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Daha Bunalımlı, Daha Kuşku ve Tehlikelerle Dolu 
Bir Ortama Giriyoruz

Yeni yıl mesajı, basın açıklaması, 31 Aralık 1970.

İşçi ve emekçi kardeşlerim,
Bizim gibi geri kalmış yoksul ülkelerde emekçi halk kitleleri hiç bir zaman yeni 

yılı kutlayacak durumda olmaz. Kutlamak için maddi olanakları olmadığı gibi, ge-
len yeni yıllar onların geçim sıkıntısı sömürü ve baskı altındaki çilekeş yaşamları-
na hiç bir olumlu yenilik, bir iyilik, bir ferahlama getirmez: Yeni yılları ancak işçi 
ve emekçi sınıfların sosyalist iktidarında memleketin gerçek kalkınmaya yöneldi-
ği, halk kitlelerinin refaha ve özgürlüğe kavuştuğu ışıklı günlerde kutlayabileceğiz. 
1971 yılına ise her yıldan daha bunalımlı, daha kuşku ve tehlikelerle dolu bir ortama 
giriyoruz.

Partimizin uzun süreden beri Türkiye’nin bugünkü politik durumuna koyduğu 
teşhisin doğruluğunu son günlerin olayları bir kere daha kesin olarak göstermiştir. 
Gerek iktidar, gerekse Türkiye İşçi Partisinden gayri muhalefet partileri, gençlik 
olaylarına rejimi tehlikeye sokan, memleketi bölmekle tehdit eden, aşırı sağ ve solun 
çatışması olarak göstermekle birleşiyorlar ve bunu, daha önceleri de belirttiğimiz 
gibi, Anayasal hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı kanunlara geçirterek açık terör usulle-
rine dayanan bir faşist yönetimi veya “Yahya Han formülünde bir askeri yönetimi” 
gerçekleştirmek için bir gerekçe olarak kullanıyorlar. Üniversite yönetimleri de, 
gençlik meselesini milli bir sorun olarak ortaya sürüp Cumhurbaşkanı’nın müda-
halesini, Parti Başkanlarının toplanmasına istemekle aynı eğilime katılıyorlar. Oysa 
son öğrenci olayları rejimi tehlikeye düşürme, memleketi bölme anlamında vahim 
değildir. Böyle bir şey yoktur. Gençlerin kovalanıp, bir köşeye sıkıştırılarak öldü-
rülmesi göz yumulan bir gençlik katliamı halini alması anlamında vahimdir. Bu ise, 
gençlik grupları arasına ajanlar sokularak gençlik kışkırtılarak, tertipler yapılarak 
kasıtla yaratılmış bir durumdur. Bunda, hem faşizan hesaplarını gerçekleştirmek 
isteyen iktidarın, hem de ülkeyi Anayasa dışı bir yönetime götürmek isteyen ik-
tidar dışı çevre ve güçlerin rolü olmuştur. İki polis memurunun kurşunlanması, 
Ankara’da bir gecede yer alan patlamalar ve bu meyanda Türk-iş Merkezine yapılan 
dinamitli saldırı böyle politik maksatlı tertiplerin varlığını tartışma götürmez bi-
çimde ortaya koymuştur. Bunlar, gençlerin üzerine yüklenebilecek olaylar değildir. 
Bütün ilericiler ve sosyalistler giderek artan bu provokasyonlara karşı çok uyanık 
olmak, onları her yerde ve her zaman teşhis ve teşhir etmek zorundadırlar.

İşçi hareketlerinin, demokratik kitle hareketlerinin güçlendiği ortam ve dönem-
lerde egemen sınıfların çeşitli kollardan ve yollardan demokratik hak ve özgürlükle-
ri kısıtlamaya, yok etmeye, açıkça faşist bir yönetimi gerçekleştirmeye yönelmeleri 
olağandır. Bunun dünya tarihinde örnekleri çoktur. İşçi sınıfının ve halk kitlele-
rinin politik bilinçlenmesi, demokratik mücadelelerinin güçlenmesi, bu karanlık 
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tablonun ışıklı ve ümit verici öbür cephesidir. Biz sosyalistler, 1971 yılına büyüyen 
ve yoğunlaşan faşist tehlike karşısında mücadele azmimizi bileyerek ve zaferin so-
nunda işçi ve emekçi kitlelerde olacağına tam bir inançla giriyoruz. 1971 yılında 
emperyalizme ve faşizme karşı demokrasi ve sosyalizm için mücadelemiz başarılı ve 
hepimiz için kutlu olsun.
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