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ES MAlAY ' A 
' 

Sosyalizm bayrag!nl 

halk ~ocuklar1, yine 

Anadolu'da binbir gi.i~liikle dalgalandtran 

bir Anadolu kentinde kucakla§acaklar 

T URKiYE i§~i Par
tisi'nin 2. Biiyiik Kongre 
si, 20 Kaum 1966 pazar 
giinii Malatya'da yap1Ja
cakt1r . 

Biiyiik Atatiirk'iin 47 
yll once ba,Iatt•g• ulusal 
kurtnlu~ hareketinin biri 
cik tern s ilcisi vc inan~h 

yiiriitiiciisii olan T.i.P., 
Malatya'daki tarihi kong 
rede geni~ balk y1gmla 
nyla daha gii~lii baglar 
kuracak ve kurtulu~ 1~1g1 
m dalga - dal6a biitiin 
Tiirkiyc'yc yayacaktlr. 

Yoksul Anadolu'nun 
en uzak ko~elerinde, sos 
yalizm bayragxn1 binbir 
gii~lii gc ka tlanarak kah
ramanca dalgalanduan na 

muslu balk ~ocuklan, illc 
defa Malatya'da biraraya 
gelerek ku~akla~acaklar 
ve TJ.P.'in biiyiik giicii 
nii, dunyaya ilan edecek 
lerdir. 

T.i.P.'in Malatya'da
ki 2. Biiyiik Kongresi, 
Tiirkiye'niu siyasal tari
hinde yeni bir &fama, 
yeni bir doniim noktau 
olacaktu. Halkm damar 
lannda var olan sosya
lizm, bu kongrede bilint; 
alamna pkacak, emek~i 

y•gmlann biiyiik ozlcm
leri bilim l§lgiDda deger 
]endirilecek ve memleke 
tin i~inds bulundugu ~ok 
yonlii kriz, biit:in a~1kh 
g1 ile gozler oniine seri 
locektir. 

Bu kongre ayn1 za
n1anda, burjuva bunahm1 
i~inde kii~iik kompleksle 
rini tatmin etmeye ~all-

yozla~ttrmaya ~all§&U bur 
juva revizyonistlerinin ip 
ligini pazara ~1karacakt~r. 

fRO birtak1m okumu~lann 
masabafiUdaki nazari sos 
yalizm tart1~malanna en 
aulamh, en susturucu ce 
vap olacak; so11yalizmi 

T.i.P. Biiyiik Kongre 
si'ne Trabzon'dan delege 
oJarak Attila A§nt, Um
ran Baran, Ekrem Sura 
A~an ve Mehmet Kaya 
kattlacaklardtr. 

PARTiM 

SUKRAN 
KURDAKUL 

p artim, gii~ bayrag1m, dalga dalga Tiirkiye'de 
DiiJiinceler gibi derin, umutlar gibi sonsuz. 
Bir tezgah sesiydi once, tarlada tohum ve ba~akt1, 

Bir bilekti insan onuru gibi vazge ~ilmez 
Tezgah varsa, toprak varsa, insan varsa Tiirkiye'de 
Partim kurulacakt1 .•• 

p artim, aydmm, koyliiniin, iHinin orgiitii. 
Partim gi.it;: bayrag1m dalga dalga 
Umudun, bilincin, karde~ligin orgiitii. 

Biz var1z ya,amda, emegin kutsal giicii var, 
Biitiin degerlerin sahibi yiice insan. 
Dii~iincen hayata ge~ince bir 
Bir bilincini silah gibi kulland1gm zaman 
Suyu kesilmi' degirmenler gibi kalacak onlar. 

p artim, aydmm, koyliiniin, iJ~ini. n orgiitii, 
Partim gii~ bayrag1m dalga dalga 
Umudun, bilincin, karde~ligin orgiitii • 
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KURTULU~ YOLU : 

s 
MEHMET ALi AYBAR 

(LI.P. GE 1~EL BA$KANI) 

M iLLETc;:E ve ki~iler olarak kurtulmam•z, Turkl 
ye'nin sosyalist olmasma baglld1r. Oretimdeki 

bu ilkellik V{; anar~i. sosyal hayat1m1zdaki bu kar 
ga~a. ancak emek~i hall< kutlelerinin il<tidara ge~lp, 
bu ~urumu~ kapka~ duzenini degiftirmesiyle son bu 
lacakt1r. Yurdumuzda yabanc1 devletlerin nufOz sag 
lamalar.na, Turkiye'yi somurmelerine ancak o za· 
man son verilecektir. Milli servetin heder olmas.na 
yagma edilmesine ancak o zaman set ~ekilecektir. 
Turkiye'mizi nukleer savaJ tehlikesiyle karf• kar~•· 
ya barakan bugunku bag•mll durumdan tam olarak 
ancak o zaman kurtulunacakt1r. Ve ancak sosyali:zm 
ledir id, Turkiye ilerl bir toplum haline gelecek, e
mek~i halk1m1z hurriyete, dopdolu ve insanca Y~l•· 
rna ~artlanna l<avu,acakt•r. 

SosyaUzmi ldmler 
ve na~nl kurar? 

Sosyalizm, halktn e
konom.ik sistemi, balkm 
diinya gorii§ii oldugun
dan, sosyal\zmi emek~i 
halk kiitlele ri kurar. Diin 
yada balksrz kurulmu§ 
bir tek sosyalist iilke 
ornegi gosterilemez. Sos 
yalizm, a~ag,dan ynkan 
kurnlao bir rejimdir. Fa 
kat «halk>> d cyimi, geni§ 
bir kavramdtr. Emegi ile 
Y<l~ayan biitiio smtf ve 
ziimreleri kapsamaktadtr. 
Bundan dolayt sos-yali7.
mi kurma i§i nde emek~i 
untf ve ziimreler araun 

da ha ogilerinin daha et
kin, d11ha y et er.. ekli , da
ha g ii ~Yl ii, d aha b ecerik1i 
oldugu; emek c;i ~amflar
dan hangisinin davayt 
ba§artya ula§ttrma yete
negine sahip bulundugu 
ve hangisioin bu konu

da bir ideolojisi oldugu 
sorusuyla ka rpla~tltr. 
Sosyalizm, bu soruya bi 
limsel ara~ttrmala ra da
yanarak <d~c;i sunft» §Ck 

Iinde cevap verir. Bu 
nokta, zaten h erkesin 
bildi g i ve kabul ett5gi 
bir ger~ektir. 

ve somiirgecilige karp 
ayaklanan, milli kurtu
lu§ miicadelesine giri,eo 
baiklann, somiirge veya 
bagtmh iilke durumun
dan kurtulmast, bazt c;ev 
relerde aydmlann, genel 
Jikle ()rta untflann dev 
rimciligi meselesinin ele 
ahnmauna yol a~mt§tlr. 
Baz1 ayd10lar, milli kur 
tulu§ sava§lan strastnda 
olsun, zafcrden sonra 
yurdu kalk1ndtrma i§le
rinde olsun, orta stmfla 
rtn, ozellikle ayd10lann 
devrime onciiHik ettigi 
sonucuna varmt~lar ve 
sesyalizmin tep edeo in
me kurulabilecegini, ge
ri kalmt§ iilkelerde hatta 

ancak bu yoldan kurula 
cagmt ileri siirmii§lerdir. 
Bu gibilerin goziinde e

mek~i balk, sadece yone 
tilccek, kullaDilacak bir 
kiitledir; ve son tahlille 
sosyalizm sadece bir e
konomi tekniginden iba 
r~; ttir. 

Meselcyi bu a~tdan 
ele alanlar bizde de ek
sik degildir. Bunlar, hal 
kt uyandtrmantn zot ola 
cagt gerek~esiyle, sosya
lizmi kestirmeden kur
ma iimidi is:indedirler. 
Bu gorii~ler, ciddi bir • 
le~tiriye dayana m az. 

taraftnda devrimci hare 
ketlere kattlmt~lardtr; yo 
neticilik te etmi§lerdir. 
Fakat bunlar ya bir balk 
bareltetinin i~indt' bulun 
mu~lardu, sosyalist bir 
te§kiiattn i~inde gorev al 
mt§lardu; bu takdirde 
yoneticiler arannda olsa 
lar da, hareket bir kii~iik 
burjuva hareketi degil, 
bir balk hareketidir. Ya 
da bunlar, bir hiikiimet 
darbesiyle iktidara gel
mi§, veya halk1 yoneti
mio dtpnda buakarak, 
harelfeti tekellerine al
mt§lardtr. Bu iki yoldan 
yalntz biriucisi soiyaliz 
me giden bir yol olmnt 
tur. ikincisi he, etiketi 
nc olursa olsun, memlc
keti yeniden emperyaliz
min niifiizu alttna girme 
tc:hlikesi kar§tsmda btra 
kan, hatta bazt hallerd11 
fiilen sokan bir yol ol
mu~tur. Tiirkiye bu ikin 
ci yo!un hazin bir orne 

gidir. 
Bu, kolayca anlaphr 

bir noktadu. Kii~iik bu 
juva aydtnlart, mensup 
olduklan stDlf baktmtn 
dan bireyci ve genellikle 
kapitalizme ve onun ide 
olojisiue doniiktiirler. An 
cak halkm aguhgmt koy 
dugu bir politik hareket 
i~ind., bulunduklart hal
lerde olumlu hareket e· 
ederler. Yalnn: kaldtklart 
zaman halka kaqt olma 
salu da, halka tepcden 
vc dttardan bakmo ah~
l<anltgt i~indedirler. 

Sosyalizmi 
balk kurar 

l§.yi stmftnln demok 
ratik onciiliigii etrafmda 
biitiin cmek~i untf ve 
ziimreler kurar sosyaliz 

mi. Sosyalist aydtnlar da 

bu hareketin i~inde yer 
ahrlar, yer aldtklan, balk 
Ia kayna§ttklart, halkm 

yiizytlhk tecriihelerinden 
yararlamlmastnt ba§ardtk 
lart ol~iide sosyalizmin 
kurulu§unda yararh olur 

ztim arayan bir kurulu§

tur. 
Tiirkiye'de halktn ge 

ri oldnguau ve sosyaliz
me yatktn olmadtgmt 
soy leyenler' dalalet i~in 
dedirler. t~ ve dt§ §artlar 
Tiirkiye'de balk kiitlele 
rinin sosyalizmi kurma
stna hem de kua :z;aman 
da kurmasn .. a, son dere-
ce elveri§lidir. Ger~ekten 
dtinyada sosyalizm gittik 
~e agtr basmaya batlarutf 
ttr. Emperyalizm - sos 
yalizm ~elitkisi, ikinci 
Diinya Sava~tndan sonra 
boyuna emperyalizm a
leyhine geli~mi§tir. Bun 
dan ba§ka sosyalizm fik 
ri kiitlelere niifiiz etmi~ 
ve soayalizmin kapitaliz 
me iistiinliigii IOmUt or
neklllrle a~tk olarak bel
li olmuftur. Nihayet ka 
pitalist iiH elerde halktn 
~ogunlugunu demokratik 
bir platformda toplamak 
imklint, gerc;ek §ekilde 
belirmi,tir. 

Tiirkiye i~«;i Partili' 
ler, hergiin h alkla daha 
ger~ek, daha saglam ili§ 
kiler kuruyorlar. Halk 
sosyalizme, ne tcpeden 
inme devrimlerle, ne de 

aydtnlar arastndaki naza 
ri tartt~ma larla kazan1hr. 
Halkt sosyalizme kazan
mantn tek yolu, her za
m.an, her vesileyle hal
ktn hizmetinde olmakttr; 
halktn dertlerine halkla 
beraber «;are aramakttr. 
Halkt ezen §artlann kar 
puna tsrarla ve devamlt 
olarak ~tktlntz mt, hal
ktn zaten damarlannda 
olan sosyalizm, bilinc; se 
viyesine ula~tr, bir balk 
egilimi haline gelir. Tiir 
kiye i~~i Partisi bu yol
dadtr. 

EMEK<;I 
KARDE~iM 

y -M.A. 

ol a~•n 
c;:ekllin bir yana 
0 geliyor 
0 

AYBAR'a-

Yuzydlar boyunca ezilen 
Yuzylllar boyunca somu· 

rulen 

0 A yd1nlann 
oncii l iigii 

i k inc i Diinya Savapn 
dan son ra c m perya\izme 

~iiph.esiz bir kutm 
aydtnlar, diin ya mn her 

lar. Tiirkiye i§~Yi Partisi 
meseleyi boyle koyan ve 
meselelere bu yoldan -~o 

Kart• konulmaz gucu ile 
Emek~i Karde~im. 

Sabri SORAN 


