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Ortanın Solu

CHP 1950’lerin ikinci yansında, kentlerde kitleselleşen işçi sınıfını ve yoksul köylülüğü 
gözeten öneriler ileri sürerek, sosyal demokrasinin “klasik” bazı özelliklerini propagandasında 
kullanmaya başlamıştı. Parti 27 Mayıs’tan sonra umulan çıkışı yapamayınca; propagandif ve 
tekil düzeyde kalan bu özellikleri daha bütünlüklü bir çerçeve içinde eklemlemeyi ve buna 
uyarlı kadrolaşmayı, yapılaşmayı savunan unsurlar devreye girdiler. “Ortanın solu” şianyla 
başlayıp “demokratik sol” kimliğinin benimsenmesine varan bu kadrolaşma, yapılaşma ve 
programlaşma uzun ve sancılı bir geçiş sürecinin işi oldu. Ortaya çıkan “yeni” CHP de 
“klasik” sosyal demokrat bir parti olmadı; CHP mirasının bürokratik, “smıflarüstücü” 
geleneğinin izlerini taşıdı.

CHP’nin 27  Mayıs Sonrasındaki Bunalımı

İnönü’nün, 20 Haziran 1960’da örgüte gönderdiği genelgede “CHP’nin 27 Mayıs hareketinin ne 
başında, ne içinde olduğunu” ısrarla vurgulamıştı. Buna rağmen 27 Mayıs, özellikle DP 
tabanına hitap eden politikacılarca yaygınlaştınlan “CHP Ordu + İktidar” formülüyle beraber, 
CHP’nin geleneksel “devlet partisi” kimliğinin geniş kitleler nezdinde pekişmesine yol açtı. 27  
Mayısçıların İnönü’ye verdikleri önemle ve 1961 Anayasası’nm yapılışında CHP’nin oynadığı 
ağırlıklı rolle de güçlenen bu görünüm, 50 ’lerde “devletlu” imajından bir ölçüde sıynimaya 
başlamış olan CHP’nin aleyhine oldu. Partinin 24 Ağustos 1961’de toplanan 15. Kurultayı’nda, 
zaten 1959’da genel sekreterlikten uzaklaştınimış olan Kasım Gülek’in; delegelerin çok büyük 
bir bölümünün desteğine sahip olmasına rağmen, İnönü’nün kişisel ağırlığını koymasıyla 
yönetimden tasfiye edilmesi de partinin geleneksel elitist niteliğinin restore edildiği izlenimini 
verebilecek bir gelişmeydi. Çünkü Gülek, programatik bir etkinliği olmamakla birlikte, örgütle, 
tabanla sıcak ilişkileri içinde partiye “popülist” etmenler taşıyan bir kişilikti.

Gülek’in tasfiyesi, sınıfsal temellere inen daha köklü bir bunalıma işaret ediyordu. CHP,
1950’li yıllarda, doğal olarak DP politikalarının görece mağdur sınıflarıyla/sınıf fraksiyonlarıyla 
bütünleşmeye; programım bu iletişim içinde yeniden oluşturmaya* yönelmişti. Kentlerde 
kitleselleşmeye başlayan işçi sınıfı, CHP’nin kategorik olarak “sahip çıktığı” yeni bir taban 
oldu. CHP, 1953’den itibaren grev hakkı talep ederek; 1959’da kabul edilerek 1961 
Anayasası’nm özünü oluşturan İlk H edefler Beyannam esi’n d e  “en önemli değer kaynağı” olarak 
tanımladığı emeğin “istismarına” karşı çıkarak, işçi sınıfıyla bağını programatikleştirmeye çalıştı. 
1957’de memurlara sendika kurma hakkının talep edilmesi, partinin, bürokrasinin -en azından 
yoksullaşan görece vasıfsız kesimlerinin- konumunu nesnel olarak emek-sermaye çelişkisi 
çerçevesinde kabullendiğini göstermesi bakımından ilginçtir. CHP, 50’lerin sonlarına doğru, DP 
iktidarlarının ekonomik politikaları içinde özgül talepleri kavran(a)mayan sanayi burjuvazisiyle 
de bağlantı kurmuştu. Bu ilişki, özellikle İstanbul sanayi burjuvazisinin bir kesiminin 
temsilcisi niteliğinde olan Hürriyet Partisi’nin  CHP’yle birleşmesiyle pekişti. CHP’nin ’60’lann 
başında karşı karşıya olduğu esas sorun, ağırlıkla küçük burjuvaziye, kır ve küçük kentteki 
mülk sahibi sınıflara ve bürokrasiye dayanan geleneksel tabanının, yakınlaşmaya çalıştığı işçi 
smıfınm ve sanayi burjuvazisinin taleplerini, çıkarlannı tutarlı bir program ve söylem içinde 
eklemleme sorunuydu.

CHP, 1961’den sonra, programatik icraatı bakımından başarısız oldu. Koalisyon ortaklannm 
engellemesi, bazı CHP’lilerin bu konuyu sürüncemede bırakmayı yeğlemesi ve parti 
yönetiminin kararh davranmaması sonucunda, toprak reformu gerçekleştirilemedi. CHP yabancı 
sermayeye sağladığı sınırsız imtiyazlar nedeniyle karşı çıkmayı sürdürdüğü, Petrol Kanunu’nu 
değiştirmek için de girişimde bulunmadı.

Buna karşılık, burjuvazinin hemen bütün fraksiyonlannm üzerinde birleştiği ve CHP’nin de 
sahiplendiği temel politikalar pürüzsüzce uygulandı. Örneğin, 1961 seçimleri öncesinde 
yayınlanan Temel H edefler Beyannamesi ve ona bağh seçim bildirgesinde “özel teşebbüsün her 
türlü müdaheleden uzak tutulacağı, her bakımdan teşvik edileceği” vurgulanmış; 1950’lerde sert 
bir şekilde karşı çıkılan yabancı sermayenin “memleketin iktisadi kalkınmasında faydalı bir rol 
oynayacağı” açıklanmıştı. Nitekim, CHP’nin iktidarın ağırhkh ortağı olduğu 1961-1965  
döneminde, ülkeye 1954-1960 döneminden çok daha fazla yabancı sermaye geldi; yurtdışına 
çok daha büyük kâr transferi gerçekleşti. Yalnızca, işçi hakları konusunda, partinin 1961 
programında vaadedilenler doğrultusunda bir icraat hayata geçirilebildi. Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit, bu alandaki uygulamalann yürütücüsü olarak sivrildi, popülerleşti. Ancak Ecevit, grevle 
birlikte lokavtı da yasalaştırdığı, 1963’de evrensel 1 Mayıs yerine sendikal yasalann çıktığı 23 
Temmuz’u (1963) işçi bayramı ilan etmesi gibi icraatlarıyla; sendikal hareketin radikal 
unsurlannm eleştirilerine de muhatap oluyordu. Ecevit, Türk-İş’te “partilerüstü sendikacılık” 
ideolojisinin yerleşikleşmesini destekliyordu. 1962 yazından itibaren, ilgili bakanlarla 
sendikacılar arasında “iş hayatının sorunlan”na ilişkin ortak toplantılar yapılmasının rutine 
bağlanmasına öncülük eden Ecevit; böylece İsveç, Almanya gibi klasik sosyal demokrat iktidar
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Ali Gevgilili, “ ortanın solu"nu 'V’ükseliş ve Düşüş adlı 
eserinde şöyle tanımlamıştı: "Pratii<te, Ziya Gökalp’in 
devletçi/halkçı/merkezci ideolojisiyle Kara Kemal’in ve 
daha genelde Ahi/lonca töresinin geniş tabanlı 
bireysel/toplumsal mülkiyet yaratma özlemlerini - 
Türkiye’de modern sosyalist ve Marksist açılışlara 
karşı- aynı potada birleştirme çabasıdır. Eğlimleriyle 
daha merkez dışıcı olabilen b ir kesim batılılaşmacı 
küçük burjuvazinin üretebildiği en son sınıflarüstü 
model, belki de, ortanın so ludur”  Bu bakımdan 
“ ortanın solu” .perspektifini benimsemiş parti için 
bürokrasi ve aydınlar hâlâ parti tabanının doğal 
mensubu sayılıyordu. Diğer yandan, 60’lı yılların 
büyük b ir bölümünde İstanbul il başkanlığını büyük 
armatör A li Sohtorik’in yapması, büyük burjuvaziyi 
oluşturulmaya çalışılan bloka dahil etme çabalarının 
somut b ir simgesi gibi işlev görecekti. Yalnızca İnönü 
değil Ecevit de “ ortanın solu” nu sosyalizme karşı bir 
önlem olarak tasarlıyordu. 1966’da yazdığı Ortanın 
Solu'nda “ aldatılan, ezilen, sömürülen halk 
toplulukları” nm “ bunun farkına varınca, duyacaktan 
isyan duygusuyla, kendileri bile farkına varmadan, 
ansızın aşın sola kayma”  ve “ komünizmin kucağına 
atılma”  tehlikesine işaret ediyordu. Buna rağmen 
“ ortanın solu” nun geniş kitleler için bir cazibe 
merkezi haline gelmesi, ancak 1960’lenn sonu ve 
1970’lerin başında solun ahlaki ve ideolojik düzeyde, 
geçici de olsa güçlü b ir hegemonya kurabildiği 
koşullarda mümkün oldu. 12 Mart’ın baskı ortamını 
sertçe eleştirerek parlamenter demokratik sistemin 
işlerliğine istikrar kazandırmayı vaadeden CHP’n/n
1973 seçim kampanyasının “ genel a f”  sloganını ön 
plana çıkarması da, sosyalist ve devrimci kesimlerde 
hatırı sayılır bir yankı uyandırdı. Akgünlere adlı seçim 
bildirgesinde 12 Mart rejiminin “ büyük yabancı 
sermaye ile işbirliği yapan tekelci sermaye” nin 
ekonomideki egemenliğini daha da geliştirdiği, bu 
yönelimin değiştirilmemesi halinde “ dar gelirli halk 
topluluklan kadar küçük ve orta işletmelerin de zarar 
göreceği”  anlatılıyordu. Diğer yandan Ecevit CHP’nin 
“ halktan kopuk devlet partisi”  İmajının başlıca 
bileşenlerinden biri olduğunu düşündüğü otoriter/laik 
tutumunu, dini, manevi/özel hayat alanında serbest 
bırakan bir, tutuma dönüştürerek, hem sözkonusu 
imajdan kurtulmayı, hem de Müslüman kitlelerin en 
azından sempatisini kazanmayı amaçlıyordu. 12 Mart 
döneminin kendine özgü koşullannda bu mesaj, son 
derecede heterojen taleplerle harekete geçen kitleleri, 
ortak bir coşku temelinde biraraya getirmeyi başardı.
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Yükselişi

pratiklerinin kurumlaştırdığı tripartist (işveren-sendikalar-devlet sacayağına dayalı) - 
düzeni, sendikal alanda sınıf mücadelesinin yeni yoğunlaşmaya başladığı Türkiye'ye 
çalışıyordu.

Bu hoşnutsuzluklar, parti içi çekişmelerle besleniyordu. 1962 sonlannda, Kasi®
onunla beraber hareket eden Nihat Erim, Turgut Göle ve Avni Doğan partidoı b k
ihraç edildiler. Bu kadronun uzaklaştırılma nedenleri arasında, zaten 1959’da
Kasım Gülek’in gücünü kırma isteğinin yanısıra, Avni Doğan’ın Talat AydeisMr'w Z2
darbe girişimiyle ilişkili olması ve İnönü’nün “fanatik” partizanlık karşıtı heigisaet
karşı seslerini yükseltmeleri vardı. 16 Ekim 1964’de yapılan 17. Kurultay’dit, iİÖKsaiög /
olan Nihat Erim’in, genel kuruldan sonra en yetkili organ olan Parti M ftfeSnc
seçilmesi; bu “tasfiye”lerin köklü ideolojik-siyasal temellerden yoksunluğuttu®
sayılabilir. Üst kadrolar arasmdaki bu nesnel temelden yoksun ama sert
tabanında güvensizliğe ve kaymalara yol açıyordu. Zaten, hükümetin keaıii l e  da
ertelemeye dönük icraatı ve “anti-partizan” tutumu nedeniyle tabanda c«iâi 
konusuydu. Bu arada, başta AP olmak üzere, DP geleneğini izleyen panil^e/'î}ci®üaûî(ra 
verilen tavizler, geleneksel Kemalist entelejansiyayı da partiden uzaklaştîjıyonJsj. ■ feââı Rıfki 
Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, parti yayın organı L/lus’un 1950’lerddu datıtıdi 3»î)neticisi 
İhsan Ada gibi isimler bu dönemde CHP’den ayrıldılar.

“Ortanın Solu” Çıkışı

“Ortanın solu” sloganıyla başlayan hareketlilik, CHP’nin AP önderliğindeki sag partiler bloku 
tarafından iktidardan düşürüldüğü, karma hükümetler dönemindeki icraatıyla tabanının tepkisini 
çektiği ve parti içi hizip çekişmelerinin çözüm arayışlarını baltaladığı bu bunalım anında 
ortaya çıktı. “Ortanın solu” sloganını ilk olarak, 1965 seçimleri öncesinde İnönü kullandı:
“CHP bünyesi itibarıyla devletçi bir partidir ve bu sıfatla elbette ortanın solunda bir 
ekonomik anlayıştadır.” (29  Temmuz 1965). İnönü, bu kavramla, CHP'nin akı okundan 
halkçılık ve devletçiliği öne çıkarmaya yöneldi. Eski “milli şef’in “solcu" yöneliminin 
nedenleri arasında, 1961-1965 döneminde partinin programıyla çelişen sağ politikalan 
unutturma arayışı en belirgin olanıydı. Öte yandan CHP, programı ve 1961 sonrası icraatıyla
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İnönü: Tanzimatçı ire 
Restorasyon Uzmanı

Bir Avrupa üiltesinde başbaltan veya devlet başkanı 
olsaydı, belki de ülke ta rilfin in  en büyüklerinden b iris i 
olarak yazılırdı. Ancak Türkiye ’den başka iıiçb ir yerde 
başbakan ya da devlet başkanı olma şansı yoktu r. Tır
mandığı yönetim  yüksekliklerin i ancak Türkiye 'de elde 
edebilirdi; yaşadığı tarllıe  damgasını vurabilecek b ir ki
şilikten yoksun olmasına karşın, modern Türkiye 'n in 
oluşumunda rolünün ve katkısının Mustafa Kemalinkln- 
den de fazla olduğu ciddi olarak ile ri sürü lebilir. Bunda, 
hem bir “ Tanzimatçı” , Fatih Rıfkı Atay “ ileri b ir tanzl- 
matçıdır”  d iyor ve hem de Kemalizmin restorasyo
nunu yapan kimse olmasının etkisi büyük görünüyor.

Ekim Devrimi ile oluşan Sovyet sistem inde Lenin ve 
Stalln arasındaki etki karşılaştırması, Türkiye düzeninin 
kuruluşunda Kemal Paşa-İsmet Paşa olarak yeniden ya
pılabilir; Kemal Paşa, başlattığı yeniden kuruluşta, Lenl- 
ninkine göre daha uzun ömürlü olmasına karşın, görece 
olarak daha az etk ilid ir. Stalin, Lenin ö ldükten sonra 
ve İsmet Paşa, Kemal Paşa yaşarken de daha etk ili 
olmayı başarmıştır.

Geç başlayan, arkadan gelen, ancak daha sonra öne 
geçen bir kişiliğ i var; Askeri R üştiye’de sınıfta kalan 
bir öğrenci olmasına karşın daha sonra ve özellikle Har- 
blye’de sınıflarının birincis i o luyor. Kurtu luş Hareketi'- 
ne geç ve isteksiz katılıyor; b ir kez Anadolu’ya geld iği 
ve bir süre kaldığı bilin iyor. 1915'de evlenmiş olmasına 
rağmen 1920 başında yeni evli olduğunu ileri sürerek, 
Anadolu'dan İstanbul'a dönüyor; Anadolu'ya geçişi, 16 
Mart 1920'de İstanbul'un Büyük Britanya kuvvetleri ta
rafından İşgal edilmesinden ve tutuklamaların başlama
sından sonradır.

Arkadan gelerek önde sağlam bir yer tutabilm ek kıvıl
cımı olmayan bir kariyeri gösteriyor. Devrim değil düzen 
adamı olmaya işaret ediyor. Hep karargâh çalışmaların
da, bu arada Enver Paşa'nın karargâhında, başarılı o l
muş ismet Paşa'ya, modern Türkiye 'y i tanzim etme ve 
OsmanlI Devleti'nin arkasından bir yeni nizam, nizam-ı 
cedit de denebilir, kurma işi düşüyor.

Kendisine mal edilen hiç b ir çizgi dışı özellik bulun
muyor; çizgi dışı olarak bulunabllinen tek karakter, ya
bancı dillere düşkünlüğü o luyor. B irleşik Devletler'de 
hakkında yapılan b ir doktora tezinde yer alan en canalıcı 
şu paragraf son derece ilg inçtir: “ Her şeyden önce 
İnönü bir entellektüeldi (Almanca, Fransızca ve İngilizce 
biliyor ve çok okuyordu) ve bu nedenle, sorunları kendi 
konteksi içinde daha gelişm iş b ir kafanın yapamayacağı 
kadar değişkeni b ir araya getirerek çözüm lüyordu. An
cak bu aydın yaklaşımıyla kazandıklarını, kararlılıkta ve 
bir siyasal karar verici olarak eylem hızında kaybediyor
du.”  İnönü'nün bild iğ i ileri sürülen d ille rin  h iç biris in i 
konuştuğunu duyan olmamıştır; kendisinin de abartarak 
ön plana çıkardığı bu d il düşkünlüğünü, “ Tercüme 
Odası”  denilen ve daha sonra Dış İşleri Bakanlığı olarak 
çalışan b ir devlet dairesinden yetişen ilk  Tanzimatçılara 
duyulan hayranlığın b ir göstergesi saymak gerekiyor. 
Paşa, Cumhurbaşkanlığı sırasında b ir Tercüme Bürosu 
kurarak, hem Cum huriyet'e yabancılaşmış sol eğ ilim li 
aydınları devlet çatısı içinde toplamış ve hem de dünya 
klasiklerini Türkçe okuyanlara sağlamış oluyordu.

Dilin ve ailesinin dışında, teorik n ite lik le ri eksikli her 
yöneticide görülen ittidar tutkusundan ayrı olarak, b ir 
de Kemal Paşa'ya bağlılığı vardır. Ancak Kemal Paşa’- 
nın İse İsmet Paşa'dan sürekli b ir kaçma eğ ilim i o lduğu
nu düşünüyorum; her fırsatta kaçmıştır ve b ir türlü  ayrı
lamıyor. Kemal Paşa'nın sürekli olarak ism et Paşa’dan 
kurtulmak isteyişinin çok çeşitli ve haklı nedenlerini

görebiliyorum . B irincis i, yaşam biç im leri ve k iş ilik le rin 
den ge liyor; b irb irine uymaz kiş ilerd ir. Kemal Paşa, dü
zensiz yaşama alışmış ve zaaflı b ir k iş iliğ in  sahib idir. 
İsmet Bey, özel yaşamında da düzenli ve büyük tu tku la f 
kadar zaaflardan da uzak b ir insandır. İk incisi farklı 
çevrelerin adamı o luyorlar. Daha sonraki tarihç ile rin  ve 
tarih yazınının, 1919'dan önce de Kemal İle İsm et’ in 
yakınlığı üzerinde kaynaklara dayanmayan b ir edebiyat 
yaratmalarına karşın, İsmet, Cum huriyet’ten önce 
“ enveriye”  adıyla b ir yeni başgiysisi bulan ve karargâ
hında Türk yazısını değiştirm e denemeleri yapan En
ve r'in  karargâh subaylarından b iris id ir. Fakat asıl yakın
lığı, kısa b ir zamanda Kem al'in rakib i haline gelecek 
olan Kazım Karabekir'edir.

İsmet, Enver'in güvenin i kazanmış ve Kazım Karabe- 
k lr 'ln  yakını b ir kurmay subaydır. Kazım Karabekir, ya
yınladığı anı-lnceieme kitaplarının b iris inde, Enver'in bir 
kez kendisine, “ seni erkanı harbiye reisi yapayım mı, 
ya sen ya İsmet, başka kim var?”  dediğ in i yazıyor. 
Enver kuşağının arkasından ge lenler iç inde en ü lkücü
sünün Kazım olduğundan kuşku duym uyorum ; daha 
doğuludur, ancak daha kararlı ve devrim ci çıkıyor. Ke
m alist ta rihç ile rin  Kemal Bey'in Harekat Ordusu'na ka
tıldığı görüşlerin in boş olduğunu gösterebilm iş bu lunu
yorum; ne Kemal ve ne de İsmet Harekat O rdusu'na 
katıldılar. Kemal, Selanik’ten yolcu edenler arasındadır. 
İsmet, Edirne 'den geçerken güleryüz gösterm iştir. Ka
zım ise bu gönüllü ordunun içindedir.

İsm et’ten biraz büyüktür ve b ir ara b irlik te  b ir Avrupa 
gezisine çıkıyorlar. Yakınlıkları var ve mektupları bunu 
gösteriyor. Kazım, yenilg iden sonra İstanbul'da top la
nan yetenekli paşaların görevle Anadolu'daki kuvvetle
rin başına geçmesini savunuyor ve ilk  önce kendisini 
Sultan 'a kabul ettird ik ten sonra Doğu'dakI On Beşinci 
Kolordu 'nun başına geçiyor. Sürekli Ism et’ I de Anado
lu 'ya geçmeye özendiriyor; İsmet, Kazım’a, ç iftlik  satın- 
almayı, askerlikten ayrılmayı ve “ Kazım Ağa” , “ İsmet 
Ağa”  olmayı öneriyor. B ir mektubunda da şunları yazı
yor: "S en  Erzurum 'a g iderken bana ‘korkuyorum  ki seni 
b ir şeye karıştıracaklar' dem iştin. Evimden dışarı çıkma
dım ve h iç b ir şeye karışmadım.”  Aynı mektubunda 
olayların gelişmesi karşısında "duadan başka elim izden 
b ir şey gelmez”  dedikten sonra şunları da yazıyor: “ Ma
latyalIlar bana Malatya mebusluğunu te k lif ediyorlar. 
Sen ne dersin. Gözlerinden öperim , seni bağrıma basa
rım sevgili kardeşim Kazımcığım.”  Kazım ise Ism et'i 
mutlaka Ankara’ya çekmek İstiyor.

Kemal'in İsmet'e kendisinden daha çok Kazım'ın “ ada
m ı”  gözüyle bakması doğaldır. Şeyh Sait ve İzmir Sui
kastı nedeniyle kurulan İstik lal Mahkemeleri'nde Kemal 
Paşa'nın fırsat b ilip  Kazım ve A li Fuad’tan kurtulm ak 
İstemesinin önüne Ism et’in geçmesi de bu bakışı güç
lend irir. Bu nedenle Kemal ve İsm et’ in b ir arada o ldukla
rı zamanı b ir kopma denemeleri tarih i olarak da ele 
almak mümkün oluyor.

B irincis i, Lozan “ kahramanı”  kutlamaları b itince Ke
mal Paşa, İsmet Paşa'yı başbakanlıktan uzaklaştırarak 
Fethi Okyar'ı ge tiriyor. Fethi, Kemal'den büyük ve ön
dedir; ancak etkin b ir k iş iliğe sahip olmayan A li Fethi 
hep. Kemal’in süfle e ttik le rin i uygulayan b ir subay ola
rak ge lişiyor. Bu, C um huriyet'ten çok önce de böyiedlr. 
Ancak “ düzen”  yanlısı güçleri tem sil eden İsmet, Şeyh 
Sait İsyanı gerekçesiyle tekrar başbakanlığa o turuyor 
ve tam on ik i yıl oradan İnm iyor.

Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'yı yerinden oynatmak için 
ik inc i denemesi Serbest Fırka senaryosudur. Serbest 
Fırka, gerçekten ve çok yönlü b ir denemedir; Türkiye 
siyasetinde hiç b ir olguya “ büyüklerin oynadığı b ir kü
çük oyun”  adının bu kadar çok yakışacağını sanmıyo
rum. Serbest Fırka oyununda, yönetim in, çeşitli kanal
larla duyduğu kütle rahatsızlığını boşa akıtma planının 
çok büyük b ir ro lü var; ancak tutm a ihtim ali de bulunu

yor. Böyle b ir ihtimal, İsmet Paşa kariyerinin sonu olabi
lir; eğer 1950'den sonra da kariyeri sürdüyse Demokrat 
Parti hamlesinin 1930'da değil 1950'de gerçekleştiril
mesiyle ilg ilid ir. Aradan geçen yıllar İsmet Paşa'ya de
neyim ve güç ge tirm iştir; bundan kuşku duyulmaması 
gerektiğ in i düşünüyorum.

Fakat İsmet Paşa, duruma hakim olmakta gecikmiyor 
ve Cum huriyet Halk Fırkası’nı beceriklilik le kullanarak 
aralarında Kemal Paşa'nın yakınları da olan Serbest 
Fırka’c\iar\ gülünç duruma düşürmeyi beceriyor. Bun
dan sonra hem kendi iktidarının mekanizmalarını hazırlı
yor ve hem de Kemal Paşa'ya gerektiğinden fazla güven 
vermeye özen gösteriyor.

1937 geldiğinde, İsmet Paşa, Kemal Paşa'yı Çankaya 
Köşkü’nde fantazlleriyle uğraşan b ir sembol haline ge
tirm iş durumdadır. Kemal Paşa, b ir yıl sonra öleceğini 
bilmeden, İsmet Paşa'yı b ir kez daha İktidar mevkiinden 
uzaklaştırmayı deniyor; Ism et'i sadece m illetvekili düze
yine indird ikten sonra başbakanlığı b ir İttihat ve Terakki 
döneğine Celal Bey'e veriyor. Ancak b ir yıl sonra Kemal 
Paşa ölünce yerine, yürütme gücünü elinde bulunduran 
Celal Bayar değil, İsmet İnönü geçiyor.

OsmanlI D evleti’nin nihai olarak yen ild iği tarihte “ dil- 
hun oluyoruz, duadan başka elim izden bir şey gelmez”  
diyen ve b ir toprak parçası alarak "İsm et Ağa”  olmayı 
planlayan İsmet, modern Türk iye 'n in  başına geçiyor. 
Yaşamı her zaman perspektiften yoksun görünüyor; fa
kat karşılaştığı sorunları ciddiyetle incelemesini biliyor. 
Sorunların, ya da teh like lerin yatağını temizlemeyi ken
disine ilke edin iyor.

İsmet'In teh like lerin yatağını temizleme ilkesi, belki 
de modern Türkiye ’nin kuruluş ilkelerinden de birisid ir. 
Yine belki de Şeyh Sait İsyanı, modern Türkiye için 
umulmadık b ir uyarıcı olarak ortaya çıkıyor; Cumhuri- 
ye t'in  övündüğü kurumlarının önemli b ir bölümünün 
doğrudan doğruya Şeyh'in açığa çıkardığı Kürt tehlike
sinin yatağını kurutma kaygısıyla açıklanabileceğine ina
nıyorum.

Şeyh'in erken patlattığı. Şubat 1925 İsyanın etkisiyle 
yönetim i eline alan İsmet daha 25 Şubat 1925 tarihinde 
556 sayılı yasa ile "d in i veya mukaddesatı dlniyeyi siya
si gayelere esas veya alet ittihaz maksadiyle cem iyetler”  
kurmayı yasaklıyor. Kürt po litik  hareketinin şeyhler ve 
seyitlerle yönetilm esi, la ik b ir çıkışa kaynaklık ediyor. 
Yasa, bu yasaklara uymayanları, “ vatan ha in i”  ilan edi
yor.

Başbakan İsmet, siyasi karyerini laisizme bağlıyor.
29 Kasım 1925'de 671 sayılı yasa ile “ şapka iktisabı”  
kabul ed iliyor. Dinsel baş g iysilerine de savaş açılıyor. 
13 Aralık 1925’de ise “ tekke ve zaviyelerle türbelerin 
şeddine ve türbekarlıklar ile b ir takım ünvanların men 
ve ilgasına da ir”  kanun çıkarılıyor. B ir hafta sonra, 20 
Aralık 1925’de Bakanlar Kurulu 'nun “ Türk Kanunu Mede
n is i”  üzerine tezekkür ettiğ i açıklanıyor. Sait'in isyanı 
İsm et'in  yıllar sürecek programının oluşmasına imkan 
veriyor ve “ Türk Reform ları" olarak bilinen kodiflkasyo- 
nu hızlı b ir rüzgar haline sokuyor.

Bu durum  karşısında Kemal Paşa'nın yolunu şöyle 
özetleyebiliyorum : Tepkileri boşa akıtmak ve fırsatı de
ğerlendirerek İsmet Paşa'dan kurtulmak. Paşa'nın, da
ha sonraki y ıllarda yakıştırıldığı türden b ir “ demokrasi”  
özlemi olduğunu sanmıyorum; ancak demokratik b ir du
rum vardır. Demokrasi b ir zor durumudur ve hareket 
halinde sınıfların varlığını gerektiriyor. Niyetler dışı bir 
yanını her zaman görmek gerekiyor. Kemal Paşa, kütle
lerin rahatsızlığını yeni b ir parti ve yeni isim lerle, ve 
mutlaka kendi güvenliğinde, dağıtmak istiyor; yakınla
rıyla b irlik te  kurdurduğu Serbest Fırka budur. İsmet 
ise başka türlü  bakıyor.
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Yükselişi

Tehlike, Fe tlii’nin artık tescii ediien beceriksizliğ i ile 
Türkiye Komünist Partis l'n in  fırsatçılığıyla ortaya çıktı; 
Serbest Fırl(a nerede ise b ir işçi partisine dönüşüyordu. 
TKP dar imkanlanyia sızma yoiiannı arıyor ve Fethi’nin 
İzmir’ i ziyaretti büyük b ir işçi gösterisine dönüşüyordu.

Belki İsmet de ta iır ik  etm iştir. Kemal Paşa’nın bile 
korktuğu anlaşılıyor. Deriıal Serbest Fırka fesKı ed iliyo r 
ve Kemal Paşa, b ir takım uzmanlan yanına alarak üç 
aylık bir tren-tetkik gezisine çıkıyor. İki Paşa çaresiz 
bir çare bulmak için denize düşen yılana sarılır örneği 
lierkese düşüncesini soruyor ve bu arada Limancı Ham- 
di, iıer zaman ekzantrik A lım et Hamdi Başar, bu sırada 
sivriliyor ve bu döneminin çok değerli kayıtlarını bırakı
yor. İsmet, bütün yakınlarının Serbest Fırka ile kendisi 
arasında sadakatini denerken. Limancı Hamdi b ir çevrede 
kalıyor ve Başbakan İsmet, Hamdi'yi otom obiliy le at 
yarışlarına götürerek iıep “ ameleye ne yapılacağını" 
soruyor. Hamdi, “ amelenin kazanılabileceğini”  ileri sü
rüyor ve yine yazdığına göre, İsmet, pek sevinçli, Şükrü 
Kaya’ya “ Bak Şükrü Bey, Hamdi Bey ameleyi kazanabili
riz diyor, sen ne dersin?”  diye iıaykırıyor. Gerçekten 
bu tarilıten sonra İsmet, bir yandan “ ameleye”  iş bulma
ya ve diğer yandan da kazanmaya büyük önem veriyor.

Devletçilik, işte buradan çıkıyor. Laisizmi yaratan Şeyh 
Sait ise, devletçiliği doğuran Fethi Okyar’dır. Ekonomik 
strüktürü kurma, Fethi’nin deneme partisine işçilerin 
teveccüh göstermesinin b ir sonucudur; Tevletç ilik , Tür
kiye'ye de bir öğreti gereği değil, yeni insanlara iş bulma 
çaresi olarak ortaya çıkıyor. Aynca İsmet Paşa, işçi 
liderlerini CHF iç inde eritme politikasına hız veriyor. 
Memduh Şevket Esendal ile Cevdet Kerim İncedayı, 
İsmet Paşa adına nerede ise ingognite işçi kahvelerine 
giderek muhtemel işçi kökenli “ saylav adayı”  bulmaya 
çalıyorlar. Ayrıca hem bir İş Yasası çıkarma ve hem 
de Türkiye Komünist P artis l'n i CHP içinde eritme siya
setleri de bu dönemde uygulamaya konuyor.

Bütün bu gelişmeler içinde bir karargah subayı olarak 
yetişen İnönü, siyaseti öğrenmeye başlıyor ve gizli ve 
açık örgütlerle Türkiye 'y i avucunun içine alıyor; yürü t
menin başından uzaklaştırılmış olmasına karşın Kemal 
Paşa'nın ölümünden sonra cumhurbaşkanlığını h iç b ir 
sürtüşme olmadan alması bunu gösteriyor. Fakat cum 
hurbaşkanlığında tarih, İsmet Bey’e, yepyeni b ir m isyon

veriyor; artık tanzimatçı dönemi sona eriyor ve restora- 
tö r hizm etleri başlıyor.

Restorasyonun önce kadrolarla ilg ili yanı var; İsmet 
Bey, Kemal Paşa yaşamdan çekild ikten sonra Kemal 
Paşa'nın afaroz e ttiğ i herkesi top luyor, bunların itibarla
rını iade ed iyor ve önem li görevlere ge tiriyor. Hüseyin 
Cahit Yalçın, A li Fuad Cebesoy ve yakın arkadaşı Kazım 
Karabekir bunlar arasındadır; bunların çoğunun, ileri 
yaşın verdiğ i imkansızlıklarla da birlik te , İsmet Paşa'ya 
sadakatten ba$ka b ir yaklaşım lan olamıyor. Önemli şük
ran ve övgü ifadelerin i d ile  getiriyorlar.

Restarasyon ile karşı devrim  birb irinden farklıdır; res
torasyon, b ir devrim in, zorunlu olarak açıldığı ileri mev- 
zilerden çekilmesi ve kendisini sürdürebileceği yatakla
ra yerleşm esid ir. İsmet Paşa, bu mekanizmalar üzerine, 
Kemalist restorasyon sürecini başlatıyor. Üç tem eli gö
rünüyor. B irincisi, Kemalizm in sınıfsızlık iddiasını reel 
bulmayarak sınıfların ve bunlara göre derneklerin varlı
ğının kabulü oluyor. İkincisi, Kemalizmin paktlardan uzak
lık politikasını gerçekçi görm üyor ve yine lider ile Ame
rika B irleşik D evletle ri'n in başında olduğu emperyalist 
kampta yerin i alma kararını veriyor. Bunun iç in  yapılan
lar ibre t veric id ir; İsmet Paşa, içerde M illi Emniyet hiz
m etleri D airesi'n in, daha önceki zamanların M illi is tihba
rat Teşkilatı, ak tif katılımıyla içerde ve iki yüksek bürok
rat hariciyecinin, Selim Sarper ye Feridun Cemal Erkin, 
katkısıyla da uluslararası planda büyük b ir tah rikç ilik  
ve tah rifç ilik  kampanyasını başlatıyor. Paşa, bu dönem
de kaçırmış olduğu İkinci Savaş yerine b ir üçüncüsünü 
davet edebilmek için elinden geleni yapıyor; gücü, bir 
sıcak savaştan daha çok “ Soğuk Savaş”  denilen b ir 
başka türü davete yetiyor. Üçüncü mekanizma ise b ir 
burjuva muhalefet partisin i özendirmek olarak ortaya 
çıkıyor. Kemal Paşa'nın Fethi lehine te rc ih i, İsmet Pa- 
şa'da Celal Bey'e yöneliyor. Yıllar sonra, 1959'da b ir 
gazeteye, “ Bayar'ın parti teşkil etmesinden memnun 
olm uştum ”  demekten çekinm iyor. Savaş sonrası dö
nem, Şefik Hüsnü ve Esat A d il'in  ayrı ayn sol adına 
çıkışlarını ve Demokrat P arti’den kopan daha muhafaza
kar M ille t P artis i’ni önleyerek Demokrat P arti'y i ortada 
bırakma, Amerika B irleşik D evietieri'ne yakınlaşma ve 
dış ekonom ik ilişk ile r üzerindeki kam biyo kayıtlannı yu
muşatma programlarını b irb iri iç inde yaşamaya tanıklık 
ediyor.

İsmet İnönü, halka hep uzak kaldı; Mustafa Kemal sevildi, İsmet İnönü sadece duygusuz b ir saygı gördü. 
1940'lardâ yığınlarını harekete geçiremeyen bir devlet başkanıydı ve yüz yıl önce gelen Tanzimatçılarla benzer 
bir yazgıyı paylaşıyordu. Ölümünden kısa b ir süre önce partisinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nden “ ayrılırken" 
yalnız bir adamdı.

İnönü'nün, belki sonunda kapanmasa bile. Demokrat 
P arti’ye, Kemal Paşa'nın Serbest Fırka için çizdiğine 
benzer b ir senaryo düşündüğünü sanıyorum. Rahatsız- 
lıklan patlatan ve ik tidar partis in i kaçınılmaz yapan bir 
muhalefet arayışı var. Hilmi Uran'ın anılannda, seçim 
kampanyasının başına geçmek isted iğ ini ifade e ttiğ i ya
zılıyor; her halde 1950 seçim ini kazanacağına inanıyor.

Sonuçlanna bakıldığında ise İsmet Paşa'nın, şu anda 
SBKP Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'dan daha usta 
b ir restoratör olduğunu ileri sürebiliyorum . Her resto
rasyon sürecinde olduğu gib i iç po litika ile dış ilişkiler 
ve içerde sınıfsal muhafazakarlık ile dışarda emperya
lizm le uzlaşma arayışı, Kemalist restorasyonda da, bu
gün Sovyetler B irliğ i'nde  yaşanan restorasyon pratiğin
de de görülüyor. Bu açıdan bakıldığında 12 Temmuz 
1947, önem li oluyor; aynı günde, b iris i, Truman Doktri- 
n i'ne  bağlanmış Türlüye ABD ile ilk  ik ili anlaşmasını 
İmzalıyor ve “ 12 Temmuz Beyannamesi”  ilan ediliyor. 
12 Temmuz Beyannamesi İle İnönü, muhalefet ile iktidar 
-arasında eşit mesafeli b ir yere ge ld iğini duyuruyor ve 
hem hükümet başkanı ve hem de muhalefet başkanı 
ile görüştüğünü açıklıyor. Demokrat Parti'ye, rakip leri
nin haksız olmayan bir biçimde, "m uvazaa”  partisi de
melerine yol açan bu açıklamada, İnönü, Demokrat Par- 
t i ’y i meşruiyet ve yaşama güvencesi verdikten sonra, 
“ siyasi partilerin  hangisi iş başına gelirse gelsin onlar 
idare mekanizmasında çaiışaniann haklanna ve itibarla
rına karşı adaleti b ir z ihniyet alacaklarına inandıracak
lard ır”  sözleriyle b ir hükümet değişikliğ inde bürokrasi 
iç in güvence talep ed iyor ve aldığını bild iriyor.

1950 Seçim leri İsmet Paşa'nın beklediği sonucu ver
mese de, Paşa, yeni b ir on yılda Kemalizmin kesin resto
rasyonunu yapma imkanına kavuşuyor. Açtığı yoldan 
giren Bayar-Menderes re jim i önce, TKP ile M ille t Parti
s i ’ne aynı anda darbe indirerek İsmet Paşa çizgisini 
sürdürürken, ilk  ekonom ik güçlüklerle beraber hırçınla
şıyor ve hem baskıcı ve hem de anti-laik b ir politikaya 
hızla sürükleniyor. Demokrat P arti’nin  özgürlükleri daha 
da kısan ve g iderek d inse lliğ i ön plana çıkaran po litika
sı, İsmet İnönü'nün Kemalizmi daha büyük rahatlıkla 
savunmasına ve ilk  kez kütte içine girebilmesine imkan 
hazırlıyor. Böylece Paşa, açılan bu on yılı, her türlü 
sınıf bakış açısının yeşermediği b ir ülkeyi A tatürkçülü
ğün ta lim  ed ild iğ i b ir alana çevirme imkanını buluyor; 
giderek kendisine güveni artıyor.

Ancak 1950'lerin sonuna gelirken İsmet Paşa, damadı 
Metin Toker'in  yazdığına göre: “ Adnan çok tehlikeli 
b ir silahla oynuyor”  demek zorunluluğunu duyuyor. Baş
bakan Adnan Menderes, sıkışınca hem dinse lliğ i daha 
çok ön plana çıkarmak is tiyo r ve hem de Doğu'da güçle
nebilmek için Kürt liderlerle çok daha açık flö rte  başlı
yor. Meşrutiyet döneminin Sakl-i Kürdi'si, 1958’de, Said-i 
Nursi olarak ve hükümet partisin in desteğiyle ülkede 
po litik  temaslar yapıyor. Öyle sanıyorum ki, Şeyh Sait 
isyanını bastırmakla başlayan kariyerini tümden tehlike
de gören İsmet İnönü, bu andan itibaren, Adnan Mende
res 'i politikadan silmeye karar veriyor.

Serbest Fırka’nın Aydın İl Başkanı Başbakan Adnan 
Menderes'in yaşamı, 27 Mayıs İhtila li ile birlikte sona 
eriyor; iki bakan arkadaşıyla b irlik te  asılıyor. İsmet Bey, 
bundan sonra b ir yanıyla 27 Mayıs'ın b ir kural olmasını 
önlemeye, geri çekmeye ve diğer yanıyla, 27 Mayıs 
ile b irlik te  b ir yeni yükselişe geçen solculuğu “ nizam”  
içinde tutm aya öncelik veriyor. Yaşamı ve bu inceleme, 
bu öncelikle b irlik te  sona eriyor.

B itirirken b ir nolctanın altını çizmek durumundayım; 
İsm et’in  en büyük korkusunun solculuk olduğunu düşü
nüyorum. OsmanlI DevletI'nIn yıkılışı anında, ç iftlik  ala
rak “ İsmet Ağa”  olmak istem esiyle solculuktan aşın 
kaygı duyması, b ir paranın ik i yüzünü oluşturuyorlar.

YALÇIN KÜÇÜK
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sermayeye yaklaşırken, dinamikleşen ve oy potansiyeli artan işçi sınıfından uzaklaşıyordu.
Üstelik CHP’nin uygulamaları ve tutumu burjuvazinin “genel asgari programı”ndan ibaretti; ne 
birtakım özgül hedefleri, ne de daha “ileri” vaadleri içeriyordu. Dolayısıyla, burjuvazinin 
desteğinin sonuçta kendi öz partilerine ve sağ popülist partilere yöneleceği açıktı. Büyüyen ve 
örgütlenen işçi sınıfı ise TİP’e  yöneliyordu. TİP yalnızca işçi sınıfım cezbetmiyor, CHP’nin 
geleneksel destekçisi konumundaki üniversite gençliğini ve entelejansiyayı ideolojik 
hegemonyası altına alıyordu. Kıbns bunalımı sırasında ABD’nin ve ABD ağırlıklı uluslararası 
platformların Türk dış politikasına karşı aldığı tavır ve ünlü “Johnson mektubu” da İnönü’yü 
etkilemiş; onu daha sol, bağımsızlıkçı bir üsluba yöneltmişti.

CHP, “ortanın solu” şiannı bütünlüklü, programatik bir kesinlik ve mutabakat içinde 
benimsemedi. Gençlik kollannda, işçi ve köylü hareketleriyle bağlantılı parti örgütlerinde etkin 
olan bir kesim “ortanın solu” yönelimini partiyi sosyal demokratlaştırma sürecinin başlangıcı 
olarak kavnyordu. Gençlik kolu kongrelerinde, “kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi, 
ulusal onuru ve egemenlik haklannı kısıtlayan Petrol Kanunu’nun değiştirilmesini, ekonomide 
millileştirmeleri ve toprak reformunun derhal yapılmasını” isteyen bildiriler okunabiliyordu.
Eski çahşma bakanı Bülent Ecevit, tabandaki bu eğilimin sözcüsü olmaya çalışıyordu. Turhan 
Feyzioğlu’nun sözcüsü olduğu ve partinin profesyonel politikacılannm çoğunluğunu kavrayan 
kesim ise, petrol ve diğer bazı kilit sanayilerin millileştirilmesi gibi taleplerin kayıtsız-koşulsuz 
ileri sürülmesine karşı çıkıyordu. Bazı propagandacılar, kalabalıklar önünde karatahta ve 
tebeşirle ortanın solunun sol olmadığını “kanıtlayan” grafikler çizdiler. CHP 1965 Seçim 
Bildirgesi bu eklektik ve tutarsız yönelimi yansıtıyordu. “Az kazanandan az, çok kazanandan 
çok vergi alınması” gibi temel simgesel tercihlerin yanında, “özel sektörün hastane kurmasının 
teşvik edileceği” söylenebiliyordu. Öte yandan, ilerde çok işlenecek olan “halk sektörü” 
iddiasının nüvesi niteliğindeki “büyük çaptaki işlerin küçük halk tasarruflan ile kurulacak 
halka açık ortaklıklar yoluyla gerçekleştirilmesi” gibi “halkçı” hedefler; küçük burjuva ütopik 
sosyalist ideolojiyi çağnştınyordu.

CHP 10 Ekim 1965 seçimlerinde 1961’den (yüzde 36.7) de geriye düşerek yüzde 28.7 oy 
alabildi. Bu ciddi gerilemede, 1961-1965 dönemindeki başarısız CHP ağırlıklı koalisyon 
iktidarlannm yıpratıcı etkisinin belirleyici payı vardı. Fakat partinin sola kaymasına tepki 
duyanlar, bu başansızlığı “ortanın solu politikasının halkta tepki uyandırması”yla açıklayarak 
eleştiriye başladılar. Kasım ayında toplanan PM’nin bildirisinde “ortanın solu” deyiminin 
kullanılmasına karşı çıkan üyeler Suphi Baykam ile Zarife Koçak’m bu kuruldan istifa 
etmeleri; Şevket Raşit Hatipoğlu, Sim Atalay, Sedat Çumralı ve Fethi Çelikbaş’ın ise salt bu 
deyim nedeniyle muhalefet şerhi koymalan, bu tepkinin şiddetini gösteriyordu. İnönü bu 
tepkiler karşısında ortanın solu deyiminin anti-komünist niteliğini öne çıkaran açıklamalar 
yapma gereği duydu; “Ülke tam sola kayıyordu. Ortanın solunun gerekçesi tam sola gidişin 
önlenmesidir. Ben dönmeyeceğim, lüzumu vardır.(...) Ortanın solu, ortanın çok soluna da çok 
sağına da bir duvardır.” Haziran 1966’da yapılan (CHP’nin yüzde 29.6’da kaldığı) kısmi senato 
seçimleri öncesindeki kampanyada, Bülent Ecevit dışında partinin hiçbir sözcüsü “ortanın solu” 
kavramını kullanmadı. Pani Meclis Grubu, Temmuz 1966’da ortanın solu deyiminin CHP’nin 
geleneksel altı okunun dışında bir ilke getirmediğini, partinin siyasi yelpazedeki yerini 
ifadeden başka bir amaç gözetilmediğini, bu nedenle bu deyimin “bir seçimde kullanılıp bir 
başka seçimde kullanılmamış olmasının pek tabii” olduğunu belirten bir açıklama yaptı. 
Ağustos’ta yapılan PM toplantısında, Turhan Feyzioğlu’nun önderliğinde, bu kez 18 üye 
“ortanın solu” deyiminin kullanılmasına karşı çıktılar.

Ecevit’in “Ortanın Solu”nu Programlaştırması ve Ortanın Solcuları-Sağ Kanat Mücadelesi

Öte yandan, Bülent Ecevit önderliğinde bir grup, “ortanın solu” deyimine kararlılıkla sahip 
çıkarak onu bir “deyim” olmanın ötesinde programatik bir içeriğe kavuşturma arayışındaydılar. 
Ecevit, 18. Kurultay öncesinde yayınladığı Ortanın Solu adlı kitapta CHP’nin “27 Mayıs 
Anayasası’nın gereği olan ye çağımızın sosyal demokrasi anlamına uyan demokratik sol”u 
benimsemesi gerektiğini savunarak ortanın solunun temel ilkelerini belirlemişti: İnsancılık; 
halkçılık; sosyal adaletçilik ve sosyal güvenlikçihk; ilericihk, devrimcilik ve reformculuk; 
devletçilik; plancılık; özgürlüğe bağlılık; sosyal demokrasiden yana olmak. Ecevit, bu ilkelerden 
de anlaşılabileceği gibi, CHP’nin geleneksel mirasını reddetmiyor; bu mirasın (kuruluşta) “tek 
parti olma tabiatından”, “her devrimci hareketi merkezden çevreye doğru yaymaya 
çalışmak”tan kaynaklanan zaafını aşmak gerektiğini öne sürüyordu. Bu zaafı gidermek için, 
Ecevit bir bakıma Kasım Gülek’le başlayan popülist politika tarzına referans veriyordu; ancak 
bu tarzın salt klientelist, propagandif ve “moral” boyutlar aşılarak, nesnel-programatik içeriğe 
kavuşturulması gerektiğinin bilincindeydi. Şu sözler bu kavrayışın özeti sayılabilir: “CHP halka 
gitmelidir. Ama halka gittiğinde yâlnız uzatacak eli değil, söyleyecek sözü de olmalıdır.”

Turhan Feyzioğlu önderliğindeki sağ kanatla ortanın sokulan arasındaki mücadele, 18. 
Kurultay’dan sonra şenleşerek sürdü. Toprak sahibi smıflann ve küçük kent burjuvazisinin 
CHP’h kesiminden, aynca partinin yüksek bürokrasi ve devletlu-elit aydınlardan güç alan sağ 
kanat; parti yönetiminde azınlıkta, ama CHP meclis gruplarında çoğunluktaydı. Bu kanat, 18. 
Kurultay’m ardından yoğun bir kampanyayla ortanın solu hareketini “partiyi dolambaçlı 
yollardan sosyalist yapmaya çahşmak”la (T.Feyzioğlu) suçlamaya başladı. 31 Aralık 1966 günü 
yapılacak PM toplantısı öncesinde, sağ kanattan 8 kişi, bu Meclis’in bildirisinde “CHP
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GÜNEŞ, TURAN 
(1922-1982)

CHP’de ortanın solu yönelim inin aktörlerinden olan 
Turan Güneş, 1922'de Kandıra'da (Kocaeli) doğdu. Orta 
öğrenim ini Galatasaray lisesinde tamamladı. 1945’de 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesl’ni b itird ikten son
ra, Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. İstanbul 
Hukuk Fakültesl’nin Anayasa kürsüsüne döndükten son
ra 1951’de asistan, 1954’de doçent oldu.

Turan Güneş, siyasete Demokrat Parti (DP) saflarında 
başladı. 1947’de bu partin in Kandıra örgütünün kurucu
ları arasında yeralmıştı. 1954'de DP’den Kocaeli m illet
vekili seçild i. 1955'de, “ basına ispat hakkı’ ’nı savunan 
liberal muhalefetle b irlik te  partiden ihraç edildi. Bu kad
ro, aynı yıl. H ürriyet P artis i'n in  (HP) kuruluşunu gerçek
leştird i. Turan Güneş, özellikle İstanbul sanayi burjuva
zisiyle yoğun iletiş im  İçinde olan ve liberal b ir siyasal 
söylem e yönelen bu partin in genel sekreterliğ ini yaptı. 
1957’de CHP, Cum huriyetçi M ille t Partisi (CMP) ve HP 
arasında İktidara karşı ortak cephe oluşturulması İçin 
büyük çaba gösterd i. 1958’de Demokrat Parti iktidarı 
tarafından kapatılan HP’nin çoğu mensubuyla birlikte 
Cumhuriyet Halk P artis i’ne geçti. 27 Mayıs'tan sonra 
kurulan Kurucu M eclis’de yeraldı.

Güneş, 1961’de m ille tvekili seçilemeyince akademik 
kariyere döndü ve 1965’de Ankara Üniversitesi Siyasal 
B ilg ile r Fakültesi’nde idare hukuku profesörü oldu. Fa
kat b ir yandan da CHP Parti Meclisi üyeliğ ini sürdürüyor 
ve tartışmalarda yeni dönemde “ h içb ir siyasi partinin 
her sınıf insanı sinesinde toplamasının İmkansız oldu
ğunu, işçileri ve fak ir köylüleri CHP saflarına çekmenin 
yollarını aramak ge rektiğ in i’ ’ savunuyordu. Güneş, bu 
çizgis iy le EcevIt’In sözcülüğünü yaptığı “ ortanın so lu”  
hareketinde yera ld ı. 1966’daki 18. Kurultay’da “ reform
lardan zarar göreceklerin bize karşı olacaklarını bilerek, 
reform ları benimsemeyenlerden oy alacağımız hayalini 
beslemeyen bir parti olarak çalışmak gerektiğ in i”  orta
ya koydu.

Turan Güneş ’70’lerin başında. Besim Üstünel, Haluk 
Ülman ve Deniz Baykal’ la b irlikte , CHP’nin sosyal de
mokratlaşma sürecini bilim sel-program atik temellere 
oturtmaya çalışan “ Parti Araştırma Bürosu” nda yeraldı. 
Bu Büro’daki etkin konumu nedeniyle; sol kanat ile 
İnönü arasındaki gergin liğ in tırmandığı 12 Mart döne
minde, Turan Güneş “ Ecevit’In akıl hocası”  olarak ta
nımlandı. Ecevit ve sol kanadın partiye egemen olduğu 
20.Kurultay’da söyledikleri, CHP’nin klasik kadroları/seç
k inleri açısından, sosyal demokratlaşma sürecinin Ideo-
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Yükselişi

CHP'n/n Bülent Ecevit genet başkan olduktan sonra 
düzenlediği mitinglerden birinden bir görüntü. Bülent 

Ecevit'in Karaoğlan'a dönüşme sürecini mümkün kılan 
belirleyici faktör, hızla sola kaymakta otan kitlelerin 

karşısına, kendi içinde popülist unsurlarla geleneksel 
devlet partisinin meşruiyetini biraraya getiren bir imge 
sunmasıydı. Ecevit’in sözcülüğünü yaptığı “ yeni tarihî 

akım"ın kendisini CHP içinde ayrıştırmasında, Nihat 
Erim'in adıyla özdeşleşen ara rejime karşı takındığı 
muhalif tavrın yanısıra, popüler düzeyde b ir efsane 
haline gelmiş olan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 

idamlarının infaz edilmesine karşı sürdürdükleri 
muhalefet de etkili oldu. O güne kadar Ecevit'e karşı 

mesafeli bir tavır takınmış olan İsmet İnönü de, bu 
konuda “ ortanın solu”  ile birlikte davrandı; 16 f\Aart 

1972'de idam cezalarının Anayasa'ya aykırı olduğu 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne sunulan CHP'nin 

parlamento grupları Ortak Yönetim Kurulu tarafından 
reddedilmiş olan önerge, Ecevitçllerln kontrolünde olan 
Parti fvleclisi adına ismet İnönü imzasını taşıyordu. 15 
gün sonra Kemal Satır ve 83 arkadaşı İsmet İnönü'ye 

CHP'nin Gezmiş ve arkadaşlarının idamı hakkında 
izlemekte olduğu politikanın yanlış yorumlara yol 
açabilecek nitelikte olduğunu bildiren b ir muhtıra 

verdi. Böylelikle daha sonra Cumhuriyetçi (Güven) 
Partisi'ne dönüşecek olan hizip ilk ortak eylemlerinden 

birini yapmış oluyordu.

lojlk nosyonlarının simgesel b ir yansımasıdır: “ Ben zen
gin çocuğuyum. Bu düzende benim gib i ağa çocukları 
profesör olabildilderi iç ind ir ki, Kandıra ilçesinden sade
ce ben ve Niiıat Erim profesör o lab ild ik. Düzeni değ işti
receğiz. Kandıra’nın fakir çocukları da okuyup profesör 
olacaklardır.”  Turan Güneş, Nisan 1973’de Kırıkoğlu'- 
nun yönetimden tasfiyesinden sonra, CHP genel sekre
ter yardımcılığına getirilerek parti yönetim inde etkin rol 
üstlendi. Güneş’in genel sekreter yardımcılığı. Aralık 
1974’dekl 22.Kurultay’a dek sürdü. 1973 seçim lerinde 
Kocaeli’nden m illetvekili seçildi. 6 Şubat 1974’de kuru
lan CHP-MSP koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı 
oldu. Dışişleri bakanlığı sırasında kendisine özgü argo 
konuşmalardan kaçınmayan, “ şakacı” , popülist üslu
bunu devam ettird iğ i iç in; iıem sağ partiler lıem de 
geleneksel bürokrasi tarafından “ dolm uş şoförünün ağ
zıyla konuşmak” la suçlandı. Kendisi, bu tutum unu “ dış 
politika sorunlarını halkın anlayamayacağı sorunlar ola
rak gören geleneksel anlayışı yıkm a”  amacıyla açıklı
yordu. Güneş, bu üslubuyla, Yunanistan’la Türkiye arasın
daki Ege kıta sahanlığı sorunundaki atak politikası ve 
20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs harekatından sonra 
Cenevre’de yapılan uluslararası görüşmelerdeki tavizsiz 
tavrıyla. Cumhuriyetin en popüler dışişleri bakanların
dan biri oldu. 1975/76’da yoğunlaşan parti içi hizip mü
cadelelerinde merkezci b ir tutum  izledi. 1976’daki
23.Kurultay’da " ile r ic iliğ in  ö lçütünün Ecevit o lduğunu”  
söyleyerek sol kanada ve Baykal ekibine karşı çıkarken, 
en fazla oyu alan üye olarak Genel Yönetim Kuru lu 'na 
seçildi. Haziran 1977 seçim lerinde yeniden Kocaeli’
nden m illetvekili seçildi. Güneş, 1978 başında kurulan 
CHP-Bağımsızlar hükümetinde görev almadı. Zaten'4}u 
dönemde Ecevit’e karşı çıkmaya başlamıştı. 1979’(iaki
24.Kurultay’da, 1976’da kaldırılmasını kendisinin de des
teklediği PM’nin yeniden o luşturularak po litika üretim i
nin örgüte yayılmasını savundu. Güneş, ’70’lerin sonla
rına doğru, partinin "so lu na ”  karşı sınırını iyi çizmesi 
ve “ Batılı anlamda”  sosyal demokrasinin benimsen
mesi”  gerektiğini vurgulamaktaydı. Kasım 1979’daki 8. 
Olağanüstü Kurultay’da Evren’ in önderliğ ine güvenoyu 
vermeyen 20 delegeden biriyd i.

12 Eylül’den sonra Avrupa Konseyi’nde askeri darbe
ye ve parlamentonun kapatılmasına karşı e leştirile ri ya
nıtlayan heyette yeralan Güneş; 9 Nisan 1982'de İstan
bul’dan İzmir’e giderken gemide geçirdiği rahatsızlık 
sonucunda öldü. Turan Güneş’in eserleri şunlardır; Türk 
Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İş
levleri (1965), Araba Devriimeden Önce (1983), Turan 
Güneş'in Siyasal Ş iirleri (hazırlayan Cahit Kayra) (1985).

sosyalist değildir ve olmayacaktır” saptamasının yapılmasını talep eden bir önerge verdiler. 
Sekizler olarak anılan bu 8 kişi şunlardı: Turhan Feyzioglu, Fehmi Alpaslan, Coşkun Kırca, 
Süreyya Koç, Ferit Melen, Turan Şahin, Orhan Öztrak, Emin Paksüt. PM ve 5 Şubat 1967’de 
toplanan Küçük Kurultay’da konuşan il başkanlannın büyük çoğunluğu, bu talebe karşı çıktı. 
Buna karşılık, CHP senato ve meclis gruplarından 63 parlamenter Sekizlerdi destekledi. Kızışan 
tartışma ortamında, Ecevit Küçük Kurultay’da “sosyalistlik” meselesini şöyle “hallediyordu” : 
“CHP sosyahsttir demedim ve demeyeceğim. Ancak bir kimse gelip ‘ben CHP’yi sosyalist 
olarak görüyorum, katılmak istiyorum derse, engel olmayacağız. Anayasa demokratik sosyalizme 
izin veriyor.” Kesin hesaplaşma, 28 Nisan 1967’de bu amaçla toplanan 4. Olağanüstü 
Kurultay’da gerçekleşti. İnönü, “devletçilikte bazı sosyalist partilerden daha geri, bazılarından 
daha ileri”, bunun dışında “üretim araçlannda özel mülkiyeti reddeden, sınıf egemenliğini 
reddeden demokratik halkçı, laik, milliyetçi ve cumhuriyetçi” özellikleriyle “sosyalizmi 
komünizm yolunda bir aşama olarak gören partilerden” tamamen farklı (ve “taklit olmayan”) 
bir anlayış getirdiğini söyleyerek ortanın solu hamlesine sahip çıktı. Olağanüstü Kurultay 
karanyla disiplin kuruluna verilen Sekizler derhal istifa ettiler; onlarla birlikte 48 parlamenter 
de CHP’den ayrıldı.

Sekizler ve 48 parlamenterin aynlması, Ecevit ve destekçilerinin ağırlıklı olduğu örgütte önemli 
bir aşınmaya yol açmadı. Mayıs 1968’de yapılan yerel seçimlerde CHP’nin Ankara belediye 
başkanlığına bir„,sendikacıyı (Ces-İş başkanı Osman Soğukpmar) aday göstermesi; ortanın solu 
hareketinin simgesel olarak önemli bir mesajıydı. Ancak CHP bütünüyle ortanın solu 
yönelimini benimsemiş, buna karşı çıkan sağ kanattan tamamen annmış değildi. Olağanüstü 
Kurultay’da birçok ^kişi, Ecevit’e salt pragmatist hesaplarla geçici destek vermişti. Örneğin, 
başlangıçta Sekizlerce yakın duran Kemal Satır, Nihat Erim gibi eski ve etkili pohtikacılar, 
gerek Ecevit’e destek veren İnönü’ye olan bağlılıkları (l^.Satır), gerekse ortanın solu hareketinin 
gücünü (N.Erim) veya partiyi gerçekten güçlendirebileceğini kavramaları nedeniyle sol kanada 
yaklaşmışlardı. Kurultay’dan sonra, beklediğinden daha fazla parlamenterin Sekizlerdi izlemesi 
üzerine telaşa kapılan İnönü’nün muhafazakârlar lehine ağırlık verdiği denge politikasından da 
güç alan Erim ve Satır, partideki “yeni” sağ kanada öncülük ettiler. “Parti yönetiminde aşın 
solculann bulunduğu” gibi iddialar gündemdeki yerini korudu. Gazetelerde, Kemal Satırın 
işadamlanyla yaptığı görüşmelerde “partiyi solculardan temizleyeceği” vaadlerinde bulunduğu 
yolunda haberler yeraldı. 14 Ekim 1968’deki PM toplantısında sol kanattan Prof Muammer 
Aksoy bu nedenle Satır’ı sert bir şekilde suçladı. Gençlik Kolları da “CHP’nin sosyalist 
olmadığı gibi kapitalist bir parti de olmadığını; CHP’h gençler olarak partinin anti-emperyalist, 
anti-feodal ve anti-bürokrat kimliğinden geriye doğru en küçük bir ödünü kabullenemeyecelt 
kadar kenedenme halinde bulunduklarını” belirten bir bildiri yayınladı. Bu gerginlik içinde 18 
Ekim 1968’de yapılan 19. Kurultay’dan, İnönü’nün nezaretinde bir denge yönetimi oluşturularak 
çıkıldı. Ancak sol kanat yönetimde gene ağır basıyordu. Karmaşık yapısıyla Kurultay öncesi 
gerilimi sürekli kılan PM’nde, 1969 ilkbaharında, İnönü’nün eski DP’lilerin siyasal haklarının 
geri verilmesini desteklemesinden dolayı bunalım doğdu. Bu kez tartışma, sağ ve sol kanatları 
yatay kesiyordu. 27 Mayıscı subaylar, asker-sivil bürokrasinin bazı kesimleri ve sol Kemahst 
aydınlar bu politikaya karşı çıktılar. PM üyelerinden Turhan Seçkin, Mukbil Özyörük CHP’den,
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Sosyal Demokrasi ve 
Kıbrıs Sorunu

Kıbrıs sorunu Türkiye’nin karşısına öncelikie “ dışsal”  
bir biçimde çıktı. OsmanlI Devleti tarafından Büyük Bri 
tanya’ya devredild iğinden bu yana, özellikle Cumhurf 
yet dönemi yönetim leri, bu adayı b ir “ İng iliz ”  adası 
olarak gördüler. Ancak İngiltere adadan çekilme progra 
mini kabul ettikten sonra Türkiye için "K ıb rıs  sorunu' 
diye bir şey ortaya çıktı. Üstelik 1950'lerde Türk hükü 
metinin ve dışişlerinin bu sorundan uzak durmanın ge 
rekliliği konusundaki çoğu zaman saklamayı düşünme' 
dikleri görüşleri de ortadadır. Ancak Kıbrıs sorununun 
çevresinde odaklanan ve çatışan güçler, herkes gibi 
Türkiye'yi de bu sorunun “ sah ip” lerinden biri yapm ak 
ta gecikmeyecektir.

Kıbrıs sorununun şu andaki durumu bir tü r “ koşullu 
çözümsüzlük” tür. Yani sözkonusu olan “ koşulların ne 
olduğu”  ya da olayların ne yönde b ir evrim  getireceği, 
hangi konjonktürel ve siyasal değişim lere tekabül e ttik 
leri sorusundan çok, bu koşulların kim lerin egemenliği 
altında biçim lendikleri ve yeniden üretild ik leri sorusu
dur. Bu durum, sorunun araştırılmasında önümüze başa 
çıkılamayacak ölçüde geniş b ir perspektif açmaktadır: 
Türkiye’nin müdahalesini b ir “ sıfır ta rih ”  olarak kabul 
etmek, günümüzde artık imkansızdır. 1974’ün hemen 
ardından başlayarak, Türk-Yunan ilişk ile ri. Amerikan s i
lah ambargosu ve yardımların kesilmesinden geçerek, 
günümüzdeki sürekli tıkanıklığa kadar varan süreçte 
Türkiye’nin yakın tarih in in pek çok önemli be lirleyici 
sorunlarını bulmak olanaklıdır. Gerçekten de, tarafların 
karşılıklı olarak adım adım değiştirm e eğilim inde olduk- 
lan “ koşullar” , 1974 Türkiye müdahalesinden de çok 
önceleri, daha 'SO'lerde çizilm iş bulunan uluslararası 
bir programın genel yönelim i içinede yer almakta, deği
şimleri bu çerçeve tarafından yönetilm ekte ve yeniden 
üretilmekteydi. Türkiye’nin 1974 müdahalesinin ardın
dan, sorunun çözümü yolunda yürütülecek olan siya
set, Türkiye açısından "E cev it po litika ların ın”  damgası
nı taşısa da, çok daha geniş b ir uluslararası çerçevede

önceden çiz ilm iş bulunan bir siyasal çerçevenin dışına 
taşamamaktaydı.

Her şeyden önce Kıbrıs sorunu, iş in içinde bulunan 
tüm  tarafları, b irb irine karşı mücadele eden iki karşıt 
siyasal perspektif arasında ezm işti: ilk  olarak soruna 
"N ATO  çerçevesi iç inde çözüm bulm a”  yönünde ge li
şen, ABD 'nin ve genel o larak Avrupa devle tlerin in , dola
yısıyla tarafların da benimsediği b ir tez; İkincisi ise, 
K ıbrıs'ın "bağım sızlığını ve bağlantısızlığını”  sorunun 
çözüm safhasında da tem inat altına almaya çalışan tez
di. Bu İkincisi, bağlantısızlar ya da Sovyetler B irliğ i 
tarafından sürekli olarak piyasaya sürülmesine karşın, 
1974 sonrası gelişm eler tarafından göz ardı edilm iş, 
ayrıca taraflar açısından -Kıbrıs Rum tezin in yakınlığına 
rağmen- pek rağbet de görm em iştir. 1974 müdahalesi
nin aynı zamanda Türk iye 'n in  tak ip  eden yılla r boyunca 
sürdüreceği siyasal çizg iy i, çözüm önerilerin i ve tavrı 
belirleyeceği ta baştan be lliyd i. Bu yüzden, CHP-MSP 
koalisyonunun çöküşü ardından “ sağ” ın, MC hükümet
lerin in İktidara gelmesi, bu siyasetin İçinde, Kıbrıs soru
nuna çok farklı bakış tarzlarının bulunmasına karşın 
hemen hemen hiç b ir değ iş ik lik  getirm em işti. Türkiye ’
ye konulan Amerikan ambargosu, her şeyden önce b ir 
“ silah am bargosudur” . Yine de Batı ittifakla rı karşısın
da konumu “ m ilita ris t”  b ir çerçevede be lirlenm iş bu lu
nan Türkiye açısından salt silah yardımına ilişk in  olarak 
kabul edilen bu ambargo kararı ik tisadi b ir yük de oluş
turacak kadar önem li b ir darbe olm uştur.

Ünlü Johnson Mektubu ve Kıbrıs'a 1974 müdahalesi 
sırasında "N A TO ’ya a lt silahların adada kullanılmaması 
yönünde”  Türk hüküm etin in d ikkatin in çekilmesi türün
den müdahaleler aynı düzene ve benzer siyasal ortam la
ra d ikkat çekm ektedirler. Türkiye ’nin Kıbrıs'a müdaha
lesini getiren siyasal ortamın, sosyal demokrat b ir ik ti
dann dönemine rastlaması, pek çok bakımdan değer
lend irileb ilir. Her şeyden önce, Türk müdahalesinin ar
dından Amerikan silah am bargosunun gelmesi, sa lt Kıb
rıs konusuna bağlantılı değild ir: reform cu perspektifleri 
ABD 'yi 1973'den beri ted irg in  eden bir sosyal demokrat 
iktidarın egemen olduğu döneme rastlayan bu “ ambar- 
g o ” nun, b ir sağ ik tidar ortamında ilan ed ilip  edilm eye
ceği sorusu halen açıktır.

Aslında Türkiye üzerinde Amerikan ambargosu, salt 
Kıbrıs sorununa değil, aynı zamanda Türkiye'de sosyal 
demokrat b ir iktidarın reform  programlarının başarı ya 
da başarısızlığının verdiğ i korkuyla da şekillenmişti. 
A BD 'nin dış siyaseti ne tek b ir kurumun, ne de bütünlük 
ve b irlik  içinde hareket eden b ir uzlaşımın hegemonyası 
a ltındadır normal olarak. C M 'nın , Pentagon’un, hükü
metin ve Kongre’nin dış siyasetleri arasında bazen uzun 
vadede dâhi etk is in i sürdürebilen bazı önemli ayrılıklar, 
hatta çatışmalar olabilm ektedir. Bu çatışmalar, en azın
dan on yıl önceki koşullarda “ Amerikan nüfuz bölgeleri”  
adı altında resm i b ir Umma dahi sahip olan yörelerdeki 
sözde bağımsız, ya da göreli bağımsız güç odaklarının 
aktif hale gelebilecekleri, bazı seçme şanslarına sahip 
olabilecekleri b ir göreli bağımsızlık ortamı yaratabilmek
teyd i. Yunanistan cuntacı albaylarının eylemi kadar Tür
k iye ’deki sosyal demokrat iktidarın da müdahalesi böy
le b ir ortamın doğmuş olması sayesinde gerçekleşebil
m işlerdi. Yani birlleri “ yanlış ata”  oynamış, ancak ABD’
nin bu tü r b ir “ iktidarlar çoğulcu luğu”  içinde hiçbir 
zaman tek b ir kartla oyuna başlamaması şeklindeki ge
leneksel politikası sayesinde durum belli b ir uzun vade
de dengelendirilebllm iş, Yunanistan’da “ albaylar cun
tası” , K ıbrıs’taki “ bağımsız cum huriyet” , Türkiye’dey
se “ reform cu ve rahatsızlık ve ric i”  politikaları benimse
miş bulunan sosyal demokrat b ir iktidar yıkılıvermiştir. 
Türkiye ’de günümüzde yapılan yorum lara göre CHP ik ti
darı o dönemde “ k iş ilik li”  b ir siyaset izlemiş, gerek 
ABD içindeki ik tidar odaklarının, gerekse dünya siyasal 
ortamının içindeki bazı "boşluk la rdan”  başarıyla yarar
lanabilmeyi başarmış, T ü rk iye 'n in  "dış iş le rinde bağım
sız”  olabileceğini tüm  dünyaya gösterm iştir. Ancak bun
lar doğru olsa b ile  bu “ k iş ilik li”  b ir politikanın zorunlu 
olarak “ doğru b ir po litika ”  olduğu anlamına gelmez. 
Kıbrıs konusundaki “ sosyal demokrat po litlka ''da  ta 
baştan beri b ir tü r “ çarpıklık”  hüküm sürmekteydi. Ağır 
ölçüde yaralayıcı MSP e tkisi, “ fe tih ç i”  tez b ir yana bıra
kılsa bile, Ecevit’ in, sosyal demokrat b ir lider olarak 
b ir " fa t ih ”  olarak sunulması kaçınılmaz bil' ivmeyle ger
çekleşm işti. Olayların Ecevit dönemine rastlaması tam 
anlamıyla b ir “ piyango”  muydu, yoksa herhangi bir 
ik tidar -Türkiye’de geleneksel olarak iktidara hakim olan 
"s a ğ ”  b ir ik tidar elbette- döneminde de böyle bir müda
halenin yolu açılabilir miydi?

Samson Darbesi üzerine 
"Yunanistan’ın 
garantörlük antlaşmasını 
bozduğunu" iddia eden 
Türkiye, İngiltere ile 
ortak müdahale 
konusunda görüşmelere 
başladı. İngilte’yse bir 
yandan, Makarios'un 
adaya geri dönmesine 
taraftar gibi görünürken 
diğer yandan da iki 
NATO ülkesinin karşı 
karşıya geleceğini 
savunarak müdahale 
konusunda Türkiye ile 
birlikte
davranamayacağını 
bildirdi. Türkiye bundan 
sonra adaya tek başına 
müdahaleye karar 
vererek 20 Temmuz 
1974’te ilk müdahalesini 
yaptı ve 4-5 gün gibi 
kısa b ir süre içersinde 
adada farklı b ir üstünlük 
sağladı. Fotoğrafta, Türk 
ordusunu karşılayan 
Kıbrıslı Türkler görülüyor

Türk d ışişlerin in bu tü r sorunlara geleneksel kayıtsız
lığı, Menderes döneminde Kıbrıs sorunu karşısında takı
nılan tavırdan da be llid ir. Ancak "ç izm enin aşılması” , 
Türkiye ’nin Akdeniz’e açılan bölgesinin "güneyden de 
kuşatılması”  karşısında takınacağı tavrı daha zorunlu 
b ir biçimde “ tepkise l”  kılmalıydı. “ K iş ilik li”  tab ir edilen 
b ir hükümetin işbaşında olmasıyla pekişen konjonktür, 
müdahaleyi kaçınılmaz kılmıştır. Amerika mı? Orada böy
le b ir müdahaleyi destekleyecek güçler her zaman bulu
nur: biraz nazlanmasını bilmek yeterlld ir.

Adanın sosyo lo jik ve dem ografik yapısının bozulması 
yolunda adaya gönderilen Türk köylülerinin, herhangi 
b ir planlamadan, araştırma ve geliştirm e programından 
yoksun olarak, ne ölçüde o dönem iktidarının sorum lu
luğu altında gönderilm iş oldukları sorusunun cevabı da 
henüz yoktur. Kısacası, müdahale yapılmış ancak so
nuçları düşünülm em işti, âugün göçmenlerin sayısı, do
layısıyla Kıbrıs 'ta şu anda yaşamakta olan nüfusun sayı
sı be lli değild ir. Sosyal demokrasinin “ uluslararası say
gın lık”  çerçevesinde gündeme getird iğ i politikalar, tüm 
dünyada, ve özellikle Avrupa'da sosyal demokrasinin 
inişe geçtiğ i, neo-liberalizm ln devlet aygıtlarının yeni 
b ir merkezHeşmesi projesine eşlik ederek yükselmeye 
başladığı özel b ir döneme rastlamıştı. “ Ulusal saygınlı
ğın”  durum u ve gücü ne olursa olsun gerek İçteki sağın 
genişlemesi, gerekse ABD 'nin artık yeni b ir Türkiye 
politikasını benimsemiş olması karşısında sosyal de
mokrat hareketin başarısızlığa ergeç mahkûm edilmesi
nin kaçınılmaz bir siyasal gereklilik  haline getirileceğini 
ortaya koyuyordu. Amerikan ambargosu, özel olarak 
Kıbrıs sorununa yönelik b ir yaptırım  projesi olmakla
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birlikte, sonuçta bu çok yönlü mahkumiyet karannın 
da bir İfadesi olarak ortaya çıkmıştı. Kısacası, reformcu 
Ecevit hükümetinin tüm İktisadi refah politikalarını çık
maza sürüklemek yolunda Kıbrıs'a Türk ordusunun mü
dahalesi bulunmaz bir fırsat oluşturm uş, Ecevit'in  u lus
lararası “ kredisi” nin düşürülm esi yolunda artık Kong- 
re'dekl “ haşhaş sorunu”  tartışmaları türünden saçma
lıklara başvurmanın b ir gereği kalmamıştı. Türkiye 'de 
Kıbns sorununa yönelik kamuoyu tartışmalarının ağırlık 
kazandığı dönemlerde geçen olayların ortaya koydukları 
gibi, sorun Kıbrıs’ın sosyo-ekonomik gerçekliklerinden 
çok, Türkiye'nin dünyadaki, O rtadoğu'daki ve özellikle 
NATO İttifakı İçindeki yeri açısından ortaya konulmakta
dır. Türkiye'de devle tç iliğ in vurguladığı ik tidar geleneği 
tarafından “ fark lı”  tüm siyasal akımlar g ib i yasaklama 
ve baskıya maruz kalan İslamcı siyaset akımının İlk c i
simleşmesi olan MNP ve ardından kurulan MSP'nin “ sol
cu görüş”  tem silcisi olarak yadsıdığı CHP ile “ garip”  
bir koalisyon içinde iktidar sürdüğü b ir döneme rastla
yan Kıbns olayları bu partinin “ Batılı karşıtı”  siyasal 
ideolojisini büyük b ir güçle ortaya atabilmesi ve meşru- 
laştırabllmesi koşullarını oluşturm uştu. Türkiye 'de “ dış 
sorunlar ve ilişk ile r”  söz konusu olduğunda siyasal par
tilerin her nedense “ uzlaşmak”  ve “ b irlik  beraberlik 
içinde olmak”  zorunluluğuyla karşı karşıya olduklarını 
benimseyen özel b ir “ iç d ip lom asi”  geleneği kendisini 
yeniden duyurmuş, Türk hükümetinin b ir kanadı Kıbrıs 
sorununun en civciv li zamanında, Türk müdahalesinin 
ne getireceğinin henüz bilinmediği, uluslararası güç den
gelerinin tehlikeli b ir biçimde sarsıntıya uğradıkları bir 
ortamda “ Kıbns'ın Fethi”  sloganıyla ortaya çıkıvermiş- 
tl. Müdahale kararının ve harekâtların ardından “ ciddi 
siyasetçi”  İmajına büyük b ir gereksinme duyan Ecevit 
hükümetinin böyle koşullar arasında darbe yiyeceği ve 
CHP'nin gücünün sürekli yükseld iği b ir ortamda karma 
hükümetin yürümeyeceği be lliyd i. 1963'ten başlayarak 
iki toplumun yönetsel organlarının b irb irlerinden ayrıl
masının ardından, artık kısıtlı kırsal alanlar dışında, ta- 
nm ağırlıklı b ir ekonomiye sahip ada halkının alışveriş 
yapmak için “ Rumlann”  pazanna g id iş lerin in zorlaşma
sıyla, Türk kantonlarındaki kentli tüccar kesim i hatırı 
sayılır bir birikime kavuşmuştu. 1974'teki Türkiye mü
dahalesinin ardından kurulan İktisadi düzen, b ir taraftan 
her bakımdan “ dışa bağlı”  olan bu kesim in e liy le  kuru l
mak İstenmiş, öte yandan “ işgücü açığını kapatabilmek”  
amacıyla Türkiye'den getirilen kalifiye olmaktan çok uzak 
olan emek, adada sınaî üretim in geliştirilm esi konusun
da yöneticilerin h içb ir program getirm ek niyetinde o l
madıklarını, hatta bunun umudunu bile içlerinde taşıma
dıklarını gösterm işti.

1974 müdahalesini takip eden İlk yıllarda, Bülent Ece
vit tarafından “ Planlama ve Koordinasyon Bakanı”  ola
rak adaya gönderilen ekonom ist A lper Orhon, günün 
koşullannda pek gerçekçi olmadığı şim di belirlenebile- 
cek, "devlet teke liy le”  ufak çapta sanayileşmeyi hedef 
alan bir program çerçevesinde çalışmalar yürütmüş, 
ancak çok geçmeden ticaret burjuvazisine, adadaki Türk 
ordusunun tercihlerine ve hükümet başkanı Rauf Denk- 
taş'a ters düşerek görevinden alınmış, kurduğu sosyal 
demokrat nite lik li parti ise bölünerek dağılmıştı. Ancak 
‘‘sosyal demokrat " düşüncenin belli normları, ufak b ir 
adada ne kadar tutunabilirse o ö lçüde, bazı siyasal çev
re ve partilerin bünyesinde özellikle “ K ıbrıs'ın ulusal 
kahramanı”  n ite liğ iyle uzun dönem saygı görmeyi sür
düren Bülent Ecevit’ in de etkisiyle yaşamını sürdürebiidi.

Tüm bu iç ve dış sorunların temel yönelim leri, Türkiye 
açısından, ve değişmez b ir şekilde sosyal demokrasi 
açısından çelişkili görünüm ler ge tirm işti. ABD 'nin “ tek 
kartla”  oynamadığı belli olduktan sonra Türkiye, haklılı
ğına güvenerek g ird iğ i b ir “ dava” da bu haklılığı uzun 
vadede uluslararası düzlemde kaybetmeye mahkûm ol
du. Aynı durum, özel olarak Türk sosyal demokrasisi 
için de geçerliydi.

ULUS BAKER

Önde gelen CHP'İllerden 
bazılan: 1) Ecevit'e karşı sağ 
muhalefetin başını çeken 
Kemal Satır. 2) Yıldızı daha 
sonraki yıllarda, özellikle 
Ecevit'le yollarının ayrıldığı 
1980'den sonra parlayacak 
olan Deniz Baykal. 3) 
“ Ortanın solu" düşüncesinin 
örgüt ve taban tarafından 
benimsenmesinde merkezî bir 
rol oynamış kişilerden Orhan 
Birgit. 4) Ecevit'in daha 
sonra kendisiyle ihtilafa 
düşeceği genel sekreteri 
Kâmil Kırıkoğlu. 5) 12 Man'a 
CHP'nin destek vermesi 
üzerine Ecevit'in genel 
sekreterlikten ayrılmasından 
sonra. Parti Meclisi 
tarafından onun yerine 
seçilen Ecevit yanlısı Şeref 
Bakşık.

Muammer Aksoy, Jale Candan, Nermin Abadan, Alp Kuran PM’den istifa ettiler. Hem genel 
olarak radikal özgürlükçü bir söylemi oturtmayı, hem de özellikle sağ seçmenler nezdinde 
CHP’nin ordu/devlet politikalanyla özdeşleştirilmesini önlemeyi amaçlayan Ecevit, bu tartışmada 
İnönü’yü destekledi.

CHP, Ekim 1969 seçimlerine, aydmlann ve bilimadamlannın da katıldığı uzun bir çalışmayla 
hazırlanan, Halktan Yetki İstiyoruz adlı bildirgeyle girdi. Partinin tarihinde görülmemiş ölçüde 
kapsamlı olan bu metnin temel motifi, “düzen değişikliği” idi. Atatürk devrimkrinin mirasına 
sahip çıkılarak, CHP’nin bu devrimci geleneğini bu kez “altyapı devrimleri” ile geliştireceği 
ileri sürülüyordu. “Düzen değişikliği” şian, üreticilerle emekçilerin etkin örgütlenmesinin ve 
yönetime katılmalannm gerçekleştiği, sosyal güvenliğin yaygınlaştınidığı köklü bir 
modernizasyon ve reform programını yansıtıyordu; vazedilen, “ortanın solunda bir düzen 
değişikliği” idi. Yinelenen toprak reformu vaadinin “toprak işleyenin, su kullananın” gibi 
radikal bir sloganla ifade edilmesi; petrol ve doğal kaynaklann millileştirileceği vaadi; 

“ Doğu’nun düzeninin mayınla, jandarmayla, silahla değil fabrikayla, okul vs. ile değiştirileceği” 
lafzıyla Kürt halkı üzerindeki baskıcı devlet politikasına zımnen de olsa eleştiri getirilmesi, 
CHP’ye geleneksel söyleminin sınırlarını aşan, radikal reformist bir görünüm veriyordu. Seçim 
kampanyasına İnönü yalnızca radyo konuşmalanyla katıldı; kampanyanın -özellikle gezi- 
yükünü Ecevit sırtlandı. 12 Ekim 1969 seçimleri, CHP’nin 1965’e göre yüzde 1.3 gerileyerek 
yüzde 27.4’de kalmasıyla' sonuçlandı. AP de yüzde 6,4 oranında gerilemişti. İlk kez bu ' 
seçimlere kanlan Türkiye Birlik Partisi’n in  (TBP), öteden beri CHP’y t  yakın olan Alevi 
seçmenlerden aldığı yüzde 2.8 oy ve Feyzioğlu önderliğinde Nisan 1967’de kopan sağ kanadın 
kurduğu Milli Güven Partisi’nin  (MGP) aldığı yüzde 6.6 oy, değişim sürecindeki CHP’nin kan 
kaybını gösteriyordu. Bu kan kaybına, değişim sancılanna ve parti içi çekişmeler nedeniyle 
uzun süre tamamen içe dönük çalışmasına, dolayısıyla radikal vaadlere kulak verebilecek 
kesimlere güven verecek bir eylemlilik üretememesine rağmen partinin 1965’deki oy gücünü 
koruyabilmesi, başanh bir sonuç sayılabihrdi.

13 Haziran 1970’deki CHP İstanbul il kongresini, Dev-Genç’li kalabalık bir grubun izlemesi 
(sağ kanada göre “kongreyi basması”), sosyalist ve devrimci hareketle ilişki konusundaki 
tartışmaian alevlendirmişti. Parti içindeki sol kanadın bazı unsurlan Dev-Genç ve sosyalist 
hareketin başka kesimleriyle belirli düzeyde işbirliği ve dayanışmaya yatkındılar. İstanbul il
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kongresinde Ecevit bu konuda eleştirel, “daha” sola karşı sınır çizen bir tutum almış ve Dev- 
Genç’liler salonu terketmişti. CHP ve onun yönetimde ağırlıklı olan sol kanadı, 1969/1971  
döneminde sağ-faşizan güçlere “teokratik devlet kurmak isteyen”, “faşist komando özentisi”, 
“mevcut bozuk düzeni sürdürmek isteyen dikta heveslileri” olarak tavır alırken; devrimci 
hareketi de bu tahriklere alet olmakla suçluyordu.

CHP 20. Kurultayı, bu yoğun tartışma ortamında, 3 Temmuz 1970’de. başladı. Kemal Satır’m 
gene “toprak işleyenin su kullananın” sloganını ve Ecevit’in, toprak işgal eden köylülerin bu 
kanuna aykın hareketini “devrimci eylem” olarak tanımlamasını hedef alıyordu. Ecevit,
“CHP’nin olaylara artık bürokrat aydın bakış açısından bakamayacağını, partinin devrimcilik 
görüşünün altyapı devrimciliği yönünde değiştiğini”; Türkiye’de ilk defa halkın demokratik 
rejim içinde hakkım alma mücadelesine başladığını, bu nedenle toprak işgallerini “devrimci 
eylem” olarak tanımlamanın doğru olduğunu savundu. Buna karşılık “toprak işleyenin su 

.kullananın” sloganının mantığından hareketle “fabrikalar da işçilerindir” demenin doğru 
> olmayacağını söyleyerek; büyük toprak sahiplerini hedef alan bu radikal söylemin sanayi 

burjuvazisine de yönelmemesi için önlem aldı. Ecevit, Kurultay’da, “geniş cepheciliği” 
savunarak devrimci-sosyalist entelejansiyayla biraraya gelinmesini ve ordu içindeki “sol” cunta 
oluşumlanna sıcak bakılmasını ima eden <bu “sol” çıkışlanna rağmen Kemal Satır’ın sağ kanat 
listesinde yer alan) eski 27 Mayısçı Orhan Kabibay’la tartışırken; “gençleri birbirlerine kırdıran, 
demokrasimize ‘cici demokrasi’ diyen aydınlarla” birleşilemeyeceğini savunarak, devrimci 
sosyalist hareketle arasmdaki hattı belirledi.

İnönü, bu tartışmalar. içinde tarafsız kalmayı yeğleyerek; Ecevit’in genel sekreter olarak 
kalmasını, gene “dengeli” bir PM oluşturulmasını telkin etti. Ancak PM seçimini büyük bir 
farkla Ecevit’in listesi kazandı; bu listeye dahil edilen Kemal Satır ve Kemal Demir de 
PM’nden istifa edince sol kanat parti yönetimine tamamen hakim oldu. Sağ kanat, artık 
yalnızca parlamento grubunda belirli bir güce sahipti. Tartışmalar 20. Kurultay’dan sonra da 
sürdü. Kemal Satır Ecevit’i “anarşik bir ortam yaratacak davranışlarda bulunmak”la suçlarken, 
Ecevit de “Türkiye’nin bugünkü ortamında hiçbir partinin kitle partisi olarak kalamayacağım,

! toplumdaki hızh değişimin partileri her zümreye veya sınıfa birden hitap edemeyecek kadar
I kesin ve açık vaziyetler almaya zorladığım” söylüyordu: “Bu durumda, biz itmesek de bazı

zümreler bizden gidecektir. Bu zümreler arasında bazı büyük toprak sahipleri, büyük aracılar, 
tefeciler, yabana sermaye işbirlikçileri gelmektedir.” 9-10  Mart 1973’de Sosyal Demokrasi 
Demekleri Federasyonu  tarafından düzenlenen “İşçi Forumu”na sunulan raporda da “genel grev 
hakkının alınması” talep edilerek “tüm çalışanlann, sömürüsüz ve mutlu bir Türkiye için 
demokratik halk cephesinde birleşip sosyal demokrasiyi gerçekleştirmesi” çağnsı yapılıyordu.

12 Mart: Sağ Kanat ve İnönü’nün Tasfiyesi

12 Mart rejimine karşı alınacak tavırda düşülen aynlık, CHP’deki sağ-sol kanat çatışmasını 
şiddetlendirirken, İnönü’yle sol kanadı da açıkça karşı karşıya getirecekti. Partinin en yetkili 
organı olan PM’nin tamamen Ecevit sol kanadın denetiminde olması, gerilimi hızla

1974 Genei A fin in  yarattığı en önemli şey, belki de 
siyasi bunalımdı. CHP-MSP koalisyon hükümetinin 
artık varolamayacağı, Ecevit’in istifa edeceği gibi 
söylentiler kamuoyunu Genel A ftan  daha fazla 
ilgilendirir duruma gelmişti. CHP affın özellikle 141 ve 
142. madde hükümlerini; MSP ise 163. madde 
hükümlülerini kapsamasını önemsiyordu. Bu konunun 
çözülmesinde de, ağırlığı olan bakanlığın, yani adalet 
bakanlığının MSP'ye bırakılmış olması (Şevket Kazan), 
CHP’n/n inisiyatifini gerileten bir etkendi. MSP içinde 
CHP'y/e işbirliğine de anti-komünist mülahazalarla 
uzun süre tepki göstermiş olan, genel sekreter 
Gündüz Sevilgen önderliğindeki faşizan kanat 141 ve 
142. maddelerin af kapsamına dahil edilmesine karşı 
Erbakan’a muhtıra verirken; Nakşibendi cemaatin önde 
gelen önderlerinden İstanbul Iskenderpaşa Camii 
imamı f^ehmet Zahid Kotku da “ komünistlerin affına 
red oyu verilmesini" emrediyordu. MSP yanlısı 
basında “ teşbih çeken elle tetik çeken el bir olur 
m u”  propagandası başlatıldı. Sonuçta, 15 f^ayıs 
1974’te a f yasası parlamentoda kabul edilirken, 20 
MSP milletvekili 141 ve 142. maddelerin kapsama 
dahil edilmesine red oyu verdiler. Böylece af yasası 
eksikli çıktı. Eksikli a f birçok çevrelerde tepki yarattı: 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğrenci 
temsilcilerinin düzenlediği ve 13-18 fAayıs tarihleri 
araısnda sürecek olan “Akademi Kültür Haftası”  fikir 
suçlularının af kapsamı dışında bırakılmasını protesto 
için durduruldu. TÖB-DER Genel Başkanı A li Bozkurt, 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e gönderdiği telgrafta: 
“ 141-142. maddeleri af dışı bırakan Genel A f Kanunu 
çıkmak üzeredir. İnsanları düşüncelerinden dolayı 
cezalandıran çağdışı ve antidemokratik bu maddelerin 
affın kapsamı dışında bırakılması yurdumuzun binbir 
emekle yetiştirdiği binlerce profesör, öğretmen, 
sanatçı, yazar, şair, avukat, mühendis, yayınevi sahibi, 
öğrenci ve başka insanların yıllarca cezaevlerinde 
kalmalarına neden olacaktır." diyordu. İstanbul’da 
yurtsever üniversite gençliği adına 3 bin imzalı bir 
bildiri eksik çıkan af programını kınıyor ve düşünce 
suçlarının da afin kapsamına alınmasını istiyordu. 30 
kadar yayınevi, ilkokul Öğretmenleri Derneği, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Elektrik, 
İnşaat ve Makina Mühendisleri Odalan, Lastik-İş, 
İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu öğrencileri, İstanbul 
DMMA Kültür Derneği gibi kuruluşlar da 141-142’nin 
a f dışında kalmasını protesto eden kuruluşlardı. 18 
Mayıs tarihli gazetelere verdiği demeçte Ecevit, 
“ Türkiye’yi b ir insanın Batı’da serbestçe okunup 
satılan kitapların çevirisi nedeniyle 30 yıla mahkûm 
edilebildiği b ir ülke olmaktan kurtarmaya kararlıyız"



Yükselişi

diyordu. Bunun üzerine, CHP 141-142 hükümlülerin 
aftan istisna edilmesinin “Anayasa’mn eşitlik ilkesine 
aykın olduğu”  gerekçesiyle Anayasa l^ahkemesi’ne 
başvurdu: 141-142 hükümlüleri H/lahkeme’nin 2 
Temmuz 1974’te kararıyla affa dahil olabildiler. Bu 
karar uyarınca 13 Temmuz 1974’te, yayınladığı 
çevirilerden dolayı 40 yıla yakın bir cezaya çaptırılan 
yayıncı Muzaffer Erdost (üstte) serbest bırakıldı. Bir 
gün sonra da, kapatılan TİP davasından yargılanan 
Behice Boran (solda), toplam 29 ay cezaevinde 
kaldıktan sonra salıverildi. A f konusunda gazetelerin 
sorduğu soruya “ Meseleyi hiçbir zaman a f olarak 
görmüyorum. Bu bir nevi tashih-i karardır. Yapılan bir 
hatanın düzeltilmesidir”  diye cevap veriyordu.

tırmandınyordu. PM tarafından Ecevit’ten boşalan genel sekreterliğe seçilen Şeref Bakşık da 
doğal olarak sol kanattandı. Bakşık, Ecevit’in tutumunu destekleyen birçok il örgütü ile 
Gençlik ve Kadın Kollan yönetimlerinin feshini isteyen İnönü’ye direndi; 18 Kasım 1971’de 
de genel sekreterlikten istifa etti. Genel sekreterliğe, gene sol kanattan Kamil Kınkoglu seçildi. 
İnönü ve sağ kanadın çoğunlukta olduğu parlamento gruplan ile, sol kanadın hakim olduğu 
PM fiilen, birbirlerini “tanımayan” iki ayn iktidar odağı haline geldiler.

25 Ocak 1972’de, İnönü’nün parti parlamento gruplan toplantısından önce, nkanan l.’sinin 
yerine kurulan 2. Erim hükümetini CHP’nin desteklediğini açıklaması; bunun üzerine Ecevit’in 
“normal hukuk kurallanyla hiçbir ilişiği olmayan böyle işlemlerin, CHP gibi bir lider 
partisinde doğal sayılabileceğini; bu çelişkilerin CHP’nin hder partisinden örgüt partisine 
dönüşmesiyle çözüleceğini” söylemesi, gerihmi tırmandırdı. Ocak 1972’de başlayan il 
kongreleri, parti içi mücadelenin boyutlannı ortaya koydu. İnönü ve sağ kanat ile (dönemin 
popüler deyimlerinden biri kullanılacak olursa) “Ecevit sokulan” kesin olarak karşı karşıyaydı. 
İnönü 23 Ocak’taki Ankara il kongresinde Ecevit’i partiyi hâlâ PM kanalıyla fiilen yönetmekle 
suçlayıp “sakin sakin, istifa etmiş eski genel sekreter hüviyetine girmeye” davet ederken; 
desteklediği aday seçilmezse “Ankara’nın hükümet merkezi oluşunun bile tehlikeye düşeceğini” 
söyleyecek kadar uç noktalarda tehditkârlaşabiliyordu. Fakat sol kanadın Adana, Antalya, İzmir, 
Ankara gibi önemli il kongrelerini arka arkaya kazanmasını engelleyemedi. Haziran 1972’de 
yapılacak Kurultay’da şanslarının kalmayacağını gören sağ kanat; bunun üzerine önceki 
Kurultay delegelerinden imza toplayarak “partiyi her geçen gün Atatürkçü temellerinden 
kaydırıp onu sonu meçhul ve karanlık maceralann bir aleti ve aracı haline getirmek isteyen 
merkez yönetimi hizbi”ne karşı olağanüstü Kurultay çağnsı yaptı. İnönü, olağanüstü 
Kurultay’m, kongresini yapan illerden yeni seçilen Kurultay delegelerinin, ancak kongresi 
yapılmamış illerden eski Kurultay delegelerinin katılımıyla oluşacağı yolundaki parti tüzüğü 
hükmünü dikkate almadı. Olağanüstü Kurultay için son (20.) Kurultay delegelerine çağrı yapn. 
Böylece 1972 il kongrelerinin sol kanat lehine ortaya koyduğu irade hiçe sayılırken; eski 
delegelerin varlığıyla İnönü ve sağ kanadın Kurultay’da üstünlük sağlama şansı artıyordu. Sağ 
kanada öncülük eden Kemal Satır ve arkadaşlan. Erim hükümetiyle işbirliği yaparak, sol 
kanadı Kurultay’da CHP Gençlik ve Kadm Kolları’nın desteğinden yoksun bırakmak için; parti 
kadm ve gençlik kollannm parti kongrelerinde oy hakkına sahip kuruluşlar olmasını önleyen 
bir yasa tasansı da hazırlamışlardı. Bu tasan yasalaşamadı.

CHP 5, Olağanüstü Kurultayı öncesinde, üç grup oluşmuştu. Kemal Satır önderliğindeki sağ 
kanat, Ecevit ve yandaşlarını “niteliği açıkça belirtilmemiş bir sosyalist parti hareketi” içinde 
olmakla suçluyordu. İsmet İnönü, önceleri sol kanat .tarafından açıkça hedef haline 
getirilmemiş, kendisi de sol kanada ideolojik nedenlerle değil, kendi politikasını tasvip 
etmemelerine rağmen partinin işleyişini sekteye uğrattıkları gerekçesiyle yüklenmişti. Ancak 
giderek o da Ecevit ve grubuna karşı “aşın solculuk” ithamlanna, imalanna başlayarak sağ 
kanatla bütünleşmişti. Kurultay öncesindeki bir demecinde “kapatılan Dev-Genç militanlarının 
hani hani partiye kaydedildiğinden, Ecevit yanlısı il başkanlannın onlan militan olarak 
kullandığından” söz ediyordu. Ecevit ve sol kanat, Satır ve arkadaşlannın hareketini, CHP’nin 
“yeniden doğuş”unu sağlayan ortanın solu hareketini benimsemeyen, benimsemiş görünse bile 
ekonomik ve toplumsal olarak içini boşaltmak isteyen kesimlerin; 12 Mart sonrasındaki genel 
sağa kayıştan güç alan gerici bir hamlesi olarak yorumluyordu. Sol kanat, olağanüstü 
Kurultay’da tam anlamıyla temsil edilmeyen örgütün kesin desteğine sahiptiler. 5. Kurultay’daki 
üçüncü grup, Muammer Erten, Hüdai Oral ve Hayrettin Uysal’ın başını çektiği “Üçüncü 
Dünyacılar”dı. “Üçüncü Dünyacılar”, ideolojik olarak ortanın solu çizgisini benimsiyorlar;
CHP’de bundan geri dönüş olamayacağını savunuyorlardı. Ancak Ecevit ve çevresini 
kariyerizmle suçlayıp, İnönü’nün karizmasıyla karşı karşıya gelerek sonuç alınamayacağı 
düşüncesiyle hareket ediyor ve sonuçta sağ kanatla aynı safta yerahyorlardı. CHP 5.
Olağanüstü Kurultayı, 5 Mayıs 1972’de toplandı. Ertesi günün sabahı. Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. Çalışma süresinin sokağa çıkma yasağıyla kısıtlı olması. 
Kurultay delegelerinin üstleri aranarak içeri alındığı salona dinleyici kabul edilmemesi 
sıkıyönetim baskısını Kurultay ortamına yansıtıyordu. Sol kanadın, Kurultay’ı sıkıyönetimsiz bir 
kentte toplama önerisi kabul görmemişti. Kemal Satır ve arkadaşlannın yaydığı, “Ecevitçiler 
kazanırsa Kurultay’m ve partinin başına neler geleceği belli olmaz” söykntileri bu havayı daha 
da ağırlaştınyordu. Kurultay açılmak üzereyken, İnönü’nün kalp spazmı geçirdiği haberinin 
gelmesi üzerine ertesi güne ertelendi. Aynı gün öğlen bir gazetede hasta yatağındayken 
eskiden çekilmiş bir fotoğrafının yayımlanması; ertesi gün de Kurultay’a hekim ve hemşire 
refakatinde gelmesi, (planlı veya plansız) “paşa” lehine dramatik bir hava yaratıyordu. İnönü 
esas olarak ideolojik etkenlerden çok, gene Ecevit ve sol kanadın “idare tarzı”nı kabul 
edemeyeceğini vurguladı. Kurultay’ın ikinci günü (7 Mayıs) Kemal Satır konuştu. Satır, sol 
kanada yönelttiği “sosyalisthk, komünisdik” ithamlannı, delegasyonun muhtemel tepkisini 
gözeterek öne çıkarmadı; Ecevit’i “üstyapı devrimi diyerek Atatürk devrimkrini, yönetici 
aydmlann halk patronluğu diyerek parti tarihini küçümsemekle” eleştirdi. Sol kanat adına 
konuşan Kamil Kınkoğlu ise Satır’ın devrimcilik ilkesini ancak “devlet devrimciliği” olarak 
kaDulknebileceğini ortaya koyarak, CHP sağ kanadının anlayışının yansıması saydığı Erim 
hükümetlerini eleştirdi. Kurultay, 7 Mayıs akşamı PM için yapılan güven oylamasıyla sona 
erdi. PM 507 güvensizlik oyuna karşı 709 güven oyu (1 delege çekimser, 4 delege oy 
kullanmadı) aldı. Bu sonuç, sol kanadın üstünlüğünü belgeledi. 8 Mayıs günü, İsmet İnönü 
34 yıldır yürüttüğü CHP genel başkanlığından istifa etti. 14 Mayıs’ta, yeni genel başkan 
seçimi için yapılan Kurultay’dan, Bülent Ecevit CHP’nin yeni önderi olarak çıktı.
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Yeni Dünya Ekonomik 
Bunalımı ve Türkiye 
Ekonomisi

II. Dünya Savaşı sonrasında kapitalist dünya ekono
misi yeniden bir yükselme dönemine gird i. 1910’ larda 
başlayan “ uzun da lganın" ik inci aşaması (veya yapısal 
bunalım) ABD’de 1940’da, Batı Avrupa ve Japonya’da 
da 1947-1948’de son bulm uştu. Savaş sonrası “ uzun 
dalganın’ ’ b irinci aşaması (veya yükselme dönemi) ön
cekilerden hem daha uzun hem de görece istikrarlı b ir 
dönem oldu. Kapitalist dünya ekonom ileri h iyerarşisin
de pramidin tepesine ABD oturdu. Başlangıçta tartışma
sız bir hegemonya kurmayı başaran ABD 'nin bu hege
monyası uzun ömürlü olmadı. Daha 1960’larm ortaların
da Amerikan ekonomisinde “ zaafiyet a lâm etleri”  görü l
meye başladı. II. Dünya Savaşı'ndan büyük kayıplar 
vererek çıkan Batı Avrupa ve Japonya, zamanla aradaki 
farkı kapatarak dünya pazarında ABD’nin ekonom ik üs
tünlüğünü tehdit eder duruma geldiler.

Savaş sonrasında dünya ekonomisine yön verecek 
yeni "u lus lararası" kurum lar (IIMF, Dünya Bankası, 
GATT, Dolar-altın standardı vb.) ABD öncülüğünde oluş
turuldu. Başlangıçta ABD, Sovyetler B irliğ i ve Doğu 
Avrupa’nın Sovyet nüfuz bölgeleri (Doğu Avrupa ülkele
ri) dışında hemen tüm dünyada hegemonya kurmayı 
başarmıştı. Fakat, önce Çin, Kuzey Kore, arkasından 
Küba’nın hegemonya dışına çıkmalarıyla hegemonyada 
oldukça önemli "ge d ik le r”  açılmıştı.

1960’lann sonu ve 1970'lerin başında ABD ekonomisi 
göreli olarak güç kaybına uğradı. Ödemeler dengesi 
açıklan dolar üzerindeki baskıyı artırıp, altının dışarıya 
kaçmasına neden olurken, Nixon yönetim i bu "kanam a
yı”  durdurmak için dolann altına bağımlılığını kaldırdı. 
Böylece Bretton-W oods s istem iyle o luşturulan uluslara
rası para sistemi yerin i “ dalgalı kur s istem ine”  ya da 
sistemsizliğe bıraktı. 1973-1974’te ABD ekonomisiyle 
biriikte tüm ileri kap italist ekonom iler bunalıma gird i. 
Bu, 1940 ve 1947-1948’de başlayan “ uzun dalganın”  
birinci aşamasının ya da aynı şey demek olan genişleme 
döneminin sona erdiğini haber veriyordu. Böylece kapi
talist dünya ekonomisinin bunalımı, ABD 'nin hegemo- 
nik gücünün sarsıldığı b ir ortamda, hegemonya bunalı
mıyla birlikte yürüyecekti...

Yeni Dünya Ekonomik Bunahmı’nın öncekilerden far
kı, durgunluk içinde (yoğun işsizlik) enflasyonun b irlik te  
yaşanmasıdır. Bu “ öze llik ”  kap italist dünya sistem ine 
tekellerin (çokuluslu ş irketler) hakim olmasının da b ir 
sonucuydu. Dünya ölçeğinde üretim i ve ticareti büyük 
ölçüde denetleme ve yönlendirm e gücüne ulaşan bu 
dev şirketler, üretim i artırmadan, dahası üretim i kısarak 
fiyatları yükseltmeyi “ başarmışlardı.”  Böylece işsizlik 
yoğunlaşır, m ilyonlarca insan işinden olurken, enflas
yon da söz konusu ülkelerin savaş sonrasında alışık 
olmadıkları oranlara yükselm işti.

Kapitalist Dünya ekonomisinin kendi “ dinam iklerin in”  
sonucu olarak ortaya çıkan ve “ yapısal”  b ir n ite lik  taşı
yan bunalım, "pe tro l bunalımı”  olarak gösterilm ek is
tendi. Bunda kitle iletiş im  araçlan üzerindeki "B atı 
egemenliğinin”  de payı büyüktür. Aslında, hiç değilse 
başlangıçta petrol fiyatlarının yükseltilm esi ABD’nin (bu 
arada petrol kartelini o luşturan yedi kızkardeşin) bir 
manipülasyonuydu. Kendisi de b ir petrol üreticisi olan 
ABD, Ortadoğu petrolüne bağımlı Batı Avrupa ve Japon 
ekonomilerinin rekabetçi gücüne bir darbe vurmak iste
mişti. Zaten petrol fiyattan çok düşüktü. Petrol fiyatlan- 
nın yükseltilmesi aslında bir "yakalam a operasyonu”  
sayılabilirdi. Arap düşmanlığı ve ırkçılık ön plana çıkartı
larak, bunalımının sorumlusu olarak petrol ihracatcısı 
(OPEC) ülkeler gösterild i (!) Aslında Batı ekonom ilerin in

enflasyonist b ir sürece girm elerinde, petrol fiyatlarının 
yükse ltilm esin in etkisi dikkate alınacak ağırlıkta değild i. 
Ama ödemeler dengesi üzerindeki baskı daha önem liy
di. Zaten petrol faturasının yükselm esi ihraç ürünlerine 
yapılan zamlarla ödünlenm iştl. Dolayısıyla petrol fiya tla
rının yükseltilm esinden en çok zararlı çıkan ülkeler, Tür
kiye g ib i petrol ithal eden ülkeler oldu.

Resesyonun tüm  kapita lis t ekonom ileri e tkisi altına 
aldığı 1973-1974’lerde, Tü rk iye ’de 1960 sonrasında hız
lanan b ir ithal İkameci sanayileşme modeli geçerliydi. 
Türkiye artık "yarı-sanayileşm iş”  ülkeler grubunda ama 
bu grubun düşük ge lir li ülkeleri arasında yer alıyordu. 
Böyle b ir ekonom inin kap ita lis t dünya ekonom isin in bu
nalımından etkilenm esi ani ve b ire -b irlik  b ir n ite lik  taşı
mayabilir. Üstelik iktisadi büyüme sadece dışardan uya
rılan b ir süreç olmadığı iç in  (tip ik  b ir ihracat ekonomi- 
sindeklnden fark lı o larak) kendis i de "buna lım  
ü re teb ilen" b ir süreçtir. Son analizde, ithal ikameci bü
yüme modelinin geçerli o lduğu b ir azgelişm iş ülkenin 
dışardaki bunalımdan etkilenm esi değiş ik b ir biçim  ala
b ilir.

İçe dönük (ithal ikameci) bağımlı sanayileşme süreci
nin geçerli o lduğu b ir ekonomide sürecin tıkanması iki 
"a landak i”  sınırla ilg ili o lab ilir. Bunlardan b irincisi ve 
daha önem li olanı, giderek artan döviz ihtiyacının karşı
lanamaması, diğeri de iç pazann "sm ınna”  ulaşılmasıdır.

" İth a l ikameci m odel”  yüksek düzeyde İthalat, dolayı
sıyla döviz gereksinmesi yaratır ama, üretilen mallar 
iç pazarda satıldığı iç in de, kendi ihtiyacı olan dövizi 
kendisi sağlayamaz. Dış rekabetten korunmuş bir paza
ra yönelik üretim  yapmak, kalite, maliyet, fiyat, standar
dizasyon g ib i, rekabet edebilmenin ön koşulu olan un
surların ik inc i plana atılmasına neden olur. Üstelik bü
yük " ra n tla r”  ve yüksek kârlar söz konusudur. İç paza
nn cazibesinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, 
ihracata yönelm ek pek rağbet edilecek birşey değildir. 
Zaten geçerli büyüme modeli, ulusal paranın resmi de
ğerini bürokratik olarak yüksek tutarak, sanayici kesi
min yüksek rantlar sağlamasına olanak verir. Bu arada 
ihracatı ve ihracat ürünlerinin üretic ilerin i (tanmsal üre
tic ile r) cezalandırır.

Kapitalist devletler, çokuluslu şirketler y e  sözcüleri tarafından "petrol k riz i" olarak tarif edilen yapısal kriz, daha 
1973’ten başlayarak Batı ülkelerinde kendisini, uzun benzin kuyruktan aracılığıyla hissettirdi. Ancak kendi özgül 
birikim tarzının krizin "ertelenmesini" mümkün kıldığı Türkiye'de, 1977’den sonra vahim boyutlar kazanacak olan 
petrol sıkıntısı ilk kez 1976 başında hissedilmeye başladı. Bu noktada sorun henüz gerçek bir kıtlık olmaktan 
çok alışıldık kâr oranlarının sağlanamamasıydı. 12 Ocak 1976 günü Akaryakıt İşverenleri Sendikası genel bir 
eyleme giderek 24 saat boyunca ülke çapında akaryakıt satışlarını durdurdu. Petrol Ofisi bayileri dışındaki bütün 
bayilerin katıldığı eylemin başlıca gerekçesi akaryakıt fiyatlan arttırıldığında k i r  oranlarının da arttırılmamış 
olmasıydı; bu yüzden sendika, yüzde 2.49 olduğunu iddia ettiği kâr oranının yüzde 7’ye çıkarılmasının talep 
ediyordu.

Gerçekten ileri kap ita lis t ülkeler yüksek işsiz lik  ve 
enflasyon oranlarıyla uğraşırken, Türkiye (hiç değilse 
bunalımın ilk  yıllarında) makul, dahası oldukça yüksek 
sayılabilecek b ir büyüme hızını koruyabilm iştir. N itekim 
GSMH artış oranları (büyüme hızı) 1973’te  yüzde 5,4, 
1974’te  yüzde 7,4, 1975’te yüzde 8,0, 1976’da yüzde
7,7 ve 1977’de de yüzde 4 o lm uştur. Aynı şekilde Kapi
ta lis t Dünya ekonom isin in oldukça yoğun bir resesyon 
içinde olduğu yıllarda imalat sanayii de hatın sayılır 
b ir büyüme oranını korum uştur. İmalat sanayii büyüme 
oranlan 1973'te yüzde 12,1, 1974’te  yüzde 6,9, 1975’te 
yüzde 8,1 ve 1976’da yüzde 10,0 olm uştu.

Yukarıdaki rakamlar ve oranlar Ekonomik Bunalımın 
e tk ili o lduğu yıllarda Türkiye ’nin bunalımdan "a n i ve 
ş idde tli”  b ir biçimde etkilenm ediğ in i, bunalıma rağmen 
oldukça yüksek büyüme oranlarını gerçekleştird iğ in i, 
en azından bunalımın "erte lenebild iğ in i”  ortaya koyuyor.

Ü rettiğ in i iç pazarda satan ama döviz ihtiyacının gide
rek arttığı koşullarda gerekli kaynak (döviz) geleneksel 
ürünlerin ihracatından sağlanabilir. 1977’ye gelindiğin
de Türk iye 'n in  ihracat ge lirleri İçinde tanm ürünlerinin 
payı hâlâ yüzde 77 civanndaydı (tü tün, pamuk, fındık, 
inc ir, kuru üzüm vb.). B ilind iğ i g ib i geleneksel ihraç 
ürünleri (tanm ürünleri ve madenler) İçin dünya pazann- 
da ik i sınır söz konusudur. B irincisi; çok sayıda azgeliş
miş ülke benzer malların üreticisi durumundadır. İkinci
si de (b irinciye bağlı olarak) bu geleneksel ürünlerin 
fiyatları sürekli düşmekte, ticaret hadleri alayhe seyret
mekte, kısaca sürüm ve fiya t sorunlarıyla karşılaşılmak
tadır. Dolayısıyla geleneksel ürünlerin ihracıyla sağla
nan dövizle sanayiyi finanse etmek mümkün değildir. 
Ticaret hadleri Türkiye ’nin aleyhine olarak bozulurken, 
hem petrol faturası yükseliyordu (izlenen ulaşım ve sa
nayileşme stratejisinin niteliğinden de kaynaklanan) akar
yakıt ithalatının toplam İthalat içindeki payı 1973’te yüz

22İ0



Yükselişi

de 10,6 dan 1974’te yüzde 20’ye, 1980'de de yüzde 
38’e yükselmiştir. Türkiye’nin ithalatı da 1973'te 2,1 
milyar dolardan 1974’te  3,8 m ilyar dolara, 1977'de de
5,8 milyar dolara yükselm iştir.

Kıbrıs çıkarması sonrasında ABD ambargosu, sonucu 
ABD’den sağlanan kaynaklar kururken, Türkiye 'ye d i
ğer devletler ve çok taraflı resmt kuruluşlardan sağla
nan kaynaklar da kısıldı. Fakat iki faktör (unsur) Türki
ye'nin bunalımı ertelemesine olanak verdi. Bunlar işçi 
dövizleri ve çokuluslu özel ticari bankalardan sağlanan 
kredilerdir. Başta ABD olmak üzere em peryalist ülkeler, 
resmî (çok taraflı) kuruluşlar aracılığıyla sağladıktan kre
dileri Kıbrıs'la ilg ili ta leplerin in karşılanması koşuluna 
bağladılar. Bu konuda Kanada Dışişteri Bakanı, zamanın 
Türk Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e: "K ıb rıs 'ta  adım 
atmadan dünyadan tek kuruş alamayacaksınız" demişti.

Ne var ki; gerek Eurodoların iy ice büyümesi ge- 
: rekse de petro-doiariarın devrelenmesi "g e re ğ i"  özel 

ticari bankalardan kredi almak, başlangıçta mümkündü. 
Türk hükümetleri, çokuluslu özel ticari bankalardan yük-

I  sek ve değişken faizli ve kısa vadeli borçlanma yolunu 
zorlayarak ve ünlü DÇM’ leri gündeme getirerek dış kay-

I nak sorununu çözmeyi denedi. Böylece hem dışa ba
ğımlılığı daha da artıran hem de çok pahalı b ir " f i 
nansman" yoluna g irilm iş ti. 1975 sonunda D Ç M ler 
döviz rezervlerinin yüzde 98,4'üne kadar yükselm işti. 
Eğer DÇM'ler olmasaydı Türkiye 'n in bürüt döviz rezerv
leri sadece 15,9 m ilyon dolar g ib i gülünç b ir rakama 
inmiş olacaktı. Mayıs 1975'ten sonra hızla artan DÇM'ler 
1979'da 2 m ilyar 788 m ilyon dolara yükselm iştir.

Bunalımın e tkisini erteleme olanağı veren ik inc i unsur 
da işçi dövizleriydi. Türkiye 1961'den sonra hızla artan 
bir şekilde işgücü ihraç etmeye başladı. Başlangıçta 
Federal Almanya’ya yönelik olarak gündeme gelen " iş 
gücü ihracı" daha sonra diğer Avrupa ülkelerine, “ pet
rol bunalımından" sonra da Ortadoğu'nun bazı ü lkeleri
ne de (özellikle de yüksek petrol ge liri olan düşük nü
fuslu ülkelere) yöneldi. Batı Avrupa'ya işgücü ihracı 
1961'den bunalımın başladığı 1974'e kadar sürekli arttı.
1973 sonunda Avrupa’daki Türk işçisi sayısı 762 bin 
400'dü. 1980’de Ortadoğu ülkelerindeki Türk işçisi sayı
sı da 96 bin kadardı. Türkiye 'ye gelen işçi dövizleri 
1974'e kadar sürekli arttı. 1974'de toplam işçi dövizi 
girişi 1 milyar 426 m ilyon 300 bin dotardı. Bu rakamın 
önemi ihracattan sağlanan dö\^zle karşılaştınidığında 
daha iyi anlaşılır. 1974-75'de işç i dövizlerin in ihracat 
gelirleri içindeki payı yüzde 93,6'ya kadar yükselm işti. 
Bu şaşırtıcı bir orandır ve ister istemez acaba işçi döviz
leri olmasaydı durum ne olurdu, sorusunu akla ge tiriyor 
(!) İşçi dövizlerinin ithalattaki payı görece azalmış olma
sına rağmen, 1980'de bile hfilâ ithalatın yüzde 29,2'sini 
temsil ediyordu. Bu, 1980'de bile ithalatın yaklaşık üçte 
birinin işçi dövizleriyle sağlandığını ifade eder.

DÇM uygulamasıyla b ir bakıma “ kendi dövizin i ken
din bul" sloganının geçerli olduğu koşullarda, sanayici
ler iç pazarın çekiciliğ i ortadayken üretim lerin i sürdür
meye devam ettiler. Çoğu dayanıklı tüketim  malı olan 
ürünleri “ teke lc i" değilse bile “ o ligoporcü" b ir pazarda 
satarak yüksek kârlar sağlamaya devam ettile r. Dövizle 
ödenecek dış borçlar II. MC Hükümeti döneminde (1977 
sonu) 7 milyar 165 m ilyon dolara yükse lm işti. Buna 
3 milyar 70 m ilyon dolar da faiz borcu eklendiğinde, 
dövizle ödenecek toplam borç 10 m ilyar 235 m ilyon 
dolara yükselmişti. Fakat borçlanmanın yükü borçlanan 
(borç bulan) sanayiciden çok.toplum un sırtına b in iyor
du. Sadece 1975-77 döneminde hazînenin yaklaşık 11 
milyar TL kur farkı ödemesi gerekiyordu. Döviz sorunu 
çok 4JİUSİU özel ticari bankalardan yüksek fa iz li kısa 
vadeli borçlanma ve DÇM g ib i son derece pahalı yön
temlerle çözülmeye çalışılırken, iç pazarın sınırlanna 
henüz ulaşılmamıştı. Tarımsal taban fiyatlarının yüksek 
tutulmasının da sonucu iç ticaret hadlerinin başlangıçta

tarımın lehine seyretmesi, öte yandan İşçi dövizleri yo
luyla tarım kesim ine yansıyan satınalma gücü bu sektö
rün satın alma gücünü 1970'ierin ortalarında hâlâ “ yük
sek seviyede" tu tuyordu. Sanayi ürünleri (çoğu daya
nıklı tüketim  malı) ta lebin in yüksek olmasının b ir nedeni 
de işçi ücretlerin in de görece yüksek oluşuydu. Özellik
le sendikalı ve sigortalı, büyük işyerlerinde çalışanlar 
reel ücretlerin i artırmayı başarmışlardı. Küçük iş yerle
rinde çalışan sendikasız, çoğu sigortasız işç ile r iç in ise 
aynı şey söz konusu değild i. Ö rgütlü işçi kesim i ile 
örgütsüz kesim arasında önem li ücret farkı vardı. Bir 
bütün olarak sermaye, küçük ve “ dinam ik olm ayan”  
sektörlerden sağladığının b ir bölümünü örgütlü  kesime 
aktarıyordu.

Zaten ithal İkameci sanayileşme ücretleri, hiç değilse 
bazı kesim işçilerin ücretlerin i be lirli b ir seviyede tutmak 
zorundadır. Son tah lilde üretilen tüke tim  mallarının bir 
bölümünün alıöısı işç ile rd ir. Dolayısıyla içe dönük sana
yileşme modeli geçerliyken, en azından be lirli kesim 
işçile rin in  oldukça yüksek ücret almalarına sermayenin 
b ir itirazı olamazdı. Bu geçerli büyüme modelinin mantı
ğına da uygun düşen birşeydlr. N itekim 1968 = 100 ola
rak alındığında reel ücretler 1977’de 151’e yükselm işti.

Ne k i bunalımın e tk ile rin in  ertelenmesi be lirli b ir sınır
dan sonra olanaklı değild i. Büyüme m odelinin n ite liğ in 
den ötürü dış kaynak (döviz) sorunu burada y ine be lirle
yic i ro l oynamak durumundaydı. N itekim söz konusu 
model geçerliyken, daha fazla üretim  için daha fazla 
ithalat, daha fazla itha la t iç in daha fazla döviz, daha 
fazla döviz iç in de daha fazla borçlanm ak zorunlu hale 
ge lir. Borçlanma sınıra ulaşınca, aşırı borçlu luk duru
munda (borç ödemek iç in  borçlanmanın zorunlu olduğu 
durum) modelin bunalıma girm esi kaçınılmazdır. Türki
ye ’deki durum  da bundan farklı değild i.

Kapita list dünya ekonom isin in bunalımı azgelişm iş ül
kelerin (bu arada Türk iye 'n in) dış kaynak bulmalarını 
hem pahalılandırdı (yüksek değişken faiz ve kısa vade
lerden ötürü) hem de finansman kaynakları devletler 
ve çok taraflı mali kuruluşlardan çoku luslu özel ticari 
bankalara kaydı. B ir ülke ödeme güçlüğü içine düşme
dikçe bankalar kredi vermekte sorun çıkarmazlar. Türki
ye pahalı b ir broçlanma sürecine gird i. 1962'de toplam 
dış borçların (857 m ilyon dolardı) yüzde 97 'si uzun va
deli iken, 1980'de 17 m ilyar 775 m ilyon yükse ld i ve 
kısa vadeli borçların toplam  borçlara oranı da 1975'ten 
sonra sürekli arttı.

Türkiye kısa vadeli borçları artıp borcu borçla ödeme 
durumu ortaya çıkınca, artık özel ticari bankalar da borç 
vermeye yanaşmayacaklardı. Borç vermenin koşulu o la
rak, IMF, Dünya Bankası g ib i m isyonlan hakkında kuş
kuya yer olmayan kuruluşların “ ortayını”  isteyecekler
di. ABD'ye g iderek Dünya Bankası ve IMF yetkilile riy le  
görüşen TÜSİAD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığının 
b ir yetk ilis i: “ Kongre Türkiye 'ye sempati beslem iyor. 
ABD Kıbrıs konusunda Camp David olayındaki g ib i taraf 
olmak istem iyor. Batı'da çok para var fakat bankalar 
sadece Türk iye 'y i sevd ikleri iç in para vermez. Bütün 
dünyada IMF e tk ili b ir organdır. Tü rk iye 'n in  is tikra r ön
lem leri hakkında dünyada iyim ser b ir hava yok... A rtık 
ABD 'nin Türkiye 'ye yardım iç in  ayıracağı fonları yo k " 
diyecektir. Gerçekten Batıfı finans çevrelerin in kredi aç
madaki is teksiz liğ i sürerken, 1977 Şubat’ ında T ü rk iye '
nin ithalat transferleri fiilen  durmuştu.

ö te  yandan bunalım koşullannda, geçerli büyüme mo
delin in sürdürülm esinde önem li b ir unsur olan işçi dö
vizleri de g iderek azalmıştır. Bunun da nedeni işç i göçü
nün bunalımın genelleşm esiyle durması ve Türkiye 'de 
enflasyonun hızlanması, döviz kurlarının resmî ve piya
sa değerleri arasındaki makasın g iderek açılması sonu
cu işçilerin e llerindeki dövizi bulundukları ülke bankala- 
nna yatırmayı terc ih  etm eleri, kısmen de bulundukları 
ülkelere yerleşme eğ ilim in in  güçlenm esidir.

Fakat, Türkiye ekonom isindeki bunalımı derinleştiren 
tek etken itha la t cephesindeki durum değild i. B ilindiği 
g ib i bağımlı sanayileşmenin geçerli olduğu b ir ekonomi
de zorunlu ithalat oranı çok yüksektir. Ara-malları ve 
hammaddeler ithal edilemeyince üretim  durur. İşsizlik, 
stokçu luk, karaborsa ve bunlara bağlı diğer sorunlar, 
sonuçta da siyasal bunalım gündeme gelir. Türkiye'de 
1977'ye ge lindiğinde ödemeler dengesinin tıkanmasıyla 
b irlik te  alt-yapı da artık ihtiyaca cevap verm iyordu. Ço
ğu 1950-60 döneminde gerçekleştirilen ve daha sonraki 
dönemde önemli ilaveler yapılmayan altyapı (enerji, te
lekom ünikasyon, yol, liman vb.) da yetersiz kalmıştı. 
Sanayinin çoğu alt-sektörlerinde yüzde 50 kapasitenin 
de altında çalışır olmasının nedenlerinden biri de, altya
pının yetersizliğiydi (Elektrik kesilmelerinde olduğu gibi).

1974'e kadar Türkiye 'n in  dış ticaret açığının kapatıl
masında önemli b ir yer tutan ABD yardımının (ki 1969'a 
dek ihracat ge lirinden sonra ik inci büyüklüğe sahipti) 
bu tarihten sonra kesilmesi, ABD güdümündeki “ çok 
u lus lu ”  mali kuruluşların özel bankaların kredi açmaları 
konusunda “ yeşil ışık”  yakmamaları, üste lik o yıllarda 
ABD isteklerine fazla sıcak bakmayan hükümetlerin ik ti
darda oluşu, işçi dövizlerindeki göreli azalış, enerji ithal 
faturasının çok oluşu, Türkiye ekonomisi aleyhine geli
şen dış ticare t hadleri, (1950 = 100 alındığında dış tica
ret hadleri 1974'den '77 'ye, 1975'den '68'e, 1977'den 
'69 'da kadar gerilem işti) altyapının yetersizliği, ekono
m ik bunalımın neden otduğu siyasat bunatım, vb. 
1960'tardan beri geçerli büyüme modelinin de bunalıma 
g ird iğ in in  habercisiydi.

Gerçekten de, Türkiye çok düşük ihracat düzeyiyle ̂ 
mevcut modeli sürdüremez duruma gelm işti. 1970-77 
arasında Türkiye 'n in  ihracatı binde 8 oranında artmıştı. 
Oysa aynı dönemde Türkiye 'y le  benzer gelişm iştik dü
zeyindeki ülkelerde bu oran binde 5,4 ile binde 5,1 
arasında değişmekteydi. Üstelik itha la t artar, döviz ih ti
yacı kabarırken, bazı geteneksel ihracat ürünlerinin iç 
kullanımı da artmıştı. (1963-74 arasında pamuk üretim i 
yüzde 26 ,6 'lık b ir artış gösterirken, aynı dönemde p a - . 
muğun iç kullanımı yüzde 56,3 oranında artmıştı.) Öte 
yandan, Batıdan ithal edilen enflasyon, ekonomiye bü
yük boyutlarda yansıyordu. Döviz sorununa kısmi bir 
çözüm olarak görülen turizm  sektöründe de umulan 
gelişme olmadı. Bütün bunlara ek olarak, ithalat lil>eras- 
yon düzeyi de çok yüksekti. Döviz kıtlığı koşullarında 
litıerasyonun yüksekliğ i ilave zorluklar yaratmaktaydı...

Ödemeler dengesinde iyileşme sağlamak; ihracatı art
tırmak, paranın dış değerini istikrara kavuşturmak ama
cıyla peşi sıra yapılan devalüasyonlar da fayda etmedi. 
Sadece 1974-76 aralığında dış borçlar dört kattan fazla 
artış gösterdi. Böyiesi b ir durumda Türkiye eski borçla
rını erte letip yeni krediler bulamazsa ekonominin felç 
olması kaçınılmazdı. 1978'den başlayarak Türkiye Cum
huriyeti ta rih in in  en büyük borç erteleme operasyonları
na g iriş ilecek, bu da büyük tavizler vermeksizin gerçek- 
leştiritem eyecekti. Özellikle 12 Eylül Generaller rejim i 
döneminde Batılıların isted iğ i “ Orta Doğuda etkin rol 
oynama”  ve geçerli büyüme m odelini değiştirerek borç
ların ödenmesinin güvenceye alınması koşuluyla borç
lar ertelendi ve yeniden Türkiye 'ye dönük kredi akışı 
başladı.

Fakat Dünya ekonom ik bunalımının de etkisiyie 
1977'den başlayarak bunatıma giren sadece ekonomi 
değild i. Egemen sınıflar da artık 1923'ten beri o luşturu- 
tagelen “ yapı, kurum la ve geçerli ideo lo jiy le”  ülkeyi 
yönetemeyeceklerini anlamışlardı. Başta ABD olmak üze- 
reemperyalist ülkelerden yeniden kredi alabilmek, bu
nalımı “ atlatabilm ek”  için anayasa dahil her düzeyde 
b ir “ yeniden yapılanmayla”  mümkündü. Bu işi de 12 
Eylül Generaller re jim i gerçekleştirecek ve ANAP iktida
rı da sürdürecekti.

FİKRET BAŞKAYA
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CHP’de bu değişim süreci yaşanırken, 17 Nisan 1972’de 2.Erim hükümeti de yıkılmış; Suat 
Hayri Ûrgüplü’nün kısa süreli hükümet kurma denemesinden sonra, CHP kökenli MGP’li Ferit 
Melen başbakanlığa atanmıştı. Melen hükümetinde, CHP sağ kanadından bakanlar yer aldı. 
Ecevit yönetimindeki CHP, 12 Mart sonrasında karşı çıktığı bu “devşirme”lere; bir an önce 
seçimlere ulaşmak ve partiden büyük çaplı kopmalara yol açmama kaygısıyla bir süre 
tahammül etti. 4 Kasım 1972’de, PM “hükümetin CHP önerilerine hiçbir değer vermediği; 
sosyal adalet ve haklan daha da geriye götürdüğü; 12 Mart’tan bu yana uygulanmaya çalışılan 
partilerüstü hükümet türünün kuvvetli ve inandırıcı olamadığı” gerekçeleriyle üyelerini 
hükümetten çekme kararı aldı. 13 Mart’ta İsmet İnönü, “12 Mart şartlannın nazik mahiyetini 
ciddiyede muhafaza ettiği bir zamanda parti politikasını memleket için sakıncalı gördüğü şekil 
ve istikamette değiştirilmesi sebebiyle” CHP’den istifa etti. 21. Kurultay sonrasından başlayarak, 
“Paşa”nm parti içinde muhalefet başlatacağı umutları tükenen toplam 49 parlamenter CHP’den 
istifa etmişti. 12 Mart dönemine girerken 143 milletvekili, 30 senatörü olan CHP’nin 1973’e 
girerken 96 milletvekili, 19 senatörü kalmıştı. İstanbul il başkanı Ali Sohtorik’in partiden 
ayniması da, İstanbul büyük burjuvazisinin CHP’deki değişime tepkisini göstermesi bakımından 
önemlidir. Bu istifacılann bir bölümü. Cumhuriyetçi Parti (CP) adıyla yeni bir parti kurdular. 
CP ile Feyzioğlu önderliğindeki MGP 1973 seçimleri öncesinde birleşerek Cumhuriyetçi Güven 
Partisi’ni (CGP) oluşturdular; böylece CHP’nin sosyal demokradaşmasına karşı çıkarak aynlan 
sağ Kemalistler aynı çatı altında biraraya geldiler.

“Yeni” CHP içinde ilk çelişki. Mart 1973’de cumhurbaşkanlığı seçiminde patlak verdi. CHP 
yönetimi, 5 Mart’ta genelkurmay başkanlığından istifa ederek 7 Mart’ta kontenjan senatörü ve 
cumhurbaşkanlığı adayı olan Faruk Gürler’e oy vermeme kararı aldı. Bu karara rağmen 
“seçime katılmama karannın anayasa’ya aykırı olduğunu” savunan, aslında ordu ile partinin 
ilişkisinin daha fazla bozulmamasını sağlamaya çalışan genel sekreter Kamil Kırıkoğlu ve 31 
arkadaşı, 13 Mart günü yapılan ilk oylamada, Gürler’e oy verdiler. Ecevit ve PM çoğunluğu, 
“Gürler için açılan kampanyanın başında özgürlükçü demokrasinin erdemine inanmayanlann, 
reformlann ancak tepeden inmeci yollardan gerçekleşebileceğini savunanlar” olduğunu 
savunarak bu tutumu eleştirdi. Bunun üzerine Kınkoğlu genel sekreterlikten istifa etti; Ecevit’e 
sadık bir uygulayıcı olan Orhan Eyüboğlu parti genel sekreterliğine getirildi. CHP yönetimi 
cumhurbaşkanlığı için Anayasa mahkemesi başkanı Muhittin Taylan’ı uygun görüyordu; diğer 
partilerin de Taylan üzerinde mutabakatı sağlanmıştı. Ancak cumhurbaşkanı Sunay’ın, Taylan’ı 
kontenjen senatörlüğüne atamayı reddetmesi üzerine, kontenjan senatörü emekli amiral Fahri 
Korutûrk 6 Nisan’da cumhurbaşkanı seçildi.

Mayıs 1973’deki Türk-İş genel kurulu, CHP’nin yeni yönelimleri açısından büyük önem 
taşıyordu. CHP bu genel kurulda ilk kez açıkça Türk-İş’i “partilerüstü politika” geleneğini 
bırakmaya çağırdı ve yönetime aday olan “sosyal demokrat” sendikacılan destekledi. Ecevit, 28 
Mayıs 1973’de toplanan genel kurula mesajında “büyük sermaye çevrelerinin istedikleri bütün 
yasa ve anayasa değişikliklerini yaptırdıklannı, hükümetleri gönüllerince kurdurduklannı, işçi 
hareketinin ise ‘partilerüstü politika’ nedeniyle siyasette tamamen etkisiz kaldığını” söyledi.
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Ecevit’in çıkışı, başlangıçta, CHP içinde belli bir 
geleneği olan b ir siyaset tarzının yeniden diriltilmesi 
olarak değerlendirilebilirdi. 1950’lerde Kasım Gülek 
"halk adamı”  kimliğiyle, DP döneminde parti 
tabanının mağduriyetinin sözcüsü olmakta oldukça 
başarılı olmuştu. Ancak Kasım Gülek’in 1961’de 
tasfiye edilmesi ve partinin geleneksel önderliğinin,
DP dönemi yolsuzluklarıyla özdeşleşmeme kaygısıyla, 
tabanının iltimas ve himaye taleplerine karşılık 
vermemesi, örgütte büyük hoşnutsuzluk yarattı. Ancak 
partiyi yine popülist b ir doğrultuya yöneltmeyi 
hedefleyen Ecevit, selefi Gülek’ten önemli bazı 
bakımlardan ayrılıyordu. Gerek Çalışma Bakanı 
kimliğiyle, gerekse yazdığı şiirler, yaptığı çevirilerle 
pekiştirdiği aydın imgesiyle hitap ettiği kesim, 
geleneksel kır ve kasaba değil, şehirlerin modern ve 
dinamik kesimleriydi. Ancak 1970’lerle birlikte, gerek 
imajını gerek mesajını özellikle kırsal kesim gözetilerek 
tasarlanmış unsurlarla zenginleştirdi. Programatik 
düzeyde bu, halk sektörü çerçevesinde, kooperatifçiliği 
ve tanmsal modernizasyonu teşvik etmeye yönelik, 
"köykent”  adlı gelişme merkezi gibi önerilerde 
somutlanıyordu. Diğer yandan da Ecevit “ şehirli 
aydın”  imajını "halk adamlığı”  unsurlarıyla 
yumuşatmaya çalışıyordu. Köylülerle birlikte çömeliyor, 
onlarla yemek yerken resimler çektiriyor, artık onun 
için kurban kesileceği zaman eskiden olduğu gibi 
hayvanın canının bağışlanmasını istemiyordu. Ancak 
ne bunlar, ne de köy delikanlılarının ve yaşlı 
dedelerin yakalarına Ecevit rozetleri taktığı propaganda 
kampanyalan “ ortanın solu” nun kırda kendisine köklü 
bir taban bulmasına kâfi geldi. 1973 seçimlerinde 
CHP kırdaki oylarını pek fazla arttıramadı. Aralık 1973 
yerel seçimlerinde de, CHP’nin bir büyük şehirler 
partisi olma özelliği iyice belirginleşti. Konya ve Bursa 
dışında ülkenin en büyük 8 şehrinde seçimleri 
kazanan CHP buralarda çok yüksek oy oranlarına 
erişti: İstanbul yüzde 62.1, Ankara yüzde 60.8, İzmir 
50.9, Adana 49.9, Gaziantep 69.2, Eskişehir 42.7.



Yükselişi

Ecevit, daha sonraki konuşmalannda, “işçilerin siyasete ve yönetime ağıriıklanm koymalarmı 
isterken smıf egemenliği önermediğinin, tersine, ciddi bir tehlike haline gelmiş bulunan güçlü 
çevrelerin sınıf egemenliğini önlemeye çalıştığının” altını çizecekti. Sosyal demokrat liste Tûrk- 
tş genel kurulunu kazanamadı; fakat CHP sendikal alanı açıkça siyasallaştırmaya dönük -resmî 
siyasal gelenek içinde radikal denebilecek- bir tavn ilk kez ortaya koymuş oldu. 10 Temmuz 
1973’de, partinin 30 bölgeden gelen “işçi bürosu” temsilcilerinin katılımıyla “CHP Çalışma 
Meclisi” toplandı. Bu toplantı, Ecevit’in çalışma bakanlığı döneminde yasalaşan lokavtın “hak 
olmadığını”, “sermaye ve işveren çevrelerine son yıllarda tanınan teyvik ve imtiyazlann 
kaldınlması”nı savunan bir bildiriyle sonuçlandı. Öte yandan, 12 Mart döneminde ağır 
baskılarla karşılaşan DİSK ile CHP arasmdaki ilişkiler yoğunlaştı. DİSK 1973 seçimleri 
öncesinde, “Anayasal özgürlükleri ve demokratik hakları ve uygarlıkçı bir anlayışı savunan tek 
parti olduğu için işçileri, köylüleri, esnafı, memurlan ve tüm dar gelirli vatandaşı, CHP’ye oy 
vermeye” çağıracaktı.

1973 Seçimleri, “Akgünlere” ve CHP-MSP Koalisyonu

14 Ekim 1973 seçimleri CHP’nin yeni önderliği için çok önemli bir sınav niteliğindeydi.
Parti, bu seçimlere 1969 seçimleri öncesinde H alktan Yetki İstiyoruz adıyla sunulan “düzen 
değişikliği programı”na ek olarak, Akgünlere adlı bir bildirgeyle girdi. Akgünlere “özgürlükçü, 
toplum yarannm kişisel çıkarlardan önde gözetildiği, hiç kimsenin devlete de servete de kul 
olmadığı hakça” bir düzeni gerçekleştirecek “halk iktidan”m kurma çağnsı yapıyordu, CHP’nin 
politikası, büyük ve yabancı sermayenin etkinlik alanını kısıtlayarak “küçük ve orta boy 
sanayiyi, özellikle Anadolu sanayini” destekleyecek, büyük sanayi ve temel mallar üretimine 
kamu sektörü öncülük edecekti, CHP’nin bu önerileri, enflasyonist gidişten zarar gören ticaret 
sermayesinin tekelci büyük sanayi sermayesine gösterdiği tepkiyle uzlaşıyordu, İzmir ve 
İstanbul Ticaret Odaları 1973’ün ilk yansı boyunca “iç piyasada hakimiyet kuran monopolleri” 
ve “servetlerle gelirlerin sınırlı ellerde toplanmasını” eleştiren açıklamalar yapmışlardı.

Tekelci sermayenin hegemonyasını pekiştiren süreçlere karşı burjuvazinin bütün fraksiyonlannm 
tepki duyduğu bu konjonktür, CHP’ye güç katıyordu. Akgünlere bildirgesi özel sektör ve kamu 
sektörünün dışında bir de “halk sektörü”nün örgütleneceği iddiasını gündeme getiriyordu. Halk 
sektörü, köylü kooperatifleri, sosyal güvenlik ve yardımlaşma kurumlan, sendikalar, 
yurtdışındaki işçi ortakhklan ve benzeri halk ortaklıklannın girişim/işletme kapasitelerini 
genişletmeyi; böylece emekçi sınıflann gelirlerini/tasarruflannı sermaye birikimine dönüştürmeyi 
ve mülkiyeti yaygınlaştırmayı hedefleyen bir tasarımdı. Sonraki dönemde Ecevit’e soldan 
muhalefet edecek olan CHP Aydın milletvekili Şükrü Koç, Özgür İnsan'da İsrail’deki kibbutzlan 
referans alarak halk sektörünü “çaiışaniann teşebbüsü” olarak tanımlıyordu. Halk sektörü 
tezinin görece gerçekçi ve somut unsurları, yaygın kırsal kooperatifleşme ve yurtdışı işçi 
dövizlerini çok ortaklı şirketlere kanalize etme önerileriydi. Akgünlere’nin  bir başka özelliği,
CHP tarihinde ilk kez açıkça din ve inanç özgürlüğüne sahip çıkmasıydı: “Türk halkının 
dinsel inançlannın, dine bağlılığının, demokratik yoldan ve sosyal adaletle kalkınma için bir 
engel değil, tersine kolaylaştıncı bir etken olduğu kanısındadır.(...) Dine, manevi değerlere 
bağlılığı ilericilikle bağdaşmaz sanan bazı aydınlar (...) geçmişte, halkm din duygularını 
incittikçe, insanlık onurunu da zedelemişlerdir ve o yüzden halkı, din istismarcısı büyük 
çıkar çevrelerinin kucağına doğru itmişlerdir.”

Vedat Datokay, Aralık 1973 yerel seçimlerini kazanarak Ankara 
belediye başkanı oldu. Belediye başkanlığı süresince, çok 
renkli kişiliği ve çarpıcı girişimleriyle kendinden sık sık 
sözettirdi. 28 Temmuz 1975’te 3 bin belediye işçisi, Ankara 
belediyesinin önünde toplanarak, ücretlerini alamadıkları 
gerekçesiyle direnişe geçtiler. Belediye başkanı Datokay da, 
6.500 işçisinin iki aydır para aiamasından MC hükümetininin 
mali kısıtlamalarını sorumlu göstererek direnişi desteklediğini 
ve “ MC iktidarının büyük kent belediyelerine yaptığı ağır 
baskıyı halkımıza anlatmak iç in”  üç günlük açlık grevi 
yapacağını açıkladı. 'Yatağını, pijamasını ve terliklerini açlık 
grevi süresince kalacağı makamına taşıdı. Resimde Daiokay, 
‘ ‘başbakanı, başkanı tok; işçisi aç bir ülke olamaz; simgesel 
de olsa, işte bu amaçla açlık grevine gidiyorum”  sözleriyle 
başlattığı açlık grevini üç günün sonunda bitirirken görülüyor. 
Dalokay’ın popülerliğini arttıran benzer bir olay da birkaç ay 
sonra yaşandı. Ispanya’da beş ETA militanının dünya 
kamuoyunun büyük tepkisine rağmen idam edilmesi üzerine 
bütün dünyada yükselen protesto dalgasına Ankara Belediyesi 
de, eşine pek rasianamayacak b ir girişimle katıldı: 30 Eylül 
1975’te Datokay, ‘‘AnkaralIlar adına, kendi ulusunun 
çocuklarını öldüren devlet yöneticilerini kınamak”  amacıyla 
ispanya Büyükelçiliğine bir hafta süreyle hiçbir belediye 
hizmeti götürülmeyeceğini açıkladı. Bu b ir hafta süresince 
ispanya Büyükelçiliği’nin suyu kesildi, çöpleri alınmadı.
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CHP’nin seçim kampanyası çok yoğun ve coşkulu geçti; Bülent Ecevit’i geniş kitleler “halkçı 
Ecevit” sloganlanyla karşıladılar, dinlediler. Bu arada Ecevit’e 27 Eylül’de İsparta’da yapılan 
taşlı, şişeli saldın; 1970’lerde CHP’ye de yönelen anti-komünist şiddetin ilk işaretlerinden biri 
oldu. CHP bu seçimlerde oylannı yüzde 5.9 artırarak, yüzde 33.3’le, 1961’den beri ilk kez 
birinci parti oldu. CHP oylannı esas olarak sanayileşmiş, büyük işçi ve gecekondu nüfusuna 
sahip kentlerde artırmıştı. CHP’nin nüfusu 10 binden büyük 115 kentte aldığı oy oranı, 
yüzde 43.5’e yükseliyordu (buna karşılık kırsal kesimde aldığı oy oranı yüzde 28.2 idi).
Partinin yeni “sol” ve “halkçı” kimliği, işçilerden ve gecekondudan büyük destek almasını 
sağlarken; büyük kentlerin küçük burjuvazisi, diğer bazı orta sınıf kesimleri ve sanayi 
burjuvazisinin bazı kesimleri de AP’den uzaklaşarak CHP’nin “modemleşmeci” mesajlanna 
destek vermişlerdi. Parti İstanbul’da 1969 seçimlerinden yüzde 15.1 fazla oy alarak yüzde 
48.9’a ulaşmıştı. Ulusal ve etnik çeUşkilerin, baskılann yoğun olduğu illerde de çok büyük 
ilerleme vardı: Diyarbakır (artış yüzde 23.1; alman oy yüzde 30.4), Tunceli (artış yüzde 51.1; 
alınan oy yüzde 70.0), Kahramanmaraş (artış yüzde 15.3; alınan oy yüzde 32.9), Çorum (artış 
yüzde 13.0; alınan oy yüzde 30.7). CHP 1969’da TİP ve TBP’ye gitmiş olan oylan da büyük 
ölçüde kendisine çekmeyi başarmıştı. CHP’nin oy kaybına uğradığı iller ise, kırsal yapının 
görece durağan olduğu ve/veya feodal güç odaklannın etkinliğini sürdürdüğü Ağn, Bitlis, 
Gümüşhane, Siirt, Van, Erzurum, Ordu, Niğde, Çankın gibi illerdi. CHP, 9 Aralık 1973’de 
yapılan yerel seçimlerde oy oranını yüzde 37.1’e yükseltti.

1973 seçimlerindeki başarısına rağmen, CHP iktidara yetecek oy oranına ulaşamamıştı. Buıjuva 
kamuoyunda ve CHP içinde, 12 Mart rejiminin istikranm sürdürecek bir “denge” arayışıyla 
AP-CHP büyük koalisyonunun kurulmasını önerenler oldu. Ancak CHP yönetimi ve tabanı bu 
eğilimde değildi. Sonuçta, CHP hükümeti oluşturmak için MSP’yle işbirliğine yöneldi. İlk 
girişimler sonuçsuz kaldıysa da, sonuçta, 6 Şubat 1974’de CHP-MSP koalisyon hükümeti 
resmen göreve başladı. Başbakanın Bülent Ecevit ve 17 bakanın CHP’li olduğu hükümette,
MSP 7 bakanlık almıştı. Hükümet programı, şu ana vaadleri içeriyordu: 18 yaşındakilere ve . 
yurtdışındaki vatandaşlara oy hakkı; köylülerin tanm kredilerinden aracısız-tefecisiz doğrudan 
yararlandınlması; küçük ve orta boy sanayi kuruluşlarının desteklenmesi; “halk sektörü”nün 
geliştirilmesi; madencihkte devlet denetimi ve bazı kilit madenlerin devletleştirilmesi; ilk ve 
orta öğretimde zorunlu ahlâk dersleri; toplu sözleşmeye yetkili sendikanın belirlenmesinde 
referandum ilkesinin getirilmesi...

MSP’nin 18 yaşa oy hakkının gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemeleri yokuşa sürmesi; adalet 
bakam Kazan’ın Karaköy’deki “Güzel İstanbul” heykelini'^‘müstechenlilf” gerekçesiyle 
kaldırtması; içişleri bakanı Oğuzhan Asiltürk’ün alkol tüketimini ve bira satışını kısıtlamaya 
dönük önlemler almaya başlaması; MSP’nin bürokraside yoğun kadrolaşması CHP’yi tedirgin 
eden olaylardı. Eğitim politikasında da önemli karşıtlıklar söz konusuydu. Zorunlu kılınmasını 
sağladıkları ahlâk derslerinin istedikleri anlamda İslami içeriğe kavuşturulmamasından; İmam 
Hatip okullan yapımının hızlandınimamasından ve bu okul mezunlannın haklannm 
genişletilmemesinden; “milliyetçi öğretmen kıyımından ve bakanlığın Töh-Der^e teslim 
edildiğinden” yakınan MSP grubu, 11 Haziran 1974’de milli eğitim bakanı-Mustafa Ûstündağ 
aleyhine gensoru önergesi verdi. CHP, kendisine destek veren kitlelerde, MSP karşısındaki 
teslimiyetçi tutumu sonucunda programından, vaadlerinden önemli tavizler vermesi nedeniyle 
itibar kaybına uğrarken; hükümet, egemen smıflann da boykotuyla karşı karşıyaydı. Dış kredi 
koşullannın ağırlaştınlması, banka mevduat karşılıklannın artıniması gibi (aslında enflasyonist 
gidişi önlemek saikiyle) sermayenin kaynak kullanımını sınırlayan önlemler; “halk sektörü” 
programının yürütülmesine, özel sektör işletmelerinin halka açılmasıyla başlanacağı korkusu, 
sağlam sermaye yapısına sahip bulunmayan sanayicilerin tepkisine yol açıyordu. MSP’li ticaret
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12 Mart rejiminin her türden siyasal hareketliliğe karşı 
sürdürdüğü devlet terörüne ve ona eşlik eden ve 
izleyen faşist teröre karşın, toplumun bütün 
kesimlerinin 1960’lann ikinci yarısından beri içine 
girmiş olduklan arayış süreci yalnızca yeni bir ivme 
kazanmakla kalmadı, 1971 sonrası dönemde,
Türkiye’nin kültür tarihi açısından bakıldığında 
öngörülemeyecek yeni ifade biçimleri yaratmaya da 
başladı. Bu biçimlerden bir kısmı, sözgelimi bu 
dönemde yayınlanmaya başlayan Gırgır ya da yine bu 
dönemde ' olgunluk evresine giren Yılmaz Güney 
sineması gibi son derecede kitlesel, mücadeleci ve 
hırçınken, diğer bazı ifade biçimleriyse, aynı derecede 
köklü b ir kopuşu daha sessiz b ir dille ilan ediyorlardı. 
Örneğin bunlardan biri, ikinci Yeni’nin şiirde keşfetmiş 
olduğu dilsel imkânlardan yararlanan, zaman zaman 
bilinç akışı tekniğine başvuran, kurgudansa izlenimleri 
ön plana çıkaran yeni bir hikâyecilikti. Yeni 
hikâyeciliğin okur ve eleştirmenlerin en çok dikkatini 
çeken özelliği, en başarılı temsilcilerinin kadınlar 
olmasıydı. Hernekadar, sözkonusu yazarlar “ kadın 
yazar”  nitelemesinde, örtük de olsa bir aşağlama, bir 
ikinci sınıf yazar sayma tavn sezdiklerinden, böyle 
nitelenmekten hoşlanmıyor, daha çok “ yazarın kadını 
erkeği olmaz”  diye özetlenebilecek bir tavn 
benimsiyorlardıysa da, cinselliğe yaklaşımlarındaki 
duyarlılık ve kimi zaman cüretkaârlıkla, dillerinin 
imgeselliğiyle, o güne kadar büyük ölçüde kavramsal 
ve ahlâkçı olagelmiş Türk nesir geleneğine yabancı 
bir öznelliği ifade ediyorlardı. Ancak sözkonusu 
yazarların verimleri ve tarzları arasındaki “ akrabalık” , 
yazı hayatlannın kabaca 1970-76 ile 
çerçevelenebilecek b ir dönemiyle sınırlı kaldı. Bu 
dönemde Tomris Uyar (solda) ipek ve Bakır, 
Ödeşmeler ve Dizboyu Papatyalar’/, Sevgi Soysal 
(ortada) daha sonra Barış Adlı Bir Çocuk adı altında 
topiyacağı hikâyelerini ve TRT roman ödülünü 
kazandığı halde müstehcen bulunarak toplatılan 
Yürümek adlı romanını, Füruzan (sağda) ise Parasız 
Yatılı, Kuşatma ve Benim Sinemalarım adlı hikâye 
kitaplarını yayınladı. Daha sonra başlangıçtan beri 
diğerlerine kıyasla daha hırçın ve öfkeli bir üslubu 
olan Sevgi Soysal, 1972’de cunta aleyhtan 
görüşlerinden ötürü b ir yıl hapis yattı; Yenişehir’de Bir 
Öğle Vakti romanıyla toplumcu gerçekçilikten ve hatta 
devrimci romantizmden izler taşıyan bir tarza yöneldi. 
Sevgi Soysal'ın son, bitmemiş kitabı Hoş Geldin Ölüm 

■kendisi 1976’da kanserden öldükten sonra yayınlandı. 
Füruzan ise 47’liier'/e ö/r kuşak romanı yazdıktan 
sonra, özellikle Almanya'ya göçen işçileri konu alan 
röpörtajiara yöneldi. Aralarında hikâye türüne en sadık 
yazar olan Tomris Uyar da, 1979’da yayınladığı 
Yürekte Bukağı ile, kendisini 70’ierin başında anılan 
diğer yazarlara bağlayan lirizmden farklı, daha 
oyuncu, daha “ postmodern”  b ir üsluba yöneldi.-



T X J ]
Yükselişi

ilk Milliyetçi Cephe hükümetinin kurulmasından 
yaklaşık iki buçuk ay sonra Ecevit’e karşı faşist 

saldınlar başladı. 21 Haziran 1975’te Ecevit’in 
Gerede’ye gelmesi bekleniyordu ama daha o 

gelmeden önce, meydanda onu beklemekte olan 
halkla MHP ve MSP militanlan arasında çatışmalar 
çıktı, 7 kişi yaralandı. Diğer yandan Ecevit’i getiren 

otobüs şehre girerken taşlanıyor, bu arada da 
mitingin yapılacağı meydandaki 6 polis ortadan 

kayboluyordu. Ecevit meydana gelip kürsüye çıkınca 
onu taşlamaya başlayan saldırganlar (sağda) kürsüye 

yaklaşarak önüne bir Türk bayrağı diktiler. Bu hamleyi 
"O bayrağı kaçan Yunanlının arkasında Ege’de direğe 

çeken biziz" şeklinde yanıtlayan Ecevit konuşmasına 
devam etmeye çalıştığı halde, yan sokaklardan 

fırlayan bir grubun dinleyici kitlesinin üzerine taş ve 
sopayla saldırmanın yanısıra, damlara çıkıp ateş 

açmaya başlaması üzerine hükümet konağına 
çekilmek zorunda kaldı. 20 dükkanın tahrip edildiği, 2 

kişinin tabanca, 40 kişinin de diğer çeşitli aletlerle 
yaralandığı olaylar ancak jandarma algyının 

müdahalesiyle bastınlabildi. Tekrar kürsüye çıkan 
Ecevit ‘‘Saldırganların hiçbirinin yakalanacağına ihtimal 

vermiyorum. İki yıl önce Demirel’in memleketi 
İsparta’da da böyle oldu. Demirei'in kılına 

dokunulduğunda kıyamet kopuyor. Şimdi şu meydan 
başından kanlar akan yaralı vatandaşlarla dolu. 

Başbakan Demirei bakalım onlardan özür dileyecek 
mi, geçmiş olsun diyecek mi?”  Olaydan sonra AP ve 

MSP yanlısı basın organlan birbirlerini suçlarken, 
Demirei ‘‘Memlekette huzurun, iç barışın 

korunmasında yalnız hükümet sorumlu değildir. 
Hadiselerden büyük üzüntü duydum. Şimdilik ben bu 

kadar söylemekle yetiniyorum” , Erbakan ise 
“Kanaa‘_mce Ecevit yanlış, hatalı görüşe sahiptir. Ama 
bu milletin çocuğudur. Bu bakımdan kendisine yapılan 

zorbaca davranışı hiç b ir şekilde tasvip etmemiz 
mümkün değildir.”  şeklinde açıklamalar yaptılar. Solda 

olaylar sırasında yaralananlardan biri görülüyor.

bakanı Fehim Adak’ın “ahlaki” nedenlerle turizm yatınmlanm engellemesi üzerine, burjuvazi 
tepkilerini açığa vurmaya başladı. Sermaye çevrelerinin basma ilettiklerine göre, MSP ve CHPli 
bakanlann “özel sektörü suçlayıcı demeçleri” de “psikolojik etkenler” olarak tepki 
doğuruyordu. Yatırımlar gerilemeye başladı.

15 Temmuz 1974’de Kıbrıs’da gerçekleşen Enosis’çi (Yunanistan’la birleşmeyi hedefleyen) darbe 
üzerine, hükümetin Kıbns’a askerî müdahelede bulunma karan almasıyla 20 Temmuz’da 
başlayan “banş harekâtı”; CHP ile MSP arasındaki gerilimi tırmandıran sonuçlar yarattı. MSP, 
CHP’li bakanlann harekattan çekindiği, kararın kendilerinin dayatmasıyla alındığı 
propagandasını yayarak Erbakan’ı “Kıbns fatihi” olarak sunmaya başladılar. Kıbns’a askeri 
müdahelenin kamuoyunda kazandığı desteği MSP lehine değerlendirmeye çalışan Erbakan; 
“Kıbns’ın tamamının ilhak edilmesi”ni savunarak şovenist bir söyleme yöneldi. Bu tavır, 
CHP’nin “iki toplumlu federasyon içinde Türk toplumunun güvenliğini sağlayacak çözüm”e 
dönük politikasıyla açıkça çelişiyordu. Bütün bu çelişkilerin birikimi, Eylül ayında Ecevit’in 
İskandinavya gezisi sırasında başbakan vekifliğini Erbakan’a değil CHP’h devlet bakam Orhan 
Eyüboğlu’na bırakmak istemesi üzerine doğan bunalım sonunda, CHP-MSP hükümetinin 18 
Eylül 1974’de istifa etmesini getirecektL

CHP, yaklaşık 7 aylık koalisyon deneyiminde, af yasası dışında, 1973 seçimlerinde ona oy 
veren kitlelerde hayal kınklığı yarattı. Ancak, -gerçi MSP ile koalisyon yapılmasını “tarihsel 
yanılgı” olarak tanımlayanlar çoksa da- iktidannın ve süresinin kısıtlanmışlığı; aynca haşhaş 
ve Kıbrıs politikalarıyla kazandığı bağımsızlıkçı, anti-emperyalist imaj, CHP’nin geniş emekçi 
kitleler ve aydınlar nezdindeki kredisinin sürmesini sağlayacaktı. 12 Mart muhtırasından kısa 
bir süre sonra, ülkesinde uyuşturucu kullanımına karşı açtığı kampanyayı tüm dünyaya yayan 
ABD hükümetinin baskısıyla, Türkiye’de yasaklanan haşhaş ekimini; CHP-MSP hükümeti, 
ABD’nin büyük tepkisini göğüsleyerek, 1 Temmuz 1973’de yedi ilde serbest bırakmıştı. Kıbns 
müdahelesi ve Kıbns’la ilgili uluslararası platformlarda da Türkiye onyıllardır ilk kez Batılı 
emperyalist güçlerle çatışmayı göze alan bir çizgi izlemişti. Bu çıkışın saikleri ve savunulan 
tezler ne olursa olsun, salt bu “kafa tutma” görüntüsü kitlesel bir onay bulmuştu. Ecevit’in 
koalisyonu sona erdirmesinde, bu onayı ve popülariteyi bir erken seçimle değerlendirme 
kaygısının payı vardı. Oysa “Kıbns” popülaritesi, çok karmaşık ve uzlaşması zor bileşenlere 
dayanıyordu. ’60 ’larda sosyalistlerin öncülük ettiği anti-emperyalist akımın kolektif bellekteki 
izleri; MSP’nin körüklediği “anti-Haçlı” ve anti-Batı, İslami motifler; sol Kemalist 
bağımsızlıkçılık geleneği; şovenist, yayılmacı etmenler bu toplumsal onayın bileşenlerini 
oluşturuyordu. Erken seçimi istemeyen sağ partilerin birleşerek Milliyetçi Cephe koalisyonunu 
oluşturmalarıyla; bu büeşenler, salt uluslararası politikada ve ideolojik düzeyde değil, 
toplumsal-siyasal düzeyde ve her alanda hızla aynşma sürecine gireceklerdi.
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Bu Düzen B ozuktur

CHP’nin “ Halktan Yetki İstiyoruz”  başlıklı 
“ Ortanın Solunda Düzen Değişikliği" programı 

(1969 seçimleri öncesinde)

Türkiye’nin bugünkü düzeni, halktan yana olmayan, 
Anayasa kurallarına uymayan, çağ dışı b ir düzendir. (...)

Bu bozuk düzende halk çoğunluğu yoksul kalmakta, 
gelirler ve varlıklılar arasındaki uçurum top lum u böle
cek, şiddetli gerilim ler yaratacak ölçülere varmaktadır.

Bu bozuk düzen yüzünden, Türkiye ile gelişm iş ülke
ler arasındaki açıklık da gitg ide büyüm ektedir. (...)

Hele bu bozuk düzene sahip çıkan, plân d is ip lin i sağ
layamayan, kaynaklan sorumsuzca harcayan ve b ir avuç 
güçlün{ -) çıkannı halkın yararından önde gözeten b ir 
sağcı iktidann, Adalet Partis i İktidannm  elinde, Türk i
ye'deki düzen bozukluğu daha çok ve daha çabuk ken
dini göstermektedir. (...)

İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ YETMEZ

Bu durumun düzelmesi iç in  ik tidar değiş ik liğ i gerekli
dir ama yeterli değild ir.

İktidann değişmesi, daha sorum lu b ir partin in iktidara 
geçmesi bu tehlike li g id iş i yavaşlatabilir, belki b ir süre 
için durdurabilir. Fakat bütün bütüne önleyemez.

- Bu tehlikeli g idişi önleyebilmek, ekonomide gerçek 
ve hızlı bir gelişme sürecine g irebilm ek için;

- Kaynaklanmızı ve Türk halkının yapıcı ve yaratıcı 
gücünü tam değerlendirebilmek için;

- İnsan kişiliğ in in gelişmesi önündeki bütün engelleri 
kaldırabilmek, halkı yoksulluktan kurtarabilm ek ve her
kesi insanca yaşama olanağına kavuşturabilm ek için;

- Toplumun tümünde sosyal adaleti gerçekleştirebil
mek, toplum yapımızı ve demokrasim izi güçiendirebil-
mek için;

- Bir avuç İnsanın halkımızı ve yabancılann ülkem izi 
sömürmelerine son verebilmek, ulusal bağımsızlığımızı 
sağlam ekonomik ve sosyal tem ellere dayandırabilmek 
İçin;

' Bağımsız ve büyük sanayi toplum una geçişi sağlaya
bilmek için; Türkiye 'n in düzeni 1961 Anayasası Doğrul
tusunda Değişmelidir.

DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ DEMOKRATİK REJİM İÇİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

Cumhuriyet Halk P artisi, Türk iye 'n in  bugünkü bozuk 
düzenini değiştirmeye kararlıdır.

1961 Anayasasının da gereği olan bu düzen değiş ik li
ğinin siyasal rejim değişikliğ iyle ilg is i yoktur.

Türkiye’nin siyasal re jim i çok partili demokrasidir.

Cumhuriyet Halk Partis i Türkiye 'ye bu siyasal rejim i 
getiren partidir ve bu re jim i korumağa, yaşatmağa; ya
pacağı bütün devrlm leri, bütün reform lan ve bunlardan 
meydana gelecek olan düzen değiş ik liğ in i, dem okratik 
rejimin kuradan içinde gerçekleştirmeğe kararlıdır.

Üstte: Necmettin Erbakan ile Haşan Polatkan. Altta: 
Bir Ecevit karikatürü.

Kaldı ki, demokrasinin yaşaması ve kökleşmesi de 
böyle b ir düzen değiş ik liğ in in  gerçekleşmesine bağlıdır.

27 Mayıs 1960'da çıkmaza saplanan demokrasi dene
mesi, Türkiye ’nin ekonom ik ve sosyal düzeni değişme
den demokrasini sürekli olmayacağını, kökleşip yaşaya
mayacağını açıkça gösterm iştir.

Halka dönük b ir düzen değiş ik liğ i demokrasi için, de
mokrasi de halka dönük b ir düzen değişikliğ i İçin gerek
lid ir. (...)

İLERİCİ-GERİC! AYRIM GERÇEKLERE AYKIRIDIR

Bu tü rlü  kim selerin yaptıklan “ ileric i - ge rte l" aynmı 
ve halk çoğunluğunu “ ge ric i”  olarak suçlamalan da 
gerçeklere aykırıdır. Hele halka yönelttik leri “ ge ric ilik ”  
ithamını halkın d inse l duygulanna bağlamalan, büyük 
haksızlıktır.

Ile r ic ilik -gerlc ilik  çekişmesi, aslında dinsel değil, eko
nom ik b ir çekişm edir. Yeril çıkarcılarta yabancı sömürü
cüler, İktisadî egem enliklerin i devam ettirebilm ek uğ
runda yaptıklan mücadeleye yüce ve kutsal b ir görünüm 
verebilm ek amacıyla d in  silâhını kullanıriar.

Gerçekten, ekonom ik ve sosyal düzende halk yaran- 
na yapılm ak İstenen her yen ilik , genellikle, o düzenin 
güçlü  ve egemen kıldığı çevrelerin, hiç değilse bu çev
relerden bazısının durum unu sarsar ve değiştirir. Bun
lar, böyle yen ilik lerin  karşısına halkla çatışarak değil, 
halkın gücünden yararlanarak çıkabilmek için, bu türiü 
yen ilik le ri, dine veya top lum un değer ö lçülerine ve diril- 
ğlne aykırı g ib i gösteririe r. Tassubu körükleyerek ve 
her yen iliğe karşı b ir d ireniş yaratarak, kendi durumlan- 
nı ve çıkariannı koruyabilm ek, egemenliklerini sürdüre
b ilm ek isterler.

Bu uğurda, yerii çıkarcılaria yabancı sömürücüler, ge
rektiğ inde daima, aralanndaki din ve m illiyet aynlıklannı 
aşıp sıkı işb iriiğ i yapmışlardır. Bu işb iriiğ i. Kurtu luş Sa
vaşı sırasında açık vatan İhaneti ölçüsüne varmıştır. 
Hepsi vatansever ve d indar, hepsi iy in iyetli ve yoksul 
olan halk top lu lukları da, nasıl b ir o y u n ^  geld iklerin i 
anlayamadan, b irb irle rine düşmüşlerdir.

Günümüzde de durum  t>öyledir.

Her gerici hareketin ardında birtakım  yerli ve yabancı 
çevrelerin, bazan ayn ayn, bazan işb irliğ i hâlinde yürüt
tük le ri b ir çıkar oyunu vardır.

Bu oyunlan bozma zamanı artık gelm iştir, 
olan halkı suçlayarak değil, ancak halkla b iriik  olarak 
bozabilirler.

Halkla kaynaşanfeyan, halkla el ele vermekten kaçı
nan, halka yabancı duran bazı aydınlar, hâlâ halka rağ
men halkçılık iddiasında olanlar, ya halkın çok gerisinde 
kaldıklannı gösterm ekted irler ya da kendi sınıfsal çıkar- 
ianna bağlılıklannı veya kısa yoldan İktidar hırsiannı 
ortaya koymaktadıriar.

Halk ve aydın, aralarındaki güvenisizlik duvarını yıkıp 
da e l ele verince söm ürü düzeninin karşısına biriikte 
çıkınca, d in  söm ürüsü bütün etk is in i yitirecektir. (...)

C um huriyet Halk Partisi, ş im di halktan uzak olanlar
dan annm ıştır. (,..)

C um huriyet H alk Partisi, kendisini halkla yabancılaştı
ran, halka karşı ve tu tucu unsuriardan annmış yeni 
yapısı ile, ş im di halkçı ve devrim ci ilke lerin i gerçekleşti-
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rebilecek ve Türk halkının özlediği gerçek devrim i, onu 
sömürülmekten ve yoksulluktan, Türk ekonom isin i geri
likten kurtaracak, Türkiye 'n in bağımsız sanayi top lum u- 
na geçişini sağlayacak alt-yapı devrim in! yapacak güç
tedir. (...)

GERÇEK HALK İKTİDARI

Bu bölümün başlarında da be lirttiğ im iz g ib i, gerçek 
devrim, alt-yapı devrim idir: Üretim  ilişk ile rin i etkileyen, 
ekonomik ve sosyal düzeni değiştiren ve ekonom ik gü
ce el değiştirten devrim dir.

Cumhuriyet Halk P artls l’n in  yapacağı alt-yapı devri- 
miyle ekonomik güç nasıl e l değ iştirecektir ve hangi 
elde toplanacaktır?

Düşünceleri eski doktrin m odellerine göre şartlanmış 
bazı kimseler, ekonom ik gücün ya bireyler ve özel g iri
şim elinde ya da devlet elinde toplanabileceği görüşün
dedirler.

Cumhuriyet Halk Partis i bu görüşde değild ir.

Cumhuriyet Halk Partisi, ekonom ik gücün ha lk elinde 
toplanmasını istem ektedir ve bunun mümkün olacağını 
düşünmektedir.

Çünkü, ortanın solunda Cumhuriyet Halk Partis i, ger
çek bir halk iktidan istem ektedir; kayıtsız şartsız b ir 
halk egemenliği istemektedir.

Ekonomik güç neredeyse, siyasal güç ve egemenlik 
de oradadır.

Üretim araçlarmın tüm ü devle tleştirilip , ekonom ik güç 
devlet elinde toplanınca, bazılarının ile ri sürdükleri g ib i, 
halk iktidara gelm iş olmaz. Çünkü bu durumda halkla 
devlet yabancılaşır, devlet halkın üstünde b ir güç o lu r 
ve egemenlik, o gücü elinde tu tan b ir avuç yöneticide 
veya bir bürokrat zümrede toplanır.

Ekonomik güç, be lir li sermaye topluluklarında, özel 
girişimcilerle büyük toprak sahiplerinde yoğunlaşınca, 
siyasal güç ve egemenlik de onlarda yoğunlaşır, veya 
onlarla devletin başında bulunan bürokratlar arasında 
paylaşılır.

Her iki durumda da iktidar, halkta değild ir. Halkı az 
veya çok ezen, az veya çok sömüren azınlıklardadır.

İktidann bu azınlıklardan birinde toplandığı b ir top
lumda, zor olmakla beraber sosyal adalet sağlanabilir; 
sınırlı olmakla beraber bazı özgürlükler bu lunabilir. B i
çimsel b ir demokrasi İşleyebilir.

Ama öyle b ir toplumda, gerçek özgürlük, ve bütün 
insan yaşamını kapsayan gerçek demokrasi bulunamaz. 
Ayncalıklar (imtiyazlar) ve eşits iz lik ler tem elinden kaldı- 
niamaz. Halk egemen olamaz. İnsan kendi kendisinin 
efendisi olamaz. İnsan, iş iyle de, çevresiyle de, devle
tiyle de, hattâ kendi kendisiyle de yaUiancılaşır. İnsan- 
toplum-devlet bütünleşmesi kurulamaz.

Böyle b ir toplumda insanlık onuru yeterince koruna- 
mayacağı gibi, insanın maddt ve manevî varlığının tam 
olarak gelişebilmesi iç in gerekli koşullar da sağlanamaz.

Bunların olabilmesi ve gerçek halk iktidarının kurula
bilmesi için, ekonomik güç ve ona bağlı siyasal güç, 
halkın elinde toplanmalıdır. (...)

ORTANIN SOLUNDA SINIF, TOPLUM VE İNSAN 
ANLAYIŞI

Bu düzende sermaye ile emek, geniş ölçüde, aynı 
topluluklarda birleşeceği, bu birleşm enin olmadığı yer
lerde ise, halk, yönetimde e tk ili o larak söz sah ib i bu lu
nacağı İçin, ekonomik güce dayanan sınıf ayrılıkları da 
ortadan kalkmış olacaktır.

Üstte: Ecevit makamında. Altta: Türkeş bozkurtlarını 
selamlıyor.

Cum huriyet Halk Partis i'n it) kuracağı ortanın solunda 
insanca düzende, bu anlamda sınıf ayrılıkları kalkacağı 
g ib i, top lum culuk ve b ireycilik  kavramları da değişik 
anlam lar ve özler kazanacaktır.

Ortanın solunda Cum huriyet Halk P artis l’nin  toplum 
culuğu, insanı tek yön lü  kılıcı, insan ezici, b ireyi eritip  
tek kalıba dökücü b ir top lum culuk değild ir.

Cum huriyet Halk Partisi, insanı feodal güçlere de ka
p ita lis t güçlere de bağımlılıktan kurtarmayı istemekte
d ir; fakat insanı bu bağımlılıktan kurtarıp, devletin, hattâ 
top lum un kölesi durumuna getirmeyi de reddetmektedir.

Ortanın solunda b ir düzenin insan-toplum ilişkile ri 
gereğince, top lum  bireyi ezmeyecek, eritmeyecek, kendi 
kendine yabancılaştırmayacaktır. Fakat bireyin de topluma 
zarar vermesi önlenecektir... Toplum, insanın, kendi k i
ş iliğ in i ge lişti ne s in i engellemeyecek, tersine, buna des
tek o lup ya rjım  edecektir; fakat bireyden,de topluma 
ve insanlığa hizmet etmesini, yararlı olmasını bekleyecektir.

Ortanın solunda b ir düzenin özgürlük anlayışı gere
ğ ince, k iş in in  düşünce ve anlatım özgürlüğü, toplum 
is terle rin in  üstünde olacaktır. Fakat toplum un yaran da 
kişise l çıkariara üstün tutu lacaktır. •

Ö zgüH ük
BÜLENT ECEVİT

Bülent Ecevit'in 1 Haziran 1972'de Özgür İnsan 
dergisinde çıkan "özgürlük”  başlıklı yazısı:

Özgürlük her zaman ve her yerde vardır. Ancak zama
nına ve yerine göre özgüriüğün karşılığı değişir.

Zaman o lu r yer o lu r özgüriük bollaşıp ucuzlar sokağa 
dökülür. O zaman herkes özgür görünür.

Zaman o lu r yer o lu r özgürlük daralır. O zaman özgür
lüğün karşılığı çileyle veya canla ödenir. Özgürlüğün 
karşılığı ne kadar yükse lirse yükselsin o karşılığı ödeye
bilen İnsan her yerde her zaman ö ı^ü rdü r.

B ir top lum da özgüriük için her karşılığı ödemeye hazır 
insanlar çoğaldıkça o toplum da özgürlük yaygınlaşır 
ve kökleşir.

Özgürlük ucuzlayıp sokağa döküldüğünde, özgür gö
rünenle gerçekten özgür insan nasıl ayırt edilir?

Özgür İnsan, İnsanlığa karşı da toplum a karşı da ken
d ine karşı da sorum ludur. Özgüriük ucuzlayıp sokağa 
döküldüğünde onu sorumsuzca harcamaz. Özgür insan 
özgüriüğün sorum luluğunu b ilir.

Özgür insan kendi özgüriüğüyle yetinmez.

Ö zgüriüğü yalnız kendine veya kendi g ib i düşünenle
re ve kendi durum unda olanlara isteyen insan bencil 
veya zorbadır.

Bencil insansa özgür olamaz. Çünkü bencil insan ken
d i kendinin kölesid ir.

Zortia insan özgür olamaz. Çünkü zorbalık özgüriüğe 
düşmandır.

Özgür insan tüm  insanlık iç in özgüriük ister.

Özgür insan herkese karşı özgürdür. Fakat herkes 
b iriik te  özgür olmayı İster. Özgür insan toplum a karşı 
özgürdür. Ama top lum un da özgüriüğünü İster. Çünkü
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özgür olmayan toplumda kendi özgürlüğünün de zorla
nacağını tsilir.

Özgür insan kendi kendine yabancılaşmadan top lum 
la bütünleşebilen ve top lum la yabancılaşmadan kendi 
kişiğini konıyabilen insandır.

Özgür insan kendine karşı da özgürdür. Çünkü kendi 
kendisinin, çünkü kendi k iş iliğ in in  ve önyargılarının tu t
sağı olan insan kendini aşamaz.

Özgür insan kendini aşabilen insandır.

Özgürlük ucuzlayıp sokağa döküldüğü zaman gerçek
ten özgür insanla özgür g ib i görünenler bu ölçeklerle 
ayırt edilebilir. •

D em okrat Sol M a rs la r

CHP’nin yükseldiği dönemlerde, parti 
toplantılarında, meydanlarda söylenen ve daha 

çok c dönemde sosyalistlerin marşlarına 
benzetilen örnekler:

DEVnİM MARŞI

Biz Haikçı-devrimci savaşçılarız 
Devrimi halkımızla yapacağız 
Yüreğimiz ECEVİT do lup taşar 
Devrimciler ö lür devrim ler yaşar

Mustafa Kemal’d ir ilk  önderim iz 
Demokratik Halk Devrim cileriyiz 
İşçiyle, köylüyle hep beraberiz 
Bağımsız olacak bizim ülkem iz

DEMOKRATİK SOL MARŞI

Biz devrimin yolundayız 
Halkımızın yanındayız 
Devrimlerde en öndeyiz 
Demokratik Sol geliyor

Halkçı devrimci gençleriz 
Emper/alizmi ezeriz 
Savulun hey satılm ışlar 
Demokratik Sol geliyor

Bağımsızlık savaşımız 
Demokrasi inancımız 
Bozuk düzen düşmanımız 
Demokratik Sol geliyor

---- I l l ------

Bu meydanda çengim iz var 
Er olan meydana gelsin 
Faşistlere hıncımız var 
Devrimciler safa gelsin

Fikirleri satamayız 
Güçlü olan başa gelsin 
Yobazlara kinim iz var 
Devrimciler safa gelsin

AKGÜNLER MARŞI

Yd boyunca dizilm iş 
Yürekler hep beraber 
Vursalar birer birer 
Tükenmez o y iğ itle r

1977 Haziran
PAZAR RTESİ SALI ÇAR. PER. CUMA C.TESİ

1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23  24 25
26 27 28 29 30

C.H.R
İstanbul gençlik kollan bülteni

HALK İKTİDARINA 
DOĞRU 

TEK BİR YUMRUK 
TEK BİR YÜREK

üstte: Ecevit'in kitleler nezdindeki karizmasını ön 
plana çıkaran b ir takvim. Altta: Ötedenberi merkeze 

kıyasla daha solda olan İstanbul Gençlik Kollarının bir 
bülteni.

Yol boyu kavga varsa 
Yum ruklar iner b ir anda 
Damla damla kanımızla 
Ölene selam bu kavgada

Y iğ it Halkçı Devrim ciler 
Bu kavgada öncüler 
A teş kussa da faşistle r 
Haydi yakın AK GÜNLER

HALK İKTİDARI MARŞI

Ne panzeriniz durduracak 
Ne kom ando denen itle r 
Gelen işç i köylü halktır 
Bozuk düzeni yıkacak

Ne yoksu lluk ne de baskı 
Ne ezilen ne de ezen 
İnsanca hakça b ir düzen 
Kurduk daha kuracağız

Ne panzeriniz durduracak 
Ne kom ando denen itle r 
Gelen halkçı devrim ciler 
Halk iktidarı kuracak

Demokratik Sel Bildirgemden:

Demokratik Sol stoganınm Türkiye’de yaygın bir 
biçimde kullanılmaya başlaması CHP ana 

tüzüğüne ve kurultay bildirgelerine girmesiyle 
ortaya çıkar. Ortanın Solu sloganı ile başlayan 

CHP içindeki farklılaşma ve yenileşme 1974 
yılında “ Cumhuriyet Halk Partisi Demokratik Sol 

bir partidir.”  tümcesinin kabulu ile noktalanır. 
Demokratik So/’un tanımı ve nitelikleri üzerine 

yöneltilen sorular üzerine Bülent Ecevit'in yaptığı 
geniş açıklamalar hem konuyu kamu oyuna mal 
etmiş, hem de CHP'nin resmî görüşünün yazılı 

hale getirilmesine yardımcı olmuştur. Söz konusu 
açıklamalardan yararlanılarak hazırlanan ve 

“ Demokratik Sol Bildirge”  olarak isimlendirilen 
aşağıdaki metin 14-15 Aralık 1974 tarihinde 
Ankara'da toplanan CHP 22. Kurultayında 

tartışılarak kabul edilmiştir.

1- C um huriyet Halk Partis i demokratik sol b ir partidir.

2- Partim iz, bu aşamaya hem özgüriükçü demokrasi, 
hem de so l po litika bakımından çeşitli sınavlar vererek 
ve bu sınavların hepsinden başarıyla çıkarak ulaşmıştır.

Partim iz bu sınavları 12 Mart öncesinin ve sonrasının 
güç koşu llan altında verm iştir. 12 Mart öncesinin karan
lık günlerinde sorumsuz yönetim e ve anarşiye karşı 
verm iştir. 12 Mart sonrasının karanlık günlerinde dikta
ya ve baskıya karşı verm iştir.

Cum huriyet Halk Partisi, bu her ik i dönemde de öz
gürlükçü demokrasiyi savunm uştur savunmakla da kal
mamış, onun Türkiye ’deki tek güvencesi olmuştur.

Her iki dönemde de emeğiyle geçinen geniş halk küt
le lerin in, köylünün işçin in, küçük esnaf ve sanatkânn, 
dar ge lirii memurun ekonomiye ve siyasal iktidara ege
men olması gereğin i savunmuştur.

3- C um huriyet Halk P artis i'n in  dem okratik sol anlayı
şı, b ir ü lkü ve ilke b irliğ ine dayanır.

Ülkümüz, kimsenin kim seyi ezemeyeceği, sömüreme- 
yeceği, insan k iş iliğ in in  her tü riü  toplum sal engelden 
kurtu lm uş olarak özgürce gelişebileceği dinamik, yara
tıcı ve hakça b ir düzen kurmaktır.
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Temel İlkemiz ise, bu ülküye doğru, demokrasi kural- 
lan içinde lleriemektlr.

4- Dünya hızlı b ir değişim  İçindedir. Türk toplum u 
dünyadan da hızlı b ir değişim  içindedir. O bakımdan 
her adımda ve hergün yeni ihtiyaçlarla karşılaşmamız 
ve bu yeni ihtiyaçlarımızın bizi çözüm ler ve tedb irler 
oluşturmaya yöneltmesi doğaldır.

Hiçbir siyasal hareketin yaşayan, gelişen b ir top lu 
mun koşullanndan soyutlanamayacağma, soyutlanırsa 
geçerlilik kazanamayacağına inanan Cum huriyet Halk 
Part/s/’nin yukarıda be lirttiğ im iz ü lkü ve ilke birliğ ine 
dayanan demokratik sol anlayışı, bu nedenle kalıplaş
mış formüllerden oluşmaz. Hakça ve insanca düzen 
ülküsüne erişmek için izlediği doğrultudan sapmaksızm 
toplumun değişen ihtiyaçlarına göre, değişen tedb irler 
ve çözümler getirir. O bakımdan, Cumhuriyet Halk Parti- 
s/’nin sol anlayışı donmuş b ir sol anlayışı değ ild ir, de
vamlı bir arayış ve gelişme içinde olan b ir sol anlayışı
dır. Bu niteliğ iyle, öteki bütün sol akımların hepsinden 
daha ilericidir.

5- Cumhuriyet Halk P artls l’n\n solculuğu başka sol 
öğretilerden esinlenen, kendi dışındaki sol akımların 
uzantısı olan b ir solculuk da değild ir. Yukarıda da söyle
diğimiz gibi çeşitli sınavlardan geçerek o luşturduğu, 
içeriğini ülkümüz ve ilkemiz doğrultusunda ve çevresin
de ve toplumumuzun o günkü ihtiyaçlarına göre yetk ili 
kuruiiannda saptadığı özgün b ir so lculuktur.

6- Ülkümüz olan insanca ve hakça b ir düzenin ancak 
özgürlükçü demokrasi içinde gerçekleşeceğine inanıyo
ruz.

Onun içindir ki. Cumhuriyet H alk P artls l’n in  demokra
tik sol tutumu demokrasiye, özgürlükçü demokrasiye 
ağırlık veren b ir sol tutum dur. Her bakımdan, bu klasik 
özgürlükçü demokrasiden de daha ile ri b ir aşamadır. 
Çünkü, demokrasiye ekonom ik ve toplum sal alanlarda 
da gerçeklik kazandırmayı öngörür. Bunun iç in  de m ilit 
egemenlik kavramını halk İktidarı kavramıyla jıü tü n le ş tl-  
rlr. Halk iktidarı ise ancak halkın ekonom ik gücünün 
artmasıyla; bireylerin veya varlıklı züm relerin ekonom ik 
gücünden daha üstün hale gelm esiyle sağlanabilir.

7- Cumhuriyet Halk Partis l'ne  göre halkın ekonom ik 
gücünün bireylerin veya varlıklı züm relerin ekonom ik 
gücünden daha üstün hale gelm esinin yolu tüm  üretim  
araçlannı kamulaştırmak değild ir. Özellikle Türkiye gibi 
gelişme halindeki b ir ülkede elbette b ir ölçüde buna 
da gerek vardır. Ama bunun ölçüsünü özgürlükçü de
mokrasiye gölge düşürmeyecek b ir noktada tutm ak ge
rekir. Dünyadaki açık ve kesin örneklerinden görüyoruz 
ve biliyoruz ki, tüm  üretim  araçlarının devie tleştirild iğ i 
ülkelerden hiç b irinde bizim t>enimsediğimiz anlamda 
özgürlük';;'! demokrasi gerçekleşm emiştir. O ülkelerde 
halk İktidan değil, halkın üstünde bürokratlar iktidan 
oluşabilmiştir.

Kaldı ki, aşırı ve kdtı b ir bürokrasiyle çağdaş ekonomi 
kolay kolay bağdaşamayacağı için, bütün üretim  araçla- 
nnın devletleştirilmesi ekonom ik gelişme bakımından 
da sanıldığı kadar yararlı olamamaktadır.

8- Bizim demokratik sol anlayışımız ekonom ik güçle 
siyasal gücün aynimazlığı noktasından hareket eder. 
Ekonomik güç devlette yoğunlaşmışsa, siyasal güç de 
devlette yoğunlaşır. Ekonomik güç özel sektörde yo
ğunlaşmışsa siyasal güç de özel sektörde yoğunlaşır. 
Biz elbette özel sektöre de hak tanırız; devlete de eko
nomiye ve topluma yön verebilmesi iç in gerekil haklan 
ve yetkileri tanınz. Fakat hepsinin üzerinde halk olmalı
dır, hepsi halkın gözetim inde ve denetim inde olmalıdır. 
Kısacası, iktidarda halk olmalıdır. Bu da ancak halkın 
en büyük en etkin ekonomik güç durumuna gelmesiyle 
gerçekleşebilir. Bunun yolu da, 1973 Akgünlere b ild ir
gesinde öngördüğümüz halk sektörünün biran önce ku
rulmasıdır, bizim iktidanmızda, halk sektörü ekonomi-

Üstte: Güven Partisi Genel Merkezi'nin b ir alt katında 
oturan vatandaş, pankartın aşağıya sarkmasına itiraz 

ederken. Altta: CHP'mn Kasım 1976’da onaylanan 
program kitapçığının kapağı.

nin en geniş sektörü olacaktır. Halk sektörü bağımsız 
b ir sektör olacaktır.

9- Demokratik so l, amaçta o lduğu kadar araçlarda 
ve yöntemde de dem okratiktir. Bizim benimsediğimiz 
anlamda dem okratik solculuk, tepeden inme değil, te
melden yükselm e solculuktur. Halka rağmen solculuk 
değ ild ir, halk solculuğudur.

Bizim dem okratik sol anlayışımız, top lum un m utlulu
ğunu yalnız maddt refah artışında gören b ir solculuk 
da değild ir. Maddt refahı, maddt refahın adaletle dağılı
mını elbette hakça b ir düzenin temel unsurlanndan biri 
sayarız. Ama bunun ötesinde CHP'nin demokratik sol 
anlayışı, en büyük değeri insanın mânevt alanda zengin
leşmesinde görür. İnsanın manevi alanda zenginleşebil
mesi iç in  de, maddi güçlüklerden ve engellerden kurtu l
ması kadar, mânevi gelişm esinin önündeki engellerden 
de kurtulmasını gerekli sayar. Onun iç in  sınırsız düşün
ce özgürlüğünü kendi dem okratik sol anlayışının temel 
ilkelerinden b iri o larak benimser ve “ toplum  yaran”  
bahanesiyle de olsa düşünce özgürlüğüne sınırlamalar 
getirebilecek her tü rlü  sol anlayışı reddeder.

10- B izim dem okratik sol anlayışımız, çeşHli kesimleri 
b irb iriy le  çatışan değil, banş içinde yaşayan bir toplum 
öngörüyor. Böyle b ir top lum un ancak demokratik sol 
b ir İk tidar tarafından sağlanabileceği de 7,5 aylık kısa 
hüküm et süremizde açıkça kanıtlanmıştır.

CHP Kurultayı olarak, Ecevit hükümetinin işbaşından 
ayrılmasından sonra ortaya çıkan şiddet hareketlerini 
kınıyoruz. Gençleri silâhlı eylem lerden kaçınmaya, gö
revlile ri de yetk ile rin i tam , ancak tarafsız biçimde kulla
narak bu olaylann re jim  açısından teh like li boyutlara 
ulaşmasını önlemeye çağınyoruz.

11 - Cum huriyet Halk P artls l’nin  demokratik sol anlayı
şı, bugünkü Türk top lum unun koşullan İçinde tutarlılığı 
da, geçerliğ i de ispatlanmış b ir sol anlayışıdır.

Gerçekten, başka bütün sol akım lar darmadağın o lur
ken, Partim izin so l anlayışı üzerine baskılar geldikçe 
güçlenm iştir, itild ikçe  köklenm iştir. Partim iz ise en çe
tin  koşu lla r altında muhalefet yaparak hükümet kurabi
lecek noktaya ge lm iştir; en çetin koşullar altında da 
hükümet görevin i yaparak tek  başına iktidar olabilecek 
aşamaya ulaşmıştır.

12- Kurultayım ız Türkiye ’n in  bugün karşı karşıya bu
lunduğu İç ve dış sorunlann ancak demokratik sol po liti
kayı savunan Cumhuriyet Halk Partis i iktidannca çö
züm lenebileceği inancı iç indedir.

Bu inanç geniş halk kütle leri tarafından da paylaşıl
makta ve halkımız üç aya yakın b ir süredir devam eden 
hükümet bunalımının tek  çözüm yolu olarak erken seçi
m i görmektedir.

Dış ilişk ile rim iz in  ulusal çıkarlanmıza uygun biçimde 
yürütü lm esi, ekonom ik sorunlarımıza cesaretli çözüm
ler getirilm esi ve re jim in esenliğe kavuşması, ancak, 
erken seçim le kurulacak güçlü b ir hükümetin işbaşına 
gelm esiyle mümkündür.

Kurultayımız, artık tüm  halkımızın İsteği haline gelen 
erken seçim gereğini zamanında gören ve benimseyen 
CHP Meclis G rubu'nun karannı takdirle karşılamakta 
ve grubum uzun t>u tu tarlı davranışının inançla sürdürül
mesi gereğine inanmaktadır. •

CHP Progranu

27-30 Kasım 1976’da toplanan Cumhuriyet Halk 
Partisi 23. Kurultayı'nca kabul edilen programdan 

bölümler:
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Cumhuriyet Halk P artis i'n in  Demokratik Sol tutum u 
bu amacın ve inancın gereği oiarak; özgürlük, eşitlik , 
dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişm enin bütünlüğü, 
halkın kendini yönetmesi kura lla rım  dayanır.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu kurallara ve halkın istek 
ve özlemlerine uygun b ir toplum  düzeniyle amacına 
ulaşmak üzere çağın gereklerini ve toptum  koşullarını 
gözönünde tutarak çizdiğ i doğrultusunda ve toplumsal 
değişime göre ge liştird iğ i tutum unda; cum huriyetç ilik , 
milliyetçilik, halkçılık, devle tç ilik , layiklık, devrim cilik  
ilkelerine bağlı kalır. (...)

DEMOKRATİK SOL GELİŞME KAVRAMI

Cumhuriyet Halk P artis i'n in  Demokratik Sol gelişme 
kavramı gelişmenin Ijölünmez b ir bütün o lduğu kuralına 
dayanır: Ekonomik toplum sal siyasal yön leriyle, insan 
yaşamına maddi ve manevi alanda katkılarıyla b ir bü
tün... Gelişmenin hızlı o lduğu kadar hakça, hakça oldu
ğu kadar özgürce olması bu bü tünlüğün gereğid ir.

Cumhuriyet Halk P artis i'n in  Demokratik Sol gelişme 
kavramı, ekonomik büyümeyi içermekle birlik te , bunu 
aşan bir kavramdır. (...)

Cumhuriyet Halk Partisi, ekonom ik gerekçelerle top
lumsal adaletin ertelenmesine de özgürlüklerin kısılma
sına, demokrasinin yozlaştırılmasına da karşıdır.

Koşullar ne olursa olsun, gelişme için uygulanacak 
strateji, özgürlükçü demokrasiyle de toplum sal adaletle 
de çelişmiyecektir ve özgürlükçü demokrasiyi güçlendi
rici, toplumsal adaleti ge liştiric i, ulusal bağımsızlığı sağ- 
iamlaştıncı yönde olacaktır, özgüriükçü demokrasiyi güç
lendirmek, toplusal adaleti geliştirm ek, ulusal bağımsız
lığı ve dünya barışını sağlamlaştırmak üzere atılacak 
adımların da ekonomik büyümeyi hızlandırıcı yönde o l
ması sağlanacaktır.

Böylece gelişme daha hızlı daha hakça daha demokra
tik olacaktır. (...)

Demokratik Sol gelişme kavramını l>enlmseyen Cum
huriyet Halk Partisi, çağın bu gerçeklerini de gözönün
de tutarak, daha çok üretim i ve daha hızlı gelişm eyi, 
daha çok ama daha sağlıklı ve yaygın tüketim le b ir 
arada ve uyumlu biçimde sağlamayı amaçlar.

Türkiye’de bunun için gerekli olanaklar vardır. Tarım
da verim ve üretim büyük ölçüde artırılab ilir. Tarımdaki 
verim ve üretim artışından alınacak güçle sinsileşm e 
hıziandınlabliir.

Sanayi kuruluşlarında verim  ve üretim  yükse ltileb ilir. 
Sanayimizin yapısındaki eksik lik ler çarpıklıklar kısıriık- 
lar kısa sürede büyük ölçüde giderilebilir.

Altyapılar daha hızlı b ir sinsileşm eyi destekleyecek 
güce eriştirilebilir.

Sanayide atılımlar yapabilmenin temel gereği olan eği
tilmiş insan gücü bakımındansa Türkiye, gelişm e süre
cindeki birçok ülkeden zengindir.

Bu olanaklan gereğince değeriendirebilmek iç in . Cum
huriyet Halk Partisi, gösteriş tüke tim ine özendiren ge lir 
dağılımı adaletsizliklerini giderecek, emeksiz veya top
luma da gelişmeye de yararsız kazanç yollarını tıkaya
cak, ülkenin tüm kaynaklannı ve halkın tüm  emeğini 
gücünü ilg isini hızlı ve gerçek gelişme atılım lanna yö
neltecek, Türidye’nin bağımsızlığını güçlendirecek, her
kesin yaşamını maddi ve manevi yönden zenginleştire-
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IJstte: Alparslan Türkeş ve Yaşar Okuyan. Ortada: 
Faşist ideologlardan Mürşit Altaylı'nın kitabının kapağı. 

Altta; MiHP'n/n bir seçim afişi.

cek İnsanca ve hakça b ir düzen kurmaya kendini ada
mıştır. (...)

Demokratik Sol top lum  düzeni uyannca ge lir toplum
da hakça dağıtılmalıdır ve emek n ite liliğ iy le , insanlığa 
ve top lum  yaranyla, güçlüğü ve teh llke liğ iy le orantılı 
olarak değeriendirilm elid ir. Ancak bu kurala uyularak 
sağlanan b ir gelişm e insanca hakça ve gerçek gelişme 
sayılabilir. Bu kurnia uyularak sağlanan gelişme demok
rasiye de gerçeklik kazandırabilir, güç katabilir, topluma 
barış ve denge getireb ilir. (...)

İç ve dış ticarette  bu yönde önlem ler alınacaktır ve 
aracılık aşamaian giderek azaltılıp gereksizleştirilecektir.

Üretken olmayan ve gelişm eyi hızlandırmayan yatı- 
nm lardan veya g iriş im lerden o arada arsa spekülasyo
nundan kazanç sağlanması güçleştirilip  önlenecektir.

İş alanında sağlıklı büyümeyi engelleyen ve haksız 
kazançlara yol açan yapay ve gereksiz desteklemeler 
ve korumalar yerine, top lum  yaranna plana ve gelişme 
gereklerine uygun ve üretim i sağlıklı yönde artırıcı yatı- 
nm cıiık ve İş letm ecilik özendirilecektir. Vergiler ve kre
d ile r buna göre düzenlenecektir.

Vergi kaçırma kapılan etkin denetim le kapatılacaktır.

Te feciliğ i tüm üyle kaldıran b ir düzen kurulacaktır.

Toprak işleyenin su kullananın olacaktır. Üretim için 
ve top lum  yaranna kullanılabilecek su emeksiz kazanç 
aracı olmaktan çıkanlacaktır.

Bu ön lem lerie çözüm lerie ve politika laria hakça gelir 

dağılımına katkıda bu lunulm uş olacağı gibi,

A rtınm lar gelişm eye katkısı olmayan alanlardan üret
ken alanlara doğru yön lendirilm iş ve üretim  artınimış.

Üretim  m aliyetleriyle kentleşme ve konut maliyetleri 
düşürülm üş.

Kamu ge lirie ri çoğaltılm ış.

Genel olarak kaynaklarda büyüme sağlanmış.

Speküla tif fiya t oynamalan büyük ölçüde sona erd iril
miş.

Ve belli k iş ile rin , ekonomiye topluma insanlığa katkı
da bulunmaksızın, be lki de zarar vererek ekonomik ve 
siyasal güç kazanmalan ve o yoldan Devlet yönetim ini 
etkileyebiim eleri ve demokrasiyi yozlaştırabilm eleri ön
lenm iş olacaktır. (...)

B irb irine yakın ve aralarında ulaşım kolaylığı ve eko
nom ik ve yönetsel işb irliğ i olanağı bulunan köyler ara
sında ve köylü lerin benimseyeceği uygun yerierde ka
mu hizm etlerin in, gelişme ve üretim  iç in  gerekli altyapı
ların ve örgütlenm elerin yoğunlaşacağj köykentler ku
rulacaktır.

Kurulu yerleşim  merkezlerinden biri de köykent ola
rak seçileb ilir.

Köykentler yeni yerieşim  merkezleri olmaktan çok et
k in gelişm e ve hizmet merkezleri olarak öngörülmekte
d ir. Her köylü ailesi isterse köyünde oturabilecektir. 
Fakat sağlanacak ulaşım kolaylıkian köykentierie sürek
li bağlantı kurabilm esin i sağlayacal«ır.

(...)
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Halk kesimiyle kooperatifç ilik  desteklenip yaygmlaştı- 
nlarak köylüler güçlü örgütlere ve toplum sal güvenliğe 
kavuşturulacaklardır.

Kamu görevlilerine de sendikalaşma ve top lu  sözleş
me hakkı tanınacaktır ve kamu görevlile riy le  işçilerin 
sendika hareketleri bütünleşmeye özendirilecektir. Öy
lelikle işçi-kamu görevlisi aynmını beliriem ekte karşıla
şılan güçlük de aşılmış, bu sorun temelden çözülm üş 
olacaktır.

Tanm kesimindeki, genellik le m evsim lik veya geçici 
işlerdeki, o arada yapı iş kolundaki işç ilerin , ayrıca kapı- 
cılann ve ev hizmeti görenlerin, örgütlenebilm eleri ve 
halklannı daha etkin biçimde .koruyabilm eleri toplum sal 
güvenlikten eksiksiz yararlanabilmeleri kolaylaştmlacak- 
tır.

Esnaf ve sanatkâr, bu Programda t>elirienen çözüm- 
lerte, her türiü güvenliğe ve b irleş ip  güçlenme olanağı
na kavuşturulacaktır.

İşçi-esnaf ayrımında uygulamadan doğan be lirs iz lik
ler giderilerek, işçi sayılması gerekenlerin bütün işçi 
haklanndan yararianabilmeleri sağlanacaktır.

İşsizlik sorunu, bu Programda be liriendiğ i g ib i, işsiz
lik sigortasıyla, tüm  işç ile r iç in  çalışma olanağı sağlan
makla ve halk kesim inin, köykentlerin ve ekonom i ala
nındaki başka Demokratik Sol çözüm lerin iş alanlarını 
çoğaltmasıyla, ağıriiğını y itirm iş olacaktır.

Tüm çalışanların sendika hareketinde dem okratik yo l
lardan dayanışmaya ve b iriik  sağlamaya çaba gösterile
cektir. Öylece b ir yandan sendika hareketi güçlendirillr- 
ken bir yandan da işçi kesim i iç in daha dengeli b ir 
gelir dağılımı gerçekleştirilm esi kolaylaştm lacaktır.

(...)

Yaygın b ir halk kesim i ge liştirilecektir.

Devlet kesimindeki kamu hizmeti iş levi öncelik taşı
mayan işletmelerde yönetim  yetkis i ve esorum luluğu 
o işletmelerde çalışanlara bırakılacaktır. Kamu hizmeti 
işlevi öncelik taşıyanlarda da çaiışaniann yönetim e katı
labilme olanakları sağlanacaktır. (...)

Lokavtın sınaileşme sürecindeki top lum sal bunalımı 
artırıcı, sert sınıf çatışmaianna yol açtcı biçim de ve 
grev kinciliği amacıyla kullanılması eğ ilim inden doğan 
büyük sakıncalar nedeniyle lokavt yetk is in i kaldıracak-
t r .

(...)

Demokrasinin yaygınlaştırılması iç in,

Kadın-erkek eşitliğ ine her alanda kesin gerçeklik ka- 
zandınlmalıdır.

Öylece, nüfusumuzun yaklaşık olarak yarısını o luştu
ran kadınlann demokrasiye daha özgürce ve daha etkin 
olarak katkıda bulunabilm eleri sağlanacaktır.

Demokratik görgü ve eğitim  aile ocağından başlamış 
ve yeni kuşaklar aile ocaklarında o görgüyle ve eğ itim le 
yetişmiş olacaktır.

Oy kullanma hakkının başlangıç yaşı 18’e, seçileb ilir-

ECEVİT

DÜNYA TÜRKİYE, MİLLİYETÇİLİK

üstte: MSP toplantısında konuşan Nermin Erbakan. 
Altta: Bülent Ecevit’i, Türkiye’nin kalbinde gösteren 

propaganda afişi.

İlk yaşı da -olanak bulunduğunda yapılacak Anayasa 
değiş ik liğ iy le - 21 ’e İndirilm elid ir.

Böylece çağımızda siyasal bilinçlenm enin erken yaş- 
da başlamasından doğan b ir gereksinme karşılanmış, 
siyasal b ilinçlenm eyle b iriik te  siyasal sorum luluk duy
gusunun da erken yaşta gelişmesi sağlanmış ve erken 
yaşta b ilinçlenen gençliğ in siyasal karar oluşturmaya 
ve yönetim e yeterince katılamamaktan doğan bunalım
ları tepk ile ri g ide rilip  önlenmiş olacaktır. •

7wr*es ve 9 Ifik

Alparslan Türkeş, CXMP’nIn 24-25 Kasım 1967’de 
Ankara’da yapılan 8. Büyük Kongresi’nde yapmış 

olduğu konuşmada 9 Işık Doktrini’ni tanımladı. Bu 
konuşmadan bölümler:

Muhterem delegeler;

Partim izin geçen kongreden bu güne kadar siz arka
daşlarımızın İnançlarına ve partim izin programına uy
gun olarak büyük faa liyetler gösterm iştir.

Bizim inancımıza göre yabancı memleketlerin şartlan 
altında meydana ge tirilm iş bulunan yabancı doktrin ler 
ve yönetim  sistem leri tak lit edilerek Türkiye 'n in kalkın- 
dınlması sağlanamaz. Ne kapitalizm ve liberalizm, ne 
de kom ünizm. Türkiye iç in  yararii olamaz. Türkiye’yi 
kalkındıracak sistem ve görüş ancak Türk Milletin in özel
lik lerine uygun. Müslüman Türk M illeti realitesini göz 
önünde bulunduran ve modern ilim  ve tekn iğ in ve yol 
gösteric i kabul eden m illi b ir doktrin  Türkiye’y i ulaşmak 
istediğim iz kudretli, ileri büyük Türidye’ye kavuşturaUlir.

Bunun kısaca form ülü  Türk emek potansiyelin in, m illi 
üretim  faktörlerine rasyonel b ir şekilde bağlayarak, dev
le tin  vatâhdaşlara istihsal yollarını açarak bütün tedbir
le ri alması ve kolaylıklan tem in etmesi ve m illi gelirin 
artmasında kendisine düşen esas ro lü oynamasıdır.

İşte b iz CKMP olarak böyle m illi b ir doktrin in  sahibi 
bu lunduğum uzu iddia eden siyasi b ir teşekkülüz. Milli 
doktrin im iz in  adı (Dokuz Işık) doktrin id ir. Bu görüş do
kuz ana ilkeye dayanmaktadır. Bu İlkeler sırasıyla şun
lardır:

1- M llliyetç itik

Her şey Türic M illeti İçin, Türk M illetiyle beraber ve 
Türk M illetine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk Mil
letine bağlılık, sevgi ve Türkiye Devletine sadakat ve 
hizm ettir.

2- Ü lkücülük

Türk M ille tin in en ileri, en medeni en kuvvetli variık 
haline getirm e ülküsüdür.

3- Ahlakçılık



Türk Milletinin ruhuna, geleneiderine uygun ve yüi<- 
sei( variiğını i(orumayı ve geliştirm eyi öngören esaslara 
dayanır.

4- İiimciiil<

Oiaylan ve varlığı önyargılardan ve art düşüncelerden 
sıyniarait ilim  mantaiitesiyie incelemek ve g iriş ilecek 
her çeşit faaliyette ilm i önder yapma prensibd iri.

s- Toplumculuk

Her çeşit faaliyetin top lum un yararına olacak şekiide 
yürütülmesi görüşüdür. Sosyal ve ekonom ik olmak üze
re iki ayn bölümü kapsamaktadır. Ekonomik görüş ola
rak mülkiyeti esas kabul eden fakat m ülkiyetin m ille t 
zaranna kötüye kullanılmasına karşı olan b ir görüşü 
belirtir. Karma ekonom iyi ve ana stra te jik, ekonom ik 
faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını öngörür. 
Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitliğ i, 
sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teşkilatı kuru l
masını esas kabul eder.

6- Köycülük

Köyleri tarım kentleri halinde b irleştirerek kalkındır
mayı öngörür. Köylünün tefecin in elinden kurtarılması 
ve ihtiyacı otan kredi ve d iğer yardımcılann sağlanması 
için kooperatifleşmeyi hedef alır. B ilhassa orman bölge
sinde yaşayan köylüleri öncelikle ve hızla refaha kavuş
turmak amacımızdır.

7- Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik

BIriefmIş M//fetter Anayasasında yazılı bütün hürriyet
lerin sağlanmasını gaye ed inm iştir. İnsanların şahsiyet 
olarak geliştirilm esini, toplum un kalkınması iç in  yararlı 
bir yol olarak kabul eder.

8- Gelişmecillk

İnsanlar ve medeniyetler daima daha İyiyi, daha güze
li, daha mükemmeli istemek ve aramakla ge liş ir. Elde 
edilenle yetinmemek ve daima daha ile ris in i istemek 
ve bunu elde etmek için gayret gösterm ek şuurudur. 
Ancak bu gayret ve çabalarda Türk M ille tin in tarih inden 
milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek 
ve ilerlemek gayedir.

9- Endüstri ve Teknikçilik

Türk Milletinin kalkınması iç in  acele sanayileşmesi 
lazımdır. İşte bizim m illi doktrin im iz olan Dokuz Işık 
görüşümüzün esastan bunlardır. •

Mlllf O örüf
N EC M EUİN  ERBAKAN

Milli Selamet Partisi genel başkanı Prof.Dr. 
Necmettin Erbakan’ın Dergah Yaymlan'nda çıkan 

(1975) Milli Görüş kitabından bir bölüm:

M J

üstte: Türifeş tJİr bozi<urt afişinin önünde. Altta: 
Bülent Ecevit 9 yaşındayken babası ile.

M illi görüşün ana gayesi m illetim izin manevi ve maddi 
sahada kalkınarak saadet ve selamete erişmesidir. M itli 
görüş manevi kalkınmamızı sağlamak için:

M illetim izin m illi şuur ve gayeler etrafında toplanmış 
bölünmez b ir bütün teşkil etmesi, insan hak ve hürriyet
le rin in  tem inat altına alınması, demokratik nizam içinde 
iç  banşın tam  ve kam il manada tahakkuku ve devlet, 
m ille t beraberliğ inin sağlanması. Anayasanın 10 ve 14. 
maddelerinde ifadesini bulan insanın manevi varlığının 
gelişm esi ve yine Anayasanın 1 1 ,1 9 ,2 2 ,2 6 ,2 9 . madde
lerinde hassasiyette üzerinde durulan ahlak ve fazilete 
dayalı b ir cem iyet nizamı zaruretin i kabul eden manevi
yatçı ve ahlakçı görüsün esas alınması, lüzumuna inanır.

Ve yine M illi Görüş manevi kalkınmamızın sağlanması 
ve m ille tim izin  muasır medeniyetin her bakından üstüne 
çıkabilm esi ve örnek b ir medeniyet kurabilmesi için:

Büyük ve şanlı tarih im izle iftiha r eden,

Mazisine bağlı, an’ane ve ö rfle rin i hürmet ve saygıyla 
muhafaza eden.

Her tü rlü  tak litç ilik ten  uzak.

M illi şahsiyetin i müdrik.

Her gün b ir öncekinden daha ileri olma iman ve azmiy
le şahlanan b ir şuurla hareket edilmesi zaruretine inanır.

M illi G örüş'ün maddi kalkınma bakımından ana gaye
si, m ille tim izin  medeniyet yarışında en müreffeh ve ge
lişm iş b ir seviyeye çıkartmaktır.

Bu maddi kalkınmamızı sağlamak için:

İçtim ai ve ferd i refahı sağlamak. Anayasanın öngör
düğü g ib i herkes iç in  insanlık haysiyetine yaraşır bir 
hayat seviyesin in tahakkukuna çalışmak, meşru kazanç 
ve faa liyetleri teşv ik  etmek, m ülkiyet hakkına hürmetkâr 
olmak, esastır.

Bu maksatla M illi Görüş:

İsrafın kaldırılması.

Her tü rlü  istisnnar ve te feciliğ in  terki.

Yaygın kalkınmanın hızla sanayileşerek gerçekleşmesi.

Yurdumuzdaki zümrevi ve coğrafi dengesizliğin gide
rilmesi.

Vergilerin basit ve adil esaslara ircaı.

B irikm iş para ve imkanların tevcih inde, iktisaden ve 
sosyal yönden kalkınma bakımından en önemli olan 
sahaların yer almasını tem in edecek verim li b ir sistemin 
gerçekleştirilm esi, yürütü lm esi ve:

Kalkınma çabalarının m illi b ir şuur, hamleci ruh ve 
aşkla yapılmasının gerektiğ ine inanır ve aziz milletim izi, 
bölünmez b ir bütün oiarak bu gayeler iç in  gönül ve 
el b irliğ i ile çalışmaya davet eder.

M illi Görüş, miHetimizIn, şan!, tarih i boyunca İstan
bu l’u fetheden, böylece çağ kapayıp çağ açan, Viyana’- 
yı kuşatan, Çanakkale Zaferini kazanan, İstik lâl Harbimi
zi yapan ve en son K ıbrıs’ta  yeniden büyük harikalar 
ortaya koyan ruh ve manasıdır.

M illi görüşte m ille tim iz kendisini bulmaktadır, aradığı
nı bulm aktadır. M illi bünyemizin kendisini tem sil etmek
ted ir. •



Türkiye

Faşist Hareket ve MC İktidarları
12 Mart’tan Sonra

Faşist hareket, 12 Mart darbesinin “rengini” anlayana kadar geçici bir tereddütten sonra, bu' 
rejime tamamıyla destek verdi. 7 0 ’lerde “soy” faşizmin en bütünlüklü ve radikal ideologu 
olarak belirginleşen Necdet Sevinç’in 12 Nisan 1972’de Bizim Anadolu  gazetesinde 
yazdıklannda dile geldiği gibi, faşist hareketin özlemi, süreklileştirilmiş bir 12 Mart rejimiydi: 
“MilU hakimiyet, milletvekili hakimiyeti demek değildir. Halkm kendi kendini idare etmesi 
anlamma da gelmez. Çünkü ev yapmak için kullanılan malzemenin, evin planını çizdiği 
görülmemiştir. Fert siyasi bakımdan da, kültür bakımından da, ekonomik ünite bakımından da 
keyfinin istediği değil, devletin planını uygulamak zorundadır. Hiç bir dahi sandıktan 
çıkmamıştır. Hatta kide, çoğu zaman dâhiyi deli zannetmiştir. (...) Hatırlatmak isteriz ki,
Türkiye için kurtuluşun başlangıç günü olan 12 Mart Muhtırası’nm altında 633 parlamenterin 
değil, 4 şerefli askerin imzası vardır.” MHP’nin yan resmi yayın organı Devlet’te çıkan 
yazılarda Dev-Genç ve TÖS iddianameleri “Türk milletinin hislerine ve ruhuna tercüman 
olduğu, Türk siyasi tarihinin sayfalanna altın harflerle yazılacağı” belirtilerek kutsandı.

Faşisder, bu dönemde, ülkücülerin, komandolann 12 Mart öncesinde “komünizme karşı 
devlete yardımcı olduğu” tezlerinin altını çizerek, misyonlarını cuntanınkiyle özdeşleştirdiler.
Parti yöneticilerinden Sadi Somuncuoğlu 10 Ekim 1973’de radyodan yaptığı seçim 
konuşmasında açıkça “12 Mart’ta ülkücü gençliğin nöbeti mehmetçiğe devrettiğini” söyleyecekti. 
Orduyu yücelten ve anti-komünist mücadelede müttefik sayan bu yaklaşım, faşist hareketin 
söyleminde ’70’ler boyunca varolacaktı.

MHP bir yandan da, 12 Mart’ın “sükunetinden” yararlanarak örgütlenmesini, stratejisini 
geliştirmekle meşgul oldu. Faşist hareketin önemli önderlerinden Dündar Taşer, 20 Mayıs 
1972’de MHP Mersin merkez ilçe kongresinde 12 Mart’m iktidan “devleti demokrasiden 
önemli gören”, “yumruğunu vurmak için gözünü kırpmayan iktidar” yaratamadığını; bu 
nedenle gelecek dönemin daha sert mücadelelere sahne olacağını; “bu yeni çetin kavga 
devrinin ümidinin gene milliyetçi kitle ve ülkücü gençlik olduğunu” söylüyordu. 16 Nisan 
1971’de Türkeş’e sunulan bir raporda -İstanbul özelinde- özellikle büyük kentlere yönelik 
örgürienme ve faaliyetlerin geliştirilmesi için şu öneriler getirilmişti: İl başkanmın doğrudan 
genel başkana bağlı, tam yetkiyle çalışması; “şimdiye kadar kurulan Ülkü Ocakları, Ülkü-Sen, 
Ülkücü İşçiler Birliği gibi bir çok demeğin kurulması ve bu demeklerin parti başkanınca 
organize edilmesi”; “her yerde ve her sahada hareketin meşruiyetine inanmış kişiler bularak, 
gizlilik esası içinde hayatın bütün sahalannda faaliyet gösterecek” bir istihbarat teşkilatının 
örgütlenmesi; “artacağı sanılan kuvvete dayanan mücadeleyi üniversite öğrencisinin 
omuzlarından almak ve hareketin hızını kesmek isteyenlerle mücadele etmek için; modem ve 
meşru şehir gerillası nizamı içinde, emekli subay veya emekli polislerin idaresinde, yalnızca il 
başkanmın tanıdığı, birbirini tanımayan kişilerden oluşan savunma kuvvetlerinin organizesi.”
Ülkü Ocakları D em eği (ÜOD) Nisan 1974’de yeniden kuruldu. İlk genel başkan Muhanem 
Şemsek oldu. ÜOD şube sayısını 1976’da 600 ’e kadar çıkartacaktı. 1974’den itibaren, başka 
“kitle örgüderi”nin de inşasına başlandı: Ülkücü İşçiler Demeği, Büyük Ülkü D em eği (BÜD), 
Ülkücü Teknik Elemanlar D em eği (Ülkü-Tek), Ülkücü E snaf ve Sanatkarlar D em eği (Ûlkü-Es), 
Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar D em eği (Ümid-Bir), Ülkücü Köylüler D em eği (Ülkü-Köy), Ülkücü 
Hanımlar Demeği (Ülkü-Han), Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti (Olkü-Cem), Milliyetçi İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (MİSK), Ülfeücü Hukukçular Demeği, Ülkücü Polisler Birliği (Pol-Bir) vb.

Faşist hareket, Devlet’in 16 Temmuz 1973 sayısında yazıldığı gibi iktidan parlamentarist bir 
bakışla ele almıyor; iktidan “devlet, sokak ve meclis iktidan” olarak üç düzlemde kavrayarak 
ele geçirmeyi hedefleyen bir örgütlenmeye yöneliyordu. Yasal siyasal örgütlenmeye koşut 
olarak; mahalle/gecekondu/sokak, devlet dairesi, yurt vb. alanlarda “oba” çatısı altında yerel 
siyasal önderliğe bağh örgütlenmeler oluşturuldu. Bu birimler, bulunduklan alanda istihbarat ve 
kadrolaşma işlevini yürütüyorlardı. Hemen herkesin fişlenmesine çalışılıyor; kitle “ülkücü, ot 
ve komünist” olarak üç kategoriye ayrılıyordu. “Oba”-birim örgütlenmeleri 1977’den sonra 
giderek askeri görevler de üstleneceklerdi.

MHP’nin 1973 seçimlerinde sunduğu seçim beyannamesi 1965’de başlayan faşistleşme sürecinin 
verilerinin, çalışmalannın bütünlüklü bir ifadesini içeriyordu. Programın odağında “altı sosyal 
dilimin” (işçi, köylü, esnaf, memur, işveren, serbest meslek) korporatif bir yapı içinde 
örgütlenmesine dayalı “güçlü, dinamik ve etkili milli devlet” tasanmı yer alıyordu. 11 Ekim
1973 seçimlerinde MHP oylarını 1969’dan yüzde 0.4 artırarak yüzde 3.4 oyla üç milletvekilliği 
kazandı: Alpaslan Türkeş (Adana), Mustafa Kemal Erkovan (Ankara), Ali Fuat Eyüboğlu 
(Yozgat).

1977 seçimlerinde MHP’nin umulan oy artışını sağlayamamasını ele alan Devlet dergisi 
nedenlerden birini “gelir kaynaklannın azlığı” olarak saptamıştı. “Yerli sermaye”den para 
yardımı gelmemesi “yerli büyük sermayenin kendi kazancından önce milletin ortak
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12 Mart rejiminden çıİKilıp 1973 seçimlerine girilirken, 
partiler yelpazesi, siyasal düzeyde çok boyutlu bir 

sınıfsal-toplumsal ayrışma sürecini yansıtıyordu. Ulusal 
gelirden aldığı görece yüksek pay gittikçe düşen 

bürokrasi, bu bakımdan göreli olarak yükselen ve 
kendisinden farklı olarak gelirine müdahele etmek için 

bazı silahlara sahip bulunan örgütlü işçi sınıfıyla 
kendisini kıyaslarken, iki ana tavır üretti. Daha çok 

geniş "küçük m em ur" kitlelerinden oluşan bir kesim 
girdiği işçileşme sürecinin dinamiklerini sezerek sola 

yöneldi, sosyal demokratlaşma çabasındaki CHP'ye 
kan verdi. Radikal işçi hareketini kendisi için tehdit 

olarak gören kesimler sağ bir rotaya kaydılar. 
CHP’den koparak oluşan Cumhuriyetçi Güven Partisi 

(CGP), büyük ölçüde bu tepkinin ifadesiydi. AP İse 
çok daha ayrışık b ir bölünmeyle karşı karşıyaydı. 

'70’lerin başında AP iktidarı salt rant, faiz vb. 
kaynaklara dayanan, yani üretken olmayan sermayenin 

hareket alanını daraltıcı yasal düzenlemelere girişmiş: 
başta ticaret burjuvazisi olmak üzere, burjuvazinin 

iktisadi bakımdan muhafazakâr denebilecek 
fraksiyonlarının bu programa tepkisi oiarak Demokratik 

Parti (DP) doğmuştu. Uluslararası kapitalist sisteme 
eklemlenme sürecine tepki duyan Anadolu 

burjuvazisinin tepkilerini, Müslüman kitlelerin laik- 
Kemalist-Batıcı cumhuriyet tarihine karşı birikmiş 
tepkileriyle birleştirerek dile getiren MSP, DP/AP 

çizgisinin geleneksel tabanında önemli kaymalara yol 
açmaktaydı. CKMP'nin Orta Anadolu kırlarına ve orta 
sınıflarına dönük popülist-muhafazakr mirası üzerinde 
faşist b ir partiye dönüşen MHP de, gelişen sosyalist 

harekete karşı anti-komünist saiklerle seferber olmaya 
yatkın sınıfsal-toplumsal potansiyeli kavramaya 

yönelerek AP’y/ aşındırmaktaydı. 1960’lar boyunca 
burjuvazinin bütün fraksiyonlarını ve bütün sağ siyasal 

eğilimleri kapsayabilen AP; burjuva kampta çıkar 
ayrımlarının netleştiği, tepkilerin uçiaştığı 1970’ler 

dönümünde artık aynı kavrayıcılığa sahip olamıyordu. 
AP oylarının 1973 seçimlerinde 1969'a göre yüzde 

16.7’lik azalmayla yüzde 23.1'e düşmesi egemen 
blokun yaşadığı ayrışma ve temsiliyet bunalımının 

ağırlığını gösteriyordu. AP’c/en kopan DP yüzde 11.9, 
MSP yüzde 11.8, CHP’den aşama aşama kopan sağ 

kanadın CGP’si yüzde 5.3, MHP yüzde 3.4, TBP 
yüzde 1.1, Bölükbaşı’dan yoksun kalınca marjinalleşen 

MP (Millet Partisi) yüzde 0.6 oy almışlardı. Sağdaki 
resimde MC'yi oluşturan partilerin liderleri bir temel 

atma töreni sırasında birlikte görülüyor: En sol başta 
duran Alpaslan Türkeş (MHP), yanında Turhan 
Feyzioğlu (CGP), Necmettin Erbakan (MSP) ve 

Süleyman Demirei (AP). Altta ise toplumsal ve sivil 
faşist hareket ile devlet arasındaki en önemli bağlantı 
kayışlarından birini oluşturan MHP'n/n amblemlerinden

biri.
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menfaatlerini değerlendirecek bir şuura henüz erişememesinden dolayı Türkiye’deki azınlık 
sermayesinin ve yabancı sermayenin baskısı altında olması”na bağlanıyordu. Aynı 
değerlendirmede sermayeye “MHP’nin servet düşmanı olmadığı, her türlü zenginliği kaynağına 
göre değerlendirdiği; servetin miktarına değil, gerçekten teşebbüs kabiliyetiyle kazanılmış 
olmasına ve millet yaranna kullanılmasına baktığı” mesajı veriliyordu. Türkeş de, öteden beri 
ekonomiye devletin egemen olması, müdahale etmesi gerektiğini savunan söyleminin 
vurgularını değiştirerek “zamanla özel sektörün ağırlık kazandığı karma ekonomi” vazetmeye 
yönelmekteydi. MHP kurmayları ’70’lerde, söylemlerindeki anti-kapitalist demagojiyi iyice 
yumuşattılar; MC deneyimi içinde iyice geri plana ittiler. Türkeş’e Nisan 1971’de sunulan 
kapsamlı raporda aynca, “iş adamlannda ve sermaye çevrelerinde büyük ilgi vardır, ‘bizi 
koruyan Türkeş’in adamlandır’ demektedirler. İstanbul’a gelince bazı önemli kişilerle özel 
toplantılar yapmak çok faydalı ve zaruridir” deniyordu. Bu tespit ve çabalar sonucunda, MHP 
1976’da “10 bin kişiden bin lira” kampanyası başlattığında çok sayıda sanayici, tüccar ve 
işadamından “bin lira”yı çok aşan bağışlar toplanacaktı.

Türkeş ve MHP’nin burjuvazinin bazı kesimleriyle ilişkilerini geliştirmesine bağlı olarak; 
“Nasyonal Sosyalizm”i andırmasının yanında, demagojik de olsa “toplumcu” kavramını 
içermesinin yarattığı tedirginliği gidermek için “milliyetçi toplumcu” kimlikten vazgeçildi.
Türkeş daha 11 Eylül 1971’de örgüte gönderdiği genelgeyle “düşmanlann eline aleyhte iftirada 
bulunma fırsatı verdiği ve 9 ışık doktrininin ilkelerinden yalnızca ikisini ifade ettiği” 
gerekçeleriyle “milliyetçi toplumcu” deyiminin kullanılmamasını istemişti. Türkeş 9 Nisan 
1972’deki Elazığ bölge toplantısında “milliyetçiliğin toplumculuğu da içeren, daha geniş 
kapsamlı bir kavram olduğunu” hatırlattı. 1973’de, milliyetçi-toplumcu söylemi “soy” faşist bir 
çerçevede yeniden üreten Uğraş dergisine karşı kampanya açıldı. Nihayet 12 Şubat 1977’de 
MHP genel merkez karanyla “milliyetçi toplumcu” deyiminin kullanılmasından vazgeçildiği 
resmen ve kesin bir dille duyurulacak; anti-kapitalizm demagojisini fazla abartan bazı unsurlar 
tasfiye edilecektir^ Bu sürece bağlı olarak “kapitalist”, “mason” olarak tanımlanan, “milliyetçilerin 
kardeş hançerini daima böğründe hissettiği, milliyetçilere de darbeler indirerek sola karşı 
denge siyaseti güttüğü” söylenen (Devlet, 21 Ağustos 1972) AP ile ilişkiler rehabilite edildi. 
Türkeş bu manevrayı 1975’de “solun ihanet derecesine varan davranışlan karşısında sağ ile 
olan kavgamızı erteledik” diyerek meşrulaştırdı. Ancak parti -özellikle militan gençlik 
tabanında- faşizmin klasik anti-kapitalist demagojisi ve tepkiselliği daima yarlığını sürdürdü.

12 Mart’tan sonra MHP’de yaşanan diğer ideolojik-siyasal iç çelişki daha keskindi. Aralannda 
“İslamiyetin Türklük şuurunu şok ederek onu uyuşturduğunu” savunan şamanistlerin de
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bulunduğu radikal Türkçüler; 70Terde gerek parlamentarist stratejisi, gerek iç savaş stratejisiyle 
İslami motiflere ağırlık veren giderek partinin ana doğrultusuyla uzlaşmaz karşulığa düştüler.
Bu kanat 12 Mart döneminin sonlarında tasfiye edilmeye başlandı. Şamanistlere “Marksist 
Türkçü” diye “hakaret” ediliyordu. 29 Mayıs 1973’de Ankara’da şamanist kanattan Ali Balseven 
ülkücülerce öldürüldü. Soy Türkçüler partiden, diğer örgüderden, yurtlardan, okullardan kimi 
zaman silahh çatışmalar sonucunda 1976’ya kadar kesin olarak uzaklaştınidılar.

Milliyetçi Cephe’ye Doğru: Faşist Terörün Tırmanması

Ülkü Ocaklan’nm  yeniden kurulması ve rejimin “olağanlaşması”yla birlikte, üniversitelerdeki 
faşist terör yeniden boy göstermeye başladı. Faşist hareketin uzun süre münferit (ve “silahsız”) 
baskılardan ibaret kalan saldırganlığı CHP-MSP hükümetinin yıkılmasından sonra hızla 
tırmanmaya başladı.

1974/75 döneminde, partilerüstü Sadi İrmak hükümetinin 16 Kasım 1974’de'başlayan “görevi” 
hâlâ devam eder ve hükümet bunalımı kangrenleşirken; CHP bunalımın tek çözümünün erken 
seçim olduğunu savunuyor, bölünmüşlüğü ileri süren sağ partiler bloku ise, toplumdaki genel 
sola kayış karşısında seçimden kaçmıyordu. Bu ortamda gündeme gelen Milliyetçi Cephe 
mutabakatı, tamamen “memleketi sola bırakmama” kaygısına dayalı anti-komünist etmenlerla 
oluştu. Dön partinin en rahatlıkla birleşebileceği ortak payda anti-sol olmaktı. Bu mutabakatı 
ayakta tutmak ve meşruluğunu yeniden üretmek için, başta Demirei olmak üzere bütün 
“cepheciler” açıklamalannda sert ve saldırgan bir anti-komünist dil kullanmaya başladılar. 
Üniversitelerdeki şiddet olayları abartılıyor ve üniversitelerde faşist saldırılarla başlayan 
çanşmalar soyut bir “şiddet olayları” istatistiğine indirgenerek “komünizm tehlikesi” söylemine 
malzeme yapılıyordu. Şiddetin “belirli ölçülerde" tırmanması, en azından bu sonucuyla, inşa 
edilen MC ittifakının kendini yeniden üretmesi bakımından işlevseldi. Kuşkusuz bu akış 
MHP’nin kendi söylemini yaygınlaştırması, kadrolaşması ve kadrolannı kemikleştirmesi 
bakımından son derece elverişli bir zemin sunuyordu. Bu anti-komünist hezeyan elbette 
MCnin somut, güncel siyasal rakibi olan CHP’yi hedef alıyor; komünizm tehlikesi ve 
komünisthk CHP'ye atfediliyordu. Bu ithamın ideolojik dayanağı ise, iki kaynakta 
bulunabiliyordu: CHP’yi “komünizmin sızma kapılarından biri” olarak tanımlayan iddianameler 
üreten 12 Mart resmi ideolojisi ve “her türlü solu” komünizmle özdeşleştiren MHP ideolojisi. 
Böylece MHP, ideolojisini AP ve diğer partiler saflanna yayma imkanı elde ediyordu.

Bu siyasal-ideolojik atmosfer içinde siyasal gerilim anti-komünist provokasyon mecrasında 
tırmanmaya ve üniversitelerden çıkarak “taşralaşmaya” başladı. 9 Şubat 1975’de, Elazığ’da kitle 
örgütlerinin düzenlediği “faşizmi protesto” yürüyüşüne saldıran ve ancak askeri birliklerin 
mûdahelesiyle durdurulabilen faşist komandolar 39 kişiyi yaraladılar. 16 Şubat’ta Töb-Der'in 
Muş, Malatya, Tokat, Amasya, Bingöl, Adıyaman’da düzenlediği “faşizmi ve hayat pahalılığını 
protesto” mitingleri kalabalık topluluklarca basıldı. Malatya’da mitingin dağılmasından sonra da 
kalabalıklar iki gün boyunca “komünist avı”na çıktılar. Camilerde MSP'ye yakın imamlar 
“mücadelenin sağ-sol değil inanan-inanmayan mücadelesi” olduğunu vazetmiş; AP’nin faşizan 
kesiminden ünlü Hamit Fendoğlu (“Hamido”) ve MHP il başkanı Şerif Dursun da saldınlan 
yönlendirmişlerdi. Birçok binanın saldırganlarca tahrip edildiği Tokat’ta da MHP il başkam Ali 
Kılıç saldınlann sorumlularından biri olarak yakalandı. MHP Tokat il merkezinde kentin 
bütün okullanndaki öğrencileri “milliyetçi, komünist, şüpheli” diye tasnif eden cetveller 
bulundu. 23 Şubat’ta Erzincan kent merkezinde CHP’li ve devrimcilerle MHP’lller arasında 
başlayan tartışma Ülkü O caklan’ndan  çıkanlann “Müslüman Türkiye”, “komünistlere ölüm” 
sloganlanyla başlattığı saldın üzerine çatışmaya ; “mescitler, camiler ateşe veriliyor” 
haberleriyle tahrik edilen Müslüman kitlelerin katılımıyla kısa sürede “komünistlere karşı 
kıyım”a dönüştü. Köylere de sıçrayarak iki gün süren olaylarda 13 yaşındaki bir öğrenci öldü, 
70 kişi yaralandı, alevilere ve CHP’lilere ait dükkanlar tahrip edildi. MC ittifakının Aralık 
1974-Mart 1975 boyunca süren oluşum süreci, bu anti-komünist iç savaş atmosferinin izlerini 
taşımaktaydı.

Milliyetçi Cephe'nin Oluşumu

DP önderi Ferruh Bozbeyli “sağ cephe” önerisini 1973 seçimlerinin hemen ertesinde gündeme 
getirmişti. 1974 yazında intikamcı anti-AP tutumunu bırakarak Türk sağının “papası” olmaya 
sıvanan Celal Bayar çeşitli partilerden “milliyetçi”lerle temasa geçerek, CHP’ye karşı bir “milli 
cephe”yi savunmaya başladı. AP yönetimi Haziran sonunda, “biraraya gelerek güç kazanmanın 
sağlam ve güvenilir yolu, komünizme karşı en güçlü bir siyasi teşekkül olan AP ile 
açılmalıdır” karşılığını verdi. Bu tavn “milliyetçi cephe oluşumunu sabote etmek” olarak 
tanımlayan DP ile AP arasındaki ilişki sertleşti. MHP’de de bu arayışlara karşı çıkılıyor, 
“milliyetçi cephenin MHP ve Türkeş’in liderliği altında mevcut bulunduğu” söyleniyordu. Fakat 
hükümet bunalımının rejim bunalımına dönüşmeye başlaması ve gerek sağ entelejensiyanm 
gerek burjuvazinin “siyasal istikrar” talepleri sağ partileri “iktidara” zorlamaya başladı. İlk 
yakınlaşanlar AP ile MHP oldular. 21 Ekim’de başlayan AP genel kurulunda anti-komünist 
afişler, dövizler ağırhk taşıyordu; Demirei, manga düzeni içinde kaz adımlarla yürüyerek 
MHP’nin çelengini getiren komandolann tek tek elini sıkıyordu. Kasım’da bu kez CGP önderi 
Turhan Feyzioğlu, “1973 seçim sonuçlanna göre Ecevit’in sağ karşısında azınlık olduğu,
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TÜRKES, ALPARSLAN 
(191T-..,)

Türkiye ’deki faşist hareketin “ başbuğu”  Alparslan 
Türkeş, 1917’de Lefkoşe’de doğdu. Asıl adı Hüseyin 
Feyzullah’tır. İlk ve orta öğrenim ini Lefkoşe’de yapan 
Türkeş, 1936’da Kuleli Askeri L isesi’ni, 1938'de de Har- 
boku iu ’nu b itird i. 1939’da piyade asteğmeni olarak atış 
okuluna g ird i ve buradan teğmen olarak mezun olduk
tan sonra, sınavları kazanarak Harp Akademisi'ne gird i.

1944’de, Nihal A tsız’ la beraber Turancı-ırkçı görüş 
doğrultusunda giz li ö rgüt kurmaktan yargılanarak 9 ay 
10 gün hapis cezasına mahkum oldu. 1945’te, Askeri 
Yargılayın m ahkum iyetini bozması üzerine tahliye edil
d i. 1947’de yeniden kurulan sıkıyönetim  mahkemesinde 
devam eden yargılama sonunda beraat etti.

1948’de Harp Akademisini b itird i ve ABD'ye gönderil
di; Amerikan Harp Akadem isi'n i ve Piyade Okulu’nu 
b itird i. 1955-1957 arasında W ashington’daki NATO Dai
mî Komitesi'nde Türk Genelkurmayı temsil heyetine atan
dı. Aynı dönem, U niversity o f America'da, uluslararası 
ekonomi öğrenim i gördü. 1959'da, A lmanya'da Atom 
ve Nükleer Okulu 'na gönderild i. Albaylığa terfi eden 
Türkeş, yine aynı yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO 
Şubesi Müdürlüğü ne tayin ed ild i. 27 Mayıs 1960'dan 
çok kısa b ir süre önce Elazığ'daki askeri birliğ inden 
Ankara’ya atanarak, Talat Aydem ir’in önerisiyle M illi 
B irlik  Kom itesi üyeliğ ine kabul ed ild i. 27 Mayıs harekâtı
nı planlayan ve yürüten 8 k iş ilik  grup içinde görev alan 
Türkeş, MBK üyelerini belirleyecek komisyona katıldı.
27 Mayıs sabahı radyodan MBK adına ilk  b ild iriy i okudu. 
M illi B irlik  Hükümeti kurulduktan sonra Başbakanlık Müs
teşarlığına ge tirild i. İktidarın siv il hükümetlere devredil
mesine karşı çıkan 14 k iş ilik  grup içinde yer alınca 
MBK  iç indeki “ A lbaylar G rubu”  ile görüş ayrılıklanna 
düşerek, ülkeyi nasyonal sosyalist b ir sisteme sürükle
d iğ i gerekçesiyle 22 Eylül 1960’da MBK'dan çıkarılarak 
Yeni Delhi E lçilik M üşavirliğ i'ne gönderildi.

23 Şubat 1963'te zorunlu sürgünden döndüğünde, 
Gökhan Evliyaoğlu g ib i bazı Adalet Partililer tarafından 
A P 'ye  katılması istendi. Bu öneriyi reddeden Türkeş, 
özellikle İsmet İnönü'ye karşı olanlarla, m illiyetçi kesim
leri toparlamaya çalışarak ilahiyat fakülteleri, imam ha
tip  okulları g ib i alanları örgütlem ek amacıyla 2 Mayıs 
1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği adında bir 
dernek kurdu. B ir yandan da 21-22 Mayıs 1963 darbe 
g iriş im in i hazırlamakta o lan Talat Aydemir-Fethi Gürcan 
İk ilis iy le ilişk i içine girerek hareketin liderliğ ine oynadı. 
A ydem ir'le  anlaşmaları mümkün olmayınca, Aydem ir'i
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13 Mayıs 1974’te Vura! Önsel adlı, eskiden Gima'da 
çalışmış, Almanya’da kaldığı 7 yıl içersinde, üstünde 

esrar ve tabanca bulundurmaktan b ir süre hapis 
yatmış, 1974’te Çarpım Cetveli adlı, içinde siyasal 
görüşlerinin de yer aldığı b ir kitap yayınlamış bir 

şahıs, Süleyman Demirel’e bir yumruk atarak burnunu 
kırdı. Vural Önsel Çarpım Cetveli'n/n arka kapağında 

yer alan biyografisinde kendisi hakkında şu bilgileri 
veriyordu: “ Biyografim: Biyografi mi bıraktılar 

arkadaşım? Ağrı’da (Karaköse) doğdum. Bozuk düzen 
dünyayı zindan etti, doğduğuma, doğacağıma pişman 

oldum. Hapisaneden, tımarhaneden başka b ir şey 
görmedim, yaşamadım ki. Faşistler hayatımı 

tımarhaneye çevirdi. Kapitalizm de zindana, işte 
biyografim." Daha sonra DGM’deki duruşması 

sırasında Önsel Feyzioğlu’nun kendisini “ Haydi 
beyanat ver; beni Ecevit gönderdi d e " diye 

sıkıştırdığını iddia etmiş ve “ Milli Cephe’ye değil Türk 
Halk Kurtuluş Cephesi'ne bağlı" olduğunu açıklamıştı.

darl>e tiazırlığı içinde otduğu gerelıçesiyle hül(ümete 
ihbar etti. Kendisi de 21-22 İMayıs oiayına i<atılmal<tan 
yargılandıysa da, darbe hazıriiğını önceden haber verd i
ği için beraat etti. Daha sonra, 14’ierden b ir grup arka
daşıyla Cumhuriyetçi Köylü ve M ille t Partis i'ne  iu tıid ı. 
1964’te parti m üfettişi, 1965’te  Partin in Genel Başicanı 
seçildi. 196S seçim lerinde Ankara’dan m ille tvekili seçil
di. Bir süre sonra Partinin adını M illiye tç i Hareket Partis i 
olarak değiştirdi. 1966’daki cumhurbaşkanlığı seçim in
de Cevdet Sunay’a karşı adaylığını koyarak 11 oy aldı. 
1968’lerden itibaren, yükselmekte olan devrimci gençlik 
hareketleri ve öteki devrimci k itle  eylem lerine karşı sal- 
dıniarda kullanılmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde 
kurduğu “ komando kam plan” nda faşist b ir gençlik m ili
si eğHmeye başladı. Kendilerine “ ü lkücü”  adı veren 
MNP'nin bu tür faşist gençlik m ilis leri, devlet içindeki 
gizll-açık güçlerden de destek oiarak silahlı saldırılarla 
devrimci gençliği öldürmeye başladılar. Devrimci genç
lik içinde İşledikleri pek çok cinayetin fa ili bulunmadı.

12 Mart 1971’den sonra, k itle tabanına dayalı faşist 
bir rejimin kurulması iç in b ir yandan faşist şadınlar ör
gütlerken bir yandan da M illiye tç i Cephe modeli hükü
metlerinin kurulmasında etkin çabası ve katkısıyla taraf
tarlarını devlet kurumlarının stra te jik yerlerine yerleştir
meye başladı. 1969 ve 1973 (daha sonra 1977’de de) 
seçimlerinde Adana’dan m ille tvekili seçild i. B irinci ve 
İkinci Milliyetçi Cephe hükümetlerine başbakan yardım
cısı ve devlet bakanı olarak g ird i. 1979'da A dalet Parti
si'nm kurduğu azınlık hükümetine dışarc|9n destek o l
du. Partisinde rakipsiz b ir başkan olarak yedi kez üst 
üste başkan seçildi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra saklanınca, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından en kısa sü
rede teslim olması iç in kendisine süre tanındı. Sürenin 
bitimine yakın teslim  oldu. İzmir Uzunada Askerî Üssü’- 
nde 2 ay gözetim altında tu tu ldu. Daha sonra Ankara’ya 
getirilerek Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından tu tuklan
dı. MHP ve ülkücü kuruluşlar iç in açılan top lu davada 
tutuklu olarak yargılandı. 1984'te  tahliye oldu. Davası 
halen temyiz aşamasında bulunuyor. Siyasi parti kurma 
yasağının kaldırılmasından sonra, eski yandaşlarınca 
kurulan M illiyetçi Çalışma P artis i'n in  Genel Başkanlığı
na getirildi. Halen UÇP Genel Başkanlığını sürdüren 
Türkeş'in; Türkiye'nin Meseleleri (1969), 1944 M illiye t
çilik Olayı (1968-1972), Yeni Ufuklara Doğru  (1972), 27  
Mayıs-13 Kasım-21 Mayıs ve Gerçekler (1977), Temel 
Görüşler (1977), Dokuz Işık  (1977) adında kitapları vardır.

dolayısıyla millet iradesinin hükümetin sağ tarafından kurulmasını emrettiği” düşüncesiyle, 
“milliyetçi” partileri biraraya getirme çabasına girişti. 6 Aralık 1974’de, Demirel MSP, MHP,
DP, CGP önderlerine mektup göndererek “sola karşı milliyetçi bir koalisyon kurma” teklifini 
iletti. DP içinde Bozbeyli ve Cevat Önder önderliğindeki kanat Demirei’in kariyerişt, ilkesiz 
hesaplarla hareket ettiği üzerinde duruyor; Sadettin Bilgiç, Talat Asal, Bahri Dağdaş tarafından 
sürüklenen sağ kanatta ise “anti-komünist cephe oluşturma” saiki, 1973’de kazandığı gücü 
koruyamayacağını kavradıklan DP’den ayrılma arayışıyla örtüşüyordu. 13 Aralık’ta DP meclis 
grubu 15’e karşı 20 oyla, bu girişimi “milletlerarası çıkar gruplannm milliyetçi, sağcı, 
demokrat görüşü kuşatma ve yozlaştırma harekatı” olarak tanımlayarak reddetti. AP, MSP,
MHP, CGP aralannda “milliyetçi güçbirliği” oluşturarak 8 Ocak 1975’de “memlekette 
komünizm tehlikesi bulunduğunu, bu tehlikeye karşı hükümet olmak istediklerim” açıkladılar.
24 Ocak 1975’de Celal Bayar, “felsefesi aynı istikamette olan partilerin birleşmesi” çağnsmı 
yineleyerek daha etkin bir şekilde devreye girdi. 1973 seçimlerinde cephe aldığı Demirel’le 
ilişkilerini rehabilite ederek DP’deki sağ kanadın partilerinden kopup AP’ye yanaşmalanna 
elverişli zemini oluşturdu.

28 Mart’ta DP sağ kanadından 8  milletvekili istifa edince, güvenoyu alabilmek için gerekli 
222 oy bulundu ve 31 Mart’ta açıklanan Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti 12 Nisan’da 
güvenoyu aldı. 1977’de İkincisinin kurulması nedeniyle sonradan 1. MC olarak tanımlanan bu 
hükümette AP Başbakan Demirel’le birUkte 15, MSP 8, CGP 4, üç milletvekili olan MHP iki 
bakanlık aldı. Türkeş Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı, MHP genel sekreteri Mustafa 
Kemal Erkovan Devlet Bakanı oldu.

Faşist Terörün Süreklileşmesi-Kurumlaşması

MCnin kurulmasından sonra, “cephe”nin ideolojik-siyasal yeniden-üretiminin koşullanndan biri, 
belki başlıcası olan anti-komünist söylemle beraber, faşist terör yerleşikleşti. MHP’nin 17 
Mayıs 1975’de başlayan 12. genel kurulunda Ülkü O cak’h  gençlerin kun gibi uluyarak 
karşıladığı Türkeş’in verdiği mesaj şuydu: “Artık milliyetçilik değil, milliyetçilik düşmanlığı bir 
cesaret işidir. Size artık zamanın Türk milliyetçiliği lehine işlemekte olduğunu 
müjdeleyebilirim. Patlama noktasına erişmiş, patlama noktasını aşmış bulunuyoruz. (...) ‘Türkiye 
halklan’ sloganını kullanan hainlerle birlikte onlan kışkırtanlann da kafalan ezilecektir.”

Faşist teröre MCnin kuruluş evresinde sağlanmaya başlanan resmi destek MC döneminde 
süreklilik kazandı. Ocak 1975’de ITÜ’ye üstüste düzenlenen faşist komando saldınlanna polis 
hep saldınya uğrayan solcu öğrencileri dövüp yakalayarak mildahale etmişti. 25 Nisan 
1975’de, İstanbul Fen Fakültesi ve Site yurdu komandolar tarafından basılıp bir işçi 
öldürülürken; baskından sonra bu kez polis okul ve yurttaki devrimci öğrencilere saldırdı. AP 
İstanbul milletvekili İhsan Toksan polis operasyonuna nezaret etti. 5 Mayıs 1975’de Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, faşist saldınya uğrayan öğrencilerin coplanmasına karşı çıkan bir 
komiser ve bir komiser muavini bir gün sonra açığa alındı. Şubat 1975’de Töb-Der 
toplantılanna baskınlarla başlayan olaylarda MSP ve MHP’liler aleyhine tanıklık eden Tokat 
emniyet müdürü açığa alınırken; saldırganlann aklanmasına katkıda bulunan ifade veren
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Hitler Faşizminin Yarattığ ı 
M illiyetçi H areket ve 
Bağımsızlığın Yitirilişi

1970'lerde, Türkiye’de s iv il faşist hareket üzerine 
“ sol” dan gelen tüm değerlendirm eler, ya kronolo jik bir 
gelişim çizelgesi, ya faşizm in yalana dayalı propaganda
larının eleştirisi, ya da faşist hareketin saldırganlığın 
kaynağı olduğunun belirlenmesi b içim inde sınırlı b ir an
layışla yapılageldi. Sınırlılığın ilk  nedeni olarak, m illiye t
çilik ve enternasyonalizmin “ b ir bıçak sırtı g ib i ince”  
denge alanında “ kantarın topuzunu kaçırmak” tansa söz 
söylememe ve soyut b ir “ ha lk”  kavramı üzerine genel 
bir söylem üretme seçim ini gösterebiliriz. Ancak ikinci 
neden daha önemlidir. Emperyalizmin devlet b içim i ola
rak faşizm üzerine IVlarksist klasiklerde varolması kaçı
nılmaz olan boşluk, Kom intern 'm  son derece pratik ve 
bulanık tartışmalarının ardından, nihayet “ faşizme karşı 
ilk ulusal kurtuluş mücadelesi verm iş ü lke”  damgasını 
taşıyan, D im itrov’un kapsamlı olmaktan uzak kuramıyla 
karşılandı. Faşist hareketin iktidara yönelişinde izlediği, 
değişmez “ ideolojik-hareket-parti-iktidar”  sırası ve “ top
tancı bir ideoloji-tek b ir k itle  partis i-bürokrasinin hantal
lığı içinde dinamik terörcü gizli po lis-kitle haberleşmesi
nin tekeli-m ilitarizm in tekeli-merkezden yönetilen planlı 
emperyalist bir ekonom i”  biçim inde özetlenebilecek fa
şist eylem ve devlet yapısının, devletin ilgasını amaçla
yan sosyalist eylem ve devlet örgütlenm esinde biçimsel 
olarak tekrarlandığı görülmek istenmedi. Bunların dışın
da, devletin giderek büyümesi olgusu, iki dünya savaşı
nın zorladığı geçici durum lar olarak algılandı. Oysa, 
"kamu mâliyesi teo rile ri”  bile, ekonomide tekel o lgu
suyla başlayan bir süreç içinde, devletin giderek ve 
sürekli, yapısal ve işlevsel büyümesini faşizm “ teo ri” le- 
rinden daha açık ortaya koym uştur.

Faşizmi, tekelci sermayenin yeni devlet ve egemenlik 
kuramı olarak görmeyen “ teo ri” lerin yetersizliği ve “ so l”  
bakış açısının ulusal söylemdeki suskunluğu, Türkiye ’
de sivil faşist hareketin yeterince değerlendirilememe- 
sinin nedenleridir.

II. Dünya savaşını, paylaşımı amaç dışı bırakan unsur
larıyla ilkinden farklı ve “ dünyayı”  kendi “ yaşam alanı”  
seçen kapitalist merkezin “ erken”  g iriş tiğ i b ir egemen
lik savaşı olarak görmek abartılı sayılabilirse de yanlış 
değildir. Böyle b ir istem in siyasal ideo lo jis i olarak fa
şizm, otokratik ve o iigarşik iktidarların tota lite rliğ inden 
farklıdır ve tekelci sermayenin “ en saf, en bağnaz, en 
tutucu”  ve dolaysız iktidar yapısını tanımlar. Faşizm, 
kapitalist merkez ekonom ilerin in rakipsiz ve engelsiz 
dünya egemenliği düşünün ilk, ve bugün için “ arkaik”  
belirtisi olarak önem taşır. Sömürge ve yarı sömürge 
ülkelerdeki faşist hareketler, emperyalizmin ülkelerin
deki ajanları konumunda ideo lo jik örgütlenm elerdir. Bu 
nedenle “ arkaik”  ideolojiy i ilk  b iç im iyle bugüne taşırlar. 
Türkiye'de s iv il faşist hareket H itler A lmanya’sının ajanı 
olarak doğmuş, emperyalizmin ajanı olarak gelişm iş; 
devletin emperyalizme bağımlılığı ölçüsünde araç, ba
ğımsızlaştığı ölçüde amaç konumuna yükseltilebilecek, 
bir yönüyle iç, diğer yönüyle dış düşman konumundadır.

Faşist hareketlerin ulusal olmayan konumlarını gözar- 
dı eden, faşizmin tarih in i m illiye tç iliğ in  tarih iyle başla
tan, ve bunun daha ötesinde her tü r şoven ve ırkçı 
siyasal akımı faşist olarak algılayan sınırlı “ so l”  bakış 
açısının dışına çıkarak, Türkiye’de siv il faşist hareketin 
bir değerlendirmesini yapmak gereklid ir. O zaman “ ulu
sal bütünlük içindeki bu dış düşmanın”  ülkenin bütün 
olumlu iç dinamiklerini ne denli parçaladığı ve gerile ttiğ i 
daha açık b ir biçimde ortaya çıkabilir.

Türkiye'de s iv il faşist hareketin tem eli, dünyanın tanı
dığı en etkin faşist devlet örgütlenm esi tarafından atıl

m ıştır. Faşizm ülkeye ideo lo jik b ir dışsal olgu olarak 
g irm iş ve Turan ideo lo jis in i kendisine uygun b ir iç dina
m ik seçip, onu biç im lendirm iştir. Ulusal Kurtu luş Sava- 
ş ı’nın üzerinden daha yirm i yıl geçmeden, Türkiye'de 
Alman parasıyla “ Türk m illiye tç iliğ in in '' örgütlenm esi 
ve bu dış güdümlü faşist sözde m illiye tç ilik  akımının 
evrim i, 12 Eylülle noktalanan '70 'le re  ışık tutmaktadır:

Alman emperyalizm i, 1939'da halkı Alman olmayan 
Çekoslovakya'nın ilhakı ile B irinci Dünya Savaşının pay
laşımını onaylamadığını gösteriyor ve Versailles’dan pa
zar kaybederek çıkan em peryalistler bu kez çok farklı 
b ir silahla, faşizm in iktidarıyla “ yaşam alanı”  savaşına 
g iriyorlard ı. Öncü faşist Almanya, Eylül 1940'ta İtalya 
ve Japonya ile dünyada “ yeni düzen”  iç in  anlaştığında, 
Avrupa'nın yarısını elinde bu lunduruyordu. Mayıs 
1941'de ise, İngiltere, SSCB ve Türkiye dışında tüm 
Avrupa’da faşizm in bayrağı dalgalanıyordu. H itler faşiz
mi egemenliği altına aldığı bütün ülkelerle sıcak bir 
çatışmaya girmemiş, aksine çoğunda faşist b ir iç dina
mik yaratmıştır.

28 Nisan 1939'da Türkiye 'ye gelen A lmanya'nın yeni 
Ankara Büyükelçisi, A vusturya’nın faşistleştirilm esi ope
rasyonunu başarıyla tamamlayan, usta d iplom at Franz 
Von Papen'den başkası değild i ve bu kez görevi Türki
ye 'de faşist b ir iç dinam ik yaratabilm ekti.

Alman faşizmi Türkiye'de komünizmden ürken bir bur
juvazi ve kolayca etkilenebilecek b ir ik tidar bulamadı. 
Ama OsmanlI'dan beri Prusya nizamıyla eğ itilen. Birinci 
Dünya Savaşı’nda Alman subaylarla en geniş ölçüde 
dostluk ilişk is in in  kurulduğu ordu vardı ve eski asker 
Von Papen bu orduya hiç yabancı değildi.

Türkiye 'de ordunun en ayrıcalıklı kurumların başında 
gelmesi. Ulusal Kurtu luş Savaşına ve iktidara ordu des
teğ iyle ya da ordudan gelme geleneğine bağlanabilir. 
1939'dan çok önce po litik  alan, İttihatçılardan ve Turan
cılardan arıtılmıştı, ama ayrıcalıklarından ötürü ordu için
de böyle b ir ayıklama yapılmamış, aksine Misak-ı Milli 
sınırları dışından gelen pek çok pan-Türkist, ordu safla
rına alınmış ya da ordu içinde özel birlik lerde tu tu lm uş
tu . 1941 yılına girerken Alman faşizm i, Türk Ordusunun 
dış Türklerden oluşan subay kadrolarında faşist “ ih tila l 
b irlik le ri”  o luşturmayı ve kurmay heyetini büyük ölçüde 
etkilem eyi başardı. Avrupa'da savaş nedeniyle bozulan 
ticaret ağı A lmanya'nın eline geçmiş, Türk ticaret burju
vazisi üzerinde ve kamu sanayi sektöründe A lmanya'nın 
denetim i artmış, basın ve kamuoyu iki yıl içinde faşist 
A lmanya'nın etki alanına g irm işti.

Mart ve Nisan 1941 'de Balkanların faşist A lm anya’nın 
denetim ine girm esi ve 5 Nisan 1941'de Irak'ta Raşit 
A li G eylani'n in faşist darbe g iriş im in in  başarılı olması, 
Türkiye üzerinde Alman baskısının artmasına neden ol
du. Irak'taki faşist re jim i desteklemek amacıyla Tü rk i
ye 'n in  geçit vermesi iç in  yoğunlaşan Alman baskısı sı
rasında, ülkedeki Turancı hareketin Kerkük konusunda
ki suskunluğu, faşist po litika içinde ne ölçüde e ritild iğ i- 
ni gösterm esi açısından ilg inç tir. A rtık Türkiye ’de Os
manlI'nın yan-sömürge konumuna başkaldırının söyle
mi olarak İttihatçı b ir Turan ideo lo jis i yok, sınırı ve 
amacı em peryalistler tarafından çizilen b ir faşist ideoloji 
ve onun kullandığı “ m illiye tç ilik ”  yalanı vardır.

Ülkede yaratılan faşist dinam ik, 1941 baharında Von 
Papen'e, İnönü iktidarını Almanya ile b ir anlaşma yap
maya zorlayacak gücü verdi. H itler Almanyasının hiç 
de beklediği b ir durum  değild i bu. Alman Dışişleri Baka
nı, Türkiye ’nin “ Ing ilte re ’y le mevcut bağlarını gevşete
cek ve az çok”  A lmanya'ya yaklaştıracak böyle b ir an
laşmayı düşünm üyor, aksine böyle b ir anlaşmanın Türk
iye ’de b ir “ karşı darbe”  yaratacağı endişesini taşıyor
du. 16 Mayıs 1941 akşamı D ışişlerin in bu telgrafını Von 
Papen alıyor ve Bakanına endişelerin in yersiz o lduğu
nu, Türkiye 'de “ m illiye tç ile r in '’ bulunduğunu b ild ir iyo r

du. Von Papen'in Türkiye ’de yaratılan faşist dinamik 
ve kamuoyu hakkında verdiğ i b ilg ile r belli ki Alman 
Dışişlerin i sarhoşa çevirm iştir. Ribbentrop endişe dolu 
telgrafının üzerinden daha yirm i saat geçmeden gönder
d iğ i ik inci te lgrafında Papen'e, “ be lirttiğ in iz durumdan 
yararlanıp şim diye kadar düşündüğümüzden daha ileri 
g itm eyi deneyebiliriz”  diyebilmektedir.

18 Haziran 1941’de Türk-Alman Saldırmazlık Paktı, 
Türk Dışişlerin in aşırı Alman istem lerini en aza indirmek 
için harcadığı yoğun çabanın ve Turancı faşist hareketin 
ilk  “ gayrı m illi”  başarısının b ir ürünü olarak imzalandı. 
Türkiye 'de Alman güdümlü faşist hareket bu anlaşmay
la “ düşman yandaşı”  konumundan çıkmış ve her alan
da örgütlenmesine hız verm iştir.

A lmanya-Japonya cephe b irliğ in i sağlayacak stratejik 
Kerkük petro lleri ve Basra Körfezi operasyonu, “ dış 
siyasetin yeni çizilen hedefleri”  doğrultusunda 22 Hazi
ran 1941'de Sovyet cephesinin açılmasıyla ertelenmiş 
görünüyordu ve Türkiye rahat b ir soluk aldı. Oysa A l
man faşizm i, ş im d ilik  kaydıyia ordusunu kullanmama 
seçim in i yapmış, “ eski m ü tte fik”  Türkiye’de, Avustur
ya ’nın faşistleştirilm esinde ilk  uygulamasına tanık olu
nan, “ cephe b irliğ i”  politikasını yürürlüğe koymuştur.

CHP-TKP çatışmasında kendisini tanımlayan Cumhu
riyetin  sınırlı anti-kom ünist çizgisi, geniş bir muhafaza
kâr alan, ve kullanılan m illiye tç ilik  faşist örgütlenmenin 
ideo lo jik  çalışma alanının sınırlarını çizmiş; kamu sanayi 
sektörüyle girilen ilişk ile r, ordunun savaş aracı gereksi
nim i ve ticaret burjuvazisiyle kurulan çıkar bağı “ cephe 
b ir liğ i”  politikasının belirleyic i altyapı ilişk ile rin i oluş
turm uştu . “ Cephe b irliğ i”  stra te jis in in temel amacı her 
alanda yaratılan ve varlığı gizlenen çekirdek faşist ör
gütlenm eler aracılığıyla, devlet ve toplum u bir bütün 
olarak faşist ideo lo jin in gerçekleşme çizgisine getirebil
mektir.

Cephe b irliğ i politikasıyla Türkiye’de, Alman faşizm i
nin el attığı ilk  alan olan Silahlı Kuvvetlerin emekli ve 
resmî kadroları iç indeki faşist örgütlenme “ geleneksel”  
Türk-Alman dostluğunun ardına gizlenme olanağı bul
muş, Alman Ordusunun kazandığı askerî başarılar Harp 
Akadem ilerin in eğitim ine faşist Almanya’nın bakış açı
sıyla girm iş, ordu kökenliler içinde kurulan faşist örgüt
lenme bazen iktidarın, bazen de Genel Kurmayın bilgisi 
dışında Barbarossa Harekatına siv il personel göndere
b ilm iştir. Ordunun modern silah gereksinim i, faşist un
surların zorlamasıyla, -Almanya'ya krom ihracında gö
rüldüğü gib i- tarafsızlık ve denge politikalarını çoğu za
man zora sokmuş, bağımsız b ir dış po litika sürdürmeyi 
güçleştirm iştir.

Faşist A lmanya’nın “ Cephe B irliğ i S tratejis i”  b ir yıl 
içinde Türk iye 'y i o lağanüstü ö lçüde kendisine yaklaştır
mış ve her ne pahasına olursa olsun savaş dışı konumda 
kalma amacını güden Kemalist kadrolar, bu b ir yılın 
sonunda “ İng ilte re 'y le  ittifak-A lm anya'yla dostluk”  çiz
gisinde zor tutunabilm işlerd ir. Cephe birliğ i stratejisi, 
Türkiye 'de faşizm in yatay örgütlenmesini gerçekleştir
m iştir.

7 Temmuz 1942'de Başbakan Refik Saydam’ın ölü
münden sonra Almanya, Türk Genelkurmayı ile olumlu 
ilişk ile rin i geliştirerek sürdürürken, İnönü iktidarını oluş
turan po litik  kadrolarla ilişk is in i sertleştirm e sürecini 
başlattı. Bu durum  Türkiye 'de uygulamaya konulan fa
şist politikanın dönüm noktasıdır.

1942'de Ocak ayından başlayarak Alman istemleri doğ
ru ltusunda Trakya'dan bazı b irlik ler geri çekilm iş, Kaf
kasya sınırında konuşlandırılan b irlik  mevcudu “ 25 tü
mene çıkanlmış” , Şubat 1942'de Türk Hükümetinin “ kre
d i ve askerî malzeme ta leb i” ne, özellikle Von Papen'in 
"T ü rk  Genelkurmayı ile daha yakın (intimate) ilişkileri 
gerçekleştirm ek”  refansı adına olum lu yanıt verilm işti.
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Şimdi ise Bulgaristan'daki Alman ordusu saldırı silahla- 
nyla donatılıyor ve H itler 19 Ağustos 1942'de Türkiye’
nin Beriin Büyükelçisi Saffet Ankan’ ı makamına çağıra
rak, Sovyetier B irtiğ i’nin Karadeniz’ le ilişk is in in  Alman 
ordularınca kesildiği b ir sırada, bu ülkenin “ Boğazlarda
ki emelleri için Bulgaristan’da ted b ir”  alındığından sö- 
zediyordu. Bulgaristan'da Alman ordusunun güçlendi
rilmesi “ ta lebi”  Von Papen’den ge lm işti. Alman po liti
kasındaki sürprizler bununla da kalmadı. Eylül 1942’de 
Ribbentrop, Büyükelçi Von Papen'In Saraçoğlu hükü
metiyle “ Kafkasya’daki Türk çıkarlarıyla”  ilg ili görüşme 
yapmasını yasaklıyordu. Oysa Türk Genelkurmayı ile 
ilişkiler son derece iyi sürdürü lüyordu. Alman askerî 
Ataşesi Rohde ile Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral 
Asım Gündüz'ün 1 Aralık 1942'de yaptığı görüşme bu 
ilişkilerin sıkı fıkı (Intimate) n ite liğ in i gösterm ektedir.

SSCB Kasım 1942'de S taiingrat'ta  Alman ilerleyişin i 
durduğunda, İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak A lm anya'
nın yenileceğini görmüşler ve ülkeyi A lmanya'nın peşi
ne takacak politikaların “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin intiharı”  olacağını belirlem işlerd i. Öte yandan 
krom-siiah değiştokuşunun tavsamadığını görüp siya
sal soğukluğu anlamlandırmamışiardı. İnönü bu siyasal 
soğukluğu, 1 Kasım 1942'de TBMM’y i açış konuşmasın
da “ savaşan tarafların s in irliliğ l” ne bağlıyordu.

Alman faşizmi faşist kadro örgütlenm esine cidd i b ir 
biçimde girişiyor ve bu amaçla Alman Dışişleri Bakanlığı 
Aralık 1942’de “ Türkiye’deki dostlan”  iç in Von Papen’e 
beş milyon altın Alman Markı gönderiyordu. Alman fa
şizminin Genelkurmay ve Hükümet üzerinde uyguladığı 
çifte standart, ordunun siyasal iktidardan bağımsızlaştı
rılmasını amaçlıyordu. Bir yandan faşist ırkçı yayınlar 
sayıca çoğalırken, siv il ve asker kesimde kadrolaşma 
hareketi aynı hızla sürdürülüyordu. Alman faşizmi 
1943'de Türkiye'de dikey örgütlenmesini gerçekleştiren 
bir politika uygulamıştır.

Bu kurguyu Alparslan Türkeş 1970’ lerde yazdıklarıyla 
doğrulamaktadır. Türkeş “ ilk  ih tila l teşebbüsü”  olarak 
andığı olayı şöyle anlatır: "Subaylar kısa zamanda hare
keti planlayacaklar ve devrin d ikta törü ile etrafındaki 
dalkavuklar beş saat içinde toparlanacaktı... vakit nakit- 
ti ve tamamdı.”

Almanya'nın yarattığı faşist hareketin ilk  darbe g iriş i
mi ordunun kurmay kadrosundan yeterli İlg iyi göreme
miş ve İnönü ordunun bağımsızlaşmasından sorum lu 
tuttuğu Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı 
12 Ocak 1944'te emekliye ayırmıştı.

Türkiye'nin Alman “ nüfuz alanına”  bu denli girmesi, 
müttefikleri ile arasında, 1942'lerde başlayan ve 1944’ün 
ilk ayiannda doruğa çıkan "güven bunalımı” na neden 
olmuş, İngiltere ve ABD askerî planlarını Türk Genelkur
mayı ile paylaşmaya yanaşmamıştı. Almanya, M üttefik
lerle Türkiye arasındaki ilişk ile ri "so h b e t”  ortamında 
öğreniveriyordu. Alman istihbaratı -ABD Türkiye askerî 
ieasling anlaşmasında olduğu gibi- öğrenilen b ilg in in 
doğrulanması için çalışır olm uştu. Şubat 1944'de m ütte
fiklerle Türkiye'nin ilişkile ri “ dondurulm uştur.”  Bu du
rum askeri gereksinim lerin tek kaynaktan beslenmesine 
ve ordunun denge politikalarının dışına çıkmasına ne
den olmuştur. Ordunun siyasal iktidardan bağımsız “ po
litik tercih”  yapabilme konumuna yükselmesi, kendi 
içinde faşist örgütlenmenin düzeyini yükse ltm iştir.

1944'ün baharında, Alparslan Türkeş’ in “ İkinci ih tila l 
teşebbüsü”  olarak sözünü ettiğ i b ir darbe giriş im i daha 
yaşandı. Yine sözü Türkeş'e bırakalım: "E .T . Erkan-ı 
Harbiye Harekat Dairesi Başkanı oldu. O zamana kadar 
kendisiyle gizli gizli temas etmekte olan subaylar top la
narak bu defa aşikar olarak kendisini makamında ziyaret 
ettiler. Bu müracaat üzerine, ih tila l guruplan ciddi b ir 
çalışma devresine g ird iler. Bu çalışmalan Ankara ve 
İstanbul dışına da yayıldı. Ve bu devre içinde bilhassa

Konya’da çok mühim darbe-i hükümet planlama top lan
tıları yapıldı. Ankara’daki gurubun elinde bulunan su
baylar, m uhte lif sebepler ve bahanelerle Konya'ya gön
de riliyor, oradaki arkadaşlarla temas etm eleri sağlanı
yordu. Konya’dan d iğer illere giden subay arkadaşlar 
da vardı. B ir gün geldi ki bütün Türkiye ’de ih tila l ağı 
tamam oldu. Ankara’da sabah söylenen b ir söz, ih tila l 
ağı tarafından daha güneş batmadan Erzurum ’daki arka
daşlara ulaşıyordu. Teşkila t saat g ib i dakik çalışmaktay
dı... üç ayn tarih üzerinde anlaşma olmuş, bu tarih lerin 
ilk i ile sonu arasında harekatı geciktirecek sebepler te
sp it ed ilm işti. Bunun dışında harekat durmayacak ve 
geri kalmayacaktı.”  Görüleceği g ib i ordu İçindeki faşist 
örgütlenme, Kemalist ağırlıklı merkez dışında, merkez
kaç örgütlenm esin i tamamlamıştı. "Herakattan son sa
niyede vazgeçild i.”

Bu son saniye, -A lparslan Türkeş’ in ilerde nefretle 
anacağı-19 Mayıs 1944 törenlerinde İnönü’nün “ Turan
cı hareketlerden ancak yabancılann yarar”  sağlayabile
ceğ in i ve faşist örgütlenm enin vatan ha in liğ in i ilan ettiğ i 
andır. Bu g iriş im den sonra İnönü, ordu iç indeki " ih tila l 
b irlik le ri” nln sessizce dağıtılmasını sağladı. Ordunun 
yıpranması sonucunu doğuracak b ir ayıklama savaş ne
deniyle yapılamadı. A lmanya’nın savaşı kaybedeceğinin 
iyice belirginleşm esi faşist kadrolann gizlenmesine ve 
varlıklannı her düzeyde korumalarına olanak verm iştir.

Alman faşizm inin Türk iye ’de örgütled iğ i iç dinam iğin 
gücü, vatan haini ilan ed ild iğ i halde, uzunca b ir süre 
kınlamadı ve h içb ir zaman dağıtılamadı. Almanya ile 
yapılan ekonom ik anlaşma ve krom ihracı, m üttefik lerin 
bütün baskılarına karşın sürdürülm üş, 14 Nisan 1944’te 
Türkiye ’nin Almanya ile ticari ilişk ile rine son vermesi 
doğrultusunda, ABD ve İngiltere’nin, artık ilişkile rin  kop
ma noktasında verdikleri nota üzerine, 20 Nisan 1944'te, 
Almanya ile yapılan anlaşmanın doğal sona erme ta ri
hinden on gün önce ancak durdurulab iim iştir.

Von Papen, B irinci Dünya Savaşında OsmanlI Devleti
nin savaşa sokulmasında e tk ili olmuş bir yöntem i son 
dakika operasyonu olarak gündeme getirmekten geri 
kalmamış ve buna uygun "d e v le t adamı”  bulabilm iştir. 
Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu, Alman Deniz 
Ataşesi Amiral Von Der M ervitz'In "aske r sözü” ne ve 
Von Papen'In "şahs i tem inatı” na güvenip. Boğazlardan 
Karadeniz'e geçişine izin verd iğ i Alman savaş gem ileri, 
5 Haziran 1944'te sorun yaratınca görevinden alınıyordu.

Bu iki olay, bürokrasi iç inde faşist örgütlenm enin gü
cünü ortaya koyması bakımından önem lidir.

2 Ağustos 1944'te Türkiye 'n in  Almanya ile dip lom atik 
İlişk ile rin i kesmesinden sonra da çalışma ve eylem leri
ne devam eden soy faşist s ivri unsurlar 7 Eylül 1944'de 
tutuklandılar. "Irkçıltk-Turancılık”  adıyla bilinen davada 
yargılandılarsa da, 1945’te  artan Sovyet baskısının ya
rattığı po litik  ortam ve henüz dağıtılamayan “ iki m ilyon
luk ordunun”  po litik  ağırlığı nedeniyle, asker kesime 
kayan soruşturm alar derin leştirilem edi. İlk derece mah
kemesinin kararı uygulanamadı ve bu gurup dava dışın
da kalan kendi örgütü m arifetiyle "be raa t”  e tti. Bu yar
gılamanın olum lu yönü, “ davayı emanet alacak”  genç 
kuşağı iy i belirlem iş olmasıdır.

Savaştan en az savaşa g irm iş ülkelerin ekonom ileri 
kadar yıkılmış b ir ekonomiyle çıkan T ürkiye ’nin bu be lir
leyici sorunu. Alman faşizm ini ülkede yarattığı faşist 
dinamiğin yeterince sorgulanmasını; siyasal alanda, dev
let örgütlenm esinde ve orduda başgösteren faşist e tk i
lerin g iderilm esin i engellem iş, bu nedenle yasama gü
cü, faşizme karşı düzenleyici yetk ile rin i kullanamamış- 
tır. Siyasi tekel anlamına gelen faşizme karşı, çok partili 
yaşama geçiş Kemalist kadronun son olum lu görevi 
olurken, cephe b irliğ i ve faşist kadrolaşma polltika lan-

nın doğal b ir sonucu olarak “ genel sağa kayış” , anti- 
em peryalist Kemalizm çizgisinin sonu olmuştur.

Savaştan sonra tüm  Avrupa, ceza hukuku alanında 
"faş izm  suçu” nu düzenlerken Türkiye bunu yapama
mış ve ülkede faşist eylem alanı yaratılmıştır. Partiler 
kanununda da aynı durum söz konusudur. “ M illiyetç ilik”  
faşist siyasal akım ların sadece oyuncağı değil, aynı za
manda dokunulm azlık s ilahıdır. 1945’lerdeki öngörü ye
ters iz liğ in in  b ir yansıması olarak, T.C. Devleti yasal boş
luklarıyla, faşizme karşı bu gün de hukuki reflekslere 
sahip değild ir.

Savaş sonrası, Sovyetler B irliğ i de faşizm olgusundan 
gerekil dersleri çıkaramamış ve savaştığı düşmanın ken
d in i b iç im lendirm esini engelleyememişti. ABD ise Hitler 
faşizm inin gerçek mirasçısı oldu. Savaştan sonra gelen 
dönem, bu mirasın doğrudan kullanıldığı politikalann 
uygulanışına tanıklık edecektir.

Faşizm olgusu ile otokratik, o ligarşik ve demokratik 
n ite lik li burjuva devlet yapıları, tekelci istem lere uygun 
köklü değişim lere uğramış, "s a ğ ” ın to ta lite r istem lerini 
ve “ so l” un sosyal politika larını kendi içinde eritecek 
b ir büyüklüğe erişm iştir. Devletin yapısal ve işlevsel 
büyümesi olgusu, yan-sömürge ülkelerde “ kapitalist alt 
yapının devlet eliyle İnşası”  göreviyle birleşince, bu 
ülkelerde yaşanan “ sürekli ekonom ik bunalım”  döne
m ini başlatmış ve bu durum devletin baskıcı karakterini 
be lirg in leştirm iştir. Burjuva devlete koşut b ir biçimde 
büyüyen "sosya lis t dev le t” , sınıfsız toplum  için "a ra ç ”  
konumundan çıkarak düzenin amacı durumuna gelm iş; 
bu düzlemde kavranan “ Marksizm”  ise, değişim dina
m iği olmaktan çok, “ kendisi iç in  düzen ideo lo jis i”  b içi
m ine İnd irilm iştir.

Ülkemizde; A lmanya’nın yenilg isi ve H itler faşizm inin 
çökm esi üzerine, dış desteğini y itirm iş s iv il faşist hare
ket, uzun b ir süre genel sağ cephe içinde varlığını koru
du. Alman ordusunun içinde görev alan sınırlı sayıda 
Azerbaycan ve Kınm Türkü bu yenilg i üzerine Türkiye’
ye geld iler. Yugoslavya’dan, Sovyet nüfuz alanlarından. 
Atman faşizm i ile işb irliğ i yapan çeşitli n ite likte Türk 
ve Müslüman unsurlar da aynı yolu İzlediler. 70’ lerde, 
bu ülkelerden gelen faşist kadrolann, s iv il faşist hareket 
İçinde yer aldığı görülecektir.

1945-55’deki on yıllık  dönem, ülke burjuvazisinin des
teğ in i alamayan s iv il faşist örgütlenm enin, dış desteksiz 
gelişemeyeceğini gösterm ektedir. 1946’da “ Türk Kül
tü r Ocağı”  ve "M illiye tç ile r Derneği”  kurulmuşsa da, 
e tk in lik le ri 19 Mart 1945 tarih li Sovyet Notasının ve 
1947’ye kadar ak tif b ir biçimde süren dip lom atik sava
şın be lirlediğ i anti-komünizm çizgisi içinde sınırlı kal
mıştır. 1952’de DP’nin tavır aldığı siv il faşist hareket 
1954'e kadar kendi yağıyla kavrulmuş, bu yıldan başla
yarak Amerikan desteği aramış ve aldığı destek ö lçü
sünde ge lişm iştir. Amerikan desteğine karşın Türkiye '
de s iv il faşist hareket büyük ölçüde kendini yaratan 
H itler faşizm i geleneğine bağlı kalmıştır. Savaştan son
raki dönemin belirleyic i n ite liğ i. H itler faşizm inin yarattı
ğı sağ cephenin yeni b ir em peryalist merkeze bağlanma 
süreci başlatmış olmasıdır.

Bu sağ cephenin, "S ta lin 'in  boğazlarda üs ve Doğu 
Anadolu 'da toprak ta leplerin i NATO'ya  g irerek engelle
d ik ” , b içim indeki resmî tarih tezin i, varlığını emperyaliz
me bağımlılıkta bulan faşistlerin, sözde m illiyetçilerin , 
muhafazakarların, gericilerin ve cılız burjuvazinin kendi
ne güveni olmayan görüşü olarak belki anlayabiliriz; 
ama, ortada devlet yokken, ordu yokken, ülke yokken, 
savaşarak, herşeyi yoktan vareden ve bu gururu tatmış 
b ir ulusa. Kurtu luş Savaşının anti-emperyalist bağımsız
lık çizg is in in, kendi İçinde yaratılan gerici cephe olma
dan, salt dış tehd itle  terked lllş in i kimse açıklayamaz.

İSMAİL SOYTEMİZ
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Erzincan emniyet müdürü İzmir’e atanmakla ödüllendirildi. Ocak 1976’da silahlı kişilerin 
yakalandığı Bornova Ülkü O caklan’nm  kapatılmasıyla sonuçlanan operasyonu yöneten ilçe 
jandarma komutanı Türkeş taraftndan “aşırı solculuk, Ecevitçilik”le suçlanarak görevden 
alınacaktı. Resmi güvenlik güçleri anti-faşist toplumsal muhalefete karşı giderek daha “aktif’ 
olarak devreye girmekteydiler. Ocak 1976’da Zeytinbumu, Malatya, Pazarcık ve Mardin’de 
polisin gerekli uyarı vb. koşullarına uymadan ateş açması sonucu beş kişi öldü. 9 Şubat 
1976’da CHP’li 23 milletvekili bir önerge vererek, “öcalma hareketlerine dönüşen ve yasalann 
hiçe sayıldığı bu operasyonlar” hakkında meclis araştırması istediler.

MCnin MHP dışındaki ortakları, “komandolann devlete yardımcı olduğu” tezine meşruiyet 
sağlayıcı bir tavır almaktaydılar. MSP’li Adalet bakanı İsmail Hakkı Müftüoğlu, 2 Aralık 
1975’de “Türkiye’de sağ-sol çatışmasının mevcut olmadığını; yapılan mücadelenin Türk 
devletine ve milletine musallat olan ve onu kirli emelleri uğruna yıkmaya çalışan vatan 
hainleriyle milletin varlığını korumaya azimli memleketseverlerin mücadelesi olduğunu” söyledi. 
Başbakan Demirei, 25 Şubat 1976’da MHP yayın organı Hergün gazetesinde yayımlanan 
demecinde “ülkücü gençlik milletimizin teminatıdır. Ülkücüleri suçlayanlann devleti yıkmak 
isteyenler olduğu bellidir” diyordu. 14 Nisan’da aynı çizgiyi sürdürmekteydi: “CHP genel ' 
başkam hâlâ komünizmi tehlike görmüyor, halk kelimesinin cazibesi arkasında sınıf iktidan 
istiyor. Komünizm milletlerarası ideolojisini yürütmektedir, mahkemeler bunu tescil etmiştir. 
KomünisÜer komünist olmayanlara faşist derler. 1970 öncesi ve sonrası faşizm diye bir olay 
yoktur. Bunu söyleyip Jıedef saptırması yapmak isteyenler komünizm tehlikesini örtbas etmek 
isteyenlerdir.” 2 Ağustos’ta Kütahya’da tam “komando” gibi konuştu: “Komünizm ile 
mücadelemiz devam edecektir. Gerekirse bu mücadelede şehadet mertebesine de ulaşınz. 
Bozguncuları behemahal bozguna uğratacağız.”

Dündar Taşer, 20 Mayıs 1972’de Mersin merkez ilçe kongresindeki konuşmasında “benim sol 
anlayışım şöyledir gibi bir şey yoktur. Yeryüzünde bir tane sol vardır, o da Marksist soldur 
ve dışannm emrindedir” demişti. MHP ve MC bu mantıktan hareketle CHP’ye karşı sertleşti, 
onu sürekli “komünizmi ve anarşiyi himaye etmekle, kışkırtmakla, bünyesinde banndırmakla” 
suçladı. Haziran 1975’de yapılan Senato kısmi seçimleri öncesinde faşistlerin CHP’hlere yönelik 
saldınlarında büyük bir artış oldu. 21 Haziran 1975’de Gerede’de AP, MSP ve MHP’li kitleler 
“kahrolsun komünistler” bağınşlanyla ilçede konuşma yapan Ecevit’in konvoyuna saldırmışlar; 
saldınlan yönlendirenler arasında AP Bolu milletvekili Ahmet Çakmak da yer almıştı. 28

A/tta yandaşları tarafından kendisi için hazırlanan 
bir otağda görülen Türkeş, 4 Temmuz 1973’de 
Hürriyet gazetesinde MSP’y/ şöyle eleştirmişti: 
‘ ‘Ümmetçidirler, İslam birliğine inanırlar. Biz Türkçü ve 
milliyetçiyiz. MSP Suudi Arabistan’da kurulan Rabıta- 
tül İslam örgütü ile bağlantılıdır.”  Ancak MHP, MC 
döneminde, -1975 başlarında Orta ve Doğu Anadolu 
taşrasındaki provokasyoniann deneyimiyle- anti- 
komünist mesajlannı İslami b ir söylemle aktarmaya 
yöneldi. Bu yönelim, özellikle taşrada MSP tabanında 
MHP’ye kaymalara yol açtı. Tavanda da kaymalar 
oldu. MSP Sivas milletvekili ihsan Karaçam MHP’ye 
geçti. İslami hareket içinde militan, radikal kimliğiyle 
saygınlığı ve etkinliği olan f^ecip Fazıl Kısakürek, 
MSP'y/ yeterince radikai olmamakla suçladı. Kısakürek 
1977’de MHP’nin günlük yayın organı Hergün’de 
yazılar yazmaya başlayacak ve 1977 seçimlerinde 
MHP’y/ desteklediğini bildiren b ir “ beyanname"
■kaleme alacaktı. Temmuz 1977’nin ilk haftasında 
Turgutlu, Edremit ve Kemalpaşa dağlarında risale-i 
nur eğitimi yapılarak “ İslam mücahidi" yetiştirilen 
kamplar basıldı; eğitimci nurcularla ve “ Fettullah 
hocacılarla" birlikte kamptan finanse eden kasaba 
eşrafından birçok kişi tutuklandı. Kampların nurcuların 
AP'ye yakın kesimi tarafından ve tvliiii Eğitim Bakanı 
Ali Naili Erdem’in yöresinde bulunmasından dolayı: AP 
çevreleri bu kamplar hakkında yürütülen operasyonlara 
büyük tepki gösterdiler ve MSP’li Adalet Bakanı 
Ivlüftüoğlu'nu suçladılar. MHP yayın organlan da 
MSP’///eri “ tı/lüslümanlara yapılan gece baskınını 
görmezlikten gelmekle, gerçek Müslüman olmamakla" 
suçladılar. Adalet Bakanı Müftüoğlu, savcıların kendi 
başlarına soruşturma açma yetkileri olduğunu 
hatırlatarak kendisini savundu.
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popülist geleneğin partizan-klientelist patronaj geleneği hiçbir dönemde görülmemiş boyutlara 
ulaşırken; resmi ideolojinin içeriğindeki faşizan etmenler de büyük ağırlık kazandı.

MCnin AP’li Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem faşist kadrolaşmayla ve MHP çizgisiyle,
Kasım 1975’de, çatışmalarda ölen ilk ülkücü olan Alpaslan Gümüş’ün cenaze törenine 
katılacak kadar “uyumlu” idi. Erdem, Temmuz 1975 başında yayınladığı genelgeyle, faşist 
öğrencilerin okullardaki üstünlük mücadelesinin simgesini oluşturan “bozkurt rozeti taşıma”yı 
meşrulaştırırken, faşist öğretmenlere da saldın emri veriyordu: “Milli tarihimizin kahramanlık, 
yücelik, birlik beraberlik ve bütünlük sembollerini tahkir edici kasıtlı gayelerle huzursuzluk 
yaraüldığı (...) görülmektedir. Yapılan bu türden bölücü, yıkıcı, öğrencilerimizi birbirlerine 
düşürücü, milli kültürümüzün unsur ve motifleri hakkında genç kafalarda tereddüt ve 
hoşnutsuzluk uyandırıcı tahriklerden okullanmızm korunması ve milli eğitim temel 
kanunumuzun Türk milliyetçiliğiyle ilgili açık ve kesin olan hükmüne mutlaka uyulmasının 
sağlanması, başılca göreviniz olmalıdır. (...) Bu tahrikleri ve tahrikler sonucunda meydana 
gelen oiaylan büyük bir üzüntü ve hatta ızdırapla karşıladıklarını gördüğümüz idareci ve 
öğretmenlerimizin, (...) umumiyetle komünizm propagandası yapma amacı taşıyan tablo, resim, 
amblem, afiş, işaret, fotoğraf, rozet ve benzerlerinin okullanmızda asılıp kullanılmalannı 
önleyeceğine' inancım tamdır.”

MCnin ilk yedi ayı içinde saldınlarda 6 öğretmen öldürüldü, 14’ü yaralandı, 19 öğretmen 
tutuklandı, 67 öğretmen eşinden ayn yere atandı, 53 öğretmen açığa alındı, toplam 5 bin 
öğretmen usulsüz biçimde sürüldü. Töb-Der bir kaç kez kapatılır ve sürekli baskı altında 
tutulurken. Ülkücü Öğretmenler Birliği (Ülkü-Bir) MC döneminde devlet desteğiyle büyük 
gelişme gösterdi. 1975-1976 arasında şube sayısını iki kattan fazla artırarak 160’dan 350 ’ye, 
üye sayısını 35 bine yükseltti. Genel başkan Prof. Orhan Düzgüneş Ülfeü-Bir’in 7-8 Şubat 
1976’daki kongresinde, “siyasal olarak ‘ortada’ bulunan öğretmenlerin süratle Ülkü-Bir^e 
yöneldiğini” haber verdi. Bu kongrede, MSP’li Adalet bakanı İsmail Hakkı Müftüoğlu 
“mücadelelerinde ülkücü öğretmenlerin yanında olduğunu” ve “çocuklarını ülkücü öğretmenlere 
emanet ettiğini” söyledi. 1 9 7 6 /7 7  öğretim yılında faşist hareket, orta ve yüksek öğretimde 
daha bütünlüklü ve sistemli bir strateji uygulamaya başladı. Lise ve üniversitelerdeki devrimci 
gruplar arasındaki gerilimi artırmaya dönük provokasyonlar, bu dönem stratejisinin önemli 
unsurlarından biriydi. 1976’da yürürlüğe konan “mülakat yöntemi” eğitim enstitülerine girişlerin 
tamamen MHP denetimine geçmesini sağladı. 2 bin kadar devrimci öğrenci tasfiye edildi; Gazi 
Eğitim ve Atatürk Eğitim Enstitüleri tamamen faşist işgal altına girdi. Gaziantep Eğitim 
Enstitüsü’nde öğrenci kimlik belgelerinde bozkurt damgası yerahyordu. Nisan 1977’de İçişleri 
Bakanlığında yapılan valiler toplantısında bir vali şöyle yakınıyordu: “Eğitim enstitüleri MHP 
örgütü haline getirilmiştir. İdareci ve öğretmenler ona göre seçilmişlerdir. Milli Eğitim 
Bakanlığı 40 ay hapse mahkum olan bir öğretmeni dört defa teklif ettiğim halde görevden 
almamıştır.”

Öğretmen Okulları Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir yeni öğretmenler için Şubat 1976’da 
başlattığı “Program Geliştirme Seminerleri”nde şu mesajı veriyordu: “Hepimiz milliyetçi olmak 
zorundayız. Yetişen öğretmenim milliyetçi olmak zorunda. Yetiştirdiği öğrenci milliyetçi olmak 
zorunda. Biz, aksiyon halinde milliyetçilik istiyoruz... Her vesile ile ifade ettiğim gibi, 
öğretmen yetiştiren her derecedeki okullann müdüründen müstahdemine kadar hepsi milliyetçi 
olacaktır. Hiç bir tereddüt duymadan söylüyorum. Bu okullarda biraz ondan biraz bizden 
olmayacaktır. Hep bizden olacaktır. Bu hususta müsamaha etmeye yetkili değiliz, kesin 
olmaya, sert olmaya mecburuz. Benim sizlerle münasebetim bilinen resmi hiyerarşik münasebet 
değildir. Sizler benim dava arkadaşımsınız. Ben varken kimse size zarar vermeyecektir. Ama 
hata yaparsanız kafanızı kırma hakkını da kendimde görüyorum. Asker değilim ama, asker 
formasyonlu bir insanım. İnsan idaresinde, kalabalıkların idaresinde, askerî prensiplere ne 
kadar yaklaşırsak, o ölçüde rahat edeceğimiz, düze çıkacağımız inancı vardır bende. Bugün 
devletin varlığı ve yokluğu üzerine bir kumar oynanmaktadır. Ateşi elimde hissediyorum.
Milleti kurtarmak için gerekirse bazı kelleler de kesilir.”

Derslerin içerikleri tamamen değiştirildi, ders kitaplan faşist kadrolarca yeniden yazıldı. MHP 
yanlısı Öğretmen Okullan Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir, ders kitaplannın yenilenmesi 
gereğini şöyle açıklıyordu: “Kitaplanmızdaki programlar, maalesef bize dönük değil. Kitaplardan 
150 milyon Türk’ün varlığını sakladık. 150 milyon Türk’ün varlığını kitaplardan çıkardık 
sakladık. Türk milliyetçisinin görevi bu demek değildir.” Yeniden yazılan ders -özellikle ahlâk- 
kitaplan, şoven-faşist ve aleviliği aşağılayan mezhepçi metinler içeriyor; “ey Türk, titre ve 
kendine dön!” gibi ibarelere rasdanabiliyordu. 1976 başlannda. Milli Eğitim Bakanı okul ve 
kütüphanelerden birçok ünlü yerli ve yabancı yazann kitabını “milli kültüre aykın” 
gerekçesiyle kaldırttı. Bu olay uluslarası düzeyde tepkiyle karşılandı; Jean-Paul Sartre, Ali Naili 
Erdem’e protesto mesajı gönderdi.

Faşist hareket, üniversite ve yüksek okullara da hakim olmak, özellikle devrimci hareketin 
yerieşikleştiği ODTÜ ve Ankara DMMA (Yükseliş) gibi okullarda etkinlik kurabilmek için 
bürokratik, poUsiye yöntemlerle, terörle büyük çaba göstermesine rağmen direniş karşısında 
adım atamadı.
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Komandolar 12 Mart sonrası ilk siyasal cinayetlerini
10 Temmuz 1974'de İzm ir’de işçi Ümit Tok’u 
öldürerek işlemişlerdi. CHP-MSP koalisyonunun 
yıkılmasının ardından, 1974’ün son aylarında dört 
kişiyi öldürdüler: 20 Kasım'da öğrenci Sezai 
Küçükmaltepe, 12 Aralık’ta işçi Mehmet Filiz,18 
Aralık'ta öğrenci Şahin Aydın, 22 Aralık’ta işçi 
Hüseyin Örek. Üniversitelere dönük kitlesel saldırılar 
ve işgal girişimleri başladı. 8 Kasım 1974’de, ODTÜ 
ve Hacettepe üniversitesi silahlı komandolar tarafından 
basıldı. Ülkü Ocakları genel başkanı Muharrem 
Şemsek "bu mikrop yuvalarının dağıtılması 
gerektiğin i" söyleyerek, "bağımsız Türk 
mahkemelerinde hak etmiş oldukları cezayı alan bu 
dış mihraktı satılmış insanların sorumsuz iktidar 
mensuplan tarafından mükafatlandırılmasına devam 
edildiği müddetçe bu tip hareketlerin devam edeceği" 
mesajını verdi. 15 Kasım’da, Şemsek ve Ülkü 
Ocakları yöneticilerinden bazılan hakkında saldırının 
sorumlusu olarak tutuklama karan verildi. Saldırılar 
sürerken, faşist yayın organlannda sürekli "komünist 
militanların tahriklerine karşı" uyan çağrılan yapılıyor 
ve çeşitli yöntemlerle, provokasyonlarla "komünizm 
tehlikesi, komünist terör" görüntüsü yaratılmaya 
çalışılıyordu. Sezai Küçükmaltepe’nin öldürülmesi ve 
Adana-Haruniye olayı bunun belirgin örnekleriydi. 20 
Kasım 1974’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
devrimci öğrenciler boykot başlattı. MHP İzmir il 
başkanı Muzaffer Genç’in Türkeş’e yazdığına göre 
"boykotu kırmak iyi netice vermeyeceği iç in " 
ülkücüler de ertesi gün Fen Fakültesi’nde boykot 
başlattılar. Devrimci öğrencileri okul dışına çıkartarak 
fakülteyi işgal ettiler. 25 Kasım’da, iktisat fakültesi 
öğrencilerine saldırdılar, 26 Kasım’da Bornova’da 8 
genci yaraladılar. 27 Kasım’da fakülteler yeniden 
öğretime açıldı. Çıkan çatışmalarda faşistler 12 genci 
yaraladılar; bunlardan Sezai Küçükmaltepe öldü. 
Babasının MHP yanlısı b ir polis olmasından 
yararlanılarak, Sezai Küçükmaltepe’nin "komünistlerce 
öldürülen b ir ülkücü olduğu" propagandasına 
başlandı... 3 Ocak 1975'de, Adana’nın Bahçe ilçesine 
bağlı Haruniye bucağındaki Düziçi Köy Enstitüsü 
duvarına "orak-çekiç resmi çizm e" ve "Türk bayrağı 
yırtm a" olaylarının faillerinin, provokasyon amacıyla 
hareket eden MHP yanlılan olduğu ortaya çıktı. 
Resimde bir işgal sırasında iki faşist komando 
görülüyor.
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MC iktidarlarının MHP7/ militanlar tarafından yürütülen 
sokak terörüne, kapalı kapılar ardında sürdürülen 

çeşitli entrika ve yolsuzluklar eşlik ediyordu. 1976 
içinde MC iktidarını genel kamuoyu nezdinde yıpratan 

iki skandal patladı. Birincisi Başbakan Demirel’in 
yeğeni Yahya Demirei’in hayali mobilya ihracatçılığından 
hüküm giymesiydi. Şubat 1976’da Amerikan Lockheed 

firmasının uçak satışlarını geliştirmek için birçok 
ülkeyle birlikte Türkiye’de de üst düzeylerde 

milyonlarca dolar rüşvet dağıttığı haberi de, MC’yi 
sıkıntıya sokan bir bunalıma yol açtı. Hava kuvvetleri 

Komutanı Emin Alpkaya “ soruşturmanın selameti 
tlfikımından" istifa etti; yargılaması beraatle 
sonuçlandı. DP ve CHP'nin soruşturmanın 

genişletilmesi girişimlerine iktidar karşı koydu. Bu 
arada Ecevit, 2. MC gizli koalisyon protokolünde,Kara 

Kuvvetleri Komutanı’nin kimliği üzerinde anlaşmaya 
varıldığını gündeme getirmişti. Gerçekten, 2. MC 

döneminde kuvvet komutanlıklarına atamalarda siyasi 
tercihler, polemikler ortaya çıktı. Demirei, Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı’na mevcut hiyerarşiyi zorlayarak 
Ali Fethi Esener’i getirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı'nm 

direnmesi üzerine, komutanlığa aday iki orgeneral 
emekli edilerek; Genelkurmay Başkanı Semih 
Sancar'ın onayı ve Türkeş’in “ sınıf arkadaşı 

olduğunu" söylediği Kenan Evren Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’na atandı. Hükümet, Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı’na gelmesi beklenen İrfan Özaydınlı'nm 
atamasını (CHP'ye yakın olduğu mülahazasıyla) 

yapmayarak bu makama Etem Ayan'ı getirdi.

u i y t T c i '  
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Kadrolaşma, bürokrasinin başka alanlarında da sürdü. Özellikle Haziran 1975 başında, İran’a 
giden cumhurbaşkanı Korutürk’e AP’li senato başkanı Tekin Anburun’un vekalet etmesinden 
yararlanarak; birçok bakanlığın üst düzey kademelerine MHP ve MSP’li kadrolar atandı. 1 
Haziran 1975’de İçişleri Bakanlığı bir yönetmehk değişikliği yaparak, askerlik görevini 
yapmamış ortaokul mezunlanna polis olma yolunu açtı.. Ardından, polis örgütüne çok sayıda 
imam-hatip okulu kökenli, imam, müezzin ve Ülkü Ocakları tavsiyeli gençler alındı. 1. MCde 
“güvenlikten sorumlu Başbakan yardımcısı” olan ve kimi zaman Milli Güvenlik Kurulu’na 
başkanlık eden Türkeş; yetkilerini değerlendirerek, polis, ordu, M İT le  ilişkisini geliştirmekteydi. 
Bu kurumlann personeliyle ilgili istihbaratı ayn bir parti arşivine de aktaran Türkeş, göreve 
almalar ve atamalarda önemli bir etkinliğe sahip olacaktı.

1. MC döneminde MHP’nin ilk örgütlendiği devlet kurumlanndan bir başkası. Toprak ve 
Tanm Reformu Müsteşarlığı idi. Mûsteşarhk’ta 1977 seçimlerinden önce grup başkanlığı, 
seçimlerden sonra teftiş kurulu başkanlığına getirilen Namık Kemal Zeybek, buradaki 
örgütlenmeye öncülük etti. Urfa köylerinde toprak reformu kapsamındaki arazi MHP’liler 
tarafından işlendi; yalnızca MHP’li olan veya işbirliğine giden köylüler hasattan 
“yararlandınidı”. Devlet İstatistik Enstitüsü de MHP’nin denetimindeydi. Atom Enerjisi 
Komisyonu’nda da çok sayıda MHP’li istihdam edildi.

1976’nın ikinci yarısında MC iktidannın gerçekleştirdiği haksız atamalara ve görevden almalara 
karşı Danıştay’da dava açan çok sayıda kamu görevlisi hakkında göreve iadelerini gerektiren 
kararlar çıkmaya başladı. MC iktidan, kadrolaşmayı engelleyen bu kararlara karşı direnebildiği 
ölçüde direndi. Demirei, “rejimin kalbi olan hükümetin zaafa uğratıldığını; meclislerin üzerinde 
Anayasa Mahkemesi, hükümetin üzerinde Danıştay olamayacağını” söyleyerek “1961 Anayasası 
ile memleket idare edilemeyeceğini” savundu. 10 Mayıs 1976’da Danıştay başkanı İsmail Hakkı 
Ülgen, Demirel’i bu açıklamalan ve tepkisi nedeniyle “hukuk devletine aykın hareketle” 
suçladı.

Sermaye İçi Çelişkiler ve Hoşnutsuzluk

MC programı, ekonomik bakımdan, tam bir “erken seçim stratejisini” yansıtıyordu: Yüksek 
taban fiyatlan verilmesi ve dış ticaret açığını “geçicilik” umuduyla artırma pahasma,yokluk 
çekilen mallarda yüksek ithalat öngörülüyordu. Mayıs 1975’de yapılan Türkiye Sanayi ve 
Ticaret Odaları Birliği (Odalar Birliği) genel kurulu sonunda başkanlığını sürdüren Sezai 
Dıblan’ın temsil ettiği ticaret burjuvazisi; MC hükümeti ve Demirel’e açık destek vermekteydi. 
25 Mayıs’ta “sermaye çevrelerinin bir bölümüyle hükümetin sınıf savaşı ilan ettiğini” açıkladı. 
Buna karşılık sanayi burjuvazisi ve Türkiye Sanayici ve İşadam ları D em eği’nin  (TÛSIAD) temsil 
ettiği tekelci büyük burjuvazi, dış ticaret açığının yükselmesi riskine fazla uzun süre 
katlanacak durumda değildi. Ecevit’in söylemiyle ve yüksek taban fiyat politikasıyla kırsal 
kesimdeki desteğini artırma çabasını engellemek için, tarıma kaynak aktarımının sürmesi de; 
Sanayi burjuvazisini tedirgin ediyordu, TÜSİAD 1975 yaz sonuna doğcu, dış ticaret açığının 
azaltılması ve para sürümünün sınırlanması taleplerini öne sürmeye başladı. Büyük sanayi 
odalan, 10-11 Ağustos’ta Sanayi O daları Birliği adı altında, kendilerini Odakr Birliği 
pohtikasından ayırarak toplandılar. Sanayi O dalan  Birliği adına konuşan Sakıp Sabancı, 
“Türkiye’yi tarihinin en ciddi dış ticaret açığı ile karşı karşıya geldiğini” söyleyerek, yabancı 
sermaye ve teşviklerle sanayinin desteklenmesi gerektiğini savundu. Hükümet, devlet 
yatınmlanm kredi-borç yoluyla değil “peşin” sermaye kaynaklannı kullanarak yürüttüğü için 
de eleştirildi. Özellikle Erbakan’ı hedef alan bu eleştiriyi, sermaye sözcüleri sonraki dönemde 
de yineleyeceklerdi. Sanayi Odaları Birliği, birkaç gün sonra, hükümete bu eleştirileri içeren 
bir muhtıra sundu. Sanayicilerin çıkışına Demirel’le birlikte O dalar Birliği başkam Dıblan da 
tepki göstererek “ekonomik sıkıntılann geçici olduğunu” savundu.

1975 yazında grevler, iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerinin yaygınlaşması; egemen blok 
içindeki çelişkileri “erteledi”. Demirei işçi sınıfının tepkisini “CHP’nin kışkırttığı düpedüz 
kanunsuz olaylar” olarak tanımlar; İçişleri Bakanlığına vekalet eden Adalet bakam İsmail 
Hakkı Müftüoğlu valilerin “grev ve toplu iş bırakmalann alışkanlık haline gelmemesi için 
önlem almalannı” isterken; Sanayi O dalan Birliği adına konuşan Sabancı da “kanun dışı 
hareketlerin sendikalararası rekabetten kaynaklandığını” söylüyordu. Sonraki aylarda, burjuvazi 
ve işveren örgütleri, gerek toplu sözleşme düzeninde değişiklikler yaparak, gerek 
“dayanışma”lannı pekiştirerek işçi sınıfının ekonomik mücadele alanını daraltma arayışına 
girdiler. Türkiye M adeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS), Ağustos 1976’da “olağandışı ücret 
taleplerini önlemek için” işçi-işveren-hükümet üçlüsünden oluşan korporatif bir organ 
(’’Ücretler Konseyi”) kurulmasını önerdi. MESS, bu ay, Türkiye’de işveren örgütlenmesinin 
tarihinde ilk kez, bütün bağlı işletmelerle protokol imzalayarak toplu sözleşme görüşmelerini 
merkezi düzeyde yürütme yetkisini üzerine aldı. Aynı ay, Türkiye İşveren Sendikalan  
Konfederasyonu  (TİSK) genel sekreteri Rafet İbrahimoğlu “hükümetlerden ve siyasi partilerden 
gerekli anlayış ve alakayı göremediklerinden” yakınarak “işverenlerin grev ve lokavt fonu 
kurarak tam bir dayanışma içinde bulunması” gerektiğini savundu. 26 Ağustos’ta işverenlerin 
“örgütlenmeye ve eylem birliğine” çağnidığı geniş bir toplantı yapıldı. TİSK başkanı Halit 
Narin, bu toplantıda MESS örneğini izleyerek bütün işverenlerin toplu sözleşme yetkilerini 
TISK’e devretmelerini istedi.
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Ancak çelişkiler yalnızca ertelendi, ortadan kalkmadı. Eylül sonuna doğru sanayiciler, 
hükümetten “işçi hareketleri karşısında kayıtsız kalınmaması”nın yanında; tüketim malları 
ithalatım kısmasını, ihracat ve uzun vadeli kredi imkanları yaratılmasını talep eden yeni bir 
muhtıra verdiler. Büyük burjuvazinin Senato kısmi seçim sonuçlarını değerlendirmesi de MSP 
ve MHP’yi, dolayısıyla MC’yi taciz edici nitelikte idi: “Sonuçlar milletin aşırı fikir, davranış ve 
uçlara rağbet etmediğini, bunların hüviyeti belli olduğu zaman daha bilinçU olarak reyleriyle 
değerlendirdiğini gösteriyor” (TÜSİAD başkanı Feyyaz BerkerY

Sanayi O dalan Birliği’nin  eleştirileri 1976’da da sürdü. Eleştiriler, özellikle gerekli olan ihracat 
seferberliğinin koşullarının yaratılmamış olmasına yönelikti. Sanayi O dalan  Birliği'nin fiili 
başkanı Sakıp Sabancı, 1976 ilkbaharında sürekli erken seçim talep etmeye başladı. Bu 
durum, hükümet ile sanayi burjuvazisinin ilişkilerini daha da gerginleştirdi. MESS de. Kasım 
1976’da “hükümetteki anlaşmazlık ve çelişkilerin önemli yatmmlan aksattığından” yakındı.
Sanayi sermayesinin tepkisini ve burjuvazinin “genel”, fraksiyonlararası ortak mutabakatını 
gözetmeden tavır belirleyebilmesi iktidar bloku içinde sıkıntı yaratıyordu. O dalar Birliği artık 
burjuvazi için mutabakatın oluştuğu ortak organ olma özelliğini yitirmiş; esnaf, küçük sanayici 
ve toprak sahiplerinin çıkarları ve talepleri de ayrmtılanarak aynşmıştı. 1976’nın sonlarında 
Hür Teşebbüs Konseyi adıyla, mülk sahibi sınıfların bütün kuruluşlarını kavrayacak bir ortak 
istişare organı yaratıldı. Hür Teşebbüs Konseyi, Sanayi O dalan Birliği, O dalar Birliği, Türkiye 
İşveren Sendikalan Konfederasyonu, Türk E snaf ve Sanatkârlan  Konfederasyonu, Ziraat O dalan  
Birliği yöneticilerinden oluşuyordu. Ancak egemen sınıflar arasındaki çehşkiler bu Konsey’e de 
yansıdı. Ortak politika üretemeyen Konsey, bu çelişkilerin berraklaştığı bir platform olarak 
anlam kazandı.

. . î

Milliyetçi Cephe İçi Çelişkiler

12 Ekim 1975’de 25 ilde yapılan Senato kısmi yenileme seçimlerinden CHP gene birinci parti 
olarak ve oylarını 1973’e göre yüzde 8 artırarak çıkmıştı: Yüzde 43.3. Bu seçimin AP 
bakımından moral verici yönü, oy oranını yüzde 10.7 artırarak yüzde 40.8’e ulaşmasıydı.
Gerçi bu artışta, erimekte olan CGP’nin seçimlerde AP’yi desteklemesinin payı vardı ama; DP 
ve MSP seçmenlerinin önemli ölçüde AP’ye kaydığı da görülmüştü. DP müthiş bir gerilemeyle 
yüzde 11.9’dan yüzde 3.1’e düşmüş, MSP de yüzde 11.8’den yüzde 8.8’e gerilemişti. Yalnızca 
MHP aynı düzeyde kalmıştı: Yüzde 3.2. Bu sonuçlar MCnin AP’nin sağ tabandaki toparlayıcı 
gücünü yeniden elde etmesine, Demirei’in “lider” kimliğinin rehabilitasyonuna yaradığım 
gösteriyordu. MCnin oluşumu sürecinde bölünen DP bütün sağ tabanı kavrayan “anti-komünist 
cephe” söyleminin dışında kalarak “ihanet” suçlamasıyla karşı karşıya kalmış; Demirel ve AP’nin 
“tükenmişliği”ni vazetmekten ibaret olan siyasal sermayesini de Celal Bayar’la birlikte yitirmişti. 
CGP seçim ortaklığında ipucu görüldüğü gibi, laisist, Kemalist, liberal burjuvazinin AP içindeki 
“denetçisi” olmaya yönelmekteydi. MSP ise, söyleminin ve siyasal işlevinin ağırlığı anti- 
komünizme kaydıkça, bu mesleklerin “esas” sahiplerinin rekabetine maruz kaldığını; sonuçta 
seçmenlerini AP’ye, dinamik gençlik tabanını MHP’ye kaptırdığını görmekteydi. Bu durumda, 
gerileyen CGP ve MSP ile; MC ve MCnin “kârlı” ortakları AP/MHP arasında doğal olarak bir 
gerihm alanı oluştu.

26 Ocak 1976’da Mechs’te İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken ilk kez MC içinden MHP’ye 
eleştiri yöneltildi. MSP’li İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Türkeş’in ve son olarak MHP 
yöneticilerinden Sadi Somuncuoğlu’nun “ülkücülerin devlet kuvvetlerine yardımcı olduğu” 
sözlerini eleştirdi; “kişise devlet güvenlik kuvvetlerine yardım ediyorum diye ortaya çıkamaz” 
diyerek “anarşinin bir bölümünün hükümete sığınmak istediğini” belirtti. AP’li Sebati Ataman 
da “Türkiye’de bir avuç faşistin bulunduğunu ve anarşi ortamı yaratmak için sağdan da gayret 
edenler olduğunu” savundu. Ataman, Demirei’in Türkeş’le paylaştığı “CHP’nin komünistlerle 
işbirliği yaptığı” görüşüne de karşı çıktı. Sonraki günlerde, MSP’lilerin “terörizm”le ilgili olarak 
MHP’ye eleştirileri yoğunlaştı. İçişleri Bakanı Asiltürk 27 Ocak’ta “Türkeş’in oiaylan tahrik 
etmesinden ve Türkiye’nin her yerinde örgüdenen sağcı komandolar”dan yakındı. MSP önderi 
Erbakan, Ocak sonunda Türkeş’e “anarşik olaylann büyük bir kısmının çıkmasına ve 
büyümesine Ülkü O caklan'mn  neden olduğunu” belirten bir “uyan mektubu” gönderdi. 23 
Mayıs’ta da MSP genel başkan yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu “Ülkü O caklan'm n  en az sol 
kadar anarşist olduğunu” söyledi.

Aydınlar Ocağı, MC iktidarlarının yarattığı en kalıcı 
kurumlardan biri oldu. Yukarıda, Ocak’/n 1980 
sonrasında düzenlediği ve Turgut Ûzal'ın yanısıra AP 
eski bakanı Avni Akyol'un katıldığı panelden bir 
sahne görülüyor. 1980 öncesinde Aydınlar Ocağı 
Derneği, milliyetçi partilerin birleşerek hükümeti 
kurmaları için en büyük çaba harcayan odaklardan 
biri olmuştu. 1970'de, Türkiye'de sağın siyasal 
ayrışmasının doruk döneminde, bir grup faşizan sağ 
aydın tarafından kurulmuş olan Aydınlar Ocağı; MSP, 
MHP gibi “ doktriner” , radikal söylemli partilerin 
dinamizmiyle, kavrayıcılığını yitiren DP/AP geleneğinin 
popülist sağ kitle partisi çizgisi arasında iletişimi 
sağlamayı amaçlıyordu. “ Milliyetçilik",
“ muhafazakârlık", "İs lam cılık", “ Türkçülük" söylemleri 
arasında, sağın ideolojik-siyasal hegemonyasını 
süreklileştirecek asgari müşterekleri ve bileşimi 
oluşturmaya çalışan Aydınlar Ocağı, bu arayış içinde 
70'lerin ikinci yarısında “ Türk-islam Sentezi"ni 
üretecekti. Bu yüzden sağ partilerin yakınlaştığı 
1974/75 dönemi. Ocak için bulunmaz bir fırsat oldu. 
Derneğin yöneticilerinin yazdığı Ortadoğu gazetesi, 
önce, Ekim 1974'de, bütünleştirici bir liderin 
yokluğundan dem vurarak bütün sağ partileri 
“ milliyetçi b ir üniversite profesörünün başbakanlığında" 
birleşmeye çağırdı, istenen. Aydınlar Ocağı zirvesinden 
birinin başbakanlığıydı. Gerçekçi olmadığı anlaşılan bu 
öneriden çabuk vazgeçildi. 11 Kasım’da, Ortadoğu’da 
Ocak çevresinden 14 profesör, “ Türk milletinin 1973 
seçimlerinde tercihini ekseriyetle, toplam yüzde 67 
oyla, birbirine çok yakın partilerden oluşan milliyetçi 
cepheye verdiğini" saptayarak, “ beş milliyetçi parti’’y i 
göreve çağırdılar. Bildirinin sözcülüğünü üstlenen 
f\Auharrem Ergin, Aralık başından itibaren sürekli 
"B irleşiniz!" başlıklı yazılarla; “ milliyetçilik, hürriyetçilik, 
mülkiyetçilik, serbest iktisatçılık, milli iradecilik" ortak 
idealleriyle tanımladığı beş partiyi “ hümanizm ve 
f^arksizm belalarıyla kader harbini veren Türk

Oğuzhan Asiltürk, Ocak 1976 sonunda yaptığı bir açıklamada “Türkeş’in komandolan 
frenlemek istediğini, ancak frenleyemediğini, komandolann içinden liderler doğduğunu” 
anlatarak; Türkeş’i “canavarı yaratıp sonra başedemeyen doktor Frankenstein”a benzetti.
Asiltürk, 8 Şubat 1977’de Ülkü O caklan ’m  suçlayan bir rapor daha hazırlayacak; bu rapor da 
sonuç vermeyecekti. Ülkü O caklan MSP ve özellikle İçişleri Bakanı Asiltürk’e tavır almaya 
başlamışlardı. 15 Ocak’ta Ülkü O caklan  Genel Başkam Sami Bal Asiltürk’ü “idare-i maslahatçı 
zihniyetle” suçladı ve “emniyet kuvvetlerinin kızıllarla çatışma çıkacak da çok ölü olacak diye 
korkmaması, hadiselerin üzerine cesaretle, korkmadan gitmesi gerektiğini” savundu.
Ülkücüler, Asiltürk’ün “İçişleri bakanlığı yapamayacağını” göstermek için, bir süre, polisi “zaafa 
uğratıcı” eylemler yaptılar. 16 Şubat’ta komandolar, Ankara’da Site yurdu çevresinde arama 
yapan polisleri “biz devleti koruyoruz, siz kim oluyorsunuz?” diye bağırarak dövdüler.
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MC İktidarları

milliyetçiliğini kurtarmaya" çağırdı. Ergin, CGP ve 
MHP'mn mutlaka koalisyona dahil edilmesinde 
ısrarlıydı: “ Kuvvetin sayı kadar ve hatta ondan daha 
çok mahiyet şartı vardır. Gittikçe ilerleyen 565 bin 
oyu ile, kudretli gençliği ile, yılmaz kararlılığı ile 
vazgeçilmez bir kuvvet olan MHP’y/ koalisyon dışı 
bırakmak gaflet olur. Devletin sağlam kuvvetleri 
nezdindeki itibarlı mevkii ve yüksek tecrübesi 
dolayısıyla Güven Partisi'n/ aranızda bulundurmanız 
şarttır. Bu iki yıpranmamış kuvvet H/larksizme karşı 
mücadelede çok önemli iki kilit taşı durumundadır.
Aynı zamanda bunlar diğerlerinizdeki yıpranmışlığın 
telafisinin de iki panzehiri olacaktır." MSP hakkında 
da egemen, bloka şöyle referans veriyordu: “ MSP 
milliyetçi partilerin yanında CHP’nin yanında olmaktan 
daha munis ve faydalı olur. MSP'nin iktidarda 
tedirginlik yaratan tavırlan olduysa, bu, solun 
tutumuyla olmuştur." Muharrem Ergin b ir de, egemen 
blok adına, 12 Mart’tan ve 1973 seçimlerinden son 
derece yıpranmış çıkan Demirel’in siyasal rüşdünû 
tescil ediyor, “ bu cephe birliğinin yalnız Demirel’in 
değil, başkalarının da zaaflarını zararsız hale 
getireceğini" belirtiyordu. Şubat 1975’in ilk haftasında 
Aydınlar Ocağı’nda bir konferans vererek programının 
ana hatlarını açıklayan Demirei, Muharrem Ergin’in 
çizdiği Ocal< stratejisiyle bütünleşiyordu. MC ittifakı 
tıöylece sağlamlaşırken bu ittifakın harç 
malzemelerinden biri olan anti-komünist terörle birlikte 
iç savaş atmosferinin oluşması; asker-sivil bürokrasiyi 
tedirgin etmekteydi. 1 Mart 1975'de Cumhurbaşkanı 
Korutürk “ çarenin milli koalisyon ve erken seçimde 
olduğunu" belirtti ve “ cephe"den büyük tepki aldı. 
Vehbi Koç da yaptığı açıklamalarla “ büyük partilerin 
hiç değilse geçici b ir süre için milli birliğe dayalı bir 
hükümet kurmalarını istirham ediyor"du. Büyük 
burjuvazi, iç savaş atmosferinin yanısıra, çok bileşenli 
MC ittifakının, kendi özgül ve acil taleplerini 
gerçekleştiremeyeceğinden endişeliydi.

MSP-MHP gerilimi, gençlik kesiminde sıcak çatışma boyutuna da sıçramıştı. Kasım 1975 
sonlarında Erzurum’da faşist komandolarla MSP yanlısı gençlik örgütü Akıncılarda mensup 
gençler arasında çatışmalar oldu. 25 Ocak 1976’da akıncı genç İlhami Şener, Ülkü Ocaklılarca 
öldürüldü. Türkeş 21 Mayıs 1976’da bir genelge yayınlayarak “hedefin komünizm, bölücülük 
ve anarşi ile mücadele” olduğunu, “özellikle sağ cepheye mensup kuruluşlar ve kişilerle hiçbir 
şekilde çatışmaya girilmemesi, Milli Selamet Partisi ile. Akıncılar D em eği mensuplan ile, MTTB 
mensupları ile çatışmaya girmeden kardeşçe münasebetler içinde bulunmaya dikkat olunması” 
gerektiğini bildirme gereği duydu. İmam Hatip Okulları’nda ve İslam Enstitü’lerinde de 
akıncılarla, onların bu kurumlardaki egemenliğini kırmak isteyen faşistler arasında zaman 
zaman sıcak çarpışmalara yol açan sürekli bir gerilim vardı. MHP’liler de Eğitim 
Enstitüleri’ndeki egemenliklerinin akıncılarca kısıtlanmasını istemiyorlardı. Ocak 1977’de 
İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’ndeki akıncı-ülkücü çatışmasında bir ülkücü öldürülecekti.
MSP yöneticilerinin ölen ülkücülerin “şehit” olarak adlandınimalarına karşı çıkıp sadece 
“maktul” olduğunu söylemeleri de, faşistlerde tepki uyandınyordu. Mart 1977’de de MHP 
basınının, MSP’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirdiği Doç.Süleyman Ateş’in “Süleymancı ve 
Ermeniden dönme” olduğunu ima eden yayınlan büyük gerginlik yaratacaktı.

MSP’liler “MHP’nin terördeki payı”nı tartışırken zaman zaman AP’den aldığı desteği de 
gündeme getiriyorlardı. 22  Mart 1976’da Turgutlu belediye seçimleri öncesinde ilçedeki 
konuşması sırasında AP’lilerin saldırısına uğrayan MSP Meclis grup başkanvekili Şevket Kazan, 
“anarşiyi sulayıp yetiştirenin AP olduğunu” söylemişti. AP ile MSP arasmdaki gerginlik, salt 
böyiesi ithamlara bağlı değildi. Erbakan ve MSP, Kıbns politikasında Demirei’in herhangi bir 
diplomatik taviz vermesini veto ediyordu. Oysa ABD odaklı emperyalist blok; Türkiye’de 
büyük sermayenin ihtiyaç duyduğu kredilerin verilebilmesi için, Kıbns politikasında bazı 
tavizleri şart koşuyordu. Ekonominin büyüme imkanlannm daralmasına yolaçan ve kendisini 
sanayi burjuvazisiyle karşı karşıya getiren bu tıkanıklık nedeniyle Demirei MSP’ye büyük tepki 
duyuyordu. Buna karşılık AP de MSP’nin yüksek taban fiyatı politikasıyla kırsal desteğini 
genişletme ve “her- ile bir fabrika” şianyla ona güç veren Anadolu sanayicilerine sermaye 
aktarma isteklerine karşı çıkıyordu. 1976 başlarında, AP basını Erbakan’ı “gayrıciddilik”le 
suçlar, “devlet arabasının tekerinde bir çomak” olarak tanımlarken; MSP “AP’nin yerli sanayiyi 
güçlendirmeyen montajcı anlayışına ve kapitalist zihniyeti”ne yönehk eleştirilerim artırıyordu.
18 Kasım 1976’da MSP’li bakanlar 1977 bütçesinde ağır sanayi yatırım projeleri için kaynak 
güvencesi isteyerek Bakanlar Kurulu toplantısını üç saat süreyle boykot edeceklerdi.

Eylül 1976’da Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) yasası ile ilgili görüş aynlıkları MC 
ortakları arasındaki çelişkiyi açığa çıkardı. 12 Mart döneminin sonunda çıkanlan anti
demokratik DGM statüsü Anayasa Mahkemesi’nin karanyla 11 Ekim 1976’da yürürlükten 
kalkacaktı. Gene 12 Mart’ta Anayasa’da yapılan değişiklik uyannca, DGM’lerin varolabilmeleri 
için özel bir yasal statüye kavuşturulmalan gerekiyordu. MC iktidan bunun için hazırlıklara 
girişti. CGP laikliğe aykırı ve teokratik siyasal faaliyetleri kısulayan 163. maddenin de DGM 
kapsamına alınmasında ısrarlıydı. MSP doğal olarak buna kesin olarak karşı çıkıyordu. AP’de 
genel eğilim 163’ün kapsam dışı kalması yönünde olmakla beraber, bazı milletvekilleri CGP 
ile aynı görüşteydiler. MHP ise salt “pratik” anti-komünist “misyonu”yla ilgilendiği bü yasanın 
bir an evvel çıkarılmasını istiyordu. Erbakan, Feyzioğlu ve Demirei arasında sert tartışmalara 
yol açan bu çelişkinin hal çaresi bulunamadı. Zaten çok güçlü ve kitlesel bir toplumsal 
muhalefetle karşılaşan DGM tasansı yasalaşamadı.

1977: Erken Seçime Doğru Terörün Tırmanması ve “Kontrgerilla”

1977 yılına girilirken, MC iktidarı içindeki çehşkiler derinleşmiş; iktidar hem egemen blokun 
güvenini, hem de yükselen toplumsal muhalefet karşısında meşruiyetini ciddi ölçüde yitirmişti. 
MHP’ye yönelik tepkiler yaygınlaşmaktaydı. Ocak 1977 sonunda İçişleri, Adalet, Milh Eğitim, 
Çalışma, Gençlik ve Spor bakanlanndan oluşan “İç Güvenlik Kurulu”na başkanhk etme görevi 
Türkeş’ten ahnarak İçişleri bakanlığına verildi. Mart 1977 başında Ankara Savcılığı MHP ile 
ilgili soruşturma açtı. Şubat 1977’de MC içinde yeni bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. MHP ve 
AP sıkıyönetim ilan edilmesini istiyor, MSP ise buna karşı çıkıyordu.

Büyük burjuvazinin sözcülerinin erken seçim isteyen demeçleri artık rutine binmişti. Temsil 
gücünü ve meşruiyetini yitirmenin yanısıra; MCnin uyumunu, işlerliğini tamamen yitirerek 
“yönet(il)emezlik” bunalımına düşmesi, erken seçimi Demirei açısından da kaçınılmaz 
kılmaktaydı. Seçimi erteletmek için en fazla çabalayan parti; Ekim 1976’daki kongrede 
Erbakan’ı MCyi sabote etmekle suçlayan faşizan eğilimli kanadın yönetimden tasfiye edilmesini 
izleyen kopmalar nedeniyle bunahmda olan ve seçmenlerini MHP ve AP’ye kaptırmaktan 
korkan MSP’ydi. Hatta Nisan başında MSP, erken seçim yapılmaması karşılığında MCnin 
dağılmasını sağlayacağı vaadiyle CHP ile pazarlığa oturdu. Ancak Ecevit 1974’den beri 
savunduğu erken seçimin yapılmasında ısrar etmekteydi. Nihayet'Nisan başında erken seçimin 
5 Haziran’da yapılması kararlaştınidı.

Seçim kampanyasında MC partileri genel olarak anti-komünist motiflerle CHP’ye yüklenirken; 
MC içinde AP-MSP gerginliği büyük boyutlar kazandı. Demirei, MSP’yi “milliyetçilik” ekseninde 
sert bir şekilde eleştirdi; bu partiye verilecek her oyun CHP’y e  yarayacağını söyledi. Birçok 
yerde AP’li ve MSP’li topluluklar arasında çatışma çıktı. Erbakan ise, ABD’ye bağımlılığını ve
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“samimi Müslüman” olmadığını vurguladığı Demirel’e anti-mason, anti-kapitalist motiflerle 
yüklendi. MCnin adına bile karşı çıktı: “Bugün Türkiye’de taksimatın sol ve milliyetçiler diye 
yapılması maksatlıdır. Ne demek milliyetçiler? Birtakım kozmopolit insanlar, gayrımilli 
düşünceli, yanlış zihniyetli insanlar komünizme karşı olabilirler. Mesela kapitalizmin, 
komünizme karşıdır diye doğru olması lazım gelmez ki. Herkes neye karşı olduğuyla değil, 
ne olduğuyla tarif edilir.” Erbakan, MHP ile de polemiğe girerek, bu partinin fiilen “AP’nin 
gençlik kolu” olduğunu ileri sürdü. Seçimlerden sonra bir koalisyonu oluşturmayı uman AP 
ile MHP, birbirlerine gayet “mültefit” davrandılar.

Bir bölümü genel olarak devrimci ve sol güçleri, bir bölümü doğrudan doğruya Ecevit’i hedef 
alan; bir bölümü ise salt “terör uğruna terör” izlenimi veren hedefsiz, “failsiz” olan bu 
olaylar, kamuoyunda “anarşi, terör” tartışmalanyla birlikte kontrgerilla tartışmalarını da 
alevlendirdi. ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalist sistemin çevre ülkelerindeki 
bağımsızlıkçı, anti-emperyalist, sosyalist kurtuluş hareketlerine ve genel olarak “istikrarı 
bozucu” eğilimlere karşı; “gayrınizami harp” doktrini çerçevesindeki kontrgerilla faaUyetlerini 
Türkiye’de de örgütlediğine ilişkin veriler, 12 Mart döneminde ortaya çıkmıştı. 1973’den sonra, 
kontrgerilla faaliyetleriyle faşist hareket ve MHP arasındaki bağlara ve kontrgerillanın MHP’yi 
destek sivil güç olarak kullandığına ilişkin kuşkular yoğunlaştı. 12 Mart döneminde Necdet 
Sevinç’in yazdıkları kontrgerilla-MHP misyon birliğini “sahibinin sesinden” ortaya sermişti.
Necdet Sevinç devrimci hareket içinde ajanlık yaptığı ortaya çıkan Mahir Kaynak’la, 5 Mayıs 
1973’de Bizim Anadolu gazetesinde “atak, cesur, yiğit, zeki, gözünü budaktan sakınmayan, 
komünizmin kodamanlarını tek başına perişan eden Gazişehrimin kahraman evladı” olarak 
iftihar etmiş; 7 Mayıs’ta “12 Mart öncesinde komünistlere karşı ortada bir Ülkü Ocaklı 
gençler, bir de fedakâr MİT mensuplarının kaldığını” yazmıştı. 1973’den sonra, bu misyon 
birliğinin salt manevi değil, organik, maddi unsurlar da içerdiği iddiaları gündeme gelmeye 
başladı. 17 Mart 1976’da CHP sol kanadından Süleyman Genç ve 34 milletvekili 
parlamentoda “ClA’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin açıklanması” için verdikleri önergede; faşist 
örgütlerin büyük parasal imkanlarına dikkat çekerek “ABD ve CIA’nm Türkiye’deki kontrgerilla 
faaliyetleri çerçevesi içinde MHP ve yan kuruluşlanna büyük para yardımı yaptığı” iddiasını 
onaya attılar.
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Solda "Fetih şehitleri''ni temsil etmek üzere Türk 
bayraklarına bürünen 40 öğrenci, mehter marşı 
temposunda yürürken; altta sağda ise bir miting 
sırasında Taksim meydanında bir kağnı arabasıyla 
birlikte yürüyen MHP 7/ gençler, ideolojik avadanlığına 
her türden geleneksel ve milliyetçi simgeyi dahil 
etmeye özen gösteren MHP'nin 1970’lerdeki 
faaliyetleri İstanbul ya da Türkiye ile sınırlı değildi; 
parti, 70’lerin başından itibaren Avrupa’daki işçi ve 
göçmen Türkler arasında örgütlenmeye büyük ağırlık 
verdi. Bu örgütlenmeye ve stratejiye ilişkin yol 
gösterici talimatlar yayınlandı, üst düzey parti 
yöneticileri hemen her yıl Avrupa’ya giderek 
çalışmaları teftiş ettiler. 5  Haziran 1974'de 
Ludwigshafen’de (F.Almanya) "MHP Avrupa 
Teşkilatlan Büyük Kongresi”  yapıldı; “ MHP Avrupa 
Yürütme Kurulu Başkanlığı” na Kamil Tannkuiu seçildi. 
Bu örgütlenmeyi parti adına "genel müfettiş”  sıfatıyla 
koordine eden Enver Altaylı, muhalefetteki Hıristiyan- 
Demokrat/Hıristiyan-Sosyai Muhafazakâr sağ cepheyle 
CCDU/CSU; ve Alman istihbarat örgütüyle ilişkilerini 
geliştirmeye çalışıyordu. Altaylı, 9 Şubat 1976’da 
Türkeş’e yazdığı mektupta, "Alman istihbaratı Türkiye 
masasından bilinçli anti-komünist b ir eski subayla 
tanışacağını”  bildiriyordu. Alman istihbarat örgütüyle 
ve diğer makamlarla Altaylı’nın ilişkilerini; Dr.Kannapin 
adlı bir Alman’la, Türkiye’nin F.Almanya elçiliği 
çalışma başmüşaviri Dr. Mehmet Kengerli sağlıyorlardı. 
Mehmet Kengerli, 2.Dünya Savaşı’nda Almanlara esir 
düştükten sonra SS subayı olarak binbaşılığa kadar 
yükselmiş, faşist bir Azeri Türkü idi. Şubat 
1976’da, Alman İşçi Sendikalan Konfederasyonu (DGBj 
Köln'de yapılan “ MHP Avrupa Küçük Kurultayı” ndan 
sonra MHP’y/ Aiman makamlarına ve Türk-iş’e şikaye 
etti. 11 Şubat 1976’da Almanya’da bir Türk işçisinin 
odasına Ecevit’in resmini astığı için bıçaklanması; 
faşistlerin Avrupa’daki ilk önemli silahlı saldırışıydı.
1976 ilkbaharında Türk basınında MHP’n/n yurtdışı 
örgütlenmesiyle ilgili yazılar geniş yer kaplamaya 
başladı. Anayasa Mahkemesi, 28 Haziran 1976’da, 
“siyasi partiler yasasına aykırı olarak yurtdışında' 
eylemli bir biçimde örgütlendiği iç in”  MHP’y/ uyardı. 
MHP yönetimi yurt dışında örgütlenmesi olduğunu 
inkâr- ederken; Enver Altaylı ile ilişkisini resmi olarak 
kesti. Ancak fiilen sûren örgütlenme, 1978’e 
gelindiğinde, F.Almanya (86), Hollanda (6), Fransa (3), 
Avusturya (1) ve İsviçre’de (1) olmak üzere toplam 
103 derneğe dayanan Avrupa Demokratik Ülkücü Türk 
Dernekleri Federasyonu’nun (Türk Federasyon) 
kurulmasına varacaktı. MHP’nin yurtdışı 
örgütlenmesinin sorumluluğunu Altaylı’dan sonra 
Lokman Kondakçı, ardından Musa Serdar Çelebi 
üstlendiler. Bu örgütlenme sırasında, "her Mark 
komünistlerin kafasına sıkılacak b ir kurşundur”  
sloganıyla MHP için onbinlerce Mark toplandı.

Kontrgerillanın Türkiye’de JUSSM ATla (Amerikan Yardım Heyeti) bağlantılı olarak 
Genelkurmay’a bağlı Özel Harp Dairesi bünyesinde örgütlenmiş olması; kontrgerilla-MHP ilişki 
ağının ordu bağlantılannın tartışılmasına yol açtı. 27 Mayıs 1976’da senatodaki eski 27 
Mayısçı subayların oluşturduğu Milli Birlik Grubu temsilcileri Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Namık Kemal Ersun’la görüşerek, “Türkeş’in Kara Kuvvetleri desteğinde bazı 
girişimlerde bulunacağı”na dair duyumlannı aktardılar. Bu tartışmalar 1977’de, bir Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısında “Ecevit komünisttir” diyen ve basında “MHP yanlısı” olarak 
bahsedilen Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun’un; seçimler CHP’nin  üstünlüğüyle 
sonuçlandığı takdirde darbe amaçlayan faşist bir cuntaya öncülük ettiği söylentileriyle birleşti. 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ersun’un yerine yapılması beklenen atamanın seçim sonrasına 
ertelenmesi bu söylentileri güçlendirmekteydi. Namık Kemal Ersun, Demirei’in Ecevit’e “suikast” 
ihbannı ilettiği 2 Haziran günü “söylentilerin saygınlığını yıprattığı” gerekçesiyle istifa etti. 
Ersun’un istifasının ardından orduda, kontrgerilla faaliyetleriyle ilgili olduğu iddia edilen 200 
kadar subayı kapsayan tasfiyelerin başlaması; bu söylentilerin, doğrulanamamakla birlikte, 
hafızalarda yer etmesini sağlayacaktı.

Seçimler ve 2. Milliyetçi Cephe

1977 seçimlerinde katılım olağanüstü yüksekti: Yüzde 72.4. Bunun nedeni yalnızca toplumda 
politizasyonun yüksekliği değildi. Elbette kanıtlanamasa da, MSP’nin özellikle üzerinde durduğu 
ve sonraki yıllarda seçim araştırmacılannm da “sezdirdiği” gibi, büyük oranda mükerrer oy 
kullanılmıştı. Seçimler CHP’nin büyük üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak, 1950’den beri en 
yüksek oy oranına (yüzde 41.4,213 milletvekili) ulaşmasına rağmen, CHP’nin tek başına 
iktidar olabilmek için 13 millitvekili eksiği vardı.

1977 seçimlerinden sonra, “AP ve MHP dışında her partiyle koalisyona razı olduklarım” 
söyleyen Ecevit; birinci partinin önderi olarak Cumhurbaşkanı’nca hükümeti kurmakla 
görevlendirildi. MC dönemi ve seçim kampanyası boyunca Ecevit’e karşı şiddetli bir anti- 
komünist kampanya yürütmüş olan CGP, MSP ve DP koalisyona yanaşmayınca bir azmhk 
hükümeti kurdu. Genel kamuoyu ve basın bu çözümü destekliyordu; Sakıp Sabancı açıkça 
“bu hükümet güvenoyu almalıdır” diyerek sanayi burjuvazisinin “Ecevit altematifi”ni deneme 
isteğini ortaya koydu. Güvenoyu alamayan bu hükümet, MC partileri tarafından “KEK 
(Korutürk-Ecevit-Koç) hükümeti” olarak tanımlandı. 3 Temmuz 1977’de bu hükümetin 
güvenoyu alamayışını,- Ankara Atatürk lisesinde faşistler otomatik silahlarla havaya ateş açarak 
kutluyorlardı. 8 Temmuz’da, Ecevit yeniden bir AP-CHP koalisyonu önerisinde Dulundu. Büyük 
sermayenin ve Kemalist entelejansiyanm devletçi-sağ kesimi, Türk-İş gibi “partilerüstülük” 
iddiasındaki odaklar bu uzlaşmayı teşvik ediyorlardı. Bu arada CHP’de, “MHP’yi ehhleştirerek 
anarşiyi durdurma” saikiyle MHP ile diyalog arayanlar oldu. Bunlar, MHP içindeki, “faşist” 
imajından sıyrılmak bakımından böylesi yaklaşımlan anlamlı gören bazı unsurlarla temas 
kurdular.

AP ve MHP ise seçim sonuçlan belli olur olmaz karar verdikleri 2. MCnin oluşumu için, 
“memleketi sola terketmemek için eski kırgmiıklan unutma” mesajıyla MSP’ye yöneldiler. 
Gerilemesini iktidan paylaşmanın getireceği imkanlarla durdurma saikiyle hareket eden MSP’nin 
bu çözüme yanaşmasıyla kurulan 2.MC hükümeti 21 Temmuz’da güvenoyu aldı. 2.MC 
hükümetinde AP Başbakan Demirel’le birlikte 17, MSP 7, MHP 5 bakanlığa sahipti.
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Komandoların vermeyi özellikle tercih ettikleri 
pozlardan biri; silahlarını okşarlarken. Bir yandan kitle 
ve özellikle solcu gençler üzerinde komandoların gayrı 
resmi baskısı sürerken, 1976’nın sonlarına doğru,
DGM yasalarını çıkartamayan ve Demirei'in ağzından 
sürekli " iç . güvenliğin sağlanması için yeni yasalar 
çıkartılması gereğini" ifade eden MC iktidan anti
demokratik baskıları "normal mekanizmalar içinde" de 
artırdı. Ekim'in hemen başında, içişleri Bakanhğt 
tarafından "temizlik işçilerinin direnişini teşvik ettiğ i" 
iddiasıyla CHP’// Ankara belediye başkanı Vedat 
Dalokay görevinden alındı; "siyasal nitelikli yürüyüş" 
düzenlediği gerekçesiyle Töb-Der kapatıldı. Ecevit, bu 
baskılan "hükümetin siyasal bunalımını rejim 
bunalımına dönüştürmek için zorlamalara girişmesi" 
olarak yorumladı. 12 Ekim'de, Dalokay Danıştay 
kararıyla görevine döndü; Töb-Der yeniden açıldı.

MHP-MSP ilişkilerindeki gerginlik 2.MCde artarak sürdü. Koalisyon görüşmelerinde MHP 
İçişleri Bakanlığını almak isteğinde uzun süre diretmişti. İçişleri Bakanlığı bunun uğruna iki 
bakanlıktan feragat eden MSP’de kaldı. Hükümet kurulduktan sonra derhal emniyet örgütünde 
kadrolaşma çatışması ortaya çıktı. MSP’li İçişleri Bakanı Korkut Özal’m görevden almak, görev 
yerini değiştirmek istediği polisler, Sağlık Bakanı MHP’li Cengiz Gökçek’in kollamasıyla rapor 
alarak görevlerinde kalıyorlardı. MHP, Korkut Özal’ın da “komünizmle mücadelede devlete 
yardımcı olâîT milliyetçilere yardım” bakımından gösterdiği performanstan memnun değildi.
Aralık ayı başında Özal’ın Ankara DMMA’da okuyan oğlunun tahtadaki “Ülkücü Yükseliş” 
yazısını sildiği için faşistlerce dövülmesi, huzursuzluğu artırdı.

MHP bu dönemde kadrolaşma harekâtını l.MCdekinden daha büyük boyutlara vardırdı. Agâh 
Oktay Güner’in üstlendiği Ticaret Bakanlığına bağlı, onbinlerce üreticiyle ilişkisi olan, binlerce 
işçi isnhdam eden üretici-kooperatif birliklerinde hızla kadrolaşmaya gidildi. Çukobirlik genel 
müdürlüğüne, 32 yaşındaki Ülkü-Tek (IJlkücü Teknik Elemanlar Demeği) başkanı Sabri Öge 
getirildi. Gün Sazak’ın Bakan, Namık Kemal Zeybek’in müsteşar olduğu Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı, kaçak silah trafiği üzerindeki “denetim” imkanlarının yanında, 2 bini resmen silah 
taşıma yetkisine 7 bin memur kadrosuna ve geniş istihdam kapasitesine sahipti. Sazak ve 
Zeybek, yönetmeliği değiştirilerek çok sayıda MHP’linin gümrük kontrolörlüğüne alınmasını 
sağladılar. MHP’nin “eğitimciler”i bu “kontrolörlük” statüsü altında örgütlendi. Toplam 30 kişilik 
“eğitimci” grubu, ülkenin her yerinde “teorik ve pratik” konularda seminerler veriyor; bunların 
içinde Lokman Abbasoğlu, Namık Kemal Zeybek, Türkmen Onur, Ramiz Ongun, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Muzaffer Şahin, Seyfi Aydın, Mehmet Sakarya, Mustafa Mit ve Rıza Müftüoğlu’dan 
oluşan bir “iç kadro”, ilettiği bilgi-izlenim ve talimatlarla genel başkan Türkeş ile faşist 
hareketin yerel örgütlenmesi arasında doğrudan bağlantıyı sağlıyordu.

2.MC döneminde faşist saldırılar, çatışmalarda ölen ülkücülerin cenaze törenlerinde MHP’li 
bakanlann hazır bulunmasının getirdiği özgüvenle, artarak sürmekteydi. Beş aylık 2.MC 
iktidarında (68’i sol, 37’si sağ görüşlü olarak saptanan) 155 insan öldürüldü. Saldmlar 
üniversitelerden gecekondu mahallelerine; kahvehane, otobüs durağı gibi kalabalıkların 
bulunduğu ortamlara; özel olarak seçilmiş aydınlara, öğretim üyelerine yöneldi. Faşistler 11 
Eylül 1977’de Divriği’de, “komünistlerin camiye bomba koyduğu” provokasyonuyla kitlesel bir 
alevi-sünni çatışmasını körüklediler. Faşist terörün aldığı bu yeni biçimler, 1978’de 
yerleşikleşecekti.

Kadrolaşma ve güçlenme sürecini anzasız tamamlamak isteyen MFIP kurmaylan; 2. MCyi 
olabildiğince “istikrar” içinde sürdürecek ortamı yaratmak, “resmî” muhalefeti tarafsızlaştırmak 
için, yasal-parlamentarist imajlarını takviye etmeyi ihmal etmiyorlardı. Kasım 1977’de MHP, 
CHP’ye karşı “barış taaruzu”na geçti. Bu ay. Meclis başkanlığı seçiminde MHP’nin “komünizme 
karşı, zarif bir CHP’li” saydıklan Cahit Karakaş’ı destekleyerek seçilmesini sağladılar. 2. MCde, 
MSP’nin büyük sermayenin taleplerinin ve Türkiye ekonomisinin uluslararası kapitalizmle 
ilişkisinin gereklerinin yerine getirilmesine çıkardığı engeller, bu iktidann bunalımının ana 
kaynağı oldu. Zaten sanayi burjuvazisi açısından “Ecevit” ve “büyük koalisyon” seçeneklerinin 
aranmasında, “MSP’siz hükümet” tercihinin payı büyüktü. Erbakan, Eylül’de devalüasyona karşı 
çıktı; sonuçta ancak, IMFin kredi imkânlannı açmak için şart koştuğu düzeyin altında bir
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Altta, 23 Haziran 1977’de Erzurum’da MHP önderleri 
toplantı halinde. Ortada oturan "Doğu’nun başbuğu" 

olarak bilinen Yılma Durak. Daha 23 Haziran 1975'de 
Türkeş, Diyarbakır'dan bir “ güneydoğu gezisi" 

başlatmıştı. Türkeş'in gelişinden önce MHP'Wer 
"başbuğ Türkeş", "milliyetçi Türkeş" sloganlarıyla ve 

"savulun Türkler ge liyor" bağırışlarıyla caddelerde 
dolaştılar, Diyarbakır kalesine üç hilalli büyük b ir MHP 

bayrağı çektiler. Binlerce DiyarbakIrlI, bu faşist ve 
şoven gövde gösterisine karşı toplanarak “ katil 
Türkeş", "kahrolsun faşizm " sloganları atmaya 

başladı, iki grup arasında çatışma çıktı, polis anti- 
faşlst ve anti-şoven göstericilere ateş açtı. B iri asker 

iki kişi öldü, 50 ’ye yakın insan yaralandı. Halkın gene 
de yatışmayan tepkisi karşısında, uçakla gelen Türkeş 

sokağa çıkmayarak valilikte “ dinlenmeyi" yeğledi. 
Üstte Türkeş 1977 seçim kampanyası sırasında yine 

doğuya yaptığı bir gezi sırasında düzenlenen mitinglerden 
birinde görülüyor. Bu seçimlerden sonra, “ sol Kürtleri 

CHP'nin, sağ Kürtleri MSP'nin koruduğunu" ayrıca 
Suriye aracılığıyla "Arapçılık" yapıldığını söyleyerek 

şoven bakış açısını açıkça ortaya koyacaktı.

devalüasyon yapılabildi. “Dışardaki Türk işçilerinin tasarruflannı ülkeye çekme” gerekçesiyle 
başlatılan “Dövize Çevrilebilir Mevduat” (DÇM) uygulaması, esasen, büyük uluslararası mali 
kaynaklann kendileri aracılığıyla yapılacak ihracatın finansmanı için Türkiye'ye kredi vermesini 
amaçlamıştı. Sonuçta, Türkiye’deki bankacılık işlemlerine aracılık eden büyük mali sermayeyi 
palazlandırmakla birlikte yatırıma yönelmeyen bu krediler; 1977 sonlanna gelindiğinde ülkenin 
döviz rezervlerini tüketmişlerdi. Demirel’e ünlü “70 cent’e muhtaç Türkiye” sözünü söyleten 
bu durum karşısında, Türkiye kredi boykotuna uğruyor; uluslararası mali kuruluşlann boykotu, 
rutin ihracat işlemlerinin yürümesini ve klasik tarımsal ihraç ürünlerine alıcı bulunmasını bile 
zorlaştırıyordu.

Bu arada, AP tabanından hem zamlara, hem de MHP’nin AP aleyhine palazlanmasına yönehk 
ciddi tepkiler gelmeye başladı. MHP-AP arasında kadrolaşmadan dolayı çelişkiler 2.MCnin ilk 
günlerinden itibaren ortaya çıkmaya başlamıştı. Ağustos ortasında AFli yeni Milli Eğitim 
Bakanı Nahit Menteşe’nin Ayvaz Gökdemir’i Öğretmen Okullan Genel Müdürlüğü’nden alması, 
MHP kurmaylannı bile şoke etmişti. Ülkü-Bir Menteşe aleyhine kampanya başlattı. Ekim 
ortasında, İzmir il başkanı Kemal Serdaroğlu “faşist MHP’nin AP’yi kurt gibi içten içe 
kemirdiğini” söyleyerek ortaya çıktı. Muğla milletvekili Ahmet Buldanh da “tabanın MHP’ye 
kaymakta olduğunu” açıkladı. Aralık’ta Ticaret Bakanlığına bağlı üretici birlikleri ve 
işletmelerde MHP-AP çelişkisi sıcak çatışma boyutlanna ulaştı. l.MC döneminde bu 
işletmelerdeki sol ve CHP’li kadrolar MHP-AP işbirliğiyle tasfiye edilmişti. 1. MCde MHP’li Agah 
Oktay Güner Ticaret Bakanı olduktan sonra, MHP buralarda kesin egemenliğini 
kurumlaştırmak için harekete geçerek AP’li çalışan ve yöneticileri tasfiye etmeye başladı. AP 
üst yönetimi tabandan, bürokrasideki kadrolaşma ve nüfuz alanlannı federatif bir şekilde 
paylaşmaya dayalı MC uzlaşması çerçevesinde bu sürece nza gösterilmesini istiyordu. Bakanlığa 
bağlı Antbirlik bünyesindeki Antalya Aksu iplik fabrikasında çatışmalar çıkması üzerine fabrika 
kapatıldı. Tariş’teki faşist kadrolaşmayı protesto eden AP İzmir il başkanı Serdaroğlu ve 
Çaykur’daki MHP egemenliğine karşı çıkan AP Rize milletvekili Tuncay Mataracı istifa ettiler.
11 Aralık’ta yapılan yerel seçimler, gene CHP’nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Parti tercihlerinin 
öne çıktığı il genel meclisi oylannm dağılımına göre, CHP yaklaşık yüzde 44, AP yüzde 39 
oy almış; MHP yüzde 7.1’le ilk kez MSP’yi (yüzde 6.6) geçip üçüncü parti konumuna 
gelmişti. Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti konumunu sürdürmesi, kitlesel toplumsal 
muhalefet, ekonominin tıkanması, kadrolaşma rekabeti nedeniyle kızışan partizan uygulamalara 
tepki duyan bürokraside fiiU boykot eğiliminin belirmesi 2.MCyi iktidarsız kılmaktaydı. Vehbi 
Koç’un “bir mütareke devri lazım” diyerek gene gündeme getirdiği ve AP’den aynlan 12 
milletvekilinin savunduğu CHP-AP koalisyonundan söz edilmeye başlandı. Ecevit ise bir CHP 
iktidarı için bağımsız milletvekillerinin desteğini sağlamaya çalışmaktaydı. Nihayet, 29 Aralık 
1977’de başlayan gensoru görüşmeleri sonucunda güvensizlik oyu alan 2.MC hükümeti düştü;
5 Ocak 1978’de AP’den istifa etmiş olan 11 bağımsız milletvekili ve Meclis’te yalnızca Faruk 
Sükan’la temsil edilen DP’nin desteğiyle kurulan CHP hükümeti güvenoyu aldı.
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Türkiye

Kitlesel Örgütlenmeler ve 
Sosyalist Hareket

12 Mart Müdahalesi sonrasında sosyalist mücadele adına siyasal sahneyi işgal eden THKP-C, 
THKO ve TİKKO’nun yürüttüğü silahh mücadele bu hareketlerin önder kadrolannm  
öldürülmesi ya da tutuklanmasıyla fiilen sona erdi. Bu hareketlerin izinden giden kadrolar ve
1974 affı ile cezaevlerinden serbest bırakılanlar yoğun bir “özeleştiri” süreci içine girdiler. Bu 
“özeleştiri” tartışma ve yeniden şekillenme sürecinin gelişmesine önceki dönemde bir silahh 
mücadele pratiği içine girmiş olmayan ya da bunu reddeden sosyalist akımlar ve çevrelerin 
eleştirilerinin yanısıra, uluslararası işçi hareketindeki bölünme de şiddetli bir biçimde yansıdı. 
Öte yandan 12 Mart askerî müdahalesi yalnızca silahh mücadele yürüten akımlan değil, tüm 
sosyalist grup ve akımlan bir genel yenilgiyle karşı karşıya bırakmış olduğundan, bu dönemin 
ağır psikolojik gerilim ve umutsuzluk koşullannda Marksizm-Leninizmin alanındaki tüm temel 
sorunlar hakkında kapsamlı bir tartışmanın başlaması Türkiye sosyalist hareketini ideolojik bir 
belirsizlik, karmaşa ve aynşma sürecine soktu. Uluslararası sosyalist hareket içindeki 
aynşmanın iki temel kutbunu oluşturan SBKP ve ÇKP’nin temel tezleri çerçevesinde oluşan 
gruplaşma ve yeniden gruplaşmalar, radikal solun bu eğilimlerin temel özellikleri olduğunu 
ileri sürdüğü “milliyetçilik” ve “revizyonizm” konulanna ilişkin (Marksist devlet ve devrim 
teorisi, geriye dönüş ve geçiş dönemi sorunlan, banşçıl geçiş, proletarya diktatörlüğü ve 
proletarya enternasyonalizmi) tartışmalara özel bir önem yüklemesine yol açtı. Beri yandan 
1971 öncesinin gelenekselleşmiş tamşmalannın iki kutbunu oluşturan Milli Demokratik Devrim 
ve Sosyahst Devrim programlannın savunucularının da görüşlerini karşılıklı olarak telif 
edilebilir bir biçimde yeniden üretmeleri eski belirlenmişlikleri anlamsızlaştınrken gruplar arası 
karşılıklı geçişlerin karmaşıklaştırdığı bir dönüşüm trafiğine tanık olundu. Bu süreçte merkezî 
önderliği fiilen yokolmuş THKP-Cnin dışındaki örgütlerin, yönetici kadroları, büyük ölçüde 
ortak bir teorik-poHtik hat etrafında kenetlenmiş olduklanndan, “toparlanma süreçlerini” görece 
daha az sancılı yaşamayı başardılar.

0te yandan, 12 Mart rejiminden çıkılması ve 1973 seçimleriyle başlayan çok boyutlu bir 
sınıfsal-toplumsal aynşma süreci, ulusal gelirden aldığı görece yüksek pay gittikçe düşen 
bürokrasinin, iktisadi mücadele alanında örgütlenebilmiş ve gelir bölüşümü sürecine aktif 
olarak müdahale ederek kendisini savunabilen işçi sınıfıyla kendisini kıyaslarken iki ana tavır 
üretmesine yol açtı. Daha çok geniş memur kitlelerinden oluşan bir kesim, girdiği işçileşme 
sürecinin dinamiklerini sezerek sola yöneldi, sosyal demokrat bir program temeli üzerinde 
yeniden yapılaşmaya yönelen CHP için yeni bir kidesel temel oluşturdu. Öte yandan sosyal 
demokrasinin yükselişi ve işçileşmekte olan aydınlan kendi yörüngesine çağıran bir politika 
çizgisi izleyen CHP’den bağımsız olarak hızla örgütlenme ve sosyal demokrasinin karşısına 
devrimci bir politika ile çıkılması ihtiyacı, “devrimcller”in geleneksel tabanını oluşturan ve 
devrimci hareketin en radikal unsurlannı içeren öğrenci gençliğin mücadelesine özel bir 
dikkarie eğilmelerine yol açtı. 12 Mart öncesinin siyasal örgütlerinin yeniden toparlanma 
çalışmalannda, öğrenci hareketini ilgilerinin odağına yerleştirmelerinde ve yeni kadrolannı 
öğrenci hareketi içinden devşirmeye girişmelerinde askerî müdahalenin kıyımından geriye kalan 
kadrolann kendilerinin öğrenci olmalan kadar, 1974 sonrasında bütün öteki toplumsal 
katmanlar arasında en hızlı politikleşmenin öğrenciler arasında görülmesi ve kendiliğinden 
yükselen bir öğrenci hareketinin taşıdığı potansiyellerin de rol oynadığı söylenebilir.

1974 sonrasında mimar ve mühendislerin meslek 
örgütü olan Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları 

Birliği (TMMOB), yüksek b ir toplumsal etkinlik düzeyi 
gösterdi. Hukuki yapısı ve geleneksel işleyişi 

çerçevesinde daha çok b ir korporasyon, bir meslek 
loncası olan örgüt, 1960'lann ikinci yarısından sonra 

ilerici üyelerinin yönetim kurullarında görev almaya 
başlamasıyla birlikte, dar meslek çıkarlarını 

savunmanın ötesinde, giderek derinleşen ve. 
yaygınlaşan bir toplumsal/siyasal eleştirinin taşıyıcısı 
olan b ir kitlesel örgüt niteliğine daha çok büründü. 

İstanbul Boğazını geçen ilk köprünün inşasının 
gündeme geldiği, Türkiye’nin uluslararası kapitalizmin 
genel ilişkiler ağı içine sokulmaya başladığı yıllarda, 

solun daha çok popülist temalarla karşı çıktığı boğaz 
köprüsü yapımına, bölgesel ve ulusal planlama, 

sanayileşme, kentleşme, ulaştırmanın uluslararası 
kapitalist işleyiş çevresinde örgütlenmesinden ve kent 

topraklarının özel mülkiyetinin doğurduğu anarşiden 
hareketle eleştiri yönelten TMMOB Mimarlar Odası, 

öte yandan bir alternatif yerleşim ve ulaşım projisi de 
önererek toplumsal muhalefetin bilgiye olan 

gereksinimini gideren ve muhalefete pozitif projeler 
geliştiren en önemli merkezlerden biri haline gelmişti. 

Öte yandan 1974 sonrasında TMMOB’ye bağlı 
odaların yönetimine 68’in öğrencileri olan mimar ve 

mühendislerin kitlesel olarak yükselmesi bir bütün 
olarak Türkiye’de sanayi ve teknolojinin kapitalist 

örgütlenişinin sistematik b ir eleştirisinin TMMOB’nm 
genel örgütlenişi içinde daha çok yaygınlaşmasını ve 

popülerleşmesini sağladı. Bununla birlikte TMMOB 
ücretli çalışan mühendis ve mimarların sermaye ve 
devlet karşısındaki hak ve çıkarlarının savunulması 

için b ir mücadele örgütü haline de yükselerek, 
kuruluşundaki korporatist/solidarlst yapıyı zorlamaya 

başladı. 1974- sonrasında TMMOB başkanlıklarını 
yürüten Yavuz Önen ve Teoman Öztürk’ün, meslek 
odalarının mücadelesini genel toplumsal muhalefetle 

ve sosyalist hareketle bağdaştıran eylem çizgileri 
örgütü DİSK ve TÖB-DER'/n yanısıra ülkenin en etkili 

kitlesel muhalefet odaklarından biri haline getirdi. 
Ancak bunun da b ir bedeli olmadığı söylenemez: 

sosyalist hareket içindeki bölünmeler, toplumsal 
dayanak edinmek ve bu dayanaktan kitlesel örgütler 

aracılığıyla pekiştirmek isteyen eğilimlerin odaların 
yönetimini elde etmek için üye kitlesinin sahip 

olmadığı ölçüde b ir ideolojik darlaşmayı, ve politik 
işlevselliği odalara yüklemelerine de yol açtı. Bu 

süreç TMMOB’nin yönetimiyle üyeler arasındaki 
iletişimin de b ir süre sonra tek yanlı olarak yürür 

hale gelmesine neden oldu. Ancak bir bütün olarak 
TMMOB 1970’lerde, 1965 öncesindeki gibi devletin bir 

eklentisi olmaktan çıkarak çalışan aydınların bir 
özörgütlenmesi için b ir Tüf başlangıç oluşturarak 

toplumsal mücadelelerin aktif öznelerinden biri haline 
geldi. Mimar ve mühendisler b ir 1 Mayıs gösterisine 

TMMOB pankartıyla katıldıkları kadar (yanda), 
üreticilerin sorunlarına da yakından ilgi gösterdiler ve

çözümler ürettiler.

Yasal Sosyalist Partilerin Kuruluşu
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

12 Mart sonrası ilk kurulan yasal sosyalist parti Türkiye Sosyalist İş(i Partisi (TSİP) oldu, 22  
Haziran 1974’de Ahmet Kaçmaz, Yalçın Yusufoğlu, Aydoğan Gezer, Osman Sercan, Ali Kar,. 
Oya Baydar, Burhan Şahin ve arkadaşlannca kurulan TSİP’in kökleri 1970’de Ahmet Kaçmaz, 
Çağatay Anadol, Oya Baydar, Orhan Silier ve Yalçın Yusufoğlu’nun kurduklan, 4  sayı 
yayınlanabilen Sosyalist Parti İçin Teori ve Pratik Birliği dergisine kadar indirilebilir. MDD ve 
TIP’in hatalanna düşmeme iddiasıyla yola çıkan bu çevre. Dr. Hikmet Kıvılcımlı yanlısı bir 
başka grupla birleşerek TSİP’i oluşturduğunda, 12 Mart’ta kapatılan TİP’le bir ideolojik 
hesaplaşma içine girdi. Yeni parti yöneticileri kapatılan TİP’i, toplumsal muhalefetin 
örgüdenmesinin dayattığı ihtiyaçlara cevap vermeyecek bir pasifizm içine sürüklenmekle 
suçluyor, TİP’in içine sürüklendiği parlamentarizmi ağır bir dille eleştirerek, düzen sımrlanm  
zorlayıcı mücadele yöntemlerim benimsediğini ilan ediyordu. MDD’yi de işçi sınıfının önemini 
gözardı ernıek, ordunun rolünü abartarak darbeci eğilimler taşımakla suçlayan TSİP, partinin 
gereğinde burjuvazinin saldınlannı göğüslemesini olanaklı kılacak düzen dışı bir yapılanmaya 
geçebilecek esneklikte örgütlenmesini savunuyordu.
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7 Sosyalist Hareket
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T.SİP programında Türkiye’yi dünya emperyalist-kapitalist sistemin bir parçası sayıyor, işçi sınıfı 
önderliğindeki demokratik halk iktidarının görevleri arasında, ülkeyi emperyalizme bağlayan 
bütün, siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel anlaşmaların iptal edileceğini, dış politikanın ana 
ilkesinin “barış içinde birarada yaşama” olacağını, haksız savaşlara son verileceğini, ulusların 
kendi kaderini tayin hakkına uygun davranılacağı, dünya devrimci sürecinin gerektirdiği 
enternasyonal dayanışmanın görevlerinin eksiksiz yerine getirileceğini belirtiyordu. TSİP yakın 
hedefini ise emperyalizme bağlı tekelci burjuvazinin ve müttefiklerinin egemenliğine son 
vererek bağımsızlığın ve demokrasinin gerçekleştirilmesi olarak tanımlıyordu. Bu hedef işçi 
sınıfının örgütlü öncülüğünde “halkın demokratik iktidarı”nı mümkün ve zorunlu kılıyordu. 
Halkın demokratik iktidarının kurulması için sürdürülen mücadele, ülkede çıkarları bağımsızlık, 
demokrasi ve özgürlükten yana olan tüm toplum kesimlerinin birlikteliğini gerektirdiğinden bir 
Halk Cephesi’nin kuruluşu öneriliyordu. Bu cephenin temelini işçi-köylü ittifakı oluşturacaktı.

Sovyetler Birliği’ni “sosyalist sistemin” öncüsü, barış gücü ve güvencesi olarak değerlendiren 
parti, TKP’yi Sovyerier Birliği ve onun yanında yeralan partilerin görüşlerini şabloncu biçimde 
kopya ederek onların prestijlerini sarsmakla eleştiriyor, TKP’yi pasifist olarak nitelendiriyordu. 
Türkiye’de yarı-feodal ilişkiler çözüldüğü, ulusal burjuvazi bulunmadığı halde, ulusal 
demokratik devrim aşamasında bulunulduğunu ileri süren TKP’yi ayrıca kendisini işçi sınıfının 
tek temsilcisi olarak görmekle suçluyordu.

Parti içinde Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın görüşlerini kabul eden hatırı sayılır büyüklükteki bir 
grup, parti yönetiminin 1976’da Kıvılcımlı düşüncelerinden uzaklaşılması üzerine partiden 
koptu. Demir Küçükaydm’m önderliğinde yayına başlayan Kıvılcım dergisi çevresindeki bir 
bölüm eski Dev-Genç ve YİS militanlarından oluşan bu çevre Vatan Partisi’ne  katıldı. Bu arada 
Demir Küçükaydm 12 Mart sonrasında kurulan DGM’de yargılanan ilk sosyalist yayıncı olarak 
Kıvılcım dergisinde yayınladığı Dr. Hikmet Kıvılcımlı’ya ait yazılardan ötürü 35 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Bu ayrılmayı 1978’de partinin düzendışı örgütlenmeye yönelmesini ve 
önderliğin bu kanada geçmesini savunan eğilimle partinin yasal önderliği arasındaki 
çekişmelerin doğurduğu başka bir kopma izledi. Sonraları TKP/B  diye anılacak grup, partiyi 
“legalizm bataklığı”na saplanmakla suçluyor, partinin aktif mücadele yöntemlerini yeterince 
benimsemediğini ileri sürerek Leninist örgütlenmenin inkar edildiğini iddia ediyordu. Bu arada 
partinin tarihsel işlevinin sona erdiğini düşünen Oya Baydar, Aydın Engin ve arkadaşları 
partiden ayrılarak TKP’y e  katıldılar. Ancak TSİP'in yaşadığı en önemli bunalım 1978’de parti 
içinde muhalif bir grubun ortaya çıkmasıyla yaşandı. Parti merkezi muhalefet hareketini sekter 
olmakla, mücadele güçlerinin birleştirilmesi konusunda atılan adımları engellemeye çalışmakla 
eleştirirken, muhalefet de TSİP yönetiminin partiyi TKP’nin yasal bir görünümüne indirgemekle 
suçluyordu. Partinin yayın organı Kitle gazetesi muhalefet grubun yanında yer alınca, parti 
merkezi aynı adla yeni bir gazete çıkarmaya başladı. TSİP kuruluşundan hemen sonra büyük
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kentlerin dışında Denizli, Trabzon, Çorum, Bursa, Eskişehir gibi kentlerde önemli bir kitle 
tabanı edinmeyi başardı. İlk kurulan öğrenci örgütlenmelerinde ve Töb-der'de oldukça etkin 
olan parti, gençlik mücadelesinin şiddeti içeren biçimler alması ve radikal grupların örgütlü 
olarak devreye girmesiyle, Töb-der dışında etki alanının daralmasıyla karşı karşıya kaldı.

Türkiye İşçi Partisi’nin “Yeniden Kuruluşu”

Nisan 1975’de Aralarında Can Açıkgöz, Nermin Aksın, Behice Boran, Yalçın Cerit, Dinçer 
Doğu, Tarık Ziya Ekinci, Özcan Kesgeç, Nihat Sargın, Alp Selek, Selahattin Uyar ve Mehdi 
Zana’nın da bulunduğu 50 kişinin başvurusuyla Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Büyük kentlerin 
dışında Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay’da örgüdenen yeni partinin, 1975 koşullarında işçi sınıfı hareketinin politik düzeye 
çıkmış örgütlenmesi olduğu savunuluyor, soldaki bölünme işçi sınıfına yansımadığından 
partinin işçi hareketinin birliğini sağlama fonksiyonunu yerine getirmek için çalışacağı 
bildiriliyordu. Temel çalışma alanını işçi smifi olarak tanımlayan parti, bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesini sosyalizm mücadelesine bağımlı olarak yürüteceğini ilan ediyordu.

TİP Kasım 1975’de Ankara’da bir il temsilcileri toplantısı düzenledi. Örgütlenme ve genel 
durum görüşmelerinden sonra Behice Boran’m yaptığı kapanış konü’şmasmm yayımlanmasına 
ve kidelere duyurulmasına karar verildi. Behice Boran, partinin genel düşüncelerinin 
çerçevesini çizdiği konuşmasında dünyadaki durumu şöyle tasvir etmişti: Emperyalizm askerî 
ve siyasi alanlarda geriliyordu ve kapitalist sistemin bunalımı derinleşerek sürüyordu. Öte 
yandan sosyalist kamptaki bölünme kapitalizm-sosyalizm saflaşmasına ve mücadelesine giderek 
daha fazla yansıyordu. Parti çizgisini ortaya koyan konuşma aynca, dünyadaki temel siyasal 
olgunun kapitalizmle sosyalizm' arasındaki mücadele olduğunun altını çiziyordu. Ulusal 
kurtuluş mücadeleleri sistemlerarası mücadelenin bir parçası, bir üçüncü cephesiydi. Bu 
mücadeleler dışa doğru emperyalist kapitalizme karşı, içe doğru da kapitalizm öncesi ilişki ve 
sömürü ile kapitalizme karşı veriliyordu ve gittikçe sosyalizmi hedef alan hareketler niteliğini 
kazanıyordu. Bu üç boyutlu sistemlerarası dünya devrimci mücadelesinin başını ise dünya 
sosyalist sistemi çekiyordu. Detant politikası ve barış içinde bir arada yaşama ilkesi bu 
mücadelelerin ortadan kalkması, hatta gerilemesi anlamına gelmiyordu. Detant, sistemler 
mücadelesinin III. Dünya Savaşı’na dönüşmesini engellemeyi hedefliyordu. Bu politika 
emperyalizmin boyunduruğu altındaki ülkelerin anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşları 
vermesinin önünü kapamıyordu. Türkiye dışa bağımlı geri bir kapitalist toplum olarak 
tanımlanıyor, egemen sınıfların içine düştükleri iktisadi, toplumsal ve siyasal bunalımdan 
kurtuluş yolunu faşist saldırganlıkları özendirmekte bulduğu belirtildikten sonra, bu saldırılanr 
temel hedefi durumundaki öğrenci gençliğin provokasyona gelmemesi, azınlıkta olan 
“komandoları” tecrit etmesi, üniversitelerden çekilerek saldırganlarla üniversite yönetimleri ve 
güvenlik güçlerini başbaşa bırakması savunuluyordu.

TİP 1975’deki kuruluşundan 1977’ye kadar önemli çalkantılar yaşamadı. 1977 seçimlerinde 
alman oy oranının çok düşük düzeyde kalması parti içinde TKP ve TSİP’le yakınlaşma 
eğilimini güçlendirdi. Parti içi tartışmalar, sonradan Sosyalist İktidar  dergisini çıkaracak olan 
parti genel sekreteri Yalçın Küçük ve Metin Çulhaoğlu’nun “anti-Marksist” oldukları iddiasıyla 
partiden ihraçlarıyla sonuçlandı. Ancak bu ihraç partinin bunalımını daha da derinleştirmekten 
başka bir sonuç vermedi. Yalçın Küçük’ün ihracından sonra parti yayın organı Yürüyûş’ün 
yayın yönetmenliğini yapan Metin Çulhaoğlu, görüşlerini nüanslarla paylaştığı Küçük’ün 
ihracının, kendisinin de parti içinde kalmaya devam etmesini olanaksızlaştırdığını ileri sürerek 
partinin derginin yayınının sürekliliğini sağlayacak bir kadro hazırlayıncaya kadar görevine 
devam edeceğini, bu tarihten itibaren partiden ayrılacağını açıkladı.

Partinin tarihsel görevinin sona erdiğini ve TKP’yle koşulsuz birleşmek gereğini savunanların 
karşısında “teslimiyetçi olmamayı, birlik zemininin yaratılması için mücadele edilmesini” 
savunanlar yer alıyordu. Behice Boran çevresinde toplanmış parti merkezi ise, bu iki grubun 
ortasında bir pozisyon takınıyor, hiziplerüstü bir yaklaşımın temsilciliğini yapıyordu. 12 Eylül 
1980’e yaklaşılırken TKP ile birleşmenin savunuculuğunu yapan Orhan Silier, Yalçın Çerit, 
Yavuz Ünal, Gündüz Mutluay ve arkadaşları tasfiye edildiler.

Türkiye Emekçi Partisi

1975’de Mihri Belli, Şevki Akşit, Vecdi Özgüner, Şaban Ormanlar, Faik Kalkavan, Mustafa 
Özçelik ve arkadaşlarınca kurulan Türkiye Emekçi Partisi (TEP) Türkiye toplumunun sosyalist 
kuruluş aşamasına ulaşabilmek için, siyasal, iktisadi ve tüm alanlarda ulusal bağımsızlığı 
gerçekleştirmek, feodal kalıntıların temizlenmesi ve her türlü çağdışı ilişkilere son verilmesi 
anlamında demokrasiyi kurması gerektiğini ileri sürüyordu. Partiye göre kent ve kır 
emekçilerinin iktisadi ve siyasal mücadelesi, ancak elverişli koşulları sağlayacak bağımsız ve 
demokratik bir toplumda verilebilirdi. TEP’e göre bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi, 
toplumun tüm demokratik zümre ve sınıflarının, işçi sınıfının demokratik önderliğinde, bir 
Yurtsever Cephe dayanışması içinde başanyla verilebileceğini ileri sürüyor, kendisini sosyalist 
hareketin tarihi mirasçısı ve takipçisi sayıyordu. Parti Türkiye’nin emperyalist dünya sistemi 
içinde sömürülen ülkeler safında yeralan bir tarım ülkesi olduğunu, bu durumdan kurtulmak 
için MiUi Demokratik Devrim’i gerçekleştirmek zorunda olduğunu, devrimin bu aşamasının
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1 9 7 0 ^ 1 9 8 0  Dönemi 
Halkevleri

1970-1980’ i kapsayan on yıl, Halkevleri yönetim inde 
Atatürl<çülüğün sağ ve sol yorumlarının yapıldığı, ta
banda faşizme ve emperyalizme karşı devrimci güçlerin 
mücadele e ttiğ i b ir dönemdir.

Halkevleri, kuruluşundan gelen gelenekle, Kemaliz- 
m in zinde kuvveti olan orduyla ve Cumhuriyet Halk 
P an is i’y\e yönetim  kademesinde içiçe oldu. Bunda, Hal- 
kev le ri’nin CHP tarafından kurulmasının etkisi büyük
tü r. 1970’den sonra ordu ile ilişk i b ir anlamda M illi B iriik  
Grubu aracılığıyla sağlandı. 1974’e kadar Halkevleri’nde 
A tatürkçülüğün sağ yönü esnetildi ve yönetim  kademe
sinde “ resmî A tatü rkçü lük” le uzlaşan anlayış egemen 
oldu. Bu dönemde Halkevleri Genel Başkanı, M illi B iriik  
Grubu Üyesi Tabii Senatör Kadri Kaplan’dı.

1973, demokrasi özlem inin artışıyla b irlik te  bütün k it
le ö rgütlerine yığınsal üye akımlarının başlangıcını o luş
turuyor. Demokratik derneklerin kurulduğu, bunlann 
sem tlere kadar yaygınlaştığı b ir dönem... O yıllarda pek 
öyle devrim ciler g id ip  H alkevleri’ r\e üye olma anlayışın
da değiller. Halkevleri, Atatürkçülük anlayışının veril
mek istendiğ i sta tik kü ltü r örgütü görünümünde... Sa
natsal çalışmalar, halkoyunları, halk türküleri, “ Düşün- 
din le-konuş”  g ib i kurslar Ha/fceWer/'nin başlıca etk in lik
lerinden. Ve Halkevleri klasik, yeniliğe açık olmayan 
b ir kuru luş... 12 Mart döneminde Halkevleri yönetim inin 
aldığı tavır da uzlaşmacı. Giderek mahallelerde açılan 
derneklere izin verilmemesi, dernek yöneticilerine ve 
derneklere yönelik baskıların yoğunlaşması yeni arayış
ları gündeme getird i. Devrimci ve demokratların bu ara
yışları, kamu yararına çalışan, yatay örgütlenmenin ko
lay olduğu Halkevleri’ne yönelişi başlattı. Devrimciler 
Haikevieri’m tüzüğü ve kuruluş amacı gereği Atatürkçü 
kü ltü r kurumu olarak algılamadılar. Onlara göre Halkev
le ri rahat örgütlenm enin, kitlelere ulaşmanın aracıydı. 
Özellikle 1975 ve sonrası artan yoğun baskılar sonunda 
Halkevleri devrim ciler iç in zorunlu b ir liman olarak gö
rüldü.

Kadri Kaplan’ ın yönetim inden ayrılması, M illi B irlik  
Grubu üyesi Tabii Senatör Ahmet Yıldız’ın başkanlığa 
getirilm esi, demokrasi istem lerinin, buna bağlı olarak 
örgütlenm e çabalarının artığı b ir döneme rastlar. Nite
kim Kadri Kaplan, başkanlığı bırakırken yayınladığı ge
nelgede, “ Bizim de yani A tatürkçülerin de katıksız ileri 
ve devrim ci olduğum uz kesinlikle bilinm eli, ancak faşiz
me, komünizme, şeriatçılığa ve bölücülüğe açılan yolla
ra h içb ir ölçüde ve biçimde ödün vermeyeceğimiz azim
le tekrarlanmalıdır. Yoldan çıkmış ve yönetici değiştir
m ekle ıslahı o lanaksız bu lunan şubeleri derhal 
kapatmalıyız”  diyerek Atatarkçülük anlayışını ve örgü
tün nasıl anti-dem okratik, tasfiyeci yönetild iğini ortaya 
koymaktadır. Bu genelge, 12 Eylül sonrasında açılan 
davada savcılık iddianamesinde yeraldı.

Ahmet Yıldız’ın başkanlığa getirilm esiyle b irlikte ta
bandaki canlılık yönetim e yansımaya başladı. O dönem 
sosyal demokrat yönetic ile rin  b ir bölümü Halkevleri ara
cılığıyla CHP içinde varlıklarını güçlendireceklerini ve 
m ille tvekili seçilme şanslarını artıracaklarını düşünüyor
lardı. Tabandaki gelişmelere kulak veriyorlar, birçok şu
benin açılışına yardımcı oluyorlardı. O yıllara kadar Hal- 
kev le ri’nde “ 10 Kasım”  günleri tören yapılırken, bu 
tören ler 1977’den itibaren bırakıldı.

Devletle bütünleşen bu tü r törenlere, b ir kısım dev
rim cile r iç ine sindirememesine rağmen tasfiye olma
mak, en azından “ güvenilir halkevci görünm ek”  için 
katıldılar. Bu da küçük b ir kurnazlıktı.



Sosyalist Hareket

Ahmet Yridız'ın ve sol kanat m ille tvekille rin in gelme
siyle birlikte artık “ sol A ta tü rkçü lük’ ’ yönetim de ağır 
>asmaya başladı. A tatürkçülük bu kez sola doğru esne
niyordu. Ahmet Yıldız bunu şöyle form üle ediyordu; 
‘Atatürk’ün anti-emperyalist, anti-kapitalist kurtuluş sa- 
raşçılığı ve tam bağımsızlık tem eli üzerinde çağdaş yo- 
umu bilimin yol göstericiliğ inde, akla dayanan sürekli 

devrimsel değişimle, halk iktidarının ve bütün değerle
rin yaratıcısı olan emeğin de esas alınacağı sınıfsız, 
ayncalıksız toplumu gerçekleştirmeyi amaçlayan b ir Ata
türkçülük.”

Ahmet Yıldız’ın bu görüşleri devrim cilere ve Halkevle- 
b’nin tabanına uygun geldi.

! 1977 Kurultayı’nda yürütm e organına tabanın gücü 
)am olarak yansımadı. Bu durum b irçok devrim ci hal- 
Icevciyl rahatsız etti. Bu süreç 1979 sancılı kurultayına 
kadar devam etti.

Halkevleri 1977 sonrasında MC’Ierin kurulmasıyla bir- 
kte anti-faşlst, anti-emperyalist mücadelenin küçük b i
er kalesi haline geldi. O yıllara kadar b irçok halkevi 
e  Halkodası’nda, özellikle tiyatro, müzik, halkoyunları 
alışmaları, eğitsel kurslar düzenlenirken MC’Ierle bir- 
kte değişim yaşandı. Yaratılan faşist teröre karşı üye- 
er can güvenliğini ön plana çıkarmak zorunda kaldılar 
e buna yönelik mücadele ettile r. Genel Merkez ise, 
ültür kurumu olma öze lliğ in i korudu. Tü rk iye ’nin o 
lönemdeki tek amatör yaylı sazlar orkestrası konserler 
erirken, halk türküleri korosu, halkoyunları ekibi, fo- 
oğrafçılık, tiyatro birim leri başarılı çalışmalar sergiledi- 
er. Her hafta yapılan sem iner çalışmaları yüzlerce gen
in katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli eğitsel kurslar düzen- 
endi.

Halkevleri şubelerinde de başlangıçta kültüre l çalış- 

lalara yer verilmesi, tüzüksel zorunluluktan doğm uş

tu r. Halkevleri tüzüğüne göre en az üç kolun faaliyette 
olması gerekiyor. Halka ulaşmak, mesaj vermek ve k it
leyle bağları güçlendirm ek açısından tiya tro , halkoyun
ları, müzik çalışmaları ön plana çıktı. Fakat, kültür-sanat 
ve onun öğelerine ilişk in  ciddi, kapsamlı çalışmalar ya
pıldığı söylenemez. Zaman zaman “ a lte rnatif kü ltü r po
litikalarının üretilm esi”  konusu gündeme gelmesine kar
şın bilim sel çalışma yok denecek kadar azdır. B inlerce 
insanın üye o lduğu kü ltü r kurumunda etkin , kalıcı çalış
malar yapılsaydı bu denli k im lik  arayışlarına giriş ilm ezdi 
kuşkusuz.

1974-80 dönem inde şube ve oda sayısında patlamalar 
oldu. Özellikle 1977 Genel K uru lun ’dan sonra bu süreç 
hızlandı. Şube sayısı 402’ye, Halkodası sayısı da 514’e 
ulaştı. Şube ve odalar daha çok Batı, Orta Anadolu 
ve Karadeniz bölgelerinde yaygınlaşmıştı.

OsmanlInın zengin kü ltü re l mozaiğini devralan Türki
ye Cumhuriyeti bunu yok sayarak Türkiye ’y i kültürel 
anlamda yekpare hale getirm e anlayışını H alkevleri ara
cılığıyla da hayata geçird i. Bu olum suz miras, Halkevie- 
' / ’nin doğu illerinde kurulmasını engellem iştir. Ana d ili 
Türkçe olmayan yörelerde halkevi şubesi açılamadı.

Oysa, uluslararası sözleşm eler ve B irleşm iş M ille tle r 
İnsan Halkları Evrensel Bild irgesi temelinde kültürel zen
g in lik le ri yok saymayan, bunları ge liştirm eye yönelik 
b ir çalışma tarzı o luşturu lab ilird i. Bunun önündeki en 
önem li engel A ta tü rkçü lük ve resmt kü ltü r politikasıydı.

Halkevleri, kamu yararına çalışan kurum olma özelliğ i 
nedeniyle Ahmet Yıldız ve CHP’ li parlamenterler saye
sinde her yıl bütçeden para yardımı gördü. TBMM bah
çesindeki binasının bombalanması üzerine yersiz kalan 
H alkevleri’ne MC hüküm etin in Maliye Bakanı İsmet Sez
gin U lus'ta b ir yer gösterd i. MC’ye ve faşizm in kitle 
katliam larına varan saldırılarına karşı demeçler vermek

tatıcılıkla birlikte evrenselleştirici bir aydınlanma ideolojisinin taşıyıcılığını yaptıkları ölçüde [Halkevleri, resmî 
uruluş amaçlannı aşan, Kemalizm'in eşitlikçi, sosyal adaletçi ve potansiyel olarak muhalif b ir yorumunun, 
opüler düzeyde kök salmasına katkıda bulunmuşlardı. Kemalist ilericiliğin bu popülist yorumu, sözgelimi Kadro 
areketi tarafından temsil edilen elitist yorumuna kıyasla çok daha dayanıklı çıktı. 12 Mart, öncü kadrolar 
lüzeyinde Kemalist ilericilikle sosyalizm arasındaki köprülerin nihai b ir şekilde atıldığı dönüm noktası oldu. Bu 
vihten sonra 1970'ler boyunca, Kemalist aydınlar tedrici b ir şekilde, değişik derecelerde anti-Marks'ıst olan 
onumtar benimsemeye başladılar. Ancak bu ayrışma Halkevleri tarafından temsil edilen popüler düzeye 
ansımadı. 1970'lerin sonuna kadar, tabanda çalışan devrimcilerin büyük b ir kısmı, sosyalist kimlikleriyle Kemalist 
eğmişlerini birarada taşımaya devam ederek Milli Birlik Komitesi üyesi Ahmet Yıldız'ın temsil ettiği önderlik 
apışını alaşağı etme gereğini duymadan faaliyet göstermeye devam ettiler. İlerici Kemalizm'in bu popüler 
orumu, ancak 12 Eylül rejiminin, Kemalist geçmişin diğer kurumlarıyla birlikte Haikevleri’n/ de ve yine 
'emaiizm adına kapatmasıyla birlikte son bulacaktı.

ten, mücadele etmekten geri kalmıyordu Halkevleri.

26 Aralık 1978 sıkıyönetim  ilanına kadar resmt ağızlar
dan doğrudan suçlanmadı Halkevleri, 5 Eylül 1979’daki 
Politika  gazetesinde ise şu cüm le göze çarpıyordu: “ Sı
kıyönetim  H alkevleri’ni kapatmak için hazırlık yapıyor” .

26 Kasım 1979 Kurultayı bu haberden yaklaşık bir 
yıl sonra sıkıyönetim  döneminde toplandı. Faşizmin k it
le katliam larına varan azgın saldırılarına karşı b irlik  çağ
rısı yapıldığı ve “ içsavaş”  tesp itle rin in  gündeme geldiği 
günlerde gerçekleşti Kurultay. Çeşitli gruplar, Halkevle- 
r i ’ni çekişme ve güç gösterisi alanı olarak kullanmak 
isted ile r. B ir yıl sonra gelecek askerî darbeyi hemen 
kimsenin görememesi, Kurultay’a “ sağduyulu ve esnek”  
yaklaşımı engelledi. Solun b irb irine bu denli düşmanlığı 
h içb ir kurumda görülm em iştir.

1979 Kuru ltayı’nda CHP iç inde sol kanat olarak nite
lend irilen m ille tvekille ri ilk  defa ayrı b ir parti g ib i hare
ket e ttile r. Amaçlarının b irtiğ i sağlamak olduğunu söylü- 
yoriardı. O b irlik te lik , “ b irlik  dayanışma g rubu” nun Hal
kevleri yönetim inde yer alıp almamasıyla ölçülüyordu 
her nedense... Ama Biriik-Dayanışma Grubu, solun 
önem li bölümü tarafından, d iğer dem okratik k itle örgüt
lerindeki ve DİSK iç indeki tavrı nedeniyle “ uzlaşmacı 
ve tas fiyec i”  görülüyordu. Kuru ltay’da da B iriik Daya
nışma Grubu dışında tabanın geniş kesim inin temsil 
ed ild iğ i lis te  kazandı.

Politika  gazetesinin H alkevleri’ne ilişk in  ilg inç b ir yak
laşımı oldu bu arada... H alkevleri Genel Kurulu sonuçla
rı Politika  gazetesinde tam bir ihbarcı mantığıyla yerel
d i. “ Ben yoksam gerisi tu fan ”  anlayışından yola çıkan 
bu tavır Halkevleri’ne ve halkevcilere önem li zarar ver
m iştir. 20 Kasım 1979 Politika  gazetesi bu konuda şunu 
söylüyor: “ Halkevleri Genel K uru l’da ortak listede an
laşma sağlanamaması üzerine seçim leri, Dev-Yol, Kur
tuluş, D e vS o l ve Maocuların tek  lis tesi kazandı.”  Aynı 
şekilde A ydın lık  gazetesi de aynı tarihteki haberinde 
“ Halkevleri yönetim inde 7/CP’lile rin  yeralmadığını”  du
yuruyordu. Kasım 1979’daki Devrim ci Yol dergisi de 
“ Halkevleri Genel Merkezi seçim in i devrim ci halkevciler 
kazandı”  başlığıyla şu görüşlere yer verdi: “ CHP sol 
kanadı adına bazı TKP m ille tvekille rin in g iriş tik le ri TKP- 
CHP çoğunluğunda b ir halkevi yönetim i oluşturma ça
bası sonuç vermedi. Ancak kongre öncesinde oduğu 
gib i sonrasında da devrim ci halkevciler ilerlemeci hain
lerin bu yaygarasını da boşa çıkaracaklardır.”

Bu Genel Kurul sonucunda tabanda ağırlıklı olarak 
yeralan “ devrim ci ha lkevciler”  anlayışı ilk  Halkevle
r i  yönetim ine yansıdı. Ancak, H alkevleri’nm  geleneksel 
yapısını devrim ci halkevi anlayışıyla bütünleştirebilecek 
ve bunu siyasal iktidara karşı savunabilecek yönetim 
kadrosu oluşturulamadı.

Bu arada CHP’ lilerin  Genel K uru l’dan ayrılması. Genel 
Kurul sonrasında oluşan bu hava Ahmet Y ıldız’ı rahatsız 
e tti. Hatta uzun süre H alkevleri’ne sıcak ilg is in i engelle
di. H alkevle ri’nm  yeni yöneticilerinden b ir bölüm de 
Ahm et Yıldız’ın rahatsızlığına belli oranlarda katıldılar. 
Bu denil kısır çekişmelerden en fazla zarar gören ise 
y ine Halkevleri oldu... Genel Kuru l’un üzerinden daha 
b ir yıl bile geçmeden Olağanüstü Genel Kurul kararı 
alınarak parlamenterierie aradaki sorunun giderilmesi 
amaçlandı. Olağanüstü Genel Kurul bu sorunun aşılma
sını sağladı da... Ama bu kararın üzerinden iki ay sonra 
12 Eylül askeri darbesiyle Halkevleri kapatıldı. Kuşku 
yok ki bu noktaya gelinceye kadar süren iç çekişmelerin 
tem el nedeni, herkesin Halkevleri’ne sahip çıkma istei- 
ğ iyd i. Ama 12 E ylü l’den sonra H alkevleri’ne sahip çıkıl
ması iç in  yedi yıl beklenmesi gerekti. Ta ki. Halkevleri 
1987’de üçüncü kez kuruluncaya kadar.

NART BOZKURT
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Türkiye toplumunun tüm ulusal güçleri ile emperyalizm arasmdaki çelişkileri çözeceğini, 
feodalizm batağının kurutulacağım, emperyalizm ve onun hizmetindeki güçlerin anti-demokratik 
düzeni yerine, bütün milli sınıf ve zümrelerin örgütlü olarak katılacağı ve toplumun kaderinin 
tayininde rol oynayacağı gerçekten demokratik bir düzenin kurulacağını savunuyordu.

Görüşlerini Emekçi adlı bir dergi aracılığıyla yaymaya çalışan TEP, geniş bir örgütlenme 
düzeyine yükselmeyi başaramadı.

Sosyalist Devrim Partisi

30 Mayıs 1975’de TİP eski genel başkanı Mehmet Ali Aybar, Kemal Nebioğlu, Cenan Bıçakçı, 
Uğur Cankoçak ve arkadaşlarınca kurulan Sosyalist Parti 1977’deki 1. Kurultayı’nda Sosyalist 
Devrim Partisi (SDP) adını aldı. Kendisini “Türkiye’ye özgü bir sosyalizm”in savunucusu ilan 
eden SDP işçi sınıfını en devrimci sınıf olarak gördüğünü, sosyalist hareketin önündeki en 
temel engelin bürokrasi olduğunu, parti içinde yatay demokrasinin uygulanmasının vazgeçilmez 
bir ilke olduğunu savunuyor, parti örgütlenmesinde yöneticilerin iki kez aynı göreve 
getirilemeyeceğini tüzüğüne koyarak bürokrasiyle mücadeleye bugünden başladığım ilan 
ediyordu.

Eski TİP’in gerçek mirasçısının kendisi olduğunu savunan SDP, sosyalist hareketin önündeki 
temel düşmanın burjuvazi, toprak ağaları ve bürokrasiden oluşan egemen sınıf olduğunu 
savunuyordu. Parti başkanı Mehmet Ali Aybar Leninizmin zorunlu olarak bir parti 
diktatörlüğüne dönüşeceğini ileri sürüyor, bu diktatörlük biçiminin Marx’in öngördüğü 
proletarya diktatörlüğüyle açık bir çelişki içerdiğim belirtiyordu.

Vatan Partisi

Emine Kıvılcımlı, Arif Şimşek, Ahmet Bavunoğlu, Ali Tuncah, Cuma Şaşmaz, Kasım Sönmez, 
Fevzi Kaya, Sadık Öztürk, Bozan Kara, Mahmut Kaya, Orhan Aydın, Ahmet Cansızoğlu, Vasıf

1970’lerin sosyalist basınından bazı örnel<ler. Bu 
dergilerden ayda bir yayınlanan ve teorik yazılar 
içeren Ürün ve İlke dışında kalanlan, kadrolardansa 
kitlelere hitap etmeyi amaçlayan popüler yayınlardı.
Bu yayınlar a;acılığıyla sosyalist ve devrimci örgütler, 
kendi perspektifleri doğrultusunda gündelik politikalar 
geliştiren, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri 
yorumlayan yazılar yayınlamanın yanısıra, okuyucu 
mektuplan aracılığıyla kendi tabanlan ile karşılıklı bir 
iletişim sürdürmüş oluyorlardı. Yayınların sosyalist bir 
siyasetin bileşenlerinden biri olarak tasarlanması, 
okuyucu mektuplarının içeriğinin de, burjuva 
basınındakilere kıyasla daha çok yönlü olması 
sonucunu doğuruyordu. Örneğin A. D. imzasıyla 
Öncü'nün 2. sayısında yeralan ve “ Leninist örgüt 
anlayışı içersinde üst organ görevlileri alt organlardaki 
kişileri tanımalı mıdırlar? Bu, gizlilik koşullarında 
çalışan bir yapıda gizliliğe aykırı değil m idir?" gibi 
son derecede net siyasal sorular soran mektuplann 
yanısıra, örgütü gündelik hayatın problemlerini çözecek 
bir merci gibi gören ve neredeyse bir "dilekçe" 
anlayışı ile kaleme alınmış mektuplar da yer 
alabiliyordu: "Sizlerle ayni inanç birliğinde olan ve bu 
günkü yönetim yüzünden manen ezilmekte olan 
vatandaşlar namına sesleniyorum. Son çare, umut 
kapısı sîzsiniz. Çalışmaktan bıktık, usandık, moral diye 
bir şey kalmadı. On sekiz personel içinde bir tek 
ülkücü yüzünden, güvendiği güçler yüzünden daima 
baskı altındayız. Aynı inanışta olan bizlere baskı gün
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Sosyalist Hareket

geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Üst mevkidekiler bile 
onlara ters düşmemek gayretindeler. Bizler küçük 
memurlarız; ne yapmamız lazım geldiğini bilemiyoruz, 
biziere yardım ederseniz inançlarımız sarsılamayacak, 
güvenimiz artacaktır. Ülkücü Mustafa Ûzdemir ıslah 
edilebilirse Karşıyaka, Konak ve tüm İzmir körfez 
vapurlan personeli olarak minnettar kalırız." CDevrimci 
Yol Sayı 9). Kimi zaman, giderek sertleşmekte olan 
sol-içi rekabet de okuyucu mektuplarına yansıyordu. 
Aşağıdaki mektup Halkın Sesi’n/n 106. sayısından: 
'"Sene başından beri süren Trabzon Yurtsever 
Öğrenciler Derneği kuruluş çalışmalan sonuçlanmış, 
yapılan seçimi Halkın Sesi, Halkın Yolu ve Halkın 
Kurtuluşu taraftan öğrenciler kazanmıştır. Toplantının 
başında yapılan konuşmada İGD ve TSİP7/ elebaşılar 
teşhir edilmiştir. Bunlar tecrit edildiklerini görünce 
seçim salonunu terk etmişlerdir. Kalan sempatizanları 
ise Kurtuluş taraftarlarının listesini desteklemişlerdir. 
Kurtuluş taraftarı bazı kişiler seçimi kaybedeceğini 
anlayınca tahriklere başladılar. Saldırmak istediler.
Fakat devrimciler duruma hakim olarak bu çabayı 
boşa çıkardı. Neticede seçimler başarıyla sona erdi. 
Devrimciler seçim öncesi gevşek bir çalışma 
yürütmüşlerdi. Bazı grupların kafa-kol ilişkilerine 
kayıtsız kalmışlardı. Oysa bu duruma devrimci tarzda 
müdahale edilerek daha iyi bir çalışma yürütmek 
mümkündü. Ve daha başarılı sonuçlar elde edilebilirdi. 
Bu hatalarını tesbit eden devrimciler önümüzdeki 
çalışma dönemi için kararlı bir mücadele vereceklerdir."
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Kandemir, Ayberk Çölok ve Mustafa Aksungur tarafından 21 Ocak 1975’de İstanbul’da kurulan 
Vatan Partisi 1957’de faaliyetine son verilen aynı adlı partinin tüzük ve programına benzer 
bir düzenleme ile eski partinin yeniden diriltilmesi amacıyla gündeme getirildi. Örgütlenme 
çabalarının oldukça sınırlı kalmasının yanısıra partinin fikri önderlerinden Demir 
Küçükaydm’ın iki aşamalı devrim teorisini reddetmesi, faşizme karşı silahlı mücadeleden yana 
bir tavır takınması ve nihayet Sovyetler Birliği’nin önderliğini tartışma konusu yapması sonucu 
beliren görüş aynlığı neticesinde ikiye bölündü. Partiden Mehmet Özler önderliğinde ayrılanlar 
Sosyalist Vatan Partisi'ni kurdular.

12 Mart Sonrası Gençlik Hareketi

12 Mart Muhtırası ile başlayan olağanüstü dönemin baskı uygulamalarının başlıca 
hedeflerinden birisi de üniversite gençliğiydi. Önce efsanesi bütün toplum katlarına yayılmış 
bulunan Dev-Genç kapatıldı ve yöneticileri hakkında dava açıldı, sonra hemen hemen bütün 
üniversitelerde polis karakolları kuruldu; yüzlerce Dev-Genç’li tutuklandı. Böylece 1971-72’lerde 
üniversiteler, devrimci gençler için önderlerinin ardarda gelen ölüm haberlerinin yarattığı ağır 
hava içindeki kasvetli yalnızlıklarının sürdüğü ortamlara dönüştü. Ancak, bir kollektif 
örgütlenme mirası olarak Dev-Genç’in ruhu, rejimin baskısına tepki duyan öğrenci kitlesi 
arasında 12 Mart’m baskı günlerinde de yaşar kaldı. Merkezî örgütlenme kapatılmış, ancak 
geleneğin kökü kazınamamıştı. Yüksek öğrenim kuramlarında, 12 Mart öncesinde olduğu gibi 
devrimci gençlerle faşistler arasındaki saflaşma bu dönemde açık çatışma karakterini yitirmekle 
birlikte örtük de olsa varlığını sürdürüyor, hatta zaman zaman öğrenci temsilcilikleri 
seçimlerinde anlık çatışmalara da dönüşebiliyordu. Muhtıra arefesinde, sosyalist kamptaki 
siyasal bölünmeler sonraki sıkıyönetim döneminde de varlıklarını sürdürdüler. ’60’lann sonları 
ile 7 0 ’lerin başlarında gençlik hareketinin karakteristikleri itibariyle bir sürekhiik gösterdiği 
söylenebilir. Bu dönemde yeni kurulan İYÖKD, ADYÖD gibi öğrenci gençlik örgütleri, Dev- 
Genç’in yalnızca mücadele mirasını devralmakla kalmıyor, aynı zamanda onun devrimci 
eğilimlerin çeşitliliğinden oluşan katılımcı karakterini de yeniden üretiyorlardı.

Askerî müdahalenin hükmünü icra ettiği yıllarda, gençlik, kendi sorunlarını tartışmak ve 
çözümler üretmekten çok, baskı altındaki bir cemaatin dayanışma ruhu içinde yaşıyordu.
Ancak bu hava uzun sürmedi. Yeni dönemin kendine özgü özellikleri 1973 içinde kendisini 
göstermeye başladı. Devrimci kamptaki ilk bölünme, 12 Mart Muhtırası’ndan sonraki silahlı 
eylemler karşısında takınılacak tavır konusunda ortaya çıktı. Bu dönemde THKP-C önderliği 
içindeki ayrışmaya da bağlı olarak yükselen “Kıvılcımlı” sempatisine karşı yüksek öğrenim 
gençliği içinde THKP-C. THKO ve TİKKO  sempatizanları ortak bir eleştirel cephe oluşturdular. 
Aslında yükselen bu “Kıvılcımhcıhk” dalgası. Dr. Hikmet Kıvılcımlı’mn eserinin ve siyasal 
çizgisinin tutarlı bir incelenmesinden çok; Dr. Hikmet Kıvılcımh’nın çizgisinin izlenmesi 
halinde 12 Mart terörü karşısında silahlı eylemin uğradığı yenilgiye uğranılmış olmayacağına 
ilişkin olarak Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga’nın ileri sürdükleri varsayımların yaşanan bozgun 
ve hayalkınklıklarmın devası olarak benimsenmesinden kaynaklanıyordu. Yukarıda yaşanan bu 
aynşma anında, üniversitelerde devrimci gençlik içindeki cemaat dayanışması havası yerini 
sözkonusu bölünmenin gölgesi altında süren gençlik örgütlenmesi tartışmalarına bıraktı.

İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Demeği nin (İYÖKD) Kuruluşu

12 Mart sonrasında kurulan ilk devrimci gençlik örgütü İYÖKD idi. 1973’de İstanbul 
üniversitelerinde okuj'an devrimci öğrenciler, merkezi bir örgütlenme ihtiyacı içinde farklı 
yüksek okullardaki devrimci çevreler arasında bir tartışma süreci başlattılar. 12 Mart öncesi 
gençlik hareketinde yer almış öğrenciler 12 Mart koşullarının henüz bütünüyle ortadan 
kalkmadığını, legal bir örgütlenme olanağının bulunmadığını savunurken, eski örgütlenmelerden 
arta kalan unsurlar da yasal örgütlenmenin devrimcileri “deşifre edeceği” gerekçesiyle bu 
çabayı soğuk karşılıyorlardı. Daha çok 12 Mart sonrası devrimci mücadeleye katılmış devrimci 
öğrencilerce Kasım 1973’de kurulan bu demeğin ilk yönetimi gençlik içinde ortaya çıkmış 
olan sosyalist perspektif farklılıklannın hemen hepsini içinde barındıracak biçimde oluştu. Bu 
bileşim, geçiş sürecinin tipik bir özelliğiydi. Demek dışında kalan tek grup Devrimci Gençlik 
Birliği (DGB) içinde örgütlenmiş TİİKP yanlılarıydı. Bu grup herkesi birleştirici “anti-faşist, 
anti-emperyalist” olmak ilkesini yurtseverlik ölçüsü olamayacağından reddediyor, gençlik 
örgütünün temel mücadele hedefleri arasında sosyal emperyalizmin de olması gerektiğini ileri 
sürüyorlardı. İYÖKD genel başkanı Alişan Özdemir 18 Kasım 1974’de yayın hayatına başlayan 
İleri dergisinde yayınlanan yazısında derneğin ilkelerini şöyle sıralıyordu; Anti-faşist, anti- 
emperyalist olmak, gençliğin acil talepleri uğruna mücadele etmek, anti-reformist olmak, 
halklann kendi kaderlerini tayin hakkını savunmak, anti-militarist ve anti-şovenist olmak, 
demokratik merkeziyetçiliği savunmak, geçmişin mirasına sahip çıkmak, emekçi, öğrenci ve 
çeşitli milliyetlerden gençliğin tek bir örgütte toplanmasını savunmak, halktan soyudanmamak, 
dünya gençliği ile dayanışma, örgütsel bağımsızlığı titizlikle korumak, devrimci görüşün gençlik 
üzerinde egemen olması için çalışmak.

İlk İYÖKD yönetimi 1. Olağan Kongre’ye gidilirken İstanbul’un hemen hemen bütün üniversite 
ve yüksek okullannda çok sayıda öğrenciyi örgütlemeyi başardı. Devrimci gençlik içindeki 
bütün siyasal eğilimlerin dernek çatısı altında toparlanabilmiş olması ve siyasal içerikli
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1970 'le rde  TM M O B

TMMOB, mühendis ve mimarların toplum sal prestiji
nin yüi(seldiği b ir dönemde, 1950’ ierde kuruldu. 
1950'ierdeki yerli film lerin pek çoğunda baş erkek oyun
cu mühendistir. Analar babalar okul çağmdaki çocukla- 
rmm matematik ve fen derslerine olan yatkınlığı ile övü
nüp, ge lin lik kızlarını b ir mühendise vermenin düşlerini 
kurarlar. Bu durum, aynı yılların hızlanan altyapı yatırım- 
ian ve yaygınlaşan kalkınmacı söylem i ile de anlamlı 
bir uyum içindedir; Kapitalist gelişm enin gereksindiği 
yol-baraj inşaatı türünden altyapı yatırım larının artışı 
inşaat, makina ve e lektrik m ühendisliğ inin, gene o dö
nemdeki yatırım lar içinde önemli yer tutan çimento, 
şeker fabrikaları ile gıda, içki, ilaç vb. fabrikalarının 
kurulması kimya m ühendisliğ inin önemini arttırm ıştır.

’60’lar, mühendis ve mimarların önceki on yılda yük
selen prestijlerinin aşındığı yıllar oldu. Halk arasındaki 
oiumsuzlayan deyim le “ masa başı m ühend isliğ i’ ’ yay
gınlaştı. Mühendisleri böyle b ir pasif konuma iten ne
denlerin başında mevcut sınai ve tekn ik üretim  süreçle
rinin yapısı geliyordu; Mühendisler sahip oldukları b ilg i 
ve teknikleri süregelen geleneksel üretim  tekn ik le ri iç in 
de yeterince kullanamıyorlar, bu işi mühendis olmayan 
başka bir tekn ik eleman ya da hatta tekn ik olmayan 
bir eleman bile yerine getirebiliyordu. Ama kuşkusuz, 
masa başı mühendisliğ i pek çok mühendisin de kolayı
na gelen ve benimsenen bir konum olunca, zaten top
lumda henüz kökleşmemiş b ir mesleğin itibar kaybı da 
kaçınılmazlaşıyordu.

1960’ ların ik inci yarısındaki b ir diğer önem li gelişme, 
bu alanda eğitim  veren çok sayıda özel okulun açılması 
oldu. O güne kadar bilinen b ir kaç fakülteden b ir çok 
branşta yüzler mertebesinde mühendis-m imar mezun 
olurken, bu rakam birden bin ler mertebesine tırmandı. 
Bu durum 1970’lere gelindiğinde, başta k imya, mimarlık 
gibi dallarda olmak üzere işsiz mühendis ve mimar o lgu
sunu doğurdu. Toplumsal prestijlerinde görülen gerile
me, 1969'da mühendis ve mimarların yasal statü lerin in 
değiştirilerek personel kanunu kapsamına alınmalarıyla 
hem resm ileştirildi, hem de ekonom ik planda da tamam
lanmış oldu. Böylece mühendis ve mimarlar da kendile
rini artık toplumun kaybeden kesim leri arasında görme
ye başladı. Bu da kuşkusuz kaybeden her toplum sal 
kesim, sınıf ya da tabakada olduğu g ib i mühendis ve 
mimar kitlesinde de belli b ir politik leşm e potansiyeli 
yaratmıştır.

1970-80 arasında TMMOB çatısı altında ortaya çıkan 
muhalif po litik  mühendis-mimar hareketini hazırlayan 
bir diğer önemli etken, ’60’ larda İTÜ, ODTÜ gib i mü
hendis-mimar yetiştiren belli başlı üniversitelerde sol 
düşünce ve ideo lo jin in hakim olmasıdır. 1970’ lerde 
TMMOB eylem liliğ i İçinde yer alan sürükleyici kadrola- 
nn çok önemli b ir bölümü bu dönemde üniversitelerde 
okumuş, içinde yaşadıkları toplum sal düzene muhalif, 
giderek onu değiştirmeyi, dönüştürm eyi isteyen ve bu 
uğurda birşeyler yapmak gereğine inanan kimseler o l
muştur. Bu kadrolar 1969’dan başlayarak, tek tek oda
larda yönetime gelmeye başlamış, 1973’de de TMMOB 
bu kadroların yönetim ine geçm iştir.

1970’lerde mühendis ve m imarlar içinde yer aldıkları 
üretim süreçlerinin özellikleri ve iş pratikleri açısından 
da mesleki b ir doyum olmaktan uzaktadırlar. Daha çağ
daş bir eğitim  almalarına rağmen, hâlâ daha pek çok 
mühendis-mimar, özellikle de yapı üretim i İle ilg ili olan 
İnşaat, makina, e lektrik mühendisleri İle mimarlar zana- 
atkârca ilişk ile rin egemen olduğu küçük bürolarda çalış
maktadırlar. O yıllarda oluşan büyük şirketleşm eler kar
şısında pek çok mühendis-mimar bu büroların rekabet 
şansını yaratacak ucuz işgücü kaynağı olmakla işsiz 
kalmak arasında bir tercih yapmak zorunda katmıştır.

Küçük bürolar dışında özel sektörün küçük sınai üretim  
b irim lerinde çalışan m ühendisler de sahip oldukları b ilg i 
ve deneyim i pek fazla gerektirm eyen iş ler yapmak duru
mundaydılar. Aynı şekilde kamu kuruluşları ya da devlet 
dairelerinde çalışan b irçok mühendis ve mimar için, 
mesleki b ilg ile rin in  büyük b ir bölümü görevini yürütm e
si iç in gerekli olmamıştır.

Kısaca, mühendis ve mimarlar mesleki b ilg i ve beceri
lerin i yeterli düzeyde talep eden ya da arttırmayı özendi
ren, bu b ilg i ve beceriyi işlevsel kılan b ir üretim  süreci 
ve organizasyonu bulamamışlardır. B ir TMMOB araştır
masında be lirtild iğ i g ib i; “ Mühendisin mesleki öğreni
minde edinmiş olduğu bilgilerin önemli bir bölümü, (mev
cut) ekonom ik ilişk ile r içinde boşlukta kalır, p ra tik karşı
lığını bulamaz. Çünkü öğrenim i, o ekonom ik ilişk ile rin  
belirlediği altyapıyla olması gereken düzeyde uyum için
de değild ir. Öğrenimi, ekonom ik ilişk ile rin  farklı b ir be
lirlen iş in in  veri o lduğu, toplum sal ve tekn ik iş bölüm ü
nün farklı b ir örgütlen işine paralel b ir eğ itim  modeli 
üzerine, ithal edilm iş b ir model üzerine o tu rtu lm uştur. 
Dolayısıyla, m evcut olan toplum sal ve tekn ik  iş bölümü 
içinde, edinm iş o lduğu mesleki öğrenim le uyum lu b ir 
konumu genellik le bulamaz.”

Bu koşu llar altında mühendis-m imarların gelişkin ör
nekleri Batı’da görülen b ir m esleki formasyona ulaşabil
meleri, yerine ge tird ik leri mesleki faaliyetle top lum  nez- 
d inds prestij kazanmaları, g iderek kendi alanlarını de
netleme ve yargılama, bunun için gerekli ö lçüt, standart 
ve norm ları oluşturmaları, kısacası b ir meslek olarak 
varlıklarını top lum a kabul ettirm e ve özerklik kazanma
ları çok güçtür. Aldığı öğrenim le az çok uyumlu bir 
mesleki faaliyeti sürdürebilm e olanağını ancak az sayı
da mühendis-m imarın bu labild iğ i, büyük çoğunluğun 
ise b ilim in sistem li b ir uygulanaşının henüz söz konusu 
olmadığı üretim  alanlarında, küçük ölçekli ve geri tekno
lo jili üretim  birim lerinde çalıştığı da göz önüne alındı
ğında, mühendis ve mimarların mesleki b ilg i ve uzman
lıklarının ayırdedlci yanlarını ortaya koyabilmeleri ve 
bunun top lum  için vazgeçilemez önemde bir iş levi oldu
ğunu kabul ettirebilm eleri, g iderek meslekl-sosyal bir

İ I M İ

M
19. yüzyılın zanaatkarları için yabancılaşmış emeif 
aynı zamanda bir İlerlemeyi, üretici güçler düzeyinde 
bir sıçramayı da temsil ediyordu. 1970'ierin Türkiyeli 
mimar ve mühendisleri için bürolarda çalışmak, 
böyiesi b ir ilerleme anlamına gelmiyordu. Bu yüzden 
onların düzene karşı olmasının, öfkeden İbaret 
olmayan, "akılcı" bir temeli vardı: Yalnızca sınıf 
mücadelesi değil, kendi temsil ettikleri üretici güçlerle 
üretim ilişkileri arasmdaki çelişki... Yukarıda 
TMMOB’n/n faal şubelerinden biri olan Mimarlar 
Odası’n/n yayınladığı aylık Mimarlık dergisinin 
kapaklarından biri...

doyum almaları da genel olarak güçleşmektedir.

Buraya kadar sözü edilen “ gerileyen b ir toplumsal 
prestij ve maddi o lanaklar", “ mesleki faaliyetinde ken
d in i ifade edemem e/doyumsuzluk” , “ içinde yetişilen 
ideo lo jik-po litik  o rtam " g ib i koşullar, 1970’ lerin ilk  yarı
sında yükselm eye başlayan toplumdaki genel politikleş
me eğ ilim i ile buluşunca, TMMOB kendi tarih i içinde 
en ak tif ve e tk ili o lduğu b ir dönemi yaşamıştır. Kurulu
şundan beri yasal olarak bu meslek grubuna “ ihdas 
ed ilm iş”  bulunan kendi işbölümü alanını denetleme yet
k isi b ir türlü  gerçekleşemezken, TMMOB, 12 Mart döne
m ini takip eden yıllardan başlayarak, düzene muhalif 
top lum  kesim leri nezdinde -“ uzmanlık b ilg i ve becerile
rin i halkın çıkarları doğrultusunda kullanarak” - önemli 
b ir prestij kazanmıştır. Böylece artık yıllardır, klasik 
“ cem iye tçi”  kadroların eli altında bulundurulan sönük 
b ir TMMOB yerine, 1973’deki genel kurul sonrasında, 
son derece aktif ve dinam ik b ir TMMOB örgütü ortaya 
çıkmaktadır. Aynı yıllarda tek tek odalar da yeni bir 
hareketlilik  iç ine girm iş, her biri kendi alanında canlı 
b ir yayın faaliyeti sürdürm eye başlamış, gene kendi 
uzmanlık alanlarında geniş ilg i gören bilimsel, teknik 
kongreler düzenlem işler, bunların b ir kısmı ilerleyen 
yıllarda artık b ir gelenek haline gelm iştir. Öte yandan 
TMMOB de B irlik  Haberleri adını taşıyan 50 bin baskılı 
b ir dergiyi onbeş günde b ir yayınlamaya başlamış, dergi 
son derece aktif ve etk ileyic i m uhalif b ir yayın organı 
olarak 1977’ye kadar yayınlanmaya devam etm iştir.

Bu yıllarda Türkiye toplum unun, çeşitli mühendislik- 
m imarlık d is ip lin le rin in  konusu olan üretim ve hizmet 
sektörlerine ilişk in  b ir tü r envanteri TMMOB ve bağlı 
odalar tarafından ortaya konmuş ve derlenen, üretilen 
tüm  bu verile r gerek B irlik  Haberleri, gerekse basın 
açıklamaları ya da tekn ik kongre, panel vb. yollarla ka
mu oyuna açıklanmıştır. TMMOB’nin ge liştirip ürettiği 
toplum sal ve ekonom ik yaşamın pek çok sektörüne iliş
kin bilgiler, öncelikle diğer muhalif örgütler için de önemli 
b ir m uhalefet malzemesi yaratmıştır. Denilebilir kİ, 
TMMOB, ün iversite ler ve diğer kamu kuruluşları tarafın
dan yapılması beklenecek sanayileşmeden enerjiye, ula
şıma, kentleşmeden toprak reformuna, çevre sorunla
rından eğitim e hemen her toplumsal-ekonomik sektörle 
ilg ili çalışmalar yapmış, kendi ufku içerisinde bu alanla
rın sorunlarını tesb it etm iş ve çözüm önerileri ge liş tir
m iştir. Bu çalışmaların ortak özelliğ i dışa bağımlılığa 
ve yabancı sermayeye karşı çıkılması, akılcı olmayan 
(“ çarpık” ) iş leyiş ve ilişk ile rin  tesb iti, ulusal doğal ve 
insan kaynaklarının planlı b ir biçimde değerlendirilmesi 
gereği, ekonomide devle tç ilik  ve İthal ikameci po litika
ların savunulması olarak özetlenebilir.

Örneklemek gerekirse, ithal petrole dayalı enerji üreti
m i, kent toprakları üzerindeki spekülasyonlar, kıyıların 
yağmalanması, çeş itli sınai yatırım projelerinde ve kent 
planlamasında yabancı uzman ve teknisyenlerin kullanı
mı ile bunlara ödenen yüksek ücretler, toprak reformu
na karşı siyasi iktidarların toprak ağalarıyla kurduğu 
işb irliğ i ilişk ile ri, orman köylü lerin in sorunları, haşhaş 
üretim in in  ABD tarafından engellenmesi, mühendis mi
marların başta sendikalaşma olmak üzere, ekonomik- 
dem okratlk hakları, her türlü  yolsuzluk ve nihayet 
1970’lerin ik inc i yarısında İyice artan faşist saldırı ve 
baskılar TMMOS'nln yukarıda be lirtilen çerçevede ele 
aldığı temel konular olmuş, Türkiye ’nin siyasi ve ekono
m ik bağımsızlığı İçin AET, Enerji A/ansı, NATO, CENTO 
g ib i uluslararası örgütlerden çıkılması savunulmuştur.

1973’ten sonra yükselen dinamizm ve aktivltesi ile 
TMMOB, top lum un diğer kesim lerini tem sil eden örgüt
lerle de işb lrllğ i/güçb irllğ l yapmış, yalnızca kendi uz
manlık alanları İle sınırlı katmayan, genelde toplumun 
dem okratikleşm esin i hedefleyen b ir eylem liliğe de g ir
m iştir. Bu bağlamda 1 Mayıs kutlamaları, Faşist Baskıla
rı ve Kıyımları P rotesto M iting ve Yürüyüşü (13 Mart 
1976), TRT’deki faşist kadrolaşmaya karşı kampanya.
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XSM'ye Hayır Miting ve Yürüyüşü (27 Eylül 1976), Eko- 
lomik ve Demokratik Haklar M iting ve Yürüyüşü (5 Şu- 
» t 1977), 19 Eylül 1979 Bir Günlük İş Bırakma eylem leri 
«yılabilir. Ayrıca, gerek ekonomik durumlarının gide- 
ek bozulması, gerekse toplum sal mücadelede daha ak- 
if roller alabilme olanaklarının yaratılabilmesi m otifle- 
Inden hareketle, tekn ik elemanların sendikal haklara 
ovuşması da 1973-80 arasında hep gündemde kalmış
tır. Konu mühendisleri ve m imarlan da aşan, tüm  tekn ik 
itemanlan içine alan b ir kapsamda I., II. ve III. Teknik 
pieman Kurultaylarının da ana gündem maddesini oluş
lu rmuştur.

Böylece TMMOB kamuoyunda yarattığı İmajıyla başta 
opiumun tutucu kesimleri olmak üzere, siyasi iktidarla- 
ın sert eleştiri ve baskılan ile karşılaşmıştır. Bunun 
m önemli nedeni, TMMOB’nIn siyasi ya da ekonomik 
»njnktürün belirlediği çıkar ilişk ile rin in  dışında bağım
sız ve özerk davranabilmesi, görüş o luşturab ilm iş olma
lıdır. Oluşturduğu ve kamuoyuna açıkladığı görüşler, 
Szel sektörün o andaki kâr ve çıkar hesapları ile ya 
la iktidardaki partilerin ekonom i-politikalarıyla veya ge- 
lel politikaları ile çelişm iştir.

Öte yandan TMMOS'nin söz konusu çalışma ve önerl
erinin ufkunun da be lirli sınırlamalan olduğu söylenme- 
Idir. Genellikle, biraz şem atikleştirilirse, dışa bağımlılı- 
|a karşı mücadele kapitalizme karşı mücadeleye, ba- 
jımsıziıksa sosyalizme denk düşer g ib id ir. Bağımsızlık 
/a da sosyalizmin başlıca aracı da devle tç ilik  ve planla- 
na olarak görünmektedir. Bu bakış açısı, 1960’iarda 
loi düşünce üzerinde etk ili olan Doğan A vcıoğ lu ’nun 
lüşünceieri ve bu çerçevede gelişen Yön hareketinin 
zlerini taşımaktadır.

Gene TMMOB’nin bu dönemde ge liş tird iğ i toplumsal- 
pkonomik-poiitik çözüm önerileri genellik le "çarpık- 
ıkian”  giderici, bunun yerine rasyonel olanın geti- 
ilmesi şeklinde olmuştur. Bu önerilerde başlıca “ bi- 
imsei ve teknik”  olana önem veren pozitiv ist yaklaşım 
ijelirgin ve hakimdir. Kuşkusuz bunda pozitiv izm in 
^arksist-sosyalistler arasında yaygın olması kadar mü- 
lıendislik eğitiminden kaynaklanan ve toplum sal sorun
lan adeta bir mühendislik problem i g ib i ele atan tekni- 
Sist ideoloji de etkili olmalıdır. Bu tü r b ir yaklaşımla 
geliştirilen pekçok som ut öneri, önerileri geliştirenlerin 
iznel niyetlerine rağmen, karşı olunduğu düşünülen 
siyasi iktidarlann ya da partilerin programlanna da son- 
ralan girmiştir.

1970'lerin son yıllan, bilind iğ i g ib i solun kendi iç inde
ki politik çatışmalann da had safhaya ulaştığı y ılla r oldu. 
Solda görülen po litik  mücadele giderek odalara da bü- 
irük ölçüde yansımaya başladı. Çeşitli sol gruplar yöne
timinde bulundukları odaların görüşlerin i alabild iğine 
teskin, genel mühendis-mimar kitlesine yabancı ve itic i 
bir politik jargonla ifade ediyor, oda pratiğ i, daha geniş 
l)ir kitleyi mobilize etmek ve eylem liliğ in i yükseltme 
gayretinden çok, yönetim i ele geçirme ya da elde tutma 
çabasına indirgeniyordu. Öte yandan odalann bilinen 
yapısı ve pratiği İçinde böylesine keskin b ir po litik  söy
leme denk düşen somut öneriler ge liştirm ek ve bunları 
lıayata geçirebilmek de mümkün olmadı. Bu durumun 
doğal sonucu, geniş b ir mühendis-m imar top lu luğunun 
oda faaliyetlerinden uzaklaşması, yönetim lerin yalnız
laşması oldu. TMMOB asıl yapması gereken, kendi üye 
kitlesinin ayırt edici öze llik lerin i tesb it ederek, bunları 
ne mesleki toplumsal pratiklerin i dönüştürm eyi amaçla
man bir program geliştirmeye yeterince zaman ve güç 
ayıramadı. 1980'e gelindiğinde toplum sal muhalefetin 
lemen her kesiminde görülen gerileme, durgunluk ve 
asır döngü TMMOB ve bağlı 18 odada da yaşanmaya 
laşladı. Tarihsel olarak böyle b ir dönemde gelen 12 
Eylül müdahalesi, aslında zaten b ir dönemin kendi ko- 
iulları içinde noktalandığı zamana denk düşmüştür.

MURAT GÜMRÛKÇÛOĞLU

çabalarla akademik faaliyetlerin dengeli biçimde birleştirilebilmesi, demeğin kısa sürede 
kitleselleşebilmesini sağlayan en temel faktör olduysa da, bu ancak 1. Olağan Kongre’ye kadar 
sürdü. Devrimci gençliğin ezici bir çoğunluğunun tek bir merkezî demek altmda 
toparlanabilmesinde FKF ve Dev-Genç’den kalan kadrolann yönlendiriciliği önemli bir rol 
oynadı.

1973 sonu ve 1974 başının en yakıcı sorunu Türkiye’nin siyasal gündeminde önemli bir yer 
tutan af meselesiydi. İYÖKD’ün en çarpıcı kampanyalanndan birisi de bu konuda 
gerçekleştirildi. İYÖKD’ün örgütlediği af kampanyası sırasında İstanbul afişler ve pullarla 
donatıldı, af lehine yaygın bir kamuoyu çalışması yapıldı. Demeğin siyasal içerikli bir diğer 
kampanyası “NATO’ya Hayır” sloganıyla başlatıldı. Bu kampanyalarla iç içe sürdürülen “özerk 
üniversite” kampanyası da üniversite ve yüksek okullarda geniş bir öğrenci kesiminin İYÖKD 
faaliyetlerine katılmasını sağladı.

Bu dönemde gençlik örgütlenmesine ilişkin tartışmalann başlıca konusu, her okulda birim 
örgütlenmesinin mi, yoksa birimlerde İYÖKD’ün merkezi örgütlenmesinin mi esas alınması 
gerektiğiydi. Demek yönetimi birim demeklerinin kurulmasına karşı çıkıyor, merkezî derneğin 
güçlendirilmesini savunuyordu. Bu pozisyonuyla tabandaki eğilime ters düşen İYÖKD 
yönetiminin politikası, öğrencilerin inisiyatifiyle ardarda birim demeklerinin kurulmasıyla boşa 
çıkmış oldu. Ancak bütün bu tartışmalar sonraki yıllarda bütünüyle yitirilen bir yumuşaklık 
içinde sürdü. İYÖKD yönetiminin zorlayıcı olmaması ve tabandan gelen eğilim ve gelişmelere 
esnek yaklaşımı birim demeklerinin etki ve faaliyetlerinin giderek artmasını sağladı. Bu dönem 
gençlik hareketinin sonuç olarak 12 Mart rejiminin terörüyle yitirdiği güveni yeniden 
kazanmada önemli bir ilerleme sağladığı söylenebilir.

1. Olağan Kongre ve Bölünme

Kongre hazırlıklannda tabandan yukarıya doğru seçimlerin örgütlenememiş olmasına rağmen
1974 bahannda gerçekleşen 1. Kongre’de devrimci gençlik siyasal bir eksende saflaştı: Bir 
tarafta 12 Mart sonrası yürütülen silahlı eylemleri meşru ve doğru bulanlar yani THKP-C, 
THKO, TİKKO  ve Mihri Belli yanlılan, diğer yanda bu tavra karşı çıkan “Kıvılcımlıcılık” 
dalgasının ideolojik etkisi altındaki TSİP ve henüz kimliklerini açıkça ortaya koymayan TKP 
yanlıları.

Kongre’ye katılan delegelerin bu saflaşmada takmdıklan tavnn bilinmediği, büyük çoğunluğun 
tartışmalar içinde tercihlerini yapmaya yatkın olduğu bir ortamda TSİP yanlısı bir 
konuşmacının Dev-Genç hakkında delegelere hoş gelmeyen ağır eleştiriler yöneltmesi ve militan 
mücadeleyi küçümseyici sözleri, delegelerin çoğunluğunun “radikal” eğilimlerin temsilcilerine 
yaklaşmasına yol açtı. Kongre sonucunda İstanbul’daki üniversite ve yüksek okullarda gerek 
eylem üstünlüğüne gerekse de öğrencilerin çoğunluğunun desteğine sahip olan hste seçimleri 
kazandı. Yeni yönetim bir Mihri Belli sempatizanı, bir THKO sempatizanı ve beş THKP-C 
sempatizanından oluştu. Bu kongreden sonra TSİP taraftarlan Genç Sosyalistler Birliği (GSB), 
TİKKO taraftarlan ise Devrimci Gençlik D em eği’n de  faaliyet göstermek üzere İYÖKD’den 
aynldılar. Ancak öğrenci gençlik içinde hâlâ canlı olan birlik, ve baskıcı bir dönemden yeni 
çıkılmasının doğurduğu dayanışma ve mücadele eğilimi, öğrenci gençliğin yeni demeklere 
doğm akışını engellediyse de, özellikle GSB hatırı sayılır ölçüde bir öğrenci grabunu peşinden 
sürükleyebilmişti.

Kıbns Müdahalesi ve İYÖKD

Kongre’den sonra demeğin yeni yönetiminin karşı karşıya kaldığı ilk çetin sorun Türk 
Ordusu’nun Kıbns’a çıkartma yapması karşısında takınılacak tavır konusunda ortaya çıktı. 1974 
yazında CHP-MSP koalisyon hükümetinin Kıbrıs’a yaptığı çıkartma 12 Mart’ın uygulamalarına 
tepki olarak sola yönelen kidelerden destek bulduğu gibi, solun “tek” temsilcisi olarak 
gözüken Bülent Ecevit’in kendisinden önceki sağcı hükümetlerinkini bile geride bırakan 
milliyetçi söylemi, devrimci akımların önemli bir bölümü tarafından da sempatiyle karşılandı. 
Sol aydınlann büyük çoğunluğu, Türk Ordusu’nun müdahalesinin Yunanistan ve Kıbns’ta 
faşizmin sonunu getirdiğini dile getirdiler.

Radikal devrimci gruplann ortak paydası ise şovenist histeriyle donanmış böylesi geniş bir 
cepheye karşı, çıkartmayı “işgal” olarak tanımlamak, bu işgale karşı çıkmak, toplumun geniş 
bir kesiminin 12 Mart’m yaralannı sarmayı güncel bir hedef olarak önüne koyduğu için 
“umut” olarak gördüğü Bülent Ecevit’i açıkça karşıya almaktı. Ecevit’in desteklenmesini ve 
hükümetin sağlayacağı kolaylıklarla örgütlenmelerini daha da sağlamlaştırmayı hedefleyen TKP 
ve TSİP yanlılan askerî müdahaleye karşı çıkmayı reddettiler. İYÖKD yönetimi içinde bu 
konuda takınılacak tavra ilişkin bir görüş birliğine vanlamadı. Yönetimde bulunan ve Mihri 
Belli sempatizanı üyeler, “Banş Müdahalesi”ni işgal olarak nitelendiren diğer üyeleri “Türk 
düşmanı” olmakla suçluyordu. Ancak demek yönetimi çoğunluk karanyla, müdahaleyi işgal 
olarak tanımlayan ve Türk Ordusu’nun derhal Kıbns’tan çekilmesini talep eden bir bildiri 
yayınlayarak genel şovenist havanın içinde istisnai bir pozisyon takındı. İYÖKD bildirisinde 
çözümün Kıbns’ın bağımsızlığını kazanmasında yattığı ileri sürülürken, örgüdenme ve mücadele 
Geleneğini sürdürdüğünü iddia ettiği Dev-Genç’in  bu konudaki tavnnı da devralmış oluyordu.
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İYÖKD yönetimi kısa bir müddet sonra Kıbrıs’a müdahaleyi protesto amacıyla bir miting 
düzenleme kararı aldı ve mitingin örgütlenmesi hazırlıklarına girişti. Miting öncesi İstanbul 
sokakları “Bağımsız Kıbrıs Mitingine Katıl!” afişleriyle donandı. Miting izni alındıktan hemen 
sonra Tertip Komitesi üyeleri üzerine yoğun bir baskı uygulandı.

lYÖKD’ün Özel Okulların Devletleştirilmesi Kampanyası

Özel okulların devletleştirilmesi sorunu 12 Mart öncesinde de Dev-Genç’in  akademik mücadele 
programının başlıca konularından birini oluşturuyordu. Aynı sorun 12 Mart sonrasına da 
taşındı. Bu konudaki ilk inisiyatif özel okullardaki birim derneklerinden geldi. ÎYÖKD’ün genel 
organizatörlüğünün yanı sıra, esas yükü birim dernekleri taşıdı. Bir aydan fazla süren 
boykotlar İstanbul’daki bütün özel okullan kapsadı. Devletin doğrudan desteğindeki MHP 
yanlısı faşistlerin saldırılarının artması tam da bu döneme rastladı. Okulları ve öğrenci 
yurtlarını işgal ederek devrimci öğrencileri baskı ve terörle yıldırarak ideolojilerinin egemenliği 
akına almak isteyen faşistlerin giderek artan faaliyetleri karşısında, bir yandan süren boykotları 
başarıya ulaştırmak, diğer yandan da boykotları kırma çabasındaki faşist saldırıları engellemek 
amacındaki İYÖKD, birim derneklerini de harekete geçirerek öğrenci kitlesiyle bağlarını 
güçlendirdi ve öğrencilere yönelik propagandası sayesinde çok sayıda yeni militan kazandı. 
Bütün özel okullarda günde bir kaç kez bildiri dağıtıldı ve gezgin koruma ekipleri 
oluşturularak okullarda güvenlik sağlanmaya çalışıldı. Geniş bir kamuoyu çalışması 
yapılmasının ardından, özel okullardan seçilmiş temsilciler Ankara’ya giderek Bakanlığa özel 
yüksek okulların öğrencilerinin taleplerini iletti.

Bu dönemin bir başka önemli olayı 6 Temmuz 1973’deki Üniversiteye Giriş Smavları’nda, 
sınav sorularının çalındığı ve satıldığı ihbarıyla yaşandı. Sorulan çalan Bayraktaroğlu adlı kişi
31 Temmuz 1973’de Tirebolu’da yakalanınca sınavın iptal edilmesi ve yenilenmesi 
kararlaştınidıysa da özellikle taşra kentlerindeki gençler arasında büyük bir hoşnutsuzluk 
doğdu ve İYÖKD bir bildiri yayınlayarak bu olayı protesto etti.

Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Demeği’den, Ankara Yüksek Öğrenim Demeği'ne

12 Mart sonrası Ankara’da kurulan ilk gençlik örgütü Ankara D em okratik Yüksek Öğrenim 
Demeği (ADYÖD) oldu. TSİP yanlısı gençlerin oluşturduğu bu örgüte Ankara’daki değişik 
siyasal eğilimlerdeki gençler katıldılar. Kuruluş sonrasının en önemli faaliyetleri dernek 
merkezinde düzenlenen tartışma toplantılan oldu. 12 Mart döneminde silahlı mücadele 
yürüten örgüt sempatizanlannın ortak muhalefeti sonunda Ankara’daki bütün yüksek okullarda
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Rel<lamcılığın itendi başına bir ticari faaliyet 
i(olu haline gelmesine de yol açan aynı 
toplumsal süreçlerden kaynaidanan politii< mücadele, 
bu ifade biçimlerini süratle devraldı. Film afişleri, bu 
ifade tarzının iid i<ullanımı arasında bir geçiş anı 
olabiliyordu (altta). Bir anda büyük kentlerin duvarlan, 
en basitinden en gelişmişine kadar bu ifade biçiminin 
devrimci kullanılışının zemini oldu. 1970’ler boyunca 
bir yandan kent duvarlarının kendisini ifade etmeye 
çalışan siyasal hareketlerin afişler ve duvar yazılarıyla 
dolmasını engellemek isteyen belediye zabıtalan ve
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devlet güvenlik güçleriyle sürdürdüğü çatışmalarla 
doldu: öte yandan duvarları her türden politik afişler 
kapladı. Ancak devletin ve zabıtanın denetleyemediği 
bu duvar mesajları savaşı, bu iletişim aracının 
denetlenebilmesi için faşist hareketle devrimciler 
arasındaki bir savaş olarak da sürdü. Birçok insan 
afişlerin yapıştırılması ve duvarların yazılanması için 
çalışırken çıkan çatışmalarda öldürüldü. 1990’larda 
kent duvarlarında ancak silik izleri kalmış olan bu 
çatışmaların sürdüğü yıllardaysa, afişli duvarlar kent 
dokusunun çok tanıdık b ir parçasıydı.

forumlar düzenlenerek demek yönetiminin genişletilmesine karar verildi. Bu forumlarda seçilen 
delegelerin oluşturduğu bir üst forumda da demek yönetimine girecek yeni üyeler saptandı. 
Yeni oluşturulan yönetim, değişik sosyalist eğilimlere mensup öğrencileri kapsıyordu.

Kasım 1974’de Kissinger’in Türkiye’yi “ziyareti”ni protesto etmek amacıyla dernek yönetimi 
Ankara’daki yüksek okullarda bir günlük boykot kararı almasına rağmen TSİP yanlıları 
boykotun öncülüğünü üzerlerine almak amacıyla boykotun yapılacağı gün erken saatlerde 
okullann önünde toplanarak boykot ilan ettiler. Bu eylem, farklı eğilimlerin birlikte davranma 
geleneğinin sonu anlamına geldi ve demek içinde, öğrenci hareketinin gelecekteki çok 
başlılığının nüvelerini ortaya çıkaracak siyasal tartışmalar ve çekişmeler egemen oldu.

Faşistlerin yüksek okulları denetim altına alma girişimlerinin yoğunlaşması bile taraşmalann 
hızını kesemedi. Örgütlü saldınlann ilki 8  Kasım’da Hacettepe Üniversitesi ve ODTÛ’nün 
basılması oldu. Hacettepe üniversitesi’ni basan faşistler Ayhan Yalın adlı öğrenciyi tabancayla 
yaralarlarken, aynı gün ODTÜ otobüslerinin hareket etmesini engellediler. Okula gitmek 
isteyenler saldırganlarca dövüldü. Şehir merkezinde bu olaylar olurken, ODTÜ kampüsü 
dışardan gelen faşistlerce basıldı. Önce telefon santralini ele geçirerek memurlan silah zomyla 
rehin alan saldırganlar, yurtlardan gelen öğrencilerin üzerine ateş açtılar. Açılan ateş sonucu 
aralarında ADYÖD Yönetim Kurulu üyesi Uğurhan Gazi Berkok’un da bulunduğu üç öğrenci 
ağır biçimde yaralandı. Öğrencilerin saldırganlara taş ve sopalarla karşı koyması üzerine 
saldırganlar kaçtılar. Öğrenciler Ankara Ülkü Occığı başkanı Ergin Bayramcı’yı silahıyla birlikte 
yakalayıp jandarmaya teslim ettiler. Ülkü Ocakları D em eği Genel Başkanı Muharrem Şemsek 
ise kaçarken kimliğini düşürdüğünden tutuklandıysa da faşist bir asistanın kendisini iş bulmak 
vaadiyle davet ettiği yönünde tanıklık etmesi sonucu serbest bırakıldı.

ADYÖD’ün ömrü uzun sürmedi. DTCF’de faşistlerin öğrencileri okuldan atmak için giriştikleri 
bir saldın polis tarafından da sürdürülünce devrimci öğrenciler demek merkezine sığınmak 
zoranda kaldılar. Çatışmayı bahane eden polisin demeği basarak, demekte Bulunan 163 
öğrenciyi gözaltına almasından sonra demek, Kıbns Müdahalesi nadeniyle ilan edilen 
sıkıyönetim tarafından Aralık 1974’de kapatıldı.

ADYÖD’ün kapatılmasından sonra yeni bir merkezî örgüt kurma çabalanna girişildi. Bütün 
okullarda anti-emperyalist ve anti-faşist öğrencilerin katıldığı forumlar düzenlendi. Gençliğin 
örgütlenmesi ve sorunlan üzerine geniş tartışmalann yapıldığı bu forumlarda yeni demeğin 
kuruculannı ve kumluş ilkelerini saptamak için toplanacak üst foruma katılmalan için her 
fakülteden 3’er temsilcinin seçilmesine karar verildi. Üst fomm, günlerce süren tartışmalar 
sonunda kurulacak demeğin mücadele programını ve kurucular heyetini belirlendi, AYÖD’ün 
kumluşunu izleyen günlerde bütün okullarda südürülen tamşma ve seminerler eskilerinin
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yfanısıra Türkiye sosyalist hareketinin içinde boygösteren düşünce farklıhklannm sınırlannm 
belirlendiği birer platform oldu.

Taşrada Gençlik Örgütlenmeleri ve Federasyonlaşma Çabaları

zmir, Bursa, Adana ve Sakarya’da yüksek öğrenim gençliğinin kurmuş olduğu Yüksek Öğrenim  
Kültür D em ek’leri Ekim 1974’de özellikle İYÖKD’ün inisiyatifiyle İstanbul’da biraraya geldiler, 
roplantıda gençlik hareketinin merkezî bir örgütlülüğe kavuşturulması gereği üzerinde 
anlaşmaya vanidı. Dernek temsilcileri kurulması düşünülen merkezî derneğin oluşum sürecinin 
demeğin geleceği açısından hayatî bir önem taşıdığı, dolayısıyla yakın bir zamanda Ankara’da 
;ok daha geniş bir katılımla ve gündemi sadece federasyonun ilkelerini saptamak ve 
örgütlenme biçimi olacak yeni bir toplantıda buluşmakta anlaştılar. 26-27 Ekim’deki toplantı
16 yerel derneğin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı süresince Devrimci Gençlik Birliği (DGB) 
Laraftariarı gençlik örgüdenmesinde o güne kadar “adandığını" ileri sürdükleri “sosyal 
emper>’alizm”e" karşı olmak ilkesinin benimsenmesini sağlamaya çalıştılar ve toplantının 
sonunda ortak bir bildirinin kaleme alınmasında direttiler. Anlaşmazlığın sürmesi üzerine 
federasyonlaşma çabalarını yürütmek üzere DGB, ADYÖD ve Gaziantep Devrimci Kültür 
Demeği’nden oluşan bir koordinasyon komitesi oluşturulmasına karar verildi. Tartışmalann bir' 
çıkmaza doğru yönelmesiyle DGB koordinasyon toplantılarını terkederek ayn bir federasyon 
kurmaya yöneldi. İzmir ve Adana öğrenci demekleri ise DGB özeleştiri vermediği sürece 
toplantılara katılmayacaklarını açıkladılar. DGB ve onunla paralel davranan İskenderun Kültür 
Demeği özeleştiri yapmayı reddettiklerinden platformdan ihraç edildiler. Arta kalan demekler 
İleri dergisinin oluşturulacak federasyonun çatısını kurma ve merkezî yayını olmasını kabul 
ettiler. Ancak gerek İYÖKD gerekse de ADYÖD’ün kapatılmasını izleyen günlerde solda 
derinleşen düşünce farkhiıklan değil federasyon, aynı şehirde ortak bir gençlik derneğinin bile 
kurulması önünde en büyük engeli oluşturdu.

Faşist Saldırıların Yoğunlaşması ve Ölümler

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları, özellikle başlangıçta üniversite öğrencilerine yönelik saldınlar 
örgüüeyen paramiliter bir örgüt olarak 12 Mart’ı izleyen yıllarda da bu eylemlerine devam 
etti. İstanbul’da ilk faşist saldırı 8 Mart 1974’de 30 kadar faşistin Atatürk Öğrenci Yurdu’na 
düzenlediği baskın oldu. Bu baskın sonraki yıllann saldınlarının bütün özelliklerini ve 
faşistlerin saldın yöntemlerinin ana hatlarını taşıyordu: Saldın polislerin açık desteği ve 
himayesinde gerçekleştirildi ve faşistler devrimci öğrencilerin hiç de beklemediği anı 
yakalamak ve onlan paniğe sevketmekte oldukça başanlı oldular. 1974 boyunca sûregiden 
saldınlar, her an çatışma çıkacağı etkisini özellikle yaratan bir atmosfer içinde öğrenciler 
üzerinde bir tedirginlik doğurmasına karşın giderek yayılan birleşme ve örgütlenme eğilimi, 
şaldınlan örgüdeyen faşistlerin beklemediği bir gelişmeydi. Ancak askerî bir çatışma için 
herhangi bir hazırlığı olmayan devrimci gençler için bu saldırılar, büyük kayıplarla doluydu.

19 Aralık 1974’de Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi önünde sağcılarca bıçaklanan 
İYÖKD yönetim kurulu üyesi Şahin Aydın 12 Mart sonrası devrimci gençliğin verdiği ilk 
jlüydü. İYÖKD yöneticileri siyasal yönelimlerinin kendilerinden yana olduğunu düşündükleri 
endikalann bir günlük uyarı grevi yapmalan için uğraştılarsa da girişimleri cevapsız kaldı, 

öğrenciler Şahin Aydm’ın cenazesinin büyük bir kitle gösterisiyle kaldırılmasını kararlaştırdılar, 
stanbul Üniversitesi Devlet Mimarlık ve Mühendishk Akademisi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
(adıköy Mühendislik ve Kadıköy Eğitim Enstitüsü’nden aynı anda yürüyüşe geçerek yürüyüş
soyunca Şahin Aydın’ın öldürülmesini protesto eden sloganlar attılar. İstanbul yakasındaki 
değişik okullarda okuyan öğrencilerin birleşmesini engellemek amacıyla 15-16 Haziran 
31aylan’ndan sonra ilk kez Galata Köprüsü açıldı, Kadıköy’den Karaköy’e vapur seferleri iptal 
dildi ve Boğaz Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprünün bir tarafında kalan öğrenciler Vilayet 
dnünde gösteri yaptıktan sonra dağıldılar. Polisle yapılan uzun pazarlıklar sonucunda ertesi 
;ûn Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen bir törenle Şahin Aydın’m cenazesi memleketine 
önderildi. 23 Ocak 1975’de Vatan Mühendislik Yüksek Okulu faşistler tarafindan basıldı, 
laskın sırasında Kerim Yaman adlı devrimci öğrenci öldürüldü. Olay gecesi Kerim Yaman’m 
enazesini Çapa Tıp Fakültesi’nden kaçıran İYÖKD üyeleri, sabaha karşı İstanbul Üniversitesi 
fıerkez binasını işgal ettiler. Ertesi gün öğleye doğru 15 bine yakın öğrenci merkez binada 
oplanmış bulunuyordu. Devrimci marşlar söyleyerek cenazeyi beklemeye başladılar. Polisi 
datarak Süleymaniye kapısından cenazeyi içeri sokmayı başaran İYÖKD üyeleri elli bine 
aklaşan bir öğrenci topluluğuyla karşılaştılar. Üniversite’den çıkan kortej Sirkeci’ye kadar 
"ürûyerek cenazeyi uğurladı. Kerim Yaman’m doğum yeri olan Akhisar’da da beş bin kişinin 
atıldığı bir tören düzenlendi.

aşistler 24 Nisan 1975’de İstanbul Site Yurdu’nu basarak müstahdem Abdi Gönen’i, 25
lisan’da Ankara DMMA’dan çıkan öğrenciler üzerine ateş açarak yoldan geçmekte olan bir 
adının kucağındaki 2 yaşındaki kızı Burcu Öztürk’ü, 27 Nisan’da Kars’ta Mehmet Toprak’ı 
ıçaklayarak, 13 Mayıs’ta Sivas’ta TÖB-DER üyesi Hüseyin Esen’i, 12 Haziran’da Şavşat’ta 
ğretmen Haşan Şimşek’i, 11 Temmuz’da Bursa’da Ahmet Vatan Kırbulak’ı, 15 Ağustos’da 
ırşehir’de Ahmet Deveci’yi, 5 Eylül’de İzmit’te öğretmen Ali Genç’i, 24 Eylül’de Kınkkale’de
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ülkem izin biraz düşünen her ferdinin, özeliiide de 
aydın, demolcrat ve devrim ci l(esim lerinin en hayıfian- 
dıkian noktalardan b iri, kurumsallaşmış ve/veya sonraki 
nesillere ışık tutan yapılanmaların eksikliğ idir. Hemen 
her alanda duyulan bu eksiklik özellikle toplumsal ör
gütlenme konusunda iyice ortaya çıkar. Ülke tarihine 
dönüp baktığımızda siyasetin en som ut örgütlenmesi 
nite liğ indeki İttiha t ve Terakki, CHP, DP gib i partiler 
dışında yukardaki nitelemeye uygun örgütlenmelerden 
söz etmek oldukça zordur. (Bu gruba biraz zorlama 
biraz da 1968 ve 1976'ların genel ortamının etkileriyle 
Dev-Genç'\ eklemek de mümkündür.)

Bu eksiklik, b ir açıdan ülkemizde bu tü r örgütlenmele
rin uzun süre yaşamasına izin verilmemesi, tek parti 
dönemi ve takip eden on yıl periyodlu darbelerin her 
türlü  toplum sal örgütlenm eyi ezmesiyle izah edilebilir; 
daha doğrusu izah edilmeye çalışıiabilinir. Ne var ki 
her olum suzluğun izahını kendi dışında aramak yapılan 
yanlışların bulunmasını bile engellediği gibi, doğru bir 
değerlendirm enin yapılmaması olum lu özelliklerin de 
zaman içinde unutulmasına veya içleri boş sloganlara 
dönüşmesine neden olmaktadır.

Başta öğrenci gençlik kesim leri olmak üzere birçok 
dergi ve yayın organının kim i zaman nostaljik b ir övgü 
k im i zaman da eleştirel b ir tarzda 1988'lerden beri ele 
aldığı Öğrenci Tem siicileri Konseyi (ÖTK) ise unutulmak 
tatsızlığından kurtulacak g ib i gözüküyor, ancak çoğu- 
kez ya kronolo jik b ir özet ya da somut olayların “ hikaye”  
edilm esi tarzında ortaya çıkan bu yaklaşım ikinci teh li
keyi, yani iç in in boşaltılması ve farklı b ir anlamda unu
tulması ih tim alin i kuvvetle olası kılıyor. Bu nedenle 
ODTÜ-ÖTK'yı geniş b ir kitlen in m iti haline getiren ken
dine özgü yanlarını içsel b ir bakışla İrdelemek daha 
da önem kazanıyor. Bunu yaparken samimi şekilde do
laşan çiftle re  müdahaleden, gruplar arası çatışmalara 
kadar b irçok olum suzluk çeşitli çevreler tarafından kıya
sıya, hatta kim i zaman haksız biçimde eleştirildiğinden, 
olum lu özelliklerini belirleyen faktörlerin irdelenmesi hem 
doğru anlaşılması hem de geleceğe dönük dersler çıka
rılması açısından doğru tercih olacak gözüküyor.

ÖTK pratiğ in i yaşamış, yönlendirm iş veya yakından 
izlem iş he m in  her kesimden insanın üzerinde hemfikir 
o lduğu belli öze llik ler vardır, ama bunların arasında ikisi 
öne çıkar: K itlesellik  ve dem okratiklik. Bunlara bağlı 
olarak ortaya çıkan üçüncü özellik de e tk ileyiciliğ id ir. 
Bugün geçmişe bakarken çoğu İnsan bu üç faktörü 
görüp içgeçirm ekte veya gıpta etmekte ama bunların 
nasıl ortaya çıktığını pek de algılayamamaktadır. Bu 
eksik liğ i g iderm enin ön koşulu ise Ö tK ’yı ortaya çıka
ran süreci İyi anlamaktı.

O dönem leri yaşayanlar ÖTK’mn 1. Boykot olarak 
b ilinen 1975 boykotu sonrasında kurulduğunu hemen 
hatırlayacaklardır. Ü lkenin 12 Mart dönemi koşulların
dan yeni yeni çıktığı sıralarda bütün üniversitelerde ol
duğu gib i ODTÜ'de de örgütlenm e çalışmaları başlamış 
ve bunun sonucunda ODTÛ-DER kurulmuştu. ÖT/C’nın 
tem elleri bu sırada atılm ış, b ir anlamda prototip i oluştu
ru lm uştu. Bu dönem in en belirleyic i özelliğ i demokratlk- 
liğ i ve karar atma süreçlerin in karşılıklı iknaya dayanıyor 
olmasıdır. Demokrasiyi savunan herkese açık bu yapı, 
yukarıdaki özellik leri nedeniyle kısa sürede bütün öğ
renci kesim i tarafından kucaklanır hale gelm işti. “ Örgüt 
k itle leri kucaklamıştı”  b içim inde açıklanamayacak bi
çimde, dönem in baskılarından ve bunlann günlük ya
şamlarına -sınav, akademisyenlerle iletiş im sizlik, gece- 
yarısı operasyonları şeklinde- yansımasından bıkan öğ
renciler, konuşabilecek platform u bulunca bunu sahip
lenm işlerdi.
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Bu platformun önemli il<inci özelliğ i de gündelik lıaya- 
tın içinde doğması ve onunla yoğrulmasıydı. Gerçi ge
nel siyasi tartışmalar yapılıyordu ama en önemli tartış
malar. A veya B grubunun sınavlara veya kafeterya fiyat- 
ianna ilişkin önerileri etrafında oluşuyordu. 5 Kasım 
saldırısı ile gündeme gelen can güvenliğ i sorunu da 
bu bağlamda yeraiarak ele alınıyordu.

İşte bu koşullar altında ODTÜ-DER yönetim  kurulunun 
pek de istememesine hatta açıktan tavır almasına karşı
lık 10 bin civarında öğrencin in oyuyla boykot başlamış
tı. Yazın gelmesi okulda sadece m ilitan unsurların kal
ması sonucunu doğurm uş bu da rektör Tarık Somer’e 
akimca önemli b ir koz verm işti. “ ODTÜ-DER bir avuç 
anarşistin yeridir, öğrencileri tem sil edemez”  diyerek 
ekliyordu; “ Öğrencileri ancak demokratik b ir tem silc ilik  
kurumu temsil edebilir.”  Böylece tarih in  garip b ir cilvesi 
olarak ÖTK'nm  isim babalığını yapmış o luyor ve boykot 
sonuçlanırken öğrencilerin tem silc ilik  ta lebin i kabul et
mek zorunda kalıyordu. Bu süreç ÖTK’öen çok daha 
önemli bir kazanımı da ortaya çıkarmıştı. Öğrenci kitlesi 
kolay kolay unutamıyacağı b ir ders almış, soyut siyasi 
tartışmalar uğruna b irb irin i dışlamadan gündelik pratik
te birlikte iş yapmanın önemini ve bunun önkoşulu olan 
demokrasinin vazgeçilmezliğini kavramıştı; tabii demok
ratik biçimde alınan kararlara m uhalif b ile olsanız uyma
nın önemini de. İşte bu ders sayesindedir ki ÖTK’nm
o imrenerek bakılan yapısı oluşm uştur.

ü
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ODTÜ öğrencileri
Nisan 1975'de ODTÜ öğrencilerinin başlattığı boykot, 
ODTÜ-DER yöneticilerinin bile şaşkınlıkla karşıladığı 
bir oranda destek buldu. Dernek binasında hemen 
her gün yapılan "durum değerlendirme" toplantılarına 
katılım o kadar fazlaydı ki, öğrenciler bina 
merdivenlerinde veya bina dışında, hoparlörle yapılan 
yayın sayesinde konuşmalan dinliyorlardı. Üstte iki 
örneği görülen, boykot süresince öğrencilerin 
hazırladığı afişler Ankara duvarlarını kapladı.

Boykot ve ODTÜ-DER döneminde tem elleri yukarıdaki 
tarzda atılan ÖTK, kendi pratiğ i içersinde bu anlayışı 
daha da geliştirm iş ve örgütsel b içim leri konusunda 
yeni modeller oluşturm uştur. ÖTK tüzüğü sadece met
niyle değil, bu metnin hazırlanış b iç im iyle de bunun 
somut bir ifadesidir. Sınıf, bölüm, yurt, fakülte, tem silc i
ler konseyi gibi her kademede tartışılan ve kabul edilen

bu metin lafta kalmamış, ve ÖTK  iş leyişi buna uygun 
yürütü lm üştü. Örneğin toplanan aidatlar sadece yöne
tim deki grup tarafından kullanılmamış hangi gruptan 
olursa olsun tüm  tem silc ile r kendi birim lerine ait üye 
aidatlarında tasarru f haklarını kullanmışlardır. Günlük 
pratiğ in anında karar almayı gerektiren konuları dışında, 
uzun veya kısa dönem li her tü rlü  program veya anlayış 
kelimenin tam anlamıyla en geniş demokrasi İçersinde 
o luşturu lm uştur. “ O luştu ru lm uştur”  b ilinç li kullanılan 
b ir sözcüktür, zira sadece önerilere kabul ve red oyu 
vermek değil, ortaya çıkarılmalarında aktif katılım sözko- 
nusudur. Örneğin akademik konularda alternatiflerin ha
zırlanması her bölümde isteyen her öğrencin in katkısına 
açık biçimde kom ite ler aracılığıyla gerçekleştirilm iş ve 
kabul ed ilm iştir. Yine ODTÜ'deki en önem li öğrenci e t
kin lik lerinden b iri olan Sanat K ü ltü r Topluluğu çalışma
ları da aynı anlayışla şekillenm iş ve Haşan Tan’ ı h icvet 
mek için başlayan amatörce b ir çalışma, ülkenin en 
büyük uluslararası organizasyonlarından birine dönüş
m üştür. Bu sayededir ki her yerde görülen yönetici 
kastla yönetilen tatsızlıkları ODTÜ'de en alt düzeyde 
olm uştur.

ÖTK ta rih i açısından en önemli konulardan b iris i de 
2 .Boykot veya Haşan Tan D irenişid ir. Okulu ele geçir
meyi amaçlayan faşist güçlerin yukarıdan aşağıya baş
lattıkları g iriş im , tüm  öğrencilerin eksiksiz ve ak tif katılı
mıyla boşa çıkarılm ıştı. Mücadelenin tırmandığı dönem
lerin genel kuralı olarak güçlü ve zayıf noktaların kendi
ni açığa vurduğu 2. boykotun incelenmesi özel b ir önem 
taşımaktadır.

Boykot genel olarak pasif b ir eylem biçim i olarak 
kabul ed ilir. Oysa 2 .Boykot bu anlamda tam da zıddı 
b ir çizgi iz lem iştir. Öğrenciler, derse girmemek g ib i sa
dece “ yapmamaya”  dayalı b ir çizgi izlemek yerine, ün i
versite e tk in lik le rin i fırsat bu labild ik leri her yer ve ko
şulda a lte rnatif b ir anlayışla sürdürm üşlerd i. D iğer b ir
çok birim de olanın tersine, dar b ir kadronun fiilen  ger
çekleştird iğ i e tk in lik le r yerine hemen herkesin katıldığı 
modeller ge liş tirilm iş  ve mücadelenin temel stra tejis i, 
meşruluk ve k itlese llik  üzerine kurulm uştur. Karikatür 
yarışmasından fu tbo l turnuvasına, yerel gazete çıkar
maktan sokak sokak b ild iri dağıtmaya herşey buna uy
gun yapılm ıştır.

Okul açıldıktan sonra en güçlü dönemini yaşarken 
bile bu çizgi tak ip  ed ilm iş “ Mavi G öm leklilere”  karşı 
“ Teşhir ve Te crit”  ana stra te jis i uygulanarak okulu terk 
etm eleri sağlanmıştı. (Üstelik okulun tüm  kesim lerinin 
onları tükü rük le  boğmaya hazır o lduğu b ir ortamda.) 
Bu s tra te jin in başarısı, ÖTK  örğütlenm esin in üç öze lliğ i
nin dem okratiklik, k itlese llik  ve a lte rnatif o labilmenin 
gücünü açıkça ortaya koymaktadır.

Tam da bu noktada be lirtilm esi gereken d iğer b ir hu
sus da mücadele stra tejis i ve b içim leri İle k itle lerin  psi
ko lo jik  ve siyasal konumu arasındaki ilişk id ir. O dönem 
de ülkenin b irçok yerinde geniş b ir öncü-kitle anlayışıyla 
kitle lere patron luk etmeyi deneyen “ devrim ci”  yakla
şımları ODTÜ’de görm ek pek mümkün değild ir (genel 
gelişim  çizgisi açısından). Tersine, karşılıklı b ir öğren
me ve etkilenm e süreci yaşanmıştır. Sosyalistler keli
menin dar ve geniş anlamıyla düzene alte rnatif o lunabi
leceğini gösterirken, kitle bunun biçim lerini o luşturmuş
tur. Burada akla hemen b ir soru ge liyor. Bütün bu sü
reçte devrim cilerin , özellik le ÖTK yönetim lerin in ro lü ne 
oldu? Buna cevap vermeden önce ÖTK  örgütlem esinin 
tem el b ir özelliğ ine daha değinmek gerekiyor.

Ülkemizde bugün de uygulamaları görülen b ir anlayı
şa göre, dem okratik k itle  örgütlenm eleri siyasal ö rgütle
re b ir parça, onların b ir a lt b irim i g ib i değeriendirillrle r. 
Bunun pratik b ir sonucu olarak da dem okratik ö rgütlen
me ile siyasi örgütlenm e içlçe geçer, hangisinin nerede 
başlayıp b ittiğ i belli olmaz. Oysa ÖTK’aa, dönemin öz
gü l koşullarının verdiğ i iz in ölçüsünde, dem okratik ya
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pılanma bağımsız olarak ortadadır. Yönetimde yer alan 
Devrim ci Gençlik ve Devrim ci Yol tarafları olsalar bile 
ÖTK  örgütlenm esi ile, bu unsurların genel siyasi örgüt
lenmesi en azından çok uzun b ir süre içlçe geçmemiştir. 
(Aynı olgu m uhalefetteki gruplar iç in de geçerildir.)

Bu olgu ÖTK yönetic ilerin in siyasal yön lendiric iliğ in i 
azaltıcı değil ters ine arttırıcı b ir rol oynamıştır. Bilgi 
akışı, düşünce üretim i konuları tek yönlü grupsal ilişk i
le r içersinde değil geniş boyutlu çalıştığı için daha doğ
ru çözüm ler bulunarak daha geniş kesimlere etki edile
b ilm iştir. Devrim ciler ülkede yaşanan gerçekleri d ille ri
nin döndüğünce anlatarak bireyleri günlük hayatları içer
sinde mücadeleye katmayı sağlamışlardı. Grupçu siyasi 
yaklaşım larla görüşlerin i “ tepeden inm e”  kabul e ttir
mek yöntem ine iltifa t etm em işlerdi. Zaten aksini dene
dik leri anda kitle  hemen cevabı yapıştırmıştı: “ Size oy 
yok .”  {Devrimci Gençlik yanlıları tek b ir yerde, Türk 
Halk B ilim le ri Toplu lu luğu’nâa (THBT) h iç seçim alama
mışlardı. Bunu da THBT özelinde b ir şeyler söylemek 
yerine “ öncü”  anlayışla yaptıkları el koyma operasyo
nuna borçluydular.)

Yukarıdaki sorunun cevabı böylece ortaya çıkıyor; 
D evrim ciler, ODTÜ öğrencilerin in mücadelesini ülke ko
şullarından kopmadan alte rnatif sosyalist b ir anlayışla 
örgütlem işlerdir. Zaten bunu yapamasalardı ODTÜ-ÖTK, 
günün dar pratiğ i içersinde boğularak aynı dönemde 
var o lan benzer b ir yapılanma, Boğazlçl-ÖTK  gib i bugün 
adı sanı anılmayan b ir hale gelirdi.

Ancak bu o lgunun sadece yönetim lerin süb jektif ni
yetlerine bağlı o lduğu söylenemez. (Özellikle de aynı 
siyasi görüşleri paylaştığını söyleyen insanların başka 
yerlerdeki farklı, hatta taban tabana zıt uygulamaları 
gözönüne alındığında.) Anlatılmaya çalışılan bütün bu 
süreç her türiü  siyasi grubu etkilem iş ve yönlendirm iş
tir. Öylesine ki ODTÜ'de var olan siyasi grupların kendi 
iş leyişleri bile başka birim lerdekilerden daha demokra
t ik  olm uştur. (Örneğin ÖTK yönetim in oluşturulm ası sı
rasında görüş alınmaması Devrim ci Gençlik yanlıları ara
sında uzun süreli b ir çalkantıya neden olmuştu.)

Böylesine olum lu yanları bünyesinde barındıran ÖTK 
örgütlenm esin in sadece b içim sel yanlarıyla ele alınması 
yapılabilecek en büyük yanlışlıktır. Bugün B ilkent Üni
versitesi g ib i b irçok kurumda bu anlamdaki uyarlamaları 
zaten m evcuttur. Önemli olan, onun eylem inin muhte
vasını belirleyen, bu yazıda kısaca değinilen, özüne iliş
k in yanlarını iy ice anlamak ve bunları günün koşullanna 
uygun olarak geliştirm ektir. Geliştirmek kavramının için
de eksik lik ler ve hatalardan arındırmak bulunduğuna 
göre ÖTK’nm bu türden yanlarının neler olduğu hemen 
akla gelecektir. Aslında mutlaka bu anlamda söylenecek 
çok şey vardır. Ne var ki bunların çoğunun ülkemizin 
74-80 dönemine ilişk in  hastalıklarının yansıması nit&li- 
ğinde olduğu da ortadadır. Yine unutulmamalıdır ki ÖTK 
örgütlenm esin i yaratan ODTÜ öğrencileri 4 yıl gibi zaten 
kısa b ir dönemde bile, modellerin i özgürce geliştirme, 
ÖTK’yı m ücadelelerini sürdüren bir araç olmaktan çıka
rıp kendi aralarındaki demokrasinin örgütsel çatısı ola
rak ge liştirm e şansını hemen hiç bulamamışlardır. (78 
ilkbahar ve güz dönem lerini saymazsak.) Buna rağmen 
ge ld ik leri küçümsenmeyecek nokta da ülkem iz gençliği
nin, sosya listle rin in demokrasiyi kullanma ve geliştirme 
noktasında ne kadar yetenekli ve kararii olduğunun açık 
b ir göstergesidir.

Bütün bunların ortaya koyduğu tab lo açıktır. ODTÜ- 
ÖTK bu ülkenin yaşadığı en dem okratik en kitlesel ve 
güçlü örgütlenm elerden b irid ir ve bu özellik leriyle yeni 
top lum sal örgütlenm elere ışık tutm aktadır. Gönül ister 
ki geniş b ir değerlendirm esi yapılarak eksik ve olumsuz 
yanları aşılsın ve ü lkem iz demokrasisi, benzeri örnekleri 
daha çok sayıda ve kesintilere uğramadan yaşasın.

AHMET ASENA
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CHP’li Yusuf Vehbi Yılmaz’ı, 25 Eylûl’de Muğla’da yine CHP’li İbrahim Kocakann’ı, 1 Arahk’ta 
İstanbul’da Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü’yû, 5 Aralık’ta Malatya’da Kazım Göktaş’, 11 
Arahk’ta Elazığ’da Selahattin Bereket’i ve 1975’in son günlerinde Ankara’da Kenan Dayıoğlu’nu 
öldürdüler.

De\Tİmci öğrenciler arasında bu cinayetler sonrasında faşistlere karşı aktif bir savunma 
örgüdenmesi ve silahlı saldınlara gene silahla karşı konulması eğilimi gelişmeye başladı. TKP 
ve TSİP yanlılan provokasyona gelmemek için bu politikanın benimsenmemesini gerekteğini 
ileri sürüyorlardı. Bu tartışma sonuçlanamadan sürüp giderken, öğrenci hareketi farkına 
varmadan ve uzun süreli bir mücadele perspektifinin gereği üzerinde fazlaca bir fikri 
olmaksızın demokratik ve özerk bir üniversite için mücadele hedefinden uzaklaşarak, faşist 
saldınlar karşısında bir direniş örgütleme ve faşistlerin işgali altına giren okullardaki işgalleri 
kırma çabasına girişti.

1970’lerin, özellil<le ill< yarısı gençler için, gidereif 
sertleşen bir mücadelenin yanısıra, büroi(ratii< yapıların 
onlar için öngördüğü belirlenmiş kalıpların ötesinde, 
yeni ifade biçimlerini araştırma imkânı anlamına 
geliyordu. Devrimci hareketlere katılan sayısız genç, 
dünyanın baştan aşağı yeniden inşa edilmesinin bir 
an meselesi olduğu inancının verdiği coşkuyla, formel 
bir eğitim görmemiş de olsalar, devrim mücadelesini 
çeşitli sanat alanlarına, bu arada ajitatif değerinin 
daha yüksek olduğuna inanılan şiir, grafik sanatlar ve 
tiyatro gibi alanlara taşıyorlardı. Bu çabanın 
sonucunda ortaya çıkan ürünler, belli bir acemilikle 
malûl olsalar da, rejimin zaten cılız bir geçmişe sahip 
olan akademik kurumlannın beslemek bir yana çoğu 
zaman körelttiği b ir dirimin de taşıyıcısı oluyorlardı. 
Ürünieri 1980 sonrasında kurulacak olan sanat 
piyasasında değer kazanacak olan sanatçıların hatın 
sayılır b ir kısmı, 1970’ierde devrimci hareketler içinde 
yetişti. Ancak, devrimci hareketlerin genç sanatçılar 
üzerindeki etkisinin yalnızca olumlu olduğu da 
söylenemez; sanatın toplumsal mücadele ile ilişkisinin 
ne olması gerektiği hakkında b ir ortodoksinin egemen 
olması, sözkonusu sanatçıların araştırıcılıkiannı, ifade 
imkânlarını önemli ölçüde kısıtlayabiliyordu da. 
Yukarıda, dönemin popüler (devrimci) tiyatro 
oyunlarından bazılarının afişleri. Altta , Selçuk 
Demirel’in 1975’de açılan 3. sergisi "Yürek Bilek 
Beyin” in afişi. Bu sergiye ilişkin görüşlerini Selçuk 
Demirei şöyle açıklamıştı: "Karikatür kitle 
haberleşmenin önemli b ir aracı olmuştur Halka 
varmış, tabam etkilemiş b ir sanat türü olarak ciddi 
sorumluluklan yüklenmiştir. Sanatı, hayatın maddi 
koşullan, üretim ilişkileri belirlediğine göre, sanattaki 
çelişkilerin kaynağı da hayattaki çelişkiler olacaktır.
(...) Günümüzün sanatçısı, kendini halkından ve 
halkının mücadelesinden soyutlamadan, mesajını 
yığınlara, öz ve biçim dengesini kurarak sağlıklı bir 
biçimde iletmek zorundadır."

İYÖKD’ün Kapatılması ve İYÖD’ün Kuruluşu

Şubat 1975’de İYÖKD’ün Aksaray’daki binası ve o güne kadar toplam 6 sayı çıkabilmiş İleri 
dergisinin bürosu polis tarafından basıldı. İki İYÖKD yönetim kurulu üyesi ve derginin 
yaziişleri müdürü gözaltına alındı. Yönetim kurulunun öteki üç üyesinin de gözaltına 
alınmasından sonra İYÖKD hakkında, bir gizli örgüte dönüştüğü iddiasıyla dava açıldı. 
Mahkeme boyunca İYÖKD üyeleri duruşmalara gelerek gösteriler yaptılar.

İYÖKD’ün kapatılmasından sonra İstanbul yüksek öğrenim gençliği yeniden bir merkezi örgüt 
altında toplanma çabalanna girişti. Aşağıdan yukanya bir örgütlenme süreci sonunda, seçilen 
temsilcilerin aralannda seçtiği bir yönetim kurulunun başvurusuyla İstanbul Yüksek Öğrenim  
Demeği (İYÖD) kuruldu. İYÖD’ün oluşum süreci farklı eğilimler arasında günlerce sûren bir 
tarnşmaya tanık oldu. Tartışmalar sonunda “nisbi temsil” esasına göre yapılan seçimlerle 
saptanan delegeler kurucuları seçtiler.

İYÖD’ün kurulduğu dönem sol hareketin uzun bir aynşma döneminden sonra saflaşmaya 
doğru yöneldiği bir evreye tekabül ediyordu. Farklı siyasal eğilimler o güne kadar aynı çatı 
altında yer aldıklan merkezî bir örgütlenme yerine, “kendi” gençlik örgütlerini kurmaya 
başladılar. Yeni kurulanlann yanısıra İYÖD de tek bir siyasal eğilimin gençlik örgütüne 
dönüştü. Faşist saldınlann da yoğunlaşmasıyla, gençlik hareketinde militanlaşma özelliği 
derinleşirken kide katılımında belli belirsiz bir düşüş görülmeye başladı. THKP-C 
sempatizanlarının yönetimde bulunduğu İYÖD, “cephe” hareketi içinde meydana gelen 
bölünmeye paralel olarak, sadece Devrimci Gençlik dergisi etrafında kümelenmiş bir çevrenin 
örgütüne dönüştü. Bu gelişmeyi hızlandıran bir diğer etmen yeni demeğin kumluş çalışmalan 
sırasında süren yönetimin oluşumuna ilişkin tamşmalann tıkanma noktasına gelmesiydi. 
Kendilerini Dev-Genç gmbu olarak tanımlayan bir çevre, yeni kumlacak demeğin yönetiminin, 
faaliyet programını tam olarak gerçekleştirebileceği ve pratik faaliyetlerin uygulanmasında 
avantaj sağlayacağı gerekçesiyle homojen olması gerektiğini savunurken, öteki bütün siyasal 
eğilimler yönetimin “nisbi temsil” esasına göre oluştumimasını savunuyorlardı. Birimlerde 
seçimler yapılmadan önce, delegeleri seçecek öğrenciler önce seçim sistemi üzerinde bir 
tartışma yürüttüler. Dev-Genç grubunun önerisinin genel olarak kabul görmesiyle liste usulü 
yapılan seçimlerle teşekkül etmiş delegeler merkezî demeğin yönetimini de homojen biçimde
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ODTÜ, birincisi Nisan 1975'de başiayaraif yaldaşık 6 
ay, İkincisi Şubat 1977'de başlayarak 9 ay süren iki 

büyük boykota tanık oldu. Birinci boykot yurt 
ücretlerinin artırılmasinı protesto amacıyla başlayan 

direnişin, öğrenim sisteminin değiştirilmesi, 12 Mart 
sonrası üniversiteye yerleştirilen jandarmanın okuldan 

çekilmesi taleplerini de içererek gelişti. Öğrencilerin 
merkezi örgütü ODTÜ-DER yöneticileri bile 

öğrencilerin boykota katılım oranı ve biçimi karşısında 
şaşkınlığa düştüler. Öğrenciler direniş süresince o 

güne kadar alışılagelmemiş mücadele yöntemleri 
geliştirdiler. Örneğin dörtlü beşli gruplar halinde 
Ankara'nın çeşitli mahalleleri dağılarak ayakkabı 

boyacılığı aracılığıyla boykot halka anlatılar. İkinci 
boykot, birincide edinilen deneyimlerin de yardımıyla 

çok daha sert koşullarda geçmesine karşın gerek 
katılım gerekse de kamuoyundaki etkisi itibariyle çok 

daha önekmli siyasal sonuçlara yol açtı. Öğrenciler 
ikinci boykot sırasında üniversitenin en büyük anflsi 
önünde oynadıktan küçük skeçleri senaryolaştırarak 
Çağdaş Sahne'de yaklaşık 6 ay boyunca sahneye 

koydular. Sanatçı Yılmaz Aysan'm üstte görülen 
afişleri ODTÜ öğrencilerinin oyunlarını Ankara halkına 

duyurmayı hedeflerken, oldukça gelişkin bir estetik 
örneği veriyor. 1974 sonrası görsel sanatlara olan 

ilginin ve bu alandaki çalışmaların önemli 
örneklerinden birisi de altta görülen ve yurt dı$ında 

yaşayan bir Türk devrimcinin Şili halkıyla dayanışma 
amacıyla yapılmış afiştir.

oluşturdular. Tabanda var olan diğer siyasal eğilimler ise kendilerini dışlanmış 
hissettiklerinden, ayn örgütlenmelere yöneldiler.

Bu dönemin en önemli karakteristiği gençlik içinde nüfuzlu siyasal akımların öğrenci 
hareketini yukandan mobilize etmesiydi. Aynca sol hareketlerin büyük çoğunluğu siyasal 
etkinlik ve örgütlenmelerini asıl olarak gençlik üzerinden geçiriyorlardı. Bu nedenle gençlik, 
özellikle de öğrenci gençlik, bu hareketlerin kadro devşirdiği en önemli alandı. Dolayısıyla 
sosyalist hareket içindeki bölünmenin etkileri en çok üniversite gençliğince duyuluyordu. Bu
durum bir yandan bölünmenin hızını artırırken, öte yandan da öğrenci hareketinin kidelerle
olan bağının zayıflamasına yol açıyordu. Öğrenci hareketi, üniversite yaşamına ilişkin somut 
talepleri içeren sloganlan bir kenara bırakarak, soyut ve çeşitli sol gruplann kimliklerini dışa 
vuran sloganlara yöneldi.

Sosyalist Harekette Bir Dönüm Noktası;
“Sosyal- Emperyalizm” Tartışmaları
1970’lerde dünya sosyalist sisteminin içine düştüğü parçalanmışlık ve “kamplaşma” olgusu, 
başka bir deyişle ÇKP-SBKP kutuplaşmasının derinleşmesi, dolayısıyla uluslararası sosyalist 
hareketin çok başlı bir görünüm arzetmesi, adı geçen partilerin 1963’den başlayarak 
birbirlerine gönderdikleri mektuplarla başlattıkları eleştirilerin dozunun giderek artması ve 
ÇKP’nin özellikle 1968’den itibaren “Sovyetler Birliği’nde kapitalizmin yeniden inşa edildiği”, 
bu ülkenin “sosyal-emperyalist” bir nitelik kazanarak “dünya halklanmn baş düşmanı” haline 
geldiği sonucuna ulaşmasıyla yeni bir evreye girdi. Türkiye’deki ÇKP takipçisi olan Aydınlık 
çevresinin 12 Mart sonrası politikasının merkezine bu tesbiti koyması 12 Mart döneminde
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silahlı mücadele yürüten gruplann militan kadrolannda oluşan ideolojik belirsizlik ve 
güvensizlik eğilimlerinin arayışlan açısından bir çıkış noktası oluşturdu. Aydınlık çevresinin 
yayın organı olarâk yayımlanan Halkın Sesi dergisi yayın hayatına başladığı 15 Nisan 1975’den 
başlayarak, Stalin’in ölümünden sonra SBKP’nin yönetimine gelen Hruşçov’un, “parti ve devlet 
organlannda yuvalanmış yoz burjuva-revizyonist unsurlara yaslanarak ve her türlü haince 
manevraya başvurarak karşı devrimci bir hükümet darbesiyle iktidan gaspettiğini” ileri sürmeye 
başladı. Silahh mücadelenin ezilmesinden sonra hapisanelerde kalan THKP-C, THKO ve TİKKO 
militanlannm önemli bir bölümü, yenilgilerinin nedenleri üzerinde başlattıklan tartışmalannda, 
yığmlann mücadelesine yaslanmayan bir silahlı mücadelenin yenilgisinin kaçınılmazlığından 
başlayarak örgüt, çalışma tarzı ve mücadele yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye 
yöneldiklerinde Doğu Perinçek’in Halkın  Sesi dergisinde çıkan bu görüşlere dört elle sarıldılar.

Sovyetler Birliği’nin sosyal-emperyalist bir ülke haline dönüştüğü ve ÇKP’nin tarihsel haklılığı 
düşüncesinin Aydınlık çevresinin de etkisiyle güçlenmesi 1975 sonrası sol hareketinin gelişim 
sürecini belirleyen bir etken oldu. Merkezî örgütlülüğü tamamiyle dağılmış bulunan THKP-C 
davasının Niğde cezaevinde yatan militanları Necmi Demir, İlkay Demir, Kamil Dede’nin 1975  
ortalanna doğru kaleme aldığı, o dönemde “8’likler” diye ünlenmelerine yol açan 8 sayfalık 
yazı, bu hareketin dışardaki sempatizanları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Bu tarihe kadar, 
özellikle Ankara ve İstanbul’da yüksek öğrenim gençliği içinde, THKP-Cnin eski çizgisini 
izlediğini ileri sürerek örgüdenen sempatizanlar arasında hareketin başlıca önder kadrolarından 
arta kalanlann siyasal bir önermede bulunmayışlan nedeniyle kulaklarını diktikleri bu üç 
ismin, geçmiş hareketi “maceracılık ve kitlelerden kopuklukla eleştiren ve Sovyet sosyal- 
emperyalizminin hizmetinde olmakla suçlayan” görüşleri hızla yayılmaya başladı. Eski harekete 
ilişkin “yeni birşeylerin” söylendiği ve yeniden toparlanmanın bu “yenilenmenin” itmesiyle 
mümkün olduğu kanısı 1974 affıyla tahliye olarak aktif politikanın içinde yer alan eski 
militanlann da bu görüşleri benimseyip, savunuculuğunu yapmalanyla hatın sayılır biçimde 
güçlendi. 1971 sonrası devrimci harekete katılmış militanların bilgi ve tecrübe eksiklikleriyle 
birleşen ürkeklikleri “eski” militanlann ilişki zenginliğiyle de desteklenince, “yeni tezler” 
umulanın çok ötesinde bir taraftar topluluğunca benimsendi.

İYÖKD çevresindeki militanlar arasında temel tartışma konusu haline gelen SSCB’de “sosyal- 
emperyalizm” tesbiti ile o güne kadar kurulmuş ittifaklann da parçalanması, varolan sosyalist 
eğilimlerin mücadele biçimleri ve taktiğe ilişkin iç aynşmalannm yanısıra bu yeni tezler 
dolayısıyla da iki katlı bir ayrışma dönemini yaşamalannı zorunlu kıldı. Artık her şey yeni 
tezlere göre yeniden uyarlanıyor ve bu tesbit adeta bütün sorunlann anlaşılması ve 
çözülmesinde esas halkayı oluşturuyordu. İstanbul’da yoğunlaşan tartışmalar kısa zamanda başta 
Ankara olmak üzere bütün ülkeye yayıldı. Faşistlerin denetiminde bulunmayan bütün yüksek 
okullar “sosyal-emperyalizm” tezinin tartışıldığı birer kürsü haline geldiler. Örneğin faşistlerin 
sökülüp atıldığı ODTÜ yurtlannda Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen sosyalistlerin 
katıldığı tartışma toplantılan düzenlendi. Tartışma konusunun bitip tükenmez cansıkıcılığının . 
yanısıra, bu tezleri savunanlarla karşı olanlann artık bir fikir mücadelesinden çok fiili 
kavgalara girişme eğilimi sosyalist öğrenci hareketinin 1975’e kadarki canlılığını yoketmediyse 
bile coşkulu günlerin artık geride kalacağı sezilebiliyordu. Toplumsal muhalefetin her geçen 
gün kabarmasına paralel olarak, öğrenci hareketinde daha önceleri görülmediği ölçüde b>ir 
kitleselleşmeye tanık olunuyordu ama faşist saldınlann 1976 başında kurulan MC hükümetinin 
doğrudan desteğinin de yoğunlaşmasıyla öğrenci hareketinin birlikte karşı koyma ve davranma 
geleneği kaybolurken, “sosyal faşist” veya “Maocu bozkurt”lar hedefte faşistlerin yanına eklendi.

Ankara ve İstanbul’da yaratılmaya çalışılan merkezî gençlik örgütleri ve hatta Türkiye çapında 
bir federasyon çabalan artık tamamiyle olanaksızlaşmış gibiydi. Devrimci harekete katılımın 
olanca hızıyla sürdüğü, her siyasal çevre dolayındaki ilişki ağının fazlaca bir çabaya gerek 
kalmaksızın genişlediği bu dönemde, DİSK, Töb-Der, Tüm-Der, Halkevleri, TMMOB gibi kitle 
örgütleri bu iki kutupta yeralanlann ideolojik ve giderek siyasal çatışmalarının yıkıcı etkilerini 
ve yol açtığı tıkanıklığı her geçen gün biraz daha güçlü biçimde yaşamaya devam etti. Bütün 
toplumsal smıflann mücadeleye atılması, sonuçta bütün çalışanların kendi demokratik kitle 
örgütlerini doğurmuştu ama, birarada olamayacaklannı ilan etmiş bulunan karşıt sosyalist 
eğilimler ayn kitlesel örgütler kurmanın zorluklarını göğüsleyememe kaygısıyla yönetimde 
egemenliği ele geçirebilmek için kitle örgütlerinin işleyiş ve faaliyetlerini sekteye uğratma 
riskini kolayca göze alabilmişlerdi.

Militan Gençlik’ten Halkın Yolu’na

THKP-C hareketi içinde ortaya çıkan bu gelişme öncelikle İstanbul, İzmir, Trabzon, Denizli ve 
Kars bölgesindeki militanlar üzerinde etkili oldu. Aynşmanın belirginleşmesiyle birlikte bu 
çevre Militan Gençlik adıyla bir dergi yayınlayarak örgütlenmeye koyuldu. Geçmiş hareketi 
küçük burjuvazinin düzene duyduğu tepkinin teorileştirilmesi olarak niteleyen bu çevre, işçi 
sınıfı ve geniş kideler içinde yaygın bir kirie çahşması yapılması görevini ön plana çıkartıyor, 
devrimci mücadelenin başansınm ön koşulu olarak gördüğü proletarya partisinin inşaasmm 
temel siyasal görev olarak önlerinde durduğunu belirtiyordu. Silahlı mücadele ancak yaygın bir 
kitle çahşmasınm yürütülmesi ve proletarya partisinin kitleleri sabırla eğitmesi sürecinin 
sonunda vanlacak bir aşamaydı. Öncülerin mücadelesi kitlelerden kopukluk anlamına geliyordu 
ve aslolan bir kitle hareketinin yaratılmasıydı.
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Türkiye'de M em ur 
Örgütlenmesi ve TÜM-DER

Türk iye ’de memur örgütlenm esin in çok eskiye daya
nan kökiü b ir geçmişi olduğunu iddia etmek pek olanak
lı değil. Bu, kuşkusuz hiç b ir örgütsel yaklaşımın olma
dığı anlamına da gelmez. Mesleki temelde, ne yazık 
ki kitleselleşmemiş, yalnızca ilg ili meslek dalının hakla
rını savunmaya yönelik g iriş im ler ve bunun somutu ola
rak dernekler hem özel çabalar sonucu hem de b ir dev
let desteği ve onun politikası olarak zaman zaman orta
ya çıkmıştır.

Bu tü r dernekler çok dar b ir faaliyet alanına kendileri
ni hapsederek geniş yığınları kucakiayamamışlardır. Ge
niş memur kesim inin, ekonomik, demokratik ve sosyal 
hak ve taleplerin i dile getirebilm ede doğal olarak çok 
gerilerde kalmışlardır. Bunun böyle olmasında genç Tür
kiye Cum huriyeti’nin sosyal yapısının da etken bir faktör 
olduğunu vurgulamak gerekir. Zira memurlar, daha doğ
rusu bürokratlar çok uzun yıllar iktidara b ir anlamda 
ortak olm uşlardır. Bu arada başlangıç yıllarında memur 
sayısının azlığı ve bürokrasinin alt ve üst düzey itibariy
le bugünkü g ib i ayrışmadığı, bunun da ötesinde memur 
olmanın top lum un diğer s ınıf ve tabakaları yanında ayn- 
caiıklı b ir statü sağlaması ve maddi İmkânların diğerle
rinden göreli olarak iy i olması da dikkate alınırsa me
murların c idd i b ir örgütlenmeye çok fazla ihtiyaç duy
madığı da söylenebilir.

Ancak 1950'ler ve sonrası itibariy le şartların çok de
ğ iş tiğ in i söylem ek yanlış olmasa gerekir. Memur sayısı
nın hızla artışından, alt ve üst düzey memur ayrışımına 
ve giderek maddi durumunun sarsılmasına dek sorunlar 
diz is i daha sonraki örgütlenm e isteğinin maddi temelle
rin i o luşturm uştur.

Bu maddi tem ellerin oluşmasına koşut olarak memur 
kesim i İçinde özel b ir konuma sahip öğretm enler gerçek 
b ir örgütlenm eye yönelik ilk  hareketlenmeyi gösterm iş
lerd ir. Öğretmenlerin iş levleri, toplumdaki özel yerleri 
ve öğrencileri kanalıyla diğer sınıf ve tabakalarla ilişk ile
ri örgütlenm eye en müsait konumda olmalarını sağla
mıştır.

D iğer memur kesim leri, ise, 1960 sonrasında, 1961 
Anayasası’nın özgürlükçü ve demokratik yapısına para-
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23 Ocak 1975 günü, sabahın erken saatlerinden 
itibaren sayılan 15-20 arasında değişen Ülkü 

Ocakları'na ve MHP'ye bağlı faşist çeteler sokaklarda 
cirit atmaya başlamışlardı. İlk olarak Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi'nde sağlık işçilerinin başlattığı direnişi kırmak 
amacıyla bir baskın düzenlediler. Şehirde gezinmeye 
devam eden çete, önce Trabzon Öğrenci Yurdu'nun 

önünde, oradan geçmekte olan devrimci iki öğrenciye 
saldırdı ve birini bıçak darbeleriyle yaraladı. Ardından 

Aksaray'daki Vatan Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 
kantinine "uğradılar". Olay çıkarmak amacıyla 
öğrencilerden 10 bin lira haraç isteyen çeteyi, 

öğrenciler görevli polis memuruna ve okul müdürüne 
bildirdiler Kerim Yaman’m da aralarında bulunduğu 

ve faşistlerin sözlü sataşmalarına aldırmayarak 
okuldan ayrılarak Fatih yönüne doğru yürümeye 

başlayan grubu, sayılan elliyi aşan bir grup faşist 
takip etmeye başladı. Ara sokaklardan birinde 
devrimci öğrencileri önden ve arkadan kıstıran 

faşistler, öğrencilerin üzerlerine ateş açtılar; Kerim 
Yaman kalbinden vurularak olay yerinde öldü. Erol 

Erdoğan ve Erdinç Demirpolat adlı öğrenciler de ağır 
yaralandılar. Fotoğrafta, Kerim Yaman’ın ölümünü 

protesto için İstanbul Üniversitesi’ni işgal eden 
devrimci öğrenciler görülüyor.

lel ve hiç de büyük b ir mücadele vermeden sendika 
kurma hakkını elde ettiie r. Ancak bu grevsiz top lu  söz
leşmesiz b ir sendikal hakti. İşçi sınıfının dahi onca kökiü 
mücadelesine rağmen grev hakkına ancak 1960’dan son
ra kavuştuğu düşünülürse, memurlara veriien bu hak 
son derece önemliydi. Nitekim 1960-1971 arasında pek 
çok memur sendikası kurulmuş ancak örgütlü ve etkin 
bir mücadele TÖS dışında verilem em iştir.

Ve nihayet 12 Mart 1971 'e ge lindiğinde 1961 Anayasa- 
sı’nın Türkiye’ye bol ge ld iğini iddia eden, demokrasi 
ve özgürlük düşmanı güçler geniş çapta yaptıkları Ana
yasa tadilatı sırasında memurların sendika haklarını da 
kaldırmışlardır. Böylece mevcut tüm  sendikalar kapatıl
mış, mal varlıkları da kayyumiara teslim  ed ilm iştir.

1973 seçimleri sonucunda göreceli olarak siyasi orta
mın açılması, artık önem li b ir geleneğe de sahip memur 
kesimini de hareketiendirm iştir. Bunun doğal sonucu 
olarak da 20 Ocak 1975 tarihinde TÜM-DER Tüm Memur
lar Birleşme ve Dayanışma Derneği kurulm uştur. 12 
Eylül 1980’e kadar aktif olan TÜM-DER bu tarihte tüm 
diğer dernekler g ib i kapatılmış hakkında dava açılmış 
ancak tüm açılan davalar beraatle sonuçlanm ıştır. Bu
gün TÜM-DER resmen kapatılamamış, aklanmış, ancak 
fiilen açılamamış b ir dernek konumundadır; çünkü 1982 
Anayasa’sı memurların dernekleşmesini dahi be lirli ku
rallara bağlamış daha doğrusu dernekleşememesini ta
nımlamıştır.

Bu çok özet g. iişim tablosu sonucunda TÜM-DER 
gerçeğini aradan 10 yıl geçtikten sonra değerlendirm ek
te yarar var.

Öncelikle belirtmek gerekir ki TÜM-DER öğretm en ö r
gütlenmesinin dışında en kitlesel en etkin b ir örgüt 
konumunda olmuştur. Örgütlenme biç im i, kitleselliğ i, 
demokratik k itle örgütü anlayışı ve bu anlayışı hayata 
geçirebilmesiyle k itle leri etrafında toparlayabilm iş, ö r
nek bir örgüt durumuna gelm iştir. Kapandığı tarihte 
300 dolayında şubesi 100 bin dolayında üyesi bulun
maktaydı.

TÜM-DER İdeolojik b ir yaklaşımla kurulmamıştır. Bu, 
kurucularının ve yönetic ilerin in be lirli siyasi görüşe sa
hip olmadıkları anlamına gelmez. Ancak, örgütlenme 
bu doğrultuda yapılmamıştır. Geniş kitle lerin örgüte ka
tılımını sağlamak baş hedef olm uştur. N itekim binlerce 
memur devrin partileri olarak >4P’lisiyle CHP’ lisiyle TİP'i,

r s /P ’iyle ya da partisiz veya tarafsız olarak örgüte ve 
mücadeleye katılm ıştır.

Bu katılımda örgütlenm e b iç im in in  de ro lü büyüktür. 
Tüm memurları kapsayıcı sorunların ortaya atılması ve
o doğrultuda po litika lar üretilm esi çeşitli değiş ik meslek 
dağılımları itibariy le biraraya ge lişi de sağlamıştır. Bu
nun sonucu Türkiye ’nin çok küçük ilçelerinde dahi me
m urlar b ir çatı altında b ir araya gelme imkânına kavuş
muştur. Kahvehane köşelerinden örgütlü b ir mücadele
ye geçiş sağlanmıştır. Demokratik M erkeziyetçilik anla
yışının örgüte egemen olması yersiz ve anlamsız tartış
maların zamanında çözüm lenm esini sağlamıştır.

Küçük küçük ekonom ik ve dem okratik hak ta lep leri
nin zaman içinde büyük kitlesel katılım ları sağlayabild i
ği b ir gerçektir. TÜM-DER daha başlangıçta k itle  tabanı
nı çok ilg ilend iren som ut ekonom ik sorunlara el atmış 
ve bunların b ir kısmında başarılı olmuş ya da ne yazık 
ki 12 Eylül 1980’den sonra bu konulardaki haklı müca
delesi memur örgütlenm esin i yok edenler tarafından 
teslim  ed ilm iştir. Burada birkaç örneğe değinmekte ya
rar var.

Memurlardan b ir yıl itibariy le  ge lir vergisin in peşin 
kesilmesi memuriyetten şu veya bu nedenle (özellikle 
askerlik nedeniyle) ayrılaniarın, yasaları da yeterince 
bilmemeleri sonucu parasal kayıplara uğramasına yol 
açmaktaydı. Yapılan açıklamalar ve kurulan hukuk büro
larıyla öncelikle bu paraların iadesi sağlanmış ve niha
yet memurlardan peşin vergi alınması da yasalarla kaldı
rılm ıştır.

Memura hiç b ir yarar sağlamayan MEYAK’a karşı d i
ğer memur örgütleriy le b irlik te  büyük b ir mücadele ve
rilm iş ve bu mücadele memur dışına da taşan kitle lere 
m aiediim iştir. O sıralarda işçi sınıfına yönelik aynı mahi
yetteki İYAK tasarısı bu tepkile r karşısında çıkarılama
mıştır. Bu konum aynı zamanda işçi sınıfıyla memur 
kesim in in ittifakının önem ini de ortaya çıkarm ıştır. So
nuçta 1980 sonrasında da olsa MEY AK kaldırılmış ve 
talep ed ild iğ i g ib i toplanan paralar faizleriyle iade ed il
m iştir.

Ancak ne yazık ki çok yakınlarda bu cebri tasarruf 
ANAP  tarafından üste lik işç ileri de kapsayacak biçimde 
yeniden ihdas ed ilm iştir. Buna karşı memur kesim in

den, örgütsüziüğün b ir sonucu olarak herhangi b ir tepki 
gelm emiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alıp da 
hayata geçirilm em iş çeşitli ekonom ik haklar etkin zorla
malarla hayata geçirtilm iştir.

Katsayı artışlarının anlamsızlığı ortaya atılmış ve ma
aşlara enflasyonu karşılayacak oranda toplu zam yapıl
ması gerekliliğ i büyük kitlesel m itinglerde dile getirilmiş 
ve zamanın iktidarları dem okratik baskı altına alınmıştır. 
Bunun yakacak zammı artışıyla sağlanabileceği özellikle 
vurgulanm ıştır. Bu talebin haklılığı bugün kabul edilm iş
tir . A rtık İktidarlar yakacak zamiarıyla maaşlarda toplu 
artış sağlamaktadırlar.

Buraya kadar be lirtilen ler bugün hatırlayabildiğimiz 
en önem li ve sonucu alınan ekonom ik hak talepleridir. 
Kuşkusuz bunların ötesinde de pek çok ekonomik soru
na sahip çıkılm ıştır. Ancak sadece ekonomik haklar de
ğ il onun ötesinde dem okratik haklar doğrultusunda da 
mücadele verilm iştir.

TÜM-DER’ in kuşkusuz en önemli mücadelesi sendika 
ve grev hakkı elde etme mücadelesidir. Bu mücadele 
TÜM-DER'in ve diğer memur örgütlerin in (TÖB-DER, 
TÜTED, TMMOB gib i) tem el amacı olmuştur. Bu doğrul
tuda büyük kitlesel gösteriler, bilim sel toplantılar, kon
feranslar, açık oturum lar yapılm ıştır. Bu doğrultuda işçi 
sınıfıyla da yakın sıcak ilişk ile r kurulmuş ve onların 
da desteği sağlanmıştır. Yayınlarda sürekli bu konu iş
lenm iştir. Uluslararası Çalışma Ö rgütü ’nün (ILO) sendi
kalaşma ile ilg ili yayınları tercüme edilm iş ve böylece 
kitle lere iktidarların uluslararası normlara uymadığı gös
te rilm iştir.

Sonuç olarak TÜM-DER memurların ekonomik, de
m okratik, sosyal hak ve ta leplerin i dile getirmede, grevli 
top lu  sözleşmeli sendika hakkını savunmada etkin bir 
memur örgütü olarak tarihe malolmuştur. Kuşkusuz bu 
deneyim gelecek nesillerin bu hakları elde etmesine 
ışık tutacak, onlara değerli b ir miras olacaktır. Örgütlü 
k itlesel b ir mücadelenin mutlaka kazanımları olduğu, 
bu örnekte çok net olarak görüleb ilir. Bu örnek adam 
sende b ir örgüte girersem ne kazanırım ki vurdumduy- 
mazcılığının ne kadar yanlış ve anlamsız olduğunun 
b ir ifadesidir. Unutmamak gerekir ki hak verilmez alınır.

ERHAN TEZGÖR
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1970’ler boyunca gelişen ve dönem sonrasında da etkili olmaya devam edecek olan bir estetiği kuran devrimci 
gençlik afiş, bildiri ve duyurularından bazıları. Sözkonusu mesajların dağıtılabilmesi ve dağıtımın nasıl yapılacağı, 
egemenlerle devrimciler arasındaki en sürekli ve gündelik ihtilaf konularından biriydi. ODTÜ Öğrenci işleri 
Dekanlığı'nm aşağıdaki 12 Ocak 1979 tarihli “ iç yazışması", bu ihtilafın somutta nasıl çözümlenebildiği hakkında 
bir ipucu verecek nitelikte: "12 Ocak 1979 günü Ankara Sıkıyönetim Komutanı Sayın Korgeneral Nihat Özer ile 
saat 11:00-12:30 arasında yaptığım görüşmede, öğrencilerimizin duvar gazetesi asma yönündeki dilekleri 
görüşülmüştür. Komutan fikir özgürlüğünü kısıtlama gibi b ir düşünceleri olmadığını, aksine T C. yasalarına aykın 
olmamak kaydı ile tam bir fikir özgürlüğünden yana olduklarını, onaylamadıktan tek şeyin zorbalık ve tedhiş ile 
halkın huzurunu bozacak hertûrlü söz ve davranış olduğunu belirtmişlerdir. Bu çerçeve içinde, aşağıda belirtilen 
yöntemle Üniversitemizde, Rektörlükçe uygun görülecek yerlere öğrencilerimizin duvar gazetesi asmalarına izin 
verilmiştir: 1. Duvar gazetelerinde halkımızı kışkırtıcı, bölücü, huzurunu bozucu, Türkiye Devletine, Anayasal 
Kuruluşlarına, Silahlı Kuvvetlerimize ve kişilere hakaret mahiyetinde yazılara yer verilmeyecektir. 2. Duvar 
gazetelerinin tümü Öğrenci işleri Dekanımız veya Yardımcısı tarafından önceden okunacak ve yukarıda 
sözü edilen mahzurların bulunmaması halinde damgalanacak ve imzalanacaktır. (...) "

Bu yayınla başlayan örgütlenme faaliyeti, taşradaki ilişkilerin İstanbul’daki merkezî ilişki ağına 
Sağlanmasıyla öğrenci hareketinin boyutlannı aşıp bir siyasal hareket niteliği kazanma eğilimi 

îsterince, proletarya partisinin inşaasına giden yolun teorik hazırlığı amacıyla Halkın Yolu 
uergisini yayımlanmaya başladı. Dergi Türkiye’yi “emperyalizme bağımlı geri bir tanm ülkesi" 
olarak tanımlıyor, “yan-sömürge, yarı-feodal yapı”mn ancak proletarya önderliğinde, işçi-köylü 
ittifakı temehnde yürütülecek “yeni tipte bir Demokratik Halk Devrimi”yle kınlabileceğini ileri 
sürüyordu. “Özü toprak devrimi olan Demokratik Halk Devrimi” proletaryanın en geniş köylü 
kitlelerini toprak ve özgürlük mücadelesine seferber edebilmesiyle zafere ulaşacak ve 
durmaksızın sosyalizme doğru ilerleyecekti. İşçi sınıfı, köylülük ve şehir küçük buıjuvazisinin 
temel gücünü oluşturduğu devrim ancak uzun süreli bir halk savaşıyla başanya ulaşabilirdi.

Halkın Yolu çevresi İstanbul yüksek öğrenim gençliği içinde ortaya çıkan ayrışmalarda 
devşirdiği önemli sayıda militanı çeşidi gecekondu bölgelerinde istihdam ederek siyasal 
faaliyetini sürdürdü. Bu çevrenin belli bir itibar edinmesini sağlayan en önemli olay, 1977  
sonbahannda Ümraniye’deki 1 Mayıs mahallesinde gecekondulan yıkmaya gelen belediye 
ekiplerini engellemek isteyen çevre halkına karşı güvenlik güçlerinin giriştiği saldında halkın 
yanında yeralması oldu. Çıkan çatışmada çok sayıda insan yaralanırken Haşan Kızılkaya adlı 
Halkın Yolu militanı polis kurşunuyla öldü. Uzun süre panzerlerin desteğindeki güvenlik 
güçlerine direnen devrimcilerin bu eylemi 1 Mayıs mahallesine oldukça uzun bir süre 
polislerin girememesine ve hatta 12 Eylül darbesinden sonra adı Mustafa Kemal mahallesi 
olarak değiştirildiğinde Kenan Evren’in konuşmalarında sıkça bu mahalleden söz açmasına 
neden oldu.

1 Mayıs mahallesinde devrimcilerin tam denetim kurmasından sonra bölgedeki gerici unsurlara 
karşı girişilen takip ve sorgulama, 5 işçinin kurşuna dizilmesiyle sonuçlandığında Halkın Yolu 
çevresinde başlayan iç tartışma, ÇKP’nin Üç Dünya Teorisi’nin zorunlu kıldığı iç politika 
pratiği ve Maoculuk’la radikal bir çizgide kalmanın mümkün olamayacağı düşüncesi, hareketin 
önderlerinin hareket içinde başlayan çözülmenin de itmesiyle Aydınlık grubuna katılmasına yol 
açtı. Aydınlık grubuyla birleşmeye karşı çıkan azınlık grubu bir müddet sonra Devrimci Halkın 
Yolu adlı bir dergi çıkararak eski çizgilerini sürdürmeyi denediyse de giderek etkinliğini 
yitirerek benzer konumlan benimseyen öteki gruplara kayışları engelleyemedi.

Devrimci Gençlik DergisVnin Çıkışı

İstanbul’da THKP-C hareketinin takipçileri olduğunu ileri süren ve daha sonra ÇKP’nin 
“sosyal-emperyalizm” teorilerini benimseyerek Halkın Yolu hareketini oluşturan çevrenin etki

2248

iv ik t i lO lM  N i İ>İS« İ>İKf i l i n t i l i

BMSBICUCMl Vt IHUMM MrJWtM

YUnif METtN
I

YDGF

GÜRSEL Kohramo-

anısı mücadelemize 

önder

yaşamı onurumuzdur

Faşizm e Karşı Omuz Omuza

k O E V L i S ____ _



T
12 M art Sonrası 
Örgütlenme A rayıslannda  
Bir Evre: Şeh-Der Deneyimi

12 Mart döneminde toplum sal muhalefetin unsurları 
gerek kişiler düzeyinde gerekse legal ve illegal örgütler 
düzeyinde yokedilmeye-bastırılmaya çalışılm ıştı. İnsan 
avına yönelik operasyonlar, katliam lar, “ Balyoz Hareka
tı” , tutuklamalar, işkenceler, cezaevleri, sıkıyönetim yar
gılamaları, cezalar, idamlar, sürgünler, kıyım lar... döne
min karakteristiğini belirleyen temel öğelerd i. Ama bun
larla da yetinilmeyip değişik yasa ve Anayasa değ iş ik lik 
leri yanısıra dernekler kanunu da ipta l edilm iş ve yenisi 
çıkanimıştı. Bununla b irlik te  bütün dernekler de feshe
dilmiş oluyordu. Eski derneklerden çalışmak isteyenler 
belli bir süre içinde tüzüklerini yeni mevzuata uydurmak 
zorundaydılar. Yeni dernek kurmak için ise hem mevzu
at yeterince açık değildi, hem de ortam yeterince caydı
rıcı psikolojik ve po litik  olumsuzluklarla doluydu. Örne
ğin şiddetli ve yaygın şekilde uygulanan zulüm le insan
lar yıldınlıyordu. Bunun da ötesinde, işkence ile insan
ların başkalarını suçlayıcı ifadelere zorlanmasına ek ola
rak kurulan ajanlık-ispiyon sistem i ve bunların işleyişine 
ilişkin yayılan söylentiler insanların b irb irine güvenini 
parçaiayan-ortadan kaldıran b ir etki yaratıyordu.

Bu karamsar tablodan kurtulma umudu 1973 sonba
har seçimlerinde CHP’yi iktidara götüren gücü oluşturu
yordu.

Seçimlerden sonraki süreçte insanlar 12 Mart tahriba
tının yaralarını sarma-örgütlenme arayışlarına g ird iler. 
Ancak dönemin yarattığı kuşkuculuğu aşmak kolay o l
muyordu. Bu nedenle insanlar akrabalık-hem şehrilik g i
bi ilişkileri bir çıkış dayanağı olarak değerlendirmeye 
çabalıyorlardı.

İşte bu çabaların b ir boyutu olarak 1974’de Ankara’da 
Şeh-Der denemesi yaşanıyordu.

Şeh-Der, “ Şehir Dernekleri” ne karşılık yaygın dilde 
kullanılan b ir kısaltmaydı. Bazı ille rin  yüksek öğrenim 
deki gençleri 12 Mart döneminin kaosunu aşmada bir 
çıkış olmak üzere hemşehrilik ilişk ile rin in  verdiğ i güven 
ve meşruluk avantajlarını kullanarak kendi şeh irleri adı
na Yüksek Öğrenim-Kültür Derneği kuruyorlardı. Her 
biri kendine özgü bir o luşum süreci yaşayan bu dem ek
lerden birkaç tanesi biraraya gelerek 1974 sonbaharın
da Süleyman S im  Sokak’taki b ir daireyi ortak kullana
cakları bir lokal olarak kiralamışlardı. Başlangıçta yal
nızca kirayı paylaşmak için zorunlu b ir ekonom ik daya
nışma ile sınırlı imiş g ib i görünen bu b irlik te lik  giderek 
gerek lokalin kullanımının organizasyonu, gerekse or
taklaşa gerçekleştirilen eğitim  çalışmaları, kültürel- 
foiklör çalışmaları... g ib i çalışmalarla, dayanışma ve 
genişlemenin güzel örneklerini sergiliyordu.

Şeh-Der’\n t>elkemtğini Malatya Yüksek Öğrenim Der
neği (MAYÖD) o luşturuyordu. MAYÖD, İstanbul ve An
kara'da yüksek öğrenim yapmakta olan MalatyalI genç
lerin 1973’de başlattıktan dernekleşme çalışmalannın 
1974 yazında Malatya’da bütünleşmesi ile ortaya çık
mıştı. Aynı yaz döneminde MAYÖD ilse öğrencileri için 
düzenlediği bütünleme smavlanna hazırlık kurslanyla 
büyük prestij kazanmıştı. Valiliğe başvum larak alınan 
bir ilkokulda üniversite öğrencileri lise li kardeşlerine 
bir ay boyunca ders verdiler. 527 öğrencin in kaydoldu
ğu kurslarda her öğrenci yaklaşık 3 dersten kurs alıyor
du. Ve bütünleme sınavlannda çok olum lu sonuçlar 
alınmıştı. Böyiesi b ir deneyim bütün şehrin sem patisini 
toplarken bu deneyimi yaşayan gençlerin de b irb irleriy- 
le daha b ir bütünleşmesini, kaynaşmasını ge tiriyor, ör
gütlenme şevklerini arttınyordu.

Malatya’nın yanı sıra Manisa, G iresun, Muğla, Uşak, 
Aydın, A rtv in, Mut, Anamur il ve ilçe gençleri de yukan- 
da anlatılana benzer süreçlerden geçerek kendi şehir 
derneklerini kurm uşlar ve Şeh-Der olayı iç inde yer al
mışlardı.

Şeh-Der bünyesinde yer alan şeh ir derneklerinin ça- 
lışmalannın yanısıra Ankara’daki tüm  üniversite gençliği
n in örgütlenm e çalışmalanna da olanak sunuyordu.

Meritezi seçme sınavlarının ilk kez kurumsallaştığı 
1963-64’de 32 bin olan katılan öğrenci sayısı, 
1970'ierin sonuna varıldığında 450 bine ulaşmıştı. 
Gerek taleple kaynaklar arasındaki bu asimetriden, 
ama daha da çok üniversite gençliğinin kanıtlanmış 
radikalizminden ötürü rejim, 1970-80 arasında bu 
kesimi, ayrıcalıklı b ir kesim olarak değerlendirmekten 
vazgeçti: aksine onu daha çok polisiye b ir konu 
olarak değerlendirmeye başladı. Şeh-Der girişimi, bu 
sürece paralel olarak, üniversite gençliğinin, taşra ile 
büyük kent çelişkisini] taşralı değerleri devrimci 
hareket içinde dayanışmayı pekiştirecek b ir biçimde 
değerlendirme girişimiydi. Bir hemşehri yurdunda 
biraraya gelmiş bulunan Diyarbakırlı öğrenciler, bu 
dayanışmaya yalnızca devrimci olarak değil, taşralı ve 
Kürt olarak da muhtaçtılar.

Örneğin ODTÜ-DER Şubat 1975’teŞe/ı-O er’ in salonla
rında doğm uştu. Ve çalışmalannı o lokalde sürdürm üş
tü . Örneğin orta öğrenim  gençliğ in in örgütü olan Lise- 
Der yine Şeh-Der’öe o luşm uştu. Aynca, o  dönem in An
kara üniversite gençliğ in in  merkezî örgütü yapılmaya 
uğraşılan ADYÖD (Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim 
Derneği) 9 A ralık 1974’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte- 
s i’ndeki olaylar sırasında po lis le rin fo toğra f makinası- 
nın kıniması bahane edilerek kapatılmıştı. Bunun üzeri
ne yeni b ir ö rgüt, AYÖD’ü kurm ak üzere yapılan çalış- 
malann, tartışm alann, delege seçim lerin in tüm ü Şeh- 
Der salonlannda yapılm ıştı. AYÖD’ün kuru luş çalışma- 
lan daha sonra Menekşe Sokak’ta  kiralanan kendi loka
linde tamamlanmış ve sürdürü lm üştü.

Daha sonra ODTÜ-DBR'in de kendi çalışmalannın yo
ğunlaşması üzerine Şeh-Der Süleyman S im  Sokak’taki 
lokalin i ODTÛ-DER'e bırakarak Inkilap Sokak’ta kirala

Sosyalist Hareket

nan yeni yerine taşınmıştı.

Şeh-Der ortamı o dönemde üniversite gençliğinin için
de bulunduğu kaosun aşılmasında iki yönüyle hizmette 
bulunuyordu; 1) Provokasyonlara karşı uyanık olmayı 
sağlıyarak, 2) B ilinçlenmeyi sağlayarak ideo lojik istis- 
marlan önleyerek.

Provokasyonun ne kadar yakın tehlike olduğu şöyle 
b ir anıyla anlatılabilir: Kasım 1974’te ABD Dışişleri Ba
kanı Henry Kissinger Ankara’ya ziyarete gelmektedir. 
Henüz o dönemde Kıbrıs Olayları sıcaklığını koruduğu 
iç in  ün iversite gençtiği K issinger'in  ge liş in i protesto 
iç in  7 Kasım’da b ir korsan gösteri düzenler. Bu gösteri
nin organizasyonu Şeh-Der’de yapılır. Büyük b ir gizlilik 
iç inde yürütü len çalışmalar sonunda S'er k iş ilik  sıralar 
halinde kol kola girm iş olan gençler Zafer Çarşısı'nın 
önünde b ir pankart açarak “ Kahrolsun ABD emperya
lizm i”  türü s icganlaria Kızılay'a doğru yürüyüşe geçer
ler. O sırada kaldınmdaki seyreden insanlardan (12 Mart 
öncesinin parkalı-bıyıklı devrim ci tip ine uygun) birisi 
fırlayıp, herkesten daha gür ve çoşkulu olarak sloganlan 
atarak sıradaki ik i gencin kollanna girer. Herkesten çok 
çoşkulu davranan böyle b ir insanın araianna g iriş i fazla 
yadırganmaz. Koluna girdiklerinden soldaki, adamın sağ
daki arkadaşının arkadaşı olduğunu ve sağdaki de sol
daki arkadaşının arkadaşı olduğunu düşünür. Oysa biraz 
sonra Kızılay yakınında m iting in b itiş i sırasında o ada
mın polislere insan yakalatmaya kalkışması üzerine po
lis  o lduğu anlaşılır. Daha sonra da adamın 12 Mart döne
m inin meşhur işkencecilerinden b iris i o lduğu öğrenilir.

Burda en vulger örneği verilen böyiesi provokasyon
lardan gençleri korumanın yolu onlann birb irlerin i iyi 
tanımalanndan, b irb irlerine güvenlerinin pekişmesinden 
geçiyordu. İşte Şeh-Der bu açıdan küçümsenmeyecek 
olum lu katkılarda bulunm uştu.

Konunun ideo lo jik boyutu ise şöyle özetlenebilir. 12 
Mart döneminde yaşanılanlar üniversite gençliğinin dev
rim ci düşüncelere ve örgütlenm elere ilg is in i arttırm ıştı. 
Ancak bu konuda pek fazla kaynak olmadığından genç
ler kulaktan dolma, sığ, çoğu kez de doğru olmayan 
süb jektif b ilg ilerle şu ya da bu grup adına tavır almaya 
yön lendiriliyoriard ı. Ahbap-çavuş ilişk ile riy le  etkilendi- 
rilmeye çalışılıyordu. Buna karşılık, deneyim li devrim ci
ler, gençlerin b ilinç düzeyinin yükse ltilm esi, onlann en 
azından asgari teo rik  b ilg ile rie  donatılarak daha sağlıklı 
terc ih lerde bulunabilm e kapasitelerinin arttınlması yö
nünde b ir dizi program lar gerçekleştirdiler. Türk Solu’- 
nun 50 y ıllık  geçm işi, emperyalizm, devlet, devrim ... 
g ib i konular araştırma, eğ itim  ve tartışma konulan ola
rak işleniyordu. İşte Şeh-Der bu tü r proğramlann ger
çekleştirild iğ i b ir çalışma ortamı olarak da başlı başına 
b ir öneme sahiptir.

B ir yandan Şeh-Der'in  bu oluşumlardaki katkısı, bir 
yandan başka kesim lerdeki benzeri çalışmalann da yay
gınlaşması ve yoğunlaşması, bazı yayınlann çıkanimaya 
başlaması ve bütün bunlann yanısıra 1. MC hükümetinin 
kurulm asıyla yoğunlaşan faşist baskı ve saldınlann mü
cadeleye yeni boyutlar katması örgütlenme ortamında 
yeni ve daha güçlü yapılanmalann ortaya çıkmasını geti
riyordu. Üstelik Şeh-Der bünyesinde yetkinleşen genç
lerin her b iri kendi okul örgütlenmesinde, gençliğin mer
kez! örgütlenm esinde... daha üst sorum luluklar üstlene
rek farklı çalışma alanlanna kayıyorlardı.

İşte bütün bunlann doğal sonucu olarak Şeh-Der işle
v in i tamamlamış olarak her geçen gün giderek zayıfla
yan yapılanmasıyla 1976 ortalannda ortadan kalktı.

12 Mart sonrasının dağınıklık ve kaosunun aşılmasına 
yönelik örgütlenm e arayışlanna olum lu katkılar sunan 
b ir ara evre olarak anılmayı hakediyor Şeh-Der...

HAŞİM AYDiıyıCAK
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Devrimci Yol 
Üzerine N otlar

12 MART SONRASI AYRIŞMALAR VE TARTIŞMALAR

Her siyasal akım gib i Devrim ci Yol da doğup ge liştiğ i 
dönemin koşulları, teorik ve siyasi tartışmaları tarafın
dan kaçınılmaz olarak etkilenip, be lirlenm iştir.

12 Mart dönemi sonrasında Türkiye solunda ideo lojik 
ve teorik bir kargaşa örgütsel plandaki b ir dağınıklıkla 
birlikte) yaşandı. 68-70 döneminde ortaya çıkan siyasal 
çevre ve örgütler içinde yen ilg in in ortaya çıkardığı çö
zülmeler yeni ayrışmalar getird i. Bu yüzden geçmiş de
ğerlendirmeleri üzerine ve geçm iş teo rik  yaklaşımlar 
ve kavramlar üzerine olan tartışmalar önem li b ir yer 
işgal etti. Bunun yanı sıra. Sosyalist Dünyadaki Çin- 
Sovyet kutuplaşması çerçevesinde ortaya çıkan tartış
malarla (sosyal emperyalizm, geçiş süreci, geri dönüş 
vb.), Kürt ulusal sorunu ve faşizme karşı mücadele ko
nusundaki tartışmalar 74-80 döneminin teo rik  tartışma 
alanını oluşturdular.

Bu dönemdeki tartışmalar kısmen ’70 öncesi tartışma
ların bir devamı olmakla birlik te , bazı konular önemini 
kendiliğinden kaybetm işti. Türkiye devrim inin sosyal 
muhtevası, işçi sınıfının öncülük rolü ve n ite liğ i, temel 
güç ve ittifaklar (Kemalizm) sorunu gib i bazı eski tartış
ma konuları belirleyici olmaktan çıktılar. Devrim anlayışı 
ve devrimci mücadele üzerine ve örgütlenm e biçim leri 
üzerine olan tartışmalar ise önem lerini ve ayrışma konu
su olma özellik lerin i kaçınılmaz olarak sürdürdüler.

Devrim anlayışı üzerine olan farklılıklar altmışların son
larına doğru, daha çok Sovyet ve Çin devrim ierin in b i
çimlenişleri (sovyetik ayaklanma ve halk savaşı model
leri) arasındaki b ir tercih sorunu olarak ortaya çıkıyor
du. Bu konuda, solun geleneksel (dogmatik) özellikleri 
nedeniyle taklitç i ve kopyacı anlayışlar egemendi. Böy- 
^ece bir anlayışla yürütülen tartışmalarda gerçeğin hep 
bir kenanndan yakalanması sözkonusu o labiliyordu.

Marksizmin bilimsel yöntemi yeni kuşaklar tarafından 
kavranmaya başladıkça ve devrim ci mücadelenin ivme
si 12 Mart'a doğru hızlandıkça, temel alan (kır-şehir), 
öncügüç-temel güç (işçi-köylü) ik ilem leri çerçevesinde
ki tartışmaların açmazları ve yanılgıları da iyice ortaya 
çıkmaya başladı. Türkiye’nin Ç in'e de. Çarlık Rusya’sı
na da benzemediği, h içb ir devrim in kendinden öncekile
ri tekrarlamadığı ve her devrim in kendi yolunu izlediği 
gerçeği ortada duruyordu.

Ortada duran bu gerçekler Marksizmin bilim sel diya
lektik yöntemini kavramaya çalışan yeni kuşak devrim 
cileri yeni arayışlara sevk etti. THKP/C hareketi, en 
özlü ifadesiyle, eski-geleneksei sağ eğilim lerin tıkandığı 
bir aşamada Türkiye devrim inin kendine özgü yolunun 
bir arayışı olarak ortaya çıktı. Pek çok noktada karşı 
çıkılan anlayişlann izlerin i içinde taşısa da, bu devrim ci 
anlayış, her tü rlü  dogmatik-sağ eğilim den ilk  esaslı ko
puş noktasını oluşturm uştur. O noktadan itibaren 
THKP/C hareketinin Türkiye solunun ana akımı haline 
gelmesinin ve etk in liğ in i her zaman sürdüren teo rik  de
rinliğinin kaynaklandığı yer de buradadır, devrim ci Yol 
hareketi de bu bilimsel devrim ci anlayışın özünü kavra
yabildiği, onun Türkiye 'ye Özgü Devrimci Yol arayışını 
sürdürebildiği ölçüde başarılı o lab ilm iştir.

1974 sonrasında, 12 Mart yen ilg is in in b ir sonucu ola
rak geçmiş tartışmaları önemli b ir yer işgal etti. 12 Mart 
öncesindeki devrimci mücadele ve devrim ci hareketle
rin teorik kavramları, özellikle Mahir Çayan tarafından 
ortaya atılan THKP-C hareketine ait tezler (B irleşik Dev
rimci Savaş, Politikleşm iş Askeri Savaş, Öncü Savaşı, 
Evrim-Devrim Aşamaları, Suni Denge, Silahlı Propagan

da gib i konular), en çok tartışılan konuları oluşturdular.
O dönemde yenilg in in b ir sonucu olarak başlıca iki hata
lı eğilim  sözkonusuydu. B ir eğilim e göre yen ilg i, geçmiş 
devrim ci anlayışın yanlışlığını ortaya koym uştu. Bunla
rın bütün çabaları b ir geçmiş eleştiris i ve reddiyesi etra
fında yoğunlaştı. Bunlar çoğunlukta uluslararası sosya
lis t kamptaki çatışmanın yarattığı anafora kapılarak on
ların peşinden sürüklenip g ittile r. Bunun karşısında ise, 
kısmen bu inkarcı eğ ilim lere tepki olarak, THKP-C hare
ketin in dogm atik b ir yorumuna dayanan eğ ilim ler ge liş
ti. Bunlar da geçmiş harekete ait kavramları ve formü- 
iasyonları kaba b ir yorum la algıladılar ve THKP-C’nin 
basit b ir taklid inden öteye gidemeyen b ir pratiğe yönel
diler. D evrim ci Yol bu iki eğilim den de farklı b ir anlayışa 
tekabül ediyordu.

Kuşkusuz Devrim ci Yol, THKP-C tarafından o luştu ru
lan b ir siyasi temel üzerinde ge lişm iştir. Ama Devrim ci 
Yol, THKP-C’nin temel çizgisin i reddetmemekle b irlikte , 
başlangıçtan itibaren onun basit b ir tekrarını da hedefle
m emiştir. Sonuçta da onun basit b ir tekrarı olmamış, 
teoride ve pratikte yer yer onu aşan değişik özellik ler 
ge liş tirm iştir. D evrim ci Yol'u  1970’ lerin sonlarında en 
etk ili siyasal güçlerden b iri haline getiren nedenler, bize 
göre, onun (çokça tartışma ve e leştiri konusu edilen) 
bu öze llik lerinde saklıdır.

D evrim ci Yol’un THKP-C hareketi konusundaki tu tu 
mu ona karşı en çok yöneltilen b ir e leştiri konusu ol
m uştur. “ Devrim ci Yol’un M ahir'in  görüşlerin in in doğ
ruluğuna inanmadığı halde bunu açıkça ortaya koymak
tan kaçındığı" iddia ed ilm iştir. Aslında D evrim ci Vo/'un 
gerek THKP-C hareketi konusunda gerekse onun Mahir 
Çayan tarafından form üle edilen tezleri konusundaki 
(ne onun reddine ne de dogm atik b ir savunusuna da
yanmayan) görüşleri D evrim ci Yol dergi ve broşürlerin
deki pek çok yazıda etraflıca açıklanmıştır ve bunlar 
herkes tarafından bilinm ektedir. Aynca bu görüşler Dev
rim c i Yol’un kendi pratiğ iyle de ortaya konulm uştur. 
Zengin b ir mücadele ve deneyler b irik im i sunan Devrim
c i Yol pratiğ i bize göre THKP-C hareketinin en iyi değer
lendirmesi sayılmalıdır. Onun en iyi savunmasını da, 
devrim ci b ir e leştiris in i de orada bulmak olanaklıdır. 
Bu nedenle "F a tsa ", "K ız ılde re "n in  b ir devamı olduğu 
kadar onun b ir e leştir is id ir de. B irin in d iğerin in  karşıtı 
ve inkarı olduğunu söylem ek saçmadır.

Aslında konu, devrim ci b ir teorin in  nasıl anlaşılması, 
teori-pra tik ilişk is in in  nasıl kavranması gerektiğ i açısın
dan da değerlendirileb ilir. H içbir teori devrim ci mücade
lenin somut-güncel görevlerinin nasıl yürütüleceğini ön
ceden belirleyemez. Aksi düşünce, aslında teo riy i b ir 
d in, kitapları Kuran gib i algılayan S ünnilerin (Ortodoks) 
dinsel inanışlarına benzeyen b ir anlayışa tekabül eder. 
Devrimci b ir eylem programı her zaman som ut koşulla
rın b ilim sel b ir incelemesine dayanmalıdır. Bu nedenle 
pratikte hangi som ut siyasi görevlerin, hangi tü r eylem
lerin gerçekleştirileceğin i som ut koşulların tah liline gö
re değil de “ kitaba g ö re " (ya da geçm iş teori ve pratiğe 
bakarak) belirlemeye kalkmak h içb ir zaman doğru b ilim 
sel b ir yaklaşım olarak kabul edilemez.

Devrimci teori, yani Marksizm, yaratıcı b ir anlayışla 
kavranılmalıdır. Bu anlamda, ne kadar doğru olursa o l
sun b ir teori her zaman yeniden üretilm ek zorundadır. 
H içbir kitap devrim ci mücadelenin nasıl yürütüleceği 
konusunda mutlak doğruların b ilg is in i taşımaz. Bu yüz
den devrim ci b ir siyasi hareketin başarıya ulaşmasında 
temel yaklaşımlarının doğruluğu kadar, yaşanan som ut 
tarihsel gelişm elere uygun, (doğru) siyasetler, mücade
le ve örgüt b içim leri ge liş tir ip  geliştirememesi de tayin 
edici b ir ro l oynar.

Kuşkusuz '70 'lerde yaşanan en önem li olgulardan b i
ri, uluslararası sosya list dünyadaki ayrışma ve kutuplaş
malardır. Pek çok grup bu iki kutuptan 'b irin in  safında 
yer alarak, onların politika larını ve birb irlerine karşı olan

katı ve uzlaşmaz tutum larını aynen benimseyerek, bun- 
lan Türkiye 'deki sol grupların arasındaki mücadeleye 
taşımışlardır. Bu, faşizm in saldırılarının bir iç savaş sü
recinde yoğunlaştığı b ir dönemde son derece olumsuz, 
yıkıcı e tk ile r yaratan b ir olguydu. Biz, Çin ve Sovyet 
çizgilerin in ik is in i de eleştirel b ir yaklaşımla değerlen
d ird ik. Sovyetler B irliğ i'nde  b ir geriye dönüş süreci ya
şandığını; içerde sosyalizm in uygulanmadığını; dış po li
tika alanında da proletarya enternasyonalizmine uygun 
b ir siyaset .yürütü lm ediğ in i; gerek Ç in'de gerekse 
SSCB'de m iliiyetç i-revizyonlst b ir sapmanın egemen oU 
duğunu; bu yüzden proletarya enternasyonalizmi adına 
bu iki sapmadan birin in  peşine takılmanın yanlış oldu
ğunu; bu koşullarda proletarya enternasyonalizmine g i
den yolun, b ir yandan uluslararası plandaki bu sapmala
ra karşı mücadele edilirken asıl olarak kendi ülkemizde 
devrim ci mücadele görevlerinin yerine getirilmesinden 
geçtiğ in i savunduk.

Sosyal emperyalizm ve geçiş sorunları konusundaki 
tartışmalar, özünde Marksizm ve sosyalizm konusunda
ki temel anlayışları da yansıtıyordu. Devrimci Yol, bir 
yandan anti-Marksist “ sosyal em peryalizm " teorilerine 
karşı çıkarken diğer yandan da karşı uçta yer alan reviz- 
yonizme ve ekonom ist-dogm atik anlayışlara karşı çıktı. 
“ Revizyonist D iktatörlük”  olarak tanımladığı Sovyetler'- 
deki (kitlelerin yönetimden uzaklaştınldığı. Komünist Par
t i yönetic ile rin in  yönetim  tekeline dayalı) sosyalizm an
layışlarını reddeden ve kitle lerin doğrudan yönetim ay
gıtlarına ağırlık veren b ir yaklaşımı benimsedi. (Direniş 
Kom ite leri b ir yönüyle böyle b ir demokrasi anlayışının 
som ut propagandası iş levin i de görüyordu.)

Çin-Sovyet kutuplaşmasının Türkiye 'ye taşınmasının 
en olumsuz yanlarından b iri, tarafların “ sosyal faşist/ 
Maocu Bozkurt”  sıfatları kullanarak birb irlerine karşı 
düşmanca bir tutum  geliştirm eleriyd i. Bu, 1974 sonra
sında sol iç indeki çatışma ortamının asıl kaynağını oluş
turdu ve adeta b ir hastalık g ib i yayılarak, anti-faşist 
devrimci mücadelenin gelişmesinde çok olumsuz bir 
ro l oynadı. Sonuçta b ir çok sol grup g ib i bu olumsuz 
ortamdan etkilenm ekten kurtulamasa da, Devrimci Yol, 
başından itibaren bu olumsuzluklara kararlılıkla karşı 
çıktı ve mücadele e tti.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK BUNALIMI,
YA DA BİR İÇ SAVAŞ SÜRECİNDE DEVRİMCİ YOL

Herhangi b ir siyasi hareketin anlamı, her şeyden önce 
tarihsel gelişm e iç indeki som ut konumuna göre belirle
n ir. Kuşkusuz D evrim ci Vo/'da öncelikle b<Syle b ir tarih
sel boyut iç inde ele alındığında daha doğru olarak kav- 
ranabilecektir. Bu yüzden Devrim ci Yol değerlendirilir
ken öncelikle, 1970'ler Türkiye ’sindeki gelişmeler karşı
sındaki konumu ve fonksiyonlarıyla ele alınmalıdır.

Türkiye 1970’ lerde belki de tarih in in  en yoğun çalkan
tılarına sahne oldu. Çok kısa olarak özetlemek gerekir
se, Türkiye ’nin 1950'lerde iç ine gird iğ i ekonomik ve 
siyasi sistem  (emperyalizme göre şekillenmiş yeni sö
mürge sistem i) 1970'lere gelindiğinde tüm üyle tıkanmış 
durumdaydı. Bu yüzden sistem iç ve dış çeşitli etkenle
rin  z incirlem e baskısıyla (27 Mayıs ve 12 M art'ta geçirdi
ği sarsıntılardan çok daha üst boyutlarda) çok yönlü 
ve derin b ir bunalıma sürüklendi. Bu nedenle, egemen 
güçler kendi iktidarlarını olağandışı baskı politikaianyla 
sürdürm eye yöneldiler. Böylece, yaşanan bunalıma pa
ralel olarak, devlet desteğiyle örgütlendirilen b ir faşist 
te rö r dalgası bütün ülkeyi kapladı.

Bu dönemde Türkiye solunun karşı karşıya bulundu
ğu en önem li sorun, 12 Mart sonrasının siyasi ve teorik 
karışıklığı-yılgınlığı içinde olmasıydı. Örgütsüzlüğün ve 
dağınıklığın yanı sıra yaygın b ir yılgınlık eğilim i söz 
konusuydu. Egemen sınırların yoğun faşist saldınlara 
hazırlandıkları, faşist te rö r kampanyalarıyla bütün top
lumsal muhalefet eğ ilim lerin i bastırmaya yöneldikleri

2250



Sosyalist Hareket

bu dönemde, bu yılgınlık ve teslim iyet eğ ilim leri en 
büyüle tehlikeyi oluşturuyordu. Pratikte bu eğ ilim ler fa
şizmin yoiunu temizlemekten başka bir anlam taşımı
yordu. Her tü r devrimci mücadele anlayışı bu yılgınlık 
eğilimden beslenen “ provokasyon" teorilerince baskı 
altında tutuluyordu. Faşist saldırılar arttıkça bu saldırıla
ra karşı gelişen direniş eğilim leri “ oyuna ge lm e" olarak 
görülüyor; “ provokasyona gelmeyerek faşistlerle  gü
venlik güçlerini karşı karşıya getirm e”  taktik le ri önerili- 
iiyordu. Devrimci hareketin dağınıklığından ve kafa karı
şıklığından yararlanılarak dönemin yaygın geçm iş (dev
rimci mücadele) e leştiric iliğ iy le  de iç içe geçen bu eğ i
limlere karşı Devrimci Gençlilf dergisiyle başlatılan mü
cadele 1975-1980 döneminde yükselen devrim ci müca
delenin ve Devrimci Yol hareketinin teorik-siyasi tem el
lerini oluşturmuştur.

Faşist terörün ülkenin her yanını kapladığı ve adeta 
bir öiüm-kaiım meselesi halinde top lum un bütün fertle 
rini etkilediği bir dönemde faşizme karşı mücadele ko
nusu ve faşist saldırılar karşısında takınılan tavır be lirle
yici bir rol oynamıştır. Devrimci b ir hareketin böyle bir 
mücadelenin en ön saflarında yer alması kaçınılmaz bir 
görevdir. Bir çok sol grup ya da parti, hayatın içinde 
sürüp giden bu ölüm kalım savaşına yabancı kaldıkları 
oranda etkisizleşmiş, s ilin ip  gitm işle rd ir. Ne kadar ör
gütsüz ve dağınık olunursa olunsun egemen güçlerin 
dayattığı bu savaşı kabullenip, onun gerektird iğ i görev
leri yerine getirmeye ve doğru siyasetler, mücadele ve 
örgüt biçimleri geliştirmeye çalışanlar ise, doğal olarak 
döneme damgasını basan bir devrim ci hareket olarak 
ortaya çıkmıştır. Bazen, faşizme karşı mücadelenin “ anti- 
faşistiik”  olarak nitelenerek sosyalizm mücadelesinden 
ayrı bir şey olarak küçümsendiği görüleb iliyor. 1975- 
1980 döneminde kısmen bir iç savaş boyutlarında ge li
şen mücadele o dönemdeki sınıf mücadelesinin en üst 
biçimiydi. Bu nedenle, sadece Devrim ci Yol değil bütün 
siyasal akımlar o dönemde getird ik leri som ut siyasetler 
ve etkinliklerde değerlendirilebilirler. B ir dünya görüşü, 
sınıf mücadelesinin güncel görevleri içinde som ut ola
rak gerçekleşir; nasıl b ir gelecek, nasıl b ir demokrasi 
ve sosyalizm anlayışına sahip olduğunu ortaya koyar. 
Önemli olan soyutta (ya da lafta) kim in sosyalizm i savu
nup savunmadığı değil, laha çok büdur.

Devrimci Yol faşizme karşı mücadeleyi b ir devrim  so
runu olarak kavrayan b ir anlayışı savunmuştu. Türkiye ’
de gelişen faşist te rör hareketlerinin (savaş sonrası Av
rupa’sında aşağıdan yukarı gelişen faşist hareketlerden 
farklı olarak) emperyalizme bağımlı yeni sömürge bir 
devlet yapısından kaynaklandığını, bu yüzden faşizme 
karşı mücadelenin devletin yapısının değiştirilmesini (de
mokratik halk devrim inin özü) hedefleyen bir program 
çerçevesi içinde -b ir devrim sorunu olarak- görülmesi 
gerektiğini ve b ir açık faşizm teh likesin in som ut olarak 
gündeme geldiği durumlarda açık faşizm i önleme po liti
kalarının temel alınması gerektiğ in i ileri sürmüş; faşizm 
ve faşizme karşı mücadele sorununu böyle b ir mücade
le programı çerçevesinde tartışmıştır.

Teoriyi b ir dogma olarak, kavram tartışması olarak 
kavrayan anlayışlara karşı. Devrim ci Yol, 1975’ lerden 
itibaren hızla gelişen iç savaş boyunca som ut s iyasetler 
üretmeye çalıştı; faşist te rör hareketleri karşısında dev
rimci bir direniş mücadelesinin ge liştirilm esin i, faşist 
terör karşısında oluşan kendiliğinden n ite lik li direniş 
eğilimlerini devrimci b ir doğrultuya kanalize edilm esini, 
kitle inisiyatifin in geiiştirilm sin i ve yeni -a lternatif- bir 
yönetim (demokrasi) ve yaşam anlayışının som utta ge
liştirilebileceği örgüt biçim lerinin oluşturulmasını önerdi.

Direniş Komitelerinin halk ik tidar organlarının birer 
nüvesi olarak görülmesi ve bu anlamda halk içinde şim 
diden yeni b ir yaşam biçim in in , yeni b ir demokrasi ve 
yönetim anlayışının geliştirilm esi açısından kavranılma
sı, (Türkiye solunun bugünkü popüler tartışma konulan 
açısından da) üzerinden atlanmaması gereken b ir özel

lik  gösterir. Bu yaklaşım, özünde geleneksel sağ yakla
şımlardan köklü b ir kopuşun ifadesiydi.

Pek çoğunda kalıcı başarıların sağlanamamış olması
na rağmen bu deneylerin taşıdığı önem yadsınmamalı- 
dır. Bazı başarılı örnekler üzerinde yaygın olarak duru l
makta ve tartışma konusu edilm ektedir. Bu doğrultuda 
başarılabilm iş b ir tek örnek bile, sosyalizm , demokrasi 
vb. konularındaki kitaplar dolusu teo rik  çözümlemeler
den daha değerlid ir. Kuşkusuz Fatsa başarılı tek örnek 
değild i. Pek çok yerde önem li deneyler yaşanmıştır. 
Daha zengin deneylerin gerçekleştirilem eyişinde, bizim 
bu konuda pratikte gösterd iğ im iz eksik lik lerim iz ve ha
talı yaklaşımlarımız kadar, diğer sol gruplar tarafından 
konunun önem inin kavranılamayışının da önem li b ir rol 
oynadığına kuşku yoktu r. (Bu gerçek, nedense, “ geç
miş m uhasebelerin in”  çokça üzerinden atladığı konu
lardan b irid ir.) Bu deneylerin irdelenm esi, derslerin top 
lanması, bugünle ve gelecekle bağlarının oluşturulm ası 
geçmişin değerlendirilm esi açısından önem taşıyan ko
nulardan b iri olarak görülm elid ir.

K itlese llik  konusunun özel b ir önem taşıdığı açıktır. 
Türkiye S o lu ’nun geleneksel ve önem li zaaflanndan biri 
emekçi k itle lerden kopukluğu olm uştur. Geleneksel sol, 
gerek işçi sınıfı içinde, gerekse diğer emekçi halk ke
sim leri içinde hemen hemen h içb ir etk in liğe sah ip 'ö lâ- 
mamış ve bu nedenle dar b ir aydın hareketi olarak kal
manın zaaflarını her zaman bünyesinde taşımıştır.

D evrim ci Yol’un bu yönden önemli b ir gelişme sağla
dığı genellik le kabul ed ilm ekted ir. (Yazar Ilhan Selçuk, 
b ir söyleşisinde Devrim ci Vo/’un yaygınlığı ve k itlese lli
ği üzerinde dururken; “ Nasıl o lu r da belli b ir merkezden 
yönetild iğ i bile saptanamayan b ir hareket bu kadar yay
gınlaşır? Bu siyasal ve toplum sal soruyu araştırmak 
ve yanıtını bulm ak gerekir. Devrim ci Yol hareketinin 
bu kadar hızlı ve bu kadar yaygın olarak gelişm esinin 
nedenleri bu lunm alıdır.”  diyordu.)

Bize göre. Devrim ci Vo/’un kazandığı k itlese iliğ in  ne
deni, siyasi çizgisinden ve devrim ci mücadele anlayışın
dan başka b ir yerde aranmamalıdır. K itlesellik  konusu, 
kullanılan dilden halkın som ut çıkarlannı, som ut güncel 
konuları içeren b ir anlayışa; inandıncı som ut hedefler 
ortaya koyan b ir mücadele programından meşru ve hak
lı b ir eylem çizgis in in izlenmesine kadar pek çok etkene 
bağlı b ir olaydır. Devrim ci Yol iç in, k itle ve taban in is iya
tifin in  ve siyasal eylem liliğ in  ge liştirilm esi daima önemli 
bir sorun olmuş; geleneksel-yerleşik siyasal kü ltü r ve 
yaşam alışkanlıkları aşılmaya çalışılm ıştır.

Burada işaretlenebilecek olan b ir nokta da “ IMeşruiyet”  
sorunudur. Devrim ci Yol, meşru b ir hareket olarak ge
lişm iştir. Burada kastedilen meşruiyet elbette basit bir 
yasallık olayı değild ir. Söz konusu olan, top lum  İçinde, 
k itle lerin indinde haklı ve meşru olmaktır. Bu ise som ut 
siyasi koşulları, kitle lerin ps iko lo jik  durum lannı dikkate 
alan b ir eylem çizgis in i gerektirir. D evrim ci Yol her za
man eylem çizgisi olarak adım adım gelişen ve emekçi 
k itle ler iç indeki en ile ri ve olum lu fik irle rle  birleşmeye 
yönelen haklı ve meşru b ir savunma çizgisin i izlemeye 
çalışm ıştır. Buna uyabild iğ i oranda geniş halk kitle leri 
iç inde haklı ve meşru b ir hareket o larak kabul ed ilm iştir.

Sonuçta Devrim ci Yol, kendisinin geniş kitle lerle b ir
leşmesine götüren ve 1980’lere gelirken b ir emekçi halk 
hareketine dönüştüren öze llik leriy le ülkem izdeki dev
rim ci mücadelenin tarih indeki en büyük potansiyeli o luş
turmasının yanı sıra, gelecek açısından da pek çok olumlu 
deneyler ve b irik im ler sağlamıştır.

PARTİLEŞME SÜRECİNDE DEVRİMCİ YOL

Devrim ci Yol geniş b ir siyasal e tk in liğe ve k itleseltiğe 
ulaşmasına rağmen, başlangıçta öngörülen partileşme 
aşamasına ulaşamamıştır. Bu noktanın daha sonra ha

reketin 12 E ylü l’e karşı e tk ili b ir direniş mücadelesi 
ge liştirem eyişinde önemli b ir ro l oynadığı kesindir. Bu 
yüzden bu konu üzerinde de önemli durulması gerekli
d ir. Devrim ci Yol değişik b ir partileşme anlayışı öner
m iştir; Emekçi halk kitle lerin in  iktidar mücadelesine ön
derlik  edecek savaşçı b ir partin in gerekliliğ i vurgulanı
yor; ancak bunun devrim ci hareketin o günkü sübjektif 
konumu nedeniyle hemen gerçekleştirilebilecek b ir olay 
olmadığı be lirleniyordu. Aslında ortada b ir açmaz bu
lunduğu açıktı. B ir ik tidar mücadelesi anlamında dev
rim ci b ir siyasi mücadelenin yürütülebilm esi ve faşizme 
karşı mücadelenin başanlabilmesi iç in devrimci-savaşçı 
b ir parti önderliğ i zorunluydu; ancak böyle b ir önderliğ i 
hemen oluşturab ilm ek de içinde bulunulan ideolojik ve 
siyasi kargaşa koşullarında olanaksızdı. Ortadaki ideo
lo jik  ve siyasi (örgütsel) kargaşanın kendiliğinden aşıl
ması iç in  o tu rup beklenemeyeceğine göre, bu açmaz
dan kurtu lm ak gerekiyordu. Bu açmaz karşısında Dev
rim c i Yol’un çözümü partileşme süreci başlığı altında 
ifade ed ild i; Kendini b ir parti olarak ilan etmeden, en 
geniş k itle  içinde en dar kadro çalışması anlayışıyla 
yürütü lecek örgütlü  b ir mücadele sürecinde sınıflar mü
cadelesinin asgari görevleri m ilitan b ir anlayışla yerine 
getirilm eye çalışılırken, içinde bulunulan ideolojlk- 
örgütsel kargaşadan kurtulm ak için de çaba'sartedile- 
cektl.

Hemen partileşme yoluna gld ilm eylşi, içinde bulunu
lan İdeolojik ve siyasi kargaşa kadar böyiesi b ir örgüt
lenme için yetkin kadroların gerekliliğ i sorunuyla da 
ilg iliyd i. Böyle b ir mücadele süreci iç inde bu alandaki 
eks ik lik lerin  aşılabilmesi öngörülüyordu. Bu süreç kuş
kusuz -tanım gereği- başlangıçta eksikli b ir siyasal mü
cadele aşamasını kabul ediyor. Devrim ci Yol bir yönüyle 
bu eksikli mücadele sürecinin adıdır. Bu bakımdan onda 
görüleb ilecek hatalann ve eksik lik lerin çoğu öngörülen 
sürecin öze llik leriy le ilg ilid ir. B ir başka ifadeyle, bu hata 
ve eksik lik lerin g iderilm esi sürecin aşılmasını gerektiri
yordu. Bunun sağlanamamış olması Devrim ci Yol’un 
öngördüğü aşamaya ulaşmakta başarılı olamaması de
mekti.

Bunun nedenleri tartışılırken Devrim ci Yol önderliğ i
nin hata ve eksik lik lerin in  yanı sıra göz önüne alınması 
gereken b ir husus da, yaşanan sürecin olağanüstü özel
lik le rid ir. Türkiye birkaç yıl içinde belki on yıllar İçinde 
rastlanamayacak ölçüde hızlı ve yoğun gelişmelere, olay
lara sahne olm uştur. Bunalım derinleştikçe ve faşist 
te rö r top lum un bütün hücrelerine yayıldıkça kitlelerin 
siyasallaşması Türkiye tarih indeki en üst boyutlara ulaş
mıştı. Bütün eksiklerine rağmen faşizm in saldırılarına 
karşı m ilitan b ir direniş mücadelesi örgütlemeye, kitle
lerde oluşan kendiliğ inden direniş eğilim lerini Direniş 
Kom ite leri çerçevesi içinde örgütleyip kalıcı b ir hale 
getirmeye ve devrim ci b ir doğrultuya kanalize etmeye 
çalışan D evrim ci Yol, çok kısa sürede büyük b ir kitlesel
lik  kazanmıştır.

Böylece kendi öngördüğü asgari gelişme aşamasını 
( l^ rtile şm es in i) bile tamamlayamayan genç b ir hareket 
yeterince oigunlaşamadan ülke çapında b ir İç savaş 
boyutlannda sürüp giden mücadelenin önderlik görev
leriyle nesnel olarak yüz yüze kalmıştır. Ancak çok güç
lü ve yetkin leşm iş b ir devrimci parti örgütlenmesince 
yerine getirileb ilecek olan b ir iç savaş mücadelesinin 
çok yön lü önderlik görevleri yeterince gerçekleştirile
memiş; sonuçta kaçınılmaz olarak bütün devrimci halk 
güçle rin in ağır b ir yen ilg is iy le karşı karşıya kalınmıştır. 
Buna rağmen bizim, siyasi gelişm elerin o olağanüstü 
gelişme tem posu karşısında yapabileceklerim izin tümü
nü yapabildiğim iz; bu kısa süre içinde daha fazlasını 
yapamayacağımız; bu yüzden karşılaşılan sonucun ka
çınılmaz o lduğu da söylenmem elidir.

Kuşkusuz çok daha fazlası yapılabilird i. Ve yapılama
yanlar çoğunlukla devrim ci hareketin önderlik görevle
rindeki hata ve eksiklik lerim ize ve duraksamalarımıza
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ilişkindir. Siyasal gelişmelerin olağanüstü temposuyla 
partileşme süreci arasmdaki çelişme açıkça gö rü leb ili
yordu; Bu geçiş sürecinin 1980’ lere gelmeden çok ön
ceden tamamlanması gerekiyordu. Bu konuda yeterince 
etkin müdahalelerde bulunulamadığı, duraksamalı dav- 
ranıidığı ortadadır. Yine, {Devrimci Yol'a  yöneltilen yo
ğun eleştirilerin ve hasmane duyguların oluşturduğu 
bir atmosfer içinde, b ir ölçüde bu eleştirilerin b ir yan 
ürünü olan) ayrılık olayının doğurduğu güç-kadro-zaman 
kaybının da olumsuz bir rol oynadığı açıktır. Bu yüzden 
bu noktadaki hataların da üzerinde durulab ilir.

Duraksamaların burada işaret edilebilecek b ir nedeni 
de hareketin hızlı gelişm esinin getird iğ i rehavet, güçlü
lük ve yeterlilik duygularıdır. Bu, b ir yandan zaafların, 
hataların ve eksiklik lerin görüiememesine ya da önem
lerinin kavranamamasına yol açarken, b ir yandan da 
önderlik kademelerinde gelişmeyi yeterli bulan tutucu 
ve bürokratik eğilim lerin güçlenmesine neden olm uş
tur. Görülebilen bu hata ve eksik lik lerin giderilm esi için 
ortaya koyulan çabalar da yetersiz kalmıştır. Ve hareke
tin yenilenme ve kendisini aşma gereksinim ine karşın 
başarısız kalınmıştır. Sonuç olarak 12 Eylül g ib i büyük 
bir tarihsel dönemece partileşme süreci olarak tanım la
nan bir geçiş sürecjne has yapılarla, onun eksik lik  ve 
zaaflarıyla g irilm iştir. Bu, Devrim ci Yol’un 12 E yiü l’deki 
en büyük handikapı olmuş, doğal olarak da 1980’ ierde 
yaşanan tarihi belki de tersine çevirebilecek görevler 
yerine getirilememiştir.

12 EYLÜL ÖNCESİ

Devrimci Yol’a karşı yöneltilen eleştirilerin  en yaygın 
olanı 12 Eylül'e karşı e tk ili b ir direniş mücadelesini 
gerçekleştirememiş olması noktasında toplanır. Bu eleş
tiri kuşkusuz Devrim ci Vo/’un 12 Eylü l’den sonra Cun- 
ta'ya karşı yürütülen direniş mücadelesini ve hareketin 
kendi sürekliliğinin sağlanamamış olması yönünden, hak
lıdır. Ancak bu eleştiri sadece Devrim ci Yol iç in değil 
bütün devrimci güçler iç in geçerild ir. Ayrıca 12 Eylül 
yenilgisini sadece bir direniş eksikliğ i sorunu olarak 
değerlendirmek de yeterli değild ir. E lbette 12 Eylül ger
çekleştikten sonra, ona karşı b ir direniş mücadelesinin 
yürütülmesi, dahası, bütün devrim ci-dem okrat güçlerin 
bileşik bir direniş mücadelesini örgütlenm esi zorunluy
du. Ağır b ir yenilg iden kurtulmanın başka bir yo lu yok
tu. Böyle b ir ortak direniş mücadelesinin gerçekleştiri- 
lemeyişinde kuşkusuz herkesin sorum luluğu vardır. Ve 
bu sorumluluğun en fazlasını bizim hesabımıza yazılma
sına da b ir itirazımız yoktur. Ama daha önem lisi, henüz
o noktaya gelmeden önce yapılması gerekenler vardı.

Türkiye solunu yen ilg iye götüren hatalar 12 E ylü l’den 
çok öncesine g itm ekted ir ve geçm işin tartışılmasından 
kasıt ondan b ir şeyler öğrenebilmekse, dönemin b ir 
bütün olarak değerlendirilmesi zorunludur.

1980 başlarından itibaren b ir askeri faşist darbenin 
Türkiye'nin gündemine gird iğ i açıkça görüleb iliyordu. 
Devrimci Yol tarafından da, egemen sınıflar açısından 
parlamentonun ve diğer siyasi çözüm yollarının tıkandı
ğı, bu nedenle yaklaşan ve sonuçsuz kalacağı görülen 
Cumhurbaşkanlığı seçim turlarının aynı zamanda b ir as
keri darbenin tırmanma süreci olacağı 1980'in ilk  ayla- 
nnda saptanmıştı: Ancak pratikte bu saptamaya uygun 
bir siyasetin ge liş tirileb lld iğ in l söylem ek olanaksızdır.

Aslında o dönemde Türkiye’de sanıldığının çok üs
tünde b ir devrimci demokrat potansiyel vardı. Devrim ci 
Yoi bu potansiyelin ancak be lir li b ir kısmını örgütleye- 
bilmişti. Bu anlamda Türkiye 'n in  12 Eylü l'e  mahkûm 
olduğunu söylemek doğru değild ir. Bunalımın bütün 
derinliğiyle etkisine aldığı geniş emekçi kitle lere ger
çekçi bir devrimci-demokratik çıkış yolu inandırıcı b ir 
şekilde gösterilebilseydi, böyle b ir inandırıcılığı olanak
sız hale getiren olumsuzluklardan kurtulunabllseydi, 1980 
sonrasında her şey farklı yönlerde de ge lişeb ilird i. Bu,

nesnel olarak ne kadar olanaklıysa “ içe dönük, olum 
suz, rekabetçi b ir mücadele anlayışı iç indeki, kırk parça
ya bölünmüş, örgütsüz, dağınık ve kendiiiğ indenci yapı
larıyla devrim ci-dem okratik sol kesim lerin bunalım  iç in 
deki toplum a dem okratik b ir a lte rnatif çözüm yolunu 
önerip -gerçekleştirebilecek b ir o lgunluktan, ye tk in lik 
ten çok uzak o lduğu”  da aynı şekilde tartışmasız b ir 
gerçektir. Bu yüzden en çok üzerinde düşünülm esi ge
reken noktalardan biri öncelikle budur. Kazanmak is ti
yorsak, bu olum suzlukları aşmianm yolunu bulmak zo
rundayız. Çünkü, geniş kitle lere güven veremeyen bir 
devrim ci hareket h içb ir zaman kazanamayacaktır. Bu 
noktada 12 Eylül karşısındaki D evrim ci Yol politika ları 
kısaca değerlendirilm elid ir.

Devrim ci Yol 1980'in ilk  aylarında faşist b ir askeri 
darbenin gündeme ge ld iğ in i saptadıktan sonra, darbe 
eğ ilim lerin i güçlendirm eyecek b ir eylem çizgisi izlenme
si gerektiğ in i belirledi ve bu doğrultuda ortak b ir siyaset 
ge liştirm eyi, ortak k itlesel d ireniş eylem lerinin genişle
tilm esin i ve buna benzer bazı önlem leri içeren b ir p o liti
ka benimsedi. Bu po litika d iğer gruplara da götürü lerek 
tartışıldı. Bu doğrultudaki çabalar bazı gruplarla sadece 
birkaç ortak m iting vb. eylem in yapılmasıyla (ve yine

bazı grupların yayın organlarında yapılan konuşmaların 
içeriğ in i "D evrim c i Yol faşist darbe geliyor diye pasi
fizm  öneriyor!”  şeklinde “ ifşa”  etmeleriyle) sonuçlan
dı. Ve d iğer gruplarla sürdürülen ardı arkası kesilmez 
“ ilke ”  tartışmaları ve polem ikleri İçinde yaşanan diğer 
o lum suzluklarla b irlik te  boğulunup kalındı. 12 Eylül'den 
önceki olaylara bakıldığında Fatsa, Çorum, Tariş dire- 
n işlnerin in yanında Türkiye solunun çok yoğun bir şekil
de iç mücadelelerle/çatışmalarla meşgul olduğu görüle
cektir.

Faşist b ir askeri darbenin gündeme geld iği saptandık
tan sonra sadece “ darlje eğilim lerini güçlendirmeyecek”  
b ir eylem ç izgis in in benimsenmesi yeterli olamaz; bir 
askeri darbeye karşı mücadele görevlerini öne alan ve
o yönde çok daha köklü önlem ler getiren b ir siyasi 
çizgi izlenmesi gerekliydi. Devrim ci Yol tarafından, fa
şizme karşı mücadele programının İk ili b ir muhteva taşı
dığı; b ir açık faşist dikta törlüğün gündeme geldiği ko
şullarda açık faşizme karşı mücadelenin öne çıkması 
(b irinci görev halkası olarak kavranması) gerektiği belir
lenm işti. Buna göre o günkü koşullarda b ir askeri faşist 
darbeye karşı mücadele görevlerinin, siv il faşist güçlere 
karşı yürütü len mücadelenin ve diğer faaliyetlerin önü-

GerçeKleşmeyen Sözler... "Herkes biiiyor ki, bugün Tûridye b ir asiferi faşist diktatörlüğün eşiğine getirilmiştir ve 
bu, egemen güçlerin siyasi programlarının başında yer almaktadır (...) Faşizm bütün b ir halka yöneien bir 
savaş ilanıdır. (...) Bu şavaşı kabui edip etmemek eiimizde olan b ir şey değildir. Faşizm ya bütün emekçi haik 
güçlerinin birleşik devrimci savaşıyla ezijemk yok edilecektir, ya da o bütün devrimci haik güçlerini yok etmeye 
yöneiik saidırıiarını nihai b ir hesaplaşma noktasına kadar sürdürecektir (...) Faşizme karşı savaşmaktan başka 
bir yoi yoktur! Bu, en geniş haik kesimlerine b ir ölüm kalım yasası g ib i kavratılmalıdır. En geniş halk güçlerine, 
faşizme karşı uzun vadeli kararii b ir direniş savaşının gerekliliğini kavratmak; böyle b ir savaşın su ve ekmek 
kadar gerekli oiduğu defalarca kanıtlanmış çok yönlü görevlerini örgütlemek; b ir açık faşizme karşı mücadele 
anlayışını da içeren b ir anti-faşist savaş çizgisinde birleşmesi mümkün bütün güçleri, devrimci b ir direniş 
cephesinde birleştirmek (...) Bütün bu görevlerin gerçekleştirilmesi için karşı karşıya bulunan güçlükler (...) 
çözülmesi imkansız aşılması güç engeller değildir. Buna inanarak, kararlılıkla ve cesaretle faşizme karşı sonuna 
kadar savaşacağız ve halkımızın faşizme karşı birleşik devrimci savaşının zaferini gerçekleştirecek yollan 
bulacağız." (7 Nisan 1979 Devrimci Yol s. 27, "Bunalım, burjuvazinin çıkış yollan ve devrimci görevler" başlıklı 
yazıdan.) "B ir siyasi hareket olarak başarısızlığa uğramamız, dağılmamız söz konusu olamaz mı? Bizce de bu 
pekala mümkündür! Eğer biz gerçekten devrimci görevlerimize uygun b ir siyasi pratik içinde olmazsak, doğru 
görüşlerimizin gereklerini iyi b ir şekilde kavrayarak yerine getirmezsek (...) kaçınılmaz olarak sınıflar mücadelesi 
bizi tasfiye e d e r"  fOevrimci Yol s. 21) Üstte Devrimci Yol grubunun düzenlediği b ir mitingden görüntü.
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Kitlesel ıvıucaaeıeıer vt 
Sosyalist Hareket

ne çıkması, ve bu doğrultuda etkin po litika lar getirilm e
si gerekiyordu. S ivil faşist güçlere karşı mücadelenin 
tümüyle ihmali elbette olanaksızdı; ancak be lir li b ir as
gari çizgide tutulması ve devrim ci güçlerin yüzünü res
mi faşist güçlere çevirmesi olanaklı o lab ilird i...

Birleşik bir direniş mücadelesi iç in ortaya yapılan (ba
sılı) çağniann (hele o günkü iç çatışmaların-çekişmelerin 
olumsuz koşullarında) fazla b ir etkisin in bulunmadığı 
ortadaydı. Kuşkusuz daha etkin geçerli yo llar bulunabi
lirdi ve bulunmalıydı. Askeri b ir darbeyi önlemeye ve 
daha önemlisi, darbe sonrasında ortak b ir direniş hare
ketinin geliştirilebilmesine yönelik som ut b ir program 
oluşturulmaya çalışılabilir; bu doğrultuda hem devrimci 
çevreleri hem de halk kesim lerini uyarıcı yoğun b ir siya
si kampanya yürütülebilirdi. Sol gruplar arasındaki olum
suz çekişme ve rekabet ortamının g iderilm esin in daha 
etkin yolları da aranabilirdi. Böyle b ir siyasi çizgi sonu
cunda, birleşik b ir direniş mücadelesinin gerekliliğ i ge
niş kesimlere kavratılıp benim setileb ilir ve hem halk 
kitlelerinin hem de devrim ci kadroların ps iko lo jik  ve 
siyasi olarak böyle b ir direniş mücadelesine hazırlanma- 
lan sağlanabilirdi. Devrim ci Vo/’un yukarıda kısaca işa
retlediğimiz 12 Eylül öncesi politika ları ise, b ir askeri 
darbenin somut olarak gündemde olduğu b ir dönemde 
hâlâ sivil faşist güçlere karşı mücadeleyi önde tutan 
çizgisiyle, bütün bu görevlerin etk in b ir şekilde kavran
masına olanak vermemiştir. 12 Eylül sonrasında etkin 
bir direniş mücadelesinin yürütülem eyişinde bu nokta
nın önemli bir rol oynadığı açık b ir gerçektir.

VE SONRASI

İşte, biraz da bu nedenlerle, 12 Eylü l’den sonra geniş 
demokrat ve devrimci halk kesim lerinin iç savaş ortam ı
nın yorgunluğu içinde oldukları, ps iko lo jik  ve siyasi 
olarak bir direniş mücadelesine hazırlıklı olmadıkları gö
rülmüştür. (12 Eylül’den hemen sonra pek çok aydın 
ve devrimci yurtdışına çıkmış; Selim iye Kışlasının önün
de teslim olmaları istenen sendikacılardan ve aydınlar
dan oluşan uzun kuyruklar meydana gelm iş; bazı sol 
gruplar faaliyetlerini tüm üyle ta til ederek örgütlerin i da
ğıtmışlar; faşist güçlere karşı yürütülen direniş mücade
lesini destekleyen halk kesim lerinin de 12 Eylü l’den 
sonraki günlerde Cunta’ya karşı hayırhah b ir eğilim  iç in
de bulundukları gözlenm iştir.) Bu durumun da etkisiyle 
Devrimci Yol Cunta’ya karşı b irleşik b ir d ireniş mücade
lesi çağrısında bulunmuş, kendisi de direniş mücadele
sinin tedrici b ir şekilde ge liştirilm esi şeklinde bir po liti
ka benimsemiştir. Bu ise Cunta’nın devrimci hareketi 
dağıtmak için zaman ve olanak bulmasına yol açmıştır. 
Yeni koşullara uygun mücadele b içim leri ve örgü t yapı
ları geliştirilemeden yenilen darbelerden sonra yu rt ça
pında merkezi ve etk ili b ir direniş mücadelesi sürdürüle- 
memiş; mahalli bölgelerdeki, kırlardaki direniş çabaları 
onbinlerce Devrimci / o f ’cunun tutuklanıp işkenceler
den geçirildiği, dağlık-ormanlık bölgelerde sürdürülen 
takip ve çatışmalarda onlarcasının vurulup öldürüldüğü 
yoğun bir saldırıyla . astırılıp dağıtılm ıştır. Bu noktadan 
sonra, hareketin sürekliliğ in i sağlama çabalarının başa
rısızlığı ve çok uzun bir dönemi kaplayan suskunluk 
nedenleri kuşkusuz sorgulanabilir. Bu yazının kapsamı
nı aşan böyle b ir konuda buraya b ir küçük not düşmekle 
yetinebiliriz.

Yenilgi, kuşkusuz herkese b ir şeyler kaybettirm iştir. 
Devrimci Yol'un böyle b ir yenilg iden en çok etkilenen 
grup olması doğaldır. Çünkü, onun başkalarından fazla 
olarak kaybettiği şeyi, yani en geniş halk kesim leriyle 
birlikte (ve belki Türkiye tarihinde ilk  kez) bu kadar 
yakından yaşanan kazanma inancını, o büyük coşku 
ve umudu yeniden yakalamak elt>ette kolay olmayacaktır.

Bunun yolu da ancak ve ancak Devrim ci Yol’un yara
tıldığı yerlerde, gerçek hayatın, yani mücadelenin içinde 
bulunabilecektir.

OĞUZHAN MÛFTÛOĞLU

alanı genişlerken Ankara’da gene aynı hareketin takipçiliğini üstlenen bir başka çevrenin, 
“sosyal-emperyalizm” tesbiti ve geçmiş hareketin değerlendirilmesi ekseninde aynşması, öteden 
beri ilişkide bulunan Ankara ve İstanbul’daki gençlik kadrolarının merkezî bir gençlik 
örgütünün kurulması çabalannı hızlandırdı. Türkiye solundaki aynşma ve bölünme eğiliminin 
yerini yavaş yavaş bir saflaşmaya bırakmasına paralel olarak Ankara’da bulunan ve 1974 
affından ,sonra, daha hapisanede başlayan bir tartışmayı dışanda da sürdüren THKP-Cden  arta 
kalan unsurlar geçmiş değerlendirmesi üzerine tıkanma noktasına gelen tartışmayı hareketin 
sempatizanlanna doğru genişlettiler.

Af sonrası tartışmayı sürdürmekle beraber, birlikte davranan ve hatta aralarında belli bir 
işbölümüne giden bu çevre, Mahir Çayan’ın “öncü savaş”, “silahlı propaganda” ”evrim ve 
devrim aşamalannın iç içe geçmesi” vb. gibi temel noktalarda ayrım noktalannın 
belirginleşmesiyle iki ana çevreye bölündü. Sonralan Kurtuluş Sosyalist Dergi’yi çıkaracak olan 
bir çevrenin Mahir Çayan’m tezlerinin yeniden gözden geçirilmesi, hareketin yenilgisinde işçi 
sınıhmn temel alınmamış olması ve öncünün sınıfla bağlarının henüz kurulmakta olduğu 
aşamada savaşa sürülmesinin önemli bir rol oynadığı, uzun süreli bir hazırlık aşamasından 
geçilmeksizin silahlı mücadelenin başarıya ulaşamayacağı, Leninist parti anlayışının yeterince 
kavranmaması nedeniyle gerçek bir proletarya partisi niteliğine bürünmemiş THKP-Cnin  parti 
teorisini düzeltmesi, Kemalizmin küçük burjuvazinin anti-emperyalist radikal bir tavır alışı 
olarak tanımlanmasının ittifaklar politikasında önemli boşluklar doğurduğu, ulusal soruna 
ilişkin değerlendirmelerin eksik ve dolayısıyla yanlış olduğu eleştirileri karşısında THKP-Cnin 
temel tezlerinin geçerliliğini savunan bir başka çevre kendi iç disiplini olan bir başka 
örgütlenmeye yöneldi. Ayrılık öncesi yapılan işbölümü gereği gençlik kesiminde görevli 
kişilerin içinde yeraldığı bu çevre Ankara yüksek öğrenim gençliğinin önemli bir parçasını 
beraberinde götürmeyi başardı.

Devrimci Gençlik Demekleri Federasyonu’nun Kuruluşu

1974 sonrası gelişen öğrenci hareketinde önemli mevzilerin kazanılması, faşist saldırılar 
karşısında aktif bir çizginin savunulmasıyla öğrenci kitlesi içinde hatın sayılır bir sempatinin 
kazanılması ve THKP-C içinde gelişen “sosyal-emperyalizm” yanlısı eğilime karşı yürütülen 
ideolojik mücadeleyle elde edilen nüfuz, bu çevrenin Türkiye’nin öteki bölgelerindeki gençlik 
çevreleriyle kurduğu ilişkilerinin de olgunlaşmasıyla Aralık 1975’de Devrimci Gençlik dergisini 
yayımlamaya başlamasını sağladı. “Gençliğin devrimci eyleminin birhği” şiarıyla çıkan dergi, • 
bir yandan ayrışma döneminin tamamlanması görevini üsdenirken, öte yandan öğrenci 
gençliğin “faşizme karşı aktif mücadele”si için programatik temeller ileri sürmeye uğraştı. 
Gençlik içinde “faşizme karşı direniş” eğilimlerinin örgütlenmesi ve o dönem Ankara’daki 
yüksek okulların önemli bir bölümünde etkinlik kurmuş ve hatta buralan işgal etmiş bulunan 
faşist hareketin denetimini kırmaya yönelik bir politika geliştirmeye uğraşan bu çevre.
Devrimci Gençlik dergisi aracılığıyla kurulan ilişkilerin bir üst düzeye sıçratılması ve “gençlik 
mücadelesinin önündeki en büyük ihtiyaç” olarak tanımladığı bir federasyonun oluşturulması 
için sürdürdüğü faaliyetlerini Ağustos 1976’da Devrimci Gençlik D em ekleri Federasyonu'nun 
(DGDF) kurulmasıyla sonuçlandırdı. AYÖD, İYÖD ve Erzurum Yüksek Öğrenim Demeği'nin 
(EYÖD) oluşturduğu federasyonun yönetim kurulu 5 AYÖD, 5 de İYÖD temsilcisinden 
oluşuyordu.

Federasyonun kuruluşu Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki dağınık çevrelerin biraraya gelmesini 
hızlandırdı. “Öğrenim özgürlüğü, can güvenliği” sloganı etrafında birleştirilmeye çalışılan 
öğrenciler, merkezî örgütlenmenin sağladığı koordinasyon aracılığıyla okullara toplu olarak 
gitmeye başladılar. 1976 başında Ankara’da Hacettepe yurtlarına saldıran faşisder Şükrü Bulut’u 
öldürdükten sonra, 13 Ocak’ta aynı yurtlara saldıran polisler Nuray Erenler’i öldürdüler. Bu 
olay Hacettepe hastanesi personelinin iş kıyafetleriyle oluşturduklan kalabalık bir kortejin 
katıldığı büyük bir protesto gösterisi doğurdu. 8 Nisan’da SBFye saldıran faşistler okul 
önünde bekleyen öğrencilere ateş açarak Hakan Yurdakuler’i öldürdüler. Olayı protesto eden 
değişik fakültelerden öğrenciler üzerine ateş açan polis bu kez ADMMA öğrencisi Burhan 
Bann ve GEE öğrencisi Eşari Oran’ı öldürdü. 18 Mayıs’da Fevzi Aslansoy, 30 Mayıs’ta Ensari 
Bingöl faşistlerin açtığı ateşle hayatlarını kaybettiler. DGDF bu cinayetlerin öğrenciler üzerinde 
yarattığı birleşme ve dayanışma eğilimlerini örgütleme ve “en geniş öğrenci kitlesini faşizmin 
karşısına bir kale gibi çıkarma” politikasını sürdürürken, ülke ölçeğinde faşist harekete karşı 
sürmekte olan direnişte “öğrencilerin en ön safta yer alması” çağnsı yaptı.

Bu çağrı, bir gençlik hareketi niteliği taşıyan hareketin siyasal bir harekete doğru evrilme'si 
iradesini de dile getiriyordu. Büyük kentlerin gecekondu mahallelerinde ve taşrada faahyet 
göstermeye başlayan DGDF önderliği mihtanlann karşısına “farklı toplumsal sınıfların 
yükselmekte olan iktisadi ve siyasal mücadelelerinin birleştirilmesi ve ortak bir siyasal hat 
etrafında eşgüdümünün sağlanması” hedefini koymuştu ve pratikte bu hedefe erişilebilmesi 
bakımından da hareketin elinde DGDF dışında bir organizasyon bulunmuyordu. Çevre, bundan 
böyle, karşısına siyasal bir harekete dönüşmenin ideolojik sorunlannı aşma, “işçi sınıfinın 
bağımsız siyasal hareketinin yaratılmasının önkoşullannm oluşturulması” görevini koymuş 
olduğunu ilan ediyordu.
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Devrimci Sol, Türkiye devrim inin köşe taşlarını yer
leştiren THKP-C’nin, ideo lojik-po litik çizgisini somut ko
şullar ışığında geliştirerek sürdüren Marksist-Leninist 
bir halk hareketidir.

15 yıllık b ir mücadele sürecinin sonucunda, Devrim ci 
So/'un şu karakteristik öze llik leri k itle lerin b ilincine yer
leşmiştir: Örgütlü k itle mücadelesiyle bütünleşen ve 
devrimci şiddet tem elinde biçim lenen bir siyasi hat; 
öz güce, halka ve devrime sarsılmaz bir inanç; Enter- 
nasyonalist bir ruh ve tüm  bunlarla b irlik te  yaşamın 
her alanında yaratılan yeni gelenekler ve değerler.

Elbette ki bunlar için çırpıda oluşmamıştır, ama yıllar
la ö lçüldüğünde çok kısa sayılabilecek b ir süreçte yara
tılmıştır. Bu, kısa bir süreçtir ama her b ir günü, onyılla- 
rın deney ve b irik im in i kazandırmıştır. Bu süreçte, en 
temel değerlerin ayaklar altına alındığı, ihanetin, çürü
menin, yozlaşmanın kol gezdiği, şu veya bu düzeyde 
sayısız kadronun yok ed ild iği iki yenilg i ve yılgın lık dö
nemi yaşanmıştır. Resmi ve siv il faşist terörün azgınca 
saldırdığı b ir mücadele süreci yaşanmıştır. Ve yine, bu 
süreçte, 12 Eylül gibi b ir dönem yaşanmıştır. İşte Dev
rimci Sol, böylesine yoğun bir mücadele sürecinden 
çelikleşerek çıkmış b ir harekettir.

Devrimci So/'un 15 yıllık tarih i, Türkiye sol hareketini 
tanıma açısından da zengin derslerle doludur. Devrim ci 
So/'un tarihine bakıldığında görülecektir ki, bu hareket, 
sol’dan kendisini hedef alan entrikalara, tasfiyeclliğe 
ve her türlü burjuva ayak oyunlarına karşı ayakta’1<ala- 
bilmek, siyasi çizgisini koruyabilm ek için büyük b ir mü
cadele verm iştir.

Devrimci So/’un örgütsel kökeni, 74-75’lerde THKP- 
C'nin ideo lo jik-po litik  çizgisi temelinde biraraya gelen 
Kurtuluş grubuna kadar uzanır. THKP-C’nin 12 M art'taki 
fiziki tasfiyesinin ardından, örgütsel dağınıklığı fırsat 
bilenlerin başını çektiğ i Ideolojik-siyasi tasfiye hareketi
ne karşı direnen, THKP-C’nin sağ ve sol yorumlarına 
karşı ideolojik mücadele vererek THKP-C’nin  mirasına 
sahip çıkmaya çalışan Kurtu luş grubu, özellikle gençlik 
içinden çıkan devrimci kadrolardan oluşm uştu.

Kurtuluş grubu, 1975 sonunda THKP-C’yi her yönüyle 
savunduğu iddiasıyla ortaya çıkan ve daha sonra Dev
rimci Yol adını alacak olan Devrim ci Gençlik Hareketi 
ile İlişkiye geçmiş ve farklı görüşlere ve çeşitli belirsiz
liklere karşın, mücadelesini bu yapı ile ilişk i içerisinde 
sürdürmeye başlamıştı.

Kurtuluş grubunun böyle b ir yapı içinde yer alması 
Türkiye sol hareketinde yeni b ir gelişm enin de yaratıcısı 
olmuştur. Çünkü K urtu luş grubu, bulunduğu be lirli mer
kezlerde, THKP-C’y i anladığı biçimde mücadeleyi b içim 
lendirirken; Devrim ci Yol önderleri, DY dergisi aracılı
ğıyla yeni b ir anlayış oluşturmaya, THKP-C’nin temel 
Ideolojik-siyasi tezlerin i tasfiyeye çalışmaktaydı.

Devrimci Yol Hareketinin oluşumundan sonra, DY mer
kezinin THKP-C ideo lojis ini tasfiyeye yönelmesi üzerine 
ortaya çıkan düşünce ve yorum ayrılıkları Politikleşm iş 
Askeri Savaş Stratejisi, öncü savaşı, suni denge, örgü t
lenme ve mücadele anlayışı g ib i temel tezlerde çelişkile
re dönüşmüş, bu da pratiğe yansımıştır. Sonuçta, THKP- 
C’nin sağ yorumlarından birine dönüşen DY ile bağlar 
kopartılarak, 1978 'd f Devrim ci Sol hareketi o luşturu l
muştur.

Devrimci Sol, doğuşunu izleyen yıllardaki mücadele
siyle, THKP-C’nin sağ ve sol yorum lan ile arasındaki 
çizgileri pratikte de netleştirerek THKP-Cnin Marksist-

Lenin ist çizg is in i som ut koşullarda yaşama geçirm iş; 
Türkiye halklarının ulusal ve sosyal kurtu luş mücadele
sinde saygın ve sarsılmaz bir yer ed inm iştir.

FAŞİST TERÖRE KARŞI “ DEVRİMCİ ŞİDDET "

Devrim ci S o/'un tarihsel köklerin in atıldığı 1974 ve 
sonrasında s iv il ve resmi faşist te rö r halkın en önemli 
sorunuydu ve halkın “ can gü ven liğ i" İstemi ön plana 
çıkmıştı. Tüm alanların, devlet destekli s iv il faşist terör 
odaklarınca işgal altına alınmaya bu yolla devrim cilerin 
halkla bağlarının koparılmaya çalışıldığı süreçte Dev
rim c i Sol, faşist terörün karşısında “ halkın örgütlü gü
cüyle b irleşm iş devrim ci ş id d e f 'i çıkarmanın ge rek liliğ i
ni görmüş, resmi ve s iv il faşist terörü caydırıcı b ir eylem 
ve mücadele hattı iz lem iştir.

Sürecin karakterine uygun yeni örgütlenm e biçim leri 
ve devrim ci şiddeti tem el alan mücadelesiyle ortaya 
çıkan Devrim ci Sol, emperyalizme, oligarşiye ve faşist 
teröre karşı mücadele kampanyalarıyla po litik  gelişm e
lere müdahale etm iştir. Karakol baskınlarından Gün Sa
zak ve Nihat E rim 'in cezalandırılmasına; devlete ve siv il 
faşist te rö r çetelerine yönelik devrim ci ş iddet eylem le
rinden, aktif k itlesel eylemlere kadar mücadelede yeni 
ufuklar açan D evrim ci Sol-, partileşme sürecinin tamam
lanması yolunda, ideo lo jlk-po litik-örgütsel b irliğ i sağla
mada ve kadrolaşmada ileri b ir noktaya ge lm iştir. Dünya 
devrim  deneylerinde, iki yıl g ib i kısa b ir sürede bu kadar 
uzun yol alabilen pek az devrim ci hareket örneği vardır.

12 Eylül 1980'de ağır darbeler alan D evrim ci So/'un 
mücadelesi, kadro kayıpları nedeniyle b ir süre alt dü
zeyde sürmek zorunda kaldığından, parti hedefine ulaşı
lamamıştır. Ancak, ağır kayıplarına karşın, m ü lteciliğ i 
ve “ geri çekilme ta k t iğ i"  adı altında p o litik  arenayı fa
ş ist güçlere te rk etm eyi reddeden Devrim ci Sol, gerek 
yurtiç i ve yurtdışında, gerekse cezaevlerindeki mücade
lesiyle, mücadelede kesin tis iz lik  geleneğinin tem ellerin i 
atmış, oligarşin in “ kökünü kazıd ık", “ yok e tt ik "  dema
go jile rin i boşa çıkarmayı başarmıştır.

Devrim ci Sol-, yılgınlığın, mücadele kaçkınlığmm, 
ideo lojik-örgütsel tasfiyeciliğ in , depolitizasyonun ege
men olduğu, örgütsel bölünm elerin çokça yaşandığı, 
devrimci ilke ve değerlerden önemli tavizler verild iğ i 
b ir süreçten, İdeo lo jik-po litik  çizgis in i, örgütse l bütün
lüğünü, devrim ci ilke ve değerlerin i koruyup geliştirerek 
çıkmıştır. Bunlar, sadece D evrim ci S o l’un değil, Türkiye 
D evrim i'n in kazanımlarıdır.

TÜRKİYE EMPERYALİZME BAĞIMLI ÇARPIK 
KAPİTALİST BİR ÜLKEDİR

Başka ülkelerin devrim m odelini tak lit edebilmek için 
Türkiye 'n in  sosyo-ekonom ik yapı tah lille rin i de başka 
ülkelere uydurmaya çalışanların aksine. Devrim ci Sol, 
ülkem izin emperyalizme bağımlı çarpık kap ita lis t b ir ü l
ke olduğunu be lirlem iştir. Türkiye, ne Çin g ib i yarı- 
sömürge, yarı-feodal b ir ülkedir, ne de Çarlık Rusya’sı 
gib i geri em peryalist b ir ülkedir.

Böyle b ir sosyo-ekonomik yapıya sahip Türkiye'de, 
Devrim ci So/'un stra te jik hedefi Antl-Emperyalist, Anti- 
O ligarşik Halk D evrim i'd ir. Anti-Em peryalist, Anti- 
O ligarşik Halk Devrim i, Çin ve Vietnam devrim lerin i ta
nımlayan M illi Demokratik Devrim 'den daha geniş, ama 
İleri kap italist ü lkelerin önündeki devrim  aşaması olan 
Sosyalist Devrim 'den daha dar kapsamdadır. Anti- 
Emperyalist, Anti-O ligarşik Halk Devrim inin programı, 
emperyalizme bağımlı olarak şekillenm iş çarpık kapita
lizm in ve oligarşin in (faşizmin) tasfiyesine yönelmesi 
ve daha baştan sosya list programın belli b ir kısmının 
uygulanmasıyla, MDD’öen ayrılır ve sosyalist devrim  
sürecin i başlatır.

Anti-Emperyalist, Anti-O llgarşik halk devrim inde, pro

letarya, yoksul köylülük, orta köylülük, kent ve kır kü
çük burjuvazisi ile henüz tekellerle içiçe geçmemiş orta 
burjuvazin in bazı kesim lerinin çıkarı vardır. Proletarya, 
köylü lük ve küçük burjuvazi Türkiye Devrim inin temel 
sınıflarıdır.

ÜLKEMİZDE DEVRİMİN STRATEJİSİ POLİTİKLEŞMİŞ 
ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİDİR

Dünya devrim deneylerinin hepsinden yararlanmayı 
ilke edinen D evrim ci Sol, her devrim in kendi özgün 
koşullarında gerçekleşeceğinin bilincinde olarak dog
matizmi ve şablonculuğu reddeder.

Türkiye Devrim i, Sovyet devrim inde görülen toplu 
ayaklanma stratejis inden olduğu gib i, Çin ve Vietnam 
devrim ierine damgasını vuran klasik halk savaşı stra te ji
lerinden de farklı b ir stratejiye göre biçim lenecektir.

Türkiye Devrim i’nin stra te jis i tüm III. Bunalım Dönemi 
yeni-sömürge ülkeleri için geçerli olan P olitikleşm iş As
keri Savaş S tratejisid ir.

Bu stra te jiy i klasik halk savaşlarından ayıran en temel 
özellik, stra te jik öneme sahip b ir Öncü Savaşı aşama
sından geçecek olmasıdır. Öncü savaşı, temel mücade
le b içim i olan Silahlı Propagandının diğer mücadele bi
ç im leriyle diyalektik bü tün lük İçinde hayata geçirildiği 
ve bu çok yönlü mücadele İle k itle lerin devrim saflarına 
çekild iğ i aşamadır.

Bu strateji, kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak, kent
lerin ve proletaryanın artan önemini dikkate alır. Bu 
yüzden Türkiye 'deki halk savaşı, klasik halk savaşların
dan farklı olarak kır-kent d iyalektik bütünlüğünü öngö
ren B irleşik Devrimci Savaş ilkesine görü yürütülecektir.

Bu stra te ji, sınıf mücadelesini silahlı mücadeleyle sı
nırlayan fokocu anlayış ve örgütlenmeleri dışladığı gibi, 
sınıf mücadelesini reform lar ve ekonomik kazanımlarla 
sınırlayan sağ anlayışları da dışlar.

D iğer yandan Türkiye Devrim i III. Bunalım Döneminde 
P olitik leşm iş Askeri Savaş Stratejisi ile zafere ulaşan 
Küba, Nikaragua vb. devrim ierin in de kopyası veya tek
rarı olmayacaktır. Tarihi, siyasi, kültürel ve askeri farklı
lıklar nedeniyle Türkiye Devrimi bu devrim lerden farklı 
taktik  aşamalardan geçecektir.

Özetlersek; Türkiye Devrim i, Sovyet, Çin, Vietnam, 
Küba, Nikaragua vb. devrim lerinden farklılıklar taşıyan 
ama aynı zamanda bu devrim deneylerinin b ir sentezi 
olan b ir devrim  olacaktır.

STRATEJİMİZ MARKSİST-LENİNİST BİR PARTİ İ l 5 
YAŞAMA GEÇİRİLECEKTİR

Devrim ci So/'un örgütsel İlkesi yeni-sömürge ülke dev
rim cilerin in örgütsel ilkesi olan politlk-askeri liderliğ in 
b irliğ i ilkesidir.

Yeni-sömürge ülkelerde po litik  mücadelenin gerilla 
savaşı şeklinde şekillenm ek zorunda oluşu, devrim in 
beyni M arksist-Leninist partilerin askeri örgütlenmelere 
sahip olmalarını da zorunlu kılar. Ve bu ülkelerde halk 
savaşının, Politik leşm iş Askeri Savaş Stratejisi olarak 
b içim lenişi “ po litik  askeri liderliğ in b ir liğ i"  İlkesine uy
gun b ir örgütlenm e yaratmayı, yani po litik  ve askeri 
liderliğ in/kurm aylığın aynı parti iç inde oluşturulmasını 
içerir. Po litik  örgütlenm e daha baştan askeri, yarı-askerl 
b ir n ite lik  kazanmalıdır.

D evrim ci Sol, birkaç aydın ve sendikacının biraraya 
ge lip tüzük ve program oluşturarak parti olma iddialarını 
gayri c iddi bulmakta; bu şekilde oluşan yapıları da parti 
karikatürleri olarak görmektedir. Parti oluşturmak kağıt 
üzerinde tüzükler, programlar yazmak değild ir. Parti,
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her şeyden önce mücadele içinde Itazanılmış ideolojik- 
politlk-örgütsel birlii<tlr. Marksist-Leninist b ir parti n ite
liğini kazanabilmek her şeyden önce, ideo lo jik birliğ i 
sağlamak ve buna uygun kadrolaşma ve organizasyonu 
yaratmaktır.

Devrimci Sol, partiyi ik tidar mücadelesi veren b ir ör
güt olarak görür. Bu anlamda partide dem ir d is ip lin i 
bozan, mücadele b irliğ in i sekteye uğratan çok kanatlı- 
lık, hizip özgürlüğü vb. anlayışları reddeder. Tartışma 
kulübüne dönüşmüş, hantallaşmış b ir partin in İktidar 
mücadelesi yürütemeyeceğl açık b ir gerçektir.

Devrimci Sol, Politikleşm iş Askeri Savaş Stratejisin i 
yaşama geçirecek b ir partinin yaratılması sürecini, dev
rimci şiddet perspektifli b ir mücadele çizgisi İle yaşa
maktadır. İradi, örgütlü ve merkezi yanın ağır bastığı 
bu süreçte kadrolaşma, organlaşma ve ideo lo jik birliğ i 
sağlamak esastır.

Devrimci Sol, kadroları arasında, ortak davranış ve 
yaşam birlikteliğ i, devrimci değerler ve gelenekler yara
tarak, partileşme yolunda ileri adımlar atmış b ir hareket
tir.

Devrimci Sol davasının 1 numaralı sanığı Dursun 
Karataş (üstte) 12 Eylül darbesinden hemen sonra 
tululdandMan sonra l<aldığı Metris cezaevinden bir 
grup tutuldunun l<açmasından sonra Devrimci Sol 
davası sanıkları tarafından başlatılan “ devrimciler arası 
dayanışma" tartışmalarının odak noktasını oluşturdu. 
Dursun Karataş ve arkadaştan, başka siyasal 
eğilimlerden tutu' .uların firar öncesi kendilerine haber 
vermemesini şiddetle eleştirerek, bu davranışın 
"devrimci dürüstlük"ie bağdaşmadığını ileri sürdüler. 
Siyasal mahkumların sevkedildiği Bayrampaşa cezaevi 
yönetiminin 1988 sonunda ortaya çıkardığı b ir tünel 
tutukiuların firar teşebbüslerinden vazgeçmediklerini 
ortaya koydu. Hemen herkes Dursun Karataş’ın yeni 
bir tünel aracılığıyla kaçacağını beklerken. Aralık 
1989'da Dursun Karataş’ın cezaevinde bulunmadığı, 
bilinmeyen bir şekilde firar ettiği ortaya çıktı.

SOLUN BİRLİK İHTİYACINA GÜÇ VE EYLEM 
BİRLİKLERİ CEVAP VERİYOR

So/’da ‘b irlik ’ kavramı fetiş leştirilm ekte ve ‘b ir lik ’ üze
rinde kavram kargaşası yaratılmaktadır. Devrim ci Sol, 
birliği; parti b irliğ i, cephe b irliğ i ile güç-eyiem birliğ i 
olmak üzere üç kategoride ele alır.

Parti b irliğ i; proletaryanın Ideolojik-politik-örgütsel b ir
liğ id ir.

Cephe birliğ inden ise, Anti-em peryalist, Anti-o ligarşik 
Halk Devrim i'nden çıkarı olan sınıf ve tabakaların bağla
şıklığını anlamak gerekir. Türkiye koşullarında cephe 
örgütlerin in  ilk  b içim i Lenin ist partin in yaratılmasıdır. 
Başlangıçta k itlesel karakter gösterm eyen cephe, süreç 
içinde, mücadelenin kitleselleşm esi ile genişleyecek ve 
partiden ayrı ama partin in yön lendiric iliğ inde ayrı bir 
yapı haline gelecektir.

Masa başında parti ve cephe b irlik le ri yaratma çabala
rı hayalc ilik tir, gerçek b irlik le r mücadele İçinde kurulan 
güç ve eylem b irlik leri tem elinde gelişecektir. Gerçek 
anlamda güç ve eylem b irlik le ri dahi oiuşturamayanların 
kurdukları ‘b irlik le r 'in  sonu da UDC, FKBDC, Sol B irlik  
vb. deneylerinden farklı olmayacaktır.

Devrim ci Sol, burjuva m illiye tç is i, ihbarcı Aydınlıkçı- 
la r dışında, tüm  sol ite güç ve eylem b irlik le ri kurmayı 
hedefler. Daha ileri b irlik lerin , güvenin, kalıcı dostlukla
rın tohum ları buradan atılacaktır.

Sosyalist ülkeler arasındaki ayrılıkları en uç noktada 
ülkeye yansıtıp silahlarını emperyalizm ve faşizm yerine 
b irb irine yöneltenlerle, siyasi çıkmazlarının çaresini baş
kalarının siyasi çalışmalarına ambargo koymakta bulan 
ve sol iç inde kan dökme yolunu seçenlere karşı çıkmak
ta onurlu ve tertem iz b ir geçmişe sahip olan Devrim ci 
Sol, tüm  bu k irli geçm işin hesaplaşmasını yapmadan 
“ b ir lik ”  adına yeni saflaşmaların yaratılmasına da karşı
dır. B irlikten yana olmanın kıstası, b irlik  çığlıklarının 
yüksekliğ i değil, mücadelenin görevlerini üstlenebilm ek 
olmalıdır.

KÜRDİSTAN DEVRİMİ TÜRKİYE DEVRİMİNİN BİR 
PARÇASIDIR

Ülkemizde iki ulus ve çeşitti azınlık m illiye tle r yaşa
maktadır. Ulusal Sorunun temel ayağını, ezilen ulus 
olma öze lliğ iy le Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı 
oluşturmaktadır.

Devrim ci Sol, iki halkın M arksist-Leninist tem silc is i 
olarak, ulusal sorunu Anti-em peryalist, Anti-o ligarşik 
Halk D evrim i’nin çözeceğini savunmaktadır.

D evrim ci Sol, gerek Kürt ulusunun tem silc is i olma 
iddiasındaki Kürt küçük-burjuva ulusalcılarıyla, gerekse 
Kürdistan Devrim i'n i, Kürt halkının özel sorunu olarak 
gören Türk şovenizm iyle temelde ayrılır. Devrim ci Sol'- 
un K ürd istan’ın kurtuluşuna ilişk in  perspektifinde ulu
sal baskıya karşı mücadele önemli b ir yer tu tar. Ve 
devrim ci hareketin Kürd istan’daki örgütlenm eleri, u lu
sal baskıya karşı mücadeleyi öne alırlar. Ancak her ko
şulda be lirleyic i olan, ülke çapında sürdürülen sınıflar 
mücadelesinin görevlerid ir. Kürdistan sorunu da bu mü
cadelenin önem li b ir parçasıdır.

Devrim ci Sol, iki halkın ortak düşmana karşı mücade
le etme zorunluluğundan hareketle, her İki ulusun emper
yalizme ve oligarşiye karşı mücadele ve örgütlenme 
b irliğ in i savunur. Verili koşullarda tek ve en doğru yol 
bu olmakta birlik te , bunu mutlaklaştırmanın da Marksist 
düşünceye aykırı olduğunun bilincinde olan Devrim ci 
Sol, koşutların değişmesine bağlı olarak yeni örgütlen
me ve mücadele b iç im lerin i gündemine almak zorunda 
kalabileceğini gözden uzak tutmaz.

Tüm bunların dışında, her koşulda Kürt halkının kendi 
kaderini tayin hakkını savunan Devrim ci Sol, Marksist- 
Lenin ist çizg in in dışında ayrı örgütlen ip  m iltiye tç ilik  te
melinde de olsa emperyalizme ve o ligarşiye karşı müca
deleyi sürdüren Kürt yurtsever hareketlerin i destekle
mekten geri durmam ıştır, durmayacaktır.

SOSYALİZM HER ŞEYE KARŞIN KAZANACAKTIR

Sosyalist blokun 1970’ lere doğru parçalanmasından 
sonra, sosyalist değer ve ilkelerde yıpranma daha bir 
gözle gö rü lür oldu. İki büyük sosyalist ülke olan SSCB 
ve Ç in’de sağ ekonom ist anlayışların bu ülke KP ’lerIne 
egemen olması, sosyalizm in sorunlarına burjuva çö
züm ler aranması sürecini başlatmıştır.

1990’lara girerken Polonya ve Macaristan’da kapita
lizm in restorasyonu süreci yaşanıyor ve “ yeniden yapı
lanm a” , “ açıktık”  adları altında reform izm in en etkin 
dönemine tanık o lunuyor, içte; “ üretici güçler teo ris l” - 
n in sonucu olarak sosyalizm tekn ik b ir örgütlenmeye, 
maddi gereksinmelerin karşılanmasına İndirgenirken, dış 
politikada; devrim lere sırt çevriliyor, emperyalizme uz
laşma çerçevesinde hareket ed iliyor, enternasyonalist 
ruh köre ltilip  İçe kapanılarak m illiye tç i akımların geliş
mesinin önkoşulları hazırlanıyor. Sosyalist sistemdeki 
tıkanıklıkların faturası Marksizm-Leninizme çıkarılmak 
İsteniyor.

Oysa, sorunların tem elinde, Marksist-Leninist ilkelere 
sadık kalınması değil, bu ilke lerin yaşama geçirilmeme
si yatmaktadır.

Devrim ci Sol, sosya list dünyadaki sorunların tem elin
de sosya list insanın (yeni insan) yaratılamamasını, kül
tü r devrim inin tamamlanamamasını görmektedir. Sos
ya lis t inşa ve gelişim  her şeyden önce, yeni b ir küttür, 
yeni b ir ahlak ile donanmış, sosyalizm in kuruluşunda 
her tü rlü  özveriye açık, enternasyonalist coşku ve ruha 
sahip İnsanlara gerek duyar.

Devrim ci Sol, sosyalist altyapının kurulmasını, üretici 
güçlerin ge liştirile rek k itle lerin  maddi gereksinim lerinin 
karşılanmasını ihmal etmeden; ama her şeyden önce, 
sosya list insanın, kültürün, ahlâkın, ko lektif b ilincin, 
enternasyonalist düşüncenin yaratılmasını öngörüyor.

K im i sosya list ülkelerde kitle lerin sosyalizm in kurulu
şuna aktif olarak katılmadığı, kitlelerden koputduğu, par
tin in  bürokratlaştığı, ko lektiflzm in ve yaratıcılığın getiş- 
tirllem edlğ l, sosyalizm in sa lt makineleşme ve sanayileş
me olarak görüldüğü ve çözüm adına kapitalizmin resto
rasyonuna g id ild iğ i açıktır. Devrim ci Sol, sosyalizmin, 
bu sorunları aşacağına, bu sorunları aşmak için gerekil 
dinam iklere sahip olduğuna İnanmaktadır. Ve yanlışıyla, 
doğrusuyla ko lektif üretim  ilişk ile rin in  egemenliğini ko
ruduğu sosya list ülkeleri ve güçleri, sosyalizm in bir 
parçası dost güçler olarak görmektedir.

Sosyalizm in yaşadığı sorunlar. Devrim ci S o l'un  yıllar
dır savunduğu tezleri doğrulamaktadır. Yaşanan olaylar 
da gösterm iştir ki, sosyalizm sadece kendi gücüne gü
venmeli, çözüm yollarını kapitalizmde değil, 70 yıllık 
kendi öz deneylerinde aramalıdır.

D iğer yandan, devrim ci hareket kitle lere nasıl b ir sos
yalizm i savunduğunu elbette anlatmak zorundadır. An
cak, tüm  devrim ci enerji sosyalist ülkelerin sorunlarının 
tartışılmasına harcanarak temel görevlerin ihmaline yol 
açılmamalıdır.

D evrim ci Sol, ülkem iz devrim inin ağır darbeler aldığı 
b ir süreçten çıkılırken, en fazla, cürete ve radikalliğe 
gereksinme olduğunu, re form ist, sağ, statükocu gele
neklere karşı yoğun b ir ideo lo jik mücadele verilmesi 
gerektiğ in i savunuyor.

12 Eylül faşizm inin k itle ler üzerinde yarattığı paslfi- 
kasyon ve depolitizasyonun etk is i ancak, deyrimci ş id
det eylem lerinin radikal k itle  eylem leriyle birteştiritdiği 
b ir mücadele perspektifiyle silinebilir. Devrimci Sol, böyle 
b ir sürecin gerektird iğ i cüret ve radikalliğ i göstermek
ten kaçınmayacaktır.

DURSUN KARATAŞ
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Devrimci Yol
1 Mayıs 1977’de yayınlanmaya başlayan Devrimci Yol dergisinin çıkışından hemen önce 
yayınlanan Bildirge, derginin çıkış amaçlarını onaya koydu. Bu broşürde ülkenin bütün 
alanlarda emperyalizme tam bir bağımlılık ilişkisi içinde olduğu belirtildikten sonra, 
demokratik bir devrim sürecinin 1900’lerden başlayarak burjuvaziniTi önderliğinde evrimci bir 
rota izleyerek geliştiği ifade ediliyordu. Ülke uzun bir zamandan beri yerli tekelci burjuvazi, 
toprak ağaları ve tefeci bezirganlardan oluşan bir gerici ittifak tarafından yönetiliyordu. 
KapitaHzmin gelişimine paralel olarak tekelci burjuvazinin güçlenerek sömürüden daha fazla 
bir paya, siyasal iktidarda da daha etkin bir yere talip olmasıyla gündeme gelen egemen 
sınıflar içi çatışma, ülkedeki siyasal istikrarsızlığın ana nedeni olarak gösteriliyordu. Ülkede 
güçlü bir işçi sınıfı hareketinin bulunmayışı, güçlü demokratik geleneklerin söz konusu 
olmaması nedeniyle egemen sınıflar, burjuva anlamdaki demokratik hakların tanınmadığı bir 
yönetimle, klasik burjuva demokrasisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir biçimde 
egemenliğini sürdürüyordu.

Bildirge, temel siyasi görevin proletarya partisinin yaratılması olduğu tesbitini yaptıktan sonra 
yaşanılan partileşme sürecinin bilinçli bir mücadele vermeyi ve belirli bir siyaset önermeyi 
içerdiğini yazıyordu. En geniş halk yığınları içinde militan bir mücadele anlayışı ile 
yürütülecek örgûriü ve sistemli bir mücadele, proletarya partisinin oluşumunun ön koşuluydu. 
İşçi sınıfının siyasal iktidar mücadelesinin bir aracı olarak savaşçı bir partinin yaratılmasında 
temel sorunlardan birisi de ideolojik birliğe ulaşılmasıydı ve dolayısıyla bu birliği mümkün 
kılacak bir ideolojik tartışmayı sürdürmenin pratik yollanndan birisi bir dergi olabilirdi. 
Devrimci Yol dergisinin yayınlanmasıyla birlikte eskiden Devrimci Gençlik olarak bilinen çevre, 
12 Mart sonrasında ortaya çıktığını ileri sürdüğü yılgınlık ve teslimiyetçiliğin Sovyetler Birliği 
yanlısı sağ görüşlerin güçlenmesine hizmet ettiği düşüncesinden hareketle bu eğilimlerle 
ideolojik bir hesaplaşma içine girdi.

SBKP Tezleriyle Hesaplaşma

Sovyet ideologlar tarafından ileri sürülen “Kapitalist Olmayan Yol” tezinin içerdiği, sosyalist 
ülkelerin dünya politikasındaki belirleyiciliği sayesinde, bağımsızlık eğiliminin ağır bastığı ve 
bloksuz ülkelerin güçlendiği bir dünyada, kalkınmakta olan ülkelerde Sovyetler Birliği’nin 
yardımıyla siyasal bağımsızlığın yanısıra iktisadi -bağımsızlığın da kazanılacağını ve işçi sınıfı 
önderliği olmadan kapitalist olmayan yol aşamasından sosyalizme geçilebileceği düşüncesi. 
Devrimci Yol tarafından Leninizmin kesintisiz devrim, emperyalizm, devlet ve orduya ilişkin 
tezlerinin inkan olarak tanımlandı ve bu tezlerin . proletarya hareketini reformizmle 
sınırlandırdığı ve sınıf işbirliğininin savunuculuğuyla suçlandı.
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TİP’/'n 1975'tekl ikinci kuruluşunu gerçekleşti renler 
toplu halde görülüyor. Resimden de anlaşılabileceği 
gibi kurucular arasında kadınların ve gençlerin çok 
küçük b ir azınlık oluşturduğu söylenebilirdi. TİP adı 

197S'te 1965'te olduğundan farklı blarak Türkiye’deki 
sosyalistlerin tümünün ortak umudunun ve iradesinin 
dışa vunımu değil, 4. Kongre’de yönetimi ele almış 

olan Behice Boran önderliğindeki grubun 
örgütlenmesiydi. Ancak, yeni TİP eski TİP’ten farklı 

olarak "Sosyalist Devrim”  stratejisini özellikle 
vurgulamaktan vazgeçmiş, "anti-emperyalist ve 

demokratik" görevlerin başa geçirilmesi gerekliliğini 
kabul etmişti. TİP, bu amaçla CHP’nm 5. Beş Yıllık 

Plan’ına alternatif olacağını varsaydığı bir 
"Demokratikleşme için P lan" hazırladı. Ancak, bu yeni 

yönelim de TİPVn kitlesel bir dayanak edinmesini 
sağlamadı, TİP'/n yeni yöneliminin kaynağında bulunan 

tezlerin orijinal savunucusu olan TKP ise, yaklaşık 
aynı tezlerle "silahlı mücadele" pratiklerinden kopan, 
çok sayıda eski Dev-Genç taraftarını yanına çekerek, 

TİP’/n erişemediği ölçekte bir kitleselleşme sağlamıştı.
Genel Başkanlığa getirilen Behice Boran, öteki 

sosyalist partiler karşısında TİP’/n gelişme olasılıklarını 
değerlendirirken "Soldaki bölünmeler işçi sınıfına 

yansımamıştır, işçi sınıfında bir sosyalist birikim vardır 
ve bu bölünmemiştir... Kuşkusuz, işçi sınıfı hareketinin 

birliğini sağlamak esastır ve TİP bunu sağlamayı 
temel görevlerinden biri b ilir,"  diyordu. Ancak, 12 

Eylül 1980 darbesine kadar, böyle bir birleşmeyi ne 
TİP ne de öteki partiler sağlayabilmiş değillerdi.
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Sosyalist Hareket

1970 sonrasında faşizm tahlilleri sol içi tartışmaların 
en kritik ve alevli konularından biri haline gelmişti. 
Sosyal-emperyalizm tezine bağlı olmayan ve hatın 
sayılır bir kitlesel tabana sahip örgütler içersinde 

Türkiye’deki rejimin niteliğinin faşist olduğunu iddia 
eden en önemli örgüt, Devrimci Yol’du. Türkiye’deki 
rejimin faşist olduğu tesbitinden hareketle, Devrimci 

Yol dergisinin 1 Ocak 1978 tarihli sayısında, 
emperyalizm çağında klasik burjuva demokrasisinin 

mümkün olmadığını, Türkiye de dahil olmak üzere, bu 
çağda devletlerin hakim nitleğinin oiigarşik olmak 

olduğunu iddia eden Kurtuluş çevresi şöyle 
eleştiriliyordu: “ Burjuva demokrasisi kapitalizm 

açısından normal (ona uygun) b ir üst yapı iken, 
emperyalizmin tekelci ekonomik karakterine uygun 

olarak taşıdığı siyasi tekel eğilimi, siyasi gericilik 
nedeniyle normal b ir üst yapı, ona uygun bir üst yapı 

olmaktan çıkmıştır. (...) Emperyalizm döneminde 
devletin sınıfsal içeriğinde tekeller yönünde bir 

daralma olmuştur. Bu değişimle birlikte emperyalizm 
bir şiddet, gericilik ve hakimiyet eğilimi de yaratmıştır. 
Ama parlamenter burjuva demokrasisi büyük burjuvazi 
açısından da geçerliliğini tümüyle yitirmiştir, denemez. 

Zira burjuva demokrasisi büyük burjuvazinin de 
ezilenleri en iyi aldatabileceği, diktatörlüğünü 

gizleyebileceği ve kendisi için en az “ maliyetli”  bir 
yönetim şeklidir. Üstelik işçi sınıfının bu uğurda uzun 
ve kararlı bir mücadele yürüttüğü durumlarda istediği 

zaman ortadan kaldırılamaz da. Büyük burjuvazi 
egemenliğini bu “ tavizci" yönetimle sürdüremez bir 

konuma düşeceği durumlar olmadığı sürece terketmez. 
Emperyalizm çağında birçok nedenle, sık sık bu 

konuma düşen burjuvazi, taşıdığı “ hakimiyet” , 
“ şiddet”  ve “ gericilik”  eğilimini açığa çıkarır. 

İktidarının dolaylı sürdürüiüş yöntemini terkederek bu 
eğilimlerinin gerçekleştiği özgün bir biçim olan 

FAŞİZIvl’e sanimak zorunda kalır.”  Aynı yazının bir 
sonraki sayıdaki devamında, bu sefer Türkiye’deki 

rejimi “sınırlı burjuva demokrasisi”  olarak nitelendiren 
TİP eleştiriliyor ve Devrimci Yol ayırdedici şian olan 

“sömürge tipi faşizm”  kavramı geliştiriliyordu: 
“ Burjuva demokratik devrimlerin tamamlanmadığı (...) 
ülkelerde mevcut devlet kurumlan aracılığıyla gelişen 

faşizm klasik biçimlerinden özellikle geniş b ir kitle 
temeline sahip olmayışı noktasında ayrılmaktadır. 

Burjuva demokrasisi kurumlannın yerleşmemiş olması, 
devletin burjuva demokratik bir niteliğe bürünememiş 
olması, burjuvazinin egemen sınıfların ciddi ekonomik 

tavizler tanımayacak durumda olması yüzünden 
gelişen kitle mücadelelerini bastırabilmek, mevcut 

devlet kurumlan aracılığı -öncülüğü- desteği ile 
faşizme yönelinebilmesini sağlamaktadır. ”

FAŞİST O 
BASKI YASALARI 
DEfiİL

-  ■■ ■■ 

İSTİYORUZ /

FAŞİZME ÖLÜM 
TEK YOL DEVRİM !

Sovyet tezleriyle hesaplaşmanın yanısıra Devrimci Yol çevresi “sosyal emperyalizm” 
savunucularıyla da bir polemik yürüttü. Proletarya diktatörlüğü altında da sınıf mücadelesinin 
sürdüğü, revizyonizmin egemenliğinin buıjuvazinin iktidara gelmesi ve otomatik olarak 
kapitahzmin yeniden restore edilmesi anlamına gelemeyeceğini savunan çevre, kapitalizmden 
sosyalizme geçiş sürecinin siyasal bir süreç olduğu önermesinden harekede ideolojinin 
önceliğini benimsemekle birlikte, kazanılmış haklann varlığı, işçi sınıfının örgütlenme düzeyi, 
vb. gibi gerekçelerle işçi aristokrasisi veya bürokrasinin egemen bir sınıf haline dönüşme 
olasılığını reddetmediyse de Sovyetler Birliği’ndeki toplumsal formasyonun kapitalizm olarak 
tanımlanmasına karşı çıktı.

Kürt ve Türk ulusu arasmdaki ilişkiyi eski tip bir çok uluslu devlet bünyesindeki bir ezen- 
ezilen ulus ilişkisi olarak tanımlayan Devrimci Yol çevresi, sömürgesel devrimin bütün 
açısından geçerli olduğunu, Kürt ve Türk halklannın ortak kurtuluşunu sağlayacak maddi 
koşullann var olduğunu savunuyordu. Çevreye göre sömürge kavramı, iki ülke arasındaki 
belirli bir ilişki biçimi olarak değil de, geniş bir çerçeve içinde, ezilen bir ulusun ekonomik 
olarak ezilmişliği, sömürülmekte olması, siyasal olarak baskı altında tutulması, ilhak edilmiş 
olması anlamında kullanılması halinde, bunlardan sörnürgesel devrimin gerekliliği sonucuna 
ulaşılamayacağını, sömürge kavramının kullanılıp kullanılmasının bu bağlamda önemini 
yitirdiğini ve iki ulusun devrimcilerinin ortak bir örgütlenmeye yönelmelerinin emperyalizmin 
boyunduruğundan kurtulmanın bir zorunluluğu olduğunu savunuyordu.

Devrimci Yol çevresi ülke çapında giderek artan faşist saldın ve katliamlar karşısında anti- 
faşist bir mücadele programının oluşturulması gereği ve faşizme karşı mücadelenin bir devrim 
sorunu olarak algılanması düşüncesinden hareketle yukardan aşağıya geliştirildiği öne sürülen 
kapitalizmin içselleştirdiği emperyalizmin varlığının ve egemen blok içindeki çehşmelerin 
zorunlu kıldığı sınırlı demokrasiyi “sömürge tipi faşizm” olarak' tanımlayarak, bir yandan var 
olan demokratik haklann korunması, öte yandan faşizme karşı geniş bir ittifaklar politikası 
geliştirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Faaliyetinin odağına “güçlü bir direniş cephesinin 
yaratılması” hedefini koyan Devrimci Yol çevresi, kısa bir süre içinde Anadolu’da yaygın bir 
ilişki ağı kurmayı başardı. Büyük kenrierin dışında, Uşak, Denizli, Tarsus, Adana, Artvin, Kars, 
Fatsa, Trakya, Malatya bölgelerinde de etkinlik kurmayı başaran çevre, öğrenci hareketi 
içinden devşirdiği kadrolannı faşist hareketle çatışmalann yoğunlaştığı bölgelere doğru 
kaydırmaya başladı.

1970’lere kadar sağ partilerin oy deposu olarak görülen gecekonduların köyden kente göçeden 
sakinlerinin bir şehirli gibi yaşama istemlerinin gelişmesi, kırla bağları zayıflayarak işçileşmesi, 
emekten yana politikaları savunan sola yönelmelerine, soldan gelen çağnlara karşı 
duyarlılaşmalanna yol açmıştı. Bu genel eğilimin yanısıra düzgün bir yerleşimden yoksun, 
girinti çıkıntısı bol ve dolayısıyla MHP çetelerinin baskınlan için de polisin denetimi için de 
oldukça elverişsiz konumlanyla gecekondular Devrimci Yol çevresince kentlerde geniş emekçi 
kidelerle bağ kurabilmenin en temel alanlan olarak değerlendirildi. Çevrenin, ülkenin bir “iç 
savaş” doğrultusunda hızla ilerlediği belirlemesi, askerî mücadele açısından da gecekondulara 
özel bir önem verilmesini zorunlu kılıyordu. Genellikle öğrenci hareketi içinden gelen 
kadrolar, gecekondu bölgelerinde el yordamıyla giriştikleri örgütlenme faaliyetlerinde “en geniş 
kitle içinde en dar kadro çalışması” olarak belirlenen ilke uyannca açık siyasal faaliyetle 
kendi ideolojileri çevresinde örgütlenmeyi birlikte sürdürmeyi hedeflediler.

Devrimci Yol çevresi, kısa bir süre içinde faşist saldınlara karşı, halkın içinde gelişmekte olan 
birleşme ve dayanışma eğilimlerini örgütleyip gecekondu halkının yol, su, elektrik gibi 
taleplerini öne çıkartarak azımsanmayacak bir kitle temeli oluşturmayı başarabildiği gibi kendi 
iç disiplini olan bir örgütlenmeyi de gerçekleştirmeye başladı. Çevrenin belirlemelerinde 
“derinleşen bir iç savaş süreci” yaşandığı öngörüldüğünden kitlelerin örgütlenmesinde üretim 
esası değil, yerleşim esası, işçi sınıfının örgütlenmesinde ise “iç savaş”taki etki ve rolü dikkate 
alınarak önceliğin yaşamı felç edecek sektörlere ağırlık verilmesi esası gözetiliyordu. Bu 
çevreye göre şehirlerin “iç savaş” ve siyasal iktidann ele geçirilmesinde artan rolü, yerleşim 
alanlarındaki örgütlenmenin halkın siyasal ve dini eğilimleri, üretim sürecindeki rolü, 
mücadele geleneği gibi etkenler araştırılarak tasnif edilmesi ve örgütlenmenin bu incelemelerin 
sonuçlanna göre düzenlenmesi zorunluydu.

Devrimci Yol dergisinin çıkışından başlayarak, THKP-Cnin  farklı eğilimleriyle bir ideolojik 
mücadele içine giren çevre, kendi düşüncelerini bu tartışmalar içinde geliştirmeye yöneldi. 
Geçmiş harekete yöneltilen, “silahh mücadeleye başlamak için olgunlaşmış bir milli krizin ve 
proletarya partisinin varlığının ön koşul olduğu” yolundaki eleştiriler karşısında. Devrimci Yol 
çevresi, “uzun süreli bir halk savaşında Leninist ayaklanma için öngördüğü hazırlık 
koşullannm aranmayacağı”, siyasal iktidann ele geçirilmesi aşamasına ulaşılması için silahlı 
mücadeleye dayanılması gereğini öne sürüyordu. Bu çevreye göre, “emperyalizmin hegemonyası 
altındaki, devrimin uzun süreli bir halk' savaşı biçiminde geliştiği ülkeler”de, devrimci 
mücadelenin gelişimi, sanayi proletaryasının ve şehirlerin belirleyici bir rol oynadığı, uzun 
dönemli “banş içinde evrim denen dönemlerden” sonra, kısa dönemli bir genel ayaklanmaya 
dayanan devrim stratejisinden tamamen farklı bir çizgi gerektiriyordu. Devrimin gerçekleşmesi 
koşullarının olgunlaşabilmesi, devrimin silahlı güçlerinin karşı devrim güçlerini altedebilecek 
bir seviyeye gelebilmesi için hemen hemen başlangıçtan itibaren silahh mücadeleler



örgütlenmesi zoranluydu. Uzun süreli savaşı, stretejik savunma, denge ve stratejik saldın 
aşamalanna ayıran Devrimci Yol böylece metropollerdeki evrim ve devrim aşamalannın Türkiye 
gibi ülkelerde birbirinden ayrılamayacağı, bu iki aşamanın iç içe geçtiğini savunuyordu.

Öteden beri Devrimci Yol dergisinde yayınlanan düşüncelerin Mahir Çayan’ın öngördüğü 
devrim stratejisi ve dolayısıyla çalışma tarzıyla ciddi çelişkiler barındırdığını ileri sûren,
Ankara merkezli hareketin “sağ” pohtikalar üretmekle kalmayıp THKP-Cnin çizgisini ve 
savunucularını tasfiye etmeyi planladığından “kuşku duyan” İstanbul’daki kadrolar 1978  
başında Ankara’daki çevreyle ilişkileri askıya alma ve kendileri ikna edilinceye kadar 
görevlerini devretme karan aldıklannda Devrimci Yol çevresinden en önemli kopuşun temelleri 
atılmış oldu. Sonralan Devrimci Sol olarak bilinen siyasal kümelenmenin aynimasmın ardından 
kadrolann siyasal eğitimlerinin bu kopuş vesilesiyle tamamlanması amacıyla bir kampanya 
başlanidı. Hareketin çeşitli birim ve bölgelerinde görevli kadrolar Ankara’ya gelerek aynlığa 
neden olan noktalardan hareketle siyasal sorunlan tartıştılar. Bu tartışmalann aşağıya doğru 
yaygınlaştınimasıyla oluşumundan beri çevrenin yönetim kademeleriyle tabanı arasmdaki 
ideolojik gerginliğin yumuşatılması, ideolojik birliğe giden yolun önündeki engellerin 
azaltılması hedefleniyordu. Ancak İstanbul’daki aynima, çevrenin Türkiye’nin bu önemli 
kentindeki örgütlenme faaliyetine ciddi bir darbe anlamına geldi ve İstanbul’daki örgütlenmesi 
12 Eylül darbesine kadar bile kendi istediği düzeye yükselemedi.

Devrimci Yol çevresi, faşist saldınlann artması ve hedefinin genişlemesi karşısında, faşizme 
karşı mücadelede birlik sorununa ilişkin en geniş kitlelerin direniş birlikleri oluşturması 
önerilerini somutlamaya çalışırken, demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin oluşturduğu 
eylem birliği platformunu “gruplar arası ortak davranma alışkanlığını da geliştirici” bir özellik 
içerdiği gerekçesiyle desteklese de faşizme karşı direnişin zorunlu kıldığı temel örgütlenme 
olarak “Direniş Komiteleri” görülüyordu. Faşistlerin halk yığınlannı yıldırma ve teslim alma 
politikalan. Devrimci Yol'a göre geniş halk yığınlan arasında bir savunma ve dayanışma 
ihtiyacının doğmasına neden oluyordu. “Direniş Komiteleri” bu ihtiyaç ve eğilimin devrimci 
bir doğrultuya kanalize edilmesi, bağımsız bir devrimci hareketin halk iktidannı hedefleyecek 
bir biçimde ve tüm anti-faşist halk güçlerinin birleşik devrimci savaşının örgütlendirilmesi 
doğrultusunda ele alınıyordu. “Direniş Komiteleri” en geniş anlamda, “devrimci halk iktidannm 
bir nüvesi” olarak algılanıyor ve kapsamı içine girebilecek tüm güçleri temsil edecek bir 
şekilde ele alınması gereği üzerinde duruluyordu. Ülkedeki demokratik halk devriminin uzun 
ve dolambaçlı bir halk savaşından geçilerek gerçekleşeceği öngörüldüğünden iktidar bir defada 
değil, parça parça ele geçecekti. Devrimci Yol çevresine göre, tam da bu noktada önemi iyice 
belirginleşen direniş komiteleri, birer iktidar organlan olarak geliştirilip somut birer biçime 
büründükçe, halkın kendi iktidannm gücünü kavraması ve merkezî otoriteye karşı bir 
altematifin yaratılması zorunluluğunun bihncine varması kaçınılmaz olacaktı. Komünizmin, 
“uğruna methiyeler düzülerek değil”, halkın gündelik yaşantısı içinde şekillenecek alternatif bir 
yönetim ve yaşam biçimiyle geniş yığınlara benimsetilebileceği öne sürülüyordu.

Türkiye’nin hemen her bölgesinde örgütlenen çevrenin ulaşmış olduğu kitlesellik, devrimci bir 
muhalefet hareketi için Cumhuriyet tarihinde o güne kadar hiç rastlanmış olmayan bir 
yaygınlıktaydı. Ankara, İzmir, Adana, Artvin, Kars, Uşak, Tarsus, İskenderun, Ceyhan, Trakya, 
Fatsa, Manisa, Muğla, Denizli, Havza, Merzifon, Suluova, Hacıbektaş bu çevrenin burjuva 
siyasal güçlerle bile kıyaslanabilecek bir etkinliğe ulaştığı yerler oldu. Zaman zaman bu 
çevrenin düzenlediği miting ve gösterilere bölge halkının önemli bir kesimi katılıyor, egemen 
sınıfı ürkütecek biçimde açık ve aktif bir siyasal faaliyet gösteriyordu. Bu çevrenin en önemli 
siyasal başansı 1979’da, Fatsa belediye başkanmm ölümü üzerine yapılan seçimleri, gösterdiği 
adayın kazanması oldu. Fatsa belediye başkanlığına seçilen Fikri Sönmez, ilk iş olarak,
Devrimci Yol dergisinin uzun zamandır savunduğu “direniş komitesi” önerisini belediye 
olanaklarının da yardımıyla pratiğe dökmek oldu. 11 ayn mahallede kurulan komite, her 
mahallenin sorun ve taleplerini düzenli biçimde bir üst komiteye aktarıyor, isteyen herkesin 
katıldığı geniş toplantılarda, bu talep ve sorunlar tartışılıyor, vanlan kararlar uyannca halkın 
en geniş katılımıyla hayata geçiriliyordu. Civar bölgelerden devrimcilerin de bu faaliyetlere 
kaulması sağlanarak, deneylerin aktarılması hedeflendi. Karadeniz’in bu küçük kasabasında 
devlet otoritesinin, dönemin koşullannın da katkısıyla hızla aşınarak yerini bir başka otoriteye 
bırakması, Devrimci Yol çevresinin ülke çapında hatın sayılır oranda prestij kazanmasına, çok 
sayıda aydın ve sanatçının bu deney aracılığıyla hareketin etrafında bir destek halkası 
oluşturmasına yol açtı.

Devrimci Yol çevresinin merkezî bir siyasal eğilim olarak örgütlenmeye başladığı 1977’den 
başlayarak, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış bulunan öğrenci hareketinin öne fırlattığı 
kadrolan, bu çevrenin ana ilişki ağım oluşturdu. Çevrenin, memur, öğretmen, işçi, köylü, 
esnaf, vb. gibi farklı sınıf ve katmanlar arasmdaki faaliyetlerinin gelişmesine rağmen, bu ilk 
ilişki ağının varlığım koruması, bu çevrenin daha ziyade bir öğrenci hareketi olduğu 
eleştirileriyle karşılaşmasına neden oldu. Çevrenin işçi sınıfı içinde de azımsanmayacak bir 
etki alanı oluşturması bu eleştirilerin dozunu azaltmadı. Çevre işçi hareketinin tek merkezî 
örgütü DİSK içinde çalışmayı benimserken, bazı iş kollarında da ya sendika kurarak, ya da 
patronların kurdurttuğu bazı sendikalann yönetimini ele geçirmeyi başararak ikili bir politika 
yürüttü. Özelhkle taşrada, D İSK e bağlı sendikalann ve hatta Türk-İş üyesi sendikaların şubeleri 
Devrimci Yol yanlılannca denedenmeye başladı. Madencilik işkolunda kurulmuş olan Yeraltı

TSİP

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler A ns lk loped f 
s /’ne 1970’lerde TSİP’i değerlendiren b ir yazı yaz
mam istendiğinde doğrusu bunu yadırgainıştım. An
siklopedi g ib i “ ob jek tif ve tarafsız”  b ilg i vermesi gere
ken b ir kaynağa, nasıl o lurdu da b ir partiye ilişkin değer
lendirme ob jek tif kalmaması pek muhtemel olan b ir kim 
seden istenirdi?

Bunu dile  getirdiğim de, esas değerlendirmenin kendi
leri tarafından yapılacağı, bunun yanısıra, o dönemdeki 
örgütlerin  tem silcile rinden de çerçeve yazılar almanın 
kararlaştırıldığı, dolayısıyla istediğim  gibi yazmakta hür 
olduğum  söylendi. Ben de bunun üzerine istenen yazıyı 
yazmayı kabul ettim .

Ancak bu yazı, sanırım beklenen türden bir yazı olma
yacak. Çünkü bu yazıda TSİP'\ anlatmayacağım. Daha 
doğrusu böylesini ne doğru buluyorum, ne de b ir ansik
lopedide kendim izin reklamını yapmaya elim varıyor. 
Bırakalım “ tarih versin hükm ünü.”  Denecek ki, illa rek
lam yapılması mı gerekir; eleştirel ve olduğunca ob jektif 
b ir yaklaşımla yazılamaz mı? Doğrudur. Üstelik Mark- 
sistlerln  çok önem verdikleri “ öze leştiri”  diye b ir meka
nizma da vardır. ’70’lerin bitim inden bu yana 10 yıl 
geçti. Hepim iz değiştik, değişmeye devam ediyoruz: 
Bu nedenle geçm işim izin eleştirel b ir gözle irdelenme- 
sinde yarar var. Özellikle nelerde yanıldık, yetersiz kal
dık, beceremedik, bunlan neden böyle yaptık, bugünkü 
bakışımızla, gün ışığına çıkarmalıyız ki, b ir daha aynıla
rını ya da benzerlerini yapmaktan kaçınabilelim. Ancak 
ben bunun yerin in ansiklopedi sayfalan olduğunu san
mıyorum. Çünkü bu, detaylı b ir muhasebenin çıkarılma
sı olmalıdır. Ve dönemin tüm  ilg ilile rin in  katılımıyla, uy
gun araçlarla, ortaklaşa yapılmalıdır. TSİP hakkında yazı 
yazmayı uygun görmedim  ama, okuyucu TSİP’e ilişkin 
tanıtıcı bazı bilg ilere sahip olsun istedim. Bunun da 
en münasip şeklin in , partin in kendi yayınlarından aktar
malar yapmak olabileceğin i düşündüm.

Önce Parti’nin pogramından başlıyorum. Çünkü bura
da özlü b ir şekilde TSİP’ in amacı belirlenmiş:

“ Ülkemizde, gerek söm ürüye karşı yürütmekte oldu
ğu ekonom ik mücadelesini yönlendirebilmesi, gerekse 
emperyalizme ve yerli ortaklarına karşı sürdürdüğü ba
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini başan
ya ulaştırabilm esi iç in, işçi sınıfımızın örgütlü siyasi 
mücadele yürütm esi şarttır. Ancak böyle yapmakla ikti
dar mücadelesi verebilmesi, iktidara gelmesi ve iktlda- 
nnda uygulayacağı b ir seri köklü girişim lerle kendinin 
ve geniş yığınların geleceğini kasteden halk düşmanı 
kom plo ve sabotajcıları önleyerek, halkın çıkarlannı ko
ruması gerçekleşebilir. Ancak böyle yapmakla, bütün 
halkın kurtuluşunu sağlayacak olan kendi nihai hedefi 
doğrultusunda, toplumun yeniden şekillendirilmesi müm
kün olur.

İşte, Türkiye Sosyalist İşç i P artls l’nin görevi, Türkiye 
işçi sınıfını bilim sel olarak zorunlu b ir ik tidar hedefine 
doğru yöneltm ek ve bu mücadelesinde onu örgütlemek, 
ona b ilinç, b irlik  ve mücadele azmi kazandırmaktadır. 
(...)

İşte bu durumda, işçi sınıfımızın yakın hedefi, emper
yalizme bağımlı tekelci burjuvazinin ve müttefiklerin in 
egemenliğine son vererek bağımsızlığın ve demokrasi
nin gerçekleştirilm esid ir. Bu hedef, işçi sınıfının örgütlü 
öncülüğünde halkın demokratik iktidarını mümkün ve 
zorunlu kılar. (...)

Ülkemizde üretic i güçlerin gelişim  seviyesi, bağım
sızlık ve demokrasi doğrultusundaki girişimlerde, demok
ra tik halk iktidannı sosya list taleplerle de karşı karşıya
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getirir. Toplumumuzda işçi sınıfının bağımsız ve yönlen
dirici bir sınıf olarak yol atmasının yolaçtığı bu durum, 
demokratik hatk iktidarının daha ilk  adımda, sosyalizm 
doğrultusundaki köklü dönüşüm lerini mümkün ve zo
runlu kılar. O halde Türkiye’de bağımsızlık ve demokra
si için verilen mücadele sosyalizm için verilen mücadele 
ite birieşir ve tamamlanır.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, dem okratik halk iktidarı
na giden yolda, halkımızın sürdürm ekte olduğu bağım
sızlık ve demokrasi mücadelesinde, emperyalizme ve 
gerici iktidarlara yönelen bütün anti-em peryalist ve anti- 
faşist girişim leri destekler, bu g ib i hareketleri işç i sınıfı
nın nihai çıkartan doğrultusunda, yörüngesine almaya 
çaba gösterir."

70'terde TSİP’in kısa tarihçesi ise şöyle:

"Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, 16 Haziran 1974’de 
1970 büyük işçi d irenişinin yıldönümünde kuruldu. Parti 
merkezinin yeri olarak Türkiye işçi sınıfının en yoğun 
yaşadığı ve en seçkin unsuriarın barındığı İstanbul şehri 
belirtendi. (...) Kuruluşu ile biriik te , yoğun b ir örgütlen
me ve siyasat kampanyalar çalışmasına girişen Parti, 
kısa zamanda Türkiye’nin sanayi işç ilerin in en yoğun 
yaşadığı itlerde ve demokratik muhalefetin ge lişkin o l
duğu yerieşim birim lerinde örgütlendi. (...) 1. Kongresi 
sırasında Parti’nin örgütlü otduğu illerin sayısı 19’a, 
örgüttü otan itterin nüfusu Türkiye nüfusunun yüzde 
56.4’üne ulaşmıştı. 1. Kongre, bugünkü Programı hazır- 
tadı ve onayladı. (...) Bu Kongre ile b irlikte , ajitasyon 
propaganda, örgütlenme faaliyetlerine hız veren Parti, 
örgütlenmesini 2. Kongre'ye giderken 45 ile çıkardı.

“ 2. Kongre’ye giderken Parti, Türkiye kanunlarına göre 
‘seçimlere katıtmak için yasat zorunluluk olart 15 ilde 
tüm itçeleriyle örgütlü olma barajını’ çoktan aşmıştı. 
2. Kongre için hazırlanan rapor bu konuda şöyle diyor. 
‘Türkiye Sosyalist İşçi Partis i bugün 23 ilde bütün ilçe le
riyle teşkilatlanmıştır. Toptam ilçe örgütlerim izin sayısı 
220’dir. Bu örgüttütük, Türkiye nüfusunun yüzde 77’sine 
ulaşmış butunuyor."

Parti’nin 2. Kongresi, yine İstanbut’da 23-25 Aralık 
1978 tarihinde toplandı. Hemen hemen bütün önemli 
yurt sorunları ve bilimsel sosyalizm konuları üzerinde 
yoğun tartışmalara ve önemli kararların alınmasına sah
ne olan Kongre, en çok sosyalist b iriik , demokrasi güç

lerin in b iriiğ i ve siyasal işb iriiğ i konularına d ikkatleri 
çekti. Yine 2. Kongre gündem ine ‘Yığınsal b ir P arti’nin 
yaratılması’ görevin i koydu. Kongre kapanış b ild iris inde 
şöyle deniyordu:

‘ ‘Kongremiz, bugün halkımızın en acil sorununu, son 
Kahramanmaraş örneğinde b ir kez daha tanık olduğu
muz geniş k itle  katliam larına kadar varan faşist teröre 
karşı mücadele olarak be iirier...

2. Parti Kongresi demokrasi güçlerin in öncüsü ve 
belkem iği olan sosya list hareketin dağınıklığının b ir an 
önce sağlam ideo lo jik tem elde g iderilm esi iç in işçi sını
fın ın b ilim ine ve enternasyonalizme bağlı tüm  sosya list 
siyasal örgütlenm elere Sosyalist B irlik  Çağrısını b ir kez 
daha tekrarlamaktadır.

Türkiye Sosyalist İşçi Partis i 2. Kongresi, Parti’nin 
yığınsallaşması, k itle  tabanının genişlemesi, sosyalist 
çalışma ve örgütlenm esin in k itle le r iç inde kök salması 
ve TSİP’in  kitle lere malolması iç in tüm  parti örgütlerin in  
ve üyelerinin önem li sorum lulukla karşı karşıya bu lun
duğunu ifade etm ektedir.

Kongremiz Türkiye sosya list ve dem okratik hareketi
nin b irliğ i konusunda da Türkiye Sosyalist İşç i P a rtis i'- 
ne tarihsel görev düştüğünü bir kez daha d ile  g e tir ir.”

P arti’nin 3. Kongresi 12 Eylül darbesi sonunda ortaya 
çıkan değiş ik şartlar nedeniyle iteri b ir tarihe ertelendi. 
Darbe ile b irlik te  Parti’nin legal faa liyeti yasaktandı.

Aynı dönemde TSİP’in faa liye tleri iç in yer alan başlıca 
kampanyalar da şunlar:

• Bağımsız Kıbrıs haftası
• İşyerterinde referandum kampanyası
• Şoven baskılara ve zulme son
• Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırılması
• TÖB-DER’e yapılan baskılara karşı TÖB-DER’i destek
leme kampanyası
• İşsizliği, pahalılığı, faşist saldırıları protesto
• Sendikal haklar kampanyası
• Şili halkıyla dayanışma ve Corvalan’a özgüriük
• 1 Mayıs tutuktuiarının serbest bırakılması
• Önemli yıldönüm lerinde ve özgül günlerde yapılan 
toplantılar.

TSİP’in katıldığı seçim ler ve aldığı sonuçlar:

•  11 Aralık 1977 Mahalli Seçimleri
•  Katılman toplam seçim çevresi: 73
• Alınan oyların toplamı: 28850 (yüzde 0.28)
• Seçilen aday sayısı: 9
• 14 Ekim 1979 kısm i senato ve ara seçimleri
•  Katılman toptam il sayısı: 28
• Alınan oyların toplamı: 67.135 (yüzde 1.31)
•  TSİP bu seçim lerde “ Devrimci Demokratlar”  ile işb ir
liğ i yapm ıştır.”

Parti’nin resmi yayın organları şunlardır:

• B irlik : Haftalık merkez organı. Şubat 1979’dan, Eylül 
1979’a kadar 30 sayı yayınlandı.
• TSİP Ajansı: Günlük bülten
• In form ation B ulle tin : Aylık  İngilizce bülten
• TSİP Yayınları: Çeşitti konularda 22 adet broşür ve kitap

TSİP’i destekleyen yayınlar da şunlardır:

•  Kitle : İdeo lo jik-po litik  haftaiık dergi. Mart 1974’ten, 
sıkıyönetim  tarafından Şubat 1979’da kapatıiıncaya ka
dar aralıksız 248 sayı yayınlandı.
•  Gerçek: Haftalık ajitasyon dergisi. Mayıs 1975’ten Ey
lül 1980’e kadar 187 sayı yayınlandı. (Mayıs 1975’ten 
1977’ye kadar 15 günlük olarak yayınlandı.)
•  İlke: Aylık teo rik  dergi. Ocak 1974'ten Eylül 1980’e 
kadar 77 sayı yayınlandı.
• Genç Sosyalist ve Gençlik Gerçeği: 15 günlük gençlik 
dergileri. İlk in in sıkıyönetim  tarafından Şubat 1979’da 
kapatılmasından sonra İkincisi yayınlandı.
• Kadm Dayanışması: 15 günlük kadın dergisi.
• Köylü B irliğ i: 15 günlük köylü gazetesi.
• Gerçek broşürleri; Sosyalizmin başlıca konularında 
eğ itic i n ite tik li 18 broşür.
• K itle  Yayınları; 8 adet kitap ve broşür.
• İlke  Yayınları; 3 adet kitap.
• Haziran Yayınevi Yayınları: 8 adet kitap.

Son olarak birkaç söz: Sübjektif konumuna rağmen 
inanıyorum ki, çatışan insanlar açısından TSİP için tari 
hin hükmü negatif olmayacak. Başka türlü söylersem 
ileride insanlarımız “ TSİP olmasaydı daha iyi oturdu’ 
demeyecekler. TSİP variiğının ne derece otumtu oldu 
ğuna getince... Emekçi hatkın bahtını karartacak ciddi 
yanılgılara düşmediğim iz kanısındayım.

AHMET KAÇMAZ

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, TİP'/n geçmiş 
politikalarını eleştirmekle birlikte, orada olumlu bulduğu 
bazı başlangıçları da geliştirmeye devam ediyordu. Bu 
başlangıçlardan biri Kürtlerin kendi kaderlerini tayin 
hakkı mücadelesine duyduğu ilgiydi. Viranşehir’de 
1975’te kurşuna dizilen Kürt kaçakçı hamallarının 
öldürülmesini protesto için girişilen gösterilerin 
ardından TSİP eylemlerinde Kürtlerin özgül taleplerinin 
dile getirildiğine sıkça tanık olundu (yanda). TSİP 
adayının 1979 ara seçimlerinde Mardin'de aldığı 20 
bin dolayında oyun gerisinde kuşkusuz aşiretlerin 
oylarının blok halinde kullanılmasının bir payı vardı 
ama, TSİP de Kürt aydınlarının b ir bölümünün 
dikkatlerini kendi politikasına çekmeyi başarabilmişti.



i 9 7 5 -8 0  Kadm  
Örgütlenmesi: K am ilm iş  
Bir Fırsat

Türkiye sol hareketi İçindeki ilk  kitlesel kadın örgü t
lenmeleri, 1975’de ortaya çıktı. 1975 hem Adana, Tun
celi, Pülümür, Ardahan ve Giresun Devrim ci Kadın Der- 
neMeri’yle, Devrim ci Kadın Dem ekleri Federasyonu’nu 
oluşturacak o\an Anltara Kadınlar Demeği’n\n (AKD) hem 
de 26 şube 15 bine yakın üye sayısıyla en yaygın kadın 
örgütlenmesi sıfatına sahip o\acak İle ric i Kadınlar Der- 
neği’nin (İKD) kuruluş yılıdır. İKD ’n'm böylesi b ir özellik 
kazanmasında bu örgütün aynı siyasal görüşü paylaşan 
insanlarca yukarıdan aşağıya örgütlenm esi ve DİSK yö
netiminin aynı görüşü benimseyenlerce oluşmasıyla sen
dikalardaki kadınlar arasında faaliyet gösterebilm esi 
önemli b ir etkendi. Daha sonra da, Dem okratik Kadın 
Birlikleri Federasyonu’nu oluşturacak Dem okratik Ka
dınlar B irliğ i kuruldu. Bu kadın örgütlenm eleri içinde 
yer alan, destek veren, biçimsel b ir örgütlü lüğe sahip 
olmasa bile gecekondu bölgeleri ve emekçi kadınlar 
arasında siyasi çalışma yapan değişik görüşlere sahip 
binlerce kadın 1975-1980 arasında anti-faşist mücadele 
İçinde aktif olarak yer aldılar. Kadın örgütlenm elerinin 
eylemleri “ Faşizmin Maşası Ülkü Ocakları Kapatılmalı
dır! {AKD)”  ya da, "Ü lkü  Ocakları Kapatılsın! {İKD)" 
kampanyaları; “ Eşit İşe Eşit Ücret!’ ; İKD ’nIn kürtaj kam
panyası; gecekondu bölgelerinde işçi kadınlar arasında 
yapılan çalışmalar; su, yol, çöp kampanyaları; okuma, 
yazma, biçki dikiş kursları; Medeni Kanun’daki ayrımcı 
maddelere karşı daha çok İKD 'n in  sürdürdüğü mücade
le; paneller, seminerler, m iting ler ve işsizliğe karşı mü
cadele olarak sıralandırılabillr. Bu dönemde başka alan
lardan hiç de aşağı kalmayan b ir yaratıcılık, enerji, ey
lem potansiyeli ile giderek artan sayıda kadın po litik  
etkinliklere katıldılar. İlk kuruluş aşamasında AKD ve 
İKD gibi kadın örgütlenmelerinden (özellikle İKD ’de) ka
dınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının dile 
getirilmesi geçici b ir süre görece ağırlık taşısa da, 1976 
sonrası yükselen anti-faşist mücadele, değişik po litik  
görüşlerin hızla saflaşması, kadın örgütlenm elerinin ba
ğımlı oldukları siyasi görüşün kadın kitlesi içinde yay
gınlaşmasından ibaret olan aslî iş levlerin i ortaya koydu. 
Bu daha çok kadın örgütlerin in oluşturulm asındaki ama
cın, tebarüz etmesi anlamına geliyordu.

1975-1980 arasında kadın örgütlenm elerinin ve kadın
ların sürdürdüğü mücadelenin gerçekte ne olduğunu 
anlamak için hangi örgütlenme ihtiyacından kaynaklan
dığını tartışmak gerekiyor.

4/CD’nin 1975-1976 çalışma programında bu ihtiyaç 
şöyle ifade ediliyor; "T oplum un yarısını oluşturan ka- 
dınlann emekçilerin mücadelesinde ak tif rol almalarını 
sağlamak, onları b ilinçlendirm ek için zorunlu b ir görev
dir. Bu nedenle kadınların çekinmeden gelebilecekleri, 
pahalılığı, işsizliği, sefaleti, evlat acısını yaratanların 
gerçek kim liğini, grevdeki kocasının ne için kime karşı 
mücadele ettiğ in i öğrenebilecekleri ve halkımızın faşiz
me ve emperyalizme karşı mücadelesinde kendisine dü
şen yeri almasını sağlayacak kadın örgütlenm elerine 
gereksinme vardır.”  Kuşkusuz bu anlayış o dönemde 
bütün kadın örgütlenm elerinin ortak anlayışıydı. İKD 
ve daha sonra Demokratik Kadın B irlik le ri Federasyo- 
nu ’na dönüşecek DKB de, kendilerin in asli hedefini işçi 
ve emekçi kadınların barış, demokrasi, ilerleme ya da 
barış ve demokrasi iç in faşizme karşı mücadelede yer 
almak olarak belirliyorlardı. Bunu da kadınların özgül 
uğraşlarını hedef alan gerçek b ir k itle  örgütlenm esi ih ti
yacından ve çalışmasından çok, kurnazca yaygınlaşma 
taktiği olarak değerlendirmek sanırım yanlış olmaz. Ka
dın örgütlenmelerinin diğer kazanımları, tab ii kadınlar 
açısından değilse bile, “ genç kızlar ve kadınlar arasında 
ileri, aktif ve sağlıklı unsurların başka alanlara yöneltilip

devrim ci hareketlere kazanılması”  ya da “ ürkek ve uy
sal olmaları nedeniyle sendika ve dem okratik hareketle
re katılamayan kadınların patronlar tarafından erkeklere 
karşı kullanılmasını önlemek, ev kadınlarının boyun eğ
miş ve kaderci durum unun kocasına ayak bağı olarak 
onu sendikal mücadelenin dışında tutmasına engel ol- 
mak” tı. Gerçekten kadın örgütlenm elerin in p ra tik faali
yeti programlarda ifadesini bulan ya da yazılmasa bile 
taşınan bu zihniyetin tam bir yansımasıydı. Bu özellikle 
sendikal alanda yaygın olan siyasi görüşle tabi olan 
ve bu durum uyla emekçi kadınlar arasında çok daha 
fazla yaygınlaşma fırsatı bulan İKD iç in de böyleydi. 
Yalnızca ob jek tif varoluş biç im leriy le değil, kendilerini 
algılayış tarzlarıyla da kadın örgütlenm eleri, daha çok 
erkekler iç in erkeklerin egemen olduğu siyasi yapılara 
bütünüyle bağımlı, ve o yapılara kadro devşirme amacı
nı, bazen de daha farklı b ir siyasi faa liye ti kamufle etme 
amacını taşıyan örgütlenm eler olarak ortaya çıkıyor. Bu 
durumda, “ Kadın Erkek Omuz Omuza”  sloganının bile 
fazla iy im ser kaçtığından sözedilebillr.

Kadın hareketlerine yardımcı, destekleyici, kendi k it
lesi içinde bil- dönüşüm ü gerektirm eyen ve daha çok 
mevcut durum larıyla n iceliksel b ir faktör olarak anti- 
faşist mücadele ya dâ siyasi ik tidar mücadelesinde yer 
almaları beklenen, bu haliyle devrim ci olmayan bir ko
num atfedilm esin in nedeni kadın sorununun sosyalist 
politikanın b ir uzantısı olarak görülm esi ve tamamen 
sınıf sorunu bağlamında ele alınmasıydı. Türkiye'de 1980 
öncesinde değiş ik ifade ed iliş  tarzlarıyla mücadele ve 
örgütlenm e teorile rine temel olan bu yaklaşım, burjuva
zinin proletarya üzerindeki egemenliğinden farklı b ir 
egemenlik ilişk is in i; kadının çocuk doğurmak, ye tiş tir
mek ve kocasının cinsel ta tm ininden de sorum lu olduğu 
aile İçinde özel yaşam diye tanımlanan alanda, üretilen 
egem enlik İlişk is in i erkeğin b ir cins olarak kadın üzerin
deki iktidarını yok sayıyor ve kadın sorunu altyapının 
değişmesiyle, sosyalizm in inşası sürecinde nasılsa çö
zümlenecek b ir sorun olarak belirsiz bir tarihe erteliyordu.

“ Toplumun sadece kap ita lis t yanını değerlendird iğ i
miz, onun cinsiyetç i erkek egemen yanını gözden kaçır
dığımız için, kap ita lis t üretim  tarzıyla bu erkek egemen 
sistem in içiçe liğ in i göremediğim iz için sonuç olarak İKD, 
sadece toplum sal alanda mücadeleyi hedefleyen eğ i
tim de, iş bulmada fırsat eş itliğ i, eşit değerdeki iş için 
eşit ücret öneren kadınların üye oiduğu b ir örgüt oldu. 
Bunun doğal sonucu olarak sloganımız ‘Barış, bağım
sızlık, demokrasi ve toplum sal ilerleme id i. ' (Vahide 
Yılmaz, B ir Geçmiş Değerlendirme, Kaktüs, s. 10)”

O dönemdeki kadın örgütlenm elerin in teorik şekillen
mesini, çalışma programlarına aynen yansıyan Engels'- 
in Ailenin, Devletin, Özel M ülkiyetin Kökeni'nde  değin
diği görüşler belirliyordu. Kadının köleleştirilmesinin özel 
m ülkiyetin ortaya çıkmasıyla aynı ana rastladığını be lir
ten Engels, anasoyluluğun yerin i babasoyluluğun alma
sıyla kadının erkeğe bağımlı hale ge ld iğ in i vurguluyor, 
aile yönetim in in kamusal öze lliğ in i yitirerek, özel hizmet 
haline dönüşm esinin kadını toplum sal üretimden uzak
laştırarak, köle haline gelmesine neden olduğunu söylü
yordu. Engels'e göre, yalnızca büyük sanayi kapitalizm i 
kadına (proleter kadına) toplum sal üretim in yolunu açı
yordu ve kadının kurtu luşunun b irinc i şartı kamu sana
yiine girm esiydi. Bu şartın, b ireyci ailenin top lum un 
ekonom ik b irim  n ite liğ in in  ortadan kaldırılmasını gerek
tird iğ i görülecekti. A ilenin ekonom ik birim  olarak tüke
tim  birim i ve çocuğun ye tiş tir ild iğ i, ev iş lerin in yapıldığı 
alan olarak ortadan kalkması ise, kamulaştırılmasıyla 
gerçekleşiyordu. Bu nedenle o dönemdeki kadın örgü t
lenm elerinin asli ta lepleri ev iş lerin in kamulaştırılması 
ve kadının kamusal üretim de yer almasını sağlayacak, 
eşit işe eşit ücret, doğum İzninin artırılması, kreş ve 
kadının çalışmasını erkeğin iznine bağlayan yasa mad
deleriyle mücadeleydi. Kadının kamusal alanda tam an
lamıyla yer alması ve ev iş lerin in ve çocuk bakımının

kamulaştırılması ise ancak sosyalizm le gerçekleşecekti. 
Bu yaklaşım tarzı içinde, cinsiyetç i iş bölümünün sonu
cu olarak çocuk doğurmanın ve yetiştirm enin kadına 
düşmesi, b ir önem taşımıyordu. Oysa kadının kamusal 
üretim deki yerin i de, ev işi, doğurganlık ve çocukların 
ye tiştirilm esi demek olan asil işlevlerin in belirlediği dü
şünüldüğünde kadının kamusal üretimde yer almasını 
sağlayacak ta lepler kadar ailedeki c insiyetçi işbölümü
nün sorgulanması ve yokedilmesine yönelik taleplerin 
de önem taşıması gerekiyordu. İşte geçmişteki kadın 
mücadelesi iç inde hiç rastlanmayan taleplerdi bunlar. 
Öte yandan ileri sürülen bütün taleplerde ortak yan 
kadının aile iç indeki durumunun meşru görülmesiydi. 
Çocukların yetiştirilm esinden kadın sorumlu o lduğu için 
kreş ve doğum izni yalnızca kadınlar için ve kadın işçile
rin bulunduğu işyerleri iç in geçerli taleplerdi. Erkeğin 
de doğan çocuğun bakım ve yetiştirilm esinden sorumlu 
olması gerektiğ i kimsenin aklına gelm iyordu. Yine bu 
yaklaşımla çocukların bakımı ve yetiştirilm esiyle ilg ili 
sorunlar yalnızca kadın toplantılarında, kadın örgütlen
melerinin yayın organlarında ele alınıyordu. Kadın ör
gütlenm eleri iç inde kadınların faşizme karşı mücadele 
içinde yer alışları bile kadın kim liğ i ile değil ana ya 
da bacı kim liğ iy le  oluyordu. Gerek İKD gerekse AKD  
ve D KS 'nin bu konudaki yaklaşımı analar ve bacıların 
evlatları iç in  mücadeleye çağrılmasıydı. Kuşkusuz bu 
biç im iyle de kadınların anti-faşist mücadelede bulunma
ları önem li ama yalnızca anneliğin ve hacılığın vurgulan
dığı bu söylem kadınların kendileri iç in değil başkaları 
İçin ve erkeklere ait tanım larla po litika içine çekild iğ in in 
bir göstergesi...

Nihayet yaygın anlayış nedeniyle kadının b ir cins ola
rak ezilm esinin ortaya çıktığı aile ve diğer kadın erkek 
ilişk ile ri o  dönemdeki kadın örgütlenmelerinin tamamen 
ilg is i dışındaydı. Bu kadınların kadın olmaktan kaynak
lanan özgül ezilme b içim lerin in sınırlarını çizdiği b ir mü
cadele alanının yine bu sorunların özgül kararıyla ku
caklanması ve kadınların bu sorunlar etrafında polltik-

Ankara Kadınlar Derneği’n/n amblemi, derneğin yayın 
organı olan AKD Haber Bülteni’n/n her sayısında 
logonun yanında yer alıyordu. Amblemin kendisi, o 
dönemde AKD’nin kadın hareketine günümüzdeki 
özgül duyarlılıkların bakış açısından değil, genel 
kurtuluşun bir parçası olarak baktığını kanıtlıyor. 
Derginin sayılarında genel olarak siyasal mücadelenin 
dışında kadının cins olarak ezilmişliğine ilişkin hiçbir 
görüşün yeraimış olmadığı gözlenebiliyordu.
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leştirilme İmkanlarının yokolması anlamına gelm iyor ay
nı zamanda kadınların yaşadığı ezilm işliğ in feodal kalın
tılar, gerici değer yargıları g ib i İfadelerle açıklanarak 
İçinde yaşadığımız toplum un bütün İlişkilerine kök sal
mış cinsiyetçi İdeolojinin gözardı edilmesi sonucunu 
doğuruyordu.

Sınıflı toplumun üstyapı kurumlan yani ataerkil aile, 
din, ahlak, hukuk, eğitim  erkeğin kadına üstünlüğünü 
vurgulamaktadır. Kız çocuklarına aile içinde verilen eği
tim herşeyl sabırla karşılamasını asla baş kaldırmaması
nı öğütler. Din erkeği kadından üstün sayarken yasalar 
kadım evlilik öncesinde babasının, ev lilik  sonrasında 
kocasının denetimine sokar. Kırsal kesimde, daha çok 
feodal kültürün etkileri sürmektedir. Her tü rlü  eğitim  
olanakları kısıtlı olan kadınların h içb ir söz hakkı yok 
gibidir. Her türlü baskıya boyun eğmek zorundadır. Katı 
namus anlayışı ve cinsel konudaki hoşgörüsüzlük ka- 
dınlann en ufak hatalarının en acımasız şekilde cezalan
dırılmasıyla sonuçlanır. Bu konuda kent kadınının duru
mu da iyi değildir.

Bu tür sosyal sınıf ve statülerde kadınlar özgül sorun
larının belirlediği bu mücadele alanının seçllmemesl, 
dayak, evde ve sokakta cinsel zorbalık ve saldırı gibi 
bir kadın örgütlenmesinin asil hedeflerinin mücadele 
kapsamına alınması b ir yana sorgulanmaması anlamına 
da geliyordu. Sosyalistlerle ilişk is i bulunan emekçi aile
lerde yaygın olarak yaşadıkları bu durum İçin kadınlara, 
kadın örgütlenmeleri tarafından önerilen, yukardaki alın
tıda belirtilen herşeye sabırla baş eğmekten başka şey 
değildi...

Kadının herşeyden önce cinselliğ i ve doğurganlığı 
ile algılandığı ve kendisini öyle algıladığı b ir c insiyet 

i sistemi içinde, kadınların hayata uygun bir eş, uygun 
i bir anne olarak hazırlandıkları; bu nedenle ancak çoğun- 

lukla vasıfsız işgücünü gerektiren işlerde ise hemşire
lik, sekreterlik gibi ailedeki ro lle rin in b ir devamı olan 
mesleklerde çalışmaları bütünlüklü b ir mücadele pers
pektifi ile ele alınamadığı iç in eşit işe eşit ücret, eşit 
eğitim olanakları kadının cinsel meta olarak görülmeme-

I si gibi taleplerin birb irinden tamamen kopuk biçimde 
ortaya konduğu gözlenebilir. Kadının b ir cinsel nesne 
olarak görülmesi noktası ise kadını cinsel meta olarak

I gören pornografik yayınların saklanması g ib i ta lihsiz 
bir tarzda ̂ K D 'n ln  talepleri arasında yer almıştır. Ancak 
bu talepler bu içerikleriyle programlarda kalan soluk 
ifadelerdir yalnızca...

Geçmişte kadın örgütlerin in sosya listle r tarafından 
algılanışı ve bu örgütlenmelere atfedilen konum, siyasi 
hareketler içindeki kadınların konumunu da açıklamak
tadır. Program ve tüzükleri ne olursa olsun kadınların 
özgül sorunları İçin mücadele etmeyen daha çok taşı- 
dıklan siyasi görüşün kadınların İçinde yaygınlaşmasını 
amaçlayan halleriyle kadın örgütlenm eleri b ir çok kadını 
saflannda topladı. Kapatıldığı zaman 15 bine yakın üye
siyle İKD yaygın olmamakla b irlik te  Ankara'nın gece
kondu bölgesinde Malatya, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, 
İzmit, Adana, Tunceli, Uşak, Antep, Eskişehir’in DKOF 
saflannda binlerce kadın toplanmıştı. Bunun nedenini 
kadın örgütlenmelerinin kadınların po litik leştirilm esi ko
nusundaki maharetine değil, o dönemde yükselen mü
cadele içinde binlerce kadının ve erkeğin kurtuluşlarını 
sosyalizmde görerek çeşitli örgütlenmelere gelm elerin
de görüyorum. Dev b ir met-cezir g ib i yaşanan 1950 
bncesl kadın hareketlerinin içinde ve bizim pankartları- 
Tiızın arkasında yer alan kadınların bu varoluşunda bazl
arımız gerçek bir kadın hareketi görmekte ısrar edebilir. 
Ben orada daha çok, kadınların gerçek anlamda kendi 
bzgül sorunları etrafında po litik leşebllm eleri ve kendile
ri için mücadeleye katılmamasını kalıcı, gerçek b ir kadın 
hareketini yaratabilmeleri açısından kaçırılmış tarih i bir 
hrsat görüyorum.

AYŞEGÜL DEVECİOĞLU

M aden-İş’in  oldukça sert geçen mücadelelerle çok sayıda işyerinde yetki alması ve devrimci 
sendikacılık anlayışıyla işçi sınıfının siyasal eylemini öne çıkartan politikayla radikal bir 
çizgide tutunması DİSK yönetimlerine tepki duyan işçilerin bu sendikanın mücadele ve 
örgütlenme anlayışına sempati duymasını sağladı. Bu sendikanın işçi hareketi içinde kazandığı 
itibar, son DİSK kongresinde ayrı bir liste çıkartan devrimci muhalefet hareketinin DİSK 
içinde önemli bir güç toplamasını kolaylaştırdı.

Faşist hareketle mücadelenin giderek şiddetlenmesiyle birlikte “aktif bir savunma çizgisinin en 
geniş yığınlara benimsetilmesi” politikasını benimseyen ve siyasal iktidar mücadelesinin faşizme 
karşı bir direniş biçimine büründüğünü ileri süren Devrimci Yol çevresi, yerel ve merkezî 
nitelikteki direniş birlikleri oluşturarak, faşist saldırganların etkisizleştirilmesi ve direniş 
hareketinin önündeki engelleri ayıklamaya yöneldi. 12 Eylül öncesi bütün ülke çapma yayılan 
çatışmalarda halkın direniş mücadelesinde aktif olarak yer alan çevre kendi iç örgütlenmesinin 
zaaf ve eksikliklerini giderme, yeni bir yapılanmaya yönelme çabalarında ciddi adımlar 
atamadan 12 Eylül darbesinin izleyen günlerde “açık faşist diktatörlük” olarak tanımladığı yeni 
iktidarın baskı ve terörüyle karşılaştı ve önderleriyle birlikte çok sayıda militanı tutuklandı.

Devrimci Sol
1978’e kadar Devrimci Yol çevresi içinde yer alan İstanbul’daki çevrenin önemli bir 
bölümünde, Bildirge'nin yayınlanmasından sonra “sağ” bir çizgiye yöhelindiği ve Mahir 
Çayan’ın tezlerinin inkar edildiği kuşkuları uyandı. Bu muhalefet eğilimi, kuşkuların 
giderilememesi. Devrimci Yol’un  ideolojik-pratik bir açıklık sunmaması gerekçeleriyle bir 
parçasını oluşturdukları hareketle ilişkilerini gözden geçirmek üzere görevlerini askıya 
aldıklarını açıkladılar. O tarihe kadar İstanbul’daki ilişkileri toplamış bulunan ve düşünce 
ayrılıklarının tartışılmasında ortak davranan İstanbul grubu, Ankara’daki çevrenin kendilerini 
tasfiye etme planlan yaptığını, İstanbul’da istihdam edilen Ankara kökenli kadrolann “kendi 
altlarını oymaya çalıştığım” ileri sürerek, uzun yıllardır kurmuş olduklan ilişki ağlarını kendi 
iç disiplini olan bir yapıya dönüştürdüler.

Bu çevrenin Devrimci Yol ile başlayan tartışma süreci daha 1977 başında bu dergi tarafından 
Sovyetler Birliği’nde “revizyonist diktatörlüğün” hüküm sürdüğü tesbiti yapıldığında başlamıştı. 
Diktatörlüklerin sınıfsal karakteri olması gereğinden hareketle bu deyimin Marksist bir analizde 
yeri olamayacağını savunan İstanbul kadroları, Devrimci Yol’un ülkede gelişmekte olan bir “iç 
savaş” tesbitinin “öncü savaşı”nı gereksiz kıldığı, “devrimci bir iç savaşın ancak öncünün iradi 
eylemleriyle sürdürülebileceği” düşüncesiyle bu tesbitin Mahir Çayan’m öncü savaşı 
anlayışından uzaklaşmak anlamına geldiğini ileri sürmeye başladılar. “Direniş Komiteleri” 
önerisi ise bu çevreye göre “örgütlenmede yatay ilişkilere ağırlık verilmesi, dikey 
örgütlenmenin ihmal edilmesi” anlamına geliyordu. Kadrolaşma politikasının kitle içinde 
çalışma yerine, militan bir mücadelenin yürütülmesiyle sürdürülmesi gereğini öne çıkartan 
çevre, silahlı propagandanın esas örgütleyici olduğunu düşünüyordu. Çevre özetle Mahir 
Çayan’ın bütün formülasyonlannm geçerliliğini koruduğunu savunarak örgütlenmesini 
gerçekleştirmeye çalıştı.

Faşizme karşı sürdürülen mücadelede Devrimci Yol çevresinin pasif davrandığını, faşist 
odakların devrimci şiddetle dağıtılması gerektiğini savunan ve çıkardıkları derginin adı olan 
Devrimci Sol adıyla anılan bu çevre faşizme karşı yapılması gerekenleri şöyle belirliyordu: 
“Bugün yapılması gereken faşist teröre karşı örgütlü devrimci alternatifi temel alıp, anti-faşist 
mücadeleyi yükseltmek ve kadrolaşmayı sağlamaktır”. “ ‘Faşizm gelir,’ çığlıklarıyla faşist terör 
ve demagoji karşısında teslimiyet önerildiği”ni ileri süren çevre, devrimcilerin örgütlü devrimci 
alternatifi temelinde diğer mücadele biçimlerim de reddetmeden bir bütünlük içinde 
sürdürecekleri ve gehştirecekleri somut devrimci pratiği mücadelesinin eksenine koyduğunu 
açıkladı.

Devrimci Sol çevresi DGDFden kopan ve yeni oluşturulan gençlik derneklerinin Devrimci 
Gençlik Federasyonu  bünyesi içinde toplanmasına karar verdi. Yeni federasyon, üye 
demeklerinin bulunduğu illerde faşistlerin işgali altındaki yüksek okullann faşistlerden 
temizlenmesi görevini esas alarak aktif bir mücadeleye girişti.

Gecekondu bölgelerinde de örgütlenme faaliyetine başlayan Devrimci Sol çevresi özellikle 
İstanbul’da geniş bir kide desteğini arkasına almayı başardı. Hareketin İstanbul dışında da 
örgütlenebilmesi için öğrenci mücadelesi içinde yetişmiş kadrolar Anadolu nun çeşitli illerine 
yayıldılar. Bu çevre İstanbul’daki bazı demokratik kide örgütlerinde de hatırı sayılır bir 
etkinlik kurmayı ve bazı işkollarında bizzat kurduğu sendikalar aracılığıyla işçiler arasında da 
yandaş edinmeyi başardı. Devrimci Sol çevresi örgütlenme süresince esas olarak içinden çıkıp 
geliştiği Devrimci Yol çevresiyle hemen bütün konularda bir ideolojik tartışma yürüttü.

“Faşizme karşı aktif bir mücadele çizgisi izlenmesi”ni savunan bu çevre, 1979 başından 
itibaren yerel Faşist Teröre Karşı Silahlı M ücadele Ekipleri oluşturarak faşist saldırganları 
“cezalandırma” eylemlerini hızlandırdı. Bu ekiplerin yanısıra kurulan Silahh Devrim Birlikleri bu 
çevrenin merkezî pohtikasmm gerektirdiği “askeri eylemler” örgütleyerek halkın sempatisini 
kazanmaya çalıştı. 12 Eylül’e doğru yaygın çatışma ortamında sürdürdüğü direniş nedeniyle 
çok sayıda militanı tutuklanan çevrenin önderleri de 12 Eylül’ü izleyen günlerde tutuklandılar.
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Kurtuluş H areketi ve 
Türkiye ve Kuzey  
Kurdistan Kurtuluş Örgütü

TIP içerisindeki ayrılıkların b ir varyantı olarak ge liş
miş olan THKP hareketi klasik MDD liareketine göre 
önemli bir farklılık arzetmekteydi. Diğer MDD varyantları 
gibi devrimin gerçekleşmesini halk savaşının zaferinde 
görüyor olsa da, onlardan farklı olarak, Türkiye’de emper
yalizme bağımlı b ir kapitalizm in egemen olduğunu savlı
yor ve dolayısıyla devrim süreci içerisinde işçi sınıfının 
yerini farklı değerlendiriyordu. Türkiye ’nin güneydoğu 
Asya ve Afrika ülkelerinden ziyade Latin Amerika ü lke
leriyle benzeştiği ve tarihsel gelişmenin bu ülkelere pa
ralel olacağı tesb it ediliyordu. Bu yaklaşım silahlı müca
dele konusunda da Latin Am erika’ya benzer b ir rotanın 
benimsenmesine yolaçtı.

Klasik MDD tezlerinin etkisi ve yeni tesb itle r hareket 
içerisinde işçi sınıfının devrimdeki konumu üzerine nü
ansların gelişmesine yolaçmıştı. Her ne kadar ideo lo jik 
öncülük görüşü terkedilmemişse de, “ ideo lo jik, po litik , 
örgütsel’ ’ öncülük üçlemesi, bunun köylü ülkelerindeki 
kavranışından sıyrılmaya çalışmanın b ir İfadesiydi. İşçi 
sınıfının ge lişkin liğ i devrimde şehirlerin baştan sona 
kadar önemli b ir yere sahip olacağı görüşünü hakim 
kılmıştı. Bu yaklaşım hareket içerisinde yeralan unsurla- 
nn bir yandan şehir gerillasına hazırlanırken, d iğer yan
dan da işçi sınıfıyla ilişk ile re yön lendirilm esine yolaçtı. 
Bir çok m ilitan kırlarda köylü ler arasında çalışma yap
mak ve üs yerleri araştırmak yerine fabrikalar ve işçi 
mahalleleriyle ilişk ile r geliştirm eye başladı.

Klasik MDD görüşlerinden gelm iş olan kiş iler açısın
dan Türkiye yarı sömürge b ir ülke olarak özgün bir 
konumda bulunmaktaydı ve bu düşünce Türkiye ’ye öz
gü devrim yolunun ne olacağı konusunda kafa yorulm a
sına yol açıyordu. 1970’ in sonları hemen hemen bu 
tartışmayla doluydu. Hızla hakim olan olum lu yönelim , 
sınıf hareketi içerisinde örgütlenm e ge liş tirilirken  gerilla 
mücadelesinin o  dönemin hızlı gelişm eleri açısından 
uzun kabul edilebilecek b ir hazırlık döneminden sonra 
şehir gerillasının propaganda amacına da yönelik olarak 
dışa vurulmasının düşünülm ekte olmasıydı. Bu zaman 
zarfında, belli b ir yığınsallığa zaten sahip olan hareket 
bunu geliştirecek, öncelikle savunma amacına, giderek 
düşmanı yıpratmaya yönelik b ir gerilla hareketini inşa 
edecekti.

Şubat 1971 ’e kadar şeh ir gerillası hazırlıklarını g iz lilik  
içerisinde sürdüren ve bunu pratikçe yürütse bile açık
lama niyetinde olmayan hareket, bu tarihten sonra 
THJCO’nun kendisini açığa koyuşu ve ülke çapındaki 
gelişmelere paralel olarak kendisini eylem leriyle açığa 
vurdu. Ve bunu yeni dönemin özelliğ i olan 12 Mart 
darbesine karşı “ onun faşist yüzünü açığa çıkarma”  
eylemleriyle ge liştird i. Hareket saflarında hem şaşkınlık 
hem de sevinç yaratan g iriş im  kısa dönemli başanları- 
nın ardından yediğ i darbelerle sorgulama eğ ilim in in öne 
çıkmasına neden oldu; silahlı mücadele üzerine değişik 
değerlendirmeler, örgütün m illi mesele, Kemalizm vb. 
görüşlerinin de sorgulanmasıyla devam etti. Kurtu luş  
hareketinin ortaya çıkışının bu sorgulama sürecinin b ir 
ürünü olduğu söylenebilir. Ö rgüt içersindeki be lli b ir 
kesimin hareketi Amerikan emperyalizm inin b ir provo
kasyonu olarak değerlendiren görüşlerin in yarattığı sa
vunma duygulanna rağmen. K urtu luş  hareketini o luştu
ran çevre “ yığınlardan kopuk b ir gerilla  mücadelesinin 
bir sola savrulma”  olduğunu tesb it ederken, hareketi 
milli mesele ve Kemalizm çerçevesinde stra te jik  olarak 
eleştiriye tabi tu ttu . Bulanıklık içerisinde devam eden 
“ işçi sınıfının devrimdeki öncülüğünün m ahiyeti”  Tür
kiye gibi b ir ülkede “ ideo lo jik önderlik”  savunusunun

ikam eciliğe tekabül e ttiğ i tesb itiy le  b irlik te  berraklaştırı
larak, işçi köylü ittifakı içerisinde işçi sınıfının fii l i ön
derliğ i görüşüyle noktalandı.

Kurtu luş  hareketini o luşturm uş olanlar 1974 içeris in
de ve sonrasında, kendilerinde ve başkalarında ortaya 
çıkan değiş ik lik lere ve b irlik  arzularına bağlı olarak ken
d i çevrelerin i örgütlem ekten değil, solun parçalanmışlı
ğına son verecek g iriş im lerin  geliştirilm esinden yana 
oldular. Ne var ki, gerek kendi yetersiz lik leri ve gerekse 
solda egemen olmaya devam eden sekter anlayış nede
niyle başkalarıyla biraraya gelmek b ir yana kendi iç lerin
de de parçalanmaya başladılar. Bu dönemin öze llik lerin
den b iri olan ideo lo jik bunalım her çevreyi hızla “ görüş 
bulm aya”  zorluyordu. 7H KP 'lllerin b ir kesim i ÇKP’nin 
görüşlerine sarılarak “ M ilitan Gençlik”  ve sonra da "H a l
kın Y o lu ”  hareketini o luşturdu lar.

Daha önce TSİP, Kıvılcım lı’nın görüşleri etrafında ku
rulm uş ve zaten THKP taraftarlarını örgütlenm eye zorla
maktaydı. M ilitan Gençlik hareketin in ortaya çıkışından 
sonra kalan THKP'itter arasındaki ilişk ile r b irlik  um utla
rının da sönmeye yüztutmasına bağlı olarak daha fazla 
ö rgüt oluşturulm ası doğrultusunda gelişm eye başladı. 
Ancak örgütlenm e zem inin ne olacağı konusunda muta
bakat oldukça zayıftı. K urtu luş  hareketin i o luşturm uş 
olan kesim gençlik hareketinin önem ini yadsımamakla 
b irlik te  esas olarak hareketin asıl zaaflı yönünü oluştu
ran sınıf içerisindeki çalışmayı vurgu luyor ve eldeki ola
nakları bu doğrultuya sevkediyordu. Bu durum gençlik 
içerisinde çalışma sürdürm ekte olanlarla gerg in liğ in  g i
derek artmasına neden oluyordu. Hem THKP’ye  yöne lti
len e leştirile r hem de gençlik içerisinden sürekli adam 
alma “ gençliğ in devrim ci eylem inin b irliğ in in ”  solun 
b irliğ in in  anahtarı olduğunu düşünen D evrim ci Gençlik  
ve sonra da Devrim ci Yol hareketini oluşturanlarca ka
bul ed ileb ilir sınırların ötesine geçtiğ inde ayrılık birkaç 
saatlik toplantının sonunda ve sonradan hiç sözü ed il
meyecek olan gerekçeler üzerinde gerçekleşti. Sorun 
e lbette ki, Avusturya prensinin öldürülm esi değil, yöne
lim lerdeki farklılıkta yatmaktaydı.

Bu zamana kadar çeşitli parçalara bölünm üş olan sos
yalist hareketin her b ir parçası gençlik hareketi içeris in
de kendisine alan ayırmakta ve fırsatın kaçtığı düşünce
sin i yaratmaktaydı. K urtu luş  önderle rin in  ise bu saate 
kadar ortaya koydukları sistem atik b ir çerçeve henüz 
ortada yoktur. Onlar, A m priokritis izm , öncü savaşı, m illi 
mesele, Kemaliznı, işçi sınıfı b irlik  g ib i sorunlarda kendi 
içlerinde ve değişik çevrelerle tartışm a sürdürürken ha
yat akmakta ve kendisine yo l gösteric i teorin in  acil ih ti
yacı içerisinde bulunmakta id i. Hapishaneden yapılan 
g iriş im lerle  oluşturu lm uş olan küçük b ir çevre de aynı 
ih tiyaç içerisinde “ Bunlar lüzum suz işlerle uğraşıyorlar, 
kendi göbeğin i kesmek gerek ir”  diyerek "A c ilc ile r”  d i
ye bilinen hareketi o luşturm uştu. B ir an önce b ir “ teo- 
r i” ye sahip olma görüşü THKP taraftarlarının önem li 
b ir kısmını zaten çoktan sarmıştı. THKP’nin görüşleri 
de vardı. Kurtu luş  önderliğ i ise, çapının sınırlılığı içeri
sinde ge liş tird iğ i görüşleri oldukça yavaş b ir biçimde 
sistematize etm ekteydi. Halbuki, THKP’ye  olan sempati 
gençlik içerisinde büyük b ir hızla yayılmaya devam edi
yordu; onun görüşleri üzerine tem ellenm ek en avantajlı 
olanıydı. 1975 yazı ve sonbahan b ir yandan K urtu luş 'un  
görüşlerin in sistem leştiğ i d iğer yandan da Devrim ci 
G ençlik ’le aynlığın gerçekleştiğ i dönem oldu. K urtu luş ’- 
un görüşlerin i sistem leşm iş olarak ortaya koymasından 
sonra bazı önemsiz katılmaların dışında b irlik  konusun
da c idd i b ir adım atılamadı. Kurtu luş hareketi de diğer 
hareketler g ib i Türkiye ve K ürd istan’ın değ iş ik bölgele
rinde örgütlenm esin i ge liş tird i. Başlangıçta ilişk ile rin in  
gençlik  içerisinde sınırlı o lm uş olması hareketin hedef
leri açısından en büyük dezavantajı o luşturuyordu. 
THKP'ye yöne lttiğ i e leştiriler, ve söm ürge tezin i savu
nurken, Kemalizm i m ü tte fik  değil, azgın b ir şovenizm 
olarak n ite liyo r olması, gençlik içerisinde ayrılıkla b irlik 
te önem li b ir tecrite  uğramasına yolaçm ıştı. Buna rağ

men Mayıs 1976’da Kurtu luş Sosyalist Dergl’nin yayın
lanmaya başlaması hareketin görüşlerinin Türkiye ve 
Kürd istan’ın her yanından tanınmasına ve aktif b ir mü
cadelenin geliştirilm esine engel olmadı. Kurtu luş dergi
si çıkışından kısa b ir süre sonra 12.500 tiraja ulaştı.

1977 Kurtu luş  hareketi açısından hem etkin liğ in i bü
yük b ir hızla artırdığı hem de örgütlenme doğrultusunda 
sistem leşm iş ilk  adımlan attığı yıl oldu. Hareket “ çavuş
luk s istem inden”  kurtanlıp , t>elli kurallara bağlı b ir yapı
lanmaya doğru ge liş tirilirken  demokrasi kayguları da 
kendini ortaya koymaya başlamıştı. Daha önce Kurtu luş  
Sosyalist D erg i'n in  kuruluşunda yapılan anlaşmaya gö
re, hareket içerisinde ortak görüşler egemen kılınmaya 
çalışılırken, farklı olan görüşlerin kendilerini açıkça yay
ma hakkı korunmuş ve görüş farklılıklannı meşru sayan 
b ir zemin benimsenmişti. Böyle b ir zeminin benimsen
miş olması egemen olan gelenek karşısında görüş fark- 
lılıklanna sahip olanlann görüşlerini açıkça ilan etmele
rine yetm iyordu. "K u rtu lu ş ”  İmzasının dışındaki b ir im
zayla çıkacak her yazı ayrılık anlamına gelebilir ve tecrit
le sonuçlanabilird i. Farklılıklar esas olarak Merkez Ko- 
m ites i’nde d ile  gelebilm ekteydi. Bu durumun yarattığı 
kom plikasyon İse örgü t İçerisinde farklı görüşlerin yer 
yer gizli yayılması oluyordu. Bu duruma ilk  kez son 
veren 1978 Konferansı oldu. Farklı görüşler konferans 
platform una ve dolayısıyla da tüm  örgüt mensuplarına 
meşru b ir çerçeve içerisinde sunulmuş oldu. Kısa 
zaman içerisinde hareketin sınıfsal kompozisyonu
nun arzulanan doğrultuda gelişmemekte oiduğu or
taklaşa olarak b ilince çıkanldı ve bu tartışma süreci 
içerisinde uvriyerizme eğ ilim li b ir kesim kendisini pekiş
tird i. İşçi sınıfına göre ağırlıklı olarak başka kesimler 
içerisinde gelişm iş olmak harekete işçi sınıfına doğru 
b ir rota verme zorunluluğunu hemen bütün örgütün 
b il in c in e  ç ıka rm ış tı.

Merkez Komitesi 1978 başlarında aldığı b ir kararla 
gerek Kürd istan'daki faaliyeti desteklemek ve gerekse 
sınıf İçerisindeki örgütlenmeye hız vermek amacıyla kad
roları buna göre düzenlemeye g iriş ti. Ancak Merkez 
Kom itesi içerisinde hem K ürd istan’a verilen destek ko
nusunda hem de işçi sınıfına yönelik tedbirler konusun
da ş idde tli b ir muhalefet ge lişti. Kürdistan’a destek ver
me görüşüyle, kadroları işçi sınıfı içerisine yöneltme 
görüşü b irb iriy le  zıt bulunurken anti-faşist mücadele 
konusunda da görüş farklılık lan ge lişti. B ir eğilim in dü
şüncesi; "ha reke t bütün kadrolannı yalnızca işçi sınıfı
na yöne ltm e li” yd i. Aynı görüş, faşizme karşı mücadele
nin de g ittikçe  marjinalleşeceğini ve dolayısıyla, anti- 
faşist siperlerde saplanıp kalmanın sınıf çalışması açı
sından b ir kayıp o luşturduğunu öne sürmekteydi. Mer
kez Kom itesl’ndeki tartışmalan örgüte maletmek ama
cıyla aynı yılın yazında b irinc i örgüt konferansı toplandı. 
Konferans Merkez Komitesi çoğunluğunun görüşlerinin 
bütününü kahir ekseriyetle onayladı. Konferansın bu 
desteği Merkez Kom itesl’n in kararlannın hızla hayata 
geçirilm esine o lanak sağladı ve ak tif anti-faşist mücade
le sürdürülm eye devam edilirken, hem Kürdistan seksi
yonu güçlendirild i hem de işçi sınıfı içerisindeki mevzi
ler eskiye göre önem li ölçüde ge liştirild i.

Hareket 1979 DİSK  kongresinde ilk  defa hesaba katıl
ması gereken büyüklükte b ir g rup oluşturdu. Uvriyerist 
eğ ilim in faşizm konusunda da ağır yanılgılar İçerisinde 
o lduğu faşist saldınlann çığ g ib i büyümeye devam et
mesiyle bariz b ir biçimde ortaya çıktı.

Hareketin m illi meselede görüşlerin i derinleştirmesi 
b ir yandan S ta iin ’e en sıkı b ir biçim de sanimasını geti
rirken d iğer yandan da bütün b ir hareketi enternasyona
lizm  ve demokrasi konusunda eğitm ekteydi. İlk kez ola
rak Kürd istan’daki örgütlenm enin b içim i üzerine olan 
tartışm alar Lenin ist ö rgü t anlayışı konusunda bürolcra- 
t ik  kavrayıştan sıyniınmasına demokratik merkeziyetçi
lik  kavrayışının varolan yorum lardan farklı b ir muhteva
da ele alınmasına olanak sağladı. Kürdistan’da örgüt
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lenme İçerisinde özerk b ir yapılanmanın yaratılması
nın benimsenmesi sadece em ir komuta zincirinden oluş
mayan bir parti yapılanmasını ta rif ederken hemen ya
nında yerel birim lerin merkez karşısındaki özerklik leri 
düşüncesini de ge liştird i. O zaman egemen olan anlayış 
İçerisinde b ir partinin İçerisinde özerk yapılanmaların 
varolması kabul ed ilebilir b ir durum değild i. K urtu luş  
örgütü Is . bünyesinde aslında ik inc i b ir parti olan b ir 
yapılanmayı oluşturmayı, ve gerektiğinde bu partinin 
en kolay b ir biçimde ayrılıp ayrı b ir parti olarak 
çalışabilmesini savunmaktaydı. Yerel örgütlerin  de ken
di alanlarıyla sınırlanan program lar oluşturm ak suretiyle 
merkezden nlsbeten özerk b ir biçimde çalışabilmeleri 
örgüt İçerisinde benimsendi. Örgütlenme alanında bu 
noktaya kadar ge liştirilen görüşlerin genel b ir sosyalist 
demokrasi kavrayışı İçerisinde slstem leştlrltm esl 1980 
darbesine kadar gerçekleştirilem edi. 1980 darbesi İse 
sadece örgüt yapısındaki altüst oluşlara neden olmadı 
aynı zamanda, belli b ir kesimde teorik savrulmalara da 
neden oldu. Milli mesele konusunda olduğu gibi örgütse 
yaşamda da etkileri hemen ortaya çıkan sekter bir yaklt^ım 
dartıe sonrası yeniden düzenlenme çalışmalarına damga
sını bastı. Uvriyerist eğilimle birlikte politbüroyla çatışmaya 
giren birçok kişl sekterizm in tırpanını yedi. Ne var kİ, 
polltbüronun bu tutum u, örgüt İçerisinde be lli b ir des
tek sağlamış olsa da. Merkez Kom itesi'n ln çoğunluğun- 
ca benimsenmedi. Darbe sonrasında ilk  kez olarak an
cak 1983’te toplanan tam üyeli Merkez Komitesi sekter 
uygulamaların İfadesi olan tüm  kararları ipta l e ttiğ i g ib i 
teorik alandaki ifadeleriyle b irlik te  po litbüroyu özeleşti
riye davet e tti. Yapılan b ir aylık tartışm alar po litbüroyu 
sekter ve sağ b ir çizgiye saplandığı konusunda İkna 
etti ve özeleştiri yapmalarını sağladı. Kararların sonucu 
olarak örgütten İhraç edilm iş olan herkes eski konumla- 
nna geri çağrılırken, hesabın Merkez Kom itesi İçerisin
de bitirllmeyeceği ve uzun b ir tartışma döneminden 
geçileceği İlan edildi.

Tartışmaların bitim inde örgüt konferansının toplana
cağı, Merkez Kom itesl’nln yeniden seçileceği ve mevcut 
Merkez Komltesl’nln geçici b ir fonksiyon sürdüreceği 
de birlikte İlan edild i. Tartışmalar kısa zamanda bütün 
örgüt bünyesine yayıldı. Sınırsız b ir biçimde her konu 
tartışma gündemi içerisine g ird i. U vriyerist eğ ilim  ise 
yapılan davete ayrı b ir örgüt o luşturarak yanıt verdi. 
Esas olarak sahip oldukları antl-dem okratik kavrayış 
ve devrimci mücadelenin çok geri siperlere itilm iş  olma
sı, onlar İçin örgüt İçerisinde olup olmamayı önemli 
bir sorun olmaktan çoktan çıkarmıştı. Farklı görüşler
den biri, azınlıkta kalan b lrlle rl olmak yerine, “ küçük 
burjuvalardan annmış, kaynaşmış küçük b ir grup o lmak”  
bu eğilim İçin tercih ed ilir b ir konumdu.

Bir yıl boyunca süren tartışmalar örgütün demokrasi 
kavrayışını ge liştird iğ i g ib i, teorik düzeyinin gelişim inde 
de önemli b ir rol oynadı. 1984 içerisinde yapılan konfe
rans büyük b ir oy çokluğuyla demokrasi ve enternasyo
nalizm çizgisini onaylayan kararlar aldıktan sonra Mer
kez Komitesi seçim lerinin yapılmasını kararlaştırdı. Se
çimlere bütün üyelerin katılımı sağlandı ve Merkez Ko
mitesi doğrudan oyla seçild i. Bunu gerçekleştirebilm ek 
örgüt İçin zor değild i. Tartışmalar bütün üyelere açık 
yapılmış ve örgütün yönelim ini benimseyecek tezler im
zalarla yayınlanmıştı. Dolayısıyla bütün üyeler kim lerin 
hangi tezleri savunduğunu bild iğ i g ib i e llerine gelen 
aday listeleri sayesinde kim lerin aday o lduğunu b iliyo r
lardı. Seçilecek olan insan sayısında h iç  b ir sınır yoktu . 
Çoğunluk oylarını alan her üye sınırlamaya bağlı olmak
sızın Merkez Komltesi’ne girebilecekti. Yapılan seçim le
rin sonucu seçilen Merkez Komitesi yapılan tartışmala- 
nn geliştirdiği görüşleri kendisine temel alan b ir çalışma 
programı yaparak hareketin yeniden toparianmasına g i
rişti ve kısa zaman İçerisinde ik i y ıllık  döneme a lt sekte- 
rizmin İzleri ortadan kalktı.

1980 başlarına gelindiğinde örgütün gündem indeki 
en belli başlı sorun, sınıf içerisindeki örgütlenm enin

ge liş tirilm esiyd i. Ne var kİ, bu görevin yerine getirilm esi 
faşizme ve askerileşmeye karşı verilecek mücadeleden 
bağımsız olamazdı. Yapılan tesbitler, askerileşmenin ge
liş tirilm esin in  engellenememesi durumunda, kısa süre 
İçersinde b ir darlıenin kaçınılmaz olduğuydu. Hele 24 
Ocak karariarının hayata geçirilm eye çalışılması askeri
leşmeyi daha da zorunlu kılmaktaydı. Sosyalist hareke
tin  zaaflı durum u açıkça görü lüyor ve aynı konumda 
kalındığı takd irde b ir darbenin solu darmadağın edeceği 
düşünülüyordu. Çözüm solun b irb irine yakınlaşması ve 
İŞÇİ sınıfının ekonom ik mücadelesinin öncelikle “ çadır 
g rev le ri”  olmaktan kurtarılması ve siyasal hedeflere yö
nelebilmesinde görülüyordu. Ne var ki, ne K urtu luş 'un  
böyle b ir görevi kendi başına yerine getirebilm esi söz- 
konusuydu ne de böyle b ir eğ ilim in sol içerisinde ege
men olmasını sağlayacak b ir e tk in lik  gösterebilm esi. 
Darbeye karşı alınacak tedb lrie r tartışması sürerken, 
hemen her kesim iç in  “ acaba bu darbe neden olm u
yo r? ”  sorusuyla beklenen 12 Eylül darbesi gerçekleşti. 
Darbeye karşı geniş b ir direnm enin gerçekleştirilem e
mesi koşullarında geriye çekilip  toparianma ve yeni ko
şullara uyum sağlayarak mücadeleyi ge liştirm e görüşü 
örgüt İçerisinde darbeden önce benimsenen b ir görüş 
idi. Darbe ertesinde d iğer örgütlerie  yaptıkları görüşme
lerde K urtu luş ’çu iur ortak davranılabllecek hiç b ir çev
renin orada olmadığını görüp geri çekilm e kararını uy
guladılar. Ne var ki, bu kararın uygulanması sağlıklı 
b ir plana bağlanamadan, öngörü lenlerin bile b ir çoğu 
yerine getirilm eden po lis operasyonlarıyla yüzyüze gel
diler.

Örgütün bu  dönemde b ir çok d iğer örgüt g ib i yığın 
hareketinin yeniden geriye geleceği konusunda um ut
luydu. Daha önce ge liş tir ilm iş  olan devle t tezlerin in ışı
ğında yeni İktidarın askeri b ir d lk ta tö riük  o lduğunu ve 
uzun vadeli olarak kalabilm esinin olanaklı olmadığını 
tesb it ederken, gelişen k itle  mücadelesi karşısında fa
şistlerle  b irleşerek faş is t b ir d lkta töriüğün yığın desteği
ne de bağlanarak gerçekleştirileb ileceği öngörülm ek
teyd i. Ne var ki, örgütün beklediği yığın hareketi de 
gelm edi, faşist d ik ta tö rlük olasılığı da ortaya çıkmadı. 
Variiğını esas olarak gizil İlişk iler İçerisinde koruyup 
ge liştirm eye çalışan örgü t hemen her altı ayda b ir c iddi 
düzeyde kayıplar verdiren po lis operasyonlarına karşı

nlar karanlığı yırttılar

1977 sonunda haftalık Kurtuluş gazetesi yayınlanmaya 
başladı. Oluşturan sistemli b ir dağıtım ağı üzerinde 
gazetenin fiili satıştan 20 bin ile 40 bin arasında 
değişen b ir seyir izledi. Haftalık gazetenin sistemli b ir 
dağıtım ağı üzerinden dağıtılıyor olması, hareketin 
yapısının, sınıfsal kompozisyonunun, eğilimlerinin neler 
olduğunun kavranmasını da kolaylaştırmıştı. Merkezle 
en alt birim arasında b ilg i alış-verişi son derece 
hızlanmıştı.

d iren iş in i sonuna kadar sürdürdüyse de en İleri kadrola
rının çok büyük b ir çoğunluğunun yakalanmasını engel
leyemedi. Örgütün 1985'de yediği darbeden sonraki fa
a liyet alanı büyük ö lçüde daraldı. 1986’da yapılan kong
re ve 1987’de yapılan örgüt konferansıyla örgütün o 
güne kadarki teorik gelişmesi daha ileri boyutlara ulaştı
rılırken pratik olarak sürüklenilen en geri konumdan 
ileriye doğru b ir yöneliş de başladı. Hareketin kaybettiği 
yığın ilişk ile ri yeni biçim ler içerisinde yeniden kazanıl
maya başlanırken, buna paralel o larak bu zamana kadar 
olan teo rik  b irik im  de solun en geniş kesim lerine ulaştı
rılma olanağına kavuştu.

Sosyalist hareketin gerek ülkedeki genel dönüşümler 
ve gerekse zorlamalar sonucu kazandığı sınırii yasallık 
ortamı K urtu luş ’un kendisin in benimsemiş olduğu gün
demi en geniş kitleye ulaştırabilm esi olanaklarını yarat
tı. Kendi ge liş im  sürecin i ekonomizme karşı mücadele 
ve bu mücadele sayesinde gelişme olarak değerlendi
ren örgü t tüm  dünyadaki sosya list hareketin bu sürece 
girm esi gerektiğ in i savunurken, Türkiye ve Kürdistan 
solunun da aynı süreci yaşaması ve yeniden saflaşarak 
b irleşm e yollarını araması gerektiğ in i tesb it etmekteydi. 
Henüz sosya list ülkelerdeki Glasnostla başlayan geliş
melerin ortaya çıkmadığı dönemde başlatılan bu müca
dele, sınıriı çevrede yankı bulurken, alt-üst oluş döne
m iyle birlik te , aynı Içerlklerie olmasa bile hemen tüm 
solun gündem i haline geldi.

Enternasyonalizm ve bu çerçevede ulusal meselenin 
değeriendlrilm esl, işçi sınıfının yerine kendilerini ikame 
eden anlayışlara karşı mücadeleden geçerek gelişen 
sosyalizm  kavrayışı kendisini ulaştığı belli b ir noktada 
sosya list demokrasi olarak form üle e tti. Örgütün tüm ü
nün aynı süreci her dönemde b iriik te  yaşayamamış o l
ması örgü t İçerisinde görüş ayrılıklarını çoğaltmışsa da 
bu görüş etrafında b lrieşllm esini ortadan kaldırmamış
tır. Tam tersine en büyük çoğunluk birb irinden farklı 
argümanlara sahip olsa bile sosyalist demokrasiyi be
nimsemekte ve onu kendi yordamı içerisinde geliştirme
ye çabalamaktadır. Buysa bir bakıma başka b ir dina
mizm kaynağı oluşturmaktadır. Örgüt geçmişte ge liştir
m iş o lduğu temel tezlerin hepsine sosyalist demokrasi
nin sağladığı genişlem iş İçeriğiyle sahip çıkmaya devam 
etmekte, bu konuma ulaşmasını Lenin ’in  ekonomizme 
karşı başlatmış olduğu mücadeleye sahip çıkmak ve 
bu sahiplenme sayesinde oluşturu lm uş olan tezlerin 
b ir ürünü olarak değerlendirm ektedir.

'80 ’ lerln sonları ve '90 ’lann başları Kurtu luş  hareketi 
açısından İlk oluşum unun tekrarını andırmaktadır; ama 
çok farklı b ir düzeyde ve farklı İlişk ile r İçerisinde. 1974- 
76 arası K urtu luş, hareketi açısından solun b iriiğ in in 
gerçekleştirilm esi İçin verilm iş mücadeleler dönemiydi; 
ama örgütsüz ve cılız b ir teo rik  cephanelikle, üste lik 
kafasını kaybetm iş b ir kuş g ib i önderiiğ in i y itirm iş ola
rak. Ama '90 'lara böyle ulaşılmadı. B irçok onuriu dev
rim cin in mücadelenin her alanında verdikleri fedakar 
mücadeleler ve teorik cihazlanmayla solun b irilğ in in ger
çekleştirilm esi mücadelesi İçerisinde yer alıyor. Kurtu
luş  örgütünün sekterizmden uzak, bilimsel sosyalizmi 
ge liştirm eye çalışan kavrayışı bu kez kuşkusuz b lrilğ in 
önem li b ir d inam iğin i oluşturacaktır.

Kurtu luş örgütü bugün II. Enternasyonal’in LenIn'In 
devrim ci geleneğine karşı her cephede ilerieme kayde
den saldınsına karşı b ir saldırının geliştirilm esin in zo
runlu ve olanaklı zamanı olduğunu tesb it etmekte ve 
dünyayı devrim ci yöntem le dönüştürm ek düşüncesinde 
olan sosya listle ri Lenin ’ in  saldırısını günümüz koşulla
rında ge liştirerek aynı parti çatısı altında, çoğulcu bir 
düşünceyle gerçekleştirmeye çağırmaktadır. Örgütün bu 
çağnsı basitçe kendi saflanna katılmaya Indlrgeneme- 
yecek olan sosya list mücadeleyi bugün olduğu konum
dan nite likçe farklı b ir senteze ulaştırma çağnsıdır.

MAHİR SAYIN
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Idlciler, Eylem Birliği ve MLSPB
!KP-C önderlerinin Kızıldere’de öldüriilmeleri ve tutuklanmalarıyla dağılan örgüte sempati 

uyan, özellikle ODTÜ öğrencisi olan küçük gruplar af sonrası tahliye olan THKP-C 
ilitanlanyia örgütün sürekliliğini sağlama ve Mahir Çayan’m tezleri doğrultusunda mücadele 

kme konulannda anlaşmaya yaramayınca biraraya gelerek kaleme aldıkları Türkiye Devriminin 
j\cil Sorunlan adlı bir broşür yayınladılar. Broşür “Türkiye devriminin kırlarda ve şehirlerde 
iferilecek bir silahlı mücadeleyle başanya ulaşacağı, politikleşmiş askeri savaş stratejisinin 
)Omuta uygulanmasıyla, siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının sürdürebileceği, savaş 
jrgütünün oluşturulmasıyla demokratik halk devriminin zafere ulaştınlabileceği”ni öne 
.ürüyordu. Küçük gruplar halinde illegal olarak örgütlenen bu çevre içinde 1976 sonunda 
laşgösteren ayrılık Halkın Devrimci Öncüleri adlı yeni bir grubun oluşmasıyla sonuçlandı. Bu 
;rcplar zaman zaman giriştikleri silahlı eylemler sonunda güvenlik güçlerince girişilen 
ıperasyonlarda ağır darbeler alarak 12 Eylül’e kadar çeşitli eylemlerini sürdürdüler.

5te yandan İzmir’de THKP-C tezlerinin bütünüyle doğru olduğunu düşünen bir grup devrimci, 
'kim 1976’da Savaşı Sürdüreceğiz adlı bir broşür hazırlayarak proletaryanın siyasal partisinin 
sluşturulması görevini üstlendiklerini, Mahir Çayan’m görüşlerini benimseyen herkesin örgüt 
lisiplinine uymak koşuluyla örgüte kabul edileceğini, örgütün en üst organının Genel Komite

TÜMAS

TÜMAS (Tüm Üniversite, Alcademi ve Yüksek Okul 
Asistanları B irliğ i) Ocak 1975’de kuruldu. 1980’de yapı
lan 12 Eylül müdahalesi sonrasında mühürlenerek faali
yetten alıkonuldu, ancak feshedilem edi. Yönetic ile ri ile 
ilgili açılan onlarca davanın tüm ü beraatla sonuçlandı. 
Beş yıllık mücadelesi boyunca TÜMAS, dem okratik kitle 
örgütleri içinde saygın b ir yer edindi. Yapabildiği kada- 
nyia mücadelesini dosta düşmana kabul e ttird i. Demok
ratik güçlere karşı sürdürülen ve 1975-1980 arasında 
iyice yoğunlaşan faşist saldırılardan ve baskılardan na
sibini aldı. Bazı üyeleri faşist saldırganların hedefi ha li
ne geldi ve saldırılara uğradL Yine bazı üyeleri İdari 
engellemelerden ötürü bulundukları kurum lan bırakmak 
zorunda kaldılar, yurt dışına çıkmalarda engellerle karşı
laştılar. Tüm bu baskılara yılmadan göğüs geren asistan 
kitlesi, örgütleri TÜMAS aracılığıyla bu anti-dem okratik 
uyguiamalan ve sorum lulannı kamu oyunda gerek kendi 
yayın organı gerekse basın aracılığıyla teşh ir etme ve 
kınama yoluna g itti. TÜMÖD (Tüm Öğretim Üyeleri Der
neği) ile beraber düzenlenen birçok panel ve konferan
sın yanısıra, TÜMAS b ir özel kom isyon oluşturarak yü
rürlükte bulunan ün iversiteler yasasına a lte rnatif b ir ya
sa tasarısı oluşturdu ve tartışmaya açtı. Demokratik 
bir üniversitenin nasıl örgütlenm esi gerektiğ i konusun
da, kurullann oluşumu, asistan, öğrenci ve çalışan kesi
min de yönetime katılmalan, ün iversitelerin maddi kay
nakları, harcamaları vb. ve daha üretken b ir ün iversite
nin ne şekilde oluşturulabileceği konulannda fik irle r üret
ti.

Eğitim kesiminde örgütlenm iş ve orta öğretim deki öğ
retmen kitlesinin çok geniş b ir kesim ini çatısı altında 
toplamış bulunan TÖB-DER g ib i b ir kuruluş varken ve 
tüzüğü yüksek öğrenimdeki asistan ve öğretim  üyelerini 
de üye yapmaya olanak sağlarken, neden TÜMAS ve 
TÜMÖD g ibi örgütlere gereksinim  duyuldu diye b ir soru 
akla gelebilir. Bu örgütlere tamamen pratik nedenlerden 
ötürü gerek duyuldu. Değişik dönemlerdeki çabalara 
karşın akademik personelin TÖB-DER'e üye yapılması 
mümkün olmadı. Bireysel bilinçle yaklaşımda bulunup 
üye olan çok az sayıda öğretim  üyesi dışında TÖB-DER 
çatısı altında hiç b ir zaman kitlesel b ir örgütlenm eye 
gidilemedi. Bu yüzden TÜMAS-TÜMÖD örgütlenm eleri 
güçleri parçalayıcı, zayıflatıcı değil, tersine toparlayıcı 
ve mücadeleyi güçlendirici, doğru örgütlenmeler olmuş
lardır. Zaman bunun doğruluğunu kanıtladı. TÖB-DER 
çatısı altında hiç b ir zaman bütünleşemeyecek geniş 
bir asistan, öğretim  görevlisi ve üyesi kesim kendi ör
gütleri olan, kendi sorunlannın tartışıldığı TÜMAS-

TÜMÖD çatısı altında birleştiler.

TÜMAS’m mücadele verdiğ i yıllarda tüm  örgütlenm e 
çabalarının önünde duran ve günümüzde de hâlâ geçer
liliğ in i koruyan, b iri süb jektif, d iğeri ob jek tif İki büyük 
engeli belirtm eden önce, k itle  ö rgütlerin in  ne olup, ne 
olmadığına ve ne olması gerektiğ ine kısaca değinmekte 
yarar var.

Kitle ö rgütleri, b ir fik ir doğrultusunda, hedeflediği top
lum kesim ini en geniş şekilde toparlayıp o fik rin  sempa
tizanı haline getirmeye, sempati duyması mümkün ol
mayanları ise h iç olmazsa tarafsızlaştırmak üzere uğraş 
veren örgütlerd ir. Demek ki k itle  örgü tle rin in  İlk özelliğ i 
KİTLESEL olmalan, yani çok sayıda üye kaydı yapmış 
olm alan, tabanı kendi etrafında en geniş biçim de topar
lamış olmalarıdır. İkinci öze llik  ise bu kuruluşlann b ir 
ÖRGÜT n ite liğ inde olmasıdır. Salt sayıyı artıracağım d i
ye b ir zamanlann Demokrat P arti devrin in “ m eşhur”  
Vatan Cephesi g ib i durmaksızın üye yazmak yerine, 
üyeler arasındaki organik ilişk ile rin  ge liştirilm esi, varo
lan İlişk ile rin  ise güçlendirilm esi gerekir.

Gerek TÜMAS’m, gerekse diğer kitle örgütlerin in  ve 
tüm  örgütlenm e çabalarının önünde o dönemde ve ha
len duran süb jektif engel, küçük burjuvalıktan kaynakla
nan düşünsel keşmekeş ortamı id i. Siyasi düşünce ayrı
lıklarından ötürü k itle  örgütlerin in  yönetim in i ele geçi
rip , kendi görüşünü savunan b ir örgü t haline getirme 
çabaları ağır basıyordu. Böyle dar s iyasi çıkarlann göze
tilm esi kiş ileri ta tm in etm ekten başka bir işe yaramadığı 
gib i, mücadeleyi zayıflatıyordu.

Örgütlenm enin önündeki ob jek tif engel ise Türk iye '
de burjuvazin in öteden beri büyük b ir ustalıkla uygula
dığı sıkıyönetim ler İdi. Gerçekten Türkiye 'de yıllardır 
sosyal mücadelenin yükse ld iğ i her dönemde sistem li 
olarak uygulanan sıkıyönetim ler, nesille r arasında öyle
sine uçurum lar o luşturuyor ve ilişk ile ri öylesine kopan- 
yor kİ, yeni nesil ortada eskiden eser bulamayınca tüm  
tecrübesiz lik leri yeniden yaşayarak, bütün acem ilik leri 
tekrarlayarak, adeta A m erika 'yı yeniden keşfedercesine 
mücadeleye başlıyor. Ona göre suçlu, hatalar yapıp 
hapislere düşen, yenilen eskiler o luyor. Sonuçta ise 
sosyal mücadeleler b irik im  sağlayamıyor, güdük kalı
yor. Çünkü her seferinde mücadele sıfırdan, yeniden 
başlıyor.

Asistan kitlesin in  örgütlenm esindeki d iğer bazı güç
lükler şöylece sıra lanabilir. Asistanlık geçici b ir sta tü
dür. KİŞİ ile lebet asistan olarak kalamaz. Yani kadrolar- 
sürekll değişime uğramaktadır. TÜMÖD’ün kurulması, 
asistanlıktan öğretim  üye liğ ine geçen kiş ile rin  üye likle

rin in , öğretim  üyeleri derneği düzeyinde sürmesine ola
nak sağlamıştır.

B ir d iğer güçlük, meslek yönünden asistanların çok 
çeşitli branşlarda bulunması, yani mesleki heterojenllk- 
ten ötü rü sorunların da b ir bakıma çok çeşitli olması 
İdi. Ancak bu durumun olum lu yanı da TÜMAS’m sağlık, 
eğ itim , şeh irc ilik , m adencilik vb. çok çeşitli konularda 
düşünce üreten b ir örgü t olmasını sağlamasıydı.

Bu koşullarda mücadeleye atılan TÜMAS, b ilinçli bir 
yaklaşım ile önündeki engellere takılmaktan belli bir 
ö lçüde kurtu lablld i. Kuruluş öncesi, daha önceki döne
m in asistan mücadelesini tem sil eden ÜNAS (Üniversite 
Asistanları Sendikası) yönetic iliğ i yapmış kişilerie görü
şülerek, önerileri alındı ve değerlendirild i.

Ö rgüt İçinde ortaya çıkan dar siyasi yuvar çıkariannı 
amaçlayan eğilim lerle toplantılarda ve genel kurullarda 
k itle  önünde teşh ir yöntem i İle mücadele edildi ve başa- 
n lı o lundu. Yönetim Kurullannın oluşturulmasında siya
si açıdan heterojen b ir yapının olmasına çaba gösterild i.
O kadar ki, aynı siyasi görüşten İkiden fazla kişinin 
yönetim e girm e durumu olduğunda, akıllanna yanlış 
şeyler gelm esini önlemek İçin, üçüncü kişi olarak mutla
ka başka siyasi düşüncede olan b ir arkadaşın seçilmesi 
İçin çaba gösteriliyordu. Yani, beş k iş ilik  Yönetim Kuru
lunda aynı görüşten üç kiş in in biraraya gelip, yönetime 
egemen olmalannı engellemeye özen gösteriliyordu.

Böyle b ilinç li b ir yaklaşımın sonucu olarak, TÜMAS 
9 bin c ivannda olan asistan kitlesin in 3 bin kadannı 
üyeliğe kazanabildi. Aynca üyelerin sadece aidat veren 
üye durumundan çıkarılıp, özlük haklan, üniversite ya
sası hazıriama, yayın organı çıkarma, sosyal faaliyetler, 
örgütlem e vb. kom isyonlarda fiilen  çalışan aktif üye 
durumuna getirilebilm eleri iç in  bu kom isyonlarda yeni 
k iş ile r görevlendirild i.

Sosyal mücadeleyi yön lendiren üst düzeyde bir parti
nin olmayışı doğal olarak her türiü  mücadelenin güdük 
kalması sonucunu doğuruyordu. Siyasi keşmekeş kitle 
örgütlerine de yansıyıp onların m ücadelelerini kısıtlıyor, 
yaratıcılıklannı engelliyor ve İn isiyatiften yoksun b ir ha
le getiriyordu.

TÜMAS ve benzeri kuruluşların mücadelesi tüm bu 
o lum suzluklann yaşandığı ortamda bile b ilinç ve hoşgö
rüyle yaklaşıldığında, ortak hedefler doğrultusunda mü
cadele verilip , bazı mevziler kazanılacağını göstermesi 
bakımından önem lidir.

AHMET BALAMİR
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Sosyalist Hareket

1975'ten sonra öğrencilerin ve işçilerin artan 
eylemiiiil<leri, toplumun ötel<i çalışan kesimleri arasında 

yaşama ve çalışma koşullannı iyileştirmek için 
mücadeleye girişmelerinde esin kaynağı oldu. 
Genellikle beyaz gömlekleri altında acı çeken 

insanlara şifa vermek gibi toplumsal ve insani bir 
işlevi yerine getirmekte oluşlarının onların hayatlannın 

yalnızca başkalarının soruniannı ve acılarını 
dindirmekten ibaret olduğu yanılsamasının gerisindeki 

hayatlarını örttüğü sağlık görevlileri ve hekimler, bir 
yandan hükümetlerin toplumun sağlığı için gerekli 

kamu fonlannı sanayi ve bürokrasi lehine kısıtlamalan 
ve israf etmelerine karşı seslerini yükseltirken öte 

yandan ücretli çalışanlar olarak karşılaştıktan özgül 
sömürü ilişkilerini de toplumun gözünün önüne 

serebilmek için birçok eylem ve girişimde bulundular 
Hekimlerin çok büyük b ir çoğunluğunun devlet 

memuru statüsünde oluşlarının, onların gerçekte birer 
lonca olan tabip odaları dışında örgütlenmelerini ve 

mücadele etmelerini engellemesine karşın, hekimler de 
tıpkı mimarlar ve mühendisler gibi b ir yandan bu 

geleneksel korporatist yapılan eylemleriyle dönüştürme 
mücadelesi içinde olurlarken öte yandan 

sendikalaşmak için durmaksızın geliştirdikleri talepler 
ileri sürdüler. Ancak hekimlik ya da tıbbın genel 

örgütlenişi de kendi iç çelişkilerinden ve 
tabakalaşmalarından yoksun değildi. Tıbbın genel 

örgütlenişi içinde hekimler toplumsal statüleri itibariyle 
hemşireler, hastabakıcılar, laborantlar ve teknisyenlere 

göre ayrıcalıklı bir konuma ve özgül sorunlara 
sahiplerdi. Bununla birlikte devletin himayesinden ve 
bürokrasi içinde yer alanlara sağladığı ayrıcalıklardan 

yoksun olsalar da tıbbın proleterleri olarak 
hastabakıcılar ve öteki hekim olmayan çalışanlar 

sendikalaşarak kendi taleplerini kamu işverenine ya 
da özel hastanelerin sahiplerine dayatmak için 

kollektif bir eylemliliğe ve bu eylemliliğin sonucu 
olarak kazanılmış yasat haklara sahiplerdi. Bu nedenle 

sağlık görevlilerinin mücadelesinde işçiler kolektif 
eylemlilik olarak her zaman hekimlerinin önünden 

gittiler. Hekimler, genel olarak toplumsal muhalefetin 
içinde yer almakla ve tabip odaları yayınlarında ve 

öteki toplumsal etkinliklerinde sağlık hizmetlerinin özel 
çıkara dayalı olarak ya da onun belirlediği b ir sistem 
içinde örgütleniyor olmasını eleştirseler de 1970'lerde 

henüz tıbbın kendisine karşı bir eleştiri yöneltmiş 
değillerdi. Doktorun hasta üzerindeki egemenliğinin, 

hastanın kendi bedeni ve sağlığı üzerinde kendi 
tasarruflarını köreltmesi, hekim ile hasta arasındaki 

egemenlik/bağımlılık ilişkisinin ve bundan doğan 
hiyerarşinin toplumun kurulu örgütleniş tarzını yeniden 

üretmesi, sağlık faaliyetlerinin örgütlenişinin egemen 
biçiminin cinsler arası ayırımcılığı yeniden üretmesi, 
hemşireliğin ve hastabakıcılığın ast görevler olarak 
kadınlara bırakılmışlığı, meslek içinde yükselebilme 

imkanlarının erkeklerin egemenliği altına alınmış olması 
gibi meselelerin, genel olarak toplumun kurtulması ya 

da reforme edilmesi sürecinde kendiliğinden 
halledileceği umuluyor ya da asimda sorun hiçbir 

zaman bu tarzda ele alınmıyordu. Ancak, gerek tabip 
odalan, gerekse Sağlık-iş gibi sendikalar ve Tüs-Der 
gibi dernekler aracılığıyla mücadeleye girişen sağlık 

görevlileri ve hekimler, toplumsal sağlık sorununu 
eylemli bir tarzda gündemde tutarak tarihsel olarak 

son derece olumlu b ir mücadele mirası bıraktılar. 
Siyasal mücadeleyi duyarlı ve hekimlik ile siyaset 
arasında dolaysız bağlar bulunduğunun idrakinde 

geniş bir sağlık görevlileri kadrosu yaratılmasında 
etkin oldular Sağlık Bakanlığının MC hükümetleri 

sırasında sürekli olarak faşist hareketin arpalığı 
halinde tutulmasının yol açtığı mücadelelerde hekimler 

ve sağlık görevlilileri devlet gücünün faşistçe 
kullanılmasına karşı da bir direnme odağı 

oluşturulmasında etkili oldular.

HALffA m ş /  DEĞİL
H M m iĞ A  K m /

UimfYORIIZ

olduğu, Merkez Komite’nin sadece yürütme göreviyle yükümlü olduğunu açıkladı. Haziran 
1976’da İzmir Karşıyaka’da toplanarak Genel Komite’yi oluşturan grup, faaliyetlerini bundan 
böyle THKP-C Eylem Birliği adıyla sürdürme karan aldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, 
Aydın ve Antalya’da hücreler biçiminde örgütlenen çevre bir dizi silahh eylem örgütledikten 
sonra, tutuklamaların yoğunlaşmasıyla giderek azalan bir oranda eylemlerini 12 Eylül darbesine 
kadar sürdürdü.

Bu arada 1975’de İstanbul’da örgütlenen İstanbul D em okratik Ortaöğrenim D em eği üyesi genç 
liselilerin İYÖKD'ün içinde kümelenmiş THKP-C sempatizanlarının izlediği politikayı eleştirerek 
savaşın kaldığı yerden sürdürülmesi düşüncesiyle Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği’ni 
kurdular. Kır gerillasının örgütlenmesi öncesi THKP-Cnin  reorganizasyonunu zorunlu gören 
çevre özellikle İstanbul’da bir dizi silahlı eylem örgütledi. 12 Eylül darbesine kadar 
sansasyonel eylemlerle yarlığını sürdüren çevre kendi içinden küçük gruplar doğurarak dar bir 
örgüt olarak kaldı.

Kurtuluş
1974 affıyla cezaevinden çıkan THKP-C militanları geçmiş mücadelenin değerlendirilmesi ve 
proletaryanın bağımsız siyasal örgütünün yeniden kurulması yönünde bir tartışma başlattılar.
1975 ortasına doğru hareketin 12 Mart’m baskı rejiminden arta kalan kadroları bir yandan 
tartışmayı, diğer yandan da belli bir işbölümüne giderek yeniden örgütlenme faaliyetleri 
sürdürürken sonradan Kurtuluş ve Devrimci Yol çevrelerini oluşturacak devrimciler arasında 
ciddi düşünce farklılıklan belirdi. Kurtuluş çevresi proletarya partisinin işçi sınıfı içinde 
çalışma esas ahnarak oluşturulabileceğini, kitlelerden kopuk bir mücadelenin başarıya 
ulaşamayacağını ve sosyalist hareketin birliğinin sağlanması gereğini savunarak kendi içinde 
yeni bir işbölümüne gitti. 1975 sonunda yayınlanan Bir Tarihsel Yanlış Kavrayış ve Türkiye 
Devrimci Hareketinde Yol Aynmı adlı yazıda Türkiye sosyalist hareketinin hâlâ aydınlar 
çerçevesini aşamamış olduğu belirtildikten sonra ancak sınıf temeline oturmuş bir siyasal 
hareketin sosyalistlerin birliğini sağlayabileceği ileri sürülüyor, birlik sorununun ise yoğun bir 
ideolojik mücadeleden geçilerek çözüleceği belirtiliyordu. Yazıda ayrıca Kurtuluş Savaşı’na 
önderlik edenlerin ideolojik belirlenimlerinin burjuva ideolojisi olduğu, bu ideolojinin de 
sınıfsal temelini çıkarlan emperyalizmin işgali ile zedelenen ticaret burjuvazisinde bulduğunun 
altı çiziliyordu. Bu tahlil ile birlikte THKP-Cnin geçmiş güç analizlerinde “vasıtasız yedek” 
olarak tanımlanan Kemalistlerin bir burjuva güç olarak ittifak sisteminden çıkartılmasıyla 
geçmiş stratejiden önemli bir kopuş gerçekleşiyordu. Yenilginin ana nedenlerini “Kemalizmin 
küçük burjuvazinin en sol kanadının milliyetçilik temelinde' anti-emperyalist tavır alışı” olarak 
görülmesinin ittifaklar politikasında ciddi hatalar doğurmasında ve yanlış bir öncü savaşı 
anlayışıyla “kitlelerden kopuk ve dağınık bir silahh mücadele”nin yürütülmesinde gören çevre, 
silahlı mücadelenin ülke şartlannda nasıl verileceğinin cevaplarını aramayı bir görev olarak 
önüne koyduğunu söylüyordu.

Haziran 1976’dan itibaren aylık olarak Kurtuluş Sosyalist Dergi'yi çıkartan çevre daha ikinci 
sayısında Mahir Çayan’ın evrim ve devrim aşamalarının iç içe geçtiği, silahlı eylemin objektif 
şardarının sürekli mevcudiyeti, suni dengenin öncü savaşı yoluyla bozulacağı tesbitini 
eleştirmeye başladı. Dergiye göre evrim ve devrim aşamalarının iç içe geçmesi, hareketin 
evrimci formuyla devrimci formunun iç içe geçip tek bir harekete indirgenmesiydi. Nicel 
değişiklikle nitel değişiklik tek bir hareket olarak süremezdi. Başlangıçta siyasal mücadele esas 
alınmalıydı ve uzun süreli bir hazırlık döneminden sonra silahlı eyleme başlanabilirdi.
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Türkiye Komünist Emele 
Partisi: Kurulusu, Yapısı 
ve Hedefleri

TKEP, 1 Mayıs 1980’de kuruiau. Sıkıyönetim koşu lla
rında ve g iz illik  içinde Nisan sonunda toplanan 1. Kong
re Partinin adını, program ve tüzüğünü, temel mücadele 
perspektiflerini onaylayarak aynı zamanda kuruluş kong
resi niteliği taşıdı. 1 Mayıs 1980’de “ Türkiye Halklarına”  
başlıklı ilk b ild iris in i yayınlayarak kuruluşunu ilan eden 
TKEP’yi m ilitanları çeşitli eylem lerle kutladılar.

TKEP, bir k itle örgütünün partileşmesi, veya aydın 
tartışma toplantılarının b ir sonucu olarak doğmadı. TKEP 
geleneksel kom ünist partilerden kesimsel b ir kopuşun 
partileşmesi sonucu doğan partilerden de değild ir. Bu 
bakımdan TfCEP'nin farklı özellikleri, onun doğuşuyla 
başlar.

TKEP’NİN DOĞUŞU:

TKEP, TC tarihinde, emperyalizme ve işb irlikç i burju
va sisteme karşı silahlı mücadeleyi ilk  başlatan THKO'- 
nun içinden doğdu.

THKO 1976’da iki ayrı çizgiye bölünm üştü. Bu çizgi
lerden birisi Maoculuktu. Diğeri ise Maocu çizgiye karşı 
çıkan ve Leninizmi savunan “ Mücadelede B irlik ”  kana
dıydı. THKO-MB, THKO’nun, burjuvaziyle uzlaşmazlık 
temelindeki devrimci, m ilitan mücadele ruhunu Marksist- 
Leninist dünya görüşüyle yoğurup ge liştirm ek perspek
tifiyle hareket e tti. THKO-MB'n'm  tüm  bölgesel ö rgütleri
nin sorumlularının biraraya gelerek gerçekleştird iğ i Ara
lık 1977 Konferansı, örgütün önüne partileşme hedefi 
koydu. Örgüt; başka Leninist güçlerle birleşme sonucu 
güçlü bir proleter partiye ulaşmak amacıyla b ir partileş
me süreci yaşadı. TKEP kurulaha kadar THKO-MB adı 
altında siyasal-örrütsel çalışmalarını sürdürdü.

THKO, eskimiş, donuklaşmış kısırlaşmış gelenekleri, 
parlamentarizmin pasifist batağını aşmıştı. Ancak bu 
geleneksel partilerden farklı b ir parti yapısmı yaratama
mıştı. THKO-MB bu süreci tamamlamak, Kürt ve Türk 
proletaryasının yeni tip te  b irleşik devrim ci öncü partisi
ni kurmak ve kom ünistlerin b irliğ in i sağlamak amacıyla 
partileşme çalışmalarını başlattı. TKEP'nin kuruluş b il
dirisinde de anlatıldığı gibi:

"THKO-MB ortaya çıkışından itibaren Türkiye komü
nist hareketinin dağınıklığını gözönünde bulundurarak, 
komünist hareketin b irliğ in i sağlayarak partileşmeye bü
yük önem verm iştir. Ancak, kendi iç d inam iğinin, örgü t
sel gelişim inin ve aynı zamanda işçi sınıfı hareketinin 
gelişim düzeyinin partileşmeyi zorunlu kılması nedeniy
le bundan böyle kom ünist hareketinin b irliğ in i sağlama
ya yönelik çabalan parti eliyle sürdürmek kaydıyia THKO- 
MB’ye iltihak eden güçlerle b irlik te  TKEP o luşturu lm uş
tu r.”  (TKEP Kuruluş B ild iris i, Mayıs 1980)

Böylece, Marksizmden etkilenm iş ancak devrlm ci- 
demokrat bir nite liğe ve askeri örgütlenm e yapısına sa
hip olan THKO’yu ideolojik, po litik , örgütsel evrime uğ
ratarak dönüştüren ve kom ünist partisi yapısına ulaşan 
ilk parti TKEP o lmuştur. Daha oluşumundan beri burju
vaziyle uzlaşmazlık ve m ilitanlık tem eline oturan TKEP, 
tarihinden gelen bu özelliğ in i Marksizm-Leninizm in m ili
tan özüyle bütünleştirm iştir.

TKEP’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ:

TKEP, ulusal değil, enternasyonal n ite lik li b ir partid ir. 
Bu n ite liğ i sadece ideo lo jik olarak proletarya enternas
yonalizmini savunuyor olmasından gelm iyor. Aynı za
manda örgütsel yapılanma olarak da enternasyonalist

karakter taşıyor. Bugünkü Türkiye ve Kuzey Kürdistan 
sınırlan içinde bulunan Türk, Kürt ulusu ve ulusal top lu 
luklar pro leterlerin in b irleş ik  parti yapılanması olarak 
faa liyet sürdürüyor.

TKEP’nin b irleş ik  yapılanması; Türkiye kesim indeki 
bölgesel ö rgütler ile, Kuzey Kürdistan proletaryasının 
kom ünist partisi Partıya Kom üniste Kurdıstan’m (Kür
distan Kom ünist Partisi - KKP) dem okratik merkeziyetçi 
iş leyiş tem elinde biraraya gelmesinden o luşuyor.

KKP’NİN OLUŞUMU;

TKEP 1. Kongresinde, Kuzey Kürdistan proletaryası
nın özerk b ir örgütlenm eye sahip olmasının onun ezilen 
ulus gerçekliğ inden kaynaklanan b ir gereklilik  o lduğu
nu vurgulam ıştı. Kongreye Kuzey Kürdistan'dan katılan 
delegelerin sunduğu önerge Kongre tarafından onayla
narak ilk  adım olarak Kürdistan Özerk Ö rgütü 'nün  kuru l
ması karara bağlandı. Kongreden hemen sonra Kürd is
tan Özerk Örgütü  resmen kuruldu.

Kürdistan Özerk Ö rgütü, 1982 yazında gerçekleştird i
ği 1. Kongresinde partileşme kararı alarak partin in adını 
Partıya Komüniste Kürdistan (KKP) olarak belirledi. KKP 
2. Kongresini 1985’ in sonbahannda gerçekleştirdi. Ör

gütsel b iç im leniş in i ve TKEP’yle Oluşturduğu b irleşik 
yapılanma b iç im in i sürekli b ir üst düzeyde geliştirerek 
çalışmalannı sürdürdü.

Böylece, Türkiye ve Kürdistan proletaryasının birleşik 
parti örgütlenmesini yapısal özellik olarak taşıyan TKEP, 
ezen ulus şovenizm ine karşı olduğu kadar, ezilen ulus 
m illiye tç iliğ in in  olum suz etkilerine karşı da ortak örgüt- ' 
lenme zem inlerinde dirençli b ir yapıya oturdu. B irleşik 
örgütlenm e ve her iki halkın ulusal ve toplum sal kavga
sını ortak zem inlerde yürütm ek TKEP’nin oluşumundan 
beri gelen ayrı b ir öze lliğ id ir.

Örgütsel Konumlanışı ve Sınıfsal Temeli; TKEP illegal 
tem ellerde o luşm uştur. Örgütlenm esinin ve kavgasının 
mahiyeti, her koşulda ve her dönem proletaryanın ba
ğımsızlığını ve özgürlüğünü korumak olatak b içim len
mektedir. Bu konuda TKEP’nin perspektifi şudur: ne 
illega liteyi fe tiş leştirerek gizli, dar yuvar örgütü, ne de 
burjuva yasallığına sığınan legalizm ... Her iki sapma 
anlayışa karşı, mücadele ve örgütlenm enin her b içim in i 
uygulamaya ve kullanmaya hazır, esnek b ir devrim ci 
parti, ve m ilitan kavga anlayışını etkin kılmaktır.

TKEP, örgütse l köken olarak işçi ve emekçi katmanla
ra dayanmaktadır. Bu da yine TKEP'nin  tarihsel geçm i
şinden gelen b ir öze lliğ id ir. İşçi ve emekçi köylü kökenli 
devrim ci m ilitanlarla, aydın olarak daha çok öğretmen 
kitlesinden gelen unsurlara dayanarak gelişen THKO- 
MB, Parti oluşumuna bu sınıfsal kökeni taşımıştır. TKEP’
nin örgütsel olarak üzerine tem ellendiği bu sınıfsal kö
ken, onun burjuvaziye ve oportünizm e karşı mücadele
de savrulmalara meydan vermeyen direngen tu tum u
nun güvencesid ir.

Demokratik merkeziyetçi örgü t işleyişin i, parti içi de
mokrasiyi ilkelerine uygun olarak uygulayan b ir partid ir. 
Kuruluşundan hemen sonra 12 Eylül faşist darbesinin 
ge tird iğ i ağır ge ric ilik  koşullarında mücadele yürütm ek 
durumunda kalmasına rağmen parti içi demokrasinin 
zedelenmemesine azami d ikkat gösterm iştir. Bu 9 yıllık 
süreç içinde biris i yanm kalmış olan 3 b irleşik genel 
kongre, 2 KKP Kongresi, b ir Parti Konferansı ve 7 ple
num toplantısı ge rçekleştirilm iştir. Seçim ilkesin in uy
gulanmasına özel önem verilm ekted ir. Örgüt dönem in
den beri, TKEP’üe hücreler, bölgesel, yerel kom iteler 
kendi yönetic ile rin i, Kongre veya konferansa katılacak 
delegelerini kendileri seçerler. Tüzüğünde Parti ö rgü t
lerine otonom luk hakkı tanınmıştır. Azınlığın çoğunluk 
kararlarına uyması, ancak azınlığın görüş ve önerilerin i

Partiye iletme hakkına saygı duyulması uygulayageldiği 
b ir d iğer prensiptir. Bugüne kadar Parti ve kamuoyu 
önünde iki düzenli açık tartışma gerçekleştirmesi, yaşa
dığı iç bunalım ları bu tartışmalar ve partinin tüm kolek
tifle r in in  katılımıyla çözümlemesi yarattığı bu olumlu 
ge leneklerinin b ir ürünüdür... Her Parti örgütü ve tek 
tek her üye, e leştirile rin i, görüşlerini, önerilerin i yöneti
ci parti organlarına, genel sekretere yazma, iletilmesini 
isteme hakkına sah ip tir. Böylece parti içinde hem dü
şünce dolaşımının, hem zamanında eleştiri ve uyarı yap
manın, hem de taban ve tabanın karşılıklı b irb irin i de
netlemesinin koşulları oluşturulm aktadır.

PROGRAMATİK-POLİTİK HEDEFLERİ

TKEP, Marksizm-Leninizm i savunmaktadır. İdeolojik 
dünya görüşünü bu temelde oluşturm uştur. TKEP prog
ramı, Türkiye ve Kuzey Kürd istan’ın somut koşullannm 
irdelenm esi sonucu oluşturu lm uş b ir savaşım belgesi
d ir. Tü rk iye ’de ekonom ik-politik  sistem olarak tekelci 
kapitalizm in egemen olduğunu, Türkiye’deki temel top
lumsal çelişkinin emek-sermaye çelişkisi olduğunu, top
lumun bu sistengden kurtuluşuna öncülük edebilecek 
proletaryanın varlığını, emperyalizme, faşizme, kapita
lizme ve şovenizme karşı geniş emekçi ve orta kesimle
rin işçi sınıfı etrafında ittifakını sağlamanın koşullarının 
varolduğunu som ut veriler olarak alan TKEP, bütün bun
ların Türkiye ’de b ir toplum sal devrim i zorunlu kıldığını 
tesp it etm iş, bu devrimde proletaryaya önderlik etmek 
amacıyla çalışmaktadır.

B irleşik yapısından dolayı TKEP, sadece toplumsal 
kurtu luşu hedeflemez. Aynı zamanda Kuzey Kürdistan’- 
ın ulusal kurtu luşunu da hedefler. Kuzey Kürdistan’ın 
Türk şoven burjuvazi tarafından ilhak edild iği, Kürt hal
kının iradesi çiğnenerek ezilen ulus haline ge tirild iği 
tesp itinden hareket eden TKEP programı, Kürt halkının 
ayrılıp bağımsız devlet kurma hakkı başta olmak üzere, 
kendi kaderini kendisinin tayin etmesini savunmaktadır. 
Bu hakkını özgürce kullanacağı koşullan yaratmak için 
mücadele sürdürm ektedir.

B irleşik parti yapısı içinde yer alan ulusal komünist 
parti KKP  ise, Kürt proletaryasının önderliğ inde gerçek
leştirilecek ulusal dem okratik halk devrim inin zafere 
ulaşması, Kürt halkının bağımsız ulusal demokratik cum
huriyetin i kurarak Türk halkıyla b irleşik b ir cumhuriyet 
içinde b irlik te  yaşaması için mücadele etmektedir.

TKEP Kuzey Kürdistan ve Türkiye ’nin devrim dina
m izm inin, b ir dizi ekonom ik-politik  sosyal nesnel ne
denlerden ötü rü  bütünleştiğ i, b irleşik devrim dinamiz
m inin oluştuğu, ülkelerden herhangi birinde yükselen 
devrim dalgasının diğerin i de derinden etkilediği ger
çekliğ im izden hareketle, ortak devrim  ve ortak kurtuluş 
stra te jis in i benim sem iştir. Bu stra te jik amaçla, Türkiye 
ve Kuzey Kürdistan devrim mücadelesinin b irleşik bir 
cephe oluşturması uğruna mücadele sürdürüyor.

Türkiye ve Kuzey Kürd istan’ ın toplumsal ve ulusal 
kurtuluşunun çeşitli zenginlikte kitlesel mücadele yön
tem lerin in tüm ünü içeren zora dayalı devrim le gerçekle
şeceğine inanıyor ve devrim  mücadelesini bu temelde 
ge liştirm eye çalışıyor. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın 
kurtu luşunun birb irine ulanan evrim ci dönüşüm ler ya 
da reform larla mümkün olamayacağına, güncel demok
rasi mücadelesinin mutlaka devrime bağlı olarak ge lişti
rilmesi ve kazanılan her adımın devrim in hazırlanmasın
da b ir mevzi olarak kullanılması gerektiğine inanıyor.

TKEP s tra te jik amacını, emperyalizme bağımlılığa, te
kelci kapitalizm in egemenliğine son verecek, faşizmi, 
şovenizmi, burjuva devle t aygıtını yıkacak Demokratik 
Halk Devrim in! gerçekleştirerek, Türkiye ve Kuzey Kür
distan top lum unu sosyalizme ve komünizme vardırmak 
olarak belirlem iştir. Demokratik Halk Devrimi stra tejis i
nin, tekelci kapitalizm i yıkmak, sosyalizme geçişi sağla
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7 Sosyalist Hareket

mak için başvuracağı yegane siyasal ik tidar aracı, prole
tarya diktatörlüğüdür. TKEP kuruluş b ild iris inde bunu 
şöyle ifade etm iştir;

“ Burjuva devlet aygıtını tamamen parçalamak, kapita
list unsurların d irenişin i ezerek burjuvaziyi tamamen 
gidermek ve emekçi halk çoğunluğunun burjuva azınlık 
üzerinde egemenliğini kurmak için proletarya d ik ta tö r
lüğünü vazgeçilmez b ir araç olarak kabul eder.”

Kapitalizmden sosyalizme geçişi sağlamak, sosyaliz
mi kurmak için işçi sınıfı ve geniş emekçi yığınların 
ittifakına dayanan proletarya dikta törlüğü, TKEP prog
ramının vazgeçilmez temel prensiplerinden b irid ir.

TKEP, sosyalizmi, insanlığın sonul amacı olarak gör
müyor. Ancak, insanlığın, baskı söm ürü ve zulümden 
kurtuluşunun sosyalizm le mümkün olacağını, gerçek 
toplumsal ilerlemeyi sosyalizm altında sağlayacağını, 
sosyalizmin bütün dünyada egemen toplum sal sistem 
olması için mücadele edilmesi gerektiğ in i söylüyor.

Komünistlerin b irliğ i ve devrimci güçlerin eylem b irli
ği, TKEP’nin kuruluşundan beri ısrarla takip ettiğ i 
politik hedeflerinden b irid ir. 1. Kongresinin önüne koy
muş olduğu görev olarak TKEP, kom ünistlerin birliğ ine 
yönelik çeşitli som ut g iriş im lerde bulundu. 2. Kongre, 
MK pienumları, kom ünistlerin b irliğ i ve devrim ci güçle
rin cephesel birliğ i doğrultusunda som ut hedefler, ka
rarlar üretti. Ancak giriş im lerin çoğu hedeflenen sonuca 
ulaşamadı.

Türkiye ve Kürdistanlı devrim ci ö rgütler tarafından

1982’de kurulan Faşizme Karşı B irleş ilt D ireniş Cephesi 
(FKBDC) içinde yer aldı. 1984’de oluşan Türkiye ve 
Türkiye Kürdistam  Sol B ir liğ i'n in  (SOL BİRİKİM) kurucu 
üyesi oldu. Bütün gücüyle bu b irlik le rin  yaşaması için 
çalıştı. Ancak, FKBDC kuruluşundan 2 yıl. Sol B irlik  
ise kuruluşundan üç yıl sonra dağıldı.

Bu başarısız sonuçlanan birlik lere rağmen, TKEP, Tür
kiye ve Kuzey Kürdistan kom ünistleri ve devrim cilerin in 
b irliğ i politikasından vazgeçmem iştir. Devrimci sol güç
lerin, devrim ci b lok hareketin i oluşturm ak, Lenin ist par
tide kom ünist b irlik  amacını güdenlerle b irlik  sağlamak 
amacıyla çalışmalarını devam ettirm e kararındadır.

Marksizm-Leninizm, TKEP’nin ideo lo jik teo rik  üretim  
faa liyetin in temel klavuzudur. İMarksizm-Leninizmi do
nuklaştıran dogmatizm , sulandıran, revize eden reviz- 
yonizm , oportünizm , Maoizm ve Troçkizm gib i sapma 
akımlara karşı ideo lo jik savaşım sürdürm ek TKEP’nin 
siyasal görevlerin in başında ge liyor. Dünyada ve ülke
mizde oluşm uş ve oluşm akta olan bütün yeni olguları 
Marksizm-Leninizm in canlı, üretken özünden hareketle 
tah lil etm ek ve yeni çözüm perspektifle ri üretmek pren
sib iy le hareket e tm ektedir. Bu bakımdan global sorunla
rın sınıf mücadelesinin, ulusal ve toplum sal kurtu luş 
savaşımının önünde tutulm asına, bunlardan soyutlan
masına karşı çıkmaMadır. Bunları b ir bü tün lük içinde 
ele almak gerektiğ in i savunmaktadır.

TKEP, Marksizm-Leninizm in gelişen som ut o lgu lar
dan hareketle yeniden üretilm esi ve ge liştirilm esin in  
gerekliliğ ine inanıyor. Dünya kon jonktüründeki ve özel
de sosyalist ülkelerdeki gelişmeleri Marksizm-Leninizmin

TKEP militanı üç işçi, Seyyit Konuk, 
İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar 
siiahiı b ir soygun girişiminde bulunduklan 
gerekçesiyle 12 Eylüi sonrasında idam 
edildiler. TKEP çevresinde örgütlenen 
işçiler büyük çoğunlukla tekstil işkolundan 
geiiyoriardı ve bunun TKEPVn ideolojik 
yönelimi ve yerel kaynakları arasındaki 
etkileşimle b ir iiişkisi bulunduğu 
söylenebilirdi. Türkiye'deki tüm sosyalist 
siyasal hareketlerin, önderlerinin 
kökenleriyle doğrudan örtüşen bir çıkış 
noktası vardı ve bu TKEP için de hiç 
değilse başlangıcı itibariyle geçerliydi. 
TKEP, önderliğinin çıkış alanı daha çok 
güneydoğu Anadoiuydu ve hareket 
THKO'dan işçi sınıfına yönelerek 
koptuğunda ulaştığı ilk işçi kategorisi 
güneydoğu Anadolu'daki sayısız küçük ve 
büyük işletmede toplanmış dokuma 
işçileriydi. Bu iz üzerinden işçi harekeline 
yönelen TKEP, İzmir'deki en sadık 
militanlarını da gene güneydoğu kökenli 
iplik işçileri arasından bulacaktı.

derin leştirilm esi ve zenginleştirilm esi yönünde değer
lend irilebilecek önemli olgular olarak görüyor. Sosyalist 
ülkelerde yaşanmakta olan yenilenme hareketinde k itle 
lerin coşkun ve ak tif eylem liliğ in i katılımını olum lu gö
rürken, bazı sapma g iriş im leri de endişeyle izliyor. Sos
yalizm in daha da ge liştirilm esi yönündeki adımları des
teklerken, geriye düşüşe gerici eğilim lere ve olumsuz 
yönlerine karşı da ideo lo jik mücadele sürdürüyor.

Proletarya enternasyonalizm ine bağh olan TKEP, en
ternasyonalist görevlerinin başına, halkların devrimci 
kurtu luş kavgalarıyla sıcak eylemsel dayanışmayı yer
leştiriyo r. Dünya devrim sürecinin üç bileşenini oluştur
maya devam eden; sosyalist ülkeler, kapitalist ülkeler 
işçi sınıfı hareketi ve uiusai-sosyal kurtu luş hareketleri
nin dünya çapında sıkı b ir enternasyonal dayanışma 
içinde olmalarının gerekli olduğunu savunmaktadır. Sos
yalist ü lkelerin, gelişm iş kap italist ülkeler ve geri kalmış 
yeni sömürge ağları iç indeki ülkelerin sorunlarının he
de flerin in birb irinden önemli ölçüde farklılaşmış olması
nın, sıcak eylemsel dayanışmanın önünde bir engel o l
maması gerektiğ ine inanmaktadır.

TKEP, daha şimdiden şeh itle r partisidir. Devrim uğru
na kavgada Türkiye ve Kuzey Kürd istan’da verdiği şe
hitlerine, enternasyonal kavga alanlarında verdiği şehit
le r de katılm ıştır.

TKEP’NİN ONUR ÜYELERİ ŞEHİTLERİ;

12 Mart döneminde şeh it düşen; Hüseyin İnan, Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpas
lan Özdoğan, Cihan A lptekin, Ömer Ayna, Niyazi Yıldız, 
Avni Gökoğlu, İbrahim Öztaş yoldaşlarla başlar.

12 Eylül öncesinde faşist ka tille r ve polisle çatışma
larda şeh it düşenler; Mustafa Kırmızıgül, Battal Arslan- 
türk , B ilal Tunç, Ahmet Çakmak, Vakkas Kara, Şinasi 
Küçükusta, Doğan Gül, Mehmet Yücel, Nusret Korkmaz, 
Yusuf Savun, Kemal Şahbudak, Halit Ulukaya, Gürsel 
Bakır, Cemal Gülşen, Mehmet Ayık, İhsan Özsoylu, Bay- 
tek in  Çetinkaya yoldaşlardır. Bu dönemde. Ihsan Öz
soylu yoldaş, b ir eğ itim  sırasında kaza sonucu şehit 
düşm üştür.

12 Eylüi faşizm i tarafından şeh it edilenler; Seyit Ko
nuk, İbrahim Ethem Coşkun, Necati Vardar yoldaşlar 
idam edilerek, Halil Uiuğ, Yusuf Â li Erbay ve Kazım 
Çakır yoldaşlar işkencede şehit düştüler. Haşan Türk
men, Hüseyin Elmas, insanlık dışı zindanlarda yakalan
dıkları tedavisi mümkün olmayan hastalıklar sonucu şe
h it düştüler.

Mustafa Çetiner, İmam Ateş ve Cevat Saim Çelen 
(Teğmen A li) yoldaşlar ise, F ilis tin  ve Lübnan halkıyla 
b irlik te  siyonizm e karşı savaş verirken şehit düştüler. 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan işçi sınıfının enternasyonal 
şeh itle ri oldular.

TKEP ve KKP’nin merkezi yayınları ve materyalleri; 
TKEP, oldukça geniş ve yoğun b ir yazılı literatüre sahip- • 
tir. Tümünün adını buraya yazmanın olanaklı olmadığı, 
çeş itli tarih lerde yayınlanmış, kitaplar, broşürler, legal 
yayın, b ild ir i ve özel sayılar yanında, illegal basım ala
nında da geniş b ir broşür, b ild iri ve resmi karar belgeleri 
yayınlamıştır. Periyodik yayın organı olarak merkez or
gan K om ünis t'i, merkezi k itle  yayını olarak B irlik  Yolu'- 
nu yayım lamaktadır. Ayrıca Avrupa’da biri po litik, biri 
de kültüre l n ite lik li iki dergi yayımlamaktadır.

KKP’nin merkezi yayın organı Denge K urd istan’d\r. 
Kuruluşundan beri yayınlamaktadır. Bunun dışında, çe
ş itli tarih lerde yayım ladığı. Kongre belgeleri, broşürleri, 
özel sayı ve b ild irile rden oluşan geniş b ir yazılı-belgesel 
litera türe sahiptir.

TESLİM TÖRE
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Kurtuluş çevresinin bir diğer önemli belirlemesi Kemalizmin yanlış değerlendirilmesi sonucu 
ulusal soruna karşı bir kuşkunun doğmuş olması ve ulusal sorunun muğlak ifadelelerle ve 
bunun pratikteki yanılsamalarıyla geçiştirilmeye çalışılmış olmasıydı. Kürtlerin yaşadığı 
bölgelerde, Batı’da kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olmasına karşılık, feodal kalıntılar hâlâ 
varlığını sürdürüyordu. Kapitalizm, bu bölgede toprak burjuvazisinin yanısıra hem 
emperyalizmin ve tekelci burjuvazinin mallarını bölgede pazarlayan, hem de bölgede üretilen 
malların Batı’ya ve diğer komşu ülkelere gönderilmesiyle uğraşan ticaret burjuvazisinin 
gelişmesini ve güçlenmesini sağlıyordu. Bölge egemen güçleri ulusal kurtuluş hareketinin 
serpilmesi karşısında oligarşiyle işbirliğini ■ her geçen gün artırıyordu. Türk hakim sınıflan 
Kürtlerin temel haklarına, tüm zenginliklerine, kültürel değerlerine el koyarak bu bölgeyi 
sömûrgeleştirmişti. Ulusal baskıyla sınıfsal baskı iç içe geçmişti. Emperyalizm ve oligarşiye 
karşı iki halkın birliği ve dayanışması olmadan Kürtlerin sömürgeci zulmünden, sınıfsal baskı 
ve sömürüden kurtulması mümkün değildi. Türkiye’nin önündeki devrimci adım olan “anti- 
emper\'alist, anti-oligar$ik demokratik halk devrimi”nin başarısı, feodal kalıntıların tasfiyesi, 
şovenist ve ırkçı baskıların son bulması, ulusal baskının ortadan kaldırılması, özetle kendi 
kaderini tayin hakkının tanınması anlamına gelecekti. “Demokratik Halk Devrimi”nin zaferine 
giden yol ortak mücadele ve ortak örgütlenmeyle daha da kısaltılmış olacaktı.

1970'lerde sınıf mücadelesinin görüntüleri fıayatın her 
alanına damgasını vurmuştu. Aşağıda sağda 1980 

sonrasında yapacağı Bodrum resimlerinin canlı renideri 
ve naif üslubuyla ün l<azanacak olan Mehmet 

Sönmez'in 1978'de yayınlanan ve 1970-74 arasındaki 
çalışmalannı içeren Nefti kitabından bir desen. 

Aşağıdaysa Eyiül 1976'da Profiio A.Ş.'nin DGM'yi 
protesto eden işçileri işten çıkarması sonucunda 

Mecidiyeköy'de meydana gelen olaylardan bir görüntü 
görülüyor. Bu olaylar sırasında Yakup Keser adlı bir 

işçi öldü. Bu tür olaylar yalnızca işyeri ve fabrikaların 
bulunduğu merkezlerde de çıkmıyordu. Aksine, 

işçilerin yoğun olarak yaşadığı gecekondu 
yerleşimlerinde, mücadele çok daha sert ve dinamik 

biçimler alıyordu (yanda).

İşçi sınıfının temel güç olarak kabul edilmesiyle var olan kadroların önemli bir bölümünü 
fabrika çalışmasına kaydıran çevre, bir süre sonra “toplumun en dinamik ve toplumsal olaylar 
karşısında en duyarlı kesimi” olarak değerlendirilen öğrenci hareketinin sürekli bir kadro 
kaynağı teşkil etmesi nedeniyle öğrenci gençlik içinde örgütlenmeye de ağırlık vermeye 
başladı. Öğrenci gençliğin örgütlenmesinde en geniş kesimlerin emperyalizme, faşizme ve 
şovenizme karşı seferber edilmesi, işçi ve köylü gençliğin de örgütlenmesi için çabaların 
yoğunlaştırılması, öğrenci hareketinin demokratik halk devrimi mücadelesine tabi kılınması 
hedefleniyordu. Çevre Dev-Lis, Devrimci Öğrenciler Birliği, K aradeniz Dev-Genç, Dev-Gör gibi 
demekler kurarak öğrenci hareketi üzerinde etkili olmaya çalıştı. Büyük kender dışında 
Antalya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Bayburt, Kızıltepe gibi yerlerde hatırı sayılır bir 
kesimi örgüdemeyi başaran çevre, gecekondu örgütlenmesinin yanısıra, öğretmen, memur, 
sağlık elemanları arasında da faaliyet göstererek etkin bir siyasal güç durumuna yükseldi. İşçi 
sınıfı içindeki faaliyederini sürdürürken merkezî örgüt olarak değerlendirdikleri DİSK içinde 
kalmayı öngören, ancak koşulların elverişli olduğu durumlarda bağımsız sendikalar da 
örgürieyen çevre, sınıf işbirlikçisi ve uzlaşmacı olarak tanımladığı DİSK yöneticileri karşısında 
takındığı eleştirel tavrı sayesinde sosyalist işçiler arasında çok sayıda yandaş kazandı.

Türkiye’nin burjuva demokratik devrimini tamamlamamış olması nedeniyle, işbirlikçi 
burjuvazinin toprak ağalığını sonuna kadar tasfiye edememiş olmasını feodal artıklann 
emperyalizmin siyasal müttefiki olmasına ve burjuvazinin artık emperyalist çağla birlikte 
“devrimci barutunun bitmesi”ne bağlayan çevre, bu nedenlerle geri kalmış ülkeler 
oligarşilerinin, artık bir “iç olgu haline gelmiş olan emperyalizm”, işbirlikçi tekelci burjuvazi 
ve az ya da çok feodal karakterli büyük toprak sahiplerinden oluştuğunu ileri sürüyordu.
Böyle bir rejimde, bu çevreye göre demokrasiden söz edilemezdi. Egemen devlet oligarşik bir 
devletti. Türkiye de dahil sömürge, yan-sömürge ülkelerin oligarşik devlet yapılarının 
karakteristiği de metropol ülkelerin oligarşik devletlerinin karakteristiğine paraleldi. Fark sadece 
demokratik haklann geri kalmış ülkelerde son derece sınırlı olmasmdaydı. Geri kalmış ülkeler 
oligarşileri finans-oligarşiye oranla faşizm eğilimine çok daha fazla sahipti. Oligarşi daima 
faşist devlete geçişin çarelerini arıyordu.

Bu çevre, 1980 başında ülkenin bir askeri diktatörlüğe doğru evrildiği düşüncesiyle, faşist 
saldmlar karşısında güçlü bir direniş hareketinin örgütlenmesi görevini, “proletarya 
sosyalisrierinin birliği” temel sorunun önceliği gerekçesiyle sadece saldırılar karşısında öz 
savunma çizgisine çekerek örgütlenmesini koruma eğilimine girdi. Erken başlayan bir geri 
çekiliş, bu çevreye göre geçici prestij ve etki alanı kaybına yol açma olasılığına karşın, 
örgütün gizliliğini ve çekirdek kadrosunu burjuvazinin saldırılanndan korumayı hedefliyordu. 
12 Eylül darbesi sonrası yönetici kadrolanndan bir bölümü tutuklanan çevrenin öteki 
önderleri ise yeniden toparlanma çabaları içinde yakalandılar.

Türkiye İşçi-Köylü Partisi
1974’de af kanununun kapsamı genişletildikten sonra tahliye olan Proleter Devrimci 
Aydmiıkçılar, tahliye sonrası örgütlü bir güç olarak faaliyetlerini sürdürdüler. İlk önce Aydınlık 
Yaymlanm kurarak TİİKP savunmasını yayınladılar. Daha sonra 12 Mart döneminde kapatılan 
Proleter Devrimci Aydınlık dergisinin yerine üç yıllık bir aradan sonra 19 Kasım 1974’de 
haftalık Aydınlık dergisini yayınlamaya başladılar.

Aydınlık dergisinin kapatılması üzerine, 1975 yılı içinde Halkın Sesi dergisi çıkarıldı. Günlük 
Aydınlık gazetesinin çıkarıldığı Mart 1978’e kadar Halkın Sesi dergisi haftalık yayınını düzenli 
olarak sürdürdü. Sıkıyönetimin kaldınlmasmdan sonra ise Aydınlık dergisi aylık teorik yayın 
organı olarak yeniden yayınlandı.

1970’lerden başlayarak Çin Komünist Partisi’nin  görüşlerini benimseyen çevre, Sovyeder 
Biriiği’nin “Yeni Çarlar” tarafından yönetildiğini ve Sovyetler Birliği’nin dünya halklarının baş
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düşmanı haline geldiğini savunuyordu. Arnavutluk Emek Partisi ise Çin’den farklı olarak 
dikkatleri Alman faşisrierine ve Avrupa emperyalistlerine çekiyordu. Çin vurguyu daha ziyade 
dünya savaşı tehlikesine yapıyor ve Avrupa emperyalistlerinden sözetmiyordu. Aydmiıkçılar 
uluslararası planda bu iki komünist parti arasındaki farkı görüyor, ancak eklektik biçimde 
ikisini birleştirmeye çalışıyorlardı. İç politikada ise Ecevit’in reformizminin hakim smıflann 
yedek lastiği olduğunu, reformizmin faşizmin ekmeğine yağ sürdüğünü ileri sürüyorlar ve 
ülkedeki faşist diktatörlüğün ancak şiddet yoluyla yıkılacağını belirtiyorlardı. Sovyetler 
Birliği’nin baş düşman olduğu tesbiti Aydınlık çevresini 4. Ordu’nun Sovyet smınna 
kaydırılmasını önermesine kadar gitti.

12 Mart sonrası sürdürülen silahlı mücadeleyi maceracılık ve kitlelerden topukluk olarak 
eleştiren Aydmiıkçılarla birlik görüşmelerini sürdüren diğer gruplar arasmdaki aynlıklar, 
uluslararası planda Çin Komünist Partisi ile Arnavutluk Emek Partisi arasındaki aynlık üzerine 
oturdu. ÇKP o dönemde Sovyetler Birliği’nin baş düşman olduğu tesbitinden hareketle bütün 
politikasını buna göre ayarladığından Aydmiıkçılar da bu tezleri aynen benimsediler ve bunu 
diğer gruplara da benimsetmek amacıyla ideolojik bombardımana başladılar. A ydm hkçılafın  Üç 
Dünya Teorisi’ni benimsemelerinin ardından, izledikleri çizgi hızla sağa kaydı ve birlik 
görüşmelerini sürdürdüğü diğer gruplarla ilişkileri iyice gerginleşti. Aydınlık, “Üçlü Oportünist 
Blok” diye tanımladığı Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği ve Halkın Yolu çevrelerini Mao’nun 
Marksizme yaptığı katkıyı reddetmekle, revizyonizme teslim olmakla suçladı.

TİİKP 10 Eylül 1977’de 1. Kongresi’ni yaptı. Bu kongrenin belgeleri, o dönemde yayınlanan 
Aydınlık ve haftalık Halkın Sesi dergilerinde yayınlandı. Bu belgelerde Türkiye yan-sömürge, 
yarı-feodal bir ülke olarak tanımlanıyor ve emperyalizmle sosyal-emperyalizmin sömürü, baskı 
ve denetimi altında olduğu ileri sürülüyordu. Belgelere göre Türkiye emperyalizm ile işbirliği 
halindeki büyük burjuva ve toprak ağalannın diktatörlüğü altındaydı. Türkiye halkının 
önündeki devrim aşaması milli demokratik devrimdi ve emperyalizmle feodalizmi ancak 
proletarya önderliğindeki halk devrimi yıkabilirdi. Bu kongreden yaklaşık dört ay sonra 
Türkiye İşçi-Köylü Partisi kuruldu. Partinin kurucularının önemli bir bölümü eski TİİKP 
sanığıydı. Doğu Perinçek 29 Ocak 1978’de kurulan partinin Genel Başkanı oldu. Parti 
kararıyla ilk iş olarak Halkın Sesi’nin yayınına son verilerek günlük Aydınlık gazetesi 
yayınlanmaya başladı. 12 Eylül askeri darbesine kadar yayınını aralıksız sürdüren Aydınlık, 
Sovyetler Birliği’ni baş düşman görmesinin sonucu, ittifaklannı bu düşmana göre 
belirlediğinden sol içi tartışmalarda sert bir üslup tutturdu. Solun önemli bir kısmını Sovyet 
uşağı olarak niteleyerek “sahte sol” olarak tanımladı. Kürt hareketlerini ayrılıkçılık gütmekle 
eleştirirken, özellikle PKK’yla sol içi şiddet uyguladığı gerekçesiyle mücadeleye girişti. Öte



Türkiye Devrimci 
Komünist Partisi

TDKP, 2 Şubat 1980’de İzm ir’de toplanan 1. (Kuruluş) 
Kongresi’yle kuruluşunu ilan e tti.

İşçi sınıfının öncü müfrezesi olarak TDKP, başlıca 
devrimci demokrasinin mirası üzerinde ve b ir küçük 
burjuva devrimci örgüt olan TH/CO’nun Marksist b ir ör
güte dönüşümü sürecinde partileşti. Partileşme süreci 
1975-1980 mücadeleleri içinde gerçekleşti. THKO, Ekim 
1978’de topladığı Konferansla Türkiye Devrim ci Komü
nist Partisi-İnşa Örgütü  (TDKP-İÖ) adını aldı ve önüne 
somut olarak parti kuruluşu görevini koydu. ’75 sonrası 
THKO dönemi,başlıca partinin ideo lo jik siyasal inşa dö
nemi olurken '78-80 TDKP-İÖ dönemi partin in örgütsel 
çizgisinin inşa dönemi oldu.

Partileşme süreci kavrayışı ve pratiği açısından TDKP 
aydın kiüpçülüğüne, mücadeleden kopuk program-tüzük 
tartışmacılığına ve m ükem m eliyetçiliğ iciliğe, partin in s i
yasal ve örgütsel görevlerinin parti öncesi örgütlere 
yükleyen erteiemeciiiğe karşıydı. THKO ve TDKP-İÖ parti 
öncesi örgütler olarak siyasal mücadele ve kitle eylemi 
içinde parti inşası faa liyetin i yürüttü ler.

TDKP, ideloiojik-siyasai inşa sorununu, pratik sınıf 
mücadelesiyle de bağlantısı içinde, burjuvazi ve reviz- 
yonizmden tam kop ljşun gerçekleştirilm esi ve sınıfın 
bağımsız ideolojik-siyasai konumuyla varoluşu, sınıfın 
bağımsız hareketinin geliştirilm esi sorunu olarak ortaya 
koyuyordu. Bu yönelim iyle TDKP, burjuvazinin dışında 
ve karşısında bir ideolojik-siyasai m ihrak olmanın ge
reklerini yerine getirmeye g iriş ti. Bu, başlıca, Türkiye 
solunu yarım asırdan fazla egemenliği altında tutm uş 
revizyonizmin teorik tem eliyle, onun reform cu çizgisiyle 
hesaplaşma demekti. Revizyonizmin ve ondan teoride 
aynşmayı başaramamamış küçük burjuva devrim ciliğ i
nin ortak teorik tem ellerine karşı mücadele, partileşme 
sürecinin temel ideolojik siyasal yönüydü. TDKP, bu 
mücadeleyi yalnızca ulusal değil uluslararası çerçeve
siyle de yürüttü. Hruşçov-Brejnev revizyonizmi tezle riy
le “ ulusal”  revizyonizmi güçlendiriyor ve onun ideo lojik 
gıdasını sağlıyordu. Şefik Hüsnü mirasından feyzaian 
TİP, TKP, TKİP (Aydmiık) revizyonizm iyle partileşme 
sürecinde hesaplaşma, başlıca, emperyalizm teorisi ve 
ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, devlet ve ordu teorisi, 
devrimde proletarya önderliğ i ve kesintis iz devrim  teo ri
si, faşizm teorisi ve demokrasi mücadelesi, devrim in 
dost-düşman yedekleri, modern revizyonizm ve kapita
list restorasyon teorisi çerçevesinde cereyan e tti. ’78, 
TDfCP'nin inşa sürecinin “ üç dünya teo ris i” , Çİn reviz
yonizmi ve Maocuiuğa karşı açılan mücadeleyle ge liştiğ i 
yıl oldu. THKO Konferansının toplandığı tarihte partinin 
ideolojik-siyasai tem elleri esas olarak atılmış durum 
daydı, önce mücadele platform u ve sonra program tas
lağı ortaya kondu.

THKO Konferansı, TDKP-IÖ'ün önüne örgütsel inşa 
ve partinin kuruluşu görevini koydu. Daha bu konfe
ransta örgütsel ilke ve norm lar bakımından Marksist 
Leninist ilke ve norm lar benimsenmiş ve sorun, hayata 
geçirme sorunu olarak konmuştu.

“ ML parti, ancak işçi sınıfı hareketiyle sosyalizm in 
birleştirilmesinin damgasını bastığı b ir süreçte kurulup 
inşa ed ilebilir”  diyen Konferans raporunda “ işçi sınıfı
nın kendiliğinden hareketine boyun eğmeden (...) -sanayi 
(şehir), tarım (kır)- özellikle de modern sanayi işçileri 
arasındaki çalışmayı esas almalıyız” , “ en iyi, en feda
kar, en bilinçli kadrolarımızı işçi sınıfı içinde çalışmak 
üzere seferber etm eliyiz” , “ ML kıstaslanmızı terketmek- 
sizin, örgütümüzün kapılarını işçilere açmalıyız”  görüş
leri savunuluyordu. Maocuiuğa, onun burjuva ve köylü

yönelim lerine karşı açılan mücadele içinde bu görüşler 
daha da de rin leştirild i ve devrim ci demokrat mirasın 
bu açıdan olum suzlukları aşılmaya çalışıldı. Küçük bur
juva örgütten dönüşmekte oluşan ve esasta küçük bur
juvazi iç inde konumlanmış olmanın neden olduğu zor
luklar etk is in i gösterse de, TDKP, Kongresini top ladı
ğında sınıf b ileşim i bakımından oldukça ileri b ir nokta
daydı. İşçi kökenli üyelerinin oranı yüzde 30 dolayınday
dı, bazı il organlarında işç ile r çoğunluktaydı. “ Ancak” , 
“ kom ünist partis in in işçi sınıfıyla bağları önem li ölçüde 
zayıftı. Parti, işçi sınıfını kazanma mücadelesiyle zaman 
zaman birleşm eyi başarmışsa da (Tariş, K. Tü rk ler’ in 
öldürülm esin i protesto, 29-30 Nisan direniş leri, 10-14 
Eylül Adana işç ile rin in  direniş i vb.) bu birleşmeler, par
tin in  hataları, taktik  örgütlenm e politika larındaki hatalar 
ve bünyesinde taşıdığı zaaflar sonucu, işçi sınıfıyla par
tin in  bağlarının güçlenmesine hizmet etmedi, sınıfın g ir
d iğ i mücadeleden devrim ci deneyim ler edinmesi bu ne
denlerle de sağlanamadı. “ TDKP belgelerine göre, so
runun doğru konması ve yönün doğru belirlenm esi yet
m iyordu; hayata geçirmede uygulanan tak tik  po litika la
rın doğruluğu da önem liydi. Oysa, örneğin b ir fraksiyon 
ya da çevre örgütlenm esi olarak DSM'nin sendikaların 
yerine geçirilm esi g ib i hatalı taktik le r iz lenm işti. Ve üs
te lik  revizyonizm in teo rik  tem ellerin in aşılması, hemen 
ve doğrudan, tavırda; tarih i, top lum u ve mücadeleyi 
kavrayış ve yaşam tarzında ve toplum sal ilişk ile r a lanın
da re form ist konumun dönüşüm üne yo l açmıyor, bunun 
özel olarak mücadeleyle elde edilmesi gerekiyordu. Dev
rim ci demokrat m irastan kaynaklanan bu bünyesel zaaf
lar da sınıfla birleşmenin engelleri arasındaydı.

Başlangıçta THKO’nun ö rgüt üyeliğ i kıstasları yoktu, 
örgütle çevresi ve dışı arasındaki sınır be lirsizdi. Daha 
THKO Konferansında bu sorun çözüldü: “ partiye ancak 
program ve tüzüğünü kabul eden ve hayata geçiren, 
parti örgütlerinden birinde ak tif olarak çalışan ve üye lik 
aidatını düzenli olarak ödeyenler üye olarak kabul ed il
m e lid ir.”  TDKP, partin in yukarıdan aşağıya örgütlenm e
si fik rin i savunuyordu, her isteyen kendisini parti üyesi 
varsayamazdı. Böylelikle, kendiiiğ indenci, amatör, der- 
nekçi vb. tü r örgütlenme ve çalışma anlayışları aşılıyordu.

TDKP, üretim  ve bölge esasına göre örgütlenm eyi 
ve hücrelerin örgütsel temel birim  olduğunu savunuyor 
ve uyguluyordu. “ Üretim ve bölge esasına göre örgü t
lenme en özlü ifadesini; ekonomik, sosyal vb. ortak 
özellik lere sahip be lli b ir bölgede üretim  ve çalışma 
alanlarında kurulan tüm  hücrelerin, o bölgenin yönetici 
organı olan parti kom itelerine (il, ilçe vb.) bağlı olmasın
da ve onun denetim i altında çalışmasında bu lu r.”  “ Hüc
reler, partin in k itle ler iç indeki kılcal damarlarıdır. “ Baş
ka türlü  örgütlü öncü müfreze olmak ve yığınları hareke
te geçirmek olanaklı değild i.

TDKP, azınlığın çoğunluğa, a lt organların üst organla
ra, tüm  örgüt ve üyelerin MK'ye ve Kongreye tabi o ldu
ğu, üyelerin kararların alınmaşı ve uygulanmasına aktif 
olarak katıldığı, yönetici organları denetleyebild iğ i de
mokratik n ierkeziyetçiliğ i örgütsel ilke olarak öngörm ek
te, örgüt içi demokrasinin g iz lilik  koşulları dikkate alına
rak uygulanmasını doğru bulmaktadır.

“ Faşist d ikta törlüğün bulunduğu, siyasi özgürlüklerin 
olmadığı ülkemizde, parti, illegal temele sahip legal bir 
örgü t olarak inşa edilemez. Parti örgütü tamemen illegal 
olmalı ve illegal örgütlerin  organik b ir toplam ı olmalıdır. 
ML parti, ancak g iz lilik  koşullarına tam olarak uyguluya- 
rak kuru lab ilir ve varlığını sürdü reb ilir.”  Partin in gizli 
örgütlenmesi ve yasadışı çalışma ve örgütlenmenin esas 
alınması, TDKP'nin temel b irtutum udur. Parti yasal ça
lışmayı, ancak yasa dışı çalışmayı güçlendirm ek üzere 
uygulamayı doğru görmekte; yasallık ve yasaiciiığın par
tiy i şekillendirm esin in ölüm cül b ir zaaf ve Leninizmden 
sapma olduğunu ortaya koymaktadır.

TDKP, Türkiye solunun, Ş .Hüsnü’den bu yana en te

mel zaaflarından brin in yasalcılık olduğunu, Eylül önce
sinde kendisinin de önem li ölçüde bu zaafı taşıdığını, 
uzun süre yasa dışı gizli b ir merkez yayın organına 
sahip olmamak, amatör-dernekçi örgütlenmeler, libera
lizm ve bünyesel zaaflar g ib i etkenlerle oluşan bu “ has- 
ta iık ” ın tüm  etkilerin in yok edilm esinin önemini belirt
mektedir.

TDKP, partileşme süreci dahil olmak üzere, devrimci
lerin b irliğ i sorununu önemli b ir sorun olarak ortaya 
koym uştur. Eylül öncesi özellikle Dev Yol ile eylem 
b irlik le ri iç inde önemli yığınsal eylem lerin örgütlenme
si, devrim ci hareketin önem li kazanımları arasındadır, 
bu tem elde gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına ülke ça
pında 1 m ilyonun üzerinde katılım olmuştur.

TDKP, tüzüğünde “ komünizm oku lu ”  olarak tanımla
nan, gençlik içinde TDKP ç izgisi doğrultusunda faaliyet 
yürüten Türkiye Genç K om ünistler B irliğ i (TGKB) adlı 
b ir komsomol örgütlenmesine sahiptir. TGKB örgütsel 
olarak bağımsız hareket eden, ancak siyasal ve ideolojik 
olarak TDKP'ye bağlı yığınsal b ir gençlik örgütlenmesi
d ir. Eylül öncesi TDKP’yi önder kabul eden başka genç
lik  örgütleri de vardı ve Eylü l'e  gelirken bunlar yasa 
dışı örgütler durumundaydı. 40 bin üyesinin çeşitli ka
demelerde gerçekleşen gizli, yasa dışı Kongrelerine ak
t i f  katılımını sağlayan bu örgütlerin kitlesel n ite liğ i belir
g ind i. Ayrıca TDKP, öğretm enler, memurlar, sağlıkçılar, 
PTT em ekçileri, m ühendisler vb. tüm  sektörler içinde 
örgütlü olarak faa liyet yürütm ekteydi.

TDKP, İnşa Örgütü döneminde Ocak 79’da, Ocak Dek- 
lerasyonu olarak bilinen b ir ajitasyon ve eylem platfor
mu ortaya koydu. “ Bu platform , k itle hareketinin yük
selmekte o lduğu, karşı devrim kampının bunalımlarının 
çok yön lü derin leştiğ i, k itle lerdeki devrim ci hoşnutsuz
lukların devrim ci b ir kaynaşmaya yolaçmakta olduğu 
ve kitle hareketinin b ir devrim dalgasına dönüştüğü

ir
PA R Tİ 

B A Y R M I
Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezten Halklar Birleşin! 

1
mart 1978

Yayınma önce, Halkın Kurtuluşu gazetesi ile başlayan 
çevre daha sonra TDKP-İÖ girişimi çevresinde Parti 
Bayrağı adlı b ir aylık teorik yayın yaptı ama siyasal 
çevrelerin genellikle ve yaygın olarak yayınladıklan 
dergilerin adlarıyla anılması geleneği içinde Halkın 
Kurtuluşu’ndan kısaltılarak kullanılan HK rumuzu Parti 
Bayrağı'ndan çok daha popülerdi, ilk sayısı Mart 
1978’de yayımlanan derginin sahibi Semih Orcan, 
sorumlu yazı işleri müdürü Semih Orcan'dı. Dergi 
sıkıyönetim tarafından yayımına son verildiği Ocak 
1980'e kadar yayınını sürdürdü. Halkın l<urtuluşu 
gazetesi ise daha çok politik ajitasyona ve gündelik 
politikaya ağırlık veren b ir dergiydi.

7 9  7 0



Sosyalist Hareket

düşüncesi üzerine oturuyordu. P latform içinde yaşanı
lan dönemi b ir ‘geçiş ’ dönemi olarak değerlendiriyordu. 
Platforum faşist d ikta törlüğün içine düştüğü ekonomik, 
siyasal ve çok yönlü toplum sal bunalımı daha da derin
leştirmeyi, ekonomik ve siyasal bunalımın bütün yükle
rini burjuvazinin ve iç ve dış ge ric iliğ in  sırtına sarmayı, 
faşist diktatörlüğü daha da açmazlar İçine itip  sarsmayı 
hedefliyordu.”  Tekellerin denetim i g ib i ta lepleriyle be
lirti bir “ so l”  eğilim  içinde olsa da platform  devrim ci 
durumun gereklerini yansıtıyor “ geçiş ta lep leri”  formü- 
lasyonlanyla, yeni mücadele ve örgüt b iç im leri ortaya 
koyuşuyla devrim i hazırlamayı amaçlıyordu. Bu dönem
de TDKP “ faşizme gericiliğe ve sermayenin saldırılarına 
karşı kitlelerin cepheden saldırısının hazırlanması tak ti
ğini benimsedi (...), genel grev ve direniş çağrısı yaptı. 
Genel grev ve direniş çağrısı, Eylül 1980’e gelinceye 
kadar nesel toplumsal duruma uygun düştü. 24 Aralık 
1979, Tekel ve Tariş direnişleri, 29-30 Nisan genel dire
nişi, Çeltek madencilerinin ve Çorum halkının direnişleri 
ve bu direnişlerin emekçi yığınlar üzerinde yarattığı eği
limler, genel grev ve direniş çağrısının ve partim izin 
penimsediği ‘cepheden saldırıyı hazıriama' taktiğ in in
o günkü siyasal ve toplum sal duruma uygun düştüğünü 
doğrulayan o lgu lardır.”

TDKP belgeleri o lum lulukların yanında olum suzlukla- 
nnda üzerinde durarak. Ocak Deklerasyonu’nun gerek
lerinin yerine getirilemeyeşine ilişk in  olarak şunları söy
lüyor: “ Fakat anti-faşist mücadelenin ve k itle hareketi
nin her gün yeniden ortaya çıkardığı ihtiyaçlara partim iz 
yeteril ölçüde yanıt veremem iştir. Çorum direniş i ben
zeri ya da ülkenin çok sayıda il, ilçe,a mahalle ve köyün
de ve çeşitli işyerlerinde ortaya çıkan anti-faşlst silahlı 
direnişler ve faşist işgal hareketlerinin kırılması müca
delesinin ortaya çıkardığı örgüt ve mücadele b içim lerin i 
izleme, bunları sistematize ederek genelleştirme, k itle 
lerin seferber ed ilip  eğitilm esi ve örgütlenm esin in aracı 
haline getirme görevini partim iz tam anlamıyla yerine 
getirememiştir. Parti k itle hareketinin ve onun görevleri
nin gerisinde kalmıştır. Silahlı eylem ve mücadele b i
çimleri giderek önem kazanmasına ve parti bu durumu 
tesbit etmesine rağmen görevlerini etk in olarak yerine 
getirebilecek b ir tutum  ve pratik planı etkin ve ısrarlı 
biçimde ortaya koyamamıştır.”

TDKP, kapitalizmin egemen üretim biçimi olduğu Türk
iye’de faşist diktatörlüğün hüküm sürdüğünü söylemek
te, proletarya d iktatörlüğünü öngörm ektedir. Sosyaliz
me kesintisiz geçişi, bunun için proletarya önderliğ inde 
ve önemli sosyalist görevleri de olan dem okratik devrim  
yoluyla kesintisiz devrim ve devrim ci dem okratik işçi- 
köylü diktatörlüğünün kurulması gerektiğ in i savunmak
ta, bu dönemde köylü lük ve şehir küçük burjuvazisi 
ile ittifak ve orta burjuvazinin tecrid in i gerekli görmekte
dir. Devrimin temel gücünün işçi sınıfı, temel yedeğinin 
ise köylü olduğunu ortaya koyarak, öncelikle emperya
lizm, tekelci kapitalizm ve feodal kalıntıların, ulusal bas
kısının tasfiyesini görev edinmektedir.

Yöneltilen saldırılar karşısında S ta lin ’i savunan, Hruş- 
çev, Brejnev, Tito, Mao, Gorbaçov revizyonizm ine, Av
rupa “ komünizmine, Trötskizme karşı mücadele içinde 
görüşlerini ve kendisini geliştiren TDKP, çağın değiştiği, 
Marksizmin eskidiği şeklindeki görüşleri reddetmekte, 
Marksizm temel ilkelerin i ortadoksça savunarak “ çoğul
cu” , “ demokratik” , “ insancıl" vb. “ sosyalizm ”  öneri
lerini revizyonizmle nitelemekte, iç inde hizip ve kanatla
ra, farklı çizgilere yaşama hakkı tanımayan, d is ip lin in i 
başka şeylerin yanında irade ve eylem birliğ ine dayandı
ran monolitik parti fikrin i savunmakta ve uygulamaktadır.

TDKP görüşlerini, broşür vb. türden süresiz yayınla
rın yanı sıra periyodik çıkan Merkez Yayın Organı Devri
min Sesi ve Yoldaş g ib i yayınlarla yansıtmaktadır. Bun
lar, gizil basılıp dağıtılan yasa dışı organlardır.

MUSTAFA YALÇINER

Bülent Ecevit’in hükümeti kurma görevini üstlendiği 11 Ekim 1974 günü, Lastik-iş’/n Gıslaved'de başlatmış 
olduğu grev dördüncü gününü tamamlamıştı. Sözkonusu grev, ifadesini THKP-C, THKO ve TİKKO gibi grup ve 
partilerin silahlı mücadelelerinde bulan militan hoşnutsuzluğun herhangi bir toplumsal tabanı olmadığı yolundaki 
12 Mart rejimi propagandasını yalanlayan en önemli olaylardan biriydi. Üstelik, geçmişte sınıf mücadelesinin en 
keskin yaşandığı yerlerden biri olmasıyla ün kazanmış olan Gıslaved, rejimin sindirmek için özel önlemler almış 
olduğu yerlerden biriydi. Hernekadar, fabrikanın kurulduğu yıldan 1970'e kadar buradaki işçiler sendikal düzeyde 
DİSK'e bağlı Lastik-İş tarafından temsil edilmiştiyseler de, 1970 yılında toplu sözleşme yetkisi Lastik-iş'ten 
alınarak Türk-Iş'e bağlı Kauçuk-İş'e verilmişti. Kauçuk-lş ise 1970-74 yıllan arasında ölümle sonuçlanan iş 
kazalarını, birçok işçinin işten çıkarılmasını önleyememişti. 7 Ekim 1974 günü, fabrikada grev çağrısını yapan 
Lastik-İş oldu. Böylelikle 12 Mart’tan beri ilk kez DİSK’e bağlı b ir sendika grev karan almış oluyordu.
Gıslaved önünde grev gözcülüğü yapan kadın işçiler görülüyor.

yandan ülke çapına yayılmış faşist teröre karşı bir savunma çizgisi izleyerek direniş sürdüren 
grupları Sovyet emperyalizminin iç savaş kışkırtıcılığına destek olmakla suçladı, 1979’da ilan 
edilen sıkıyönetimi destekledi, “sıkıyönetime yardımcı olmak” maksadıyla sol grupların yasal 
olmayan faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belgeleri Aydınlık gazetesinde sürekli olarak yayınladı. Bu 
nedenle faşist hareketle mücadele sürdüren sol gruplarca sadece teslimiyet önermekle değil 
ama aynı zamanda devletin uzantısı olmakla suçlandı.

1974-1980 arası Türkiye’de faaliyet gösteren hemen hemen bütün sol çevreler tarafından “sol 
dışı” addedilen ve tecrit edilmeye çalışılan TİKP yanlıları bu zaman dilimi içinde var olan 
demokratik kitle örgütlerinden dışlandıklarından hemen her alanda “kendi” kitle örgütlerini 
kurdular. Bunlar arasında M emurlar D em eği (Mem-Der) ve Tutuklu ve M ahkumlarla Dayanışma 
D em eği (Tümad-Der) en önemlilerindendi. Önündeki ilk genel seçimlere katılabilmek için 
örgütlenmesini tamamlamayı hedef edinen Türkiye İşçi-Köylü Partisi, 12 Eylül darbesinden» 
hemen sonra kapatıldı ve parti yöneticileri 17 Kasım 1980’de tutuklandılar.

Halkın Kurtuluşu

Genel afla birlikte cezaevlerinden çıkan THKO’nun hayatta kalan önderleri örgütlerini yeniden 
canlandırmaya giriştiler. Cezaevi dışında kalan ve ideolojik, teorik ve örgütsel faaliyetlerini 
M ücadelede Birlik adıyla sürdürmüş bir grupla birleşen tahliye olanlar 1975 başında THKO 
Geçici Merkez Komitesi’ni oluşturdular. Geçici Merkez Komite merkezî organ niteliğindeki 
Yoldaş dergisini çıkarmaya başladı. Yoldaş dergisi ilk sayısında 12 Mart döneminde sürdürülen 
silahlı mücadeleyi “küçük burjuva ihtilalciliği” olarak eleştirdikten sonra, ikinci sayısında 
Sovyetler Birliği’ni “sosyal-emperyalist” olarak tanımlamaya başladı. 1975 sonlarına doğru Aktan 
İnce, Osman Yoldaşcan, Fatih Öktülmüş ve arkadaşlarının da katılımıyla güçlenen çevre 
geçmiş mücadeleye ilişkin düşüncelerini şöyle dile getiriyordu: “Profesyonel devrimcilerin 
silahlı mücadelesi, bunlar ne kadar fedakar ve kahraman olurlarsa olsunlar devrimin zafere 
ulaşması için tek -başına yeterli olamaz. Yerli revizyonistlerimiz hiç durmadan modern 
revizyonizmin teorik tezleriyle beslenmektedir. Sovyet revizyonistlerinin başını çektiği bu 
devrim düşmanı akım ülkemizdeki revizyonistlerin de öğretmenidir. Türkiye Devriminin 
Yolu’nda  savunulan görüşler özü itibariyle revizyonizmin ve Troçkizmin etkisi altında 
şekillenmişlerdir”. Bu değerlendirme çevre içinden Hüseyin İnan’ın broşüründe savunulan 
görüşlerini bütünüyle benimseyen ve sonradan kendilerine TDY’liler denilen grupla. Teslim 
Töre önderliğinde sonradan Emeğin Birliği çevresini oluşturacak grubun kopmasına neden oldu.
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Emeğin Birliği çevresi Sovyetler Birliği’ne ilişkin düşüncelerinden ötürü TİP, TSİP ve TKP ile 
dostane ilişkiler geliştirdi. Çevre her ne kadar Sovyetler Birliği’ni sosyalist blokun önderi ve 
dünya devriminin «n temel müttefiki olarak görüyorduysa da Sovyetler Birliği’nin kolhoz 
politikasmı ve “kapitalist olmayan yoldan kalkınma”, “banşçıl geçiş” gibi politikalarını 
revizyonizm olarak adlandırıyordu. Ancak, bunu hiç bir zaman Sovyet düşmanlığı olarak -değil, 
işçi sınıfının kendi meselesi, parti içi sorun olarak gördüğünü ileri sürüyordu. Gaziantep, 
Adıyaman, Malatya, Adana, Mersin, Amasya gibi bölgelerde örgütlenen bu çevre Türkiye 
Komünist Emek Partisi’n e  dönüşerek 12 Eylül’e kadar özellikle köylüler ve kır proletaryası 
arasında faaliyetini sürdürdü.

Bu kopuşlara rağmen geçmiş hareketten arta kalan kadroların önemli bölümünü korumayı 
başaran çevre sıkı bir ilişki ağı oluşturarak ülkenin her yanında örgütlenmeye başladı.
Özellikle Ankara’da gençlik hareketi içinde hatırı sayılır bir güç edinen çevre 1976 başında 
Çukurova, Tokat, Çorum, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Niğde, Kayseri gibi illerde hemen hemen 
örgütlü tek sosyalist güç haline geldi. Bu gelişmede Geçici Merkez Komite işlevini üstlenen 
organın sıkı bir örgütsel işleyişe tekabül eden bir tüzük hazırlaması, çeşitli çalışma alanlan ve 
bölgelerin örgütlenmesi için sorumlu komiteler oluşturmasının büyük rolü oldu.

Ankara’daki yüksek öğrenim gençliği içinde etkinliğini sürdüren çevre 1974-75 dönemi gençlik 
hareketinin ana taşıyıcılarından biri oldu. Öğrenci hareketi içindeki çok sayıda militanı 
bünyesi içinde toplayan çevre sosyal-emperyalizm tezini kabul etmesiyle 12 Mart döneminde 
silahlı mücadele yürüten örgütlere sempati duyanlar arasında bu tezlerin benimsenmesinde 
önemli bir rol oynadı. Bir çok ilde kurulan Yurtsever Devrimci Gençlik D em ekleri aracılığıyla 
işçi, köylü ve öğrenci gençliği örgütlemeye çalışan çevre, temel güç olarak değerlendirdiği işçi 
sınıfı içinde ise “Devrimci Sendikal Muhalefet” adını verdiği ve sınıf sendikacılığı temelinde 
faaliyet gösteren bir örgüt biçimi yaratarak örgütlenmeye çalıştı. Aynca bir tür komsomol 
örgütlenmesi olan Genç Komünistler Birliği’n e  gençlik içinde kazanılan kadrolar önceden tesbit 
edilen ilkeler uyannca üye kabul edildiler.

1976 başlarında Halkm Kurtuluşu dergisini yayınlamaya başlayan çevre, Mustafa Suphi ve Şefik 
Hüsnü’lerin TKP’sinin 50 yıllık mücadelesinin Türkiye devrimi açısından sadece “devrettikleri 
revizyonizm mirası dolayısıyla” önemi olduğunu, Türkiye’deki ilk Marksist-Leninist çizginin 
kendileriyle birlikte ortaya çıktığını savunuyor, Türkiye’nin bağımsız bir biçimde kapitalistleşme 
yoluna girmediğini, komprador burjuvazinin emperyalist sömürünün doğrudan bir aracı 
olduğunu, süreç içinde milli burjuvazinin üst kesiminin kompradorlaştığmı ileri sürüyordu.

Küçük burjuva maceracılığı olarak addedilen silahh mücadelenin kitlesel destekten yoksun 
olarak da sürdürülmesinin reddi, kitlelerin eğitilerek uzun bir hazırlık döneminin yaşanması 
gereğinin benimsenmesi, daha da önemlisi ÇKP’nin sosyal emperyalizm tesbitinin kabulü bu 
çevrenin de Aydınlık çevresinin proleter devrimcilerin birliği çağrısının muhataplarından birisi 
olmasmı sağladı. Oluşturulan ortak platform Aydınlık çevresinin “milli bağımsızlık 
mücadelesi”ni merkezî görev olarak sistemleştirmesi nedeniyle sınıf uzlaşmacılığı eleştirileriyle 
karşılaşıp çatırdamıştı ama asıl, Aydınlık çevresinin bir parti inşa örgütü kurulması önerisi, 
Halkın Kurtuluşu tabanınmda Aydınlık saflarına katılma eğilimi doğurunca platform dağıldı.
Birlik görüşmeleri süresince “Üç Dünya Teorisi”ni savunmaya devam eden çevre, Aydınlık’la 
ilişkilerin kopuşundan itibaren bu teoriyi savunmanın devrimci mücadelenin önündeki en 
önemli engellerden biri olduğunu ileri sürerek bu tezlerini değiştirdi. Öte yandan, “faşizmin 
tırmanması” tezinin de yerini “ülkede faşist bir diktatörlüğün hüküm sürdüğü” tesbitine 
bırakması, kadrolar arasında önderliğin sık sık düşünce değiştirdiği gerekçesiyle çalkalanmalara 
yol açtı. Çevre içinde başgösteren tartışmalar, kadroların dikkatini esas olarak bu tartışmalara 
çektiğinden ülke içinde hızla gelişmekte olan anti-faşist direnişe ilişkin görevleri sekteye 
uğrattı ve çevre çok sayıda sempatizanını bu süreç içinde yitirmek zorunda kaldı.

1 MAYIS
1 MAYIS
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Batı Avrupa ve ABD ile öteifi gelişmiş kapitalist 
ülkelerde genel olarak toplumsal hayatın olağan bir 
unsuru olabilen 1 Mayısların meşruiyetlerini 
kazanabilmeleri için yalnızca milyonlarca işçi 
tarafından benimsenmiş olmaları yeterli olmadı, 
işçilerin kendi bağımsız kimliklerini edinmelerinin en 
önemli eşiklerinden biri olan 1 Mayıs kutlamaları 
Türkiye'de her zaman gergin b ir mücadele atmosferi 
doğurarak yürütüldü (üstte) ve 1 Mayıs 1977 
burjuvazinin işçi sınıfının bu kitlesel buluşmasını 
sabote etmek için giriştiği en büyük katliamlardan 
birine sahne oldu. Bununla birlikte yaratma güçlerini
1 Mayıs afişleriyle estetize ettikleri işçi hareketinin 
yanında ortaya koyan sanatçılar, yaratıcılığın esin 
kaynaklarını bu kitle hareketinde aramayı sürdürerek 
katliamlara karşı kendi cephelerinden b ir direnişi 
sürdürmüş ve büyük burjuvazinin gözdağına da 
meydan okumuş oluyorlardı (solda).

Ancak Aydınlık çevresiyle kopuş öncesi çevre içinde başlayan tartışma bazı kopuşları zorunlu- 
kıldı. Aktan İnce, Fatih Öktülmüş ve arkadaşları Halkın Kurtuluşu grubunu pasifizmle 
suçlayarak, örgütlenmede legalizme ve oportünizme saplanıldığmı ileri sürdüler ve gruptan 
koptular. Böylece Türkiye İhtilalci Komünistler Birliğinin  temelleri atılmış oldu. Öte yandan Üç 
Dünya Teorisi’nin reddedilmesi üzerine bu teoriyi savunmaya devam eden bir başka grup 
daha ayrıldı. Daha sonra Işık dergisini çıkartan bu grup, 1975’de “maceracılıktan Marksizme 
yönelen” Halkın Kurtuluşunu  1977’de yeniden “revizyonizme kıvrılmak”la eleştiriyordu. Işık 
dergisi Türkiye’yi yan-sömürge, yarı-feodal bir ülke olarak tanımlıyor, milli demokratik devrim 
aşamasında bulunan Türkiye devriminin de eşitsiz bir gelişme göstereceğini ve uzun süreli 
savaş stratejisine bağlı olarak kırlardan şehirlere yayılma biçiminde gerçekleşeceğini 
düşünüyordu.

ÇKP ve Arnavutluk Emek Partisi arasmdaki ideolojik çatışmada Arnavutluk’un safını tutan 
Halkın Kurtuluşu, bu partinin dışında Almanya, Dahomey, Danimarka, İspanya, Kanada, Peru 
ve Portekiz Komünist Partisi/Marksist-Leninist’lerle  resmi ilişkiler geliştirdi. Bu ihşkileri Üç 
Dünya Teorisi’ni reddeden öteki sol grupların değil, kendisinin Arnavutluk Emek Partisi 
tarafından tanınmasını sağladı ve bu üstünlük, uluslararası planda AEP’yi önder kabul eden 
grupların tabanının bir bölümünün çevreye iltihak etmesine yol açtı.
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KÜ€Ük Am a Bolşevik Bir 
M i/freze: TİKB

Bundan on yıl kadar önce devrimci ö rgütler büyük 
ya da küçük olmak, tanmmak ya da tanınmamak gibi 
kıstaslaria ö lçülürlerd i. Ama, insanlara gerçek dostlarını 
felaket anında tanımayı öğreten 12 Eylül yılları bu ö lçü t
leri değiştirdi. Yaşanan bunalım, büyüklüğü hak etme
miş “ b ü yük 'le rin  başını yedi, çürüyeni geriye fırla ttı, 
dirilen! ve çelikleşen! ileriye sıçrattı. Herşeyl düzene 
koyma alışkanlığındaki tarih bunu yaparken, farkedil- 
memiş veya İkinci planda kalmış olanı da öne çıkardı. 
İşte, 80’den önce fazla tanınmayan “ küçük ama çelikten 
Bolşevik müfreze”  TİKB de bunlardan b iriyd i.

Türkiye İhtila lc i Kom ünistler B irliğ i, Şubat 1979’da, 
Marksizm-Leninizm! eylem kılavuzu edinm iş ve Bolşevik 
parti modeline göre örgütlenm iş parti öncesi b ir öncü 
müfreze olarak kuruldu. Bu, aynı zamanda küçük burju
va devrimciliğinden evrilen b ir grubun devrim ci demok- 
ratizmden tamamen koparak proleter sosyalizm inin mev
zilerine geçmesinin de sıçrama anıydı.

Sonradan TİKB'yi kuracak önder kadroların devrimci 
mücadele yaşamları 1968’ lerde Dev-Genç çatısı altında 
örgütlenmiş küçük b ir devrimci grup içinde başlar. Gru
bun o zamanki siyasal haritadaki yeri uluslararası plan
da AEP-ÇKP blokunun, ülke planındaysa MDD kampının 
saflan olarak tanım lanabilir. lUDD geleneğinden, m ili
tanlığından başka, vurguyu Türkiye’de kapitalizmin ege
menliği ve proletaryanın tarihsel m isyonu üzerine yap
makla ayrılıyordu. 12 Mart darbesiyle b irlik te  yeraltına 
çekildikten sonra Denizli soygununu gerçekleştirdiyse 
de, çok geçmeden çökertild i. Düzene ve geleneksel 
oportünizme karşı “ 68 K uşağ r’nın ih tila lc i başkaldırısı
nın bir ifadesi olmasına rağmen, d iğerleri g ib i o da, 
belirsiz çizgisi ve ütop ik projeleri, sekter yapısı ve sol 
eylem tarzı ile küçük burjuva sosyalizm ini henüz aşacak 
durumda değildir.

12 Mart’ın ardından tekrar örgütlenen grup, yeni dö
neme, bazılarının bugün yeni farkettik ieri ulusal kurtu- 
luşçuluk ve halkçılık perspektifinden sıyrılmaya çalışıp, 
proleter sosyalizmine yönelik adımlar atarak gird i. Bu 
amaçla önüne partileşme ve işçi hareketiyle birieşme 
hedeflerini koyarak, sosyalizm in propagandasını ve k it
le ajitasyonu yapmak üzere, seçme öğrencilerden dev
şirdiği kadrolarının çoğunu işçiler arasına yolladı. Ama, 
beilibaşlı büyük kentlerdeki işç i ve öğrenci çevrelerinde 
güçlendiği bir sırada, 1975 sonuna doğru, küçük burju
va geçmişinin özeleştiris in i yapması üzerine THKO ile 
birieşti.

Olumlu yanlar da taşıyan bu birleşmenin temel eksiği, 
ayrılık noktalarındaki ve bunları giderme yöntem lerinde
ki belirsizliklerdi. Bu be lirsizlik ler, aradan ik i yıl bile 
geçmeden “ Üç Dünya Teoris i”  odağında başlayan tar
tışmalar ve öbür görüş ayrılıklarıyla kendisini ortaya 
koyacaktır. AEP eğ ilim li m uhalif kanat, baştan beri sa
vunmadığı bu karşı devrimci “ te o ri” nln terk i yanında, 
THKO'nun yarı legal, dernek benzeri Menşevik örgü t
lenmesinin popülist/kuyrukçu/kendiliğ indenci çalışma 
tarzının düzeltilmesini de istem ekteydi. Ama, görüş ay- 
nlıklannm asıl arka planında. Merkezin “ Türkiye yarı 
feodaldir” , “ devrim in özü toprak devrim id ir” , “ m illi ka
pitalizmin ge liştirilm esi” , “ uzun süreli halk savaşı”  gibi 
tezlerine karşılık, Muhalefetin “ geri kapitalist ülke” , “ pro
letaryanın sosyalist görevleri” , “ devrim in kesintis iz li
ğ i” , “ silahlı halk ayaklanması”  vb. hakkındaki farklı 
anlayışları yatıyordu. Zamanla haklı çıkacak olan Muha
lefet, THKO (sonradan TDKP) yönetim i sağ oportün ist 
çizgide ısrar edince, geniş b ir taraftar kitlesiyle b irlik te  
Mayıs 1977’de ayrılmak zorunda kaldı.

Muhalefet ayrılırken bazı yöntem  hataları da yaptı. 
Ö rgütlenmeyi ve sınıf mücadelesini yadsıyıp, “ Marksist 
okuma grup lan”  kurmakla yetinm eyi savunan anti-Sta- 
lln ls t, tasfiyeci öğrenci çevreleri bundan yararianarak 
saflara sızdılar. B ir kısım eski grup önderierinden de 
güç alan bu teh like li ente lektüellst sapma, sonunda 
tasfiye ed ild i ama geniş b ir tarafta r kaybından da kaçını- 
lamadı. Öte yandan, aynı süreç, 1978 sonuna doğru 
Mao revizyonizm lnln etkilerinden ve küçük burjuva un
surlardan kopuşla sonuçlandığından, M arksist-Leninist 
b ir örgütün ideo lojik, siyasi ve örgütsel tem ellerin i ha- 
zıriamak g ib i olum lu b ir rol oynadı. Böylelikle, TİKB, 
p ro leter sosyalizm ine dönüşüm sürecini tamamlayarak, 
Marx, Engels, Lenin ve S ta lin 'in  öğretileriy le sağlıklı 
b ir bağ kurmakla kalmayıp, bu hattın günümüzdeki sa
dık iz leyicisi 4 £ P ’nln yanında saf tutan T ü rk iye ’deki 
ilk  örgüt de o lm uştur.

TİKB ta rih in in  dönüm noktası, çeş itli bölgelerden de
legelerin katılımı İle Şubat 1979’da yapılan kuruluş kong
resi n ite liğ indeki gizli top lantıd ır. Yeni Merkez Kom itesi 
bu toplantıdan sonra legalizme, amatörlüğe, şekilsizliğe 
ve grup alışkanlıklarına karşı, Lenin ist örgü t ilke ve 
norm larını yerleştirm ek üzere b ir kampanya başlatarak, 
örgütü dipten doruğa yeniden inşa e tm iştir. Bu, o dö
nemde -ve hâlâ bugün de- Türkiye solunun tem el zaafı 
durumundaki t ip ik  örgütlenm e şekli olan yarı legal, sı- 
nıriarı belirsiz, laçka ve dernek benzeri grup yapılarını 
aşan Lenin ist b ir örgütlenm eydi. Proletaryanın bağım
sız sosya list hareketinin oluşturulm asında ancak böyle 
b ir örgütlenm e çıkış noktası o lab ilird i. Üstelik bu örgü t
sel yeniden yapılanma, dönem in grup yapılarının ikiz 
kardeşi durumunda bulunan öncü müfrezeyi demokra
t ik  k itle  ö rgütleri, sosyalist görevleri dem okratik görev
ler, pro leter sosyalizm ini “ yurtsever devrim c ilik ”  -ya 
da devrim cilik-, proletaryayı halk içinde eriten yerieşik 
oportün is t anlayışlara karşı alınan b ilinç li tu tum la ta
mamlanmaktaydı. Yine aynı dönemde burjuva yasaları
nın Prokrustes yatağına yatırılm ış legal Marksizm moda
sına a lte rnatif o larak çıkarılmaya başlanan ve dağıtım la
rı silahlı gruplarca yapılan illegal yayın organları Orak- 
Çekiç ve İh tila lc i K om ünist İse, çok yön lü bu inşa faali
ye tin in  adeta yedek klavuz İpleri g ib iyd iler.

İh tila lc i K om ünist'in  ilk  sayısında yayınlanan “ TİKB 
P latform u” na göre, Türkiye, emperyalizm in yeni sö
mürgeci boyunduruğu altında, kap ita lis t üretim  ilişk ile 
rin in  egemen olduğu geri kap ita lis t b ir ülke id i. Temel 
dayanağını yarı feodal toprak ağalığı ekonom isinde bu
lan pre-kap itallst ilişk ile r, esas olarak, ulusal sorunla 
örtüşm üş vaziyette T. Kürd lstanı’nda yoğunlaşm ıştı. İş
b irlikç i teke lc i burjuvazi İle büyük toprak sahip leri ittifa 
kına dayanan egemen sınıflar blokunda hegemonik güç, 
em peryalist sermayenin geniş letilm iş yeniden üretim i 
sürecinde biçim lenm iş, klasik kom prador burjuvaziden 
farklı, ho ld ingleştikçe sınai/ticarl/para sermayeyi g itg i
de daha çok tek elde b irleştirm e eğ ilim i gösteren tekelci 
burjuvaziydi. Öbür yandan, Türkiye hâlâ b ir küçük bur
juvalar ülkesi olmakla b irlik te , devrim  güçleri arasında 
yeralan köylü yığınlarının, kent küçük burjuvazisinin, 
gençliğ in ve ile ric i aydınların önderi proletarya, n ite liğ i
nin ötesinde sayısal gücüyle de merkezi b ir konumday
dı. Dolayısıyla, M arksist-Leninistler sınıfa dayandıkları, 
stra te ji ve taktik le rin i bu eksen üzerinde be llriedik lerl 
ö lçüde tu ta rii devrim  ve sosyalizm savaşçıları o lab ilir
lerdi.

Ayrıca “ P latform ” , yarı söm ürge lik koşulları, feodal 
artıklar, Kürt ulusal sorunu ve d iğer genel demokra- 
tlk /an tl-faş ls t görevler nedeni ile Türkiye devrim in in bu
günkü aşamasını Antl-Emperyalist Demokratik Halk Dev
rim i olarak be lirilyordu. Ancak, bu, kapitalizm in nisbi 
ge lişm işliğ inden ve proletaryanın gücünden ötü rü sos
ya lis t görevlerin özgül ağıriiğının görece fazla olduğu, 
sosyalist devrim e daha hızlı dönüşebilecek, proletarya 
devrim i tip ine  yaklaşan b ir devrim  olacaktı. İşçi-köylü 
ittifakı tem elinde halkçı b ir muhtevada gelişecek bu

devrimden sosyalizme kesintis iz -ve ara aşamasız ge
çiş, devrim in ancak kendi öncü partisinin yönetim indeki 
proletaryanın hegemonyası altında gelişmesi ve devrim
den doğacak halk iktidarının proletarya diktatöriüğünün 
özgül ve geçici b ir b içim i olmasıyla mümkün olabilird i. 
“ P latform ” , d iğer b irçok sorunu ele aldıktan başka, 
devrim in gelişm e yolunu Çin tip i “ uzun süreli halk sava
ş ı” , Küba tip i “ öncü savaşı”  ve Ekim Devrimi tip i “ sov- 
ye tlk  ayaklanma”  g ib i modellerie açıklayan hazır reçete
leri de reddediyor, silahlı mücadele hattını tarihsel ve 
konjonktüre! etkenlere, ülke gerçeklerine bağlıyordu.

1979, b ir yandan devrim ci İlerleyişin katı ve güçlü 
b ir karşı devrim  doğurarak iç savaşa doğru geliştiğ i, 
öbür yandan ob jek tif etkenlerie süb jektif etkenler ara
sındaki mevcut uçurumun gitg ide büyüdüğü bir yıldır. 
Buna rağmen, dağınık ve bölünmüş, olayların peşinden 
sürüklenen, stra te ji ve tak tik  b ilim inden habersiz, ik ti
dar perspektifinden yoksun, savunmacı ve görüş alanını 
neredeyse antl-MHP’cIlik le  sınırlamış Türkiye solundaki 
kaosa da diyecek yoktur. TİKB, bunlardan büsbütün 
muaf değ ild ir e lbette ama gerekli uyarı ve eleştirileri 
de zamanında yapmıştır. Uyarının yetmediği yerde ise 
is te r istemez kendi yolundan yürüyecek, k itle bağlarını 
gücünün üstünde b ir dinamizmle geliştirmeye, yığınla
rın her çeşit eylem lerine önderlik  etmeye, bütün müca
dele biç im lerin i kom bine ederek, tek b ir hedefe, siyasi 
ik tidar mücadelesine bağlamaya çalışacaktır. Gösteri
lerdeki, faşistle ri cezalandırma ve para tem ini eylemle
rindeki, barikatlardaki, korsan gösterilerdeki, devlet güç
leriyle çatışmalardaki vs. saldırı taktiğ ine uygun militan 
eylem haRı İse, bu perspektifin doğal sonucudur. Bu 
arada. Nisan 1980’de toplanan TİKB I. Konferansı da, 
diğer b irçokları g ib i, egemen sınıfların o torite  bunalım
larını b ir askeri faşist darbeyle çözmeye yöneldikleri 
uyarısında bulunuyordu. Bundan TİKB’y i oportünistler
den ayıran özsel şey şuydu; Yeraltı örgütünün sağlam
laştırılması, kadroların hazırlanması ve sınıf savaşının 
şiddetlend irilm esi.

N itekim faşist darbe kendini fazla bekletmedi. Cunta, 
sonucunu tam kestiremese de, zaaflarla yüklü devrimci 
hareketi vakits iz b ir hesaplaşmaya zorladı ve b ir bakıma 
Paris Kom ünü’ndeki gib i, onu, “ ya vuruşmayı kabul 
etme, ya da dövüşmeden yen ik düşme seçeneği”  karşı
sında bıraktı. Kendi hesabına TİKB, daha İlk anda opor
tün is t “ geri çekilm e” c illğ i reddederek, önce yenmek 
için, ama hiç olmazsa dövüşe dövüşe yenilmek için, 
d ikta törlüğe karşı direnme kararı aldı; mücadelesini de 
sektirm eden bu rotada yürüttü. Ve faşizme karşı bir 
kom üniste yaraşır şekilde ancak ülkede olunduğu tak
d irde savaşılabileceğini dikkate alarak, devrim in mezar 
kazıcısından başka bir şey olmayan m ülteciliğ i de kad
rolarına yasakladı.

Ne var ki, faşist d ikta törlüğün devrimci ve komünist 
hareketi yen ilg iye uğratması altı aydan fazla zaman al
mayacaktır. Üstelik bu, kıyaslama yerindeyse, 1848,1871 
ve 1905 devrlm lerindekl, hatta 12 Mart’takI yenilg ilerin 
aksine, genelde “ dövüşsüz b ir yen ilg i”  idi. Elbette, bu 
hazin sonun darbe öncesi döneme ilişk in süb jektif ve 
ob jektif n ite lik te  b irçok nedenleri vardı. Ama, bu, yen il
g iy i kaçınılmaz b ir kader saymanın, hele savaşmadan 
yenik düşmenin yeterli nedeni olamazdı. Eğer devrimci 
güçler sonuna dek direnselerdi, süreç mutlaka daha 
farklı b ir yönde gelişecekti. Oysa yapılan bunun tam 
tersiydi: Yasal revizyonist partiler, re form ist sendikacı
lar, “ geri çekiim e” ci oportün is t ö rgütler ve bazı ilerici 
aydınlar faşizme karşı savaşacakları yerde darbenin da
ha İlk günlerinde e llerindeki mevzilerie b irlik te  mücade
le alanlarını terkettile r, etraflarına korku ve dehşet yaya
rak kaçtılar, hatta içlerinden faşizme kavuk sallayanlar 
b ile  çıktı. Dahası, b ir süre bekle-gör tavrı izledikten 
sonra, 1981 ortalarına doğru birkaç operasyonda çöker
tilen ve bu çökertilm enin yarattığı ani şokla darmadağın 
o lup b ir daha örgütlenm eye çalışmayan küçük burjuva 
devrim ci gruplar da aynı suça ortak oldular. Bu bakım

2274



Sosyalist Hareket

dan, nice umut ve vaadierie çevrelerine binlerce/onbin- 
lerce insanı toplayan modern revizyonistler olsun radi
kal geçinen diğerleri otsun faşizm le kavgaya girişm e
mekle, yani sahaya çıkmamakla devrim ci hareketin ye
nik düşmesine zemin hazırlamışlardır.

Son yıllarda siyaset sahnesine tekrar çıkmış bulunan 
bu lanetli günahkarlar iş ledikleri ağır suçlardan ders 
çıkarmışlar mıdır? Tam tersine, sanki h içb ir şey olma
mış gibi davranıyor, geçmişi unutturmaya çalışıyorlar. 
Oysa, bunların utanç veric i eserleri olan m ülteciliğ in, 
düşmana teslim  olmanın, örgütü feshetmenin, içe ka
panmanın, mücadeleyi ta til etm enin, polisteki/hap iste
ki/mahkemedeki teslim iye tç iliğ in , İMarksizm-Leninizmi 
“ yenileme” nin vs. tek  anlamı, indirgenebileceği tek or
tak payda tasfiyecillk tir. Kendini benzer biçim ler altında 
gösteren tasfiyecilik, sadece dövûşsüz yen ilg in in değil, 
devrimci hareketin bugünkü perişanlığının da başlıca 
sorumlusudur. Eğer tasfiyec ilik  bu denli ağır, bu denli 
uzun ve bu denli yaygın yaşanmışsa, bunun nedeni, 
onun eski oportünizm in kökleri üzerinde ve dövüşsüz 
yenilgi ortamında arsızca gelişme imkanı bulmasıdır. 
Bundan ötürü, tarihteki benzerleri g ib i. Eylül yenilg isi 
de ardında sosyo-psikolo jik e tkileri bugüne dek uzanan

düş kırıklıkları, kendi gücüne güvensizlik, darbe psiko
zu, yeraltı korkusu ve “ consensus" tu tkun luğu bırak
mıştır. Benzer şekilde m ültecilik , yasalcılık, demokra- 
tizm , p lüra lis t “ sosya lizm ", anti-StalInizm, s iv il top lum 
culuk, sosya list fem inizm vb. de bu zemin üzerinde 
ge liş ip güçlenecektir.

Buna karşılık, Türkiye ’de, yen ilg i yıllarının en kötü 
günlerinde b ile  ülkeyi ve mücadele alanını terketm eyl 
reddeden kom ünistler ve devrim ciler de vardır. Faşist 
terörün, ölüm lerin, ihanetlerin, tuzakların, firarların kol 
gezdiği günlerde TİKB yaşıyor ve savaşıyordu. Halk 
kitle leri onu h içb ir vakit gözden kaybetmediler, ne tö 
kezlediğini ne de düşmanın menzili dışına kaçmaya ça
lıştığını gördüler. TİKB, faşizm in üzerindeki yum ruğuna 
ve operasyonlara rağmen, herzamanki ataklığı ile, yeral
tı gazetesi, b ild iri, pul, duvar yazısı, bombalı pankart, 
askeri eylem ler, k itle  çalışması g ib i faa liye tlerin i aralık
sız olarak sürdürdü. Düşmanla göğüs göğüse ge ld iğ in
deyse ö lm esini ve öldürm esin i b ild i, d iren iş in in  faturası
nı ödemekten kaçınmadı. N itekim üyelerinin neredeyse 
yarısı şeh it düşen Merkez Kom itesi: Osman Yaşar Yol- 
daşcan’ı (1980) çatışmada, İsmail Cüneyt’ i (1983) işken
cede, Mehmet Fatih Ö ktü lm üş'ü (1984) ölüm  orucunda
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MEŞRUİYETİNİ

faşizm in  YASALARINDAN .MAZ!
Son zamanlarda y oğu n la^ n  bir 

şekilde 141-142 M addelerin 
kaldırılması tartışm alan sürüyor. E n  
hararetli taraftarlan revizyonistler 
olmak üzere -bir iki aykın sesi bir 
yana bırakırsak- faşistinden liberaline, 
reformcusundan dincisine hem en her 
siyasal akım, bu iki maddeye karşıdır 
ve kaldınlmasmdan yanadır!

olm u ştur. Komünist ve devrim ci 
örgütlen m e ve propagandanın karşısına 
dik ilen  bu iki faşisı yasa m addesine 
karşı, kom ünist ve devrim ciler ço k  
uzun yıllardan bu yana m ücadele 
ediyorlar. Komünist ve devrim ciler, 
eg em en  sınıllann çizdiği yasallık

Türk-İş Kongresin

sın ırlar ın a  boyun eğm eyerek 
y era ltın d an  sürdürdükleri devrim ci 
faaliyetleriyle, legalitede; basın, dem ek 
v.b. yerlerd e  baskı, ya.sak ve onlarca 
yıllık  h apis cezalannı göğüsleyerek bu 
m add eleri hiçe saymışlardır.
(Devamı sayfa 2iie)

TİKB'nm yayın organı Orak Çekiç dergisi. Orak Çekiç, gizlilik koşullarında yayınını sürdürmeye çalışan bir 
sosyalist yayın olarak etkisini daha çok TİKB'n/n özel olarak ulaşmak istediği çevrelerde duyurmayı amaçlıyor. 
Bu nedenle bilinen yasal çevre yayınlarından farklı b ir dil ve retorikle, kendisini herhangi b ir yasal gerekle 
sınırlamaksızın programatik belirlemeleri doğrultusunda kadrolarının bitişikliğini korumayı amaçlayan bu yayın 
birçok benzeri gibi sosyalist ya da komünist hareketin çok katlı ve çok parçalı yansımalarından birini 
oluşturuyor. Orak ve Çekiç sosyalist hareketin gerçekliğini kavramakta yalnızca onun gündelik hayatta görünen 
yüzüyle yetinmemenin gerekliliği için b ir dizi kanıttan yalnızca biri ve yayınlayanların göze aldıkları birçok 
tehlikeye rağmen doğru bildiklerini, bildiği yoldan, okuyucusu olmasını istediklerine ulaştırıyor.

faşizme kurban verdi. Ve daha b irçok savaşçısı aynı 
y iğ itlik le  dövüşerek öldüler.

Faşist ge ric ilik  yılları, r /K 5 ’nin siyasal mücadele kül
tü r ve geleneklerini ge liştirdiği, sınamadan geçirdiği yük
sek b ir okul oldu. Devrimci hareketin ve kendisinin geç
m işinde bulunan işkencede direniş geleneğini koruma
sı, onu mekanikliğe düşmeden yaratıcı şekilde ge liştir
mesi ve erişilen genel seviyeyi aşarak proleter b ir içerik
te  zenginleştirm esi bunların başında gelir. TİKB, merke
zinin tamamı dahil olmak üzere, kadrolarının çoğunluğu 
siyasi po liste  konuşmayan T ürkiye ’deki ilk  ve tek örgüt
tü r. Bu, aynı zamanda işkencede sır vermemenin k işiler 
düzeyinden “ örgü t ta v r ı"  düzeyine sıçratılması demek
tir . Yine, İfade vermemek, sahte k im likte direnmek, tu
tanak imzalamamak, acıya tepki vermemek, yüzleştir
meleri reddetmek vs. de devrim ci hareketin direniş cep
haneliğine yapılmış zengin b ir katkıdır. Üstelik “ ayn ı" 
baş eğmez tavır, cezaevlerindeki faşist yaptırım lara ve 
rehabilitasyon politikalarına karşı ölüm oruçlarında, aç
lık grevlerinde ve fii l i d irenişlerde de kesintisizce sürdü
rü lecektir, sürdürü lm üştür.

Yalnızca polis ve hapisteki d irenişlerle sınırlı kalınsay- 
dı, bunlar tek başlarına pek b ir anlam ifade etmezlerdi. 
Halbuki, TİKB  bunlardan başka. Eylül yıllarında mülteci
liğ i reddetmesi, polise karşı mücadele ve g iz lilik  gele
neklerindeki ye tk in liğ i, sokak ve ev baskınlarında asla 
teslim  olmaması, mahkemelerdeki DImItrovcu tavrı, Le
n in is t örgütlenm e ilkelerine bağlılığı ve savaşçı karakte
ri ile, en önem lisi de kendisinin ve militanlarının şahsın
da b irleştird iğ i bu öze llik lerle kom ünist dünya görüşü 
arasında uyum lu b ir bütün lük sağlaması ile Türkiye top
rağında yeşerm iş b ir öncü müfreze ve profesyonel dev
rim ci tipo lo jis i yaratm ıştır. Bu, küçük burjuva örgütler
den tanıdığımız, devrim ci atılım günlerinde aktif, yenilgi 
günlerinde pasif, legailtede canlı illegalltede pısırık, so
kakta savaşçı mahkemede uzlaşıcı, hapiste direnen po
lis te  çözülen, dernekçilikte gürbüz profesyonellikte sıs
ka devrim ci tip inden tamamıyla farklıdır. Dolayısıyla, 
80’ lerin ilk  yarısının b ir anlamı da, “ tip ik  k lş ile r’ ’l, “ tip ik  
du rum la r"da  ve “ tip ik  konum lar’ ’da resmetmesidir.

'S onuç olarak, 12 Eylül dönem inin geçmişi ve geleceği 
kendinde birleştirm ek gib i özel b ir yeteneği vardır. Çün
kü o dönemin en koyu tasfiyecile ri, aynı zamanda darbe 
öncesin in ve günümüzün de en koyu revizyonistlerid ir. 
Bugünkü Gorbaçov ve Yeltsin hayranları, Glasnost ve 
Perestroyka Savunucuları, Lenin ve Stalin eleştirmenle
ri, sosyal demokratlaştırılm ış “ Marksizm”  ve hümanizm 
teorisyenleri yen ilg i yıllarında neredeydiler? Ama reviz
yon ist ülkelerdeki son gelişm eler, başta Moskova peyk
liğ in in  ve ortayolculuğun tutunduğu dalları da b irer birer 
kırm aktadır. Çünkü kulaklarımıza dek gelen şu çan ses
leri, em peryalistlerle sarmaş dolaş halde çökmekte olan 
SB, Doğu Avrupa ve Çin revizyonistlerin in cenaze tö 
renlerin in habercisid ir. Hayat, r/fCS’nIn yıllardan beri 
sabırla anlatmaya çalıştığı kapitalizme geri-dönüş ve 
sosyal emperyalizm hakkındaki tezlerini çürütülemez 
şekilde doğrulamaktadır, daha da doğrulayacaktır.

Türkiye solu, bugün cidd i b ir bunalım içindedir. Bu' 
bunalım , ancak yen ilg in in acı derslerinden öğrenmekle, 
her türden revizyonizmden ve tasfiyecillk ten annıp 
Marksizm-Leninizm ideolojisine sanimakla aşılabilir. Yok
sa çıkış yolunu çok çeşitli maskeler ardında Marksizm- 
Leninlzm l, Lenin ve S talin ’ i, onların sosyalizm teori ve 
pratiğ in i, Kom intern  deneyim in i vb. sorgulamakta ara
yanlar, örnek aldıkları Gorbaçov’un ve onun karikatürle
rin in hazin akıbetlerinden kendilerin i kurtaramazlar. Çı
kış yo lu , hayatın her adımda bir kez daha doğruladığı 
g ib i, Marx, Engels, Lenin ve S ta lin ’in İhtila lci öğretileri
n in özüne “ O rtodoks” ca bağlılıktadır. TİKB’hIn ta rih i
nin ve en az yirm i yıllık  tecrübe birik im in in  öğrettiğ i 
en büyük ders budur.

YAŞAR AYAŞLI
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Halkm Kurtuluşu çevresi Ekim 1978’de Çorum’da düzenlediği konferansta THKO’nun tasfiye 
edilmesi ve yerine Türkiye Devrimci Komüriist Partisi İnşa Örgütü'nün kurulmasına karar verdi.
1 Şubat 1980’de ise İzmir’de düzenlenen TDKP’nin Kuruluş Kongresi Türkiye’yi yan-feodal, 
yan-sömürge, burjuva demokratik devrimini tamamlayamamış geri bir tanm ülkesi olarak 
değerlendirdi ve Türkiye’deki kapitalizmin emperyalizme bağlı olarak gelişiminin sonucu olarak 
komprador burjuvazinin iktisadi, siyasal, diplomatik ve benzeri alanlarda emperyalizme bağımlı 
olduğunu ileri sürdü. Kongre’ye göre Türkiye halen Ulusal Demokratik Halk Devrimi 
aşamasmdaydı. Bu devrim emperyalizm ve feodalizm ile ezilen halk kitleleri arasmdaki temel 
çelişme üzerinde yükselmekteydi. Ulusal Demokratik Halk Devrimi'nin (UDHD) tamamlanması, 
proletarya önderliğini proletaryanın köylülüğü burjuvazinin etkisinden kurtararak kendi yedeği 
durumuna getirmesini, köylülüğün proletaryanın temel müttefiki olmasını gerektiriyordu. 
UDHD’nin özü toprak devrimiydi çünkü emperyalist egemenliğin temeli feodalizm olmaya 
devam ettiği gibi yarı-feodal bir ülkede emperyalizme karşı yürütülen mücadele de bir köylü- 
toprak meselesi olabilirdi. Sürekli ve kesintisiz devrim teorisi, önce tüm köylülükle birlikte 
emperyalizme, komprador kapitalizme ve feodalizme karşı gelişen UDHD’nin bilinçli ve örgütlü 
proletaryanın gücüne ve müttefiklerini peşine takabilme yeteneğine bağh olarak ve yan yolda 
durmadan yoksul köylüler, yarı-proleterler ve tüm sömürülenlerle birlikte kapitalizme karşı 
devrime, sosyalist devrime dönüşme teorisiydi.

Parti burjuva devlet mekanizmasının parçalanması için kitlelerin çoğunluğunun silahh 
ayaklanma karakteri kazanan siyasi eylemin varlığı gerekiyordu. Partinin önderlik edeceği 
ayaklanmada temel gücü işçi sınıfı, yedek gücü ise köylülük oluşturuyordu. Savaş önceleri 
kitlelerin mücadelesi biçiminde yürüyecek, daha sonra iş bırakmalar ve grevler şekline 
bürünecekti. Devrimci durumun gelişmesi, kitle mücadelesinin başlaması ile devrimcilerin 
banşçıl taktikleri yerini silahlı mücadeleye bırakacaktı. Ülkenin devrimci bir karışıklık içine 
girdiği dönemde, koşulların en elverişli olduğu yerden başlayarak patlayan ayaklanmalar, kısa 
süre içinde merkezî iktidarın ele geçirilmesiyle sonuçlanacak, iktidar kırlara doğru yayılacaktı. 
Bunun tersinin gerçekleştiği koşullarda devrimci iktidarın kurulması ancak ülke çapında 
iktidarın alınmasıyla mümkün olduğundan, her koşulda proletarya bir genel ayaklanma için 
hazırlanacaktı.

Ülkenin yaygın bir çatışma alanı haline geldiği 1970’ler sonunda gerek kazandığı oldukça 
geniş bir kitle desteği gerekse de militanlarının faşizme karşı mücadelede taşıdığı potansiyel 
açısından Türkiye’deki en önemli siyasal harekederden birisi olma durumuna yükselen TDKP 
yöneticilerinin önemli bir bölümü 12 Eylül 1980 sonrası tutuklandı.

JKP/ML

İbrahim Kaypakkaya’nın öldürülmesi ve öteki TKP/ML yöneticilerinin tutuklanmasından sonra 
dışarda kalan sempatizanlar kendilerini koruma politikasını benimseyerek özellikle kırsal 
kesime çekildiler. Örgütün Filistin ve Avrupa’daki taraftarlarıyla İstanbul’da kümelenmiş 
sempatizanları 1973 sonrası faaliyetlerini propaganda ve tek tek taraftar kazanmayla 
sınırlandırarak güç biriktirmeye yöneldiler. Hareketin tutuklu bulunan militanları disiplinli bir

Her meslekten emekçilerin örgütlenip mücadeleye 
katıldıktan 1973-1980 arasındaki dönemde sinema 
sanayiinde çalışanlar da kendi emekçi kimliklerinin 
daha çok farkına varmaya başlamışlardı. Sömürü 
oranının çok yüksek olduğu "sta r’ la r  da dahil 
çalışanların hiçbir güvenceye sahip bulunmadıktan bu 
işkolunda sosyalist sanatçılar örgütlenmelerin başını 
çektiler. Ancak hayat tarzlan yaşama ve çalışma 
koşullairı ve gelir düzeyleri bakımından çalışanlan 
bölen ilişkiler, sinema emekçilerinin kendi özgül 
taleplerini genel sınıfsal taleplerle 
ilişkilendirebilmelerinin önünde daha da büyük nesnel 
engeller yaratıyordu. Buna rağmen, dönemin sosyalist 
hegemonyası bu ilişkinin kurulabileceği b ir iklim 
yarattı. 5 Kasım 1977’de Taksim Anıtı çevresinde 
toplanan 300’den fazla sinema emekçisi, sansürü 
protesto etmek gibi, özgül olarak sinema emekçilerini 
ve sinema tüketicisini ilgilendiren bir hedef için 
toplanmıştı. Buna rağmen bu talep sömürüye son gibi 
genel sınıfsal talepler çerçevesi içersinde dile 
getiriliyor: “zorbalığa hayır, hukuk devletine evet”  gibi
o dönem işçi sınıfı örgütleri tarafından benimsenmiş 
olan siyasal sloganlan içeren pankartlar taşınıyordu. 5 
Kasım gününün ‘‘Sinema Emekçileri Bayramı”  olarak 
ilan edilmesini isteyen sinema emekçi ve sanatçıları 
daha sonra Fikret Hakan ve Fatma Girik'in 
öncülüğünde ‘ ‘sinemacılar andı” nı okudu: ‘‘Biz,
Türkiye sinema emekçileri, siz yüce halkımızın 
onuruna yaraşır filmler yapabilmek için yollara düştük. 
Sizin dertlerinizi dile getiren filmler yapabilmek için 
yollara düştük. Sinema emekçilerinin 60 yıldır 
sömürülmelerine son vermek ve sosyal-ekonomik 
haklanna kavuşturulmalarını sağlamak için, yollara 
düştük. Size karşı sorumluyuz. Sizden destek almak 
için yollara düştük.”  Andın okunmasından sonra 
Ankara’ya doğru sessiz bir yürüyüş yapacak olan 
sinemacılar, 7 otobüse bindiler. Aralannda Cüneyt 
Arkın, Aytaç Arman, Hakan Balamir, Fatma Girik, 
Tanju Gürsu, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Necla Nazır 
gibi her kuşaktan ‘ ‘star” lar ve Ali Özgentürk, Yavuz 
Özkan gibi yönetmenlerin yanısıra “ isimsiz”  ışıkçı, 
kameraman ve diğer teknisyenlerin de bulunduğu 
kafile, yerleşim yerlerine gelince otobüslerden iniyor 
ve şehir ve kasabalardan yürüyerek geçiyorlardı. 
Kafilenin başında yürüyen Necla Nazır bir Atatürk 
portresi taşıyor, “ and” ı ise Fikret Hakan ya da Fatma 
Girik okuyordu. Üç gün süren bu sessiz yürüyüşte 
ifadesini bulan hareketlilik. 1978 başında iki ayrı 
sendikanın, Türkiye Film İşçileri Sendikası ile Sinema 
Emekçileri Sendikası’nın kurulmasına yol açtı. Ağustos 
1978’de ayn ayn DİSK'e katılma karan alan iki 
sendika daha sonra SİNE-SEN adı altında birleşti. 
Daha DİSK’e katılmadan 5 işyerinde gerçekleştirdiği 
direnişlerle ve diğer çalışmalarıyla SİNE-SEN sektörde 
ödenen haftalık ücretlerin 800 TL’den 4 bin TL'ye 
çıkarılmasına, fazla mesai ödeme yükümlülüğünün 
getirilmesini sağlamıştı. SİNE-SEN’/n DİSK’e yaptığı 
başvuru Mart 1979’da kabul edildi. Resimde 1 Mayıs 
1979’da SİNE-SEN flaması altında teknisyenlerle 
birlikte yürüyen Fikret Hakan ve Semra Özdamar 
görülüyor.
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Sosyalist Hareket

1976 sonbaharının, üzerinde en çok tartışılan konusu 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri oldu. MC partileri ara 
rejimin ayırdedici olan bu kurumlan yapısallaştırmak 

amacıyla bir Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkında kanun teklifi 

hazırlamışlardı ancak kendi aralarında da ihtilaf vardı. 
CGP 163. maddenin ihlali olan suçların da DGM'terin 

yetkilerinin kapsamına girmesinde ısrarlıyken, AP, 
MSP ve MHP buna karşıydılar. Süleyman Demirel 

bunu “ 163. maddede belirtilen suçların devlet 
güvenliğine müteveccih olmadığı kanaatinde olduğunu" 

söyleyerek gerekçeiendirmiştl. Meclis görüşmelerinin 
başladığı 16 Eylül günü, AP milletvekillerinden bazıları 

yerlerini , makta olan 30-40 kadar dinleyiciye işaret 
ederek “ alın size gerekçe... Buraya gövde gösterisi 

yapmaya gelm işler'' diyerek tekliflerini 
gerekçelendiriyorlardı. Sözkonusu dinleyicilerin 

yakalarında DİSK rozetleri vardı. DİSKVn hedef 
gösterilmesi sebepsiz değildi. 1976 1 Mayıs'mm 

uyandırdığı geniş yankıdan da cesaret alan DİSK 
başkanı Kemal Türkler, "MC iktidarının anayasal ve 
demokratik yollardan düşürülmesine kadar genel bir 

yas" ilan etmişti. Bunun hangi somut eylemler 
aracılığıyla ifade edileceği ise tek tek sendikalann 
inisiyatifine bırakılmıştı. Ancak yas ilanının hemen 

ardından bütün ülkeyi açıkça siyasal amaçlı ve DGM 
teklifinin kanunlaşmasını önlemeye yönelik bir grevler 

dalgası sardı. Basının tahminine göre DİSK 
yöneticilerinin verdikleri 300 bin işçi tahmini bile 
greve katılan işçilerin gerçek sayısının altındaydı. 

DİSKVn çağrısına cevap veren yegâne grup işçiler de 
değildi. Toplumun neredeyse bütün kesimlerinden 
insanlar DGM'nin yapısallaşmasını protesto eden 
gösteriler yaptı. Yukarıda, bu amaçla yapılan bir 

yürüyüşe katılmış kadınlar görülüyor.

yaşam kurma ve işkence altmda devrimci harekete zarar verenlerle hesaplaşma işine girişerek 
yeniden toparlanmanm koşullannı araştırmaya çalıştılar. Koordinasyon Komitesi adını üstlenen 
önderliğin tutuksuz bulunan üyesi teorik görüşlerin derinleştirilmesi amacıyla geçmiş hareketin 
irdelenmesine kalkıştığında, 12 Mart sonrası sürdürülen silahlı mücadelenin uğradığı yenilgiyi, 
örgütsel zaaflann yanısıra, Türkiye’de bir devrimci durumun varlığı ve kitlelerin silahlı bir 
ayaklanmaya hazır olduğu tesbitinin yanlışlığında buldu. Halk savaşı stratejisinin esas 
olduğunun geçerli olduğunu düşünüyor, ancak bir hazırlık döneminin kaçınılmaz olduğunu 
ileri sürüyordu.

1974 afhyla birlikte TKP/ML’nin önder kadrolarmm tahliye olmasıyla, yurdışmda ve tutuksuz 
bulunan sempatizanlarla başlayan tartışmalar sonunda kırsal alanı temel alan gerilla savaşma 
hazırlık taktiği yeniden benimsenerek, İstanbul dışında, Ankara, İzmir, Erzurum, Elazığ, Tunceli 
ve Diyarbakır’da örgütlenme faaliyetine başladılar. Tartışmada aynca güncel bir görev olarak 
faşizme karşı mücadelenin örgütlenmesi ve yerel gazetelerin çıkarılması karara bağlandı. 
Kadroların önemli bir bölümü kırsal alanda faaliyetlerini sürdürürlerken, TİİKP’d en  12 Mart 
sonrası kopan Garbis Altmoğlu ve arkadaşları bu çevreyle ihşkilerini geliştirip TKP/ML’ye 
katıldılar. 1975’den itibaren yaygın bir kitle çalışmasına başlayan çevre, halk savaşı teorisini 
savunmasına rağmen, önüne koyduğu güncel görevlere yüklediği anlam ve önemle fiilen bu 
teoriden uzaklaşma sürecine girdi. Öte yandan çevre içinde Türkiye’nin yarı-feodal olduğu 
tesbitine duyulan kuşkuların yoğunlaşmasıyla düşünce farklılıklan gelişmeye başladı. Ulusal 
sorunun programatik tanımı ve faşizm tahlilleri de tartışmalann ana konulan arasındaydı.
1976 başında Koordinasyon Komitesi’n in  tanışmalarda izlenecek yöntem ve TKP/ML’nin  gerçekte 
bir parti olmadığı, Marksizm-Leninizm yolunda ilerleyen bir hareket olduğu yolundaki 
görüşleri, çevrenin İstanbul kanadının kopmasına yol açtı. Kopan grup İbrahim Kaypakkaya’nm 
görüşlerinin doğru, yapılması gerekenin derhal bir gerilla savaşını başlatmak olduğunu 
savunuyorlardı. Ankara ve İzmir’den de bu gruba katılmalar oldu. Üç dünya teorisine karşı 
yükselen muhalif seslere Koordinasyon Komitesi tarafından kulak tıkanması, çevrenin birçok 
bölgede hızla taraftar bulmasına yol açtı. Merkezî bir önderlik yaratmak amacıyla bölge 
temsilcilerinden oluşan bir örgütlenme komitesinin girişimiyle Şubat 1978’de Ankara’da 
IKP/ML’nin I. Konferansı toplandı.
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TKP Tarihinde G ezintiler 
(1 9 7 3 -1 9 8 7 )

TKP’nin, 1973’den, TİP ile birleşerek TBKP’ye dönü
şümüne dek geçen dönemi, pekçok bakımdan, TKP’n'm 
bir yeniden d iriliş  dönemidir. Ünlü 1951 tutuklamalarm- 
dan sonra, özellikle 1960’larm başmdan başlayarak, TKP 
adına iş gören ve eşgüdüm sağlayan b ir “ Dış B üro”  
ve onunla ilin tili -çoğu yurtdışında- kim i gruplar varlıkla- 
nnı sürdürmekte idiyseler öe; bu tem sili yapılanma ge
nelde, komünist hareketin doğal sürekliliğ in in yarı ken- 
ditiğindenci b ir anlatımıyla sınırlı g ib iyd i. Elbette, 1951 
darbesinin payı burada be lirleyic id ir. Ancak tek ve b iri
cik etkenin bu olduğu sanılmamalıdır. B ir kez, kom ünist 
hareketin ülkemiz tekelindeki geleneği partin in, kural 
olarak, “ yukardan” , merkezden toparlanması beklenti
sini üretmiş bulunuyordu ve bu, ülkedeki pekçok pa rtili
nin bir bekleyiş içine girm esini, en azından, bütünsel 
bir örgütsel çıkış yapmamasını ge tirm işti. Ama, yönetici 
kadroların (B irinci Sekreter de içinde) tu tuk lu  olmasının 
yanısıra, öteki nesnel ve öznel etkenlerin de elverişsiz 
bulunması bunu olanaksızlaştırıyordu. Daha sonraları, 
1960'larla birlikte, bu koşullardan kim ileri görece iyileş
tiği halde, yönetim kademelerinden belirgin giriş im ler 
üretilmediği gözlenmektedir. Bunun b ir nedeni, ülkede 
geniş ölçekte yasal, etk in lik  gösteren lUarksist b ir parti
nin (TİP) varlığı ise; öteki nedenleri de, o dönemde 
uluslararası kom ünist harekette yaşanan yönetsel ve 
örgütsel çalkantılar (sallantılı ve tem elsiz gelişen b ir 
destaiinizasyon), po litik  ve ideo lo jik be lirs iz lik ler (yete
rince sınanmamış “ devrimci dem okrasi” , “ kap italist o l
mayan yo i” , “ yurtsever askerler” , vb. ideo lo jik kon- 
septlerin varlığı), kimi yapısal ve moral sorunlardı.

1970’lerle birlikte, bu etkenlerde önemli değişmeler 
oldu. Öncelikle, TİP kapatılmış bulunuyordu ve legal 
olanaklar, en azından belli b ir süre için, tıkanmıştı. TİP 
kadroları ve sempatizanları ile, ondan türem iş bulunan 
ve enternasyonalizme, uluslararası kom ünist harekete 
yakınlık duyan devrimci öğeler atomize olmak teh like
siyle karşı karşıyaydı, bunlardan kim ileri radikalizme 
kayıyordu. Öte yandan, bu gelişm elerle bağlantılı ola
rak, kimi genç ve yetenekli kadrolar yurtdışına çıkmıştı 
ve TKP yönetim i ile buluşmaya çalışıyorlardı. Eski ku
şak yöneticilerden farklı olarak, bunlar hem ülke koşui- 
lannı daha yakından biliyorlardı, hem de ülke içinde 
daha güçlü ilin tilere sahiptiler. Ayrıca, bu yıllarda hızla
nan dış göçler de yurtdışında önemli sayıda Türkiyeli 
işçinin birikm esine yol açarak, yeni örgütlenm e olanak
ları yaratmıştı. Uluslararası kom ünist hareketin yönet
sel, örgütsel, po litik  ve stra te jik b ir stabilizasyona ulaş
mış olması da bu süreci kolaylaştıran b ir başka, güçlü 
öğe idi.

TKP bağlamında bu süreç, eski B irinci Sekreter Ya
kup Demir’In (Zeki Baştımar) ölmesi ve yerine, 1973'de 
I.Bilen’in Genel Sekreter olmasıyla ve partin in atılıma 
geçmesiyle eşzamanlı ge lişir. 1974 başından başlaya
rak, bu sürece adını veren (ya da, bu süreçten adını 
aian)>tfı/fm TKP MK organı olarak yayına başlar. Böylelik
le, partinin görüşleri yazılı olarak, Veniçağ’m “ Özel Say- 
faları"ndan çıkarak, daha geniş b ir periyodiğe kavuşur. 
Leninist konsepte uygun olarak, gazete ko lektif b ir pro
pagandist ve ajita tör olduğu kadar, ko lektif b ir örgütle- 
yici işlevi de görecektir. Parti’nin yeni program taslağı
nın yayınlanması da bu sürecin kuramsal öncülleri ara
sında sayılmalıdır. Oldukça uzun b ir zaman sonra, 
1977’de Parti Konferansı’nda onaylanıp, ülkede Ürün 
Yayınları tarafından legal olarak basılan bu programda 
"yakın ve dolaysız amaç” , “ emperyalizmin ve yerli geri
ci ortakları, işb irlikç i büyük burjuvazi ile büyük toprak 
ağalarının egemenliğine son vermek, memleketim izde 
sosyalizme yönelik demokratikleşme yolunu açm ak" şek
linde tanımlanıyordu. Program’ın genel mantığı ve ku
ramsal altyapısı dönemin bütünsel mantalltesine olduk

ça uygundu. Sert b ir sınıf savaşımı, olağanüstü ölçüde 
keskin sınıf çe lişkile ri, derinleşen bunalım ve yükselen 
sosyalizm im geleriyle karakterize edilen program, işçi 
sınıfını “ savaşta başı çeken devrim ci ana g ü ç "  diye 
nite ler. Anlaşılacağı g ib i, b ir “ savaş”  ortamı söz konu
sudur ve burada, partin in “ sömürgen sınıfların egemen
liğ in i her türlü  savaş araç ve yöntem leriyle yıkması”  
doğaldır. Parti, Stalinci anlayışın gö lgelerin i içeren bir 
yaklaşımla, b ir savaş örgütüdür. “ Şiddet hareketlerine 
karşı, devrim ci vurucu eylem lerle karşılık”  vermeyi gö
zetir. Ayrıca, yalnızca “ karşı-devrlm ciler” e karşı değil, 
“ oportünizm in her türüne karşı savaşımı genişletmek, 
daha da kuvvetlendirm ek amacındadır.”  O denli ki, “ ge
niş b ir cephe”  (UDC) önerirken bile, S .Üstüngel’in anla
tım ıyla, “ burjuva ideolo jilerine, sağ, ‘so l’ oportünizme, 
lik idatörlere , Maoculara, Troçkistlere , bölücü akımlara 
karşı amansız savaşm ak" söylem iyle öne çıkar. Lenin ’- 
in Bolşevik Partis i henüz kimlH( savaşı verirken ve çarlık 
otokrasisi koşullarında çalışırken öne sürdüğü varoluş 
karakteristik lerin i kendi bağlamlarından koparan neos- 
ta lin is t anlayış, kaçınılmazlıkla, partin in yaşamasını ve 
gelişm esini ancak böylesi karakteristik lere bağlayacak
tır: “ Ancak böylesi b ir savaşla", kadro yetiştirm ek ola
naklı görülecektir.

Program, toplum sal yaşamın tüm  alanlarını egemenli
ği altına almış olan b ir “ kapitalizm-sosyalizm savaşımı”  
konsepti varsayımıyla doğal b ir tu tarlılık  kazanmaktadır. 
Oysa, top lum un çok keskin batlarıyla iki uzlaşmaz 
kampa ayrışmamış o lduğu, dünyanın da böylesi b ir kont
rastlıktan uzak bulunduğu devrimci-olm ayan koşu llar
da, böylesi b ir parti anlayışının sonuçta, kendinden baş
ka herkesle ve herşeyle savaşan, demokratizm i ve ço
ğu lcu anlayışı geriye iten, tüm  toplum sal ve ulusal grup
lara dar parti çıkarları op tiğ iy le  yaklaşan, em ir-kom uta 
yöntem lerine aşırı ölçüde vurgun olan ve giderek, ken
d in i tüketen yapılanmaları doğurması kaçınılmaz ola
caktır. Böyle b ir yapılanma, ister istemez, karşıtla sa
vaşmakla yetinmeyecek ve giderek, geçm işte ve bugün, 
farklı düşünen, hatta farklı düşünme olasılığı taşıyan 
herkesin dışlanmasına, aşağılanmasına ve tasfiyesine 
zemin hazırlayacaktır. I.B ilen’ in Çetin. Savaş broşürü
nün ikinci yarısı bu konuda pekçok malzeme vermekte
dir. Ş.Hüsnü “ bölücü, oportünist ve kariyerist” tir! Ş.Sü
reyya, M.Belli, H.Kıvılcımlı “ provokatör” dür! Ayrıca, Kı
vılcım lı “ manyak, kalpazan, zıpır” dır! Onun ve M .Belli’- 
nin “ M İT  ajanı o ldukların ı”  olaylar doğrulam ıştır! Bro
şürde, TSİP'in “ CİA ile iliş k ile ri” ne ilişk in  iddia lar “ ateş 
olmayan yerden duman çıkmaz”  diyerek aklanır! Broşü
re eklenmiş olan “ TKP’nin 55. Y ılı”  başlıklı konuşmada 
bu listeye yeni eklem eler yapılır: Sarı sendikacılar, Troç- 
k istler, Maocular, MDD’c iler de anılır. Karakteristik ola- 
i-ak, burada TİP de “ devşirm e”  b ir parti diye nite len
mektedir. Bu söylemin, ülkede “ varlığını ve öncülüğünü”  
kanıtlamak, uluslararası platform larda ise (“ tek ülke-tek 
pa rti”  ilkesine uygun olarak) enternasyonalizm ini so- 
mutlamak için tu ttu ru lduğu ve çoğu kez, tra jik  boyutlara 
ulaştığı bugün daha net gözlenebiliyor.

Öte yandan, nesnel durum  ne yapılanmanın, ne ideo
lo jik  derin liğ in, ne de çalışma tarzının abartılmasına 
olanak verm ekteydi. Kısacası, parti -geçerliliğ i b ir yana- 
idealize e ttiğ i norm lardan çok uzaktaydı. Bunun yerin i 
ahbaplıklara, grupçu anlayışlara, kişisel dostluklara da
yalı İlişk iler; e leştiri mekanizmasını parallze eden, hata
ları külleyen, sorunları geçiştirm eye yarayan b ir tarz 
almıştı. Devrim durumu için öngörülm üş sıkı merkezi
ye tç ilik , “ dem ir d is ip lin " , çok ayrı koşuilarda çalışan 
yapılarda, kaçınılmazlıkla, bürokratizm e, em ir-komuta 
yöntem ine dönüşmekten kurtulam ıyordu. TKP iç in de 
durum farklı olmadı. Tepede bürokra tik yöntem ler ge li
ş ir ve parti bürokratizme boğulurken, orta kademelerde, 
“ b ir dizi gereksiz ara kademe örgütlenm eleri ortaya 
çıktı. Kontrolsüz hızlı genişleme aynı zamanda partiyi 
kendi gücüne aşırı b ir güven duymaya sürükledi, bağla
şıklık politikası kağıt üzerinde kaldı; sekter çizgi bazı 
yığın örgütlerinde ve sendikalarda giderek koyu laştı.”

Somut b ir güncel po litik  perspektifi pek olmayan parti
nin, yatay gelişme sonunda aşırı şişmesi hem legal 
çalışma beklentilerin i artırdı, hem de yönetim mekaniz
malarını bozdu. Oysa Parti ne örgütsel, ne de ideolojik 
ve kültüre l olarak legal çalışmaya hazırdı. 1977 Konfe
ransı bu koşullarda toplandı. Program ve Tüzük bu kon
feransta onaylandı. IVIK, Politbüro ve Genel Sekreter 
yine bu konferansta "o yb irliğ iy le  onaylandı” . Konfe
rans başlıca olarak, “ fabrikalar kalem izdir”  ve “ Artizan- 
lığa son”  be lg ilerin i ileri sürdü. Her iki belgi de partinin 
nitel yapısına, çalışma tarzlanna vurguyu kaydırmak ama
cıyla ortaya atılmasına karşın, partideki sekter eğilim, 
faşist terörün tırmanması ve yığın hareketlerinin görece 
durgunlaşması, genişlem iş ve sınırları oldukça silik leş
miş örgüt yapısının denetim in in giderek zorlaşması ve 
12 E ylü l’de yaşanan kesinti buna olanak tanımayacaktı. 
Konferans MK Raporu’nu onayladı ve “ Parti P latformu’- 
'nu kabul etti. Konferansta yurtdışındaki işçiler ve basın- 
yayın alanına ilişk in  konuşmalar da yapılmıştır. Bu son 
konuda, A tılım '\ güçlendirmek. Yeni Çağ’ı daha düzenli 
çıkarmak, 15 günlük Durum  bültenini yabancı dillerde 
ve daha etkin biçimde çıkarmak, TKP’nin Sesi’ni ve 
Bizim Radyo'yu  daha işlevli kılmak sorunları ele alınmış, 
legal yayınları iy ileştirm e yolları görüşülm üştür. Partl’- 
nin nitel yönden güçlendirilm esi Konferans'tan sonra 
yöre sekreterleri, yâyın, sendika ve yığın işleri sorum lu
larıyla yapılan görüşmelerde de, Konferans'ı İzleyen ilk 
(1978) plenumda da ele alınan temel konu oldu. Plenu- 
ma sunulan MK Raporu’na göre, üyelerin yüzde 60’ ı 
işçi sınıfı kökenliydi. Rapor yeni üye alımında sekter 
olunmaması gereğin i vurgularken, legal ve illegal çalış
maların uyumlandırılmasına dikkati çekiyordu. Parti ö r
gü tleri deneyim ve ye tişk in lik  bakımından birbirlerinden 
farklıydılar. Legale çıkma olanakları genişleyecekti ve 
bağlaşıklık sorunu daha geniş b ir çerçevede ele alınma
lıydı. Yığınsallaşma önerilirken, Leninist ideolojik-politik- 
örgütsel b irliğ i korumak gereği de telaffuz ediliyordu.

Ulusal Dem okratik Cephe (UDC) belgisi bu koşullarda 
güçlü b ir şekilde ortaya atıldı. H.Kutlu daha sonra. Yeni 
Açıiım ’m Eylül 1989 tarih li 17. sayısında, bu konuda 
şunları yazacaktı: “ B ild iğ im iz tek politika cephe poiiti- 
kasıydı. Somut güncel po litika denilince, bundan başka 
bir şey akla gelm iyordu. İşlenen temel po litik  tez Ulusal 
Demokratik Cephe’nin kurulmasıydı. Oysa t>öyle bir cep
he için hazır güçler yoktu . Bu ortamda, partinin kararı 
dışında, sendikalardan UDC çağrısı yükseldi. Parti bu 
çağrıyı destekleme durumunda kaldı. B ild iriler çıkıyor
du. ‘UOC’yi destekle ’ , dahası ‘UDC’ye katıl’ diye... Oysa 
ortada cephe falan yoktu , buna hazır güçler yoktu. Kim 
neyi destekleyecek, nereye katılacaktı?" Öbür pekçok 
soruna o lduğu g ib i, bu soruna da rekabetçi b ir anlayışla 
yaklaşılması (ve bunu, yalnızca TKP taraftarları yapmı
yordu) b irlik te lik  yerine, bölünmelerin derinleşmesine 
katkı yaptı. Kendine en yakın olması gereken güçlere, 
örneğin sol ve sosyalist partilere karşı “ en uzlaşmaz 
tutum u takınm ak" kom ünist hareketin Kom intern’öen 
devraldığı b ir gelenekti ve sürüyordu. Bu sekter yaklaşı
ma, yerel düzeydeki koyu rekabetçilik de eklenince, 
bağlaşık lık/b irlik te lik  önerilerin in yaşama geçmesi büs
bütün olanaksızlaşıyordu.

-Bu koşullarda parti, H .Kutlu ’nun doğru olarak sapta
dığı g ib i, b ir “ aşırı muhalefet p a rtis i" olmaktan öteye 
gidemedi. Bütün Marksist solda egemen olan “ devrimci 
söylem ardında gizlenm iş, içkin erk korkusu" TKP'de 
de ağ ırlıktayd ı. “ Barikatlara ç ıkm a k", “ devrim ci 
yükse liş”  söylem leri ve partin in gücünü abartma çaba
ları sekterizm i besliyordu. Bu tutum , giderek, CHP'nin 
sol kanadıyla, yığın örgütleriy le ve sonunda, pekçok 
DİSK yönetic is iy le  ilişk ile rin  bozulmasına da zemin ha
zırladı.

TKP’nin po litik  yönelim lerinde ve çalışma tarzlannda 
örtük b ir şekilde yer alan ekstremlzm, parti içinde İşçi
n in Sesi grubunca teorisize edild i ve sol formülasyonla- 
ra aktarıldı. Grubun önderi Yürükoğlu, partinin yönetim
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kademesinde önemli işlevleri olan b iris iyd i; grubun bir 
fraksiyon durumuna gelerek partiden çıkanimasmı o l
gunlaştıran Emperyalizmin Zayıf Halkası: Türkiye  bro
şürünün ilk baskısının (yanılmıyorsam) I.B ilen’e ithaf 
edilmiş olması anlamlıydı. Anlamlıydı, çünkü bu broşür
de ve İşçinin Ses/'nde ge liştirilen “ devrim ci du rum ”  
kuramları TKP yönetim inin örtük olarak paylaşması bek
lenen tezlerden oluşuyordu, ancak dar pratisyen tu tum 
ların sisleri ardında, bunlar oldukça bulanıklaştırılm ış 
bir durumdaydı. O nedenle, Y ürükoğlu 'nun çok uç for- 
müiasyonlarla sunduğu yaklaşım TKP yönetim i iç in ade
ta bir şok etkisi yaratarak onu kendine getird i ve kendi
ne karşı korkusunu artırdı. Ancak, bu etki ideo lo jik bir 
geri beslemeyle konsolide edilmediğinden, yalnızca gru
bun atılmasıyla yetin ild i ve grubun ülkedeki taraftarları
na karşı, esasta emir-komutaya dayanan bir tarzda tu 
tum geliştirild i.

1977-1980 dönemi, b ir bakımdan, TKP’nin tarih indeki 
en hızlı gelişme dönemi oldu. Hemen hemen tüm  ille ri 
kapsayan parti örgütleri ya da parti görevlileri ağı kuru l
du. Sendikal harekette parti e tk in liğ i arttı. Gençlik ve 
kadın hareketlerinde parti yandaşı güçlü ö rgütler oluş
tu. Bir dizi legal yayın organı çıkarıldı. Kom ünistler yığın 
savaşımlarının örgütlenmesinde önemli rol oynadılar. 
Parti bir dizi po litik  kampanya örgütled i. 141-142’nin 
kaldırılması, TKP'ye legal çalışma olanağının tanınması 
istemi yaygınlaştırıldı. TKP taraftarları da içinde, pek- 
çok komünist faşist teröre karşı d irend iler ve direniş ler 
örgütlediler. Ancak, başka b ir bakımdan, bu dönem ide
olojik sığlık, güncel po litik  İstemlerden ve yönelim ler
den yoksunluk, çelişkili, özensiz ve önem li ölçüde ken
diliğinden gelişen çalışma tarzlarıyla karakterize ed il
mektedir. İdeolojik yetersizlik uluslararası kom ünist ha
reketin genel çizgisinin salt mekanik biçimde kopya 
edilmesini, yaratıcılığın körelmesini, e leştire l/sorgulayı
cı tutumların aforoz edilm esini kolaylaştırdı. Komünist 
hareketin tarihine, güncel ayrışmalarına ve çokyapılılığı- 
na, komünist harekette gelişen kamplaşmalara “ takım 
tutma”  mantığıyla yaklaşılması, “ enternasyonalizm” in 
böyle görülmesi de bunun hem bir nedeni, hem de 
bir sonucu oldu. Bu mantığın sim etriğ i parti İçinde de 
yaşandı.a Partide gelişen farklılaşmalara İdeolojik yak
laşma yerine, bürokratik yöntem ler öne çıktı. E leştirel 
yaklaşımın köreltilmesi özeleştirinin de önüne kesti. Geç
mişle ve kendi kendisiyle hesaplaşmayı göze alamayan 
bir yönetim partiyi, 51 yılı g ib i çok uzun b ir süre kongre- 
siz yönetti. Dahası, 1973-77 gib i, partin in yeni yönetim  
kadrolarının yetiştiğ i b ir dönemde, parti programı yal
nızca MK düzeyinde işlenm iş ve geniş b ir parti kamuoyu 
temsilcileri önünde sunulmamış b ir belge olarak kaldı.

Uzun zamandır “ askersel müdahale”  beklentisi ya
şanmasına karşın, 1980 darbesi partiyi hazırlıksız yaka
ladı. 1980 tarih li MK Plenumu, hâlâ “ devrim ci b ir kabar- 
ma” dan söz edebilmekteydi. Pratik durum da bundan 
farkı değildi. Güvenlik önlem leri hem çok yetersizdi, 
hem de çok geç kalınmıştı. B ini aşkın parti üyesi tu tuk
landı, önemli ille r de içinde olmak üzere b irçok ilde 
parti örgütleri dağıldı, b irçok örgütün partiyle bağları 
koptu, çok sayıda parti üyesi sürekli gizlenmek, zorun
da kaldı. B irçok partili ö ldürüldü, pekçoğu sakat kaldı. 
Ancak daha sonradan, 1981 P lenum u’yla birlik te , kimi 
gecikmiş önlemler alınmaya başlandı. Bu önlem ler ara
sında örgüt bürosunun giriş im leri, ülkede yönetic i bir 
merkez oluşturulması ve kim i tekn ik düzenlemeler sayı
labilir. “ Kadroları korumak başta ge lm eli”  belgisi yay
gınlaştırıldı. Parti bağları kopan üyeler ve sempatizan
larla yeniden ilin ti kurma yolları ele alınırken; “ nerede 
bir yoldaş varsa, TKP oradadır”  belgisiyle, kopukluğun 
getirebileceği moral ve psikolo jik yılgınlık giderilmeye, 
kişisel in is iyatif güçlendirmeye çalışıldı.

1981 Plenumu geçmişe eleştirel yaklaşımın da b ir 
ilk adımı oldu. Partide LenincI norm ların egemen olma
sını sağlayacağı düşünülen kim i önlem ler alındı. 1982 
Plenumu da uğranılan kayıpların nedenlerini inceleye

rek, gerekli dersleri çıkarmaya yöneld i. 1983 Plenumu
1973 atılımının açtığı dönem in sona erd iğ in i saptayarak, 
önem li b ir açılım ge liş tird i. Partin in yönetsel ve örgütsel 
sürekliliğ in in güvenceye alınmış olduğunu açıklayan Ple
num, yönetim de düzenleme yaparak, H .K utlu ’yu MK 
Genel Sekre terliğ i’ne, I.B ilen ’ I de Parti Başkanlığı'na 
seçti ve H.Erdal’ ın partiden çıkarılma kararını onayladı. 
Parti çalışmasının yenilenm esine yönelik kim i çabalara 
karşın, bu plenumdan sonra da, eski m ono litik  parti 
anlayışının egem enliğini sürdürdüğü söylenebilir. Parti
de farklı düşüncelerin olamayacağı, merkeziyetçiliğ in 
ağır bastığı, hatta “ santralizm  yoksa örgü t b irliğ in in  
de olmayacağı”  yollu anlatım lar ve “ parti içi düşmanlar”  
konseptinin varlığı Plenum Raporu’nda zaman zaman 
gözlenebilm ektedir. Aynı yılın Mustafa Suph i'n in  100. 
doğum yıldönümü rastlaması dolayısıyla, Mustafa Suphi 
100. Yıl Tez/er/’n in hazırlanması kararlaştırıldı. Bu tez
ler, partide o zamana dek hazırlanmış en cesur kuramsal 
sistem leştirm e denemesinin b ir ürünü olarak kalmıştır. 
Bunlar, b ir anlamda, 5. K ongre 'n in tartışma pla tform uy
du ve sonradan açıklandığı g ib i, tezlerin özetleri de 
yeni programın anahatlarından başka bir şey değild i. 
Nitekim, Batı Avrupa’da toplanan Ulusal Konfrans’ ın 
ardından, 1983 Kasım’ ında, önce parti örgütlerine yöne
lik  b ir genelgeyle, sonra da partin in yayın organlarıyla, 
5. Kongre’nin toplandığı açıklandı. Kongre’de MK Rapo
ru, 100. Yıl Tezleri, Yeni Program, Çağrı ve kim i kararlar 
kabul ed ild i. Yapılan/açıklamadan, Kongre delegelerinin 
yaş ortalaması 36 olup, sınıfsal köken itibariy le yüzde 
50’s inin aydın ve tekn ik eleman (işçi, yüzde 42), ulusal 
köken itibariy le  yüzde 22 's in in Kürt, eğ itim  itibariyle 
yüzde 50 's in in yüksek öğrenim li, c ins iyet itibariy le yüz
de 11'n ln  kadın, çalışma alanı itibariy le  yüzde 30’nun 
örgütçü o lduğu anlaşılmaktadır. K ongre 'n in ana belgesi 
“ S. Kongre - Daha Güçlü TKP”  id i ve bu, partiye, hâlâ 
“ kendisi iç in ”  yaklaşımın som ut b ir anlatımı olarak öne 
çıkıyordu.

51 yıllık  b ir aradan sonra topianabllen 5. Kongre 'n in 
ana belgesi o lan 4. Program 'da, klasik çağ analizi konul
duktan sonra, ulusal demokrasiyi gerçekleştirerek anti- 
em peryalist halk devrim in i başarıya ulaştırmak amacı 
vurgulanmaktaydı. Vazgeçilmez amaç sosyalizm di. Tür
k iye 'n in  durumu ve ulusal ve sosyal kurtu luş yoluna 
ilişk in  önermeler saptanırken, karakteristik b ir şekilde, 
“ barışçıl yoldan utkuya ulaşmanın büsbütün olanaksız”  
duruma geld iğ ine işaret edilm ekteydi. Cephe, bağlaş
malar, proletarya d iktatoryası, öncülük, devrim , vb. an
layışları esasta ortodokstu. MK Raporu’ndaki anlatıma 
göre, parti TİP başta olmak üzere, TKSP, PPKK, TKEP 

ile “ iyi ilişk ile r”  iç indeydi (daha sonra, TSİP'in de katılı
mıyla, bu partilerin tüm ü bir Sol B irlik  iç inde biraraya 
geldi).

Kongre, çeş itli sınırlılıklarla koşullanmıştı ve çe
lişk ili yön leri ön plana çıkarmaktaydı. Eski anlayış hâlâ 
etk is in i duyum satıyordu. Kongre’nin hemen ardından, 
ideo lo jik sorunların gündemde ağırlıkta o lduğu MK Bi
rinc i Plenumu toplandı. Bu konuda bir çalışma planı 
hazırlandı ve A tılım 'ın  15günlük duruma getirilm esi ka
rarlaştırıldı. Bu arada, İ. Bilen öldü. 5. Kongre ile 6. 
Kongre arasında 8 MK plenumu yapıldı. Bu plenumlar 
som ut sorunlara ayrılm ışlardı ve ideo lo jik çalışmalar, 
örgütsel çalışma, eylem b irliğ i konusu, kadro po litika la
rı ayrı ayrı p lenum ların eksenini oluşturdu lar. Parti yö
netim i, 1985'deki 5. P lenum 'da da d ile  getirilen ve he
nüz bütünüyle yıkılmamış o lan yalıtiama duvarını aşmak 
için, tabanı harekete geçirm eyi amaçlayan kampanyalar 
düzenledi: 1984'de parti basınını güçlendirm e, 65. yılda 
partiyi güçlendirm e, 1986'da Ulusal Konferans, 1987'de 
b irlik  sürecini derinleştirm e, önderlerin ülkeye dönüşü 
ve son olarak, yeni Programla birlik te , yeni yaklaşımları 
tartışma kampanyaları örgütlendi. Mayıs 1986’da yapı
lan 6. Plenum, dem okrasinin kazanılmasında yalnızca 
TKP'nin, yalnızca solun gücünün yetersiz kalacağını 
belirterek, “ doğru o lan her görüşe açık o lm ak”  gereğin i 
d ile  ge tirir. Ulusal Konferans'da onaylanan Barış ve

Ulusal Demokrasi A lte rn a tif Programı ile b irlikte , mono
litik  parti anlayışın aşılmasına, sektarizm ve dogmatizm 
eleştiris in in  tersinmez kılınmasına yol açılmış gibidir. 
1987 başlarında toplanan MK 7. Plenumu Ulusal Konfe- 
rans'ın sonuçlarını değerlendirdi ve tez tartışmalarını 
sonuçlandırdı. Sol B irük 'i güçlendirme, TİP-TKP b irliğ i
ni sağlama, 6. Parti Kongresi iç in hazırlanma yolunda 
kararlar aldı. Atılım  da (1987 Mart-1/2, ülke baskısı) 7. 
Plenumu ele alan b ir yazıda dile ge tirild iğ i gibi, artık 
“ parti programından günlük çalışma yöntemlerim ize ka
dar her alanda yen ilik  yapmak”  zorunluluğundan açıkça 
söz edilm ekteydi. “ Demokratizmi b ir yaşam normu hali
ne dönüştürm ek”  gereği net olarak telaffuz ediliyordu.

Yeni program atik anlayışın çok açık b ir şekilde du- 
yumsandığı ilk  belgelerden biri, herhalde, TKP 6. Kong
resi öncesinde hazırlanan ve parti tabanını yeni yaklaşı
ma ısındırmayı amaçlayan "T K P  6. Kongresi'ne Doğru 
-2 ”  başlıklı tezlerdir. Bunlar TBKP’nin  şimdiki programı
nın altında yatan ana anlayışları özetlemektedir. "TBKP  
Program Tasarısının Yeni Yaklaşımiarı” nı veren tezle
rin, gerek gelişm elerin çok hızlı olması ve tabanın evri
m inin bu hıza ayak uydurmakta zorlanması, gerekse 
eski, dogm atik kavrayıştan köklü b ir kopuşun öncülerini 
içermesi nedeniyle, hem parti tabanında, hem de genel
de Marksist solda büyük b ir tartışma başlattığı kestirile
b ilir. B irlik  bu yeni kavrayış üzerinde gerçekleşeceğin
den, tartışmaların boyutları daha da karmaşık b ir durum 
alma eğ ilim indeydi. Kuramsal sorunlara ilg i bu süreçte 
arttı. 6. Kongre bu anlayış üzerinde temellendi ve bunu 
daha da ile ri noktalara götürdü. Monolitizmden kurtu l
ma, görüş ve düşünce özgürlüğü, demokratizm, açıklık 
ve yenilenme, dürüst ve cesur e leştiri g ib i özelliklere 
ulaşmayı önüne koydu. Kongre'ye sunulan MK Raporu, 
geçmişe ilişk in  şu eleştirel yaklaşımı İçeriyordu: “ 4. 
Programımızda faşist d ikta törlükten ulusal demokrasi 
yo luyla çıkış, anti-em peryalist dem okratik halk devrim i
nin ilk  adımı olarak öngörülm üştü. Bu öngörü diktatör
lükten devrim ci b ir çıkışı tek olasılık olarak mutlaklaştı
rıyordu. Bu yaklaşım hem güncel demokratik reformlar, 
hem de doğrudan devrim  için mücadeleyi yanyana geti
riyordu ki, bu olanaksızdı. (...) TKP Programı'nda hem 
genel olarak barış ve demokrasi güçlerine, hem de sol 
güçlere yönelik olarak dar b ir bakış açısı egemendi. 
(...) TKP 4. Programı partim izin ‘en küçük b ir barışçıl 
olanağı kullanmaktan geri kalmayacağını’ belirtirken, 
aynı zamanda ‘faşist d ik ta törlük devrim in barışçıl yol
dan utkuya ulaşmasını büsbütün olanaksız kıldı' diye
rek, asıl vurguyu bu yola yapıyordu. (...) Dünyada ve 
ülkem izde kapitalizm in olanaklarını ve potansiyellerini 
küçümseyen, onun bunalımlarının ve emekçilerin duru
munda kötüleşmenin kendi başına devrim perspektifin i 
güçlendiren b ir sonuç yaratacağı beklentisine kapı ara
layan yaklaşım lar içeriyordu. Bu yön leriyle TKP 4. Prog
ramı, bugün ge liştird iğ im iz bütünsel b ir po litik  strateji 
anlayışından farklıydı.”  Bu yeni anlayışa uygun olarak, 
dem okrasinin kazanılması ve yasal çalışma hakkının el
de edilm esi amacıyla ülkeye dönen (16 Kasım 1987) 
Kutlu ve Sargın'ın bu cesur eylem leri Kongre tarafından 
selamlandı. Kongre, darbe öncesinde örgütlenilm iş olan 
her beilibaşlı ilde partin in yeniden örgütlenm iş durumda 
bulunduğunu saptadı. Kadro seçim i konusunda değişen 
koşulları dikkate almak gereğin i anımsattı. Merkezî or
ganların, kendilerini aşırı ayrıntılara boğan, çok sayıda 
karar almaları geleneğinin bırakılmasını istedi ve yerel 
in isiyatifin geliştirilmesi gereğini vurguladı. TKP 6. Kong
resi, aynı zamanda TfCP’nin son kongresi oldu. Bu Kong
re ile TİP 8. Kongresl’nin, ayrı ayrı seçtikleri eşit sayıda 
delegenin katılımıyla TBKP'nin B irinci (B irlik) Kongresi 
toplandı. Böylece b ir tarihsel dönem kapanmış oluyor
du. Yeni dönemde kom ünist hareket bütünüyle yeni 
b ir program atik anlayışa, yeni b ir çalışma tarzına ve 
örgütlenm e modeline, sınıfa, topluma, ulusa ve insanlı
ğa yeni b ir bakış açısına sahip olmak durumundaydı 
ve ancak böyle lik le , varlık hakkına sahip olabilecekti.

CEU^L A.KANAT
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Konferans’da Merkez Komite üyeleri belirlendi ve bölge komiteleri oluşturuldu. Sonralan 
j| görüşlerini Partizan adlı bir dergi aracılığıyla ortaya koyan bu çevre, Türkiye’nin emperyalizme 
bağımlı yarı-feodal bir ülke olduğunu, emperyalizme bağımlı montaj ve ambalaj sanayi ve 
ihracat-ithalat üzerine kurulu komprador tipte kapitalizm ile feodalizmin iç içe girdiği bir - 
iktisadi yapının egemen olduğunu savunuyordu. Emperyalizmin şehirlerdeki sosyal dayanağını^ 
komprador burjuvazi, geniş köylük bölgelerdeki sosyal dayanağını ise toprak ağaları, tefeciler, 
aşiret reisleri, yarı-burjuva, yarı-feodal çiftlik beyleri oluşturuyordu. Türkiye’nin önündeki 
devrimin özü toprak devrimi olan demokratik halk devrimi olarak tanımlayan çevre, bu 
aşamada kırlardan şehirlere doğru geliştirilecek, şehirlerin kırlardan kuşatılmasını sağlayacak bir 
silahlı' savaşı öngörüyordu. Bu savaş kırsal kesimde gerilla savaşı biçiminde başlatılacaktı 
çünkü devrimle karşı devrim arasmdaki güç ilişkisinin köylerde şehirlere oranla daha fazla 
devrimin lehine olmasıydı. Feodalizmin varlığı, sanayinin ve dolayısıyla işçi sınıfının nisbeten 
zayıf olması, kentlerdeki güç ilişkisini devrimin aleyhine etkiliyordu. Kurtarılmış bölgelerde 
kumlacak kızıl siyasi iktidar, şehirlerin kuşatılması sırasında düzenlenecek ayaklanmalarla ülke 
çapına yaygınlaştırılacaktı.

Tunceli ve civar bölgelerde önemli bir kitle desteği elde etmeyi başaran parti, ihbarcılar ve
I faşistlere yönelik bir dizi eylem örgütledi. Büyük kentlerde de faşizme karşı direniş 
mücadelesinde aktif bir mücadele çizgisini benimseyen parti zaman zaman güvenlik güçlerinin 
düzenlediği operasyonlarla ağır darbeler almasına rağmen 12 Eylül’e kadar bu mücadelesini 
sürdürdü. Partinin gücünü azaltan bir diğer etken de Mayıs 1980’de partinin İbrahim 
Kaypakkaya’nm görüşlerini terkederek silahlı mücadele yerine barışçıl mücadeleyi, kırsal kesim 
yerine şehirleri esas aldığını, gerilla savaşını belirsiz bir tarihe ertelediğini ileri süren bir 
grubun partiden kopması oldu. TKP/ML Geçici Koordinasyon Komitesi adı altmda örgütlenen bu 
çevre, Temmuz 1980’de önemli tutuklamalarla karşı karşıya kalıncaya değin bir dizi silahlı 
eylem örgütledi.

İ2 2 8 0

1 Mayıs 1978 tarihli Cumhuriyet gazetesi işçi 
bayramını birinci sayfada ve sürrnanşet olarak 
veriyordu: "1 Mayıs İşçi Bayramı Bugün Kutlanıyor". 
Ancak haberin içeriği bu yılki kutlamanın bir önceki 
yılın katliamının gölgesi altında yapılacağını net bir 
şekilde ortaya koyuyordu: "1 Mayıs alanında törenler 
boyunca il jandarma alayı, motorize jandarma alayı ve 
5 bin polisin görev yapacağı, törenlerin bitimine değin, 
polis, jandarma ve hastanelerde tüm izinlerin 
kaldırıldığı belirtilmiştir. 1 Mayıs törenleri ayrıca askerî 
helikopterler tarafından da izlenecek ve 66. tümen 
hazır olarak bekleyecektir. (...) Miting kürsüsünün 
önüne kurulduğu Intercontinental Oteli dün boşaltılmış, 
müşteriler başka otellere gönderilmiştir. İstanbul’a 
giriş-çıkışlar dün sabahtan itibaren kontrol altına 
alınmış, tüm araçlar ve içindekiler aranmıştır. İstanbul 
Emniyet Müdürü Nazmi iyibii, 6 Nisan’da telsiz 
emriyle ve daha sonra tayinleri çıkan, ancak 
İstanbul’dan ayrılıp yeni görevlerine gitmeyen yaklaşık
80 emniyet görevlisinin bugün 1 Mayıs töreni 
sırasında Taksim Alalanı'nda görev alacaklarını 
söylemiştir." Bu şekilde yaratılan korku ortamına ve 
bir yıl öncesinin anılarına rağmen, yine basının 
tahminlerine göre, o gün Taksim'de 100 binden fazla 
kişi toplandı ve bayram resimde görüldüğü gibi 
coşkuyla kutlandı.



Sosyalist Hareket

TKP/ML Hareketi

1973’de cezaevinde oluşturulan Koordinasyon Komitesi’nin  tartışmaya sunduğu bir metnin 
hareket içinde bölünmeyle sonuçlanmasından sonra 1976’da Halkm Birliği adlı bir yayının 
faaliyetine girişen çevre içinde Ûç Dünya Teorisi’nin hatırı sayılır bir etkisi vardı. Baş 
çelişkiyi bu teorinin etkisiyle faşizm ve sosyal-faşizm ile halk arasındaki çelişki olarak 
tanımlayan Halkın Birliği 12 Mart döneminde sürdürülen silahlı mücadelenin kitlelerden 
kopukluğu ve koşullan hesaba katmayan maceracı eğilimi nedeniyle redderek kitle çalışmasına 
ağırlık verdi. Ancak Aydınhk'm  proleter devrimcilerin birliği şianyla başlattığı girişim içinde 
yar almasıyla çevre içinden Aydınlık’a doğru yeni kopmalar oldu.

1 Mayıs 1977, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde işçi 
bayramının en Idtiesel ve coşitun b ir şetdtde l<utlandığı 

yıi oldu. Sonradan yayınlanan emniyet raporlarına 
göre Taksim'deki mitinge “ memleketin çeşitli 

yerlerinden gelen yaklaşık 53 dernek ve kuruluş ile 
99 işçi sendikası" katılmıştı. Yine aynı rapora göre 

olaylar çıktığı sırada meydanda 100 bin kişi vardı 
ancak basın bu rakamı yüzbinler olarak veriyor, 

mitinge katılanlar ise toplam sayının 500 bine 
yaklaştığını söylüyorlardı. Akşam saat 7'yi biraz geçe, 

mitingin dağılmasına az b ir sûre kalmışken, kitlenin 
üzerine Intercontinental Oteli’nin çeşitli odalarından. 

Pamuk Eczanesi'nin bulunduğu binanın üst katından 
ve Sular idaresi'nin üzerinden yaylım ateşi açıldı; 

bunu Gümüşsüyü’ndan çıkan ve etrafı tarayarak 
Sıraselviler caddesinde kaybolan beyaz bir 

Renault'nun yaylım ateşi izledi. Kürsüden yapılan 
"Paniğe kapılmayın!" çağrıları, paniği durdurmaya 

yetmedi. Atatürk anıtı çevresiyle meydanın Harbiye 
yönündeki girişi arasında yeralan devrimciler de, bir 
yandan ateşe ateşle karşılık verirken, b ir yandan da 

meydanı kaplamış olan paniği yatıştırmaya 
çalışıyorlardı. Bu sırada panzerlerden atılan ses 

bombaları da zaten tırmanmakta olan paniğin had 
safhaya çıkmasına yol açtı. Olayların sonucunda ölen 

34 kişinin 26'sı ezilme ve boğulma sonucu hayatını 
kaybetmişti. Olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada 

Demirei Kemal Türkier’i, DİSK7, CHP’li belediye 
başkanı Ahmet Isvan’ı, TİPV, "Maocular"ı suçladı. 

Bülent Ecevit ise 7 Mayıs günü İzmir mitinginde 
“ devletin içinde yer almakla birlikte ... devletin 
denetim alanı dışında kalan bazı örgütler’ ’den 

duyduğu kuşkuyu dile getirecek, daha sonra bu 
kuşkusunu “ Özel Harp Dairesi" diyerek 

somutlaştıracaktı. Ancak gerek seçim öncesinde gerek 
seçimlerden sonra faillerin üzerine gideceğini 

vaadettiyse de, başbakanlığı sırasında bile bu konuda 
herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Ellerinde 

silahlarıyla Sulare İdaresi üzerinde fotoğraflarla tesbit 
edilen şahıslar polis tarafından önce yakalandıktan 

sonra salıverilmişler; büyütülmesi talebiyle adli tıbba 
gönderilen fotoğraflar ve o günün polis telsiz bant 
kayıtlan kaybolmuştu. 31 Mayıs tarihinde Tercüman 

gazetesinde TÜSDEK (Türkiye Sosyalist Devrim 
Konseyi) imzalı ve “27 - 28 Aralık 1975 tarihlerinde 

Berlin’de yapılan Konsey toplantımızda alınan kararlar 
aşağıda olup, bunlar bütün Devrimci örgütlerce en 
kısa zamanda uygulamaya sokulacaktır" cümlesiyle 

başlayan bir bildiri yayınlandı. Bildiride “ 1977 yılı 
içersinde 1 Mayıs’tan itibaren" 19 YK, 23 KKL, 29 

:CB, 34 ECR gibi sahte şifrelerle şifrelenmiş devrimci 
eylemlerle devrim tabanının eksiksiz oluşturulacağı 

bildiriliyordu. Halkın Sesi gazetesi, yayınlanır 
yayınlanmaz bir tezgâh olduğu anlaşılan bildirinin, 3 

Haziran 1977 günü emekliye sevkedilen Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersunlu 

önderliğindeki 200 kontrgerillacı subay olduğunu ve 1 
Mayıs katliamının da bunlar tarafından tasarlanmış 

olduğunu iddia etti. Diğer yandan, olayla ilg ili davada 
görev alan ilk duruşma savcısı, “ görevlerini 

savsaklayan ve kötüye kullanan kamu görevlileri 
hakkında soruşturma açılması"m talep edince 

törevden alındı. İddianamenin düzenlenmesinde görev 
alan 6 .savcı yardımcısından biri ise olaydan 9 yıl 

sonra yaptığı bir açıklamada “ intercontinental Oteli 
olayda büyük rol oynadı. Otel Ailende'yi deviren 
ITT’nin oteli. Olayların hemen ardından satıldı. 1 

\^ayıs'tan önce otele ûç gün kimse alınmamıştı. Oysa 
otelde kalmak için 1 Mayıs günü b ir grup yabancı 

letiyor ve aynı gün uçakla dönüyorlar, izlerini bulmak 
mümkün olmadı" diyecekti.

Haziran 1977’de “ileri militanlar toplantısı” düzenleyen çevre, toplantı sonunda bir tüzüğün 
hazırlanmasıyla önündeki en temel görev olarak belirlediği proletarya partisinin yaranlması 
yönünde bir adım attı. Türkiye’nin yan-feodal bir ülke olduğunu savunan çevre, kırlardan 
şehirlere doğru genişleyecek bir halk savaşıyla demokratik halk devriminin başarıya ulaşacağını 
düşünüyordu. Feodalizmin tasfiyesi gerçekleşmediğinden faşizme karşı mücadeleyi bir 
demokrasi mücadelesi meselesi olarak gören Halkm  Birliği faşizme karşı mücadeleyi komprador 
buıjuvazi ve toprak ağalanna yöneltmeyi savunuyor, ancak bu mücadelenin yaygın bir kitle 
çahşmasıyla birlikte sürdürülmesi gereğini belirtiyordu. Çevre içinde faşizm tahlili ve bireysel 
terörizm konulannda patlak veren tartışmalar bir grubun aynlarak Devrimci Halkm Birliği adlı 
bir dergi çıkarmasıyla sonuçlandı.

Esas olarak Tunceli, Maraş, Malatya, İskenderun, Elazığ bölgelerinde örgütlenen Halkm Birliği 
çevresi ulusal sorunu köylü kitlelerin mücadelesi olarak algılıyor ve ulusal sorunun işçi sınıfı 
önderliğinde ve işçi-köylü ittifakı temelinde yürütülecek mücadeleyle çözüleceği ileri 
sürülüyordu. Öte yandan büyük kentlerde işçi sınıfı içinde çalışma eğiliminin gelişmesiyle 
birlikte çevrenin bu bölgelerde faaliyet gösteren kadrolan 1979 ortalanna doğru faşizme karşı 
aktif bir çizgi izlenmesi gereği fikrine doğru evrildiler. Silahlı mücadele için gerekli kide 
desteği kazanma çabalannı sürdüren çevre sınırlı bir etki alanı içinde sıkışıp kaldığından 12 
Eylül darbesinin verdiği ağır zararlardan kaçınamadı.
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Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 
Program  ve Tiizvğü

22 Haziran 1974’te kurulan Türkiye Sosyalist işçi 
Partisi program ve tüzüğünden bölümler:

PROGRAM

Toplumdaki tüm  üretici güçleri ge liştirecek b ir kalkm- 
mayı gerçekleştirmek ve her tü rlü  sömürü ve tahakkü
me son vermek için, Türkiye Sosyalist İşç i Partisi, ana- 
yasanm tanıdığı haklardan yararlanarak aşağıdaki prog
ramını gerçekleştirmek üzere yılmadan mücadele ede
cektir. Bu mücadelesinde partim ize başta İşçi sınıfımız 
olmak üzere tüm  emekçi halkımızın yanm yüzyılı aşan 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi mirası
nın deney ve ışığı b ilim in rehberliğinde yol gösterecektir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partis i (TSİP) emekçi sınıfları 
siyasi ve ekonomik kararlarda üstün söz ve ye tk i sahibi 
kılmak, azınlık sömürü ve tahakküm üne son vermek 
için şu atılımlan gerçekleştirm eyi amaç b ilir:

Ekonominin bütün alanlarını çalışan sınıflar lehine 
köklü dönüşümlere uğratmak, ulusal zengin lik ler üze
rinde teşkilatlı emekçi halkın kontro lünü ve toplum sal 
üretimin, emek ölçü alınarak, emekçi halk lehine adil 
dağılımını sağlamak, ekonomik kararlarda tüm  çalışan 
sınıflar ve tabakaları söz sahibi yapmak iç in  Türkiye 
Sosyalist İşçi Partisi, üretici güçlerin gelişm esini engel
leyen üretim ilişk ile rin i anayasa doğrultusunda kamu
laştırmalarla değiştirm eyi ve halkın denetim indeki mer
kezi planlama ite üre tic i güçlerin serp ilip  gelişm esini 
sağlayarak ekonomiyi sağlıklı b ir yapıya doğru yön len
dirmeyi amaçlar. (...)

Kamulaştırmalar, a lt yapıda bazı üretim  ItIşkllerinIn 
değişmesiyle o ligarşinin söm ürücü azınlık tahakküm ü
nü ortadan kaldınrken, orta ve küçük m ülkiyet ekonom i
nin bütün kesimlerinde yaşamaya devam edebilecek 
ve emekçi halkın demokratik ve özgür üstünlüğüne da
yanan ekonomi düzeni İçinde “ Özel sektö r”  olarak yeri
ni alacaktır. Özel sektörün verim liliğ in in  artmasına ve 
ulusal ekonomiye hizmet eder yönde İşlemesine merke
zi plan çerçevesinde çalışılacaktır. Böylece kamu sektö
rünün büyük ağırlıkta o lduğu bir ekonom ik düzen kuru
lacaktır. (...)

Merkezi planlama bütün araçları kullanarak süratli kal
kınmanın gerçekleştirilip , ekonomi çarkının emekçi k it
leler lehine dönmesi iç in ekonom inin tüm  atanlarında 
üretim ve tüketim  hedeflerini ve bu hedeflerin İçinde 
gerçekleşeceği şartlan tesb it eder. Merkezi planlama 
örgütlü, ekonomik alandaki en üst kuru luş olarak görev 
yapacaktır. Planın hazırlanması ve uygulanması sırasın
da, merkezi plan örgütü bölge tem silc ilik le ri İle ilg ili 
bakanlıklar emekçi halkın tem silc ile ri ile  sıkı İşbirliğ i 
halinde çalışacaktır. (...)

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ

Özgürlüğün ve demokrasinin hedefi emekçi k itle le r 
teminatı ise örgütlenme ve sertıest seçim dir. Siyasi öz
gürlük, ekonomik özgürlültten ayn tutulamaz. TSİP, 
emekçi kitle lerin özgürlüğünün ancak demokrasi ile ve 
demokrasi içinde gerçekleşeceğini, dem okratik hak ve 
özgürlüklerle tamamlanmamış ekonom ik atılım ların t>a- 
şanya ulaşamayacağını tem el b ir ilke olarak benimse
miştir. (...)

Türkiye Sosyalist İşç i Partis i İktidara gelmeden önce 
ve geldikten sonra halkın sonuna kadar örgütlenm esi

PROGRAM
ve

TOZOK

üstte: TSİP program ve tüzüğünü açıklayan Temmuz
1974 tarihinde basılan broşürün kapağı. Altta: 23 
Ocak 1975'te, İstanbul Vatan Mühendislik Yüksek 

Okuluna saldıran faşistlerce öldürülen Kerim Yaman.

İçin çatışacak, ekonom ik ve po litik  zaferlerim izin ön 
şartı olarak halkın örgütlenm esin i zorunlu görecektir. 
Bu ön şartın gerçekleşebilm esi iç in:

— işçis i, köylüsü, memuru, aydını, öğrencisi ile bü
tün  hatk kesim leri ekonom ik ve siyasal bakımdan, açık, 
meşru ve en dem okratik ö rgü tle r iç inde örgütlenebilm e- 
ti ve örgüttenm eyi kısıtlayan her türlü  anti-dem okratik 
yasa kaldırılmalıdır. Memurtarın, askerlerin siyasai faali
yet hakkı olmalıdır. Siyasal örgütlenm enin yo lunu tıka
yan bütün engeller bertaraf ed ilm elid ir.

— İşçilerin sendikalaşma özgürlüğü eksiksiz sağlan
malı, bütün engelleyic i yasalar ve uygulamalar kaldırıl
malı ve sendika özgürlüğü işverenin keyfi tutumuyla 
sınırianmamalıdır.

— Sendikal haklara sahip bulunmayan veya bu hakla
rı son yıllarda e llerinden atman kamu personelinin, me- 
muriann, öğretmenlerin, teknik etemantann sendikal hak
ları tüm  kapsamıyla geri verilm elid ir. Özel ya da resmi 
her tü rtü  işyerinde sendikasız eleman çalıştırmak yasak
lanmalıdır.

— Öğrencilerin dernek kurma, siyasi partilere üye o l
ma ve siyasetle uğraşma hakları h iç b ir kısıntıya tabi 
tutulm am alıdır.

— Sendikalann yanısıra dernekler, kooperatifler ve 
tüm  örgü tle rin  siyasetle uğraşmalarını önleyen yasalar 
ayıklanmalı ve kaldırılmalıdır. (...)

DÜŞÜNCE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Düşünce ve inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü
nün kopmaz b ir parçasıdır. B ir toplum da örgütlenme 
özgürlüğünün gerçekleşebilm esi iç in:

— Düşünce ve inanç suçu diye b ir kavramın bulunma
ması, özgürlüğü yokeden ya da sınırlayan tüm engelle
rin  kaldırılması gerekir. Bu bakımdan TSİP iktidara gel
diğ inde, ceza kanunundaki düşünce ve inanç özgürlü
ğünü kısıtlayan ve anti-dem okratik rejim lerden alındığı 
herkesçe b ilinen 141,142,163, 311, 312,159 ve benzeri 
maddeleri derhal kaldıracaktır. (...)

Türkiye Sosyalist İşç i P artis i’n\n dış po litika ilkesi 
tam  bağımsızlıktır. Bunun iç in  NATO, CENTO, AET ve 
iıenzeri anlaşma ve birtik ierden çıkmak, ütkemizi yaban
cı üslerden ve bağımsızlığımıza aykın karşılıktı anlaşma
lardan kurtarm ak gerekir. Bugün nice Mdti anlaşma Mec- 
its 'ten  bite geçirilm eden imzalanmış durumdadır. Türki
ye Sosyalist İşç i Partisi, bu bağımtılıkiann kaldıniması 
iç in , kurutuşundan itibaren sonuna dek mücadele ede
cek ve iktidara getdiğinde bağımsızlığı zedeleyici bu 
türden tam anlaşmaları sona erdirecektir. (...)

B -  AMAÇ

2 — Türkiye Sosyalist İşç i Partis i, sosyalizme giden 
yolda, ülkem izin emperyalizm ve yeril ortatdannın ta
hakkümünden kurtularak kalkınması, üretici güçlerin ge- 
üşmesi, özgüriük ve dem okrasinin sağlam ve kalıcı te
m eller üzerine kurutması İçin top lum un en demokratik, 
yaratıcı, üretken ve fedakâr sınıfı otan işçi sınıfının tarih i 
ve dem okratik öncülüğünde toptanmış geniş hatk k itle 
lerin in  teşkilattı ve b ilinç li çat>alannı zorunlu görür. Biti
m in öngördüğü biçim de işçi sm ıfım m n demokratik ön
cülüğünü top lum un m otoru kabul eden Partim iz, sade
ce İşçi sınıfının değil, onun yanısıra başta yoksul köylü
lük olm ak üzere, bütün emekçi kitle lerim izin, aydınları
mızın ve gençliğ im izin ekonomik-dem okratik çıkariannı 
savunur, halkımızın teşkilatlanmasına, demokrasinin kök
leşip, kurumlaşmasına hizmet eder.

Türkiye Sosyalist İşç i Partisi, tüm  emekçi sınıf ve 
tabakaların söm ürüye ve tahakküme karşı, sömürüden 
kurtu lm ak ve özgüriüğe kavuşmak üzere b ir bayrak al
tında toptanm alan gereğine inanır ve ontan “ tasada 
ve kıvançta”  b lrieştirm eye, ortak b ir demokratik iktidar 
programı etrafında kenetlemeye öncetikte çatışır.

Türkiye Sosyalist İşç i Partisi, emperyalizmin en yeril 
ortaktannın nüfuzu atfındaki anti-dem okratik ik tidar ye
rine, halkın özgüriüğüne ve üstünlüğüne dayanan en



demokratik idare mekanizmasına ulaşılacağı, ağır sana
yi temeline dayanan ekonom ik seferberliğ in gerçekleş
tirileceği böylece gerçek özg itrliik  ve kalkınmanın sağ
lanacağı demokratik ik tidar iç in  Anayasa yoluyla müca
dele eder.

Partimiz, gerçek bağımsızlığın ancak ve sadece ulus
lararası ve yerti anti-dem okratik söm ürücü güçlere karşı 
işçi sınıfının bağımsız politikasıyla mümkün olduğunu 
temel prensip kabul eder. •

Türkiye İsfi Partisi Program  
ve Tüzüğü

30 Nisan 1975’te yeniden kurulan Türkiye İşçi 
Partisi’nin program ve tüzüğünden bölümler:

TEMEL GÖREV

1, ırkiye İşçi Partisi, b ir işçi sınıfı partis i o larak top lum  
yapısını oluşturan sınıf ve tabakalara karşı ob jektif, b i
limsel verilere day&lı b ir po litika izler ve top lum sal evri
min gündeminde olan kaçınılmaz sosyalizm  aşamasını, 
bilinçli örgütsel çalışmalarının doğrultusunu saptayan 
hedef olarak kabul eder.

Türkiye işç i Partisi, kapitalizmden sosyalizme geçişi 
ve sosyalizmin gerçekleşmesini a ğ la ya ca k  tarihsel top 
lum gücü olan İşçi sınıfının partis id ir, ama dar sınıf 
çıkarian güden ve işçi sınıfıyla sınıriı b ir parti değild ir. 
Görevi işçi sınıfının güncel dar sınıf sorun ve çıkarian 
üstüne çıkararak onu, yurt ve dünya sorunlannı, olayla- 
nnı ve gelişmelerini doğru gözleyip doğru değerlendire
cek ve eylemini t>u verilere göre düzenleyecek b ir düze
ye eriştirmektir. İşçi sınıfı ancak böyle b ir b ilg i, b ilinç 
ve eylem düzeyinde tarihsel görevin i başanyla yerine 
getirebilir ve kendisiyle b iriik te  tüm  em ekçileri, halk 
kitlelerini her türiü söm ürü, baskı, şiddet ve horianma- 
iardan kurtarabilir, top lum u b ir üst evrim  aşamasına, 
sosyalizme ulaştırabilir. (...)

Türkiye’nin, emperyalizmin her türiü  baskı ve sömü
rüsünden kurtarılması ve anti-em peryalist ak tif b ir dış 
politika izlenmesi iç in Türkiye İşç i Partisi,

— Emperyalizmin nüfuz ve egem enliğini korumak ve 
kollamak üzere planlanmış ve em peryalist ülkelerin b i
rinci derecede söz ve karar sahibi o lduğu ekonomik,, 
politik ve askeri bütün anlaşmaiann, özellik le ABD  ile 
yapılan ikili anlaşmaiann ve tüm  yabancı üslerin kaidınl- 
masını, NATO, CENTO ve Ortak Pazar'dan çıkılmasını, 
(■■•)

Demokratik hak ve özgürlüklerin korunup ge liş tirilm e
si, bu yoldaki bütün anti-dem okratik engellerin tem iz
lenmesi için Türkiye İşç i Partisi,

— 1971 sonrasında değiş tirilip  gerile tilm iş olan 1961 
Anayasası’nın düzeltilerek demokratik b ir içeriğe ka
vuşturulmasını;

— Düşün, sanat, basın, yayın, toplantı, örgütlenme, 
seyahaKvb. her çeşit demokratik hak ve özgüriüklerin 
bütünüyle ve kısıntısız olarak uygulanabilmesi iç in  b ir 
bölüğü 1971’den sonra daha da antl-dem okratik hale 
getirilen bütün yasalann gözden geçirilerek, anti
demokratik madde ve hüküm lerin tamamen kaldınlma- 
sını ve yasalann demokratik b ir içeriğe kavuşturulm ası
nı, bu cümleden olarak TCK’dekl 141. ve 1/42. madde
lerin yürürlükten kaldınlmasını, ö lüm  cezasının yasalar
dan çıkanlmasını. Devlet Güvenlik M ahkem eleri'nin kal- 
dınlmasmı;
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Üstte: T'iP’in 1975’de yayınlamış olduğu Güncel Görev 
adlı broşürün kapağı Ortada: 1 Aralık 1975'de 

faşistler tarafından öldürülen İstanbul Galatasaray 
Yüksek Okulu öğrencileri Halil PeHtözü ile Cezmi 
Yılmaz’ın TİP üye kardan. Altta: Kıvılcım yayınları 

tarafından 1980'de yayınlanan Sosyalist Vatan Partisi 
1. Kongre Kararları adlı broşürün kapağı.

— Sendikalaşma ve grev haklannı kısıtlayan hüküm
lerin değiştirilm esin i ve genel grev, dayanışma grevi 
haklannın tanınmasını, demokratik hak ve özgürlüklerle 
l>ağdaşmayan lokavtın yasaklanmasını; (...)

K işilere ve kitle lere karşı baskı ve şiddet uygulamala- 
nnın, ırkçı, şoven po lltlka lann sona erdirilmesi iç in  Tür
k iye İşç i Partisi, (...)

— İrkçı, şoven po litika , hareket ve uygulamalann son 
bulmasını;

işb irilkç l, teke lc i büyük sermaye ve lıüyük toprak sa
h ip le rin in  gerici, baskıcı ve söm ürücü egemenliklerine 
son verecek ekonom ik düzenlemelerie toplum un de
m okratik leştirilm esi iç in  Türkiye İşç i Partisi,

— Dış ticaretin, bankalann ve sigorta şirketleriııin dev
le tleştirilm esin i;

— Petro l, köm ür, su kuvveti g ib i çeşitli temel enerji 
kaynaklannda ve d iğer yeraltı zenginliklerindeki bütün 
yabancı ve özel yatınm lann sona erdirilm esin i; enerji 
ve maden kaynaklannın devlet e liy le işletilmesini;

— işb irlikç i, teke lc i büyük sermayenin ulusal pazan 
kon tro lü  altına alan ekonom ik gücünü, tekellerin ege
m enliğ in i sınıriayacak ve giderek etkisiz kılacak kamu- 
laştırm alann yapılmasını; bu ekonom ik temel üzerinde 
ve iş le riiğ i olan etkin b ir planlamanın uygulanmasını;

— Gençlerin top lum un ekonom ik ve po litik  hayatında 
daha a k tif olarak yer almalannı sağlayacak tedbirierin 
alınmasını, çırakların ve d iğer çalışan gençlerin eğitim 
lerin i tamamlamalannın sağlanmasını, öğrenci gençle
rin , eğ itim in her kademesinin yeniden düzenlenmesi 
ile  dem okratik ve fırsat eş itliğ in i gerçekten sağlayıcı 
b ir öğrenim e kavuşturu lm alannı, öncelikle de bütün 
gençlere yannlanndan güven duyuracak, onlara iş bul
ma ve çalışma imkanlannı sağlayacak temel imkanların 
yaratılmasını öngörür. (...)

SOSYALİZMİN GERÇEKLEŞMESİ SÜRECİNDE

Büyük üretim  araçlan kamulaştırılalacak, devletçilik 
ve devle t sektörünün içeriğ i sosya listleştirilecektir. (...)

Tüm top lum  hayatını kapsayan merkezi planlama uy
gulanacaktır. (...)

Tarımsal üretim  yeniden düzenlenecek; yurt çapında 
b ir toprak ve buna bağlı tarım reform u uygulanacaktır. 

( ...)

Demokrasi, top lum sal yaşamın her anında ve her ke

sim inde gerçekleşecektir. (...)

Bütün işç ile r ve çalışanlar, çalıştıktan kurumun yöne
tim  ve denetim ine etk in biçimde katılacaktır. (...)

Yerel yönetim ler, tek b ir yönetim  örgütlenmesinde 
b irleştirile rek dem okratik leştirilecektir. (...)

Bölgesel yönetim  organlan ge liştirilecektir. (...)

Sosyalizm yalnızca b ir ekonomi ve refah sorunu değil
d ir; Insanlann her türiü  sömürüden, t>askı ve eziklikten, 
yabancılaşmalardan kurtulacağı ve yeteneklerini özgür
ce sonuna kadar geliştirebileceği b ir top lum  düzeni ger
çekleştirilecektir. (...)

KARAKTER VE AMAÇ

Madde 2 — Türkiye İşç i Partis i; işçi sınıfımızın, mütte
fik i emekçi sınıf ve tabakalaria b iriik te  yasal yoldan 
iktidara yürüyen sosyalist, dem okratik, bağımsız, po litik  
ö rgütüdür. '

Türkiye İşç i Partis i; ırk, d il, d in, mezhep, kadın-erkek 
aynm ı gözetmeden hangi sınıftan gelirse gelsin, Parti'-
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nin tüzük ve programını benimsemiş bütün yurttaşlara 
saflarını açık tutar.

Çağımız temel n ite liğ iy le  kapitalizmden sosyalizme 
geçiş çağıdır ve bütün toplum larda sosyalizm in er geç 
gerçekleşeceği b ilim sel b ir doğrudur; ayrıca y irm inci 
yüzyılın İkinci yansında be lirli top lum sr I koşullarda bu 
geçişin banşçı yoldan olabileceği b ir imkan olarak orta
ya çıkmış bulunmaktadır. Bu bilim sel doğru ve gözlem
den hareket eden Türkiye İşç i P artis i’n in  amacı; işçi 
sınıfının, m üttefiki emekçi sınıflarla b irlik te  ve P arti's i 
aracılığıyla iktidara gelm esini sağlamak ve iktidara gel
diğinde sosyalizm i kurmaya girişm ektir.

Parti bunun için:

, — işçi sınıfının b ilinçlenm e ve örgütlenm e düzeyini
yükseltmeye, b iriiğ in i sağlamaya;

— Parti'nin amaç ve programını ve bu amaç ve prog
rama temel otan sosyalist dünya görüşünü top lum un 
her katında yayarak benimsetmeye;

— işçi sınıfının, yoksul köylülerle ve kapitalizm in her 
geçen gün yıkıntıya uğrattığı köylü-kentti bütün emekçi 
sınıf ve tabakataria ittifakını gerçekleştirm eye çatışır.

Emperyalizm aşamasındaki kap ita lis t dünyanın lltşki- 
ter ağı içinde yer alan ve emperyalizm in po litik , ekono
mik ve askeri baskısı attında olan Türkiye g ib i b ir ütkede 
emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokra
si İçin verilen mücadeleyi kapsamayan b ir sosya list mü
cadele otamayacağı g ib i, İşçi ve emekçi k itteterin sosya- 
tizm için mücadetesi ekseninden yoksun b ir bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesi başarıya utaşamaz, katicı so
nuçlar veremez. Ancak İşçi ve m üttefik i em ekçi sınıfla- 
nn iktidarda ve sosyalizm i kurma yolunda o lduğu bir 
Türkiye, kapitalist-emperyatist itişkiter ağının dışına b ir 
daha geri dönmemek üzere çıkabttir ve gerçekten ba
ğımsız, özgür ve ad il b ir top lum  o lab ilir.

Parti bu durumu dikkate alarak;

— Türkiye'nin, emperyalizmin her tü riü  baskı ve ege
menliğinden kurtaniması; banşçı ve anti-emperyalist aktif 
bir dış politika İzlemesi;

— Demokratik hak ve özgüriükterin korunup ge tiş tiril- 
mesi, bu yoldaki l)ütün anti-dem okratik engellerin te
mizlenmesi ve bu arada, 1971 sonrasında değ iştirilip  
geriletilmiş olan 1961 Anayasası'nın düzeltilerek de
mokratik b ir İçeriğe kavuşturulması;

— Kişilere ve kitle lere karşı baskı ve şiddet uygulama- 
lannm, ırkçı şoven potittkalann sona erdirilm esi;

— Işbiriikçi, tekelci büyük sermaye ve büyük toprak 
sahiplerinin gerici, baskıcı ve söm ürücü egemenllkteri- 
ıfe son verecek ekonomik düzentemeterie top lum un de
mokratikleştirilmesi;

— işçi sınıfı ve emekçi sınıfların ekonom ik, sosyal 
ve kültürel yaşam düzeylerinin yüksettitmesi iç in  bütün 
anti-emperyalist ve demokratik güçlerin dayanışmasını 
ve eylem biriiğ in i sağlamayı görev b ilir.

Bu nitelikte b ir eylem programı ve bfriiğ i ve böyle 
bir hareket İçinde İşçi ve m üttefik i emekçi sınıf ve taba- 
kalann kendi sosyalist n ite liğ in i koruyan mücadelesi, 
bu uğurda atılan her adım ve kazanılan her başan, yalnız 
emperyatizme ve faşizme karşı olan dem okratik güçle
rin etktntiğinl artınp em jieryatizm l ve faşizm i geriletm ek
le katmayacak;

— Kitlelerin po litik  b ilincin i ge liş tir ip  yükseltecek ve 
ontan sosyalizm çizgisine sürekli yaklaştıracak;

— Sınıfsal güçler ilişk ile rin i k itle lerden yana ge liştire
rek toplum yapısında derin ve köklü değişim ler o luştu 
racak ve bu oluşumu hızlandıracaktır. Sosyalizme giden 
yollar açılacaktır.

Y O L O A S  S E N IH  K A H IH  V E I ID E  

K Â L f iU Y / iO A K  KA O IM  V E H D E  

r i l Z I L  B A Y R A K  D İK E C E Ğ İ/  

G A R P IS T lO lN  T E P f l E W E

Üstte: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden 
Hüseyin Yabuz ve Baki Ünlü, 25 Ocak 1977’de 

İstanbul Site Yurdu'ndan çıkarken öldürüldüler. Altta: 
1975'de Ulusal Kurtuluş Yayınlan tarafından çıkarılan 

ibrahirrt Kaypakkaya’nın yşzdığı Kızıl Siyasi İktidar adh 
broşürün kapağı.

Sınıfsal ittifaklar yelpazesini bu süreç içinde derece 
derece oluşturup pekiştiren İşçi sınıfı, böylesine geniş 
bir tabana dayanarak kendi partisi aracılığıyla İktidara 
gelecek ve kendisiyle btrilkte tüm kol ve kafa emekçile
rini, halk kitlelerini her türiü sömürüden, baskı ve şid
detten kurtararak gene bir süreç içinde Türkiye’yi, dün
yanın en ileri ülkeleri arasında yer alan tam bağımsız 
ve özgür bir toplum düzeyine çıkaracak olan sosyalizmi 
gerçekleştirecektir. •

Kızıl Siycui İktidar'a Sunuş

1974’den sonra Kaypakkaya’nın görüşleri
doğrultusunda örgütlenen Ulusal Kurtuluş Grubu,
Kaypakkaya'nın yazılarını broşürler halinde bastı.

Kızıl Siyasi İktidar broşürünün sunuşu:

Kardeşler,

İbrahim  yoldaşın bütün yazılannın ilk in i sîzlere ulaştı- 
nrken elin izde aynı yazılann teksir, daktilo , elyazması 
ile vb. b ir şekilde çoğaltılm ış varsa bununla karşılaştır
manızı Istiyeceğiz.

Elim izdeki m etin en güven ilir kaynaklaria karşılaştınl- 
m ıştır.

PDA revlzyonl: itle ri İbrahim yoldaşın yazılannı kendi 
yorum lan ile isteyenlere (yoldaşın yazısı diyerek) ver
d ik leri iç in  bunlan tesb it etm ek de b ir açıdan önem 
taşıyor.

Yayınlayacağımız yazılar mahkeme dosyalanndan alın
makla b iriik te  ana kaynaklarla da kaışıiaştınlm ıştır her
hangi b ir hatada b iz i İkaz ediniz.

Yazılan ilan ettiğ im izden daha geç yayınlamamızın 
nedeni önem li değil ama bunun ana nedeninin “ vurulan 
yerden ses ge lm esi”  iç in  o lduğunu bütün halk düşmanı 
cella tla r PDA revizyonistleri bütün hain ler çok iyi bilme
liler.

Ülkemizde Faşizmin cellatlannca katledilen sayısız yol- 
daşlanmızdan b iri olan İbrahim  Kaypakkaya yoldaşın 
bütün yazılanndan K S l'y i bütün kom ünist yoklaşlara 
u laştırab ilirken işçilere , köylülere, Kürt m illetine yapıla- 
gelen zulüm y ine devam ediyor, yine patron-ağa Iktklar- 
lan ayakta duruyor. Yıkılacaklar. Ve bu yıkılış her yokJa- 
şın ölüm üyle daha da yakınlaşıyor.

İbrahim  yoldaş, devrim ci harekete olan bağlılığıyla, 
harekete katıld ıktan kısa b ir süre sonra profesyonetoe 
çalışmaya başlamış, İşçilerin köylü lerin kendi iktidan 
iç in ; köy çalışmalanndan grevlere, toprak işgallerine, 
öğrenci gençliğ in dem okratik d irenişlerine koşmuş ko
m ünist tavnnı dosta, düşmana açıkça sergilem iş komü
n is t b ir yoldaştı.

Kendisin i (12 Mart örMsesl) ilk  yakalanışında sapık I. 
Şube M üdürii İlgaz A ykutlu  özel metodlaria dövdü. 
Patron-ağa iktidannm  uyguladığı sıkıyönetimce aranışı 
sonrası üsteğmen Fehmi A ltınb ilek (1973’te Üsteğmen 
id i) özel olarak peşine düştü. Tunceli halkına zulüm 
ederek ge liş tird iğ i işkenceciliğ in i İbrahim Yoldaş’a ya
kalanışından ölüm üne dek uyguladı, işkenceci Savcı 
Yaşar Değeril’n in başında bulunduğu MİT  işkence eki
bince ö ldürü ldü. 18 Mayıs sabahı İbrahim yoldaşın, nö
be tin i yaşayan yoldaşlanna devrediş günüdür.

Kanlı silahı elden ele nöbetin i devralan yoldaşlannın 
elinde halkın onur sembolü oldu ve olacaktır da.

Mücadelesi hepim ize ışık tu tsun. •

Yol A yn m ı

THKP-C içindeki ayrılıktan sonra Mahir Çayan'ın 
görüşleri doğrultusunda örgütler 1974’den sonra 

yeni bir bölünmeye uğradı, l-laziran 1976’da 
yayına başlayan Kurtuluş'ta yeralan "Yol Aynmı”  

yazısından bölümler:

Uzun yılla r b ir keşmekeş İçerisinde bocalayan Türkiye
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devrimci hareketi, 1965 sonrasındaki ge liş im in ürünü 
oiarak 1971’de yeni b ir görünüm sergiledi. (...)

197İ yenilgisinden sonra sözünü ettiğ im iz ayrı görü
nümler daha da b ir be lirg in lik  kazanarak, tartışma orta
mına girdiler. Yenilgiyle b irlik te  ortaya çıkan kargaşa 
ve çıkmazdan kurtulabilm ek amacıyla b ir çok insan bu 
durumu kavrayabilmek iç in  inceleme İçerisine g ird i. Ye
teneksizliğe ya da niyetlere bağlı olarak b ir sürü saçma 
sapan teori icad ed ild i. Hepsinin amacı güya çıkmaza 
bir yoi bulmaktı. Bu amaçla diyalektiğ i her alana “ yaratı
cı bir b içim de" uygulamaya başladılar. Ancak kendileri 
bir adım ileriyi göremezken, d iya lektiğ i yaratıcı b ir b i
çimde uygulamaya kalkışanlar, zavallı b ir b içim de, daha 
önce sahip o lduklan A risto mantığından da yoksun ka
larak, kendileriyle b irlik te  b ir sürü İnsanı yeni b ir keşme
keşin içine sürüklediler; bazı hallerde savunmaya kal
kıştıkları şeyleri en acı b ir içimde mahkOm e ttile t- B irlik 
şemsiyesi ellerinde dolaşan bu insanlar yeni tekkeler 
oluşturmaktan b ir adım öteye varamadılar. En şiddetli 
bir biçimde başkalarını grupçulukla, kendi gruplarını 
güçlendirmenin dar sınırlarına hapsolmakla suçlayanla
rın kendileri küçük b ir tekkenin şeyhi olma muradına 
erdiler. Grup örgütlenmesine gitm enin uyanıklığı içer
sinde objektif durumu doğru değerlendirm iş o lduklannı 
söyleyerek bundan övünme payı dahi çıkaranlar oldu. 
Sonuçta Türkiye devrim ci hareketi b ir sürü gruptan olu- 
şai karmaşık b ir manzara arzeder oldu. (...)

Hareketi uzun vadeli b ir perspektif içerisinde ele alma 
sorumluluğunu göstermeyiş, günlük görevlerin dar sı
nırları içerisinde kendilerin i sınırlayış, grupları b irb irle 
rinden ayn tutabilecek sağlam duvarları o luşturab ilm ek
tedir. Ancak bugünden görülemeyen ya da görülm ek 
istenmiyen birtakım görevler kendilerin i bütün zorlukla- 
nyla karşımıza d iktik lerinde b irlik  sorunu daha iy i kavra
nılacak, ayrı olanlar b ir araya gelme çabası iç ine g ire
ceklerdir. Herkes b irb irin in  ne söyled iğ in i daha ön yar
gısız olarak dinlemeye, anlamaya çalışacaktır. Elbette 
ki bu söylediklerim iz aynı şeyleri şu ya da bu biçim de 
ifade edip de h â li varlıklannı ayrı gruplar olarak koru
yanlar içindir; armuda on tane isim  takıp da ayrı şeyler
den söz ettik lerin i zannedenler iç ind ir. Temelde ayrı 
şeyler söyleyenler ise bu aynlığı açık seçik b ir biçimde 
davranışlarda da görebilm ektedirler. Bunların aynlığın- 
dan söz etm iyoruz. (...)

Şimdiye değin olan İncelemeler Türkiye soluna ege
men olan çizginin “ kendi sağındaki güçlerden medet 
umma”  olduğunu gösterm iştir. Bu çizgi reform izm in 
çizgisidir. 1960’lara kadar bu çizgi şu ya da bu b içim deki 
formülasyonlarda kendisini korudu. 1960’ lardan sonra 
ise kendi sağındaki güçlerden medet umma anlayışına, 
birincisiyle aynı kökten kaynaklanan öz itibariy le  farklı 
olmayan “ tuırjuvazinln İzin verdiği ölçüde sosyalizm ”  
^ iay ış ı çizgi olarak katıldı, (N isbi dem okratik ortamın 
getirdiği b ir biçim) yanyana yürüdü. Özde yine egemen 
olan reformizm idi. (...)

Bugün 1971 silahlı mücadelesinde yer alan b ir çok 
örgütler ve tek tek kiş iler çeş itli b içim lerde de olsa 
temel hatalardan birin in , “ k itle desteği sorunu o lduğu
nu” , kitlelerden kopmak olduğunu söylem ektedirler. El
bette ki bunu tesb it etmek yeterli olmamaktadır. Bu 
hatanın doğruya nasıl çevrileceğinin cevabını da ge tir
mek gerekiyor. Bu da b ir anda başarılabilecek, kesin 
cevabı verilebilecek b ir nokta değild ir. Bu tem el ve b ir
takım tali olan diğer hatalara yo l açan nedenlerin neler 
olduğunu, doğru olarak geçm işin deneyleri arasından 
bulup çıkarmak gerek.

Geçmişin revizyonizm ini farkedenler arasında ondan 
tümüyle kurtulabileceğini zannederek ideo lo jik müca
deleyi b ir yana koyup kendisini ilk  fırla tıp atan THKO 
hareketi oldu. Mevcut durumu, hem içinde yüzüp hem 
de ondan kurtulmaya çalışarak uzun boylu e leştiren 
tek hareket THKP id i. Zamanın en p is kesim lerinden 
biri içerisinde gelişen TKP-UL fTİKKO) hareketi THKO 
ve THKP'nin deneylerinden yeterince yararlanamadan, 
içerisinde hareket edeceği ortamı son derece yanlış

i  i a r e k e t i n i  
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d e v r im c i GENÇLİK
YAYINLARI

Üstte: Doğan Özgüden grubunun kuruluşu İNFO-TÜRK 
tarafından Avrupa’da 1975’de yayınlanan Maoculuk 

Sapması broşürünün kapağı. Altta: 1976’da Devrimci 
Gençlik Yayınlan’nca çıkarılan Faşizm Üzerine Birkaç 

Söz. (KSD Eleştirisi) adlı broşürün kapağı.

b ir b içim de değerlendirerek, Çin Devrim i, kopyacılığı 
ile  yeni ç izgiye katılmaya çalıştı. Tü rkiye 'ye özgü yolu 
bulmaya çatışan ise yine THKP o ldu. (...)

THKP hareketinde e leştirilerim izin, yönleneceği İki te 
mel nokta bulunmaktadır:

1. Geçmiş hareketlerin e tk in liğ i a ltında Kemalizm so
rununa ge tirilm iş  olan bakış, pratikte devrim in m ü tte fik
lerine karşı yanlış tu tum  ve m ütte fik lerin  doğru olarak 
ayırd edilemeyişini getirm iştir. Ancak geçmişe özgü olan 
sağındaki güçlerden devrim  bekleme anlayışı kesinlik le 
yen ilm iştir.

Kemalizm, küçük burjuvazin in en sol kanadının m illi
ye tç ilik  tabanında anti-em peryalist tavır alışı olarak gö
rü ldü. Bu gerçeğin yalnızca b ir yamnı abartmak, onun 
emperyalizm le uzlaşma yanında da var olduğunu ve 
bu nedenle devrim in tutarlı b ir m üttefik i olmayacağını 
gizlemek anlamına ge lir. Her ne kadar Batur-Gürler’ in 
faşist o lduğu, gerçek Kemalist olmadığı söylendiyse 
de, onlar h iç karınlan ağnmadan Kemalizm 'i savunmuş
lar ve hiyerarşik o larak onlara bağlı olan genç Kemalist- 
le r de bundan zerre kadar etkilenmem işlerdir. Ancak 
bu adamlann kim ler adına davrandıktan pratikte görü
lünce, b ir çoklarının küçük burjuva hayalleri yıkılmıştır. 
Zira bu yurtsever insanlar inandıktan Kematizm’ in ha
kim  sınıflarla bu şekilde bağlantılı o lduğunu görememiş
lerd ir. Devrim cilerin görevi onlan Kemalizm 'in bu yanı
na karşı uyarmak, yani Kem alizm 'in gerçekten tıe lli b ir 
sınıfın ideolojisi okluğu gerçeğini onlara anlatmaktı. Ama 
geçm işten katan Kemalizm tabusuna dokunutamadı. O, 
en yararlı o labileceği sanılan b ir biçimde yorumlanmaya 
çalışıldı.

Küçük burjuvazi elbette devrim in m üttefiki olacaktır. 
Ve değiş ik kanatlarının devrime karşı olan tavırlan da 
değiş ik olacaktır. Ancak burada h içb ir zaman küçük 
burjuva m ütte fik leri seçm enin ö lçütü  Kemalizm olmaya
caktır.

Geçm işten alıp ge tirilen tek hata bu değil elbette; 
ama en önem lisi, m ütte fik ler sorununu ilg ilendireni.

2. Hareketin kendine özgü olan en önemli yanlışı o 
zaman var olan kitle  bağlannı ge liştirm ek suretiyle, o li
garşiyle olacak sıcak mücadeleyi adım adım bunun üze
rine inşa etmek yerine, yanlış b ir öncü savaş anlayışıy
la, m evcut k itle  bağlannın kopması ve k itlelerden kopuk 
ve dağınık b ir silahlı mücadelenin seçilmesi ve sınıf 
savaşını sa lt silahlı mücadeleye indirgem ek olmuştur. 
Yoksa yanlış silahtı mücadeleyi seçmekte değild i. An
cak o seviyede böyle b ir silahlı mücadeleyi temel alarak 
yürüyebilm ek iç in  ü lken in ve devrim cilerin süb jektif ko
şu llan elverm iyordu.

Bu anlayış silahlı mücadeleyi, b ir avuç proleter dev
rim cis in in  o ligarşi ile savaşma kadar indirgedi. •

fo fix m  Ü zerine B irk a f Sez

THKP-C geleneğini sürdürenler arasında Kurtuluş 
grubunun ayrılarak, eleştirel bir konuma girmesi 

üzerine Mahir Çayan’ın görüşlerini savunanlar 
buna önce Faşizm Üzerine Birkaç Söz-KSD 
Eleştirisi adıyla Devrimci Gençlik Yayınları 

arasında çıkan bir broşürle cevap verdiler. Bu 
broşürden bölümler:

Peki ya, KSD? O neyi savunuyor? C da bugün ülke
m izde “ o iigarşik b ir d lk ta tö rfük ''ten  bahsediyor; “ oll- 
garşik d ik ta tö riük faşizm değ ild ir.”  Bugün “ Faşizm tır
m anm aktadır.”  “ O iigarşik d ik ta töriük yerine faşist d ik
ta tö rlük  kurmaya çalışıyoriar.”

12 Mart döneminde oiigarşik d ik ta tö riük yok mu İdi? 
Faşizm var ise, (ki pek be lli olmasa bile KSD bunu 
yanm ağızla söylüyor) 12 M art'tan sonra devletin biçim i 
değ işti m i? Değişti ise nasıl ve hangi sebeple değişti? 
O iigarşik d lk ta töriük le  faşizm arasında ne fark, var? (...)

KSD  ü lkem izde ne faşizm var, ne de burjuva demokra
sisi, ülkem izde o iigarşik dikta devlet b içim i var derken 
ve de o iigarşik d iktayı n isbi demokrasi unsurları İle 
baskı ve te rö r unsurianntn iç içe geçtiğ i (ve de demokra
sin in  sm ıriannın o ligarşiye kadar daraldığı) b ir devlet 
biçim i d iye tanımlarken karmakanşık b ir kafa yapısı özel



525

liği göstermektedir. KSD böyle b ir karmakarışıklık İçin
de bizim görOşierimizi orasından burasından çekiştire
rek, b ir yandan bu rju va  d e m o k ra s is in i övQp- 
savunduğumuzu (rfCP’ liieştlğ im lzi) (I), öbür yanda ü lke
mizde nisbi demokrasi unsurları ile baskı ve te rö r unsur- 
iannm iç içe geçtiğini görm ediğim lzi(!), sadece baskı 
ve terör yanını görerek sürekli açık faşizm i savunduğu
muzu vb. iler) sürmekte ve görüşlerim izi kendi kaba 
bilgilenmesi ile rahatça e leştirebilecek b ir kalıba sokma
ya uğraşmakta ve bu suretle hayalinde yarattığı cana
varlara karşı amansız b ir savaşa g irlşm ekted irl Onun 
giriştiği bu “ savaş” ın ise pratikte b ir tek anlamı vardır: 
Ülkemizdeki oligarşik diktatörlüğün faşist karakterini giz
lemek. Bütün “ orijina l”  tah lille rin  varıp dayandığı yer 
burasıdır. (...)

Bu çabaların arkasında yatan şey İse, b ir reform cu 
burjuva iktidarının faşizm teh likesin i (geçici de olsa!) 
ortadan kaldıracağı “ um udundan" başka h içb ir şey de
ğildir: "Fakat faşizm, b ir teh like olmaktan geçici olsa 
da çıkınca, ille de anti-oligarşik mücadelemiz başanya 
ulaşacaktır diye b ir zorunlu luk yok tu r.”

{KSD “ sürekli faşizm koşullannda Devrim ci Gençlik  
bugüne kadar ç ıkab ild i..”  d iyo rl Yani faşizm  olsa Dev
rimci Gençlik çıkamazdı demek is tiyor! KSD yazarı bari 
biraz daha uğraşsa da D evrim ci Gençlik sorum lu yazı 
işleri müdürü hakkında 600 küsur sene ceza istenm esi
ni, “ OG” nin bürosunun uğradığı sürekli baskılan ve 
her gün işlenen cinayetleri, işkenceleri de şu bizim 
sömürge tip i demokrasim izin (burjuva dem okrasisi o l
maktan ileri gelen) b ir mazereti olarak açıklasa. Ve biz 
de üikemizde faşizm in olmadığına inanıp, huzura kavuş- 
sak.) (...)

Biz ülkemizde klasik açık faşist re jim lerden farklı, sö
mürge tip i faşizm olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden fa
şizmin tırmandığı şeklindeki görüşler doğru değild ir. 
Faşizm mevcut devlet aygıtı ve onun kurum lan aracılı- 
ğtyia yukardan aşağı b ir şekiide gelişme özeiiiğ i göster
mektedir. Devlet terörü ve s iv il faş is t te rö r bu yayılma
nın en önemli aracı olmaktadır.

Faşizme karşı mücadele b ir devrim  sorunudur. Siyasi 
iktMann ele geçirilmesi sorunudur. Anti-emperyalist anti- 
oligarşik devrim le çakışmaktadır. Faşizme karşı müca
dele ancak demokratik halk İktidannm  kurulmasıyla za
fere ulaşabilir.

Sömürge tip i faşizm, sürekli açık faşizm değild ir. Nis
bi demokratik haklann be lir li ö lçüde var olduğu gizli 
faşizmden bir açık faşist d ikta törlüğe dönüşme eğ ilim le
rinin söz konusu o lduğu durum larda, açık faşizme karşı 
mücadele sorunu da önem taşır, ama bu yan, ta lid ir.

P  Faşizme karşı mücadelede her türiü  faşist teröre karşı 
aktif bir şekilde mücadele edilm elid ir. Faşizme bahane 
oimamak gerekçesi ile faşizme teslim iye t savunulamaz.

KSD’nin tartışması ve anlaması gereken şeyler bun
lardır. KSD bunlan tartışmalı, bizim  görüşlerim izde “ ge
nel olarak hata aramaktan vazgeçm eli" ve faşizme karşı 
somut mücadele programı, mücadele taktik le ri bulmaya 
çalışmalıdır. Somut hedefler iç in som ut program için 
adım atabilmesi iç in ise oradan buradan ödünç aldığı 
kafa kanşıkiıklannı sahiplerine geri vererek bu karışık
lıktan kurtulmalıdır. •

Devrim A ndı

1974’ten sonra miting ve gösterilerin sonunda 
içilen devrim andı:

“ Biz... Devrimciler Olarak!.. Emperyalizme ve Faşiz
me Karşı,Kanımızın SonDamlasına,Tüfeğimiz<n Son Mer-
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üstte: 1975’de THKO’nun yayın organı olan -Türkçe 
ve Kürtçe olarak yayınlanan- Yoldaş-Heval dergisinin 
kapağı. Altta: 1976'da Devrimci Gençlik yayınlarınca 

çıkarılan Gençliğin Mücadelesi ve Örgütlenmesi 
Üzerine adlı broşürün kapağı.

misine Kadar, Bıkmadan!.. Usanmadan!.. Savaşacağı
mıza And içeriz!.. And İçeriz!.. And içeriz!.. Bu Uğurda!.. 
Ö lüm l.. Nereden ve Nasıl Gelirse Gelsin, Savaş Slogan- 
lanmız Kulaktan Kulağa yayılacaksa. S ilahlarımız Elden 
Ele Geçecekse ve Başkalan, Mttralyöz Sesleriyle ve Za
fe r ve Savaş Naralanyla Cenazelerim ize A ğıt Yakacak
sa!.. Ö iüm l.. Hoş G ekiil.. Sefa Geldi... " •

empBryaKxm  ve Yeni 
Söm ürsecilik

Devrimci Gençlik dergisinin aynı adlı broşüründen 
bir bölüm:

Demek kİ çağımızda, teke lc i burjuvazin in reform ist 
kanadından bahsetm ek yanlıştır. Ancak ve ancak burju
vazinin çeş itli kesim lerinin reform cu tercihlerinden söz- 
ed ileb ilir. Ve çeşitli sm ıflann reform cu tercih lerin in bo
yutları be lir ii farklılık lar gösterebilir. Fakat hiçbir zaman 
tekelci burjuvazi reform ist b ir karakter gösteremez. Çün
kü reform lzm  burjuvaziyi rekabetçi dönemde karakteri
ze eden b ir olaydı. Ş imdi ise tekelci sermayenin belirle
y ic i yönü (Özellikle ülkemizde) onun faşist özlemi ve 
te rc ih id ir. (...) Açık faşizm  dönem inde o ligarşinin belirii 
kesim lerin ekonom ik ve siyasi yapıdaki etk in lik leri elle
rinden alınır. Bu kesim lerin oligarşiye karşı b ir tavır 
almaları gündeme ge lm iş olur. Bu tavır alış, devrimcile
rin  yararianması gereken o ligarşiye karşı b ir tavır alıştır. 
Örneğin açık faşizm döneminde teke l dışı smıflann, o li
garşi iç indeki pre-kap italist unsuriann oligarşik yöne
tim den uzaklaştırmaya çalışılması ve bu kesim lerin o li
garşiye karşı tavır alışı yararianıiması gereken b ir çeliş
m edir. Gizli faşizm döneminde ise oligarşi içinde varo
lan sınıflann durumu daha değiş iktir. Sömürücü sınıflar 
a ra -n d a  geniş b ir ittifak  sözkonusudur. Bundan dolayı 
açık faşizm  dönem inde ve kurumsal faşizm döneminde 
alınacak tavır, ittifak la r politikası som ut tah lile  göre be
lir ii fark lılık lar gösterm ektedir. Yukarıda kısaca be lirtti
ğ im iz nedenlerden dolayı söm ürge tip i faşizm i sürekli 
açık faşizm  olarak tanımlamak büyük tarih i yanılgılara 
yol açabilir. En basitinden bu bizi kurumsal faşizm dö
nem indeki n isb i dem okratik haklardan yararlanmama
ya, yanımıza alabileceğim iz güçleri yanlış tesp it etmeye 
gö türü r. (...)

Söylenmesi gereken son söz ülkemizde anti-faşist 
m ücadelenin sürekli gündemde olduğudur. Bu anti- 
o ligarşik mücadelenin ta  kendisidir. Fakat faşizmin çe
ş itli dönem lerinde som ut tarih i duruma göre ittifaklar 
sorununda, o ligarşi İçindeki ve ona karşı mücadeleyi 
yürüten sınıflar komblnizasyonunda be lir ii farklılıklar or
taya çıkar. Bu o som utun tah lilin i zorunlu kılan b ir olay
dır. Demokratik devrim  programı (proletaryanın asgari 
programı) g iz li faşizm dönem in in anti-faşist mücadele 
programını içerm ektedir. Bu anti-faşist mücadelede kit
le ö rgütlerin in  ve gençliğ in ro lü, görevleri ise ayn bir 
önem taşımaktadır. (...)

Yaşasın dünya halklanmn anti-emperyalist, anti- 
o ligarşik mücadelesi. •

G enfttğln M ü tad efes i ve 
Ö rgütlenm esi Üzerine

Devrimci Gençlik dergisinin "Gençliğin Devrimci 
Eyleminin Birliği İçin”  başlığı altında yayınlamış 

olduğu beş broşürden S.'si olan Gençliğin 
Mücadelesi ve Örgütlenmesi Üzerine broşüründen 

bir bölüm;

Ü niversite gençliğ i İçinde sınıfsal konumlardan göre
celi olarak bağımsız olan be lirii siyasal kümelenmeler 
vardır. Ve bu siyasal küm elenmeler toplum daki siyasi 
küm elenişe tekabül eder. Ancak bu tekabül ediş öğren
c ile r arasındaki siyasi gruplaşm alar ve genel olarak top
lumdaki siyasi gruplaşm alar arasında güç ve sayıda 
m utlak b ir orantı olması anlamında değild ir. Eğer öğren
c ile r arasında b ir gruplaşma yapmaya gidersek şu tasni
f i getirebiliriz :
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1) Politik fik irli olanlar; bunlar mevcut siyasi iktidara 
karşı aktif mücadele veren devrim cilerd ir. Aynca 
demokratlk-soi, sosyai-demokrat g ib i d iğer grupları da 
bu kesim İçinde sayabiliriz.

2) Akademikler; bunlar sorunların çözümünü sadece 
akademik mücadelede görüp bu tü r meseleleri destek
lerler.

3) İlgisiz olan geniş b ir gençlik yığını.

4) Karşı devrimciler (faşistler ve d iğer gerici unsurlar). 
İşte öğrenci gençlik içindeki bu kümelenme toplum daki 
politik gruplaşmalara uyar. Ve top lum daki siyasi küme
lenişin genel b ir görünümüdür. Bu grupiamanm, sınıf 
aymmına uygun düşmediği savunulab ilir. Tabii ki sınıf 
aymmı, po litik gruplaşmaların nihai tem elid ir. Ve son 
tahlilde bu grup ayırımını sınıf ayınmı belirler. Bu son 
tahlile, yani sınıf ayırımına tamamen uygun b ir po litik  
gruplaşmaya, ancak ve ancak po litik  mücadele ite, ba
zen yıllarca süren zaman zaman yavaşlayıp geçici b ir 
şekilde durgunlaşmış g ib i görünen b ir mücadele ile varı
lır. İşte bunun iç ind ir kİ faşistle rin içinde (satılmış ve 
iflah olmaz birkaç yaratıktan ayrı olarak) halk çocukları
nın bulunduğuna artık şaşmamamız gerekir. Toplumda
ki sınıf çatışmalan keskinleştikçe, faşizm in baskısı göz
ler önüne serildikçe, öğrenci gençlik iç inde de b ilinç li 
gençlerin, devrim cilerin sayısı giderek artacaktır. Bu 
yüzden bir avuç saldırganı tec rit ederek geniş gençlik 
kitleler) İle birleş'meii, bizzat faşizm in ne o lduğunu b il
meyen ve smtfsal yapısını anlayamayan ilg is iz  hatta 
faşist öğrencilere karşı geniş b ir şekiide “ Faşizmi teşh ir 
kampanyası”  örgütlemen ve yürütm eliyiz. •

M odem  R evizyonizm , 
Trofkizm ve Türkiye D e v rim ti 

H a re k e ti

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) Merkez
Yayın Organı olan ve içinde bazı yazıların Kürtçe 

çevirisi de bulunan Yoldaş-Heval adlı yayın 
organında yeralan yazıdan bölümler:

1970 başlanndb modern revizyonizm in dünya çapında 
yarattığı ideolojik bulanıklık ve uluslararası işçi sınıfı 
hareketi içindeki bu burjuva sapmanın yeni tem silc ile ri
nin gerici çizgileri, Türkiye devrimci hareketinde " s o i”  
tapmayı körükledi. Aynı yıllarda, özellik le L^tin  Ameri
ka'da ortaya çıkan maceracı ve T roçkis t akım ların ülke
mizdeki etkileri de “ so l”  sapmanın ortaya çıkmasında 
büyOk ölçüde rol oynadı.

THKO, THKP-C, TKP-UL kabaran maceracılığın, Troç- 
kizmln ve genel olarak “ soC'un etkisi altında kalan siya
si hareketleri tem sil eden örgütlerd i.

THKO, Yoldaş'm  I. sayısında da be lirttiğ im iz g ib i, dev
rimin kitlelerin eseri olduğunu inkar eden maceracı b ir 
tutumun İçine girerek ve işçi sınıfının öncülüğünü, pro
letarya partisinin yönetic i ro lünü pratikte kendiliğ inden- 
ci bir gelişime bırakarak “ so l”  sapmanın e tk is i altında 
okluğunu gösterdi. THKO’nun "a o l”  hataları sadece 
bunlar da değildi. Özellikle pratiğ i içinde daha birçok 
Troçkist hataları tekrarladı. Çeşitli teo rik  tah lille rinde 
de revizyonizmin etk is i altında olduğunu da gösterd i. 
THKO’nun ilk  ideo lojik manifestosu olan Türkiye Devri
minin Yolu broşürünün; bu hatalı görüşlerin b ir kısmını 
içinde taşımakla beraber, s istem li b ir T roçk is t veya re- 
vtıyonlat görüşler bütünü olduğunu söylemek, yanlış 
dacaktır.

Yukarda «aydığımız “ so l”  görüşleri tem sil eden hare- 
katierin İçinde küçük burjuva İh tila lc iliğ in in , özellikle

Ocak 1976’da Malatya Beylerderesi’nde öldürülen, 
Türkiye Devriminin Acil Sorunlan adlı broşür etrafında 

örgütlenen grubun militanları İlker Akman, Haşan 
Basri TSmizalp ve Yusuf Ziya Güneş'in fotoğrafları.

de Latin-Am erika’da ortaya çıkan “ so l” culuğun teorisi
ni yapan akım THKP-C oldu. Mahir Çayan arkadaşın 
K esintisiz Devrim yazıları yeni Troçkizm in sistem atik 
b ir şekilde Türkiye şartlarına uyarianmasıydı. B ir kere 
daha hatıriatm akta fayda var: Yeni Troçkizm in THKP-C 
iç inde daha sistem li form üle edilmesi, THKO’nun hata
larını h iç  b ir şekilde ortadan kaldırmaz. Ancak önemli 
olan, hataların k im in tarafından yapıldığı değil, hataların 
neler o lduğu, hangi ortamda ne şekilde ortaya çıktığıdır. 
Bugün tem el görevim iz, bu yanlışlardan b ir an önce 
kurtulm ak, Marksizm-Lenjnizm in gösterdiğ i yolda iierie- 
m ektir. (...)

Evrim  dönem i çelışmalannın tamamen inkarı olan, 
k itle le ri b ir sürü olarak gören, öncü savaş ve silahlı 
propaganda ile k itle lerin, öncünün arkasından sürükle
neceğini ile ri süren görüşler anti-Marksist, anti-Leninist 
tezlerd ir. Şayet ülkede devrim  durumu henüz yoksa, 
yani evrim  dönem i yaşanıyorsa işçi sınıfının öncü müf
rezesinin görevi k itle leri her gün gelişen sınıf mücadele
si iç inde hazırlamak ve eğ itm ektir. Öncü, şayet her gün 
varolan sınıf mücadelesi içinde yer alıyor ve kitle lerin 
som ut ta lep leri üzerinde yükselen b ir siyasi çalışmayı 
sürdürebiliyorsa, ancak o zaman k itle leri örgütlemek 
ve silahlı mücadeleyi hazırlamak mümkün olacaktır. Yok
sa silahlı mücadelenin hazırlığı; b irçok devrimcinin hâlâ 
düşündüğü g ib i k itle lerden kopuk silahlı propaganda 
veya tekn ik  hazıriıklar, b ir gerilla  koluna katılacak ele
manların tesb iti vb. şeyler değild ir. Silahlı mücadelenin 
zaferi iç in  her şeyden önce Lenin ist b ir proletarya parti
s in in  ortaya çıkartılması iç in  çaba harcamak gerekir. 
S ilahlı mücadelenin hazırlığı, İşçi sınıh ve yoksul köylü
lüğün bizzat iç inde, onların som ut taleplerinden başla
yarak siyasi b ir çalışma sürdürm eyi, modem revizyoniz
me ve onların ülkem izdeki uzantılarına karşı amansız 
b ir mücadele verm eyi ge rektirir. Ü lkemizdeki proletarya 
savaşçıları devrim im izin süb jektif şartlarının çok zayıf 
o lduğunu gözönüne alarak uzun, fakat kararii b ir çalış
ma sürdürm elid irler. (...)

O halde bugün devrim cilerin önünde duran görev; 
esas darbeyi modern revizyonizme yöneltmenin yanın
da, her ik i sapmaya karşı amansızca b ir mücadeleye 
g irm ektir. Modem revizyonizm ve Troçkizmin teşh ir edil
mesi, ideo lo jik  ve siyasi yönden yıkılması amacıyla ta
vizsiz mücadele devrim ci hareket iç inde görevlerim izin 
odak noktasını teşkil etm elid ir. Bu mücadeleyi doğru 
b ir siyasetle b irieştirm ek devrim in önümüze getirdiği 
meseleleri bunlann ışığında çözmeye çalışmak proletar
yanın bağımsız s iyasi çizgisin i olgunlaştıracaktır. Böyle 
b ir mücadele devrim cileri ve devrim ci grupları revizyo
nizm ve Troçkizm in etkisinden kurtanrken bu ik i anti- 
Marksist akımı tec rit edecektir. Ve proletaryanın dev
rim ci partis i bu mücadelenin içinde inşa edilecektir. •

K itie  Eğitim i

1 Mayıs 1977 tarihli Devrimci Yol dergisinin 1.
sayısında yeralan “ Kitle Eğitiminde Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar”  başlıklı yazından 
bölümler:

Yaygın k itle  eğ itim lerinde birçok eğ itic i takındığı yan
lış tavıriar ve eğ itim  yöntem lerindeki hatalar nedeniyle 
k itleye verebileceğinin çok az b ir bölümünü aktarabil
m ektedir. K itle  eğ itim inde bazı noktalara d ikkat edilme
s i, çalışmaların verim in i büyük ölçüde artıracaktır.

TAVRINIZA DİKKAT EDİN

Eğitim ci kişisel tavırianna azami dikkati göstermeli
d ir. İdeo lo jik düzeyi düşük kimseler, b ir siyasi çizgiyi
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değerlendirirken ideo lo jik tartışmaları kenara koyarak
o siyasi çizgiyi savunan kiş in in (savunduğu çizginin 
ürünü olan) tavırlarını kıstas oiarak alıriar. Bu nedenle 
eğitimcinin giyim i, kullandığı d il, konuşma ve ilişk i kur
ma tarzı son derece önem lidir. Eğitim ci normal, sıradan 
biri gibi g iyinm elidir (Sadece eğitim de değil, tüm  yaşan
tısında). Bayanlarda dar elbiseler, erkeklerde uzun saç 
ve sakal genellikle olum suz e tk f yaratmaktadır. Bayanla- 
nn makyajsız olmaları zorunludur. Konuşmalarda kesin 
olaral( günlük konuşma d ili kullanılmalıdır. Öztürkçe ko
nuşma özentisi hatalıdır. Önemli olan tıe lli görüşlerin 
aktarıldığı kalıp değil, anlatılan özdür. (...)

SABIRLI OLUN

Kitleler belli konulan kavrayamaziarsa sabırla yeniden 
anlatılmalıdır. Konu günlük yaşamdan örneklerle; atasö
zü ve deyimlerle açılmalıdır. K itle ler be lli b ir şeyi anla
mazsa, eğitimci hatayı öncelikle kendisinde aramalıdır. 
Konuyu daha basitleştirerek, bıkmadan ve k itley i kü
çümser b ir tavra kesinkes girmeden yeniden aniatmah- 
dır. Anlayamayan ve soru sorarak anlamadığını belirten 
kesinkes aptal yerine konmamalı, küçümsenm emelidir. 
Kitleler üzerinde yüzyıllardır hüküm süren geric i ideolo
jilerin eticinliğlnin birkaç saatlik eğ itim le silinm esi bek
lenmemelidir.

SAYGILI OLUN

Kişilere sonsuz saygı gösterm eli, k inc i davranılma- 
malıdır. Eğitim süresinde k itlen in olum lu veya olum suz 
bir tepki göstermemesi büyük olasılıkla konuyu kavra- 
madıklannm, “ Film in kop tuğunun " göstergesidir. Böy
le durumlarda sorulacak birkaç soru konunun kavranıp 
kavranmadığını açığa kavuşturacaktır. (...)

DİNLEYİCİLER KENDİ DENEYLERİNİ 
ANLATABİLSİNLER...

Dinleyicilere günlük sorunlannı ve deneylerini anlat
ma ve soru sorma özgürlüğü tanınmalıdır. Fakat dikkat 
edilmesi gereken b ir nokta, d in leyic ile rin  an iattıkiannın 
eğitimci tarafından eğitim  planına göre yön lendirilm esi 
ve genel teorik yaklaşım içinde oturtu larak özüm letiim e- 
si gereğidir. Kitlelerdeki yaygın b ir eğ ilim , b ir konuda 
herkesin kendi deneylerini anlatma isteğ id ir. Bu istem 
zamanın elverdiği ölçüde karşılanmalıdır. Çünkü anlatı
lanlara o kişinin daha fazla sahip çıkmasını sağlayacak
tır. Dinleyicinin anlattığı deney ve sorunun eğ itim ci tara
fından sınıf mücadelesi açısından yorum lanıp yerine 
oturtulması da genellikle kendi çevresi ile aşın ayrıntıda 
ilgilenen dinleyicinin genellemelere geçmesini, ağaç ye
rine ormanı görmesini sağlayacaktır.

ANLATILANLARI DİNLEYİCİLERE ANLATTIRIN

Bu aniatılanlann uygulanabilmesi İçin az ve önem li 
konunun iyi b ir şekilde özüm letilmesi gerekmektedir. 
Kısa bir süre içinde mümkün olduğundan fazla şeyden 
söz edildiğinde, eğitim  b ittiğ inde  k itlenin kafasında faz
la bir şey kalmamaktadır. Anlatılan vakit ö lçüsünde d in 
leyiciye anlattınimalıdır. Konunun kavranıp kavranmadı
ğının, açık olmayan konulann anlaşılabilmesinin en iyi 
yöntemi budur. Aynca din leyic i kendine güven kazana
cak ve dinlediklerin i başka yerlerde de tekrarlam a cesa
retini gösterecktir.

V
EĞİTİM EYLEM İÇİN YAPILIR

Eğitim yapılırken eğitim  amacı unutulmamalıdır. Eği
tim eylem İçin yapılır. Sınıf mücadelesini ge liştirm ek 
için yapılır. Yaygın k itle  eğitim inde günlük olaylara Mark
sist bakış açısı özüm ietilirse, belli tem el yaklaşım lar 
verliebiilrse, eylem içinde eğ itim in daha üst safhalarına 
geçilebilir. Eytemden kopuk eğ itim  verim sizdir. (Eğitim 
den kopuk eylem de.) Eğitim  ancak eylem sürecinde 
kafalarda oluşan sorunlara çözüm getirerek ve eylem in 
sonuçlarını sınıf mücadelesi açısından değerlendirerek 
bir üst aşamaya sıçrar. Eylemden uzak, eyleme yönelt
meyen ve eylemden kaynaklanmayan eğ itim  programla-

Î İB Tütn İktisatçılar Birilpi 
yayınlan no:B

ÇOKULUSLU
TEKELLER
VE
U LUSLARARASI
TEKELCİ
SERMAYE

1974’den sonra Tüm İktisatçılar Birliği (TİB) tarafından 
yayınlanan ve yaygın olarak kitle eğitiminde kullanılan 

araştırma, inceleme broşürlerinden ikisinin kapağı.

rı k itle lerin  mücadelesine fazla b ir şey katmaz, (,.,) 

EĞİTİME AJİTASYON DA KATIN

Eğitime be li ö lçüde ajitasyon unsuru da katılmalıdır. 
S ınıf düşmanlannın baskılan, bu baskılara karşı direnen 
devrim cilerin kahramanlıktan anlatılmalıdır.

TÜRKİYE TARİHİNİ KULLANIN

Klasik M arksist m etinlerde öze llik le  tarih  konularında 
Avrupa tarih inden örnekler verilm ekted ir, ile ri b ilinç  dü
zeyine sahip k iş ile r bu m etin leri incelem elid ir. Fakat 
yaygın k itle  eğ itim inde Türkiye halkının sınsf mücadele
sin in  aniatıtmast hem işç ile ri daha çok çekerek, hem 
de “ Şanlı tarih im iz”  şartlandınlm asm ı kıracaktır. (...)

ASLA YALAN SÖYLEMEYİN

Kitleye kesinkes h içb ir zaman yalan söylenmemeiidir. 
Açıklanmaması gereken durum lar varsa mahzurian an
latılm alıdır. Eğitim cin in veya daha genel anlamda b ir 
sosya listin  söyled iğ i b ir yalan, aniatılanlann tüm üne 
güvensizlik yaratacaktır,

İNANÇLARA SAYGILI OLUN

Eğitim ci dine, gelenek ve göreneklere, yani bunlara 
İnananlara karşı d ikka tli saygılı davranmalıdır. Eğitimci 
yüzyılların şartlandırmasını birkaç saatte kıracak kadar 
zeki ve İyi b ir konuşmacı olduğunu sanmamalıdır, (...)

Özetle: İyi b ir eğ itim ci olmak için herşeyden önce 
iy i b ir devrim ci olmak gerekir. Halkla her türlü  ilişk ile rin
de bu noktalara d ikkat etmeyen, halka saygı gösterme
yen tüm  yaşantısında halktan b iri olmayan kişi hatk 
iç in  fedakariıkta bulunamaz. Eğitim ci kısa b ir sürede 
mükemmel b ir eğ itim ci olacağını sanmamalıdır. Eğitim
ler onu b ir süreç içinde eğitecek ve iy i b ir eğitim ci 
yapacaktır. •

Yeni B ir Dönem in Eşiğinde
ABDURRAHMAN ATALAY

TİP doğrultusunda örgütlenen gençlik örgütü Genç 
Öncü’nün genel başkanı Abdurrahman Atalay'ın 

Haziran 1978 tarihli Genç Öncü dergisinde çıkan 
yazısından bölümler:

Bugün sosya list gençler üzerierine önemli b ir sorum
lu luk alm ışlardır. Kapitalizme karşı mücadele veren sos
ya lis t hareket genç yığınlar İçindeki çalışmasına yeni 
b ir b içim  vermektedir.

Gençliğ in sosyalizm mücadelesine kazanılmasının en 
tem el İki unsuru vardır.

B irincis i, gençlerin yetişecekleri, yönetim i ve müca
de leyi öğrenecekleri, gençliğ in her türiü  sorununa çö
züm arayan, onlara öncülük eden örgüt,

İk incis i; sosya list b ilin ç  ve eğ itim dir. Bu kazanılan 
gençlerin kararii, sapmalara karşı bağışıklı gerçeklerin 
b ilincinde bire r sosya list olarak yetişm esini ve burjuva 
ideo lo jis in in  e tk is i İle yanlış b ilinçlenm e sonucunda kar
şı saflarda olan gençlik yığınlannın kazanılması Için yü
rü tü len propagandayı kapsar. (...)

Bugün gençlik İçinde ile ric i düşüncelere açık anti- 
faşist, söm ürü düzeninin değişmesini isteyen yığınlar 
çoğunluktadır. Ö rgütlü lük düzeyi ise hiç de bu yaygın
lıkla orantılı değ ild ir. Özellikle öğrenci gençlik İçinde 
tara fta r bulan örgütler, çok dar; geniş yığınlann İlgi 
duymadığı çalışmalar yapan, daha doğrusu b ire r “ genç
lik  pa rtis i”  durumunda olan örgütlerd ir. Hemen hemen 
hepsi, b irkaç sosyal-dem okrat örgü t hariç sosyalist oi- 
duklannı söylem ektedirler. Ama kendilerin i nasıl adlan- 
dınriarsa adlandırsınlar eylem ve düşüncelerinde küçük 
burjuva İdeo lo jile rin in  e tk is i çok güçlüdür, ( .„ )

G ençlik hareketinin, öncelikle öğrenci gençlik hareke
tin in  hedefleri kapsamı ve eylem biç im lerin in belirlen
mesi önem lidir. Çünkü anti-faşist mücadele ülkü ocaklı 
faşistlerie  kavga derecesine İnd irilm iştir. Eğitim in Olk, 
orta, ilse, üniversite, Yay-Kur, vs.) gerici yüzü, öğrenci 
gençliğ in örgütlenm esine konan ağır engeller unutul
m uştur.

Bu ve bunun g ib i h«deflerin geniş yığınlar içinda pro-
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paganda edilmesi, yaygınlaştıniması çalışmasında Genç 
Öncü üzerine düşen görevin b ilincindedir. Bu görevi 
yerine getirebilmesinin b ir şartı da esld dönem hareke
tin kazanımlanna sahip çıkmak, başarı ve başarısızlıkia- 
nn değerlendirmesini yapıp gereken dersleri çıkarmak
tır. Geçmiş deneyler sadece ülkem izdeki hareketle de 
sınırlı değildir. Sütün dünyadaki gençlik hareketinin de
neylerini de içermektedir.

Günümüzde geçmlşin takipçis i ve devamcısı oldukla- 
nnı söyleyen birçok örgüt var. Kendi örgütlerin in  dün 
yaptıkları hareketlere bile sahip çıkmayan örgütlerin  bu 
Mdialanna karşı bizim  söyleyeceğim iz ş im d ilik  fazla b ir 
şey yok. Bu konuda yeri ge ld iğinde en kesin hesaplaş
manın İçine gireceğiz.

Bu günkü görevimiz:

Gençlik yığınlarını kucaklamak iç in  örgütlerim izi ku
rup sağlamlaştırmak.

Burjuva ideolojisi ve sapmalarla daha güçtü amansız
ca mücadele için bu ideo lo jik silahımızı en iy i şekilde 
özümseyip yaygınlaştırmaktır. •

Uluslararası A lan d a  Yeni 
Çelişkiler, M ü cadele ler ve  

Proletarya E ntem asyenalizm i

Emeğin Birliği grubunun aynı adla kurmuş olduğu 
yayınevinde basmış olduğu broşürden bölümler:

Son yıllarda uluslararası planda görülen ekonomik, 
sosyal ve siyasi gelişmeler, dünyada, yeni mücadelele
ri, çelişkileri ve buna uygun olarak, yeni saflaşmaları 
ve güçler dengesindeki yeni değişmeleri gündeme ge
tirmiştir. Özellikle, dünyada emperyalizm le, sosyalizm 
(yani sosyalist ülkeler ve sosyalizm uğruna mücadele 
eden güçler) arasındaki baş çelişki, n ihai çözümlenme 
noktasına doğru ilerledikçe, bugün g ittikçe  daha derin 
bir ekonomik ve siyasi bunaltma sürüklenen, emperya
list güçlerin de, sosyalist ülkelere, sosyalizm yolunda 
yürüyen dünya işçi sınıfına ve emekçi halklarına karşı, 
yeni yeni saldırılara girişm esi gündeme gelm ektedir. 
Bu artan saldırganlığın ve telaşın sebebi, kuşkusuz, 
dünya çapında sosyalizm in ve sosyalizm uğruna verilen 
mücadalelerin yeni başarılara, yeni boyutlara ulaşması
dır. (...)

Bugün dünyada sürekli b ir t>arış ve em peryalist s iste
min çökertilmesi uğruna mücadelede ik i esas güç mev
cuttur. Bu güçlerden b iri: Dünya sosya list sistem id ir. 
Sosyalist blok her geçen gün biraz daha güçlenerek, 
emperyalist sistemi hem ekonomik, hem siyasi ve hem 
de asker! güç bakımından geride bırakmakta, onu diğer 
sosyalizm ve demokrasi güçlerin in de desteğiyle sıkış
tırmakta ve b ir kuşatma altına almaktadır. Aynı zaman
da, dünyanın geri kalmış bölgelerinde gelişm ekte oian, 
gerici ve demokratik tıağlantısız ülkelerin de, emperya
lizm karşısında sosyalist ü lkelerle dayanışma ve ilişk ile 
ri geliştirmesi, bu ablukayı daha da daraltmaktadır. Fa
kat emperyalist sistem in sadece bu abluka vasıtasıyla 
ve doğrudan sosyalist ülkelerin gücü sayesinde yıkılabi
leceğini sanmak, son derece yanlış ve teh like lid ir. Dün
ya banşı uğruna mücadelenin kesin zaferi, d iğer b ir 
temel güce daha ihtiyaç duymaktadır.

Bu İkinci temel güç: Emperyalist ve geri kalmış ülke
lerdeki İşçi sınıfının ve emekçi halklann g iriş tik le ri sınıf
sal ve demokratik mücadelelerdir. Eğer bu gücün, 
emperyalist-kapitalist sistem in kendi iç çelişkilerin in de
rinleşmesine paralel olarak g ittikçe  gelişm ekte olan mü
cadeleleri hesaba katılmazsa, doğru b ir banş po litikası
nın izlenebilmesi mümkün değild ir. (...)
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Üstte: Emeğin Birliği grubunun Emeğin Birliği 
Yayınlan başlığında yayınlanan Ulusiararasîi Alanda 

Yeni Çelişkiler Mücadeleler ve Proletarya 
Enternasyonalizmi isimli kitabın kapağı. Altta: Devrimci 
Sol grubunun çıkardığı Temmuz 1980 tarihli Devrimci 

Sol dergisinin kapağı.

Sovyetler B irliğ i ve d iğer sosya list ülkeler “ ka rdeş" 
g ib i b ir takım akrat>alık ilişk ile rin i bırakıp, bunun yerine 
gerçekten M arksist-Leninist olan kom ünist partile r veya 
örgütlerie  enternasyonal ilişk ile rin  İçine g irm elid irler. 
A rtık günümüzde "ka rd e ş lik ”  vs. g ib i akrabalık bağla- 
nyia b ir enternasyonal dayanışma yürütülem ez. Leni
nizm in tem eline dayalı b ir proletarya enternasyonaliz
m inin oluşturulm ası günümüzün en önemli ve tem el 
sorunudur. Bu t>akımdan, Avrupa ü lkelerindeki ve diğer 
yerlerdeki sosyal-şoven partilerle olan ilişk ile r gözden 
geçirilip , bu partilerin  İçinde Leninizm i savunan unsur
lar açıkça ve güçlü b ir şekilde desteklenm eli; olanak 
varsa bu güçle r vasıtasıyla pa rtile r ele geçirilip , sosyal- 
şoven yüzü açığa çıkmış olan lar bu partilerden tem izle
n ip, pro leter enternasyonalizm inin tem eline dayalı iliş 
kilere g irilm e lid ir. Bizzat Leninizme karşı o lduğunu ilan 
eden ve sosyal-şoven yüzü açığa çıkmış olan “ kom ünist”  
partilerine karşı böyiesi b ir po litikanın gündeme ge tiril
mesi dünya devrim ci hareketi ve işçi sınıfının sosyalizm 
uğruna mücadelesi bakımından zorunlu b ir görevdir. •

faş izm e  K arsı M üeadele ve  
PporHinizm ~Revizyonizm  

M an tığ ı

Devrimci Sol grubunun Devrimci Sol adıyla 
yayınladığı derginin Temmuz 1980'deki 3. 

sayısında yeralan aynı başlıklı yazıdan bölümler:

T ürk iye 'de  yıllard ır devle t terörü ve onunla birieşmiş 
s iv il faşist te rör, geniş htrik yığınlarını yıldırmaya, faşist 
demagoji alanında tutm aya çalışıyor. O ligarşi, halk k itle 
lerin i, alevl-sunni aynmıyla bölerek, denetim in i artınr- 
ken, kom ünistleri, anti-faşist halk yığınlannı da tecrit 
ve yıldırma tak tiğ in i iz liyor. (...)

O ligarşi, Demirel-Türkeş hükümeti vasıtasıyla, faşist 
taban yaratma, geniş halk yığınlannı faşist demagoji 
alanında tutm a taktiğ in i Türkiye ’nin her yöresinde, b ir 
plan çerçevesinde uygularken anti-faşist güçler, sol grup
lar, dem okratlar, ne yapıyor? Asıl önem li olan ve anti- 
faş is t mücadeleyi zayıflatan işte bu durumdur. (...)

Faşizm tartışm aian, oportünizm in pasifist çehresini 
açığa çıkarmak iç in  tur m ihenk taşıdır. Yıllarca öncesine 
dayanıyor bu tartışma. Bütün oportün ist sol gruplar 
(7/P’ inden H K ’ama kadar), anti-faşist mücadeleden yan 
çizm ek İçin “ faşizm tırm anıyor”  teorisine dörtelle sanl- 
dılar. Gelişen bu mücadele, b irçok siyasal yoğunluğun 
kafasında şok etk is i yarattı, teorile rin i gözden geçirdi
ler. iHK  g ib i faşizm tırm anıyor tesbitinden^ faşist dikta- 
tö riük  tesb itine geçtile r.) Ama, bugün, yine anti-faşist 
mücadeleyi, zaafa uğratan faşizm tah lille ri yapılmakta, 
yanlış mücadele yöntem leri uygulanmaktadır.

TKP, TİP, TSİP'in faşizm görüşü nedir? İki kelime: 
Faşizm tırmanıyor. Yıllardır “ tırmanan”  faşizm, T/P’ in 
i l kongrelerine dahi müdahale ederken hâlâ “ tırmanı
y o r.”  Faşist planın kumandası, Demirei ve Türkeş ikti
dardayken yine “ tırm anan”  faşizm.

Yeni-sömürge ülkelerde faşizm tartışmasını, Almanya 
ve İtalya koşu llan varmışçasına yapmak, soruna oportü
n istçe bakmaktır. Emperyalizm in denetim inde b ir yöne
tim in  işbaşında olduğu bizim gib i ülkelerde, oiigarşik 
yönetim e damgasını vuran nedir? Ordu, polis, bürokra
si, k im in e lindedir? 6 ayda b ir hükümet değişikliğ i yapan 
b ir yönetim in, faşizmden başka ne aracı o labilird i? Ordu 
yönetim i, po lis yönetim i, bürokrasinin üst kademeleri, 
Yarıaskeri yönetim in aracı M illi Güvenlik Kuru lu , faşist 
yönetim  b iç im in in  kendisi değil m idir? Öyle b ir aşamaya 
ge linm iştir kİ, gelişen mücadele, ordu ve po lis teşkilatı
nın tabanında etkilenm eler yaratırken ve de Demirei 
kumandalığındaki faş is t güçle r Türkiye ’nin dörtb ir ya
nında “ c lhad”  çağnian yaparken, hâlâ faşizm in tırman
dığından bahsetmek, ob jektif olaylarla alay etmektir. (...)

Faşizme karşı mücadele, kesinlik le Anayasa mücade
lesi değ ild ir. Faşizm, ancak demokratik halk diktatöriü- 
ğüyle yok ed ileb ilir. Bugünkü yeril işb irlikç i sınıflara 
ve emperyalizme dayanan faşizm in, burjuva anayasala- 
nyla yok ed ileceğini söylem ek saf hayateilikten başka 
b ir şey değ ild ir. Ve asıl, So l’dan gelen tehlike de işte 
bu saf haya lc ilik tir. Bu hayalciliğ in sınıf tem eli, küçük 
ve orta-tH irjuvazidir. Henüz, faşizme karşı silahlı b ir mü
cadele ge rek liliğ in i kavrayamayan bu küçük-burjuva sol 
gruplar, hâlâ, Anayasal düzenin (daha doğrusu kendi 
rahat düzenlerinin) süiTnesini hayal etmekte ve istemek- 
ted irie r. İşçi sınıfı üzerinde küçümsenmeyecek derece
de e tk in liğ i olan bu gruplann, işçi sınıfının b ir kesimini 
de, saf hayallerie uyu ttuk lan da b ir gerçektir. Ülkemiz 
şeh irleri, kasabaları faşistle rle  devrim ciler arasında şid
de tli çatışmalara, faşist katliam lara sahne olurken. Ana
yasal düzenin savunuculan şiddetten korkanlar, işçi sı
nıfına “ d u r”  diyor.

Küçük burjuva “ so l”  gruplann bu saf hayalleri, bugün 
anti-faşist mücadele açısından en büyük teh likeyi oluş
turm aktadır. •
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Türkiye Komünist Partisi 
Program ı

Türkiye Komünist Partisi'nm  (TKP) Mart 1978’de 
Ürün Yayınları arasında çıkan Üçüncü Programı, 

daha önce Eylül 1920'de onayla ian Birinci 
Program’dan ve 1932’de hazırlanan İkinci

Program’dan uzun bir süre sonra kabul edildi. Bu 
programdan bölümler;

TKP’nln uzak amacı Türkiye 'de sosyalizm i kurmaktır. 
Ancak sosyalist b ir devrim  sonucunda tem el üretim  
araçlarının kamulaştırılmasıyla, burjuva devlet mekaniz
masının baştan aşağı yıkıiıVıasıyla, proletarya egemenli
ğinin, emperyalizmin, burjuvazinin saldınlanna karşı pro
letarya dlktatoryasının, sosya list demokrasinin kurul- 
masıyladır kİ, Türkiye ve halkımız her tü rlü  söm ürü ve 
zoriıalık biçimlerinden kurtulabilir. Ancak o zaman mem
leketin üretim güçleri sınırsız b ir gelişm e, halkı yaşama 
düzeyi sistemli b ir yükselme yoluna g ireb ilir. Baskının 
sömürünün, ezginin, zorbalığın her türü kökünden kazı
nabilir, Türkiye'de yaşayan halkların gerçek kardeşlik 
ve dostluğu kurulabilir.

Türkiye kom ünistleri, memlekette İlk defa olarak, Tür
kiye'nin sosyalizme geçeceği zorunlu luğunu halka açık
ça söylediler. B ilimsel sosyalizm i, Marksizm-Leninizm 
İlkelerini işçiler, köylüler, aydınlar arasında yaydılar. 
Bu uğurda en büyük zorluklara göğüs gerdiler. Burjuva
zi, karşı devrimci güçler, kom ünistlere canavarca saldır
dılar. Daha ilk günlerden kim ini astılar, k im in i zindanlar
da çürüttüler, k im ini denizde boğdular. Gerici hüküm et
ler Komünist P artlsrr\l yasakladılar, kom ünistlere en 
barbar İşkence yöntemerlni uyguladılar. Ama yaşamın, 
sınıf savaşının gerçekleri, Türkiye halkının m utlu gele
ceği uğrunda en dayanaklı, en yılmaz savaşçıların, dün 
de, bugün de kom ünistler o lduğunu ortaya koym uştur. 
(...)

TKP, bugünkü hatk düşmanı düzeni, işb irlikç i burju
vazinin, emperyalizmin egem enliğini yıkmak, sosyaliz
me yönelik İşçi sınıfının hegemonyasına dayanan ileri 
demokratik b ir düzen kurmak İçin, parlamento iç i, parla
mento dışı, zamanın koşullanna, kuvvetler dengesine 
uygun bir savaş stra te jis i ve taktiğ i uygular. Ve bu 
savaşlarda her tü r yöntem leri, legal-lllegal olanaktan, 
örgüt biçim lerini araç ve silahtan kutlanır. (...)

işçi sınıfı daha geniş ekonomik ve po litik  haklar uğ
runda örgütlü ve ak tif mücadeleye geçti. G ittikçe geniş
leyen, yoğunlaşan işçi çıkıştan, evvelce İşçi sınıfının 
varlığını bite tanımayan burjuvaziyi, İşçiye, sınırlı da 
olsa grev, toplu sözleşme, serKİikalaşma, gösteri ve 
yürüyüş haklannı tanımaya zoriadı. Legal b ir işç i partisi 
kuruMu. Falcat burjuvazi bu legal işçi partis ine yüklen
mekte gecikmedi. Polisini, faşist kom andolan, provoka- 
törterl, her soydan oportünistleri, Maoculan, MDD'citeri 
saklırttı bu partinin üzerine. Büyük burjuvazi, 12 M art'
ta, ordu süngüsüyle, kurduğu sıkıyönetim le bu partiyi 
kapattı, İlerici, yurtsever örgütleri dağıttı, yönetic ile ri 
tutukladı, Inınlara ağır cezalar verdi. (...)

Ordu, jandarma ve po lis b lriik le riy le  yürütü len baskı
lara, İşçi haklanna yapılan saMınlara, grevleri zincirte- 
me erteleme ve yasaklamalara rağmen İşçi hareketin i 
durduramadıiar. Bunun b ir nedeni, sendikalann emekçi 
yığınlar* dayanmasıdır. İşçi sınıfı ve hareketi, emperya
lizme, faşist saMmya karşı utusat d ireniş i, aydın çevre
lerin, ulusal burjuvazinin d ireniş in i etkiled i, onlan sa
vaştı yüreklendirdi. (...)

Amerikan emperyalizmi ve IşbirtUtçI burjuvazi, genel
likle antl-emperyalIst, demokratilc akımı dumura uğrat
mak İçin, devrimci gençlik hareketini işçi sınıfından ayır
mak taktiğini uyguluyor. Bu amaçla her soydan, fıer 
boydan provotcatörleri, ajanlan, anarşistleri, Maocutarı, 
MDD'citeri kutlanıyor. Her tü r provokasyonlara başvuru
yor. iyi niyetli pek çok gençler burjuvazin in tuzağına 
düştü. Aşın, sonu belirsiz serüvenci hareketlere sürük-

TÜRKİYE 
KOMÜNİST 

PARTİSİ

P R O G R A M

l ' î

üstte; Türkiye Komünist Partisi (TKP) programının 
kapağı. Ortada; 26 Şubat 1977'ele düzenlenen ‘ ‘Evlat 
Acısına S on" mitingi. Altta; DİSK’m 26 Ocak 1980'de 

İzmir'de düzenlediği demokrasi mitingi.

tendi. Pek çok gençler ateşlere yandı. Ulusal direniş 
zarar gördü.

Türkiye K om ünist P artis ii burjuva ve küçük burjuva 
ideo lo jileriy le, Işb iriikç i burjuvaziye, işçi hareketini, ulu
sal bağımsızlık hareketin i baltalama olanaktannı sağla
yan ters akımlara: Maoculuğa, Troçklstliğe,llk ldatöriere 
her anarşist, aşın çıkışlara karşı, oportünizm in her türü
ne karşı savaşını genişletmek, daha da kuvvetlendirmek 
zorundadır. (...)

5. Türkiye Kom ünist P artis i, ulusların yazgıtannı ken
d ile rin in  çizmesi konusundaki, Leninci ilkelere bağlıdır. 
Memleketim izde yoğun, kaynaşmış yığınlar halinde ya
şayan uluslara, ulusal azınlıklara (Kürtiere, Laztara vb.) 
tam dem okratik, eşit Anayasal haklar tanınmalı, bu ulus
lara küttürierin l ge liştirm ek olanaktan yaratılmalıdır.

Uluslara bu h ık ta n  tanımak, her zaman İçin onlann 
b irb irinden ayrılmalarını istemek ve propaganda etmek 
zorunluğunu koşmaz. Kendi yazgısını çizmek hakkı ulus
lara dem okratik devle tin bütünlüğünde kalmak, onunla 
sıkı ekonom ik ve po litik  İşb irliğ i kurma hakkını da ken
dinde taşır.

TKP, ırk ve u lus aşağılamasına karşıdır. Her ulusun 
kendi d ilinde okuması, yazması, devle t dairelerinde ko
nuşması, yayın yapması serbesttir.

U lusal azıntıktann kom ünistleri, Leninci entemasyo- 
natlstler olarak, uluslararası em ekçilerin sıkı dayanış
masını propaganda etmekle yüküm lüdürler. Memleketi
m izde utusat azıntıktann egemen smıftanndan bir kısmı 
ge ric iliğ in , em peryalistlerin Işb lrilkç lle ri durumundadır
lar. Ülkemizde kom ünistler, hangi ulustan otursa olsun
lar Türk İŞÇİ ve köylü leri İte, ulusal azıntıktann emekçile
rin in  kardeşçe b lrilğ i İçin savaşıriar. (...)

işç i sınıfının, emekçi yığm lann savaşkan öncü örgütü 
olan Türkiye Kom ünist P artis l'n \n  amaçtanndan biri de 
İŞÇ İ sınıfının, emekçi halkın yığınsal partisi olmaktır.

Bu ödev başanidığı oranda TKP bu programla açıkla
dığı amaçtanna ulaşacaktır.

Türkiye Kom ünist Partis i, çok zor olan bu dönemeci 
aşabilmek, amacına varabilmek İçin en başta işçi-köylü 
bağlaşıklığını kurm ak zorundadır. TKP, bununla biriikte 
halkın bütün em ekçi tabakalan İte de bağ kurmalıdır.

Yukarda sözü edilen ödevlerin yerine getirilebilmesi 
iç in , emperyalizme ve memleket İçinde emperyalizmin 
po litikasını yürüten lere karşı, büyük sermaye ve toprak 
ağalan o ligarşik grubuna karşı utusat demokratik cep
hede bütün halkın sağlam b iritğ l ve b irieşik mücadelesi 
gerekir. Bu cephe, proletaryanın, köylü lerin, aydınlarm, 
orta tabakatann kendi haklan uğrunda verdHüeri ortak 
savaş sürecinde meydana getir.

TKP, u lusal burjuvazin in, emperyalizme, gericiliğe, 
faşizme Icarşı her iteri adımını destekler. Ulusal burjuva
z in in  iterici po litik , sosyal örgütleri ile  işb iriiğ i ve İttifak
lar kurm ak yoitannı arar.

Türkiye Kom ünist Partis i, derin ve ağır g iz lilik  koşutta- 
n  iç inde savaşıyor. Çok ağtr kayıplara n u l olan bu sa
vaşlar boşa g itm em iştir. Bu savaşlar işçi sınıfınm, kent 
ve köy emekçUerintn btllnçlenmestne, ha lk yığınlarmın 
uyanmasına, anti-em peryalist, anti-feodal mücadelenin 
genişlemesine, devrim ci gençtik hareketinin yükselme
sine, sosya list ü lkünün yayılmasına yardım etm iştir.

Utusat egem enlik haklannı geri atmak, demokratik bir 
düzen kurm ak savaşı, Türtdye'de geniş halk yığıntanra 
kapsamaktadır.

Bu program, TKP 'nln, bütün kom ünistlerin, komü
nistlere yakın o lanlann, bütün İlericilerin, İşçi sınıfının 
ve bOtün haDan ortak çabalan, ortak savaşı İle gerçekle
şecektir. •
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Parti Bayrağı Çıkarken

Halkın Kurtuluşu grubunun aylrk teorik organı 
Parti Bayrağı'nm çıkış yazısından bölümler:

Bugün gelinen yerde ülkemizde en temel görev, prp- 
etarya partisinin inşasıdır. Ülkemizde pro leter devrimci 
iareketin gelişmesinin tarih i öze llik leri, pro leter devrim- 
lilerin birleştirilmesini de bu görevin gerçekleştirllm esi- 
lin bir unsuru olarak ortaya koymaktadır. (...)

Ülkemizde Marksizm-Leninizmin zaferinin sağlanması 
nücadelesi, genel planda modern revizyonizme, sağ 
ıportünizme ve Troçkist sol sapmaya karşı yöneldiği 
|ibi. özel olarak Marksizm-Leninizm 'in işçi sınıfı hareke-
i içinde milli planda çarpıtılmasına karşı, 58 yıllık  sağ 
ıportUnist çizgiye karşı da yönelm eliydi. Çünkü bu çizgi 
le, Marksizm-Leninizm’ in en tem el tezlerin in revizyo- 
list bir tahrifatı üzerinde yükseliyordu. (...)

Diyebiliriz ki, sınıf işb irliğ in i ve gerek dünyada, gerek
le tek tek bütün ülkelerde proletarya devrim in in yasak- 
anmasını savunan "Ü ç  Dünya Teoris i” ne karşı 
tarksizm-Leninizm’ in ve proletarya devrim in in savu- 
lulması mücadelesi; ülkemizde hem proleter devrim ci- 
erk oportünistlerin ayrışmasını ve ayrı saflarda toplan- 
nasını, hem de proleter devrimci hareketin programının 
»luşumunu hızland:rmıştır.

Bütün dünyada olduğu g ib i, ülkemizde de p ro l^ e r  
evrimci hareket büyüyor, güçleniyor. Bu karşı konul- 
laz bir durumdur. Ve ne em peryalistler ve onların uşak- 
ın, ne de revizyonistler ve oportün is tler bu gelişmeyi 
urdurmaya muktedir değillerdir. Bütün ülkelerde 
larksist-Leninist partiler saflarını sıklaştırıyor, yeni 
larksist-Leninist partiler kuruluyor; partiler saflarını her 
irden revizyonist ve oportün ist unsurlardan arındıra- 
ık güçleniyor, çeşitli Marksist-Leninist gruplar, hare- 
etler opürtünizme ve revizyonizme karşı mücadeleler 
inde saflarını sıklaştırıyor, b lriik ierin l pek iş tiriyor ve 
arti İnşası yolunda yürüyoriar. (...)

Parti Bayrağı İşte böyle b ir dönemde yayına g iriyor, 
lücadeleye atılıyor. O’nun görevleri de günümüzün ve 
ünümüzdeki mücadelenin ob jektif gerçeklikleri ve ge- 
ıkllllkleri tarafından be lirlenm iştir. (...)

Parti Bayrağı, bir yandan Marksizm ve İşçi sınıfı düş- 
anı İdeoloji ve siyasetlere karşı amansız b ir mücadele 
trütürken, bir yandan da bütün proleter devrim cilerin 
k bir parti çatısı altında birleşm esinin sağlanması için 
oleter devrimci saflardaki yanlış anlayış ve siyasetlere 
ırşı da eleştiri-mücadele-ikna tem eli üzerinde b ir mü- 
ıdele yürütecektir. (...)

işçi sınıfının, yoksul köylü lerin ye diğer emekçi halkın 
kariarının savunucuları olarak ülkem iz devrim cilerin in 
ılpleri daima Marksist-Leninist b irilk  ve partiyi inşa 
me ruhuyla çarptı ve çarpmaktadır.

Bu mücadeleler bugüne kadar birieşm enin ve parti 
(asının sağlam bir tem eli olacak olan b ir program 
siyasetler bütününden yoksun olma zaafını taşımıştı, 

ıcak gene bu mücadelelerin b ir sonucu da bu progra- 
n yaratılması oldu.

Öt* yandan uluslararası işçi sınıfı hareketi iç inde esas 
ırak Enver Hoca yoldaşın A rnavutluk Emek Partisi 
I .  Kongresi'ne sunduğu raporla başlayan ve gerek 
S^'nin gerekse birçok diğer M arksist-Leninist kardeş 
rtl ve hareketlerin belgeleri ve açıklamalanyla gelişen 
lyük mücadele kaçınılmaz olarak ülkem izdeki pro leter 
ıvrlfncl harekete de yansıdı. Saflaşma ve aynşma hız- 
ndı.

Sülün dünyada olduğu g ib i ülkemizde de belirs iz lik ler 
ladan kalkmakta, ara unsurlar, orta yolcula r parçalan- 
ık tı ve iki Ideolojik-siyasi m ihrakta toplanılmaktadır; 
ıtktlzm-Leninizm ve sağ oportünizm . (...)

Sol içi çatışmalarda ölenlerden bazıları; Üstte: Kemal 
Karaca. Ortada: Turgut ipçioğlu. Altta: Sabahattin 

Çakmak.

Dünyada ve ülkemfzde g ittikçe  derinleşen buhran, 
İşçi sınıfı ve halk yığınlarını öfkeyle ayağa kaldırıyor, 
onların her türden gerici burjuva ve revizyonist ideoloji* 
den kurtularak Marksizm-Leninizm ideo lo js i ve işçi sınıfı 
partis i etrafında toparianmaya doğru büyük yürüyüşü 
her yerde hızlanmıştır. Her gün yeni yeni mücadele 
alanlannda, yeni güçler mücadeleye katılm aktadır. Her 
gün yeni mücadeleler ortaya çıkmaktadır. (...)

P arti Bayrağı, Marksizm-Leninizm teo ris i İle silahlan
mış işçi sınıfı savaşçılan yetiştirm ede kuvvetli b ir silah 
olacaktır. O, teorik, ideo lo jik  ve siyasi meselelerde pro
leter devrim ci hareketin yo lunu aydınlatan b ir araç ola
caktır. •

iMae Z ed en g 'u n  Üç Dünya  
Teorisi

DENG SİAO PİNG

üç Dünya Teorisi Türkiye’de Mao Zedong’un
düşüncesini Izleyeniar arasında büyük tartışma ve 

ayrışmalara yolaçtı. İlk kez 10 Nisan 1974’te 
Birleşmiş Milletler’de Çin Komünist Partisi (ÇKP)

başkan yardımcısı Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Deng Siao-Ping tarafından yapılan bir 

toplantıda açıklandı. Daha önce Mao'nun 
yazılarında biçimlendirdiği teoriyi içeren 

konuşmadan bölümler:

Şim diki uluslararası durum gelişmekte olan ülkeler 
ve dünya halklan için son derece elverişlid ir. Sömürge
c ilik , emperyalizm ve hegemonyacılık üzerine kurulmuş 
olan eski düzen gün geçtikçe ağır dart>eler y iyor ve 
tem ellerinden sarsılıyor. Uluslararası İlişk iler kökünden 
değişiyor. Bütün dünya çalkantı ve huzursuzluk içinde
dir. Durum, biz Ç in lilerin deyiş iy le “ gökkubbenin altın
da büyük b ir kargaşalık’ ’tır. Bu “ kargaşalık” , çağdaş 
dünyadaki bütün temel çelişmelerin keskinleşmesinin 
b ir ifadesidir. Bu “ kargaşalık”  çürüyen gerici güçlerin 
çözülm esini ve çöküşünü hızlandırıyor, yeni doğan halk 
güçle rin in ise uyanıp gelişm esine yardımcı oluyor. (...)

Uluslararası ilişk ile rdeki değiş ik lik le r gözönüne alınır
sa, bugün dünya aslında b irb irle riy le  hem ilişk ili olan 
hem de çelişen üç  kısım veya üç dünyadan meydana 
gelm ektedir. Amerika B irieşik Devletleri ve Sovyetler 
B irliğ i, B irinci Dünyayı meydana ge tiriyor. Asya, Afrika, 
Latin Amerika ve d iğer bö lgelerin gelişmekte olan ülke
leri Üçüncü Dünyayı meydana getiriyor. Bu İkisinin ara
sında kalan gelişm iş ülkeler ise İkinci Dünyayı meydana 
ge tiriyor. (...)

İki süper devlet, günümüzün en büyük uluslararası 
söm ürücü ve zalim lerid ir. Onlar yeni b ir dünya savaşı
nın kaynağıdır. Her ik is i de büyük m iktarda nükleer 
silaha sah ip tir. Onlar ş idde tli b ir silahlanma yarışına 
girişerek, yurtdışında büyük m iktarda askerler bulundu
rarak ve her yerde askeri üsler kurarak bütün m illetlerin 
bağımsızlığını ve güvenliğ in i tehd it ediyoriar. Her ikisi 
de d iğer ülkelere karşı denetim , yıkıcılık, müdahale ve 
saldırıya g iriş iyo rlar. Her ik is i de diğer ülkeleri iktisaden 
söm ürüyor, servetlerin i talan ediyor ve kaynaklannı gas- 
pediyorlar. Başkalarına zorbalık uygulamada, özellike 
“ sosya lizm ”  yaftasını asan süper devle t tehlike arz edi
yor. O, silahlı kuvvetlerin i göndererek “ m ü tte fik i”  Çe
koslovakya'yı işgal etm iş ve Pakistan’ı parçalama sava
şını kışkırtm ıştır. O, sözünün eri değild ir, kalleş, çıkarcı 
ve vicdansızdır. (...)

İki süper devlet kendi anti-tezlerin i yaratmış bulunu- 
yoriar. Onlar, küçüğe zorbalık yapan büyük, zayıfa hük
meden güçlü ve yoksulu ezen zengin olarak davrandık
ları iç in  Üçüncü Dünyanın ve bütün dünya halklanmn 
şfddetil d iren iş iy le  karşılaşıyoriar. (...)

İki süper devletin hegemonyacılığı ve kuvvet politika
sı ge lişm iş İkinci Dünya ülkeleri arasında da büyük bir 
hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Bu ülkelerin, süper devlet
lerin denetim , müdahale, tehd it ve sömürüsüne ve onla
rın, ik tisadi buhranları başkalarının sırtına yükleme te
şebbüslerine karşı verdik leri mücadeleler gün geçtikçe 
ge liş iyor. Bu ülkelerin mücadeleleri de uluslararası du
rum un gelişm esine önem li b ir etki yapıyor. (...)

Emperyalizm in ve öze llik le  süper devletlerin faaliyet
leri, gelişm e yolundaki ülkelerin, ik tisadi bağımsızlıkla- 
nna kavuşma yolunda zafer dolu ilerieyiş ierin i asla en
ge lleyem eyecektir. Son Ortadoğu savaşında, yekvücut 
olarak birleşen Arap ülkeleri petro l silahına sanlarak 
siyonizm e ve destekçilerine ağır b ir darbe indirdiler. 
Yaptıklan iy i ve doğruydu. Bu, gelişm ekte olan ülkelerin 
emperyalizme karşı mücadelesinde şim diye kadar gö
rü lm em iş b ir olaydı. Bu, Üçüncü Dünya halklanmn mo
ra lin i b ir hayli yükse ltti ve emperyalizmin çalımını boz-
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du. Bu, emperyalizmin uzun zamandır sürdürdüğü ulus
lararası iktisadi teke lin i kırdı ve gelişm ekte olan ülkele
rin birleşik mücadelesinin gücünü ispatladı. Madem ki 
emperyalist tekeller dünya pazarlarını is ted ik le ri g ib i 
kontrol etmek için İşb irliğ i yaparak gelişm ekte olan ü l
kelerin hayati menfaatlerine büyük zarar veriyorlar, ge
lişmekte olan ülkeler emperyalizm in teKeiini kırm ak ve 
içendi iktisadi Itak ve m enfaatlerini kon-mak iç in  neden 
birleşmesinier? Petrol savaşı insanların ufkunu geniş
letti. Petrol savaşı sırasında yapılanlar, d iğer hammad
deler için de yapılabilir ve yapılmalıdır. (...)

Üçüncü Dünya ülkeleri şim diki son derece eşitsiz ulus
lararası iktisadi ilişk ile rin  değiştirilm esin i ş idde tle talep 
ediyorlar ve bu konuda b irçok akılcı reform  te k lif i ge tir
miş bulunuyoriar. Çin hükümeti ve halkı, Üçüncü Dünya 
ülkelerinin bütün haklı tek lifle rin i hararetle onaylamakta 
ve kesinlikle desteklemektedir. (...)

Biz, küçük olsun büyük olsun, yoksu l olsun zengin 
olsun, bütün ü lkelerin eş it kabul edilm esi ve u luslarara
sı iktisadi işlerin b ir veya ik i süper devle tin teke linde 
bulunması yerine dünyadaki bütün ülkeler tarafından 
ortaklaşa yönetilmesi gerektiğ i görüşündeyiz. Biz, dün
ya nüfusunun eztei çoğunluğunu meydana getiren ge
lişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaret, para, deniz 
nakliyatı vb. g ib i meseielerie ilg ili bütün kararların alın
masına katılma hakkını destekliyoruz. (...)

Çin sosyalist b ir ülke, aynı zamanda gelişm ekte olan 
bir ülkedir. Çin, Üçüncü Dünyaya mensuptur. Başkan 
Itao’nun öğretilerin i sıkı sıkıya izleyen Çin Hüküm eti 
ve halkı, bütün ezilen halklann ve m ille tle rin m illi bağım- 
sıziıkiannı kazanma ve koruma, m illi ekonom ilerin i ge
liştirme ve sömürgeciliğe, emperyalizme ve hegemon- 
yacıiığa karşı koyma mücadelelerini kesin lik le destekle
mektedir. Bu, boynumuzun borcu olan enternasyonalist 
görevimizdir. Çin b ir süper devlet değ ild ir ve asla olma
ya da çalışmayacaktır. Süper devlet nedir? B ir süper 
devlet, her yerde başka ülkelere karşı saldın, müdahale, 
denetim, yıkıcılık ve talan uygulayan ve dünya hege
monyası peşinde koşan em peryalist b ir  ü lkedir. Büyük 
bir sosyalist ülkede kapitalizm geri ge tirilirse, o ülke 
kaçınılmaz olarak süper devlet haline ge lir. Gerek son 
yıllarda, Çin'de yapılan Büyük Proleter K ü ltü r Devrim i 
ve gerekse halen bütün Ç in’de yürütü len Lin B iao’yu 
ve Konfiçyus'u eleştirme hareketi, kapitalizm in geri ge
tirilmesini önlemeyi ve sosya list Ç in 'in  rengini asla de
ğiştirmeyip daima ezilen halkların ve ezilen m ille tle rin  
safında yer almasını sağlamayı amaçlamaktadır. Eğer 
günün birinde Çin rengini değiştirerek b ir süper devlet 
haline gelirse, o da dünyanın her yerinde b ir m üstebit 
gibi davranıp başkalannı baskı, saldın ve söm ürüye ma
ruz bırakacak olursa, o zaman dünya haiklan Ç in ’e 
sosyal-emperyaiist yaftasını aşmalı, onun yüzünü açığa 
vurmalı, ona karşı çıkmalı ve Çin halkıyla b iriik te  onu 
devirmeiidir. •

Sürekli DevHm  Ç ıkarken

Temmuz 1978’d'a yayına başlayan Sürekli Devrim 
dergisinde yeralan bildirgeden ilk bölüntıler:

Ekim 1917 proleter devrim inin tüm  dünya halklarının 
kurtuluşu için b ir esin kaynağı olduğu Milli Mücadele 
yıilannda, işgal İstanbul'unda/tycfm/zk çevresinde kısmi 
bir aydın hareketi, Anadolu'da çete ler ve Meclis içindeki 
muhailfierie içiçe Yeşiiordu ile başlayan ve giderek Üçün
cü Enternasyonal'in 21 maddesini kabul eden THİF'sı 
hareketi ve Mustafa Suphi'n in Bakü’de kurduğu TKP'den 
oluşan sol hareket, araianndaki tüm  bireysel ilin tile re  
rağmen henüz gerçek b ir bütünlük arzetm iyordu.

1921 başında Ankara'da resmi ordunun savaş gücünü 
kesin oiarak kazanmasıyla biriikte, Yunanlılara karşı mü-
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cadele öncesinde; a) Çetelerin tem izlenmesi, b) Meclis 
iç i so lun sindirilm esi, c) Mustafa Suphi ve yoidaşiannın 
katledilm esi ile, merkezi o to riten in  doğrudan çevresin
den, mücadele iç inde gelişm e eğ ilim i gösterebilecek 
olan hareketler yokedilm iştir. (...)

Lenin 'den sonra K om in tern ’in  ulusal kom ünist parti
lerin i SSCS'nin bire r sınır bekçisi haline dönüştürm esi 
birçok ülkede devrim in gerilemesine yo l açarken Türk i
ye 'de ancak bazı sürtüşm elerden sözedilebilir. Krem lin 
bürokrasisi sınır bölgesinde bağımsız devrim ci b ir pro
leter hareketin gelişm esinde kendi çıkarları açısından 
b ir yarar görm ediği iç in  TKP öm rü boyunca varoluş 
mücadelesini hukuki alanda sınırlamıştır. Bu da ideo lo ji- 
ik  olarak onun Kemalizmle, resmi İdeoloji ile çok yakın 
ilişk ile r iç inde bulunmasına yo l açmıştır. Böylece ‘so l' 
CHP’nin daha solu olarak kalm ıştır. (...)

Küt}a devrim i, Che'n in yaşamı ve yazılan, 1968’de 
devrim ci hareketin dünya çapında çeşitli düzeylerde 
yeni boyutlar kazanması, Çin-Sovyet çatışması ve 
SSCB’nin Çekoslovakya'yı işgali g ib i “ sosya list”  hare
ketin görüntüse l b irliğ in in  parçalanması genç devrimci 
kadrolarda dünya çapında aktif b ir devrimci anlayışın 
gelişm esine yol açtı. Bu anlayış -reformizmden kopuş 
süreci- geleneksel solun da ta rih in  çöplüğüne atılmasını 
gerektiriyo rdu . (...)

Devrimci M arksist hareketin bu gelenekle bağı tarih
sel olarak Sovyet D evrim i’nin yozlaşması tehlikesinin 
belirm esinden bu yana idam lar, cinayetler ve ihanetlerie 
örü lm üştür. Sorun, basit b ir değerlendirm e aynlığı de
ğ ild ir; sözkonusu olan, sınıf mücadelesinde birarada 
bulunması tarihse l olarak mümkün olmayan devrimci 
Marksizmle bürokra tik ge ric ilik  arasındaki tarihsel uyuş
mazlıktır. (...)

Burjuvazinin top lum un tüm ü adına hareket etmekten 
aciz ok luğu Türk iye ’de dem okratik sorunlann çözümü
ne aday tek sınıf proletarya ve onun devrimci iktidarıdır. 
Geniş köylü ve emekçi yığm lan desteğine alan proletar
yanın bu ik tidan , işçi-köylü sovyetleri tem eli üzerinde 
yükselen işçi-köylü hüküm eti aracılığıyla yürütülecektir. 
Ama bu İşçi-köylü hükümeti, temel demokratik sorunia- 
nn çözümünü ancak sosya list sorunlann çözümüne hız
la el atarak gerçekleştirebilir. Bu anlamda demokratik 
devrim , proletaryanın devrim ci ik tidan altında sosyalist 
devrim e dönüşerek sürekli b ir n ite lik  kazanır.

U lusal devrim im iz dünya devrim inin ancak b ir parça
sıdır. Ulusal sınıriar iç inde kurulan işçi devleti, kapitaliz
m in b ir dünya sistem i haline ge ld iğ i emperyalist çağda, 
sosyalizm i, ancak dünya devrim ini geliştirerek kurabilir. 
U lusal sınırlar iç inde başlayan devrim  uluslararası are
nada tam amlanır ve b ir dünya sistem i olarak kapitaliz
m in yerin i, b ir dünya sistem i olarak sosyalizm alır. •

'Ü€ D ünya T e o ris i"  Üzerine

Partizan dergisinin ilk sayısındaki çıkış yazısında
“ Üç Dünya Teorisi”  üzerine yeralan giriş bölümü:

Bundan b ir süre önce yayınlanan “ Çıkarken”  broşürü 
ile tem el mücadele anlayışını ortaya koyan Pa'rtizan'm 
ilk  sayısı böylece çıkmış otuyor. Bu, yıllardır revizyoniz- 
me, modern revizyonizme ve her türden oportünizme 
karşı yürütülm eye çalışılan mücadelenin b irik im in in so
nucudur. H içte kolay olmayan bu uzun mücadele sonu
cu devrim ci yayın hayatına atılan Partizan, daha izin 
alma aşamasından başlamak üzere hakim sınıflann bir 
dizi engelleme çabaları ve saldınlanna fıedef olmuştur. 
Şüphesiz ki halkımızın Demokratik Halk Devrimi müca
delesine kararlı ve azim li b ir şekilde yardımcı olmaya 
çalışacak olan Partizan’a yöneltilen bu karşı çabalar 
sürmeye devam edecektir.

D iğer taraftan bu zor mücadeleler sonucu çıkanlan 
Partizan'a  yöneltilen karşı-çabalar sadece hakim sınıf
lardan gelm iyor. Partizan’m  tavizsiz b ir şekilde savuna
cağını söyled iğ i Marksist-Leninist fik irie rin  geniş dev
rim ci çevrelere ulaşmasından korkan ve ürken b ir dizi 
oportün is t grup da bu giriş im e kendi ölçülerinde katılı- 
yoriar. Sözde, ideo lojik-siyasi mücadeleyi vermek konu
sunda meydanı kimseye bırakmayan bu oportünist grup
lar, kendi tabanlannın Partizan'ı almalannı engelleyen 
çabalarıyla, Partizan'm  en geniş kitle lerce okunmasını 
engelleyemezler. Aynı zamanda h içb ir çaba Partizan’ı 
üstlendiğ i görevleri yürütm ekten alıkoyamaz. Marksist- 
Lenin ist fik ir le r er ya da geç geniş devrimci çevrelere 
ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün dürüst dev
rim cileri anti-Marksist-Leninist fik irle ri savunan bu grup
ların yıkıntıları üzerine Partizan’m  tem sil e ttiğ i Marksist-
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^nlnist Hareketin bayrağını dikeceklerd ir. Marksizm- 
.«ninizm’in başarısı hiçbir gerici engelle önlenemez.

Bu durum Partizan okuyucularının önüne dergilerin i 
'aşatmak, her türlü engele rağmen doğru ve tutarlı 
Hr şekilde Marksizm-Leninizm’ in geniş devrim ci çevre- 
ere ulaşmasını ve bunun devamını sağlayabilmek gibi 
lörevleri çıkarıyor. Partizan’ ın yayın hayatı okuyucuları- 
ıın halktan aldığı her türlü  desteği dergilerine aktarma- 
anyla sürekli ve düzenli olacaktır.

Okuyucularımız dergimize çevrelerindeki devrimci mu
adelelerle ilg ili özlü ve doğru b ilg ile ri ve maddi yardım- 
arı göndermeli; dergim izi yaşatmak İçin halkımızın coş- 
:un desteğini Partizan’a aktarmaya çalışmalıdır.

Böyle bir çaba hakim sınıflara ve onların ob jektif des- 
ekleyicist oportünist gruplara karşı mücadelesinde Par- 
izan’ın temel desteği olacaktır. •

Ev^t P arti , , ,  A m a N e Z am an  
ve N asıl

Geleneksel TKP çevresinden gelen ve Esat Adil 
Müstecapiıoğlu, Mustafa Börklüce ve Hüsamettin 
Özdoğu’ nun temsil ettiği çizgiyi sürdüren grubun 
Aralık 1974’de yayına başlayan ve üç sayı çıkan 
Gerçeğin Sesi dergisinin 2, sayısında çıkan yazı:

Yurdumuzda işçi sınıfımızın gerçek partis in in kurulu- 
unu ve politik teşkilatlanmasını engelleyen şartlar bu- 
ün hâlâ yürürlükledir. 141-142. maddelerin geçerliliğ i 
skisi gibi devam etmektedir. Burjuvazi ve onun İktidarı 
u engelleri daha da artırmak için yeni oyunlar tezgahla- 
laktadır.

Bu durum karşısında, devrim ci kadrolar tarafından 
apılması gerekli olan ilk  ve en önem li iş; bu engellerin 
aldıniması uğrunda yapılacak geniş b ir mücadeleyi ör- 
ütlemek olmalıdır. Başta işçi sınıfımızın sendikal kuru- 
ışları bulunmak üzere, tüm  ile ric i ve dem okratik kuru- 
ışların ve grupların da bu mücadeleye katılmaları de- 
lokratik hak ve görevleridir. Mücadelenin başarıya ula- 
abllmesi için de ellerinde hakim sınıflara ve onların 
:tidanna karşı uygulanabilecek çeşitli dem okratik bas- 
yolları ve usulleri vardır. Mücadele sonucu bu engel- 
r tamamen ortadan kaldırıldığı takdirde gerçek b ir “ iş- 
sınıfı partisi”  kurmak mümkün olur. Aksi halde; bu- 

ünkü şartların elverdiği biçimde ve ancak ‘ ‘geçiş ve 
üprü”  görevini yüklenecek b ir parti kurulması bahis 
snusu olabilir.

Oysa son günlerde yurdumuzda çeşitli gruplar tarafın
ın ve ayrı ayrı (fakat hepsi de işçi sınıfı adına) partiler 
İrmak için hazırlıklara g iriş iliyor. K im i iy i n iyetli, kim i
1 niyetli bu girişim lerin, ilk  ve alelacele kurulan parti 

birlikte, bir parti enflasyonu yaratacağı anlaşılıyor, 
azdıklanna, söylediklerine ve kulağımıza gelenlere ba- 
hrsa; kurulan ve kurulacak olan bu partilerin hepsi
i  işçi sınıfının gerçek partisi, gerçek "sosya lis t pa rtis i”  
duklan ve olacakları iddiasındadırlar. Bu durum  ve 
dialar bizi; işçi sınıfının gerçek partis in in n ite liğ i hak- 
nda genel olarak ve Türkiye açısından birkaç söz et
ek zorunda bıraktı. Bu partileri kuran ve kuracak olan 
ıdroları da biraz olsun tanıdığımız için; özellik le işçi 
nıfının gerçek partisinde liderlerin ve yönetici kadrola- 
n rolü ve kişiliğ i üzerinde duracağız.

Herkesin bildiği, fıer zaman ve her yerde geçerli genel 
oğrulann sık sık ve gereksiz yere tekrarında fayda 
)ktur. Fakat genel doğruların hatırlatılması gerekli ol- 
iğu zaman da bundan kaçınmak yersizdir. Onun için, 
ürkiye’deki bu parti enflasyonu arifesinde bazı genel 
oğrulann tekrarında fayda görüyoruz.

uzlaşm acı!ığa,bölücülüğe, 
t a s f i y e c i H ğ e M  

örgüt y ık ıc ılığ ına karş ı
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Üstte: Vatan Partisi’n/rt b ir broşürü. Altta: DİSK’e 
bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nda muhalefetin 

yayınladığı b ir bülten.

Devrim yolu; düz ve rahat b ir yol değild ir. Tam tersi; 
dağlarla, uçurum larla çevrili ve virajlarla dolu engebeli 
b ir yo ldur. İşçi sınıfının devrim ci mücadelesi; hedefine 
varıncaya kadar, iç inde ve dışında b inb ir türlü  zorluklar, 
engeller, teh like ler, provokasyonlar ve sabotajlarla kar
şı karşıya ge lir. Bunun iç in  devrim ci mücadelenin parti 
öncülüğünde yürütü lm esi şarttır. "P role taryanın iktidar 
mücadelesinde partisinden başka h içb ir silahı yoktu r.”  
(Lenin). Parti nasıl işç i sınıfına önderlik ederse, parti 
de önderlerce yönetilir. “ P o litik  partiler, kural olarak, 
en sorum lu mevkilere seçilen ve önder olarak bilinen 
en yetk ili, e tk ili ve deneyden geçmiş k işilerin oluşturdu
ğu aşağı yukarı daim i gruplarca yön e tilir”  (Lenin). An
cak, yetenekli liderlerin ve kadroların yönetim indeki mer
keziyetçi ve d is ip lin li gerçek b ir “ işç i sınıfı partiisi” ; 
devrim ci teo rin in  ve realist b ir programın kılavuzluğun
da, pra tik te  karşıla^şacağı her tü riü  zorluğun üstesinden 
ge lir ve işçi sınıfım zafere ulaştırır. "T a riitte  h içb ir sınıf, 
b ir hareketi örgütlem eye ve yönetmeye m uktedir s ivril
m iş tem silc ile r ve po litik  lide rle r yetiştirm eksizin iktida
ra  ge lem em iştir.”  (Lenin). Parti; devrim ci mücadelede 
b ir öncü o lduğu g ib i, aynı zamanda b ir okuldur. Müca
dele süreci iç inde: saflarına katılan yeni işç ilerin  ve 
em ekçilerin eğ itilm esi ve onların arasından yeni liderler 
ve yönetic i kadroların yetiş tirilm esi de partinin görevi
d ir. Onun için b ir “ işç i sınıfı pa rtis i”  legal de olsa, 
kurulurken; partiy i kuranların k iş ilik le ri ve yetenekleri 
çok önem lid ir. Bunlar partin in  yürüteceği mücadelenin 
ve kadrolaşmanın (h iç olmazsa ilk  dönemlerinde) hem 
liderlik , hem de öğretm enlik görevini yüklenmek zorun
dadırlar. İşçi sınıfının devrim ci mücadelesinde liderlik 
ve öğretm enlik yapabilmek ç o k  zordur. K iş ilik  ve yete
nek meselesidir. Her lide rlik  ve öğretm enlik iddiasında 
bulunanın bu işin üstesinden gelebilmesi mümkün de
ğild ir.

Devrim ci mücadelede, b ir partin in kuruluşunda lider
lik  iddiasında bulunan k iş ile rin  ve yönetici kadrolan 
oluşturan ların öncelikte samimi ve devrimci karakter 
sahibi olmaları şarttır. Sonra da b ilg i, tecrübe, uzak 
görüşlü lük, fedakârlık ve y iğ itik  vasıflarına sahip olma
ları gerekir. Ayrıca devrim ci pratikte denenmiş ve bu 
vasıflara sahip olduklarını, h iç  olmazsa kısmen sahip 
o lduklarını ve zamanla bu vasıflarını ge liştireceklerini 
ispat ve belli etm iş olmaları da zorunludur. Bu vasıflar 
öyle kolayca ed in ilir şeyler değ ild ir. Bunun yolu; kendi
n i işçi sınıfı mücadelesine adamaktan geçer. Bunun 
yolu; devrim ci kadrolarla b irlik te  işçi sınıfı, köylü ve 
emekçi halk kütle leri arasında ve onlarla kaynaşarak 
d is ip lin li, inançlı, uzun ve sabırii b ir po litik  mücadele 
vermekten geçer. Bu vasıflar böyle kazanılır. Ancak 
bu vasıftaki k iş ile rin  b ir “ çe lik çekirdek”  oluşturarak 
kuracakları b ir parti; o  çelik çekirdeğin etrafında kadro- 
laşacak işçilerie b iriik te  “ işçi sınıfının öncü m üfrezesi”  
ve de “ ...sın ıf b ilincine varmış iteri savaşçıların işçi 
sınıfının kurtu luşu iç in  b ir liğ i...”  demek olan gerçek 
b ir işçi partis i o lab ilir.

Yukarıda be lirttiğ im iz genel doğrulann, Türkiye’nin 
bugün içinde bulunduğu özel durumda geçerliliğ i ne 
derecedir... Türkiye’nin “ sosyalist mücadelesi” nin geç
m işteki devrim ci pratiğ i, bu n ite lik te  kiş iler ve kadrolar 
yetişm esin i m ümkün kılmış mıdır... Böyle k işiler ve kad
ro la r yetişm iş ise, sağ o lanlar var mıdır... Varsa, bunla
rın bugünkü aşamadaki teşkilatlanmada görev alatHIme- 
leri mümkün m üdür... Ve bugünkü şartlarda be lli görev
leri yüklenecek b ir parti oluşturm ak nasıl mümkün olur?

Provokasyon n ite liğ indeki parti kurma hazıriiğına giri- 
şenlerie bu konuda tartışacak değiliz. Ancak bu g iriş im 
lerinde iy i n iye tli o lanlarla bu meselelerin hepsi açık 
yürek lilik le  ve devrim ci dürüstlükle o turu lup tartışılabi
lird i ve yine de tartışılab ilir. Ancak; ih tiras, kariyerizm 
ve inkarcılık hastalıklarını peşinen ve e lb iriiğ iy le  mah
kum etm ek şartıyla.

Yoksa, işçi sınıfının m ilitanları provokasyon niteliğ i 
taşıyan g iriş im le ri nasıl saf dışı edecekse; ihtiras, kari
yerizm  ve inkarcılık hastalığından annmayanları da aynı 
şekilde saf dışı bırakacaktır. Buna inanıyoruz. •


