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Bu, 1950’lere. 1960’lara dönüş değildir
T ü r k iy e  1 9 7 3 ’d en  b u  y a n a  a yn ı g e ç iş  d ö n e m in i  y a 

ş ıy o r . B a ğ ım sız lık  v e  d e m o k r a s i  g ü ç ler in in  e m p e r y a 

lizm  v e  fa ş iz m  ile ça tıştığ ı b u n a lım lı, in işli, ç ık ışlı b ir  

d ö n e m d ir  b u .

B u  s o n  S e n a to  ü ç te b ir  y e n i le m e  s e ç im le r in d e  A P  

n in  k a za n çlı ç ık m a sı v e  C H P ’n in  o y  ora n ın ın  ö n e m li  

ö lç ü d e  d ü ş m e s i  1 9 5 0 ’lerin , 1 9 6 0 ’ların  F ilip in  tip i d e 

m o k r a s is in e  d ö n ü ş  o la ra k  y o r u m la n a m a z .

1973 genel seçimlerinde CHP çok partili düzene geçişten bu 
yana ilk kez birinci parti durumuna geldi. Parlamentoda en çok mil
letvekiline sahip parti olarak, kurulan koalisyon hükümetinin başı 
oldu. CHP seçim kampanyasında bir küçük burjuva dönüşümcü prog
ramı savunmuştu. Bu bir yandan, CHP yönetiminin 12 Mart açık fa
şizmine karşı bir tutum benimsemesi öte yandan, bu partinin de
mokrasi özlemindeki yığınlar içinde itibarını arttırmıştı.

Seçim kampanyasında CHP sözcüleri dış politikada daha kişi
likli bir tutum benimseyeceğinden, bağlantısızlarla, özellikle Arap ül
keleriyle daha yakın ilişkiler kuracağından sözetmekteydi. Ancak bu 
parti Türkiye’nin emperyalist sistem içinde sömürülen ülke duru
muna karşı çıkmıyordu. Dönüşümler bağımlı kapitalist düzenin sınır
ları içinde kalınarak yapılacaktı.
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Ülke emperyalist tekellerin sömürü alanı olarak kaldıkça işbir
likçi sermayenin egemenliğini sürdüreceği açıktı. Bu durumda (bur
juva reformist anlamda bile olsa) ciddiye alınabilecek herhangi bir 
dönüşümün gerçekleştirilemeyeceği de açıktı. CHP'nin çelişkisi bu
radaydı. Sınıf karakteri gereği bu parti, bağımlı kapitalizme karşı 
çıkamazdı, dolayısıyla halka vaadettiği dönüşümler lafta kalmaya 
mahkumdu.

Bununla birlikte CHP'nin ilk kez bir seçim yengisi kazanması ve 
işbirlikçi sermayenin başta gelen partisi AP'nin sandıktan çıkama
ması Türkiye politikasında dönüm noktasına varıldığının bir belirti
siydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana egemen güçlerin halkımıza 
dayattığı «Filipin tipi demokrasi» denen sola sımsıkı kapalı, sağa 
alabildiğine açık biçimsel burjuva parlemantarist düzenin bir şartı, 
işbirlikçi sermayenin baş savunucusu olan partinin seçimle iktidar 
olmasıydı. Seçmen yığınları buna göre şartlandırılmıştı. Bu «demok- 
rasicilik» oyununun hiç değilse bir kuralı ilk kez bozuluyordu. Belli 
bir bilinç düzeyine varan seçmen kitlesi artık eski kitle değildi. Tür
kiye toplumunun vardığı bu dönüm noktasından gidiş ya gerçek de
mokrasiye doğru, ya da faşizmin karanlıklarına doğru bir gidiş ola
caktı. Ya büyük ağırlığı olan demokrasi güçlerinin dayanışması ve 
etkin mücadelesi sosyalizme yönelmiş bağımsız ve demokratik Tür
kiye'yi gerçekleştirecekti, ya da saldırıya geçen faşizm emperyaliz
me bağımlılığı perçinleyecek, tüm demokratik hak ve özgürlükeri bo
ğacak, ülkeyi uzunca bir süre karanlıklara sürükleyecekti. Geriye, 
egemen güçlerin yağdan kıf çeker gibi rahatlıkla demokrasicilik oyu
nu oynayarak sömürü ve tahakkümlerini sürdürdükleri 1950'lerin, 
1960'ların koşullarına dönüş yoktu.

Türkiye, 1973'den bu yana aynı geçiş dönemini yaşıyor. Bağımsız
lık ve depıokrasi güçlerinin emperyalizm ve faşizm ile çatıştığı bu
nalımlı, inişli, çıkışlı bir dönemdir bu.

Bu son Senato üçte bir yenileme seçimlerinde AP'nin kazançlı 
çıkması ve CHP'nin oy oranının önemli ölçüde düşmesi 1950'lerin 
1960’ların Fiiipin tipi demokrasisine dönüş olarak yorumlanamaz.

CHP'nin 1977'den bu yana oy oranının %42'den %29'a düşme
si elbette ki bir yenilgidir. Sağcı basın bunu solun yenilgisi olarak 
yorumluyor. TİP yönetimi de aynı yorumu benimsemiş «Toplum sa
ğa kaydı» diye demeç veriyor. Bu yorum kesinlikle yanlıştır. Olan, 
sol gösterip seğ vuran sahte bir sol iktidarın sağ politikasının yı- 
ğınlarca protesto edilmesinden başka şey değildir. CHP, 22 aylık 
İktidarı süresince, bir AP'nin bile uygulamaya cüret edemiyeceği 
bir sağ politika çizgisi izledi. IMF buyruklarına göre ekonomiyi yön-
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lendirme politikasından daha sağ bir politika olamaz. Neredeyse yüz
de yüze varan enflasyon, devalüasyonlar bu sağ politikanın kaçı
nılmaz sonuçlarıdır. Ücretlerin dondurulması girişimleri, devrimci iş
çi hareketine karşı çıkış sağ bir politikadır. ABD üslerinin yeniden 
açılması teslimiyetçi sağ bir politikadır. Faşst odakları etkisiz kıl
mak için tüm demokratik güçleri seferber ederek harekete geçme- 
rrede direnme politikası sağ bir politikadır. Seçimde yenilgiye uğ
rayan bir politikadır. Ve biz bu yüzden yas tutacak değiliz.

*

İkinci MC kabinesinin başbakanı Demirel'e yeniden iktidar yo
lunun açılması elbette ki emekçi halk açısından olumsuz bir geliş
medir. Ancak AP’nin seçim zaferini de abanmamak gerek. Yapılan 
seçim bir senato üçte bir yenileme seçimidir. Bir milletvekili genel 
seçimi değildir. Belli illerden gelme elli kadar senatörün altı yıllık 
süresi dolduğundan bu illerde seçim yaplımıştır. 1973’de AP'nin al
dığı oy oranı %29,8'di. AP'den ayrılarak Demokratik Parti'yi kuran
ların aldıkları oy oranı %11,9'du. Arada Demokratik Partili millet
vekillerinin çoğunluğu AP'ye geri döndüler ve bu parti 14 Ekim 1979 
seçimlerine katılmadı. Bu seçimde Demokratik Parti oylarının hemen 
hemen tümüyle AP'ye gittiği besbelli.

Bu durumda Karaoğlan’ın yığmlcrcc «umut» sayıldığı 1973 se
çimlerinin sonuçlarıyla bu son seçimleri karşılaştıralım. Türkiye top- 
lumunun 12 Mart'dan sonra girmiş bulunduğu geçiş döneminin sür
düğünü ve 195G'lere, 1960'lara dönüş olamıyacağını açıklama bakı
mından bu karşılaştırma gereklidir.

1973'de CHP’nin aldığı cy oranı yüzde 34 idi. Bu kez elde ettiği 
oy oranı yüzde 29'dur. Yüzde 5’Sik bir gerileme. Buna karşılık 1973'- 
de seçimlere katılan bir sosyalist yoktu. Sol oylar hemen hemen tü
müyle CHP'ye gitti. 1979 seçimlerinde seçime katılan sosyalist par
tilerin ve sol bağımsız adayların (IBP dışında) oy toplamı oranı % 
4'ün üstündedir. O halde bu seçimde merkezden sola oyların topla
mı %33 olduğuna göre, 1973'e kıyasla yalnızca yüzde birlik bir 
gerileme söz konusudur.

Bizce bu seçimde son aylara kıyasla sağ oylarda bir artış iddia 
edildiği gibi toplumun soldan sağa kayışı sonucu olmaktan çok, sol 
seçmen kitlesinin genellikle sandık başına giderken coşkudan 
yoksun olması ve önemli bir kesiminin oyunu kullanmamasıdır. 
Seçimlere katılma oranı %75'dir. Kuşkusuz bu, bir senato üçtebir 
yenileme seçimi için yüksek bir orandır. Ancak bu seçimde Türkiye
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solu ile sağ seçmen kitlesinin aynı oranda seçime katıldığı söylene
mez. Sağ seçmen gerçekten bir yığınsal seferberlik havasına girdi 
ve coşku ile sandık başına koştu, ve katılış oranı %75'in üstün 
deydi. Sol seçmen ise böyle bir coşkudan yoksundu. 22 aylık CHP 
iktidarının uygulamaları coşku ateşini küllendirmişti ve bu seçmen 
kitlesi daha çok bir görev duygusuyla hatta yasak savma için san
dık başına gitti ve katılma oranı kuşkusuz, %75'in altında idi.

AP'ye gelince: AP 1973’de %30 oranında oy almıştı. Daha önce 
AP'den ayrılmış olan Demokratik Parti’nin oy oranı ise %12 idi. 
İkisinin toplamı %42'dir. DP 1973’den bu yana AP’ye katılmalarla 
eridi. Bu parti son seçimlere katılmadı ve DP'nin oylarının tümü ile 
AP'ye gittiğini söyleyebiliriz. 1973'de AP ile DP oyları toplamı yüzde 
42 olduğuna ve bu kez AP yüzde 46 oranında oy aldığına göre iler
leme %4 oranındadır.

MSP 1977 seçimlerine kıyasla yüzde 2,5 oranında bir ilerleme 
kaydederek oy oranını yüzde 9'a yükseltmiştir. Ancak bu partinin son 
seçimlerde aldığı oy oranı 1973 ile karşılaştırıldığında gerileme yüz 
de 2,7 oranındadır.

MHP için ise durum tersinedir. Faşist terör mekanizmasının mer
kezi görünümündeki bu parti, ipliği pazara çıkmasıyla 1977 seçim
lerinden bu yana %2,5 oranında bir oy kcybı ile oy oranı %6’ya düş
müştür. Ancak MHP'nin bu son seçimlerde aldığı oy oram, MC or 
tağı olarak AP'nin koruyucu kanadı altında palazlanmasından önce, 
1973’de almış olduğu yüzde 3,4 ile karşılaştırıldığında yüzde 2,6’lık 
bir artışı gösterir.

Burada CGP’nin de aynı dönemde uğradığı oy kayıplarını he
saba katarsak, AP dışındaki sağ oyların toplamında gerileme büs
bütün ortaya çıkar. O halde tüm sağ oylardaki ilerleme yüzde 4’den 
de azdır. Görülmedik bir iktisadi bunalım, yüzde yüze varan enflas
yon, korkunç hayat pahalılığı, en temel tüketim maddelerinin yok
luğu ve işsizlik, ülke düzeyinde tırmandırılan tedhiş hareketleri ko
şullarında, iktidar alternatifi olarak ortaya çıkan bir ana muhalefet 
partisinin bu kadarlık bir ilerleme kaydetmemesi düşünülemez. Ama 
gene de seçim sonuçları Babıali basınının iddia ettiği gibi sağın 
büyük zaferi olarak yorumlanamaz. TİP yönetiminin toplumun sağa 
kaydığı yolundaki değerlendirmesi ise düpedüz gülünçtür.

Olan şudur: 1873 ve 1977 seçimlerinde CHP henüz denenmemiş
ti. Emekçi yığınlar bu partinin dönüşümcü vaatlerini ciddiye alıyor
du. O seçimlerde ilk kez seçmen kitlesi AP statükoculuğu ile CHP
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«dönüşümcülüğü» arasında bir tercih yapmak durumunda buldu ken
dini ve tercihini yaptı. Sonunda iktidara gelen (kuşkusuz çok elve
rişsiz koşullarda) CHP uygulamalarıyla statükoculukta, emperyaliz
me teslimiyet politikasında AP'den geri kalmadığını gösterdi ve ken
disine arka çıkmış olan yığınlarda derin bir düş kırıklığı yarattı. 
Seçimlere solun bölünmüşlüğünü perçinler biçimde katılan sol par
tiler, özünde pek büyük bir güç olan sosyalist birikimi harekete ge
çirecek durumda değillerdi. Bunlar iktidar partisi CHP karşısında 
ciddiye alınacak bir alternatif oluşturamadılar. Bu durumda CHP'den 
uzaklaşan seçmen kesiminin önemli bir bölümü seçime ilgisiz kaldı, 
daha bilinçsiz ve sayıca çok daha az bir bölüm ise AP’yi destekledi.

M

Demirel bir kez daha seçim kazandığına, işbirlikçi sermayenin 
baş temsilcisi olan parti bir kez daha sandıktan çıktığına göre, bu, 
Türkiye toplumunun gerisin geriye 1950’lerin, 1960’ların koşullarına 
dönüşü müdür? Egemen güçler demokrcsicilik oyununu aynen es
kisi gibi oynayarak gene rahatlıkla sömürü ve baskıyı sürdürebilecek 
ler mi?

Hayır, son on yılda Türkiye’de çok şey değişmiştir. Dün olmayan 
yeni etkenlerle karşı karşıyayız. İşçi sınıfı genellikle kent ve köy 
emekçileri çok hızlı bir bilinçlenme süreci içindedirler. Devrimci bilinç 
gecekondu mahallerinden en ücra köylere kadar ulaşmıştır. Emekçi 
halkın bu hızlı bilinçlenmesine karşı egemen güçler şiddete baş vur
mak zorunda kalmışlardır. Sömürücü sınıfların hizmetinde illegal ve 
legal faşist terör örgütleri ülke düzeyine yayılmıştır ve saldırı duru
mundadır. Faşist silahlı saldırılara karşı demokratik güçler savun
ma durumuna itilmişlerdir. Bu savunma dağınık, merkezleşmiş disip
linden yoksundur ama yer yer caydırıcı etken olabilmektedir. Ulusal 
sorun biran önce demokratik çözüm bekleyen en ivedi bir sorun 
olarak toplumun önüne dikilmiştir. Bağımlı kapitalizm tam bir çık
mazdadır ve emperyalist tekellere bağımlı, tüketime yönelik üretimi 
eski yöntemlerle sürdürmenin olanağı kalmamıştır. Bu gidişin sonu
cu olarak Türkiye tarihin en derin ik&sadi bunalımını yaşıyor ve bu
nalım halinde bu iktisadi alt ycpı toplumsal ve siyasal üst yapıyı 
etkilemekten geri kalmıyor.

Öyle ki bugün tüm parlamenter partilerce hükümeti kurmaya çağ
rılan Demirel iktidar denen ateşten gömleği sırtına geçirmemek için 
bahaneler aramak durumundadır. Demirel’in dayatmak istediği ko
şullar, parlamenter kisveli faşizmin koşullarından başka şey değildir

M
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CHP'nin iktidar şınavında başarısızlığa uğraması şaşılacak bir 
şey değil. Ecevit ve partisi gelişmiş kapitalist ülkelerin tekellerle bü
tünleşmiş sosyal-demokrasisini örnek almaktadırlar. CHP sosyalist 
enternasyonalin üyesidir. Batı sosyal-demokrasisi iktidar olduğunda 
metropoller işçi sınıfına kapitalist düzen sınırları içinde bazı menfaat
ler sağlıyabilmektedir. Bunun olanağı vardır. Emperyalist ülke bur
juvazisi sömürülen ülkeleri yeni sömürgecilik yöntemleriyle talan eder
ken kendi işçi sınıfı için sömürü oranını bir ölçüde düşük tutabilmek
te böylelikle işçi hareketini daha uzlaşıcı bir tutuma itebilmektedir. 
Bu, çağımızda emperyalist ülkelere özgü bir durumdur. Ama Türki
ye gibi sömürülen bir ülkede, çifte sömürüye uğrayan bir toplumda 
egemen güçler aynı olanaklara sahip değildir. Dolayısıyla sosyalde 
mokrasinin Türkiye gibi bir ülkede maddi tabanı yoktur. CHP’nin 1979 
seçim kampanyasında 1973’deki reformcu çizgisine ters düşen çok 
daha sağ bir politikayı savunmuş olması, bu nesnel gerçeğin dışa 
vurmasından başka şey değildir. Evet, sosyal-demokrasiden esinle
nen bir politika daha başından iflasa mahkumdur.

22 aylık CHP iktidarı bu gerçeği doğruladı. Şimdi araba dev
rildikten sonra yol gösterenler eksik değildir. Ecevit şöyle yapsaydı, 
böyle yapsaydı çok daha iyi olurdu diyenler var. Oysa CHP’nin akıl 
almaz aymazlığı, tutarsızlıkları, beceriksizlikleri bu partinin sınıfsal ka
rakteri ile ilgilidir. Bu nitelikleri koruyan bir partinin ülkenin içine 
atıldığı derin bunalımdan kurtulması için izlenmesi zorunlu olan tu
tarlı bir ahti-emperyalist ve anti-faşist politikayı izleyemez.

Seçimlerin sonucu aynı zömanda solun bölünmüşlüğünün pro
testosu anrâmmi da taşır. Sosyalizme sahip çıkan üç partinin ve ba 
ğımsız adayların aldıkları yüzde 4 oranındaki oy toplamı, muazzam 
bir güç olan sosyalist birikimle karşılaştırıldığında gülünçtür. Türki
ye solu dayanışma halinde löir seçim güçbirliğine girer ve emekçi yı
ğınların birlik özlertıine karşılık verebilirse, sol oylar toplamı aritme 
tik değil, geometrik bir artış gösterecektir.

Burada Birlik Pcrtisi’ni, bu parti sözcülerinin ilerici nitelikte söz
ler söylemelerine karşın «sosyalist» olarak nitelendirilemiyeceği gö
rüşündeyiz. Hem bu partinin geçmişi bakımından, hem propaganda
sında yer yer en bağnaz mezhepçi bir tutuma düşmesinden ötürü. 
Zaten bu parti işçi sınıfı ideolojisine sahip çıkmamaktadır.

Sosyalist oyların aritmetik toplamını çıkararak, sol tek parti ile 
seçime katıldığında daha etkin olacağı yolunda görüşler ileri süren-
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Ier var. Bu hesap yanlıştır. Türkiye solu dayanışma halinde tek par
ti ile seçimlere girerse sol oylar toplamı aritmetik değil, geometrik 
bir artış gösterecektir ve Türkiye politikasında büyük bir etkinliğe ka
vuşacaktır.

Onun için biz, emperyalizm ve faşizm kavramlarını genel çizgi
leriyle aynı biçimde anlıycn partileşmiş, partileşmemiş sol örgüt ve 
çevreleri, isterlerse kendi varlıklarını korumakla birlikte, önümüzdeki 
genel seçimlere tek bir sosyalist dayanışma partisi ile katılabilme
leri için şimdiden kolları sıvayalım diyoruz.

Bu, ebetie ki ideolojik birlik içinde bir sosyalist parti olmayacak 
tır. Bu daha çok bir sosyalist blok kurulmasına izin vermeyen siyasal 
partiler yasasının zorunlu kıldığı cephe niteliğinde bir örgüt olacaktır. 
Belki ömrü bir seçimlik olur, belki de sosyalizm yolunda bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesinde başı çeken bir proleter-devrimci parti 
doğrultusunda bir aşama işlevini görür, kalıcı hale gelir. Ama bu se
çimler de göstermiştir ki, en kötü olasılığı hesaba katsak bile, bu 
koşullarda böyle bir sol dayanışma partisini kurmaktan başka çare
miz yoktur.

Bunun çetin bir iş oiduğunun bilincindeyiz. Solun bölün
müşlüğü başta emperyalizmin oyunudur. Bu işte ustalaşmış olan 
emperyalizm bu yöndeki nesnel ve öznel etkenlerden ustaca yarar
lanmış ve hemen hiç bir ülkede sağlıyamadığı beceri ile bu işi ülke
mizde tezgahlamıştır. Bugün Türkiye’de emperyalizm ve işbirlikçile
rinin elindeki en etkin silah solun bölünmüşlüğüdür. Bu silahın düş 
manın elinden alınması söz korusudur. Bn çetin mücadeleleri göze 
almadan bu yapılamaz. Türkiye’de koşullar öyle denk gelmiştir ki bu
gün bilinçli emekçi yığınların birlik özlemini gerçekleştirmek için mü
cadele, devrimci mücadelelerin en çetinidir. Buna sırt çevirmek, en

• • ■ ■> ' j ! ■ :; ■1 •!
azından işin kolayına kaçmak, başta gelen devrimci görevden kaç
maktır.

' O  '  ' • ' ı VI
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BU AP ZAFERİ DEĞİL 
CHP YENİLGİSİDİR

M . B e l l i ’nin A n k a ra  B a y r a m  G a z e te s in d e  v e rd iğ i y a 

zın ın  ta m  m e tn in i  s u n u y o r u z .

Bayram edecek gün değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en derin iktisadi bunalımını yaşıyor. Bağımlı kapitalizmin 
çarkları dönmez olmuştur. Yabancılar artık Türkiye’den söz 
ederken «hasta adam» diyebiliyorlar. Yarı sömürge durumuna 
düşürülmüş Osmanlı İmparatorluğu için de böyle derlerdi. Ama 
o zamanın dünyası emperyalist metropoller ve sömürgeler dün- 
yasıydı. «Hasta adam» sıfatı sömürgeleşme süreci içine itilmiş 
bir Türkiye’ye yakıştırılıyordu. Türkiye’nin tam sömürge du
rumuna düşmesi, devlet olarak varlığının sona ermesi hastanın 
ölmesi demekti.

Bugün bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Halkların dev
rimci mücadelesi dünyayı değiştirdi. Bugün bir sosyalist dün
ya sistemi var. Doksan küsur ülkeyi kapsayan bağlantısızlar 
bloku var. Bunlar belirleyici rol oynuyor bugünün dünyasında. 
Emperyalizm çok daha dar bir alana hapsedilmiştir. Sömürü
sünü ancak daha kurnazca, daha ince yöntemlerle sürdürebi
liyor. Tarihin yazdığı ilk başarılı ulusal kurtuluş savaşını ver
miş olan ülke böyle koşullarda «hasta adam» sayılmaktadır. 
Geçmiştekinden çok daha ağır geliyor insana.

Türkiye’yi bu duruma işbirlikçi kapitalistlerin hizmetin
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deki iktidarların emperyalizm uyduluğu politikası düşürdü. 
Bağımlı kapitalizm düşürdü. Türkiye’yi bu durumdan emekçi 
halkımızın sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokrasi müca
delesi kurtaracaktır.

Evet, bayram edecek gün değil.

★

Bir seçimden yeni çıktık. Kazanan AP’dir. İşbirlikçi ser
mayenin parlementer politika alanında baş temsilcisi olan par
ti. 12 Mart açık faşizminin sorumlularından, iki MC iktidarı 
döneminde faşist terörün ülke düzeyinde örgütlenmesine yar
dımcı olan, batakçı politikasıyla bugünkü bunalımın koşulla
rını yaratan. AP.

Ama bu, AP’ııin zaferi değil, yalnızca CHP’nin yenilgisidir. 
Sol gösterip sağ vuran CHP’nin yenilgisidir bu.

Seçim sonuçları bunu kanıtlıyor: 1977 seçimlerinde aynı 25 
ilde CHP’nin geçerli oy sayısı 2 milyon 215 bin idi. Bu son se
çimde geçerli CHP oyları bir milyon 378 bindir. Aradaki fark:
817.500

1977’de bu illerde tüm sağ oyların toplamı 2 milyon 880 
bindi. Son seçimde bu toplam 3 milyon 104 bine çıktı. Aradaki 
fark: 223 bin.

O halde 594.500 CHP’li seçmen 1979 seçiminde sandık başına 
gitmemiştir. Bu, seçmen toplam sayısının yüzde 12,5 ğudur. 
Bu 600 bine yakın oyun CHP’li seçmen kitlesinin en bilinçli 
kesimini oluşturduğunu rahatlıkla söyliyebiliriz. Bu oylar, hat
ta çok daha fazlası, sosyalist sola kayabilirdi. Bunun olma
ması, solun saflarında birlik ve dayanışmayı gerçekleştirerek 
halkın önüne bir alternatif olarak çıkamamasından ötürüdür. 
Bu altıyüzbinlik kitle CHP’nin 22 aylık sömürücü sınıfları kol
lama ve emperyalizme teslimiyet politikasını protesto etmiştir. 
Ve bu, 1979 seçimlerinin en anlamlı olgusudur.

Sağın sözcülerinin «milli iradenin bir AP iktidarı lehinde 
tecelli ettiği» yolunda propaganda yürütmeleri doğaldır. Doğal 
olmayan soldan bazı yorumcuların aynı savı benimsemeleri 
Eğer bu gerçek olsaydı, bu görülmemiş enflasyon, pahalılık, 
işsizlik ve yokluk koşullarında AP oyları 1977’ye oranla yal
nız 270 bin artmakla kalmazdı, altıyüzbinlik bir bilinçli seç
men kitlesinin oyunu kullanmıyarak CHP’nin sağ politikasını 
protesto etmesi gibi bir olayla karşılaşmazdık.

AP lehinde gerçeklerle bu cinsten aşırı iyimser yo-



rumlar ileri sürmek, dolaylı yoldan AP’nin azınlık hükümeti 
görünümünde bir üçüncü MC hükümeti kurmasına çanak tut
maktan öte sonuç vermez.

Sosyalizme sahip çıkan bir partinin seçim sonuçlarını ince
lerken, «toplumun sağa kaydığı» yolunda tahliline değinme
den geçmiyelim. Bu önümüzdeki çetin anti-emperyalist ve an- 
ti-faşist mücadeleye sırt çevirmekten, pasif tutuma kılıf hazır
lamaktan başka anlam taşımaz. Türkiye toplumu sağa kaymış 
değildir. NATO’culukta, AET’cilikte AP’yi geride bırakan bir 
hükümetin sağcı politikasını tepkiyle karşılayan bir toplum sa
ğa kaymış olmaz. Tam tersine lafta sol, uygulamada sağ bu 

•politikayı tepkisiz bıraksaydı bu, toplumun bilinçsizliğinin bir 
kanıtı olurdu.

Merkezden sola herkesin bu son gelişmelerden gereken 
dersi çıkaracağını umalım. Kendini «demokratik sol» diye ad
landıran liberal burjuva politikanın denenmesi ve başarısız
lıkla sonuçlanması, bir aşamadır. Toplum aşamalardan geçe
rek ileri doğrultuda yol alacaktır. Ama CHP’nin yenilgisine 
karşın, bu ters koşullarda bile biz, bir AP iktidarını kaçınılmaz 
bela saymıyoruz. Türkiye toplumunda devrimci birikim öyle
sine güçlüdür ki, bu birikimi seferber etme yolunda doğru bir 
tek adım bile yurtsever güçlerin demokratik şahlanışına elve
rişli ortamı yaratabilir.

31 Ekim 1979 
Mihri Belli
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TEP ANAYASA MAHKEMESİNDE BİR «KÜRT 
AZINLIĞI YARATARAK ULUSAL BİRLİĞİ 

BOZMAKTAN» YARGILANIYOR
. . / 1  ,  > ' j  I İJ ı 7ı  ı J < . i  . i : J ;  i h  I I . ' . r* . I i . . t .  , . i  - / , r.  . ,  ı . ı . , / . I ,
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Cumhuriyetii BaşcavGalığii' Türkiye Emekçi Partisi (TEP) 
aleyhine partinin kapatılması ■ istemiyle Anayasa Mahkemesin
de dava açmıştır. Duruşma 15 Kasımdadır.. C. Başsavcılığı -TEP 
programında Anayasanın >57< ve Siyasal Partiler Yasasının 89. 
maddelerine aykırı hükümler bulunduğunu, yani. Türkiye’de 
bir Kürt topluluğunun varlığından söz edilmekle «azınlık ya
ratılmak suretiyle millî birliğin bozulduğunu» iddia etmekte
dir. ■ ■ ■ ■ . f i -  - . - . i , : ;  . m ; i i . j

Açılan bû  davanın dört yılı aşkın bir geçmişi ilginç bir öy
küsü Var : A t f ,  . ı t A V l i ı l j  \ - > t , . - U r .  l i .  . .  . . . .

1975 yılı başlarında TEP’in kuruluşundan hemen sonra İçiş
leri Bakanlığı hukuk müşavirliği TEP program ve tüzüğünde 
TCK. 141 inci maddesinin l.ı ve 3. fıkralarının ihlal edildiği is
nadını ileri süren ve yetkili mercileri harekete geçmeye çağı
ran bir yazıyı ilgililere ¡göndermişti. İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi savcılığı bu yazı üzerine TEP kurucu ve yöneticile
ri aleyhine kovuşturma açtı. TEP yöneticileri böyle bir davanın 
kaçınılmaz olarak partinin kapatılmasına varacağını, DGM’nin
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ise parti kapatma davalarına bakamıyacağmı, burada görevli 
adli merciin Anayasa Mahkemesi olduğunu ileri sürdüler, sav
cılığın sorularını cevaplandırmayıp ve diğer istemlerini yerine 
getirmeyi reddettiler. Bunun üzerine DGM, TEP’i kendisini gö
revli merci saymağa zorlamak için bu partinin Genel Başka- 
nına hapsen tazyik yöntemini uyguladı ve TEP’in baş sorum
lusu altı ay süreyle hapsedildi.

İtirazlara karşın DGMînde dava açıldı. Böylece TEP DGM 
tarafından kapatılmak amacıyla yargılanan ilk ve son parti 
oldu. DGM önüne çıkarılan sanıklar ve avukatları iddianame 
okunmadan mahkemenin görevsizlik kararı alması istemiyle 
itirazlarını ileri sürdüler.

DGM’de iddianame okunamadan üç duruşma yapıldı. Son 
duruşmada DGM savcısı o güne kadar söylediklerinin tam ter
si bir gerekçe ile bir siyasi partinin programından ötürü yargı
landığı bu dava mahkûmiyetle sonuçlandığı takdirde partinin 
fiilen kapatılması olacağı, oysa parti kapatma davalarına an
cak Anayasa Mahkemesinin bakabileceği, Cumhuriyet Başsav
cılığının TEP hakkında tahkikata giriştiğini, Anayasa Mahke
mesinde C. Başsavcılığının açacağı bir davada bu mahkeme 
TEP’i kapatma kararı almazsa ortaya çelişik bir durumun çı
kabileceğini ileri sürdü ve yargılamanın Anayasa Mahkemesi
nin kararma dek durdurulmasını istedi. DGM görev konusunda 
bir karar alamadan demokratik güçlerin dayanışma halinde yı
ğınsal direnişi sonucu, Anayasa Mahkemesinin tanıdığı bir yıl
lık süre içinde Meclis bu kurumu tekrar yasallaştıramadı ve 
bu özel mahkemeler kalktı.

TEP dosyası Ağır Ceza Mahkemesine devredildi. Uzun ge
cikmelerden sonra duruşmalar başladığında TEP’liler Ağır Ce
za Mahkemesi önünde görev konusunda itirazlarını tekrarladı
lar. Bu mahkemede, görev konusunda herhangi bir karar al
mamış iddianame halâ okunmamış ve yargılama fiilen başla
mamıştır. 1979 başlarında Sıkıyönetimin ilanı üzerine TEP dos
yası Sıkıyönetim Mahkemesine gönderildi. Sıkıyönetim mahke
mesi suçun sıkıyönetimin ilanı gerekçesi kapsamına girmediği 
için görevsizlik kararı verdi ve dosyayı uyuşmazlık mahkeme
sine gönderdi. Yani dört yılı aşkm bir süredir askeri ya da si
vil çeşitli mahkemeler topu birbirine ata durmuş ve Demokles 
kılıcı TEP’in başının üstünde sallandınlmıştır.

Son olarak Cumhuriyet savcılığı TEP programının «Ulusal 
Devrimci Kültür» bölümünde yer alan ikinci madde ile Siyasal 
Partiler Yasasının 89 uncu maddesinin ihlâl edildiği iddiasıyla
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ve partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde da 
va açtı.

TEP programının «Ulusal Devrimci Kültür için» başlığını 
taşıyan (H) bölümünün ikinci maddesi şöyledir:

«Anadili Türkçe olmıyan okul çağındaki TC vatandaşlarına 
Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde anadil ve kültür eğitiminin 
sağlanması (Anayasa Madde 12) Dini kuruluşlar olan cemaat
ler tarafından yönetilen azınlık okullarının, lâiklik ilkesine uy
gun olarak, Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi altına alınması.»

Programın bu maddesine atıfta bulunulan istemin dayan
dırıldığı Anayasanın 12 inci Eşitlik Maddesi şöyledir:

«Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din 
ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.

Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanın
maz» y

Cumhuriyet Baş savcılığının TEP programında ihlâl edil
diğini iddia ettiği Siyasal Partiler Kanunun 89 uncu maddesi 
de şöyledir:

«Azınlık Yaratılmasının Önlenmesi»
«Madde 89 — Siyasi Partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi 

üzerinde milli veya dini kültür farklarına yahut dil farklılığına 
dayanan azınlıklar bulunduğunu, ileri süremezler.

«Siyasi Partiler, Türk dilinden ve kültüründen gayrı dil ve 
kültürleri korumak veya geliştirmek veyahut yaymak yoluyla 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak mil
let bütünlüğünün bozulrr^sı amacını güdemezler.»

öğrendiğimize göre Anayasa Mahkemesinde, 15 Kasımda 
yapılacak olan duruşmada TEP, savunmasında Siyasi Partiler 
Yasasının 89 uncu maddesinin Anayasanın demokratik özüne 
ve özellikle 12 inci eşitlik maddesine aykırlığı üzerinde dura
cak ve S.P. Yasasının bu maddesinin iptalini isteyecektir.
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Sayın yargıçlar; ■ * >• -»;-••• •- ^
' Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmiş olan bu davanın 
bir geçmişi, bir öyküsü var. Cumhuriyet Başsavcılığının iddia
namesinde davanın1 huzurunuza getirilmeden önce hangi saf
halardaki geçtiği1 açıklanmıştır. Ben de bu konuya kısaca deği
neceğim:-' • 'M • >>!>•!! •*. *. l  H J  / : i . î  î MÎ ;  1 • ı ı • : î ! . ! H / !< i !.

f 1975 Yılının şubatında Türkiye Emekçi Partisi’nin kurulu
şundan hemen sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Prog
ram ve tüzüğümüzde T.C;K.nun 141. maddesinin 1. Ve 3. fıkra- 
larmm ihlal edildiğini ileri süren ve yetkili mercileri harekete 
geçmeye çağıran ihbar niteliğinde bir yazıyı ilgililere gönderdi. 
O dönemde hala varlığını sürdüren İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Savcılığı, bu yazı üzerine, TEP kurucu ve yönetici
leri aleyhine kovuşturma açtı. Biz, TEP yöneticileri olarak, böy
le bir davanın partinin kapatılmasına varabileceğini, DGM’nin 
ise parti kapatma davalarına bakamıyacağını, burada görevli 
mahkemenin Anayasa Mahkemesi olduğunu ileri sürdük ve 
DGM Savcılığının sorularını cevaplandırmayı ve diğer istem
lerini yerine getirmeyi reddettik. DGM, bunun üzerine, görev
li mahkeme olduğunu bize kabul ettirmek için, genellikle İcra
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iflas Kanunu ile ilgili davalarda uygulanan hapsen tazyik yön
temine başvurdu ve TEP Genel Başkanı altı ay süreyle hapse
dildi.

Dava açılıp DGM önüne çıkarıldığımızda, mahkemenin gö
revsizlik kararı almasını istedik. İstanbul D.G. Mahkemesinde 
iddianame okunamadan üç duruşma yapıldı. Son duruşmada 
bizzat DGM savcısı, o güne kadar söylediklerine ve yaptıklarına 
tam ters düşen bir istemde bulundu. Bir siyasi partinin progra
mından ötürü yargılandığı bu dava mahkumiyetle sonuçlandığı 
takdirde partinin fiilen kapatılmış olacağını, oysa parti kapat
ma davalarma ancak Anayasa Mahkemesinin bakabileceğini, 
Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı böyle bir dava sonunda 
Anayasa Mahkemesi kapatma kararı almazsa ortaya çelişik bir 
durumun çıkabileceğini ileri sürdü ve yargılamanın Anayasa 
Mahkemesinin kararma dek durdurulmasını istedi. Mahkeme 
görev ile ilgili istemler hakkında bir karar alamadan, Anaya
sa Mahkemesinin DGM yasasını iptal kararı sonucu, bu mah
kemelerin yasal varlığı sona erdi.

Tabii hakim ilkesini, genel olarak hukuk devleti anlayışını 
bir türlü sindiremiyen bazı etkin çevreler, siyasi davalarda 
DGMahkemeleri gibi özel mahkemeleri devreye sokma gayre
ti içindedirler. Nedeni bellidir. Doğal adliye aygıtım istedikleri 
gibi etkileyememektedirler. DGM gibi yargıçları hükümetin 
atamasıyla gelen özel mahkemeler aracılığıyla siyasal amaçla
rına kolayca varabileceklerini hesaplamaktadırlar. DGMahke- 
mesini harekete geçirerek, bizi programımızdan ötürü yargıla
yıp mahkum ettirerek TEP in işini halletmeye kalkışmaları bu 
hesapladır. Bizim direnmemiz bu oyunu bir ölçüde engelledi. 
Anayasa Mahkemesinin DGM’lerle ilgili kararı ise tertibi so
nuçsuz bırakmıştır.

DGM’lerin kalkmasıyla TEP dosyası Ağırceza Mahkemesi
ne gönderildi. Uzun gecikmelerden sonra duruşmalar başladı
ğında, İstanbul 2. ve 3. Ağırceza Mahkemeleri önünde de görev 
konusundaki itirazlarımızı tekrarladık. 1979’un başlarmda sı
kıyönetimin ilanı üzerine Ağırceza Mahkemesi dava dosyasmı 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine gönderdi. Bu mahkeme, da
va konusunun sıkıyönetimin ilanı gerekçesi kapsamına girme
diğini kabul ederek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Uyuş
mazlık Mahkemesine gönderdi. Halen dosya oradadır. Yani 
dört yılı aşkın bir süredir Demokles kılıcı Türkiye Emekçi Par- 
tisi’nin tepesinde sallandırılıyor.

Elbette ki programında TCK 141. maddesini ihlal ettiği id
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diasıyla hakkında kovuşturma açılmış olan bir parti, normal 
olarak parti faaliyetinde bulunamaz ve muhalefet görevini ye
rine getiremez. Nitekim TEP, açılan soruşturma karara bağla
nana kadar yeni parti örgütü kurmak, yeni üyeler kaydetmek 
gibi temel parti çalışmalarını kısıtlamak, hatta durdurmak zo
runda bırakılmıştır. Yani TCK 141. Maddesi yürürlükte olduğu 
sürece, bu madde, ortada bir mahkumiyet karan olmadan da 
etkili olabilmekte ve yalnızca bir DGM savcısının kovuşturma 
açmasıyla, tam dört buçuk yıl bir siyasi partinin normal faali
yeti engellenebilmektedir.

TEP soruşturmasının içinden geçtiği aşamalar konusunda 
başından beri bilgi sahibi olan Cumhuriyet Başsavcılığının tu
tumuna yüksek mahkemenin dikkatini çekmek isterim. DGM’ 
nin bakmayı üzerine aldığı TEP davası, bir siyasî partiyi fiilen 
kapatmayı amaçlayan dava idi. Yani bu özel mahkeme Ana
yasa Mahkemesinin görev alanına tecavüz etmekteydi. Nasıl 
ki davayı açan DGM savcısı da böyle bir davayı açmaya tek 
görevli merci olan Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanma 
tecavüz ediyor idiyse. Cumhuriyet Başsavcılığı bu kanunsuz 
durum karşısında, iddianamede belirtildiği gibi, soruşturma
nın sonucunun ne olduğunu iki kez sormakla yetinmiştir. Eğer 
DGM’nin ömrü vefa etseydi ve bu dava mahkumiyetle sonuç- 
lansaydı —ki niyetleri öyleydi— TEP fiilen kapatılmış olacak 
ve Cumhuriyet Başsavcılığı olsun, Anayasa Mahkemesi olsun 
bir olupbitti karşısında kalacaklardı. Cumhuriyet Başsavcılığı 
fiilen kapatılmış bir partiyi kapatma davasını açmak gibi, Ana
yasa Mahkemesi de görevli olmayan bir özel mahkeme tarafın
dan fiilen kapatılmış olan, kurucu ve yöneticileri ağır cezalara 
çarptırılmış bulunan bir partinin ikinci kez kapatılması iste
miyle açılmış bir davaya bakmak gibi pek tuhaf bir durumda 
bırakılmış olacaklardı. Anayasa Mahkemesinin halkımızın bu 
konudaki tutumunu da yansıtan DGM yasasını iptal karan böy
le bir duruma olanak vermedi.

İstanbul DGM’nin Cumhuriyet Başsavcılığı ile yazışmala- 
nnı bir suç duyurma işlemi olarak değerlendirmenin olanağı 
yoktur. Burada olan şey, görevsiz bir adlî merciin bir siyasî 
davaya bakmaya kalkışması ve soruşturma sonucunu görevli 
mercie bildirmesinden başka şey değildir. Yüksek heyetinizin 
bu davanın şimdiye kadarki tahkikatının büyük kesiminin böy- 
lece görevli olmayan merciler tarafından yürütüldüğünü, dola
yısıyla tahkikatın kanunsuz olduğunu göz önünde bulundura
cağına inanıyorum.
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Cumhuriyet Başsavcılığının bu tutumuna karşılık Anayasa 
Mahkemesinin bu süre içinde TEP ile ilişkileri herhangi bir di
ğer partiyle olandan farklı değildi. Yazışmalarda Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı bizden tüzük ve yönetmeliklerimizdeki ek
siklikleri tamamlamamızı istedi, biz de gerekeni yaptık.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin sözü edilen ihbar 
niteliğindeki yazısı yıllardan beri önünde olmasma karşm ha
rekete geçmeyen Cumhuriyet Başsavcılığı, sistemli siyasi cina
yetlerden katliamlara kadar ulaştırılan ve Anayasa Mahkeme
si gibi bir kurumu bile iki kez bombalamaya kadar cüretini var
dıran faşist tethişin başlıca yönetici merkezi olduğunu kanıt
layan MHP ile ilgili suç duyurma dosyalarının masasına yığıl
dığı ve bu yüzden son derece meşgul olması gerektiği bir anda 
vakit bulabiliyor ve bu davayı açabiliyor.

★
İddianamede talep, TEP programının Anayasanın 57’inci ve 

Siyasal Partiler Kanunun 89’uncu maddelerine ters düştüğü id
diasıyla Anayasanm sözü edilen 57’inci maddesi ve siyasal par
tiler kanunun 111/1 maddesi uyarınca TEP’in kapatılmasıdır.

İddianamenin birinci bölümünde Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasınm başlangıç ve üçüncü maddesine atıfta bulunula
rak Türkiye’nin devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü
tün oluşturduğuna ve resmi dilin Türkçe olduğuna işaret edil
mekte ve gene Anayasanın 57’inci maddesi uyarınca siyasî par
tilerin tüzük ve programlarının aynı yasanın üçüncü maddesi
ne uygun olmak zorunda bulundukları belirtilmektedir. Sayın 
iddia makamına göre bu anayasal esaslar hiçbir yoruma yol aç
mayacak kadar açık ve kesindir. İddianamede bu Anayasa mad
deleriyle Siyasal Partiler Kanununun 89’uncu maddesi arasın
da paralellik kurulmakta, 89’uncu maddenin bu anayasal hü
kümlerden güç aldığı söylenmekte ve SPK’nun bu maddesi 
uyarınca siyasî partilerin Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerin
de millî veya dinî kültür farklılığına yahut dil farklarına daya
nan azınlıklar bulunduğunu ileri süremiyecekleri, Türk dil ve 
kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek 
veyahut yaymak yolu ile Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde 
azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını 
güdemiyecekleri belirtilmektedir.

Konuyu dağıtmamak için iddianamenin giriş bölümünde 
değinilen, ama ihlâl edildikleri iddiasıyla talebe dayanak ola
rak gösterilmeyen Siyasî Partiler Kanununun konuyla ilgili öte
ki maddelerini ele almıyorum.
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Sayın yargıçlar,
Anayasanın başlangıç bölümünde, 3. ve 57. maddelerinde 

devlet, ülke ve millet bütünlüğü ile ilgili ya da ülkemizde res
mî dilin Türkçe olduğu yolundaki temel hükümler, ülkenin top
rak bütünlüğünü ve ülke vatandaşlarının birliğini amaçlayan 
hükümlerdir. Bu hükümler Anayasanın demokratik özüyle 
tam uygunluk durumundadır. Toprak bütünlüğünü ve ulusal 
birliğini Anayasasında hükme bağlamayan ya da ülkenin res
mî dilinin hangi dil olduğunu saptamayan bir demokratik Ana
yasa düşünülemez. TEP programında bu temel hükümlere ters 
düşen herhangi bir şey gösterilemez ve yoktur. Tam tersine biz 
tutarlı yurtseverler olarak eşit ve özgür vatandaşlar topluluğu 
olarak Türkiye halkının tüm kesimlerinin gönüllü birliğini sa
vunuyoruz. Emperyalizmin Türkiye halkını bölme yolunda ter
tiplerini bozacağız, diyoruz.

TEP programının 13. sayfasında «Bu devrim demokratiktir» 
ibaresiyle başlayan paragrafta, «(Millî Demokratik Devrim) 
dil, ırk, din farkı gözetmeksizin toplumdaki bütün bireylerin 
eşitliğini, demokratik hak ve özgürlüğünü sağlayacaktır. Em
peryalizmin, özellikle Kürt halkıyla ilgili olarak oynamaya ça
lıştığı ‘böl ve yönet’ oyununu bozacak, nerede belirirse belirsin, 
gerçek yurtseverliğin karşıtı olan şoven eğilimleri etkisiz kıla
cak, bütün çağ dışı uygulamaları (asimilasyon vb.) tasfiye ede
cektir. Her bakımdan eşit ve özgür Türkiye Cumhuriyet vatan
daşları topluluğuna yükseltilen Türkiye emekçi halkının bütün 
kesimlerinin kardeşlik, birlik ve dayanışmasını perçinleyecek- 
tir. Emperyalizm ve onun hizmetindeki güçlerin anti-demokra- 
tik düzeni yerine, bütün millî sınıf ve zümrelerin örgütlü ola
rak katılacağı ve toplumun kaderinin tayininde rol oynayacağı 
gerçekten demokratik düzeni kuracaktır» denilmektedir.

Burada savunulan şey, eşit ve özgür Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları topluluğuna yüksetilen halkımızın bütün kesim
lerinin kardeşlik, birlik ve dayanışmasının perçinlenmesidir. 
Burada savunulan şey, «bütün milli sınıf ve zümrelerin ülke ka
derinin belirlenmesinde rol oynayacağı gerçekten demokratik 
düzen» dir.

İddianameye de kırpılarak aktarılan TEP program gerek
çesinin bu paragrafının Anayasanın 3. maddesindeki temel hü
kümleri dile getirdiği açıktır.

★
Siyasal Partiler Kanununun 89. maddesine gelince, bu mad

denin Anayasanın başlangıç bölümü, 3. ve 57. maddelerindeki
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hükümlerden güç aldığı yolundaki iddia kesinlikle dayanaksız
dır. Tam tersine SPK’nm 89. maddesi Anayasanın başlangıç, 3. 
ve 57. maddeleri dahil Anayasanın tümünün demokratik özüy
le ve özellikle 12. eşitlik maddesiyle çelişmektedir.

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü, ulus birliğini savunan, 
resmî dilin Türkçe olduğunu saptayan temel hükümlerin bir 
anayasada yer alması başka şeydir, bu ülkede anadili Türkçe 
olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunduğu ger
çeğini dile getirmeyi «azınlık yaratmak» saymak, bir ülkede 
ulusal azınlıkların varlığını millet bütünlüğünü bozan bir şey 
olarak değerlendirmek başka şey. Ülkede bazı azınlıkların bu
lunduğu gerçeğini ifade etmekle millet bütünlüğünün bozula
cağı iddiasında bulunmak ulusal birliğimizi son derecede da
yanıksız, iğreti bir şey saymak olmuyor mu? Bu tutum ulusal 
değerlere bağlılık olarak değil ancak bunlara inançsızlık ola
rak değerlendirilebilir. Bu dünyada hem Batılı kapitalist ülke
ler, hem sosyalist ülkeler içinde birden çok ulusal toplulukları 
barındıran ama gene de halkının birliğini ve toprak bütünlü
ğünü en başarılı bir biçimde koruyan ülkeler var. Yalnızca ka
pitalist ülkeleri ele alsak bile, bir Amerika Birleşik Devletleri’n- 
de, bir İsviçre’de ulusal birliği ve ülkenin toprak bütünlüğünü 
bu ülkelerde anadili ayn olan yurttaşların yaşadığı gerçeğinin 
inkârı olarak yorumlayan bizim SPK 89. maddesi gibi bir yasa 
düşünülebilir mi?

Eğer SPK’nun bu maddesinde ileri sürüldüğü gibi Türki
ye’de dil ve kültür farklılıklarına dayanan azınlıklar bulun
duğunun ileri sürülmesi «azınlıklar yaratarak millet bütünlü
ğünün bozulması» ise, yani suç ise, bizzat Anayasa bu suçu iş- 
dil, din, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 
ayırımı gözetilmeksizin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
nı kanun önünde eşit saymaktadır. Bu, dili, ırkı, din ya da mez
hebi ayrı olan bu ülkenin vatandaşlarının hak eşitliğini güvence 
altına alan bir Anayasa hükmüdür,

TEP programının «Ulusal Devrimci Kültür» başlıklı bölü
münün 2. maddesinde okul çağındaki anadili Türkçe olmayan 
TC. vatandaşlarına Milli Eğitim Bakanlığı denetim ve yöneti
minde anadil ve kültür eğitiminin sağlanması ve lâiklik ilke
sine uygun olarak, dinî kuruluşlar olan cemaatler yönetimin
deki okulların kapatılması istemi yer almaktadır.

İddianamede bu istem hakkında şöyle deniyor:
«Programda anadili Türkçe olmayanlara ilişkin açıklama

lara ilâveten ‘dinî kuruluşlar olan cemaatler tarafından yöne
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tilen azınlık okullarının, lâilik ilkesine uygun olarak, Millî Eği
tim Bakanlığı yönetimi altına alınmasından’ söz edilmiş ise de 
bu ilâvenin sakıncaları ayrıntılı olarak açıklanan Türkçe olma
yan anadil eğitimine ilişkin amacı gizlemek ve iddialarına ya
sal dayanak aramak kastına matuf olduğu kanaatine varılmış
tır». (sayfa 10)

İddianamede daha yukarıda da şöyle deniyor:
«Lozan antlaşmasının azınlıkların korunması başlıklı 37. ve 

müteakip maddelerindeki düzenlemeler hep birlikte mütalaa 
edildiğinde antlaşma ile hedef tutulan azınlığın müslüman ol
mayan azınlıklar olduğu görülmekledir.» (sayfa 8)

Siyasal Partiler Kanununun 89. maddesinin hangi ulusal 
toplulukları hedef aldığı konusunda iddianamede bütün söyle
nenlerden çıkan anlam şudur ki, iddia makamı Lozan antlaş
masının azınlıklarla ilgili maddelerini tartışılmaz, neredeyse 
kutsal saymakta, Müslüman olmayan azınlıkların haklarına sa
hip çıkmakta, bu azınlıkların «gönül nzası ile» (S. 11) ulus ile 
bütünlüğe gitmesini olumlu karşılamaktadır. Ama aynı iddia 
makamının SPK’nun 89. maddesinin esprisine uygun olarak, 
dini müslüman olan ama anadili Türkçe olmayan bir ulusal top
luluğun varlığından söz edilmesine tahammülü yoktur. Böyle 
bir topluluğun gönül rızası ile bütünleşmeye gitmesinden söz 
etmek suçtur. Yani hristiyanı, yahudisi için bütünleşme gönül 
nzası ile, ama müslüman Kürdü için bütünleşme onun varlı
ğının inkârı ile, dolayısıyla zorla.

Lozan antlaşması zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımızın 
ürünüdür. Bu antlaşma ile emperyalistler Türkiye’nin bağımsız 
bir devlet olarak varlığını sineye çekmek zorunda kaldılar. Bu 
bir gerçek. Ama bundan Lozan antlaşmasının istisnasız tüm 
maddelerinin bizim için tartışılmaz, kutsal şeyler olduğu sonu
cu çıkartılamaz. Lozan’da emperyalistlerin dayatmaları olmuş 
ve bazı zorunlu ödünler verilmiştir. Örneğin Hatay, Musul, bur
numuzun dibindeki Ege Adaları üzerindeki haklarından Türkiye 
ödün vermek zorunda bırakılmıştır.

Antlaşmanın 37. maddesi de böyle bir ödündür. Burada tek 
yanlı bir dayatma vardır. Eşitlik, karşılıklılık söz konusu değil
dir. Biz İngilizlerden örneğin Gallilerin azınlık haklarının ko
runacağına dair güvence istemedik. Ya da Fransa’nın Bröton 
azınlığının haklarını koruyacağına dair bir maddenin antlaş
maya konulmasını söz konusu etmedik. Ama emperyalist dev
letler belli amaçlarla, Türkiye’deki müslüman olmayan azınlık
ların haklarını güvenceye alan hükümlerini antlaşmaya koy-
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durttular, (Elbette ki bu hükümleri antlaşmaya koydurtmasa- 
lardı da Türk Hükümetinin bu konudaki politikası uzun boylu 
farklı olmayacaktı).

Batılı devletler böyle bir maddenin antlaşmada yer alması 
konusunda acaba niçin direndiler? Çünkü bu müslüman olma
yan azınlıklar, büyük çoğunluğuyla, Türkiye’nin devlet olarak 
varlığını ortadan kaldırmaya kararlı emperyalist devletlerle iş
birliği yapmışlardı. Buna karşılık müslüman azınlıklar, özellik
le Kürtler, emperyalist düşmana karşı Türklerle omuz omuza 
savaştı. Buna geleneksel haçlı zihniyetini de ekleyelim, antlaş
manın 37. maddesinin hangi düşüncelerle kaleme alındığı or
taya çıkar. Kuşkusuz burada yurtseverce tutum emperyalist
lerin bu dayatmasını, Lozan antlaşmasının ödün niteliği taşı
yan 37. maddesini tartışmasız sineye çekmek olamaz. Yurtse
verce tutum, TEP programının «Ulusal Devrimci Kültür» bö
lümünde yapıldığı gibi bu sorunu deşmektir.

Eğer uluslar arası antlaşmalara bu denli bağlı isek, daha 
Önce, SPK’nun 89. maddesiyle ilgili meclis görüşmelerinde Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu’nun iddianamede de yer alan 
(s. 7) bu maddenin 2. fıkrasının İnsan Hakları Evrensel Beyan 
namesine aykırı bulunduğu,b eyannamenin vatandaşları dile
dikleri lisanı kullanmakta mutlak şekilde hür bıraktığı yolun 
daki sözlerine kulak verelim.

Sayın yargıçlar,
SPK’nun 89. maddesinde «Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üze

rinde azınlıklar yaratmak»tan söz ediliyor. Yaratmak yoktan 
var etmek demektir. Bu, kula nasip olmayan bir şey’ Ulusal 
azınlıklar yoktan var edilemez. Bunlar, çok uzun zaman süre
leri içinde tarihsel olarak oluşurlar. Tarihsel gelişme sonücu ya 
uluslaşırlar ve ayrı bir ulus oluştururlar, ya da egemen bir kül
türün etkisinde kalarak özümlenirler. Çağdaş tarih bu özüm
lemenin ancak çağdaş üretim süreci içinde, herhangi bir ulusal 
baskı olmaksızın gerçekleşebildiğini, zorla özümlemenin bu 
çağda ezilen ulusta en bağnaz şoven duyguları kışkırttığını, 
düşman kamplar yarattığını ve ezen ulusun da ileri doğrultu
da gelişmesini baltaladığını gösteriyor. 89. madde «azınlıklar 
yaratmak» gibi bir ifade kullanmakla bilim ve tarihsel gerçek
ler dışına düşmektedir. Bu durumda iddianemede yapıldığı gibi 
SPK’nun bu maddesi ile Anayasa’nm ülkenin toprak bütünlü
ğü, ulusal birlik ve resmî dil ile ilgili hükümleri arasında pa
ralellik kurmak, 89. maddenin bu Anayasa hükümlerinden güç 
aldığını, bunları tamamladığını iddia etmek, bilimsel değer ta
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şıyan ve demokrasi mücadelesinde bir aşama oluşturan 1961 
Anayasası gibi bir kuruma saygı ile bağdaşmadığı inancında
yız.

Sayın iddia makamı birkaç yerde söz konusu Anayasa hü
kümlerinin açık olduğunu, «düşünce imaline, yoruma yol aça- 
mıyacağını» (sayfa 2) söylüyor. Ancak bizzat kendileri mantı
ğı zorlayan yorumlara girişmekte Anayasa nın demokratik özü
ne ters düşen sonuçlara varmaktadır.

★
648 sayılı SPK’nun 89. maddesi daha çok 1925’ten bu yana 

uygulanagelen bir politikanın ifadesidir. Bilindiği gibi Kurtu
luş Savaşında Kürt halkı kitlesiyle Türklerle aynı safta yerini 
aldı. Erzurum Kongresinden Lozan Barış görüşmelerine kadar 
hemen her yerde Türkiye’de, millî misak sınırları içinde iki kar
deş kavmin, Türkler iîe Kürtlerin yaşadığından ve bunların ba
ğımsızlık uğruna istilâcı devletlere karşı yurt savunmasında ay
nı safta yer aldıklarından söz edilir. Emperyalistler, özellikle 
İngilizler Kurtuluş Savaşı boyunca iki halkı bölmek için birçok 
tertiplere giriştiler, başarılı olamadılar. İsmet İnönü, Lozan ile 
ilgili anılarını anlatırken «biz millî davalarımızı ‘biz Türkler ve 
Kürtler’ diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik.» 
der (Ulus Gazetesi 31 Mart 1969).

1925’te, Şeyh Said isyanından sonra Ankara’nın Kürt soru
nundaki politikası değişti. Çetin bir savaşın yaralarının sarıl
dığı bir anda, İngilizlerle Musul konusunda görüşmelerin gün
demde olduğu bir sırada, Nakşibendi tekkesi şeyhinin şapka 
reformuna karşı «din elden gidiyor» diye bir arapça fetva ile 
başlattığı bu isyan karşısında Ankara Hükümeti serty öntemle- 
re başvurdu. Ama gericiliğin kaynağı ağalık-şeyhlik düzenini 
hedef alacağına bir ulusal topluluğun varlığını tüm inkâr yolu
nu tuttu ve asimilasyon politikasına girişti. Böyle bir politika
nın kaçınılmaz sonuçlarını 1920’ler iktidarının önceden göre- 
meyişinin nedenlerini burada tartışacak değiliz. Ancak bugün 
bir gerçekle karşı karşıyayız. Yarım yüzyılı aşkın bir zaman 
süresini kapsayan bu uygulama umulanın tam tersi bir sonuç 
vermiştir. Zorla asimilasyon politikası iflâs etmiştir. Kürtlerin 
varlığını inkâr politikası, bu halkın türkleşmesini sağlamamış, 
tersine Türklerle Kürtlerin tarih sınavından geçmiş kardeşliği
ne gölge düşürmüştür. Bu politika her iki tarafta şoven duygu
lan körüklemiş ve emperyalizmin «böl ve yönet» taktiğine el
verişli ortamı hazırlamıştır. Bugün Kürt sorunu her zamankin
den daha acil demokratik çözüm bekleyen bir ülke sorunu ola
rak karşımıza dikilmektedir.
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Nedir Doğu Anadolu’daki bugünki durum? Son yıllarda 
bağımlı kapitalist ilişkiler bir ölçüde yayılmış olmakla birlikte 
feodal güçler bu yörede halâ etkinliğini koruyor. Üretimin git
tikçe daha geniş ölçüde kapitalist pazara yönelik oluşu, feodal 
ilişkilere uzun boylu engel olamamaktadır. Toprak dağılımında 
en büyük eşitsizlikler bu bölgededir. Kırsal alanlarda varlığını 
sürdüren aşiret, sülale bağları ile ağa-şeyh egemenliği temeli 
üzerinde işbirlikçi sermayeyle bütünleşmiş ticaret burjuvazisi 
kentlerde yönlendirici rol oynayabiliyor. Bu bütünleşme ve ik
tidarların bürokratik baskıları ülkenin bu bölgesinde gerçek 
İktisadî kalkınmayı baltalamaktadır. Ezilen ve sömürülen Kürt 
olsun, Türk olsun köy ve kent emekçisidir.

Toprak üstü ve toprak altı zenginliklere sahip olmakla bir
likte Doğu Anadolu Türkiye’nin en yoksul, en geri bölgesidir. 
Burada çok partili parlamenter düzeni de feodal alt yapı yön
lendirmektedir. Sağcı olsun solcu olsun perlamento adayları 
ancak sülalelerin, ağa ve şeyhlerin desteğiyle seçilebilir. Yani 
siyasal üst yapı kendisini İktisadî alt yapıya uydurmuştur. Sos
yalizme sahip çıkan bazı örgüt ve çevreler bile feodal gericilik
le uzlaşma durumundadırlar. Bu örgüt ve çevrelerin tüm Tür
kiye ölçüsünde emekçilerin birlik ve dayanışma halinde de
mokratik mücadelesine sırt çevirip, ulusal sorunun nasıl olursa 
olsun, çözümü için bölgedeki en gerici güçlerle ittifak aramala
rı bu uzlaşmanın bir belirtisidir. Çok yerde devlet otoritesi yok 
gibidir. Boşluğu feodal zorbalar dolduruyor. On yıllar boyu sür
dürülen zorla asimilasyon politikasına doğal tepki olarak şoven 
duygular, düşmanlıklar alabildiğine körüklenmektedir. Bugüp 
Doğu Anadolu’da Türkçe konuşmanın yasaklanmaya kalkışıl- 
dığı yerler vardır. Böyle bir ortam emperyalist tertipler için son 
derece elverişli bir ortamdır. Doğu illerimiz artık CİA’sından 
MOŞAD’ma kadar yabancı casus örgütleri ajanlarının cirit at
tığı bir alan olmuştur.

Dünya Bankası geçenlerde bir Türkiye haritası yayınladı. 
Cumhuriyet gazetesinde fotokopisi yaymlanan bu haritanın al- 
fmda İngilizce bir şerh var. Burada, haritadaki sınırların içinde 
kalan toprakların tümünde Türk devletinin egemenliğinin ke
sin olmadığı belirtiliyor. Yani Dünya Bankasının bu yaymında 
Türkiye haritasındaki sınırlar ülkemizin gerçek sınırları değil
dir denmek isteniyor.

Türkiye’nin bağımlı kapitalist ekonomisine yön verme du
rumunda olan Batı çevrelerinden bazı kişiler son yıllarda Tür
kiye’den söz ederken «hasta adam» demeye başladılar. Türkiye’
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ye bu sıfatı yakıştırırken yalnızca yurdumuzun içine itildiği İk
tisadî bunalımı düşündüklerini sanmak aymazlık olur. Kafa
larında emperyalist çıkarları uğruna Türkiye’nin bölünmesine 
varacak olan planlar, tertipler vardır.

Türkiye hangi yanlış politikaları izledi de bu durumlara 
sürüklendi ve böyle hakaretlere uğrayabiliyor. Bunu saptamak, 
yanlış yolu terketmek ve her alanda gerçek yurtseverliğin em
rettiği politikayı izlemek gerek. Ulusal sorunda da, Türkiye’nin 
gerçek çıkarlarına ters düştüğü çoktan kanıtlanmış olan bir 
politikaya son vermek ve soruna demokratik çözüm getirmek 
tek doğru yoldur. Ancak bu yoldan Anayasa nın 3. maddesinde
ki hükümleri hakkıyla hayata geçirebiliriz. Ancak demokrasi 
ile Türkiye halkının ayrı ayrı kesimlerinin birliğini, ülkemizin 
toprak bütünlüğünü koruyabiliriz.

Bakmakta olduğunuz bu dava bu bakımdan bir tarihsel 
dönüm noktasını oluşturabilir. Türkiye’nin millî ve demokra
tik güçleri yüksek heyetinizden bu davada, tüm ters yönde et
kilere karşın Türkiye’nin gerçek çıkarları doğrultusunda bir 
karar bekliyor.

Sayın yargıçlar,
1920’lerde ve 1930’larda güdülen Doğu’da asimilasyon poli

tikası genel politikayla uyumluluk görünümündeydi. O dönem
de Türkiye’de tek parti yönetimi vardı. İktidar partisinden baş
ka parti kurmak, hatta sendika kurmak yasaktı. Basın denetim 
altındaydı. Bugün Türkiye çok değişik koşullar içindedir. O dö
nemin yasaklarının birçoğu artık tarihe karışmıştır. Türkiye’de 
bugün çok partili parlementer düzen Anayasası yürürlüktedir. 
Birçok anti demokratik yasa ve uygulamalara karşın 1961 Ana
yasası parti kurma, sendika kurma, her türlü örgütlenme hak
larını belli ölçüde güvence altma almıştır. Basın da, göreli ola
rak, çok daha serbestir. Basın ve yaym ancak reklâm ve dağı
tım alanları denetlenerek dolaylı yoldan dizginlenebiliyor. Yani 
1920’lerin, 1930’ların 89. maddesinin dile getirdiği 1920’lerin, 
1930’ların asimilasyon politikası bir istisnadır. Bu istisnanın 
Anayasa’nm demokratik ruhuyla çeliştiği ortada. Nitekim, par
timiz sözkonusu bu maddenin kesinlikle Anayasaya aykırı ol
duğu görüşündedir. Aykırılık iddiamız müdafilerimiz tarafın
dan Yüksek Mahkemeye ayrıntılı olarak sunulacaktır.

Anayasa’nın demokratik özünün savunması, Türkiye’nin 
gerçek çıkarları, içinde bulunduğumuz tarihsel aşamada bu çağ 
dışı politikayı dile getiren yasa maddesinin iptalini emretmek
tedir. Böyle bir karara varmanın kolay olmadığını, şartlanmış
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çevrelere göğüs germeyi gerektirdiğini, bunun büyük medenî 
cesaret işi olduğunu biliyoruz. Ancak yüksek mahkemeniz, bel
ki de daha çetin koşullarda, ülkenin temel yasasını ulusal ve 
demokratik bir anlayışla yorumlamış ve anti demokratik güç
lere karşın ülke yararına kararlara varabilmiştir. Siyasal Par
tiler Kanununun 89. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ge
rekçesiyle iptali talebimizin aynı tutumla inceleyip karara bağ 
Ianacağını umuyorum.

★

Sayın Yargıçlar,
Savunmanın ilk bölümünde, Anayasa’ya aykırı olduğu inan

cında bulunduğumuz Siyasal Partiler Kanununun 89. madde 
si üzerindeki düşüncemizi açıkladık. Çağ dışı bir politikayı dile 
getiren bir yasa maddesinin çağdaş ve demokratik bir Anaya
sa’ya ters düştüğünü belirtmeye çalıştık. Ancak biz burada bu 
konudaki düşüncemizden ötürü değil, kaleme aldığımız bir 
programdan ötürü yargılanıyoruz.

Tep programının «Ulusal Devrimci Kültür» bölümünün 
ikinci maddesinin Anayasa’nm 57/1 ve Siyasal Partiler Kanu
nunun 89. maddesine ters düştüğü yolundaki iddiayı reddedi 
yoruz. Programın bu maddesi aynen şöyledir:

«Anadili Türkçe olmayan okul çağındaki TC vatandaşları 
na Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde ana dil ve kültür eğiti
minin sağlanması (Anayasa Madde 12). Dini kuruluşlar olan 
cemaatler tarafından yönetilen azınlık okullarının layiklik il
kesine uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi altına alın 
ması»

Hakkımızdaki iddia şöyle özetlenebilir:
«Güdülen amaç, Türk dili ve kültürü dışında bir kültürün 

korunması sureti ile yeni azınlık doğmasıdır» (İddianame, say
fa 5).

«Burada Lozan antlaşmasında hakları korunan Müslüman 
olmayan azınlıklara ilişkin bir düzenleme hedef tutulmamak
tadır. Tutulsaydı istisnai bir durum kapsamı ile sınırlı bir dü
zenleme getirilmesi gerekirdi.» (Sayfa 11)

«Program maddesine (Anayasa Madde 12) sözlerinin eklen
mesiyle eşitlik ilkesine dayanılarak savunulan düşünceye Ana- 
yasa’da dayanak aranmak yoluna gidilmiştir.» (Sayfa 5)

Burada cemaatler tarafından yönetilen azınlık okullarının 
Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi altına alınmasından söz edil
mesi «amacı gizlemek ve iddialara yasal dayanak aramak kas
tına matuftur» (Sayfa 10).
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«Programda azınlık dil ve kültürünün savunulması yanın
da, millet ve ülke bütünlüğünün bozulmasına yol açacak diğer 
düzenleyici kurallar da yer almaktadır» (Sayfa 9).

Bu iddiaları sırasıyla ele alalım: Programın «Ulusal Dev
rimci Kültür» bölümünün ikinci maddesinde yalnızca Lozan 
antlaşmasında hakları korunan azınlıklara ilişkin bir düzenle
me hedef tutulmadığı, hedef tutulsaydı istisnai bir durum kap
samı ile sınırlı bir düzenleme getirilmesi gerektiği yolundaki 
iddia aynen Anayasa’nm 12. eşitlik maddesi için de ileri sürü
lebilir. Anayasa’nm bu maddesi herkesin dil, ırk, din ve mez
hep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu hükmü
nü getiriyor. Ama bu madde «Yalnız, Lozan barış görüşmele
rinde emperyalistlerin dayatması sonucu zorunlu ödün olarak 
kabul edilen Antlaşmanın 37. maddesi kapsamına giren Müslü
man olmayan azınlıklar eşittir» demiyor. Yani, Anayasa’mn bu 
eşitlik maddesi de, İddia makamının deyimi ile, «istisnai bir du
rum kapsamı ile sınırlı bir düzenleme» getirmiyor. Getirseydi, 
herhalde Anayasa demokratik niteliğinden çok şey kaybeder
di. İddia makamının yüksek mahkemenizden istediği, özünde 
Anayasa’nm 12. eşitlik maddesine, doğrudan doğruya ya da do
laylı yoldan böyle bir yorum getirmesidir.

TEP Programının «Ulusal Devrimci Kültür» başlıklı bölü
münün ikinci maddesi, bugünkü biçimi ile kaldıkça, bu mad
denin S.P.K. nun 89. maddesine ters düştüğü yolunda bir hü
küm, Anayasa’nm 12. eşitlik maddesi yalnızca Lozan antlaşma
sında hakları korunan anadili Türkçe olmayan gayri müslim 
TC vatandaşları kapsar anlamına gelecektir. Bu biçimde yo
rumlanabilecek bir kararın bu mahkemeden çıkabileceği elbet
te ki düşünülemez.

Ama böyle yorumlanabilecek bir içtihadın mahkemeden 
çıktığı bir an için düşünülse bile ortada gene bir yasa ihlali 
yoktur. Böyle bir içtihad nihayet, Anayasa’nm 12. maddesine 
atıfta bulunan söz konusu program maddesinin kapsamını be
lirlemiş olur.

«Program maddesine (Anayasa Madde 12) sözlerinin ek
lenmesi ile savunulan düşünceye Anayasa’da dayanak aran
mak istenmesi» iddia makamınca olumsuz bir tutum olarak de
ğerlendirilmesi gerçekten ilginç. Bir parti programı kaleme alı
nırken savunulan düşünceye Anayasa’da dayanak aramak en 
doğal bir davranış değil mi? İddia makamının kendileri düşün
ce ve yorumlarına yasalarda dayanak aramıyorlar mı?

Cemaat okullarının Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi altına
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alınmasının istenmesinin «amacı gizlemek, iddialara yasal da
yanak aramak kastına matuftur» deniyor.

«Amacı gizlemek» isnadı kavli mücerretde kalan bir yakış
tırmadan öte değer taşımaz. «İddialara yasal dayanak aramak» 
ise, yukarıda belirtildiği gibi C. Başsavcılığının iddialarına da
yanak olamaz.

İddia makamının TEP programmda cemaat okulları ile il
gili bir istemin yer almasını yadırgaması, herhalde Lozan ba
rış görüşmeleri sırasında özellikle İngiliz delegesinin ve görüş
melere gözlemci olarak katılan Amerikan delegesinin Türkiye’ 
deki gayri müslim azınlıklar ile ilgili dayatmalarını pek önem
semediğinden ötürüdür. Azınlık dini kuruluşları olan cemaat
lerin okul açmaları gibi laiklikle bağdaşmayan bir uygulama, 
hele emperyalistlerin dayatması sonucu ise, elbette ki bir dev
rimci parti programının kültür ve eğitim ile ilgili bölümünde 
ele alınacaktır.

★
Programda «millet ve ülke bütünlüğünün bozulmasına yol 

açacak diğer düzenleyici kuralların da yer aldığı» iddiasına 
gelince: İddianamenin II. bölümünde TEP Programı gerekçe
sinden bazı satırlar alınmıştır. Sayın iddia makamı maksadına 
uygun gördüğü cümleleri fikir zincirinden kopararak birbiri 
ardma sıralamış.

Örneğin Programın 13 üncü sayfasında yer alan «Bu dev
rim demokratikdir» cümlesiyle başlayan paragraftan yalnızca 
«emperyalizmin özellikle Kürt halkı ile ilgili olarak oynamaya 
çalıştığı ‘böl ve yönet’ oyununu bozacak, nerede belirirse be
lirsin gerçek yurtseverliğin karşıtı olan şoven eğilimleri etki
siz kılacak, bütün çağdışı uygulamaları (asimilasyon vb.) tas
fiye edecektir» bölümünü almakta ve bunun hemen ardından 
Programın gerekçesinde değil, ¿stemler bölümünde 26. sayfa
daki yukarıda incelenen «Ulusal Devrimci Kültür» bölümünün 
ikinci maddesi, sanki bu cümleler birbiri ardından geliyormuş 
gibi bir izlenim yaratmak amacıyla konmaktadır. (Sayfa 4)

Buna fotoğrafçılıkta «foto-montaj» denir. Değil koskoca 
Cumhuriyet Başsavcılığının kaleme aldığı bir iddianamede, sı
radan dergi polemiklerinde bile bu yöntemlerden medet ummak, 
karşı tarafın görüşünü tahrif etmeden ele almayı emreden en- 
tellektüel dürüstlükle bağdaşmaz.

★
TEP Programı bir Milli Demokratik Devrim Programıdır. 

Siyasal, iktisadi, kültürel ve tüm alanlarda ulusal bağımsızlı
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ğın savunulması anlamında milli, tüm çağdışı ilişkilerin tasfi
yesi, toplumdaki tüm ulusal ve demokratik sınıf ve zümrelerin, 
güçleriyle orantılı olarak ülkenin kaderini belirlemesi anlamın
da demokratik. Biz Milli Demokratik Devrimi Türkiye toplumu- 
nun sosyalizm doğrultusunda ilerlemesinde zorunlu aşama sa
yıyoruz.

1967 Yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde Milli De
mokratik Devrim üzerine bir konferans verdim. 142. maddeden 
savcılıkça açılan dava ağırceza mahkemesinde mahkumiyetle 
sonuçlandı ve temyiz edilen dava Yargıtay’ın önüne geldi. Yar
gıtay Birinci Dairede yapılan duruşmadan sonra Haziran 1969’ 
da Yargıtay re’sen beraat karan aldı ve Milli Demokratik Dev
rimi savunmanın yasalar muvacehesinde suç olmadığı içtiha
dını getirdi. Sayın C. Başsavcısı TEP programında yer alan Mil
li Demokratik Devrim tezlerinin «millet ve ülke bütünlüğünün 
bozulmasına yol açacak düzenleyici kurallar» olduğunu iddia 
etmekle Yargıtay karanna ters düşmektedir.

Sayın iddia makamı işçi sınıfının bilinçlenmesini, grev hak
kını hükme bağlayan Anayasa’nın da kabul ettiği sınıf müca
delesinin genişlemesini ülke ve millet bütünlüğünün bozulması 
amacmı güden bir gelişme sayıyor. Oysa sınıf mücadelesinin, 
yani işçinin tüm emekçilerin hakları uğruna mücadelesinin ya
saklanmasının 1961 Anayasa’nm ortadan kaldırmadan müm
kün olamıyac ağını bilmeleri gerekir.

Saym iddia makamı Türkiye’de Milli Demokratik Devrimin 
işçi sınıfı ve yoksul köylülük tabanma dayanmak zorunda ol
duğu ve bu taban üzerinde emperyalizmin işbirlikçisi duru
mundaki büyük sermaye ve işbirlikçi büyük toprak sahipleri, 
tefeci bezirgan takımı (feodal mütegallibe) dışmda toplumda 
tüm ulusal ve' demokratik sınıf ve zümrelerin katkısı ile ger
çekleşeceği yolunda Milli Demokratik Devrim tezinin bir par
ti programında savunulmasmı, ülke ve millet bütünlüğünü bal
talayan bir davranış saymaktadır. Oysa Anayasanın ulusal ba
ğımsızlığı hükme bağladığını ve köy emekçisini topraklandır
ma, taşra gericiliğinin tasfiyesi anlamında toprak reformunu 
emrettiğini bilmeleri gerekir.

Sayın iddia makamı, Türkiye’de Milli Demokrat Devrim ha
reketinin dünya halklarının dünya ölçüsünde yer alan devrim
ci mücadelesinin bir parçası olduğu gerçeğini, en derin anlamı 
ile yurtseverlikle dünya ölçüsünde devrimci dayanışmanın 
(proleter enternasyonalizminin) birbirini tamamladığı gerçe
ğini bir parti programında dile getirmeyi, ülke ve millet bütün
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lüğünün bozulmasını amaçlayan bir tutum saymaktadır.
Nedir Proleter enternasyonalizmi? Mustafa Kemal’in Kur

tuluş Savaşımızın en başlarında Samsun’a ayak basar basmaz, 
Havza’ya geçerek Sovyet devriminin önde gelen komutanların
dan Budyeni ile buluşması ve daha ilk gününden Türk ulusal 
kurtuluş hareketine Sovyet devriminin desteğini sağlaması, öte 
yandan Türk silahlı kuvvetlerinin de katkısıyla emperyalistle
rin iki ülke arasında kurdukları tampon devletlerin ortadan 
kaldırılmasıyla iki devrim arasında doğrudan bağ kurulması 
proleter enternasyonalizmidir.

Bugün Afrika’da, Asya’da, Orta ve Güney Amerika’da em
peryalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı vermekte olan halklar 
ile dayanışma proleter enternasyonalizmidir. Yalnız o kadar da 
değil, tarihin yazdığı ilk başarılı ulusal kurtuluş savaşmı ver
miş olan ülkenin çocukları olarak bu, bizim için kendi istiklal
ci geleneğimize bağlılığın gereğidir. Bu, ülke ve millet bütün
lüğünü savunmanın zorunlu şartıdır da.

Evet TEP programında belirtildiği gibi, devrimci enternas
yonalizm ile en derin anlamda yurtseverlik birbirini tamamlar.

Emekçilerin insanca bir yaşam için sömürücülere karşı ver
dikleri mücadele ile dünya halklarının kurtuluş hareketleriy
le dayanışmanın millet ve ülke bütünlüğünü tehlikeye düşüre
bileceği yolunda bir savın bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 
kaleme alınmış olan iddianemede yer alması üzücüdür.

Sayın Yargıçlar,
Siyasal Partiler Kanununun 89. maddesinin Anayasanın de

mokratik özüne, özellikle bu temel yasamızın 3. ve 12. madde
lerine ters düştüğünü bu savunmanın ilk bölümünde savun
dum, S.P.K. nun bu maddesinin iptali yolunda karar alınma
sını talep ettim. Ancak, yüksek heyetinizin bu istem hakkmda 
kararı ne olursa olsun, TEP programında S.P.K.nun 89. madde
si ihlal edilmiş değildir. Savunmanın ikinci bölümünde bunu 
açıkladım. Bu ilk savunmamın göz önünde tutularak Cumhuri
yet Başsavcılığının TEP’in kapatılmasına karar verilmesi yo
lunda isteminin reddedilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla 
15 Kasım 1979 

TEP Genel Başkanı 
Mihri BELLİ
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TEP NEYİ SAVUNUYOR

Türkiye’nin önündeki devrimci adım, bu ülkede ulusal ba
ğımsızlığı ve demokrasiyi gerçekleştirerek toplumu sosyalist 
kuruluş aşamasına ulaştıracak olan devrimdir. Yani Milli De
mokratik Devrimdir.

Ulusal bağımsızlık hedefine ulaşmak için emperyalizmin 
(özellikle ABD emperyalizminin) vasilik durumunun siyasal 
üstyapıdaki yansımalarına son vermek yetmez. Bağımlılığın i k 

tisadi kökenlerine inmek ve emperyalist tekellerin işbirlikçi:, i 
büyük sermayenin sömürü alanlarını millileştirmek zorunlu
dur. Demokrasi de ancak köklü bir toprak reformu ve buna ko
şut dönüşümlerle kırsal alanlarda her türlü gerici ilişkilere son 
vermekle, büyük toprak sahiplerinin, ağaların, tefeci bezirgan 
takımının sömürü ve tahakküm olanaklarını ellerinden almak
la, tüm köylülüğü gerçek yurtdaş düzeyine yükseltmekle ve iş
çi sınıfının demokratik öncülüğünde tüm ulusal ve demokra
tik sınıf ve zümreleri ülke yönetiminde söz sahibi kılmakla ger
çekleştirilebilir.

Milli Demokratik Devrim yalnızca işçi sınıfının değil, bu 
sınıfın doğal müttefiki olan köylülüğün de, tüm kent ve köy 
emekçilerinin de devrimidir. Bugün Türkiye’de bağımsızlık ve
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demokrasi davası tüm yurtsever güçlerin davasıdır. Devrim, 
ancak bu güçlerin, yani büyük çoğunluğun bir devrimci cep
hede birleşmeleri ve emperyalizme karşı, faşizme karşı en ka
rarlı mücadeleyi vermeleriyle başarıya ulaşacaktır. Devrim bu 
yığınların eseridir. Tarihe bakalım: Nerede, hangi ülkede ba
şarılı bir devrim hareketi olduysa, orada devrim öncesi dönem
de yığınları bilinçlendirme yolunda sabırla yürütülen yoğun 
politik çalışmalar olmuştur. Bu çalışmalar sonucu egemen sö
mürücü güçler tecrit edilmiş ve demokratik güçlerin devrimci 
cephesi kurulmuştur.

Türkiye’de de sorun emekçi yığınların bilinçlenmesiyle em
peryalist tekellerin işbirlikçisi sermayenin ve onun kırsal böl
gelerdeki müttefiki gerici güçlerin tecrit edilmesi ve bu yığın
ların ülke politikasında belirleyici duruma gelmesidir. Ancak 
bu gerçekleşince bu ülkede emekçi halkın gerçek iktidarı ola
nakları ortaya çıkmış olur.

Tarihin akışı bu doğrultudadır. Egemen güçler burjuva hu
kuk devleti kurallarına uydukları sürece, toplum, onlara kar
şın, kaçınılmaz olarak bu doğrultuda ilerliyecektir. Onun için 
devrimciler, sosyalistler demokrasinin en içten, en tutarlı sa
vunucularıdırlar. Onlar, e^omen güçler hukuk devleti kuralla
rını, Anayasayı ayak altında çiğneyerek açık faşizme baş vur
madıkça, mücadeleyi bu anayasal hak ve özgürlüklerden son
katresine kadar yararlanarak sürdürürler.

* *
Halkm büyük çoğunluğunu oluşturan emekçi yığınların ül

ke politikasmda belirleyici duruma gelmesiyle başa geçecek 
olan devrimci iktidar, toplumdaki tüm anti-emperyalist ve de
mokratik güçleri temsil etmekle yükümlüdür. Bu iktidarın gü
deceği bağımsızlıkçı politika emperyalist tekellerin ve işbirlik
çi sermayenin ekonomi ve politikadaki etkinliğine son verme
lidir. Onun için ilk iş bu sermayenin elindeki sömürü alanla
rını, dış ticareti, montaj ve ambalaj sanayiini, bankacılığı, si
gortacılığı vb. alanları devletleştirmelidir. Bu, Milli Demokra
tik Devrimin başta gelen görevlerindendir. Bu görev yerine ge
tirilmedikçe ulusal bağımsızlık gerçekleşmiş olmaz. Burada 
Türkiye’nin NATO’dan çıkması, Amerikan üslerinin sökülme
si, bağımsızlıkla bağdaşmayan anlaşmaların kaldırılması gibi 
uygulamalar, devletleştirmelerle işbirlikçi sermayenin ekono
mideki egemenliğine son verilmedikçe, ancak yarı önlemler ola
rak kalır.

Bu devletleştirmeler ayni zamanda sosyalizm doğrultusun
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da atılan bir adımdır. Milli Demokratik Devrim ile Sosyalist 
Devrim içiçedir ve bu ikisi kesin sınırlarla birbirinden ayrıla
maz. Bu devletleştirmelerle kentlerde yapım sanayiinin pek bü
yük bir kesimi gibi önemli alanlar sosyalist sektöre katılmış 
olacaktır. Bu, elbetteki tüm üretim araçlarının özel mülkiye
tine son verilmesi anlamında kentte sosyalizmin kurulması de
ğildir henüz, sosyalizm doğrultusunda önemli bir adımdır.

Kentlerde emperyalist tekellere bağımlı olmayan küçük ve 
orta kapitalist işletmelerin sosyalist kesime katılması, genellik
le sosyalist kuruluş yolunda belli bir aşamaya varılmasıyla 
olur. Burada acelecilik, işçi sınıfı ile öteki demokratik güçler 
arasında uçurumlar açılmasına neden olabilir.

Kırsal kesimde kollektivizasyon, yani sosyalizmin köye gir
mesi, ancak köylünün önüne başarılı kollektivizasyon örnek
leri sererek, onu sosyalist tarımın erdemlerine inandırmakla 
olur. Köy emekçisi görerek, deneyerek kollektif üretimin küçük 
tarım işletmeciliğine üstünlüğünü anlamalı, kollektifleşme ka
rarını kendisi vermelidir. Köylü gereken bilinç düzeyine ulaş
madan, tepeden inme buyruklarla kollektivizasyona kalkışmak 
yanlıştır. Tüm dünyada deneyimler kırsal alanlarda sosyaliz
min bu yoldan gerçekten yerleşmediğini göstermiştir. Bir dev
rimci iktidar emperyalizmin işbirlikçisi sömürücü sınıflara kar
şı tavizsiz davranmakla yükümlüdür ama bilinç düzeyi ne olur
sa olsun, emekçi sınıf ve zümrelere karşı anlayışla, sevecenlikle 
hareket etmek zorundadır.

Emekçi halk iktidarının politikasının anti-emperyalist ni
telik taşıyacağı, bu politikanın savaş kundakçılarına karşı bir 
barış politikası olacağı açıktır. Bu politika Türkiye’nin emper
yalist dünya sistemi içinde sömürülen ülke durumuna son ve
recektir. Türkiye, bu politika gereği, kader birliği durumunda 
olduğu Üçüncü Dünya’nm anti-emperyalist ülkeleri arasında 
yerini alacaktır. İlk başarılı ulusal kurtuluş savaşını vermiş 
olan bir halkın doğal yeri orasıdır. Elbette ki bu durum sosya
list ülkelerle dostluk ilişkileri kurulmasına ters düşmez, eşitlik, 
karşılıklı saygı ve birbirinin içişlerine karışmama ilkelerine 
bağlı kalındığı sürece kapitalist ülkelerle de normal ilişkilerin
kurulmasına engel oluşturmaz.

*  *

Sosyalizm yolunda bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin 
gerçek olmasını sağlıyacak olan halk iktidarına, ancak bu ül
kede devrimci birikimin tarihsel gelişmeye olanca gücüyle dam
gasını vurmasıyla ulaşılabilir. Türkiye solunda sağlam ne var
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sa onu çatısı altında birleştiren, bilimsel sosyalizmi bağımsız 
ve yaratıcı tutumla Türkiye gerçeklerine uygulayan ve vardı
ğı doğru devrimci çizgiyi ayni yaratıcılıkla ve yürekle izleyen, 
işçi sınıfı ve yoksul köylülük saflarında kök salmış bir devrim
ci partinin bağımsızlık ve demokrasi güçlerine önderliği olma
dan bu hedefe ulaşılamaz.

Bugün solun bölünmüşlüğü emperyalizmin elindeki en güç
lü silahtır. Onun için bu silahın ellerinden alınması, Türkiye’de 
sosyalist hareketin birliği ve dolayısiyle tüm demokratik güç
lerin bir devrimci cephede birleşmesi emperyalizmin ve işbir
likçilerinin en çok korktuğu şeydir. Bunu engellemek için elle
rinden geleni yapmaktadırlar.

Tüm dünyadaki deneyimlerinden yararlanan emperyalizm 
Türkiye’de bu oyunu, solu bölme oyununu başarıyla tezgahlı- 
yabilmiştir. Soldan da bazı unsurlar bu oyuna gelmişlerdir. 
Onun için bugün solun birliği için mücadele öncelikle emper
yalizme karşı verilecektir. Bu, anti-emperyalist mücadelenin 
ayrılmaz parçasıdır.

TEP başından beri bunun bilinciyle hareket etti. Bu oyunu 
açıkladık ve partiyi kurmadan önce tek bir örgüt çatısı altında 
birleşmek amacıyla solun ayrı ayrı kesimleriyle dialog kurduk. 
Ancak bu grupların hizipçilikte direnmeleri sonucudur ki, biz 
bir legal parti olanaklarından yararlanarak bu doğrultuda da
ha rahat çalışabileceğimiz düşüncesiyle TEP’i kurduk. Ve bir
lik için çabalarımız yoğunlaştırdık. Şimşekleri üzerimize çek
memiz bu yüzdendir. Devlet Güvenlik Mahkemesinin, parti ku
rulur kurulmaz, program ve tüzüğümüzde 141. maddenin ihlal 
edildiği iddiasıyla dava açması, TEP genel başkanının hapse
dilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığının TEP’in kapatılması iste
miyle Anayasa Mahkemesine başvurması, DG Mahkemesinin 
bundan dört yıl önce açtığı TEP davasının hala sürmesi, TEP 
Genel Başkanının kurşunlanması, bütün bunlar emperyalizmin 
ve işbirlikçilerinin bu oyununu bozmak için harekete geçtiği
mizden ötürüdür.

Biz hiçbir zaman sol içinde bir fraksiyon olmadık ve olmı- 
yacağız. Tarihsel sorumluluğumuzun bilincinde sosyalist hare
ketin birliği için, tüm bağımsızlık ve demokrasi güçlerinin bir
liği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemiz başarıyla so
nuçlanacaktır. Bu, tarihsel zorunluluktur.
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SEÇİMLERDE SOL İYİ SINAV VEREMEDİ

14 Ekim 1979 Seçimleri sosyalist hareket için de sayısız 
dersleri içeren büyük bir deney oldu. 1973, 1975, 1977 seçimlerin
den farklı olarak bu seçimlerde hemen tüm sosyalist parti ve 
grupların bir bölümü sosyalist potansiyeli CHP’nin soluna yö
neltmeye çalışarak sosyalist ve demokrat adaylara oy vermeye 
çağırdı, bir diğer bölümü ise seçmeni sandıktan uzak tutma
ya çabaladı. CHP, 1973’ten beri çantada keklik saydığı kendi 
solundaki oyların bir bölümünü belki bir daha geri görmemek 
üzere elden kaçırdı.

Aslında sosyalist hareket tüm bölünmüşlüğüne ve hazır
lıksızlığına rağmen seçim güçbirliği yolunda güçlü adımlar ata- 
bilseydi sosyalist potansiyelin çok daha büyük bir bölümünü 
CHP’nin solunda toplayabilme gücünü gösterebilir, hatta İs
tanbul’da hiç olmazsa bir senatörü parlamentoya gönderebil- 
me başarısını sağlayabilirdi. Fakat sağ ve sol oportünizmden 
kaynaklanan dar grupçu, gerici tutumlarla solda güçbirliği po
litikası değil, başını kuma gömme politikası, 1979 deneyinin ege
men politikası oldu ve sosyalist hareket büyük çoğunluğu ile 
iyi smav veremedi.

Başarılı bir seçim güçbirliği yaparak karşısına güçlü bir
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seçenek olarak ortaya çıkamayan sol parti ve gruplara birlik 
özlemindeki sol seçmenin büyük ilgi göstermesi beklenemezdi. 
En geniş kitlesiyle emekçi halk gerçekçidir. Bir bölüm seçmen 
oyunun boşa gitmemesi için bilinç düzeyine uygun olarak ya 
çaresizlikle yine solda bir seçenek olarak gördüğü CHP’y© oy 
verdi. Önemli bir bölümü de 22 aylık aşın pahalılığa, işsizliğe, 
yokluğa, faşist teröre karşı başansız kalan CHP iktidarına kar
şı güvensizliğini sandıktan uzak kalarak açıkladı.

5 Haziran 1977 genel seçimlerinde, gerici, faşist MC iktidar
larının batakçı politikalan sonucu «Karaoğlan Ecevit» umudu
na sarılan bir bölüm gezer yüzer oy da, sönen umut sonucu, fa
kat daha çok solda güçlü bir seçenek yokluğu nedeniyle tekrar 
gerici partilere ve özellikle rAP’ye kaydı.

Bu bakımdan 1979 seçimleri 1981 genel seçimleri bakımın
dan ve önümüzdeki anti-emperyalist, anti-faşist mücadele döne
mi açısından sayısız derslerle doludur. Çeşitli gruplara bağlı 
her sosyalistin bu konu üzerinde şapkasını önüne koyup uzun 
uzun düşünmesi gerekir. Bu sadece bir seçim sorunu değildir. 
Seçimleri de içine alan anti-emperyalist ve anti-faşist mücadele
de başarılı ve kalıcı adımlar atabilmek için sağlanması mutla
ka gerekli olan birlik sorunudur. Emperyalizme ve faşizme kar
şı nüfusumuzun en büyük çoğunluğunu oluşturan tüm ulusal 
ve demokratik güçlerin cephesini adım adım oluşturabilmek 
için, sosyalist hareketin seçimlerde de halkımızın önüne, en 
azından güçbirliği halinde çıkabilme yeteneğini gösterebilme
si gerek. Gericiliğe ve faşizme karşı güncel mücadelede sağla
nan geçici güçbirlikleri dahi, geniş kitleleri sosyalist harekete 
yaklaştırmaya yetmez. Burjuva parlamentoculuğu ile şartlan
dırılmış geniş kitleler için seçimler, politikanın halâ en sıcak 
görüntüsüdür ve devrimci kabarmalar dışında da bu, genellik
le böyle kalmaya devam edecektir.

Demek ki sol gruplar için seçimlerde birlik politikası, emek
çi halkımızın güvenini kazanma ve geniş kitlelerin birliğini sağ
lama yolunda önemli bir maniveladır. Her sosyalist grubun bu
nu artık daha açıklıkla görmesi gerekir. Bu alana gereken cid
diyetle eğilip proleter devrimci ilkelerle ağırlık koymadıkça, 
sosyalizm yolundaki bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizi 
geniş kitlelere yayarak hızlandırmamız olanaksızdır.

Hangi nedenleri ileri sürerlerse sürsünler, bu gerçeklere 
sırt çevirerek solda güçbirliği politikasına karşı gelen grup yö
netimleri zamanla kendi kitlelerinden de soyutlanmaya mah
kumdurlar. Çünkü seçim sonuçlan sadece CHP içinde büyük
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bir örgütsel bunalıma yol açmış değildir. Sosyalist hareketin çe
şitli kesimlerinde ve özellikle solda birlik politikasına ters dü
şen parti ve gruplarda şu anda yaygın bir hoşnutsuzluk yaşan
maktadır. Genellikle dar grupçu tutumlarla şartlandırılmış sağ 
oportünist ve sol sekter grupların tabanları merkezlerinin uy
guladıkları politikaya karşı ciddi kuşkulara kapılmış durum
dadır. Bu kuşkular işçi sınıfının bilimi temelinde ve somut de
neyler ışığında bilince çıkarılmalıdır. Bu nedenle sol potansiye
lin hızla CHP’den kopma noktasına geldiği bir dönemde 1979 se
çimleri üzerindeki hatalar üstünde durmanın ayrı bir önemi 
vardır.

DÜZENİ ONAYLAMAMAK BOYKOT İÇİN 
GEREKÇE OLAMAZDI

Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği, Devrimci Yol’un seçimle
ri boykot politikası yerel ölçekte bazı etkinlikler göstermekle 
birlikte Türkiye düzeyinde başarı kazanamazdı ve kazanamadı. 
Çünkü Türkiye’de kitlelerin parlamentodan büyük ölçüde yüz 
çevirdiği devrimci bir yükseliş durumu yoktu. Seçimlerde ge
nel boykot sloganını kitlelere önerebilmek için, yüzyılımızın 
başından beri dünya devrimci hareketinin edindiği zengin de
neylerden habersiz olmak gerekirdi. Tek başına Lenin’in 1920’ 
lerde Batı AvrupalI devrimcilere yönelttiği eleştirileri kapsayan 
birkaç yazısını okumuş olmak bile bu ortamda seçimleri boy
kot siyasetinden uzak kalmaya yeterdi. Bu gerçekleri doğru 
saptamak için aslında bilimsel sosyalizmin deneylerini iyice 
özümlemek de gerekmezdi. Türkiye’nin bu ortamında gerici fa
şist partilerin yeni mevziler kazanmasını önlemek için sandık 
başına gitmenin gereğini işçilerle emekçiler «aklı selim» ile sol 
sekter gruplardan daha iyi kavradılar. Kısmi Senato Seçimleri
ne rağmen, bir genel seçim havası yaşandı ve yüksek bil seçi
me katılma oranı gerçekleşti. Tek başına bu oran bile boykot 
politikasının başarısızlığını kanıtlar.

Lenin en sert ve acımasız eleştirilerin, parlamentarizm has
talığına yakalanmış olanlardan çok devrimci olarak seçimler
den ve parlamento kürsüsünden yararlanmayı bilmiyen yöne
ticilere karşı yapılmasını istemişti.

Devrimci Yol, bildirilerinde seçimleri boykot gerekçesi ola
rak kısaca şunları yazdı:

«14 Ekim Kısmi Senato Seçimlerinde egemen sınıfların po
litikacıları, bu sömürü ve zulüm düzeninin partileri bizden oy 
istiyorlar.
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«HAYIR! Bin kere hayır! Bu demokrasicilik oyununa alet 
olmayacağız. Sıkıyönetimi, bütün baskı uygulamalarını, bütün 
baş ezme operasyonlarını protesto etmek için bu seçimlerde 
sandık başına gitmeyeceğiz. Bu düzeni onaylamadığımızı gös
termek için oy atmayacağız. SEÇİMİ BOYKOT EDECEĞİZ.

Hakim sınıfların ve onların uşağı düzen partilerinin bize 
dayattığı seçenekleri reddediyoruz. TEK ALTERNATİF, TEK 
YOL DEVRİMDİR. Türkiye halklarının kurtuluşu halkın kendi 
iktidarıyla mümkün olacaktır. Demokratik halk iktidarı için 
direnişimizi yükseltelim. DİRENİŞ KOMİTELERİNDE ÖRGÜT
LENELİM.»

Bu düzeni onaylamadığını anlatmak ve tek yolun devrim 
olduğunu kanıtlamak için sandık başına gitmemeyi önermek, 
«çocuk»ça bir gerekçedir. Geniş kitlelerin gözü halâ büyük öl
çüde sandığa çevrildiği bir dönemde seçimlere katılarak ve par
lamentoya girmeye çalışarak bu propagandayı daha inandırıcı 
ve etkili yapmak mümkündür. Anti-faşist savunma anlamında
ki Direniş Komitelerinde örgütlenme çağrısı da bu dönemde se
çimleri boykot ile değil, aksine seçimlere katılmakla etkinlik 
kazanabilirdi.

Kitlelerle bağ kurmada ve onlara devrimci programımızı 
ulaştırmada seçimlerin sağladığı geniş olanakları görmek iste
meyen sol sekter tutumlar, geniş halk kitleleriyle geniş bağlar 
kurmayı da engeller. Bugün gençlik kitlelerinde amorf bir ör
gütlenme ile, devrimci heyecana dayanarak sağlanan etkinlik
lerin kalıcı bir nitelik vaadetmediğini, sonu gelmiyen bölün
meler göstermektedir.

Sadece devrimci heyecanla uzun süreli siyasal mücadele 
yürütülemez. İşçi sınıfı hareketine yönelik militan gençlik, Tür
kiye gerçeğine dayanan devrimci teoriyi öğrenip pratikte sına
dıkça bu çocukluk hastalıklarını ergeç aşacaktır. Fakat bu has
talıkları daha kısa sürede aşmanın yolu, sosyalist gruplararası 
diyalog temelinde ideolojik mücadeleyi yoldaşça sürdürmektir.

Çünkü biz, sol sapma niteliğindeki görüşlerinin esas itiba
riyle devrimci bir öze sahip olduğunu fakat gerçeklerden ve 
kitle çizgisinden kopuk yanlarının eleştiri ile düzeltilebileceği
ne inanırız.

özellikle Devrimci Yol grubunda, M. Çayan’m geliştirdiği 
ÖNCÜ SAVAŞ ve Silahlı Propaganda tezlerinden gelen sol sek
ter etkiler çeşitli biçimlerde sürüp gitmektedir. Küba ve Viet
nam devrimlerinin yanlış yorumlarına dayanarak Türkiye için
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geliştirilmiş olan bu tezler, işçi sınıfı hareketinin yaygm bir 
kitle mücadelesi temelinde barışçı mücadele biçimlerinde de 
olgunlaşması gereğini gözardı etmiştir. Oysa nesnel koşullar 
olgunlaşsa da kitlelerin deneylerden öğrenme sürecini atlıya- 
rak devrim yapılamıyacağım Mahir Çayan’ı izleyen tüm grup
lar bugün belli ölçülerde anlamışlardır. Ne var ki çeşitli neden
lerle bu sol sekter görüşlerin etkileri hala sürmektedir. Seçim
leri boykot görüşü başta buradan kaynaklanmaktadır.

Oysa daha bir yılı aşkın bir süre önce Dev-Yol’dan ayrılan 
Dev-Sol, pratikte boykot tutumuna gelen davranışlar içinde 
olmakla birlikte yazılarında seçimlerde boykot görüşünün bu
günün koşullarında geçerli olamıyacağım saptayabilmiştir.

Aynı hareketten gelen Kurtuluş grubu ise uzunca bir sü
redir seçimler ve parlamenter mücadele olanaklarını daha doğ
ru değerlendirmektedir. Kurtuluşun son seçimlerdeki tutum
larında inandırıcı olmayan şey, sadece etkin bir seçim güçbir- 
liği kıstasına sarılarak D. Yol ile ittifaktan başka bir seçim blo- 
ku düşünememesidir. Seçim güçbirliğinin etkinliği önemlidir, 
fakat tek başına ileri sürülecek bir şart olamaz. Özellikle İstan
bul’daki senato seçimlerinde Kurtuluşun kendi devrimci prog
ramını kitlelere ulaştırma gerekçesi ile sağ oportünist çizgiler 
gibi güçbirliğinden uzak durması, bizce inandırıcı olmamıştır. 
Niyazi' Ağırnaslı çevresinde sınırlı da olsa sağlanan birlik te
melinde TEP, Birlik Yolu ve Sosyalist Vatan Partisi gibi Kurtu
luş da kendi programını açıklayabilir ve birlik konusundaki gö
rüşlerini kitlelere daha inandırıcı ve etkili bir biçimde ulaştı
rabilirdi. Kurtuluşun seçimlerde güçbirliği konusunda kendine 
çizdiği dar sınırları yeniden gözden geçireceğini umuyoruz.

SAĞ OPORTÜNİZMDE DE EGEMEN TUTUM OY 
FIRSATÇILIĞINA DAYANAN DAR 

GRUPÇULUK OLDU

Seçimlerde sosyalist hareketin sağ oportünist çizgilerinde 
egemen politika, genellikle dar grupçuluk ve fırsatçılık düze
yinde gelişti. Bu nedenlerle hepsi kendi nicel gücünü kanıtla
maya dayanan kıran kırana bir yarışma ile birlik politikasına 
ters tutumlarla sol potansiyel şaşkına döndürüldü. Seçime mil
yonlar döküldü, onbinlerce militanın özverisine dayanan bun
ca emek, bir güç denemesi uğruna harcandı durdu.

TÎP’in son seçimlerde gösterdiği başarısızlık, tabanında bü
yük kuşkular yarattı, üst yönetimi açısından da ciddi sıkıntılar
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doğurdu. Çünkü TİP, CHP’nin solunda «en büyük benim» pro
pagandası ile sürdürdüğü seçim kampanyasında küçümsenmi- 
yecek harcamalara girişmişti, çok daha fazla oy alacağını umu
yordu. Buna rağmen 29 ildeki genel sonuçlar açısından TSİP’in 
aldığı 61 bin oyun yarısı kadar oy alabildi. (33 bin) Oysa ör
gütlenmesi çok sınırlı olan SDP dahi aynı oyu sadece TV ve 
radyoyu kullanarak sağlıyabilmiştir. Kuşkusuz SDP’nin bu söz
de başarısının temelinde, kendi dışındaki sola söverek, anti-ko- 
münizm ve anti-sovyetizm yaparak halkımızın kuşkularından 
yararlanma fırsatçılığı vardır. Fakat TSİP’in, oy sayısına çok 
büyük bir önem veren TİP’den bir kat daha fazla oy alması, 
bu partinin seçimlerde birlik propagandasına büyük önem ver
mesi ve bunu kendi anlayışına göre sınırlı bir biçimde de olsa 
gerçekleştirebilmesine dayanır. TSİP’in anladığı birlik TİP, iler
leme ve kendisine paralel sağ oportünist çizgilerin dışına çık
mıyor.

'Aslında TİP ile TSİP seçimlerden önce bir örgütsel birlik 
denemesi geçirdiler. Yayınlarına göre, aralarında temel ilkeler
de birlik olduğu saptanmıştı. Fakat sübjektif nedenler bu bir
lik girişimini tam bir karşılıklı suçlama noktasına getirdi. Ör
gütsel planda başarılamıyan birliğin, hiç olmazsa seçim düze
yinde sağlanabilmesi gerekirdi. Bu olmadı. Karşılıklı ilkesizlik 
ve kariyeristlik suçlamaları ile dar grupçu ve fırsatçı bir yarış 
başlatıldı.

TÎP yayın organı Yürüyüş, seçim sonrasındaki iki sayıda 
da sosyalist grupların aldığı oylara hiç değinmeme yolunu seç
ti. Oysa en azından TSÎP kadar oy alabilseydi bu nicel başarı 
uğruna kimbilir ne yazılar döşenecekti. Biz diyoruz ki, bazı it
tifaklarla ve Anadolu’da ilerleme çizgisi desteği ile 29 ilde 61 
bin oy alan TSİP kadar hatta, TSİP’in iki katı kadar oy alınsa 
da bu tekbaşma bir övünç vesilesi yapılamaz. Çünkü sosyalist 
birikim bugün binlerle değil milyonla ölçülecek bir düzeye gel
miştir ve solun bölünmüşlüğünü redderek, birlik politikasına 
içtenlikle sarılmadan büyüklük böbürlenmeleriyle hiçbir siya
si çizgi bu potansiyele sahip çıkamaz.

Oysa TİP-MYK seçim sonuçlarını yorumladığı bildiride ise 
sol oyların, varolan birikime göre sınırlı ölçüde kalması, TİP 
dışındaki «sol çevrelerin hemen istisnasız olarak, daha önce
den başlayıp 1977 seçimlerinde doruk noktasına varan CHP’ye 
adeta bir işçi sınıfı partisi fonksiyonunu yüklemeleri...» biçi
minde açıklanmaktadır (!) Bir başka neden TİP’in «bilimsel 
sosyalist alternatif mesajı»nm kitlelere yeterince ulaştırılama
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ması (!)
TİP dışındaki çizgilerin hemen tümünü yıllardanberi CHP 

kuyrukçuluğu ile suçlayan bildirinin son bölümünde «dar grup- 
çu hesaplara kapılmaksızm en geniş birlik ve birliktelikleri sağ
lama konusunda» «TİP’in eskidenberi savunduğu ilkeli tutu
mu» (!) sürdüreceği açıklanmaktadır. Solun bölünmüşlüğünü 
reddeden, bir tek seçim güçbirliğiııe girişemiyen bir örgütün 
yönetimi acaba bütün bunları önce kendi örgütüne inandıra
bilecek midir?

Bunun o kadar kolay olmadığı yine Yürüyüş’ün yazıların
dan anlaşılmaktadır. Bu derginin son başyazısında, 14 Ekim se
çimlerindeki başarısızlığını yaratan eksiklik, zaaf ve yanlış 
yaklaşımların açık yüreklilikle ele clınıp değerlendirilmesi is
tenmektedir. Hernekadar bu özeleştiri için hedef olarak sol 
güçler gösterilmekte ise de artık arif olan bundan TİP’e düşen 
payı anlasın.

TİP’li yazarların dillerine doladıkları şu «tüm solun seçim
lerdeki CHP kuyrukçuluğu» demagojisi de marksizmden ne ka
dar nasipleri olduğunu göstermektedir. 1975 seçimlerinden son
ra, TSİP bağımsız olarak seçimlere girerken TİP CHP’yi destek
lemeyi parlak bir taktik olarak savunmuş, ondan sonraki se
çimlerde bunu unutarak «işçi sınıfının bağımsız sesini» ortaya 
koymayı, tek başına bir marifetmiş gibi ilan etmiş durmuşlar, 
fakat seçim güçbirliklerinden hep uzak durmuşlardır. Bu gibi 
dar grupçu tutumların sonucu, o andaki olanaklar ölçüsünde 
güçlü bir seçim güçbirliğine girişmeden 1977’de «sosyalizmin 
bayrağını meclise dikeceğiz» gibi üstelik yanlış bir sloganı or
taya atan TİP yönetimi, kitlelerin Ecevit umudunu kendi de
neyleriyle aşma sürecini gözardı etti. Ve 77 başarısızlığını ken
di dışındaki tüm sosyalist grupları CHP kuyrukçuluğu ile suç
layarak örtmeye çalıştı. Oysa İlerleme çizgisi dışında hemen 
tüm sosyalist gruplar, eleştiri görevini savsaklamadan CHP’yi 
olanca gücü ile destekledi ve ancak böylece 2. MC iktidarını za
yıf bir çoğunlukla alaşağı etmek mümkün olabildi. Oysa güç
lü bir ittifak sağlanmadan TİP’in tam bir oy fırsatçılığı ile gir
diği 77 seçimlerinde, sınırlı da olsa bazı illerde MC’nin ekmeği
ne yağ sürdüğü hatırlanacaktır. Oysa 5 Haziran 1977 seçimle
ri gibi kritik bir dönemde 15 ilde seçimlere giren bir sosyalist 
partinin görevi, seçim olanaklarından yararlanarak siyasi prog
ramını kitlelere ulaştırmak, fakat adaylarının kazanbilme umu
du olduğu yerler dışında MC’ye karşı CHP’yi desteklemekti. TİP, 
oy hesabına girişerek bu devrimci tutumu göstermemiştir. Bun-
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lan unutarak diğer devrimci gruplara karşı «devrimcilik» tas
lamak kimseyi kandıramaz.

1979 İSTANBUL DENEYİ

İstanbul’daki Senato seçimlerinde yaşanan deneyde, boy- 
kotçu gruplar bir yana, TİP, TSİP, İlerleme ve hatta Kurtuluş 
iyi sınav veremedi. Türkiye genelinden farklı olarak İstanbul’ 
daki sosyalist birikimin hiç olmazsa bir senatörü parlamentoya 
gönderebilecek nicel gücü vardı. Bu olanağın değerlendirilmesi 
için sosyalist hareketin genel çıkarlarının ön plana alınarak 
dar grupçu tutumların bir yana bırakılması gerekirdi.

İstanbul’da bağımsız aday Niyazi Ağımaslı çevresinde top
lanan siyasal çizgi ve çevrelerin devrimci gruplara çağrıları bir 
sonuç vermedi. D. Yol ve D. Sol doğrudan veya dolaylı boykot 
nedeniyle, Kuruuluş ise daha önce bağımsız aday ilan ettiği ge
rekçesiyle, daha doğrusu D. Yol dışında bir seçim blokunu ka
bul etmediği için birlik politikasından uzak kaldılar.

İlerleme çizgisi, bağımsız aday B. Onger, aracılığı ile N 
Ağımaslı’ya yaptığı öneride, İstanbul’da sosyalist potansiyele 
en az 5 - 6 sosyalist aday sunmayı içine sindirerek, ortak seçim 
toplantıları yapmak gibi anlamsız bir güçbirliği önerisinde bu
lundu.

İstanbul’da sosyalist gruplararası diyalog açısından en uy
gun aday olduğuna inandığımız Niyazi Ağımaslı ve onu des
tekleyen gruplar birlik doğrultusunda en olumlu tutumu gös
terdiler ve 1981 seçimleri doğrultusundaki doğru politikayı kit
lelere ulaştırdılar.

Ağımaslı sosyalist adaylara yaptığı çağrıda işçilerin, emek
çilerin birlik özlemini ve sosyalist hareketin çıkarlarını ön pla
na alarak tek adayda birleşmek üzere toplantı yapılmasını 
önerdi. Gerçekçilikle ve özveri ile yapılmış bu çağrı ve çeşitli 
görüşmeler bir sonuç vemıedi. Bir yandan Yürüyüşte Âğırnas- 
lı’ya seviyesiz bir dille saldırılırken, TÎP Genel Merkezi, kendi
leri lehine Ağımash’mn adaylıktan çekilmesini önerdi. Gerek
çe, yaklaşan ara rejim hazırlıklarının 12 Martta olduğu gibi 
TİP’i hedef aldığı (!) biçimindeydi. Bu megalomeniye rağmen 
ilke olarak baştan kendi adayları da çekilmeyi kabul ederse 
Ağırnaslı’nm bunu görüşmeye hazır olduğu bildirildi. Buna 
TÎP’ten ne bir ses ne bir nefes geldi. TSİP adayı Gazioğlu ile de 
sonuçsuz kalan buna benzer bir görüşme oldu. Bu ayrıntılara, 
seçimlerde birlik politikasına kimlerin ilkeli yaklaştıklarını be
lirtmek için değiniyoruz.
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Böylece geçen seçimlerde sosyalist grupların çoğu başlarını 
kuma sokarak bir senatörü parlamentoya gönderme gibi bir fır
satı heba ettiler.

Bu bölünmüşlük ortamında, bir adayın senatoya gönderil
mesiyle sınırlı da olsa sağlanacak yararları küçümsiyenlere 
karşı, parlamento kürsüsünün devrimci hareket için yararla
nılması gibi bir görevi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bu, 1981 se
çimlerine doğru sosyalist potansiyelde birlik doğrultusunda so
mut bir kazanım ortaya koymuş olacaktı.

N. Ağımaslı çevresinde sağlanan sınırlı bir seçim güçbir- 
liği çalışması ile başarılı denebilecek bir oy birikimi sağlana
madı. Ama belki de tüm illerden seçime giren sosyalist parti
lerden daha fazla yerel toplantı yapılarak işçi ve emekçi kesim
lerle daha sıcak ilişkiler kurulabildi. Fakat bir bağımsız ada
yın yaptığı kadar toplantı yapmıyan bir SDP’nin bile aldığı oy 
sayısı açıkça gösteriyor ki, sadece radyo-TV konuşmaları dahi 
kitlelere seslenmede çok büyük bir olanaktır. TEP’in ve diğer 
devrimci grupların önlerine çıkarılmış engeller ne olursa olsun 
bu olanağı yeteri kadar zorladığı söylenemez. Bu bir hatadır. 
Bu mevzi mutlaka kazanılmalıdır.

1981 SEÇİMLERİ İÇİN NE YAPMALI

Türkiye’de derinleşen ekonomik siyasal bunalım, kısa bir 
gelecekte gerici ve güdük parlamenter rejimi dahi çeşitli bi
çimlerde askıya almayı gündeme getirebilir. Bunun çeşitli be
lirtileri ortadadır. Ama buna rağmen bir yandan 1981 seçim
lerine, öte yandan erken seçim ihtimaline karşı sosyalist hare
ketin şimdiden hazırlıklara girişmesi gerekir. Neredeyse bir ge
nel seçim havasında geçen 1979 seçimlerinden her sosyalist gru
bun çıkaracağı dersler vardır. Burada özellikle dar grupçu dav
ranmamaya eğilim gösteren gruplara, çevrelere ve kişilere bü
yük sorumluluk düşmektedir.

Dergimiz geçen Haziran aymdanberi 1981 seçimlerinde 
mutlaka gerçekleştirilmesi gerekli olan sosyalist seçim bloku 
üzerinde durmaktadır. Proleter Devrimci Hareketimiz sınırlı 
olanaklarla da olsa 1979 seçimlerini bu perspektif açısından de
ğerlendirmeye çalıştı.

Mevcut yasalar karşısında biz bunun çözümünü kendi ör
gütsel varlıklarını korumakla birlikte tek bir Sosyalist Parti ile 
seçimlere girmekle sağlanabileceği görüşündeyiz. Ayrıca tartı
şılacak olan pratik çözüm ne olursa olsun anti-emperyalist, an-
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ti-taşist ilkeler temelinde Türkiye Solu olabildiğince geniş bir 
birlik kurmak zorundadır. Aksi halde Türkiye Solunda sağ ve 
sol oportinizmde egemen olan dar grupçu tutumlarla, «en bü
yük benim» böbürlenmeleriyle güçlü sosyalist potansiyeli bir- 
araya getirmenin ve geniş işçi ve emekçi kitlelerin güvenini ka
zanmanın olanağı yoktur. 1979 seçim sonuçları bunu açık ola
rak göstermiş ve oportnist tutumlarm iflası daha fazla gün ışı
ğına çıkmıştır.

1979 seçimlerinde Birlik Partisi dışında %4 dolayında orta
ya çıkan sosyalist oy oranı, sosyalist birikimi ifade etmekten 
çok uzaktır. Çünkü 1979 seçimlerinde bir seçim güçbirliği po
litikası egemen olmamıştır.

Oysa boykotçusuyla olsun, parlamentarizm hastalığı ile ol
sun çeşitli engeller düşünce ve davranış düzeyinde güçlü bir 
mücadele ile aşılabilir ve temel ilkeler düzeyinde mümkün olan 
en geniş birlik sağlanabilirse Türkiye Solu kısa bir sürede si
yasal alanda ihmal edilemiyecek bir ağırlık kazanabilir. Bunu 
sağlamak çok zor bir iştir. Ama marifet, tek çıkar yol olan bu 
zor işi başarabilmektir. Kısa sürede güçlü bir proletarya par
tisinin yaratılması anlamında bir tek grubun tüm sosyalist bi
rikimi alıp götürmesi gibi bir duruma elverişli bir ortam Tür
kiye’de yoktur.

Bütün iddiacılıklarına rağmen, kendilerini olduklarından 
güçlü göstermeye çalışan grupların bunu tek başlarına başar
maları olanağı bulunmadığını son seçimler bir öl;üde göster
miştir, ama zaman daha iyi gösterecektir. Çünkü birlik politi
kasına karşı çıkmak ya da sahte birlik çağrıları ile kitleleri oya
lamak eskisi kadar kolay değildir.
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SENATO SEÇİMİ VE TOKAT DENEYİ
Bilindiği gibi seçimler milyonları ilgilendiren bir olay. Se

çim dönemleri yığınların politikaya özellikle ilgi duydukları dö
nemler. Hiçbir devrimci yığınları bu kadar yakmdan ilgilendi
ren bir olayın dışında kalamaz. Seçim olayını da doğru bir yak
laşımla ele almak, kitlelere ulaşabilmede bu araçtan olabildi
ğince yararlanmak devrimci bir görevdir.

14 Ekim öncesinde durum kısaca şöyleydi: Türkiye’de em
peryalizme bağımlı kapitalizm her alanda derin bir bunalım 
içindedir. Emperyalizmin işbirlikçisi egemen güçler, zaten hiç
bir zaman, burjuva anlamda da olsa, demokratik nitelik taşı
mamış olan mevcut parlamenter sistemle ülkeyi yönetemez, ha
le gelmişlerdir. Demokratik güçleri sindirmek, yığınların bilinç
lenmesini önlemek, işçi sınıfının gelişen ekonomik ve siyasal 
mücadelesini boğmak, geniş yığınlarda yaygın bir umutsuzluk 
yaratarak ve bu umutsuzluğu sürekli kılarak onların sağlıklı 
çözümlere yönelmelerini engellemek amacıyla tezgahlanan tek 
merkezli, örgütlü, plânlı bir faşizm, ardı kesilmeyen saldırıla
rıyla, siyasal cinayet ve katliamlarıyla ülkede kol gezmektedir. 
Ülkeyi koyu bir faşist diktanın, tüm anayasal kurumlarm fa- 
şistleştirilmesiyle sistemleşmiş bir faşizmin karanlıklarına sü
rükleme yolunda yoğun çabalar açıktan açığa yürütülmekte
dir. 17 ilde uygulanan sıkıyönetimle, anti-demokratik baskılar 
altında seçime gidilmektedir.

Siyasal partiler arenasında: işbirlikçe sermayenin parla-
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meııtodaki baş savunucusu ve faşist eylemlerin koruyucusu 
AP, yanıbaşmda tüm cinayet ve saldırıların yönetici merkezi 
durumundaki MHP. Dinci açıdan bile tutarlı bir anti-emperya- 
list politika izlemekten uzak, AP ve MHP’nin iktidar, dolayısıy
la suç ortağı MSP, 22 aylık iktidarı süresince kendi burjuva dö
nüşümcü programını bile uygulamaya niyetli olmadığım, sa
ğındaki partiler kadar NATO’cu, AET’ci, İMF’ci olduğunu ka
nıtlamış, işbirlikçi sermayeyi kollayan, emekçiden yana en 
ufak bir ileri adım atmaktan aciz, 1973 -1977 seçimlerinde ya
ratmış olduğu açık faşizm karşısında demokratik seçenek ol
ma imajını iyice yitirmiş, faşizme karşı enerjik bir tutuma geç
memiş tutarsız, kararsız ve pısırık bir CHP.

Beri yanda, işçi sınıfının bağımsız oy ağırlığını ortaya ko
yarak gerçek ve sağlıklı bir seçenek yaratması gereğinin çok
tan beri dayatmasına karşın halâ, hiç değilse, seçimler gibi bel
li konularda eylem birliğini sağlayamayan, anti-faşist bir güç 
birliğini oluşturamıyan bölük pörçük bir sol, sosyalist potan
siyele tek başına sahip çıkarak seçime katılmaya hazırlanan 
irili ufaklı, örgütlü faşizmin karşısında dağınık ve etkisiz sol 
partiler ve gruplar. Sol’un önünde, gene, en önemli, en acil so
run, sosyalist hareketin birliği sorunu.

★
Türkiye Emekçi Partisi, her zaman olduğu gibi, seçimler 

dolayısıyla da solun seçimlere ortak bir anti-emperyalist ve an
ti-faşist platformla katılması yolundaki çalışmalarını sürdür
dü. Her biri keramet bendedir iddiasıyla, fraksiyoncu tutumla 
emekçi yığınların karşısına çıkan partilerin solun bölünmüşlü
ğünü perçinledikleri ve bu partilerden herhangi birine oy ver
menin bu bölünmüşlüğe prim vermek olacağı görüşünü savun
du.

Bu arada, ortak tavır koyma yolunda sürdürülen temas
lar bazı grupları bir araya getirdi. Birlikte hareket etme umu
du belirdi. Bilindiği gibi, Emekçi dergisi ve Birlik Yolu dergisi 
çevreleri Niyazi Ağırnaslı’nm İstanbul bağımsız senatör aday
lığı üzerinde ve bu aday çevresinde en geniş sol çevrelerin bir
likteliğini sağlama yolunda mücadele için anlaşmaya vardılar.

Seçimlerin emperyalizme ve faşizme karşı birliği sağlama 
yolunda bir araç olarak kullanılması gereğine inanan TEP, Ni
yazi Ağımaslı’nın fraksiyonlar dışında kalmış kişiliğini ve de
mokrasi mücadelesinde yerini göz önünde bulundurarak Niya
zi Ağırnaslı’nın adaylığını destekleme kararı aldı.

Bu eylem birliğinin yarattığı yakınlaşma yeni bir öneri ge
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tirdi. Birlik Yolu çizgisinden Tokat’lı bazı arkadaşlar, seçim ça
lışmaları çerçevesinde, Tokat ilindeki demokrasi güçlerinin ba
ğımsız bir adayın çevresinde birleştirilmesi olanağının çok kuv
vetli olduğunu ileri sürerek, çalışmanın her türlü yükünü de 
karşılamayı vaddederek bu ilden ortak bir aday gösterilmesin
de ısrar ettiler. Adaylık için yasal başvuru süresinin bitimine 
24 saat bile kalmamıştı. (Tokat yöresinden seçime yasalara uy
gun bir aday bulunamamıştı) Bu kadar kısa bir süre içinde ve
rilecek karar sağlıklı olmayabilirdi. Tokat ilinde solun ortak 
bir tavır koyması doğrultusunda yürütülecek mücadele için 
gerçekten elverişli bir ortam olup olmadığını araştırmaya ola
nak olmadığı gibi demokrasi güçlerini birleştirme mücadelesi
ni, seçime kadar, başarıya ulaştırmaya yetecek zaman da yok
tu. Bu kadar kısa bir sürede geniş bir birlik sağlanamıyacağı- 
na göre bağımsız aday çıkışı da başka bir sol grup görünümü 
alabilecekti. Adayın, kendisi seçimlere katılmayan TEP’in bir 
üyesi olması doğru değildi. Tokat’da örgütü olmadığına göre, 
TEP, doğrudan doğruya sorumlusu olmayacağı bir başarısız
lığı paylaşmak durumunda kalabilirdi.

>Bütün bu olumsuz gerçekler göz önünde bulundurulduğun
da da iki seçenek vardı: (alabildiğine iddialı olsa da) bir ortak
laşma önerisini reddederek sık sık ele geçmeyen böyle bir fır
satı yani bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini halka götür
me ve halkla kaynaşma fırsatmı kaçırmak, TEP’in her zaman 
savunduğu ortak tutum ve birlik siyasetini somuta geçirme
mek, faşizmin kalelerinden birinde gedik açmaya çalışmamak., 
ya da ortak eylem konusunda her olanağı değerlendirerek To
kat gibi değişik bir yörede de seçim olayının içine girmek ve 
gidip, Türkiye’nin durumunu, sosyalizm yolunda bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesini, Tokat halkıyla tartışmak, faşizmin 
kalesi denen bu yörede demokrasi güçlerinin birliği doğrultu
sunda daha yoğun, daha somut bir çaba göstermek, beri yan
dan yörenin insanları ve koşulları ile daha yakından tanışmak, 
kalıcı bağlar kurmak, ekip olarak bir seçim deneyimi edinmek 
ve bütün bunlar için seçim döneminin olanaklarından yarar
lanmak. Adaylık önerisini kabul etmemek görevden kaçmak gi
bi göründü bize ve sanırız öneriyi kabul etmekle yanlış yapma
dık.

Tokat’da seçimlere katılmamızı eleştirenler olacaktır ve 
vardır. Ancak bugünkü değerlendirmelerin seçim sonuçlarının 
etkisinden sıyrılmaları hemen hemen olanaksızdır, önemli olan 
iyi bir çalışma yapmaktı. Bu çalışmanın oya dönüşüp dönüşme
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mesi ayrı bir sorundur, değişik etkenlere bağlıdır ve ikincil 
önemdedir. Zaten çalışmamızı kesinlikle oy hesaplan üzerine 
oturtmadık. Gene de Tokat’da alman sonuç «beklenenin» çok 
altmda olmuştur. Bunun elbette ki çeşitli nedenleri var. Bun
lara kısaca değinmek yerinde olur. Ancak daha önce «bekle
nen»! aydınlatmak gerekir.

«Beklenen» sonucu adayı destekleyen ve desteklemeyen 
çevreler açısmdan ele alabiliriz. Destekleyenler yönünde, To
kat’da bağımsız adaylık önerisini getiren «Birlik Yolu» çevre
sinin aşın iyimser tutumu (abartmalara pek alışık olmayan) 
pek çok arkadaşımızı etkiledi ve gerçekçi olmayan rakamlar 
beklendi. Oysa biz oraya Tokat’dan senatör çıkarmak umudu 
ile ve hele böyle bir iddiayla gitmedik. Sosyalist bir senatörün 
parlamentoya gidebilmesi elbette ki çok iyi olurdu. Bir değil 
birçok senatörün. (Bu sağlanabilirdi de. Bunun önkoşulu Tür
kiye çapında, solun tüm sağlam kesimlerini kapsayan ortak 
bir seçim kampanyası yürütmekti. Bu takdirde oylar aritmetik 
değil, geometrik bir artış gösterecekti.) Evet, diyalektiği kavra
mış kafalar mucize beklemez. Bir sosyalist adayın bir iki aylık 
bir çalışmayla, hem de parti olanaklarından yararlanmaksızın 
ve de faşizmin göbeğinde seçim kazanması koşulları olsaydı 
faşizm böyle kol gezemezdi Türkiye’de.

Ne var ki adayı desteklemeyen çevreler de bağımsız adaya 
çok daha yüksek bir oy şansı tanıyor ve hatta bundan endişe 
de ediyorlardı. Bu yüzden aleyhinde en çok kampanya yürütü
len aday oldu Tokat’da bağımsız aday.

Nedenler arasında örgütlü, rasyonel bir çalışma yürüteme- 
mek de var. Tahmin edilebileceği gibi, maddi ve teknik ola
naksızlıklar, gereksinimlerin zamanında ve yeterince sağlana
maması yüzünden büyük güçlükler içinde çalışıldı. Elde olan 
kısa zaman ancak yarı yarıya belki de üçtebir oranında değer- 
lendirilebildi. Ama gene de sol adaylar arasmda en büyük ça
lışmayı biz yaptık. Köy köy dolaştık ve öteki sol partilerin hiç
biriyle, özellikle hiç bir adayla karşılaşmadık. Sosyalist parti
ler seçim çalışmalarını daha çok radyo ve televizyondan yürüt
tüler, hiç değilse Tokat’da bu böyle.

Bağımsız adaylık kurumunun seçim çalışmalarında karşı 
karşıya bulunduğu elverişsiz durumları şu bakımdan da dik
kate almak gerekir. İyi işleyen bir partinin örgütlü ön çalışma
larına dayanmayan, radyo ve televizyon olanaklarından yarar
lanmayan bir seçim kampanyasını başarıya ulaştırmak, özellik
le yöre halkınca tanınmayan yabancı adaylar için hemen he-
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inen olanaksız. Bir de buna halkın bağımsız adaylara duyduğu 
güvensizliği eklemek gerek. Tokat’ta bağımsız adaylığın anla
mını ve nedenini anlatmakta bir hayli güçlük çektik. Halk ba
ğımsız adayları bir partiden öteki partiye transfer olan, bir an
lamda aldığı oylara ihanet eden siyasetsiz kişiler olarak değer
lendiriyor, bunlara itibar etmeme eğilimini taşıyor. Ayrıca, ik
tidar alternatifi bir partiden, hele Meclis’te grubu olan bir par
tiden olmayan bağımsız aday durumunda bir siyasetçinin se
çildiğinde etkin olamıyacağına inanıyor. Hele bu aday bir ka
dın olursa!.. Seçmen bunu açıkça dile getirmekten de çekinmi
yor, «İyi hoş da bir kadm tek başına ne yapabilir ki!» deyiveri
yor kimisi.

★
Okuma yazma oranı, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Tokat’ta 

da düşük özellikle kadmlar arasında. Ülke sorunlarına olduk
ça kafası erenler bile belli bir alışkanlık gerektiren işlerde bir 
hayli bocalıyorlar. Örneğin oy pusulasmda «evet» mühûrünü 
nereye basacağını birkaç kez açıklamanız gerekiyor. Hatırlana
cağı gibi Yüksek Seçim Kurulu, adaylık için başvuru süresi
nin bitiminde anlaşılmaz bir kararla bağımsız adayların amb
lemlerini kabul etmemişti. Bağımsızlığa zaten aklı yatmıyan 
adamı, amblemsiz yani boş yere mühür basmaya ikna etmek 
kolay değildi. Üstelik bürokratik kargaşanın da kurbanı olduk. 
Tokat il seçim kurulunda bize ortak oy pusulasmda bağımsız 
adaym yerinin partilerden sonra en sağda olacağı söylenmişti. 
Biz dağıttığımız bildirilerde seçmeni «evet» mühürünü oy pusu
lasının en sağındaki yuvarlağa basmaya çağırdık. Oysa o de
diğimiz yerde bağımsız adaym değil TSİP’nin yuvarlağı vardı. 
Böylelikle acemiliğimizden ötürü TSİP’e iyilik etmiş olduk.

Yeni bir umut arayışı içinde CHP «solculuğuna» kadar ula
şan eski AP seçmenlerinin geri dönüşü önlenmeliydi. Sosya
listlerin bu kesime de ağırlık vermeleri, bu kesime hitap eden 
bir kampanyayı seçmene ulaşarak yürütmeleri gerekirdi. Bun
da pek başarılı olunduğu söylenemez. Gerçek başan nesnel 
emekçi durumuna karşın sağ partilerin demagojisine kanan 
seçmeni demokratik saflara kazanmaktır.

Tokat çalışmalarımızda söze «oy istemeye gelmedik, sorun
larımızı tartışmaya geldik» diye başladık ya da sözü böyle bi
tirdik. Tartıştık da. Sosyalizmin ne olduğunu, çözüm yolunun 
ilk önce sosyalist hareketin birliğini sağlamadan geçtiğini an
lattık. Dinleyenlerin bu birliğin sağlanmasında yardımcı olma
ya, onu desteklemeye çağırdık. Kesinlikle oy üzerinde durma-
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dik. Yalnız verecekleri oyların ne anlama geleceğini açıkladık. 
Ve kendilerine yalnızca sosyalizm yolunda bağımsızlık ve de
mokrasi uğruna mücadeleyi, sosyalist hareketin birliğini sağ
lama yolunda mücadeleyi vaad ettik. Ancak bunca sorunların 
içinde bunalmış, mazotsuzluğa, yağsızlığa ivedi çözüm arayan 
gerçekçi köylüyü davamıza inandırmakla birlikte böyle uzun 
vadeli bir mücadele uğruna oylannm boşa gideceği kaygısın
dan kurtaramadık. Bu da doğaldır. Ona güven verecek bir ör
gütlenme ve birlikle karşısına çıkamamıştık. Ama umutsuzlu
ğa kapılmanın anlamı yok. Tokat gibi bir yerde köy köy dola
şıp bağımsızlık, demokrasi ve sol hareketin birliği davasını sa
vunmak ve büyük bir ilgi ve kabul görmek de başlı başına bir 
başarıdır.

★
Konuya bir de Tokat ilinin toplumsal yapısı yönünden bak

makta yarar var. Tokat, Yeşilırmak’m suladığı doğasıyla ve
rimli, güzel, yemyeşil bir yöremiz. Her türlü ürün yetişiyor top
raklarında. Tanma, tanmda da küçük üretime dayanan bir 
ekonomisi var. Büyük toprak sahipleri yok gibi. Sulak bölge
lerde on dönümlük toprağın (şeker pancan ve tütün) bir aile
yi aç koymadığını söylüyor köylüler. Topraksız kalanlar, az top
raklılar göçüyor. Sanayi hemen hemen Turhal şeker fabrika
sından Erbaa’daki tuğla fabrikalarından ibaret. (Tokat mer
kezinde 198l’de tamamlanacağı söylenen bir sigara fabrikası 
yapılıyor. Büyük çoğunluğuyla köy ve kasaba küçük burjuvazi
sinden oluşan bir toplum. Sorunları, özlemleri de ona göre.

Köylerin çoğu bakımsız, elektriksiz susuz; bir bölümü yol
suz. Çok yerde okul yapıları elverişsiz, eski. Kızların okutulma
sına yeri yeni başlanmış. Bir çok köyde «50 yıldır bu köye hiç
bir hizmet gelmemiştir» diye yakmıyorlar. Genelinde geri bı
rakılmış bir yöre.

Tokat’ın en önemli özelliği alevî ve sünnî mezhebinden 
olan yurtdaşlarm bir arada bulundukları illerden olması. Ben
zer illerde gözlenen durum Tokat’ta da var. Şöyle ki: Azınlıkta 
olmak, inanç yönünden bile olsa baskı altında bulunmak insan
ları her zaman doğal bir tepkiye itmiş, mevcut konumun ken
dileri lehinde değişmesini, eşitliği özleyen bu insanlar doğal 
olarak, demokrat ilerici düşüncelere açık olmuşlardır. Bizde de 
yüz yıllar boyu ezilen alevî yurttaşların bu toplumsal eğilim
leri, bir süredir, sanki Allah vergisi bir devrimcilik biçiminde 
yorumlanmaktadır. Ve devrimciler, bu kesimi, yeniliğe, ilerici
liğe açık oluşu ile devrimci çalışmalar için verimli bir tarla gi
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bi görmektedirler. Rahat çalışmanın ve çabuk sonuç almanın 
doyumunda bu durumun yanıltıcı, büyük sakıncaları üzerinde 
pek durulmamıştır. İşin kolayma kaçılmıştır. Her iki kesime 
de peşin yargılarla yaklaşılmıştır. Bunun sonucunda, alevî- 
sünni aynmının körüklenmesi, ve bunun, bu seçimlerde gör
düğümüz gibi, tehlikeli boyutlara varması yanında, daha da 
önemli olarak, mademki aleviler solcudur, o halde sünnîler sağ
cıdır gibi sınıfsal tabanı olmayan yüzeysel bir saflaşma ortaya 
çıkmıştır. Böyle sakat bir yargıyla alevî ve sünni yurttaşların 
bir arada yaşadıkları yerlerde sünnîler sağın kucağma terke
dilmiş, hatta itilmiştir. Sağ bu durumu alabildiğine sömürmek
tedir. Neden toplumun mezhep yönünden karışık olmadığı yer
lerde sünnîler devrimci olabiliyorlar da alevi-sünnî ayrımının 
geçerli olduğu yerlerde (elbette ki genellikle) sağda yer alıyor
lar? Bu olguda devrimcilerin sorumluluk payı büyüktür.

Yıllardan beri bir takım küçük oy hesaplarıyla yurttaşla
rın mezhep yönünden ve etnik yönden ayrılıklarının politika- 
cılarca sömürülegeldiğini biliyoruz. Bu son seçimde, Tokat’da 
CHP’ni de bu politikacılar kervanına katılmış bulduk. CHP, To
kat’ta iki senatör adayı yarıştırdı. Biri sünni Metin Somuncu- 
oğlu öteki alevî Senem Köylüoğlu. Her iki kesimin de oylarını 
sağlama bağlama hesabmın yol açmış olabileceği bu kurnazlık, 
CHP politikacüarmca tam bir bölücülüğe dönüştürüldü. CHP’ 
nin bunca başarısızlıktan sonra yerine getirmediği vaadlerini 
yineleyerek halkın karşısma çıkmaya yüzü, icraatının hesabım 
vermeye gücü yoktu. Somuncuoğlunun bir tek sünninin oyu
nu Köylüoğlu’na verdirmiyeceği tehditlerini savurduğu Senem 
Köylüoğlu’nun ise alevîlerin Fatma anası diye tanıtıldığı söy
lentileri çalkandı durdu aylarca Tokat’ta.

Önseçimlerde, iddialara göre, delege kayıtlarında yapüan 
kasıth yanlışlar yüzünden Senem Köylüoğlu üstede ikinciliğe 
düşünce alevî kesiminin çok geniş bir kitlesi oyuna getirildiği, 
hakkının yendiği sonucuna vararak «Değil mi böyle, bundan 
sonra CHP burdan oy alamaz artık!..» demeye başladı. Bu küs
künlük halkm zaten var olan derin hoşnutsuzluğu he çakışı
yordu. Ve artık zamlar, hayat pahalılığı, yoklar ikinci plâna 
itildi, hatta kimi yerde unutuldu, alevi-sünnî tartışması bir sa
kız gibi çiğnendi durdu. (Aynı günlerde Ecevit mezhep bölücü
lüğünü yeren konuşmalar yapıyordu?)

★
İlginçtir ki Senem Köylüoğlu lehinde kampanya yürüten, 

ön seçimlerin sonuçlan alınıncaya kadar pusuya yatmış görü
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nümünü koruyan TBP Senem Köylüoğlu’nun seçimi kaybetme
si üzerine ve alevî kesimin küskünlüğünü sömürerek onun oy
larını devşirme plânıyla sahneye çıktı. Herhalde önceden de 
hazırlıklı olmadığı için o kadar aceleye geterildi ki bu iş, TBP 
adayı bile «kendisinin CHP’li olduğunu, adaylığını otobüste 
radyodan öğrendiğini» uluorta açıkladı.

TBP’nin, İlerici, solcu olduğunu ileri süren bir partiye ya
raşmayan, daha çok mezhepçi bir görünümdeki çalışmalarını 
gördük, duyduk. TBP, bağımsız adaylığın konmasından önce ve 
sonra ortak bir demokrat adayı destekleme önerilerine yanıt 
vermemiştir. Tüm Türkiye halkı karşısında, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bunalıma bilimsel bir yorum getirmeyip, bunu, biz
zat Genel başkanm ağzından «şimdiye kadar gelmiş geçmiş yö
neticilerin bereceriksizliğine» bağlamak, ilerici geçinen bir par
tiye itibar kazandırmaz.

TBP hanesine yazılacak olumsuzluklar bu kadarla da kal
mıyor. Alevî kesimin CHP’ne küskünlüğünü sömürme takti
ğine büyük umutlar bağlayan bu parti rakip gördüğü bağımsız 
adayı yıpratmak, safdışı bırakmak için cok çirkin bir yalana 
baş vurdu: Bağımsız adayın para karşılığında adaylığını geri 
çektiği dedikodusunu yaydı, İsrarla, tek tek tartışmalara gire
rek. (Kişiyi nasıl bilirsin, kendim gibi denilmiştir). Sonra da 
gelip oyların bölünmemesi gerekçesiyle adaylığından haberi 
olmayan kendi CHP’li adayları lehine adaylıktan çekilmemizi 
önerdiler bize. Kendilerine —öteki demokrat çevrelere olduğu 
gibi— ortak aday önerisi daha önce götürülmüştü. Sma o za
man Senem Köylüoğlu’na oynuyorlardı. Sonra birdenbire CHP’ 
nin başka bir parti olduğunu, ilerici olmadığını, bir burjuva 
partisi olduğu keşfettiler.

Alevî kesimde «şıh»lık, yani «dede»lik kurumu, dedelerin 
cemaat üzerindeki ekonomi dışı etkinlikleri sürüyor, özellik
le pek büyük olmayan köylerde, hangi partiye oy vereceklerini, 
köy topluluğu (cemaat) olarak kararlaştırıyorlar. Seçimlerden 
az önce köy meclisi toplanıyor, çoğunluğun istediği adaym des
teklenmesine topluca karar veriliyor ve köy halkı bu karar ters 
düşen bir davranışta bulunamıyor kolay kolay. Yoksa topluluk 
dışı sayılıyor. Bu seçimde de CHP’ne oy vermemeye karar ve
ren alevî köylerin bir bölümü «kendilerinden» bir adayı des
teklemeyi yeğlediler.

1977 seçimlerinde Tokat’tan 4000 oy alan TBP, bu senato 
seçimlerinde 16 000 oy toplayabildi. Varsın hayrını görsün!...
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Halka ilerici, demokrat bir bilinç götürmedikten sonra, bin bir 
oyun ve hileyle oy toplamaya razı olduktan sonra!..

Oysa, TBP, CHP dışmdaki demokrat ve sol güçler ortak 
bir anti-faşist platformla seçime girebilseler ve ortak bir kam
panya yürütebilselerdi, Tokat’ta bile faşizme şamar indirilebi
lirdi demek aşırı iyimserlik değildir.

Halk, özellikle mezhep bilincini aşmış olanlar, ekilen bu 
düşmanlık tohumlarından yakınmaktadır, üzgündür. Bu orta
mın, çoktandır kendi yörelerinde de tezgâhlanmaya çalışılan 
Maraş katliamı gibi olaylara elverişli bir zemin hazırlayacağın
dan kaygılanıyorlar. Halâ bu sularda avlanmak büyük bir so
rumsuzluktur, ihanettir.

★
Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat’ta da kasaba merkez

leri gerici güçlerin egemen olduğu yerler. Küçük üretime daya
nan köylerin ticaret merkezindeki kasabalar aracı rolü oynu
yor. Üretimde bulunmadan ürünlerin satışına aracılık ederek 
bizzat üreticiden daha yüksek bir kazanç sağlıyorlar. Kasa
balar, ayrıca montaj sanayii ürünlerinin köylüye sürüldüğü 
kredi işlemlerinde de rol alan çevrelerin eyleştiği sömürü mer 
kezleri. Böyle olunca da sağcı ve gerici partiler kasabalarda iti
bar görüyor. Buralarda seçim dönemlerinde dahi bir demokra
si havasının estiğinden kesinlikle söz edilemez. Bu yüzden ka
sabalardaki çalışmalarımız çok kısıtlı oldu. Zile ilçesinde ba
ğımsız aday için ayrılan propaganda saatinde belediye hopar
löründen konuşma yapan arkadaşımız, Zile’de yuvalanmış ve 
durmadan olay çıkarıp ortalığı haraca kesen faşistlerce linç 
edilmek tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Seçim kurulunun (do
layısıyla resmî mercileri) güvencesi altında bulunması gere
ken konuşmacıya yardım edecek bir görevli bulmak bir hayli 
zor oldu. Sonunda makinelileri tetikte polislerce konuşma ka
bininden dışarı çıkartılabildi. Mülkî yöneticilerin eğilimleri bu 
konuda olumlu ya da olumsuz bir rol oynayabiliyor. Ancak To
kat ilinin bu bakımdan pek şanslı olduğu söylenemez. Sanayiin 
girdiği yerlerde elbette ki durum demokratik doğrultuda deği
şiyor. Tokat ilinde köyler dışında yalnızca Turhal ve Erbaa mer
kezlerinde (oldukça başarılı) açık hava toplantıları yapabil
miş olmamız bir raslantı değildir.

Sıradan seçmen oyunu bir pazarlık konusu olarak görme
ye alıştırılmış. Yöresinin ve köyünün çıkarlarını ön planda tu
tuyor. örneğin «benim köyümün barajını kim yaptırırsa oyu
mu ona vereceğim» diyenler var. Köylü seçmenin parlamenter
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lerden istedikleri yol, su, elektrik, okul vb. gibi hizmetler, bir 
de Ankara’ya işi düştüğünde kayınlma ve yardım. Bu nedenle 
iş gördürebilmek için, danışıklı olarak, birkaç oy da iktidara 
aday öteki partiye attıklarını söyleyen köyler oldu. «Merak et
meyin, sizi de boş bırakmayız.» diyenler oldu.

Bütün bunların yanında ülke sorunlarına değme aydınlar
dan çok daha iyi akıl erdiren, özellikle de çapraşık gibi görü
nen sorunları yalın birkaç sözcükle, büyük büyük laflar etme
den dile getiren nice köylüler var. Bir dağın tepesinde gazete
lerin ulaşmadığı yitik bir orman köyünde senin diyeceklerini 
daha düpedüz sana söyleyen, sömürü sözcüğünü adıyla sanıyla 
ve doğru anlamıyla kullanan köylülerle karşılaşmak ne kadar 
kıvanç verici!

★
Türkiye seçmeni sağa kaymışmış!.. Hayır! Ânti-faşist bilinç, 

demokrasi özlemi, sağ partilere oy veren sıradan seçmende bile 
elbette ki derece derece gelişmiş durumdadır. AP seçmenle
riyle de konuştuk. AP politikacılarına ve AP’nin çıkarlarım sa
vunduğu sınıfın insanlarına hiç benzemiyorlar. Erbaa köylü
ğünde karşılaştığımız AP’li bir köylü bayağı ilginçti; Bizi din
lerken, bir iyice kulak kabarttı, heyecanlandı «Yahu bu senin 
söylediklerini şimdiye kadar hiçbir partiden duymadık» dedi. 
İç sömürü, yani kapitalist sömürü de artık dağ başındaki köy
lü için bile gözlerden gizlenebilecek bir şey değildir. Ama ne 
yazık ki dış sömürü için, emperyalizm için aynı şeyi söyleyemi- 
yeceğiz. Günlük yaşamlarında doğrudan doğruya karşılarına 
çıkan bir sorun değil bu. Anti-emperyalist bilincin aynı ölçüde 
gelişmemiş olmasından, ta 71 öncesi îşçi Partisi döneminden 
beri izlenen soldaki yanlış çizgiler sorumludur. Tokat yöresi 
için bu özellikle önemli bir sorun. Emperyalizmi hedef almadan 
Türkiye’nin sorunlarını çözümleme olanağı yoktur. Çünkü ne 
faşizmi, ne işbirlikçi sömürüyü, ne ekonomik bunalımı açık
lama olanağı vardır emperyalizmi tanımadan ve tanıtmadan. 
CHP ağırlıklı hükümetin başrısızlığmın asıl nedeni —ki bütün 
ötekiler buna bağlıdır— emperyalizme teslimiyetçiliğe yakası
nı kaptırmış olmasıdır. Emperyalizmin yarattığı bunalımın yü
künü emekçilerin sırtına yüklemeye kalkışmasıdır. CHP em
peryalizmin ne olduğunu, doğurduğu sonuçları halka açıkça 
anlatsa, halkın desteğini isteyerek emperyalizme karşı dursay- 
dı, bugünkü duruma düşmezdi. Ama o zaman da CHP, CHP ol
mazdı.

CHP’nin özellikle 1977 seçmenlerini (partilileri değil) ana
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çizgileriyle dörde ayırabiliriz. Babadan ya da aileden gelme ge
leneksel CHP’cilik konumunda olanlar. Görüş olarak kendileri
nin «demokratik sol» dedikleri CHP çizgisini benimse yönler. 
AP-MSP-MHP koalisyonunu bir an ön iktidardan uzaklaştır
mak için ehveni-şer gördükleri CHP’yi destekleyen ilerici ve 
sosyalistler. Bir de yanında yöresinde ve hatta komşusunda 
esen «Umudumuz Ecevit çoşkusunun sürükleyiciliğine alan
ları dolduran güç gösterisinin çekiciliğine, bir kez de bunu de
neme piyangoculuğuna kapılarak CHP’ye oy veren eski AP ya 
da öteki sağ partiler seçmenleri.

14 ekim seçimlerinde bu kesimlerin hepsinde az ya da çok 
azalma olmuştur. Belki en az geleneksel CHP seçmenlerinde. 
Tokat yöresinde karşılaştığımız birçok yıllanmış CHP seçmeni, 
hatta parti içinde görev almış durumda olanlar CHP’ye oy ver
meme tutumunu benimsedi. 1977 seçimlerinde CHP’yi ehveni
şer sayıp ona oy veren CHP’nin solundaki seçmen, CHP’nin eh- 
venliği kalmadığını görerek oylarını geri almıştır. Ama gene 
de hepsini değil. Bu oylar aslında solun oylandır, bu seçimde 
ancak bir kısmı sosyalist partilere gitmiştir. 1977 (ve 1973) se
çimlerinde sağdan gelerek CHP’nin oylarını arttıranlar umut
lar kararınca, baba evlerine dönmüşlerdir. CHP’den AP’ye dö
nen oylar zaten AP’nin olan bilinçsiz oylardır. Tokat’ta bir iki 
yerde CHP küskünlüğü karşısında «sakın AP’ye dönüş olma
sın» gibi bir söz ettim de köylüler çok alındılar. «CHP seçmeni 
AP’ye oy vermez» dediler. Yüzde hesaplan, tüm etmenler, ko
şullar ve paralellikler dikkate alınmadıkça yanıltıcıdır.

CHP’nin Tokat özelindeki 50 binlik oy kaybının en başta 
gelen nedeni, 22 aylık iktidarı döneminde Tokat halkını faşiz
me karşı korumaması, «akıl sır ermez tutukluğu ve pısırıklı
ğıd ır. Faşistlerin yukarıdan saldırıya geçtikleri gecekondu 
mahallelerini aşağıdan da güvenlik kuvvetlerinin sanp hiç bir 
müdahalede bulunmadıkları, faşistlere yardımcı oldukları esef 
ve öfke ile anlatılıyordu.

Bir başka neden de mazotsuzluk ve yağsızlık. (Bu arada 
Tokat’ın traktör dolayısıyla mazot savurganlığını sergileyen 
yörelerden biri olduğunu belirtelim.) Yağ darlığını AP sem
patizanı çevrelerin kasıtlı olarak yarattıkları söylentileri «ba
ri onlara oy verelim de yağı bollatsmlar» kaderciliği ya
nında «AP’ye oy vermektense yağsız kalalım» tepkilerine ne 
neden oluyordu. Oysa, elbette ki yağ darlığının da nedeni olan 
bozuk ekonomik düzen bakımından AP-CHP tartışması yersiz
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di. İktisadi politika bakımından aralarında uzun boylu fark 
yoktu. Bunu bilen seçmen sandık başına gitmedi.

CHP’nin son andaki kırsal kesim oylarını hedef alan taban 
fiyatları yatırımı da alaycı eleştirilere yol açtı. Zor durumda 
kalıp ürününü zaten tarlada satmış olan köylü yükseltilen ta
ban fiyatlarının ürünlerin piyasa fiyatlarına yansıyarak gene 
aracının işine yarayacağını çok iyi biliyordu.

CHP’nin solculuğunu ciddiye alıp da icraatı karşısmda düş 
kırıklığına uğrayan, CHP çizgisini benimsemiş, hatta ona da
ha emekçiden yana anlamlar yakıştırmış demokrat kesimin bü
yük çoğunluğu kesinlikle sandık başına gitmedi; geri kalan bir 
bölümü de başarısızlığı CHP’nin tek başına iktidar olamamasın
da gördü ve bir kez daha denemeyi düşündü. CHP’nin büyük 
yenilgisi CHP’nin iktidardaki politikasını protesto ederek san
dık başına gitmeyen bu kesimden dolayı olmuştur. Ancak bu 
kesim CHP seçmeni olmakla birlikte bir bölümü de nesnel ko
numu gereği (küçük-burjuvazi), bilincinde olsun olmasın çıkar 
larıyla sosyalizmin yanında yer alacak seçmenlerdir.

Tokat’ta da bu kesim yaygındı. Seçmenin büyük bir kesi
mi «hiçbirinden hayır yok!» havasındaydı. CHP’nin 1977 dek» 
oylan 95 000 iken bu seçimde 43 000 e düştü. Ancak seçmenin 
bu tepkisi ilgisizlikten değil üzüntüden doğan bir durum. Köy
lünün çok yerde aynı kelimeyle dile getirdiği gibi, tüm burju
va partilerinden umudunu kesen halk bir «arayış içinde». Ve 
sol, Türkiye’nin öylesine iddialı sosyalistleri bu boşluğu doldu
racak, kitleleri peşinden sürükleyecek bir seçenek haline gele
miyorlar. Köy şöyle dile getiriyor bunu: «Millet umutsuz, bu
nalmış ve huzursuzdur. Sen bu insanlara sahip çıkamazsan 
gelir başkası (MHP’yi kastediyor) kapar.» Evet, Tokat’da bir 
yönüyle olan bu, başka yerlerde ne olduğu gibi.

Tokat seçim kampanyamızın en önemli gözlemi, en önem
li dersi sol hareketin birliği sağlanmadıkça emekçi yığınların 
hiç bir sol kesime itibar etmiyeceği gerçeğinin somut pratikte 
bir kez daha doğrulanmış '/İmasıdır. Sizi kişiliğinizle, savun- 
duklerımzla, geçmişinizle bağrına basan çevreler bile «hangi 
birinizi desteklesek şaştık kaldık» biçiminde yakınıyorlar, «bir
leşin de gelin» diyorlar. Bu deyişte olayı kendinin dışında gör
me gibi kavrayamamaktan ileri gelen bir hazırcılık olsa da. 
sen onlara örgütlenmenin, birleşmenin, işçi sınıfı ile bağlaşma
nın yolunu yöntemini göstermedikçe haklılar. Sosyalist hareke
tin birliğini gerçekleştirme zorunluluğu ve sosyalist hareketin 
yanında yer almaya kararlı emekçi yığınların bu konudaki de
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rin özlemi çok somut bir biçimde karşımıza çıkmıştır Tokat’ta. 
Halk solun bu sekseniki parçaya bölünmüşlüğünden, hiç de 
onaylamadığı bir takım zıpırlıkların sol adına karşısına çıkma
sından bunalmıştır. Yıllardır solun bölünmüşlüğünü kabul et
meyenler, tek ben varım isteyen peşime takılsın diyenler, hal
kın seçeneksiz kalmasında büyük sorumlulukları olanlar şim
di başını sonunu düşünmeden seçmen kitlesinin sağa kaydığı
nı ilân edebiliyorlar. Hayır! Seçmen kitlesi solun solculuğuna 
güvenmiyor. Sen güçlü ve ülke gerçeklerine uygun bir müca
deleyi örgütle de gör bakalım!

Solun solculuğuna güvenmedikleri için onları kınamaya 
kimsenin hakkı yok. Sol adına neler söylenmiyor ki! Örneğin 
seçim boykotu örneği. Bu konu Emekçi dergisinde daha önce 
de işlendi. Yalnız boykot siyasetinin ne kadar yanlış ve halktan 
kopuk olduğuna Tokat deneyininin verdiği yetkiyle kısaca de
ğinmek yerinde olur. Bunu yaşadık, gördük. Köylü oy hakkına 
sahip çıkmaktadır. Seçimle ilgilidir. Sandık başına gitmemesi 
ilgisizlik, parlementer mücadeleyi boykot yüzünden değil, r HP’ 
ni protesto ettiği içindir. Nerede halkın önünde boykotu savu
nanlarla tartışmışsak, halk bize söz bırakmamış, oy hakkının 
engellenmek istemesine kendisi karşı çıkmıştır. Gerçek kurtu
luşu devrimde görenler bile.

Evet, sonra, bu boykot çevrelerinin mangalda kül bırakma
yan bir kesimi (Halkın Kurtuluşu çizgisini savunanlar), Tur
hal’da, mezhepçilik gibi anti-demokratik bir silaha sarılan bir 
partinin başkaııım «Devrimci Timisi» diye omuzlarda taşıya
cak, bir burjuva politikasına övgüler düzecek kadar büyük bir 
çelişkiye, mezhep şovenliğine düşmüştür. Bu adamlar Tokat 
gibi bir yerde anti-faşist bir seçim plâformunun oluşturulma
sının önemini bile anlamaktan uzaktırlar.

★
Ne yazık ki bugüne kadar hareketin birliğini sağlama doğ

rultusunda en ufak bir başarı sağlanamamıştır. Tersine gide
rek bölünmeler artmaktadır. O zaman, ister istemez, bu müca
delenin doğru yönteminin henüz ortaya konulmamış olduğunu 
kabul etmek gerekiyor. Beri yandan, emekçi yığınların yuka
rıda belirttiğimiz birlik özlemi bu konuyu yeni baştan daha ya
ratıcı bir tutumla irdeleme, mutlaka etkin bir yöntem bulma zo
runluluğunu ortaya koyuyor.

Bu arada şunu da vurgulamakta yarar var: işçi sınıfının 
davasına sahip çıkan tüm sol gruplar arasında anti-faşist, an- 
ti-emperylist plâtformda, bağımsızlık ve demokrasi mücadele
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sinin gündeme getireceği alanlarda yapılacak eylem birlikle
ri ile, güçbirliği ile gerçek proletarya partisinin yaratılmasına 
varacak olan sosyalist hareketin birliğini, yani sosyalist birli
ği birbirine karıştırmamak gerekir. Her ne kadar bu iki birlik 
düzeyi karşılıklı etkileşim içinde olacaklarsa da anti-faşist ve 
anti-emperyalist eylem birlikleri daha geniş çevrelerle, devrim 
ve stratejisi konusunda değişik ilkeleri olan çevrelerle de yapı
labilir. Sosyalist birlik, elbette ki, Türkiye toplumunu, bilimsel 
sosyalizmin ülke gerçeklerine yaratıcı bir tutumla uygulanı
şından doğacak sentezi ve bunun ortaya koyacağı devrimci 
strateji ve taktiği genel çizgileriyle aynı biçimde anlayan, sos
yalist hareketin mirasına, bu hareket içindeki gelmiş geçmiş 
tüm sağlam unsurlara saygılı, görüşleri çelişmeyen çizgiler ara
sında olacaktır. Bunun için Türkiye solunun ideolojik birliğini 
oluşturmak zorunludur. Örgütsel birlik ancak bundan :onra 
sağlanabilecektir. Bu da gerçekten seviyeli, bilimsel, somut ve
rilere dayanan bir ideolojik mücadeleyi zorunlu kılar.

Ne var ki savurduğu çizgiye saygınlık sağlama amacını 
güden, genellikle görüldüğü gibi, öteki çizgileri yerli yersiz, 
haklı haksız eleştiren ve yeren, okuyucu üzerinde daha etkili 
olacağı sanılarak lafazanlığa, yüksekten atmalara düşkün, dev
rimci içtenlik ve dürüstlükten yoksun yayınlarla, hele bugü
nün alabildiğine kısıtlı ortamında, üstelik her şeyi ille da de
ğişik bir adla adlandırma merakının yarattığı kavram karga
şası içinde ve bu slogan devrimciliği ortamında aynı dilden ko
nuşmak ve anlaşmak bir hayli güç görünüyor. Ancak hareket 
olgunlaştıkça seviye yükseltikçe çürükler bir bir dökülecektir.

Somut durumlarda yapılacak eylem birlikleri de değişik 
(ama aynı amaca yönelik) çizgilerin birbirlerini daha iyi tanı
malarına olanak verecektir. Ortak yanlar (iyi niyet egemen kı- 
lınabildiği takdirde) vurgulanacak, birlik doğrultusunda bir 
kazanım olarak kaydedilecek, ortak olmayan yanlar için doğ
runun tartışılmasına ve egemen kılınması yolunda mücade^ye 
devam edilecektir. Yanlışların giderek ayıklanması sonucunda 
doğru olan egemen olacaktır.

Şimdi bir yaratıcılık ortaya koymak, bu sürecin doğru yön
temini bulmak ve bunu bir an önce yaşama geçirmek göreviy
le karşı karşıya bulunuyoruz.

TEP’in I. Büyük Kongresi bir saptama yapmış, sosyalist ha
reketin birliği TEP’in güçlenmesinden geçer demişti. Yani TEP 
çizgisinin yaygınlaşmasından. Şimdi birlik sorununa bir kez 
daha bu kararın ışığında bakmak, TEP çizgisinin eksik kalan
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ya da iyi anlaşılmamış yönlerini de tamamlayarak ya da açık
lığa kavuşturarak sosyalist hareketin tüm sorunlarına somut, 
inandırıcı ve solda tüm sağlam unsurları doyuracak çözümler 
getirmek zorundayız. Tüm yönleriyle açık seçikliğe kavuşmuş 
bir çizgiyle, öteki sol gruplardaki proleter devrimcilerinin de 
katkısıyla emekçi yığınları sosyalizm yolunda anti-emperyalist 
ve anti-faşist eyleme geçirmekle, işçi ve köylü içinde kök sal
mış güçlü siyasal örgütü yaratmakla yükümlüyüz.

Tokat deneyi de bu tarihsel görevi bir kez daha bütün açık
lığıyla önümüze sermiştir.

S.B.
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GURUPÇULUK
GERİCİLİKTİR

İşçi sınıfının kendi siyasî örgütü ile tarihsel gelişmeyi tayin 
edemediği koşullarda mezhepçilik, (Sekterlik, grupçuluk) do
ğal bir durumdur. Bu doğal durumdan hareket ederek, gerçek
çi bir tutumla Tek Sosyalist Partiyi kurma yolunda çalışmaları 
sürdürmeliyiz. Hiç bir proleter devrimcisi, objektif koşulların 
sonucu da olsa, mezhepçiliği, gurupçuluğu, partisiz devrimci
liği olumlu karşılayamaz.

Marks ve Engels Birinci Enternasyonali kurdukları zaman 
Avrupa’da işçi hareketi içinde marksist düşünce pek dar bazı 
çevrelerce benimsenmişti. İşçi sınıfı ideolojisinin kurucuları bu
nu bir engel saymadılar. Prudhon’culara, Blanqui’cilere Baku- 
nin’cilere ve Marksizme ters düşen öteki küçük burjuva sosya
list çevrelere el uzattılar ve onlarla birlikte işçi sınıfının ilk 
uluslararası örgütünü kurdular. Oysa Marks ve Engels mark- 
sizmi reddeden bu örgüt ve grupların yanlış bir çizgi izledik
lerini herkesten iyi biliyorlardı. Ama onlar işçi sınıfı hareketi 
içinde o dönemde mezheplerin oluşmasını doğal karşıladılar. 
Marks, işçi sınıfı kendi partisiyle tarihsel gelişmeye damgasını 
vuracak bilince ulaşana dek mezheplerin oluşmasının kaçınıl
maz olduğu görüşündeydi. Objektif gerçek bu idi. O objektif
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gerçekten hareket ederek, olabildiği kadar eylemde birlik sağ
lanmalıydı. Birinci Enternasyonalin kuruluşunda bu düşünce 
ile hareket edilmiştir.

«... Enternasyonal sosyalist ve yan-sosyalist mezheplerin 
yerine işçi sınıfının gerçek savaş örgütünü geçirmek için ku
ruldu... Öte yandan eğer tarih mezhepçiliği (sekterliği) daha 
o zaman tuz buz etmiş olmasaydı, Enternasyonal ayakta dura
mazdı. Sosyalist mezhepçiliğin gelişmesi ile gerçek işçi sınıfı
nın gelişmesi her zaman tersine orantılıdır. İşçi sınıfı bağım
sız tarihsel eylem için henüz olgunlaşmadığı sürece mezheple
rin varlığı (tarihsel bakımdan) haklı görülebilir. İşçi sınıfı bu 
olgunluğa eriştiği anda tüm mezhepler özde gericidirler. Bu
nunla birlikte tarihin her yerde gözler önüne serdiği şey Enter- 
nasyonal’in tarihinde de tekrarlandı. Eskiyen şey, kendini to
parlamaya ve yeni biçimi içinde durumunu korumaya çalı
şıyor...» (Marx’dan F. Bolte’ye Mektup’dan. Londra 23 Kasım 
1871)

Evet, grupçuluğun, mezhepçiliğin gelişmesiyle gerçek işçi 
hareketinin gelişmesi her zaman tersine orantılı olmuştur ve 
olgunlaşan bir işçi hareketi karşısında tüm mezhepler, ne ka
dar keskin devrimci görünürse görünsünler, gericidirler.

Bugün Türkiye’de durum nedir? Türkiye işçi smıfı kendi 
siyasî örgütü ile, toplumdaki tüm sosyalist potansiyeli seferber 
ederek tarihsel gelişmeye damgasmı vuracak bilinç düzeyine 
erişmiş midir? Üç milyonluk Türkiye işçi sınıfının öncü birliği 
niteliğinde, yoksul köylülük emekçi yığınları safında kök sal
mış Tek Sosyalist Parti bugün sosyalizm doğrultusunda emper
yalizme ve faşizme karşı mücadelede tüm demokratik güçlere 
önderlik edebiliyor mu? Bu sorunun gerçekçi cevabı «Hayır» 
dır. Eğer tarih tekerleği ileriye doğru dönecekse, ki dönecektir, 
işçi sınıfının partisinin bu önderlik görevini başarıyla yerine 
getirmesi kaçınılmazdır. Ama şu anda henüz böyle bir durum 
yok. Bugün Türkiye’de ABD emperyalizminin ve işbirlikçileri
nin tezgahlamış olduğu Amerikancı san sendikacılık geniş işçi 
yığınları üzerinde hâlâ egemendir. Bir Türk-İş’in karşısında da
ha dürüst sendikacılığı temsil etmesi bakımmdan bir alternatif 
oluşturan DİSK, işçi sınıfının daha bilinçli kesiminin mesleki 
örgütü olmakla birlikte, gene de işçi sınıfının siyasî örgütlen
mesine destek olma tutumundan çok uzaktır. DİSK yönetiminin 
önümüzdeki seçimlerde CHP gibi demokratik özgürlüklerden 
yana dönüşümcü bir burjuva partisini desteklemesi sadece bir 
seçim taktiği olarak düşünülmemelidir. DİSK yönetiminin işçi



sınıfı partisi sorununu uzak bir geleceğin sorunu olarak değer
lendirdiği ve bu yolda herhangi bir ileri adım atmayı, atanlara 
destek olmayı, akimdan geçirmediği açıktır.

Meslekî bakımdan örgütlenmiş işçi sınıfının bilinç düzeyi 
yer yer işçi konfederasyonlarını aşmakla birlikte, gene de işçi 
kitlesinin şu anda mevcut duruma başkaldırması gibi yığmsal 
nitelikte bir hareketle karşılaşmıyoruz. Yani bugün Türkiye 
işçi sınıfı, kendi Tek Sosyalist Partisiyle tarihsel gelişmeye dam
gasını vurma durumunda değildir henüz. Bu durumda, Mark
sın dediği gibi mezheplerin oluşması, mezhep kurma modası
nın geçer akçe olması kaçınılmazdır.

Mezhep, dinsel bir kavramdır. Belli bir dinde oluşan frak
siyonları ifade etmek için kullanılır. Mezhepçilik, (sekterlik) 
terimi işçi smıfı hareketi içinde oluşan genellikle yığınlardan 
kopuk ve belli bir çizgiyi bağnazlıkla savunan grup ve çevre
ler için kullanılmıştır.

Tarihimizde dinsel mezhepler önemli bir yer tutar. Mez
hepler arası hepsi de İslam dinine sahip çıkan mezhepler arası 
kanlı savaşlar olmuştur. Elbette ki bunların bir sınıfsal niteliği 
var idi. Ama görünürde tüm mezhepler İslâm dinine en doğru 
yorumu getirdikleri, en büyük din ulularının gerçek temsilci
lerinin kendileri oldukları iddiasmdaydılar. Mezhep kurucuları 
içinde gerçekten ulu kişiler, inançları uğruna en çetin sınav
lardan geçmeyi bilmiş olan yiğit kişiler vardır. Ama bu nitelik
te olmayan ve halkın dini inançlarını sömürmek amacıyla ku
rulan mezhepler de vardır. Kısaca mezhepler bakımından çok 
zengin bir geçmişimiz var.

Bugün artık dinsel mezhepler pek kurulmuyor. Genellikle 
siyasal nitelikde, hepsi de çağımızın devrimci düşüncesi Mark- 
sizme sahip çıkan, Süleymanm mührü bendedir diyen mezhep
ler yaygın. Yani bu bakımdan mezhepçilik geleneğini sürdür
mektedir toplumumuz. Dün olduğu gibi bugün de emekçi hal
kımızın davasına inanmış o davaya gücü yettiğince katkıda 
bulunma mücadelesi içinde olan ve bu uğurda can veren ger
çekten yiğit kişileri bayrak yapan siyasal mezhepler olduğu 
gibi bu nitelikde olmayan becerikli politikacıların çevresinde 
kurulan mezhepler de var. İşçi sınıfının öncü birliği niteliğin
deki Tek Sosyalist Parti tarihsel gelişmeye damgasını vuracağı 
ana dek bu durumu doğal saymak gerek. İşçi smıfı hareketi 
olgunlaşarak o düzeye vardığı anda her türlü mezhepçilik ne 
kadar solculuk iddiasında olursa olsun, gericiliktir. İşçi smıfı 
hareketine ters düşer.
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Bugün Türkiye’nin koşullarında mezhepçilik modasının 
yaygınlığını doğal saymamız, işçi sınıfının öncü birliği niteli
ğindeki partiyi kurma yolunda çalışmaları önemsemediğimiz 
anlamına gelmez. Bu doğal durumdan hareket ederek, gerçek
çi bir tutumla partiyi kurma yolundaki çalışmalar sonuç vere
cektir. Hiçbir proleter devrimcisi objektif koşullarm sonucu da 
olsa mezhepçiliği, partisiz devrimciliği olumlu karşılıyamaz. 
Onun görevi gerçekleri göz önünde tutarak işçi sınıfının öncü 
birliğini kurma yolunda mücadeleyi sürdürmektir.

Bu aşamada çeşitli gruplaşmaların oluşması doğal oldu
ğuna göre hareketin birliği doğrultusunda ne yapabiliriz? 
Marks ve Engels’in geçen yüzyılda mezhepçiliğin yaygın bu
lunduğu Avrupa işçi hareketinde yaptığını. Onlar işçi hareketi 
içindeki bilimsel sosyalizme ters düşen akımlara karşın, mez
hepçiliğin yaygm oluşuna karşm tüm ilerici çevrelerle diya
logu kurdular ve Birinci Enternasyonalin kurulmasına önayak 
oldular. Birinci Enternasyonal’in ömrü, tarihsel ölçülerle kısa 
oldu. Ama bu örgüt proleter enternasyonalizmi düşüncesini 
dünya işçi sınıfı hareketine yerleştirdi. Ayrı ayn ülkeler işçi
leri arasında dayanışma geleneğini kurdu. Ve sonunda, özellik 
le Paris Komününden sonraki dönemde, küçük burjuva sos
yalist fikirler etkinliğini yitirdi ve Marksizm işçi sınıfı hareke
tinde egemen oldu.

Bugün de yapılacak ilk şey, Türkiye solundaki çeşitli grup
laşmalarla diyalogu kurmak, diyalogu sürdürmektir. Bu diya- 
logtan emperyalizme ve faşizme karşı güç birliği doğmalıdır. 
Diyalog ulusal demokratik eyleme yönelik olmalı, somut hedef
ler doğrultusunda geliştirilmelidir. Sonunda doğru çizgi ege
men olacağma göre, çizgisinin doğruluğuna gerçekten inanan 
diyalogtan korkmaz. Kendisini ve çevresini grupçuluk sınırları 
içine hapsetmez.

«Siyasi görüşleri benimkilerden ne kadar ayrı olursa ol
sun, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede benimle bir
likte bir adım ileri atmaya hazır olanla omuz omuza o adımı 
atmaya hazırım» diyen kimse devrimci tutum içindedir. «Be
nimle birlikte ikinci adımı da atmaya hazırsan birinci adıma 
varım» diyen kimse ve birinci adım aşamasında birlik ve daya
nışma olanaklarını görmezlikten gelerek ikinci adım aşamasın
daki ayrılıklar üzerine dikkati çeken ve o konuyu durmaksızın 
işleyen kimse ne kadar devrimci lafazanlık ederse etsin dev
rimci bir tutum içinde sayılamaz.

İlk adımdaki eylem birliği, somut pratikte bir çok grup
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ların bugünkü çizgilerini pratiğin deneyinden geçirmiş olacak 
ve bunlarda önemli değişiklikler yapma zorunluluğu ortaya 
çıkacaktır. Ve olasıdır ki bu gruplar ikinci aşamaya araların
daki görüş ayrılıklarını geniş ölçüde gidermiş olarak girecek
lerdir.

Bu dayanışma bilincinin devrimci çevrelerinde yaygınlaş
masına paralel olarak işçi sınıfının gittikçe artan bir hızda bi
linçlenen kesimlerinin yığınsal eyleminin yaygmlaşması ve her 
görüşün bu yığınsal mücadele içinde devrimci pratik denen o 
mihenk taşından geçmesi Türkiye solunda birlik doğrultusun
da önemli ileri adımların atılmasını sağlayacak ve işçi sınıfı
nın öncü birliği niteliğinde yoksul köylülük saflarında kök sal
mış Tek Sosyalist Parti bu doğrultuda ilerlemeler sonucu bir 
gerçek olacaktır.
(Bağımsız Türkiye 21.3.1977 tarihli 15. sayı)
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MİHRİ BELLİ’NİN 
KONUŞMASI

T ü r k i y e  E m e k ç i  P a r t i s i n i n  B e ş i k t a ş  İ l ç e  Ö r g ü t ü  

K o n g r e s i  1 6 . 9 . 1 9 7 9  g ü n ü  t o p l a n d ı .  K o n g r e d e  k o n u ş a n  

T E P  G e n e l  B a ş k a n ı  M i h r i  B e l l i ’ n i n  k o n u ş m a s ı n d a n  g e 

n i ş  b i r  ö z e t i  a ş a ğ ı d a  s u n u y o r u z .

ARKADAŞLAR!

Türkiye Emekçi Partisi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi genel ku
rulunu selamlarım. Biz Türkiye Emekçi Partililer Türkiye so
lunda yer alan ayrı ayrı örgüt grup ve çevrelerle kıyaslanmı- 
yacak çetin koşullar içinde eylemimizi sürdürdük ve sürdür
mekteyiz. Başkalarının önünde olmayan engeller bizim önü
müzdedir.

Biz kurulu düzenin (ki bu biçimsel burjuva demokrasisi
dir). Sağladığı sınırlı olanaklardan yararlanırken bir temel il
keyi, ne denli sınırlı olursa olsun demokratik olanaklardan son 
katresine kadar yararlanma ilkesini uyguluyoruz. Böylelikle iş
çi sınıfı davasını, Türkiye’nin tüm emekçilerinin davasını gü
cümüz yettiğince savunma çabası içindeyiz, Türkiye Emekçi 
Partisi çatısı altında. Parti programımız açıktır ve partililer 
olarak eylemimiz de ortadadır. Oysa şimşekleri çekmiştir üze
rine bu parti. Niçin? Çünkü biz bilimsel sosyalizm denen hâzi
neyi Türkiye gerçeklerine bağımsız ve yaratıcı bir tutumla uy
gulama durumundayız. Bu durumumuzu egemen güçler cid
diye alıyor, bizi darbelemeye uğraşıyorlar.
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Bir örnek: Taris örneği. CHP ağırlıklı iktidar kurulduğun
da İzmir’de Tariş denen kuruluş MHP’li faşistlerin işgali altın
daydı, hemen hemen tümüyle. Tariş önemli bir kurumdur. İk
tisadi alanda, dolayısiyle politik alanda büyük olanaklar sağ
lamaktadır. 1978 başlarında iktidar olan Halk Partisi Tariş’i 
kendi denetimine almak için harekete geçti. Faşistleri ordan 
uzaklaştırma işini tek başına beceremiyordu. O sırada bizimle 
hiç değilse o yörede bir çeşit güçbirliği durumuna geçti ve özel
likle bizim arkadaşlarımızın gösterdiği yararlıklarla, Tariş fa
şistlerin bir kalesi olmaktan kurtuldu. İşçiler faşist beslemele
rin rezilce baskısından kurtarıldı.

Sonra ne oldu? Burada öteki sol gruplar da vardı. Aynı 
Halk Partisinden adamlar geldiler çok daha keskin sol laf eden 
çok daha keskin devrimci geçinen fraksiyonlarla elele vererek 
TEPTileri tasfiye yolunu tuttular ve işçi tabanın direnmesine 
karşm, bu önemli ölçüde gerçekleşti. Niçin TEP umacı sayılı
yor? Çünkü bizim bilimsel sosyalizmi Türkiye gerçeklerine uy
guladığımız ve doğru sentezlere vardığımız yolundaki savımız 
doğrudur da onun için. Çünkü doğru devrimci çizgiyi yürekle 
uyguluyoruz da onun için. Egemen güçler bunu biliyorlar ve 
ona göre tavır takmıyorlar. (...)

Türkiye solu türdeş bir bütün değildir, olamaz da. Bu belli 
bir şey. Türkiye solu, hepsi de marksizme sahip çıkan, hemen 
hemen tümü çağımızın marksizmine, bilimsel sosyalizme sahip 
çıkan fraksiyonlardan, çevrelerden, gruplardan oluşuyor. Tür
kiye’nin sınıfsal yapısı öyle bir yapı ki, hiç değilse sayı bakı
mından küçük burjuva unsuru ağır basar. Köylülük nüfusun 
yarısından çoğunu oluşturur. Kırsal bölgelerde yaşıyanların 
büyük çoğunluğunu orta köylü ve yoksul köylülük oluşturur. 
İşçi sınıfının doğal müttefiki olan yoksul köylülük büyük ağır
lık taşır. Orta köylülük kırsal bölgelerin küçük burjuvazisidir. 
Orta köylü kendine göre bir miktar toprağı olan, çifti, çubuğu 
olan, tarlasını traktörle sürdürme olanağına sahip, yani, belli 
ölçüde, üretim aracına sahip, kendi emeğiyle yaşıyan, bazı du
rumlarda, örneğin: hasat zamanı işgücü de kiralıyabilen bir kü
çük burjuva unsurdur. Ülke nüfusu içinde sayı ağırlığı olan bu 
orta köylülüğün politik yaşamda önemli bir yeri olması gerekir. 
Oysa orta köylülüğün kendi partisi, kendi ideolojik hareketi 
Türkiye’de yok gibi, örneğin Bulgaristan’da olduğu gibi tarihte 
zaman zaman belirleyici rol oynamış bir Çiftçi Partisi yok Tür
kiye’de. Bu Çiftçi Partisi, küçük burjuva sınırlar içinde, devrim
ci bir çizgi izlemiş, anti-emperyalist bir tutum benimsemiş, Bi
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rinci Dünya Savaşından sonra iktidara geçmiş, 1923’de TsankoV 
faşistleri tarafından alt edilmiş, onbinlerce şehit vermiş, Stan- 
boliski gibi içten devrimci bir lider yaratabilmiş bir parti. Ör
neğin Çarlık Rusya’daki Sosyal Devrimci (S-R) parti var. Ki 
bunların sol kanadı 1917 devriminin ilk aşamasında bolşevik- 
lerle koalisyon bile kurdular. Ama böyle bir köylü partisi yok 
Türkiye’de. Buna benzer köylü hareketleri özellikle Orta Avru
pa’da, Balkanlarda gösterilebilir. Ama Türkiye’de yok. Niçin 
yok? Çünkü Türkiye’de köylülük hareketi hem geç başlamış
tır. Ve başladığı zaman da artık köylülüğün Rusya’da benim
semiş olduğu ideoloji (ki anarşizan bir ideolojiydi), Balkanlarda 
burjuva devrimci bir ideolojiydi) artık dünyada iflas etmişti. 
Bu köylülüğün özlemlerini dile getiren bir küçük burjuva dev
rimci hareket ortaya çıkıp da, «ben Rusya’daki S-R partisinin 
izinde yürüyorum», «ben Stanboliski’lerin izinde yürüyorum» 
diyemezdi. Çünkü işçi sınıfı önderliğinde olmayan köylü hare
ketlerinin yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğunu tarih 
artık kanıtlamıştı.

Buna karşılık hergiin tarih önünde başarılı sınav vermiş 
dünyada belirleyici duruma geçmiş ve tüm devrimci hareket
leri kucaklıyabilmiş işçi sınıfının ideolojisi var günümüzde. Bu 
özellikle Sovyetler Birliği’nde ilk sosyalist devletin kurulma
sından sonra kanıtlanmış bir gerçek. Bugün Marksizmin bay
rağı altında yaşayan insanlığın üçte biri bunu kanıtlıyor.

Bu durumda, düzene karşı olan, sömürü düzeninin değiş
mesini isteyen tüm küçük burjuva akımlarının işçi sınıfının 
ideolojisine sahip çıkması doğal. Elbetteki bu akımların mark
sizmin özünü, gerçek marksizmi benimsemeleri söz konusu ola
maz. Çünkü marksizm köylülüğün ideolojisi değildir. Küçük 
burjuvazinin ideolojisi değildir. îşçi sınıfının müttefiki duru
muna gelmiş olan, gelmesi tarihsel zorunluluk olan yoksul köy
lülüğün en bilinçli kesimi işçi sınıfının partisi içinde yer alma
sı başka bir şeydir. Fakat, yığın olarak köylülüğün ideolojisi 
marksizm olamaz. Bu, olsa, olsa bir küçük burjuva devrimci 
ideoloji olabilir. Ama bu çağda, bu cinsten devrimci ideolojiler 
iflas ettiğine göre, köylülüğün özlemlerini dile getiren akımlar 
marksizme sahip çıkıyor. Bu gerçek marksizm değildir. Mark
sizmi temsil ettikleri sosyal gücün çıkarlarına uygun biçime so
kuyorlar, yani marksizmi revizyondan geçiriyorlar diyebiliriz. 
Dolayısiyle yozlaştırıyorlar.

Marksizm bir bütündür. Bütün yönleriyle ele alınması zo
runludur. Bunlar ne yapıyorlar? Marksizmin içinde işlerine
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geleni alıyorlar. Falan tarihte Marks şöyle demiş, Engels böyle 
demiş, Lenin şöyle demiş; Ordan üç satır, burdan bir paragraf 
alıp, kendi küçük burjuva tutumlarına ideolojik dayanak sağ
lıyorlar. Bu özünde işçi sınıfı hareketi değildir, bu, ne derlerse 
desinler, bir küçük burjuva hareketidir. Ve bunun Türkiye’de 
yer alması doğaldır. Bunların bizimle çalışma durumuna gel
mesi de doğaldır.

Yani bir sınıfsal dayanağı var solun bölünmüşlüğünün. Ta
bii ki seninle ayni parti çatısı altında barınamaz böylesi. Mut
laka aramızda ayrılıklar olacaktır, Marksizme sahip çıktıkla
rını iddia etseler de (...)

ir
Bu işin bir yönü. Xncak biz Türkiye’deki durumu yanlızca 

bununla açıklıyamayız. Bölünmüşlük sorununun başka yönleri 
de var.

Türkiye’de bir süre «salon sosyalizmi» terimi yaygındı. İl
legal koşullarda en çetin görevleri yerine getiren proleter dev
rimcileri, onların hareketi karşısında bir «salon sosyalizmi» 
vardı. Bu akımın temsilcileri burjuva kökenli aydınlardı. Bun
lar, o dönemde proleter devrimci harekete karşı açıkça tavır 
almıyorlardı, alamazlardı. Tersine onunla iyi geçinmek zorun
daydılar. Vakta ki dünya da ve Türkiye’deki gelişmeler sonucu 
meydani bir ölçüde boş buldular, gerçek yüzleriyle ortaya çık
tılar ve devrimci akıma damgalarını vurmaya çalıştılar.

Şimdi, hareket işçi sınıfı kitlesini kapsamıyor, kucaklaya- 
mıyor. Bu aydınların ortak davranışları, ortak dilleri vardı. 
Köyden gelen adam, fabrikadan gelen adam onların içinde pek 
barınamazdı. Salonlarda oluşan bu akım her zaman bir sorun 
olmuştur bizim için. Bu akımın iyice yozlaşmış bir belirtisini 
Zekeriye Sertel’in «Milliyet» de çıkan son seri yazısında görü
yoruz. Nazım Hikmet ile ilgili bu yazısında Sertel. Nazım’a 
sahip çıkar görünerek Kapitalizmin, burjuva reformizmiııin 
övgüsünü yapıyor ve Sosyalist sistemi tümüyle kötülüyor. El
bette ki Nazım’a sahip çıkarak kapitalizmi övmek çelişkidir, 
aldatmacadır. Nazım hayatını işçi sınıfı davasına adamış, bu 
yolda uzun yıllar hapis yatmış, gurbetlerde yaşamak zorunda 
kalmış millî şairimizdir. Ona sahip çıkar görünerek emperya
list metropollerde burjuva reformizmiııi övmek sosyalist ülke
lere kara çalmak demogojinin en adisidir. Bir zamanlar sözünü 
ettiğim salon sosyalizminin temsilcilerinden olan Sertel sonun
da bu duruma düşmüştür.

Evet ülke sorunları o salonlarda tartışılırdı 1940 larda 1950
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lerde. Ve oralardan kulağımıza ulaşan sesler genellikle boz
guncu seslerdi. Bunlara karşı mücadele bir görevdi. Tabii bun
lar ilerici aydınlar sayılıyordu ve kendilerine gereken esneklik 
gösterilirdi. Ama biz onları hiçbir zaman gerçek devrimci say
madık.

Bu «salon sosyalizmi» dediğimiz akım, bir an geldi, TİP 
yönetiminde egemen olabildi. Son olarak da «Avrupa komüniz
mi» denen sağ akım içinde en sağ eğilimin ithalciliğini üstlen
miştir. Bunda baş rolü M.A. Aybar oynuyor. Biliyorsunuz Ay- 
bar bugün ihbar ettiği TİP’in yedi yıl genel başkanlığını yap
mıştır. Ve bu dönemde mülteci grubunun en çok övdüğü kişiy
di. Anti-komünizm yapmasına karşın. (...)

Kuruluşundan bu yana İşçi Partisi içinde çatışmalar oldu. 
TİP içinde bir devrimci muhalefetin oluşması, Aybar, Behice 
Boran ve diğerlerinin yönetimindeki bu partinin Parti-içi de
mokrasiyi boğması, tasfiyecilik yolunu tutması, proleter dev
rimci unsurları tasfiye etmeye kalkışması ve böylelikle Türkiye 
solu içinde bölücülüğü başlatması, ama herşeye karşın belli 
başlı iki akımın aynı Parti çatısı altında barınması, bunlar bi
linen şeyler.

İşçi Partisi içinde sendikacılar da vardı. Bunlar da, ayrı 
bir grup olarak, çok kez salon sosyalizmiyle ittifak halinde 
proleter devrimci harekete karşı tutum içindeydiler.

1960’larda İşçi Partisi tek sosyalist partiydi. Çatısı altında 
ve çevresinde hemen hemen tüm sol toplanmıştı. Hiç değilse 
1965’e kadar bu böyleydi. Bu parti içinde, köylülüğün devrimci 
akımı da barınıyordu.

Köylülüğün bu devrimci akımı ile proleter devrimci hare
ket uzunca bir süre salon sosyalizmine ve sendika ağalığına 
karşı ittifak halinde hareket etmiştir. Ve Milli Demokratik Dev
rim starajisini bilinçli köylülük çevreleri benimsemiş ve savun
muştur. Çünkü köylülüğün istemlerine koşut düşer Milli De
mokratik Devrimin istemleri. İşçi sınıfı ile yoksul köylülük 
arasındaki doğal ittifak bundan kaynaklanır. Türkiye’nin so
mut gerçeklerini görmezden gelerek, havada bir sosyalizm ede
biyatı ve fiiliyatta bu güdük parlementer düzene tam anla
mıyla angaje olmak, onun dışında herhangi bir mücadeleyi 
redetme tutumu, özellikle Türkiye’de bir gerçek olan ABD em
peryalizminin vasilik durumuna karşı çıkışı anti-emperyalist 
mücadeleyi küçümseme ona sırt, çevirme tutumu bilinçli köylü 
çevrelerini TİP yönetiminden uzaklaştırmış, bize yaklaştırmış
tır.
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★
Salon sosyalizminin son olarak Avrupa Komünizmi içinde 

en sağ akımın ithalcisi olarak karşımıza çıktığına işaret ettim. 
Bu, Proudhon’lann anarşizan, Martov’larm menşevik örgütlen
me olayları bileşimi ile «Avrupa komünizmi» içindeki en sağ 
eğilimin bir karması olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar çağımız 
marksizmi leninizmin inkârını bağımsız ve yaratıcı tutumun 
zorunlu şartı olduğunu söylüyorlar. Bu iddia gülünçtür. Çağı
mız devrimler tarihi, ancak leninistlerin kendi ülkelerine özgü 
çizgiyi saptayabildiklerini kanıtlar. Okumuşsunuzdur. «Aybar’ 
ın» Cumhuriyet’de çıkan uzun yazısı «Bağımsız Türkiye»de eleş
tirildi. Aybar mahkeme eliyle bir cevap gönderdi. Terbiyesizce 
bir cevap., cevabını da yayınladık. Ancak yazdığı bizim «Ba
ğımsız Türkiye’ye yayınladığımız kısa yazıya cevaptır. «Cumhu
riyetin  basacağı vaadi üzerine bu gazeteye gönderdiğimiz bas
mayınca da bizim yayınladığımız yazıya hâlâ cevap yok. Aybar 
yazısını ve eleştirilere yanıtlarını bir kitapta toplamıştır. Ora
da da esas yazımızdan söz yok. Ama başka dergilerde çıkan 
tüm eleştirilere cevaplar döşemiş.

Bu önsözünde Aybar yalnızca bilimsel sosyalizmin ve çağı
mız gerçeklerinin emrettiği demokratik satralizm diye adlan
dırılan örgütlenme biçimine karşı çıkmakla kalmıyor, («Cum
huriyet» deki yazısında bununla yetiniyordu) bu önsözünde em
peryalizmin Leninist tahlilini de reddediyor. Emperyalizmin can 
çekiştiği, can çekişme aşamasında olduğu tezini de inkâr edi
yor. Özetle «Lenin’in «Emperyalizm» kitabını yazdığı 1915’den 
bu yana 64 yıl geçti. Hani nerde can çekişme? Emperyalizm her 
zamankinden güçlü, üretimde daha ileri aşamalara geçmiş. O 
halde bu tez yanlıştır,» diyor.

Bu ne demektir? Emperyalizm sonsuzluğa dek yaşayacak 
demektir. Bu, sosyalizm davasına inançsızlıktır. İşçi sınıfı da
vasına inançsızlıktır. Tarihsel gerçekleri görmezlikten gelerek 
sınıf düşmanını bu denli güçlü görmek, güçlü göstermek, sos
yalizm davasına inançsızlıktan başka şey değildir.

Emperyalizm can çekişiyor mu, can çekişmiyor mu? Bu
nun cevabı apaçık ortada. 1915’de dünyada bir sosyalist ülke 
yoktu. 1917 Ekim devrimiyle ilk sosyalist ülkenin temeli atıldı. 
Ve tarihi ölçülerle kısa bir süre içinde, binbir engele karşın, 
bir kaç beş yıllık plan ile o sosyalist ülke (ki bir tarım ülkesiydi 
başlangıçta) güçlü bir sanayi ülkesi durumuna geldi. Öyle bir 
sanayi ülkesi ki 1941’de en gelişmiş bir kapitalist ülke olan Al
manya ve müttefikleri saldırdığı zaman o ülke kendi silahı ile
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kendi araçlarıyla karşı koydu ve dünya tarihinin kaydettiği 
en büyük savaşta yenilgiye uğrattı saldırgan emperyalistleri. 
1941 ve sosyalist kuruluşun birinci 5 yıllık planının başladığı 
1928 13 yıllık bir sosyalist kuruluş aşaması. Geri bir tarım ül
kesini güçlü, sanayileşmiş bir sosyalist ülke durumuna geli
yor. Ve o sosyalist ülke dünyanın en iyi örgütlenmiş en iyi ay- 
gıtlandırılmış emperyalist ordusunu yenilgiye uğratıyor. İkinci 
Dünya Savaşı sonunda ilk önce halk demokrasileri kuruluyor, 
Çin devrimi zafere ulaşıyor ve ulusal kurtuluş hareketleri olan
ca hızı ile gelişiyor ve bugüne dek lıergün bir yeni ülkedeki 
devrimci hareket zafere ulaşıyor. Ve, sosyalist sistem insanlı
ğın üçte birini kapsıyor ve bağlantısızlar hareketi çıkıyor or
taya ve bu bağlantısızlar hareketi içinde genellikle anti-emper- 
yalist ülkeler belirleyici rol oynayabiliyorlar. Geçenlerde Ha- 
vana’da toplanan bağlantısızlar toplantısında gördüğümüz gi
bi emperyalizm önemli ölçüde tecrit edilmiş durumda.

Bu neyi gösterir? Emperyalizmin sömürü alanının gittikçe 
daraldığını ve emperyalizmin ayakta durabilmesi için yöresel 
olarak çıkarmakta olduğu savaşların para etmediğini gösterir 
bu.

Bu nereye varır? Bu, emperyalist metropollerin sömürecek 
alan bulamıyacağı yani emperyalizmin çökeceği bir dünyaya 
varır.

Sömürecek ülke bulamayan bir emperyalizm ölmüş bir 
emperyalizmdir. Ters doğrultuda akımlar da var elbet. Tarihin 
izlediği yol düz asfalt bir yol değil. Fakat emperyalizmin git
tikçe gerilediği ve petrol bunalımı gibi, Dolar bunalımı gibi git
tikçe derinleşen, eski yöntemlerle çözümlenmez bunalımlara 
düştüğü bir gerçek. İşte can çekişme belirtileridir bunlar. 'Ama 
her zamankinden daha saldırgan. Elinde nükleer bomba var. 
Bütün dünyayı havaya uçurabilir güçte. Ama bir kaplanı vur
duğun zaman, ölmek üzere olan kaplan her zamankinden daha 
yırtıcıdır. Korkunç bir canlılık gösterir ölmeden önce. Bu, kap
lanın ölmeyeceğinin kanıtı değildir, can çekiştiğinin kanıtıdır.

Aybar gibiler hiç bir zaman diyalektiği anlamadıkları için 
ölmeyi tecriden yok olma olarak anlıyorlar. Nasıl ki ileriye doğ
ru atılımlar varsa ölüme doğru da atılımlar vardır ve sınıfsal 
anlamda ölümü böyle tedricen yok oluş olarak anlayanlar 
Marksizmden nasibini almayanlardır. Lenin’in kitabının yazıl
masından bu yana geçen 64 yıldan durmadan sözediyorlar. Ta
rihsel ölçülerle 64 yıl nedir ki- Bir an.

Emperyalizmin 1915’de yapılan tanımı, «Can çekişen kapita
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lizmdir» tanımı doğrudur ve tarih bunu doğrulamaktadır.
Bunlar Türkiye gibi çifte sömürüye uğrayan emperyaliz

min sömürü alanı olan bir ülkede sosyalist hareket içinde ağır
lık kazanamazlar. Olsa, olsa Türkiye solunun dışına düşerler 
ve bir küçük burjuva dönüşümcü akım olarak karşımıza çıkar
lar. (...)

★
Egemen güçler bizi özellikle engelleme çabasında dedik. 

Niçin acaba? Çünkü bizi ciddiye alıyorlar. Acaba niye? Öteki 
gruplar «öncü savaştan» söz ediyorlar «halk savaşından» söz 
ediyorlar. Biz ise keskin sol lafazanlıktan titizlikle kaçmıyo
ruz.

Geçenlerde bir kitap okudum. Emeğin Birliği’nden bir ar
kadaşın anıları. Kendisine yöneltilmiş olan suçlamalara cevap 
veriyor. «Halkın Kurtuluşu» grubunda gelişmeleri ayrıntılı ola
rak anlatıyor. Denen şu: Bu arkadaşlar içlerinden birini atıyor
lar. Pekinci tutumu benimsemediği için atıyorlar. H.K. grubu, 
yani Denizlere, Hüseyin İnanlara sahip çıkan akım. Oysa 1975 
yılında bunlar ayni kurul içinde beraber çalışmaktaymışlar. 
Ayrılınca bu arkadaşa küfürün bini bir para. Mücadeleden kaç
mıştır, haindir, kaçakçıdır şudur, budur... Bunlara cevap veri
yor kitabın yazarı «Hainlik, diyor: 12 Mart döneminde Hüseyin 
İnanların, Denizlerin binbir zorlukla sağladıkları olanakları 
v.b. götürüp polise teslim etmektir. Siz bunu yaptınız.» diyor. 
«Siııanlar vurulduktan sonra tam teslim olmaya yeltendiniz» 
diyor. Eğer dedikleri doğruysa, bu durum üzerinde düşünmek 
gerekir.

Bir hareket düşünün ki o hareketin liderleri durumunda 
olan adamların sicili iddia edildiği gibidir. O hareketi burju
vazi ciddiye almaz. «O zaman hata ettik, şimdi daha bilinç
lendik,» diyebilirler. Sınavdan geçmedikçe bunlar laftır. Ciddi
ye almaz burjuvazi, yayılsan da, eylemlerde bulunsan da sen
den korkusu yoktur.

Şimdi bu H.K. grubu içinde bir çok iyi niyetli gençler var. 
Bazı görüşleri yanlış, ama iyi niyetli. Son zamanlarda Pekin- 
ciliği bıraktılar. Amavutlukçu olmuşlar. Son tutumları bu. Ar
navutluk tutum değiştirirse (ki değiştirmesi beklenmelidir) ya
pacakları gene çizgi değiştirmek. Şimdi bir akım düşünün 
ki yukarı kadrolarının çapı budur. Bir akım düşünün bir
kaç ayda bir çizgi değiştirir. Bağnaz Maoculuktan «Mao hiç bir 
zaman marksist olamadı» tezini savunur duruma gelir. Bunu 
burjuvazi ciddiye almaz. İsterse o akım 1 Mayıs’da on bin kişi
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değilde yüz bin kişi yürütsün ciddiye almaz. Çünkü balık baş- 
dan kokuyor.

Burda o kitabı yazan arkadaşa yöneltilecek bazı sorular 
var: Eğer iddiaların doğruysa, bu adamları böyle biliyordun da 
nasıl sen 1975 yılında kalkıp bunlarla aynı komite içinde yer 
alıyorsun? Bunları yoldaş biliyorsun? İllegalitenin gereğinden 
söz ediyorsun, şiddetin gereğinden söz ediyorsun, bunlar şaka 
mı? Bu kadrolarla mı olur bu işler?

★
Bildiğimiz gibi, bu seçimde İstanbul’da ve Tokat’da Birlik 

Yolun’dan arkadaşlarla birlikte çalışmaktayız. Bunlar birliği 
TSİP gibi değil, daha sağlıklı bir şekilde anlıyorlar. Neden aca
ba, neden biz kalkıp da bütün bu akımlar içinde Emeğin Bir
liği ile daha rahat bir diyaloğ kurabildik. Aramızda ideolojik 
bakımdan tahlil farkları olmakla birlikte? Çünkü Emeğin Bir
liği bütün öbür akımlara kıyâsla öğrenci hareketi damgasını 
taşımayan, halk tabanına daha rahat dayanan ve bu taban ile 
daha kolay bağlantılar kurabilen bir akımdır. Bu taban daha 
çok köylülüktür. Bu bakımdan elbette ki o ilişkide bulunduğu 
gücün etkileri olacaktır bunların görüşleri üzerinde.

Dikkat edin «Emeğin Birliği» nde pek öğrenciye rastlama
dık. Genellikle halktan adamlar. Bu onların lehine bir durum. 
Bir hareket gücü yettiğince, köylülükle de olsa, emekçi halkın 
nabzını elinde tutmaya çalışırsa onunla güçbirliği yapılabilir. 
Bizim, bu seçimde, E.B. ile güç birliği durumuna geçebilmemi
zin arkasında bu gerçek yatar.

Bu arkadaşlarla ilişkilerde bazı ufak tefek sorunlar çıka
caktır elbet. Bunu doğal karşılıyorum. Sanırım bunları bir ar
kadaşça diyalog içinde çözümleyebiliriz. Biz bu konuda tüm 
içtenliğimizle, (ilkelerimize bağlı kalmak şartıyla) güçbirliğini 
savunuruz.

Bu arkadaşlarla olan ideolojik ayrılığa gelince: Biliyorsunuz 
ayrı ayrı franksiyonlar, bilmem «Kurtuluş» tu, «Devrimci 
Yol» du, bazı kelimeler değiştirerek bizim temel tezlerimizi sa
vunuyorlar. Bize karşıymış gibi görünerek. Bu, fraksiyoncu tu
tumun bir belirtisidir. 'Ama Emeğin Birliğinden arkadaşlarla 
gerçekten bazı temel görüş ayrılıklarımız var. örneğin bunlar, 
«Anti-kapitalist demokratik devrim »den söz ediyorlar. Termo- 
lojide çelişkidir bu. Üstelik sekter bir anlayışı ifade eder. Eğer 
biz bilimsel sosyalizmin diliyle konuşacaksak böyle şeyler söy- 
liyemeyiz. Anti-kapitalist devrim sosyalist devrimdir. Kapita
list üretim ilişkilerinin ortadan kaldıran devrim. Bu «demokra
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tik» diye nitelendirilemez. Demokratik devrim sosyalist kuru
luşun koşullarını yaratır, o kadar. Ama çağımızda bu eninde 
sonunda kapitalizmi tasfiye etmeye yönelik bir devrimdir. Ça
ğımızın proletarya önderliğinde demokratik devrimlerinden söz 
etmek başka şeydir, demokratik devrimin niteliği anti-kapita- 
listtir demek başka şey. Bu yanlışlık bir.

Bir de anti-faşist mücadeleyi sekter bir tutumla değerlen
diriyorlar. Anti-faşist mücadele yalnızca faşist odaklara karşı 
doğrudan doğruya olamaz. Tüm işbirlikçi-tekelci sermayenin 
tasviyesine yönelik olmalıdır diyorlar. İlk bakışta doğru. Çün
kü gerçekten eğer faşizmin kökünü kazıyacaksan kökü emper
yalist tekellerin burdaki işbirlikçileridir. Ama şu anda ivedi 
bir mücadele vermek zorundasın tüm demokratik güçlerle. Ya
ni bir burjuva demokratik hukuk devletinin kuralları uygulan
masından içtenlikle yana olan tüm güçlerle omuz omuza verip 
faşizme karşı durmak söz konusudur. Burda sen kalkıp düzen 
değişikliğiyle eşit koyarsan sorunu ve sosyalizmin kentte belli 
başlı görevlerini yerine getirmesi şeklinde koyarsan anti-faşist 
mücadeleyi, kendini tecrit edersin. Bu arkadaşlara özellikle Ge- 
orgi Dimitrof’un faşizme karşı mücadele ile ilgili yazılarını 
daha dikkatli okumalarını öneririm. En aşın istemlerle ortaya 
çıkmayı devrimcilik sanma tutumu yanlıştır. Devrimci tutum 
en geniş yığınları emperyalizme ve faşizme karşı harekete ge
çiren tutumdur.

Bu arkadaşlarda yadırgadığımız bir başka şeyde bunların 
bağımsız ve yaratıcı tutumun proleter enternasyonalizminin 
şartı olduğu gerçeğini tam anlamıyla kavrayamamaları ve za
man zaman sağınızdaki gruplarla sanki bir şablonculuk yarış
masına girmeleri. Dünya sosyalist sisteminin Türkiye devrimi- 
nin doğal müttefiki olduğu bir gerçektir. Bu gerçek bizim pro
leter enternasyonalist tutumumuzu belirler. Ama bu başka şey, 
şablonculuk başka şeydir.

★
Birlikten yana olduğunu söyleyen başka gruplar da var 

Türkiye solunda. Örneğin TSİP «Birlik» adıyla bir dergi bile 
çıkarıyor. Ancak bilelim ki TSÎP için birlik demek TÎP ile bir
leşmek demektir. TİP de buna pek yanaşmıyor. Bunun dışında 
birlik TSİP’in sorunu değildir. -

Bir kongreleri oldu geçenlerde, çağırdılar bizi de. Bir sürü 
davetler mavetler. Kalktık birkaç arkadaş gittik. TİP Genel 
Başkanma söz verdiler. Boran dolambaçlı bir dil ile kendilerini 
sosyalist saymadığını söyledi. Bazı demokratik kuruluşlardan
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arkadaşlara söz verildi. Biz de oturuyoruz kazık gibi. Ama 
TEP’e söz verilmedi. Birlikten yanalığı bu kadarlıktır TSİP’in. 
TİP başkanına yaranmak için yaptılar bu saygısızlığı. Biliyor
sunuz Boran tek yanlı bir kan davası güdüyor ya bize karşı. 
«Tek yanlı» diyorum. Biz o duruma düşmeyiz. İşte o kan dava
sında güya taraf tutuyorlar. Ama bir türlü yaranamadılar. Bi
zi oraya çağırıp konuşturmamaları para etmedi. Biz de kalktık, 
kaputumuzu, kasketimizi giydik, hep birlikte çıktık. Oysa TSİP 
yöneticileri bizim Türkiye solunda neyi temsil ettiğimizi pek iyi 
bilirler. Böyle davrananların birlik çağrılarını ciddiye almak 
olanaksız.

Biz bu olayı zamanında yansıtmadık kamuoyuna. Hatadır. 
Şimdi geç te olsa yansıtılmalıdır. Bugün olayı duyanlar «vay 
keratalar biz size karşı da ayni birlikten yana tutum içinde 
olduklarını sanıyorduk,» diyorlar.

Niçin TİP’e yanaşmak istiyorlar da TEP’e değil? Çünkü 
kumaşlarımız başka başkadır. Ama TİP ile TSİP ayni kumaş
tandır. Yönetimi yukarıda sözünü ettiğimiz salon sosyalizm
den gelme olan TİP için sosyalist mücadele, kendini Filipin De- 
mokrasiciliği sınırları içinde hapsetmek ve muazzam bir güç 
olan proleter devrimci birikimden kendini tecrit etmekten iba
rettir. Biz buna 1960 larda icazetli sosyalizm diyorduk. Şimdide 
bir bakıma icazetlidirler. Egemen güçlerin davranışı onlara 
karşı başkadır, bize karşı başka. Bunu 12 Mart döneminde açık
ça gördük. 12 Mart döneminde Kontr-Gerilla işkencesinden geç
miş bir tek TÎP’li yoktur. Kendilerine «Buyurun içeri, artık sos 
yalistliğe paydos» denmiştir. TİP yöneticileri de «Başüstüne» 
deyip her türlü siyasal eylemi durdurmuşlardır. İcazet kaldırı
lınca sosyalistliğe paydos!

Bunu bugün de görüyoruz. DGM’ler bizim içindir, onlar 
için değil. Partiyi kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesine ve
rilme bizim içindir. Onlar için değil. Örnekleri çoğaltabiliriz.

Ayni yolun yolcuları oldukları için TSİP için kafadar an
cak TİP olabilir. Birleşseler de biz de rahat etsek. TSİP ile TİP 
birleşse ne olur? Yalnızca daha büyük bir sağ fraksiyon çıkar 
ortaya, Bu, Türkiye solunun birleşmesi değildir. Türkiye solu
nun asıl kuvvetleri bu iki parti dışındadır. Gerçek sol birlik bu 
kuvvetlerin birleşmesidir. Emperyalizmin oyununu bozarak bu 
birliği gerçekleştirecek olan parti güçlenmiş işçi, köylü içinde 
kök salmış TEP’dir. Evet Türkiye solunun birliği TEP’in güçlen
mesinden geçer. Çünkü TEP tarihsel gelişmeyi belirliyecek olan 
güçlü sosyalist partinin belkemiğidir.
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★
Şimdi arkadaşlar, bir seçim kampanyası içindeyiz. Biliyor

sunuz biz onbeş ilde örgütlenmemizi tamamlayarak bu seçime 
katılmadık. Bu bizim eksiğimiz. Katılsaydık ajitasyon ve pro
pagandamız her halde öteki partilerinkine benzemezdi. O ayrı 
sorun. Bunu özellikle aktif olarak seçim kampanyasının içinde 
olan arkadaşlar her zaman daha iyi anlıyorlar. Seçim olanak' 
larmdan yararlanmanın önemini.

Bir ilde aday göstermek ve o adayın çevresinde mücadele
ye girişmek ve oradaki en bilinçli halk kesimleriyle her zaman 
geçerli bağlar kurmak tüm bunlar seçimin sağladığı olanak
lar. Bu olanaklardan yararlanmamak kesinlikle devrimci an
lamda pasifizmdir başka şey değil. Eylemsizliğe çanak tutmak
tır. Başka şey değil.

Biz İstanbul’da bir bağımsız adayı destekler durumdayız. 
O bağımsız aday 12 Mart’ta ve daha önceleri de tüm tutum 
ve davranışıyla anti-faşist anti-emperyalist saflarda olduğunu 
kanıtlamıştır. Herhangi bir franksiyonun adamı da değildir. 
Kendi görüşünü saklı tutmakla birlikte tüm sol gruplarla diya
log kurabilmiştir. Birlik sloganı adı altında sürdürmektedir 
kampanyasını.

Tokat’dan bazı devrimci arkadaşlar geldi, dediler ki «He
men hemen tüm demokratik kuruluşlar ve bazı siyasetler tek 
aday çevresinde birleşmek istiyorlar. Sevim Belli arkadaş kabul 
eder mi adaylığı» Sevim Belli arkadaş da bunu görev bildi ve 
kabul etti. Yani Tokat’da faşizmin baskısı altında, en çetin ko
şullarda bir birlik gerçekleşmiş ona sırt çevirmek olmaz. Bize 
düşen görev çağrıyı kabul edip mücadelede yer almaktır. Ve 
öyle de oldu.

Bu seçim kampanyasında İstanbul’da kahve toplantıları, 
mitingler yapılacaktır. Çalışmalar olacaktır. Tüm partililerin 
ve TEP sempatizanlarının görevi olanca güçleriyle oralarda ha
zır bulunmak ve çalışmaları başarıya ulaştırmaktır. Bu işte ge
reken coşkuyu göstermemek parti aleyhtarı bir tutumdur. Baş
ka şey değil. Seçim kampanyasının içinde olacağız. Ne kadar 
güdük olursa olsun ne kadar biçimsel olursa olsun burjuva par- 
lamentarizminin sağladığı olanaklardan sonuna kadar yarar
lanacağız. Proleter devrimci tutum budur. Gene konuşacağız 
kampanya sonunda. Bu deneyimlerden sonra halkla iç içe du
ruma geçme olanaklarını gözümüzle görüp elimizle tuttuktan 
sonra bu dediklerim daha iyi anlaşılacaktır. Ve şunu daha iyi 
anlayacağız. 1981 seçimlerine cephe niteliğinde, bir tek sosya-
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list dayanışma partisiyle katılalım diyoruz. Bunu yankıları da 
oluyor. Herkesin kendi örgütsel varlığını saklı tutmak hakkı 
olsun diyoruz. Ama 1981 genel seçimleri olacaksa bu seçimlere 
Türkiye solu bir tek örgütle girsin diyoruz. Bu, emperyalizmin 
Türkiye solunu bölme oyununu bozacaktır. Bu olur mu, olmaz 
mı? Olması için çalışacağız. Ama şunu bilelim ki bu yolda ba
şarılı olmamız için TEP olarak güçlü olmamız gerekir. Bu yol
daki çabalarımız sonuç vermezse yapacağımız şey seçime Tür
kiye Emekçi Partisi olarak katılmaktır. Bunun için onbeş ilde 
örgütlenmemizi tamamlamak görevindeyiz. Gerçek örgütlen
meden söz ediyorum. TİP’in, TSİP’in SDP’nin naylon örgütlerin
den değil. Bu, bir hedef ve bunu yapmamız öteki çalışmaları
mıza engel olmaz. Tam tersine bizim örgütlenme alanında gös
tereceğimiz başarı solda birliğin sağlanmasına yardımcı ola
caktır. .*UŞç; f j

Büyük kongremizde dediğim gibi «Türkiye» solunun birliği 
TEP’in güçlenmesinden geçer.» Çünkü TEP Türkiye’deki prole
ter devrimci hareketin belkemiğini oluşturur. Bundan çıkarıla
cak sonuç bizim örgütlenme işini çok sıkı tutmamız sonucudur. 
Kendi örgütlenmemizi güçlendirerek birlik doğrultusunda da
ha iyi çalışabileceğimiz bilinciyle.

Bu, çok çetin bir iştir evet, çünkü emperyalizmin eseridir 
daha çok solun bölünmüşlüğü. Daha önce sınıfsal bazı etken
leri sıraladık. Ama birde emperyalizmin bu etkenlerden yarar
lanarak solun bölünmüşlüğünü tüm olanaklarıyla kışkırtması 
durumu var. Tüm olanaklarını kullanarak kendi baskı yasala
rını yer yer uygulamama pahasına ve asıl düşman bildiği güç
lerin önüne kendi yasalarını çiğneyerek çeşitli engeller dikerek. 
Evet, emperyalizmin oyununu bozmak söz konusudur. Onun için 
çok önemli engellerle karşılaşacağız. O engelleri yıkmak içinde 
güçlü olmak gerekir. Güçlü olmak demek örgütlenmek demek
tir. Ayağının emekçi halk tabanına basması demektir. Göre
vimiz budur. Bu hedefe doğru tüm yaratıcılığımızla tüm coş
kuyla ilerliyelim! Sağolun.
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ULUSAL SORUN VE 
SÖMÜRGE SORUNU

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi bilimsel sos
yalizmin temel ilkelerinden biridir. Bilimsel sosyalizmin diğer 
temel ilkelerini benimseyip te ulusların kendi kaderlerini ta
yin hakkı ilkesine sırt çeviren kişi ya da parti’yi gerçekten pro
leter devrimci saymak olanaklı değildir. Kaldı ki, böyle bir ki
şinin yada partinin sosyalizmin diğer ilkelerini o’nun devrimci 
özüne sadık kalarak savunabileceği düşünülemez. Emperyalizm 
çağında sosyalizmin biliminin Lenin tarafından çağın koşulla
rına uygun olarak geliştirilmesi süreci içinde, bir çok konuda 
olduğu gibi, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı konusun
da da ortaya çıkan her çeşitten oportünist akım yenilmiş ve ta
rihin çöplüğüne atılmıştır. Yani ulusların kendi kaderlerini ta
yin etme hakları savunulmadan proleter devrimci ya da sos
yalist olunamayacağı kesindir. Böyle olunca işçi sınıfının siya
si hareketi adına yani sosyalist bir hareket olarak ortaya atı
lan her grup ya da partinin, bilimsel sosyalizmin ulusların ken
di kaderlerini tayin ilkesini yadsıyarak karşımıza çıkması bek
lenemez. Ancak, bu konuda, Lenin ve Stalin tarafmdan mah
kûm edilen oportünist görüşlerin kaçınılmaz olarak bir sınıfsal 
dayanakları vardır. Yani bu oportünist tezler işçi sınıfı dışm-
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da belirli bazı sınıfların sosyalist hareket içine yansıyan eğilim
lerini temsil ediyorlardı. Bu sınıflar yeryüzünden silinmiş de
ğildir. O halde tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi, ülkemizde 
de ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı konusunda sos
yalist görünüm altmda oportünist eğilimlerin ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Çağın başlarıyla karşılaştırdığımızda bugün ar
tık bu eğilimlerin ulusların kendi kaderlerini tayin etme hak
kını yadsımadan karşımıza dikildiğini görürüz. Bu da çok ulus
lu ülkelerde, ulusal sorunun çözümü konusunda ulusların ken
di kaderlerini tayin etme hakkını şu ya da bu biçimde yozlaş
tıran tezlerde belirmektedir. Öyle ki, ulusların kendi kaderle
rini tayin etme hakkını yadsıyarak karşımıza çıksalar, bertaraf 
etmek çok kolay olacak.

MARKSİST'LER ASİMİLASYONA KARŞI DEĞİLDİRLER!

Ülkemizde kafaların en fazla bulandırıldığı konuların ba
şında ulusal sorun gelir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde Türk olmayan bir ulus daha yaşamaktadır: bu Kürt ulu
sudur.

Marksistler, asimile olmuş (özümlenmiş) ulusları diriltme
ye çalışmazlar. Günümüzde bir çok ulus ayrı ayrı kavimlerin 
tarihsel süreç içinde kaynaşmasından, böylelikle tek bir ulus 
olarak ortaya çıkmasından oluşmuştur. Besbelli ki bu kaynaş
ma sırasında kaynaşan topluluklardan ulus olmaya en yakın 
olanının dili kültürü v.b. diğerleri üzerinde egemen olmuştur. 
Yani ötekiler özümlenmiştir. Örneğin Fransız ulusu böyle bir 
ulustur. Burda marksist tutum, Fransız ulusunu oluşturan ka- 
vimleri yeniden parçalamaya çalışmak değildir elbet. Marksist
ler asimilasyonun karşısında değildirler. Sosyalizmin bilimi bir 
gün deyim yerindeyse tek bir dünya ulusunun oluşacağına işa
ret eder. Bu tek bir dünya ulusuna gidilirken ilkin, birbirlerine 
en yakın ulusların kendi aralarında kaynaşacağı kesindir. Tek 
bir dünya ulusuna yada insanlığına böylelikle varılacaktır, ö y 
leyse asimilasyona karşı olmak sosyalizmin bilimine ters dü
şer.

Bu gün dünyanın bir çok yerinde devrimler olmuş, bura
larda sosyalizm yolu tutulmuştur. Başta Sovyetler Birliği ol
mak üzere bunların çoğu çok uluslu ülkelerdir. Ama devrimle- 
rin sonucunda dünyayı küçük küçük sosyalist devletçikler sar- 
mamıştır. Çünkü bilimsel sosyalizmi kılavuz edinmiş devrim
ler, bu çeşitli ulusların bir çatı altında gönüllü birliğini sağlı-
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yabilmiştir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü henüz çok 
başlarda da olsak bilimsel sosyalizmin ışığı altmda tüm insan
lığın gönüllü birliğinin sağlanacağı süreci yaşıyoruz.

Eğer, bu güne değin gerçekleşen devrimler sonucunda dün
yayı küçük küçük sosyalist devletçikler pıtırak gibi sarmadıy- 
sa, bu; devrimler© yön veren işçi sınıfı partilerinin, bilimsel 
sosyalizmin bu temel ilkesini ve geleceğin toplumunu kavra
malarından ve onu sağlamanın gereklerini yerine getirmeyi 
kaçınılmaz görevleri bilmelerinden ve buna ters düşen eğilim
lere karşı amansız savaşım vermelerindendir. Bu anlayışla ha
reket ettikten sonra çözümlenmiyecek sorun yoktur. Eğilim, ay
rılıp küçük küçük devletçikler kurmak olsaydı; hiç kuşkusuz 
sonuçta öyle olurdu. Ama olmadı. Leninden bir aktarma yapa
lım :

«Eğer biz (...) istisnasız tüm ezilen ve hakları çiğnenen 
uluslar için ayrılma özgürlüğü istiyorsak, bu hiç de bu ulusla
rın ayrılmasından yana olduğumuzdan ötürü değildir. Bu yal
nızca, zorla değil, özgürce ve gönüllü birleşme ve kaynaşma
dan yana olduğumuz içindir. Tek neden budur.» (Emekçi Sayı: 
26 S. 17’den aldık)

O halde marifet ayrılmasından yana olmadığımız ulusla
rın ayrılmasını sağlamak değil, özgürce, gönüllü birleşme ve 
kaynaşmalarının koşullarını yaratmaktır.

MARKSİSTLER ZORLA ASİMİLASYONA KARŞIDIRLAR

Marksistler asimilasyona karşı değildirler dedik. Ama 
marksistler zorla asimilasyona karşıdırlar. İşte ulusal sorun, 
zorla asimilasyonun olduğu yerde yani ulusal baskının olduğu 
yerde ortaya çıkar, Ve ulusal sorun’un çözümü bilimsel sosya
lizmin uluslarm kendi kaderlerini tayin etme ilkesinin ışığı al
tmda çözümlenebilir. Bu ilkenin ulusal soruna doğru devrimci 
uygulanımı sonucunda çözümlenebilir.

İşte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Kürt- 
ler, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana egemen sınıfların zor
la asimilasyon politikasına ve onun gereği olan baskı ve haksız
lıklara uğratıla gelmiş bir ulustur. Ve bu zorla asimilasyon po
litikasına direne gelmiş ulus olarak varlığını eylemleriyle or
taya koymuştur. Egemen sınıfların devekuşu politikası bu ger
çeği değiştirememiştir, değiştiremezdi de.

Türkiye proleter devrimcileri başından beri Kürt ulusal so
rununun varlığını gözden kaçırmamışlar ve değişen koşullara
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uygun devrimci yaklaşımlarla bu sorunu Milli Demokratik 
Devrimin kaçınılmaz bir parçası olarak koymuşlardır. Yine le- 
galitede ilk kez bu sorun bu gün TEP içinde somutlaşan Türk 
Solu ve Aydınlık Sosyalist Dergi çevresi tarafmdan sergilenmiş 
ve çözümü gösterilmiştir.

Kürt ulusal sorununun çözümü, proleter devrimcileri tara
fından her zaman ulusların kendi kaderlerini tayin etme hak
kı ilkesine dayanılarak sergilenmiştir. Ulusların kendi kader
lerini tayin hakkını savunmak, ayrılıp ayn bir devlet kurma 
hakkını da savunmak demektir. Kürt ulusununda bu en doğal 
hakkını savunmak, O’nun ayrılıp ayn bir devlet kurma hakkı
nı savunmak demektir. Bu tartışma götürmez. Ama ayrılma 
hakkını savunmak demek her halükârda ayrılmayı savunmak 
demek, durum ne olursa olsun ayrılmayı salık vermek demek 
değildir. Bu da tartışma götürmez. Yani uluslarm kendi kader
lerini tayin etme hakkı her zaman savunulan bir ilke olduğu 
halde, ezilen ulusun ayrılıp ayrı bir devlet kurma olayının ken
disi durum ne olursa olsun her zaman savunulacak bir olgu 
olmadığı gibi çok zaman salık verilmeyen bir olgudur. Hatta 
ister ezen, ister ezilen ulus kökenli olsun, marksistler, Lenin’in 
aktardığımız satırlarında açıkça ifade edildiği gibi ilke olarak 
daha başmdan ayrılmadan yana olmadıkları anlayışıyla hare
ket ederler. Ama, başından ilke olarak ayrılmadan yana ol
madığın hâlde, öyle durum olur ki, ayrılmanın şart olduğunu 
kabul etmek ve ona göre davranmak zorunda kalırsın.

Bunu belirleyecek olan nedir? Bunu belirleyecek olan dev
rimin göstereceği gelişme seyridir. Ulusal sorun, ulusal sorun’ 
un yeraldığı ülke toprakları üzerinde gelişen devrimin bir par
çasıdır; O’nun çözüme bağlıyacağı bir sorundur. Devrim süre
cinde öyle bir noktaya gelinebilir ki, o ülke devrimi ve dünya 
devrimi açısından tarihin o anında ezilen ulusun ayrılıp ayrı 
bir devlet kurma zorunluluğu doğabilir. Bu demektir ki, böyle 
bir ayrılma olayı dünya devrimini ilerletecek, emperyalizmi ge- 
riletecektir. Zorunluluk ancak o zaman doğar. Eğer tersi ola
caksa, yani emperyalizmin lehine dünya devriminin aleyhine 
olacaksa zorunluluktan falan sözedilemiyeceği açıktır.

«Ulus ayrılma hakkma sahiptir, ama koşullara göre, bu 
hakkı kullanmıyabilir de. Böylece kendi payımıza, proletarya
nın, proleter devrimin çıkarlarına göre, biz, aynlığm yararına 
ya da ona karşı ajitasyon yapmakta özgür kalıyoruz, demektir. 
Yanlış anlamaları önlemek için, ayrılma hakkının bir ayrılma 
zorunluluğu olarak, mutlak bir ayrılma ödevi olarak anlaşıl
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maması gerektiğini de söylemeliyim. Bir hak bir zorunluluk 
ile karşılaştırılamaz» diyor Stalin (Ulusal Sorun ve Sömürgeler 
Sorunu S. 137) Demek ki, ayrılmadan yana olmayan marksist- 
ler ayrılmayı zorunluluk halinde çözümleyici olarak görürler 
ki, o zorunluluğun anlamına işaret ettik.

EKİM DEVRİMİ VE ULUSAL SORUN

Ekim devriminden önce, sosyalizmin bilimiyle ilgili her şey 
yalnızca teoriden ibaretti. Ekim devrimi ilk kez bilimsel sosya
lizmin ilkelerinin canlı pratiğe uygulanmasını sağladı. «‘Ulusal 
hükümetler’ sosyalist devrimin lafını bile duymak istemiyor
lardı» diyor Stalin. Söz konusu «ulusal hükümetler» Şubat ve 
Ekim devrimi sırasında Çarlık Rusyasmın bazı ezilen ulusla
rında beliren burjuva hükümetlerdir. Bunların başını «demok- 
rat-burjuva ulusal aydınlar» çekiyordu. «Ulusal baskıya karşı 
mücadele» adı altında kendi burjuva egemenliklerini sağlamak, 
kendi işçi ve diğer emekçi sınıflarını kendileri sömürme, boyun
duruk altında tutma mücadelesi veriyorlardı. Buralar işçi ve 
köylüleri de sovyetler içinde örgütlenmişti ve ulusal baskıdan 
kurtulmanın emperyalist sömürüden kurtulmaktan, emperya
lizmle tüm bağları koparmaktan geçtiğini görüyorlardı. Aksi 
takdirde, kendi burjuvazilerinin önderliğinde, emperyalizmin 
boyunduruğuna gireceklerini ve ulusal baskıdan kurtulamaya
caklarını biliyorlardı. Bu ezilen bağımlı ve sömürge uluslarm 
ulusal sorunlarının çözümü, kendi burjuvazilerini de alaşağı 
etmelerinden geçti. Böylece Ekim Devrimi ulusal sorunun çö
zümüne pratikte ilk kez devrimci bir boyut kazandıran devrim 
oldu. Artık ulusal sorun’un çözümünün, marksistler tarafından 
Ekim devriminin bu konudaki kazanımlarmın ışığı altında ya
pılması gerekiyordu. Çünkü Ekim devrimi, Stalin’in deyişiyle; 
«Milli meseleyi milli boyunduruğa karşı savaş gibi özel bir me
sele olmaktan çıkararak, ezilen halkların, sömürgelerin ve ya
rı - sömürgelerin emperyalist sömürüden kurtuluşu genel me
selesi haline getirerek bunun alanını genişletmiştir.» (Mark
sizm ve milli mesele S. 96) Öyleyse ezilen ulus emekçilerini, 
sözde ulusal baskıdan kurtarıp yeniden emperyalizmin en ko
yu baskı ve sömürüsünün kucağma atacak girişimler çözüm 
değildir. Eğer biz ulusların en doğal hakkı olan kendi kaderle
rini tayin hakkını savunuyor, bunun ayrılma hakkını içerdiği
ni de kabul ediyorsak, ama ayrılmadan yana değil, gönüllü bir
likten yana olduğumuz halde, ayrılmayı salık vermek duru
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muyla karşılaşacaksak, o zaman, ezilen ulus emperyalizmin ku- 
cağına gitmiyor, kendi sömürücü sınıflarını alaşağı ediyor 
demektir. Yoksa ayrılmayı öneremeyiz; çünkü emperyalizmi 
geriletecek, dünya devrimini güçlendirecek bir durum söz ko
nusu değil demektir.

Buraya kadar olan kısmı toparlıyalım.
Ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakları en doğal 

haklarıdır. Bu hak ayrılma hakkını da içerir. Ama marksistler 
ayrılmadan yana değil, gönüllü birlikten yanadırlar. Bu neden
le, ezen ulus kökenli olsun ezilen ulus kökenli olsun her prole
ter devrimcisi ulusal sorunun çözümüne ezilen ulusun ayrıl
masını sağlamak amacıyla değil, gönüllü birlikleri koşullarını 
yaratmak temel amacıyla yanaşırlar. Ayrılma hakkı belirli du
rumlarda kullanılır. Yoksa kullanmak şarttır, devrimci ve ka
çınılmaz bir ödevdir diye bir şey yoktur. Sorun’a dar ulusal 
çıkarlar çerçevesinden değil dünya proleter devriminin gele
ceği açısından bakmak gerekir.

TEK PROLETARYA PARTİSİ TEK PROLETER 
DEVRİMCİ HAREKET!

Marksistler, ayrılmadan yana değil gönüllü birlikten ya- 
nadırlar dedik. Bu nedenle sosyalistler edilen ulusun ayrılma
sını sağlamak amacıyla değil, ezen ve ezilen ulusun, özgürce, 
gönüllü birliğin koşullarını yaratmak amacıyla mücadele eder
ler. Çünkü sosyalizmin özünde tüm ulusların kaynaşması bir 
potada erimesi yatar. Daha başından ayrılığı temel amaç ala
rak hareket eden kişi, sosyalizmin bu gerçeğini kavramamış ya 
da henüz daha, Lenin’in deyimiyle «küçük ulus dar kafalılığın
dan» kurtulamamış demektir.

Ulusal baskının olduğu bir ülkede ezilen ve ezen ulusun 
gönüllü birliği nasıl sağlanacak? Örneğin Türkiye’de Türk ve 
Kürt uluslarının özgürce bir arada yaşayabilmelerini nasıl sağ- 
lıyacağız? Besbelli ki, Kürt ulusuna uygulanan zorla asimilas
yon politikasına, ulusal baskıya karşı birlikte mücadeleyi sağ
layarak. Kimlerdir Kürt ulusuna ulusal baskı uyguluyanlar? 
Emperyalizm-İşbirlikçi burjuvazi ve Toprak ağaları gerici ve sö
mürgen üçlü ittifakı. Bunlardır gerici yani şoven Türk milli
yetçiliğini bayrak edinerek Kürtler üzerinde ulusal baskı uygu
luyanlar. Ama bu üçlü ittifakın tüm marifeti, Kürtler üzerinde 
ulusal baskı uygulamaktan ibaret değildir. Feodal kalıntıları 
da bağrında taşıyan bağımlı kapitalizm düzeninin sahipleri ola-
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rak bunlar Kürt olsun Türk olsun başta işçi sınıfı olmak üzere 
tüm emekçi sınıf ve tabakaları sömürü ve baskıları altında tut
maktadırlar. Öyleyse, ulusal sorun’un çözümünü, emperyalist 
sömürüye ve bağımlılığa, işbirlikçi kapitalistlerin iç sömürüsü
ne ve çağdışı feodal ve yarı-feodal baskı ve sömürüye karşı 
verilen devrimin bir parçası olarak görmek zorundayız. Yani 
sosyalizme geçişi sağlayacak olan Milli Demokratik Dev. imin 
bir görevi. Eğer StaliıVin dediği gibi emperyalizm çağında Ekim 
devriminin kanıtladığı gibi «Milli mesele milli boyunduruğa 
karşı savaş gibi özel bir mesele olmaktan» çıkmışsa «ezilen 
halkların, sömürgelerin ve yarı-sömürgelerin emperyalist sö
mürüden kurtuluşu genel meselesi haline» gelmişse sorunun 
ülkemizde ve tarihin bu anında başka bir konuş biçimi ola
maz.

Türkiye işçi sınıfı Kürdüyle Türküyle her gün en ağır sö
mürü koşulları içinde tek bir vücut gibidir. Toplumumuzun bu 
en devrimci sınıfının mücadelesinden ayrı bir mücadele ola
rak göremeyiz, ulusal sorunu. Ve bu ikisini ayırmak ne akıllıca 
ne de marksistçe bir tutum olacaktır. O halde Kürt halkının da 
Türk halkının da gerçek kurtuluşu her iki halkın birlikte, tek 
ve güçlü bir işçi sınıfı partisinin öncülüğünde; tek ve güçlü bir 
proleter devrimci savaşım vermesinden geçmektedir. İki ulu
sun gönüllü birliğinin sağlanması ve ulusal baskının tasfiyesi 
de ancak buna bağlıdır.

SÖMÜRGE TEZİ

Ne var ki, bu gün Türkiye sosyalist hareketinde Kürt ulu
sal sorunuyla ilgili binbir kafadan binbir ses çıkmaktadır. Ve 
bizde eğilim odur ki, durum ne olursa olsun Kürtlerin ayrılıp 
ayrı devlet kurmalarını istemek bu konuda en devrimci tutum
dur. Bir başka deyişle ulusların kendi kaderlerini tayin etme 
hakkı denilince marksist anlayışın tersine, gönüllü birliğin sağ
lanması için mücadele değil de, ayrılığın sağlanmasından yana 
bir mücadele anlaşılıyor. Ayrılık hakkının illâ kullanılmasını 
istemek devrimciliğin baş şartı haline getiriliyor.

Buna benzer eğilimleri taşıyan bir sürü tez dolaşıyor orta
lıkta. 12 Marttan bu yana «Kürdistan sömürgedir - Kürtler sö
mürge ulustur» diye bir tez atıldı ortaya. Gittikçe de yaygın
laştı. Yaygınlaştı ama, «Kürdistan sömürgedir» diyenlerin de 
Kürt ulusal sorununun çözümü konusunda bir tek çizgide bir
leştikleri sanılmasın. O kadar çok ayrılık noktaları bulup çı-
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kanyorlar ki aralarında, o kadar olur!
Biz sömürge tezine ilk ortaya atıldığından beri karşı çık

tık. Sözünü ettiğimiz sömürge kapitalizmin gelişme süreci için
de ortaya çıkan, emperyalizm aşamasında da bir dönem yaşa
yan ve günümüzde nesli gittikçe tükenmekte olan sömürge ti
pidir. Kürdistan’ın, Türkiye’nin bu tipte bir sömürgesi olduğu 
savlanıyor.

Biz karşı çıktık, çünkü;
Birinci olarak bu sav sömürge’nin bilimsel açıklamasına 

uymamaktadır.
İkinci ama birinciye bağlı olarak, Kürt ulusal sorununun 

çözümünde yanlış eğilimlere yol açmaktadır.
Dünyada sömürge uluslar da vardır. Sömürge olarak nite

lenmeyen bağımlı ve ezilen uluslarda ikiside ezilen ulustur 
ama ikiside aynı kaba konmaz. «Kurtuluş Sosyalist Dergi» nin 
6. sayısının 99 - 100 ve 101. sayılarında sömürge ilişkilerini be
lirleyen temel unsurlar yedi madde altında toplanmış yedi un- 
sur’un yedisini de sömürge diye adlandırılmayan ulusal baskı 
altındaki bağımlı uluslarda görmek mümkün.

Dördüncü madde içinde belirttiği özelliği ele alalım. «Sö
mürge ülkenin dili, kültürü, sanatı amansız bir baskı altında
dır. Sömürge ülkenin kendi dilini kullanması genellikle yasak
lanmıştır. Asimilasyon politikası temel bir politika olarak sür
dürülmektedir. Sömürgeci ülkenin kültürü, sanatı, ulusal de
ğerleri sömürge ülkeye zorla empoze edilmeğe çalışılmakta
dır.»

Bu nokta üzerinde biraz duralım. Sömürgeci ülke sömürge
nin kültürünü sanatını baskı altında tuttuğu, yozlaştırdığı, dil
lerini kültür ve sanatlarını geliştirmelerini engelledikleri doğ
rudur. Ama sömürgelerde asimilasyon politikası hemen hemen 
söz konusu değildir. Tersine bu sömürge sayılmayan bağımlı 
uluslara özgü bir şeydir. İngiliz Afrikalı zenciye, sen zenci de
ğil İngilizsin demedi, Fransız ne Cezayirli arana ne de Vietnam
lIya siz Fransızsmız demedi. Onları kendi ulusları içinde erit
meye kalkmadılar. Tersine onları aşağılık ırk olarak niteleyip, 
hor görmüşlerdir hep. Oysa, bizde ulusal baskı yani zorla esi- 
milasyon altındaki Kürtlerin durumu bu değildir. Türk şoven
leri onların Kürt olmadıklarını, Türk olduklarını kanıtlamak 
için bin dereden su getirirler Kürt ulusuna Kürtlüğü zorla unut
turulmak istenir; zorla Türkleştirilme baskısı altındadırlar.

Sömürge ezilen ulus ile bağımlı ezilen ulus arasında için
de bulundukları durum bakımından en önemli farklardan biri
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budur. İkincisi, sömürge ulus, sömürgeci ulusun Anayasa ve 
diğer yasal haklarının dışında ayrı bir sömürge statüsü altın
da bulunur. Bağımlı ezilen ulus açısında ise hiç değilse görü
nüşte böyle ayrı bir statü yoktur. O, biçimselde olsa ezen ulus 
ile birlikte aynı Anayasa ve diğer yasalara bağlıdır. Elbette bu 
Anayasa ve diğer yasalar ezen ulus’un şoven milliyetçi süzge
cinden geçtiğini de unutmamak gerekir.

Her şeye karşın sömürge ile bağımlı ulus arasındaki ayrım, 
onların içinde bulundukları koşullarda aranmamalıdır. Arala
rındaki ayrım kapitalizmin gelişmesindeki eşitsizlikte ve sö
mürgelerin ve bağımlı ulusların oluşunda aranmalıdır.

«Ulus, yalnızca taihsel bir kategori değil, ama belirli bir ça
ğın, yükselen kapitalizm çağının tarihsel bir kategorisidir. Feo
dalizmin tasfiye ve kapitalizmin gelişme süreci, aynı zamanda 
insanların uluslar biçiminde kuruluşu sürecidir de. Örneğin, 
Batı Avrupa’da bu böyledir. îııgilizler, Fransızlar, Almanlar, 
Îtalyanlar vb. feodal parçalanmayı yenen kapitalizmin muzaf
fer yürüyüşü sırasında ulus olarak kurulmuşlardır.

«Ama ulusların oluşması, orada, aynı zamanda onların ba
ğımsız ulusal devletler durumuna dönüşmeleri anlamına da 
geliyordu. İngiliz, Fransız ulusları ve öbür uluslar, aynı zaman
da, İngiliz vb. devletleridirler de. Bu sürecin dışında kalmış İr
landa, genel tabloda hiç bir şeyi değiştirmez.

«Doğu Avrupa’da durum biraz başkadır. Batıda, uluslar, 
devletler biçiminde gelişirken, Doğuda çokuluslu devletler, bir
çok milliyetlerden bileşik devletler kurulmuş bulunuyordu. 
Avusturya - Macaristan gibi, Rusya gibi. Avusturya’da, Alman
lar, siyasal bakımdan en gelişmiş milliyet olarak göründüler; 
bunun sonucu Avusturya milliyetlerini bir devlet içinde b ileş 
tirme işini onlar yüklendiler. Macaristan’da, Macar milliyetle
rinin çekirdeği olan Magyarlar, devlet biçiminde örgütlenmeye 
en yatkın milliyet olarak göründüler; ve Macaristan’ın birleş
tiricileri de onlardır. Rusyada milliyetlerin birleştiricileri olma 
rolü, başlarında örgütlü ve tarihsel olarak oluşmuş soyluluğun 
güçlü bir askeri bürokrasisi bulunan Büyük-Ruslar tarafından 
üstlenilmiştir.

«Doğu Avrupa’da da böyle olmuştur.
«Devletlerin bu özel kuruluş biçimi, ancak henüz tasfiye 

edilmemiş feodalizm koşullarında, geri plana itilmiş bulunan 
milliyetler, uluslar biçiminde kurulmak üzere, henüz iktisadi 
bakımdan sağlamlaşmaya vakit bulamadıkları zaman görüle^ 
bilirdi.
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«Ama kapitalizm, Doğu Avrupa devletlerinde de gelişme
ye başlar. Ticaret ve ulaştırma yolları gelişir. Ortaya büyük 
kentler çıkar. Uluslar iktisadi bakımdan sağlamlaşır. Ezilmiş 
milliyetlerin dingin yaşamına birdenbire giren kapitalizm, on
ları etkiler ve harekete getirir. Basm ve tiyatronun gelişmesi, 
(Avusturya’da) Reichsrat ve (Rusya’da) Dumanın faaliyeti, 
‘ulusal duyguları pekiştirmeye katkıda bulunur. Oluşmuş 
bulunan intelligentsia, ‘ulusal görüş’ü benimser ve o yönde dav
ranır. ..

«Ama kendilerine özgü bir yaşamın bilincine varmaya baş
lamış bulunan ezilmiş uluslar, henüz bağımsız ulusal devletler 
biçiminde örgütlenmezler: yolları üzerinde, egemen ulusların, 
artık uzun zamandan beri devletin başına geçmiş bulunan yö
netici katmanlarının sert direnci ile karşılaşırlar. —Artık çok 
geç!... (Stalin, marksizm ulusal ve sömürge sorunu S. 20-21-22)

Burada izlediğimiz süreç çok uluslu devletlerin ve ezilen 
ulusların oluşumudur. Sömürge statüsüne girmeyen ulusal bas
kı altındaki bağımlı ulus işte budur. İşte ülkemizde Kürt ulu
sunun durumu da tıpatıp budur. Devlet biçiminde örgütlenme
ye en yatkın milliyet olarak ortaya çıkan Türkler bu topraklar 
üzerinde Kürtleri bağımlı ezilen ulus durumuna düşürmüşler
dir.

Sömürgeye gelince; Kapitalizmin gelişme, İngiliz, Fransız 
v.b. gibi ulusların ve ulusal devletlerinin oluştuğu dönemle bir
likte bu kapitalistlerin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağ
malamak yani ilkel sermaye birikimi hammadde ve yakıt sağ
lamak, pazar edinmek, ucuz iş gücü sağlamak, giderek serma
ye ihraç etmek deniz ve demir yollarını kendi kontrollerine ge
çirmek için kendi ulusal devletine yeni topraklar katması sı
rasında sömürgeler ortaya çıkmıştır.

Birinde, daha devlet olarak örgütlenirken örgütlenmeye da
ha yatkın milliyetin kendinden başka bir ya da daha fazla ulu
sun başına geçerek devleti örgütlemesi ve cok uluslu bir dev
letin ortaya çıkması durumu vardır. Diğerinde tarihin o anında 
uluslaşmış ve ulusal devlet kurmuş bir ulusun kanitalist geliş
menin zorunlu kıldığı‘yukarıda saydığımız nedenler yüzünden 
topraklarını genişletmesi ve buralarda metronolde uygulanan
dan farklı bir statü uygulamasıyla oluşan sömürgeler ve sö
mürgeci devletler olgusu var.

Sanırız iki kategori arasındaki fark yeterince açık. Bu du
rumda Kürt ulusunu sömürge statüsüne sokmanın bilimsel bir 
açıklaması olamaz. Hele hele deniz aşırı bir sömürgeymiş gibi
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ayn örgütlenme, ayrı mücadele önermek Kürt ulusal davasının 
zararına olacaktır. Türkiyeli proleter devrimciler olarak önü
müzde aynı topraklar içinde yaşayan iki ulusun, aynı güçler 
tarafından ezilen ve sömürülen emekçilerini işçi sınıfının adı
na lâyık tek bir proleter devrimci partisi öncülüğünde en güçlü 
biçimde birleştirip mücadeleye sokmaktan başka yol yoktur. 
Kürt ulusal sorununun çözümü de buna bağlıdır.
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Ekim Devriminin 62. yıldönümü

YAŞASIN BÜYÜK EKİM 
SOSYALİST DEVRİMİ

Putilovski Zavot’tan bolşevik Kirof:
«Bugün büyük bir gündür yoldaşlar, diyor, büyük bir gündür
ve ihtar ederim ki çapul yapmak isteyenlere,
artık kışlık saray ve bütün Rusya işçinin ve köylünündür.»

«Cephede milyonlarca asker geçici hükümete lanet oku
yorlardı, kalpleri heyecandan burkulmuş, ‘dördüncü bir kışı 
gerçekten burada geçirecek miyiz?’ diye kendi kendilerine so
ruyorlardı. Gece köylerde gök yangın ışığı ile aydınlanıyordu; 
çanlar alarm işareti çalıyordu; çalışkan köylüler artık burju
va geçici hükümetinden toprak alma umudunu yitirmiş, asil
lerin malikanelerini ateşe veriyor, bey topraklarını ellerine ge
çiriyor, büyükbaş hayvanları paylaşıyorlardı. Şehirlerde işçi 
grevleri birbirini kovalıyor, kabaran bir çığ gibi durmadan ar
tıyordu. Lenin’in önceden haber verdiği, beklediği ve hazırla
dığı yeni bir ihtilal yaklaşıyordu.»

«Kriz olgunlaşmıştır... Rus devriminin... dünya proletarya
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devriminin geleceği sözkonusudur ... beklemek bir cinayettir ... 
gündemde ayaklanma yazılıdır. Her gecikme ölüm demektir.» 
(Lenin)

«Kerenski, 24 Ekim (6 Kasım) sabahının erken saatlerinde, 
Bolşevik Partisinin merkez organı Raboçi Pufun (İşçilerin Yo
lu) kapatılması, gazetenin yazı işleri merkezine ve Bolşevik- 
lerin matbaasına zırhlı araçların gönderilmesi için emir vere
rek saldırısını başlattı. Ne var ki, daha saat sabahın 10’u ol
madan Stalin yoldaşın talimatı uyarınca, Kızıl Muhafızlarla 
devrimci askerler zırhlı araçları püskürttüler, matbaayı ve Ra
boçi Put’un yazı işleri merkezini takviyeli bir kordon altına 
aldılar. Saat l l ’e doğru çıkan Raboçi Put’da Geçici Hükümetin 
devrilmesi için çağrıda bulunuluyordu. Aynı sırada, Partinin 
ayaklanma Merkezinin talimatı uyarınca, devrimci askerler ve 
Kızıl Muhafızlardan kurulu müfrezeler derhal Smolni’ye gön
derildi.

«Ayaklanma başlamıştı.
«24 Ekim gecesi Lenin Smolni’ye gelerek ayaklanmanın yö

netimini bizzat üzerine aldı. O gece boyunca devrimci ordu bir
likleri ve Kızıl Muhafız müfrezeleri durmadan Smolni’ye akın 
ediyordu. Bolşevikler onları, Geçici Hükümetin mevzilendiği 
Kışlık Sarayı kuşatmak üzere, başkentin merkezine yolladılar*.

«25 Ekim’de (7 Kasım) Kızıl Muhafızlar ve devrimci bir
likler demiryolu istasyonlarını postaneyi, telgrafhaneyi, Ba
kanlıkları ve Devlet Bankası’nı işgal ettiler.

«Ön-Parlamento dağıtıldı.
«Petersburg Sovyetinin ve Bolşevik Merkez Komitesinin 

karargâhı olan Smolni, bütün savaş emirlerinin yayınlandığı 
devrim karargâhı haline geldi.

«Petersburg işçileri o günlerde, Bolşevik Partisinin öncü
lüğünde ne kadar harikulade bir eğitim görmüş olduklarını 
gösterdiler. Bolşeviklerin çalışmaları sayesinde ayaklanmaya 
hazırlanmış olan devrimci ordu birlikleri savaş emirlerini har
fiyen yerine getirdiler ve Kızıl Muhafızlarla omuz omuza çar
pıştılar. Donanma da ordudan geri kalmadı. Kronstadt, Bolşe
vik Partisinin bir kalesiydi ve Geçici Hükümetin otoritesini ta
nımayı çoktan reddetmişti. Aurora zırhlısı toplarını Kışlık Sa
raya çevirdi ve 25 Ekim’de bu topların gürlemesi yeni bir ça
ğın, Büyük Sosyalist Devrim çağınm habercisi oldu.

«25 Ekim’de (7 Kasım) Bolşevikler, «Rusya Yurttaşlarına», 
burjuva Geçici Hükümetinin devrildiğini ve devlet iktidarının 
Sovyetleriri eline keçtiğini ilan eden bir manifesto yayınladı
lar.»
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RUSYA’DA DEVRİMİN KOŞULLARI

Çarlık Rusya’sı, Rus-olmayan halklara uygulananlar dahil, 
insanlık-dışı her türlü zulmün boy gösterdiği, bunun yanısıra di
ğer ülkelerin sömürüsü, istilacı savaşlarla ilhakı ile Asya’nın ge
rici kalesi durumuna gelen «askeri-feodal bir emperyalizmdi».

Çarlık Rusya’sı aynı zamanda siyasi-ekonomik olarak batı 
emperyalizminin önemli yedeği idi. Öyle ki Çarlık, emperyalist
lerin eline milyonlarca askerini veriyor, bundan başka önemli 
ekonomi kollarını yabancı sermayenin önüne seriyordu. Öte 
yandan, Çarlık Rusya’sı, emperyalist ülkelere büyük rakamlar 
tutan borçlarını ödeyebilmek için halkları alabildiğine sömüren 
bir «halklar hapishanesi» idi. Batının mali sermayesini doğunun 
sömürgelerine bağlayan, emperyalizmin bu sadık mütefiki, em
peryalizmle öylesine kaynaşmıştı ki, Çarlık Rusyasmı yıkmak 
isteyen bir hareket emperyalizme vurmadan edemezdi ve em
peryalizm de Rusya gibi bir desteği sonuna kadar savunmadan 
devrime bırakmazdı. Ve proletaryanın öncülüğünde güçlü bir 
hareket gelişiyordu. Rusya tam bir çelişkiler yumağı haline gel
mişti, Rusya emperyalizmin çelişkilerinin düğüm noktasıydı. Ve 
bu çelişkileri devrim yoluyla çözümleyecek olan güç, kadroları 
her türlü mücadele biçimlerine rahatça uyarlanabilen, proletar
yanın geniş kesimlerine kök salmış, çoğunluğunun etkin deste 
ğine sahip, politik ve askeri yönden sağlam örgütlenmiş, yoksul 
köylülüğün kesin desteğinde, köylülüğü ittifak platformuna çe
kebilmiş, deneyimli, çelik disiplinli, bolşevik partisi mevcuttu. 
1917’lerde dünya devrimci hareketinin merkezi Rusya’ya kayı
yordu.

Ekim Devriminin başladığı dönemde emperyalist gruplar 
birbirleriyle savaş içersindeydiler; bu, Ekim Devrimine güçlerini 
sağlamlaştırmak ve örgütlemek olanağı verdi. Bu, Ekim Devri- 
mini göreli olarak kolaylaştıran en önemli dış koşuldur, öte 
yandan savaşın kitlelerde uyandırdığı bıkkınlık ve barış özlemi, 
devrime kurtuluş yolu olarak bakmalarını sağlamıştır. Devri
min karşısındaki, az çok zayıf düşmüş Rus burjuvazisi, toprak 
işgalleri karşısında güçsüz kalmış toprak ağaları ve sosyal pra
tiğin tamamen iflas ettirdiği menşevikler ve sosyalist-devrim- 
ciler, nispeten kolay yenilebilirdi.

EKİM DEVRİMİNİN SOSYALİST NİTELİĞİ
«Her devrimin en temel sorunlarından biri, devlet iktidarı 

sorunudur,» yani iktidarı hangi sınıf ya da sınıfların elinden,
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hangi sınıf ya da sınıfların alacağı sorunu. Ve çağdaş iki dev
rim olan demokratik devrim ve sosyalist devrim arasında stra
teji ve taktiklerin, saptanan belirleyici çelişkinin ve baş düşma
nın yanısıra ve bunlarla bağıntılı olarak iktidarı alacak olan sı
nıflar açısından da farklılıklar vardır. «Nisan Tezlerinde belir
lenen hedefler açısından, devrim, birinci aşamasından, yani bur
juva demokratik devrimden, ikinci aşamasına yani proleter dev
rime geçiyordu. Leniıı 1917 Nisan’ında şöyle yazıyordu: «Her
kim ki, bugün, ‘proletaryanın ve köylülerin devrimci demokra
tik diktatörlüğü’nden başka sözetmez, hayatın gerisinde kalır 
ve bu yüzden de pratik olarak, proletarya sınıfının mücadelesine 
karşı küçük-burjuvazinin safına geçer,...» Bu saptamayla bağın
tılı olarak Şubat ve Ekim Devrimleri arasında, Sovyetlerin bağ
rında proleter unsurlar ile, küçük-burjuva unsurlar arasında bir 
ayrışma, bir bölünme hedeflenir. Bu, artık, proletarya ve köylü
lüğün demokratik diktatörlüğü yerine, proletarya ve yoksul- 
köylülüğün sosyalist diktatörlüğünü anlatır. Lenin 1917’de «Sa
dece proleterlerin ve yoksul köylülerin diktatörlüğü kapitalist
lerin direncini kırabilir» diyordu. «Ya bütün iktidar burjuvazi
ye ... ya da iktidar küçük burjuvaziye, yani bu sınıfın burjuva
ziyle koalisyonuna, ... ya da bütün iktidar proleterlere ve yok
sul köylülere.» Bolşevikler Ekime doğru eski slogan, proletar
yanın ve köylülüğün diktatörlüğü sloganı altında değil prole
taryanın ve yoksul köylülüğün diktatörlüğü sloganı altında yü
rüyorlardı.

Bunun yanısıra, yani Ekim devriminin sosyalist olması nite
liğinin yanısıra bir önemli özelliği daha vardı. Stalin «İktidarı 
köylülüğün tümünün belli bir desteğiyle ele geçirmiş olduğu
muz tamamen doğrudur. Ama ... gerek Ekimde gerekse Ekim
den sonra köylülüğün tümü bizi sadece burjuva devrimini ta
mamladığımız ölçüde destekliyordu» diyor. Burda, Ekim devri
minin burjuva demokratik devrimi tamamlaması süreci, ve bu 
süreçte tüm köylülüğün desteğini aldığı apaçık anlatılmaktadır. 
Lenin «Ekim Devriminin Dördüncü Yıldönümü» adlı yazısında 
«Burjuva-demokratik reformların, proleter yani sosyalist devri
min yan ürünleri olduğunu söyledik ve eylemimizle ispatladık» 
der. Yani demokratik devrimle sosyalist devrim arasında kaim 
bir çizgi yoktur. Biri diğerinin bazı işlevlerini görebileceği gibi, 
diğeri ilkinin tamamlanmamış olan görevlerini tamamlar. Biraz 
önce burjuva demokratik devriminin, sosyalist devrime dönüş
me sürecinin üzerinde durduk. Bu zorunlu bir gelişimdir. Tam 
anlamıyla demokratik devrim, halledemediklerinin proleter
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devrim tarafından çözüme ulaştırılmasıyla tamamlanır. «Burju
va demokratik devrim proleter-sosyalist devrime dönüşür ve 
İkincisi ilkinin halledemediği bütün sorunları çözer.»

EKİM DEVRİMİNİN ÖNEMİ

1917 Sonbaharına gelene dek, yeryüzü sosyalist bir iktidar 
tanımamıştı. Marksizmin bir haygl, gerçekleşemeyecek bir ieori 
olduğu söylenir dururdu. Öte yandan emperyalizm çağında dün
ya ölçüsünde değişen koşullardan ötürü, marksizmin doğru bir 
analizinin yapılması, geliştirilmesi gerekiyordu. Yazının . aşın
da belirttiğimiz, «Emperyalizmin tüm çelişkilerinin Rusya’da 
düğümlenmesi» ile yaratılan proleter devrim, çağımızın mark- 
sizmi, leninizmin önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Sovyetler 
Birliği’nde işçilerin, yoksul köylülerm iktidarı dünya ölçüsünde 
emperyalizme darbe vururken, tüm dünya proleterlerine ve 
halklarına yeni bir çağı müjdeliyordu: Proleter devrimleri çağı.. 
Bu nedenle Ekim devrimi kapitalizmden sosyalizme geçişte bir 
dönemeçtir.

Ekim devrimi ile dünya tarihinde ilk kez sömürülenler sö
mürüyü ortadan kaldırmak amacıyla işbaşına geliyorlardı. Bun
dan önceki devrimler bir sınıfın yerine başka bir sınıfın, sömü
rüyü bir üst düzeyde sürdürmek için iktidarı aldıkları devrim- 
lerdi. Ekim devrimi bu nedenle tüm önceki devrimlerden nitelik 
yönünden farklıdır, ve burjuva düzenin değişmezlik, sonsuzluk 
efsanesini sona erdirmiştir.

Ekim devrimi yeni sınıf, proletaryanın tarih sahnesine ba
ğımsız güç olarak ilk çıktığı 1848 devrimlerinden, ilk proleter ik
tidarının kurulduğu Paris Komününden geçen devrimci prole
taryanın sınıf mücadelesini zaferle taçlandıran büyük devrim
dir. Bu devrim sonucu yeryüzünün altıdabiri kapitalist sömürü
den kurtuldu. Bu topraklarda ilk sosyalist ülke kuruldu.

«Eskiden devrimler» diyor Stalin, «genellikle devlet yöneti
mine bir sömürücüler kümesinin yerine bir başka sömürücüler 
kümesinin getirilmesiyle sonuçlanırdı. Sömürücüler değişirdi, 
sömürü kalırdı. Kölelerin kurtuluş hareketleri sırasında böyle 
oldu. Serilerin ayaklanma döneminde böyle oldu. İngiltere’de, 
Fransa’da, Almanya’da bilinen ‘büyük, devrimler döneminde 
böyle oldu. Ama proletaryanın, tarihi kapitalizme karşı yürüt
mek amacını taşıyan, ilk kez zafere erişen, kahraman ama buna 
karşın sonuçsuz kalan ilk girişimi olan Paris Komünü’nden söz- 
etmiyorum.

94



«Ekim Devrimi, bu devrimlerden, ilkesinde ayrılmaktadır. 
O, kendine amaç olarak, bir sömürü biçiminin yerine bir başka 
sömürü biçimini, bir sömürücüler grubunun yerine bir başka 
sömürücüler grubunu getirmeyi değil, insanın insan tarafından 
her türlü sömürülmesini ortadan kaldırmayi, kim olursa olsun 
bütün sömürücü gruplan ortadan kaldırmayı, proletaryanın 
diktatörlüğünü kurmayı, bu güne dek varolan bütün ezilen sı
nıflar arasında en devrimci sınıfın iktidarmı kurmayı, yeni bir 
toplum, sınıfsız sosyalist toplumu örgütlemeyi almaktadır.

«İşte bu yüzden Ekim Devrimı’nin zaferi insanlık tarihinde 
köklü bir dönemeci, bütün dünyanın sömürülen yığınlarının 
mücadele yöntemlerinde ve örgütlenme biçimlerinde, yaşama 
tarzı ve geleneklerinde, kültür ve ideolojisinde köklü bir döne
meci kaydetmektedir.» (Leninizmin Sorunları, s. 222-223)

İşte, Lenin’in çalışma arkadaşı, Ekim devriminin büyük ön
derlerinden Stalin, bu büyük devrimi böyle değerlendiriyor.

Ekim Devriminin zaferi dünya işçi sınıfı hareketinin sağlık
lı, marksizmin ruhuna uygun bir yörüngeye oturmasını sağladı. 
İkinci Enternasyonalin oportünist, revizyonist yönetimi, hareke
ti devrimci yoldan saptırmış ve işçi sınıfının tarihsel misyonuna 
ters düşen bir sınıf uzlaşmacılığına sürüklemişti. Ekim Devrimi 
örneği karşısında dünya işçi sınıfının en bilinçli, en seçkin ke
simleri yirminci yüzyılın marksizmi olan Leninizm yolunu tuttu. 
Bu gelişme yüzündendir ki kapitalist ülkelerde işçi sımfı çok 
daha güçlü bir toplumsal güç olarak ağırlığını duyurabildi.

Ekim Devrimi, kıta büyüklüğünde bir ülkeyi emperyalist 
sömürü alanı olmaktan çıkarmakla ve Çarlık Rusyası toprakla
rında ulusal soruna devrimci bir çözüm getirmekle sömürülen 
uluslar için de kurtuluş müjdeliyordu. Artık emperyalizme karşı 
ulusal kurtuluş savaşma girişen halklar yalnız değildiler. Ku
rulduğu günden beri tutarlı bir anti-emperyalist politika izleyen 
Sovyetler ülkesi onların doğal müttefiki idi.

İlk sosyalist ülkenin ulusal bağımsızlığı uğruna savaşan bir 
halk ile dayanışmasının en güzel örneğini bizim Kurtuluş Sava
şımızda gördük. Elbette ki emperyalist boyunduruktan kurtul
mak için savaşan bir halk herşeyden önce kendi ulusal güçlerine 
güvenmek zorundadır. Ama Kurtuluş Savaşımızın çarlığın yı
kılmasıyla ve Rusya’da bir sosyalist devletin kurulmasıyla mey
dana gelen yeni koşullarda verilmiş olması Türkiye’nin emper
yalizme karşı zaferini geniş ölçüde kolaylaştırdığı açıktır.

Birinci dünya savaşını izleyen dönemde galip gelen emper
yalist devletler Türkiye’nin devlet olarak varlığına son vermeyi
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kararlaştırdılar. Ve bu kararlarını uygulamaya koyuldular. Ül
kemizin geniş alanları yabancı orduların işgaline uğramıştı. 
Türkiye halkı silah elde emperyalistlere karşı koydu. Kurtuluş 
Savaşımız boyunca savaşan Türkiye’ye en etkin maddî ye ma
nevî desteği sağlayan ülke Sovyetler Birliği oldu, öyle ki o dö
nemde ilk sosyalist ülkeye karşı ve o ülkeyi yöneten Bolşevik- 
lere karşı dostluk duygusu Türkiye’de yurtseverliğin ayrılmaz 
bir parçasıydı. Nasıl ki aynı dönemde İngiltere ya da ABD dost
luğu vatan hainliğinin bir belirtisi idi ise.

Türkiye yurtseverleri Lenin’in ülkesine umutla baktılar. 
Sovyetler Birliğinin tüm dünyada ezilen halklara arka çıkan 
anti-emperyalist politikasını coşku ile karşıladılar. Kurtuluş Sa
vaşımızın Başkumandanı Mustafa Kemal, Ekim Devriminin bü
yük askeri Frunze’nin önüne Büyük Taarruz’un planlarını seri
yor ve iki asker başbaşa vererek bu planları gözden geçiriyorlar
dı. Cepheyi Sovyet temsilcileriyle birlikte teftiş eden Mustafa 
Kemal’in yanında Azerbaycan Büyükelçisi Bolşevik Abilof yol
daş bir süvari birliğine varıldığında, eski mesleği olan nalbant
lığı hatırlıyor ve «Benim elim uğurludur, bakın görün bu at İz
mir’e girecek» diyerek bir atı nallıyordu.

Bugün dünya yüzünde eski tipte sömürgeler kalmamıştır. 
Dünya ulusları çetin savaşlar sonucu bağımsızlıklarını söke sö
ke koparıp alıyorlar. Emperyalizmin halklara biçimsel bir siya
si bağımsızlık tanıyarak eski sömürüyü, hem daha da yoğun
laştırarak sürdürmesi oyunu gün geçtikçe daha ağır dar alan
larda daha büyük zorluklarla oynayabilen bir oyun oldıı. Bu 
sonuca varılmasında Ekim Devriminin, tarihte yeni bir çağ 
açan bu büyük devrimin oynadığı rol, belirleyicidir.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi sonrasında tüm dünyada ya
ratılan, enternasyonalizm duygusu ve dünya komünist hareke
tinin birliği bugün her ne kadar o ölçüde yoksa da, dünya ölçü
sünde bir kapitalist-sosyalist blok kutuplaşmasında emperyaliz
me karşı çıkan bir ulusal hareket mutlaka sosyalist ve anti-em- 
peryalist cephenin desteğini almak zorundadır. Yani sosyalizm 
cephesinin bir unsuru olmak zorundadır. Ve Ekim devrimi bu 
koşulları yaratmıştır. Artık hiçbir ulusal hareket, hiçbir dev
rimci savaş yalnız değildir ve artık dünyanın üçte birinde ger
çekleşen sosyalizm dünya devriminin en büyük itici gücüdür.

Bu nedenle, Büyük Ekim Devriminin yalnızca Sovyet halkı
nın değil, yalnızca dünya proletaryasının değil, tüm dünya halk
larının bayramıdır.
• YAŞASIN BÜYÜK EKİM SOSYALİST DEVRİMİ!
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