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BAYRAK - 22 Mort 1977 §olı

Kanundışı gizli Tiirkiye
§(omünist Fartisi yemi

bir parti kuracak
a Avrupall komünistlerın, TKP'nin legal hale gelrİıesi

yo|unda Türkiye'yi zorlama kararı alcıklarl bildiriliyor,
TiP'in, son kongresİnde aldlğl kararlar bu istikamette
değerlendiriliyor.

bünyesinale topıamak is[€-
mekledir.

Tü.kiye'de gizli olarak fa.
aliyetlerinı yürülen (T(P)'
oin ıegal bir paİti olibilmesj
ıçin Avrupa Koİniiıist Parti
lerinin ka.a. aldlklaİın!
(TKP)'nin yaytn organı Kat_
kı Dergisi'ne dayandırarEk
açüklayan Yeniden Millİ Mü-
cad€le d€rgisi daha sonra şö9
le d€mektedi.:

TrP roNGREsl Va
cHP,Nrİ ll-ıluıft,
.Avrupa Komünist Partile

ai ve arkastndan Batt Avıu
pa Romünist Paftilerinin ya_
alı karaırndan 6onra. Tüaki_
ye'deki Marksist partiler, h6
rekete geçmiş|erdlr. TİP Ge,
nel Kongİesinde, TGKP üze
aindeki yasağın kalkması ve
TKP kadrosunun Türkiye'ye
gelm€si karar aıtrna altnmlş
tıf.

clıp'nin tutumuna da te-
mas eden Yeniden Milli Mü
cadele dergisl bu konuda d€
şu ifadeleae yel v€fmekte-
dia:

Dovaml sa. 
', 

sll. 8'de

İsT,4]vBUL _ Merkezi
yurt dlşında bulunan Türki_
ye Gizli Komünist Pa.tisi'nin
Türkiye'deki faaliyetleİini
daha serbest yapabilme ha-
zırlıklarının yoğünla§tlğı ile
ri sürülmektedir. istanbut'dı
haftalük olarak yayrnlanai1
Yeniden Miiti luiicadele Der-
gisinin' açlkIamalarına gör€,
Tü.kiye Gizli Komünist Parti
si (TGKP) ya Türklye Ko,
münist Partisi (TKP) olarak
kurulüşunu gerçekleşlirmek
veya yeni biİ paıti kurarak
Tü.kiye'deki komünistleıi

KANUNDİŞİ
Başıılırı L aıyl.da

.As1l önemü olaD, c!{P G.
nel Başkeru Btllelt Ecevtt'jD,
ı4l,ı42. maddeı€ıln kald§r_
ması ve TKP'nin kuİ!ımaı
lçin veıdiği beyaoatlard.r.
B-.llikl Ece!,it, bgğlandığı eı
ternasyonaldeü aldığı trıL
mat iizerine, bu me§eıe üze,
rine daha çck eğiımektedi.,{
Ancal<, TKP yayıJı oageDı
KAlhl'nh eralık s!yısınd.,
başıa DİSK olmak üz€ıe Tür
kiye komünistleıine, ı9?? s;
çimlerinde c}IP'yl de§tetlc.
delerı taıtnatını gerroldir'

LEGALITEYİ İORLAMİ
ADIMLARI
Daha sonra, «Ge!çek Ats-

!ürkçülerin olııEıu t69rİarı
doıaylsıyla, Türkiye'de ıeg.i
]ıaıksist partinin kuıulıaa
sı yönündeki ilk adıüın ıtıı
.lığrt be]irıilen yazrda. üincı
n]erhaled.ki ç§lışmaıs! haL.
k'ndı da TiaP'nin yayla ot{ı
nı Katkl derğisine etfen ş6'le dğnmektedir ı

.söz honıı5rı legaı pafıi tu
İulu9undan önce, atrlİİrE3ı ıa
rekli görülen iklncı .regğıita
Ui uokloma odlnrı ala .ngeı-
lenmediği takdirdepartintı
p.ogİam. şe tüzük taslağı hı
zıflanıp, dergirnizd. yayınla
nafak eleştirlıele agllacaktır.
Daha sonra uluslatAresı plef
fotmde yapılacak kolıokyııİa
larda da ta tşılacak olen bıı
laslslç 6on ıekıinı aldlktıı
§onra T.c. Devıeti'nıd yet],ıll
meİCiİerlne 6ıınuıacaktır.,

Bazl İnilltyetçil€rın de TEg
nin krılulmasını iste, 86ıiiı.
n]esine dikkat çeken Yeniden
n iııt Mücadele d€rgisı Tiirkl
ye'nin yenl üanetlef vl §9ı.
dıntat kaEı§rndr bulunduğ1
nu ilerl siiİmekte !e fiıiııiyet
çl partileıi uyantk olmara fı
iırmaktaüiır.
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TüRKiyE KoMüNisTLERiNiN LEGAL pARTi KuRMA GiRislMiNE
cın,ıvıııı saĞ,ı-ı soL,LU sALDIRısı

Geten soyldo biıdirdiğimiz gibi, -kororloştlrllon şekilde- sosyolist ül-
keler|e kültürel İlişkilerin gerçekteştirilmesi yönündeki çollşmoıoro boş-
lodlğlmlz slrolordo Ankoro'do -«iyi sootte olsunlor» torofındon- kurduru-
lon «dükkdnlor»l, üzerimize ollnmodığımız Ve bu suretle «birlik Vo do-
yonlşmo» görüntüsünü bozduğumuz, boşkc bir deyimle, hoyoletlerle bir-
lik ve doyonışmoyo yonoşmodığımız için bizi yeroltt otroksiyonlorı ile ko-
fokol'o olmckton ümidini kesen «mihrok»lor, iizerimize -bu sefer- soğ'lı
sol'lu legol yoyın orgonlorl ile soldtrlyo geçti.

Sonrodon öğrendiğimize göre, blr MiT'çinin oğlu toroflndon orgonize
edilen bu «dükkönlor»do, kitop V.s. den boşko, doktrin olorok «Ürüncü-
lük» veyo «Toplumsot İlerlemecllik» sotıllyormuş, zoten Ürün Dergisi'nde
de bu «dükk6nlor»ın çorşof çorşof ilonlorı çıkmıştı...

Bizlm yolumuzdo, legol hoklorın olınmosı yolundo, «gizli pozorlık»
Ve «zımni onloşmo» filon gibi koronlık yeroltl metod!orlno yer yoktur. Bi-
ze korşl oynt metodlorl, «kofokol politikosı»nl TsiP portisi de kul|onmtŞtl
bir zomon|or...

Lego| porti kurulocokso, denenmiş, kendini -kopositesini- olduğu gi-
bi ortoyo koymuş Ve somimiyetini ispot etmiş gerÇek Şohsiyetlerle kuru-
locoktlr; yokso hoyoletlerle, herşeye muktedir mosol kohromonlorı ile
değil...

Belgelediğimiz, ve on günlük bir zorron orolığıno sığon yoyınlordon
-soldırılordon- onloşıldığıno göre ClA, ultro_soğ Ve ultro-sol moşolorı kul-
lonorok, Türkiyo'de legol komünist portisi kurdurmomok, Ve kuruluşu, bu
yönde çolışmoyo kolkocok komünıst sempotizont küçük buriuvolorl iIle-
gole, yeroltlno itokleyerek provoke etmek, toktiğini uygulomoktodlr.

Geçen soyımızdo, bizo TGKP (Türkiyo Gizli Komünist Portisl) yof-
tosl giydlrerek, Veyo bİzi böyle blr teşkiloto ongoie etmeye çolışorok, TC
Devleti yorgl orgonlorlno ihbor etmeye kolkon «Yeniden Milli Mücodele»
dergİsinin soldlrl§lno cevop Vermiştik. Ve sözkonusu TGKP'nih, emper-
yolizm toroflndon oluşturulmoyo çolışllon Ve Botı Avrupo mihroklorlndon
sevk Ve idore edilen, -bizim dışımızdo- bir yeroltl örgütü olduğunu oçık-
lomlştlk.

Doho sonro, Nison oyının boşındo çıkon Ürün Dergisi'nden öğrendik
ki, clA bu sefer bu sol moşoslylo horekete gegerek, TGKP yoftoslnl üze-
rimize olınmodığlmlz toktirde, legol komünist portisi kuruluşundo söz
hokkımızın olmoyocoğlnı, Ve -kursok bile- kurocoğımlz portinin «sohte»



KATKl

Resmi TKP olocoğınl bilimsel (!) bir şekilde ildn etti.

Ürün Dergisi (Soyı: 34) yozlyor ki:

«Resmi devlet görevlilerine resmİ komünisİ pqrtisİ kurdurmok. Ulu-
sol buriuvozinİn Kurtuluş sovoşl slrosındo do denediği bu yöntem bir kez
doho yinelenmek istenmektedir, Kotkl Ve Konsey gibi yoyın orgonlorl ÇeV-
resinde kümelenen bir grup görevliye (. .......) resmi komünist portisi
kurdurmok.» (*).

«Amo dost do düşmğn do biliyor ki, mevdon boş değil. sovoş 1977
Türkiye'sinde de kıyosıyo sürüyor. Türkiye iştİ slnlfl, onun öncü politik
örgütü hem boş düşmono, hem de her soydon Ve boydon soplk oklmloro
Vuro Vuro bu sovoşı yürütüyor. KobosIndon, incesinden, doloyllslndon,
doloysızındon her türlü onti-komünizm Ve onti-sovyetİzm'e korşl sovoş
durmoyocok, doho do hlzlonocok. ono göre soflor tutulo, ono göre bir
on önce oyoklor denk ollno!»

Breh, breh!.. Ultro-soğctlorln boŞVurduğu «|hbor» yöntemlne, ultro-
sol' do bir de «tehdit» ilovo ediliyor; hem de osmonlı Podişohlorı'nın
«fermon» üslübu ile...

Bilindiği gibi «tehdit» de devrimcilerin yöntemi değildir. Bu, «gomo-
nizm umocısl» yorotmoyo ooltşon clA'cllortn yöntemidir.

Ultro-soğ bizİ, birtoklm gerçek düşl _yolon- ithomlorlo devıet kode-
melerıne ihbor etmekle yetiniyor.

sosyotist moskeli Ürün Dergisi ise, yoptığü ihborlordo (ki bu ihbor-
lort golİbo doho çok 1920 ylllnln Komintern'ine yöneltiyor} öne sürdüğü
isimler orostno Aytunç Altlndoİ gibl, kims6nin İontmodlğl -hotto kimliği
hokklndo bir tohminde bile bulunomodlğı- odlorı do sokuşturorok, Ve de
dünvoco tonlnmlş sosyo|ist şohsiyetlere, Türkiye'de sosyolizm torihinin
mühürü olmuş imzo|oro -korgolorl bİle güldürocek şekilde- «resmi dev-
lot görevlisl» diyerek, düzenbozlıkto, yolonclllkto zirvo|ere tlrmondığı

(') Ne tesadüf( !) kt, üİün Dergisi, Konsey D€r8isl'nde fiklr]efini yazan blf
arkada§r «Bölü'trbaş]'nın damadr Ferda Aykan» diye rek]am(!) ettikten ftısa bif slıİe
sonra osman Bölükba§ı -ortada <fol yok yumurta yok» lken- komunlzme karşı be-
yanat verdl.

YgnI ÜIüncülerin bağlı otduğtı «mihrak», ne yapmr§ etmiş, ülkemizde yett§mtş
fcodal kökenli fakat -şimdiye kadar da feodal kafakterini bütiiı moral ürlteflertyle
Euhafaza etme],,l ba§arabiıml§ bulunduğundan- en ıamusıu politik şah§iyetlerden
blrl oıan ve 12 Mart döneminde polttikadaİ İesmen ayrİmlş bululan o§man Bölük-
ııaşı'ıın buırıunun dibine kadar stzar&k, onda «komünist Eızmogl psikoz-u» yaratmış,
ve bu 8uretle, bu ya§h «yorgun sava§çl»nrD haması duygularrnı kabartıp «havaya
paıa çalma»sınl §ağlamıştır.
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gibi, o.ynl zomondo TC Devleti'ni bile mühimsemeyen, bir yüksek «mev_
ki»nin sözcüsü pozlorlndo, bize tehditler de sovurmoktodlr.

Şimdi biz, bu yoloncı düzenbozlorln tehditlerini bir yono blrokıp,
okll hocolorl clA uzmonlorünln telkinleri ile giriştikİeri bilimset (!) soh-
tekarllklorlnl gösterelİm.

«Mete Tungoy Torihi (Türkiye'de sol Aklmlor,/1908-1025)» şöyle yo-
zlyori

« (Resmi) Türkİye Komünist Fırkosı
Mustofo Kemol Poşo, 18 Ekim 1920 tcrihinde Ankoro'do bir Türkiye

Komünist Flrkosl kurdurmuştur. (s. 83)»
«Durum bbyle olmoklo bİrlikte Flrko kendisini, Moskovo sefiri AIi Fuot

Poşo'yo bİr tKomünist itimotnomesi» Verecek kodor «komünist» soymlş;
tokot Komintern'o üye o|mok İ9in yoptlği _ mürocoot kobul edilmemiştii,
(s 89)»

«(Gizli) Türkiye Komünist Portisi
Anodolu'do 1920 yozünln boştndo TKP diye onllon bir çevre kurul-

muştur. Bu teşkil6t, doho çok sovyet ülkelerinden gönderilen solculorın
tesirleriyle ilgİli görünmektedİr. (s. 90)»

«... gizli TKP hem meşru bir hüwiyet kozonmok hem de fooliyetinin
tobonlnı genişletmek için birtoklm temoslor oromoyo boşlomlşttr. (Bu
horeket resrni TKF'nin komünİstliğini «sohte» soyon «gerçek» §olculo-
rın, onlorın giriştiği toplomo Ve birleştirme teşebbüsüne korşl bir tep-
kisi dİye de. yorumlonobilir.) (s. 95)»

Ürüncüler bunlorı iyi bellemişler mooşolloh!.. Ne vor ki ClA oionlorı
do ezbere bİliyor bunlorı... Hotto kitop biIe yozlyorlor; G. s. Horris gi-
bileri.,.

Ürüncülerln, blzim kurulmosı için girişimde bulunduğumuz legol por-
tiyi peşinen «resmi TKP» diye domgolomok için, yukorldoki torih kesltinden
onololi yopmoyo çobolodıklorı onloşllmoktodlr. Böylece, oynl onolo|l iıe,
bİze bu ithomı yoponlorın do -yoni Ürüncülerin de- «gizll TKP» olduğu
-otomotikmon- konltlonm|ş olocok; okıllorı sıro...

Fokot bunun bir bilimsel onoloii olduğunun, doloylsİyle bizim -soh-
te- «resmi TKP» kurmoyo çoılştüğımızın, Ve kendilerİnin de -gerçek- «giz-
li TKP» mensuplorı olduklorının onloşılmosı için, Ürüncülerin -en ozın-
don- günümüz Türkiya'sinde o günün -emirle TKP kurduron- Mustofo
Kemol Poşo'sının, günümüz sovyetler Birliği'nde o günün -Millİ Kurtuluş
horeketlerİni tonlmoyon_ Kızllordu Boşkomutonl Troçki'sinİn, ve günümüz
dünyoslndo do o günün -Troçkizmden orınmomlş- Komintern'İnin müte-
kobilini göstermelerİ gerekir. Aks!, holde, kendilerinİn, clA'nln yeni tİp
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Trockİst moşolcırındon olduklorl, gün gibi ortoyo Çlkmoktodır; ve hotto
tıkmıştır do... (-)

Bütün bunlordon ko|ovco onlosılmoktodır ki. buoün ortık. Türkiyg"
deki leool solculukto olduğu oibı veroltl solculuöundo do inisivotif -hii-
yük coDto- C!A'nın eline oecmisİir. Türkive'deki Veroltl so|CuItıötındcı C!A"
nln doho hokim o|mdsü, Ttirkive'nin «Soöuk Horb Noto'culuğu» ndon oe-
len resmi Dolitikosınln emnervoli7me s.löıodlğl imkanlnrın sonu.ll olmo-
sl hnk,m,ndon oovet doğoldır, Amo clA'nln Tİirkive'deki |eclo| solcl,|Lıktn
do hokim o|mnsı ise. oncok Tc Dev|eİi konı]n|orındoki onti-demokrotik
moddelerin himoyesi ile mümkün olobilmektedir.

BU durumdo. 
"'o'n,n 

,grolİl \,le Verügtü kollorl ile me\/.lcıno oetircli-
öi kıskocion kurtulobilmek ve Türkive'nin -heniiz- eDeV cnhil olon clenis
yıdın|orının oeriCi -sekrer- ideoloiilere si]rüklenerek porcoIonmosı ihtl-
molini de önlevehiImek icin, devrimci kodronun, Ieoo| komiinisf nortisi-
nin kurulmosı vöniinde -ve bugün yoIntz bu yönde- büyük bir irode koy-
mosl oerekmektedir.

Tiirkiyg'6;6 hiiİiinliiĞiinden Vozoecmeksi7in, İrode konUl.t^ok bosko
bir Vön de voktıır hııoijn, devrimciler icin..- ciinkü. meseld clA'nın «so-

ğuk s.rvos İezoahlomo» kodrosuno korsl buoün gercekten bir «sovun-

mo» sovoşlml Veren «soğuk sovoşo korşi coydlrlcı sovoş» kodrosu (yo-

(*) gavet Ürüncü]er samjmİ orsa]aİall. 'l.€ndi]erlne resml sörevliler tatafrntlan
s2_ğlanan o]anakrarla, sosva]ist dünva hakk,nda edindik]eri aİ.tüel habe:r Ve bt]gtler]e

Türklve,de KomÜnlzm Ak.mfna lDotek kovmava kalkacak]anna. Krıtkl'nln be]Fe8el

sosvallzm sefİ6i'ne destek olun. Atatürk'ün gercek devrlmci kişl]jğtntn ve onun -

Fratlkte- soı,ryet]er Birliği ve Komlntem tle yüdttüğü takttk İşbirliğjntn blr an ön,

ce gün ı§rFna çrüanımasrna yardİm ederler, ve b6vlcce. dıh" iı]r çıkrşIannda -Kema,
l,zm hakktnda- düştükleri «crA tuzağ]))ndan kurtulmaya çahşırlardl. Ama onlar bü-

tün uyarılaİımlza rağmen Eittjkçe (.misyon)]anrrr benimsedi]er.
ve üriincüler -ylne- samimi olsalardl, le8:a,ı partiyi oluştufma süreclnl, antl-

sovyetik ey]em gibl gö§tetmeye cal şacaklarına, kendileri, iddia ettiklert gibl «an-

ti-sovyetlk olmayan parti»nin legalitesi iain somut öneliler ve pı,atik yaklaşmlar
ortaya koj,maya çallŞlr]ardl,

Yoksa, legaı partl kurdurmamak icin, clA'nın «so]» uzmanla,ıİnın bulacağı ba,
Ilaneler bitmez: Bugün <(141, 142 lralksm!» ya,nn «dr§ardakileİ geısin!», öbür glln do

«yenlden Komintern kululsun!» v.s, gibi vazgeçllmez «gerek şart»lar(!) öne süreİ-
ler...

Ne va! kl, iddlaları Ve maddi (parasat) ımkanlan, bir legal partı ırurablıecek
seviyeale olan Ürüncülerin esas mlsyonu. «s!ıyuna tirit» plogramlaİla oltaya sürülen
ve artlk hiç de inaİaıl!ıc! otmayan ultra,oportüni§t legal paIttciklere alteına,tif teg,

kil edecek bir «yeraltı tuzağ»> oluştulmaktır.
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ni i. Bilen kodrosu) bile Türkiye'nin tümüne sohip çlkocok bir tez o!.toyo
koyup uyguloyobilecek güc Ve inisivotiften yoksundur. Do|oylsiyle, bu-
günkü politik süreç -yeroltlndo- Türkiye'nin bölünmesi yönünde geliş-
mektedir.

zoten, ekonomik durum|or Ve dengeler gözönüne ollndığIndo, obiek-
tif reolite odur ki -emperyolizm bile zoıbollklo boŞoromodlkton sonro-
Sovyetler Birliği Devleti de Türkiye gibi bir ülkevi, bugünkü bozuk VOoısı,
ile tepesine, kendine boğımlı bir kodro tüyin ederek yönetemez. tünkü,
yo|nlz böyle bir merkez kodrosu ile geniş köylii ve kücük buriuvo toho-
kolorının otaletini -korşl devrime yoloÇmodon- yenebilmek mümkün olo-
mlyocoğl gibi böyle bir durumdo, gittikçe zorbolIğo Ve sefohoto düşecek
olon bu merkez yönetlmlnin lüks tüketimi ile, gittikçe -boskt oltlndo- mis-
kinleşecek geniş holk yığın|orının -osgori de olso- ihtiyoolorlnl korşıloyo-
bilmek, en güÇIü devletlerin dohi sorsülmodon yopobileceğİ bir iş değil-
dir. Zoten böyle bir olosılIk mevcut olso idi. Ameriko, y6ron|orının yöne-
timindeki bir Türkiye'ye «omborgo» koymoz Veyo «omborqo» konulduk-
ton hemen sonro, mevcut büyük ooortünist siyosi kodrolorlmızdon biri
(meselo cHP hotto AP) «sovyet toroftorllğl»no oynomoyo bos!oylverir
yohut dğ hi9 yokton bir «sol» cunto «zuhür» ediverirdi; Arop ülkelerinde
olduğu gibi...

onun itin bugün Türkiye'de -bölünme tehlike§ine korşt- ic dinomiz-
mi horekete geçirmekten, ilerİci yöne konöIize etmekten boşko core yok-

tur. Türkiye, bütünlük iÇinde boğlmsız irodesini oncclk, ilerici yöne kono-
lize edilmiş ic dinomizmİne doyonorok ortoyo koyobilir.

Kotkl Dergisi, -7 yldJ- Türkiye'nin iç dinomizminin tezohürünün,
emekcİlerin fobrikolordo Ve toriolordo yopogeldikleri işgol-boykot hore.
ketteri olduğunu ortoyo t(oymuştur. Bu, uzun gözlemlerden Ve İstotistiki
Verlterden çlkorllorok öne sürülmüş bilİmsel bir tesbittir... Doho son«ı
horeketlerin ilk hedefini de -yine somut oloylordon çıkororok- «işyeri

Konseyteri» olorok formüle etmiştir... ŞimdiIerde «işyeri Konseyleri» bi-

linçti olorok kurulmokto ve devomlllık kozonmoktodlr ortlk...

işte biz bu -somut, Ve hedefleri oçlkco gösteriImiş- iç dinomiznre

doyonorok ortoyo clktlk; Ve bugün yine bu iç dinomİzme güVenerek, onu

konolize edebileceğimize inonorok porti kurmo girişimindo bulunuyoruz.

onun iÇin hiçbir devlet (Tc Devleti, emperyolist devletler, sosyo|ist
deVletIeJ) bize oionllk teklif -dohi- edemez; Veyo bizi kendi progmotik
yöntemlerine olet edemez.

Bizım koyduğumuz bu tez, yo detoylorl blllmsel yöntemlerle tort|-

şllorok -son şeklini oldlğlndo- kobul edİlir Ve desteklenir, Veyo ho|kımlzo
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kc,rsl silohll bir soldlrü tertiplenerek, bu tezle berober Türkİye'nin bütün-
lüğüne de kostedilir...

su nokto iyice onlosllmolldİr ki, sosyolist ülke|er büiünlükten yono-
dlrlor; her türlü böıücülüğe korşıdlrlor, Amo emperyolizm, onlorı «böl-yö-
net» toktiöine mecbur edebilmek için, soğuk sovoş yöntemleri Ve yeroltı
otroksiyonlorl ile olmodlk zorlomoloro, görülmedik hilelere boşVurur, so-
vet emperyo|izm toroflndon pozorllk konusu yopllmok istenen ülkedeki
ilerici oydlnlor, bu dolcıvere|eri onloyıp oroyo girebilecek seviyede bilincli
değillerse, sosyolist ülkelerin yöneticileri. kime, neyi, nos!l onlotocoklor-
dır? Doloyüsiyle, -bu durumdo- dünvo denqesini ve evrensel sosvolizm
hnrekelinin ilerlemesini korumok sortıno boöll olorok, o «dor kofolılor»
ülkesinin bölünmesine rozı olmok zorundo kolırlor...

son tohlilde onloş|lıyor ki, Türkiye'nin emperyolizme boğlı -«cok
portili» görünümlü de olso- tek bir siyosi kodro toroflndon Vönetİlmesl
qörüşünü sovunon ultro-soğ'cılor do, TürkİVe'nin Moskovo'yo boğll bir
kodro İoroflndon yönelİlmesini sovunon ultrd-sol Veyo «Veni TroÇklst»-
ler de, Türkiye'nİn bölünmesi itin çoltşon «clA protisyenleri»dirler.

Demek ki bize ultro-soğ'cılordon gelen «sovvet|ere orodnik boğlıl|k»
ithoml do, ultro-sol'culordon gelen «onti-sowetiklik» suclomosl do oer-
çekte. holkımızo olon boğlılığımızı, güven ve inoncümızı sorsorok, denqe-
mizi koybettirmek isteyen emperyolizmin nıerkezinden yöneltiımektedir...

Türkive'ce buoün, her yurtsever olonco oücü ilo, Türkive Komiinist
Portisi'ne legolite tonınmosı Vönünde col,smol,dlr, Amo bunun|d berober,
dünvcıccı tonlnocok Ve Avrupo Komünist Portileri Donlsmo Toplontl|orl-
no çoğrılocok bir _Ve yolnüz bir- legol komünist portisi. kurUll,ncovo ko-
dor do «soğuk sovoso korsı cqydırlcı sovoş» kodrosuno (İ. Bilen kodro-
suno) korŞl tovür olünmomolıdlr.

Porti'do, bugün korgoşo yorotmoklo görevli bulunon solcu yuvolo_
rlnln esos sorumlulorü dısındoki, -nomuslu bİr geÇmİşİ olon- her m6sum
oydln Ve genç yer olobilecektir...

Boşlodığımız
yurtsever|erin -hİç
nlyoruz.

«legol komünist portisini oluŞturmo» sürecinde, bütün
o|mozso sempotileriyle- yontmlzdo olocoklorıno ino-

11

Protikteki şeklini
lerken. belki doho pek
yürüyecek...

de goyet oçtk olorok görebildiğimiz bu sürecte i|er-
çok İt ürüyecek, omo bu kervon do sonuno kodor
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BURJUVAZiNIN «DEMoKRAsi AKSESUAR|»: TiP PARTisi

Hokim slnlflor -yolntz- TiP Portisine seçlme kotllmo imkanl soğloyo-
rok hem TiP kodomonlorlnln «sosyolist horeketin bölünmemiş oIduğu»
Ve «sosyolist horeketİ temsİl eden yeg6ne portinin TiP olduğu» iddio|o-
rlnl desteklemiş olduIor, hem de bu seçinılerin «hoIk irodesinin tom -de-
mokrotİk- teceIlisi» olocoğlnı ispoto çollşttlor; el hok!..

seçime kotılmonün osgori şortlor|nl Ve formolitelerİni bile kendi ör-
güt gücü ile yerine getirip getirmediği tortlşmo konusu edilebilecek olon
TiP Portisi, Şoibeli otorok kozondIğl bu «seçime kotılmo» pozisyonunun
bile spekülosyonunu yopmokto Ve Türkiye iş9i slnlfl horeketinin gücüne
ipotek koymoyo kolkmoktodlr.

Genel Sekreter Nihot Sorgtn diyor ki: TiP Portİsi kotllmoklo «1'977

Hoziron Seçimleri... İşçi sınlflmtz Ve müttefik emekÇi holk kitleIeriyIe
buriuvozi orosındoki sInİf mücodelesinin bir olonl olmoktodlr.»

Genel Boşkon Behice Boron diyor kİ; «Hem onti-komünizm ticoreti
yopmok, sosyolizmi Ve sosyotist ülkeleri kötülemek, hem de demokro-
siden yono _görünmek buriuvo portilerinin Ve politikocllorln ln 

_ 
işidir. An-

ti-komünizm yopllofok tutorlı demokrot o!unomoz. Türkiye işçi Portisi
seçİme kotllmoklo bu oyunu,do bozmoktodtr.»

«sirkotini söylemek» işte buno derler.
Demek ki nevmiŞ?., TiP Portİsi seçime kotılmoklo, bizdeki buriuvo

portilerinin VeVo Türkive'nin, «tutorlü demokrot olmomo» oyununu (!) boz-
mokto imiş. Y6ni TiP Portisi seçİme kotllmoklo bizim buriuvo portilerine
Veyo tüm olorok Türkiye'ye «tutorlt demokrot» bir hovo qelmiş,

Eh pek tobii ki sekreterinin {Nihot sorgln) «TiP'in Türkiı/e İşci sını-
fl Ve tüm emekti kitleleri temsİI ettİği» yolundoki iddiosl, Vorsovlm olorok
kobul edilirse, Behice Honlm'ln bu yorglsı do sekter kodro doktrininin iç
montlğındo «tutorll» olur.

Amo yorın setimlerden «üçbucuk» oy olorok cıkorlormıs: ve hokim
sınüf!or do bu veriye doyonorok Türkive'de Sosvolizm Akımı'nın oücsüz-
liiöij ve Türk iscısinin sosvolizmi benimsemediği hokk,ndo bilimsel (!)

oÇıklomolor, ispotlor (!) yoportormüş... Bütün bunlor «TiP POrtisi» ierti-
bine gönüIlü önoyok olon kuruculor çetesinin umurundo ml?.. Nosll ol-

so suÇu, ontorl uyoron sorumlu sosyolistlerIe, onloro oy Vermeyen isci
stnlflntn üzerine otocoklordlr; çünkü onlorl oyokto tuton işci sInlft o!md_

dığındon isoi slnlflno korşI bir sorumluluk do duymozlor; yani sırtlqrlndo
«yumurto küfesi» yoktur...

Nominot bİr «iŞti portisi» bile olmovon TiP Dortİsi, CHP Vüz verme-

diği, modcli destek soğl(rmoyı kobul etrnediği icin (ki o zomon do diöer
soğcl poriilerin hücumlorl ile cHP'nİn bölünmesi tehlikesi ortoyo çlko-
coktı.) bugün seçimlere kotilmoyq doğru yürümeye mecburdur. Aksi
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toktirde cHP'nin oylorlnl t|rtıklomok Ve «miğde bulondırmok» görevini
yopmodığI için bozl mihroklor torofındon «suyu kesilir».

Amo seçime girip de «üçbuÇuk» oy olorok ç|ktlğI zomon do, zoten
şimdiden içinde oluşon muholefet grubunun etkisi ile Ve geçıci misyo-
nunu. bitirdiği için, malum «mihrok» lorln suyu kesmesi doloylsiyle orto-
do TiP portİsi dİye pek birşey kolmoz. (*)

Büyük çoğunluğu birer «entriko uzmonl» oIon TiP yöneticilerinin,
bu «akibet»i hissetmemelerİ inık6nsız gibi birşey...

iştP onun içİn TiP portisi «seçimlere kotllmok» yolundo boğloylcl bir
koror olmodl.

Ve işte onun için TiP portisi yÖneticileri, TKP'ye legolite tonlnsün
diye ylrtlnıp duruyorlor...

Tüm Türkiye işti slnlflnl ve emekçi kitleleri tek boşIno temsil ettiğini
iddio ve ildn eden bir porti, bu iddio iIe oçlkco çelişecek bir istekte, yoni
kendi dışındo bir İşçi slnlfü portisinin kurulmosı isteğinde neden bulun-
sun? Zoten şimdiye kodor kendi kendilerine «biz biIimsel sosyolistiz»
diye söylenip duron TiP oportünistlerinin «TKP'ye legolite tonlnsln» de-
mekteki. moksotlorı «TiP, TKP igmini olsln Ve bu suretle biz TiP kuruculo-
rl tetesi olorok, işQi sınıfl horeketinin tüm gelişme olonlorıno Ve bu orodo
enternosyonol doyonışmo olonlno do «ipotek koymok» görevimize doho
üst düzeyde devom edelim» dir.

Yokso TiP gerçekten, Türkiye işci sınlfını ve emekçi kitlelerini temsil
eden yegane porti olso idi, TiP kurucu çetesinin «TKP kurulsun» diyo
ylrtlnmo]orlno gerek koImoyocoktt.

Zoten, gerçek işçi sınlfl portıleri İçİn, böyle bir «isterikçe ylrtlnmo»
yo gerek olmodlğlnl, kendileri de, diğer çetelerle yoptlklorl «koriyer» dö-
ğüşlerinde müteoddit defolor belirtmişlerdi. TiP kuruculor çetesi,30 Aro-
llk 1975 torihli Yürüyüş Derglsi'nde (Soyl: 38, s. 14), «BiIimsel sosyolist

(') Bir-iki hamiyetli(!) zengin tüccaf, ve üç_beş devlet gölevli§ldn taşıdığ4
«üju» ile bu değilmen (parti) dönmez...

onun için TtP oportünistleIi, partiterini, şimdjki ultra-oportüni§t (yani ajanlar
partisi) kara]<terinden bir an önce kurtanp -bazı bol paralı sendikaların yöneumlerini
ele geçirerek- gerçek «§endikalist opoltünist» çizgiye otuItmak için çrrptfup dumuş-
lar -bu cümleden otarak DİsK'in §endikaıarına musallat oımu§lar- ve fahat bıında
da muvaffa.li oıaİnamlşıaİdıİ.

cİiP gibi, «geniş küçük buIjuva tabakalannın tem§ilcisi» anlamında «oportüni§t»
blr parti ojİnas]na iİnken bulunmayan TİP paftisi'nin kurnaz yöneticileri, şimdilerde
yine "<Toplumsal İl€rleme» sloganı ile §ürüklenmekte otduklan «yeraltı tuzağl»nın
farkına vafa.iı- DİsK yöneticiie.ini, bu sefer «TKP haverj§i» ke§ileüek «kafakol»a
ajmayı taşa,rlama*tadırlar.
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olduğunu progromtndo tüzüğünde oçıkço ilon eden bir porti vorken, 141-
142. moddelerin bilimsel sosyolizmi yosoklodlğlnı söylemek, buriuvozinin
konunlorlno ondon doho fozlo sohip çlkmok olmozmı?» diye sororken,
TiP Genel Boşkonl Beh!ce Boran do, 1976 Mort'lndo (Yürüyüş, Soyı: 48,

s. 7), «Önce demokrotik özgürlükler tutunsun, 9üvenceli hole gelsin son-
ro işçi slnlflnün yosol portisı kurulsun demek, en oztndon bir koytor-
mocliıktlr. Bugünkü şortlordo işçi slnıfı portisi oluşturmonün bir provokos-
yon olduğunu söylemek ise, provokosyorllorln en büyüğüdür. işoi sınıfı
portisinin yosol Vorıİğlnln imkönsızllğl konusundo buriuVoziye, Mc ik,
tidorlno fetvo Vermektir.» diyo «lOgot porollyor»du,

Yoni hem «gerçek işçi sınlfl portileri için «TKP kurulsun» diye yırtln-

monln gereği yoktur; böyle portiler için ismin önemi yoktur» diye olid-
melik toslo, hem de -bir yll sonro- «TKP kurul§un» yoygorosınln boyrok-
torllğlnt yop.

Türkiye'de MC Hükümeti zomonlndo legolite kozonmlş Ve bir9ok de-

folor Mc Hükümeti'nin boşı Süleymon Demirel'ın iltitotlorlno mozhor
olmuş olon TıP portisinin tek slklntls|, kendıni sosyolist ülkelere ve Av-
rupo komünist portılerine işçi sınlfl portisi olorok yutturomomoktır. Çün-
kü, Türkıye'nin «demokrosi zevahiri»ni ciünyoyo «gerçek demokrosi» oıo,

rok yutturmo çobolorındo, emperyolist işbtrlikçilerine foyOoıl oıomoyon

bir Tlp portisinin yoşotllmoslno gerek kolmoyocoktlr.
Burodon koioyco onloşılobilir ki, TlP'ın boşlndoki «medrese oli6_

mesİ»nin plont şudur:
Seçım gününe kodor her türlü mercilerden edindikleri istihborot ne,

ticesi oiorok CHP'nin seçimi tek boşlno hükümet kurocok çoğuniukio
kozonocoğl konıslno Vorlrlarso gürültülü bir şeklıde (iJelkl oe o ZOmOn

isponyo'ooki muhoıefet portilerlnın, Komünist Portısine ıegolite tonİn-

mğsl lÇin oidlklorı «seçime boykot» kororlnl hotırlorlor) cHP lehıne seçim-
lerden çekıımek Ve sonro do yopllon hizmet (!) korşllığl olorok l KP'llk
iddüolorınl cHP'ye tescil ettirmek.

Yok eğer CHP'nın tek boşıno iktid0r olomoyocoğI konıslno vorır-

Iorso şimdıki potronlorlnın isteği doğrultusundq seçimıere girerek CHP'-

nin oylorlnl tlrtlklomok Ve bu sefer de TKP'lik iddiolorlnl -yine yoptlklorİ

hizmet (!) korşılığı olorok- kurulocok koolisyon hükümetine tescil ettir-

meye çollşmok...
oportünist korokterli fokot geniş bir sol okım olon CHP'ye korşl ç|-

kon, onu yıprotmoyo çolışon dor bir oportÜnist kodro kendi kendilerine

ne idqıostndq bulunurlorso bulunsunlor, kendilerİne ne od Verirlerse Ver-

sinler hokim sınlflorln doimo tercihidir. Ve oportünist dor bir kodro on-

lor için doİmo foydoll bir 6lettir.
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Demek ki büyük bir oçmoz içine girmiş bulunon Ve doğılmo tehlike-
sİ ile korşI korşlyo gelen TiP oportünistlerinin tek tlkor yolu «TKP'ye oy-
nomok», y6ni doho üst düzeyde bir göreve tolip olmoktlr. Hokim sınıfIo-
rın TKP'yi legole çlkormomok iÇİn TiP'in TKP rolü oynomoslno destek olo-
coklorı goyot doğoldlr.

Zoten Ürüncüler de, içinde deşifre oimuş Ve mimlenmiş bozl odomlorln
tosfiyesi şortıno boğtl olorok, TiP portisine kotllocoklorlnl il6n ediyorlor
(Ürün,. soyl 34). Ne de olso onloro do TGKP'lik iddiosı, uzun vodede rizi-
kolu görünüyor. Aynı iddioyl gütmeye boşloyon TiP'e girerek lego!ite
kozonmok, onlorın do çlkorıno geliyor...

okuyucu bizi boğışİosın. «Toktik doktıın» deyince «entriko»yi, «prog-
rom» deyince «sosyolİzm literotürünün genel doğrulorln]n «suyuno tirit
yopmo»yl onloyon bu ultro-oportünistler güruhuno korşl fikir eIeştirisi
diye birşey mümkün olmuyor. onun için bunlorl deşifre etmek, oncok
yopobilecekleri bütün otroksiyonIorln ihtimollerini slrolomoklo mümkün,

Ne Vor ki Türkiye'deki bu u ltro-oportünizmin likide edilmesi i9in en-
ternosyonol doyonışmo do gerek.
Tüıkiye gibi bir ülkede yersel toktik bir doktrini olmodon legol komünist
portisi yoşoyornoz.

onun iÇin Türkiye'de «suyuno tirit» progromlorlo enternosyono listlik
toslomoyo kolkocok portilere bu sefer ne odlo ortoyo çıkorlorso çıksın-
lor enternosyonol plotformdo en ufok bir «yüz verilmemeli» dir.

Geçici olorok do olso kurulocok progmotik ilişkilerde doimo emper_
yolistlerin Ve onlorln uşoklorln|n doho korll 9lktığl denenmiş bır gerqek-

tir.

Bugünkü -legol porti oluşturmo sÜrecindeki- 6cil görevimiz, «okto-
bt 1917» ihti16li ortomındo yet;şmiş inonçll devrimci kodroyo olternotif
olsun diye, Amerİkon emperyolistleri toroflndon eğitilerek -Ve 1940'Iordo

Şefik Hüsnü toroflndon do «Voftiz» edilerek- Türkiye'de Sosyolizm'in bo-

şlno musollot edilmiş olon Mihri Belli'ler, Behice Boron'lor, Sodun Aren'-
ler, Nihot sorgın'Ior, Niyozi Berkes'ler, Muzoffer Şerif'ler rüfekası ile bun-
lorln yetiştirmelerini, ortlk kesinlikle likide etmektir.

s. M|ZRAK
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1. sözDE sosYALısTLER (1977)

sosyolist geçinenden ç|kor «clA» o|onl,
Beş kuruşluk çlkor'o peşkeş çeker Votonı,
Sen «Morks, Lenin, stolin» diye torih okurken
Koşlo göz oroslndo sotlverir ononl!...

2. sÖzDE sosYALİsTLER (1977)

«Sosyolİstİm» diyeni odom sondlk yıllorco
Kimi «ClA» oionl, kimi dongolok ÇIktl...
Kimi bol polovrocl, kimi cahil cühelo...
Kimi cesur göründü, foreden korkok 9lktt.

3. sözDE sosYALisTLER (1977)

«sosyolistim» diyene çobucok konmo, sofço...
Bir bckorsln herif9i kofodon kontok çlkor.
Kimi (sendiko) deyip işçileri sömürür,
Kimi hlrsız, ispiyon, kimi ovonok çıkor!

GERçEK sosYALisT (1971)

Bir oteş çemberinden geçmeden belli olmoz.
İsterse sosyolizmi boğırsın ovoz ovoz...
«Mohkeme» de, «Hopis» te, «Eylem» ce denenmeli.
«Bu odom seı verir de bir stı vermez» denmeli.

şADi ALKlLlç

OKUYUCUYA DUYURU

DisK'in içinde, «Toplumsol llerleme» slogonlnı kulIonorok icro-i
fooliyette bulunon -Ürüncü- bir «kol» toroflndon yönetilen Politİko Goze-
tesi, Kotkl Dergisi'nin ve yoyınlorının porol| İlonlnl dohi bosmomok üzere
«Koror» olmlştlr.

Sohibi: A. E. Güron: Yozı İşleri Sorumlusuı Mehmet Yovuz, Aylık Siyosi
Dergİ - Her oyln ilk hoftosındq çtkor - İıan kobuı etmez - Yoz|şmq odresi;
Divonyo|u Hocl Tohsin Bey sokok No:5 sultonohmet/isTANBul
Gönderilen yozllor yoylnlonsh veyo yoynlonmostn geri verİlmez - Yıllık
Abone 50. - Altl Ayhk 30. - TL.
Dizgi ve Bo8kı: ÜçLER MATBAAS|, isrnzuguı-
Genel Doğtlm: Yoz!şmo odresi
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