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KAIInAMANMARAŞ,TAKİ FAŞİST tÇ sAvAş PRovAsI_
NııtenprNnaN ıg tLDİ, sIKIyöNETiM İLAN EDiı^,Esi üzE_
RİNE 26 ARALİK ıszg GüI§ü oLAĞANüsrü ToPLANAN BAş,
ı<aNıır KURuLU üİ,KEDEKİ soN DUnUMU DEGERENDİ_
REN BİR BİLDiRl YAYINLADI.

YüRüYüş DEnGİSİNİN 2 oCAK ıgzs rARİHıi 195. SAYI-
SINDA GENEL SEKRETEF, NİHAT SARGış, .ynNi GöREVLE_
RİN EşİĞiNDE" BAşLIKLI BiR YAa YAZDI.

7 ocAK ı979 TAniHİNDE ANKAnA,DA 8. İLTEMsiLcıLERİ
TOPLANTrSI YAPILDI. BU TOPLANTIDA YAPTIĞI AÇIŞ KO_
NuşMASINDA GENEL BAşKAN BEHicE BopAry üLKENİN
İçİNpn BULUNDUĞU suNALrfoIr DEĞERLENDİaDi vE PAnTİ-
MizE DüşEN GöREVLER üZERİNDE DUnDU.

ı3_ ı4 ocAlt ıszs GüNLERİ TOPLANAN MERKEZ YöNE,
TlM KURULU soN PoLiTiK GELİşİ\,IEffiRİ DEĞEnLENDİRDİ
vE BİR, rİr,ntnİ YAYINLADI.

MEBKEZ HABERALMA, PROPAGANDA VE BASIN BÜRO-
SU, MERKEZ YÖNETiM KURULU VE BAŞKANLIK KIJRULU
BiLDmİLERİ il,E GENEL BAşKAN BEHİCE BoRAN,IN KoNUş_
MASINİN BiR ÖZETİNİ VE GENEL SEKaETEE NnİAT SAR_
GİN,IN YAZISINI BU YAYINDA ToPLUCA SUNIIYoR.
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8AŞKANLIK KURULU BİLDİRİSİ,
(26 ARALIK ı978)

DEMOKRATİK HAK VE
öZGüRLüKLERiMİZE SAHİP ÇIKALIM

Faşistlerin, karanlrk güçlerin lsrarla istedikleri sonunda gerçekleşmiş,
aralarında İ_"tanbul, Ankara gibi en büyük merkezlerin de bulu;duğu 13 iıi
mizde srklyöneıim ilan edilmiş bulunuyor.

S*ıyönetimin anayasal bir diizen oidrığu iıeli süriilmektedir. Anavasa
hütiimlerine göre kimi koşullarda öngörülmüş oimasr bakrmrndao ..ruvu-
sal _olmakla tirlikte srkıyönetim, öncelikle ana_vasal demokratik hak ve "öz-

gürlükleri kısrtladığr gibi, bu hak ve özgürlüİıleri fiilen ortadan kaldıranbir yönetim biçimine de büriiıebilir; büı-iinebildiği yakın tarihimizde gö-
riılmüştiir.

lgumı-ın sonuçta bu noktal-a gelmesinde hükümetin büyük payı ve so_
rumluluğu bulunmaktadrr. Yasalar ı,e kurallar uyarınca oluşmui hükümet
tam iktidar olamamrş ve olabildiği kadarından da sürekli ödünler ı,e kayıp-
lar vermiştir. Euna karşılık, },asal olmayan, bundan dolayı da açıkça biçim-
lenmeyen, ama olaylarrn akışı içinde varhğr ve etkinliğİ artara-k hissedilen
bir ikinci iktidar odaklaşması gözlenmiştir.

MC döneminden teri ve bu son )alda hElanarak, ülkede iktidarın iki
başlr_İale gelmesi, ikileşmesi olgusu yaşanmaktadır. MHP ve ülkücü genç-
lik gibi yandaşları faşist terörizmin içinde olmakla birlikte, terörizmin çi-pı, giicü, örgütlenişi MHP'yi ve benzeri herhangi bir örgütü aşan bo}.ut.
lardadır.

__ MC döneminde devıet örgütünün bütün kol1arr ve kademelerinin büyük
ölçüde faşist, gerici unsurlarla doldıırulmuş oimas.ı sonucu, yerel yetİili-
Ier, alt kademe yöneticiteri, memurlar, polisler arasında teİöİistlerin yan-
daşlarının bulunmuş olması, terörizmin bastrrrlamayrşmrn izahı olarak gii-
Iülemez, gösterileınez. Bu olgu telörizmin işini kolaylaşümrş, ama yalnrz
başrna terörizmi belirleyernemiştir. Kimi yönetici ve memurlann terörist_
lere yandaş olmasr ve işini ihmal etmesi, triendi]erinin bu oluşumu destek-
lemesiyle birlikte, aynl zamanda bir otorite merkezinden, tir iktidar oda-
ğıdan böyle direktif aldlkları içindir. Bir y da olup bitenler tek bir Iner
k_ezden planlanan ve uygulanmaya konulan biçiınde cereyan etmiştir. son
derecede hesaplı biçimde, adım adrm, basamak basamak, alrştlra ahştıra
genişletİtip şiddetlendirilerek teröIizm geliştirilmiştir,

Türkiye'de .kısmi Endonezyalar" yaratma yöntemi uyg!ılanmaktadrr. En-
donezya'da bir çrrpıda yarım milyon dolayında insan katliama uğramrştr;
tiim ilerici, demokrat, sol unsurlann kişi ve kuruluş olarak imhasına gidil-
mişti. Şimdi Türkiye'de içte henüz bilinçsiz olan kamuoyunda ve dış diinya
kamuoyunda şok yaratmamak veya şoku sınrrlı tutmak için teiörizm §ü-
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rekli tıtrnandınımakta ve aralarla kısmi katliamlar genişletilere& u,gulao;

ffiil;.;;1umauti, tıu"ı"ra"ti titn demokratik, ilelici, sol gelişmele_

;İ1;;.k;'"İ;den gelse köküntl tazımat istemektediıler, Bugün ilk

amaca ulaşrlmrş, sıkryönetim ilan olunmuştur,
Simdibuikiliiktıdalodağrdurumunda,sıklyönetimiı,hangisininfiİi

,.O."1İH*'r""İ"İJ*İİa]-vil,ii'-"l""ği soru'u vard:r, önemli,sorun budur,

İ"u.n.ji.n ;*-*]-;*o-, til,ytio ölç-üde t,elirleyecek o]an da budur, Faşist-

;;;';ü;'kr;İİt eiiçıerıo şirnaİye maar ısraria sıkıyöneüm istemiş o1-

malarınlnnedenidebusoİununyanıtrnıkendileı.iiçinmüspetolarakver-
;;İ;;;;;Jr. Sıkıyönetimle, y"," a,ş, terörden yasal',:iö.r^İ:!1"İ:_l:
;;;;-İ;.iıcşİeyi ummaktadırlar, Bu durumda, srklyönetim saye§rn-

;;;;';;Ş-ikrİ;;nn terörizmin g1,1i oauğ",Ou.t"l,]eşmesi ,tehlikesi 
ciddidir,

Hükümet blı noktada da son-derece 
-dr.ıyarlı ve dikkatli. o]mak zorurrdai

dır. Unutulmamalı ki, sıkıyönet'im to-,to"iu" resme! hiiİümete bağlıdır,

t" ;İ;;;&a.o i,tll,il-"' sorumlu olacaktrr; hiç bir gefekçe ve ne,

.lei1 srklYönetim süresmce yup,ıu"utiu"" sorumluluğundan hükümeti kur_

IJİI.İJ.'İİ, 
'lİUn*"İi, 

",İ,*İ,i"g"u 
da CHP ve C3neı Başkanı Ecevit

İlrİ*"İİai,]ljİl,bzgürlükçü demJkrasi,, ohukuk deı;leti" ohalkta! yana

İrl]İjİlİ'İ:nİİ|';ır;;i,, ,i,unç" [ıi,"illaiı, ve savunma|arında asgari cid-

]lr}-,".İr,""rtİvOnetimin, tjrörizmin legalleştirilmesi jçin değil, ya]nz ve

;j#" T".#;i ;i*J".'Y]a,.-"t 
_Ş, 

bj;,,:ffi -l"l-"l]il":'j'.;:tffİ"
amacrvla kullanllmaslna azalnı
iliiffii;";;;,;iltu uuşu._uı.ttr. İk-tidarın demokrasi 

. 
doğrultusunda

;#İ";ffiİ;;" t".t"İ"p a",ot,utik düzen içinde tekleşmesi ancak bunun

i"ş".]il"rlvı. olanaklıdır ve bunu başaracak güçler Türkiye,de mevcuttur,

Hükümet bu yolda çaıştıgı ve uğraş T erdjği, demokrasj vejalktan yana

o]manrn çetin sınavını başarabildlgİ Oİçlla" tİm yurtsever, demokrat, ilerici,

,oİ giiçl"İi" desteğini arkasında görecektir,
""' 

İrİrİ" 
'U.lirr*-"k 

gerekir kİ İlittimetin bugüne kadarki tutum ve dav-

ranlsl demokrasiden, verdiği .;.i;;;"", kitleleıde yarattlğl umrıttan sürek_

İİ'İİtı"- *r*" *!*lt,",nİu ,İrn"|'"İ, Ve faşbt güçler, işl.erin bu yönde

İir.j,i!",irj"i,, g"Jrı, ," cırp rıtitiımeti"ın g6rüniimü kurtarma işıemini

İ".r* *İİ".|rlraen ve iyice vİpranıo silinmesinden yana olacaklardrr,
""'i"ıilt" tivtittür, ağırhır, ioiitiı<, ieıaiıçaı,. mesteki.titteset. tüm demok

."rlt tl.gilİlJİl" 
'i-j6 

,İ,,t"n" ve emekçi halkımu; tüm ..yurtseverler, 
de-

mokratlar.jlerici)er,sol,".o,yuıi,,güçler,durumudoğrudeğerlendirip
;;;;;;;;;İ;;" l<aplmaksızın ,e tıei tiirlt,l maceracılrğr reddederek, de,

;;k;;;İ;;k ve özgürlüklere sahip çıkmak, bu hak ve özgürlilkleri kitle
sel sücte kullanmak durumundadır. iu güç kullanılacak ve sonunda başa,

İİ, İJrİ,.t.'"İlİŞ;yanık bekçileri işçilerin, emekçilerin olacaktrr,

-İ"
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GENEL SEKRETER NİHAT SARGINTN
YÜRÜYÜŞ DERGİSiNDEKi yazısı, -

(2 oc^K 1n9)

, YENİ GönEwEnİN EşİĞİNDE

Sonuıda istedikleri oldu, sıkıyönetim ilan edildi. Aralannda İstanbul,,\dı Aıkara, Adana gibn başlıca büyük illerimiz ve önemli merkezlerimizle bir-
ıikte 13 ilde tirden. Daha da fazlasrnl istiyorlardr, dile de getirdilel, ama
her:şeyin sırası Yar. Ecevit hükiimetinin slkıyönetimi isteyerek benimseme-
diği iizerine çeşitli kaııtlar §rralanabilir, ama sonunda istenmeyen gelip çat-
mıştır.

, Gerçekte, işbaşında olduğu bir ytldanberi Ecevit ve hükümeti devamlı
gerileme, üstesinden geıip yörılendiremediği olayların akışı iÇinde devamlr
sürüklenıne duri.rmunda olmuştur. Önlenmek bir yana daha da tırmandrn-
üan cinayetlerden IMF gibi emperyalist kuruluşlann isteklerine bolı:n eğ-
meye, Amerika ile ilişkilerden Krbns konusuıdaki tutuma, Konya'da üs
vermekten motor v€ aktarma aygıtlarr hakkındaki daha önceki görüşlerini
bir yana brrakmaya, mevcut yasaları yeterli bulurken özgürlükleri daha da
kı§rcı değişiklik önerilerine, nihayet sıkıyönetim ilanrna kadar, bu gerileme
Ve süriiilenme, ekonomik ve politik hemen her alanda izlenmiş, bugiiıkü
noktaya kadar geıinmiştir. Belirtilen son konırarda CHP grubunun diren-
ci ile karşılaşrlmış olması da tu gidişi frenleyememiştir. Iler gerlleme ve
şürüklenmede, buna «özgürlükçü demokrasi, adına bir neden veya neden-
ıer bulunup, bı]ıunla açlklanmasına özen gösterilmiş; üslerin açıllp yeniden
üs verilmesiniıi bölgedeki hassas dengenin korunDasr gerekçesine, önce.
deiı ıeddedilniş veya Ieddettirilrniş k§rtlayıcı yasa }asanlannın ise «özgür-
lükçü demokrasi,nin korunmasl gereğine dayandınİması ihmal edilmemiş-

r/ tjr_; son _srklyönelim karannda bile. Ancak, giydirilmeye çalışılan kılrfların
yahrzca birer kıltftan ibaret oldufu gerçeği, bu gerekçelerle ortadan kaık-
mamış, giderek dah1 9€n§ kitlelerce ce farkrna varrhr, tavranrhr olmuş-
tur; «umut» olarak belleyip benimseyenJere vaüncaya dek. Bunun ise, aynı
ivedilikle çıkış yolunuı da bulunamaması; aslmda ortaya çıkan her soru-
nrın, sorun olarak bilincine varıldığında çözümünü de t"irlikte getirdiği bi-
limsel gerçeğinin aynı açıkhkla kavranrp benimsenememesi halinde, kısa
iiön€mdeki etkileri kuşkusuz olumlu olmayacaktır. Bu durumda, kitleleri itit-
dikleri çözümsiizliik ortamından gerçek çrkış yoIunu giisterip aydınlatarak
çrkarma görevi daha ivedi olarak kendini dayatmaktadır.

«Gelinen bu noktada oıasılıklar nelerdir? Yakrn getecckte toplumu, işçi
ve emekçi yrğrnlan; }ırtsever, demokrat, iJerici ve sosyalistler olarak toP
lumun tiim demokratik güçlerini bekleyen nedif?» sorusuna, bu belirtilen-
İerin ışrğında bir yanıt aralnnca karşrmrza çıkan olasıhklann en yakrnına
ğeçmeden önce, bugüne kadaıki gerileme üe sürüklenme gidişini teİsine çe-



virebilecek olanakların heniiz tükcnmiş olmadığınr öncelikle belirtnek gş
rekir. Ya]nız, bu olanağr, bir olanak olarak değerlendirebilmek için, bura-
ya kadar gelişin nedenleri iizerinde, daha önce çokça söylenmiş olsa da,
yinelemek pahasına yeniden kısaca durmakta yarar var,

Kimsenin öznel niyetinden kuşku duymaya gerek yok. Ancak toplumsal
otaylar öznel niyetlere değil, kendi nesnel yasalanna bağlı olarak gelişir, dü-

ği.imlenir, düğümler çözülür. Herşeyden önce kabul edilmesi gereken, özgürlük-
çii demokıasi adıyla adlandınlan isteğin, daha doğru deyimle demokratikleş-
me mücadelesinin, toplumun istisnasE tüm bireylerinin değil, en büyİit kesi.
mini oıuştursa da, nihayet bir kesiminin, işçi sınrfı ve emekçi kitlelerin çr-
karlanyla u!,uştuğu, bu çıkarlara dayah bir mücadele otduğudur; toplumun
birbirine kalşıt srnlf vc katmanlarr arasmdaki mücadelenin biı parçası o]-

duğudur. Kabul edilmesi ve bilincine varılması gerekli ilk olgu budur. Ta-
raflar, buna bağlı olalak yerlerini aimış, saf tutmuş durumdadır. Böylece
daha başlndan, emperyalizme ve _şerii büyiik serİnayeye dayanarak veya on-

lan ürkütmemek, gücendirmemek ölçütleli ağır t,asarak faşizmin tlrmandı-
rılıştnln önüne geçmeye, demokratikleşmede daha ileri adımlar atmaya ola-
nak bulunmadığl da anlaşıImış olacaktrr. Bu takdirde, toplumun bütün de-

mokratik güçlerinin en aktif biçimde, tutucu, gerici, karanhk güçler kar
şısında demokratik kitteseı ağırlığını koymasrna; bu ağırlığın her durum Ye

olayda bütün aç*lığı ve genişliğiyle duyurulmasrna gerek vardrr.
oysa, bugüne kadar izlenen politika bu açlk gerçeğin tersi doğrultuda

clmuş ve sonuıda, gerileme ve sürtiklenme kaçınrlmaz o]arak hükiimeti bu
noktaya kadar getirmiştir. Toplumsal yaşamın her anında dayanılacak v9

dayanılctığı da en açık biçimde gösterilecek olan geniş yrğınlar, yalnrzca se-

çim günü sandığa atılacak pasif bir *oy, olarak görülmüş, bunun dışrnda
iıatırıanmak bile istenmemiştir. Hatırtanmak bir yana, işçi ve emekçi sr
!ıfların, iktidar dlşııda ve iktidara karşm yürüttükleri kitlesel demokratik
mücatlele, sonuçta demokratikleşme doğrultusunda mevzi kazanmada bi-
rincll rolü oynayacak olan bu mücadele, bir karşı çıkış olarak değerlendiri,
lip set çekilmeye, 6nlenmeye çalışıımlştrr. Ecevit hükümetinin kuruldufu
giı'r,a"r, jl-aiyu t"dar geçen bir yrl bunun sayrsu örnekleriyle doludur. İster-
ieniz buna, bilinen deyimiyle, bütün dünFda sosyal demokratlann teme]
yanılgısr ve buna bağlı olarak çrkmazının bir yaı-İsıması di_ı,elim; olaylar
aaima tu temel yanılgı içinde değerlenörilmiş, gelip bu çıkmaza dayaı-
mrştrr.

Bununla birti'kte, belirtildiği gibi herşey bitip tükenmiş değıldir, diizcl-
me o1anağ-ı bugün de mevcuttur. Bir yıl boyunca boşa yitirilen zaman dolr
yısıyla soruılar olanca ağırhğrla gelip kapıya dayanmış olsa da, gene mer-
cııtiur. Yeter ki, temel yanılgı ve çıkmazn hiç değilse bundan sonra bilin-
cine varrlsın ve izlenecek politika buna göre temelinden yeniden saptansın ve
biçimlensin. Falan bakanın gerekeni yapmadlğı veya yapamadlğ, filan kuru-
luğhnn gerekli istihbaratı vermediği veya yasal gerekleri yerine getirmediğl,

filan veyi falan devlet görevlilerinin görevlerini yapmadığr savlan, bu temel
gerceğin ışığında ancak yerli yerine oturur ve gereken ön]emlerin ivediliklc
alınması olanağı bulunabilir.

Türkiye İşği Partisi Başkanlık Kurulu'nun sık$inetime ilişkin bildiri,
sinde çok öneuıli bir noktaya parmak t,asılarak buglin iktidarın iti başlı ol-
ga durumunun mevcudi_veti gösterilmektedir. Bu iki başlı olma durumu,
nun kcslnlikle önlenmesi de bu olanağın tezelden kullan masrna bağlıdır,
Yoksa bu durum herhatde uzun silre devam edecek değildir, yıllardır tek tok
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taştarı döşenen yolda ilerleyerek ergeç bir sonuca ulaşacak, tek başııllğa irı-

diigenecektir; ama o, bugün başta görünen yasal iktidar olmayacaktır veya

dah; da kötüsü, bu iktidar şu veya bu biçimde öbüı{iyıe bütünleşecektir,
İkinci odağın sözcüleri sıkıyönetim ilanr ile önemli bil t,aşan kazanmış-

lar, önemli meİafe almışlardır. Bu durumda, sıkryönetim iian edilmeli miydi,
daha az ilde veya tek ilde mi ilan edilmeliydi gibi tartışmalara girilecek değil-

dir. Bugiiı 13 iiimizcte slkıyönetim vardrr. Faşist güçler ve bağlı olduklan ikin-
ci odak-, yasa dışı şiddeti bunu elde edecek biçimde ku]lanmaya olanak bul-
muştur. §imcti, ya§a üşı şiddetin yerine yasal şiddeti koymaya, sıkıyönetim
koşullannda ikİnci odağın etki alanını, birincinin aleyhine daha kolay ve

rahatca genişletıneye hazırlanmaktadırıar. Bu umutla ellerini ofuşturmakta,
drrlar.

Mevcut yasal hükiimete ve arkasındaki CHP'ye gelince; son karara ilişkin
olarak grupia önemli muhalefetin ortaya çıkrşı ve Ecevit'in ağlrlığınr koymak
zorunda- kulşı gibi krpırdanışlar göriilmekle birlikte, ne yazık ki şimdiye
kadar görünenler, bugiine vaIılmasında önemli rol oynayan temel yanılgr ve

çıkmazdan geri dönülclüğüne ilişkin ipuçlan verecek doğrultuda değildir,
Bu duıumda, işçi ve emekçi yığlnlan; },urtsever, demokrat, ilerici ve

sosyalist, toplumun'iüm demokratik güç]erini daha güç günlerin beklediği

olaiırg, 
-i.t"i 

istemez ağlr basmaktadlr. Faşist güç]e4n işlerini ko]aylaştrracaİ
hiçbir-provokasyona düşmeksizin, maÖeracrlığın hiçbir türiiıe prim vermeden

uu giiç günıeriıı_ toşullarında, daha zor, daha çetin, ama sonunda müıtlaka t,a_

şu.r-y. gltii""ot yolda kitlese! demokratik mücadelenin bayrağı daha yük-

İ"ltİl-"- drr*-rrdadır. Bu kararh ve onurlu uğraş, ister dunımun gereğiili

artık kavramrş Ecevit ı,e hükümetiyle birlikte, ister büyük olas ıkla oİsuz
ve herhalde bugüne kadar CHP'yi desteklemiş, ona omuz vermiş en geniş yı-

ğnları da yanına katarak, ama mutıaka verilecektir,- 
İe.riaerr, altını çizerek beliltelim. Bugüne kadarki gerileme ve sürüklen-

mevi tersine cevirecek asıl güç kaynağı işçi ve emekçi yrğnlar ve onlann
kitİesel demokratik mücadelesidir ve bu mücade]e bugün başlamış değildir,

sürmektedir, sürecektir; başanya erişinceye kadar giderek yükselip ivme ka-

zanarak sürecektir.
Gerisi boş bir avuntu, boş bb hayaıden ibar€ttir, o kadar,

ı
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GENEL BASKAN BEHİCE BORAN,IN
8 İr. TEMSiLCILERi TOPLANTISINI
AÇIŞ KONUŞMASININ ÖZETİ
(7 oç^K 1979)

ffiil,I KoŞULLARDA EMPEnYALiZME vE
rAşizME KARşI DiRENECEK, MÜCADEIJ EDEcEĞİz.

SONUNDA ZAFEB BİZİM OLACAKTIn.

iiırkiye'nın cumhuriyet döncminin en büyiit bunalımrnı yaşadğ sözü
adeta ağızlarda sakız oldu. Değişik politü zıt görüşte iısanla! bu tespitte
birıeşiyorıar. Türkiye'nin yaşadığ buıatrm yalırz ekonomik değil, ayfl za,
manda poıitiktir Ve çok kısıtlı demokrasi çetin t,ir sınav geçiriyor. Başba_
kan, azgelişmiş iilkeler arasında Türkiye'nin "özgürliikçü, çofulcu dernok-

rasi» ile yiinetiıen tek iitke oıduğunu sık sık tekrarlıyor, ama brı övüniilen
kısıth demokrasi k§a aralarla kazaya uğramaktan kurtulamryor. Tiirkiye
emperyalizme bağımtr geri üıkeıerde giiriileİr politik sürecin dışlnda değil
ve bir istisna oluŞtıtrmuyor.
. Türkiye'de sıİ;ıyönetim olağan hale gelmiştir, ama bu seferki sıkıy6ne-

tim durumu daha öncekilerden farklrdır. İlk kez hiikümet katrnda,
geniş halk kitlelerine "diizen değişikliği", .hakça bir diizenı ,özgürlük ve

İsenİik, vaacletmiş, bu vaatlerle onlardan oy toplayıp iktidar olabilme du-

rumuna getmiş bir parti, bir sosyal demokrat parti t,ulunuyor, Şimdi de

bu parti ve krirduğ,u hükiimet sıkıyirnetimin görevinin analşiyi, yani teriı
rizmi yok gtmek, özgiirıükleri korumak olacağını; bu yönetimin özgürliikçü
demokrasi ve hul<ut devleti kuralları içinde işleyeceğini vaadediyor,

Bu hükümet ve ona damgasrnı basan cHP, iktidar koltuğuna oturdu-

ğu son bir yıı siiresinde vaadlerinden hiç birini yerine getirmedi, tersine
İilretli olarak iç ve dış büyük se[nayeye güvenöe verme çabasr içinde oldu,
Kitlelerc ne huzur getirdi, ne sosyaı adaıet, ne refah. uBirden getiremezdiı
demek bir mazeret değiı. Getirme yolunda adımlar atabilirdi, atmadı. Şiın-
di bu vaadinde de durmayabilir. Oysa bu vaadinde olsun durması, hii,kii-

metin yerinde kalabilmesi için son şanstrr.
Caı güvenliği, normal koşullar altında yaşayabilme güvenliği ve öz-

gtirtüğü, mutlaka sağlanmalıdır. SıI yönetimin varlık nedeni budur. Ve bu
güvenliği sağlama, teİğrizmi yoketme işi mümkiin oıan cn klsa sürede ve
iıtıyonetım talttıktan sonra terörizm bir daha baş kaldrramayacak biçim-
de gerçekleştirilmelidir. Bir başka deyişle, sıkryönetimin baskısı, kontroı
ve mııaahaleleri sonucu terörİstlerin sinmesinin, geçici olarak terör olayıa_
nnı, saldın ve cinayetleri durdurmalannın bir değeri olmaz. Terörizmiı iç
ve dış kaynaklanna kadar inmek, onlarr etkisizleştirmek gerekir. Bunu ba-

şarabitnei içİn ise, hükümetin başta istihbarat ve. güvenlik örgütıeri oımak
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iizere devlet aygltının tüm birim ve kademelerine egemen olabilmesi, on-
]an yönlendirebilmesi, tam oıarak işletet ilmesi mutlak şarttrr.

Hükiimet bu bir ylllık süresinde bu işi başarabitmiş değildir: Bunun çif-
te nedeni vardrr. Birincisi; ülkede kitlelerin demokralik hak ve özgürliik-
Ierini, bu yönde mücadelesini; ilerici, sol, sosyalist haleketleri hedef alan
tertirizmi planlayan, yürüten, uygulayan bir merkezin bulunması, iktidarrn
çift başh hale gelmesi, ikileşmesidir. Üç buçuk yıllık MC döneminde devlet
kadrolannın yıkandaı aşağı tiim kademeleriue doldurulan faşist unsurlar,
hükümetin ve onu oluştuıan yönetirn birimlerinin değil, bu gizli, biçimi ve
kapsamr açıkça biiinmeyen ama varıığl şüphe götürmez iktidar odağınrn
emri ve yönetimi altnda hareket ediyorlar. Mc döneminde faşist güçler
devl€t aygıtında önemli rnevzile! edinmiş, }.uvalanmıştır;

TeröIist eylemlerin, yerel faşist odaklann ve kişilerin, kendi girişimte-
rile yaptrklan birbirinden kopuk, dağrnık olgular olmadrğı, terörizmin
planlı, hesaplı, zamanlamalr bir biçimde getiştirildiği besbellidir. son bir
yıl içinde terörizmin genişletilerek, şiddetlendirilerek oluşturduğu tabıo brı
gerçeği açıkça ortaya koimaktadlr. Bu durum yaptlğımız tahlili doğruıa-
ma,ktadır.

HüKimetin devıet aygıtının tüm birim ve kademelerine egemen ola-
mamasııın ikinci nedeni, ana çizgileriyle belirttiğimiz durumun üzerine et-
kiı, sonuç alrcr biçimde gitmek cesaretini ve girişkenliğini gösterememesidir.
Başbakan Ecevit sağ kanadın kendisine ve partisine yönelttiği «aşrn soı-
culan, koırıünistleri, anarşistleri koruma» suçlamasına karşr çok duyarlı-
dır ve süreklı kendini saıı:nmak konumuna girmektedir. Buna ilişkin ola-
rak terörizm konusunda da kendisinin ve hükümetin yanslzllğrnı kanıtıa-
na çabaslndadır. Bir yandan bu yanslzlrğı israrla, tekrar tekrar dile geti
rirken, öte yandan da sağ terörist olaylarla goşist terörist eylemleİ: ayDı
çapta, ayrıı güçte, aynı ölçüd€ tehdit ediciymiş gibi tavlİ almakta, bir den-
geleme politikasl yürütmektedir. oysa nesnel gerçeklikte faşist ve goşist te-
rörist eylemler arasrnda tir dengelenme yoktur. Goşist terörizm işçi sınıft
devıimciliği konusunda yanrltılm§, saptrrılmlş gençlerin sınırlr eylernleri
olmaktan öteye geçmemektedir ve işçi sınıfinın politik hareketini saptırma
çat alanyla, aslrnda, sağn yaranna iş görmektedir. Malatya, Elazığ, Kah-
.ramanmaraş vb. ayakIanmaları ve katliamıan ise faşist terörün ürünleri
din Üke, faşizmin iktidan tam boy ele geçirmesi teiıdidi altında ve teh_
likesi içindedir. Faşizmin az önce belirttiğimiz öIgütlenişi, tek merkezde
odaklanrşı, devlet aygıtınln içine sokulabilmiş ve ülke çapında yaygın ol-
ması faşist terörü bastırma ve yok etme yöntemlerinin daha başka, geniş-
lemesine ve derinlemesine, daha kapsamlı ve daha güçlü olmasrnı gerek-
tirmektedir. Faşist terörle goşist terör arasrnda nesnel gerçeklikte var
oımayan eşitlenme ve dengelenme terörizme karşr uygulanan politika ve
yöntemleİde yapay olarak yaratrlamaz.

Başbakan ve partisi ise karşı tarafin solculuk suçlamalanndan duyduk-
lan tedirginlik ve bunun doğurduğu çekingenlik ite ve de 1aısıztıktannı
kanıtlamak kaygsıyla faşist terörün üzeriıe kaıarlılıkla !.e tİim olanaklan
zorlayarak gİdememektedirler. Devlet aygrtını terörizmin iş ortaklan fr
şiit bozgunculardan tam artndırmak işini dahi başaramadılar. Bunca sal-
dın ve cinayetin faili "meçhıl" kalüğına veya gösteriıdiğine göre, istih_
barat mekanizması da iyi İşl;memekte veya bilinen failler korunmaktadıi.
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Slkıyönetime bu koşullar altında gidildi. AP'si, MHP'siyle sağğr güçler
sıkıyöİetimi sürekli istemişterdi; sıkryönetimin 12 Mart dönemindeki gibi
kendilefinden yana olacağını ve işleyeceğini umut ve hesap ederek. Şimal,
durumdan pek memnun görünmüyorlar. srktyönetim komutanhklarına ve
ıkıyönetim mahlremelerine yapılan atamaları beğenmemişe benziyorlar.
Türkeş art niyetli, maksatlı atamalardan söz ediyor. Demirel srkıyönetim
eşgüdüm başkan]ığına itiraz ediyor. Bir yandan da sağcı basında eİgüdiiuı
başkanlığınrn işlemediğine ilişkin haberler çıkryor.

Hükümet sıkıyönetim ilanma kadar geçen bir yıIda yapmadıklarrnı vc
yapamadrklarınr sıkıyönetim altında yapabilecek mi, yapmak karann ve
azmini gösterecek mi? İddia edildiği gibi sıklyönetim, terörü yok etmek,
demokrasiyi, özgürlükleri korumak işlel,ini görecek, bu sonucu gerçekleş
tirecek midir? Dernokrat olabilmenin gerekleri yanı sıra, kitle tabantarını
ve onunla l,irlikte politik güçierini hepten yitilmemek için CHP ve genel
başkanı sıkıyönetimin böyle işlemesini, böyle bir sonuca ulaşmasınr sağ-
lamak, gerçekleştirmek zorundadırlar.

I{ükümeti kurmakla cHP ve Ecevit, bunahmt derinleşen dünya kapi-
talizmine 

_ 
bağümlı geri Türkiye kapitalizminin bunallmınl sırtlanna yük-

lendiler. İktidarda kalabilme uğruna bü5ük burjuvaziye ve emperyalİzme
sürekli güvence ve ödün verdiler. İ{em büyük burjuvazi ile emperyalizmin
istedikleri oluyor, hem de kendi gözde pirtileri kızağa çekilmiş kalarak,
sol diye belleyip bir türlü tam güvenemedikleri CHP ve Ecevit silkeleniyor,
yrpranryordu. Bir taşla iki kuş! Şimdi de sıkryönetiıni kendi doğrultulann-
da, kendi amaçları için -demokrasiyi hepten askrya almak, bilinçIenen kit-
ıeleri, iIerici, sol hareketleri tastrrmak için- kulıanmayı isterler ye bunun
CHP iktidarııda olmasınr yeğlerler. CHP ve Ecevit iyice yıpranır, CHP eti-
ketli iktidaI içi boşaltllmış kof kabuktan ibaret kalır ve gerçek iktidar sağ
uçta tekleşerek somutlaşrr- Ecevit ve cHP başka hiçbirşey için olmasa bile,
kendilerini bu kıskaçtan kurtarmak için srkıvönetimin. ilanına neden olan
faşist teröİü yok etmek, demokratik hak ve özgürlükleri korumak için kuı-
lanrlmasrnı sağlamak, bunu başarmak zorundadrrlar. Kimi sıklyönetim ko-
mutanlıklarrnln bir iki sosyal yardım derneğinden gayrr tüm dernekleri ka-
patma yoluna gitmeleri bu bakımdan hiç de umut verici değildir. Terörist ey-
lemlerde, girişimlerde bulunan dernekler kapatrlmalı, diğerlerinin tüm de-
mokratik hak ve özgürlüklerine sahip olarak şerbestçe çalışmalarına engel
olunmamahdır. Hele grevlerin yasaklanması veya kısrtlanması hiç bir neden-
Ie hakh gösterilemez. İşçiler hiç bir grevde ve diğer eylemlerde terörizme
baş vurmamışlardır. Hükümet bilmelidir ki, demokratik hak ve özgtirlükte-
ri yasaklayarak, kısıtlayaTak, demokratik güçlğri bastıralak demokrasi kur-
tarılamaz.

Ama biz sosyalistler ve tiim demokratlar, ilericiler, sol unsurtar, de-
mokratik hak ve özgürlüklerin korunmasını yalnızca hükiimetten bekleme
durumunda değiliz. Bu hak ve özgürlüklere güçlü biçimde sahip çrkacak,
her hal ve koşulda onlarr kullanacağız, provokasyonlara dikkat edeIeh
maceracı girişimlerden uzak durarak. Provokasyonlardan ve maceracı giri-
şimlerden kaçınmak, hareketsiz kalmak, ellerimizi ka!,uştulup beklemek
değildir. Demokrasi ve özgürlükIer, bunlara dört elle sarllıp sahip çıkıla-
ıah kor:urımalannın ve geliştirilmeleriniı mücadeIesi verilerek, faşizme kar-
ş1 direnelek ve onu alt ederek yaşatılır ve geliştirilir. İktidann nesnel kay-
aağl sınlfsal, kitlesel güç olduğuna göre, faşizme karşı, demokrasi içiı ilr-
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gütlü kitlesel mücadele, hükümetin demokratik amaç ve girişimlerine de

-varsa- destek Ye yardlmcı olur. Ama Ecevit ve C[IP, o kadar söziinü et-
tikleri ve övgüsünü yaptrkları halk kitlelerinin örgütlü demokratik hare-
kelinden, mücadelesinden gelçekte ürkmekte ve kaçınmaktadrllar.

Srnıfsal ve kitlesel mücadeleyi örgütlemek ve yönlendirmek biz sosya-
listlerin asli görevidir. Bu görev iki yönlüdür. Birisi ve daha genel olanı,
faşizme .karşı, demokrasiden ve bağrmsızlıktan yana tüm güçleri; hareket-
lefi, akımlan, kuruluşlarl bütünleştirip örgütlü birleşik güce dönüştiirme-
ye çahşmak ve bunu gecikmeden gerçekleştirmektir. Yalnızca halkın ör-
gütlü tirleşik gücü faşizme yenilmez, onu yener,

Öteki, özgiin olan görevimiz işe, işçi sınıfinl öIgütleyip bilinçlendirmck,
işçi sınıfr içinde kök ve dal budak salmak, işçi srnrfınrn emperyalizme ve
faşizme karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelesini ge-

ıiştirmelr ve güçlendirmek; her ha1 ve koşulda yürütmektir. Birinci görevin
başarılmasr, demokrasi güçlerinin örgütlü birleşik güce dönüştüIüıebilmesi
ikinci göıevin başarrlmasryla bağlantllrdlr..

Türkiye İşçi Partisi bu görevlerin bilincinde ve yerine getirme çalrş-
maıarr içindedir. sıkıyönetim altrndaki krsıtlamalar ve engellemeler çalış-
malart zoılaştrıyorsa da kararlılığlmrz ve şevkimiz kırılmryor. Ekim ayrn-
da açtrğımız öIgütü genişletip güçlendirme, yeni üyeler kazanma kampan-
yamlz sürüyor. Bu kampanyayl daha da azimli, sebatlı, tuttuğunu kopanr
biçimde yürüteceğiz. Sayıca çoğalacağız, örgütçe yurt düzeyinde yayrlıp ge.

nişleyeceğiz. Parti saflarııı sıklaştırlp, parti disiplinini güçtendireceği4. Üye
lerin ve çalışma ekiplerinin bilinç, beceri, işlerlik düzeylerini yükselteceğiz.
Emperyalizme ve faşizme karşr srkrlmış sert bir yumruk olacağu. Tüm ko-

şullarda emperyalizme ve faşizme karşr direnecek, mücadele edeceğiz. So-
nunda zaför tizim olacaktır.
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MERKEZ YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ,
(14 ocAK 1979)

TtRKİYE İşçİ PA3TİSİ
HER HAL VE ŞARTTA GÖREV BAŞINDA

«Burjuvazinin, emperyalizme bağımlı sanayileşme ve kaıkınma politifta-
srnın ülkemizi soktuğu dar boğaz, tiim toplum k€simterini sararak daha da
daralmaktadrr, iial böyle iken burjuvazinin ne siyasi iktidannın, ne de öte-
ki örgütlerinin, ülkemizi içine soktukıan bu bunalımdan kurtarmak için
hiç bir çözüm önerileri ,de yoktur. Tiim umutlarnı emperya]ist güçlerin yİr_
drmına bağlamrşlardıı. Emperyalist odaklardan yeni yardımlar alabilmek
için, kapatılan üslerin açılması, yeni üsler kurulması, tamamı yabancı ser-
mayeli kuruluşlara müsaade edilmesi girişimleri gündeme gelmiştir.

«Ekonomik kriz, sosyal yaşamda da kendini göstermektedir. Enflasyon,
işsizlik, yoksuııuk ve yokluk, tüm emekçi halkı gitgide artan oranlarda bo-
},ıınduruk içine alarak buıaltmaya başIamrştrr. Pek çok işletme döviz yok-
luğundan üretimini düşürmüş ya da kapılarını kapatmlştrr. Kalkınma huı
yuzde 2'ye kadal düşmüştıir, bu yıl ise sıfira inecektir. Böylece geçeE yıl
zaten milyonlara varan işsider ordusuna onbinlerce işçi katılmıştır; tu },ıl
ise yeni yeni onbinler bunlan takip edecektir.

nBu krizin işçi ve eınekçi kitlelerde _Yarattığı tepkiteri ba§trrmak iizere
yıllardır },rıIt diizeyinde sürdürülen faşist terör ve katliamlar, Kahraman-
maraş'ta ylizlerce insanrn öldürülmesi, binlercesinin yaralanmasr, yerleri-
nin - J.urtlannrn yakılıp yrkılması gibi en g.niş.kitlesel bolutlara kadar ulaş
mıştr. Binlerce aile, Kahıamanmaraş ve benzeri durumdaki yer]eri terke
zorlanmaktadır.

_ 
«CHPlnin sorumluluğunu taşrdığr hükümet bugüne kadar izlediği «yan-

sELk» politikasryla, geçmişte emekçi halka verdiğ siizlerden adım adım ge-
ri çekilmiş, oy atdığı kitlelerden uzaklaşmış, emperyalizme ve €gemen güç-
lere tavizleı vererek iktidar olma ve iktidarda kalma yolunu seçmiştir. Bu
seçim sonucudur ki hükümet bir yandan esasen iflasta olan iilke ekonomi-
sini daha da batağa sürüklerken, diğer yandan da gerici faşist güçlerin tıI.
manmasına yoı açmış ve giderek sıkıyönetim zorlamalanna bo]ıun eğmiştir.
Kahramanmaraş olaylaTı yaratıımış, bu gerekçeyle ilan edilen srkıyönetim,
geİici - faşist güçlerin tırmanrşının yeni bir basamağını oluşturmuştur.

«Burjuvazi iilkeyi aı.t!k eski yöntemlerle yönetememektedir. Egemen
güçler yeni taskı araçlanna baş!ı.ırmaktadrrlar, slktyönetimter birkaç yıı
arayIa topıün yaşamna girmektedir. Nitekim, trrmandırrlan faşist terörüı
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qn son .halkasıiır teşkil eden Kahramanmaraş olaylan sonucu s*ıştırııan hü-
kiimet tarafindan ilaı ed.ilen slkryönetim, bugiine kadar yaptığı uygrılama-
ıarla, iları ediliş gerekçesi yöniinde hiçbir girişimde bulunmamrştrr. Faşist
odaklann üzerine gidilmemiştir. Böylece srkıyönetim yasal dayanağlnr yi-
tirme konumuna gelmiştir. Diğer taraftan, başta MHP ve yandaşı durumuı-
daki faşist örgütlerin, suçlannrn örtülüp, unutturularak aklanmasl siteci
başIatıJm]ştır.

aFaşist güçler mevzilerini sağlama bağlayarak miütanlarını sıkıyöıetim
bölgeleri dışlna kaydrmışlar, yeni provakasyonlar ı,e &atliamlar diizenle-
mek için hazırlıklara başlamrşlardır. Amaçlan, demokEtik hareketin ge-
lişkin olduğu iılerle, etnik kökederi ve dinsel inançlan farklr yurttaşıan-
mrzın yaşadrğr illeri de s*ıyönetim bölgesi içine alarak,, tiirn ülke diizeyin-
de demokratik hak ve özgürlükleri boğmaktrı.

«Bu arada unutulmamasr gereken bir başka nokta da bireysel terör er
lemlerinin gerici - faşist güçıerin işini kolaylaştırmakta oıduğudur. Bugiin-
lerde ortaya çrkmasr miimkün bu tür eylemlerin geçmişteki örneklerle de
bilindiği iizere, ajan - provakatörlerce kışkı,rtılmakta oldüğu L.ir an hatr-
dan çıkanlmamalr, akıllar başlara devşirilmelidir. Tüm demokratik güç ve
kişilerin önemli görevlerınden biri de, bu provakasyonlara düşmemek oldu-
ğu kadar, bu tür eylemlere karşı açık ve kesin tavrr almaktır,

.Bugüne dek sıkıyönetim bölgeleriıde yapılan uygu_lamalar ilan ediliş
geretçesini biryana bırakarak demokratik hak ve özgürlükleri k§ıtlamak
oımuştur. Dernek faaliyetleri ve demokratik kitle eylemleri k]sıtlanmrş ya
da yasakıanruştrr. Diğer önemli bir konu da, 1979 yılının özel sektör kesi-
minde yoğun bir toplu sözleşmeler y r olmasıdır. sıkryönetim, grev yapma
hakkını resmen yasaklamamlş o1sa bil,e, varlığı nedeniyle bu hakkııı kuüa-
ı-ılmasr üştiine fiili bir baskl doğmuştur.

«sıkıyönetim bölgelerinde t ugün görünüşte bir siiıkünet vardrr. Ne var
ki, bu geçicidir. Çünkü faşist odaklar sıkıyönetim bölgeleri içinde saldrnla,-
rınr durdurarak mevzilerine çekilmişlerdir. Tüm demokratik güçler ve ki-
şiler açık olarak bilmekteürler ki faşist odaklar dağltrlrnada!, faşist eylem-
ciler ve yönetiÇileri cezalandrnlmadan, faşist saldırı ve ciıayetlef durma-
yacaktrr.

Ülkemizin içine sokulduğu bunalımln baş soıumlusu, emperyalizm ve
onunla işbirİiği halindeki tekeller, büyük sermayedir. Faşist saldrnların ar-
kasındaki giiçler de bunlardr. Faşizm tehdidinin tamamen ortadan kaldr-
rrlnası bu yapısal kaynağın kurutulmasına bağlıdır.

Emekçi halkın oylanyla ve onlann en ivedi taleplerine dayanarak ia-
tidara gelen cHP, bugüne dek siirdürdüğii ve sıkryönetim ilanına kadar gi-
den, emekçi halka karşı tutumunu terketmelidir. Özellikle de, demokratik
hak ve özgürlüklerin daha da kısıhDa§ı yolundaki tüm girişimlerderl yazgeç-
meıi ve bu tür girişimleri kesinlikle önlemelidir. Bu arada yeni anti demok-
ratik yasa ta§anlanndan vazgeçmelidir.

Artrk copla, dipçikle ülke yönetilemeyeceğini, kanlı Şah diktasrnrn bile
bu işe yetmediğini çok yakından görüyoruz. Ülkemiz, emperyalizme verilen
ve verilmek istenen y€ni tavizlerle Şah rejiminin t ölgemizdeki görevini iist-
lenemez. Ulusal bağımsrzlIğlmıza ve bölgemüdeki banşa }arşr yapılan ve
yapılacak girişimlere geçit vermeyeaeğü.
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Tüm demokratik güçlerin görevi, işçi ve emekçi halkımızr
anti demokratik baskı]ara vo faşist trmanışa karşı bilinçlen-
dirmek ve örgütlemektir. Bu ise, ancak demokratik hak ve öz-
güriüklerimizi sonuna kadar kullanarak ve kitle hareket]erini
geliştirerek yapı]abijir.

Bu bilinç ve kararlilrkla sürdüreceğimiz mücadele sonucu
,aydrnlrk geleceğimizi kendi el]erimizle kazanacağız.

Gün dayanışma günüdür. Tüm demokratik güç ve kişiler
saf]arrnr daha da sıklaştırmalı, emperyalizme ve faşizme karşr
mücadeledeki kararlr]ık]arını göstermelidirler.

Partimiz, TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ, böyte bir mücadele an-
Iayışr ve kararlılığr içinde, her hat ve şartta görev başındadlr.

i
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Merkez yayın organı, 13 Şubat 1976'dan bu yana önca 15
günlük, Eyltıi 1977'den sonra da aylrk olarak yayınlanmaktadıri
yalnızca abonelerine gönderilen derginin, yıılrk abonesi 60 Tl'dir.

hIlliÜ ıaffim
Morkoz Eğitim, Bilim ve Araştrrma Bürosunun sorumlulu-

ğunda, 1ocak 1977'denberi iki aylık olarak yayınlanmaktadır;
derginin sayrsr 30 Ti,, yıllü abonesi 15o Tl'dir.

Merkez Haberalma, Propaganda ve Basın BürosunÜn sorum_
luluğunda Nisan 1977'den bu yana yaymlanan 15 günltlk ga-
zote; sayrsı 2,50 Tl'dir.

T.İ.P. yayınlannın isteme adresiı
Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi,

Piyerloti Caddesi, 2115 Çemberlitaş, İSTANBuL

No:t Bu yayınlarrn dışİnda, Parti üyeleri tarafından yayrnlan_
makta olan haftahk siyasi haber ve yorum dergisi Yürü-

. y ü ş , 15 Nisan 1975'den bu yana devamlı yayınlanmakta-
drr. Ayrrca, gene Parti üyeleri tarafından yönetiien B i l i m
Y ay ı n l arr 1974'denberi kitap yayrnrnr sürdürmektedir.
Şimdiye kadar telif vg tercüme olarak 45 kitap yayırıla-
m§trr.
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S ,rr.'r" işçi poriisİ

I

TüRK|YE işçi PARTısi YAY|NLAR| No: l9
Ek tqblolordğ blİllkt€ 900 soyİo, Fıyorl: 250 TL.

Toplu İsleklerde % 25 indlrim yqplllı

isteme qdıosi:
Tüİklye işçl Pqİtlsı Genel Merkeıl

Piyrrlotl cqdd€si, 2ll45 Çembeİıitoş/İsTANBUL
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