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TEK ÜLKEDE TEK PARTi 
Işçi sınıfının politik hareketinin birliği sorunu, bu birliği güçlen

dirme yönünde atılabilecek somut adımların ortaya çıkmasıyla birlikte 
günceUiğini daha da artırdı. Kuruluşundan bu yana işçi sınıfının poli
tik hareketinin birliği yönünde ilkeli bir tutumu ödünsüz olarak sürdü
ren Türkiye Işçi Partisi tarafından TSIP'e yapılan birleşme çağrısı, bu 
birliğin yolu ve ilkeleri sorununa da bir kat daha önem kazandırdı. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki işçi sınıfının politik hareketinin 
birliği sorununu tek başına ele almak olana�SlZdır. Bu sorun daha te
melde genel olarak işçi sınıfının birliği sorununun bir parçasıdır, işçi 
sınıfının birliğe olan tarihsel gereksiniminin yansımasıdır. 

Işçi sınıfı, kapitalizmden sosyalizme geçiş ve sınıfsız bir toplum 
kurma olan tarihsel görevini, herşeyden önce ancak kendi birliğini ku
rarak ve güçlendirerek yerine getirebilir. Işçi sınıfının birliği, bu müca
dele sürecinde, sınıf güçlerinin konumuna göre işçi sınıfının toplumun 
değişik sınıf ve katmanlanyla kuracağı bütün birlik ve ittifaklann da 
belkemiğini oluşturur. 

Bu nedenle, işçi sınıfının yaşamsal çıkarlanrun sonuna dek sadık 
tenısilcileri olan bilinısel sosyalistler, işçi sınıfının birliği için mücade
leyi, her dönemde sınıf çizgilerinin kaçınılmaz bir gereği sayarlar. 

Bugün Türkiye'de de işçi sınıfının birliği için mücadele, bilimsel 
sosyalistler için, başta giiqcel tehlike olan faşizme karşı mücadelede en 
geniş anti-faşist ve anti�mperyalist güçlerin birliğini sağlama görevi ol
mak üzere, bağınısızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin tüm gö
revlerinin yerine getirilmesinin temel koşu11arından biridir. 

Işçi sınıfının birliği için mücadele, birden çok düzeyde birlik için 
verilecek mücadeleyi kapsar. Bunlardan biri, genel olarak işçi sınıfının 
ekonomik-demokratik mücadeledeki birliğinin, özel olarak da sendikal 
hareketin birliğinin sağlanması mücadelesidir. Bu mücadelenin temel 
hedefi, sendikal hareketin sınıf ve kitle sendikacılığı temelindeki birli
ğinin sağlanması, bunun için de herşeyden önce ilerici sendikal hare
ketin birliğinin korunup güçlendirilmesidir. 

Ne var ki işçi sınıfının bir başka düzeydeki, politik düzeydeki bir
liği, onun yaşamsal çıkarları için çok daha belirleyici bir öneme sahip
tir. Çünkü işçi sınıfı, sınıf çılçarlarının ve tarihsel görevinin bilincine 
ancak politik mücadele içinde ulaşabilir ve ancak bu mücadelenin so
nunda iktidan kazanarak sosyalist toplumun kuruluşunu gerçekleştire
bilir. ışçi sınıfının politik birliği için mücadele, aynı zamanda sendikal 
birliği için, diğer emekçi katmanlarla ve tüm anti-emperyalist, anti
faşist güçlerle ittifakı ve birliği için mücadelenin de belkemiğidir. 

Işçi sınıfının politik birliği de tek boyutlu bir olgu değildir ve en 
azından başlıca iki düzeyde söz konusudur. Bunlardan biri, işçi sınıfı 
hareketi içinde yer alan, diğer bir deyişle, işçi sınıfının politik müca
deleye şu ya da bu biçimde katılan değişik kesimlerinde örgütlenmiş, 
politik güçlerin ortak sınıf çıkarlan için iş ve eylem birliğidir. Diğeri 
ve işçi sınıfının birliğinin en yüksek düzeyde ifadesi olanı ise, bilimsel 
sosyalist hareketin birliğidir. 

Bugün ülkemizde işçi sınıfının birliğinin, canalıcı önem taşıyan ve 
diğer bütün düzeylerdeki birliğinin geliştirilmesinde de kilit rolü oyna
yacak olan boyutu, bilimsel sosyalist hareketin birliğidir. Bu birliği 
güçlendirme görevi, bugün zaman yitirilmeden değerlendirilmesi gere
ken olanaklarla karşı karşıyadır. 

Bilinısel sosyalist hareketin birliği sorununun özü nedir? 
Her ülkede bilimsel sosyalist hareket, işçi sınıfı bitiminin evrensel 

ilkelerine ve uluslararası strateji ve taktiklerine tutarlılıkla bağlı olan, 
ülke gerçeklerine uygun tek politik çizgiyi saptayıp uygulayan ve yine 

bilimsel sosyalizmin ilkelerine dayalı olarak örgütlenmiş tek bir parti
nin varlığında ifadesini bulur. Her ülkede bu nitelikte tek bir partinin 
varlığı, bilimsel sosyalizınin tekliğinin ve evrenseUiğinin kaçınılınaz bir 
sonucudur. 

Dolayısıyla bilimsel sosyalist hareketin birliği sorunu, herşeyden 
önce ve temelde, sınıf hareketinin politik örgütlenişi olan bilimsel sos
yalist partinin ideolojik, politik ve örgütsel birliğinin korunup güçlen
dirilmesi sorunudur. 

Ülkemizde de hiç kuşkusuz böyle bir parti vardır ve bu parti, 
Türkiye Işçi Partisi'dir. Türkiye Işçi Partisi'nin 2. Büyük Kongre Ka
rarlan'nda belirtildiği gibi: 

"Türkiye işçi sınıfının bilımsel sosyalist partisi olan Türkiye Işçi 
Partisi, Türkiye'nin somut koşullanrun bilimsel sosyalist açıdan somut 
tahliline dayanan programı ve işçi sınıfı partisine özgü tüzüğü ile, sap
tadığı strateji ve taktiklerle, denenmiş kadrolan ve başarılı geçmişi)"le, 
işçi sınıfımızın uzun bir tarihi olan politik mücadelesinin günümüz ko
şiı\lannda örgütlenişidir ve bu mücadelenin yürütücüsü ve geliştiricisi
dir." 

Bilimsel sosyalist partinin ideolojik, politik ve örgütsel birliğini 
koruyup güçlendirme mücadelesi, sınıf hareketinin buıjuvazi karşısın
daki bağımsızlığını koruma görevinin vazgeçilmez bir gereğidir. Bu 
mücadele, oportürıizmin ve revizyonizmin her türlüsüne karşı bilimsel 
sosyalizmin ve partinin bilimsel sosyalist çizgisinin ideolojik arılığını 
ve tutarlılığını koruıpa, buıjuva ideolojisinin doğrudan ve dolayb sai
dınlarına karşı proleter en ternasyonalizminin teori ve pratiğini uzlaş
maz bir biçimde savunma, bilimsel sosyalist kadrolann ideolojik düze
yini yükseltme ve politik dövüşkenliğini artırına, parti örgütü ve birliği
ni devamlı güçlü tu tma ve geliştirme gibi temel görevleri içerir. 

Öte yandan bilimsel sosyalist luıreketin birliğini koruma ve güç
lendirme görevinin ayrılmaz bir parçası d�a vardır. Bu da, suuf h� 
ketinin yaratbğı tüm politikleşmiş kadrolann partinin ideolojik ve 

politik çizgisine kazarulması ve onun tek merkezli örgütsel birliği altın
da toplanması görevidir. Sınıf hareketinin gelişmesi sürecinde, her za
man, verili koşullarda bilimsel sosyalist partinin ideolojik ve örgütsel 
birliği dışında kalan politik kadrolar da kaçınılmaz olarak ortaya Çı
kar. B u kadrolann da bilimsel sosyalist poli tik örgütlenme içinde to
parlanması hedef alınmadıkça, işçi sınıfının bilimsel sosyalist çizgisin
den sapmalann sınıf hareketini yörüngesinden uzaklaştırına girişimle
rinin önü alınamaz. Aynı şekilde bu sapmaların bilimsel sosyalizmin 
ideolojik ve politik arılığına karşı saldırılan etkisizleştirilemez. 

Bu nedenle, işçi sınıfı hareketinin ortaya çıkardığı politikleşmış 
kadroların buıjuva ideolojisinin ve oportünizminin etkilerinden korun
ması, işçi sınıfının bilimine uygun tek politik çizgiye kazanılması da 
ertelenemez bir görevdir. 

Bilimsel sosyalist hareketin birliğini sağlamaya yönelik çok yön
lü mücadele görevi, somut koşullara göre somut biçimler almak zo
rundadır. Işçi sınıfının partisi, bu temel görevini, her dönemde sınıf 
mücadelesinin koşullarının gerektirdiği biçim ve kapsama uygun ola
rak yerine getirir. 

B ugün ülkemizin so mu t koşullannda bilimsel sosyalist hareketin 
birliğini sağlama görevi çok yönlü özellikler kazanmaktadır. Bu özel
liklerden biri, Türkiye'de işçi sınıfının partisi olma iddiasını taşıyan 
birden fazla örgütün varlığıdır. Sınıf hareketinin ortaya çıkardığı ve 
bilimsel sosyalizme yönelttiği politikleşmiş kadrolar, işçi sınıfının par
tisi olma iddiasını taşıyan birden çok örgütün tabanında toplanmış du
rumdadırlar. 



Bu duruıııu ortaya çıkaran SOIllUt tarihsel koşullar ne olursa ol
sun, bilimsel sosyalist hareketin birliğini sağlama görevinin özü yine 
aynıdır. Çünkü bu durumda da işçi sımfının yine ancak bir tek bilimsel 
sosyalist partisi olabilir ve birliğin temel hedefi. yine ülke koşullarında 
geçerli tek politik çizginiil ideolojik ve politik zaferini sağlamak. tüm 
kadroları bu çizginin etrafında ve bilimsel sosyalist politik örgütün ça
tısı altında toplayabitmektir. Işçi sınıfının politik hareketinin tekleş
mesi süreci, eninde sonunda yine, bu politik çizginin tekleşınesi ve sı
nıf hareketinin tümünü yönlendirici çizgi düzeyine yükselmesi biçiınin
de gerçekleşecek tir. 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Belıice Boran'ın TSıP'in 2. 
Kongresi',ıde yaptığı konuşmada belirttiği gibi: 

"Teorik olarak bir toplumda işçi sımfının ancak bir tek partisi 
olabilir; çünkü verili koşullarda, bilimsel sosyalist açıdan bir tek poli
tik çizgi doğrudur. geçerlidir. Birkaç çizginin birden doğru (llabilnıesi 
olanağı yok tur. 

"Teoride - yani temelde, özünde - böyle olmakla beraber, pratik
te, verili bir ülkede işçi sınıfımn bilimsel sosyalist partisi olma iddiasın
da birden fazla parti ortaya çıkabilir. Ama pratikteki bu durum teoriyi 
yalanlamaz. teorik doğruyu geçersiz kılmaz. Eninde sonunda tek doğ
ru çizgi egemen, yönlendirici çizgi düzeyine yükselecek, işçi sınıfı par
tisi tekleşecek tir." 

Ne var ki bu süreç kendiliğinden tamamIanmayacaktır. Bu süreç, 
bilimsel sosyalist politik örgütün, hareketin birliğini sağlama' ya yönelik 
bilinçli ve ilkeli politikasının, bu yöndeki kararlı mücadelesinin sonu
cunda başarıya ulaşacaktır. 

Bugün ülkemizde sınıf hareketinin yarattığı ve bilimsel sosyaliz
me yönelttiği politikleşmiş kadroların birden fazla örgütün tabanın
da 10plarunış olması, bilimsel sosyalist hareketin birliğini sağlama mü
cadelesine özel ve çok önemli yeni görevler eklemektedir. 

Bu görevlerden birincisi, sözü edilen kadroların, tek bilimsel sos
yalist politik örgüt dışında toplandıklan merkezleriıı yanlış politik çiz
gilerinin etkisinden çıkarılmasıdır. Bu kadrolar. ülke koşullarımn 
bilimsel sosyalist çözümlemesine aykırı politik çizgilerin etkisinde kal
dığı sürece, sınıf hareketinin oluşturduğu politik birikiınin bir bölümü
nün yörüngesinden saptırılınası, burjuva ideolojisinin yönlendirmesine 
açık hale getirilmesi ve giderek sınıf mücadelesiniıı dışına itilınesi kaçı
nılınaz olacak tır. 

Fakat bu birinci görevden daha önemlisi, işçi sınıfının partisi ol
ma özelliğini taşınıayan politik merkezlerin, bilimsel sosyalist politik 
örgüte karşı subjektif değerlendirmelerinin etkisizleştirilmesidir. Sö
zü edilen politik merkezlerin tabanındaki kadroların bu subjektif de
ğerlendirmelerle koşuUandırllıtıası, on\ann sınıf hareketinden koparıl
ması sürecini daha da tehlikçli boyutlara ulaştırmaktadır. Türkiye Işçi 
Partisi dışındaki, bilimsel sosyalistlik iddiasındaki kimi örgüt yönetici
lerinin anti-TIP politikaları, uzun süredir, tabanlarmdaki kadroların bir 
bölümünün örgütlü mücadeleye iııançlarının zayıflatılmasına ve giderek 
!ikide edilmelerine yol açmıştır ve açmaktadır. 

Işte ülkemizde bilimsel sosyalist hareketin birliğini koruyup güç
lendirme görevinin önündeki başlıca gündeııı ıııaddesi, bu olumsuz ko
şulların ortadan kaldırılması, bunun içiıı de, bilinısel sosyalist politik 
birikimin tek doğru politik çizgi ve örgütsel merkez altında toplan
masıdır. Türkiye Işçi Partisi'niıı TSıP'ne yönelttiği birleşme çağrısı iş
te bu göreviıı yerine getirilmesinde çok önemli bir oLanağı ortaya koy
muştur. 

Sınıf hareketinin yarattığı politik kadroLarın bilimsel sosyalist ha
reketin birliği içiııe kaz�mlabilmesinin temel ölçütü, bu kadroların 
uluslararası biliınsel sosyalist hareketin günümüzdeki strateji ve tak tik
lerini beninısemesi. yani proleter enternasyonalizmine bağlılıgıdır. 
Çünkü proleter en ternasyonalizmine bağlılık, işçi sınıfıııın sınıf bilin
cinin, politik bilincinin en yüksek biçimidir. ışte T urkiye Işçi Partisi' 
nin, bilimsel sosyalist hareketin birliği için mücadel('de vazgeçilmez 
olarak önüne koyduğu hedef. proleter enternasyonalizminin teori ve 
pratiğine bağlı tüm kadro ve unsurların, ülke gerçeklerinin hilimsel sos
yalist çözümlemesine dayanan temel politik çizgisi etrafını'a ve bilin:-

sel sosyalizmin ilkelerine dayalı örgüt yapısı içinde birle�tirilmesi hede
fidir. 

Bu hedefe de hiç kuşkusuz. Türkiye Işçi Partisi dışında varolan 
ve işçi sımfı partisi olduğu iddiasını taşıyan örgütlerin varlığının kendi
liğinden ortadan kalkmasıyla ulaşılmayacaktır. Aynı şekilde bu örgüt
leriıı sonuçta bijtünüyle hilimsel sosyalizme karşı. bir ideolojik ve poli
tik çizgiye Kaymalan .sonucunda tabanıarındaki kndroların kendiliğin
den doğru politik çizgiye yönelmeleri de beklenmeyecektir. Çünkü bu 
süreci kendi haline bırakmak, bu kadroların bir bölümünün bilimsel 
sosyalist örgütlü harekete kazanılması olanağını da bütünüyle ortadan 
kaldırabilecek tir. Bu nedenle de birlik hedefiııe. bilimsel sosyalizme 
aykın ideolojik ve politik çizgileri mahkum etmeye, özellikle anti-TIP 
politikaları etkisizleştirmeye ve böylece oluşacak zemin üzerinde, bi
limsel sosyalizme kazanılabilecek politik kadroların tümünü tek bilim
sel sosyalist program ve örgüt yapısı içinde katmaya yönelik mücade
leyle ulaşılacak tır. 

Başka türlü söylersek bu birlik hedefine. tek bilimsel sosyalist po
litik örgütün kendi tenıel politik çizgisini ve örgütsel varlığını bir kena
ra koymasıyla değil, tam tersine ancak bu temel politik çizgiııiıı ve ör
gütlenme ilkelerinin ideolojik ve politik zaferi için ll1ücndelenin sonun
da varılacaktır. Dolay�ıyla bilimsel sosyalist politik örgütün, ülkemizde 
Türkiye Işçi Partisi 'niıı , kendisini' bilimsel s"'ynlist hareketin tek 
gerçek temsilcisi ve sürdiirücüsü olarak görmesiylc. politik birlik ve ör
gütsel birleşme için mücadele etmesi, asla birbiriyle çelişen değil, tam 
tersine birbiriııi zorunlu kılan olgulardır. 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Belıice Boran 'ın yine TSıP'in 
2. Kongresi'nde belirttiği gibi: 

"Işçi sınıfının politik hareketinin tekleşll1esi veya birliği sorunu, 
çeşitli kuruluşların biraraya gelip pazarlık etmesi, karşılıklı ödünler 
vererek ortak bir platform üzerinde anlaşması sorunu değildir. Suniil, 
ülkenin somut koşullarının bilimsel sosyalist açıdan somut tahliliııi 
doğru yaparak toplunısal gerçekliğe uygun politik çizgiyi, stratejiyi 
saptamaktır. Bu bilimsel bir iştir. Pazarlıkla, ödün verıneyle gerçekleş
tirilecek bir iş değildir. Bilimsel doğruyu saptadıktan sonra da onu ka
bul edip etmemek diye birşey söz konusu olamnı. elbet" ... 

Yine ayıu konuşmada vurgulandığı üzere: 
"Sorun. işçi sınıfının politik hareketini ilk olarak, veya yeni 

baştan oluşturmak değil, geçmişten süzülüp gelen hareketi toparlayıp 
daha da güçlendimıek, hızlaııdırmaktır." 

Bilinısel sosyalist hareketin bir tek politik ve örgütsel merkez al
tındaki birliğinin, mevcut şu ya da bu örgiitlerin önce kendilerinin tüm 
varlığım reddederek, sonra da "bütün sosyalistleri birleştirebilecek" bir 
program ve yepyeni bir "birleşik sosyalist parti" yaratınalarıyla ger
çekleşeceğini unımak, birliği gerçekte bir uzlaşma zemini. ilkesiz ve 
eklektik bir koalisyon, kendisini sosyalist sayan herkes içiıı cazip hale 
getirilmiş bir federasyon olarak görmekten başka anlaıll taşımaz. 

Böylesi bir anlayış. bilimsel sosyalist hareketin birliğini, işçi sll11-
fı biliminin ve onu uygun politik çizginin tekliği c:lışında aradığı süre
ce. bu birliği kimi burjuva demokratlarının. küçük burjuva ilericilerinin 
"solun birliği" kavf3nUlun.düzeyine indirgemekten başka da sonuç ve
remez. Eğer kimi "birleşik sosyalist parti" önericileri, birlik sorununu 
küçük burjuva ilericilerinin hakemliğine açmaktan bir "pazarlık" 
yararı umuyorlarsa, bunun bilimsel sosyalizme ancak zaaf verebileceği
ni unutmamaları gerekir. 

Evet, bilimsel sosyalist hareketin birliğini güçlendir mc görevi. 
Tiırkiye işçi sınıfı hareketinin gündemine uzun zamandan bu yana gir
miştir ve bu yolda somut adınıların atılabileceği de artık ortaya çık
mıştır. Bu birlik. bir mücadele sürecinin ürünü olarak, ama mutlaka 
gerçekleşecektir. Bir mücadele sürecinin ürünü olacaktır, çünkü herşey
den önce birliğin yanlış ve k.iıııi kasıtlı yonımları yenilerek. tek bilim
sel sosyalist politik çizginin zaferi için sürdürülen mücadelenin sonucu 
olarak ortaya çıkacaktır. Bu nedenle birlik görevinin önüne her aşaıııa
mada çıkan engeııerin, birliği olanaksız kılan değil, birliğe ulaşılması 
içiıı aşılması gündeme gelen engeller olduğu bilinecektir. Bugün bu tür 
engellerin yeniınıesi için mücadelenin yoğunlaştırılması gereği. birlik 
hedefinin uzaklaştığının ya da öneminin azaldığının değil. tam tersine 
bu hedefin daha bUyük bir önem knznndığının kanıtıdır. 



Emperyaliz 
dayanarak 
hükümette 
tutunma 

Ecevit hükümetinin düşüriilmesi için TBMM'de açılan transfer pazan geçen 
hafta içinde birdenbire yo�n1aşan bir alışverişle karşılaştı. Devlet Bakanı Ali 
Rıza Septio�lu ve ba�ıınsız Cemalettin Inkaya'mn gerçek yuvalaniıa dönüşle· 
rinin hemen ardından bu kez de bir süre önce CHP 'den istifa etmiş olan Ra· A/hların sözcüsü Karaaslan MC 'ye giden yolcular keruanına ne zal7UJn katılacak? 

mazan Yıldınm yuvasına dönüş yapb. Ipli�i pazara çıkan burjuva 
partilerinin parlamentodaki bu u�rayabilece�i de bir koz olarak Hükümetin bu son tutumu, 
karşılıklı alışverişieri üzerine hü- kullanılıyordu. emperyalizme teslimiyetin de ö-
kümete, "düştü düşecek" diye Tekelci büyük sermayenin te sin de, varlıitının teminatııu 
balolmaya başlandı. MC partileri OECD kredilerinin gelmesinin emperyalizmle yapb�ı anlaşma· 
politik tansiyonu yükselten açık· beklendi�i şu günlerde bir gecik· lardan alma anlamına geliyordu. 
Iamalanyla hükümetin nerdeyse meye tahammil edemiyece�ini Yani, hükümet her geçen gün da· 
düşece�i göriintiisüııü kamuoyun- anlamak güç de�il. Zaten, hükü- ha da geri bir konuma düşüyor 
da işlemeye başladılar. mete yönelen gerici koroya te. ve bu politikasıyla da, işçi ve e-

Gerçekte, "parternento arit· kelci büyük burjuvazinin do�. mekçi kitlelerle arasındaki uçu· 
iııeti�i"nin son derece nazik bir dan katılmaması da bunun gös. rumu da kendi elleriyle biraz da· 
dengede oldu�u bir sırada yapı· tergesi saydmalıdır. ha derinleştiriyordu. 
lan bu transferlerle, transferler· Bilind�i gibi IMF ile vardan Hükümet ayakta kalabilmek i· 
den MC'cilerin daha da kazançlı anlaşma Maliye Bakanı tarafın· çin emperyalizme daha sıkı sanı· 
çıkb�ı düşünüiürse, hükümetin dan imzalandı ve bu yanıyla da mayı tek çare olarak görürken, 
düşmesi sa�lanabUir miydi? Kuş· bu anlaşma ancak Ecevit hükü· iki ayn kanattan da, iki ayn geri· 
kusuz, parlamentodaki dengenin meti tarafından yürürmee konI.· ci girişim daha geldi. Turhan 
kıl payı farklarla deeişmesi ö- bilir. Hükümet aniaşmanın so- Feyzioeıu, "birbirinden adam 
nem taşıyordu ama, hükümetin nuçlandırdacaeı 20 Temmuz'a çalmayla kurulan bu tip hükü
düşmesi daha başka koşullara kadar beklemeyi ve bu süre için· metierie Türkiye'nin meseieleri 
baelıydı. de düşürl.adü� takdirde aniaş· hallolmaz. Kurulacak bir geniş 

Ayrıca ve daha da önemli ola· 
lU, hükümetin OECD ülkelerin· 
den alaCleı yardımlann ve IMF 
ile yaptı�ı anlaşmanın henüz so· 
nuçlan alınmadan, Ecevit hükü
metinin düşürilmesi gerçekçi bir 
çözüm müydii? Bu sorunun da 
yarubrun olumsuz oldueu anla· 
şılıyor. Yaygınlaştırdmaya çalı· 
Şılan hava, hükümetin IMF'ye 
IWldu� niyet mektubunun im· 
za!anınasından önce bu hüküme· 
tın düşüriilmesinin gerçekçi ol· 
madı�ı yöniindeydi. Hatta hükü
met düşüriildüeü takdirde, uzun 
çabalardan sonra &altlanan yar· 
dımlann yenıden bir gecikmeye 

mayı imzalamamayı güçlü bir tabanlı hükümette Başbakan da, 
koz saymaktadır. Bu konuda. bakan da olmam. Gelsinier ben 
IMF çevreleri de şli şekilde bir onlara baeımslZ bir başbakan 
açıklama yapıyodar: "Imza Mali· adayı göstereyim" derken, Türk· 
ye Bakanı'nındır. Hükümetiyle Iş ıcra Kurulu üyeieri Odalar Bir· 
anlaşarak izleyeeeei politika ko- Iiei'ni ziyaret ederek, "ilkenin 
nusunda verdiei güvenceleri kap· bütünlüeü ve milletin geleceei" 
sar. Bu nedenle yeni gelecek hü- konusunda işbirııei teklif ettiler. 
kümetle yenı görüşmeler gere· Hükümetin bu girişimler kar· 
kir." şısında şimdilik dayanmas� örn· 

Gene eski maliye bakanlann- riinün kendi isteklerine baelı ola· 
dan Kemal Kurdaş da, "ekono- rak uzaması sonucunu vermeye
minin işlerlik kazanması ümid� cektir. Demokrasinin gerici, Ca· 
nin doedueu bir dönemde Türki· şist tertiplere karŞı korunmas� 
ye'yi hükümetsiz bırakmak, yüz· CHP'nin kendisi dışındaki soi, 
lerce milyarlık zararlann doema· sosyalist güçlerle, işçi ve emekçi· 
sına neden olmak demektir." di· lerin örgütiü gücüyle Işbirlieln· 
yordu. den geçer. Bu yapılmadıltı tak· 

Sıkıyönetim gerekçesiz 
uzatıldı 

Ondokuz Bd. uygulanan sıkıyönetim, MUII 
Güvenlik Kurulu'nun Istemi ve Bakanlar Kuru· 
lu'nun öneriliyle TBMM 'nin 20 Hazıran günü 
yapılan toplanbsında 2 ay dahii uzatıldı. 

Sıkıyönetimin uzatalmasına do� olan ge. 
U,meler Dglnç bir yön izledI. Bir süreden beri 
hüküm.t yetkUUerl, sıkıyönetim uygulanan böl· 
gelerde, sıkıyönetimın gerekçesi sayılan olayla· 
nn dikkati çekici biçimde azaIdlllın� hatta kimi 
bölgelerde olaylann tamamen Ourdui!unu açık· 
lıyorlardı. Gerçekten bazı bölgelerin neden n 
kıyöııetlm kapsamı içinde oldu�u artık hiçbir 
biçimde açıklanamaz duruma gelmişti. 

Ne var kı geçen sah günü yapılan MGK top· 
Ianbıından sonra, sıkıyönetimin yeniden uzatıl· 
ııwı isteminbı bellrlendiltinin ıçıklanmuına 
karşın, bu laternin hangi gerekçeleıe dayandıllı· 
na Di,kin hiçbir açıklama yapılmadı. Hatta Ba,· 
bakan'ın toplantı sonrasında yaptıllı açıklama, 
sadece sıkıyönetim bölgelerinde "olaylann" ne 
ölçüde azaldıllana ilişkin oldu. Çarşamba günü 
toplanan TBMM'de konuşan Içişleri Bakanı Gü
neş'de, sıkıyönetimın uzatılması için hiçbir ge· 
rekçe ıçıklamada. 

DiRer bir deyişle sıkıyönetimi n altıncı ayın
da, hükUmet açısından artık sıkıyönetimin ge. 
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rekçeslz olarak uzatılmu� sıkıyönetimin her 
türlU gerekçeden bai!ımslZ hale gelmesi gündeme 
geliyordu. 

Bu getişme hükümet açısından önemli bir 
olguyu vurguluyordu. Emperyalist merkezlerin 
lıtekierini kabul edeıek onlarla uzlaşmaya varan 
ve hükümette kalabOmek için bu anlaşmanın et· 
klsbıe bel baltlayan Ecevit hükümeti, bir diller 
ödünü de sıkıyönetimin uzatılması konusunda 
takdim ediyordu. 

Sıkıyönetimın uzatılmasına ilişkin gelIşme· 
lei bir başka noktaya daha dikkati çekti. lçiş. 
leri Bakanı Güneş, TBMM'deki konuşmasında, 
her uzatına döneminde oldu� gibi, hükümeti 
faşist örglltlere kar 'I ,ibi göstermeyi amaçlayan 
açıklamalara yer venneyi unutmadı. Güneş'in 
komando kamplanna ilişkin açıklamalannı öl!· 
renenlır, hükümetin 18 aydır (aşiıt örgütlerin ' 
kaynakları karşısında nasıl seyirci kaldıltım sor· 
maktan kendilerini alamaddar. 

TBMM oylaması, bugüne kadar sıkıyöneti· 
me sürekli olumlu oy kullanan MHP'nin bu kez 
olumsuz oy kullanmasın1l tanık oldu. Du, MHP 
politikasının AP ile ayıu do�ltuda, Ecevit hü
kümetini düşürmeye yönelik girişimlere allırlık 
verdillinin yeni bir kanıtıydı. 

dirde, nasıl şımdi emperyalizme 
ve tekelci burjuvaziye dayanıla· 
rak ayakta duruluyolSa, bir 

de gene bu gü<;lerin iteklemesly\e 
hükümetten dii4ü1meııl de klÇI' 
nılmaz olur ... 

Tek seçenek 
Ecevit hükümetinin, lericHqiıt ,uçlırin kendialnl d.nr· 

me planlanna kar,ı, emperyalist merkezlerle gerçekl .. tlrdllll 
anlaşmalara dayan .. ık direnmeye c;a1ıpcaııı baIIi oIm",tu. 

Bu t&san ,Imdi bütünüyle açlRı çıkrıu, ve emperyalizmin 
politik ve mali merkezleriyle yapılan anla,malann getiıwc:ılIl 
beklenen ekonomik olanaklar, hükümet üzırindeki çekitme' 
nin bqlıca konusu olmu,tur. Ecevit hükümetinin, IMF'yll 
hazırlanan "niyet mektubu"nu imzalamayı, ınlqmanın IMF' 
ce onaylanacallı tarihe kod .. ıeciktirme ııiri,imI, bu an1qma' 
yı kendi elinde bir ,ilah olarak kullanma çabuını ofbya koy· 
muştur. 

Gerici,fa,iıt odaklann AP önderlıııinde yürütttiııü büküme
ti devirme ııiri,imlerinin zamanlamuı da gerçıkte hükümetin 
emperyalıat merkezlerle yaptıRı anla,malarla dolNdan doll· 
ruya baalıydı. 

GericHa,lıt odaklar, bu anla,maIar Ecıvit hükümeti ıU'· 
le gerçek1l,tirUdikten ıonra, onlann ıaalayocallı oIaııakları 
Ecevit Hükümetine kullandınnamey� tam _inı kendı kont
rollerindeki bir hükümetin elinı geçirmeyi bqlıca amaç haU· 
ne ,etirmi,lerdi. 

Gerici·fa,iıt odaklann bir h.abı da, ımperyallat m.rk ... · 
lerle anlaşma Için ge .. kIi önlemler Ecevit hükümetinı a1dm\ . 

, dıktan ıonra, i,leri Ecevit hükümeti eliyle ıürdiirmek Için te
kelci büyük ıermaye için de artık bir nıdın kllmeyacatı idi. 

Fakat ,Imdi ortaya çıkrıu,tır kı, emperyallıt merkezlırlı 
yapılan anla,malar Ecevit hükümetinin eUndl etkUI bir araç 
olmaya d_m etmıktedir. 

Birincioi Ecevit hükümeti, hükümeti devirme aııı,imlırl 
ciddi boyutlara u1a,tıllı takdirdı iöz konUlU anlaflll8lan ii" 
çe",iz kılma ve böyı.,e kendWnd ... ıonrakl hükümetlerin d. 
bu anlatmalardan yararlanmuını oIaııwız lalma tehdldinl 
elinde tutmaktadır. 

Ecevit hükümeti, yine aynı tahdldi kullanarak, takelci bü· 
yük ıırmaye çevtelerini dı hükümetin dü,ürülmeıl liritiml .. 
rini deıteklemekten caydırmaya, hatta bndioinı d.tek OL· 
mak zorunda bırakmaya çalı,maktadır. 

üçünciiIÜ Ecevit hükümeti, emperyallıt merkezlerlı yapı' 
ian anlaşmalann yürürlülelirmellni kendi varlıılını ıürdiirmo·· 
ii ko,u1una baalı tutabildikçe, bu anla,malann ın la .. za· 
manda yürürlüRe lirmeıinden Türkiye ü.-rindekl ukarı .. po
litik bukı1annı ıerçekle,tirmek için lvednıkle çıkan olan om' 
pe.-ylliıt merkezlerı de, hükümeti devirme ııiri,lmlırlnin k .. · 
,ısında kendı yanına almaya çalı,maktadır. 

Bu politikanın Ecevit hükümetinin wrlıllını bir ILiN dahı 
sürdürmeıini saRlamalı mümkündür. GıricHa,iot ,uç:arln, 
emperyalizmin ve tekelci büyük oermayenin tam Ye birl .. ik 
deıieRi olmadan sürdürdükleri ilrltlmlerin b_nil, la .. dö· 
nemde ancak "rulantı .. ı" faktörle .. baıılı kalacaaa b ..... · 
mektedir. 

Ne var ki, böylece Ecevit hükümeti yerini gerçıkten daha 
rıu .. lIlamla,tıtmaktadır? Yok"leI.,ellni, tek dayan.,. ola· 
rak bel ballladıııı emperyalizmin .. tekelci büyük .. rmaya 
,uçlerinin Inllyatifine bütünüyle telUm mi etmektedir? 

Ku,kusuz bunlardan Ikincioi dolNdur. Ve bu nedenlı dı 
Ecevit hükümeti, Iktidarda kılmak için bqvurdu� ıtratejiy· 
le, ıerçekle lericHa,ist ,uçlerin ıelecektaki ılldınlan ıçın 
çok daha elveri,li bir zemini kendi elleriyıı yaratmı, olmak· 
tadır. 

Gerici·fa,i"t ,uçlerin hükümeti devlre .. k lericHa,lıt bir 
yönetim biçimine ıeçit planlanıun enıellenmeılni .. Illayacak 
politika, em peryalizmin ve tekelci büyük .. rmayonin hır türlü 
dayatmalanna daha çok tellim olmak delil, tam ta",l ... bu 
dayatmalar. kar,ı "çı "ınıfının ve emekçi kitlelerin ör,utıü 
,ucüne ve mücadelesine dayanmak, emperyaıızmin bıılulannı 
ve tekelci büyük burjuvazinin ,ucünü ıınırlamaya ve 
ıeriletmeye yönelmektir. Tek seçenek budur. 

• mehmet aköı.er 

----------------------------------------------�-----------



Tilrltiye Işçi Partisi Genel Sekreteri 
Nihat Sargın, partisinin TSıP'e önerdiği 
birleşmenin en kısa zamanda gerçekleşti
rilebileceğini, bunun' için 22 Teırunuz'a 
kadar beklerneye de gerek olmadığım, 
yirmi gün içinde her iki partinin büyük 
kongrelerini ardarda toplayarak birIeş
ınenin hukuksal olarak da tamaınlanabi-
leceğini açıkladı. 

. 

Bunun ıçın TSıP yöneticilerinin 
küçük hesaplann üzerine çıkmayı başara
rak içtenlikli davranmalarımn yeterli ola
cağım belirten Sargın, "bu durumda se

çimlere tek parti olarak katılma olanağı 
doğacaktır. Yapılacak iş, kısır polemiği 
bırakıp bunu gerçekleştirmektir" de
miştir. 

Parti Genel Merkezinde bir basın top
lantısı düzenleyen Tıp Genel Sekreteri 
Sargın, TSıP Genel Başkaru Ahmet Kaç
maz'ın son yaptığı açıklamanın, ve bu
nun bir tekrarı mahiyetindeki Merkez 
Yllıiltıne Kurulu mektubunun, 'birlik' so
rununa hiIıi bir seçim manevrası olarak 
bakıldığının yeni bir örneğini oluşturdu
ğunu, yiiı11tüIen birleşme görüşmelerinin 
7 Mart'ta TSıP tarafından sorumsuzca 
yanda bırakıldığının gözlerden saklana
bilmesi için kamuoyunu yanıltıcı iddia 
ve tahrif1ere başvurulduğunu belirtmiş. 
ve '"TSıP'in Kongre'den sonra en üst or
pm olan Genel Yönetim Kurulu üyeleri
nin, birleşme konusuna bilimsel ve içten
LikH yaklaşınun gereklerini yerine getire
ceğine ve bugün artık kamuoyuna mal ol
muş tartışmada durumu değerlendirme 
olanağım bulacak TSıP üyelerinin de yö
neticilerinin tutumlarını düzeltme ve on
ları doğru yolda yönlendirme 'için elden 
.len- çabayı gösterecelderine inanmak 
isteriz .. demiş tir. 

"TSıp Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın basın top 
Iantısında söylediklerini hayret ve ibretle okudum" di· 
yerek sözlerine başlayan Türkiye Işçi Partisi Genel 
Sekıe1eri Nihat Sargın, "Ahmet Kaçmaz'ın bir yandan 
seçim öncesinde gerçekleşebileceğini öne sürdüğü, 
Iki parti dışında kurulacak yeni bir partide birleşilme
sini önerir ve 22 Temmuz gibi bir tarih saptarken, diğer 
yandan, bir soruya verdiği yanıt, öngördüğü biçimdeki 
bir birleşmenin mümkün olduğuna kendisinin de inan
madığını göstermektedir." demiştir. "Gerçekten TSıp 
Genel Başkanı'nın, aynı toplantıda sorulan bir soruyu, 
'böyle bir parti yasal olarak 14 Ekim seçimlerine katı la
maz' biçiminde yanıtladığı gene gazete haberleri arasın
dadır" diyen Sargın, sözlerine devamla "bu önerinin 
ciddiyeti ve içtenliğini kamuoyuna bırakıyorum" de· 
miştir. 

Diğer yandan, TSıp Genel Başkanı'nın, Türkiye 
I şçi Partisi tarafından başlatılan birleşme görüşmeleri
nin, olumlu gelişmelerin kaydedildiği ve 1 Mayıs 1979' 
da sonuçlandırılması için anlaşmaya varılmış olduğu 
bir sırada TSıp tarafından araya bir 'önkoşul' sokulma· 
sından dolayı 7 Mut'ta kesildiğini de unutmuş görüne· 
rek basın toplantısında TIP'in Nisan ayında ara protoko
lU, görüşmelerin devamı için koşul olarak getirdiğini 
ileri sürüp böylece kamuoyunu yanıltıcı açıklamalara ve 
tahrifteıe başvurduğunu kaydeden Sargın, görüşmelerin 
5Ürdürülmesi için, dilha 19 Mart ve 29 Mart tarihlerinde 
kendisi tarafından TSıp Genel Sekıeterine yazılan mek
tuplann ve cevaplarının örneklerini sunmuştur. 

Birleşme görüşmelerinin ön koşulsuz olarak sürdü· 
rülmesi ve belirtilen tarihte olumlu sonuca ulaşılabilme· 
si için Türkiye Işçi Partisi'nin sonuna kadar ısrarlı oldu· 
ğunu belirten Nihat Sargın, sonunda 'herhangi bir 
k�nuda iki partinin ortak açıklaması' gibi anlamsız bir 
niteliğe bürünen bu ön koşulu da görüşmelerin devamı· 
nı sağlamak için kabul ettiklerini, ancak bir daha böyle 
durumlarla karşılaşmamak için daha ihtiyatlı davranma 
gereğini duyarak o güne kadarki 'görüşmelerde ulaşılan 
olumlu sonuçları ve tarafların açık veya zımni kabulle
rini içeren, görüşmelerin bundan sonra yapılacak bö· 
lümlerini düzenleyen ve daha önce belirtilen süre sonun· 
da kesin sonuca ulaşılmasının yöntemlerini saptayan 
bir ara protokolün karşılıklı imza altına alınmasını tek· 
lif ettiklerini, bu protokol ün de reddedilmesi üzerine, 
gene önkoşulsuz olarak görüşmelerin sürdürülmesi dile
ğini belirttiklerini, TSıp yöneticileri tarafından bunun 

TIP GENEL SEKRETERI BIR BASıN TOPLANTISı DÜZENLEDI 

Sargın{TSIP 
küçük hesapları 
bırakmalıdır� 

da reddedildiğini sözlerine eklerr,iştir. 
Nihat Sargın, TSıp Genel Başkanı'nın basın toplan

tısındaki sözlerinde ortaya çıkan, birleşmeyi sonu belir· 
siz bir halkaya doğru genişletmek eğiliminin, TSıP'in 
daha önceki yazışmalar sırasında reddeder göründüğü 
bazı ilişkilerin ve buna dayanak olan anlayışın yeni bir 
ifadesi olduğunu söyleyeıek, 'bunun bilimsel sosyalist 
olmayanlarla da sosyalist birlik yapılabileceği gibi daha 
TSıp kurulurken kendini gösteren, daha sonra 'Sosya
list Büro 'nun kurulmasına önayak olmalarıyla somut 
bir gerçeklik kazanan, bilimsel sosyalizm ilkelerine ters 
bu anlayış ve tutuma TSıp yöneticilerinin yeniden dö
nüşünün kanıtı olduğunu belirtmiştir. 

Konuya ilişkin olarak TSıP'in tarihçesini özede· 
yen Nihat Sargın, sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Ger
çekten TSıp, 5 yıllık tarihinde ilginç aşamalar geçir
miştir. Türkiye I şçi Partisi yöneticisi bilimsel sosyalist
lerin af yasasından yararlanarak hapisten çıkmaları bir 
an meselesi iken alelacele kurulan TSıp, bir yandan gü
nün modası olduğu ve ağırlıklı bir etkinliği olduğu var
sayılarak Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın görüşlerini içeren 
bir programla ortaya çıkarken, diğer yandan da değişik 
görüşteki hiziplerin parti içinde yer alabileceğini savun
makta ve bir hizipler partisi olarak politik arenada yer 
almak istemekteydi. üstüste çakışan bu olumsuz koşul
ların doğal sonucu olarak TSıp, adındaki sosyalist keli· 
mesine karşın, dünya sosyalist hareketinde görülmemiş 
bir örneği oluşturarak daha ilk kongresinde Parti Prog. 
ramı'nı bilimsel sosyalizm dıŞı, hatta karŞıt bulup red
detmek durumunda kalmıştır. Aynı biçimde, kısa öm
ründe TSıp, hemen her seferinde üyelerinin yarısına 
kadar varacak ağırlıklı kesimin parti dışına düşmeleri
ne ve savrulmalarına neden olacak dört büyük bölünme 
geçirmiştir. Bilimsel sosyalizmle uzaktan yakından ilgi
si olmayan kuruluşlarla dahi 'sosyalist büro 'da biraraya 
gelmekten çekinmeyen TSıp, son zamanlarda bir örgüt 
olarak bilim dışı bu anlayış ve tutumlardan sıyrılmakta 
olduğu izlenimini verdiği içindir ki, Türkiye Işçi Parti
si, bunun asgari' olumlu bir zemin oluşturduğu düşün
cesiyle ve belli riskleri de göze alarak birleşme çağrısın
da bulunmuş ve görüşmelerin sürdürülmesinin ısrarlı ta-
kipçisi olmuştur". . 

. 

Daha sonra birleşme konusuna ilkesel yaklaşımın 
ne olabileceği konusunda bilimsel sosyalizmin verilerini 
kısaca hatırlatan Genel Sekreter Sargın, sözlerine de
vamla: "Gerçekten hiziplerin oluşturduğu ve daha ba
şından içinde kaçınılmaz ayrılık tohumlarını taşıyan 
bir kuruluş hiçbir zaman işçi sınıfının bilimsel sosyalist 
partisi niteliğine erişemeyeceği gibi, işçi sınıfının bilim
sel sosyalist partisi içinde de hiziplere yer yoktur. çün· 
kü verili nesnel koşullar içinde somut durumun somut 
analiziyle ortaya çıkarılacak ancak bir tek doğru çizgi 
söz konusudur. Soyut 'birleşme' iddiası altında birden 
çok doğru çizgi olduğu varsayımına indirgenecek bir 
anlayışın ve tutumun bilim dlŞllığl bir yana, bu eklek
tik yapının, birleşmeye değil, giderek daha büyük bö
IUnmelere yol açması kaçınılmazdır" demiştir. 

TIp Genel Sekreteri konuşmasını sürdürerek, "bu 
bilimsel ilkelerin ışığında konu irdelendiğinde, bugün 
görünenin, Kaçmaz'ın şahsında TSıp yöneticilerinin 
yeniden, gerçek birleşmeyi değil, ayrılıkları kabul ve 
onu doğallaştıran ve meşrulaştıran eski anlayış ve tu· 
tumlarına, bu bilim dışı, işçi sınıfımızın bilimsel sos
yalist hareketinin gereklerine ters anlayış ve tutuma bir 
seçim manevrası hesabıyla yeniden dört elle sarılmaları" 
olduğunu kaydetmiştir. 

. 
''TSıp Genel Başkanının son basın toplantısında 

ileri sürdüğü görüş ve tahriflerle Merkez Yürütme Kuru· 
lu'nun dün Partimize gönderdiği mektubun ortaya 
koyduğu eğilim, işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareke· 
tinde büyük önem ve ağırlık taşıyan ve o önem ve ağır
lıkla ele alınması gereken 'birlik' sorununun, TSıp tara· 
fından kısa süre önce yapılan açık oturum ve dağıtılan 
anket formlarının da gösterdiği üzere bilimsel sosya
listlerin dışına taşırılarak tartışılmak istenmesi ve bu 
alandan kendi görüşlerine destek sağlanmaya çalışıl. 
ması ... gibi TSıp yöneticilerinin ortaya koyduğu son 
tavır ve davranışlar, birleşme görüşmelerinin TSıp 

Sarıı" 24 Haziran günü bir ba61n toplantış, düzenledi. 

tarafından kesilmesiyle başlayan kuşkularımııı daha 
yoğunlaştırmaktadır" demiştir. 

Bununla beraber, birlik konusunun görüşmelerde 
öngörülen planda çözümlenmesi bakımından henüz ke
sin bir nokta koymadıklarını kaydeden TIp Genel Sek
reteri, "eğer ileri sürülenler bir seçim manevrası değilse, 
gerçekten ve içtenlikle birleşme savunuluyorsa, işçi sı· 
nıfımızın bilimsel sosyalist hareketinin ivedi gereklerine 
uygun olarak daha büyük ve güçlü tek bir parti halinde 
seçime katılınması gerçekten ve içtenlikle isteniyorsa, 
bunun olanağı vardır'} diyerek sözlerini şöyle sürdür
müştür: ''Bunun için, hatta 22 Temmuz'a kadar bekle
meye bile gerek yoktı,ır. Işaret edildiği üzere, daha önce 
açık veya zımni olarak her iki tarafça da kabul edilen 
ve Merkez Yönetim Kurulumuzun TSıp Genel Yönetim 
Kurulu 'na gönderdiği son mektupta da yinelenen esas
lar çerçevesinde, 20 gün içinde her iki partinin büyük 
kongrelerinin ardarda toplanarak birleşmenin hukuksal 
formalitelerin tamamlanması ve tek parti olarak seçime 
katılınması olanak içindedir. Yapılacak iş bunu gerçek· 
leştirmektir. TIp bunun için kongresini toplamaya ha
zırdır." 

Genel Sekreter Nihat Sargın sözlerine devamla, 
"TSıP'in Kongreden sonra en üst organı olan Genel Yö
netim Kurulu üyelerinin, birleşme konusuna bilimsel 
ve içtenlikli yaklaşımın gereklerini yerine getireceğine 
ve bugün artık kamuoyuna malolmuş tartışmada duru
mu değerlendirme olanağını bulacak TSıp üyelerinin de 
yöneticilerinin tutumlarını -:tüzeitme ve onları dolru 
yolda yönlendirme için elden gelen cabayı gösterecek· 
lerine in.nmak isteriz" demiştir. 

TIp Genel Sekreteri Sargın sözlerini şöyle tamam
lamıştır: "Ancak kuşkularımız kesinlik kazanırsa, TSıp 
yöneticilerinin içtenliksiz davranışları ve konuya küçük 
hesaplar ve seçim manevrası olarak yaklaştıkları kamu
oyu önünde tescil edilmiş olacaktır. Bu durumda kısır 
polemiklerle tartışmayı sürdürmekte yarar görmeyız. 
Birlik sorunu ise bu planda veya başka planda mutlaka 
çözüme kavuşacak ve bugünkü durum mutlaka aşıla· 
caktır. Bugün olumsuz gibi görünen durum dahi, işçi sı· 
nıfının bilimsel sosyalist hareketine, bu içtenliksiz dav· 
ranışiarın ve küçük hesapların bilimsel sosyalist kamu
oyunda sergilenmesi ve herkesin yerli yerıne daha açık 
olarak oturtulmasıyla olumlu bir katkı sağlamaktadır. 
Türkiye işçi sınıfı bilimsel sosyalist hareketinin, bu kat
kının da kazanımıyla, asli görevi olan işçi sınıfını ve 
mUttefiklerini, sermaye sınıfına karşı, bilimsel sosya
lizm Ilkeleri çerçevesinde birleştirip örgütleyerek ör
gütlü mücadeleye sokma görevini daha büyük bır gIlç ve 
ivme Ile yürüteceğini de belirtmek isteriz." 
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Başladığı yere dönen birlik TSıp: 
anlayışı 

Geçti�imiz hafta bir basın toplantısı 
yapan TSıP Genel Başkanı Ahmet Kaç· 
maz, 1Urkiye Işçi Partisi' nın "birleşme" 
önerisine verdl�i yanıtta, "TIP ve TSıP 
dışındaki s06yaUstlerl de kucaklayabile
cek ve onlann da her kademe de katkısı· 
m sa�layabilecek bir anlaYışla", "Birle
şik S06yalist Parti" adında yepyeni bir 
parti kurulmasım ve bunun için "birleş· 
me kongresi" toplanmasım önerdi ve 
amacını şöyle açıkladı: "Hepimizin öz· 
leml olan tek, büyük ve güçlü bir Birle
şik Parti'yi yaratmak, tüm s06yalistlerln 
bu çatı altında ve sa�lam, bilimsel ör· 
gütsel zeminde birleşmelerini sa�lamak" 

"Birleşme Kongresl"nin toplanm .. � 
"tüm s06yaliıtleri kapsayacak bir acgüt
lenmeye gidilmesi" ııibi öneri ve iddia
lar, 1961 sonmsı dönemi biraz bilenler 
için hiç de yeni ve şimdiye dek bil Inme
dik öneri ve iddialar Qeilildir. Bu konu 
ııeçmlşte Milli Demokmtik Devrim 
(MDD) stratejisinin mucltleri ve aym pa
welde yer alan Dr. Hikmet Kıvdcırnlı 
tarafından defalarca dile ııetirilmlş ve 
hatta bu konuda çeşitli toplantılar ya
pdmı, ve Türkiye i ,çi Partisi böylesi bir 
"bırllile" kar.. çıkmakla su Çlarırnış tır. 
Şimdi ne MDD stratejisini savunanlar 
ortadadır, ne de Dr. Kıvılcımlı lIörüşleri
nl tek doi!ru yol olarak görenler vardır. 
Tümü daRılıp gitmiş, ya da tarmsel gö
revlerini bltlnnl,lerln ataleti ile bir ke· 
nara ııkışmış kalmışlardır. 

TSıP yöneticilerinin "birlik" çai!n· 
lan da yenı ·dei!ildir. O kadar ki, TSıp 
daha kurulmadan şimdiki yöneticileri 
"birlik" çaRnJan yapmaya başlamış ve 
"birlik ancak parti içinde sa�lanır" di· 
yerek TSIP'I kurmuşlardır. TSİP yö
neticileri o kadar çok "birlik"ten yana· 
dırlar ki, bilimsel s06YaUstlerln 1 2  Mart 
zlndan1anndan çıkmalanna bir aydan 
az bir süre kala partilerini kurmakta te
reddüt etmemişlerdir. TSıp yöneticileri 
"birllk" sözünü ai!ızlanndan düşürme· 
mekle birlikte, blrll�ln anlamım çarpı· 
tarak blrllRin oluşması bir yana, kendı 
kadrolannın bile önemli bir klSlnımn 
böylesine çarpık bir "birlik" anlaY141 so
nucunda li kide olmasının kapılan m aç
mıslardır. 

TSıP yöneticileri daha kuruldukları 
&ünden başlayarak son derece büyük 
iddialarla ortaya Çıkmışlar ve bu iddi· 
alannı işçi sınıfının politik mücadele 
tarihini inkara kadar vardırmışlardır: 
"Işçi sınıfımn örgütlenmesi, gerçek 
liderlerin yetişmesi süreci, Işçi sınıfı 
s06Yallzml prensipleri anlamında ol· 
dıkça yenıdir." (ILKE, Sayı 1 8, Sa. 
20) diyerek, her şeyin kendUerl Ile 
ba,ladı�mı bile söylemekten geri dur· 
mamışlardır. 

Geçml,ln mücadele mirası tle do
nanmamış bır anlayış, kaçındmaz 
olarak bUbnıel s06yaUzm d14lna düş· 
meye mahkumdur. Nitekim TSıp yö
n.ıiml bu tutumunu ı. Büyük Kong· 
resinde lıörünüŞte eleştirerek, 1950' 
lerde kuruldueundan kısa bir süre son· 
ra, "dini ılyasete alet etmek" gerekçe
.Iyle kapatılmış olan Kıvdcımlı'nm "Va· 
tan Partiıi" proııramını esas alan prog· 
ramlımnı "marksizm d14l" diyerek Inkar 
etmıştır. 

BUlmael s06yallzm adına büyük Iddia· 
larla yola çıkan ve bır müddet sonra 
pr08lllmlımm "marksizm dı,ı" ilan eden 
TSıP yöneticilerinin bu davranışları, U· 
keler üzerındekı ıdeolojık blrliltl önem· 
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semeyen yanlış anlayışlanndan kaynak· 
lanıyordu. Yayınladıkları kuruluş dekle· 
rasyonunda partilerini aynen şöyle ta
rumlıyorlardı: "Strateji ve taktik anla,· 
mazlıkları şu anda olabıir. Amaunutuı· 
mamalıdır ki. strateji ve taktikler ancak 
bir siyasi örııüt içinde oluşturulup tayin 
edilebilir... işçi sınıfı s06yalistlerinln 
strateji ve taktik tartışmalann� aynı par· 
ti çatısı (altında) yapmalannı zorunlu 
kılmaktadır" (a.d. sa.B) 

TSıP bu anlayışla kuruldu. TSıp yö
neticilerine göre, 1Urkiye'nln toplumsal 
ve ekonomik yapısını kapitalist ya da 
yan·feodal görenlerle, "finans oligarşl· 
si"nin eııemenllltini ya da "tefeci·bezir
Ilanlann" egemen sımf oldu�unu iddia 
edenler vb. tümü aynı " çatı" altıııda bır· 
le,ebilirlerdi. TSıP yöneticileri kımlerle 
birlikte o/ınayacaklanm da "işçi sınıfı 
s06Yallzmlnin reddettıei çizııiler" diye
rek ,öyle tanımlıyorlardı: "burjuva S06· 
yaUzminin baş temsnclsi" Aybar ve ta· 
raftartan, "günümüzde başlıca "misyon. 
lan' provokasyon yapmak olan" Maocu
lan, "tedhiş yoluyla soyut bir devrhn I· 
çlh' ılidinen" ııo,istleri ve "bürokmtik 
atılımlarla 'devrım' sorununu çözmeyi 
amaçlayan" M. Belli ve arkadaşlan ile 
" CHP kuyrukçulu� yapan" o zaman
ki kimi sendika yöneticisi ve taraftarlan 
ile beraber olunamaz, dIyorlardL 

TSİp yöneticilerinin "dışarda bırak· 
tıklan"na en kaba biçimiyle diyecek bir
şey yoktu. Ne var kı, parti s06Yallzm dı· 
şı kesimlerin khnilerlni ııyınp, geri ka· 
lanlula kuluıamazdı. Parti "s06Yalizm 
ıçı" olarak görülen gruplann koalisyonu 
olarak dei!U, bnlmsel s06yalist kadrola
nn bilimsel s06Yallst nkeler etrafında 
birleşmesiyle, tek bir vücut haline ııel
mesiyle kurulabilirdi 

Bilimsel s06Yalimı ' ükelerine karşı 
" birlik" anlaY14lan nedeniyle, TSıp yö
neticileri kendilerini hariç tuttuklan 
"s06yallzm dışı" bu akımlara kar,ı da 
tutarlı olamamışlardır. Saplan Ideoloji· 
leri kendi kendileriyle bile tutarlı olma· 
lannı önlemiştir. Nltekhn "s06yallzm dı· 
şı" dedikleri ile kısa bir süre sonra "Sos· 
yallst Büro" çatısı altında bir araya gel· 
diler. Bu Büro'ya Birlik Partisi' ni bile 
çaeırmaktan geri durınaddar. Çünkü bu 
kez de hesapları blrll�i oluşturmak de
�ll, Birlik Partisi' nın listelerinden seçime 
katılmaktı. Birlik Partisi seçimlere yal
nız başına katılaca�ını açıklayınca da 
"S06yallst Büro" " işlev"slz kaldı ve son· 
ra daj!ddı. 

1Urklye Işçi Partisi, bu tür bır girişi· 
me "her ne pahasına birlik de�il" diye
rek karşı çıktı. Kısa bir süre önce ''jol· 
maz" dediklerini olur yapmaya ui!raşan 
TSıP yöneticilerinin görünüşte bu çell,· 
kUl tutum lan nı kavramak olanaklı deltU· 
dır. Bır parti yönetiminin çok kısa ara
lıklarla bu türlü biribiri ııe karşıt karar· 
lar alabUmesi, bir süre önce "burjuva 
s06yallstl" olarak niteledıkleri ile bır 
süre sonra bır "Sosyallst Büro" da bır 
araya gelmeye çalışabilmesı, ancak hiç· 
bır bllimsel sosyalist ilkeye dayanma
yan, bUimsel sosyallzm llkelerlnl kendı 
makyavellst tutumlannı örtrnek ıçın ya. 
ratılacak "ııerekçe"ıerin bulunup çıka
rılmasının aracı olarak gören bır anlayı· 
şa sahıp obnasıyla açıklanabilir. Bu gl. 
rı,bnlerde saklı olan amaç, yanı fayda· 
cılık ve dar grup çıkarlannın Ilkelerin 
önüne geclrUmesl, ı .  Büyük Kongrele
rine sunduklan raporlannda da dUe ge
UrUmiştir. TSıP yöneticileri kendUerlnl 
,öyle savunmaya kalkışmı,lardır: "Ku· 
rulu' öncesinde birlik meselesi öylesine 
bır önemle ve altırlıkla vurgulanmı,tır 

Kitlelerin özlem .... talepleri üzerine (oytloc. Mmp yapdomaz. 

kL.. sonuçta partinin tek bir grubun par. 
tisl olarak kurulması önemli bir hayal 
kınklıi!ı ve şaşkınlık yaratmış br ... Par
tinin kuruluşunu oportünizm ve kurucu
lanm kariyerist olarak gösteıınek is· 
teyenlerln eline hatın saydır malzeme 
sal!lanmıştır" . 

TSıP saflannda ortaya çıkan "şaşkın
lık ve �yal bnklıi!l" birlik sorununun 
"önemle ve a!!ırlıkla" vurgulanmasından 
kaynaklanmıyor, TSİP yöneticilerinin 

birlik sorununa taydacı ve Ukeslz yak
laşunlan nedeniyle ortaya çıkıyordu. 
Ei!er birlik, gruplann ilkesiz ve ıdeolojık 
temele dayanmayan bir koalisyonu ola· 
rak görülıneseydi ve faydacı yakla,ımlar
la yola çıkdmamış olsayd� nasd olurdu 
da bu sonıilun tazlaca vurgulanınış ol
ması ",a,kınlık" ve ' l1ııyal kınklıi!l" ya
ratabillrdi? TSıp yöneticileri bu konu
daki bilimsel s06yalist ilkeleri bır kenara 
bırakarak saflarına kendı faydacı yakla
şunlannı empoze etmişlerdi ve " .. ,kın· 
lık" başkaca bir nedenden ötürü ortaya 
çıkmıyordu. 

Dahası var. Ozeleştirilerlne devam 
ediyorlar ve şunlan söylüyorlardı: "Ça· 
lışmalarımız ve ön temaslarırnız sonu· 
cunda tek başımıza yola çıkmak zorun
da kaldı!!ımızı görmüştük. Ama ideolo· 
jik birlik olmadan da birlii!in halil daha 
saelanabilece!!i kanaatirnizi muhafaza 
ediyorduk" . 

Ancak TSİP yöneticileri yalmzca bu 
geri düzeydeki "kanaat"lerini korumu· 
yorlardı. Bir de, Türkiye Işçi Partısı'ne 
karşı önyargılar yerleştirip, Türkiye Işçi 
Partisi'nı "birli!!e karşı çıkıyor" diye 
suçlamaktan da geri kalmıyorlardı. Ote 
yandan "burjuvazinin koydu!!u kurucu 
nlteli!!ine sahip kimselerin esas kadro 
içinde tümüyle temin edilememes! sonu
cu - özeUikle yaş tutmuyordu·" diyerek 
30 yaşın üzerinde 15 kurucu bulamayan 
bir "grup")a , ama "birlik" sözünü a!!ız
lanndan düşürmeden ve her fırsatta "bir· 
li!!e karşı" diye suçladıkları Türklye Işçi 
Partısı yönetlcllerlnln 12 Mart zindanla· 
nndan çıkmasına bir aydan az bır süre 
kala, yangından mal kaçırırcasına parti 
kurmaya kalkıyorlardı. 

Kendilerini şöyle tanıtıyorlardı: "Ba. 
zı arkadaşlara geçici yol arkadaşlan ola· 
rak bakmamız, ancak bu meseleyi onlar· 
la açık açık görüşmeden, bellrll bır süre 
için kendilerinden, onlann sosyalist ha· 
reket Içindeki etklnUklerinden yararlan· 
mak Isteyen tutumumuzdur ... 'Yüksek 
menCaat' şemsiyesi altına sıltınıp oldu 
bittiye adam kullanmaktır." Do�usu 

günah çıkanrken açıkça itiraf etöklerl 
bu anlayıştan bile TSİP yöneticilerinin 
makyavellzmlni anlatmaya yebnektedlr. 

Ama onlar gene devam ediyorlar: 
"O dönemdeki ilkesiz dlyebileceClmlz 
tutumun . yahutta temel illı. (oytloc.· 
ı.kh· (altım çizen kendileri) denebilir o 
dönem için • bize biç te ten gelmeyen 
tezahürlerıdır." (Birinci Kongre Genel 
Yönetim Kurulu Raporu s. 27, 28, 29). 
Evet böyle bir grup olarak parti kurmu,
lar ve böyle çalışmışlar. En yakın çalıt
ma arkadaşlanna güvenmeden, kişilerin 
birbirine ve hatta sonuçta sosyalizme 
olan güvenlerini sarsıuak, kimilerini 
"kullanarak" ve burjuvazinin "solun 
bölünmüşl�ü" saldınIannı kendilerine 
"şemsiye" yaparak. 

Birlik anlayışını Çarpıtmalan sonu· 
cunda 'tSİP yöneticileri, partiyi kurduk
lan günden bu yana geçen beş yıl içinde 
Parti1erlnde dört kere bölünme yarat
mışlar, ya da dört ayrı tasfiyeye gitmiş
lerdir. Bunlar mevzü bölünme, ya da ta&
fiye sınınnı aşan ve örgütün tümünü kap
sayan çapta olaylardır. nk başta, kay· 
naklandıklan küçük burjuva reformlst 
ideolojinin sahibi Dr. Kıvılcınılı 'mn gö
rüşünü parti içinde başka gruplar atır 
bastı!!ı oranda terk ettiler ve giderek bu 
görüşün israrlı savunuculan TSİP'ten ay· 
rıldılar. Bir kısmı "sosyal faşist" 
(a.d. s.19) diye tanımlanan Vatan Par· 
tlsi'ne katıldılar. 

Yöneticiler bu sıralarda hlllll Dr. Kı· 
vılcımlı'nın görüşlerini esas alan prog· 
ramlarını savunuyorlardı (1975). 

Giderek bu gbrüşten uzaklaşmaya 
başladılar. Ancak "sosyalizm Içi" diye 
tanımladıklan çeşıtlı gruplarla da tartı,
malar yenı boyutlar kazanmaya ba,la· 
nuştı. Nitekim bu tartışmalar sonucu, 
önemlı bir grup partili ve dahası o za
man kontroUerl altındaki gençıık ÖfiÜtü 
olan Genç Sosyalistler Bırlltı (GSB) 
TSİP'ten koparak çeşitll gruplara sav
ruluyordu. 

Bu Ikl tasfiye, ya da bölünme sonu
cunda 1414 üyelerlnln B02'slnl yanl 
% 56.7'slni kaybediyorlardı. Kısaca par
tinin kuruluşu üzerinden ıkı yıl geçme
den yandan çoltu yönetime karşı çıkı· 
yor ve yönetim tarafından da tastıye 
ediliyordu. TSIP'ln kuruluşu üzerinden 
daha ıkı yıl geçmeden bu kadar ııenlş 
çaplı bir bölünmeye ultraması, "soıya· 
ıızm ıçı" çlzgllerln bır araya &eldıltı ve 



Ideolojik ve politik karmaşanın hakim 
oldueu bir parti olmasınm doeal bir so· 
nucu Idi. 

Ancak TSıp'teki bölünmeler henüz 
bitmemişti. Birinci Büyük Kongre' de 
parti ideologu olarak tanınmış ve parti. 
yi güçlendirmede en önemli katkılan 
olan bazı merkez yöneticileri başta ol· 
mak üzere yeni bir bölünmenin daha or· 
taya çıktıeı görüldü. Bir hafta süren ve 
yeni bir program m kabul edildiei bu 
kongrede görüş aynlıkları iyice su üstü· 
ne çıkıyor ve TSıP'ten adı geçen grup 
aynlıyor çol!u UDC slogancılarına katı· 
lıyordu. 

Bölünmeler bu kadarla da bitmedi. 
TSıp'in ilk Kongresi 'nde yeni bir 

prograrrun kabul edilmesi üzerine tartış· 
malar yeni yeı.i boyutlar kazanıyordu. 
Bu kez birçok örgüt ve merkez'in görüş· 
lerini aktaran yaym organı olan KİTLE 
ve gene Parti yanlısı gençlik örgütü Sos· 
yalist Gençlik Birlil!i (SGB), Parti çizgi· 
sini terk ediyordu. Hem de TSıp Mer· 
kez yöneticilerini "ilerlemek", "birliee 
karŞı olmak" ve "tasfiyecilik" e suçlaya· 
rak. 

Böylelikle TSıP yöneticileri kurduk· 
lan parti ile, deeil tümüyle sosyalist ha· ' 
reketin birlieini saelamak, kendi birlik· 
lerini bile saj!layamadıklannı gösteriyor· 
!ardı. Dahası "birliee' karşı olmak" ve 
"tasfiyecilik" yapınakla suçlanarak. 
Çok deeil: üç yı\lık bir süre içinde geçen 
olayların kısa bir dökümü idi bu. 

TSıP kurulduj!u giinden bu yana yüz. 
lerce kişiyi üye yaptı. Ancak, örgütsel 
boşluj!un, burjuvazinin ideolojik ve poli· 
tik saldınlarının ve doj!ru bilimsel sosya· 

. list ilkelere dayanmayan makyavelist an· 
layışların ve uygulamalann sonucu ger· 
çekten de sınıf mücadelesi içinde yer al· 
maya niyetli ve aday olan bir çok kişi 
kısa aralıklarla Parti 'den uzaklaştı. TSıP 
yöneticilerinin bilimsel sosyalist ilkelere 
aykın olan .ve zigzaglar çizen politik ve 
ideolojik tutumlan sonucunda parti bi· 
linçleri çarpıtılarak , hatta bir kesimi 
sol')'alizm dıŞı konumlara itHerek, ya da 
�qitli sapkın uçlara itelerek. TSIP'in 
beş yı\lık yaşamı içinde örgütlenebildiei 
tüm alanlarda parti bilinci, partili müca· 
dele billnci uzun mücadeleler gerektire· 
cek kadar çarpıtıldı, körletildi ya da yok 
edildi. Bugiin TSıP üyeleri içinde kurul· 
duj!u günden bu yana ısrarla mücadele 
eden üyeler olarak kalanlann yanıma, 
en az bir o kadar da savnılup gidenler ol· 
muştur. Ne var ki TSıP yöneticileri, aıV 
arda sıraladık\an "özeleştiri" erle . ba· 
şından beri yerlerini korumuşlardır. 

TSıP'in kuruluşundan bu yana geçir· 
diei süreç ile, başlangıçta bilimsel sosya· 
lizm adına, işçi sınıfının bilimsel sosya· 
list partisini yaratma adma yola çıkıldığı 
hatırlanırsa, ortaya çıkan olumsuzluklar 
tablosunun büyüklüeü anlaşılır. Bilimsel 
sosyalizm adına yola çıkılmış, ancak "ii· 
kesizlik" yoluna girilmiştir. Bilimsel sos
yalizmin yaşamsal öneme sahip olan 
ilkelerine, giderek farkına vanlacak, dur· 
madan yanlış yapmanın ve bir başka 
yanlışa sürüklenmenin özürü haline geti· 
rilen günah çıkarmalarla öerenilecek ka· 
dar sıradanmışcasma bakıldıeı ortaya 
çıkmıştır. Günah çıkarmaya dönüşen 
her "özeleştiri", her tasfiye, ilkesizliein 
her belirtisi, gene bilimsel sosyalizm adı· 
na yola çıkıldıeı hatırlanırsa, bilimsel 
sosyalist parti imajını kitlelerin gözünde 
aşındıran bir sonucu da birlikte getir· 
miştir. Türkiye Işçi Partisi'ne karşı sub· 
jektif ön yargılar bilimsel sosyalizme yö· 
nelen kadrolara empoze edilmiş, anti· 
TIP önyargılar körüklenmiştir. 

Tüm bu olumsuzluklara karşm, ülke· 
nin somut koşullarını deeerlendiren, 
ve ortaya çıkartılan olumsuzluklann da 
üstesinden gelmek için işçi smıfınm po· 
litlk birliei yolunda kararlılıkla mücade· 
le eden Türkiye Işçi Partisi, TSıP'in ge· 
çlrdıei sürecin olumlu yanını c!ikkate alı· 

yor ve şunları belirterek TSıP'e birleşme 
çaj!nsmda bulunuyordu: "YürütWen bir. 
leşme görüşmelerinin başında da belirt· 
tij!imiz gibi, Partimiz Türkiye Işçi Parti. 
si'nin başlattıllı birleşme yolundaki bu 
girişimler, TSıP'in yaşadı gı sürecin de· 
llerlendinnesine dayanmaktaydı. TSıP'in 
kuruluşundan hemen sonra başlayan ve 
devam eden Partiniz içinde yeralan 
gelişmelerin, bunun sonucu varılan nok· 
tanın, birleşme görüşmelerine başlana· 
bilmesi ve bunun olumlu sonuca ulaştı· 
nlabilmesi için asgari bir zemin olarak 
görüldüj!ünü yineleme k isteriz." 

Ne var ki, TSıP yöneticilerinin bu Sü' 
re içinde gelişen olumlulukları bir Çırpı· 
da silip atacak derecede olan ve ancak 
başlangıçtaki görüşlerine uygun olabile
cek bir tutum ve eylem içine girdikleri 
göriilmektedir. Bildikleri, duyduklan, 
kimileri bilimsel sosyalist bile olmayan 
kişilere birer anket fonnu göndererek, 
"birliein saelanması konusundaku dü
şüncelerini almak" adına yeni�en kendi· 
lerinin " birlik"çi ve Türkiye Işçi Partisi' 
nin birliee karşı oldueu şeklindeki boş 
önyargılan anlamsız v,e son derece yan· 
lış bır biçimde körüldernekte olduklan 
ııöriimektedir. Böyle bir tutumun birli· 
ili oluşturmadaki anlamsızlıeı gözönün· 
de tutUıurs&, birliei oluşturmayı deeil, 
seçimlerin yaklaştıilı şu (IÜlıIerde kendi· 
leri adına "sempati" toplamayı amaçla· 
dıkian ortaya çılımaktadır. 

öte yandan, Ankarı'da TSIP'in 5. 
kuruluş yıldönümü kutlamak için yapı· 
lantoplantıdabilirnsel sosyalist ör(IÜtlen· 
me ve politik birllk konusunda kendi· 
lerine en son söz düşecek ya da hiç düş' 
meyecek 'kimileriyle açık oturumlar dü· 
zerı1iyor ve kendilerinin "birlikçi", Tür· 
kiye Iş çi Partisi' nin ise birli ee karşı ol· 
dul!unu yeniden kanıtlarna heves ve ça· 
ba\anna giriyorlardL TSıp yöneticileri· 
nin bu tür .çaba\an bunca olaydan, "öz· 
elqtiri" den, kendı içlerinde karşılıklı 
suçlama ve inkarlardan sonra yeniden 
başlangıçtaki yerlere dönme hevesi 
içinde olınalanyla açıklanabilir. Bunca 
özeleştiriden sonra TSıP Genel Başkanı 
Ahmet Kaçmaz şunlan söyleyebilmek· 
tedir: "Kuruluşumuzdan bu yana &eçen 
5 yıl boyunca sal!lam ideolojlrniz, doj!ru 
politikanıız ve bWmsel ör(liitlenmemiz, 
pek çok zorlu sınavdan başan ile çılıma· 
mızı ve bu(IÜnkü ııelişkinllk seviyesine 
ulaşmamlZı saj!lamı,tır" (BIRLIK Derei· 
si, sayı 1 7) 

Şımdı de TSıP yöneticileri, "TIP ve 
TSIP'ten bqkı tüm sosyalistlerin katıla· 
cal!t yeni bir Bir1qik Parti'den sözedi· 
yodar. Yani bır kez daha "sosyalizm 
içi" çizililerin bir araya ııetirnmeainden .. 

Dünyanın tıanıi ülkesinde tüm taraf· 
ların uzlaşaca!!ı ortalama bir "ideoloji" 
Üzerinde anlaşarak parti kurulmuştur? 
Işçi sınıfırun bir tane bilimsel sosyalist 
ideolojisi vardır. Bu ideoloji kendini sos· 
yalist sayanların bır araya gelmesiyle 
saptanamaz. TSıP yöneticilerinin bu· 
(iün söyledikleri sözler, "kesin bir Ideo· 
lojik birlik gereklidir" biçimindeki "öz· 
eleştlri"lerinden sonra, yeni bir "öz· 
eleştiri"yi göze almadıkları taktirde söy· 
lenecek sözler deeUdir. Bu sözler, işçi ve 
emekçi kitlelerin özlemlerini bir kalem· 
de silip atmak ve buniarı yok saymakbr. 
Bu sözler, bir kez daha birlik adına birlı· 
ein anlamıru çarpıtmaktan başka hiçbir 
sonuç venneyecek; bilimsel sosyailst bir· 
lik ve örgütlenme konusunda kendUerine 
en son söz düşecek olanları "hakem" 
kılma biçimindeki anlamsız girişimleri 
Izleyen, en az bu girişimler kadar anlam· 
sız sözler olmanm ötesine gidemeyecek. 
tır. 

Ne var ki birlik sorunu da çözümsüz 
bırakılmayacakbr. Thrkiye Işçi Partısı 
Genel Sekreteri Nihat Sargın'm belirttiRi 
gibi, . .  birlik sorunu ise bu planda veya 
başka planda mutlaka çözüme kavuşa· 
cak ve bu(IÜnkü durum mutlaka aşılacak· 
tır" 

• • •  

Ahlak ! . .  
Dersine de�i1, temrinine bakalım ...  
Adam partisinden istifa edip, düne 

kadar sövdüRü partiye giriyor, bu kez 
eski partisine sövmeye başlıyor. "Bır 
daha oraya dönmek mi, allah göster· 
mesin" diyor. Ve ekliyor: 

". Beni satın almaea Türkiye'nin 
bütçesi yetmez ... . .  

Adam sabah bakanlık makamına gi· 
diyor, öRleyin istifa edip, o sabaha ka· 
dar karşısında olduj!u cephe satıarına 
geçiyor. Sabah üyesi oidueu hükümete 
sövüyor akşam yeme�inde. 

Adam istifa ediyor partisinden ve 
diyor ki "Karanm kişisel deeil, ulusal· 
dır ... " 

. Türkiye 'nin yıllarca önemli sandaı· 
yelerini ısıtınış bir siyaset müteahhiti 
partisinden aynlmasın diye arkadaşına 
kartvizit yolluyor: 

". Aynıma, 19S1 seçimleri bana 
ait ..... 

Adam satıarına katılan siyaset bedi
yesini kamuoyuna tanıtırken "Arkada· 
şımız kıymetli bir devlet adaınıdu, me· 
saisinden yararlanacaillZ" diyor ... 

Ve adam "Galiba ben öbür partiye 
geçecek gibiyim" diyor, borsa yükseltı· 
yor. 

Mersin kaynaklı şu haberi okuyalun: 
"Mersirı1i zengin iş adarrılarırun Ece· 

vit hükümetinin bir an önce düşürülme· 
si için hiçbir fedakarlıktan çekinmeye
ceklerini ve üzerlerine düşen her görevi 
yapmal!a hazır olduklarnu, Ankara'da· 
ki ilgililere bildirdikleri öl!renilmiştir. 

Mersin 'Ii bazı iş adamlarnun bu 
amaçla keseninal!zıru sonuna kadar aç
tık\an ve çok gizli bir şekilde yürüttük· 
leri kampanyadı kullarulmak üzere ilk 
al!ızda 50 milyon lira dolaymda para 
topladıklan bildirilmektedir. 

Bu konuda ILZUL haberlere göre, 
toplanan paranın 20 milyonluk bölü
ıDinün bir kurye lle Ankara'ya gönde· 
rilmesinden sonra ikinci bir kuryenin 
de özel bir araçla 30 milyon lira ile 
Mersin'den yola çıktıl!ı ifade edilmek· 
tedir." Türkiye'de böyle bir hıber için 
şehirlerarası telefon kuJ1arulabUiyorsa. 
bu bile yeterlidir görünen manzara 
için. 

Konya 'lı sarranann işi tatil ettlkle· 
rini, aralanoda para topladıklanıfı duy· 
dunuz mu? Konya sananan herhalde 
bu parayı Ankara 'daki politik temsilci· 
lerinin oeullarının sünnet hediyesi için 
toplamamışlar. "Alın bu parayı, hükü· 
metl düşürmek için harcayın" demiş· 
ler ... 

Devlet dairelerinde, iş atölyelerin· 
de, dolmuşta, kuyrukta bunlar konu· 
şuluyorsa artık, bilin kl, baeırsailıyla 
beyni yer del!iştiren . burjuva siyaseti· 
nin kan dolaşımı, pardon, kanailzas· 
yon boruları biraz patlamıştır. 

Bu manzaraya bakıp, "eCendim 
bunlar ahlak dersi okumadılar, biliyor· 
sunuz Ahilik Dersi 1974 'den beri okul· 
larda okutuluyor" diyebilir misiniz? 

"Kişisel de�1I ulusal" bır söz söyle· 
rnek Istiyorum: 

". Ahlak dersi okumanuş kimselere 
ahUiksız diyemeyiz ..... 

Ama ahlakın bır sınıfı vardır. Ser· 
mayenln ahldkı, eme!!ln alııakı. Tüke· 

tim ahliıkı, üretim ahlakı. Burjuva ah· 
lakı, proleter ahlakı. Kapitalist ahlak, 
sosyalist ahlak ... 

Onun için hiçbir burjuva siyasetçisi 
"ahlaksız" sayılmaz. 

* * *  

AP kuruculanndan ızmir'in tanın· 
mış iş adamı Mehmet Yorgancıoeıu 
şöyle demiştir bir gün: 

". SWeyınan bey bile bile verdi ikti· 
dan CHP 'ye. Süleyınan Bey, iktidarı 
vermek istemeyecek de, siz ondan ala· 
caksınız, hah ... Para yoktu, ekonomi 
batal!a gidiyordu, bırakb ..... 

Çok mekanik bir yaklaşım gibi geli· 
yor ama duruma bakılırsa "Slieyınan 
Bey" artık herhalde almak istiyor ikti· 
darı. 

Kendi yapacaeını CHP yapmış mı
dır? Yapmıştır. Yaparken yıpranmış 
ınıdil'? Yıpranrruştır. 

Bir yüzünde "taze para" öbür yü. 
zünde "teslimiyet" yazılı parayı bul· 
muş mudur CHP'? Aşal!ı yukan. 

Eh, bu parayı da Süleyman Demirel 
kullanmak istemektedir ... Sorun bu de· 
l!il midiı'? 

Demirel iktidan istiyor. Dengeyi 
kendi lehine çevirmek için de transfere 
ihtiyacı vardır. 

Yol ve yöntemlerin biçim ve temiz. 
lij!i mi sizi tasalandırıyor? 

Sermaye artı·deeer'le nası\ beslenip 
büyiirse, sennaye ahlila da o temel 
üzerine oturur. Sistemin tüm deilerlerl 
o temelden biçimlenir. Böyle maddi 
bir temel� sahiptir ahlik. "Ahli1wzlık" 
yoktur. 

• • •  

Söz sahne·1 siyasetten açıldı, devam 
edelim: 

". TıP oyları bölecek, aman CHP' 
ye oy ıtm" denmiştir. 

Bunu sade yurttaş söylediyse, yanıl· 
gı payıyla birlikte saygıdeeerdir. 

"Ben sosyalistim, ben devrimciyim" 
dedikten sonra onun adına bunu söy· 
ledlyse bu da "ahlaksızlık" deeildir! 

Mart ayında ızmir meydanını Vali· 
Ilkten kapatıp, daha sonra Istanbul sı· 
kıyönetimi "ıStanbul'da asla" komutu 
verdieinde "sıkıyönetim izin verseydi, 
İstanbul'da 1 Mayıs'ı kutlayacaktık" 
demek de "ahlaksızlık" deeildir ... 

CHP garantörlüeünde hiçbir örgüt· 
sel, ilkesel sorumlu1ul!a, disipline, ris· 
ke, göreve girmeyeceksin. soruldueun· 
da "Ah bır 141·142 kalksa" diyecek· 
sin. UDC sloganı satacaksın .. .  AhlAk· 
sızlık mıdır bu? 

"Nerede hareket, orada bereket" 
goşizm çapaçuilueuyla "siyaset" yapa· 
caksın, glttieln yerde "TIp parlamen· 
taristıir, paslfisttlr" palavraları sıkacak· 
sm, sonra da "CHP 'ye evet" sandıeını: 
koşacaksm, 1 Mayıs'ta toz olacaksm. 
N eresındedir bunun .. ahlaksızlık ! .... .  

Bu protokoldan sonra ve uzun sö
zün kısası, ahlliksızlık yoktur. Ya kir 
ahllikı vardır, ya ter ahlakı. 

Vardır!... 

FFRHAT GUN 
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Türkiye Işçi Partisi s 
"Türkiye SolyaUıt Işçi Partisi 
Genel Yönetim Kurulu'na 
ISTANBUL 

''Partilerimiz arasında iş ve 
eylem birliııi olu,turulmUlnı a
maçladıRıQ1Zı ileri sürdüRünüz 17 
Mayıs 1979 tarihli mektubunuzu 
aldık_ 

BitindiRi üzere, Partimiz Tür
kiye Işçi Partisi, bundan sekiz ay 
önce Partilerimizin birleştirilme
si için sizlere bir öneri iletmişti. 
Partimizin ısrarlı ve içtenlikli gi
rişimiyle başlayan birleşme aö
rüşmelerinde bir hayli mesafe a
lınnuş ve birleşmenin 1 Mayıs 
1979'da ıonuçlandınlması konu
sunda anlaşılmıştı. naha sonra, 
görüşmelerin devamı için tarafı
nızdan yeni koşullar öne sürül· 
müş ve bu konuda sonuna kadar 
dayatmanız üzerine sonuçl.n
mak durumunda olan birleşme 
görüşmeleri tarafınızdan kesit
mişti. Devamlı sürdürdü�ümüz 
girişimlere, geliştirdiğimiz yeni 
önerilere ra�men, görüşmelere 
tekrar başı.manız 58�ı8namamış' 
tı. 17 Mayıs 1979 tarihli rnek tu
hunuz ve öneriniz Merkez Yöne
tim Kurulu'muzda bu gelişmeler
le beraber deRerlendirilmiş ve a· 
şa�ıdak:i hususların tarafınıza bil
dirilmesi uygun görülmüştür. 

Emperyalizme ve faşizme kar
şı mücadelenin ve bu mücadelede 
anti-emperyalist ve anti-faşist 
güçlerin iş ve eylem birli�ini sag
lamanın, Partimizce yaşamsal de
�erde bir görev olarak ele alındı
�I bilinmektedir. Parti Programı' 
mızda yer alan görüşler, daha 
sonra 1 .  Büyük Kongre Kararları 
nın bir bölümü haline getirilen 
�Ierkez Yönetim Kurulu'muzun 
yayınladı Rı Demokrasi Bildirgesi. 
ı. Büyük Konife Kararları'nın il
gili bölümünün tümü, l\terkez ,Yö
netim Kurulu 'muzun örgütlü 
Birleşik Güç Yenilmez başhki. 
bildirisi. 2 _  Büyük Kongre Karar
ları'nın ilgili bölümü, Partimizin 
bu konuya verdiği önemi göste
ren ve şaşmaz ölçüt olan yaşa· 
mın her gün do�ruladı�ı temel 
belgeler niteli�indedir. 

Partimiz, bütün yönetim ka· 
demeleri ve örgüt birimleriyle, 
yukarıda kı .. ca anıian temel bel
gelerdeki ilke ve görüşler doRtul
tusunda emperyalizme ve faşiz
me karşı kararlı ve ısrarlı bir mü
cadelenin içinde bulunmaktadır. 
Partimiz, demokratik hak ve öz
güİlükler üzerindeki baıkıların 
kaldırılması, yeni kısıtlama ve sı
nırlamalaran önlenerek demokra
tik hak ve özııürlüklerin daha da 
geliştiriimesi yolundaki mücade
lenin bilinçli ve iikeli takipçisi
dir_ Türkiye ışçi Partioi'nin zaten 
kısıtlı olan demokrasiye yönelen 
aRır .. Idırılara kar,ı, varolan de
mokratik hak ve özgürlüklere kı.
kançhkla sahip çıkarak, kazanıi
mış demokratik hakları en olum
suz koşullarda dahi fiilen 
kullanarak yürütülen ilkeU ve ö
dünıöz bir mücadelenin içinde 
oldugu da bilinmekudir_ 

Partimiz Türkiye Işçi Partisi' 
nin, emperyalizme ve faşizme 
kar ,ı yürütülen mücadelenin 11-
nır .. ı ve kitie .. 1 düzeyde geli,ti
rilmeline özellikle önem verdiAi
ni tekrar belirtmek iıteriz_ Em
peryalizmin ve ta,izmin kaynak
landıgı ve dayandıgı ıınır"l ııüç
leri "özden kaçırmanın veya 
bunları küçümHmerun, emperya
lizme ve taşizme karşı yürütülen 

mücadelenin çıkmaz yollara .. p
tınlarak ba,arıslZlıııa ulıramaıı
nm temel nedeni olacaRı açıktır. 
Başarının yolu, sınıfsal ve kitle
.. I düzeyde aeli,tirilecek bir mü
cadeleden, en ıeniş kitlelerin ör
aütıü birleşik hareketı ve direni
şinin aeli,tirilip güçlendirilme
sinden, tüm ilerici, demokrat, 
yurtsever güçlerin etkinliRinin 
toplum yaşanunın her alanında 
arttınlmasından ııeçmektedir_ Sı
nıf .. ı ve kitlesel düzeyde ııelişti
rilecek ve birlik olunabiiecek tek 
bir örgütün, tek bir ki ,inin bile 
birlik ve dayanışma hareketinin 
dışında bırakılmamaaının .. Rlan
dıR ı bir mücadele ancak başarıya 
ulaşabilir_ 

Sınıfsal ve kitlese1.düzeyde ge
liştirilecek bu örgütlü mücadele, 
toplumsal ve siy ... 1 koşullardan 
kaynaklanan çeşitli zorluklaria 
karşı karşıyadır. Ama Partimiz, 
bu zorlukların üstesinden geline
bilece�inin ve lelindiA:inin, zor' 
luklar aşıla aşıla bu çetin yolda 
yürünebilece�inin ve yüründü�ü
nün de bilincindedir. 

"Emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadele", "iş ve eylem 
birtiAi", "cephe örgütlenmesi" 
gibi konularda ülkemizde varolan 
kavram kargaşasının ve çarpıt
maların, demokratik güçlerin iş 
ve eylem birHA'ini grupsa1 varlık 
ve çıkarları korumanın bir aracı 
olarak görme el':ilimlerinin 0-
lumsuzluA'una ve harekete getir
digi zararlara dikkat çekmeyi ge
rekli görmekteyiz. 

Partimiz Türkiye Işçi Partisi . 
belirtilen konulardaki kavram 
kargaşasının ortadan kaldınlma' 
sını ve çarpıtmaların etkisizleşti' 
rilmesini ; emperyalizme ve faşiz
me karşı mücadelenin sınıfsal ve 
kitlesel düzeyde geliştirilmesi, iş 
ve eylem birliğinin saQlanınasl ve 
örgütlenmesi için çalışmanın ay
rılmaz bir parçası saymakta, bu· 
nu mücadelenin başarıya ulaştı
nlmasında önemli unsurlardan 
biri olarak görmek tedir. Türkiye 
Işçi Partisi, emperyalizme ve fa
şizme karşı mücadele aJanında ü
zerine düşen görevleri bütün yö
netim kademeleri ve örgüt birim
leriyle güçlerini seferber ederek 
yerine getirmeye çahşırken, bu 
durumu dikkate almaya özen 
göstermekte, bunun ıereklerini 
de yerine getirmeye ayrıca önem 
vermektedir. 1-----, 
i i i "Aslolan, işçi sınıfının i I· hareketidir. Bilimsel sos-

I
· 

yalizmi , işçi sınıfının �va
sını gerçekten benimsemiş 

I· olanlar örgütlenme ve tek- I· leş me sorunlarına işçi sını-
• fı hareketinin gerekleri açı- • �ından. bilimi a�ısından) 

bakMlar." ,,,-,-, 
II 

Partimiz Türkiye Işçi Partisl '
nin emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadele ile bu mücadele
de i, ve eylem birliginin "Rlan
maıı konuıundaki Ilkeli ve bilim
sel anlayışı, Partimizce bu konu
ya verilen önem, yazdlAınız 1 7  
Mayıı 1979 torihli mektubun, 

TüRKIYE Işçi  PARTISI 
MERKEZ YÖNETIM 
KURULU ADıNA 
GENEL SEKRETER 
N IHAT SARGIN 
TARAFINDAN TSıp 
GENEL YÖNETIM 
KURULUNA HITABEN 
YAZıLAN MEKTUP, 
1 8  HAZIRAN GüNü 
AYNI ANDA BASINA DA 
AÇıKLANDı' 

TüRKIYE Işçi  
PARTISI TARAFINDAN 
TSıp'E SEKI Z AY 
KADAR ÖNCE ILETI
LEN BI RLEŞME 
ÖNERISINI IZLEYEN 
GELI şMELERI DE 
öZETLEYEN MEKTU
BUN TAM METNI NI 
YAYINLlYORUZ_ 

anti-emperyalist, anti-faşist mü
cadele açısından, yukarıda belir· 
tilen türden olumsuzlu�un yeni 
bir örne�inl oluşturduA:unu be
lirtmemizi zorunlu kılmaktadır. 
Tekrar işaret edelim ki, emper
yalizme ve faşizme karşı müca
dele ile bu mücadelede iş ve ey
lem birli�inin saA'lanması, sorum
luluklar yükleyen ciddi bir uğ
raştır, böyle ele alınmak duru
mundadır. Bu u�raşın grupsal çı
karların korunmasına alet edil
memesi gerekti ai gibi, aksi bir 
tutumun, ifupsa1 çıkarlar ulıru
na kısa vadeli hesaplar içine gir
menin, işçi sırufımızın yaşamsal 
çıkarlarına kaçınılmaz olarak 
ters düşeceA'i açıktır. 

Salt 14 Ekim'de yapılacak se
nato seçimlerine yönelik bir 
"manevra" olarak da de�erlendi
rilebilecek ve kamuoyuna açıkla
nan 17 Mayıs 1979 tarihli mek
tubunuzla, Partilerimiz arasında 
çözülmesi gereken öncelikli soru
nu, yani Partilerimizin birleşti
rilmesi sorununu gözardı etmek, 
onu gizlemek ve kamuoyunun 
dikkatlerini başka taraflara yö
neltmek gayreti içine airmiş 01-
du�unuz yine görülmektedir. 
Çünkü, 17 Mayıs 1979 tarihli 
mektubunuzun, en az sekiz ay 
önce yeni bir aşamaya ulaşmış 
ve Partilerimizin birleştirilmesi 
için çabşmaların başlatılması dü· 
zeyine yükselmiş olan Partileri
miz arasındaki ilişkilerden soyut
lanarak ele ah�amayacaRınl, sa· 
nırız sizler de kabul edersiniz. 

III 

Partimiz Türkiye Işçi Parti .. 
birleşme sorununa öncelikle ö
nem vermiş ,  bunu tarafınıza de
falarca iletmiş ve birleşmeyi ko
layla,tıracak bir tutumu titizlik
le ve içtenlikle sürdürmüştür. öte 
yandan, birlik konuıunda ülke
mizde yeralan olumsuz yakla
şımlann, önerilen bilimıel ıosya
lizm dı,ı yöntemlerIn, birlik ıö
zünü dmerinden dU,ürmeyenle
rin birlik konuıunda naııi enael
ler yarattıklannın sayııız örnek
leri olduııu bilinmekudir. Genel 
Ba,kan Behiçe Boran arkadaşı
mızın TSIP'in 2. Kongresi 'nde 
yaptıRı konutmada belirttiııı ü
zere, "1971 öncesinde ve 1974' 
den beri birUlıin çok iözü edll-

r-----' 
·1 "Partimiz Türkiye Işçi i 

Partisi'nin girişimleri ile i 
• başlayan birleşme gürüş-

I melerinin ve çalışmaları- ·1 nın, gorüşmeler sırasında I· yapılan takvimin sonuna • 

yaklaşılırken, birlik politi- i 
kasına ters bir tutumla ·1 TSıp ıarafından kesilmesi- • 

nin yeni olumsuziııklar do- i 
• ğurduğu açıktır. Bununla I beraber, biiimsel sosyalist ·1 

hareketin bu yeni olum

L suzluğu da muda"" aşaca-
• 

ğına güven duymak gere-) 
kir_" 

. __ . __ . 

miştir. 'Sosyaliıt Kurultay' öne
risi tekrar tekrar ileri sürülmüş, 
savunulmuştur. Ama bütün bu 
davranışlarda 'pazarlık etme ' ,  
karşı81ndakilerden olabildigince 
'ödünler koparmal düşüncesi 
tavn eaemen olmuştur. Birligi 
oluşturmarun ve ıerçekleştirme
nin gerçek koşullan yöntemleri 
nedir anlamadan, bir yandan bir· 
lik sözü edilip savunulmuş, öte 
yandan b irlilıin aerçekleştirile
bilmesini olanaksızlaşbran davra
nışlara girilmiş ,  olumsuz bir or
tam yaratılmıştır. Zaman zaman 
ideolojik mücadelenin yerini ka
ba kuvvet saldırıları, dövüşler al
mış ve ideolojik mücadele aenel
lik le eleştiri düzeyini çok aşıp 
kürıirleşmeye, yalan, iftira, tohrif 
yollarıyla karşısındakini alt etme 
çabalarına dönüşmüştür. 'Ben· 
den olmayan bana karşıdır' ve 
'amaçlar kullanılan araçları mü
bah kılar' aözde kuralı ile ken
dinden olmayanları yere çalmak 
için her yol ve yöntem kullanıl
maya kalkışılını,tır_" 

Buna karşılık, işçi ıınıfımızın 
ve bilimıel ıoıyali.t hareketin kı
sa ve uzun vadeli çıkarları lle ba
Aımaızlık, demokrili, soıyallzm 
mücadelesinin ıereklerini daima 
lözelen ve 18dece &özünü etmek 
yerine birlik konuıunda ve yo
lunda somut adımların atılmaaını 
amaçlayan bir politika yürüt-

--
rnek, ilkeU ve i çunlikU olmak, 
Partimizin üzerinde titizlikı. dur
dugu bir konu olmu,tur ve ol
maktadır_ Aksi tutumlarla kar,ı 
karşıya kalın .. da, ortaya çıkan 
veya çıkarılan enael ve zorlukia
nn aşılacalı inancı sürekli korun
muş ve korunmaktadır. Yine Ge
nel Başkan Behice Boran arkada
şımızın TSıP 2_ Konifesi'nde be
lirttiııi gibi, ''Türkiye ışçi Partisi, 
ideolojik mücadele diye, 801 ka
nat içinde, tanımla(nan) türden 
bir çekişmeye ııirmekten her za
man özenle kaçınmı,tır _ Böylece 
diyaloa kurabilmenin, ko,u11arı 
olu,unca birligi gerçekle,tirebil
menin yollarını açık tutmu,tur_" 

Işçi ıınıfımızm uzun bir tarihi 
olan ve 1960 'tan sonra hız ve a
Rırlık kazanan bilimael soayaIiat 
hareketinin yürütÜCÜ8Ü olan Par
timiz Türkiye I,çi PartUl'nin 
bundan sekiz ay önce TSıP,. 
birleşmek için ba,latııgı içten
Ukli ve ısrarlı airi,imlerin yukan
da belirtilen anleyı,ın ve poUti
kanın somut bir ifadesi olduııu
nu tekrarlamak iıteriz_ Bu airi
şimlerimiz sonucu ve Genel Sek
reur Nihat Sargın arkadaşımızın 
TSıP Genel Başkanı Saym Ah
met Kaçmaz'la 1978 Kuım ayı 
başında yaptılıı aörüşme, bu aö
rü,mede tarafııuza iletilen birleş
me ıörü,melerinin başlatılması 
önerimiz, bu önerimiz üzerine 
başlayan aörü,meler, Partimiz 
Türkiye I,çl Partioi tararmdan, 
işçi sını!ınuzm ve sosyalizmin 
yükaek çıkarlarına uyaun ve o
lumlu adımlar olarak deRerlendi
rilmiştir_ 

Yürütülen birleşme aörüşme
lerinin batında da belirttiRimi. 
aibi, Partimiz Türkiye Işçi Parti
si 'nin başlatuRı birleşme yolun
daki bu airişimler, TSıP'in ya,a
dıııı ıürecin deRerlendirilmesine 
dayanmaktaydı. TSıP'in kurulu
şundan hemen sonra başlayan ve 
devam eden Partiniz içinde yer
alan ıelişmelerin, bunun sonucu 
varılan noktanın, birle,me lörüŞ
melerine ba,1anabllmesi ve bu
nun olumlu bir sonuca ula,tırıla
bilmeli için alim bir zemin ola
rak ,örü1düRünü yineleme k iıte
riz. 

Gerçekten de, TSıP'in kuru
lu' öncesi hazırlıklarında doııru 
olmayan ve blzatihi TSIP'i de 



i .  

ı birlesmeye çagırıyor 

llÜçlÜZle,tir.n yöntemlerin ken
dini ıöıtermesi ; "öncelik alma" 
a""leciliitiyle, parti kurma hazır
lık çalışmalanrun, öme�in 1974 
.. ne i affından çok kı .. bir süre 
önce aniden kooilerek kuruluşa 
ıeçilmesi ; hazırlıklan yürüten
leri n Hikmet Kıvılcımlı'nın bi
limsel ı,,"yolizm dışı ıörüşlerini 
.... alan ideolojik .. çmeleri ; bu 
" ideolojinin" parti programına 
ve politikaoma damgasını vurma
Il ;  partiyi ideolojik ayrılıkları 
olan hiziplerin birliği olarak ele 
almak &ibi bilimsel sosyalizm dı
şı bir ö"üt anlayışına &ahip o
lunmaı.; ".osyalisı birlik t t ,  "an. 
ti-faşiot birlik" adına bilimsel 
ıoıyalizm dışı ideolojil.rin tem
silcileri " parti" lerle " acay.list 
büro" oluşturulması ıirişimleri 
ö"ütlü politik mücadelenin bü
tünsomiti konusundaki çarpık 
anlayışların uzun süre parti i
çinde .tkin olması iİbi olum
.uzlukları hatırlatmak unun o
lacaktır. 

Partimiz Türkiye Işçi Parti
si, TSIP'in kuruluşundan ıonra 
yaşamakto olduğu ve belli baş
lı dört &rubun partiden uzaklaş
maiL veya uzaklaştırılmasın. da 
kepuyan süreci, ülkenin ve 101-
yaliıt hareketin karşı karşıya bu
lundUğu sorunlar ve görevlerle 
birlikte de�erlendirmiş ve bu 
ııelişmeleri birli�in koşullarının 
oluşması hakıırundan Blgari o
lumlu ııelişmeler olarak kabul 
etmiştir. 

Böyle bir de�.rlendirme ile 
ve Partimiz Türkiye Işçi Parti
si'nin ııiri,imleriyle b",layan bir
leşme ııörü,melerinin olumlu bir 
ııelişme ,ö.termesi, Genel B",
kan Behice Borar. arkeda,ımızın 
TSıP 2. Kon&reıı'ne katılarak bir 
konuşma yapması sonucunu da 
v.rmiş ; ve yetkili heyetl.rin her 
biraraya gelmelerinde, MDD ve 
UDD tezlerinin ,eçersizliğl, Tür
kiye için tek bir devrim sürecinin 
.öz konuıu olmuı &ibi ortek ,ö
rü,leri, "uluw ıorun" konusun
daki ortak anlayışları da içeren 
ideolojik, politik, ö"ütsel plan
daki ortak noktalann ve uyum
ların ortaya çıkmaıı, taraflarca 
memnunlukla karşılannuş ve ira
de edilmiştir. Her Iki Parti yetki
li or,anlarının onaylan ve yön
lendirmoleri altında yapılan IIÖ-

rüşmelerin böyle olumlu bır se
yir izlemesi, görüşme ve birleşme 
çalışmalarımn bir takvime bağ
lanmasım da olanaklı kılnuş ve 
14 Ekim Seçimleri de dikkate a
lınarak, hukuki işlemler dahil, 
birleşmenin yapılan takvim uya
nnca 1 Mayıs'ta tamamlanınuı 
öngörülmüfjtür. Partilerimiz, ya
pılan ,örüşmelerin, Türkiye ve 
Dünya de�erlendirmesinde, üze
rinde birı.,ilen ve uyum içinde 
olunan ortak noktalann, birleş
meyi ,erçekleştirecek düzeye e
ri,ti�ini kıvanç la kabul ederek, 
1 Mayıs 1979'da kesin sonuca 
ulaşmak ve birleşmeyi dünya 
işçi sınıfının birlik, mücadele, 
dayanı,ma iiinünde Türkiye ve 
Dünya ifjçi sınıfına arma�an et
mek düşüncesinde birleşmişler
di. 

. 

Ne var ki, ,enel olarak baitım
ıızlık, demokrasi, sosyalizm mü
cadelesinin. bu kapsam içinde 
özel olarak emperyalizme ve fa
,izma kUfjl mücadelenin de, ge
liştirilip llÜçlendirilmesine büyük 
bir ivme kazandıracak birleşme 
çalıfjma1arının sonuçlandırılması 
TSıp tarafından en,ellenmiş bu
lunmaktadır. Partil.rimizin kar
şılıklı onayı ile yapılan takvimin 
sonuna çok az bir zaman kalmış
ken, görüşmelerin başlanilcında 
söz konusu olmayan bir konu 
,örü,melerin devanu için TSıp 
tarafından bir "önkoşul" haline 
getirilmiştir. Sonuçta "önemli 
veya önemsiz ve hangi konuda 
olursa o1aun önce iki partinin 
'ortak açıklama' yapmaıı" şekli
ne dönüşen ve bu haliyle iyice 
anlamsala,an bir konuyu olum
lu sona hızla yaklaşan birleşme 
görüşmelerinin devamı için bir 
"önkoşuıi, haline getirmeniz ve 
bu dayatmada tBrar ederek bir
leşme görüşmelerini kesmeniz 
biçimindeki son anda ortaya 
çıkan tutumunuzia, önıörülen 
takvim uyarınca gerçekle,ecek 
ve sosyalist hareket Için de�er
li olan bir olanaııı ortadan kal
dırmış oldunuz. 

Partimiz Türkiye Işçi Parti
ıi, TSİp yöneticileri tarafından 
yaratılan bu olumıuzluııun &ide
rilmesi ve birleşme "örüşmeleri
nin tekrar başlatılarak yapılan 
takvimde belirlenen ıüre ıçınde 
sonuçlandınlmuı için ıonuna 

kadar çaba sarfetmeyi, bu yönde 
devamlı &irişimlerde bulunmayı, 
do�an tıkamklığı ortadan kaldı
rabilecek çözüm önerilerini sü
rekli ıeliştirmeyi, işçi sınıfınuzın 
bilimı;el soıyalist politik ör,ütü 
olmanın sorum1uluR:u ile kendine 
görev bilmi, ve böyle davranmış
tır . 

Işçi sımfı mücadelesinin 
gerek ve çıkarlarına tera olumsuz 
tutumunuzun nedenlerini sapta
mak zor de�ııdir. Genel Başkan 
Behice Boran arkada,ımızın 
TStp 2. Kon&resi'nde yaptığı ko
nuşmada belirttiiti &ibi, "Işçi .. -
rufının politik hareketinin tek
leşmesi veya birliti sorunu, her
şeyden önce bir bilimsel tesbit 
ve o tesbiti fikir namusu ve açık 
yüreklilikle kabul etmek, o tes
bit üzerinde anlaşmak, birleş
mektir. Işte bu noktada, grupçu 
davranışlara saplamp saplanma
mak, 'dükkancılık edip etme
mek', 'geri basıyor mu derler' ,  
'işleri yürj.itemedi mi derler' gibi 
vesveselere kapılıp kapılmamak 
kendini açı�a vurur. Aslolan, iş
çi sınıfının hareketidir. Bilimsel 
sosyalizmi, işçi sınıfının davasını 
ıerçekten benimsemiş olanlar 
örgütlenme ve tekleşme sorunla
rına işçi sınıfı hareketinin gerek
leri açısından, bilimi açısından 
bakarlar". '-----1 

· i i , , i i . · i i . , i I "Partimiz Türkiye Işçi , 
• Partisi , sizlerin, birleşme- i I yi geciktiren nedenleri or

tadan kaldıraı:ağınıza, kimi , ·1 sübjektif değerlenllirmeleri ! 
geri plana itebilmeyi işçi 
sınıfı miiı:adelesinin yüksek 

I· çıkarlarının gerektirdiği i 
bir tutum olarak ele alaı:a-

, ğınıza ve bu ıübjektif en-) 
L gelıeri aşaı:ağınıza, inan-

m;ık istiyor." -,--
Böyle Dir yaklaşıırun tarafı

nızdan, en azından şimdilik, be
nimsenemediği, buna karşılık, 
TSıP'in kuruluşunda sahip olu
nan ve ilk kongresinde "anti
marksist" bulunarak red edilen 
Parti programınıza esas olan ide
olojinin kahntllarlOın, Türkiye 
Işçi Partisi hakkındaki sübjektif 
değerlendirmelerde a�ır bastığım 
belirtmek Ilerekmektedir. 

Partimiz Türkiye Işçi Partisi' 
nin &irişimleri ile b. �layan bir-

leşme görüşmelerinin ve çalışma
larının, görü,meler sıraaında ya
pılan takvimin sonuna yaklaşır
ken, birlik politikasına ters bir 
tutumla TSıp tarafından ke.il
mesinin yeni olumsuzluklar do
Iturduııu açıktır. Bununla bera
b.r, bilimsel sosyaliıt harekeUn 
bu yeni olumsuzlultu da mutlaka 
aşaca�ına güven duymak gerekir. 

IV 

Yukarıda da belirttiltımız ııibi 
17 MaytB 1979 tarihli m.ktubu-

nuzu ve "I' ve eylem blrıı�i" 
önerinizi bütün bu ,eıışmelerle 
birlikte de�erlendirmek zorunlu
dur. Ve üzülerek belirtmek iıte
riz ki, birle,me görüşmel.rinde 
ortaya çıkan "kısa vad.li hesap
lara dayanan &rUpçu eitilimler" 
bu mektubunuzun da yazılması
na yine aııırlıkla etken olmuştur. 
Mektubunuz ve öneriniz, Parti
lerimizin birleştirilmesi için ıs
rarlı ve içtenlikli ııirişimlerimiz
le başlayan çalışmaların en,el
tenmesi ve durdurulma6ı sonu
cunu doRuran ve sorunun özü
nü kavramak veya kabul etmek 
yerine ktBa vadeli &rUpsal çıkar 
ve he .. pların hakim oldultu iç
tenlikten uzak tutumunuzun 
başka bir düzeyde kendini orta
ya koymasının yeni bir örne�i
olarak değerlendirilmektedir. 

Bu yanlış tutumunuzun ve 
bunun yeni bir örne�i olan "iş 
ve eylem birliRi" önerinizin, 
do�rudan iş ve eylem birliııi için 
de artan olumı;uzluklar getirdi�i 
söylenmek durumundadır. Em
peryalizme ve faşizme karşı mü
cadele ve bu mücadelede iş ve 
eylem birliR:inin saRlanma61, sı
nıfsal ve kitiesel düzeyde birleşik 
mücadelenin güçlendirilmesi ve 
örgütlenmesi uRraşıyla çelişen, 
daha da ötesi bu mücadeleyi "se-
çim propaganda.ı;ı"run bir aleti 
olarak görme o!�ilimini taşıyan 
bu tür yanlış ve zararlı yöntem
lerin baA'ırn.sızhk, demokrasi, sos
yalizm mücad«ılesi saflarından 00-
külüp atılması ııerekti�ini belirt
mek ve bundan vazgeçileceA'ini 
ummak istiyoruz. 

v 

Sayın Kurul Oyeleri, 
ülkemiz sınıf mücadelesinin 

hızla şiddetiendi�i koşullar için
de bulunmaktadır. Bu durumun 
görülmesi , sadece görülmesi de
R:il, bunun gereklerinin yerine ge
tirilmesi, her zamandan çok ö
nem kazanmaktad ır. 

Emperyalizm, büyük burjuva
zi ve büyük toprak sahipleri. eko
nomik, toplumsal ve siyasal bu
nahmdan çıkış yolunu; işçi sını
fımızın ve geniş errekçi kitlele
rin kazanılmış ekonomik-demok
ratik haklarına göz dikmekte, 
bunalun1arm maliyetini işçi
emekçi kitlelerin üzerine yık
makta, gücü yettiRinde zaten kı
sıtlı olan demokrasiye toptan 
paydos demenin karanlık plan
larını adım adım yürürlüRe koy
makta, bu karanlık emenerini 
kitlelerin yönelişini sosyal de
mokrasiyle sınırlı tutma çaba
sıyla birleştirmekte, bunun için 
de biiimsel sosyalist hareketin 
demokratik toplumsal muhalefe
tin odaRınl oluşturmasını yine e
linden lıeldiRince önlemeye ça
lışmakta görüyor. Kullandıklan 
terminoloji ne olursa olsun, ken
diierini nasıl sıratlandırırlarsa sı
fatlandıraınlar, biiimsel soıya
lizm dışı sapkın akımların tümü
nün nesnel olarak emperyalizm 
ve büyük burjuvaziye hizmet et
tiRi biliniyor. 

Iş çı' sınıfınuzın iierici sendi
kal hareketi DISK içinde 197 1 
sonrasında ba,latllan, 197 5'ten 
sonra yeni bir boyut kazanan ve 
hilli sürdürülen " operasyonlar" ,  
kltle örllÜtierinln bölünüp, par
çalanma sürecine ıokulması ve 
etkinliklerinin ortadan kaldınI
maıı yolundaki .. ldınlar, "ıolun 
bölünmüştüğü" proPOlandaatru 
.ürekll canlı tutmaya yöneıık ,i-

ri,imler ve bu yönde tez,ahla
nan oyunlar, bunlann hepsi, em
peryalizmin ve büyük burjuvazi
nin şiddetlenen ıını! mücadelesi 
koşullannda ba�ımaızlık, de
mokrasi, 808ya1izm mücadelesini 
alt etmeye, onu boltmaya yöne
lik plan1arının ıu yüzüne çıknu, 
,östor,eleridir . 

Sınıf çelişkilerinin iyice şid
det1endiiti, ıınıf mücadelesinin 
daha da keıkinleştiği koşullarda, 
i,çi sınıfmın devrimci mücadele
sinin doııru hedenere kararlılıkla 
ve maharetle yönlendirilmeIİ ve 
ö"üt1enmesi, yani öncülük löre
vinin eUikliz ve yanlışm yerine 
getirilmesi ,  özel bir önem kazan
maktadır. Sınıf mücadelesinin 
çok daha geniş kapsamda odak: 
landıııı bem olaylarda, .. mfsal 
güçlerin tam tanuna karşı karşı
ya geldiııi belli anlarda ve döne
meç noktalarında, bilim",,1 801-
yalist politik öncünün ideolojik, 
politik, ö"üt",,1 tutarlılıııı ve IIÜ
cü, egemen lUlıf1a.nn en azından 
geriletilmelerinde, tez,ahlanan 
oyunlarm bozulmaslfida ve saldı
rılarm püskürtülmesinde tayin 
edici olmaktadır, olacaktır. 

Sayın Kurul Oyeleri, 

Sizleri, Partinizi, işçi sınılımı
zın bilimsel soıyıılist politik Ör
gütünün daha da güçlendirilmesi
ne katkıda bulunmaya çaııınyo
ruz! 

Bir yandan ülkenin ve sosya
list hareketin karşı karşıya oldu
R:u sorun ve görevleri. di�er yan
dan yapılan birleşme ,örüşmel.
rinin, Türkiye ve Dünya del er
lendirmelerindeki ortak noktala
n birleşmeyi gerçekleştirecek 
düzeye eriştirdiğini dikkate alan 
Partimiz Türkiye Işçi Partisi, 1 7  
Mayıs 1979 tarihli mektubunuza 
cevap olarak Partilerimizin sür.t
le birleştirilmesi önerisi tekrar· 
lar. 

Partimiz Türkiye Işçi Partisi, 
sizleri, işçi sınıfı mücadelesinin 
çıkarlarının .. rektirdiııi biçim 
ve Kapsama uy,un olarak Türki
ye Işçi Partisi'nin ö"üt .. ı varlı
ğı içinde ve temel politik çiZiİ' 
si etrafında birleşmeye çaitınr. 

Partimiz Türkiye Işçi Partisi, 
başlatılan birleşme görüşmeleri
nin daha sonra tarafınızdan ya
rıda bırakılmasının ııetirdi�i yeni 
olumsuzluğu mutlaka ortadan 
kaldırmak ve Partilerimizin bir
leştirilmesini mutlaka "Rlamak 
azminde oldu;unu i bunun işçi 
sınıfırun politik mücadelesinin 
çıkarlarının gerektirdi�i biçim 
ve kapsama uygun olarak "da
yanışma ve beraberlik" içinde 
,erçekleştirilmesini arzu ettiRi
ni belirtmek iıter. 

Partimiz Türkiye Işçi rartisi, 
sizlerin, birleşmeyi ,eciktiren 
nedenleri ortadan kaldıracalı
nıza, kimi sübjektif deRerlendir
mel.ri ,eri plana itobilmeyi işçi 
sımfı mücadel.sinin yüksek çı
karlarının lıerektirdi�1 bir tutum 
olarak ele alaeailını .. ve bu ıüb
jektif en,eUeri a,aca�ınıza, inan
mak iıtiyor. 

Yaşuın Işçi sırufının ulusal 
ve uluılararaıı blrUili! 

Yaşasın ballımsızlık, demok
rali, sOlyılizm mücadelemiz! 

Sayıılarımızla, 
TORKİYE ıŞÇı PARTIsI 

MERKEZ YöNETIM KURULU 
ADıNA 

NIHAT SARGIN 
GENEL SEKRETER 
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Tsip 1974' e geri dönüyor 
Türkiye Işçi Partisi Merkez 

Yönetim Kurulu gönderdilti 18 
Haziran 1979 tarihli mektupla 
TSIP'e birleşme önerisini tekrar· 
ladı. Aym gün basın bülteni ekin· 
de broşür olarak basına da açık· 
lanan bu mektup YOROYOŞ 'ün 
dieer sayfalannda yer alıyor. 
TSıP, Türkiye Işçi Partisi 'ne 
daha önce gönderdi!!i bir mek
tupla "iş ve eylem birliF 'nin 
sa!!lanmasını amaçladılıını ileri 
siirmüştü. TıP Merkez Yönetim 
Kurulu'nun gönderdilti 18 Hazi· 
ran 1979 tarihli mektupta ise 
TSIP'e cevap verilmekte ve bir· 
leşme önerisi tekrarlanmakta. 

TSIP'in "iş ve eylem birliği" 
önerisinin hangi amaçla yapıldıi!ı 
böylece açıklıkla ortaya çıkmış 
oldu. Bunu, TIP'in ısrarlı girişim· 
leriyle sekiz ay önce başlatılan 
birleşme görüşmeleri ve bu gö· 
rüşmelerin TSıP tarafmdan nasıl 
yarıda bırakılıp engellendii!ine 
ait açıklamalan da içeren TIP 
Merkez Yönetim Kurulu mektu
bu sa!!ladı. TIP Merkez Yönetim 
Kurulu'nun cevap mektubunda 
TSIP'in "iş ve eylem birli!!i" 
önerisi, "14 Ekim'de yapılacak 
senato seçimlerine yönelik bir 
manevra olarak" de!!erlendirili
yor ve "Emperyalizme ve faşiz
me karŞı mücadele ve mücadele· 
de iş ve eylem birli!!inin sa!!lan
ması,. sınıfsal ve kitlesel düzeyde 
birleşik mücadelenin güçlendiril· 
.mesi ve örgütlenmesi u!!raşıyla 
çelişen, daha da ötesi bu müca· 
deleyi 'seçim propagandası'nın 
bir aleti olarak görme e!!ilimini 
taşıyan bu tür yanlış ve zararlı 
yöntemlerin baeırnslZlık, demok
rasi, sosyalizm mücadelesi saf· 
larından sökülüp atılması gerek
ti!!i" belirtiliyordu . 

KAÇMAZ'IN 
BASıN TOPLANTISI VE 

GERÇEKLER 

TIP Merkez Yönetim Kuru· 
lu'nun TSIP'e gönderdii!i mek
tup ve birleşme önerisi üzerine 
TSıP Genel Başkanı ertesi gün 
bir basın toplantısı düzenledi. 
Kaçmaz yaptı!!ı basın toplaiıtı· 
sında TSıP Genel Yönetim Kuru
lu 'na gönderilen mektuba cevap
lar verdi ve açıklamalarında "ma· 
lum" yöntemlere bol bol başvur· 
makıan geri kalmadı. 1974 önce· 
ii ve kısmen de sonrası sık sık 
başvurulaıı bu yöntemlere TIp 
Genel Başkanı Behice Boran 
1978 Aralık'ında toplanan TSıP 
2_ Kongresi'nde yaptı!!ı konuş· 
mada dikkati çekmiş bulunuyor
du. Bu yöntemler "yalan, iftira, 
tahrif yollanna" başvurmak ola
rak Kaçmaz 'ın açıklamasında 
kendini tekrar ortaya koydu ve 
su yiizüne çıktı. TSıp yöneticile· 
rinin birlik anlayışındaki yanlış
ların, zaaflann ve içtenliksiz tu
tumlann onları bu tür yöntemle· 
ri kuııanmak zorunda bıraktı!!ı 
anlaşılıyordu. 

lunmaktadır. Partilerimizin kar
şılıklı onayı ile yapıla ii takvimin 
sonuna çok az bir zaman kalmış· 
ken, göriişmelerin başlangıcında 
söz konusu olmayan bir konu, 
görüşmelerin devamı için TSıP 
tarafından 'önkoşul' haline geti· 
rilmiştir. Sonuçta 'önemli veya 
önemsiz ve hangi konuda olursa 
olsun önce iki partinin 'ortak 
açıklama' yapması ' şekline dö
nüşen ve bu haliyle iyice anlam
sızlaşan bir konuyu, olumlu so
na hızla yaklaşan birleşme görüş
melerinin devamı için bir 'önko
şul ' haline getirmeniz ve bu da
yatmada ısrar ederek birleşme 
görüşmelerini kesmeniz biçimin· 
de son anda ortaya çıkan tutu· 
munuzla, öngörülen takvim uya
rmca gerçekleşecek ve sosyalist 
hareket için de!!erli olan bir ola
nai!ı ortadan kaldırmış oldunuz." 

Buna karşılık TSıP Genel 
Başkanı Kaçmaz yaptı!!ı basın 
toplantısında birleşme görüşme· 
lerinin "Nisan ayında TSIP'in 
TIP'e katılmasını öneren proto
kolü, görüşmelerin devamı için 
koşul olarak getirmesi" üzerine 
TIP tarafından kesildi�ini iddia 
etti. 

Kaçmaz'ın sözlerinin gerçek 
olmadı!!ı bir kaç gün sonra açı�a 
Çıktı. TIP Genel Sekreteri Sar
gm'ın 24.6.1979 tarihinde yaptı
lıl basın toplantısında söyledik
leri ve basına fotokopileri dai!llI
lan iki parti arasında daha önce 
yapılan yazışmalar, gerçek duru· 

. mu kesin olarak tescil etti. Kendi 
partisinin genel sekreterine yazı· 
lan ve cevaplarında yine kendi 
genel sekreterinin imzası olan 
mektuplar -Kaçmaz'ı yalarılıyor 
ve görüşmelerin TSıP tarafmdan 
nasıl yanda bırakıldı!!ını ve bir· 
leşme çalışmalannın olumlu so
na yaklaşırken TSıP tarafından 
nasıl engellendiiiini ortaya ko
yuyordu. Kaçmaz'ın konuşma· 
sında andılıı protokol örne!!i, 
görüşmelerin TSıP tarafından 
yarıda bırakılmasından bir ay 
sonra hazırlanmıştı ve TSIP'in 
yarattılıı tıkanıklılıın aşılması ve 
birleşmenin sonuçlandınıması 
için geliştirilmiş gon 1ıir öneri ni· 
teli�il1deydi. 

BIRLEŞME 
GÖRüŞMELERININ 

GELI şIMI 

TIP Genel Sekreteri Nihat 
Sargın'm yaptı!! i basın toplantı
sında söylediklerinden ve basına 
da!!ıtılan yazılann örneklerin
den birleşme görüşmelerinin 
şöyle �plişti�i ortaya çıkıyordu. 

Türkiye Işçi Partisi 1978 Ka· 
sım'ında TSıP'e başvurarak par
tilerin i birleştirilmesi önerisini 
iletti. TlP'in ısrarlı girişimleri so
nucu her iki taraf heyetleri tara
fından yürütülen birleşme görüş
meleri başlatıldı. Görüşmelerin 
hızla olumlu bir şekilde gelişme· 
�i üzerine birleşme görüşmeleri 
ve çalışmaların m bir takvime 
ba�lanması olanaklı oldu _ Bu 
arada TSıP, TIP'e başvurdu ve 
faşist terör ve tehdidi n artması, 
K.Maraş olaylarının meydana 
gelmesi, sıkıyönetimin ilan edil
mesi gibi önemli olayların ortaya 
çıktı!!ı, bunun için de iki parti 
arasında yapılacak ortak anti
faşist çalışmalar oldu!!u belir�l
di. Bu öneri üzerine Türkiye Işçi 
Partisi, örgütlü Birleşik Güç Ye
nUmez başlıklı bildirinin ilkeleri 
çerçevesinde yerel örgütlerin bu 
çalışmalan yiirüttüklerini, bun· 
lann örnekleri oldu!!unu ve bun· 
lann devam ettirileceltini bildir
di. Böylece TSIP'in gerekçeler
den biri olarak ileri sürdüi!ü ye
rel örgütlerdeki dostluk ilişkileri· 
nin yoldaşlık ilişkileri düzeyine 
yükseltilmesi yolunda da adımlar 
atılacak, bu da sa!!lanacaktı. Ne 
var kı, bu, TSıP tarafından yeter
li görülmedi. örneltin ortak bir 
yayın çıkarılması gibi işler de ya· 
pılmalıydı. Bu öneriler giderek 
"hangi konuda olursa olsun, 
önemlı veya önemsiz, iki parti 

.ortak bir açıklama yapsın "şek· 
line dönüştü ve iyice anlamsızlaş· 
tı. Ve 1979 Mart ayı başında 
TSıp bu konuyu, bir hayli mesa· 
fe alınmış birleşme görüşmeleri· 
nin devamı için bır "önkoşul" 
haline getirdi. Ya bu iş yapılırdı, 
ya da TSıP görüşmelere devam 

Işçi .ını"nın bi,i"".' ,oııya!bl çlz';'i ı.lltir ve uz/a,ma""/a saplanarııaz. 

etmeme karan alm14tl. Bırletme 
görüşmeleri başlarken böyle bir 
"önkoşul" yokken,' göriitmeler 
ilerlemiş, blrle,me çm.malan· 
nın takvimi yapılmış, 1 Mayıs'ta 
birleşmenin hukuksal işlemler 
dahil sonuçlandınıması ve ta
mamlanması öngörülmüş iken, 
ortaya bir "önkoşul" çıkıyor ve 
TSıP bu dayatmasında sonuna 
kadar direterek görüşmeleri yan
da kesiyordu. 

Görüşmelerin devamı Için 
TSIP'ten bir cev;:p gelmemesi 
üzerine TIP Genel Sekreteri Ni· 
hat Sargın 19.3.1979'da TSıp 
Genel Sekreteri Yalçın Yusuf
o!!lu 'na bir mektup gönderiyor 
ve görüşmelerin tekrar başlama
sını saltlamak için kendisiyle gö
rüşmek istedi!!ini teyiden belir· 
tiyordu . Sargın'ın yazdı!!ı mek· 
tupta şöyle deniyordu : 

"Gerçekten, her iki partinin 
dünya ve Türkiye'yi dei!erlendi· 
rlşi, önümüzdeki dönem Için ön
görülen hedener ve görevimiz Ile 
parti yapılannı belirleyen temel 
belgeler üzerinde yapılan görüş
meler, azımsanamıyacak ölçüde 
ortak noktanın varlı!!ını ortaya 
koymuştur. O kadar ki, görüş· 
lllf,lerin sonuçlandınlınası Için 
belli bir süre konmuş, süre sonra
sı yapılacak işler tasarlanmış, bu
na eöre takvim hazırlanıp görüş· 
me günleri ve içerikleri de sap
tanmıştır. 

Ancak, önce kongremiz dola
yısıyla bir görüşme gününün erte· 
lenme zorunda kalınması, daha 
sonra da tarafınlZca ileri sürülen 
yeni koşullar dolayısıyla yapılan 
gündem dışı görüşme, bu takvim
de gecikmeye neden olmuş bulu· 
nuyor. Son görüşmemizde sözlü 

olarak belirttif(imiz üzere, olum
lu bir gelişme içinde bulundu ((u 

. h'er iki tarafça da kabul edilen 
görüşmelerin sürtlürülerek, daha 
önce belirlenen süre içinde ta
mamlanabilmesi için, görüşme 
sayı ve saatlerinin de çoealtılma
smı önermekteyiz. Olumlu ola

.caeını umdu((umuz ve beklediei
miz yanıtınıza göre, kalınan nok
tadan yeniden görüşmelere de
vam için yer ve gün saptamak 
üzere, uygun görecelıiniz herhan
gi bir biçimde sizinle bizzat te
masa geçmeye hazır oldueumu 
teyiden belirtmek isterim_" 

TIP Genel Sekreteri Nihat 
Sarg\n 'ın "bizzat temasa geçme
ye" hazır olduilunu teyiden be
lirtti!!i yazısına, böyle bir görüş
me olanalıı sa!!lamak yerıne ya
zıyla cevap verme yoluna gidiU
yor ve TSıP Genel Sekreteri'nin 
19.3.1979 günlü, 23.3.1979'da 
TIP:e ulaştınlan cevabi yazısın· 
da, daba önce ileri sürdükleri gö
rüşler tekrarlanarak şöyle denl
yordu: "... Bu nedenle, Parti
mz, demokrasi alanında lşbir\il!i 
saelanamadıeı takdirde sosyalist 

. birlik görüşmelerinin de sallıkiı 
bir zeminde ilerleyemeyecel!i ve 
istenilen sonuca ulaşamayacaeı 
tesbitiyle, ortak çalışma öneri
mizi 6 Şubat 1979 tarihli top
lantıda yeniden dikkatinize sun
du ve görüşmelerin devanu ıçın 
yetkili organlannlZın işbirliII 
konusunda olumlu bir karar al
masını diledieini belirtti ... Kong
re'nizden sonra Parti heyeUeri
mizin 7 Mart 1979 tarlhlnde 
yaptıltı ortak toplantıda, işbirlil!i 
sorununu yeniden tartıştık. Bu 
konuda tarafların görüş ve karar
larının delıişmedi�i görüldü. Kar· 
şılıklı ikna çabalarının olumlu 
sonuca ulaşamaması nedeniyle 
görüşmeler o tarihten itibaren 
kesilmiş bulunuyor." 

Yani görüşmelerin 7 Mart 
1979 tarihinde kesilmlş oldu((u 
TSıp Genel Sekreteri 'nin altında 
Imzası olan bu mektupta belirti
lıyordu. Ama aynı partinin Ge
nel Başkanı olan Ahmet Kaçmaz 
üç ay sonra yaptı�ı basın toplan· 
tısında görüşmelerin TIp tarafın
dan getirilen protokol sonucu ve 
bunun kabulünün koşul haline 
getirilmesi sonucu kesildiltini 
söylüyordu. 

Türkiye Işçi Partisi Merkez 
YiJhetim Kurulu 'nun TSıp Genel 
Yönetim Kurulu'na gönderdiği 
mektupta şu açıklama yapılmış· 
tı: " ... genel olarak ba�ımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm mücadele· 
sinin, bu kapsam içinde özel ola
rak emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadelenin de, geliştirilip 
güçlendirilmesine büyük bir iv· 
me kazandıracak birleşme çalış 
malarınm sonuçlandırılmas, 
TSıP tarafından engellenmiş bu- Işçi sınıf,r.", birliği göreLI;, iO��Ji ue sorumlu bir bakış açısını gereJ:tiriyor. 

"Sosyalist hareketin birli�i 
do!!rultusunda ve partilerimizin 
birleşmesi amacıyla yapılan gö· 
rüşmelerin kesilmesinden sonra, 
görüşmelerin yenıden başlaması 
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ve sıklaştırılması için mektubu· 
nuzda dile getirdl�lniz öneri ne· 
denlyle, sorunun çözümü için 
Partimizin öngö!dü�ü nok taları 
vurgulama gere�ini duymakta· 
ylZ" şeklinde başlayan ve heyet· 
leri n yaptıklan birleşme görüş· 
melerinin kesilmesine neden olan 
önerinin tekrarlandı�ı TSıp Ge· 
nel Sekreteri'nin yazısı üzerine 
görüşmelerin tekrar başlamasını 
saj!lamak ve TSıP'i bu dayatma· 
sından vazgeçirmek için TıP Ge
nel Sekreteri Nihat Sargın 
29.3.1979'da tekrar bir yazı gön· 
derdi. TSİP'in birleşme göriışme· 
lerine devam için "önkoşul" ha· 
line getirdi�i önerisi ve tutumu 
hakkında bu mektupta şeyle de· 
niyordu . 

TSİP GENEL BAŞKANı IÇAÇ· 
MAZ'IN, BIRLEŞ�.E GÖRÜŞ· 
�IELERİNIN NıSAN AYıNDA 
TİP TARAFINDAN YAPILAN 
ARA PROTOKOL öNERisi 
ÜZERİNE KESiLDICI IDDiA· 
SINI, TSİP GENEL SEKRETE· 
Rİ YUSUOCLU'NUN 19 MART 
TARiHLi �IEKTUBU, YALM· 
UYOR 

"Bu konuları, görüşmelerimiz 
sırasında sözlü olarak uzun boylu 
tartışmış ve yanıtlamıştık. Kısa· 
ca ö�ersek. daha Genel Başka· 
nunlZın sayın Ahmet Kaçınaz'la 

. görüşmesinde açıklıkla belirtti�i 
üzere, her iki konunun düzeyleri 
birbirinden çok farklıdır. Çok 
daha üst düzeyde bir birlik için 
yapılan görüşmeler olumlu yolda 
uzun bir ilerleme kaydetmiş ve 
belirli bir aşamaya ulaşmışken, 
alt düzeyde bir birliktelik için iS
rara ve bunu di�erinin önüne 
koymaya, önce gerek yoktur. 
Ikinci olarak, yürütülen görüşme· 
ler belli bir takvime bağlanmış 
ve kesin olumlu sonucun alın· 
ması için takvimin tanı"ml"naca· 
�I tarih olarak ı Mayıs ı 979 gibi 
çok yakın bir gün saptanmıştır. 
Görüşmelerin tarafınızdan dur· 
duruldu�u tarih, hatta istenirse 
Genel Başkanınız sayın Ahmet 
Kaçmaz'ın Genel Başkanımızla 
görüşme önerisi tarihi esas alın· 
mış olsun, her iki tarih ile 1 Ma· 
yıs arasında çok kısa bir süre kal· 
maktadır. Ru süre. iyi değerlen· 
dirildiği ve istenilen olumlu so
nuca varıldığı takdirde kadrola· 
rın yakınlaşması gibi di�er yan 
sorunların tümü, çok kısa zaman· 
da ve bugünkü belirsiz duruma 
oranla açık ve kesin olarak olum· 
lu çözüme kavuşmuş olacaktı. 

Di�er yandan, üst düzeydeki 
sosyalist birlik sorunun�n olum· 
lu çözüme ulaştırılmış olmasın· 
dan sonra, demokrasi mücadele
sinde de müştereken ço� da ha 
ileri adımlar atılabilecek, örne�in 
bu mücadelede yer alabilecek ku· 
ruluş ve kişilere yapılacak bir 
ça�rı, iki ayrı parti olarak, ya· 
ni bilimsel sosyalist zeminde iki 
ayrı siyasi kuruluş olmarun nes· 
nel olumsuzluğunu içinde ta· 
şıyarak yapılacak ortak bir çağ· 
ndan çok daha etkin ve sonuç 
alıcı olacaktı. Ayrıca, "bölün· 
müşlük" savlarının, dışımızdaki· 
lerce dunnadan yinelendi�1 bir 
ortamda en üst düzeyde birll�in 
gerçekleştirilebiimiş olmasının 
yarataca�ı olumlu büyük etki, alt 
düzeydeki yakınlaşmaların ve 
birliktelikierin açıklanmasıyla 
aşındırılmış da olmayacaktı. Oy· 

sa bu psikolojik etkInIn, içinde 
bulunduğumuz ortamda di�erl .. 
riyle birlikte doğrudan demokra· . 
si mücadelesindeki olumlu katkı· 
sı da herhalde yadsınmoma veya 
gözardı edilmenıe durumunda· 
dır. 

O halde, 8sl010n sosyalist bir· 
lik bakımından olsun, buna ba�1ı 
ve bağımlı giıncel görev demok· 
rasi mücadelesi bakımından ol· 
sun, asıl kazanım, hazırlanan tak· 
vime bağlı olarak görüşmelerin 
ivedilikle sürdürülüp bir an önce 
OIU11'lu sonuca ulaşllıl1asındadır. 
Her iki açıdan da nesnel olarak 
önümüzde duran ilk görev budur 
ve bu görev herhangi bir nedenle 
savsaklanamaz. 

Oysa mektubunuzda, yukarda 
belirtildi�i üzere, bir süredir sür· 
dürülen ve olumlu geliştiği taraf· 
larca da çok kez yinelenen gö· 
rüşmelerimize, kesin olumlu so
nuca çok yaklaşıldı�ı bir sırada, 
tarafınızdan yeni koşul olarıık 
ekı en en önerinizde ısrarlı ve ka· 
rarlı olduğunuz, hatta bunu bir 
ön koşul sayıp görüşmelerin sür· 
dürülmesini buna bağlı kıldığıruz 
bir kez daha ve yazılı olarak ifa· 
de edilmektedir. Anlamsız dene· 
bilecek bu ısrar gerçekten düşün· 
dürücüdür. Ve ister istemez, "sos· 
yalist birlik" konusunun, kamu· 
oyuna sunulan göriintünün ·dışın· 
da tarafınızca gerçekte o kadar 
önemsenmediği, bunun "olmasa 
da olur, veya kısa sürede olması· 
na gerek yoktur" gibi bir yakla· 
şımla ele alındığı, tarafıınızdan 
önerilerek başlatılan bu gi;rüş· 
melerin de aslında ayrı bir parti 
olarak varlığıru sürdürme ve daha 
geniş bir kitleye bunu kabul et· 
tirme fırsatı olarak nu de�erlen· 
dirildiği sorusu akla gelmekte· 
dir." 

tıu mektuba TSıP tarafından 
cevap verilmemiş, TIP ise 7 Mart' 
ta kesilen, heyetlerin yürüttü�ü 
birleşme görüşmelerini tekrar 
başlatabilmek ve öngörülen tak· 
vim uyannca sonuçlandırılmasım 
sa!!lamak için sürekli girişimler· 
de bulunmuş ve çeşitli öneriler 
geliştirilmişti. Bunlara rağmen 
TSıp, dayatmasından vazgeçme· 
ırjş ve görüşmelerin devam et· 
mesi için önce iki partinin ortak 
bir açıklama yapmasını istediğini 
israrla tekrarlamışt .. 

KAçr,IAZ'IN söZONü ETTlGİ 
PROTOKOL, GÖRÜşr,JELE. 
RİN TSİP TARAFINDAN KE· 
SiLMESINDEN BIR AY SON· 
RA, GÖRÜŞMELERI YENI· 
DEN BAŞLATABiLMEK ÜZE· 
RE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ. BU 
PROTOKOLON REDDI, GÖ· 
RÜŞMELERDE ORTAYA çı. 
KAN AÇIK VE ZIMNI KABUL· 
LERlN REDDI ANLAMıNA 
GELIYORDU. 

"ARA PROTOKOL" 

TSıp Genel Başkanı Kaçmaz' 
ın sözünü eltiCi proı.okol, işte 
bütün bu gelişmelerden sonra I'e 
TSıP'in yarıda hıraktı�ı görüş· 
melere tekrar başl"nmasını sn!!la· 
mak, TSıP'in yarattıgı tıkanıklı· 
ğı aşınak için düşünülnıiiş son 
bir öneri oldu. TIp Cenel Sekre· 
teri Nihat Sargın 8 Nısan 1979 

günü gönderdi!!i mektupta şöyle 
demekteydi: 

"Iki tarafça da kabul edilen 
gündeme bağlı olarak yürütülen 
birleşme görüşmeleri sırasında, 
bunun devamı için sonradan ön
koşul olarak ileri sürdügünüz ve 
görüşmelerin kesintiye ujlTıınıasl. 
na yol açan 'ortak açıklanıa' 
önerinizı, gelinen bu noktada or· 
taya çıkan tıkanıklı�ın ve olum· 
suz durumun aşılması için kabul 
ediyoruz. 

Ancak, bu açıklamadan önce, 
bir daha böyle tıkanıklıkla"n ol· 
nıasını önlemeye de yararı olaca· 
ğından, bugüne �.adarki görüşme· 
lerde ulaşılan oluırJu sonuçlan 
vr tarafların açık veya zımni ka· 
bullerini içeren, görüşmelerin 
bundan sonra yapılacak bölümle· 
rini düzenleyen ve daha önce 
belirtilen süre sonunda kesin so· 
nuca ulaşılmasını sağlayacak 
yöntemleri saptayan ekteki "ara 
protokol"ün her iki tarafça da 
onaylı metinlerinin karşılıklı ola· 
rıık her iki parti yetkililerince 
teslimini öngörmekteyiz.' ·  . 

Bu mektuba ek olarak TSıP'e 
verilen "ara protokol örneği" 
TSıP tarafından yine benimsen· 
meyecek ve görüşmelerde ortaya 
çıkan açık veya zımni kabullerin 
reddedilmesi yoluna gidilecekti. 

SON BASIN TOPLANTISINDA 
ILERi SORDiJCC GÖRÜŞ· 
LERLE, AHMET KAÇMAZ'IN 
ŞAHSINDA TSıP YÖNETicI· 
LERI, PARTi ANLAYıŞı, BIR· 
LIK ANLAYıŞı GIBi KONU· 
LARDA 1974'E DÖNDÜLER 

TSIP'e iletilen "ara protokol" 
de aynen şöyle deniliyordu: 

ARA PROTOKOL öR NECI 

Türkiye Işçi Partisi ile Türki· 
ye Sosyalist Işçi Partisi heyeUeri 
arasında bir süreden beri sözlü 
olarak sürdürülen birleşme görüş· 
melerinde olumlu gelişınelerin 
görülmesi üzerine her iki taraf, 
birleşilen ve uyum gösteren nok· 
taları aşaj!ıdaki biçimde sapta· 
mışlar ve görüşmelerin hızla ke· 
sin sonuca ulaşmasını sai!lamak 
üzere görüşme yöntem ve süreleri 
üzerinde de aşağıdaki biçiınde 
arılaşmışlardır: 

1) Her iki parti, 1 Mayıs 
1979'da kesin sonuca ulaşmak 
ve iki partinin birleşmesini, dün· 
ya işçi sınıfının birlik, dayanış· 
ma ve mücadele gününde Türkiye 
ve dünya işçi sınıfına armağan 
etmek düşüncesinde birleşmişler· 
dir. 

2) Bugüne kadar yapılan gö· 
rüşmeler, her iki partinin Türki· 
ye ve Dünyayı dei!erlendirnıesin. 
de, üzerinde birleşilen ve uyum 
içinde olunan. ortak noktaların, 
birleşmeyi gerçekleştirecek dü· 
zeye erişmiş bulundu�unu kı· 
vançla ortaya koymuştur. 

3) Birleşme hukuksal olarak, 
seçim yasaları ve Siyasi Partiler 
Yasası 'nın ortaya koyduğu ko· 
şuııarın dayatmasıy la, nesnel öı· 
çütler. göre daha bUyük gelişkin· 
lik düzeyinde bulunan partiye eli· 
ğerinin I,atılması biçiminrlc ger· 
çekleşecektir. 

4) Katıhn"n parti nin progra· 
mı I·C li.züğü esas olacak, birleş· 
me gÖriJsıne-lprir.in sonucundn 
h3fırlan�cal' ortak deklarasyon, 
kalıhrö'tJ) pHrtilıin programıns. 

ARA PROTOKOL ÖNERISI· 
NiN TSİP TARAFINDAN RED· 
DEDIL�1ESI ÜZERİNE, ''SO· 
NUCA BAGLANMADIGI SöY· 
LENEN KONULARIN SORAT· 
LE VE ÖNCELIKLE SONUÇ· 
LANDlRILMASI içİN, KESI· 
LEN GÖRÜŞMELERIN ÖNKO· 
ŞULSUZ OLARAK TEKRAR 
BAŞLATıLMASı TSİP'E ÖNE· 
RlLDI. BU ÖNERiLERİN DE 
DSlp TARAFINDAN REDDE· 
DILMESi ÜZERİNE GÖRÜŞ. 
MELER BürONOYLE KESIL
MIş OLDU. 

kongresinin kara"yla eklenecek· 
tir. 

5) Katılınan partinin kongre· 
sinde merkez organları seçinıleri 
yenilenecek, gerekirse tüzük de· 
ğişikliği yapılıp bu organların 
üye sayısı da artırılarak, katılan 
partinin görüşmeler sırasında be· 
lirlenen üyeleri, birleşmenin so
mut göstergesi olarak bu organ· 
lara seçileceklerdir. 

6) Bundan sonra görüşmeler, 
al Her iki parti heyetleri 

arasında ortak dekiarasyon yazı· 
mı için, 

b) Her 'iki parti yetkili 
temsilcileri arasında birleşmenin 
diğer biçimsel sorunlarının çözü· 
mü için 
iki düzeyde birden yürütülecek, 
her iki düzeydeki görüşme de en 
geç 18 Nisan 1979'da kesin 
sonuca ulaşmış olacaktır. 

7) Kesin sonuçlar, her iki par· 
tinin en üst merkez organlannca 
onaylanarak 20 "'isan'da, partile. 
rin kamuoyuna açıklanacak ve 
aynı gün her iki parti, ola!!anüs· 
tü kongre için resmi girişimlerini 
yapacaktır. 

8) 1 Mayıs 1979'da her iki 
parti aynı salonda ve aynı çağrı· 
hlar huzurunda ardarda kongre· 
lerini yapacak ve birleşme böyle· 
ce hukuken de tamamlanmış ola· 

laşan birleşme görüşmeleri TSıp 
tarafından kesilmiş; görüşmelere 
tekrar başlanabilmesini sa/ilamak 
için TIP tarafından çeşitli öneri· 
ler geliştirilmiş ama TSIP'i bu 
tutumundan vazgeçirmek müm· 
kün olmamış; daha sonra bu tı· 
kanıklığı aşmak için "önkoşul" 
ları kabul edilmiş; tekrar bütün 
dayatmalara başvurularak görüş· 
melerin engellenmesini önlemek 
için yukarıdaki "ara protokol 
örneği" kendilerine ,iletiImiş; bu 
sefer de bu reddedilmişti. "D3lıa 
üzerinde anlaşma olmadı dediği· 
niz konulan öyleyse görüşelim 
ve görüşmeler tekrar başlasın" 
denmiş, bu sefer de reddedilmiş· 
ti. 

TÜRKiYE Işçi  PARTISI 
TSıp'I BIRLE ŞMEYE 

ÇAG IR IYO R 

Basın toplantısında ileri sürdü· 
�ü görüşlerle Ger.el Başkan Ah· 
met Kaçmaz'ın şahsında TSıP 
yöneticileri parti anlayışı, birlik 
anlayışı gibi temel konularda 
1974 'e döndüler. Bu konulardaki 
çarpık ve içtenlikten uzak anla· 
ylŞ, aynı zamanda yukarıda aru· 
lan "yalana, tahrife, dayanan 
malunı yöntemlere" başvurmak· 
la da tamamlaruyor. 

YUSUFOGLU'NUN 1 9  ı1ART 
T ARİliLI MEKTUBU, "DE· 
�,JOKRASi ALANINDA iŞBIR. 
LIGI SAGLANMASININ " , 
"SOSYALIST BIRLIK GÖ�ÜŞ' 
�IELERİNIN SONUCA lJLAŞ· 
MASININ ÖNKOŞULU OLA· 
RAK TSİP TARAFINDAN öNE 
SüRÜLDÜGüNÜ VE GÖRÜŞ· 
�IELERIN 7 ılART TARİHİN· 
DE BU NEDENLE KESiLDiGl· 
Nİ SERGiLIYOR. 

caktır. Türkiye Işçi Partisi Genel 
9) Bu protokolün kabulünden 'Başkaru Behice Boran TSıP ·2. 

sonra sürdürülecek görüşmeler, Kongresi'ne yaptığı konuşmasın· 
eğer bugünden bilinmeyen bir . da şöyle diyordu: "1971öncesin· 
nedenle, olumlu sonuca ulaşma· de ve 1974'den beri birliğin çok 
ma ve kesilme durumuna gelecek sözü edilmiştir. 'Sosyalist Kunıl· 
olursa, her iki parti de o andan tay' önerisi tekrar tekrar ileri sü· 
itibaren durumu, kendi üyelerine rülmüş savunulmuştur. Ama bü· 
ve kamuoyuna yansıtmakta ser· tün bu davranışlarda 'pazarlık et.
best olacaktır. me': karşısındakilerden olabildi· 

Bu Ara Protokol, her iki par· �ince 'ödünler koparma' düşün· 
tinin yetkililerinin ortak imzala· cesi, tavrı egemen olmuştur. Dir· 
rıyla iki nüsha olarak tanzim Ii�i oluşturmanın ve gerçekleş· 
edilmiş olup birer nüshası her iki tirmenin gerçek koşuııarı, yön· 
tarar heyetine teslim edilmiş bu· temleri nedir anlamadan, bir 
lunmaktadır . . .. /4/1979" yandan birlik sözü edilip savu· 

TSıp bu "ara protokol"ün gö· 
rüşıneler sırasında tarafların üze· 
rinde anlaştıkları "birleşmenin 
biçiminin seçime katılma hakla· 
rını ortadan kaldırmayacak bir 
biçimde olması" ilkesinin de bir 
sonucu clarak yer alan 3. ve 4. 
maddelerinde de�işiklik yapıl· 
masını istiyor ve "Bu, TIp ismi· 
ni muhafaza etmek, TIP progra· 
mını esas alma anlamına gelir 
oysa bunlar daha sonuca baj!lan· 
madı" deniyordu .  Bunun üzerine 
TSıp'. "yapılacak Işın, öyleyse, 
sonuca ba�lanmadıj!1 söylenen 
konuların sliratle ve öncelikle so· 
nuçlandırılması için kesilen gö· 
rüşmelere önkoşulsuz olarak tek· 
rar başlamak olduğu" hatırlatıldı 
ama bu oneri de TSıp tarafından 
redeledildi. Önce görüşmelerin 
hoşlnngıcın<ıa söz konusu olo:a· 
yon bir kO{1unun "önkoşul" ha· 
linde dayatılıııasıyla sonuca yak· 

nulmuş, öte yandan birliğin ger· 
çekleştirilebilmesini olanaksız· 
laştıran davranışlara girilmiş, 
olumsuz bir ortam yaratılmıştır". 

Genel Başkan Kaçmaz'ın şah· 
sında TSıp yöneticileri bu olum· 
suz durumun yeni bir örne�ini 
oluşturdular. 

TIP Merkez Yönetim Kurulu' 
nun TSıp Genel Yönetim Kuru· 
lu 'na gönderdi!!i mektupta ise şu 
görüş yer alıyordu: "Partimiz 
Türkiye Işçi Partisi başlatılan 
birleşme görüşmelerinin daha 
sonra tarafınızdan yarıd? bırakıl· 
masının getirdij!i yeni olumsuz· 
lueu mutlaka ortadan kaldırmak 
ve Partilerimizin birleştirilmesini 
mutlaka sağlamak azminde oldu· 
j!unu; bunun işçi sınıfının poıı· 
tik mücadelesinin çıkarlarının ge· 
rel,tirdii!i biçim ve kapsama uy· 
gun olarak 'dayanışma ve bera· 
berlik' içinde gerçekleştirilmesi· 
ni arzu ettiğini belirtmek Ister". 
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Dünya bahçesi 
"-Batum'a gelip de botanik 

bahçesini gezmemek, görmemek 
olmaz ... " 

Batum Valisi Revaz Bey'in bu 
sözlerini, gezip gördükten sonra 
ben de tekrarlamak istiyorum. 

Deniz kıyısını kuzeye do�ru 
izler, 7 . 8 kilometre giderseniz 
uçsuz bucaksız yeşillikle rin için· 
de çerçevelenmiş II hektarlık 
alanda bir orkestra görürsünüz, 
enstrümanlan envai çeşit çiçek, 
bitki ve aeaçlardan, kuş sesleri, 
çiçek kokularından oluşan ve 
şeme ini emeein ve bilimin yaptı· 
eı bir orkestra ... 

90 y� önce Çar ailesinin din· 
lence yeri olarak belirlenen ve 
kuşatılan bu alan şimdi bilimin 
emrinde, toplumun hizmetinde. 

Denizle yeşilliklerin bir sevda 
armonisinde sarmaş·dolaş olduk· 
lan bu sırtlardan yukanya doeru 
tırmanırsanlZ yolunuzun üzerine 
bir taş merdiven çıkacaktır. Mer
diven"den çıkıldıeında bahçenin 
ortasında eski ama görkemli bir 
bina göze çarpacaktır. Binanır 
giriş kapısının üzerinde şu tarilı 
okuyacaksınız: 1902 ... 

Doksan yıl önce yapırnına 
başlan�n binanın bitiş ve Çar 
ailesinin hizmetine giriş tarihi 
1902. Çıkış tarihini de biz söyli· 
yelim: 1917 Ekim devrimi . 

Bugiin Gürcistan Ilimler Aka
demisine ba�1ı Araştırma Ensti
tiSü'nün merkezi olan bu binada 
bizi Botanik Bahçesi �flidürü 
Moari ile Araştırma EnstitiSü uz
manlanndan Nermin Pagmtişvili 
karşılıyorlar ... Bir süre konuşu
yoruz, daha sonıa bahçeyi gez
m"�e başlıyoruz. 

O da ne? Her a�acın, her bit· 
kinin boynunda kolyeler ... 

Güney Amerika'dan Afrika' 
ya, Kuzey Amerika'dan Dol!u 
Asya'ya, Japonya'dan Yeni Ze
landa'ya, Akdeniz'e, Avrupa'ya 
kadar hemen her yerde yetişen 
aitaç ve bitkiler görüyoruz. Aeaç 
ve bitkilerin boynundaki kolye
lerden de, onlann künyeleri oku
nuyor. Adı ne? 'Vatanı neresi? 
Ne zaman buraya getirilmiş? Bu 
bilgileri, bitkilerin boynundaki 
plastik küçük levhalarda ister
seniz Rusça. isterseniz Gürcüce, 
dileıseniz Latince altalta sıralan· 
mış yaz�ardan okuyabilirsıniz ... 

"-Bu Çin 'den getirilmiş, 50 
y� önce. Bu Afrika'dan. Şu Hi
malaya'lardan, onun yanındaki 
Güney Amerika' dan, 35 yıl önce. 
Bakın bakın, şunu görüyor mu
sunuz, şurada. Krekon aitaeı, en 
uzun ömürlü aeaç, 6 bin y� ya· 
şar. Ana vatanı ACrika' dır. Bakın 
buradakiler de Bambu aitaçlan .. " 

Nermin Pagratişvili bize bu 
bOgileri verirken hiç yorulmuyor 
uS81lmıyor. Elinden gelse her 
aitacın, her çalının, her çiçe�in 
kafa kaeıdını okuyacak neredey
se. Anası kimdir, babası kimdir, 
teyzesi dayılan ... Daha neler, di
yeceksiniz. Doitrusu bu ya, o ko· 
nuştukça siz böyle düşünüyorsu
nuz. O alıaç ve bitkOer onun ço
cukları gibi. Anlatırken, gülümsil
yor, Cıs�dıyor, sanki onlarla ko
nuşuyor ... 

Batum Botanlk Bahçesi dUn· 
yaca ünlüymüş melıer. Sovyetier 
Birlil!rnde Leningrad ve Mosko
va Onivemitelerl'nden öl!renciier 
pratik dem yapmak ıçın buraya 
gelirIermiş_ 

Çar ailesinin dinlence yeri, ol
muş böyle bir yer şimdi. EmeRln 

ve bilimin hizmetinde. 
Çeşitli üi kelerden, çeş itli top

raklardan getirilmiş olan a�aç, 
çiçek ve bitkilerden oluşan bu 
bahçenin görünümü, yarının ba
nş dünyasının çiçeksi bir sirııgesi 
gibi geliyor insan a". 

Hangi ülke topm�ndan olursa 
olsun bütün çiçekler bu bahçede 
kardeşçe yaşıyorlar. Hi ç bir 
çiçe�in, hiç bir yapra�ın birin
den ötekine ayrıcalı�ı yok. Bü
tün çiçekler, bütün yeşillikler bi
çimsel farklılıklanna karşın bih
min karşısında eşit, hepsine gös
terilen özen eşit. Bilim ve do�a
nın güvencesinde yaşamlarını sür
dürüyorlar, bili me de yardımcı 
oluyorlar ... 

*** *** 

Oretim araçlannın özel mülki
yetten çıkarılarak, topluma mal
oldu�u, toprak sahiplerinin, şe
hir ve kır burjuvazisinin tarilıe 
kanştı�ı Sovyetler BiriiRi'nde, 
Anayasanın 36'l ncl maddesi şöy
le diyor: 

"-SSCB'n in del!işik ırk ve u
luslardan yurttaşları eşit haklar
dan yararlanırlar. Au hakların 
uygulanması, SSCB'nin tüm ulus 
ve etnik gruplarının gel işim ve 
yakınlaşma politikası, yurttaşla
rın Sovyet yurtseverlil!i ve sosya
list entemasyonalizm ruhu için
de el!itimi, ana dillerini ve SSCB' 
nin diğer halklannın dUlerini 
kuOanma olanaRı tarafından ga
ranti edilir .. . " 

Anayasanın bu maddesi şöyle 
devam ediyor: 

"-Halklara karşı dolaylı ya 
da dolaysız tüm kısıtlamalar, ırk
ları ya da uluslan nedeniyle yurt
taşlar için dolaylı ya da dolaysız 
tüm ayrıcalık kurumlan, aynı za
manda ırksal ya da ulusal alanda 
tüm dışlama, düşmanlık ve aşa�ı
lama propagandalan yasalarca 
cezalandınlır ... ' , 

5,5 milyonluk Güreistan Içer
sinde 300 bin kişilik muhtar bir 
cumhuriyet oluşturan Acaristan' 
da Botanik bahçesinin çıçek ko
kulanyla dolu havasını solurken, 
Moskova'da bize tereümanlık ya
pan Arman'ın sözleri geliyor ak
lıma. Erıne nlstan Sosyalist Cum
hurlyetl'nln yurttaşı olan Arman 
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Valisi 
R.uaz beyl. 
Çar"" 
döneminden 
kalma 

bir soru üzerine bu konuda 
konuşurken şöyle demişti: 

"-Ermenilerie Azeriler çarlık 
döneminde birbirlerine çok düş
manmışlar. Ony�larca, yüzy�
larca bu düşmanlık s"rmüş. Biz 
bunlan şimdi duydueumuz za
man şaşınyoruz. Ermenilerle 
Azeriler birbirlerine soruyorlar: 
' '''caba biz nasıl düşman olıruşuz 
birbirimize, böyle bir şey nasıl o
labili r? .. " 

İnandması güç bir masal olgu
su gibi konuşuluyor şimdi... 

Ve Batum'un botanik bahçesi 
niçin dünyamız olmasın? Dünya
nın bütün halklan, uluslan, 
insanlık ailesi topraeında niçin 
özgüree yeşerip yaşamasınıar, 
boy atmasınlar? .. 

Çiçeklerin de çeşitli renkleri 
vardı, çeşitli kokuları, çeşitli bi
çimıeri vardı: Ama hepsi de çi
çek de�iller miydi?" 

Dünyaca ünlü boksör Muham
med Ali Clay'ın geçenlerde bir 
gazetede yayınlanan yaşam 
öykiSünde anlattı�ı bir sahneyi 
hatırlıyorum. 

1960 ydında Roma Olimpi
yall.nnda a�ır siklette altın ma
dalya kazanan Clay, ülkesine 
döndükten sonra duygularını 
şöyle anlatıyordu: 

"-Yeni aldı�ım motorla ö�le
ye kadar boynumdaki altın ma
dalyayı memklılara göstermek 
için arkadaşlarımla dolaştım. Bu 
bimz da kırmızı fenerli bisikleti
mi hatırlatıyordu küçü klülıümde. 
An nemin hediye ettiei bisikleti 
zevkine doyamadan kaybetmiş
tIm. Nasıl da aıılamıştım ... Ço
cuklul!umda on büyük ümi tieri
min yıkıntısı olmuştu. Bir daha 

Batum 'da bir holhaz emekçi eui 

GEZi iZLENiMLERi 

Yaun 

VA RLıK (JZMENEK 

bisikletim olmayacaktı". Fakat 
şimdiki göz yaşlarım sevinç göz
yaşlarıydı. .. " 

Muhammed Ali andarını an
latma�a devam ediyor: 

"-Yorgunluktan çok acık
mıştık. ö�leden sonra arkadaş
larla birlikte kentin en büyük 
hamburgereisinin önünde dur
duk. Birer hamburger yiyip, bi
rer de sütıü kahve i çecektik. 
Hamburgereiye gireceğimiz sım
da bizi durdurdular. Kapıda şöy
le bir yazı vardı: Siyahlann bura- . 
ya girmesi yasaktır! .. " 

Ve sonm Clay içeri girmek i
çin direniyor. Ama bu sırada bir 
grup beyaz gencin hücumuna u�
ruyor. Clay'ın olimpiyat madal· 
yası burada işe yaramıyor. Tar
tışmalar, tartışmalar, derken, 
Clay Olimpiyat madalyasını hırs
la çıkanyor boynundan, elinde 
bir süre sıkıyor ve son m var. gü
cüyle ileriye, Ohio nehrinin sula
nna dol!ru fırlatıyor .. _ 

Ve Clay diyor ki, "O gün om
da gördül!üm hakaretten sonm 
profesyonel olma�a karar ver
dim." Bi rkaç giin sonıa ken tin 
tanınmış iş adamı miiyoner Bil 
Fabershan, Clay'e profesyonel 
kontmlını Lnzalatıyor. Clay bu 
parayla ilk olarak pembe bir 
Carlilla. marka otomobil alıyor. 
Ve daha sonm gene gittiği aynı 
hamburgereiye artık mhatça gi
rebiliyor... Artık milyonerdir, 
beyazlan n arasına girme ite hak 
kazanımştır! .. 

*** .*. 

Sosyalist toplumun de!!er yar
gllanyla kapitalist toplumun de
l!er yargıları arasındaki farkı an
latmak için herhalde bir elinizle 
doeuyu gösterirseniz, bir eliniz
le de batıy ı �ör",rmeniz gereke
cektir .. , 

Sovyetler Birliği'nde bugün, 
kendini, emeein niteli�inde, ya
şam biçiminde, gelirlerde göste
ren ayrılıklar hiç mi hiç yoktur? 
Bu konuda sorulan sorulara veri
len yan ıt şudur: 

. "-Vardır. Fakat bunlar derin
leşece!!i yerde giderek azalmak
tadır. Sonunda da yok olacaktır. 
Bunu görüyoruz . . .  " 

Toplumsal yaşamdaki geliş-

me, Sovyet insaruna bu koııuda 
da büyük bir güven getiriyor. Ve 
şöyle ifadelendirillyor: 

"-Artık sosyalist toplum� 
komünist topluma geçlyon.:z __ 

Yaşam düzeyinin her on yjda 
iki kat artmasına karşın şu söyle
niyor: 

"-Yaşam düzeyimizle yetine
meyiz.Yaşam düzeyi geliştikçede 
yanıbaşında şu sorunlan çözmek 
gerek. Biz sadece sahip olunan 
eşya miktarıyla yaşam düzeyini 
ölçemeyiz. Bu ikinci p14ndır. Ya-, 
şamın daha dolu olmas� yaşam
dan daha çok hoşnut olmak. Da
ha iyi sağlık, daha iyi öğrenim, 
yetenek ve iste�e göre iş, yaşlı
Iıkta daha da güvence "e daha 
zengin bir düşünsel yaşam"." 

Ve şöyle bir kavrayış.-biçiml: 
TIiketmek için tüketmek değD, 
gereksinim için tüketmek ..  _ 

Gezi ekibimizin gene bu ko
nuyla ilgili bir sorusuna verilen 
yanıtı da ekleyeyim: 

"-Maddi geçim düzeyinin az 
da olsa bazı kişilerin bilincinden 
çabuk geliştiğin i görüyoruz. Tek 
tük cte olsa bu şekildeki e �ilimle
ri kamuoyunda tartışıyoruz_ Ga
zetelerde, dergilerde bu konuda
ki e�ilimlere karşı eleştirDer ya
yınlanıyor ... " 

*** *** 

Botanik bahçesindeki gezimiz 
bittikten sonıa yakındaki bir 
kolhozda bir emekçi evine ko
nuk oluyoruz. Ev sahibi koiho
zun muhasibi Hasan Gargilıııze. 
Hanımı JuDetta, doktor_ 

Gene sıcacık bir karşılarna. 
Botanik bahçesi Müdürü ve CÖ
reviileriyle birlikte yemeğe otu
ruyoruz. Envai çeşit yemek ge
ne. "Yapmayın, yiyemeyiz bu 
kadar çok,yazık olacak" diyoruz, 
dWetmek mümkün deiıi. Guci
ladze'lerin kızı Mzevinan, ann. 
siyle birli kte ha taşıyorlar, ha ta
şıyorlar .. _ 

Bu kez masabaşı Tamada ola
mk Revaz bey i seçiyoruz. 

Kadehler, bütün dünyanın ba
nşı için kalkıyor. Ad ad ilke ad' 
lan söylenerek halkların şerefine 
içiliyor. Şili' den Danimarka'dan, 
lran'a, Kore'ye kadar . .  

Karşıda Karadeniz, etmf yem
yeşU ve Julietta hanun birazcık 
Türkçesiyle, il kelerinıiz ve halk· 
lanmızın dostluk ve kardeştiki. 
rinln daha da pekişmesini, 11811'
meslni istiyor ve bir halk sözünü 
ekliyor: 

"-Gelimin gidelSin dostum
sun_ Gelmezsin, gitmezsin sen 
kimsin? ..  " 

Halkların aynı ortak kökte, 
derinliklerde birleşen ortak şar
kısı deeD mi bu? Ve hanci halkın 
özünde, killüründe bu değerler 
yok kı? .. Dünya bahçesinin yüz 
akı bu deeerler _ _  



Nikaragua'da zafere 
dogru son adımlar 

Orta Amerika'nm şeker kamışı 
�lalannı ve kahve plantasyonlannı 
kanla sulayan 40 ydlık zaüm dikta
tör General Anastasio Somoza son 
günlerini yaşıyor_ Somoza faşisti 
şimdi sarayından da kaçtıktan son
ra, sıl!ınal!ından halkı bomba yal!
muruna tutuyor_ Nikaragua'da Ulu
sal Yurbiever Cephe'nin başlattılıı 
içsavaşın IazlŞtııtı son günlerde � 

lerderin sayısı kesin olarak tahmin 
edUemiyor. Ulusal 14uhaflZ ku,," 
veUerine balıh uçaklar, başkent 
Managua' da yurbiever gerillalann 
bulundul!u bölgeleri, gece kondu 
mahallelerini acımasızca bombardı
mana tutuyoriar ... 

Ne var ki, bütün bu alçaklıklara. 
olanca utanmazlıl!ına ralımen So
moza'nın kendisi bile Ulusal Yurt-

5 kıtadan 
"aberler 

SOVYEUER BIRLICrNIN 
IRAN 'IN ıÇIŞLERINE 

KARışncı IDDIALARı 
GERÇEK DIŞIDIR 

huı'ııı So'r)'.u.r Blılili Bü
yilDIçi. Mıılıammad' M.krI, 
Batl'h empe."oIIat1ar1ıı Sov
,..u .. Blılill'Diıı Iıaıı�ıı lçltleri
ii. bnttllı ,.oIUlldlld Iddı.ıan
II1II Ii'Ç. d", oIdulwıu &öyle
di. Y.tkUU.d. ,ı;rıı.m.k ü.nı 
Tahraıı'ı I\dlll Muhammed Mek
r\, So'r)'.der BirUIII'lı1ıı Irm dllV
rImIııa yıkla,ımın", olumlu 01-
dulwıu .. ıkı ülke .... ındaki i
UtkUerln br,ıhkh aayıı Vi aııla
y ... dqmdılını lçıkladL M.kri 
IJnı umanda, İran'ın ABD, la
.. n .. lncDtenı ilı olın ilişkUerl 
ıçın ıynı olumlululun &öz konu
Lu olmadılını dı beıirtti, 

VIETNAM GöÇMENLERI 
SORUNU 

Empo."oIIlt fUlıtmiar Soo
yallat Viıtnam Cumhuriyeti üze
rindı pn. "f,rtınalar" kopan
yodar, Empo."alIzmln oyuncılı 
halıne ı.len ve Vietnam'dan IÖÇ 
.tmekten b .. ka çare ıörmeyen 
binl.lCe "ıöçmen"in durumu, 
ıon !Ünlerde d ünyı kamuoyunun 
tartıtma konUlU oldu, Vietnam' 

. dı yı .. yan ve CIıı kö kanlı olın 
"ıöçmenl.r" Vietnam devrImI
nı kar" ıonarda yeralmı,lar vı 
d_Im ıonraaındı da, Çin ıracı
hlıyla Vietnam'dan çıkortılmı,
lardı. Ne var ki, bu ııerç.kl.re 
kar" n, emperyalist ç evreler Vi
.tnam 'ı karalımak için kendUe
rine propııandı malzeme bul· 

duJdaıını _dılar. Aııcak bu I.· 
laIun ııri tap_al kaçındm .. dı. 
Nitekim, Vietnam Dıt"lerI Bı, 

bıııı.. tarafıncı.. yapılan bir 
ıçıklamada, kld_1 IÖÇ olayın' 
dan P.klıı ıırlcUerlnlıı �oNmlU 
oIdutu ve P.klıı p.opePDdal 
IODUcU bu IııllDlmn VI.tnam'· 
dUL kaçmak lçlıı ıldatıldıklan 1-
çıklandL Ayna dünymD1 U.rici 

JÜçl.ri d. çın, A1IO ve lncDtere 
tarafından yapılan kart' d891imci 
propacmdalara kar", Soeyallıt 
Vlotnam', d.ıtekleyen IÇıldarne· 
lar yıpula.. VI.tnam "Iöçman
ı.r sorununu" emperyaliatlerin 
Vietnam'ı yeni bir ıaldın için 
bııhane yıpmalann. meydm ve
rIlmeyec.ktir! 

POLlSARIO 
SALDlRIY A GEÇTı 

Bıtı Sıhra Kurtulu, C.ph.ıi 
Pollaarlo, ıeçtllimiz &Ünl.rd. p
rici Fu ukeri ku ... tierine kor" 
yenı v. yolun bir ıaldınya ... çtl. 
Pollaario Ceph.ıi tarafJndan yı' 
pılan .çıklamay. ıöre, yapılan 
aaldınla.dı, birçok Fu ukarı öl
dürüldü, zırhb ar.çlar tahrip e' 
dildi .. çok •• yıdı ıU.h el. pçl' 
rUdl. Ba,t. Cezayir olm.k üzere 
Kuzey Afrika'daki U.rici rejim· 
ler tarafJndan d.tekl.n.n PolI· 
llrio cepheol, Fıı'ın kor,ılıklı 
ıörü,m.le .. yan .. mama .. üzeri' 
ne bu ıon ,a1dınya b .. l.dl, B.tı 
Sahra Kurtulu, Har.keti'nin, 
emp.ryalizmin .adık yond .. ı, 
Fı.'ın iUaline kor,ı zafere ula,.· 
c.Iına ku,ku yoktur. Polisario' 
nun son saldırısı, zaferi biraz da· 
ha yakınla,tımu,tır. 

sever Cephe'nin gücünü kabul et
mek zorunda kaldı ve geçtll!imiz 
hafta içinde yaptıl!ı bir açı klama· 
da, yenilebilecelıini söyledi! 

Gerçekten de, adım ABD işga· 
line karşı ayaklanan halk önderi 
Cesar Sandino'dan alan Sandinist 
gerillalan ve işçi sınıfı !lartisi Ni· 
karagua Sosyalist Partisi, iktidann 
eşi!(ine geldiler. ABD' den, ısrail' 
den, Guatemala'dan, ŞiIi'den So
moza'ya akan modem silahlar ve bu 
ülkelerin çeşitli girişimleri, Somoza' 
yı  kurtarmaya yetmeyecelıe benzi· 
yor. Artık silahlanan halk da savaşa 
katılmaya başladı. Oluşturulan halk 
miHsleri, gerillalann �dıltı siper· 
lerde faşist diktatörtülıe karşı sava· 
şıyorlar. Kosta Rika ve dilıer yalan 
ül kelerde yaşayan Nikaragua'lı mül
teciler savaşa katılmak için ülkeye 
geri dönüyorlar ... 

Sandinist Ulusal Kurtuluş 
Cephesi (FSLN) Mayıs ayı içinde 
açı k1adllıl bır programla da, Somo
za'nın devrilmesinden sonra geçici 
bir ulusal hükümet kurulacalıını a· 
çıklamıştı. FSLN programında, dik· 
tatörlülıe karşı savaşan bütün güçle· 
rin katıldılıı geçici hükümetin dikta
törlük devrildikten sonra kurulaca
lıı; ülkenin ekonomi k, politik ve 
moral yıkımdan kurtanlacalıı; ulu· 
sal baltımslZbl!ln korunması için de· 
mokıatlk bir ordu kurulacaltı; So
moza ve ailesi tarafından g,.pedilen 
bütün zenginU kı erin miiıadere edile· 
celıi ve kötü yaşam koşullannın 
ve lşsizllltin ortadan kaldınlacaltı; 
balılantıslZ bır dış politika izlenece
lıi, yeralıyordu. 

Bu programın yayırdanmasından 
sonra geçtllılmlz hafta Içinde, Yurt
sever Cephe'yı oluşturan güçlerin 
katılmasıyla geçici hükümet kurul
du ve merkez olarak da Rivas kenti 
seçildI. 

Son hartalann gelişmeleri Nika
ragua'da iktidarın deglşmesinln ya
kın oldu�unu gösteriyor. Dünyanın 
tüm ilerici , sosyalist güçleri; Sovyet
ler Birli �i, Küba, Somoza rejimini 

Ianetierken, yurtsever güçlerin de 
yalan destekçisi durumunda. Bu 
güçlerin maddi deste kleri savaşın 
yönünü yurtsever güçler lehine 
delıiştirdi. Şimdi artık, cani Somo· 
za'lUn devrilece�1 glinlerin sayılma
sına başlandı, O günler artık çok ya
kın! 

Klbn. '\'ürk ve 
R um toplumları a� 
rasındaki Körlişme

ler, uzun bir ara
dan 50nra , Lefko-
şe'nin Ledıa Palas 
Oteli'nde 1 5  Hazi' 
ran'da yeniden b .. -
ı.dı, Iki toplumun 
temsilcileri. 18 . 1 9  
Mayı.'ta Birle,mi, 
Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın 
"özetiminde gerçekleştirilen Oenkt .. -Kipri
anu donık toplantısında varılan karar uyannca 
bir araya leldUer, Bu kez, Oenkt." Kiprianu 
ıörüşmelerinde kabul edUen 1 0  maddeJik an' 
la,ma ile, Kıbns .orununa ilişkin BM kararlan 
çerçevesinde bir çözüm aranacaktı. 

15 Haziran' dı yapılan Uk ıörü,mede, h.r 
iki tarafın temsilcileri ümit Süleyman Onan 
ve Georiİes Yuannides birer konuşma yaptı· 
lar; bu arada Kurt Waldheim'ın "önd.rdi�i me
uj okundu, 

T

OPıumlararul "örü,melerin b .. 1ama.aI, 
hiç kuşku yoktur ki, .oNnlann çözümü .. 
Kıbn.'ın ba�ırn.ız, bl�lıntı .. z, .... m.n bir 
devlet statüsünü sürdür. bilmesi için izlenecek 
tek banş çı yoldur, Bu nedenle d. ıörüşm.ler, 
her iki toplumun ilerici !Üçl.ri v. BM GÜv.n
lik Konseyi tarafından olumlu bir ,.ıi,me 01.
rık kıbul edildi, 

Kıbrıs 'ta 
barışçı 
çözüm 

Ne vır ki, bu !Örüşm.l.rin h.r iki tarafın 
,ov.niıt iktidarlanna r.�men ... rç.kleştirildi
ii d. bir aerçektir, Kiprianu v. özellikle O.nk
ta, yönetlml.ri, Kıbnı 10Nnun. h.m.n bir 
çözüm aetiırnekten çok uzak bir onlay" içlıı· 
dedirler. Emperyalizm v. i,birlikçileri, ıorunı 
Kıbnı halkının çıkarlan lçll1ndan delil, .m· 
p.ryalizmin böli.deki çakorlan, Kıbnı'ın böl· 
i. halklan lçlıı bir tehdit v . ... rıinlik ıda, ol' 
m. konumunu kONm&I' .çlllftdan bakmakta· 
dırl ... 

A

BD .. diR.r emp • ."oIIlt !Üçlarin latek· 
I.ri, öted.n beri Kıbnı', Ortedotu'nun Uarlc:I, 
anti.mporyaliıt ülkal.rine yön.len bir NA TO 
üuü olarak kullanm.k, Kıbnı'ın toprak bütün' 
lülünü ort.dan kaldırmak, batınıaız Kı bnı 

Cumhurly.ti'ni '\'ürkiye Ue Yunmiatan .... ın
d. p.ylı,tırmaktır, Bu istekler 1 974 1,1ol1ıı· 
d.n ıon .. Iyic. depro,.rek, yeni ymd .. lar ka· 
zandı. 

Gerici koroyı, Yunanistan'ın lOO)'al demok' 

rat EOEK p.rtisi'nin de kıtıllDlll)'la, çözümün 
tar.fIar .raıındı yıpılacak ıörü,mel.rd. ıran
ma.ı &Üçl.,Urilm.ye çalı,ılıyor. 

Bu prici lifişimlere karşılık, Kıbnı Emek· 
çi Halkının nerici Partlai AKEL, toplumlara .. • 

11 ıörü,melerin b ..... yl. ıonuçlanmu, içlıı 

h.r Iki taraftan dı ıonuç .lıc, &irI,iml.rde bu· 
lunulmlB,nı lıtedi. AKEL, Iki toplumlu, iki 
böıl.1i federal devlet ıtatülÜnün bil. kabul .di· 
lebUeeellnl, .ncak , bunun k.bul edilmulnin 
d., Kıbn. balırnllZlıRı, ballıntıllZhRı kOfUU.
nnın kıbul .dilmeeiyle .. NATO d"ındı 
mümkün ol.bUec.Rini belirtti. AKEL hem 
Rum, hem de '\'ürk tarafındaki bon,ç, !Üçlerin 
de onıyını alon bu ön.riyl., taraflan toplum' 
lararuı prcinllRin uzam&sına ıon vermeyı Vi 
vıkit pçirmeksizin bir anlı,ma zeminind. bu· 
luşmaya çalınyordu, 

K

iPrianU . Oenkt.. ,örü,m.l.rinin bir d ... · 
mı niteliRindeki ıon ıörü,m.ler, ku ,kuıu. LO
runla,. kökten çözüml.r ... tirmeyec.ktir. Ge
rici , ,ovın yıkla,I",lar, h.r iki tarafı temın 
.denler üzerinde hlilli hı kimdir, Kıbnı halkı
nın topyekün çıkarimnın nihıi çözümü, BM 

Genel Sekreteri'nın ıözetlminde yapılıcı k  ta· 
ranarafası ,örü,meler ve an tiemperyalist ülke
lerin çolunlukta oldu�u BM ör!Ütü'nün karar
ıanyla saRianacaktir, Bu çözüm, tüm yabancı 
.. kerlerin Kıbns' tan çekUmesini, ülkenin b.· 
�unllZlı�lnı, eaemenliRini ve topr. k bütürdültü' 
nü, tüm

, 
Ilöçmenlerin yerlerine geri dönmesini, 

mülklenn eeri verilmesini öngörmek zorunda· 
dır, 

• seınih gümüş 
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Demokrasi ve sosyalizm bayragı 
kultur ve sanat cephesinde 

Türkiye Işçi Partisi'nin 1 7  
Haziran'da Ankara Selım Sırrı 
Tarcan Spor Salonu'nda yapılan 
Iı  Temsilcileri toplantısı gece
sinde, işçi sınıfının ve demokrasi 
mücadelesinin kültür-sanat cep
hesinin yaratıcılığı, kesintisiz, 
zengin ve yoğun bir sergileme 
içinde izlendi. Bir yandan, ül
kemizde bu alandaki en geliş
kin birikimin işçi sınıfı hareke
tinin bağrında ve insiyatifinde 
toplanıp seferber edildiği, diğer 
yandan örgütlü çalışma ile bu 
alanda da hareketin önünün nasıl 
çok daha geniş ufuklara açıla
biieceği kanıtlandı. 

Geceyi çarpıcı bir programla 
açan I �ç i  Kültür D.rneği, bu 
alanda henüz başlangıç sayılabi
lecek bir aşamada bile örgütlü 
çalış..manın neler getirehildiğinin 
bir kanıtı oldu. Işçi Kültür Der
neği'nin bu çalışması, profesyo
nel ile anıatör gücün biitünleşme
siyle oluşan bir sentezi simgeli
yordu. içinde profesyonelliğin 
gerçek yetkinliğini ardarda sergi
leyen sanatçıların yer aldığı yedi 
kişilik solist grubunu ayrıca 
onüç kişili� bir ıruzik ve hartket 
korosu bütünlenıekıeydi. Nazım· 
ın şiirlerindrn besteler, devrir:ıci 

marşlar ve özel olarak vazılmış 
söz ve bestelerle, sınıf mücadele
sinin temel taşlarından oluşan 
bir çeşit tarih çe kurgusu, ara 
bağlantı anonslarıyla dünü bugü
ne bağlıyor, bugünün içindeki 
geleceğe kapılarını açıyordu. Ba
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinin şehitlerinin anısını 
yücelten şarkılar Çark-Başak'lı 
bayraklarla donanıyordu. 

Programın en ilginç yanların
dan biri de dinleyicilerin katılı
mındaki yeni boyuttu. S.lon, 
söylenen şarkının belirli yerlerini 
birlikte tekrarlamanın ötesinde 
bir etkinlikle, programı ve içeri
ğini, kendiliğinden kattığı slo
ganlarla bir çeşit üçüncü koro -
kitie korosu - gibi bütünlenıek
teydi. "Beyler Beyler Bu Vatana · 
Nasıl Kıydınız" türküsünü "Ba
ğımsız Türkiye·' sloganlarıyla bü
tünlemesi ; "Kalanlar Bayrağı Da
ha da Yükseğe Kaldırdılar" şar
kısını "Çark B�şak Yukarı Daha 
Daha Yukarı" ve · 'Faşizmi Eze
ceğiz" sloganlarıyla sürdürmesi 
gibi. . .  Bu katılım, programın içe
riğini derinleştirirken, buna kar
şılık, prograrr. da böylece kitle
nin sloganlarına bir kat daha içe
rik ],azandırmaktaydı: 
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I ş ç i  Kültür'ün programındaki 
müzik leri n bir çoğu ilk kez iz
leniyordu. Ve elli dakikalık böy
le bir programın müziklerinin ço
ğunu gene Işçi  Kültür'ün besteci
leri Maksut Göksu ve Ünal Bü
yükokutan yapmışıardı. 

Bütün bu profesyonel, amatör 
kapasiteler ne için biraraya gel
mişler ve uzun yorucu çalışma
ları ne için omuzomuza biriktir
mi şlerdi. Bağımsızlık, demokra
si, sosyalizm mücadelesinin kül
tür-sana t cephesinde örgütlü bir 
bare!..etin modelini oluşturmak, 
örgütlü mücadelede yerlerini al
r." k i çin... Bu model, profes-

yonel sanatçının, buriuvazinin 
şartladığı gibi mutlaka bir�ysel 
"konser" ticari kurgusunda yal
nızlığa mahkum olmaya,bileceği
ni, amatör hareketin de profes: 
yonel katkı ve güçlendirmeden 
mahrum kendi başına kalması
nın kader ol IT1iId ığ ını , bütün bu 
tür tıkanıkların önünü işçi sınıfı 
politik hareketinin yolunda ör
gütlenebilecek bir kültür-sanat 
hareketinin açabileceğini başa
rıyla simgeliyordu. 

Gecenin bütününde de, ardar
da özgün ürünlerini sergileyen di
ğer ünlü sanatçıların birbiriyle ve 
örgütlü hareketle omuzomuza bir 
tavır içinde olmaları, yukarıdaki 
gerçeği daha da somutlayan bir 
büyük tablo oluşturdu. 

Nitekim sınıf mücadelesinde 
yılların çalışmasıyla saygın yeri
ni alan ' Ruhi Su, programına Işçi 
Kültür'ün korosunu ve tüm salo
nu katıyordu. Timur Selçuk' 
un özgün ürünlerini sunuşu da 
böylesi bir ortamda bir boyut 
daha kazanıyor, bilinçli tekniği
ni ve ustalığını, kavgada kültür 
cephesinde seferber eden bu ün
lü sanatçımız, gecenin niteliği 
içinde salonla büıünleşiyordu. 

Zeliha Beıksoy, ustalığını ve 
ustalığın mücadeleye nasıl güçlü 
bir silah kazandırdığını kıvanç 

verici bir sergilemeyle kanıtlıyor
du. Berksoy 'un gösterisi, sanatta 
sınifsallığın, burjuva safsauları
nın tam tersine, sanatın kendi 
özgün düzeyini düşürmediğini, 
onun sanat olarak da önünü açtı
ğını, en özgür gelişim ufuklarını 
getirdiğini bir kez daha somutlu
yordu. 

Nihayet Genco Erk<ıl, artık 
"Genco Erkal ianrı" denebilecek 
bir özgünlükte zirvesine ulaştırdı
ğı, kitlelere, kitleleri de kaurak 
şiir sunma� sanatını, böylesi bir 
gecenin içeriğini bütünleyen bir 
programla bir kez daha sergiledi. 
Bu üslupta şiir, sınıf mücadele
sinde silah olarak yerini alınca, 
ustaca ve doğru tavırla okun
makla bir kat daha sanat oluyor
du. Ve Erkal, geceyi, bu sanatın 
sahibi olarak tüm salonun coş
kusu içinde noktalarken, bağım
sızlık, demokrasi, sosyalizm mü· 
cadelesinin kültür ve sanat ala
nında açılan yeni yeni ufuklar
da, izleyen tıklım tıklom dolu 
salonun bilincinde yer ediyordu. 
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Devlet Opera ve Balesi 
MC artıkları 
• • ıcın sakin liman 

Devlet Opera ve Ba· 
lesi Genel Müdürlüğü' 
ndeki anti-demokratik 
baskılar, sessiz bir şekil· 
de yoğunlaşıyor. Ecevit 
hükümeti işbaşına gel
diğinden beri MC artığı 
faşist kadrolann temiz· 
lenmesi bir yana, çalı
�anlar üzerindeki baskı· 
lar giderek arııırılmış, 
okunan dergi ve gazete
ler izlenmeye başlanmış 
"sakıncalılar" l istesi Çı' 
kartıımıştı. Bu arada i· 
lerici, demokrat çalı- Gürer Aykal: 
şanlar görevlerinden alı- Deulet Opera ue Balesinde yitirilen zaman 
nıp yerlerine faşist eği· 
limli kişiler atanarak ve ilerici 
memurların asalet onayları sü· 
rekli geciktirilcrek, çeşitli göz· 
dağları verilmeye çalışılıyordu. 

Genel Müdür Gürer Aykal dö
neminde, Genel Müdür i dari i şler 
Yardımcısı Adnan Mutlu'nun 
desteği ile, 70 kadar tayin ve na
kil i�lemi yapıldı. Adnan �tutlu' 
nun eşinin �lC döneminde DiE'·  

de müdür ve kayınpederinin de 
Türkeş'in yakın .dosw olduğu 
gözönünde tutulunca, yapılan a· 
tamaların niteliği ortaya çı kıyor· 
du. Atananlar arasında oldukça 
"meziyetli" kişiler bulunuyordu. 
örneğin: 

NE JAT BAYLAN: 16 Hazi· 
ran 1 978 gmü Ankara Aydınlık· 
evler semtinde Mustafa Baykal 
adlı bir kişiyi öldürdü. Cinayet
ten bir ay son ra kurumun perso· 
nel dairesinde işe başladı, hatta 
asaleti onaylandı. Çalıştığı siire 
içinde mahkemesi devam etti ve 
1 7  Mayıs 1 9 79 günü, An kara Sı· 
kıyönetim Mahkemesi tarafından 
ölüm cezasına mahkum edildi, ve 
malum "iyi hali" ( ! )  nedeniyle 
cezası 5 yıl 6 aya indirildi! Karar 
gününden iki gün önce de 5 gün· 
lük bir rapor alarak işyerinden 
ayrıldı. Aynı zamanda CGD üye· 
sidir. 

HACı MU RTAZA COŞKUN: 
Bir saldırı nedeniyle yargılanır· 
ken işe alındı; mahkeme tarafın· 
dan tutuklandıktan sonra işine 
son verildi. 

NEclp ERBIL: MC dönemin· 

de Vakıflar Genel �" üdürlüğü'nde 
çalıştı, Adnan Muııu tarafından 
alaması yapıldı. Personel Miidürü 
olara� memurlar üzerinde sürekli 
bir baskı kurdu. 

ERDAL ERTUNA:. Sahne 
�1iidürü olarak görev yapıyor. O· 
dası işyerindeki faşistlerin çalış· 
ma üssü durumundadır. 

N EVZAT Ş E N0L:1969·1972 
dönemi nde yapılan bir yolsuzlu· 
ğun Sayıştay tarafından idari so· 
rumlusu tutulmasına karşın, bu
gün Genel. �Iüdürlük'te raportör 
olarak çalışıyor. 1 309 sayılı ya· 
sanın değiştirilmesiyle ilgili bir 
yasa taslağını hazırlamakla gö
revlendirildi. Oysa aynı yasa tas
lağı, anti·demokratik bir içerik 
taşıdığı için, TÜM-DER üyesi 
memurlar tarafından hazırlanmış 
ancak Genel Müdür Gürer Aykal 
tarafından geri çevrilmişti. 

B u  kişiler Devlet Opera ve Ba· 
lesi Genel Müdürlüğü'nde önemli 
görevlere getirilenlerden yalnızca 
bazıları. Sürdürülen gerici uygula· 
maların, MC dönemlerindekin· 
den hiçbir farkı yok. Oysa Ece
vit hükümeti buralarda sözde de-
ğişiklikler yapmıştı. Hükümetin 
diğer kamu kuruluşlanndaki, 
yanSlzlıktan da öte, gerici·faşist 
saldırganlara göz yuman tutumu, 
ilerici çalışanlann kararlı l ığıyla 
geri tepecektir. Bu tutumlarıyla 
kendi kuyusunu kazmaktan baş· 
ka bir şey yapmayan hükümeti, 
Devlet Opera ve Balesi çalışanla· 
rı uyarıyor ... 
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Bal ıkesi r 'de ve 
tüm yurtta 

Sağdıcım, tütün sarısı, zeytin 
yeşili 

Bin köyün adamı dağınık ve 
uzak, 

Hangi dağdan geçilir, yolu 
nerede, 

Edremi t' ten mi? Kepsut'tan mı? 
Havran'dan mı? 

Yağmura,doluya, tüccara tutsak 

Sağdıcım bayramdan bayrama 
efendim�z, 

Seçimden seçime milli irade. 

Bigadiç'in çarşısında pazar 
kurulur 

Dağlarında milis alaylarının 
siperleri 

ölümün üzerinden geçen 
adamlar 

Bir soru işareti gibi durur 
önünde. 

Bigadiç'in çarşısında pazar 
kurulur 

Kanurdaki tütünün artı değeri 
Kimbilir hangi firmanın cebinde 

Sağdıcım bayramdan bayrama 
efendimiz, 

Seçimden seçime milli irade. 

I l k  kurşunu atan yiğidimin 
gözleri 

Kaymakam Hamdi Beyin açtığı 
pencereden 

Bir çağrı gibi rüzgarlanıyor 
sonsuz. 

Ayvalık, Burhaniye, Sındırgı 
cepheleri 

Örgüt örgüt yüı<Seliyor Balıkesir 
Kongresi'nde. 

Sağdıcım bayramdan bayrama 
efendimiz, 

Seçimden seçime milli irade. 

Geçen gün öğrendim: 

-Parti Balıkesir'in tüm il çe. 
lerinde örgütlenmi ş.  

Balıkesir, yukarı Ege ve Mar· 
mara demektir. 

Kuzeyiniz Marmara adası ile 
Tekirdağ'a, güneyiniz Ayvalık'· 
la i zmir'e, doğunuz Dursunbey' 
le Kütahya'ya komşu bir büyük 
iL.  

Kırsal kesimde başat ürün, 
zeytin ve tütün, her yıl sorun 
üslÜne sorun çıkarır küçük köy
lünün başına. Her yıl taban fiatı 
bekleyen binlerce aile sağ eliyle 
aldığını sol el iyle vermekten 
bitkin düş müştür. 

Egemen sınıfların son darbe
yi vurup proleterleştirmemekte 
büyük Çı karları olan küçük 
köylülük ..  

Kurtuluş savaşında Bigadlç' 
in Sındırgı'nın dağında, emper
yalizmin silah gücü karşısında 
cephe tutmuş yenilmemiştir 

ama, her yıl yeni emperyaliz· 
min kilit firmalarının tuzakları
na düşer; onca emeğin simgesi; 
tütün balyalannı, yok pahasına 
çıkarmak zorunda kalır elin· 
den, 

Ayvalığın, Edremit'in, Bur· 
haniye'nin zeytin üreticileri yıl· 
lar yılı milletvekillerini, bakan
ları, başbakanları, partileri, ba
sını uyarmışlardır: 

-ı:;idiyoruz, gideceğiz!.  di
ye. 

Aldıran olmamıştır. 
Son bir gezide öğrendim. 

Dededen babadan zeytin ü· 
reticileri, ağaçları kendi halin· 
de bırakıp, özellikle mandalina 
üretimine başlamışlar. 

Balıkesir demek, Edincik, 
Erdek yöresindeki zeytin üreti· 
cilerinin; Gönen, Susurluk köy
lerinde hayvan üreticilerinin; 
ıda dağında Orman işçilerinin; 
kent menkezinde Yırcalı kar
deşlerin fabrikalannda çalışan 
tekstil işç ilerin in; Ayvalık 'ta 
mevsimlik işçilerin; Bandırma' 
da değişik işkollarında çalışan. 
lann sorunları demektir. 

Partinin Balı kesir'de örgüt
lenmesi demek, genç toplum 
mühendislerinin bu sorunları 
en güncel ve en eski boyutları 
i çinde ele alıp yansıtma olana· 
ğı bulmaları demektir. 

Kasaba kasaba, bucak bu· 
cak, köy köy .. 

Sorumlu olduğumuz birim· 
lerin ekonomik, toplumsal ya
pısını, emekçi halkın verileriyle 
öğrenmek. 

il irinci i görev bu. 
1968'lerde bana, okuduğu

nuz dizeleri yazma olanağı ve· 
ren, Balıkesir'de ve tüm yurtta. 

Coşkunun 
güzelliği 

Coşku, &eleee�e yönelik is· 
temlerinde kendini aşma ola
na�ı verir insano�luna. Toplu· 
mun aykın güçleriyle savaşır· 
ken gereksin bnlnl duydu!!um 
sabır, direnç gibi beni ayakta 
tutan etme nler eoşkumu n öz· 
suyuyla beSıenmlştlr, 

Ki şili!! bni oluşturan ana 
kaynak. ö!!rendi!!im, yaşadı
!!ım, hey bem de taşıdıl!ım güzel 
etkileşim. 

Sürüp gıder ydlar ydı. 

Yalnızlık duygusundan arın· 
dımrak senden aldıklanmla, sa· 
na vereeeklerim arasında güzel· 
ler benı' 

Yalnız başkaldımıamda de
�ii. öfkemd. sabnmda, sabır
slZlıltımda, geri çekilmemde, 
ileri atılmamda, anımsamala· 
rımda, kurdu�um düşlerde .. 

Mevsimlik ve asırlık eoşku .. 

Koca çı narlann yapralta du· 
randa her yd yeniden yaşadıltı· 
na benzer, Verimli. 

Coşkunun yaratıedı�ıdır bu. 
Güzellillidir. 

Coşkunun güzellillinde uy· 
garlık yapıeılarının alın teri, us 
güeü, kişili�i var. 

Yıllar önce balta girmemiş 
Sibirya ormanıanna varıp, aykı· 
n dolla güçleriyle savaşırm göze 
alan yapıedardan birinin 
konuşmasını yazaca�ım size. 

"-Yirmi yaşındaydık. Sibir
ya'ya gelip çalı,,,,,, ;'teğimizin 
maneui dayanaklan uardı. Nazi 
ordulanna karşı inlanlanmıza 
lOtaıma gücü veren ney"- o gü
ce bağlıydık biz de. Yalnızlığı· 
mlZ� yorıunluğumuzu, gençli· 
ğimizlt yıkhk. Bundan onur 
duyuyoruz. Bu//Ün eldt ettiğ� 
miz .onuçlan 22 yıl önce hayal 
bae etmiyorduk. YapılanlDT ha· 
yal gücümüzü aştı. 

Yollan açabar1U!k için ağaç
lan he.e",k işe bofladığımlZ 
//Ünlerde birlIÜn bu ,"iz o"""n· 
dan araçlar geçecek diye dü,ii
nürdük. Şimdi hata alanımız 
bile var. Uzun ,üren kı, ayları 
biter bitmez, yaz sıcağında bu· 
lut halinde ii.stiimüze saldıran 
kara ,ineklerle sauaşmDk gere
kiyordu. Şimdi yazlanmızı ... 
kiden diişlerini kurduğumuz 
bahçelerin, çiçeklerin kokuıu 
ald. " 

Coşkunun güzelliği budur. 
Atılganlı!!ımın yaşama geç

mesi, verimli olmuı, geleec!!e 
yönelik olması için tarihsel bl· 
rlkimle kendı aramda uyum 
sa(!lamalıyım. 

Benden öncekilerin de var 
oldu�nu, nice zamanlann ör· 
sünden geçtiklerini kabul eder
sem tutucu.mu olaea!!ım. 

Bileşimci mi olaca!!ım. 
Coşkunun hasını yaşam gös· 

terir, 
Coşku var. 18. yüzydlardan 

bu yana rüzgarlandıkça rüzııı· 
Ianır. Gücünden blşey yitirmez. 

Coşku var. Daha çıkışında 
içerl�lnl açı!!a vurur. Tökezler, 
soluk keser. 

Oysa, hem bu yanşın bayra· 
!!ına ulaşmanı bekliyorlar stn· 
den. Hem bayraltı bekleyenlete 
ulaşmam Istiyorlar. 

Coşkunun güzelll!!inden 
yoksun kalmamanı dilerim. 
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TÜ RKIYE ıŞÇı PARTISI 9. iL TEM
SILCILERI TOPLANTI SI 1 7  - 1 8  HA
Z IRAN GÜNLERINDE ANKARA'DA 
YAPıLDı' 17 HAZIRAN GüNÜ SAAT 
1O.30'da SELIM SıRRı TARCAN SPOR 
SALONU'NDA ÇAU Ş�IALARINA 
BAŞLAYAN TIP IL TEMSILCILER I  
TOPLANTISI , GENEL BAŞKAN BEHI
CE BORAN'IN KONUŞMASIY LA 
AÇıLDı' BÜYüK VE COŞKULU BIR 
DINLEYICI KITLESININ IZLEDıel 
AÇIŞ KON UŞMASıNDAN SONR A 
TOPLANTı, 63 IL ÇEVRESINDEN GE
LEN 407 YEREL öRGÜT TEMSILCI
SININ KATl UMIYLA SÜ RDÜ Rü LDÜ. 
TOPLANTıNıN BIRINCI GÜN AKŞA�I 
OTURUMUNDA PARTININ KÜ LTÜR 
VE SANAT ETKINLIKLERINE AY
RI U:I Ş BIR PARTI GECESI DÜZEN
LENDI. BU GECEYLE ILGILI HA
BERIMIZI DE 1 4. SAYFAMIZDA SU
NUYOR UZ. 

Boran : " Demokrati k hak ve 
ö·zgUrıükler pasif bir beklenti 
içinde gerçe kleşemez " 

17-18 Haziran tarihlerinde Ankara'da toplanan 
Türkiye İşçi Partisi'nin 9. tı Temsilcileri toplantısını 
açış konuşmasını Genel Başkan Behice Boran yaptı. 
Büyük bir ka1abalık tarafından izlenen konuşmada 
Boran, yurt ve dünya sorunlarına geniş olarak de�in
di. 

Boran konuşmastnm ilk bölümünde "petrol krizi" 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan uluslararası ilişkile
re degindi. Peb'ol ve petrol ürünlerine yapılan zamla· 
nn aslında Avrupa ve ABD'deki petrol tekellerine 
muazzam karlar getird iğini belirten Boran, petrol 
üreten azgeli�miş ülkelerin bu zamlarla elde ettikleri 
dövizleri tüketim malları alabilmek için çok daha faz
lasıyla emperyalist kapitalist ülkelere yeniden ödedik· 
lerini açıkladı. 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 
konuşmasında petrol üretemeyen ülkeler ve Türkiye 
konusunda da sözlerine şöyle devam etti : "Petrol ko
nusunda en zor durumda olan ülkeler petrol üreterne· 
yen, ama tüketen az gelişmiş, geri ülkelerdir. Türkiye 
bunlar arasındadır. Bu ülkelerin dış ticaret açıklarında 
en etmen kalem petrol ve ürünleridir. Geçen yıl Türki
ye'nin petrol ve ürünlerine ödedi�i döviz, ihracattan 
elde ettiiti tüm dövizlerin toplamına eşit olmuştur. Bu 
yıl daha da yükselen fiyatlar yüzünden, ihracat gelirle
rinin toplamı da petrol giderlerini karşılamaya yetme
yecektir. Bu son derece ciddi, ülke için yaşamsal bir 
sorundur. 

" Petrol sorunu Türkiye'nin dış politikasını da et
kilernektedir. Türkiye petrol ikmalini güvence altına 
alabilmek için istikrarlı dış alım kaynaklan bulmak 
zorundadır. Ostelik, elinde yeterli döviz bulunmadı
ğından dışalımlarıo uygun fiyatlar üzerinden kredili,  
veya dövizle değil je ihraç malı ile ödenir türden ol
ması durumu da vardır. Bu koşullarda Türkiye doğal 
ve haklı olarak bölgedeki petrol üreten Arap ülkeleri 
ve Sovyetler Birliği il� ilişkilerini geliştirmek ve akar
yakıt ihtiyacını karşılamak yoluna gitmektedir. An
cak bu ülkeler Türkiye'nin durumuna anlayış göster
mekte ve uygun koşullar tanımaktadıriar. Sovyetler 
Birliği ile bir de Türkiye de petrol aranması konusu 
vardır. Sovyetler BiriiRi'nin petrol kunuıı'ında bilgisi 
ve 6eliştirilmiş teknolojisi buna olana� vermek tedir. 
Yeterli petrol kaynakları bulunup işlelildi�inde bu· 
nun Türkiye'yi ne denli ferahlataca�ı,  üzerinde uzun 
boylu durmayı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

"Ama Turkiye'nin dış ilişkilerini bu yönlerde ge
liştinnesine ABD ve kapitalist Avrupa kaşlarını çat
maktadır. Daha bir yıl önce Türkiye'nin dış ilişkilerini 
irdeleyen yazı ve konuşmalarımızda IMF'nin, Dünya 
Bankası ve di�er mali kuruluşların ve onların ardında
ki kapitalist devlellerin Türkiye'ye kred i ,  "taze para" 
saiılamakta çıkardıklan zorlukların sadece ekonomik 
neden ve amaçlarla olmadı�ını, bunun altında politik 
neden ve amaçlar yattı�ını belirtmiştik. Şimdi artık 
açıkça i rade olunuyor ki, kapitalist ül:.teler Türkiye' 
nin Sovyetler Birli�i'ne karşı bir baraj oluştunnasını 
ve Ort.ado�u 'da Mısır'a karşı <,ıkan Arap ülkelerinir. 
yanında de�iI, ısrail yanlısı bir tavır almasını istpxıek
tedir. Ekonomik, mali baskıların altında bu pl)litik ne
denler de yatmaktadır'. " 

Boran konuşmasının daha sonraki bölümünde 
OrtadoA'u'daki gelişmelere dikkati çektikten sonra, 
Iran 'da meydana gelen olaylara de�indi. Şah'ın devril· 
memek için elinden geleni uzun yıllar yaptı�ını ancak 
geniş halk kitlelerinin tepkisi karşısında tahtını ter
ketrnek zorunda kaldıaını beHrtti. Boran, bugün İran' 
daki karışık ortamın temel nedeninin, hareketin 

başında işçi sınıfının politik hareketinin güçlü bir şe
kilde bulunmaması oldu�unu belirtli. İran işçi sınıfı 
partisinin devrimci ayaklanma hareketi içinde umu
landan daha güçlü bir şekilde yer aldığını, ancak hare
ketin önderliği ni elde bulundurmadığı için bugün 
şeriatçı güçlerle çatışmanın sürdüğünü belirten Boran 
bu partinin gücünün artmasıyla İran'da sorunların 
daha kolaylıkla çözülebileceğini söyledi. 

Boran konuşmasına devamla, Arap dünyası ile İs
rail arasındaki ilişkilere değindi. Mısır ve İsrail arasın
da imzalanan anlaşmanın şimdiye değin gerici tavır al· 
mış Arap i:lkelerini bile Mısır'a karşı tavır almaya zor· 
ladığını belirtti. Boran, bu gelişmelerle Ortado�u'da 
güç dengesinin yeniden belirlenmeye başladığını söy
ledi. Ortacfo4u ve Türkiye konusunda Boran şunları 
söyled i :  "Ortadoğu'da güç dengelerinin yeıliden bi
çimlenişinde Türkiye'nin yeri n� olacaktır? Türkiye 
emperyalizme bağımlıdır. ABD ile Batı Avrupa ile ba
ğımlı ilişkiler- içindedir. Hele şu sıralarda milyarlara 
varan borçlarını erteleyebilmek için Batılı güç odakla
rının· onayını almak çabasındadır. 

IMF VE TüRKIYE BURJUVAZISI 

TLp Genel Başkanı Boran konuşmasının I�lF ve 
Türkiye ilişk.ilerine ayırdığı bölümünde de şu nokta
lara değind i :  "Çok dikkat çekicidir ki IMF ile görüş· 
melerin kızlŞtığl önerilerin tartışıldığı günlerde özel 
sektör de gazetelerde yayınladığı dört. ilanla tutumu
nu kamuoyuna açıkladı. Uluslararası Para Fonu'nun 
görüşlerini paylaşıyor, önerilerini destekliyoruz deme
den, dileklerini açıkça belli ettiler. Yerli özel sektör 
de ekonominin iç ve dış rekabete, pazar ekonomisine 
ve yabancı sermayeye açılmasından yana, 'devletin 
müdahale etmesine' karşıdır. Ona göre toplumda 
temel güç ve gerçek çıkar yol özel sektördür. 

"Bu görüşlerden bir kez daha ortaya çıkıyor ki, 
özel sektör somut ayrıntılı 'önlemler' ötesinde, temel 
ekonomi görltşünde de Uluslararası Para Fonu ile aynı 
çizgi üzerindedir.  Ekonomide devlet sektörünün tasfi-

ye edildi�i, gümrüklerin serbest ticarete açıldığı, ya
bancı sermayenin tüm serbestli�iyle ülkeye girdiili 
koşuııarda , İlanları veren tekelci sermaye kesimi ulus
lararası büyük tekellerle iyice sarmaş-dolaş olacaktır; 
elbirliğiyle küçük ve orta sermaye ve işletmelerinbir 
bölümünü tüm tasfiye edere k ,  bir bölümü ile de tekel
lere bağıınIı yan sanayi haline dönüştürerek ulusal 
ekonomi üzerinne tam egemenlik kurmaya gidecekler
dir. 

"i�te bu noktada emperyalizmle büyük burjuva
zinin çıkarları ve buna ba�1ı olarak da görüşleri, emel
leri, daVTanışları bütüı:leşmekt.edir. Ve bu noktada 
tüm yurtsever, ilerici demokrlLt, sol güçlerin, işçi ve 
emekçi kitlelerin büyük tekelci sermaye ve onun işbir
li�i ettirti ve işbirli�ini daha perçinIemek istediği em
peryalizme karşı örgütlü birleşik mücadeleyi geliştir
: :.ek ve güçlendirmek gereği gündemdedir. 

öRGüTLü BIRLEŞIK GüÇ YENILMEZ 

Bir yandan dış emperyalist güçlerin di�er yandan 
da Türkiye büyük burjuvazisinin sa.ldLrlları karşısında 
tüm yurtsever güçlerin birlikte mücadele etmesi gere�i 
üzerinde duran Boran bu konuda da şunları söyledi : 
"Kitlelerin devrimci çizgide nesnel koşulların iteleme
siyle gelişen hareketi vardır. Bu hareketin güçlenmesi, 
etkinli�ini artırması, sonuç almaya dol!ru yöneimesi 
için hareketin sa�lıklı bütün kesimleriyle birlikte bü-

tunleşip orgutlu birleşik guce dönuşmesi gerekir i bu
nun içın işçı sınıfmın poutik birliğini sa�lamak gtincel 
görevdir.Yalmz burada bir noktanın önemle altını çiz
me�te yarar vardır. Birlik, dağınık güçleri birleşik ör
güllü güce dönüştürme konuları politik ticaret metaı 
haline getirilmemelidir. Politika ticareti her konu ve 
biçimde çirkindir, geçersizdir, birlik konusunda 
büsbütün öyle, birlik sözünü ağzından düşünnemeyi 
kendinin propagandası için araç olarak kullanmaya 
kalkmak, dikkatleri çekmek, kendini . sol kanada 
k3.bul ettirmek için birlik konusunda grize çarpıcı. 
ama kof girişimlerde bulunmak en hafif bir deyimle 
ciddiyetten yoksun olmaktır." 

Birlik sorununun gündemde bulunan bir konu ol
duğunu belirten Boran , kille örgütleri ve sendikalarm 
da bütünlüklerinin korunmasının ana görev olduğuna 
değindi. özellikle ilerici sendikal hareket içinde bir 
taraftan tasfiyeciliğin diğer taraftan da ayrı örgütlen
me çalışmaları içine girmenin örgüte ihanet olduğ:unu 
söyledi. Bu konuda Boran : "İlerici sendikal hareketi 
tehdit eden bir di�er tehlike de sendikal örgütlenmeye 
politik parti işlevleri yüklenmesidir. DİSK'in i çinde 
belirli bir sendika sayısının DISK'ten kopma durumu
na gelmesinde böyle bir anlayışın rolü vardır. İşçi sını
fınm ekonomik ve politik hareketleri açısından bu 
tehlikeli yanlış oir daha tekrarlanmamalıdır_ Burjuvazi 
Türkiye'de solun parçalanmış oıdu�u konusunu 
sürekli işlemekte ve görünümü geliştirip vurgulamak 
yönünde çeşitli girişimlerden, tertiplerden ıeri dur
mamaktadlr. Oysa bu bölünmüşlük görünümü bir yana 
işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi, yani işçi sanıfı
nuz.ın partisi eerçekte vardır ve partimiz., Türkiye ışçi 
Partisidir. Bunu bölünmüşlük iddiasında bulunanlar da 
bilmektedir. Dünyana ve her ülkede, verili durum ve 
koşullara göre, bilimsel sosyalist açıdan tek doııru 
çizgi, strateji vardlr ve bu çizgi ergeç kendini kabul 
etttirir, işçi sınıfı hareketi haline eelir. Türkiye'de de 
bu böyle olacakttr.'" 

HüKüMETIN DURUMU 

Hükümetin durumu ve iç politik gelişmeler konu
sunda da Boran hükümetin yaptı�ı devalüasyonla fi
yatların yeniden büyük ölçüde yükseleceğini belirtti. 
Bununla birlikte işsizli�in de artacağına değinen Bo
ran. yapılan devalüasyonun özünde büyük sermaye
nin t.aleplerinin yerine getirilmesinden oldu�unu be
lirtti. 

Hükümetin varlı�ını sürdürmesinin ise güçlü bir 
olasılık olduğunu söyleyen Boran, erken seçimlerin 
senato seçimlerinden sonra gündeme gelebilece�ini, 
bunlJ da senato seçimlerindeki oy da�ıhmtnın belirle
yecegini söyled i .  

BeNce Boran 1 Mayıs konusunda i se  i ş ç i  ve 
emekçi ki Uelerin 1 Mayıs 1977 ve 1 Mayıs 1979'un 
hesabını sorma durumunda oldu�unu belirterek sözle· 
rini şöyle tamamlad ı :  "I Mayıs, işçi sınıfmın uluslar
arası ve ulusal gelene�inde olan ve işçi sınıfımızın 
uzun mücadelesi ve venlii!i şehitlerin kanıyla kazandı
ğı bir 'mükl.esep hak'tır. 

"Demokratik hak ve ôzgürlükler her hal ve şart· 
ta sahip çıkılır, kullanılırsa vardır, yoksa ka�ıt üzerin· 
de güzel sözlerden ibaret kalır. Demokratik hak ve öz· 
gürlükler pasif bir beklenti içinde gerçekleşmez, akıı
h, tutarlı, i lkeli mücadele ile gerçekleşir. 1 Mayıs ya
saklarına karşı çıkmak, yurttaşlığın 'uyanık bekçi· 
lik' görevi oldu�u gibi, işçi slOlfımız," bilimsel sosya
list partisi olarak işçi, emekçilerimize karşı da sınıfsal 
sorumluluC'umuz ve Körevimizdi. 

"Partimiz Türkiye ışçi Partisi her hal ve şartla 
görev başındadır _" 
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