genel Başkanı Sendikacı IIhID Akaluı di 
basznaı yaptılı IÇıkJam.da "Bu olay. egemen aeımaye Roomın. ilerici sanat.. 
çılann ve iiıünlerinin balka gltmeslnl önlemek Iç" her yolu IrulJanmaya hlZır 
oldulunun yenl bır klnıtıdıı. Bu, ecemen sermaye sınıfının lçerlll az di olsa 
",rçekleri anlatan hlt; bır sanat ürilnilne katlanarnadtaUlı ,österrnekledır" di, 
yordu, .. 

Tlrkiye IIÇi Partisi'nin Şublt .yında yııpıl." 1. 
Büyük Kongre'sinin tutanakları parti yayınLın il
nsında yayınlandı. 2S0 Silytı olınk yayınlanan 
"Bidnci Büyük Kongre Tutanağı"ndı, Genel Baş
kan Boran'ın açış konuşması, MYK Raporu, de
�grlerin konuşmaları, Kan.r tasanWl"1O görü
şulmcsi sırasında yapılan konuşmalar ye diğer 
bell,oej(or yer alıyor. Iş.çi Sınıfı twdc.etinde önemli 
bir belı,� niteliğ i  taşıyın Yilymın isteme adresi ise, 
Turl.iye IIÇi rartisi u",ziy. Sok. 17/5 TOnel· 
hw' 'IJI 
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• 
Melike Demirağ: 

" Insanız bizll 
dediği için 

"elendi" 

• 
Bu andı TRT'clIerhı "ellerinin mahlrum" oldulu bır kez dlh. göriildU. 

Türkiye'de ıyı müzlll, ıyı sanatı yapanlann ldmler oldulu di kanıtlandt. TV 
orkestrasarun ör&UUenmeu ve yönetibnesi görevi "mecburen" llerid sanatçı 
Timur Selçuk'a verildi ... 

MODERN FOLK: "RESMI ORKESTRA" 

Nükhet Duru'nun yenl aşla gazetecDeri yakından "meşgul ederken", be' 
",berce söylediII "resmi" orkestn Modem Folk Oçll!Jil, "",ımı" çevrelerde 
..ıılp oldulu .e �akkıru ... diaı "resmi" destell kullan_k Nükhet'l birincil. 
I. tımwıdınyor. Modem Folk OçlüsU, Bakanlık kararıyla ülkeyI yurt dışındi 
,budlye kadar birçok kez lemsıı ebnlş bır orkestra. Gen. aynı ,eyin tek:rar
lanmlSlDdan daha doıaı blıı;ey düşünülem ..... Eurovlzyon elemelerinin bize 
düşündürdüideri bunlar oldu, .. Siz ne der.ın1z1 



««MiLiTAN KARiKATÜR��DEN ÖRNEKLER 
• ALPER UYGUR 

W�linski, ünlü bir Fransız çizeri. Bu 

yılın başlannda Fransız Komünist Parti· 
sI'nin gazetesi L'Humanite'de günlük ka· 

ılkatürler çizmeye başladı. Geçtil!!m1z 

günlerde, Wolinskl'nin L 'Humanite'de 

yayınlanan kaılkatiiıleri bır albümde top
landı. Gazetenin yaym yönetmeni Rene 

Andrieu, albüme yazdıRı önsözde şöyle 

diyor: 
"Bu albÜInı özgürlük tutkusunun, so

rumluluk duygusuyla blrleşebildll!!nin, 

neşenin gerekli bir özellik oldu�unUD ve 
mlzahın, günümüz kötülüklerine karşı Id· 

mi zaman benzersiz bir silah oldueuoun 

kanıtıdır." 
Wolinskl, sosyalist bır çizerin ne sulu, 

.. ptıncı ve Ilericilil!! kendlnden menkul 
şeyler, ne de bunun tersi kalıplaşmış, 
tekrarcı ve dön baba döneUm örnegı bep 
aynı şeyler çizmesinin geçerli olmadılıı· 
nın canlı bır ömel!!dIr. -

Yaşanan bayat, bayatın ber alanı (o· 
kul, aile, dln, kadın-erkek ilişkileri vs.) 
onun eleştirle! yaklaşımıyla okuyucuya 
sunuluyor. 

Aynca, bir çizer olarak gücünü, etkin
lll!!ni -gene Andrieu' ün deyişiyle, "ülke· 
deki, dller emekçilerden biç farkı olma· 

yan, fakat biç şüpbesiz onların öncüleri 
olan, adalet, mutluluk ve daha iyi bir ha
yat için kavga veren kadm-erkek ernek
çiler"e, politik barekete, partiye baglan· 
masa, ODun çizgisini, mücadelesini saR
lam temellere oturtuyor, daha da anlam
\ı kılıyor. 

r 
� şiiRiN 

KıRK YILLIK EMEKÇiSi : 
• SENNUR SEZER A_ KADiR 

''Ben hiç uzun yaşayacağımı sanmazdım. Önceleri kırkıma bir varsam baş
ka bir şey isumem derdim. Kırkıma vardım. Elli yaşıma bir varsam dedim. 
Sağlığım bozuldu. Günde dört paket içtiğim sigarayı bıraktım. Elliye vardım. 
Ahmış yaşıma bir varsam başka birşey istemem dedim. Bu gün altmışımda· 
yım. Artık daha yirmi yıl, otuz yıl yaşamak istiyorum. Çünkü çok borçlu· 
yum. Borcum halkımadır. Çünkü ben ne öğrendim .. halkımdan öğrendim. 
Kalıredebiliyorsam, ondan ... SabredebilıYorsam ondan, Kofredebiliyorsam ... 
dayanıyorsam ... ondan öğrendiklerimdir.1I 

A. Kadir, 60 yaşının kutlandığı 21 Aralık 1977 akşamı böyle anlatıyor· 
du duygularını. Tii1<iye Yazarlar Sendikası ve Harbiye Şehir Tiyatrosu'nun 
ortık düzenledikleri bu kutlama akşamında Aziz Nesin, A. Kadir'i şöyle 
tanıttı. 

"Her insan bir kişiliği temsil eder. Bazı insanlar bir toplumu temsil eder
ler. A. Kadir bir kuşağın temsilcisidir. Toplumsal bir cengeli (ormanı) . Top
lumsal savaşımını vererek, direnerek, hiç ödirı vermeden geçen bir kuşağın 
temsilcisi. .. Zamana yenik düşmemiş olan kuşağın temsilcisi." 

MUTLULUK TORKOSO 

S,ninle kOYU/mGk yoZD, 
ç"ırmak en tüz,' türlıülni leninle, 
Hn�nle koiıkımGk denizi, vurmak kapılara �ninÜ!, 
.nınle karon/,kllirda bUIUfmak, 
keMtlenfMk .ninle acılorda, 
bÖ/Üfme. unin/e hıncımızı ellerinde gecelerin, 
aramak birbirimizi ı,ıkta, 
hap"te yatanla yatmak hapi,te .eninCe, 
kurfuna �izilenle dizilmek kUfuna ,eninle, 
bulmak ç'çek�rde birbirimizi 
dÜlUnmek Itninle, inanmak lt�inCe, 
bak

.
mak �ninlt r"imlerine çileli analarım,zın, 

ıen�n� çllMmek karanlıılları, seninle seslenmek aydınlılllara, 
"nın lt aç,"?k çocukkıra bahçekri, 
,,!nmak tenınle "caRında bilincin, 
g,rmek ıünef ,ibi içeri, çıkmak kavga gibi d,şarı, 
ç���rmah ekmel:mizl taftan seninle, 
b�fflnlemek .enink gozümUzUn nurunu, bileRimizin gücünü. alnımlZm terini, bır lokma hoparmadan bafkakı,.,nın tlırtından diişlinmek leninle Nazım � , 
b�h�

.
r gibi geceleyin bir uzak yıldıza, 

goRlJflemek zoru ıeninle 
evimiz baıı Im ca geceyar", 
uykudayhen çocuklOl'lm,z, 

Çekmek ,�ninle gelecek günleri karanlık, derin huyulardan, 
"nlnle ihtiyarlamak. 

A.KAVJR ,---------------------------/ 

Wollnskl, dlger lIerie! çlzerlerle bır· 
likte kurdugu, tlrajı 500.000'1 aşkın haf· 
talık politik mlzah dergisi "Charlle,Heb· 
do", aylık çizgi roman dergisi '\charUe", 
gene aylık mizah dergisi ''Hara·KIrI'', 
özellikle çevre sorunlanyla ilgili mlzah 
dergisi 'Le Gueule Ouverte" ve sürekli 

Not: CFT, Fron. 'da 
mRcl·gerici bir .endilro. 

Bizdeki MJsK'in benzeri 

mizah ve kaılkatür yayınlıunyla _. 
nın ve dünyaıun en büyük mizah ve çizgi 
gruplanndan birini yönetiyor. 

Açık polıtık çizgisi, tükenmeyen ne· 
şesl ve zengin anlatırnıyla militan kaılka· 
tüzün en Iyi örneklerini veren WollnskI' 
den bir kaç örnek sunuyoruz azlere. 

A. Kadir, edebiyatımlZa 1940 kuşağı diye geçen kuşağın tem,i1cisidir. Ve 
1940 kuşağ ının şairleri gibi y.şamını tutuklamalar, siqünler, hapi" ... le özet· 
lemek mümkün. 1917 Temmuz'unda doğan A. Kadir'in (Abdiikadir Meriç· 
boyu) ilk tutuklanması, harbokulu öğrenciliği sırasında, üstünde Nazım Hik· 
met'in kitabının bulunduğu gerekçesiyle. "1938 Harbokulu Ol.yı ve Nazım 
Hikmet" kitabında bu olayı anlatan yazar, 1943 yılında çıkardığı "Tebliğ" 
adlı 43 sayfalık şiir kitabı için 5 yıl sürgün cezası y .... Yaşomını düzelticilik 
(tashih) işleriyle kaz.nırken "Bu günün diliyle MMana" (Abdiibaki Gölpı· 
narlı ile birlikte) (1955) çevirisiyle klasikleri yaşay.n Türkçeye kaundınnaya 
başlar. Bu gün bu klasikler arasında Homeros (I lyada ve Odi .... • Azra Erhat' 
la birlikte) Hayyam, Tevfik Fikret, Breeht ve Ozgii"lik ve Demokrasi Şiirleri 
dizisiyle Filistin'den dünyanın dört bir bucağından şiirler var. Kutlama ıece· 
sinde Ruhi Su 'nun bestelediği Mevlana dörtliklerini Sümeyra Çakır'dan din· 
ledik. A. Kadir'in şiir kitapları şöyle tarihlenebilir. Tebliğ (1943) Hoş Geldin 
Halil ıbrahim (1959) Dört Pencere (1962) ve son kitabı Mudu Olmak Varbn. 

A. Kadir'in 60. yaşını kudama akşamında şiirlerini genç şairler, Kemal 
Ozer, Ataol Behramoğlu, Eray Canberk, Aydın Hatipoğlu ve sunucu o� 
Meral Taygun'la Ali Taygun okudular. Kemal Sülker ortak sürgi01lllk, Azn 
Erhat ortak çalışma anııarın. anlattı. Asım Belird, A.Kadir'io "iri ye yqam. 
üstüne konuştu. 

1940 kuşağı bugün yazan birçok şairi etkilemiştir. Bir başka türlü d ... sem 
1943'te doğan ben, .1 altından bulduğum teksir Nazım Hikmet şiirleriyle ve 
1940 şairlerinin kliçllcllk kitaplarıyla öğrendim şiiri. Değişmeyen Türldye'nin 
görüntüleri benzer söyleyişlerle girdi şiirime. Bugün 1960 kuşağı d. denilen 
toplumeu gerçekçi birçok şairin hazırlayıelSıdır 40 kuşağı. Çünkü kurulu dil
zenin engellemeleri 40 kuşağını hiç bir biçimde yıldıramamıştır. A.Kadlr son 
şiirlerinden birinde şöyle diyor: 

''(. ... ) 
Çoruklarım olür çoaıklarım doğmadan 
Bir çoruk bir çocuk bir çocuk daha 
Bu yol çok uzun git git bitmez 
Bir adım bir adım bir adım daha 
Karanlık bastırdı yılgı kol gezer 
Bir türkü bir türkü bir türkü daha" 
Yılgıya, karanlığa, hap; .. , türkü türkü direndiği 60 yılı şöyle özetledı :  

"Çektiklerim helal olsun. Geçtiğlm yol halkımın yoludur. Çetindir, kanlıdır 
ama kapalı değildir. Yeniden hayata dönsen hangi yoldan geçmek isterdin de· 
seler aynı yolu seçerim." 
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İlhan Tekeli :  

T C BELEDiYECi Li K  
AN LAYıŞı GEN iŞ KiTLELERDEN 

1) S.çlmltr öncuindc an'ne. yaph
'"nu ltonUfnıada buylJr ,ehirlnin öul
IUrk 1913 IotıI"CJ$U1tla .o.yal demolırat 
UII .ol partiler yönünde oy Itullandılmı 
bclirtcrd. , .. hir�fme ik .ola açılmD 
CI"DIIn.dD bır iU,lti Iıurmuftwlıu.. ı 1 Ara
lı . ..  çlml�rinin .onuçlan bu balıımd4n 
Mk,. ,etirdi' 

* Bu .. çlmler de büyük ,eblrlerin 
101 teıclhlerlol ıöstudl. Ama mahalli se
çlmJerden sadece bu sonucu çık.a.ıı:nak 
yeteniz. Aynı umaııda dı ş.bIrU .. ç. 
menterin yıpıW:olt bata1an karşı olan 
duyariıllRıru ıöoterdl. Kır kesimi aylan 
ne kadar dııratan ise şeblrU aylan o kı· 
dar b ...... Bu nedenle ,eblrU ayı ... dı· 
yanan IIyual partilerin oylannı koruyı· 
bUmek lçln kamuoyunun eılUmlerlne 
çok dabı lıa.ssu olması ı .... ldyor. Bı,. 
ka bır deyl,l. dabı d.mokrat olmak zo
nındalar. 

Demek Utedlf\mI açıktı,ı kavuştur· 
mak lçln CHP'oIn bu .. çımde aldıRı oy· 
ian uman ıçınde yorumlamakta yarar 
YU. CHP'nin bu seçimlerde il ,enel mıec
us! ıçın aldıaı oy yüzde 42 dolaylanndı, 
oy aranı olaralt CHP'nln S IW:Iran  1977 
.. çImIerlndeld oy miktarı kadar denU .. 
b1Ur. Gel.nekael olaralt CHP U ,enel 
mecllll .. çlro1erlnde, ı .. el .. çImIerd.1d 
oy aranındın biraz daba !azla oy almış. 
br. Bu fark CHP'nin daba çok ,eblrael 
kesimden oy alan bır parti olmuuıdan 
doRuYor. Ama bu .. çlml.rd., mub tarlı· 
Rın ücretli lıa1e ,elmell yüzünden kınai 
kesimde kaı.ıtmıırun ari"ırun, bu farkı 
azaItııal da söyleneblUr. Ge�kU diizel" 
meler yıp�dıRında CHP'oIn 1975 .. nato 
aeçlro1erinde aldıaı oy mlk1uuwı da 
ıynı olduRu loriIiır. Bqka bır deyışle 
CHP oy oranını ariUlDlYor. Uç � n· 
ran oürede MC'oIn can (ÜVenUf\nI tama· 
men bldamuma, hızla artan hayat pa
baIı1ııına karşın oy oranırun def\,me· 
meli ııaal IÇılt1anablllı'l Def\,mey.n ii. 
dece orandır. Oy .. CHP'nln oy aldıtı 
kellmlerde bır def\,me kendlslol ıçıkça 
ıöstermektedlr. Bu .. çlmd. Ankara, ls
tanbul libl en büyük şeblrlerd. oy kay· 
bına uRnmıttır. Buna karş� küçük 
y.rieşmelerd. oy kaunmıştır. Bu ka· 
ZAnç k.n�nI küçük kentlerd. artan 
boledlye bqkanı sayuundı gtioteriyor. 
Büyük kentlerdeld oranaal kayıplar baş. 
kan1ıItIan kaybott1reoek boyutta deRIl 
Ama bır kayıp _ löNlüye:«. 

.. CHPilin da,., olt /uıde .... .. lıüwl 
nwrlıu�rden oy altnG. bUM bl"f1llk bG· 
yQ ıehirlode bır byıp 'ÜT�dM Ii,.nw
rini naal açıJı:'ıyo,..wıud 

* önce CHP'oID kUçük yerle,me 
merkezlednd.n oy a1muuıı lçı1t1ayalım. 
1976 .. nato .. çlro1eri U'1977 Haziran 
.. çlmlednln ıonuçlanrun kartıta,tınnuı 
CHP'nin bu dÖllOmde küçük yrrıe,mo. 
lerd • •  e kırda oyunu artırmadllıru ıö .. 
tedyar. MC HUkiunetlnln ,eblrlerde yı. 
rattıtı can Jljvenslzlll\nln lı.ırdaIı:I oy dı· 
Rı1unını çok etkUeınedll\nl anlryonız, 
Hazıran 'dan Arablı kadar uzanan kııı 
dö ... mde CHP küçük ,eblrlerden oy ai. 
mayı ııaal aıladı. Yine blUyoNl. ld, bu 
dö ... m lçlnd. CHP aktı! bır muhalefet 
yıpmadL Dabı çok boldedl. Ama, MC' 
oIn yapmak zorundı oldutu Z&m\ar .. 
düşük tabın tlyıtlan poUtlkuı kırda MC' 
nın oy oranını d"'lirdü. Kırdı etld ka· 

T BU USTU R 
Z&LIDII CHP'nlD d"ındald leUşmelerden 
dotdu. 

Oyıı bUyük ,eblrlerdeld kayıplar 
CHP'nln lçlndeld pUşmelerdeD dotdu. 
BUyük .. bır beledly. bqkarılıfı ön se· 
çimieri ve bu .. çlmleri kazanan .. kay· 
beden adaylann karşılqt�maıı büyük 
şeblr .. çmenini küst\inlU. BUyük kentler; 
de kat� omu dUşük oldu. V. CHP 
nın oylanndı düşme gözlendi. Bu düşll
,ün küçüklütüne bakıp 1,lemeye bqlı· 
yan süreci kUçümsememek ,e ... ldr. Bır 
toplumda slyual parUler desteklednl 
önce b1iYük kentlerde kaybeder. CHP' 
nın oy tabııundı dönlıŞllm 1969 .. çim· 
lerinde başlamıştır. Genellikir parUlerin 
IId .. çımd. aldıltlan oylann ko",lasyon 
katsayısı yüzde 80 diizeylndedlr. CHP' 
nın 1965 ve 1969 seçlmleri ..... ndald 
korelasyon katsay'" yüzde M'tür. 1969 
yılında taban def\şt!rdlf\ açıktır. Bu dö
nüşünı Ilk olaralt Ist.anbul'dı kendlol 
belli elmlt dabı IonrakI .. çlmlerd. dı· 
rlisyoolst bır JÜreçle alt kad.mel .... ya· 
yılmıttır. Bır parUnin oy kıybındakl 
qınmalannda en üst kademelerden baş. 
Iayıp all kademele� yay�dılı yönünde 
de ömeld .. var. 1973 .. çlmlednd. en 
yiikaek oyu 300.000 nütuslu kenUerden 
alan ve orta boy şeblrlU .. partısı olaralt 
ortayı çıltan MSP, 1976'1. oy kaybına 
300.000 nütuslu k.ntlerden bqlamış, 
buna karş� dabı alt kademe merke .. 
lerden oy atmıştr. ltte bu nedenle bUyük 
şeblrlerdeld kıyıp CHP IÇısından kıl
çiimsenemıez. 

" CHPilin iki biiyliJı metropol uton· 
bUL uc Anbra 'da oy JıoybetnUf olln4llnı 
mdec. &,lcan od'ayJannm niteliklni ile 
açLl-lamalı olanalılı mı' 

* Kanımca sadece adaylann oIleUlt. 
leri bu kayıp JÜredol ıçıltlamıyor. ı.tan. 
bul ıçın eUmde ıynntılı bU&ller yok. 
Ama Aokara'nın Belediye Meclisi 'ne lU,· 
idn .. çlm rakamlanndan bUl ıonuçlar 
çılwtnak olanaRı var. CHP Ankara Bele
dly. Mecllll üyrUltlerloln 1973'te yüzde 
10'lnl kontrol ederken şlmdl yüzd. 65' 
101 kontrol ediyor. AP'de yüzde 24'ten 
yüzde 22'ye dllşmüş. Bu all" belediye 
bqkanının 1d,lUtlnden dotan etldlerin 
ötealnde etldledn olduRunu karutlıyor. 
Bu ba1umdan Ankara bır örnek. Şeblr· 
de 'Jtp'1n oylanrun Beledly. Bqltanlılı, 
Belediye MeclIaI v. lı Genel MedlıI ara· 
andaki daRılımı ııeınç. TIP en yükaek 
oyunu beledlyı mecllllnde atmı,. Bı .. 
itanhk aylan ve LI ceael mecllll daba 
düşük. II C .... I mecliii oylanrun belediye 
mecllll oylanndan düşük olmaa CHP' 
nlD bu "çimi bır �feraııdum .. kIlnde 
5UDlDllUldan kaynaklanıyor. V. bu etld. 
nın mertebelln1 ıöotedyor. Daha U&lnç 
olanı belediye meclllln1n oylanrun hem 
CHP 'de bem de 'Jtp'te belediye bqtwı 
oylanndan yüksek 01maa. Bu TIP'. vo
dlen oylann CHP 'nın bqkan adıyına 
duyulan tepltlden dotmadıaıru gtioterl. 
yo<· Bqkan CHPlI ola bUe meclhte 
'Jtp 11 üyeledD bulunmuını Yararlı bulan 
bır enıbun vartıtı ortayı çı.iuyor. 

o Seçimelerı 6n" yaphluuz Iıonu,. 
modo, 1973-1977 dOMmlndC yenı bir 
toplumcu beledlyeelliJc onla"","", ,elif. 
Iilini .öykmlftinlz. S.çim IonuçJan 
ıfzcc toplumcu belb:li,,'dliJr anloy&fuun 
toplumumtu.da benifrWnlp, ya do b�-

i 

nimunr'f'Wdi'i lıonUlwı.dG ipuçları uc:r
mlf midir, 

• Karuma bu eçim ıonuçlm top. 
lurncu beledlyodtik lörilıUnu halkın b. 
oIınsed1tıol ,ıı.termI,tir. Bu savımı be
Uru örnelder üstünde durarak karutıam. 
yı çalış.acaıım. Gerçekte 1973·1977 
dönemlnd. toplumcu beledlyecWlı: ııs. 
riişünU uyl"larnakll limple,mI, Idfller 
nıdı. Bu eörilı bır ınlamda bu 1dt\lerin 
uy(ularnalan Ile karşılıldı .tldleşim lçln. 
de geUştlrllro1,d. Bu Idşiler arasında tid 
örnek üstünd. durmakta yarar var. Biri· 
ii Antalyı Belediye Ba,karu Selabattın 
Tol1i\lç, dileri I .. İzmIt Belediye Başka· 
ru Erol KÖIe'dlr. 

Selabattln Tonl"ç önseçlml qarak 
aday olabllmlşd. Seçlml AP + MHP ıdı· 
yına karşı 2600 oyluk bır fark yıparak 
klZllldl. Oy.. 6 Hazıran seçlmlerlnde 
AP + MHP aylan Ile CHP aylan arasın· 

daki fark sadece 500 ldı. Toplurncu be· 
Iedlyeyl benlmaeyen TOl1i\lç farkı artır· 
dı. Kendisi de CHP'nln Belediye MeclI.!I· 
ne verilen oylardan fazla oy aldı. 1973 
..çimind. oylann yüzde 43'ünü alarak 
_çllen Tol1i\lç 1977'd. ayların yüzde 
SO'ye yakırum aldı. Bu toplum ... bele· 
dly.nln bonlmaenlt\nln oy ver�k LÖOI
terilmesl. 

Erol KÖle önıef\ ise tam te"', lıaIIı: 
toplurncu beledly.ye IIhIp çıktıtıru oy 
verırıey�k göoterdl. Y .... i çıkar enıpla· 
nmn etkisiyle aday olmaa önlenen Köoe 
1973 .. çlmlerind. ayların yüzd. 68101 
atmı,h. 6 lW:Iran .. çlmlerlnd. CHP şe
bır ıçınd. AP'y. 7000 oy fark yıpmıth. 
Oysa Belediye Bqltanlılı .. çimini AP 
100 aylı kaı&nd1.MedI.ste de AP çotun· 
lulu elde etU. KocaeU, Ist.anbul ve An· 
kara'dan ıoora .. çlmi_ katılma oram· 
mn en dllşük oldulu üçüncü kenl oldu. 
CHP, yalnız ıZmit 'te kaybetmelde 
kalmadı, çevresındeıd Gölcük, KÖleköy, 
ve Yanmcada'da kaybetU. 

YanmCl'da CHP 'nın .. çlml kaybet. 
mlş olması sadece bqkan adıyırun Erol 
Köoe'ye karşı bır propaganda yürütmesı 
balumından wamlı doRII. Toplumcu be· 
Iedlyeyl halkın benlmaenmesl bakımın. 
dan da wamlı. Yanınca beledıyesı ıınır· 
ian ıçınd. büyük bır raIln.d bulundulu 
ıçın Türldye'nln en .. n&ln belediyelerin· 
den biri. Bu nedenle d. kaybeden bole
dly. başkanı bır çok uyl"larna yıpmı,. 
Ama bu yatırtll.'.lar ,öoted,çl, balktan 
kopuk .. Ideolojik bır çerç ... yı otur· 
muyor. Bu ned.nIe Yanınea'da CHP'nln 
uRradıtl kıyıp toplum ... bır beledlyedlllt 
anlay"ına ablp olmıyan bır başkarun 
oldukçe çok yatırım YIPID14 ola da 
kaybetmedol eöatmnell bakımında.n an· 
lamiı. 

co Verell,/niz ör7l«Irln toplumcu 
beı.diyeclUJt onlo)'lfUlm ,eni, hallı kıt· 
lc�,;nden datdı buloqUl' 'Ölteriyor 
OmD, bunu uy,ull:r)ıon belediye bo,.an· 
!on da ö"...çlml lıClZ4nam.ıyO,.. Bu du
,.umdD yenı teçll.n belediye bathnlan 
"""i "ÇrM yopaooltlGr, BIT çelitki 114 
luutÜtJ,m,yo,.ltv mı' 

* Ha1d1lllUZ. ÇeUt\k bır dunım. 
Ama bu çeU,1d proeramm yıpısından 
def\1 partinin yıpwndın kaynaklaruyar. 
ÇöziırnU _arndı yıpıW:olt düzeltme. 
lerdeD ıeçmlyor. Hem'ızınlık çıltarlanru 

IIvunacak bem d. ıenl, Idtl.oIn deıteRI. 
ni aılayacak bır procramın yolu yok. 
Bunlardan bırlıını .. çecekllnlz. 

CHP de bu çeU,ldnln farkında y�1 
.. çımler önoellnd. YlYın!adIRı bıldırge· 
de, önümüzdeki .. çimierde adayların ön 
d'leeeler yoluyla d.f\I, tllm partillleroe 
ııptanacaaını bUdlrmek g�RlnI duydu. 

'tl' Toplumcu belftllyecilik illreleri bu 
_çim kamponyaıında ne ırada,. etlıin 0'
du' 

* Bu ıorun""un yanıtına IId düzey. 
d. yaklqmakta yarar var. Genel parU 
yöneUm! ve teker teker beledly. baştwı 
adaylannın kampanyalan düzeyinde. Bu 
.. çlmd. Ilk defa IId parU y�1 yönetim 
Ile Il&lU aynı programla gIıdIler . Bu par· 
tIIer 'Jtp ve CHP oldu. SaR partiler hiIA 
daha bır karşı program olu,turmu, du· 
rumdı def\1. TIP ve CHP'nln programla· 
rınelald toplumcu b.ledlyedllk way"ı 
d.mamUk ve üretld1beledlyeJ\bl ük.· 
I.rd. bellZAlrUk göoteriyor. Ama b.r Ilk.· 
nln Içerfltnln t.anıml.nmııma IlrlldIlln. 
de partilerln sınıfsal yöneUmlerlnln fark· 
lıIıIı kendilini göoteriyor. ömeıln TIP, 
�tldUlt Ilkesini tanımlarkon kont ıçın· 
de oıu,an "rant" oIıuJUDI. dayanıyor. 
Oy .. CHP �tldUlt llIteslııl "eant" alı"' 
IUndan sözetmed"" prqınallk bır yaklı· 
,tmla öneriyar. 

Oıcunun daha "-nç yaru tek tek be· 
ledIye bqkarılaruuıı .. çlm kampanyala· 
rmda bazırladJltlan programlarını cöote
�n bro,ürler . Bu bro,ürler ıçınd. top
lumcu beledlyedlllt eöriltllııün l!kıleri 
yer alıyor. özelliid. Marmara bölpt! 
belediyelednd. bu YlYcınJqmı,. Mar· 
mara ve BoRlz1ar Belediyeler BlrUtınln 
bu konuda eıldn olduRu ,örlllmektedlr. 
İzmIt'te kazanan AP Belediye Bqiwu. 
LUn hlZırladıtl proparndo bu yönden U· 
linç. Erol KÖle 'nın propanuru uy(Ulıı. 
Yacolını • ...ı ed_k _çimleri kazandı. 

BIiIllıı bunlar ._yor Id, topiumcu 
beledlyecl1llln Ilketod ,011I, ldUelerdea 
dlllok buluyor. Slyul partıler de bunu 
beolmaor ,örllnÜYorlar. TabU öllOmll 
olan söylemek def\I, yıpmak, uYcWa
mak. Ilkeledn bonllDlOnlp bo_nme· 
dltınln IIDIIlJIWI eylemden ,eçecet. 



Yavuz ONAL 

I I  Arabk yerel "",Imleri, "çok parWI dönem"ln 
bqlanııcından bu yana yapılan tllm .. çımler ıçınde, 
yer yer � 20'ye kadar inen tatılma oranı ve hemen 
hiç bır bUyük kltle (Ö*rlslnln yapılmadıtı bır .. çim 
olarak fl!ÇU clye nitelenebilir. Radyo. teleri&yoo. 
cUnlik b .... eıbl UIm iletişim ADÇlarllUD ,ayıeUedoe. 
birçok ... clka ve dtmokraUk kıtle 6rcUtilııiln eSIdSI 
kadar "(ÖrkemU" olmasa da UIm çabalamıa bqm 
mllyonJaraı işçi .. .... ekçl .. çlmlere kablmam"tır. 

Bu IOnUÇ, sistemin ve SL.StemJn yönetlcl aruCı bUl· 
ju...ırılıı oaplandll1 açmazm ve çöoilııı&üzllltl!n kiti .. 
Iore y ....... asından batka blışey delilciL Aslında bur· 
juva partıleılnln yönetlmlndeld yerel ve merkezi ikti
clariardaıı betlediJ<Jeri'lOD de .... iz olaıı milyonlaret 
emekç� durmadan arWı ve hiç bır çözüm umudu ro
rern..ııtleri ,o,,",lan ve (ltglde zodqan yqamlı.n .... 
nucu eçimden leÇb'ne ve sadece oy vererek btıldık· 
ian pollUk yqama lylce yabancılatm"lardır. Bu kitle
ler için aeçbnler, u1mda nedenini anllmadıJtlan, lJıer
Iednde biiyUk cUrillWler koparılan. ama aonuçlan Ltı
buiyle yqamlannda biç blr ....ıı düzelme ",timıedl
R� keıdl ıllflanııda oyıwwı bır oyun ııaım. döııUş· 

mllflilr. 
Ozellitle 12 Mart'ıan bu yana (lteıde Iola doRlu 

ı..ym mllyonJaraı .... kçlye umut olarak ,ö*riIen 
CHP. daha Iktidar bile olmadan kitlelerden kopmllf. 
bu nedeni. de çöoilııı&üzlllliin ve karamoariıl1o en te
mel etkeni olmllf"'r. Bazı bilyilk keıUerdeld işçi ve 
.... kç� kısm.n d. olsa yakblfab!1rnlş b.ledly. 
bqkmJaruıııı tuflyesl. "'lIf.n bu eRlllm' yenı bır ltiş 
laızandıım"tır. O kadar id, AP ile CHP ",nlş Idtlel .. 
do bUlnelnde aynı çlzlliY' (etlp otunnu,tur. Bu ne
denle de CHP bazı belediye ha,lıanJıldamıl AP'ye 
!uptırm"lır. Bu lId parti arasındaıd oy [artı lae öııem· 
U ölçüde tapanmıştu. 

SeçkDI.re. özel olarak da CHP'ye Dr11 (Ö*riI.n 
bu tepldden çıtanlabllecek tek olumlu ıonuç. bır kJ. 
.mı Iyi n1y.W Ilerld .. dtmokratlarm polıtık "'tum 
ve tercilıleılrıl y.nlden (Özden fCÇlmbllmeler! ıçın 
....ıı bır olanak bıımlam" olmasıdır. Bu gerçeRI ro
roblletıler. poliUk terdlılerlnl yeniden (Özelelı geçif. 
mek zoNnluluRu ile bqı bqıyadırbu. 

Burjuvazinin kendı yaraltlj!ı sorunlar artık kendı 
boyunu q_tu. S� tekDoIojlsiyle. bammaddesı 
•• yan mamul maddeslyle • •  neıjlslyle d"a batımlıdır. 
Bunun tabU bır aonucu olarak durmadan arWı ItlWab 
ülkenin öz kaynaklarıyla Iwıiılarnaya olaııak yoktur. 
Dıt borçlarunalarla bqılaıımayo çabf�an lthaW soo 
nucu burç yükü bızla utmaktadır. Yeni yenı v. daha 
yilkaek mlttarlarda burç aranmakta. ",rlleyen kaplı. 
üst ciirıyada ioe borç bulmak zorlaşmaktadır. Bütün 
bunlann OODUCUnda be, lfSIıLik, yokluk, palıalıWt v. 
yobuJluk birbiriyle YUlfınaktadır. 

Dilıeni keıdl arurian ve m .. btı lçlnde devam et
tlun.k oIaııa,l ortadan kalkmaktadır. Gerçi Idlleler 
daha yöneUlemeı duruma celmernlşlerdlr. N. var kı 
burjuvazi ülkeyi artık yö __ ektedlr. Köklll ç� 
ıümler ",tıp dayatm"hL 

Dilıene balh talıp Uerid oIab!lmenln. demokrat 
olabUmenln maddi zemini yok olmaktadır. Baıım.ız. 
lıktan y .. a olmak, demokrulderı Y'" olmak iç m bil
)'\iit burjuvaziye kaıfı olmak tek ve zorunlu seç .... k 
baUne ",Irnlştlr. Politik .. !lar UtI temel aru! cepbealDe 
bölll .... ktedlr. Sorunlan yaraıan burjuvazinin cepbe
ande ODnıniann çÖzülem.dlll (Öriimektedlr. Çünkil 
dayatan köklll çözümler büyUk burjuvazinin pb da. 
mıırıııa yönelmişiir. "Yatırmılar tünüyle dııra1n" dı. 
yen Koç. ülkeyi dellll kendini Avunmaktadır. oıı mU. 
yODlaro Dr11 keıdlnl ve bır avuç tekelcl Iı;biıllkçiyl 
savunmaktadır. Budin bU yUk burjuvaziyi yalnız bıra. 
kan sadene ekonomık IonınIardır ama bu yaJrıııhtuı 
pollUk bale dönÜlmesi v. büyUk bUıjuvazln1n küleler 
tanımdan tutotılması ıçın UIm maddi ""'ullar da ha. 
zır hale ",lmlştlr. 

Burjuvazinin düşünce ve örcUtlenm. özıŞlrlülii" 
den. demokratlk bak ve öıcUrlllklerden biç bır ıııuru1 
çıkan yoktur. Abııı. bu hak v. öZ(Ürlikler burjuvaz� 
nm stnı(sal temellerine yöıırlmelrtedir. Bu nedenle de 
demokratlk hak ve öıcUrllJklerelelı y .. a olmanm te
met k",uıu .. eat Itçl IllUrmdan. daha açık bır ıra. 

deyle I,çl smı[ .. m politlk hareketinden yana olmaktu. 
Yaratt"ı aonınlaruı boyunu a,btırım [arkmda 

olaıı burjuvazi, uluolaraıuı (ÜÇI.r dengcslnJrı tum 
oIuıruuzlutuna bqaı ra,lzml tezgahlarna "",lndedlr. 
Aııcak atmlIYa karlı çetIIm IdIıekledo CUCii. olllfma· 
ya baıırlaııan biiyük .. le dayanamayacaktır. 11 Aralık 
"",lmIedol "MHP'nIn zaferi" uan etmede birleşeni .. 
riıı (ÖrdUtI! manzara budur. N. oy sayısında v. ne de 
oy oranaıda bır art" "tlayamam" olaıı MHP'nIn ka· 
... dıl1 birkaç menmin &6t1ere ÇıkanlrnumUl aıdın· 
da yaıan biiylık burjuvazinin Içine dlIftUIii bu panik· 
UL 

işçi ve emekçl ldtl.l.r düzmden kopuyor. Burj ... 
vRi bu kopufu gene düzenin oınırlan ıçınde tutabII· 
mek ıçın bpltaJI<me. büyUk &eDDay.ye. emperyaliı· 
me Dr11 olmak elhl sahte slopniaria bu Idtleleri yerı� 
eieiı avlama peşinde. MHP bu Işın örcUtIL BulabUdl11 
taban be, emekçl ldtleleriD yqam düzeylerlnhı.bUlnç
lerinin ve dölayıoıyl. beklenlilodoln 100 derece tısıth 
olduRu böl",lerde yoRunlafıyor. ÇeşItli etnik ve mez. 
hep ayn!ıtJarl. kimi yerde AraP. Idml yerde AZerI, tı
ml Sürml kltıeler. yarabiaıı yapay çellşldlerle MHP'ye 
oy tabanı yapılmaya çal1f�ıyor. Bu seçimler 1dmU ... 
doce diıipUnll oı .... tu aıuiaıı MHP tabanmm ne ka· 
dar ı..ypn ol .... Runu da (Ö*rdl MHP geri yöeeıerde
id eokl oylarma dayab kaıaıumlanna bqm, işçi v. 
.mekçllerin daha bilinçli .., daha örcUtlll oldu tu bob 
böl(elerinde biiyük oy ı..ybma ultradı. KWlk rqlst 
bır yöntemle mlUtan gücüri! seçilmiş böı",lere kaydı. 
rarak elde .ltltı kaıanunlmn kabcı olmadıtı da (Örii • 
dil Irkçıhtmm v. sahte slopnlannm burjuvazinin ve 
remıl delRkIerIn tüm çaba .... bqm slstemU v. kab· 
ci .tldier yapamadı 11 aııIaş�dı. ŞlmdUlk kuUanablldl
ii ve felÇetten mllltaıı cUç kazandıl1 alanlar bakim 
01 .... 1dan resmi turuıniar. o..l.LIn olaııa.tlanru. Idml 
ı,ııizlero � bularak, Idmilerine 'maJwnlar' v ... rek ml· 
Utan (ÜÇlerini artırabilmek Içm kuUanıyor. Saldın ve 
cinayetlerin resmen konınmasa ve öteld devlet olanak
lannm kullanılması tüm zorlamalaro Iwıim oınmı kal· 
maktadır. Hele bu olanakların 'u veya bu ölçüde biç 
deLiL_ mmen .Uedııden atırınwı halinde büyük bur· 
juvazlnln -iii IOD derece sınniı kalacattır. Küçük 
bır Idtlo tabanma dayab !atlst askeri _ ise b.dıal· 
de bitişi n baflaııgıCl olmaya mahkum .... r. 

• 

MHP'nin "zarerini" mllftulayan Idml ilerıd yaym 
ve yazarlaraı bu tutumlarmın asıl nedeni de. bu "yenı" 
olguyu da kullaııarak ısnrta ve ne pahasına oluna ol· 
ILIn CHP'yi _kIem.k, yani düz ... in ..... nuculutu· 
nu yapmaktu. Çlinldl sosyalist hareketin öDlirıdeld 
tüm en(eUer bırer bırer yıkılmalrtadır. 

Türldy. ışçı PaıtIsI'n1n ald"ı oylar (eçen .. çim· 
ı.re kıyuıa üç mlolJ arta da bill oııblnlerle Ifade edi. 
liyoL Bu bazılan ıçın !azla bi",,>, Ifade etmeyebUlr. 
Mi!y0ll1arm yanOlda onblnledo etldslzlitl öne ıüriil .. 
bUlr. DoRrudur. Ama bır doJru daha var: Düzmden 
kopan ldUeler ,imdlUk burjuvazi ıçın hiç bır ıonın 
y .... tınıyor. Aneat tüm engeU.", Iwl" TUrldy. iŞçi 
PaıtIsI'n1n aldıRı oylann n. Ifade eltltı bır y .... ülke 
yqamma koy .... tu tefbls ve ınUcadele bede[Jerl on . mUYOıllarda yaııtılanıyor. Bunun en somut (Österıe" 
ı ... TUrldye işçi partısl'ne ve onun ııilcadele b.defl .. 
rlne bqı tavu aiaıı Uder v. örcUtlerln etldnUkleriııl 
yitimıesldlL Sahte liderierin sahteURl bızla �n "ll1oa 
Ç1l<ıyor. örcUtsilılilliin bqlJlDda y .... da olsa örııuı
Lu harekeUmIz gelişiyor. Kıtleleri yöneteeek partlll l� 
derler ortaya çıkıyor. yetişiyor ve etldnUklerl arlıyor. 
BucUnden yanaa padat ıareder olaııaJılı detıl Bilim· 
..I sosyalist bareketln tem.i nIleURI de örcUtlen"",k 
büyümet. Ancak örcUtuı kitleler biiyUk dönilfümlerl 
felÇekleşUıeblUr. OrglitJenmeye hazır on milyonlar 
iae burjuvazinin koı:lrulu rilyası olarak bekliyor. ı,te 
panik olguRl bu. K�leı..deld panik çok !aa bır !iÜn'. 
de burjuvazinin paniline döllişUyoL 

Şu Ioldald daiınıklık ya da çok parti ıorununo 
ııeUnce. TUrldye işçi PartIsI'nin seçkD. katılan tüm 
101 partilerin toplamından [azla oy alın ... ",ne Idm� 
ledo .. çok teY Ifade .tın.yebUlr. Ama teslim .diim .. 
61 (erekeı partinin tepkl .. ı deeU. ör(Utlll oylar aldılı· 
dır. H.r ,eye "ltınen TUrldye iŞçi Partisi yolunu dar 
be"plarla çlzmlyoL "örı\il&llz bır tek Idtlnln bU. bı· 
ratılrnam ..... partinin temel tutumu. Parti bo,uıdan 

beri blrük ıçın çizdltı temel Ukeael tutumunu tIlrdllril
yor. Kalıcı olmuı ","",ken blrllRln "ber ne pahuına" 

olur" olsun fOlÇe�UrIImeye<ıeıı dotruOUDdan kaio '  
karaı<, "Blrllk"e ıyı nlyetl.rle v e  ber n .  p ahuıno  van· 
larnayacaltını bU .... k ve cö*_. 

Gerçeld.tllrUmesl (erekeı birlik, antı empeıya· 

üst ve .. tl (qlst birlik. 'rurldye iŞçi PaıtIsI bu kOlluda 
da "Or(Ütl! Bırıefıt Güç Yenilmez" broşüründe çizdi
II çerç .... Iflnde adım adım ylirilyor. Hlç bır poUtlk 
çıkar hesabı (Özetmekoizin. en renl, I,çl ve emekçi 
Idtleledo v. örcUtlerlnln cUç ve eylem blrlltı ıçın tüm 
özveıtstyle mücadele ediyor. Kısır .. çim ve oy he .. p· 
larıyla bu tutumunu deRlşUnnedltl (lbl. (Ö*rişU Çı' 
kıtlar yaparak konunun Ciddiyetine (Ö1(e cIltllftcek 
biç bır davranIfA da ..nannda yer vemılyor. Bu kOllu· 
dald tem.1 tumumu ükell danarurıak ve loounO kadar 
.. vundutu Ukelere ne pahasına oluna olsun (Ö1(e ciL
,ürmernet. ÇeşlW Illerde (erçekleştlrlletı anıı [ .. ıst 
eylemler daha da Yl3'ıınllftırılacak ve Türkıye işçi 
Partısı kalıcı ÖfcUtlemneiere dotru (eUt_kör. 

Işte bu .ylem ıçınde ÇOfKU Idfl ve gruplarla bif. 
Ukte çalışmadan doRan Ideolojik bl dile doRlu yenı 
(eUtmeier .. llaııabUlr. Ne .... Id. Türldy. işçi Parti
sI'nin anU faşist blrlllt ıçın (Österdltı ııtlzlltl kendı 
blrlltı ıçın de (Ö*nnesl ve örgütsel b�lnl bozııcak 
ber lilrli davranıp tapılannı sıkıca tapam ... da en 
dolal hatJı:ıdır. Kimi lyinIy.W girişim v. dilekleri bu 
çerçevede det.rierıdlrorek mücadele etınek Türkll'. 
işçi Partisi'nin b .. ından berl .n temel Ukesl ol ..... An
eat bu noktada ,unu da llrie etın.kte yarar var. Bur· 
juvaıly. bqı kırlarda v. kentlerde yotunlqan muha· 
Ieret .. dece işçi _"mdan (elmiyor. Burjuvazinin olt 
kesimleri çöıiilüyor. ÇeşıtU orta •• küçük burjun 
kalmanlar yobuUqıyor. Bu katmanlarda yolunla,an 
muhalefetin en blUnçll kesimleri elbette işçi .Ulılı 
partisi lı[1annda yerını alacaktır. Aneat bu bUyük 
muhaleretin tek bır parti. h.l. lşçl aru!ı paıtlsl lçlnde 
toplaııahUmesl olanaksızdır. işçi om"ı d1fmdald 
muhalefetin ön.mlI bır bölllmü Ister Istemez b .. ka an· 
tl empeıyalist v. antı faşist nitelikte partilerin çatısı 
allmda toplaııaeaktır. Yani ODlda b.r zaman blrdel\ 
çok partı olacaktu. BUIm .. 1 sosyalist teoride id Ittifak· 
lar ODrunu da bu olguya dayanmaktadır. 

özetI. den.blUr kı. seçkD ODnuçlan burjuvazinin 
çözümrilılütünUn ulaftlRı Idtleoel boyutlann ne kadar 
bUyük ölçülen! vudıtıru ortayo koymuştur. On mU· 
ymlaret Em.kçl burjuva partll.doden yılı çevirmiş
tlr. Dilıeııden kopan Idtl.lerl nhıma partisi 0110 MHP 
Iddia edIIcnıinln _. ",rllemlş daha önemUs! <fii. 
zenll ve _U olarak Idtle tabanıru artımıa olanal1 
olmodılı ortaya Çılmı"tıL EI. (eçirdltı mevzileri ne 
kadar [qist eylem için tuUarunaya kaikana kaiksırı. 
ukç�ıta dayanan Ideolojisinin ve düzen. kar,ı sahte 
610ıanlannm Idtlelerln önüııe cUçlü letler ç.k.blbnesl 
olaııalwzdır. Köklll çözUmler ",tip dayatm"tu. De
mokrasi A!Ian iae (lteıde neUe,mektedlr. Ülkeyi yö
netemez bale (elmlş olaıı burjuvaziden demoknUk 
bak ve özcUrliUtl.r ıçın beklenebilecek hiç bır ,ey 
yoktur. Kitleler .. Il emperyalist v. anU faşist müca· 
del. bede[Jerl lçln örıutlenmeye baıu bale ,elmlşl.r. 
dIL TUm engellere Iwlın Türldye Işçi Partısı cUciinU 
durmaksızın katlay .... k "'Utmektedlr. 

Bu konuda ,imdlUk söylenebileoek 100 söz 'u· 
dur. 2. MC (lderken yerıne ne od altında v. ban(l par· 
ti ya da partilerle kurulacak olursa olsun kurulacak 
yenı iktidarın oyoı yolun izleyicisi olmaması demok· 
alık (Üçlerin ısru!ı mücadelesiyle olanakbdır. 2. MC 
seçkD ODnuçbırının delil çözümsüz buııalıınlann da· 
yatmasıyla çöküyor. Y.ni iktidarın oyakta kalabilm", 
61 köldU dönüşümlere drltUm.slyle olanaldıdır. Görtı. 
nen ise bu yolda biç bır umut " 'Iırun olmadılıdu. 
Böyle bır iktidar kendIURinden bUyük patlamaJarıı ne
den olabUlr. Bu _ aynı zamanda bUyük bır provoku
yon ortamı yaratacaldu. Killesel tepkilerin örcUtlll ha· 
le ",UrUmesl anli .mperyallst. lDU ra,1st .ylem bi diRI 
yolunda kalıcı ve etldn adımla ... bızla atıtmuı. tüm 
demokratik cUçlerln iuoır çekitm. v. ı.t"maiar ıı. 
polltlk çıltar b.oaplanndan IIynlmaaı Ile olaııatJıdır. 
O",e yqamaıda oçılan yenı dönem. yenı ve bUyUk .... 
rumiulukıan da beraberinde ",lırtyor. 
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