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, 'Bedrettinlerin, 
Pir Sultanlarm 
kavgasını 
sürdürüyoruz' , 

"Patronlara ve toprak ağala· 
rına karşı mücadele veren Türki· 
ye Işçi Partisi'nden başka, hiçbir 
parti, toprak ağalarının toprakla· 
rına elkoyamaz, topraksız köylü· 
ye dağıtamaz. Türkiye lş�i Parti· 
si'nden başka hiç bir parti, hazi· 
ne topraklarını ağaların, beylerin 
işgalinden kurtarıp, ihtiyacı 0-
lanlara veremez. 

TIP BAŞKANLIK KURULU OYESİ YALÇIN CE RİT1N 8 EKİM' 
DE Y APTIGI RADYO-'I'V KONUŞMASINDAN: 

"Adalet Partisi, Milliyetçi Ha· 
reket Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi, sana ağa toprağı dağıta· 
cak olsaydı, hiç toprak ağaları 
bu partileri kendi aralarında bö· 
lüşüp, destekler miydi? 

"Senin partin, Türkiye i şçi 
Partisi'dir. Çıkarları, senin çıkar· 
larınla; mücadelesi, senin müca· 
delenle uyuşanlar, patronlar ağa· 
lar değil, işçilerdir!.. Işçi sınıfı· 
dır!::- Yoksul köylürıürı gerçek 
dostu, ekmeğini alınteriyle·kaza· 
nan işçi kardeşleridir. Kurtuluş, 
bu güzel ve zengin ülkede, nüfu· 
sun büyük çoğunluğunu oluştu· 

ran işçi ve köylülerin birlik ol· 
masındadır. 

''Toprak ağalarının baskı ve 
zulmü, ancak mücadele ile orta· 
dan kaldırılır. Sen, ancak kendi 
partinin saflarında mücadeleyi 
güçlendirirsen, toprak reformu' 
nu, kendi ellerinle yaparsın. Ger· 
çekten ve yalnız senin çıkarların 
için işleyen bir kooperatifleşme, 
ancak böyle başarılabilir. . 

"Biz biliyoruz. Adımız gibi 
biliyoruz ki, bu düzen değişe· 
cektir!.. Bu düzen, zorbalara, bir 

_ avuç vurguncuya kalmıyacaktır!. 

Böyle gelmiştir, amma böyle git· 
meyecektir. 

"Ama, bir tek Şartı var bu çü· 
rumuş düzenin yıkılmasının ... 
Örgütlü Mücadele.. Yani Parti!. 
Ama, senin Partin!' Bizim Parti· 
miz! .. Türkiye Işçi Partisi .. 

";rürkiye i şçi Partisi 'ni Sen 
tanıyorsun!.. Türkiye Işçi Parti· 
si 'nin kökleri, işçi sınıfının, 
150 yıllık mücadele tarihine da· 
yanıyor, Türkiye i şçi Partisi, 
Şeyh Bedreddin'lerin, Pir Sul· 
tan'ların, eşitsizliğe zulme karşı 
kavgalarını sürdürüyor. Bu kavga 
senin kavgandır. OMUZ VER!.." 

TIP AGRI SENATO ADAYı TARIK ZİYA EKİNCİ'NİN 10 EKİM'DE YAPTıGı RADYo-'J'\ 
KONUŞMASINDAN: 

"Ağaların ve patro nların iç 
kavgasına taraf olmayalım" 

''Patronlann ve toprak ai!ala· 
nnın birlii!ine karşı, tüm I,çi ve 

. emekçllerin blrlii!inl gedktlre· 
cek k158 dönemH, ilkesiz, 'fay. 
dacı', bilimdışı politikalar çıkar 
yol deelldir! 

"ARalann iç çatışmalanndan 
ve burjuva mllliyetçilii!lnden 
kaynaklanan saflaşmalarda taraf 
olmak, bize ancak zarar getirir. 
Türkiye 'de i,çi sınıfının ve 
emekçllerln örgütlü birlieınl ge· 
ciktiren politikalar kurtulu,umu· 
zu dageaktlrir. 

"Doj!u ve Güneydoi!u'da poli· 
tik mücadele köyıü·kentli emek· 
çllerln, sömiiriicü sınıflara kar,ı 
mücadelesldir. Oysa bu mücade· 
le yıllardır toprak a�alannın ve 

patronlann bir iç kavgası olarak 
sürdürüırnek istenmektedir. Sö· 
miiriicü sınıf partllerini kendi a· 
ralannda paylaşan, ya da ba· 
i!ımslZ olarak ortaya çıkan po
litikacılar, işçi ve emekçllere 
bir oy deposu olarak bakmak· 
tadır. Dünyada ve Türkiye'de 
kitleierin sola, sosyalizme yö· 
neUşi karşısında, bu kere de, 
aynı' oyun 'sosyalizm' etlke· 
tiyle sürdürülmek istenmek· 
tedir. 

"ırkçı, şoven·milliyetçi bas
kılara kar,ı mücadele lle, sos
yal kurtuluş bir bütündür. Sahte 
'birlik' tüccarlanyla, eski oyun· 
lan yenı bir kılıf altında sürdür· 
rnek isteyenlerin tuzai!ına dÜş" 
meyelim. Küçük burjuva ve bur· 

juva milliyetçi saptırmalara alet 
olmayalım . 

"Doj!u ve Güneydoj!u emekçi 
halkının sömürü ve zulümden 
kurtuluşu, Türkiye işçi sıliıfının 
bai!lmslZltk, demokrasi, sosya· 
lizm mücadelesinden geçer. 

"Her konuda oldui!u gibi, 
DOi!u sorununda da, gerçekleri 
genl, kitlelere duyurmada lık a· 
dımı işçi sınıfı partisi, Türkiye 
İşçi Partisi atmıştır. 

"Burjuvazinin kışkırtmalannı 
boşa çıkartmak için! Bizi itmek 
istedikleri maceracıltktan uzak 
durmak için! Gücürnüzü dai!ıt. 
mamak için 'Ilirkiye İşçi Partisi 
etrafında, Çark·Başak etrafında 
blrle,.lim!" 

GEYVE'DE BELEDIYE IŞÇILERININ 
GREVI ı ı AYı DOLDURDU 

. Geyve'de Belediye işçilerinin &ürdOrdli� gre'f 
i ı. ayını doldurdu. Geçen yrhn Kasım ayında Gey
ve belediyesi ile DISK Gene1-lş Sendikası arasında 
yapılan t�plu söZleşme görilşmeleıinin anJIşmazhk
la sonuçlllllllUl8l üzerine Genel-Iş'e baAIı işçilerin 
başlattığı grey kesintisiz devam etti. Bu anda Gey
ve Belediyesinin grev sırasında da uzlaşmaz tutu
munu değiştinnernesi ve işçilerin haklarmı vemıe
mekte ısrar etmesi Geyve61er tarafından da tepkiy
le karşılaıuyor. SOO kişinin imzaladığı bir dilekçe 
ile Geyve Belediye başkanbğma bapuıım bir grup 
Geyve'li yurttaş, Belediye 'nin işçilere karşı ııIIrdOr
dliğü uzlaşmaz tutumdan vazgeçmesi gerektijini 
bildirdiler. 

BURSA MA YSAN'DA 
i ŞÇI!-ERlN DIRENIŞI SORUYOR 

Iki ay önce Buna Orpnl- çinln katıldıtı dlrenl, IId ay� 
ze Sanayı bölpslnde MA Y - dan beri sllrdOrilmekleCllr_ Bu 
SAN işyerinde tensikaı ıonu- arada tiıbrilıaıım � 
aı işten çıkarmmn protesto dan olan Yoi./, FecIeruy_ 
etmek Içinişçiler tarafından nun lensilcau uAan lşçiIIr 
başlatılan direniş devam edi- " IJYWI ıemılldı.lnln kıdim 
y9l'. Maysan Amortlsör &brl- tazminatlan ililennk 1_ 
kasında bır sli'e önce I� Çlkanlrııal}n kopıluyla fibrf
işyerinde tenslkaU ,Idileceği kada IIndme bqlanlblle. 
prekçeslyle toplu Işten Çı- nı blldlrdlter.l,çller i. hakla
karma girişimlerinde bulun· rım almc:aya kadar dı""''' 
muş, işçiler de bunun i1zerine sli'diirmeye kararlı olduklannı 
direnişe ııeçmlşlerdl. 146 Iş- beOrttller. 

IZMlR KULA MENSUCAT 'DA. D1REN1Ş 

ıZmir Kula Mensucat Fabrikasında çalışan 2 bin 
600 işçi bazı arkadaşlartmn işten çıkarılmalan 1Ize
rine direnişe geçtiler. Kula Mensucat'da san TeksIf 
sendikası ile Tekstil Işverenleri Sendikası UIIliUlda1d 
toplu sözleşme görilşmeleri bir süredir uyuşmaılık
tan kurtulamamışh. Ku1a Mensucat Işçileri arka
daşlarınm işe dönmeleri ve toplu sözleşme gôrtlt
melerinin sonuçlanması için direnişlerini SÜrdOr
mekte kararlıdıriar. 
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14 EKİM'İN 
SONUCLARı 

; 
YURüYüş 

Bu satırları 14 Ekim'in sayısal sonuçlannı öğrendikten sonra 
okuyorsunuz. Ama bu satırlar 14 Ekim'den önce, seçim kampan
yası henüz kapanrnanuşken yazılıyor. Seçimlerin sayısal sonuçlan-
nı bu yazıda yorumlama olanağı yok. 

-

Ama 14 Ekim seçimlerinin politik sonuçlan üzerine daha 
şimdiden söylenebilecek çok şey var. Seçim kampanyası, politik 

/ gerçelderin açığa çıkmasının başlı başına bir platfonn� olarak, bir
çok sonucu şimdiden ortaya Çıkardı. Seçimlerin sayısal sonuç lan
nın, politik sonuçlannı değiş tirmesi mümkün değil. Sayısal sonuç
ların do� değerlendirilebilmesi için, politik sonuçların zamanın
da irdelenmesinde yarar var. 

, Seçim kampanyası öncelikle buıjuva partileri açısından önem
li sonuçlan ortaya çıkardı. Özellikle iki büyük, parti, AP ve CHP 
açısından önemli sonuçlar ortaya çıktı. ' 

Seçim kampanyası dönemi, gerçekte iki büyük partinin de', 
kapitalizmin Türkiye'deki buna1ımlannı bugüne kadarki yöntem
lerle aşmaya kendilerini aday gönnediklerini kanıtladı. Görünüşte 
iki parti de 14 Ekim'e bir genel seçim havası vennekte birleşmiş
lerdi. Ama iki partinin de seçim kampanyalan, 14 Ekim 'in iktidar 
sorununu tek başına çözmeye yeterli olımıyacağını bilerek davran
dıklannı gösterdi. 

AP'nin seçim propagandasının asıl hedefi hiç kuşkusuz CHP 
iktidan oldu. Ama AP, seçinı kampanyası boyunca, kendisini CHP 
iktidannııı alternatifi olarak açıkça savuııamadı. Yalnız s;ıvunariıa
makla kalmadı, 14 Ekim'den sonra iktidara talip olmadığını da 
birkaç kez açıkça ortaya koydu. Bu, yalnız parlamento aritmetiği
ııiD durumuyla ilgili değildi. AP'nin, ülkenin içinde bulunduğu bu
naIımlara yeniden önerebileceği çözüm reçeteleri artık yoktu. Ya 
da geçersizliği bütünüyle kanıtlanmıştı. 

Bu nedenle de AP, seçim propagandasını, CHP iktidarı döne
minin sıkıntılannı kendisinin çözebileceği savına dayandıramadı. 
Sadece, CHP iktidannııı, geçmişteki sıkıntılara daha da büyükleri
ni eklediğini savunarak seçim propagandasını sürdürebildi. Diğer 
bir deyişle AP, CHP'nin kendisine alternatif olamadığını ka�tla
maya çalıştı; ama AP'nin CHP iktidanna alternatif olduğunu savu
namadı. 

CHP içinde durum, ters yö�den farksız oldu. 14 Ekim plat
formunda CHP propagandasının temelini, bugünkü CHP iktidan
nın alternatifsiz olduğu saVl oluşturdu. Ama CHP propagandası, 
bugünkü CHP iktidannııı, geçmişteki iktidarla gerçekten alterna
tif olabildiğini kesinlik1e savunamadı. 

Bu açıdan bakıldığında, iki parti de seçim kampanyasından 
yenik çıktı. Çünkü iki parti de Türkiye 'nin ağırlaşan sorunlanna 
çözüm önerilerinin olmadığını seçim kampanyalarıyla gösterdiler. 
tki büyük partinin bu yenilgisi, gerçekte sadece onlann yenilgisi 
değildi. Bu yenilgi, kapitalizmin buna1ımlarına olağan biçimlerde 
çözüm bulma olanağını yitirmiş olan büyük, tekeıer sennayenin 
yenilgisiydi. AP ve CHP'nin seçim kampanyasındaki yenilgisi, bur
jl!va partilerinin olağan yöntemleriyle kitleleri kapitalist düzene 
bağlı tutma olanağırun artık yitirildiğini, bir kez daha gösterdi. 

14 Ekim seçimlerinin yeniliği, AP'den sonra CHP'nin de, ikti
darda denendikten sonra girdiği ilk seçim olmasındaydı. 14 Ekim 
seçimleri bu nedenle, AP'den sonra CHP'nin de, kapitalizmin bu
na1ınuna önerdiği çözüm yollannın sınav sonuçlarını gönne olana
ğını verdi. 14 Ekim seçim kampanyası, bu nedenle iki büyük parti
yi de sınıf ta bıraktı. 

Seçim kampanyasının bu sonucu, iki bakımdan yeni değildi. 
Birincisi, bu sonuçlar, gerçekte 1977 seçimlerinin sonuçlarında 
dagizliydi. 1977 seçimlerinde CHP 'yi sınavda başarılı gösteren, bü
yük buıjuvazi karşısındaki teslimiyetini gizleyebilmesiydi. Ama 
CHP'nin bu teslimiyeti daha S Haziran seçim platfonnunda da nes-

nel olarak ortaya çıkmıştı. Seçimleri ve parlamentoyu mutlalclaş
tırarak CHP'den çok CHP'lilik yapan kimi sollar, teslimiyeti öznel 
olarak gizlerneyi üstlendiler. 14 Ekim seçim platfonnunda CHP'nin 
yenilgisi, bu sonar için de yenilgi oldu. 

tki büyük partinin 14 Ekim yenilgisi, bir bııkımdan daha, yeni 
değildi. Seçinı kampanyasından daha çok önce dile getirilmeye 
başlanan "ara rejim" özlemleri, olağan yöntemlerle ülkeyi yönet
mekte iki büyük partinin barutlannııı tükendiğini kanıtladı. Seçim 
kampanyası boyunca CHP, "ya CHP, ya ara rejim" sloganıyla oy
lannı korumaya çalıştı. Ama bütün seçim kampanyası boyunca, 14 
Ekim'den sonra CHP'ye dayanan bir "ara rejim"in hazırlıklannı 
sürdürdü. AP ise, "ara hükümet" adıyla anılması koşuluyla bir "ara 
rejim "in karşısında olımıdığını gösterdi. 

Seçim kampanyası, buıjuva partileri açısından, buıjuvazinin 
kapitalizmin buna1ımlannı aşma olanaklan açısından, bu sonuçta
n doğurdu. Seçim platfonnunun işçi sınıfının politik hareketi açı
sından ilk kazanımı, bu sonuçlan çok önceden göstennesi oldu. Bu 
sonuçlan, özellikle 1977 seçim platfonnundan bu yana vurgulaya 
vurgulaya sergileyen bilimsel sosyalist hareket, 14 Ekim platfor
munda kitleseneşme yolunda büyük adımlar attı. Politik gerçekleri 
bağımsız sınıf -çizgisinden hareketle açığa vııran bilimsel sosyalist 
hareketle, politik gerçekleri deneyleriyle kavrayan kitleler arasın
da seçim platfonnunda kurulan canlı bağlar, işçi sınıfının en 
önemli kazanımı oldu. 

Bu kazanun, yalnızca işçi sınıfının bağımsız politik çizgisin
den hareket edenlerin oldu. Bağımsız ve doğru bir politikayı, 14 
Ekim'de de 14 Ekim'den önce de koruyup sürdürenlerin oldu. Ba
ğımSıZ ve doğru bir politikayı 14 Ekim seçimlerine kadar hiçbir 
dönemde koruyup sürdüremeyen bütün sonar, 14 Ekim seçim plat
fonnundan da yenik çıktılar. Çünkü 14 Ekim seçim platfomıunda, 
o güne kadarki politikalannın hesabını venneden, 14 Ekim'deki 
politika1annı savunabileceklerini sandılar. Savunamadıklan içın, 
14 Ekim'deki politikalanyla da yenik çıktılar. 

Bağınısız ve doğru bir politikayı koruyup sürdüremeyenler, 
14 Ekim seçim platfonnundan bir nedenle daha yenik çıktılar. 
14 Ekim seçim platfonnunu , tek başına herşeyin sonu ya da her
şeyin başlangıcı sandılar. 14 Ekim seçimlerini, bu kez sQl içindeki 
yarışmada, herşeyin biteceği ya da herşeyin başlayacağı nokta gi
bi gördüler. Bu nedenle 14 Ekim platfonnunda her politikayı ge
çerli saydılar. Bu nedenle her alanda bir kere daha ilkesizliğe, mak
yavelizme savruldular. 

Böylece, S Haziran 1977'nin bir adım bile ötesine gidemedi
ler. Bir kere daha seçimleri ve seçim platfonnunu mutlaklaştırdı
lar. 1977'de aynı hataya dayanarak CHP'den çok CHP'cilik yapan
lar, 14 Ekim'de de seçimleri "sol içindeki yarış" amacıyla mutlak
laştırı;}ılar. Bir kere daha seçim platfonnunda sınıf mücadelesi min
derinin dışına düştüler. Bir kere daha seçimlerden yenik çıktılar. 

Seçimlerden yenik çıkmayan, seçimleri gerçekten sınıf müca
delesinin platfonnu olarak kullanabilen bilimsel sosyalist hınlr.et 
oldu. Bilimsel sosyalist hareket, 14 Ekim seçimlerini de, sınıf mü
cadelesinin güncel ve temel hedeflerinde kitleleri birleştirmek için 
kullanmayı başardı. Sınıf mücadelesinin hedeflerinde kitleleri bir
leştirebildiği ölçüde, kendisi de kitlelerle birleşme' , onlarla sailam 
bağlar kunna yolunda güçlü adımlar attı. Yalnız 14 Ekim seçimleri 
için değil, 14 Ekim sonrası için de örgütlerini ve kadro1annı hazır
lama, 14 Ekim sonrasının görevleri için kitlelerle birleşme yolunda 
da başarı kazandı. 

. 

14 hkim'in sayısal sonuçları şu anda ortada yok. Ama seçim 
platfonnundan, bu platformu işçi sınıfının ve müttefiklerinbı 
çıkarları için etkin biçimde kullanan bilimsel sosyalistlerin kazanç
lı çıktığına da kuşku yok. 



Sınıf savasında ileriye 
dogru 

14 Ekim seçimleri sona erdi. Yürüyüş baskıda oldul!u sU'ada, he
nüz seçim sonuçlan belli olmamıştı. Bir başka deyişle, seçimlerin sa
yısal sonuçlan alınmamıştı. 

Uzun bir seçim dönemi, ülkemizi 12 Mart benzeri karanlık, baakı· 
cı günlere olan özlemlerın azgınlaştıllı bir dönem oldu. Tekeld büyük 
burjuvazi, bunalımını aşmanın 
çarelerinden biri olarak gericI
faşist hükümet biçimlerini gör· 
dü!!ünü her fırsatta heUrtti. Pro
paganda makinelerini bunun için 
çalıştırdı. CHP a�ırlıklı hükümet
ten bazı bakanlar bunun için isti
fa etti. 

Faşist suç yuvası MHP 'nin 
gizli açık çeteleri, faşist dnayet· 
leri had safhaya ulaştU'maya ça
lıştılar. TIP kurucusu Ceyhun 
Can, Çukurova Üniversitesi rek
tör yardımcısı Flkret Ünsal ve 
Cevat Yurdakul, seçim dönemi i· 
çinde, faşist partinin iktidar ter· 
dhlerini kaçınılmaz kılmak için 
katledildiler. MHP, yalnızca 14 
Ekım sonrası seçeneklere uygun 
koşullan oluştunnak için saldır
mıyor. Aynı zamanda, kitleler ö
nünde açılla çıkan yiizünü gizle· 
rnek ıçın de saldmyor. İlericI
demokratik güçlerin kararlı mü
cadelesi sonucu kapatılmak için 
yargı organlarının eşi�ne dek ge· 
tirilen MHP 'nin yakasını kurtar
ması, bir de yılgınlıllı arttırarak 
mümkün olabilirdi. 

Çark başak 1. b% nlar ı.tanbul 
gök/erini .üsledi. 

SEçiM KAMPANYASı N
DA KENDISINI FAŞIST 
TERöRDEN AKLAMA
YA BILE TEŞEBBüS 
EDEMEYEN MHP, YENI 
SUÇLARIYLA BIRLIK
TE BIR KERE DAHA 
TEŞHIR OLDU. MHP, ilericl-demokratik güç

lerin açılla vunna kampanyasının 
faşizme karşı poUtik saldU'lsının 
sonucu kendi sanannda görülen 
çözülmeyi engeUemek için, ken
di yandaşlanna radyoda, televiz
yonda, miting meydanlannda 
bol bol moral ,ırıngası yaptı_ 
"ülkücü" faşistlerine, 14 Ekim' 
den sonra CHP allU'lıklı hüküme
tin gldecel!ini, kendi yandaş lan
nın görevlerine Iade edilecelllni, 

tutuklu ve mahkum MHP 'li katii· 
lere af Çıkartılacal!ını vaadedip 
duruyor... Bu propagandayı en 
utanrnazca yöntemlerle, suçlan
na suç katarak 'sürdürüyor. 
ETKO adlı gizli faşist cinayet ör· 
gütünün üyelerinden, 17 faşistle 
birlikte hiila sanık sandalyesln
de bulunan, K. Maraş katilleri· 

i şç i kenti i stanbu i f da 
MHP kaçacak köşe 

J arıyor 
14 Ekım $eçimlanne yönelık olarak I,çl lienti İstanbul' 

da yaY&m çalışma yaparnayan MHP'U ra,ısı)er aaldınlannı 
sürdürüyorlar. Geçtl!!imIz Cuma günü de PBfabahçe aemtine 
yanlarına aldıklan üç MHP milletveltlU Ile gelen 260 kadar fa· 
,ıst, bildiri dallıtma girişiminde bulundu. Bu arada bır kadın 
ve bır gence de saldırdılar. O sırada pazaryerinde bildiri da
llıtmakta olan Türtlye Işçi PartlUlerle karşılaşan faşisUer. 
meydanda toplandılar. Yöre halkın.ı da yanına alan Türkıye 
İşçi Partililerin protesto gösterileri sonucunda çareyi kaç
makta bulan faşistler dallıtıldı. Daha sonra Kadıköy'de biri· 
ken bir faşist grup da aynı şeklide yörenin ilerici demokratIa
nnın ortak ç�balanyla daeıbldı. 

MARDIN'DE BASKIbAR 
TIP MITiNGiNi ENGELLEYEMEDt 

Türkıye İşçi Partişt tarafından LO Ekım günü Mardın'de 
düzenlenen miting ise tUm baskılara karşın geniş bir katılımla 
gerçekle�tirildı. Miting öncesi çevre ııçelerde ve köylerde mi
ting ça�nsı yapan PartlDleri.n birçojiuıwn gözaltına alınmalıI
na karşın genış bir kitleyle yapılan mltingde TİP Maı:dln sena
to adayı Necati Sıyahkan bir konuşma yaptı. 
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nın savunmasını iiltlenen MHP 
milletvekiU Yusuf özbaş'ın o!!lu 
Edip özbaş'ı radyo ve TV'den 
konuşturdu. Bu arada, Elazıl! 
cezaevinde Raif Çıçek'in başla
nnda bulundullu faşist tutuklu· 
lar, seçimlerin sonuna dek 
duruşmalara glrmeyeceklerini a
çıkladılar. 

MHP'nin, faşist cinayet odak· 
Iannın, katil çetelerinin bu cesa
reti . nereden aldıllı biHniyor. 
CHP, seçim dönemi boyunca da 
antikomünist propagandadan 
medet ummaktan kurtulamadı. 
Ecevit, düzenledilli seçim mIting
lerinde başlıca iki dıkkat çekici 
temayı Işledi durdu: Birincisi 80' 
lu, sosyalizmi suçlayan, Ikincisi 
de MHP 'ye yöneUk özlemleri 
bastU'ma ve MHP 'nin kapatılma· 
sırun önemsizli{!lni yayan propa
gandası ... 

Dergimiz baskıda oldullu sıra
da henüz seçim sonuçlannm hel· 
li olmadıllını beUrttik. Ne var kı, 
14 Ekım seçimlerinin sonucu, 
seçim propaganda dönemi bo· 
yunca apaçık ortadaydı. İşçi sı· 
nıfının partisi, Türkıye Işçi Parti· 
sı, seçimleri sınıf mücadelesinin 
bir alanı olarak gördül!ünü sür· 
dütdü!!ü çalışmalaria gösterdI. 
Seçim yapılan 29 Ilin 12 bın kö
yünde, her fabrikada, her mahaı· 
lede, biDmsel sosyalizmin bal!ım
Sız sesi en gür biçimde duyuru)du. 
Türkiye İşçi Partisi, mitingleriy· 
le. toplantılanyla, bııdlrileriyle, 
el lIanlanyla I,çl ve emekçi kit
lelerin Içindeydi. . 

İşçi sınıfının ve emekçi kitle
lerin demokratik hak ve özgür
lüklerini koruma azmi, MHP'nln 
ve faşist cinayet odaklannın ka
patılması ıçın verilen kararh mü
cadele, sosyal demokrasinin kay
pakheına -'olerilen yanıt, Türkıye 
Işçi Partısı'nin şa,maz biHmsel 
poUtikasında, çeşitli baskı ve te· 
ror altında sürdürdü!!ü çalışma· 
Iannda Ifadesini buldu. 

Türkıye Işçi Partisi, bugüne 
dek sürdürd�ü IlkeU politikasını 
seçimlerde de hiçbir yalpalama
ya meydan ,vermeden sürdürdü. 
İşte bunun ıçın seçimlerin sa
yısal sonuçlan henüz bem olma· 
masınıf karşın 14 Ekim seçimle
rinden kazançh çıkan, işçi sınıfı 
ve emekçi kitleler, Türkıye Işçi 
Partısı oldu. 14 Ekım seçimlerin
den kazançlı çıkan, faşist terore 
karşı direnen lIericl·demokratlk 
güçler oldu. 

r mJf�m:aarI!lıJdttm 
14 Ekim 'den sonra 

Artık dıkkatler, 14 Ekım'den sonrasına çevrilmiş bulu· 
nuyor. Bütün seçim kampanyası boyunca burjuva partileri· 
nin 14 Ekım sonrasına göre hesaplayıp harcadıllı çabalann 
sonucu bekleniyor. 

14 Ekim'den sonraki geUşmelere yön verebıımek ama· 
cıyla oluşturulan poUtikalardan biri, CHP'nın MHP'ye II'· 
kin poUtlkasıdır. 

Seçim kampanyasının başlangıcında CHP yönetimi, 
kampanya boyunca MHP'nin asıl hedef seçllmemeıılni, sal! 
oyların AP'de toplanmasını önlemek gerekçeliyle .açıkça 
benimsemiştı' Bu poUtika, gerçekten "tutarlı" bır biçimde 
uygulandı. CHP yönetltlleri, meydanlarda her fU'satta 
MHP'nln ve yan kuruluşlannın kapatılması talebine yarut 
yetiştinneye çalıştılar. MHP'nln kapatılması yönündeki ge. 
lişmelerin ciddi boyutlara ulaştıl!ını kitlelere yaOlltacak 
tutumlardan kaçınıldı. 

Ama bu politikada, seçimlere birkaç gün kala bazı de
!!lşlkUkler oldu. Bir yandan, CHP'nin kamuoyunu etklleye· 
cek niteUktekl gazetelerde, hükümetin seçimlerden sonra 
MHP'yi kapatmaya ciddi olarak yönelece!!1 kanısını uyan· 
dıran yayınlar başlatıldı. Bu yayınlarda, MHP 'nın ve yan ku· 
ruluşlannın, şimdiye kadar açı!!a çıkmış suçlanna önemlı 
kanıtlar ekleniyordu. 

Diller yandan da, seçimlere dört gün kala, MHP'yle ııgl
li önemlı suç duyurulan basına açıkla""ı. Bunlatdan biri, 
dol!rudan dOl!ruya Cumhuriyet Başsavcıh{!ı'na yenı atama 
yapılacak ve yeni yargıcın Ilk görevlerinden biri, ku,kuıuz 
MHP Ile Ilgili dosyalan ele almak olacaktı. 

Bu geli,meler, CHP 'nın poUtika�nda gerçek bır de!!l· 
,Iklillln ml haherdslydl' Yoksa, seçim kampanyasının Ilk ve 
son dönemlerindeki politikalar birbirini tamamlıyor 
muydu? 

CHP'nln aeçim kampanyasının ba,langıcıyla sonunda
ki poUtikalannl blrblrlne bal!layan ba!!, MHP tehllkeıılnl 
bır kere daha CHP'yi kitlelere kaçınılmaz göstennek ıçın 
kullanma çabasıdır. CHP yönetimi, MHP karşısındaki karar
sız ve ürkek tavrının genış kitlelerin sert tepkisiyle karşılat
tıl!ını çok Iyi bilmektedir. öyle anlaşılmaktadır kı CHP, ıe
çim kampanyası nerdeyse bitmek üzereyken yarattıllı hava 
Ile, seçim sonrasında MHP'ye karşı bazı adımlar ataca!!ı 
beklentisini 1� Ekım'de oya dönüştürmeyl tasarlamıştır. 

Ama 14 Ekım'den hemen sonra, MHP 'nin ve yan kuru
luşlannın kapatılması zorunlulu!!u bır kere daha Türkıye 
gündeminin başına geçecektir. CHP 'nin ve onun hükümeti· 
nın seçimler sonrasındaki Ilk önemli sınavı da belki bu ola· 
caktır. CHP yönetimi, ya bır kere daha emekçi kitleleri 
"çantada keklik" oy deposu sayma a1lşkanlı{!ının gere{!lnl 
tekrarlayacak; ya da Işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin Ivedl 
Istemi karşısında daha fazla direnemeycektlr. 

MHP 'nin ve yan kuruluşlannın kapatılması, anti.faşist 
mücadelenin bu en Ivedl Istemi ıçın mücadelenin başansı, 
yine tum demokratik güçlerin uzlaşmaz kararlılıRına ba!!lı. 
dır. Bu Istemin arkasında Işçi ve emekçi kitlelerin gücünün 
yükseltilmesine, kitlesel mücadelede ciddi adımlar atılması. 
na balllıdır. Gericllll!e ödtin venneyi Iktidar kuralı sayanla
nn direnişi de böyle kırılacaktır. 

• melmıet aközer 



AMASYA, 
MHP'YE 

GEÇİT YOK 
DEDİ 

'ıulciyc ı,çi Partili'nin LO Ekim 
günü Amuya'da dti:ıcıılcdiği miti",. 
Amuya 'ı i,çi ve ClIlckçt1mn fatist 
MHPbin kentteki karanlık tcrtiple
riDe karşı güçlü ve kit1etel bit yanıta 
olarak gerçekle,ti. Amasya'nın mer
kcı.indcn ve çevre köylerden toplu
luklar halinde ıclen genç-yqh, ka
dm-crkck i,çi ve cnu::kciJerin katıb
mıyla IeTçekIefen iki. JÜD önceki 
MHP mitia,lni SakhnJa.r için itaret 
sayan -.iting. faşi.t çeteJcıin Amas
ya 'yı andirm.c siri,imlerine dur di
yecek bir etki yarattı. 

TIP'nin miting;, Gencl BOfkan 
Bcmcc B«an', kentin lldJomctrc 
Pritindc wtılayan Amuya 'lılann 
önlerinde Boran'la birıkı,; kente 
kadar yüriimmyk b'ılad •. Miti", 
içi.ıı be&deBm saat 14 'tü. Ne Yar ki 
önceden MSP mitinginin zamanın
da dağılma.ması, emniyet yet.klli.Ic
rinin TIP'lilerin ve mithıp izleme-

ye gclcnJcri.a ıc&Jini engeOc
mC pritfminin gerekçesi olarak kul
l.aıul.m.ak istendi. 

Miô"" TIP Am"'J" b B'ıkaru 
Abidin Koç'un konutIDutyla bat
ladl. Abidin Koç'tan sonra söz alan, 
Bahçelcvler ka1liarnm<la fChit edi· 
len Sc:rd.ar AJtcn 'in babası, tp A
masya senatör adayı Turgut Alten' 
di. ı 971 öncesinde yine lafiıt çe
tel.rce katledik. TIP Am"'J'� lı BOf' 
karu Şerafettin Atalay'm bernıehril .. 
ri Alkn \ büyük bir co,kuyl. dinledi· 
ler. 

Ereğli 
sosyalizmi selamladı 
1969 seçimlerinden 10 yıl 

sonra, 1979 14 Ekim seçimle
rinde TUrkiye Işçi Partisi, di�er 
tüm Illerde olduğu gibi Konya' 
da da seçime tüm ilçe örJlltlerl 
Ile birflkte katılıyoc. 

işlediklerini belirterek sanık san
dalyesine oturtulmalarlnl talep 
ettiler. 

Konya'da yUrütillen seçim 
çalışmaJarında birçok zorluk
lMia kar,ılaşıldı. lı sınırlan I
çine ,iren bölgenin çok genl, ol
masının getirdiği zorfukların ya
nısıra MHP ve OGO'nln yarat
mak istedi�i terör havası da bu 
alanda ylirtltillen çalı,malar kar
,ısına dikilen önemli e .. eller ol
du. Ancak tüm engeller partilile
rin kararlı çalı,maları ile aşıldı. 

Konya Ereğli ilçesinde düzen
lenen mltingııe UP Konya Mil
letvekili adayı Ivriz Köy Enstitü
SÜ mezunu Seydişehir'den 
emekU işçi Ali Kurt, TIp MYK 
!iyesi özı:an KeSlleç ve Neşet 
Koı:abıyıkoAlu ve gazeteci Varlık 
Oımenek birer konuşma yaptılar." 

.. tinein ıon konutmacan Genel 
Batb.n Boran. latin tc',are iyiden 

ıyiye !uz verildiğini belrtertk ,öyle 
dedi: 

TUrklye Işçi Partisi Konya Iı 
Başkanı Ercihan Görii"göz seçim 
çalışmalarına ilişkin olarak yap
tlAı açıklamada şöyle dedi: ;'Biz 
burada Belçika Komünist Partisi' 
nin çalı,ma alanından daha yay
,ın bır alanda' çalışmak zorunda
yız. ancak bu ve di�er zorlukla
ra karşın çalışmalarımız kesinti
siz ve başarıyla sürtlyor." 

Konya il merkezinde seçim 
boyunı:a yUrütillen YoAun çalış
manın yanısıra Ilçe ve köylerde 
Partililer ve Genç öncU'ler halkı 
Çarkbaşak saflarında toplanma
ya ça�ırdılar. TUrkiye Işçi Parti
si'nln bildlr� ve di�er yayınları 
geniş olarak dağıtıldı; geniş ka
tılımlı kahve toplantıları yapıl
dı. 

Tüm bu çalışmaların yanında 
TIp Konya örJlltilnün EreAli il
çesinde 6 Ekim Cumartesi gIlnü 
düzenledi�1 miting büyük coşku 
ıçınde geçti. EreAII PTT mey
danında yapılan mitinge çok sa
yıda Işçi ve emekçi katıldı. Mi
ting öncesi yapılan tüm engelle
meler katılımı düşüremedi. Mi
ting öncesi gözaltına alınan ve 
karakolda dövülen partililer daha 
sonra mahkemede kendilerini 
göz altına alan sivil polislerin suç 

MHP'nin elebaşılan şimdi konuş, un 
MHP'nln seçim dönemı boyunca sürdürdü

Rü propııanda. MHP yönetidIerinin radyo ve 
televizyondan yaptıklan konu,malar, fqlıt pu· 
tlnln ıçınde bulundueu te"'m göıtelie. oldu. 
MHP ve yanda,ı dnayet ölilltlerl ,qkınlık için
de. Fqiat hareketin en çok ihtiyaç duydueu. 
fqiat katlUere moral vermek ve bugllne dek u· 
k_nda topladıltı-desteei koruyabilmektir. 

Fa,lst terör yuvası MHP'nln i,çi ve emekçi 
'kitleler Uzerlndeki zulmÜIle son verm.k. Içinde 
bulunduRumuz ko,ullarda yqamaal bir görev
dir ve bu görevin yerıne getirilmelindı atılacak 
en somut adım MHP'nln ve başta UGO olmak 
üzere yandqı örgütlerinin kapatılmuıdır. 

Demolaası aafian MHP'nln yugı 0lianluı
nm bııe kayıtsızbemı uyulbilecek. onlan göre
ve getirecek kanıtlan öteden beri orta yere ferlp 
duruyorlar, Bu kanıtlar. tekelci büyük burjuva
zinin poUtlk etklıılnden kurtulabıundiıtı takdir
de, MHP'nln kapatılması Için fazlaııyla mevcut
tur. CHP'nln dı bulunmasını isteyip durdultu 
kanıtlardır bunlar. CHP 'nin ve Genel Ba,kanı 
Ecevlt'in seçim mltinıılerlnde kitlelerin antifa
,iat özlemlerını bastırmak yerıne. kitlelere ver· 
�Ikl� söz!! tutuak fqlst cinayet odaklannın 
Uzerine yUrUmeal. MHP, UGD vb. terör yuvaları
nı kapatması ilerekmektedIr. 

Geçtiltlmlz ııunlerde. Ankara Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesi Sıkıyönetim KomutanlıRı'na 
bqvurara!!, MHP hakkında gereken 1,lemlerl 
yapmak ıçın III11U olianlan göreve çaRırdl. Sıkı· 
yönetim Aıkeri Mahkemesi'nin yaptı!!ı ba,vuru
da. birçok belge ve kanıt yeralıyor. Bu belgeler
de. ''ülkücü'' fa,/.I/.rin kullandıkları ııııahların 
sürekli 'I de81,Hrd181; fa,l_t.dernek�rln üyeı,' 
riyle b4Z1 MHP yöneticil.rinln ve emniyet Ö'1liJ
tlinden b4Z1 kl,lIerin gizli toplantılar yaptıkları; 

oba ve ocak biçiminde gizli bir örptı.nm.ıitn 
,e/i,tirild18l; ç.,/tli clnay.t u. ",ldırı olay"'"n' 
da .ı. ,.çlriı.n fa,/.t ",",kla .... MHP ve OOD 
yöruıtic/�ri tarafıııdan yardım yapıldıl� bakıl
dılı, glzı.ndi8i; VOD tarafından b4Z1 .uçlula .... 
y.tkl b.".leri ... rildi81 Sıkıyönetim Mahkemelı 
tarafmdan yapılan bqvuruda bellieleriyle yeral
maktadır. Aynca MHP'nln en üst düzeydeki yö
neticilerinden olan MHP milletvekilleri IbJan 1 
Kabadayı ve Nevzat KöfeoRlu ii' MHP Genıll 

Sekreter Yardımcısı Yqu Okuyan hakkındaki 
suç duyurulU da yapılan bqvuruda yer aldı, 
Sıkıyönetim Alkerı Mahkamesl. bqviıruda adı 
geçen MHP, UGD Ile bu öflÜtlerln yönetıcııerı 
hakkında yuallOru,tunna açılmasına kuu ver
ml, bulunuyor. 

MHP hakkındaki bqvurulan'l.yaInızca ııeç
tiRiınlz hafta içinde yapılanlan bu kadula kal
madı. İstenbul Sıkıyönetim KomutanlıRı da 
Cumhurıyet Ba,savcılıltı'oı· yenlden IUÇ duyu
rusunda bulundu. MHP hakkında IUÇ duyuru· 
sunda bulunulmasına neden olan olay. Fatıh 
MHP lokaUnde yapılan uamada 7.66 çapında 
otomatik bır tabanca Ile bır ,arjör ve aynı çap
lı 13 adet ıııerını ele geçirilmeli oldu. 

CHP aRırlıklı hükUmet Sıkıyönetim mah· 
kemelerl terafından da hakkında IUÇ duyuru
lan yapılan MHP ve vurucu IlÜÇ olarak kullan
dıRı UGD benzerı cInayet örvutlerlnl kapatmak 
için Uzerine dUşenleri yapmak zorundadır. Iı.
rlcI-demokratlk llÜçlerln. I,çi ve emekçi kItle· 
lerln CHP'den telebI budur. Bu talep 14 Ekım 
seçImleri döneminde sol, sosyalist llÜçlerin en 
temel talebi olmu,tur. Tekelci büyük burjuva
zIye, onun gerici partilerine, CHP'ye ra!!men bu 
talep ylfama ııeçlrllecek. MHP ve dıeer f.,lst 
örllÜtler hakettikleri sonu bulacaklardır. 

"FatUm iktd ............... ak için 
yollan kaizlcmqoc: çahtıy ... t:e .. 
YÖIt .... . iorak ı/ltdiii itçl -
.., .-.iı:çi blk lıitk_ ,.,..... 
diit-.... fatl-. Urt· __ kyl 
.. yıflolMak Için _til , ... -.,. ... 

"Bırbuçuk yıihk iktidannda em
pcrya&am v. biiytik ....... ycy. m: 
mette kUllt etmeyen, ra,ismc kartı 
mücadele yerine uzlatmayı ıcçca 
CHP 'de. ",ki bir taktiği uy ... ı..y .... 
1977 G"""I Seçimlerinde "V. CHP. 
ya Fatbm" ikilcmiDl ileri türe. ye ik
tidara geince cinayetleri, ıaldB'llan 
durdUI"aCa,iım; fiyat Mı,lanna ton 
vereceğini vadede .. DlP, 14 Ekim 
ıcçimlert içı. de 11.,. rcjlm" tehikcıi 
Di öne liIrilyor. ''CHP'ye: oy 'W:nnc:uc
niz fati.m Flr" telııdidi ilc kaybetti
ği I,çi..,m.kçi nylanaı CHP'de 
tutmaya çab,ıyor. 

''Dcmou..uwı penccsi, rqizmi 
yenecck IÜÇ itçi ıınıfmın ve emekçi 
lWk k1tJclerinin pdldik. ı,çi ouuf. 
p.nitinin ,ucücliir. 

"14 Ekim .. çimlm.d< .. /lar bc� 
idir. Saiiar i Mayu 1979'd. olduja 
pbidir • .ya. ıaflarchf. 

"1 Mayu 1979'da bütün zorbalık
Iara kar,. ı,çi nnıf_ milc:.dck b.y· 
rağuu onurla ' .... y.n 1ltrklye llÇl 
Partili bır yanda, ı May .. y ... kçdan 
ve Itaçaklan bir yandad ... tl 

Mitlnııden ıoma TIP lı Merkezi' 
ne ptlen Boran, bunda da kendiliyle 
taN,mak uıeycn çok .y>d. yıırtt.,· 
1·lJÖrilttü. 

TiP 'nin Amuya mitingi, f .. izmin 
bllJ hedef seçtiği merkederde bile i'· 
çi ve emekçi Idtlderin yıiınıar pcii
nün ona ,erekcn dnıi verebUeccjini 
ve bu gücün tck. güvence oldutunu ka
n.tlam.,ttr. 
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TIp GENEL BAŞKANı 
BORAN'IN 13 EKIM 
GüNü YAPTIGt SON 
RADYO-TV 
KONUŞMASı 

"Işçi, köylU, emekçi kardeş
lerim! 

"Yarın mutlaka sandık başini 

gidip, mutlaka oylarımızı kulla· 
nacağız. 

"Estirilen faşist terör havası, 
biz emekçileri bundan alakoya· 
mayacak! Faşizme ve gericiliğe 
karŞı oy kullanmak için sandık 

başına gideceğiz. 
"Saflarımızda yılgınlığa, bez

ginliğe yer yok! Sahte umutla
rın bir bir yıkılması, umutsuzlu
ğa neden olamaz! Oylarımızı, 
umut Iilccarlarına ders vermek 
için kullanacağız! Oylarımızı, 
kurtuluş mücadelemiz i güçlen
dirmek için, bütün illerde seçime 
katılan Türkiye Işçi �rtisi için 

kullanacağ ız! 

"Kardeşlerim! 
''Tüm sıkıntılarımlZın sorum

lularını, sömürücü sınıf partileri
ni, birbiri peşisıra dinlediniz. Bu 
olanlar kendi marifetleri dei il
miş gibi, suçu birbirinin üstüne 
atarak işin iç inden çıkmaya çalı
şıyorlar. Şimdi de sizlerden oy 
istiyorlar. Emekçilere çektirdik
lerini, yine emekçilere onaylat
mak istiyorlar. 

"Günün 24 saati dert içinde 
olan, öfke içinde olan emekçi
ler! 

"Öfkemizi sınıf mücadelesine 
dönüştürelim! Patron partilerini 
patronlara bırakalım! Bu kör cl
dişi onaylamadığımızı, Tllrldye 

Işçi Partisi'ne oy vererek, sandık 
başlarında da gösterelimi 

DI REN l şlMlzl 
SANDIKLARDA 

GüÇLENDIRELIMI 

"Kardeşlerimi 
'.'Şu iki yıl boyunca, tüm 

emekçilerin sıkıntısı arttı, faşist 
cinayetler arttı. Ama aynı za
manda, büyük fabrikatörlerin, 
bankerlerin,büyük Iilccarların, 
büyük toprak sahiplerinin vur
gunları, karları da arttı. 

"Büyük sermayenin eli kanlı 
bekçileri faşistler, yüzlerce yurt
severi, ileric�yi, sosyalisti öldürür
ken, soykırımıara girişirken, 
emekçileri sadece seçim zamanı 
hatırlayan CHP, Ise kolu bağlı, 
seyirci kaldı. Faşist törerün kay
nalına inmedi. Oysa_ katillerin 
hangi örgütlere bağlı oldukları, 
'vur' emrini kimden aldıkları bel-

i şçi kenti Kartal 

Demirel fe ders verdi 
Geçen Perşembe günü Istanbul Karta!'da, Ilçe seçim ku

rulunun önceden açıklanmış hiçbir karan olmadı!!ı halde bır 
miting düzenleyen Demlre!'e Kartal işçi ve emekçileri Iyi bır 
ders verdi. 

Demirel 'In Kartal'da miting düzenleme girlşlmlnln ö!!re
nllmesinden sonra Thrklye Işçi Partisi Ilçe örgütü tarafından 
çok sayıda el duyurusu basılarak da!!ıtıldı. "Tekelci patronla
nn ve büyük toprak a!!alannın uşa!!ı Demirel In Işçi kenti 
Kartal'da Işi ne! lşçi-ilmekçi Düşmanı Demlrel Kartal'dan 
detol!", "Amerıkan emperyaHzmlnln uşa!!ı Demlre!'e oy ver
meyeceı!lz ,  hesap soraca!!ız!",  "Faşist terör ve katliamlann 
baş mlman ve destekçisi Demirel, I,çl kenti Kartal'dan detol!" 
sloganlanDI taşıyan duyurulann dışında yine TıP örgütü tara
tmdan 5000 adet bildiri da!!ıtıldı. 

'fIirkiye Işçi PartlUlerln duyuru ve bildiri dal!ıtımı, De
mlrel'ln mitingi başladıktan sonra mitingi izleyenler arasında 
da sürdürüJ�. 

TIP nçe örgütü, aynı sırada Ilçe merkezinden de hopar
lörlerle yayına başladı. Partilerin yasal aeçlm taallyetleri ara
sında yer alan bu yayın, önce Emnlyet MUdlirlül!ü'nden gön
derilen bır yazıyla engeUenmek Istendi. Yazının partlUler ta
ratından tebeUüR edilmemesi üzerine bu kez jandarma ve poli
sin yayını durdurmak amacıyla TIP Ilçe 10kaUne geldıııı gö
rüldü. CHP Genel Başkanı Ecevit'in Kartal'a geUşl sırasında 
yapılan hoparlörlU yayını yasa dışı saymayan yetkilllerin bu 
girişimi, do�rudan doRruya TIP'ln seçim çalışmalannı en
gelleme amacını yansıtıyordu. 

TIP Ilçe 10kaUnden yapılan yayını engelleme gırışımı lo· 
kal önUnde toplanan Kartal'lı I,çi ve emekçilerin protesto la
nyla ve Demlrel aleyhindeki sloganlarla karşılandı. Jandarma, 
bu kez Kartanılann bu tepkisini, toplulu!!u coplarla da�ıt
maya girişerek engellemeye çalıştı. Jandarmanın bu gırışımı 
sıııısında ıkı Türkıye Işçi Partıu gözaltına alındı. Ama emnlyet 
yetkililerinln bu kasıtlı ve planlı girl,lmlerl, Demirel'in I,çl 
kenti Kartal'dan ıyı bır ders alarak ayrılmasını önleyemedi. 
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• • min başarılarını yaşayan ülkeler-lurkı· ye �
ı�a

ise�:ii��:� iI��:��i:: 
maddi temelleri atılıyor. 

. 
"Kardeşlerimi 
''Türkiye de, dünyanın bu 

SO S ya Iı·zm- e :�11���!
la:r�i�!d�!n:��:

i
l;: 

gidiyor! ülkemız bu kapitalızm 

� batağında uzun süre tutulamul 

Işçi sınıfımız ve yoksul köylU

ler , kurtuluşun sosyalizmde ol-

duğunu her IPin yeniden, yenl-

gı·d·ı yo de�,�::ı�, aydınlık IPinler 

::� ç�:��ld��: s�::: m�::I��: 
dir. 

• 
ii değil mi? Bu suçluiara şimdi
den af vaadedenler, faşist çete
leri kan içmeye davet edenler 
hep belli değil mi? MC dönemin
de en kritik devlet görevlerine 
getirilenler, devlet içinde ayrı bir 
devlet gibi çalışanlar belli değil 
mi? Hepsi belli iken, bu konu
larda CHP neden bir şey yapmı
yor? 

'
Iktidar olunca emperyalizm 

ve büyük sermayenin hizmetine 
koşan, vaadlerini unutan CHP'ye, 
14 Ekim'de ders vermek gerek! 

"Kardeşlerim! 
"MHP, üGD gibi açık faşist 

örgüder, bunların ardındaki gizli 
faşist odaklar, işçi sınıfının, ileri
ci, demokratik gilçlerin politik 
mücadelesi ile dağıtılacaktır! Fa
şizmin kaynağı olan emperya
lizm ve tekelci bUyük sermaye
nin egemenliği, bizim gücümüzle 
kırılacaktır! Faşizme ve MHP'ye 
geçit vermemek için, direnişimi
zi seçim sandıklarında da güçlen-

direlimi Türkiye Işçi Partisi'ni 
destekleyelim! 

• 
MILLlYETÇILI�E 

HAYıR! 

"Kardeşlerim! 
"Doğu ve Güneydoğu'da ya

şayan emekçi halk üzerindeki 
baskılar, ırkçı, şoven-milliyetçi 
uygulama ve asimilasyon politi
kaları yoğunlaştırılmaktadır. 
Tertip, kışkırtma, toplu kırım 
tehditleri, birbiri peşisıra piyasa
ya sürülmektedir. 

"Türkiye Işçi Partisi, oynan
mak istenen bu oyunları boşa Çı
karmak için, halkın demokratik 
hak ve talepleri Için, özgür Irade 
ile gönuıden seçilip kabul edilen, 
eşitliğe, kardeşllğe, özgürlüğe 
dayanan birlik ıçın mücadele edi
yor ... 

"Yarın oylarımızia da, burju
va ve küçük burjuva milliyetçili
ğine "hayır" diyelimi Işçi sınıfı 
partisinin, ilkeli ve bilimsel poli
tikası etrafında blrleşelim. Çark
Başak'a 'evet' diyelimi 

"Kardeşlerim! 
"Türkıye kapitalizmi, derınle· 

şen bir bunalım içinde kıvran-

dıkça, emperyalizme gitgide da
ha da bağımlı duruma' düşüyor. 
Işbirlikçi büyük burjuvazinin 
partileri, bu bağımlılık politika
sını sürdürmek 'için birbirleriyle 
yarışıyorlar. Demirel'in ve arka
sından Ecevit'In, kapatılan Ame
rikan üslerini yeniden çalıştır
mak, göklerimizi casus uçakla
rına açmak için sürdürdükleri 
teslimiyetçi politikayı birlikte 
izledik. 

"14 Ekim'de, Türkiye'yi 
NATO'ya sokanlara, NATO'cu 
partilerin tümüne, bu savaş yan
Iılarına oy vermeyelim! Ortak 
Paza..'ı, Enerji Ajansı'nı, IMF'yl 
başjlnıza bela edenlere oy verme
yelim! Yurt kaynaklarını yaban
cı tekellerin yağmasına açanlara, 
oy vermeyelim! 

"Çağımızın gerçek ulusal kur
tuluşçuları, bilimsel sosyalistler
dir, işçi sınıfıdır, emekçi kitleler

dir! U lusal bağımsızlık mücadele
sini, başarıya götürecek olan, 11-
ç ilerin, .emekçllerin örgütlü � 
cadelesidir. Ulusal bağımsızlık 
için, yarın Türkiye Işçi Partisi'ne 
'evet' diveliml 

• 
DüNYA VE TüRKIYE 

SOSYALIZME 
GID IYOR 

"Işçi, köylü, emekçi kardeş
lerimi 

"Dünya sosyalizme gidiyor. 
Sosyalizm, dünyamızda yaşayan 
bır gerçek. Sosyalist düzende 
milyonlarca emekçi, özgürlüğün 
sonsuz ufuklarına doğru durma
dan ilerliyor. Sosyalizmin her 
alanda üstünlUğU ortada. Işçi ve 
emekçilerin iktidarı altında 
bilimden spora, sanayıden sana
ta, her alanda gerçekleştirilen 
başarıları, düşmanlar bile Inkar 
edemiyor. 

"Sosyalist ülkelere her yıl ye
nileri katılıyor. 

"Bu ülkelerde, çürümüş kapi
talizmin kalıntıları temlzleniyor, 
toplum yenı ve sağlıklı bır temel 
üzerınde gelişmeye başlıyor. 

"Uzun yıllardan beri sosyallz-

ÖRGOTLü 
SöMüRüCüLERE 

KARŞI 

"Sömürücüler karşımıza her 
yerde, tepeden umağa örgütfıi 
olarak çıkıyorlar. Ellerinde tut
tukları devtetin, çeşıtlı kurum
larını, sonuna kadar kullanarak 
çıkıyorlar. Baskı, zulüm yolları
na sapıyorlar. Sol sözler ,ederek 

. işçi ve emekçileri şaşırtmaya 
çalışıyorlar. Sahte sosyalistleri 
baş tacı ediyor, destekliyorlar. 

"Ama bunlann hiçbirisi sök
mUyori 

"Dünyanın hiçbir yerinde de 
sökmedil Bir çok ülkede işçi sı
nıfı ve emekçi kitleler, kendi öz 
partileri öncülüğünde zafere ulaş- . 
tı. 

"Zafer, baskı ve zulmO al ..... 
rek, ince oyunları bir bir boşa Çı
kararak, kazanıldı. Zafer, bilim
sel sosyalizm ve proleter enter
nasyonalizml Ilkeleri etrafında, 
birieşlierek, kazanıldı. 

"Kardeşlerımı 
"Işçnerin, yoksul köylü ve 

emekçilerin sosyalist Türkiyesi, 
mutlaka kurulacaktır! 

"Oylarımızı, bugün daha iyi 
bir yaşam, yarın daha mutlu bır 
dünya için ve mutlaka kullana
lımı 

"Boykot silahı, burjuvazinin 
değirmenine su taşımak için kul
lanılmazl 

"Tersine, AP'sl, MHP'si, MSP' 
si ve de CHP'siyle tüm burjuva 
partilerini boykot edelim! Onla
rı, Tllrkiye Işçi Partısı'ne oy ve
rerek boykot edelımı 

"Yarın Türkiye I,çl Partisi' 
ne vereceğimiz oylarla kurtuluş 
mUcadelemizde bır adım daha 
atalım! Çark-8aşak'lı bayrağı
mızı, bilimsel sosyalizmi! ülke
mizdeki yüce bayrağını, daha da 
yükseltelimi 

"Sizleri, Işç ilerin, köylülerin, 
emekçilerin partisi Türkıye I,çl 
Partisi'nın tüm örgütleri ve liye
lerı adına tekrar saygıyla, seVlly
le selamlıyorum. 

"Yarın'a IPiveniyoruzl 
"Yaşasın Işçi sınıfının, yoksul 

köylUlerin ve emekçi kitlelerin 
örgütlü yenilmez gücü! 

"Yaşasın Çark-Başakl..." 



TIp BAŞKANLIK KURULU OYEsI YAVUZ 
üNAL'IN 11 EKIM TARIHLI RADYO·TV KONUŞ· 
MASINDAN : "NEREDE YOKSULLUK 

VARSA 
ORADA 
FAŞIST 
TERÖR DE 
VARDıR " 

Pmvokuyon yöntemlerini sola, Işçi sınıfı 
blretelinln Içine tqımayı bilerek ya da bılme· 
yerek görev edinmiş klmIlerl bır kere daha suç· 
iiliii yakalandılar. Seçim kampanyasının başlan· 
pcmdan beri 'nilklye İ,çl PerUsI'nln çalışmala· 
nnı, go.ızmden ötrenllmlş yöntemlerle aklı sı· 
D aabote etmeye çalışan bazı "UOC slogancıla· 
n",  önceki bafta sonunda İstanbul Pa,.bahçe' 
yenıden kendnerlnl te$bir ettiler. 

6 Eldm Cumartesi günü Türkıye İşçi Par· 
tı.i Pqababçe semtinde bır kahve toplantı61 dü· 
zenledl. Kahve toplantısı, hazırlık çalışmalann· 
dan bqlayarak emniyet yetkililerinin yotwı ya. 
.. dı,ı bukılanyla kaqılaştı. Partilllerin toplan· 
tıyı duyurmak ıımacıyla bildiri �ltmaJan en· 
geIIenmek isteniyor; yaaal OlduRu Seçim Kurulu. 
tarafuidan kararlaflınldıl!ı halde arabalarla anonı 
yapılmw yasaklanıyor; toplantı yerine hoparlör 
yerle,tIrI111181i bile engellenmeye çalışılıyordu. 
Beykoz'un ilim semtlerinde uzun &üredir Sıstem· 

Provokasyon 

taşıyıcıları 

suçüstü yakalandı 

U bıçtmde bır balkı baVUl yaratmaya çalışan yet
kililerin, yörede ortaya çıkabilecek bır takım pro· 
yokuyoıılaıa da bel baRiadıRı beUl oluyordu. 

Hu pııtokuyon bekleyişine "UDC slogan· 
cı!an"ndan yanıt geldl TİP'In kahve toplantısı. 
nın, ertea\ glinkU mitingin &Dona edilmesiyle ta· 
marnlandıRı sırada, baRımaız aday Berla Onger' 
In seçim çalı,malannda sık sık eörülen HUrsan 
adındakl b!r öRntmen soru ıormak talebiyle 
konuşma isteminde bulundu. UDC slogancısına, 
toplantının bır pertl toplantısı olduRu, kl,lsel 
merakını Id'lsel olarak giderebileceRi hatırlatıl· 
dı. Bunun üzerine balıınp çalıırmaya başlayan 
10-15 kI,lUk "UDC slogancısı" bır grup toplan. 
tı yerinin dı ,ına Çıkartldı. 

Bu olayı adeta tetikte bekledllıi anlaşılan 
polis kahvenin önüne gelerek müdahalede bu· 
lundu. Polisin müdahalesi sırasında üç klııl göz· 
altına alındı, bu Ifada bır sivil polis de yaralandı. 
Gözaltına alınanlardan Genç öncü üyesi Vahdet
tin özkan Ise, ıivll polisi yaralıdı�ı Iddiasıyla tu· 
tulandı. özkan'ın sivil polisi yaraladlRı lddlasl lse, 
HUseyln adındaki bir !GO'linin ifadesine dayandı· 
nlıyordu. UDC slogancısı, kahve önündeki kavga 
sırasında yaralanan polisi lanıdıRını, "bu sivil po· 
lıstir vurmayın" dedli!!ni, ama buna raRmen öz· 
kan 'm poUse vurduRunu söylemişti. "UDC slo· 
gancıbırı" ,  provokasyon taşıyıcılı�ını tamamla· 
dıktan sonra, poUste de görevlerini sürdürüyorlar· 
dı! 

"F a�ist terörün azgın· 
laşmasıyla, işsizlik, pahalı· 
lık, yoksulluk bir yıkım 
halinde, aynı zamana denk 
geliyor. Bu bir tesadüf mU· 
dUr? Hayır arkada.şlar, ke· 
sinllkle değildir: Nerede 
toplumsal cinayetler varsa, 
orada toplumsal soygunlar 
vardır. 

"Şu Koç'lar, şu Saban· 
cl'lar dünyanın en çok.kar 
eden 200 tekelci firması . 
içinde yer aldılar. Nasıl 
mı? Istifçilikle! Karaborsa· 
cılıkla! Hergün yükselttik. 
leri fiyatlarial Ve işçileri, 
ucuza çalıştırarak. 

"Bunlar geçtiğimiz yıl 
tam 2.5 milyar dolarlık ka· 
çak döviz piyasası kurdu· 
lar. Geçtiğimiz yıl bunla· 
rın kaçırdıkları vergi, tam 
70 milyar lira! 

"Bu ne demektir kar· 
deşlerim? Bu soygun, her 
sene 1 0  tane ıskenderun 
Demir Çelik Fabrikası eder. 

_Bu soygun, her sene 200 
bin ' işsize iş demektir. Bu, 
S yılda 1 milyon işsize iş 
demektir. 

"ülkemizde 5 büyük 
özel sektör bankası var: 
CHP 'nin de ortak olduğu 
Iş Bankası, Yapı Kredi 
Bankası, Akbank, Garanti 
Bankası ve Türk Ticaret 
Bankası. Bunlar, Koç'ların, 
Sabancı'ların, Kara Memet· 
lerin, Eczacıbaşı'ların, Bo
dur'ların ve öteki büyük 
patronların bankalarıdır. 

"Türkiye Işçi Parti,i 
Plan çalışmasıyla, bu ban· 
kaların kamulaştırılması· 
nın zorunlu olduğunu i,· 
patladı. Çünkü tefeci ve fa· 
izci soygunun önlenmesi, 
ancak böyle sağlanabilir. 

"Bu ne demektir kar· 
deşlerim? Bu, bugün satın 
aldığımız her şeyin fiyatı
nın yarıya yakın ucuzlama· 
sı demektir. 

"Arkadaşları Birinden 
almadan, öbürüne verile· 
mez! Büyük sermayedar. 
lardan, büyük bankerler· 
den, büyük tüccarlardan, 
büyük toprak sahiplerin· 
den alarak, işçi ve emek· 
çi halka verilmeden sorun· 
lar bitmezl Türkiye Işçi 
Partisi bunu söylüyor! 
Bunda kararlıdır! Başka 
çözüm de yokturl 

"ülkemizin düze Çıka· 
bilmesi için bunlar yeter. 
Bunlaria birlikte, yabancı 
sermaye sömürüsü de biter. 
Çıkılır NATO'dan, Ortak 
pazar'dan! Sökülür atılır 
Amerikan emperyalistleri· 
nin Usleri de tesisleri de! 
Yırtılır Ikili Anlaşmalar! 
i M F ve emperyalist finans 
kuruluşlarının esaretinden 
kurtuluruz. 

"Ama kardeşlerim, 
bunlar kendiliğinden ol· 
maz. Bu bir iktidar soru· 
nu. Bu, devletin, kimin 
adına çalışacağı sorunu ... 
Bunlar patron partileriyıe 
olmaz." 

• • •  

y arı�, hayat ve 
sosyalizmdir 

5 Hazıran 1977 ! .. 
1 Mayıs 1979 ! .. 
14 Ekim 1979 ! .. 

Pek yakın bır dönem içinden seçıı· 
miş olan bu üç tarihten Ilk Ikisi bu sa· 
tırlıır yazıldıl!ı zaman altı çizilerek ya· 
şanmış olan tarihlerdir. Sonuncusu ise 
yazıldıl!ı zaman del!i1 ama bu satırlann 
okundul!u zaman yaşanmış olacaktır ... 

Bu üç tarıh, Türkiye'nin toplumsal 
ve siyasal yaşamırun yoRun ve çok 
önemlı bır döneminde, Işçi sınıfının 
bal!ımaız politik hareketinin, buıjuva· 
zlnln bütün politik ve ideolojik saldın· 
lan ile ortalıRı toza dumana katmasına 
ve bulandırmasına kaqın, demır men· 
geneleri gördURü ve çözdURü üç eşsiz 
deney, üç tarlhael sınav niteURlndedir ... 
İşçi sınıfının poUtlk örgütünün saflan 
çelikleştirdll!inIn ve emekçi kitlelere 
uzanan saRlam Ilaversleri pekiştirdil!l· 
nın kanıtıdır bu tarihler ... 

Emperyalizmle iş ortaklıRını, Tür· 
klye'yI ekonomık, poUtik ve askeri 
alanlarda peşkeş kadostrosuna uRrat· 
ma derekesine vardıran tekelci büyük 
sermaye güçlerinin, faşist terör, ırkçı, 
şoven milliyetçi azpnltk, politik ve ide· 
olojlk saldın ve saptırmabırla işçi sını· 
fına, emekçi kitlelere, ilerici, yurtsever 
tüm demokrasi güçlerine karşı giriştiRi 
taarruz, her üç virajda da Işçi sırufının 
bal!lmslZ politik hareketine, Türkıye 
İşçi Partisi'ne çarpmıştır. Her üçünde 
de burjuvazi köşeyı, yaka numarasını 
okutmadan dönememiştir ... 

Türkiye Işçi sınıfının 60 yıllık po· 
ııtik mücadelesinin ideolojik ve pratik 
gellşkenURlnln bUlmsel sosyalist omur· 
gasını oluşturan Türkiye İşçi Partısı, 
tarlhlne yaraşır önemlı bır sınavdan da· 
ha yüzünün akıyla çıkıyor. 

Bu üç tarih rastgele tarihler del!il· 
dır. Her üçünde de toplumun temel ve 
karşıt sınıt1annm politikalan, ıdeolojı· 
leri nltel anlamda göl!üs göl!Use gelmiş· 
tır. Bunun ıçın de, mücadele, ödün ver· 
meksizin bır aşama, bır adım daha ala
rak gelişmiştir. 

Bır yanda emperyalist masörlerin 
her türlü ıdeolojık cihaz, donanım ve 
sllahlanyla gerdlrUen profesyonel clna· 
yet şebekelerı Ile birlikte sermaye po
ııtikacıbırının saldınları, bır yanda "ya 
terör, ya ben" şantajıyla piyasalanan 
sosyal demokrat tertıpler, bır yanda 
k�iyerlzmln, faydaclltRın, Ilkesizlll!ln, 
politik Brutus'çulul!un bataRından be .. 
lenen oportünızm ... 

Feyzlol!lu ıar ve karbqn kaRıdı ters 
takıldıı!ında kal!ıdın arkasmda okunan 
sureti: "Bizim Mehmet Ali' ·ler! .. 

Ve yakamoz gıbı bır ateş· bır su ve 
bır kedi gözU gıbı Inançsız ve Ibil!lnI 
suya daldıran tavuk kadar kararsız pro· 
totlp Yatko Labkaıar ... 

, Sınıfsal turnusolun ayıracında, 14 
Ekım bu tabloyu netleştirdı, daha da 
netleştirecek. 

* * • 

Ve bunun yanısıra, bu satırların ya
zıldı�ı sırada, yerlı büyük tekelci ser· 

maye güçlerinin bekledli!! bazı mlaafir· 
lerin 13 Ekim Cumartesi günü utanbul' 
da olacaklan da bildiriliyordu. Koçol!· 
lukoç ıann "Türkiye'de gerekli slyul 
ve ekonomık dönüşümler için" daveti· 
ye çıkardıRı "tıcaret ortak\an"nın bu 
kompartırnanında 15 büyük Amerikan 
firmasının üst yetkilileri bulunmakta· 
dır. Konservecillkten elektronik bilgi 
Işlem makinaIanna kadar çeşıtlı aektör· 
lerde Iş yapan bu fırma temsilenerinin 
gezisı Amerikan Denız eşın özel Yatı· 
nmlar Kurumu (OPIC) tarafından dü
zenlenmiştir. 

Türkiye'de "seçim" gününe senk· 
ronize edılen bu gezl vesıleı.lyle 42 yer· 
ıı firmanın Amerikalı ticaret ortakia· 
nyla görüşme istel!lnde bulunduRu 
blldlr!lmektedlr. 

Geziyl düzenleyen OPIC'ın kuru· 
luş ve faaliyet amacı şudur: "A merikan 
özel ",ktörü ve Amerikan · kaYrıDki, 
uIUllararıul (jrmalann Ameriluı dlf,ndG 
yapacaklan yatınmları deua!iiaıyon ve 
deurimkr gibi Çeıitli Iol)'o ... konomilc 
"';"klere kar" ,igorta elmek! ... " 

Amerikalı Iş adamlarına sunulmak 
üzere 25 'I İstanbullu Işadamlan, 15'1 
de Ankaralı Işadamlan tarafından 40 
adet proje hazırlandıRını beUrttikten 
sonra bu konuda verilen haberin şu 
bölümünü de okuyalım: 

". Türkiye 'ye ıekcek A merikan 
iıacıamlan heyeti için Ankara 'claki Ti· 
caret Atefiliki tarafından luJzırlanan 
bir rapordo, Türkiye 'nin dünyanın en 
büyük demokratik ülkekrinden biri ol· 
duRu ve ABD ile yakın doot ve mütte· 
fik olduğu vUl'/1Ulanmaktadır. Rapora 
göre, büyük Amerikan (jrmaları gibi 
küçük A merikan firmalannın da Türki· 
ye 'de yatınm yapabilecekleri ve devk· 
tin tüm tefviklerinden yararlanabile· 
cekleri kaydedilmektedir. Türkiye 'deki 
bir kaynak iıçiıinin eline geçen günlük 
ücretin, A merika'da aynı özellikle bir 
kaynak iıçiıinin "",tlik ücretine eıit 
olduRu bildirilen raporda, Türkiye 'deki 
yabancı "rmD)'e )'OJalannın. dünyada ' 
en liberal y_lardan biri olduRu vui'/1u' 
lanarak, Ecevit hükümetinin yabancı 
.ermaye düzenkmelinde yapacaRı 
deRiıikliklerk, yabancı ",rmayeye 
daha geni, olanaklar IoRlayacall belir
tilmektedir ... " 

Evet, bır Amerikan raporudur bu. 
14 Eldm göriildüııu gıbı daha baş· 

ka şeyleri de netleştiriyor. 

. * *  
Yanndan tezi yok, Türkıye'nın 

tüm ilerici, yurtsever, sol, sosyalist de
mokrasi güçlerinin saflara koşma günü· 
dür. 

Siyaset, Istatistik demek deelldlr. 
öbek öbek yanlışların doRru aritme
tik toplamı deelldlr işçi sınıfının poll· 
tık mUcadelesi. 

Işçi sınıfı biliminin ve örgütünün 
önderııeinde, toplumsal kurtuluşa, ba· 
l!ımsızhk, demokrasi, sosyalizme CıoR· 
ru haydi ileri. 

Yann, nlyetlerle de�II, yürek ve 
blleklerle kurulur. 

Yann, hayat ve sosya\lzmdlr ... 

ferhat Gün 
YURUYUŞ . 15 EKIM 1979 - 7 



Yedi yoldasa 
selarn ırnıı var 

B u rsa yedi lerin 

anıs ını bayraklaşt ırdı 
8 Ekım 1978 ,ecesl fa,lst çetelerın düzenledllıi BahçeU· 

evler katUammda üç ,ehlt veren Bursa, sosyallzmln yl�t sa· 
va,çılannı bir kez daha selamladı. 

Latlf Can, Osman Nuri Uzunlar ve Efralm Ezgln ıçın 'LUr. 
klye ı,çl Partlll yoldaşlan tarafından düzenlenen töreni", 
Çeltlkçe ve Yenl,ehlr'dekl anma toplantılanyla başladı. 
Yeni,ehlr'de Latif Can'ın ve O. Nuri Uzunlar'ın ÇeltikU 'de 
Efralm Ezgln'ln mezarlan başında yapılan toplantılarda Parti 
yönetlellerl konu,tular, ,ehltler Için saygı duruşunda bulu· 
nuldu. Bu toplantılara, otobÜ8 ve taksilerle gelen çok sayıda 
yurttaş ve Partlll katıldı. 

8 Eklm gününün akşamında Ise ylne Yenl,ehlr'de 'lUrki· 
ye ı,çl Partısı tarafından bır gece düzenlendI. ı,çl Kültür Der· 
neltl Bursa Şubesi 'nin de gösterllerle katıldtl!ı gecede, TİP 
Batkanltk Kurulu üyesi Yavuz Onal, Bursa ıı Ba,kanı Cengiz 
Koç bırer konuşma yaptılar. Polisln yarattııtı terör havasına 

k�lın genlş bır katılım la düzenlenen geceye yll!lt sosyalist şe· 
hltlerln yakınlan da katıldı. 

DlRer taraftan Latlf Can ve Osman Nuri Uzunlar'ın baba· 
Si lle Efralm Ezgln'!n karde,I, Yürüyüş okurlanna Iletllmek ü· 
zere gönderdikleri mesajda ,unlan söyledller: 

"Kaybettlklerlmlzln babası, kardeşi, yakını olarak bizler 
1 yıl sonra 8 Ekım 'de şu gerçeltl ylne gördük : 1 yıl sonra bu· 
gün onlann sadece bizlerin evlatlan olmadıklannı anladık. 

En üst organından en alt birimine kadar, 'yönetlelslnden 
sempatlzanına kıdar tüm 'lUrklye ı,çl Partılller bızım duydu· 
gumuz acıyı duymu,lar ve unutmamıya ınd lçml,ler. 

Bızım ıçın artık binlerce, onbinlerce evladımız, kardeşi. 
mlz, arkadaşımız vır. 

Ve bizler bır yıl sonra bugün bu durum nedenlyle acımı· 
zl Içimize gömüyor ve kaybettlklerlmlzln örgütünü daha yı· 
kından IzHyoruz. 

Bu duygulanmızın delilniz aracılılıı lle tüm parti üyele· 
rine, sempatlzanlanna, partiye gönill verml, Insanlara en Iç· 
ten selamlanmızla blrHkte iletilmesini dlUyoruz. 

8 Eldm Türkly. ı,çl Partlsl '  
nin onur günü. 8 Eklm 'ler, Vedat 
Demlrelol!lu'dan Şerafettln Ate· 
lay'a, BahçeBevler'de katledilen 
7 yiltit inaana dek, blUmsel sos· 
yallst mücadelenln ,ehltlerlnln 
Türkıye ışçi Partisi 'nln mücade· 
lesinde yaşatıldılıı, anıIdtl!1 gün. 
ler olacak. 'lUrkiye ışçi Partisi, 
mücadelesinde yitlrdllıi yoldaşla· 
nnı her 8 Eklm'de bütün parti 
öliütlerinde yapacalıı toplantı· 
larla anacak . 

Geçtilılmiz 8 Ekım'de İstan· 
bul 'da yapılan Parti Onur Günü 
toplantısı , mücadele heyecanının 
yükseltıldllıl, mücadele azmlnln 
bllendilıi bir toplantı oldu. Dü· 
zenlenen programda, Parti üye· 
lerinin olu,turdulıu koro çeşltU 
marşlar söyledl. 

Tıp Genel Başkanı Boran, 
toplantıda bir konuşma yaptı. 
Boran, Parti şehitlerinin Işçi 
sınıfı hareketi lçindekl yerlnl 
vurguladı. Faşlzmln katlettilıl şe· 
hitlerln, yaşamlannı vererek de 
işçi sınıfının mücadelesine ne 
denU önemli katkılar yaptıkla· 
rını beHrten Boran, faşizme kar· 
ŞI mücadelede Işçi sınıfının par· 
tlslnln sorumlululıunu ve fa,lzml 
yenecek tek gücün partl tarafın· 
dan örgütlenen kitlelerin gücU 
olae&i!ını dile getırdl. 

Boran'ın konuşmasından son· 
ra, TİP Ankara Iı öliütü tarafın· 
dan hazırlanan bır gösterı sunul· 
du. Bır saat kadar siiren gösterı· 
de, Işçi sınıfının poUtlk mücade· 
lesinde Mustafa Suphl ve 15'ler· 
le başlayıp bugüne dek yltlriler 
şehitler anıldı. Partl'U ,ehltlerlr 

Partl laflannda mücadele eden 
yakınlan da toplantıda bulunu· 
yordu. Şerafettin Atalay'ın kar· 
deşi Mustafa . Ate1ay, Amasya' 
da katledllen kardeşlrıln intika· 
mıru ancak öliütlü mücadeleyle. 
Parti Içinde a1ae&i!ına inandıltım 
YIL Atalay'ın tüm yakınlarının 
Parti içinde mücadele verdikleri· 

panyasında öldtriien karde,lnln 
ardından &elamııdtl!ını ve emper· 
yaUzme karşı mücadeleyl TİP 
..narında verdl�rıl anlattı. Trab· 
zon'da katledllen Necdet Bulut' 
un eti Nf4e Bulut, Necdet Bulut' 
un Server TarıIıu 'ye yazdtl!I, ra· 

·tlzme karşı mücadeleden IÖZ· 
eden bir mektubu okudu. Bab· 
çeBeVier'de katledilen Serdar A!
ten'in karde,1 Serbat Alten de, 
Alten allesinln 'lUrkly. ışçi Par
tisi saflarında mücadel. ettiRirıl 
ve Serdar Alten 'in intikamm bl· 
reysel olarak degıı, I,çi anıtlDIn 
poUtlk örgütü ıçınde alacaklann! 
beBrtti. TİP Ankara lı öliÜtü ta· 
rafından düzerılenen proeram, 
Serdar Alten'ln babea, TİP 
Amasya Senato adayı TullUt Al· 
ten'in yazdtl!ı bir «rkünün okun· 
ması lle tamamlandı. 

. 

8 Ekım Onur Günü toplantııı 
"Fa,lzml ezeotl!lz", ''H_p 10' 
rae&i!ız", "Şehltl.rlrrıIz aramız· 
da" lIogarıIarmın aalonu doldu· 
ran 'I,çi ve emekçiler tarafından 
durmaksızın heykırı1ınuı ve 
Genco Eri<a1'ın Nazım Hikmet ve 

rıl söyledI. Yılmaz Derebatı'nın Bredıt'ten ",rıer okumaiyla 
Iwdetl. "NATO'ya Hayır" kam· • ao ... ..u. 

------------ --�-----------



Mücadelemizde bayrakıasan 
isimleri onurla anıyoruz 

TÜRKIYE Işçi  PARTIsI GENEL BAŞKANı BEHlcE BORAN 9 EKIM AK
ŞAMı RADYO-TELEVIZYONDA YAPTI�I KONUŞMAYı BA�IMSIZLlK
DEMOKRASI- SOSYALIZM MÜCADELESININ ŞEHITLERINE AYıRDı' 

"Serdar Alten, utif Can, Efraim Ez
gin, Salih Gevenci, Faruk Ersan, Osman 
Nuri Uzunlar, Hürcan Gürses. 

"Faşizmin kahrolası ölüm tırpanı 
onları körpe fidanlar gibi biçti bir son
bahar gecesi. Bir yıl önce, Ankara'da, 
Bahçelievler'de ... 

"Işçi, köylü, emekçi kardeşlerimi 
"Buıjin bizim partimizin onur günü

dür. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinde bedenen yitirdiğimiz, 
ama mücadelemizin daha derinden kav
ranarak, daha büyük kararlılıkla yürütül
mesinde sonsuza dek yaşatacağımız yi
ğit şehiderimizi onurla anma günüdür. 

"Ama sadece anmak değill 
"Ortak davamıza bağlılığımızı, mü

cadele azmimizl, zafere kesin inancımızı 
tazelediğimiz, doğruladığımız, daha da 
ıjiçlendirdiğimiz gündür. Biliyoruz ki, 
onlar da kendilerinin, bir matem havası 
içinde göz yaşlarıyla değil, inanç, umut 
ve zafer türküleriyle anılmalarını ister
Ierdi. 

"Kardeşlerim! 
"Bu yedi yoldaşımız ne ilk, ne de 

son kayll?larımızdl. Onlardan sonra yedi 
yoldaşımız daha yaşamını yitirdi son bir 
yıl içinde. Yitirdiğimiz ilk yiğidimiz, 
1968'de Amerikan Altıncı Filosuna kar
ŞI direnen Vedat Demlrcioğlu'ydu. Em
peryalizmin yerli uşakları faşistler, daha 
sonra Ankara'da, Amasya'da, SivilS'ta, 
Hatay'da Türkiye Işçi Partililerin cania
rına kıydılar. 

"Ama bu kadar da değill 
"Daha gerilere gittiğimizde, Türkiye 

işçi sınrfının 1920'Ierde politik örgiltlen
meye ilk adımını attığında on beş kur
ban daha verdiği görülür; Mustafa Suphl 
ve yoldaşlarının Karadeniz'de boğdurul
milSlYIa... Bugün Mustafa Suphilerin ör
gütlü mücadele geleneği, mücadelemizin 
bayraklaşan isimlerinin tümü, Türkıye 
Işçi Partisi'nin şanlı mücadelesinde yaşı
yorlar ve yaşayacakları 

"Kardeşlerimi  
" Işç i  sınıfı ve emekçi kitleler ne el

de etmişlerse haktan, özıjirlükten yana, 
sınıf çıkarlarından yana hep mücadele ve 
çetin uğraşlarla elde etmişlerdir; dünya
da da, bizde de. Ingiltere'de işçi sınıfı 
seçimlerde oy hakkı için 30 yıl mücade
le etmiştir. Fransız Ihtilall'nden sonra 

.Fransız işçl sınrfı grev hakkını kabul et
tirebilmek için yüz yıla yakın uğraşmış
tır. Şimdi, işçi bayramı olarak; birlik, 
mücadele, dayanışma günü olarak kutla
dığımız 1 Mayıs, 1886'da Amerika Birle
şik Devletleri'nde sekiz saatlik işgünü 
için yapılan mücadelede işçilerin öldü
rüldüğü ıjindür. Sosyalizmin uygulamada 
Ilk gerçekleştirilişi de 1917  Büyük Ekim 
Sosyalist Devrimi ile olmuştur. Tarıh 
göstermiştir ki, sonuç emeğin, kitlelerin 
zaferi oluyor her zaman. 

"Buıjin dünya nüfusunun beşte Ikisi 
' sermayenin boyunduruğundan kurtul
muş olarak yaşıyor. I şsizlik, yoksulluk, 
okuisuzluk, hilStahanesizlik ve benzerleri 

BORAN'IN KONUŞMASıNıN TAM METNINI SUNUYORUZ. 

nedir bilmeden; emeğine, yaptığı işe gö
re gelir alarak, maddeten ve manen in
sanca yaşıyor. Dünyanın bir çok ülkesin
de halk kitleleri hem kendilerini boyun
duruk altına almış emperyalizme, hem 
de kendi sömürücü sınıflarına karşı mü
cadele vererek ulusal ve toplumsal kur
tuluşa yöneliyorlar. 

"Bizde de işçi sınıfımızın yüz yılı 
aşkın bir mücadele tarihi var. Işçi sınrfı
mızın ve emekçi kitlelerin bugün sahip 
oldukları ekonomık, demokratik hak ve 
özgürlükler bu yüz yılı aşkın mücadele
nin birikimiyle kazanılmıştır. Bu hak ve 
özgürlükler bir lütuf olarak verilmemiştir; 
söke söke alınmıştır. 

"Kardeşlerimi 
"Parti saflarından verilen kurbanlar 

yanı sıra, Türkiye Işçi Partisi 'nin örgüt 
merkezlerine, toplantılarına yapılan sal-

dırıların sayısı bir bir hatırda tutulama
yacak kadar çoktur. Ilk saldırı, 1 962'de 
141-142. maddelerin kaldırılması kam
panyasında, tüm ilericileri biraraya geti
ren, hınca hıl)ç dolu Beyaz Saray top
lantısına yapılan saldırıydı. Bunu Gülte
pe, Akhisar, Gaziantep, Istanbul, Öde
miş, Fatsa olayları ve kırkı aşkın daha 
başka saldırılar Izledi. Parlamentoya gir
dikten sonra Türkiyel şçi Partililer Millet 
Meclisi'nde dahi kanlı saldırıya uğradılar. 

"Ama kardeşlerim, hiç mi hiç yıl
madılarl Şimdi faşist cinayet şebeke leri
ni tam yol piyasaya sürerek halkı; Ilerici, 
demokratik, sol güçleri yıldırmak,sindir
mek istiyorlar. Ama nafile! Bu amaçları 
gerçekleşmeyecek, demokratik güçlerin 
emperyalizme ve faşizme karşı mucade
lesi devam edecektir. 

"Kardeşlerimi 
" 1 2  Mart döneminin, büyük serma

ye sınıfına yani burjuvaziye en büyük 
armağanı, Türkiye Işçi Partisi'ni kapat
ması ve yöneticilerini meşhur 141.  mad
deden mümkün olan en ağır hapis ceza
sına çarptırması oldu. Ama Türkiye Işçi 
Partililer bundan da yılmadılar. Mahke
me salonunu bir foruma, sanık sandalye
sini bir kürsüye çevirmesini bildiler. Sıkı
yönetim Mahkemesi önünde de demok
rat.ik hak ve özgürlükleri ve bilimset s0s
yalizmi cesaretle savundular. Bır adım 
gerilemediler. 

"Üç yıla yakın hapis yattıktan son
ra tahliye olunca, işçi sınrfının bilimsel 
sosyalist partisini oluşturma çmalarına 
giriştiler. Ve birinci Milliyetçi Cephe hü
kümetinin kuruluşundan b(r ay sonra, 1 
Mayıs 1975'te Türkiye Işçi Partisi'ni 
tekrar kurdular. Türkiye Işçi Partisi'nin 
bu kuruluşu, gerici ıjiçlerin toparlanıp, 
MHP'yi de içine alan en sağcı bır iktidar 
oluşfıırmasına karşı, MC'ye karŞı, işçi 
sınrfımızın verdiği cevaptı. 

"Şim
'
di Türkiye Işçi Partisi daha 

güvenli, daha sağlam adımlarla ilerliyor. 
Işçi sınıfının politik hareketi gelişiyor, 
güçleniyor. Eskisinden daha dinamik, 
daha bilinçli, daha disiplinli! Işçi sı",fı
nın bilimsel sosyalist partisi olmanın 
tüm soruml.uluğuna sahip ve dövüşkenl 
Işçi ve emekçi kitlelerin demokratik 
hak ve özgürlüklerinden en küçük bir 
ödün verilmesine razı değil. 1 Mayıs 
1 979'da kanıtladığı gibi i 

''Türkiye Işçi Partisi, işçi, köyıu ve 
emekçileri, ilerici, demokratik ıjiçleri ya
rı yolda bırakmaz ! O'na ıjivenebillrsln i 
TÜrkiye Işçi Partisi'nin mücadele tarihi, 
bunun açık !<anıtıdır. 

"Dün ve bugün, Türkiye'nin dört bir 
yanında Parti örgütlerimiz Onur Günü 
toplantıları yapıyorlar. Mücadelemizin 
bayraklaşan tüm isimlerini saygıyla, sev
giyle, onurla anıyoruz. Ama biz, ölenleri 
geçmişe, mücadele bayrağını uzlaşma 
hesaplarına teslim edenlerden değiliz! 
Ölülerimizin hesabını soracağızı Bizim 
sorduğumuz hesap, bütün işçilere, bütün 
köylülere, bütün emekçilere çektirilenle
rin hesabı olacaktırl Şehitlerimizin bı
raktığı yerden, öfkemiz bilenerek, kinl
miz kabararak, saflarımız çelikleşerek, 
sınıf mücadelemizi daha büyük bır çaba 
ile, daha büyük özverilerle, daha derin 
bir bilinçle yürütüyoruz! Işçi, yoksul 
köylU, emekçi kitlelerin ve ilerici, de
mokrat, yurtsever güçlerin iş ve güç bir
liğiyle faşizmi mutlaka yenecek, sömürü 
ve zulmü yok edeceğlzl 

" YaşilSın Işçi sınıfımızın, yoksul 
köylüler ve ilerici, demokrat güçlerin ör
gütlü birleşik gücül 

"Selam mücadelemizde yitirdiğimiz 
tüm yoldaşlaral , "Selam Dünyanın ve Türkiye'nın ay
dınlık geleceğine !"  

' ı 
� i 



I 
TüRKIYE Işçi PARTIsI 
GENEL SEKRETERI 
N IHAT SARGIN'IN 
1 2.10.1979 GüNLü 
RADYO·TELEVIZYON 
KONUŞMASı: 

"Işçiler, Köylüler, EmekçI· 
le.r, Kardeşlerim! 

"Seçim kampanyasının sonu· 
na geldik sayılır. Yann kampan· 
ya bitiyor, radyo televizyon ko· 
nuşmalan da ı;pn buluyor. Bil· 
mem içinizde bu konuşmalan sa· 
bırla sonuna !<adar Izleyen var 
mı? Ben bir parti yöneticisi ola· 
rak kendimi mecbur hissettiitim 
Için dayandım ama, sonunda gö· 
zümüzün Içine baka baka yalan 
söylenmesinden de bıktim, usan· 
dım. 

"Gene de, bwjuva politika. 
cı1annı biraz dikkatle dinleyince 
bazı gerçekler kendini göstermi· 
yor delıil. Artık bugiinkü düzenl, 
kapitalizmi doltrudan savunııiak 
tümüyle olanaksız hale geldi, bu· 
nun onlar da (arkında. 

"Hatta din sÖmürücüsü sela
metçilerle, kapitalizmin vurucu 
gücü faşist ıni11iyetçi hareketçi
ler kendilerini kapitalizmden dış
lamaya bile çalışıyorlar. Tabii, 
sosyalizmi de inkar ederek. San
ki dünya yi!zünde kapitalizmle 
sosyalizm dışında bir üçüncü yol 
varmış gibi. Bu olmayan üçüncü 
yolu savunanlaıdan birisi de 'hak
ça, insanca düzenden' söz eden 
CHP. Bereket kardeşierim biz 
bunlan yakından tanıyoruz, bi
liyoruz. Çünkü hepsinin de ikti
darlan altında yaşadık; yaşamak
tayız. 

"Bu konuşmalarda dikkatli 
bır gözden kaçmayan bir nokta 
daha var. Hepsi de bir konuda 
tek söz bile etmiyorlar. Biz her 
giin yoksullaşırken, ülkemiz 
uçan kuşa borçlanırken bızım 
yoksullultumuz kimleri zengin 
ediyor? Kimlerin servetJerine ye
ni servetJer katıyor? Bu düzen 
kimin çıkanna nasıl Işliyor? m
keyi düze çıkarmak Için kim
den, nasıl alıp, kime verecekler? 
Bu konuda Çıt yok. 

Kardeşlerim! 
Bu seçimde bizim dışımızda 

yalnız bwjuva partileri yok. Bu 
düzene karşı oldultunu ilan eden 
başka partlier, batta baltımslZlar 
var. Onlar da oylannıza talip. 
Yalnız bu konuya geçmeden se
çim yasasındakl son deltlşikıılıin 
Uginç öyküsünü kısaca aktarmak 
Istiyorum sizlere. Ve böylece ser
maye sınıfı ve partUerinln herşe
yi Inceden Inceye nasıl hesap' et
tilıini. Geçtiltırniz yıl kapalı 
kapılar ardında aylarca &üren 
çalışmalardan sonra Mecııs'tekl 
özel komisyonun baŞkanı bir 
açıklarna yaptı. AP'si, MHP'si, 
MSP ve CHP'slyle hatta tek mil
letvekllli CGP'slyle tüm bwjuva 
partileri seçim yasasındaki delti
,iklikler konusunda anlaşmışlar
dı. ömeltin Mecııs'te tek temsil
cisi olan parti, örgütlü olsun ol
masın seçime katılabUecekti. 
Buna karşılık Meclis'te temsilcisi 
olmayan partUer için 15 ilde bü
tün lIçelerde örgütlü olma koşulu 
bir kalemde 20 ile çıkarılmış bu
lunuyordu. Neydi bu deltişikıı
Iıin nedenl? Bır açıklama yoktu; 
ama anlaşılan, ne yapıp edUmeli, 
Türkiye Işçi Partisi seçime so
kulmamalıydı. Oysa Partimiz bu 
yasa taslaltı açıklandıltında 20' 
den razla ilde tam olarak örgüt
!Uydü Sonradan bunu öltrenmlş 
olmalılar ki, tasan Mecııs'e geldi· 
ııı zaman ne görelim, 20 il ko
şulu bu serer olmuş 23! Ama. ge-
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"Yetişkin, özverili 
kadroların part isi" 
ne yanılmışlardı. 'Türkiye Işçi 
Partisi 'nin örgütlenme hızına 
erişmeierine imkan yoktu. üçte 
bir koşulunu yanya bile çıkarsa
lar, yanl 34 ilde tam örgütlü ol
mayı şart koşsalar bile Türkiye 
Işçi Partisi 'nin seçime katılması
nı gene engeUeyemeycceklerdi. 

"Işte ne olduysa o sırada 0.
du. 4 bwjuva partisinin, o bir
birlyle hiç anlaşamadı�ı Iddla 
edllen 4 bwjuva partisinin dör
dünün de ortak önerisiyle yenl
den 15 il'de örgütlenmek yeter
LI sayıldı. Hem de örgütlenme 
için yeniden 2 ay süre tanınıyor
du. Ne olmuştu böyle birdenbi
re, gökten ilham mı gelmişti! 
Türklye Işçi Partisi 'ni engelleye
meyeceklerinl anlayınca ötekl 
sol partilere yeşıl ışık mı yakt
:torlardı yoksa? 

Adı parti olmakla birUkte, 
bazılannın bu kadar dahi örgüt 
gücü yoktu. Ister istemez seçi
me katılamadılar. SDP'ye gelince 
önce ancak 9 ilde örgütlü oldu
ltundıın seçime giremiyecelti ilan 
edildi ama arkasındıın Içişleri 
Bakanlılıının 15 ilde örgütiü bu
lundultuna dair yenl bir yazısı 
üzerine seçimlere katıldıltı açık
landı. Her nasılsa, Içişleri Ba
karılıltı ortalama 60 Ilçe örgü
tünün varlıltını birdenbire keşfe
divermişti. 

" ŞImdi SDP televizyon ko
nuşmalannda - başkaca bir raa
liyeti yok ya - Türkiye Işçi Par
tisi'ne çatmayı hiçbir konuşma
sında Ihmal etmiyor. Şaşırmış 
deltiliz. ,Burjuvazinin onlah seçi
me sokarken kendUeri için dü
şündültü rolü oynuyorlar ve şük
ran borçlannı da biiylece ödemiş 
oluyorlar. 

"Kardeşlerim; Burjuvazlnln 
oyunu çok. Bizim ise, dönekler
le, kerameti kendinden menkul 
şeyhlerle kaybedecek vaktimiz 
yok. 12 Mart faşist döneminde 
balyozcu Erim'i kutiamaya ko
şanlan ve oy verip destekleyen
leri halkımız unutmadı, yazılan 
makalelerin Sıkıyönetim Mah
kemesinde TIP aleyhine deili dı-

ye kullanıldı�ını da ... Bugiin de 
faşist Hergün gazetesi onlara öv
güler düzüyor, 12 Mart'ÇI ve 
NATO'cu damat Metin Toker 
"solcu olsaydım oyumu SDP'ye 
verirdim" diyor. 

"Ne diyelim. SDP de, yöne
ticileri de Hergün'lere, Toker' 
lere ve tüm bwjuvaziye kutlu 
olsun. 

"Bunlann 'baltımsız1lk'tan 
bahsetmeleri hadlerine mi düş
müş! Bugiin bütün dünyada ve 
ülkemizde ulusal baltımslZlıltın 
tek ve gerçek savunucu6U Işçi sı
nıfıdır, bilimsel sosyalistlerdir. 
Burjuvalar ve bwjuvazinin göl
geliltlne sılıınanlar deltil! 

"Bır partl daha var ki kar
deşlerim, devamlı olarak 'bir
lik'ten söz ediyor. Bu, önemli 
konudur, ciddi konudur. 'Bir
lik' durmadan gevezelilti edile
cek, yozlaştırılacak bir kavram 
delılldir. Hele hele solun bölün, 
müşlültü hikayesinl dile d9laya
rak, bwjuvazinin solu güçsüz 
gösterme gayretlerine yardım 
ederek, çözülecek bir konu hiç 
deltildir. Devamlı birlikten dem 
vuran bu partinin kısa yaşamın
da en az 5 dera bölündültünü ve 
yeni yenl gruplar türettiltini bili-
yor musunuz? . 

"Kardeşierim! 
"Birlik, lar ebeUııı lle deltil, 

mücadele içinde Işçi ve emekçi 
kltleler bilimsel sosyalizme kaza
nılarak gerçekleştirilecektir. Ya
pılması gereken ve bizim yaptı
ltırnlZ budur! 

"Kimlleri de seçimleri boykot 
etmeyi savunuyor sol adına. 
Bunlan Markslzm-Leninlzme gö
re yargılamayı bır yana bıraka
lım, bugünkü somut duruma ba
kalım: Savunulan görüşün nesnel 
sonucu, solun mutlak oyunun 
düşmesi, buna karşılık burjuva 
partilerinln, bu arada raşist 
MHP'nin daha bÜY.ik bir oy ora
nına sahip oldugu iddi.-ıyla 
başımıza daha büyük bir bela ke
slImesi olmayacak mıdır? Parla
mentonun bwjuva nltelilti dün
den bugiine delıişmedi. Ama ay
nı gençler 1977 seçimlerinde 
böyle bir kampanyaya girişme
diler. Onlar da CHP 'ye umut 
baltlamışlardı. Ve ufuklan CHP' 
yi aşamadıltı Içindir ki, bugiin 
"umut" yıkılınca çözümsüz kal
mışlardır. Pasifçe "seçimlere ka
tılmayın" demenin ötesinde söy
leyecek sözleri yoktıır artık. 

"Kard�şlerim, 
"Sosyalizme uzun soluklu, di

rençıı, kararlı, inançlı bir müca
deleyle kavuşacalıız. Bu her yer
de böyle oldu. Bu mücadeiede en 
büyük silahımız örgütiülültümüz-

, 'Aydınlann kurtuluşu 
sosyalizme giden 
yoldan geçiyor " 

TIp ANTALYA SENATO ADAYı VELI 
LöK'üN 7 EKIM'DE YAPTıCı RADYO
TV KONUŞMASıNDAN : 

"Blllm adamlan, aydınlar, yanı bizler, 
sadece gerçekleri söyleyerek bu ko,ullan 
düzeltemeylz. Suçlunun Uzerine gldiimedlkçe, 
suçlu mahkum edllmedlkçe, başanya ulaşıla
maz. Suçlu, geleceeimlzl emperyalist güçiere 
ıatı,a çıkaran, bUyük sermaye sahIpleridir. 
Topiumun çekti!!1 her Ilkıntının altında, onlann 
çıkarları yatmaktadır. 

"öl!rendiklerlm' ve kişisel tecrübelerim 
bana, I,çl sınıfının poııtik hareketlnden gUç 
almadıkça, insanca yaşama mücadelesinin başa
nya uIRştırılamayacaltınl gösterdi. Işçi sınıfı 
partisi Ile birlikte mücadele vermeden, toplum
da en basit bır engeUn bile aşılamayaca�ını 
ö�rettl. 

"Türkiye I,çi Partisi 'nln mücadelesinde, 
aydınlann son derece önemU yerı vardır. Ve 
bu doltaldır. Çünkü sosyalist hareket, işçi 
sınıfı öncilleriyle, sosyallst aydınların kayn .. -
muından doltup geıı,ir. Ve işçi sınıfı, her geçen 
gün daha çok llerici, demokrat, yurtsever aydını 
yanına alarak sosyalizme ulaşır. 

"Aydınlar da, parti eyleml içinde ve onun 
etrafında yer alarak kendllerinl yanllerler. 
Aydınlann kurtuluşu da, Işçi sınıfı partisinin 
sosyalizme giden aydınlık yolundan geçer. 
Ve sosyalizmde aydınlar kendilerini durma
dan geliştirerek, topluma hizmet etmek Için 
gerekıı tüm olanaklarla donanmanın, mutlu
lultunu yaşarlar. 

"Tüm aydınlanmızı, işçi sınıfı hareketini, 
Türkıye Işçi Partisi 'nı desteklemeye çal!ırı
yorum! Onun işareti olan Çark-Ba,ak'l des
teklemeye ça�ırıyoru,n." 

dUr, örgütümüzdUr. Her hal ve 
,artta mücadele edebııecek örgü
tümüzdUr. Biz bilimsel BOI)'aUat
ler, biz TIP'llIer örgütlülük düze
yImizi geliştirip yükseltecek her 
olanaltı sonuna kadar kullanır, 
delterlendirirlz. Seçimlerde de. 

"Kımleşlerim, 
"örgüt insanlardan oluşur. 

örgütü yönlendiren ve yöneten 
de Inaanlardır, kadrolardır. Ye
tişmiş, becerili, özverili buıjuva
zlnln tüm saldırılanna karşı 
koyacak güçte, bilinçli kadrolar! 
Son konuşmasında Genel Baş
kanımız deltindi: Türkiye Işçi 
Partısı denenmiş, sınanmış kad
rolan, örgütlülük düzeyi ve tüm 
üyeleriyle, Ideolojik saltlamlıltı 
ve sorumluluitu ilc Işte O parti
dir! Çok genç yaşlardan beri 
hareket ve mücadele içinde olan 

, ve yaş durumlanna göre müca
dele Içindeki yaşamlan 15 yıl
dıın 35 yıla kadar uzanan sınan
mış kadrolan olan bir partiyiz 
biz! Küçük bir örnek: 7 kişilik 
Başkanlık Kurulumuzun mah
kum oldultu ceza süresi toplu
ca 100 yıla ulaşmaktadır. FUJen 
yatılan da bunun dörtte biri. Sü
regelen soruşturmalann, gözaltı
na alınmalann, tutuklanmalann, 
açılan davalann sayısını unuttuk. 
Saldırılar, cinayetler ölürnler bu
nun dışında. 

"Ne yapmıştı Türkiye Işçi 
PutUller? Cana mı kıymışlardı, 
klmsenln kansına kızına göz mU 
koymuşlarm fa,\sUer gibi? Ya
hut çalıp çırpmışlar mıydı' Rüş
vetle, karaborsacılıkla vurgunlar 
mı vurmuşlardı sizin ceplerinlz
den? Hayır hiçbiri deRI!! Türld
ye Işçi Partılller kurtuluş yolu
nu görüp gösterdlkleri Için bu 
cezalar verildi onlara. Işçi sınıfı
nın milcadeleslnde, baRtmaızlık, 
demokrasl sosyallzm mücadele
sinde en ön salta yer aldıklan 
için bu kadar yıl hapis yatblai-. 
Ama ne demlşti şair daha Os
manlı dönemlnde: 

"Merkez-I hike atsalar da bl-
zi 

KUrre-1 arzı patlatır çıkarız" 
Türklye Işçi Partiıııer Osmarılı 
şalrinden geri kalacak del!llier
dir. Bugiine kadarki geçmlşlerl 
bunu fazlaJıyla kanıtlamaktadır. 

"Burjuvazi, aaltanabna ger
çekte kimln son vereceRlnl, klm
den çeklnmek, korkmak gerekti
RIni çok Iyi bilir. Ve eUnden ge
leni ardına koymamaya çalışır. 
Çalışmaktadır da. 

"Kardeşlerim, 
"Sosyalizm uzun solukiu, 

inançlı, kararlı, özverlU bir müca
dele işidir demiştim. Sizleri, bu 
mücadelede yer almaya ç�ınyo
rum! Mücadelenin en büyük slla
htnı, işçi sınıfının politik örgütü
nü, Türkıye Işçi Part\si'nI güçlen
dirmeye çal!ırıyorum. O'nu des
teklemeye, O' na omuz vermeye 
çaltırıyorum! O'na üye olmaya 
çaRınyorum! 

"Türkiye IşçI Partisi'nln bü
tün illerde katıldı!!ı Pazar giinkü 
seçimler bu yolda yenl bir adım 
olacaktır. Çark-Başak'a basılacak 
her "evet" mührü mücadelemiz 
ıçın yenl bir kazanım olacakbr. 
Daha bUyük, daha üstün kaza
nımlar Için basamak olacaktır. 
Sizi, Çark-Başak'a "evet" deme
ye ça!!ınyorum! 
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I• S bı· rlikcı·lerı· n 
kU�::�rtado� bÖıgeSınde ge_ 
lIşmelerln çok aynnblı bir Ince-

__ 
lemeslnl yapmak Iddiasında. Böl-

f 
ge ülkelerının durumu tek tek ele 

orumu . alınıyor. tran, Irak, Afganistan, 
"Kapalı Kapılar Ardında Was- Yemen Halk Cumhurıyetl, Suudı 
hington" Ile oyun oynayanlann Arabıstan ve dI!!erlerl. Amaç oyunlannı bozdu!!undan Forum- bölgedeki "Sovyet etklnll!!1 ve culan çok klZdınyor. Halkın oy- yayılmasının" tehlikesini göster

Emperyalizmin saldırgıın poli
tikası geçti!!irniz hafta içinde 
yeni adımlar atb. So�k savaş 
tahrlkçililıi tınnandınlıyor. Kü
ba'da Sovyet askerleri masalını 
atan ABD Işgal altında tutmak
ta oldi!u Küba topraklanna asker 
yıi!ıyor. Avrupa'da asker sayısı
nın Indirilmesine karşı çıkıyor. 
Avrupa 'ya yeni f!izeler yerleşti
rilmesini kararlaşbnyor. NATO 
askeri manevralan birbirlerini iz
liyorlar. Kapitalist sistemin bu
nalıınını ihraç etmek için emper
yalizm saldırganlıl!ını artınyor. 
Bu ortamda Türkiye'de "Yeni 
Forum" Isimli "tarafsız" bir der
gi yayınlanmaya başlandı. 

Dergi, Türkıye için ne yapıl
mak Istendil!lni kendisi açıkladı. 
Hiç çekinmeden. İkinci sayısın
da "Demokratik düzen içinde 
çözüm, güçlü bir ço�n1ulıa da
yanan, geniş tabarılı bır hüküme
tln cesur, &üratli ve kararlı bir şe
kilde meseleıerın üstüne yürüme
s! ile mümkiin olabıllıdi" deni-
yor. (ara rejim tartışması, s.2). 
Vurgu ' demokratik düzen için
de çözümün artık olanak .... oldu
� üzerınde. çözüm yolu da aynı 
yerde açıklanıyor: ".,.  Cumhuri
yetin ilk kuruldul!u günlerde 01-
dul!u gibi, ancak öznel önlemler
le ... " Vurgu öul önlemler, biçim 
üzerıne. Curnburlyetin gereken 
"demokratik düzen" dıŞı "özel 
önlem" ve "yöntemlerin" kimle
rin çıkarlannı savunmak için ön
görüldüRü. Forumun dış politika 
sayfalan bu sorunun cevabını 
tüm çıplaklı!!ı lle verıyor. 

Forumcular bu konuda da 
çok "Içten". Kendilerini hiç sak
lamıyorlar. Açıkça yazıyorlar, 

EkONO\1j 
. . 1 HABERLER 

GüNEYPOGU ASYA'DA 
PAZAR ARAYıŞı 

BAŞLADI 
'rurkiye 'nin kurabUecei!l 

sınai tesisler ve teknolojik lş
birD!!1 konusunda görüşmeler 
yapmak üzere, özel ve kamu 
sektör temsilcilerinden oluşan 
yaklaşık 50 kl,lIik bır heyet bu 
yıl ionuna doi!ru Güney ve Gü
neydo� Asy.a ülkelerini kapsa
yan bır gezl yapacak. Heyetin 
Asya ülkeleri temsilcileriyle ya
pacaklan görüşmeler sırasında 
tlcarl ıu,kllerin arttırılmasına 
yöneDk öneriler de ele alınacak 
YetklUler, Japonya ve Güney 
Kore dı,ındııkl Asya ülkelerine 
tanın ürünleri, tanmsal sanayı 
ürünleri ve sanayı ürünleri ihraç 
edllebllece!!lnI bildirdiler ... 

emperyalizmle lşbirlllıi ve orga
nik bal!1ann artırılmasına, ,pekiş
tirilmesIne "vuslat" gözü Ile bak
tıklannı. AET konusunda yazı
Iannın başblıı "Vuslat Gene Baş· 
ka Bahara Kiıldı". Bahar gerçek
leştirmek için harekete geçtik
leri demokrasi güçlerinin "ten
kii" edılecekleri dönem olacak. 

Forumculan meydana sliren, 
kendilerinin ilan ettllıi biçimi ile 
"Vatan ve Cumhuriyetin tehlike
de" olınası. 2. sayıda başyazının 
başbl!ı böyle. Tehlike karşısında 
onlan üzen şey Ise "dost devlet
lerin uyanlannın kulak ardı edlı.' 
mesi". Harekete talip olmalan
nın gerekçesi de "son{ yıllarda 
Türkiye 'nin Batılı ülkelerin yö
netici ve kamuoylannı pekçok 
nedenle endişeye sevkettlRI ar
tık bir gerçektir" sözleriyle açık
lanıyor. (Türkiye Ile Ugili bir top
lantı, s. 7). Aynı yazıda "özelUk
le İran ve Afganistan olaylann
dan sonra Batı dünyıısı için Tür
kiye'nln sorunlannın çok yönlü 
olarak incelenmes! ve çareler 
aranması ihtlyacını do�rmuş 
görünmektedir" denlıerek kimin 
adına harekete geçtiklerini belir
tiyorlar. nk açık eylemleri 10-12 
Eylül'de ,"Batının mümtaz bilim 
adamlan ve diplomatıan" Ue 
Trabya'da yapılan toplanb olu-
yor. 

Forumcular uluslararası top
lantılar düzenliyorlar. Ancak 
toplantılannı bildirdiklerı aynı 
sayıda "U2 Uçaklan" başlıklı 
yazıda, bu konunun; "ABD Ue 

. Türkiye arasında son derece 
ciddi ve önemli bir sorunun Tür
kiye tarafından basına intikal 
ettlrilmesi her iki ülkenin birbir-
lerlne karşı sempatik olmayan 
kamuoylan üzerınde hiç şüphe
siz olumsuz bir etki yapmıştır' "  
dıyorlar. musal bal!ımslZlılıı 
doi!rudan Ilgilendiren bir konu
da halkın bilgi sahibi olması 

döneminde, yapılan ham petrol 
Ithalatı geçen yıla göre yakla
şık 3 milyon ton daha az oldu 
ve alınan 4.042 bin tonluk ham 
petrol karşılıRında 456,2 miL
yon dolarlık ödeme yapıldı. 
Söz konusu dönemde hampet
rol alırnlanndaki azalmaya kar
şın, daha pahalı olan petrol ü
rünleri Ithalinde artıŞ meydana 
geldI. 1978 yılı Ocak-Al!ustos 
döneminde Cuel-oll, petrol gaz
ları ve makına yalılan ıçın 
174,4 milyon dolar tutarında 
döviz ödenırken, bu yılın eşdö
nemlnde, 2,3 kat daha !azla 
ürün satm alındı ve 4 1 1  milyon 
dolar ödendı ... 

ROMANYA'DAN 2 BIN 
TRAKTöR ITHAL 

EDILIYOR PAHALı PETROL 
ÜRüNLERI ITHAU 

YÜKSELIYOR Türkiye'de. üretım yapan 
1979 yılmm Ilk seklz aylık 'traktör fabrikalarının Ilk altı 

nanan oyunlan ö!!renmesi oyunu rnek, Sovyetler Birlllıi'nln politibozaca!!ından kızmakta çok hak- kalannı saptamak. Yazı da bir Iılar. Ama oyunun ne oldu!!unu saptamayla başlıyor: "Bölgesel yine kendileri yazıyorlar. Başya- açıdan ele alırsak olaylann alıırm zıda şöyle deniyor: "Türkiye Na- verici nitelik taşıdı!!ır.ı görürüz." , 
to üyesldlr. Bır dış saldm karşı- '  deniliyor. Ama Sovyetler'i karasında kendini kollektlf savunma lama çabalan tersine bir itirafa sisteminin güvencesi altında dönüşüyor. Şöyle deniyor: 
hissedebilir. Fakat şimdi tehlike "1973 Ile 1979 'arasında, bölgesınırlarda tanklarla ve uçaklar- de SSCB'ye yarar sa!!layabllecek la yapılan açık tecavüz şeklin- objektif faktör, Petrol thraç 
den çıkmış, çok daha de!!işik Eden uıkeler örgütünün, özgür
bir nitelik kazanmıştır. Tehll- ce Izledılıi politlka olmuştur. Bu 
ke şekil delılştirerek içten çö- politikada Sovyetler, kendi özel 
kertme şekline dönüşmüştür." çıkarlan için, Batıya yıkıcı etki 

Forumcuların söyledllıi "Tür- yapacak 'ekonomik politikanın 
kiye'nin dolaylı bir saldm tehli- uygulanmasını önermekle yetin
kesi Ue karşı karşıya oldu�. Bu miştir." Bu delıerlendirmeden 
saI�ya karşı "Batı 'nın' hareke- ortaya kocaman bir itiraf çıkı
te hazır oldu!!u uyanlar yaptılıı yor. OPEC ülkelerinin do!!aI 
da derginin çeşitli yerlerinde da- kaynaklanna "özgürce" sahip 
ha önce de gösterdilıimiz gibi yer çıkmalannın emperyalizmin te
alıyor. kerlne çomak soktu!!u anlaşılı-Başyazı şu sözlerle devam ,yor. Ama yafta yapıştırılıyor: 
ediyor: "Bu tiir tehlike herşey- "Moskova oyunu". Son cüniıe 
den önce ilk adımda çözüm şek- daha da aydınlatıcı. Sosyalist üi
Iini kendimizin bulması gereken kelerln kıırşılıklı çıkar ve eşitlik 
bir durumdur". Forumcular ken- temelinde oluşan dış politikasını 
dlle.!ini bu adımı atacak "slyasi itiraf ediyor. Emperyallzmin 
liderler" olarak lanse ediyorlar. bunu anlayamaması do!!aldır. 

"Senaryo" aynen 1956'ların Onun için Sovyetler Birli!!l'nin 
"Eisenhower Doktrlninin,j ' yi- bölge halkına karşı bir "eylem
nelenmesi. Bu "doktrın" ABD' de" bulunmamasına adeta üzülü
nin Ortado!!u'ya müdahale etme- yorlar. Bunun açıklamasını da 
sinin gerekçesi idi. Forumcular şöyle yapbklannı sanıyorlar: 
"dolaylı saldmya" dayanarak "SSCB'nin körfezle Ugill eline 
"doktrln"in Türkiye'ye uygulan- geçen fırsatlan kaçırması - veya 
masını istlyorlar. Uygulamada kaçırmak istemesl - Sovyet 
maşah!!ı kabul ve Uan ediyorlar. tutumunu izah eden 'kafa kan
Kurgu Forum'un "inceleme" şıklılıı' teorisi denilen ikinci bir 
sayfalannda yer alan bir çeviri kavramın inandıncılılıını açıkla
Ue tamamlanıyor. yabUir." Dolıaldır. Sömürücü, 

"tncelelJ)e" CtA'da görevli 01- saldırgan olmamak emperyalist
dui!unda kuşku bulunmayan ler kafasında ancak bir "kafa 
Prlce adlı birisinin yazısı. CtA karışıklılıı"dır. 
tarafından çıkartıldılıı akademik Akla bütün bunlar niçin 
ve diplomatik çevrelerde bilinen böylece yazılmış, bu emperya
bir dergide yayınlanmış. Başlık lizm çok mu akılsız diye bır soru 
"Moskova ve Arap Körfezi". gelebiiir. Ama yazı, orijinali, kit
Yazıya inceleme yerıne CIA ra- lelere yayınlanmak için yazıIma
poru demek daha kolay. Esasen mış ki. Çok "uzmanlaşmış" dar 
yazar CIA raporlannı adını vere- bir çevreye sesleniyor. Aslında, 

aylık üretimlerinin yetersiz o
luşu nedeniyle, 'Ii.irklye Zirai 
Donatım Kurumu'nun Roman
ya'dan 2 bin adet traktör ithal 
etmesi kararlaştırıldı. Roman· 
ya'dan almacak traktörlerın be
deli, 'rurkiye ile Romanya ara
sındaki ticaret protokolü uya
nnca mal lle ödenecek. 

KAGIT PARA 
MIKTARl 1 54 

MILYARA ULAŞTı 

Piyasadaki kaRıt para mlkta· 
n, yılbaşından eylül ayı sonuna 
kadar 4 O milyar 49 milyon Ura 
arttmldı ve 153,7 milyar liraya 
ulaştı. Emisyon hacmindeki ge
nişlemeyi büyük ölçüde, Mer
kez Bankası kredilerindeki hızlı 
büyüme etklledi. Yılın Ilk 
dokuz aylık döneminde 75 mil· 
yar lira artan Merkez Bankası 
kredileri 317 milyon lira düze-
yine çıktı. 

dalııtımı biraz geniş tutulan bir 
CIA raporundan başka birşey 
deRi\. Ama Forumculann da du-
rumu fark etınemesl olanaksız. 
pnlar ne yaptıklannı biHyorlar. 
Forumculann ço�nun ismi ba
şında Prof. yazıyor. Onlann da 
duyulmasını istedikleri başka 
şeyler de var yazıda. 

Yazının bır yerinde şöyle 
deniyor: "Suud i Arabistan Iç
tenlikle komünlzme karşıdır ve 
bu unsur, ülkenin dış ilişkileri
nin düzenlenmesinde dinamik 
yön verle! unsuru oluşturmakta
dır". konuyu ciddiye aldı!!ı ve 
uyguladı!!ı görülmektedir." Bu 
sözlerle verilen mesaj sonuç bö· 
\Umünde daha da gellştlriliyor, 
netleştirilıyor. ' Gelecek Için, 
Körfez devletleri için bir 
seçenek Batı'nın Suudilerce mas
raflan karşılanacak bır Fas or
dusunu sılahlandırmaya ve bir 
tehlike anında girişimde bulu
nabilecek bır güç yaratmaya yar
dım etmeleridir: (1977 de Zalre' 
ye gönderilen gibi). Bu güç ge
rek duyuldu!!u zaman 6 saatten 
daha kısa bır slire içinde, hemen 
herhangj bır tehlike yerıne sevk 

edllebllecektlr ... Bölgedeki dev
letler, güçlü, sabıt, belirli Ilkelere 
göre saptanm14 bı; Amerıkan po
Utlkasını bır yandan ararlarken, 
öte yandan da güvenDk "i!larnal< 
amacıyla hangj yolu .. çecekler!
ae karar vereceklerdir." 

Forumcular "Piyasa" klZ14tl
nyorlar. Cümlelerı blrle,tlrlp, 
dolarnbaçlı yollardan söylenen
led açıkça yazaraak anlatılmak 
Istenen 'u : "Bölgede emperya
lizmin beklediRI hizmetler var
dır: Emperyalizme hızmet etmek 
ıçın bekleyenler de vaıdır. Suudi 
Arabıstan. Fu glbl.." 

Emperyalizmln lşbirlikçllerl
nın derdi çok büyük . Amerıka'ya 
hizmet ıçın "fırsat kaçıyor"diye
rek telaşlanıyorlar. 

Forumcular, emperyalizme 
hizmette açık artırmaya çıkmış
lar . Bu hizmette daha çok başa
n sa!!lamak Için şartlannı da be
lirlemlşler: Demokrasi güçlerine 
baskı. Demokrasi güçleri de Fo
nımculan ıyı tanıyor. Vatan top
rakıan satılık deRU. Cevap böyle 
olacak. 

1 0 - 1 7  
Kasım 
Dünya 

Gençlik ve 
öğrenci 
Haftası , 
Resi m ,  
Desen , 

Afiş , 
Foto ğraf 
yarışması 

GENÇ-(JNCtJ Ge ... 1 
Merkezi 'nc. tam .. ""tÇlla
ra açık olarak blr ... nar ya
rifmaa dlinnlınmlttir. 

Konu, Diinya G.nçlilı 
Hafttm 'nda ,.nçli/tin ulu
..,1 vi ullU/ara"", alanda 
anti-fa,iot, anti-emper;ya
li.t, anti-militarin, anti-te
k.ı mücad.�.i olarak be
lirlenmi,tir. 

tJriin�rin Mlrıtil.nmi, 
olmaıı ya da olmamaıı ka
tılmaya ı,.,el dejtildir. 

Yapıtlar, 1-6 Kaıım fa
,rihleri aralında SlNE--S.n 
Gınel Merhzi'n. (adr .. : 
Turnacıba,ı ,k. 36/3 Bey
ojtlu-l'tanbul) 1Q.00-19. 
00 .. atlerinde t.,/im ıdile· 
cektir. 

Yan,ma .rürili: Aziz Ça
liflar (Sanat Ele,tirm.rU, 
yazar), Erkal Yav; (Grafl
ker), Azır Kab". (IDGSA 
OL. tJyıli, R"..,m), S.ylt 
Bazdalan (IDGSA OL. tJ· 
yıli, Rı_m), Şahin Kay
,un (Fatalraf Sanatçııı, 
Gralllıer, TGSYO Ol. Gö
reulili), Yılmaz Onay (IIÇi 
KülWr Dernejti Gı ... 1 Ba,
kanı), Cihan Yijtin (Gınç 
Oncli MYK tJyeli) 'nden 
olu,maktadır. 

Her dalda ın /HIfanll 
/lÖriil,n bi,..r yapıt, (rMm 
dalında 3000 TL., D,Mln, 
Aff" Fotojtraf dalında 
2000 TL.) ödüll,ndiril,
cıklerdir. 

Ayrıca çe,ltli yayın or
ganları iii kitl. ö'7lütlerl 
özel ödüller ııırecıklerdlr. 
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Yıl 

1938 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 

Me mu rlar ve 

1938-1960 net nomlnal v e  reel ortal�ma 
Memur maaşları 

Net nominal Ankara reel 
ortalama maaş geçinme ortalama 

98 
108 
164 
261 
389 
581 

endeksi maa� 

100_0 98 
1 1 2. 1  96 
344.6 48 
365.0 72 
514.6 76 
965.2 60 

MEMURLARıN SERÜVENI 

Bu çerçeve içinde memurların serü
veni oldukça ilginçtir. Apğıdaki tablo 
1938-1960 yılları arasında net nominal 
ve reel memur maaşlarının gelişimini 
göstermektedir. 

50 yılın 
bilanltosu 

Görüldüğü gibi memurların geçim 
şartlarındaki gerileme bugünün sorunu 
değildir. 1938 yılından itibaren memur
ların satın alma gücü düşmüş ve 1938 
düzeyine hiçbir zaman gelememiştir. 

1 96 1  ANAYASASı 
VE 

Dikkat çekicidir; enflasyon hızının 
yükselmeye başladığı dönemlerde me
murların geçim şartları ile ilgili sorunlar 
yüksek sesle tartışılmaya başlanır. Bu 
durum, enflasyon dönemlerinde memur
ların yaşam düzeyleri daha da bozuldu
ğu için, olağan karşılanabilir. Ne var ki, 
memur sorununun yalnızca yüksek enf
lasyon dönemlerinde kamuoyuna sunul
ması, enflasyonun nisbeten düşük düzey
de seyrettiği ya da (pek görülmese de) 
enflasyon bulunmadığı dönemlerde, me
murların bir eli yağda, bir eli balda yaşa
dıkları gibi yanhş bir kanının uyanması
na yol açıyor. OySa Türkiye'de 40 yıl
dan beri memur sorunu vardır. Yüksek 
düzeyde seyreden enflasyonun yaptığı 
ise, var olan bu sorunu ağırlaştırmaktan 
ibarettir. 

. 

Bu kanının nedeni, Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında memurların göreli ola
rak iyice bir refah düzeyinde bulunmala
rıdır. Bunun nedeni ise tamamen o dö
nemin özel şartlarından kaynaklanmak
tadır. cumhuriyetin kuruluşuyla devlet 
işlerini yönetecek, öğrenim görmüş kad
rolara ihtiyaç duyuldu. 19:< T Türkiye' 
sinde okuryazarhk oranının yüzde 10 
olduğu dikkate alınırsa, böyle bir sosyal 
yapı içinden Cumhuriyetin gereksinim 
duyduğu kadroların çıkarılmasının yük
sek bir maliyet ödemekle mümkün olabi
leceği kendiliğinden ortaya çıkar. 1938 
yıhnda yapılan memurlarla ilgili bir an
ketin sonuçlarına göre, sayıları 44 331 
olan devlet memurlarının yüzde 19.5'u 
ilkokul, yüzde 33.8'i ortaokul, yüzde L O' 
u lise, yüzde 18.1'1 mesleki ortaokul ve 
yüzde 16.3'ü yüksek öğrenim kurumları 
mezunlarıdır. Yüksek öğrenim görmüş 
memurların sayısı 7 232'dir. 1913-1931 
arası 18 yıllık dönemde üniversite ve yük
sek okullardan dlploma alanların sayısı
nın 15 335 olduğunu belinirsek, bu sayı
nın öneml kolayca anlaşılabilir. 

O günün koşulları içinde böyle bir 
kadronun çıkarılması için devlet'gerçek
ten kesenin ağzını açmıştır. 1 938 yılla
rında birinci dereceden bir memurun 
maaşı o dönemdeki ortalama işçi ücre
tinin 17 katı, en düşük maaşh memurun 
ayhğı da ortalama bir işçi ayhğının 1 .5 
katı kadardı. Devlet yetişkin kadrolara 
özel sektörden daha yüksek ücret ödü
yordu. 1938 yıhnda birinci derece bir 
devlet memuru özel sektördeki bir yöne-
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tici ve teknisyenin ücretinin 7 katını ah
yordu. ' 

1923-1938 döneminde görülen bu 
durum tamamen dönemin özel şanların
dan kaynaklanıyordu, bu nedenle de ge
çici bir nitelik taşıyordu. Şartlar deği
şince de kolayca tersine döndü. Cumhu
riyetin kuruluş yıllarında memurların 
yaşam düzeylerinin yüksek oluşunu, bü
rokrasinin iktidardan indirilmesi olarak 
açıklayanlar, 1940-1950 arasında devlet 
memurlarının satın alma güçlerinin yüz
de 38 azalmasının anlamını düşünmeli
dirier. I ktidar ortağı bir egemen gücün 
bir enflasyon döneminden satın alma 
gücünü yarıya yakın kaybederek çıktı
ğını henüz hiçbir tarih yazmadı. Tarih 
enflasyonun egemenlerin zenginliklerine 
zenginlik kattığının hikayeleriyle dolu
dur. 

KA VGA BÖLüŞ� 
KAVGASIDIR 

Memur sorununun kökeninde yatan, 
bütün emekçilerin burjuvaziyle olan çe
lişkisinin kökeninde yatmaktadır. Sorun 
bir bölüşüm sorunudur. Sınıflararası bö
lüşüme girmeden doğrudan burjuvaziye 
tahsis edilir. Burjuvazi hem yatırım mal
larının hem de. kullandığı tüketim malla
rının bedelini emekçi sınıflardan ahr. Bu 
nedenle yatırımların ve burjuvazinin tü
ketiminin bedelini emekçiler öder. 

Emekçi sınıf ve tabakalar bu bedeli 
öderken farkh durumlarda olabilirler. 
Sendikal örgütlerini kurmuş, sendikal 
mücadeleyle ücretlerin saptanmasında 
söz sahibi olabilen emekçi kesimlerin 
bulunduğu yerlerde örgütsüz emekçiler 
bedelin ödenmesine, burjuvazinin finan
se edilmesine sendlkah işçilere göre da
ha ağır şartlarda katıhrlar. Fiyat artişIa
rı, enflasyon örgütsüz emekçileri diğerle
rine göre daha fazla ezer. Türkiye'de me
murların dramı da bu noktada kendini 
göstermektedir. Sendikal haktan yoksun 
memurlar diğer sendikasız emekçiler gi
bi enflasyon dönemlerinde daha ağır ha
yat şartlarına itilirler. Gene belirtelim kı 
burjuvaziyi sendikah sendıkasız tüm 
emekçiler finanse ederler, ne var ki bu 
işte sendikasızların yükü diğerlerine göre 
daha ağırdır. Sömürünün sınırlandırılma
sı tüm emekçilerin sendikalaşmasıyla 
mümkün olabilir. 

657 SAYILI YASA 

1961 Anayasasının 45. maddesi 
"devlet çahşanların yaptıkları işe uygun 
ve insanhk haysiyetine yaraşan bır yaşa
yış seviyesi sağlamalarına elverişli ada
letli bir ücret elde etmeleri için gerekli 
tedbiri ahr" hükmünü getirmiştir. Ana
yasa, haysiyetli bir ücret düzeyinin sağ
lanmasını devletin insaf ve takdirine bı
rakmıştır. 45. maddenin hemen ardın
dan 46. maddede bu ücret düzeyinin tut
turu Iab ilmesi için "çalışanlara sendikal 
örgütlenme" hakkkını tanımış, 47. mad
desinde de grev ve toplu sözleşme hakkı
nı düzenlemiştir. Anayasa sistematiğin
den haysiyetli ücret düzeyinin sağlanma
sından, grevli toplu sözleşmeli sendikal 
haklarla donatılmış bir mücadelenin ön, 
görüldüğü kolaşca çıkarılabilir. 

12 Mart faşizminin anayasal hak
ları kısıtlaması sonucu 46. maddede Ana
yasanın özüne aykırı olarak yapılan bir 
değişiklikle memurların sendika kurma 
özgürlüğü kaldırılmıştır. 

657 sayıh yasa düzenlenirken Ana
yasanın 45. maddesi hesaba katılmış, 
katsayının "memleketin ekonomik geliş
mesi ve genel geçim şartları dikkate ah
narak" saptanması öngörülmüştür. Ada
letli bir ücret düzeyi elde edilebilmesi 
için grevli,  toplu sözleşmeli sendikal hak 
bir kıyıya konmuştur. Genel geç Im şart
ları ve memleketin ekonomik gelişmesi
nin temeline oturmuş bir maaş sistemiy
le bu boşluğun doldurulduğu izle ni mi 
verilmek Istenmiştir. Yasama organının, 

daha dar bir ifadeyle Idarenin Insafına 
terkediimiş, bır maaş sistemiyle memur
ların yaşam düzeylerınde 1938'den beri 
sürekli olarak görülen gerileyişin devam 

edeceği böylece daha o günden anlaşıl
mış oluyordu. Gelişmeler bu beklentiyi 
doğrulamıştır. 

657 sayıh yasa ile getirilen esaslar 
içinde memurlara verilen maaşlar, me
murları 1950 yıhndaki satın alma güçle
rine bile ulaştıramamıştır. 

Ortalama net memur maaşı ile 
1950 ve 1970 yıllarında satın ahnabilen 
bazı zorunlu gıda maddeleri miktarı kar
şılaştırması 657 sayıh yasanın memurla
rı nasıl bir sefalet ücretine mahkum etti
ğini gösterecektir. 

1970'OE 9/1 DE BULUNAN 

1979'OA 5/1 DEKI MEMURUN 

SATINALMA GüCü 

Kurufu�ye 
Koyun eti 
Yumurta 
Süt 
Peynır 
Ekmek 

1970 
291 q 
92 q 

2287 adet 
503 q 
120 q 
899 q 

1979 
171 q 
45 q 

1518 adet 
310 q 
68 q 

656 kf 

1970 yılında 1259 TL olan orta
lama net memur maaşı görüldUğü gibi 
1950 yılında 261 TL olan ortalama net 
memur maaşının satınalma güdlnde bile 
değildir. Buna rağmen 657 sayılı peno
nel yasası memurı.,. bir refah müjdesi 
olarak sunulabilmiştir. 

ANA YASA SUÇU 

1970 yılından sonraki plişme me
murların satınalma güçlerlnl" IIInkII 
düşmesi eAilimlni deAlştirmeml�, enflas
yonla birlikte bu eAillm

" 
daha da hızlan

mıştır. Yukarıdaki tabloda &6rIIldOiII 
gibi 1979 yılında yakacak yardımı, aıle. 
yardımı, çocuk ammı ve yan iideme 
olarak net 6000 lirayı bulan ortalama 
memur maaşıyla 1979 aylarında satın
alınabilen mal miktarlarını 1970 ve 
1950 ile karşılaştırma olarak p!nnek 
mümkün. Ortalama memur maaşıyla 
1950 yılında 457 q. kurufasulye alı
nabilirken 1970'de 246 kg., 1979'da ise 
107 kg. alınabilmektedir. 19S0'de 134 
kg koyun eti alınabilen ortalama memur 
maaşının 1970'de alabildiği et 96 kg., 
1979'da ise 36 kg.dır. Aynı durum yu
murta, süt, peynir ve ekmek ıçın de se
çerlidir. 

Mevcut durum Anayasa'nın 45. 
maddesinin devlet tarafından çIJnendl
Aini göstermektedir. Bu Anayasa suçu
nun Işlenmesine AP'den CHP'ye Iktidar 
olan bütün partiler katılmıştır. 

Ekonomik düzen burjuvaziyi fi
nanse etmek amacına yönelık olduğun
dan, enflasyonda hıziannlaYı gerçekleş-



KAT SAYı KAÇ OLMALı? tiren temel arızalardan birisi olarak kul
lanıldığından, memurları kıdeme ve liya
kata özendirmek amacıyla getirilen "ter
fi "  kademe, derece ilerlemesi kurumu da 
memurun satınalma gücünde refah düze
yinde hiçbir iyileşme sağlamamaktadır_ 

TERFI Ml _ 

TENZlL MI? 
Örneğin ı 970 yılında 9. derecenin 

ı _  kademesinde göreve başlayan yüksek 
öğrenim görmüş bir devlet memuru 
1 750 TL. brüt, ı 259 TL. net maaş alır
ken bugün (bir derece ilerlemesi ile bir
likte) 5_ derecenin ı .  kademesine yük
selmiş 9920 TL. (brüt) maaş almaktadır_ 
Bu maaşına yakacak yardımı, aile yardı
mı ve yan ödeme de katılarak net 
6,833 TL. geçmektedir_ Bu iki tarih ara
sındaki satınalma gücü karşılaştırıldığın
da ortaya çıkan tablo şudur: 

Memurların 40 yıllık 'serüvenini 
böylece noktaladıktan sonra katsayının 
kaç olması gerektiği konusunda birta
kım öngörülerde bulunmanın gerekliliği 
de ortaya çıkıyor. Açıktır ki, -katsayı 
hiçbir zaman memurların özledikleri dü
zeyde olmamıştır_ Memurların yaşam 
düzeylerindeki göreli bir iyileşme grevli 
toplu sözleşmeli sendikal haklarla sağla
nabilir. 

IMF , 
Ecevit 'in 

ücret 

lerek, fiyatların sürekli ve hızlı 
bir biçimde artması bu öriütlü
llie bağlanmaktadır. Dünya 
Bankası'na göre, işçi ücretlerine 
yapılan zamların çoğu gelir v.r
gisine kesi ldiği için, ücretler art
mıyormuş gibi görünmektedir. 
Ayrıca, ücret artıŞ istekleri de 
çok farklıdır. Enflasyon hızının 
yüzde 60 dOlilyında olmasınil kar
şın, ücret artıŞ Istekleri yüzde 
ı 20-ı50'yi bulmaktadır. 

Burada üzerinde durulması gerekli 
önemli bir nokta da, grevli toplu sözle ş
meli sendikal hakkın memurlar için bir 
kurtuluş değil, ancak durumlarını biraz 
daha iyileştirmek yolunda bir adım ola
bileceğidir. Nasıl ki sendikal hakların 
kullanımı işçiler için bir kurtuluş ol-

poli tikas�na 
aIkış tutuyor 

Oysa, giderek daha geniş 
kitlelerin yoksullaşmasıyla doğ
rUlilnan bir olgunun ötesinde, 
devletin resmi kurumlarınca 
saptanan ortalama günlük ücret
ler de, durumun böyle olmadığı
nı göstermektedir. Sosyal Sigor
talar Kurumu, çeşitli kamuya ait 
ve özel kuruluşlardan aldığı si
gortalı işçi ücretlerini derlemiş 
ve Nisan, Mayıs, Haziran ayların
daki ortalamaları ·belirlenmiştir. 
Işçi ücretleri Nisan ayında 245 
lira 93 kuruş, Mayıs'ta 272 lira 
ı4 kuruş ve Haziran ayında 270 
lira 28 kuruştur. Bu brüt ortala
ma günlük kazançlardan sigorta 
primi, vergi ödentisi, damga pulu 
ve mali denge vergisi çıkarıldık
tan sonra geriye net olarak Nisan 
ayında 1 39 lira 15 kuruş, Mayıs 
ta 151 lira 32 kuruş, Haziran a
yında ise 150 lira 37 kuruş kal
maktadır. 1978 yılındaki, ı ı 2 
liralık net ücret düzeyiyle karşı
laştırıldığınm& Mayıs' ve Haziran 
aylarında 38-39 liralık net artıŞ 
sağ lanmış gibi görünmektedir. 
Ancak, işçi ücretlerindeki gerçek 
artıŞ, aynı dönemde temel tüke
tim mallarında meydana gelen 
fiyat artışlarının etkisi arınd.:II
dığında ortaya çıkmaktadır. Yine 
resmi endeksler, 1971 -1979 Ha
ziran döneminde gıda ve giyim 
maddelerinin fiyatlarının yüzde 
739 fiYilt artışı kilydettiğini gös
termektedir. üstelik bu endeka
ler hazırlanırken, ev eıyası, ev ki
rası fiYiltlarındaki artışla temiz
lik, sağlık, kültür eğlence ve u laş
tırma hizmetleri fiYiltlarındaki 
artışlar dahil edilmemektedir. 

1 950-1970-1979 ORTALAMA NET MEMUR MAAŞi lLE 
SATINALINABILEN BAZI ZORUNLU GIDA MADDELERI MI KTARLAR: 

1950 ı970 1979 

Kurufasulye 457 kg 246 kg 197 kg 
Koyun eti 1 34 kg % kg 36 kg 
Yumurta 2700 adet 2052 adet 1 333 adet 
Süt 395 kg 499 kg 262 kg 
Peynir 120 kg 1 1 9 kg 60 kg 
Ekmek 745 kg 899 kg 576 kg 

Bu iki tarih arasındaki satınal!"a 
gücü dikkate alındığında bu memurun 
devlete verdiği 1 O yıllık emeğe ve bir sü
rü kademe ve derece ilerlemesine karşı
lık satınalma gücü önemli ölçüde düş
müştür_ Memurun ıo yılda geldiği yer 
ı 970'teki satınalma gücünün epeyce ge
risidir_ Böylece terfi eden memurun bile 
satınalma giicü gittikçe gerilemiş olmak
tadır_ 

mamıştır. 
Kapitalist düzende burjuvazi 

emekçiler için bir tüketim sepeti hazır
lamıştır. Emekçilerin satınalma gücü 
hiçbir zaman bu sepetin dışındaki mal
lara yönelik şekilde genişlemez. Bu tü
ketim sepetinin bileşimi içindeki malla
rın sayısı zamanla değişebilir. Değişme
yen, sepetin kapsamının burjuvazi tara
fından saptanmasıdır. 

i 
. Emperyallzmln Türkiye'ye girişi, O. Kurmuş 

(2. Boaım) 80 lira 
• Aydınlar ve Sınıf Mücadelesi A CoaanollO -

C. Pr.IJO.t -J. Meuger (2. Boaım) 40 lira. 
• Billııuel Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi 

V. V_n. - S. GrilJanov - /. Oundoaıynov 
(2. Boaım) 50 lira. 

• Kapitalizmin Ekonomi PolitiAi M. Ryndina -
G. Ch.mikov (2. Boaım) 1 50 lira. 

• tki Açıdan Türkiye Işçi Partisi Davası Behice 
Boran, 60 lira. 

• Yeni Devrım Teorilerinin Eleştirisi, J. Woddiı, 
3. Kitap: MarcUl. ve Bah Diinyoaı 50 lira. 

.Maz\ulzm ve Maolzm V. Krivt.ov (2. Boaım) 
1 00 lira. 

• Latin Ameri1ca'da Devrim W.M. Breuer -
B Hartmann - H. Lederer 70 lira. 

• Tanmda Kapitalizmin Gelişmesi G. Hoell (2. 
Boaım) 40 lira. 

- Pentagon ve Amerikan üsleri /. Melnikov 40 
lira. 

- Teoride ve Pratikte Burjuva Demokrasisi A. 
Miıhin (2. Baıım) 40 lira. 

- Sovyetler Birliiıi Komünist Partisi Tarihi 
B. Ponomarev (Toplahldı) 120 lira. 

-Markaıst Felsefe Yazılan K. Marx - F. Engeil 
- v.I. Lenin, 1 00 lira. 

- Maoizmln Ekonomik "Teorileri" K. Korbaıh 
50 lira. 

. Bulgarlstan'da Kapitalizmden Sosyalizme Ge
çiş Sorunlan, Bulgariıtan Bilimler Akademe.i 
150 lira. 

- Din, Bilim ve Felsefe, H. Seilam 50 lira, 
- Sovyetler BlrUiıi Komünist Partisi 25. Kongre-

si (Raporlar, kararlar, konu,malar) 1 00 lira. 
:.-GerçekçUllıln Tarıhı B. Suchkov 1 20 lira. 
• Slyonlzm ve Dünya Politikasındaki Rolü 

H. Lumer 5 O lira. 
- Marksizm ve Dönek Garaudy H. Momjan 60 

lira 
- Marksist Ekonomi Politlkte ücret ve Türkıye' 

de ücretler A. Dorıay - H. Sait 60 lira. 

- Marx'ın Düşüncesinin Gelişimi, V. VygocUki 
70 lira. 

500 lirayı aşan istekler ödemeli gönderilir ve 
% 24 Indlrim yapılır. 

- Sosyalist ülkelerde KooperdifçUik . üzerıne 
S.Syulemetof -fd. Minkov, 70 lira. 

-LUiS Corva\an E. Labarca 30 lira. 
-Günümüzde Tekelci Kapitaliimi SSCB Bilim-

ler Akademiıi, 150 lira. 

- Antl-tekelci Mü�delenln Strateji ve Tsktikle
ri R. Reliı.iRg - B. Welgert 70 lira. 

- Ekim Devrimi Sonzası Türkiye Tarihi SSCB Bi-
limler Akademiıi (2 . .  Banm) 1 60 lira. . 

- Bulgaristan 'da Faşizme Karşı Mücadele ve Sos
yalizm, N. Gomen.ki -S. PetrollO - I. Dimit
rov, 40 lira. i 

- Grafik ve örneklerle Ekonomi Politlk S.N.Bel
Meva 1 00 lira. 

- Çizgilerle Insanlı�ın Tarihi O. Ekinci, 70 lira. 
-G'lnümüzde Anti-sovyetizm. Anti-komünizm 

G.Girginov - V. Mahvenienadte 50 lira, 
- Maurice Thorez: Halkın Oiılu: M. Thorez 80 LL-

ra 
i 

* Ekim Fırtınası ve Sonrası (Anılar ve öykiiler) 
18 iinlü Sovyet Yatan, 80 lira. 

-Sosyalizm 60 Yılda Neler Getirdi? NOlJOıti 
Baıın Ajanıı 60 lira. 

- Bır Karagün Dostluııu A.M. Şem.utdinov 
Y. A. Bagirov 80 lira. 

-Hitler Iktidarına Karşı Anti-faşist M'ıicadele 
K. !rammach 80 lira. 

*Nazi Yönetimi Altında Işçi Sınıfı ve Çalışma 
Koşulları, J. Kuczyn.ki 80 lira. 

* Başlangıcından Günümüze Ş ili Işçi Sınıfının 
Mücadelesi i. Ljubetic, 50 lira. 

* Marksizm - Leninizmin Temelleri G.K. Shak
hnazanor -A.D.Boborykin 50 lira. 

- Dünya Devrimci Sürecinde Işçi Sınıfının Ro
LÜ, Y. A rkadak. - O. Melikan - Z. Mirıki, 50 
Ura 

- üçüncü Enternasyonalin Kısa Tarihi A. Sebo
lev, 200 lira. 

-Türkiye'de Büyük Sermaye ve Tekeller Orhan 
SUier (Hatırlanıyor) 

- Büyük Ekım Devrimi TarıhısSCB Bilimler 
Akademiıi, (/ki Cill) (Hazırlanıyor). 

Bilim Yayınlan Plyerloti Cad. 21/1 Çemberli· 
taş - Istanbul 

19'mYıljı'll�'en'l/frdUr2lIıır 
teraneleriyle geçiren Ecevit Hü
kümeti, bu yılın ilk dokuz ayın
da da "taze para", "yeşil ışık" 

'''borç ertelemeleri" ve "ekonomi
yi güçlendirme programı"nın ( ! )  
çalışma temposu içinde 1 4  
Ekim'e geldi. Sırtını uluslararası 
finansman örgütlerine dayayan 
Ecevit ve hükümeti, bu örgütle
rin kısa ve uzun dönemde, izle
dikleri ekonomik politikalar ne
deniyle, sadece kendilerine "acil 
yardım" yapacaklarını ve hükü
metin değişmesi halinde herşeye 
yeniden başlanacağı güvencesini 
vermelerinden sonra daha da ra
hatlayarak, "hakça ve insanca 
bir düzen"den neyi kastettIkleri
ni açıklayıverdi : Sözü edilen şey, 
üretilenin değil ,  sıkıntının "hak
ça ve insanca" dağılımıy�ı . 

Uluslararası Para Fonu, Ek'" 
nomlk Işbirliği ve Kalkınma Ör
gütü ve Dünya Bankası, Türkiye' 
ye ilişkin olarak hazırladıkları ve 
yerine getirilmesini Istedikleri 
koşulları kapsayan raporlarında 

Net ücretlerdeki artışlarla söz 
konusu fiyat artışları karşılaştı
rıldığında, gerçek ücretlerde ar
tıŞ değil, dlişüş olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 1 971 yıhnda 31 .70 
lira olan reel net ücretler, en yük
sek düzeyine 32,48 lira Ile 1976 
yılında ulaşmış, ı978 yılında 25, 
78 liraya, bu yıl Haziran ayında 
ise 20,35 liraya düşmüşt!;. Sade
ce geçe\ı yıla göre, reel net Işçi 
ücretlerinde yüzde 21 'lik azalmil 
meydana gelmiştir. 

sürekli olarak bir noktayı vurgu- Bu karanlık tablQ.ya karşın,_ 
luyorlardı :  Işçi ücretlerinin don- ücretlerin dondurulması , büyük 
durulması. Örneğin Uluslararası sermaye tarafındiın her fırsatta 
Para Fonu'nun, geçtiğimiz Tem- dile getirilirken, faşist MHP Ge
muz ayında Yönetim Kurulu'na nel Başkanı Türkeş tarafından da 
sunulan raporunda, ardarda ger· seçim propagandaları fırsat sayı
çekleştirilen kur a� arlamaları- larak yinelenmiş , böylece emper· 
nın, Türk mal ve hizmetlerinin yalist ülke ve örgütlerin dayat
dünya piyasalarına rekabet gü- malarıyla ne denli çakıştıkları a
cünü sağlayamadığı görüşü savu- çığa çıkmıştır. Batılı kilpltalist 
nu luyor ve şöyle deniyordu : ülkeler, 1978 yılında Toplumsal 
"Bu, kısmen ücretler ve öteki Anlaşma'ya imza koyan Ecevit 
maliyetlerde öngörülenden çok Hükümeti 'ne bu konuda "ümit
daha fazla artış olmasından var" gözle bakmak ta ve hesapl'a
kaynaklanmıştır." 

rını şimdilik buna göre yapmak-
"Yine, Dünya BankaSl'

l
nın 

- tadırlar. Hesabın bozulması ise 
şi�dilerde 

.. 
ta

.
rtışıla�

, 
"Türk ye: 

bir tek koşuldan, örgütlü ekonoKrızden Buyumeye raporunda mik ve politik Mücadeleden geçda, örgütlü işçi hareketinin çok
. mektedir. yüksek düzeyde olduğu belirti· 
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Brej nev 'in Berlin ko n uş ması A vrupa 'da . 
barış i çin yeni ufuklar a ç tı 

.... ��� 

Sosyalizmin 
yaşgü.nü.n�e 

barışa armagan 
Alman Demokratlk Cumhu.

riyeti 'nin 30. kuruluş yıldönü
mü başkent Berlin'de ve ülkenin 
tüm kentlerinde yapılan törenler
le kutlandı. Alman işçi ve köylü
lerinin ilk sosyalist devletinip 30. 
kuruluş yılı törenlerine ülkede 
milyonlarca işçi ve ' emekçinin 
yarusıra, başka ülkelerin devlet 
yetkilileri ve komünist partilerin 
temsilcileri de katıldı. Almanya 
Sosyalist Birlik Partisi (SED) 
Merkez Komitesi üyeleri, başta 
Genel Sekreteri ve Devlet Konse
yi Başkam Erich Honeeker ol
mak üzere törenlerde yaptıklan 
konuşmalarda, ADC'nin Alman 
i,çi sınıfırun mücadele gelene�i· 
nin ve komünist militanlann kah
ramanca mücadelelerinin bır 
meyvası oldu!!unu vurguladılar. 

li� Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Genel Sekreteri ve SSC 
SSCB Yüksek Sovyet Prezidyu
mu Başkaru Leonid ' Brejnev Ile 
SBKP'nin önde gelen yetkilileri 
katıldılar. ADC, SBKP Genel 
Sekreteri Brejnev'e "AD C Kab
ramaru" ve "Karl Marks Nişaru" 
madalyalan verdi. . 

BARışçı ÇABALAR 

SBKP MK Genel Sekreteri ve 
SSCB Yüksek Sovyet Prezldyu
mu Başkaru Leonid Brejnev, ko
nuşmasında, emperyalizmin si
lahlanmayı arttırma çabalarına 
de�indi ve emperyalist çevrelerin 
Sovyetler Birli�i 'nin Avrupa 
kıtasındaki askeri gücünü, savun
ma gereksinmelerinin üstünde bü
yük ölçüde arttırdı!!ı Iftirasını 
yanıtlayarak şöyle dedi : 

6 Ekim 'de Berlinde yapılan 
törende konuşan Leonid Brej· 
nev şöyle dedi: 

ADC'nin başkenti Berlin'de 
yapılan törenlere Sovyetler Bir-

"Karşılıklı desteklenen emin 
ve cesaret dolu olarak, kardeşçe 
dayaruşma içinde birlikte ilerle· 
dik. Varşova Paktı, ortak güven
Iil!iınizin ve banş u!!rundakl 
ortak mücadelemiztn önemli bir 
aracı oldu. Karşılıklı Ekonomık 
Yardım Konseyi, geniş ve eşıt 
haklara dayalı ekonomik lşbirli
�i Için iyi bır forum halini aldı." 

"Dünyarun bütün di�er bölge
lerinde oldu!!u gibi, Avrupa kı· 
tasında da ban" sa�lam banş is
tiyoruz. Bu dış politlkamlZın te
meli ve belkeml�dlr." Brejnev 
SSCB'nin Avrupa'da silah arttı· 
nmı yaptı�ı Iddlalannı ise "geniş 
kamuoyu çevrelerinin bile bile 
aldatılması" şeklinde niteledi ve 
kD.!1uşmasıru şöyle sürdürdü: 

5 kıt.cI.a 
"".r'.r 

ORTAK PAZAR ÜLKELERINDE 
ışSıZLERlN SA VLSI 

BIR AY ıçlNDE 80 000 ARTTı 

Dünyanın en önemlı emperyallıt güçle
rinden biri olan Avrupa Ekonomik Toplulu�u 
bUnyeslnde kapitalizmin bunalımı derlnle,lyor. 
"Ort&k- Pazar" adıyla anılan Avrupa Ekono
mlk TopluiuRu resmi çevrelerinden verilen bil· 
gIlere göre, topluluk ülkelerinde en çözümsüz 
ıorunlardan birini de I,slzıık oluşturuyor. Sa
dece geçtlııımız Al!ustoe ayı ıçınde AET'na 
bal!lı ülkelerde ı,slzlerln &ayıB\ 80 000' den faz
la bır artı, gÖlterdl. Topluluk resmi çevreleri 
bununla Işsizlik oranındaki artışın bır ayda 
yüzde 1.4 olduRunu söylüyorlar. Bu arada Av· 
rupa Ekonomık Topluluitu üyesi kapitalist ül
kelerdeki Işsizierin genel sayııının da 5 mUyon 
966 bini geçtiı!I beUrtıııyor. 

FEDERAL {\LMANY A 'DA 
HALKıN YÜZDE OÇONON 

ALKOLlK OLDUGU AÇıKLANDı 

Uyuşturucu madde kullanma alışkanlı· 
Rının gençıık arasında K�ni� çaplı öıum olayla· 
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nna yol açtılıı Federal Almanya'da topluıtllal 
bunalım glttlkçe derinleşiyor. Federal Alman
ya hükümet çevreleri, ülkede alkolizm oranı· 
run büyük bır artış gösterdi i!lnl ve bu artışın 
önlenemedi�lnl Ifade ediyorlar. Fe'leral AI· 
manya' da içki üretımı yapan tekeUerln üretimi 
artırmalanyla ve satı, saRlamak ıçın yaptıklan 
korkunç reklam kampanyasıyla ülkede alkoı 
liklerin sayısı yüzd� 3'e ulaştı. Hessen Sosyal 
Bakanı Armin Clauss'un yaptı!!ı açıklamaya 
göre ülkede alkolikierin sayısı 1.5 milyondan 
fazla. Uyuşturucu ve alkol alışkanlı!!ırun bu 
denlı yaygın olması, emperyalizmin çözümsüz 
bır bunalım ıçınde oluşunun göstergesi olarak 
kabul ediliyor. 

ABD'DE AGUSTOS AYıNDA 
ıHTıy AÇ MADDELERININ 

FIYATLARı YüZDE I I  
ARTıŞ GöSTERDı 

Dünyanın en büyük emperyalist merkezi 
olan · 'Amerlka Blrteşlk Devletierl'nde hayat 
pahalılı!!ı gittikçe artan düzeyde &UrUyor. 
Washıngton'da ABD Çalışma Bakanlı!!ı yetki· 
ıııerl tarafından yapılan bır açıklamaya göre, 
ülkede Ihtlyaç maddelerlnln nyatlan sadece 
Al!ustos ayı ıçınde yüzde 11 oranında bır artıŞ 
gösterdi. Bu arada Ihtiyaç maddelerı nyatlan· 
nın yılbaşından bu yana her ay yüzde 1 ya da 
daha fazla oranda arttı�ı da açıklandı. ABD 
hükümet yelkllllerl, fiyatlardakl bu hızlı artı· 
şın nedenini, son aylarda petrole yapılan üst 
üste zamlara bal!lıyorlar. Ancak, petrol zam
mının pahalılı�ın tüm nedeni olmadı�ı da kay. 
dedUlyor. 

Ami n :  "H alk devrimin 
bekçisidir " 

Buıjuva basının man,etlerlnde "Afgantıtan'da Iç snq 
hüküm sürüyor." teraneleri görülUyor. Daha Mayıı ortuında 
bu batılı yayın organları, iiIIı.enln tümüyle -birkaç bILYI1k 
kent dışında- "dlrenlşçDerln" eUnde oIdui!U yalarunı yay-
1lU,lardı. Ai!UsiOl ortalında Kabul' daki �ancılann 1IIyıII00n 
15 000'e ulaştıllı yazılıyordu; bu haberlere göre bunlar "plan
lanan sa\dmnın ba,lamasıru beklemek ıçın" gizli yederele bu
lunmaktaydılar. 

Bu tUr makalelerin yazarlan Afganistan'da da bekledik
lerini göremeyecekler. 

Kimse, en azından Demokratik Halk Partili yönellmln
deki Afganistan balkı Iç ve dlf gerlcDlRIn klfkırttıllı te1ıllkele
re, komşu ülkelerden 'ukerl eylemler ve Afganlatan'. ur.ı 
Ihanet �panyası nedeniyle udınlan çetelere ve teröıtst 
gruplara gözlerini kapatmanıaktadır. Bunların Mm cırtuıııda 
Herat kendinde glrlştlklerl kaqı devrım aırı.ımı. IIYI balk 
arasında yapılan katliam, özeDIlde dolU aııir bölplerlııde 
yakılan köyler, yıkılan hastaneler, okulllr, camIIer, ldtaplıt
lar, resmi binalar, köprüler ve .te,e verilen tahıl tadaIUı UDU
tulmanıaktadır . 

"Istlkrar bozmak" - batılı glzll lItI1ıbuat öqiHlerinID 
jargonunda bu yöntem dütmanca bır propııganda aa1dırıa Oe 
huzunuzlui!U klfkırtmak, genlt yıllınlar aruıııdald IUtldyl 
koparmak, dini fanatlzml alevlendirmek, etnik iıalk p-ııplm 
arasındaki dütmanlıRı körUJılemek ve teröriet eylemleri yaya
rak gUvenslzlli!! yerte,t1rmek ve ıı8ıkın hükümete olan güven
lerini sanmak biçiminde belirmektedir. Bu, bugün Afııaıı1a
tan'da da pratikte görülmektedir. Ancak Afganistan Demok
ratlk Halk 'Partill MK Genel' Sekreteri ve Devrım Koııaey\ 
Başkam HaflZuUah Amln'ln de belirttiRI gibi, bu çlbalar ba
,anulıRa u�maya mahkumdur. Bunun nedeni Afganiatan 
halkının dlrenlşldlr. 

"SSCB Savunma Konseyi'nın 
Başkam olarak tüm açıklı�ıyla 
belirtiyorum:  Son on yılda Sov
yetler Birli�'nln Avrupa'daki 
topraklannda orta menzilli nük
leer silah taşlYICllannın sayısı br 
roket olsun, bir uçak olsun art
madı. Aksine orta menzIIli roket 
fırlatma araçlarının sayısı azaldı 
bile. Aynı ,ekilde orta menzilU 
bombardıman uçaklarının sayili 
da azaldı." 

"DAHA DA AZALTMAY A 
HAZIRIZ" 

Brejnev konuşmasında Sov· 
yetler Birlil!l'nin banş'ın gUç. 
lendirirllmesine katkı yapmayı 
her zaman baş amaç olarak edln
dilıini ifade eden şu sözlerle sür
dürdü: 

"Sovyetler Birli�1 'nın batı 
bölgelerindeki orta menzIIii nük· 
leer araç sayısını şimdiki düzeye 
oranla azaltmaya hazırız. Ancak, 
pek tabii ki, sadece Batı Avrupa' 
ya ek olarak nükleer orta menzII
ii araçlann yerleştlrllmemesl ha· 
linde .. Bu arada Sovyetler Blrll
�I 'nın nükleer silah üretmeyi ve 
bu silahı elde etmeyi reddeden 
ve topraklannda nükleer silah 
bulundurmayan devletlere kBrfI 
hiçbir zaman nükleer silah bu· 
lundurmayacal!ını belirtmek Is· 
terlm ... Avrupa'da askeri yumu
şamaya ulaşma yolunda yıllardır 
harcanan çabaları çıkmazdan 
'kurtarma ve sözlerden gerçek Iş
lere geçış öme�1 verme Içten Is
tel!lyle hareket eden bı.ler, ADC 
yönetlmlnln onayıyla ve Var,ova 
Paktına üye dl�er devletlere da
nışarak Orta Avrupa'daki Sovyet 
askerlerinin sayısını tek taranı o· 
larak azaltmaya karar verdik. ö· 
nümüzdeki 12 ay ıçınde Aiman 
Demokratik Cumhurıyetı top
raklanndan 20 bın Sovyet askeri 
görevlisi, bın tank ve belirli sayı· 
da dl�er askeri araç çıkanlacak· 
tır ... NATO üyesi ülkelerin hükü
metlerini sosyalist devletlerin gi
rişimlerini gerektl�1 ,ekilde de· 
j!erfendlrmeye ve gösterdi !!IrniZ 
Iyi niyeti Izlemeye çalıırıyoruz." 

F AC 
1 9 S0 'de 

si lahlanma 
için 60 .3 

milyar 
mark 
ayırdı 

Dünyanın en önemB st· 
lablanma merkezlerinden 
biri baUne &8len Federal 
Aimanya, 1980 yılında si
tahlartma ıçın 60.3 mılyar 
DM ödenek ayırdı. Federal 
Almanya 'run bu .. IabIan
ma ödenellını "NATO kri
terlerine ııöre" ayırdıRı ve 
,Imdiye dek ıı1lablanma 
ıçın en yüksek tutan har
camaya hazırlandıRı bUdI
rlliyor. 

Bu arada Federal AI
manya'run ıı1lablanma ama
cıyla ayırdıRi pararun tüm 
devlet bütçesinin yüzde 
28'1 olduRu da beUrtlUyor. 
"Askeri harcamalu" adı 
altında harcanan paralann, 
yıldan yıla bUyük bır Artı, 
lıösterdlRI ve 1970-1980 
yıUan arasmda Sılahlanma 
harcamalanndaki artı,ın 
yüzde 134 orarunda oldu
Ru kaydedIHyor. 

Federal Almanya 'da 
neofaşizmin ve geridDRln 
güçlenmesine ko,ut oIırak 
yükselen silahlanma akımı· 
na kar,ı, ülkenin antlem· 
peryaUst, ilerici çevreleri 
bUyük tepki ııösterlyorlu. 
öte yandan Federal Al· 
manya 'run ABD 'den sonra 
silahlanma ıçın en yükae\( 
miktarda harcamayı yapan 
emperyalist devlet oldul!u 
da beUrtlDyor. 



J aponya Komünist Part i si oylahnı 
yüzde 1 00 art ırd i 

Japonya 'd.. geçen hDfta .onu yapılan erken 
genel .. çimı.rd. Japony. Komünil! P.rtili oylannı 
yüzde yüz oranınd.. Grth,..,d MU/.t Meclilindeki 
üye lOy .. ınl 1 9 'darı 39'0 çıkardL 

onc.k 1 0 7  üyelik elde edebildi. 
S.çim ıonuçlarıno göre .. çim. katılan GYo

LO/ partil.r ..... ında ",d.ce Japonya Komünlıt Par
Ni oy oranını ile milletv.klll Idy .. ını arthrmoyı 
boş.rdı_ J.ponya Işçi .. nı" partlıinin genel .. çim
lerde .lde .tfiiti bu başan, J.pon empery.llzminln 
bUMIımının yükünü en ağır biçimde omu&lannda 
duyan Japon işçi ue em.kçilerinin kendı politilı 
hDrek.tlerine yöne/If inin bir lIö.te,.,e,i ola,..k ka
bul ediliyor. 

J.ponya 'd.. hDI.n ikfidDl'd.. bulunan Başba
kan M<uoyy .. hi Ohi,.. 'nin lideri olduitu Liberal 
Demok,..tiIı Parti ile genel .. çim"" oranla ,1erl
I.m. Plrrdi. Japonya Soıyalilt Partlol d. g.ç.n 
.. çiml.re göre büyük bir oy kaybına uifray .... ,. 
1 23 .. nd..lyıy. ıohip oIduitu Milkt M.ellıi'nd. 

Afganistan'da d�vrimci yönetimi devirmek. üzere hıreke
tc geçen gerici güçlerin, bu ülkede. de. bir '�slam cumhuriyeti" 
kunna dÜlünün �,indc.ki kimi tran 1ı yönc.tici.1er tuafından 
desteklendiği bildiriliyor. Iran' dan haber alan kaynaklara 
göre, Kabil rejimine kartı ayaklanan gerici güçlc.rin Iran 
topraklarında yirmiyi aıkın temsilcilikleri bulunuyor. Bu 
tcmsilciliklerin, Afganistan'dan kaçan birlikleri silahIa teçhiz 
ettikleri ,'C yeniden Afganistan'a gönderdikleri bildirifiyoT. 

Tahran, Kum, Me,hcd, Tajiabad, Zahc.dan ve. Hamadan gibi 
kentlerde bu tür ikmal ve. eğitim merkezlerinin bulundulu 
Ilabrr veriliyor. Humeyni ve. çevresinin AfguıiJtan lalam 
Hareketi, Afganistan ı.lam Cemiyeti gibi örgütlerle içli dı,lı 
91duğu da ifade ecliSyor. Haber kaynaklan, tran yönetiminin, 
Kuveyt. Irak ve Bahreyn gibi ülkelerde de .'i.lam devrimini 
ihraç etmek" amacıyb IÜ cemaatleri kullanmaya çalııtıiını 
ekliyorlu. 

TUDEH Ya s aklanamaz ! 
Bir süre önce !ran'da hükümet ta

rafından yuaklanan tran Tudeh 
Partisi Merkez Komitesi, ülkedeld 
olaylarla ilgili hir bildiri yayınladı: 

Tudeh Partisi'nin bildirisinde, 
ka"ı devrimin kı,kırtmalanrun bir 
böiümünü dini demll/ojinln mukesi 
altında sürdürdüi!ü, aynca İran hal
kının ulusal istemlerinı kullanmak
tan kaçınmad�ı açıklanarak Tudeh 
Partisi'nin yasaklanma kararının 
emperyalizmin kı,kırtmalannın bir 
sonucu oldu� belirtildi ve şöyle 
dendi : 

. 

"Tudeh Partisi daima ABD em
peryalizmine, slyonizme ve Pehievl 
rejiminin kara gericllii!ine karşı mil
cadele etml,tir. Partimizin çok 
uzun bir süre için ABD emperyaliz-

CIA,  
Ni karagua ya 

yüzlerce 
ajan 

gönderdi 
N1karqua Yenıden Kuru

bı, biikUmltlnln İçı,ıe.r\ B. 
tam Tomu Borg., kurtanJ.. 
m" N1karqua'da, anükomil
nIzm1n yeDiden etkiaUk ka
zanma ve klflurtma çaba1a
MI kA,,1 çıktı. 

Nlkarqua Sandlnlst Halk 
Kurtubı, Cephesi'nin (FSLN) 
organı "Barricada "ya bir m. 
kal. yazan İçı ,lerı Bakanı 
Borg_, Sandlnllt devrım'in 
"kirli bır Ideoloji olan ve bin
lerce N1kancııall'yl katleden
leri yöneten anükomünizm"e 
dayanmadıiımı bır kez daha 
vurguladı. 

İçl,leri Bakanı Borge, ma
kale,inde devrlmd biçimler
dı sürednln, sol mlCeracl un
surlardan ve ulu .. 1 burjuvazi
nin gerici &tiçl_rlnden i<aynak
lanan birçok ıorunları bulun
dUi!unu da söyledI. Bu giiçie
rin ço�nun yurtdı,mdan 
geri döndtij!ünü ve CIA tara· 
fından kuiianıldli!ını belirten 
Borge, CIA 'nın (levrlmd hare· 
ketl rayından .. ptırmak Için 
ajanlannı ülkenIn çe,ltU böl
gelerinde görevlendirdl�ni de 
Iıelirttl. Borge, tüm sorunlara 
ve güçiüldere karşın devrimci 
yönetimin giiçlü oldui!unu ve 
bütün bunlann üstesinden ge
Iinecei!ini belirtti. 

Iste kanıtı ! 
-

minin önündeld tek savaşÇı engel 
olmasından gurur duyuyoruz. Bu 
partinin eylemlerinin sınırlandını
ması, ABD emperyalizminin İran' 
da tekrar etkinlii!i ele geçirmesinin 
yolunu açacaktır. 

"Tarlb göstermi,tir Id, ABD em
peryalizminin heryönlü egemenlii!i
nin ba,laması, ülkemizde Azarbey
can ve Kürdistan 'da yapılan baskılar 
ve katliamlar ve Tudeh Partisi 'nın 
yasaklanmasıyla olmu,tur. Bu ne
denle, partimize ka"ı tüm saIdınIa
nn sona erdirilmesini, bununla bai!
Iantılı olarak parti ÜZerinde konulan 
tüm yasakların -"Mardom" ve bize 
yakın di!!er gazeteler ile parti büro
Iannın kapatılması gibi- kaldırılma
sını talep ediyoruz. Devrimci savcı
lardan ve dii!er kent sorumiuiarın
dan Tudeh P,rtisi 'nın eylemlerinin 
yasal koruma altına aıınmasını ve 
radikal gruplann, SA V AK ajanlan
nın ve geridUi!in saldmıanna karşı 
korunmasını talep ediyoruz." 

KURDİSTAN SORUNU 

ıran Tudeh Partisi MK'nln bildi
risinde, Tudeh'in ülkede Kürt ıoru
nuna deRinen ilk parti oldui!u be
Urtilerek ,öyie dendi: 

"Kürt-İran sorunu karmaşık tari
hi, coj!ran ve ulusal bir sorundur_ 
Tudeh Partisi tran '111. Rıza Han 'ın 
(şimdiki devrlk Şah'm babası) yı
kılıfından sonra ulusal azınlıklar ü
zerindeki baskının ıona ermesini 
talep eden ilk politik partidir. Bu
rada sorun, İran 'ın iç politik duru
munun en ÖnemU bir d�ümU üze
rindedir. Bu dül!ümU çözmek için 
tek yol, İran bayra!!ı altında .kül
türel otonomi ve özerklii!ln saRlan
masından geçmektedir. 

"İran Tudeh Partisi o görüştedir 
ki, Iran 'h Kürt halkı ulusal baskının 

Bir süre önce yasadı�ı ilan 
edilen TUDEH partisi üze
rindeki yasağın fiilen kalk
tığı bildiriliyor. TUDEH 
yayın organı "Mardom"un 
yeniden legal yayına başla
yacağı bildirilirken, Genel 
Sekreter Kianun de Tah
ran'da bir basın toplantısı 
düzenledi. 

sona erdirilmesi amacına sııdece öz
gür ve b�ımsız bir İran'da ulaşabi
Ur. Ulusal, b�ımsızhk, özgürlük ve 
toplumsal ilerleme için İran halkı
nın genei mücadeiesl dı,ında düşü
nülen her çözüm yolu bulma çabası 
bır yanh, olur ve beraberinde )ıir
çok gereksiz acılar ve kurbanlar ge· 
tirlr. Kürt halkı uzun yıllardan beri 
toplumsal ve. ulusal baskılann ıona 
erdirilmesi için mücadele etmiş ve 
bu yoida sayısız kurbanlar vermiş
tir. 

"Ba,ka ülkelerde ulusal azınhk· 
lann bu tür mücadelelerinin dene
yimleri açıkça göstermi,ür ki, et-

nlk azınhklar üzerindeki ulusal bas
kı, -bu İran için de geçerlidir-- an
cak bütün halkın bal!ımsızlık ve öz
gürlUi!e kavuşmak için genel müca
delesiyle ıona erdirllebilir. 

"İran Tudeh Partisi, İran 'da bas
kı aitında bulunan halklann üzerln
deld ulusal baskılar ancak ve ancak 
tüm dii!er antiemperyalist giiçierle 
ve özgürlük sava,çılanyla yapılacak 
i,birlii!iyie ıona erdiriiebiUr. Bu, 
bir Halk Cephesi bünyesinde kenet
lenmeyi ve demokrasi için birleşik, 
zafer dolu bir anti-emperyalist mU
cadeleyi gerektirmektedir." 

-O nümüzdeld yıl Iki 
ayn spor oUmpiya
tt yapılacak : Biri, 
Mosltova Yaz Olim-
piyatı, öteki, ABD 
Kış OUmpiyatl. 
Her ild uluslararası 
spor kar,llaşmasın
da da dünyanın he
men tüm ülkelerin
den sporcular bir
araya gelecekier. Pek çok ülkede emekçiler 
sporcularla birlikte ,enUkU bır heyecan y ... -
yacaklar. Barış, dostluk ve dayanı,ma duy
gulan, olanca çarplClI�ıyla bir kız daha yan
kılanacak. Sava, ve ııerıtnUk fırtınası, yerını 1-
ytmserU!!e ve halklar aruındakl karde,liRe bı
rakacak. Bu tadarla da kalmayacak; Iol}'aIiZ
min, yaşamm her alanında olduRu libi ıporda 
da üstünlüi!ü, insana verdl� delier, bir kız da
ha anla,ılacak. Sorunumuz malumu yenıden 
ilan etmek deRii. Bizi bunlan ytnelemeye zor
layan nedenler var: ABD 'de dÜZenlenecek kı, 
olimpiyatı için ,imdilerde kurulmakta olan 
olimpiyat köyü, oyunlardan ıonra hapiahane
ye dönüştiiriilecekml,! TeBiller, koca bir ha
pisane kompleksinin tam bir kopyası olarak 
in,a ediUyormu,. Hücreleri ve ai!ır hapiıhane 
kapılarıyla .. Havalandırmanın yetersiz oldu�, 
birkaç kI,inin giiçlükle bannabllece� dar 0-
dalanyla ... 

İki olimpiyat, 
iki dünya 

B u  utanç verld gerçek dett,lk ülkelerden olu
şan bir hukukçu ıınıbunun, ABD'de insan 
haklanıun ayaklar altına almması hakkında bir 
rapor hazırlamak amacıyla yaptıklan gazi ıııra
sında kamuoyuna açıklandı_ Hukukuçulardan 
biri, Washıngton'da yapt�ı basın toplantısın
da, hayret nldalanyla ,unlan diyordu: "Kendi 
gözlerimizle gördük ve inandık: Lake-Pleııld'de 
bır hapisane yapıhyor!" S porcular için hapisane yapıld�ma dünyamız 
herhalde Ilk kez tanık oluyor. Ama bu, hiç 
kuşkusuz , .. ırtICl doRU. ABD zaten mılyon
iarca I,çi, emekçi, zenci, kızılderili, Porto RI
ko 'lu için dünyanın en büyük hapilanesı deiıU 
ml? 'llür Dünya"nın en büyük imparatorlan, 
en akııalmaz silahlanyla bu hapiSllnenln bekçi
lerI deRiI ml? 

ABD Batkanı Caıter? 'Carter, Ortado� 'da 
ördüRü ölüm çemberi nedeniyle bugünlerde ö
düllendirllmey! bekliyor. Nobel "ban, ödülü" 
için gösterilen adaylardan bIrinin Cartar 01-
duRunun açıklanması, emperyalizmin ij!renç 
yüzünün günden güne çiirüdiiilünü kanıtlamak-

A

tan öte, ne anlam taşıyabiUr. 

ynı çevrelerin Moskova'da yapdacak OUm
piyat-SO için ne yaygaralar koparacaklannı, 
ne glzU dümenler çevireceklerini ,imdiden keı
tirmek mümkün. Çünkü, biUyorlar ki, Mosko
va'da yapılacak olan Olimpiyat oyunlan 801-
yalizmin dünya halklan gözünde id prestijini, 
saygınhi!ını kat kat artıricak; lnaanlıilm ıele
cei!inln sosyalizmln elinde oldui!unu göstere
cek. Ve Sovyetier BirU� 'nde kurulan OUmpi
yat Köyü, emperyalistler için ne 
hapisane olarak inşa edilmiyor! .. 

Amerika Birieşik Devletlerlnde kurulmakta o
lan "Olimpiyat hapisanesi" kamuoyunun bü
yük tepldlerlne yolaçtı. Bu tepldler sonuç ve
rir de, tesisler Için başka bir gelecek mi düşü-

• nülür, bu biUnmiyor. 

iki olimpiyat-Iki dünya! Emperyalizmin varlı
eını korumak için yaptıklan, aynı zamanda o
nun ıonuna doltru attıgı adımlardır. Dünyanın 
ban�sever giiçleri 1980 yıhnı sabırsızlıkla bek
Uyorlar. Elbette, ıon galibi n hanli dünya ola
cailını apaçık göıtermek IQln. 

• nedim kısa 
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CarkBasak yukarı , 
daha daha yu 

ram alanına dönüştü. Halk oyu
nu ekipleriyle, sokak Hyatro
suyla, /ioro.uyllı. tam anlamıy
la bir şenlik alanı olmuştu Sul
tanahmet. KararlıJıkı, diıiplini, 
bilinci dile getiren bir şenlik H 
bu. 

Türkiye Işçi Partiıi, işçi 
kenH ı.tanbul'da, Sultanahmet 
alanında 7 Ekim günü .eçim 
miHngi yaph. TIP üyeler� fa
şizme geçit Ilermemek, MHP' 
yi ı.tanbul'da geriletmek için 
fabrika fabrika, mahalle ma
halle, kapı kapı daRıthkları bil
dirilerle, l.tanbul1u işçi ile 
.mekçlleri Sultanahmet alanı
na çaRırdı. 7 Ekim ıobahı, Sul
tanahmet 'in miting alanı haline 
g.tiri/me.i için çalışmalar baş
ladı. Alan düzenleme.i hızlanan 
yaRmura karşın .ürdürülürken, 
güllenlik kuvvetlerinin çeşitli 
engellemeleriyle karşılaşı/dL 
MiHng alanı ıınırlanmak, ko
nuşmacı kÜ"'Ü4ünün yeri .. deli,· 
Hrilmek utendl. Ancak Parti 
yöneticUerinin ıırarlı çabaları 
.onucu, bu müdahaleler .onuç
'uz bırakıldı, miting kararlaŞh
nlan yerde yapıldı. 

Sınıf bilinciyle yoRrulmuş, 
grevlerle, direnişlerle mücadele
nin atefinden geçmiş, i,çi" Jnı
(ınm partisine omuz veren ifÇi
ler bayraklar ve pankartlarla 
alanı dolduruyorlardı. Faşizme 
karşı olan kin ve ne{ret, .öyle

. nen türkü/erle, .Ioganlarla dalga 

�_lıııiiiii , 

VD/uı. mitingin başlamDIına 
;Wtıer varken. işçi ve emekçi
ler alana gelmeye başlamışlar
dı_ Miting alanı adeta bir bay-

1\ 

dalga yayılıyordu. Cibali Tekel, 
Pa ... an, Kundura, SÜr\İüt, Ar: 
çelik, V1ker, Demir Döküm, 
Taşkızak, HacıhÜlrev, Perapala. 
Far-GIaı, Habaş-Mertaş, May
dın, HiıarÜltü ve daha birçok 
fabrikadan, mahalleden işçiler, 
emekçiler alanı "fa,izmi ezece
Riz! " " oganları ile kararlılıRıy
la, coşkuyla doldurdu·ar. "Ya
fa8ln Türkiye Işçi Partisi ", 
"So.yaıut Türkiye ", "Çark
Başak Yukan Daha Daha Yu-

kan ", "MHP, OGD kapahum" 
"Faşut odaklar dalıhlıın " .10-

ganlannı haykırdılar ..  
Sultanahm.t mitingind. ko

nuşan Türkiye .Işçi Partiıi 1.
tanbul Senato adayları Tayyar 
Bora ve Aykut Göker'in konuş
maları "k "k demokratik tal.p
I.ri dile geHren .Ioganlarla ke
.i/di.Daha .onra tek tek diker 
I.tanbul .enato adayları tanıhI
dı. 

Konuşma kü ... üıüne TIP Ge
nel Başkanı B.hice Boran 'ın 
gelme.iyle, Sultanahm.t'deki 

co,lru işçi "nı{ının pollHk mü
cadele.inde unutulmDIı güç dü
zeylere erişti_ TIP Gen.1 Başka
nı Boran, "çimItrin önemini 
ve işçi .ımfının ve emekçi kit
lelerin önünde duran .om,ut 'ö
revleri içeren konuşmalında 
şunları dedi: 

' 

"Yıllardır arthnla arthnla 
.ürdürülen' faş;'t cinayetler, 101-
d,nlar, dinamitleme ve bomba
lamalar leçim döneminde ve oy 
verme' günü yaklaŞhkça daha
da tırmandınıdı, hrmandınlı
yor. 

"Bundan güdülen maksat 
halkı, .. çmenleri d.hşete dü
şürmek, yıldırmak, oy .andıkla
rından uzak tutmak hr. 

"Faşizmi gerHeımek, onu 
y.nilglye ukratmak yolunda bu 
.eçimlere ilişkin de görev oor

/ dır. Bu oyuna gelmemek, tUzalia 
düşmemek v. lOndık başına git
mek gerekiyor. Oyunu bozma
nın yolu .andıklara gidip oyla
rımız' balım.ızlık, demokrasi, 
.o.yallzm için, Türkıye Işçi 
Partui için kullanmaktır. 

"Bir de BOl kanatta seçimle
ri boykot etme harek.ti ..,r. 
Bunlar eşine az rastlanır bir 
körıakl. bu hareketlerinin bur-

Juvazinin, 'ara rejim 'cilerin de
Rirmerıin • •  u taşıdıRını görmü
yorlar. S.çimlere g.nel kahlma 
düşük olıun, özellikı • •  01 aylar 
azalma gö.t .... in; faşiıtl.r, ara 
rejim 'ciler bundan ald ne gter. " 

Boran, konUşmDBını daha 
,onra ,öyle ,ürdürdü: 

"Bir yandan faşiıt t.rörizm, 
öte yandan biçim .. 1 d.vrimci
ler .. çimleri baltalama giri,i
mind. birl.şirken, CHP de be
nimudiRi bir ,.çim takHRi il. 
aylan k.nduine ç.km.y. çalı
,ıyor. 'CHP'nin alternaHfi yok
tur, alternatif bir 'aru rejim ', 
yeni bir 1 2  Mart dönemi olabi
lir. Bunun olmamaıı için CHP' 
Y. oy verin, bu hüküm.t lÜ1'
.ün ' diy.rek oy toplamaya ça
lışıyor. 

"Bu, 1 9 77 ,eçimlerindeki 
taktiRin b.nz.ridir ama bu ke-
r. ,ölım.y.celrtil'. 

"Emperyalizm Lle yerli bü
yük burjuvaziyi anH-d.mokra
tik giri,iml.rinde dizginleyebi
I.cek ""çim .. 1 olgu, oylann 
CHP iolunda, öz.llikl. Türkiye 
Işçi Partui'nd. n. d.nli toplan
dlRı olacaktır. 

"Türkiy. Işçı Partiıi bu ,e
çiml.rden başanyla çıkacakhr. 
Ne (aşut terörizm, ne CHP tak
tl'k/eri, ne de 1 2  Mart'ın ve 
onun balyozcu başbakanının 
kutlayıc .. ı olarak ihanet yoluna 
.apıp ,oıyalizm ad ma .oıyolu
me sövenler ile, tutaraız, 
i/kesiz, deniz anası gibi kaypak 
'birlik ' teraneleriyle ortada do
laşan kariyerut şaşkınlar bu 
boşarıyı engelley.meyec.kler
dir. " 
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