
ve cHp ile ordu

mak artık Tiirk halkmın bir tı.
biatı halindedir, Tİp bu karak.
teri görmezlikten setiıı başka
yollar arayamaz. T7P, bu para.
lelde kalacaktrr.

Aybaı'ın «Tiirkiye'ye uygun
sosyalian» filıri, bu tutumun ta.
bii sonucudur. Bilimsel sosyaüz.
ıııin fiirkiye'nin şartlarına uyeu.
Iandrğrhda oy getirmeyip ov sö-
tiiren, oy ka4rrtan taraflan şüp.
hesiz, bu mantrk içinde yontula.
cak, en azrndan şu üstiinde be.
lirtilrreyecekti.

Tİp içinde bu görüş, son dev.
reyo kadar ,yiitsek idarecileı
sınlfı arasrnda tartışma konusu
teşkil etmemiştir. Kendi söyle.
dikleriyle, kendi yazüklarıyla
sarhoş olaiı, bütün ayün taba.
kalar arasında pek ufak azınlık
teşkil eden bir kanşık tevreyi
Tiiıkiye sanan bu idareciler lg65
seçimleriııe «Gelecek seçimlerde
başa giireşecekleri» türkiisüyle
girmişlerdir. fiirküyü çoğu, feci
bir hay6l sukutuyla çıktrklan
son mahalli seçimlere, krsıni
Senato seçimlerine kadar devam .
da ettirmişlerdir. Ama şiındi,
avahlar suya ermistir ve TİP
kadrosundan miltetvekili veya
senatör §eçilnek ihtimalinin bu.
lunmadığı kesinlikle be]Ii ol.
mustrır.

o

TiPoteki hastaiıüfu*,

en fozlo
CHP re

fiirkİye'de CHP
ve Ordunun genç
tabalıalannı da içi-
ne'alan asker _ si-
vil aydınlar 1930'
dan bu yana tutu-
culuktan kuıtanl-
mrş, yeni bir iilke_
nin, yeni bir toplıı-
mun peşindediıler.
Zaten Anayasa, böy
le bir diizenin te-
mel felsefesi otarak
5a21.|ınmıştır. liİr-
kiyo gibi bir ülke-
ntı..sosyı| v.a cko-
ixş**ını*ı tzr.-
rine eğilindiğinde,
sryasal sözlütıtebi
ınlamryla solılı ol-
m&ma,ya imkin yok ıtur. llma bu soi. l
markşist şözlükte- tki şol değitdir. l

Kriptonun anladr-
ğı minEsryla sosyı-
üzm hiç değildir.
Eski düzenin ya-
vaş y&vaş yaratıp

sonradan konsolide bile ettiği §ö-
miirü imkinlarrnın ortadan kal-
dırılması, vatandaşın eşitlik im-
kinlarını kısitlayan bütün hak-
sızlıklann, toprak haksızlıklan
lıaşta, düzeltilınesi, fert yaıarma
çalışan devlet yerine toplum ya-
ranna döniik bir devletin kurul-
ması derııokratik, anti - markşist
solun başlıca hedefteridir.

Hedefler bunla1 olunca, dire.
nen bir takım tutırcu iıiiessese.
lere ve bir talım alnırlara karşı
bulunmak eşyanın tabiatı icabı.
ür. Sömürü düzeni, ağaük mii.
essesesi, devlet eüyle fert zğıı.gin etme yolu, ekonomik €ııı.
peıTalim, teokratik sistemi ge.
tirme çıbaları ortak düşmanlar _

arasrndaür.
Aşın solun gerçekçi takrmı, -taktik ve strateji olara& hep, ı)

ödemleri bu olanlan bir oep -
hede toplapp onların üzeriııe i)
basarak marksist fttidarı ger. .

çekleştirme yolunu tavsiye et. '
mişIerdir. «Biz iki eşeğih çektiği '

bir aralıanın içinde marksist )

devleti kuracağız» sözü bonla.
rınıiın Baska bir devimleri, ıİlri
aşamadı sosyalizın»dir. «§osya.
list Tiiıkiye» şloEanını bu h.kım
reddetmektedir. Slogan «Tam
bağrmsrz ve gerçelden demotaa.
tik Tiirkiye» dir. «Tam bağrm"
srzlık» fiİrkiye'nin Batı lte iliş
kilerini kesmesidiı. "Gerç€B-demokrasi» ise, buEiin Batı Av
nıpa ıilkelerinıien çoğunun dlı

lnlzi

§TA§.i'

ş üRriyp'ae or
l hnrn solu ha.! reketinin çok

ötesihdeki ve dok.
triner balumdan
onunla hlç ilgi§ ol.
ıııayan aşırı sol cep.
iıede uzun şiiıedir
devam eden buhran
şimü TİP'in içine
sıçraııuş bulunu.
yor.

Buhran, aslında
1960 deırrimini taki-
ben. iiılkede sosyal
ve ekonomik konu.-ılaııı ;toııiışulması.

nan ambargonun
kalkmasıyla başlan
mışhı. TİP'in ku.
rulınası bile bu bııh
ıanın devrelerl araı
§ındadır. Hatrrlana.
oağı gibi TİP be;zı
serıdikacrlar tafa.
fından, sıradan biı
siyasi teşekküI ola.
rak kurulmuş. an.
cak daha sonra, bir
kabuk değiştirme suretiyle ftl.
Ali Aybar ve «aydın arkadaşları
nı»'biinyg.in almış, ödeti yeni.
den doğnıuştuı. Bukabuk değiştir
ıııe operasyonu o tarihte d0, aşr-
ı1 solun bhzı gruplarr'tarafindın,
taktik itibariyle beğenilmemiş r,e
«Esas Divi»ya zararl söfül.
müştü.

"Bt!RJUVA DEVLETi,

Bu çevre içih «Esas Df,,vi».
Tiirkiye yi marksist temel iize.
ıihe oturtulmuş bir devlet he.
line getirmektir. DivA yeni de-
ğildir. Divicıları bellidir. De.
vAcıIar ilk esaslı hayOl kırılrtrğı.
na Milli Mücadelenin sonunda
uğramışlırfur. Mustafa Kemal'i,
arzuladrıZlan biçimde bir dev.
let t,luİ-4 a itebileceklerini sa-
nırtarkJff-ie onu kullanmrş ol.
manrn memnunluğıı içinde bu.
lunurl"arken kullandanın kendile.
ri olduğunu anlamrslar, yeni Tiir.
kiye'nin bir <<burjııva devleti»
şeklinde kuıulduğunu görmiiş.
lerdir. 1960'dan itibaren aşırı
solun «İkinei Ulusal Kurtuluş
Sava§ııı sloganryla orta_va Qrkma.
sı sebepsiz değildir. Atatürkçü.
lük kisvesine rıe kadar biirüniir.
lerse bürünsünler, aşırı sol meh.
supları için «linetlenmiş adam»
ın Atatürk oltluğu, onun «divi.
ya ihanet» inin asla affedilmedi
ği tıilinmektedir.

«TİP ldorecileri 965 seçimlerine «gelecek seçim
de boşo güreşecekleri» türküsüyle girmişlerdir.

Şimdi oyoklor suyo ermlş ve TİP'ten milletvekilıi
veyo Senotör seçllmek ihtimoliııin bulunmodığı
belli olmuştur... Aşırı solun gerçekçi tokımı ise,
orqbosını çektirmek üzere CHP'ye ve qsker -
sivil genç oydınloro ç{ı9elini otmıştır. SoSyo-
lizm kelimesinin ilk oşo\ıodo kullonılmosıno
korşı çıkonlorın şimdi t3ybor'ı, sosyollzml

&$u.
konudo uğrodıklon perlşoÜlıktqndır. Aşırı so-
lun bozgununu, ono kopıloi
ko*ulon fti kuwet gerçek{,

osker - sivil genç oydınlor...»
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