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1.MAYIS İÇİN 
MÜCADELENİN BAŞINDAYIZ

Nedir durum?

Emperyalizmin uluslararası mali kuruluşu olan İMF 
buyruklarıyla ülkenin iktisadi politikasını saptayan bir 
iktidar baştadır. Türk parasının dış değeri birbiri ardından 
defalarca düşürüldü, daha da düşürülecek. Başını almış 
dört nala giden bir enflasyon içindeyiz. Devalüasyon enf
lasyon kısır döngüsü, oranlar her seferinde arttırılarak 
gittikçe daha hızlı döndürülüyor. Fiyat artışları bir yıl 
içinde yüzde yüzü aştı. İşçinin, memurun ücreti maaşı iki 
yıl içinde, satın alma gücü olarak neredeyse üçte bire 
düşürüldü. Enflasyondan karlı çıkan işbirlikçi sermaye 
enflasyonist politikayı sürekli kılmak için hizmetindeki 
iktidarları bu politikaya yönlendiriyor. Bu durumda artık 
sadece ücretlerin arttırılmasını hedef tutan bir sendikal 
mücadele anlamını iyice yitirdi. Belini iktidara dayamış 
olan işbirlikçi sermaye, her zamankinden daha cüretkâr
dır. 12 Mart’a rahmet okutacak biçimde Anayasayı bu kez 
tüm ortadan kaldırma çabası içindedirler. Amaçları şu ya
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da bu biçimde bir açık faşist dikta düzeni tezgâhlamak- 
tır. Bütün bunlara paralel olarak illegal ve legal faşist te
rör tırmandırılıyor. Ölenler, yaralananlar rekor düzeye 
ulaştı. Bunun kaşısında yer alan Türkiye solu, gereken 
devrimci bilinç ve uyanıklığı göstererek saflarında birlik 
ve dayanışmayı bir türlü kuramıyor.

Türkiye işçi sınıfı 1980 bir Mayısını işte böylesi ağır
koşullarda karşılıyor.

1980 1 Mayısının işçi sınıfımız tarafından kutlanabil
mesi için DİSK yönetimi gereken yasal girişimleri yap
mış bulunuyor. Demirel Hükümetinin buna karşılığı, valile
rini harekete geçirerek daha şimdiden birçok ilde 1 Ma
yısta sokağa çıkma yasağı konacağını açıklatmasıdır. A- 
zınlık hükümetinin başı açıkça «1 Mayıs Mitingi yaptırt
mayız» diye meydan okuyor.

DİSK, bu «Tehlikeli oyundan vazgeçilmesi» için uya
rıda bulundu. Baştürk, «Devletin görevi bayramları yasak
lamak değil, özgürlükleri ve demokratik hakları korumak
tır. Demokratik olduğunu iddia eden bir rejim, Anayasa
mızın asgari gereklerini yerine getirmelidir.» diyor. Ger
çekten demokratiklikten azıcık nasibi olan bir rejim, 1 
Mayıs günü halkı evlerine kapatmak için polisi ve askeri 
seferber etmez. Besbelli böyle bir şey en ilkel demokra
tik hakların çiğnenmesi olur. Ama karşımızdaki iktidarın 
demokratik bir yanı olmadığı açık.

TÜRK-İŞ hala Amerikancı sendikacılığın yolunu iz
leyerek tüm dünya işçilerinin dayanışmasını temsil eden 
1 Mayıs kurumuna işbirlikçi sermayenin saldırısına seyir
ci kalırken, Disk Genel Başkanının «Biz kendi sınıfımızın
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sorumluluk bilinci içinde haklarımızı sonuna kadar savu
nacağız ve aldığımız kararı aynen uygulayacağız» deme
si, Türkiye işçi sınıfının gerçek özlemlerini dile getirmek
tedir. Türkiye’de demokrasi mücadelesi şu anda 1 Mayısı 
işçi sınıfımızın kutlama hakkı uğruna mücadele biçimine 
bürünmüştür. Tüm olanaklar seferber edilerek demokra
si mücadelemizin bu görevi yerine getirilmelidir. Demok
rasi mücadelesi, bağımsızlık uğruna mücadeleden, IMF’ 
siyle, NATO’suyla, ClA’sıyla emperyalist müdahaleye 
karşı mücadeleden ayrılamaz.

Bu mücadele yolu uzun. Kolay zaferler beklememek 
gerekir. Zaferin ancak tırnakla sökülüp alınabileceğini 
her geçen gün daha iyi anlıyoruz. İşçi sınıfının tarihsel 
gelişmeye ağırlığını koyabildiği tüm ülkelerde işçi sınıfı
nın vermiş olduğu çetin savaşımı bugün Türkiye işçileri 
de vermektedirler. Burada hazıra konma yok, tepeden 
inme yöntemlerle kolay başarı yok. Bunu her geçen gün 
daha iyi anlıyoruz.

1 Mayıs ile ilgili olarak bir «müktesep hak»tan söz 
ediliyor. Bir hukuki savunma olarak bu da ileri sürülebilir 
elbet. Ama bilinmelidir ki, daha mücadelenin başındayız. 
Yani 1 Mayısı kgtlama hakkını edinme (iktisap etme) mü
cadelesinin başındayız.

Cumhuriyet Türkiye’sinde 1 Mayıs yığınsal ve legal 
olarak ilk kez 1976’da kutlandı. O zamanki DİSK yöne
timi, egemen güderce sol içinde en az tehlikelisi gördü
ğü «ilerlemeci» akımın sendika hareketinde CHP ile üstü 
örtülü işbirliğinden yararlandı ve bunu başardı.
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Ancak bu başarıyı doğru değerlendirmek gerekir. 
1976 1 Mayısının yıldızı rahmetli İbrahim Güzelce olmuş
tur. Bu zat, Batı Berlin’den getirilerek DİSK Genel Sek
reterliği makamına tepeden inme oturtulmuştu. 1960’larda 
TİP yöneticileri arasında yer alan Güzelce’nin politik kar- 
yerinde çok önemli pürüzler vardı. Geçmişte, TİP ölçekle
rine göre bile iyi sınav vermiş sayılamazdı. 1976 1 Mayıs 
Mitingine ilerlemeci fraksiyon egemen kılınmak istendi. 
Sanki bu, Türkiye işçi sınıfının yığınsal gösterisi değil, 
denk getirip DİSK yönetimi üzerinde etkinlik kurabilmiş 
bir bürokratlar grubunun gövde gösterisiydi. Mitingde 
bildiri dağıtan bazı gençler engellendiler. Bizzat İbrahim 
Güzelce’nin kürsüdeki mikrofondan bağırarak bu gençle
re yakıştırdığı sıfat «Maocu köpekler» idi. Kendi grubu 
dışındaki Türkiye solunun en önemli kesimlerine sövmek 
ilerlemeci takımın eski alışkanlığıdır.

1976 Mayısı Devlet Güvenlik Mahkemesinin (DGM) 
Türkiye Emekçi Partisine (TEP) karşı saldırısını yoğun
laştırdığı deneme rastlar. TEP Genel Başkanı DGM savcı
sının TEP aleyhine açtığı kanunsuz soruşturmada soru
lan sorulara cevap vermeyi reddettiği için cezaevine atıl
mıştı. 1 Mayısı zindanda kutladı, ilginçtir ki, o 1 Mayıs 
mitingi kürrsüsünde, DGM gibi bir faşist mahkemenin 
demokratik haklara bu saldırısını kınayan tek söz sarfe- 
dilmedi. Mitinge katılan TEP kortejinin taşıdığı sloganda 
«DGM İşçi Sınıfının Düşmanıdır» yazılı olduğu halde.

Bir yanda çağımızın devrimci düşüncesini eylem kı
lavuzu bilen ve Türkiye işçi sınıfının altmış yıllık mücade
le tarihinde sağlam ne varsa onu temsil eden bir devrim
ci parti başkanı zindana atılıyor, öte yanda CHP ile an-
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laşmalı bir fraksiyon tam bir özgürlük içinde 1 Mayıs mi
tingi yapmasına izin veriliyor. Ve söz konusu fraksiyon, 
«Bana dokunmayan yılan bin yaşasın» anlayışı ile, kendi 
dışında saydığı sol güçlerin en ilkel demokratik hakla
rının çiğnenmesi karşısında tam bir umursamazlık için
dedir. «Müktesep hak» böyle elde edilmez. Bu, yalnızca 
«icazet»dir.

işçi sınıfımızın 1 Mayısı kutlama hakkını faşist cep
heyi gerilere sürerek elde etme mücadelesinin henüz 
başlarında olduğumuzu 1977 1 Mayıs katliamı bütün açık
lığı ile göstermiştir. 1977 1 Mayısının hazırlık dönemin
de o zamanki DİSK yönetimi, Pekinci takım ile nerdeyse 
ağız birliği ederek havayı gerginleştirdikçe gerginleştir
di. Meydan okumalar birbirini izledi. Faşist tedhiş odak
larının beklediği baskına elverişli ortam böyle yaratıldı. 
Mitingin sorumlusu olduğu halde DİSK yönetimi bir faşist 
saldırı olasılığını aklının kenarından bile geçirmedi. Tüm 
önlemlerini «Maocu» ya da «Goşist» dediklerine karşı 
aldı. Oysa bunların pek büyük kesimi ne Maocu idi ne 
de goşist ve fraksiyoncu tutum içinde olmayan bir DİSK 
yönetimi bunlarla pek âlâ diyalog kurabilir ve faşist cep
heye karşı güçbirliğini, hiç değilse 2 Mayıs günü gerçek- 
leştirebilirdi. Evet miting sorumluları Taksim meydanına 
toplanan yüzbinlerce insanın güvendiği için hiç birşey 
yapmadılar. Öyle ki CIA güdümündeki terör örgütü bas
kınını rahatça yapabildi.

Bu ülkede demokrasi olacak ise, ki olacaktır, 1 Ma
yıs katliamı mutlaka bütün ayrıntılarıyla aydınlanacak, ve 
tertipçileri halka teşhir edilerek cezalandırılacaktır. Ama
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bu provokasyona fraksiyoncu tutumlarıyla çanak tutan
lar da ergeç emekçi halkımız önünde hesap vermek zo
runda kalacaklardır. Şehitlerin anısına saygı bunu gerek
tirir.

1977 1 Mayıs katliamı, önümüzdeki bağımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ne denli çetin ola
cağını göstermesi bakımından ibret vericidir.

1978 1 Mayısı, bir yönü ile CHP ağırlıklı iktidarın 
demokratik güçlere ödün vermeye zorlanmasıdır. 1 Ma
yıs katliamının ertesi yılı aynı meydanda büyük bir mi
tingin yapılabilmiş olması, herşeye karşın demokrasi güç
lerinin bir başarısıdır. Ama 1 Mayıs 1978, bir başka yö
nüyle beş milyonluk İstanbul kentinde işçi düşmanlarının 
bir kepenk kapatma hareketini başarıyla uyguladıkları ve 
hemen hemen tüm hayatı durdurabildikleri gündür.

1 Mayıs yalnızca işçilerin değil, tüm emekçilerin ka
tıldığı bayramdır. O gün işçiler fabrikalarından çıkarak 
halk ile kaynaşırlar. 1 Mayıs 1978’de yoğun bir anti-pro
paganda yürüten feşist cephe bunu engelleyebildi. Bir 
korku havası yaratarak halkı evlerine kapanmaya zorla
dı, İstanbul’u bir ölü şehir görünümüne sokabildi. Öyle ki 
o gün sokaklarda mitinge katılanlar dışında yalnızca mi
tingi korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetleri görül
dü. Bu da 1 Mayısları kutlama hakkının elde edilmesi için 
aşmamız gereken mücadele yolunun daha çok uzun oldu
ğunu gösterir.

Miting meydanında olanların üzerinde durmanın da
gereği va r: Yeni DİSK yönetimi, bir yıl önceki yönetimin
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kışkırtıcı tutumuna düşmemek için dikkatli davrandı. Hiç 
değilse 1 Mayısta Türkiye soluna bir birlik görünümü sağ
lamak için çaba harcadı. İlerlemeci takım bu kez de frak- 
siyoncu tutumunu sürdürdü ve miting disiplinini bozdu. 
Türkiye gerçeğinden habersiz kaynaklarca aşırılıklara itil
miş olmalarından sınıf düşmanları yararlanmayı bildiler. 
AP 1 Mayısın hemen ardından bayrağa saygı mitingleri 
düzenlemeye kalkıştı. Amerikan uşakları bayrağa sahip 
çıkabilirmiş gibi, AP’nin temsil ettiği emperyalist tekelle
rin acentesi durumundaki işbirlikçi sermaye, ulusal bir 
sınıf gibi, ulusun kendisi olan işçi sınıfı en ulusal sınıf 
değilmiş gibi. Evet, ilerlemeci takım tezgâhladığı olupbit
tilerle AP demagojisine çanak tutmuştur. İsmail Bilen’in 
nurlu yüzünü miting meydanında sergileme uğruna, «Atı
lı m»ı n reklamını yapma uğruna ve benzeri davranışlarla 
sınıf düşmanına bu denli olanak sağlamak besbelli ki an
cak ayağı Türkiye toprağına basmayanların düşebilecek
leri bir yanılgıdır.

Şu da iyice bilinmelidir: Tüm ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye’de de, hem özellikle Türkiye’de, emekçi yığınları 
harekete geçirerek devrim yoluna yöneltecek olan hare
ket, ayağı bu ülke toprağına basan ve çağımızın devrim
ci düşüncesini bağımsız ve yaratıcı bir tutumla Türkiye 
gerçeklerine, bu ülkenin özgül koşullarına uygulayabilen 
hareket olacaktır. Ancak, tüm ulusal demokratik güçleri 
birleştirebilen böyle bir hareket, gerçek devrimci enter
nasyonalizme sahip çıkabilir. Ve, hangi kaynaktan olursa 
olsun, Türkiye işçi sınıfına dıştan lider ve örgüt dayat
maya kalkışmak, herşeyden önce işçi sınıfı örgütleri ara
sında karşılıklı saygıyı emreden enternasyonalizm ile çe
lişen bir tutumdur.
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1979 1 Mayısına gelince : O gün de gerici güçler bir 
kez daha İstanbul’u bir ölü kente çevirebildi. Protesto 
niteliğindeki bazı yerel eylemler, mitingi yasaklama ka
rarına karşı çıkışları yüzünden DİSK yöneticilerinin tu
tuklanması bu genel görünümü değiştiremedi. Yığınsal 
bir işçi protesto hareketinin örgütlendirilememiş olması 
büyük eksiklikti. Burada da ilerleme grubunun davranışı 
demokratik safları bölücü nitelikte oldu. DİSK yönetimi 
mitingin İstanbul’da yapılacağını ilan ettiği halde, gittiler 
İzmir’de miting izni aldılar. Bu, Ecevit Hükümetini İstan
bul’da mitingi yasaklamada daha kararlı kıldı.

Evet, hak henüz edinilmiş değildir. Sözkonusu olan 
hakkın edinilmesi uğruna mücadelenin sürdürülmesidir. 
Türkiye kaçınılmaz olarak sosyalizme yönelmiş bağımsız 
ve demokratik bir ülke olacağına göre, bu mücadele ba
şarıyla sonuçlanacak ve Türkiye işçileri nice 1 Mayısları 
tüm emekçi halk ile birlikte ülke düzeyinde kutlayacaktır.

Yineliyelim : Türiye’de şu anda dembokrasi mücade
lesi, işçi sınıfımızın bu 1 Mayısı kutlama hakkını elde et
mesi uğruna mücadele biçiminde belirmektedir. Bu mü
cadelede yer almak başta gelen yurtseverlik görevimiz
dir. Bu görevi, 1 Mayıs, işçilerin Uluslararası Birlik, Da
yanışma ve Mücadele gününü kutlamanın, doğrudan doğ 
rüya işçi sınıfının işi olduğunun ve burada onun adına 
hareket etmenin söz konusu olamıyacağının bilincinde 
olarak yerine getirmekle yükümlüyüz. Biz inanıyoruz 
ki, Türkiye işçi sınıfı bu çetin koşullarda da, üı etimin te
mel gücü olarak, en etkin yığınsal mücadele yöntem!erini 
uygulamayı başaracaktır.
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EKONOMİK - DEMOKRATİK 
MÜCADELEDE YENİ DURUM

Türkiye’de sendikal hareket bir bunalım geçiriyor. 
Bu bunalım yalnızca Türkiye’ye özgü değil. Hemen tüm 
bağımlı kapitalizm ülkelerinde durum bu. İkinci Dünya 
Savaşının bitiminde Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü 
Partisi önderliğinde kurulan devrimci sendikalar faşist 
yöntemlerle kapatıldıktan bir süre sonra, Amerikan uz
manlarına tezgâhlattırılan Amerikan tipi sendikacılık, ku
rulu sömürü düzeninin sınırlarını aşmadan işçiye bazı 
maddi çıkarlar sağlamayı hedef tutuyordu. Bu da sendi
kal mücadelenin genellikle daha yüksek ücret için yapıl
ması sonucuna vardı. Öteki sorunlar, hatta çalışma ko
şulları bile ikincil idi. Bu anlayış sürmektedir. TÜRK-İŞ’ 
in içinden sınıf sendikacılığından esinlenen bir grubun 
çıkmasından ve sonunda DİSK’in kurulmasından sonra da 
sendikacılığın bu genel niteliği pek değişmedi.

Emperyalizm ve işbirlikçileri, daha çok sömürülen 
ülkelerde, işçilerin sırf daha yüksek ücrete yönelik sen
dikal mücadelesini sonuçsuz bırakmanın yolunu bulmuş
tur. Para olarak kabul edilen ücretlere zamları devalüas
yon ve enflasyon yoluyla, yani paranın dış ve iç değerini 
düşürerek geri almak. Hatta çok kez kabul edilen ücret
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artışlarının kat kat fazlasını, kısa bir süre İçinde paranın 
satın alma gücünü düşürerek geri almak.

Bir yandan Türkiye gibi bir ülkeye devalüasyon da
yatan İMF gibi bir emperyalist mali sermaye kurumunun, 
öte yandan ücretlerin dondurulmasını istemesi rastlantı 
değildir. Ve İMF buyruklarıyla ülke yönetmeye kalkan iş
birlikçi sermaye çevrelerinin hizmetindeki iktidarın bir 
yandan «eşel mobil» demagojisi yaparak, öte yandan reel 
ücretlerin iki yıl içinde neredeyse üçte bire düşmesine 
neden olacak bir enflasyon politikası gütmesi de rast
lantı değildir.

İMF devalüasyon isterken, ve Demire! hükümeti de 
onun bir dediğini iki etmezken ileri sürdükleri bahane, 
enflasyonun ancak bu yoldan önlenebileceğidir. Bunun 
gerçekle bir ilişiği yok. Enflasyon: yani para ve kredi
hacminin üretime ve ticarete oranla aşırı ölçüde genişle
mesi. Türk parasının dış değerini düşürmekle bunun ön
leneceği söyleniyor, Oysa düzeni bağımlı kapitalizm olan 
ülkelerde sanayi ve tariim üretimi genellikle dışa bağım
lıdır. Sanayi montaj ya da ambalaj sanayiidir. Fabrika
lar genellikle emperyalist tekellerden dışalım yoluyla ge
tirttikleri ham madde ve ara malı işlerler. Ürettikleri ma
lın değerinin büyük kısmı ithalattır. Paranın dış değeri
nin azalması, bu sanayinin tükettiği ham madde ve ara 
mal hatlarının ayni oranda yükselmesine neden olacak
tır. Bu durumda kapitalistin üretimi ayni düzeyde sürdü
rebilmek için daha büyük hacimde paraya ve krediye ih
tiyacı olacaktır. Üretilen malın fiatı da artacağına göre 
bu malı alabilmek için tüketici daha çok para harcamak 
zorundadır. Bu koşullarda üretilen malın dış satım ola
nakları da uzun boylu değişmez.

12

;



Eğer sanayi ulusal nitelik taşısaydı, o zaman para
nın dış değerinin düşürülmesi, yerli ham madde ve ara 
mal işleyen sanayi ürünlerinin fiatları değişmiyeceğine 
göre, bu ürünlerin dış pazara sürülmesi olanakları geniş
leyecek, bu da ülkenin dış ticaret dengesini olumlu bi
çimde etkileyecekti. Ancak Türkiye’de durum bu değil
dir. Devalüasyon çok kez sanayi ürünlerinin f¡atlarına 
katmerli olarak yansımış bu da dış ticaret dengesini o- 
lumsuz biçimde etkilemiştir.

Tarım alanında da araçlar, mazot, gübre, tarım ilaç
ları, yedek parçalar v.b. genellikle dış alımdan geldiği
ne göre durum uzun boylu değişik değildir.

Kısaca devalüasyonun dış satfmı kamçılayarak dış 
ticaret açığını kapatacağı varsayımı, ya da bunun enf
lasyonu frenliyeceği varsayımı bizim gibi ülkeler için ge
çerli değildir. Birbiri ardından yapılmış olan devalüas
yonların olumsuz sonuçları bunu kanıtlar.

Gerçekte işbirlikçi iktidarların sık sık devalüasyona 
ve onun sonucu olarak enflasyona yol açan bir politika 
İzlemelerinin arkasında yatan neden bu politikanın büyük 
sermaye çevrelerinin çıkarlarına uygun düşmesidir. Enf
lasyon büyük sermayeye daha büyük kârlar sağlamanın 
aracı olmuştur. İşveren sözcülerinin lafla enflasyondan 
yakınmaları aldatmacadır. Şöyle bir kuraldan söz edile
bilir : Sanayiin ulusal olduğu gelişmiş kapitalist ülkeler
de, milli kapitalistlerin, oralarda düşük oranlarda görü
len enflasyondan yakınmaları bir ölçüde samimidir. Çün 
kü enflasyon fiat artışına, bu da dış ve iç satımın azalma-
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sına dolayısıyla üretimin gerilemesine işsizliğe v.b. neden- 
olacaktır. Ama bağımlı kapitalist ülkelerin işbirlikçi kapi
talistlerinin enflasyondan yakınmaları samimi (değildir, 
çünkü bunlar enflasyondan büyük çıkarlar sağlamakta
dırlar.

Enflasyon onların işine yarar, çünkü, banKalardan 
aldıkları kredilerin gerçek değeri ödeme anı geldiğinde 
düşmüş olur, öyle ki faizsiz kredi almış olurlar, hatta üs
tüne faiz alına durumuna gelirler. Ellerindeki ham madde 
ve ara mal stoklarının fiatları enflasyon yüzünden oto
matik olarak artacağına göre bu artışı ürettikleri malla
rın f¡atlarına yansıtarak cebe indirirler. Ücretler toplu 
sözleşme süresince fiilen dondurulmuştur. Sağlanan yıl
lık artışlar hiçbir zaman hayat pahalılığını karşılayacak 
oranda olmaz. Onun için bu süre içinde ödedikleri reel 
ücretler ayni oranda azalmış olacaktır. Yani ürettikleri 
malları daha yüksek fiata satarken daha düşük ücret öde
mektedirler.

Enflasyon pahalılığı, pahalılık işsizliği, bunlar da 
toplumsal huzursuzluğu doğurur. Huzursuzluk daha yo
ğun biçimde asayişsizliğe dönüşür. Bu da kapitalistin dü
zenin koruyucusu rolüne bürünmesi olanağını sağlar^ 
Kendi sınıfının iktidarının eseri olan asayişsizlik ile işçi
leri ekonomik-demokratik mücadelesini ayni şeymiş gibf 
göstermeye kalkışır. İşçilerin haklı istemlerle başlattı«- 
lan legal grevleri bile-«ideolojik» yaftası ile yasadışı ola
rak nitelendirir ve kamu oyunu bu yolda şartlandırmaya 
çalışır.

Kapitalistimizin ödediği vergi bir yıl önceki kazan
cın üzerinden kesilmiştir. Arada paranın satın alma de-
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geri azaldığına göre bu verginin de gerçek değeri düş
mekte ve kapitalist burada da kârlı çıkmaktadır.

Evet, emekçi için yoksulluk ve açlık demek olan * 
enflasyon, kapitalist için hiç de kötü bir şey değildir. O- 
nun için işbirlikçi iktidarlar enflasyonu geçici değil, ik
tisadi politikalarının sürekli bir unsuru haline getirmiş
lerdir.

Türkiye’de sınıf sendikacılığı hareketi, hatta genel 
olarak sendikacılık bu gerçek üzerinde yeterince dur
mak zorundadır. Bugün artık daha yüksek ücret için (pa
ra olarak ücreti kastediyoruz) sendikal mücadele anlamı
nı yitirmiştir. Bu mücadelede başarılı olunsa da, hele son 
iki yıldır elde edilen ücret artışı, paranın aşırı enflasyo- 
nist politika yüzünden satın alma gücünü iyice yitirmesi 
île eski yıllarda olduğu gibi başabaş gidemcmektedir. 
Toplu sözleşme döneminin sonunda ise işçi derin bir 
yoksullaşma içine düşmekledir. Beş miiyona vardığı he
saplanan açık işsizin düştüğü yoksulluk düzeyi ise tam 
bir sosyal felakettir.

Bugün Maden-lş kolunda işçilerin ücreti, toplu iş 
sözleşmesi gereği her yıl para olarak arttığı halde, ger
çek ücret yılda yüzde 27 oranında düşmüştür. 1978 şuba
tında satın alma gücü 100 olan işçinin 1980 Şubatında 
bu gücü 37,5’e düşmüştür. Grevlerin ideolojik olduğu yo
lunda yaygara koparan MESS’in önerdiği ücret artışları 
ile sözleşme imzalanırsa işçinin yaşam düzeyi iki yıl ön
cekinin yarı yarıya altına düşürülmüş olacaktır.
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Aldığı ücretin satın alma gücünü, iki yıl içinde ne
redeyse üçte bire düşmüş olan işçinin ekmek parası için 
yaptığı ekonomik grevi «ideolojik» olarak nitelendirerek 
ona karşı çıkmak demogojinin en adisidir. Her şeyin bir 
ideolojik yanı vardır elbet. Nasıl ki işverenlerin ve onla
rın politikacı sözcüklerinin bu tutumunun da bir ideolo
jik açıklaması varsa. Onlarınki emperyalizm uyduluğu
nun. bağımlı kapitalizm kapkaççılığının ideolojisidir. Bu 
ideoloji sömürülen ülkelerde çok kez faşizm biçiminde 
ifadesini bulur. Şu anda çoluk çocuğunun ekmek parası 
için greve giden işçinin bu hareketinin arkasında yatan 
ideoloji, yalnızca Anayasa’nın dayandığı ideolojik temel
dir. Bu da burjuva demokrasisinden başka şey değildir. 
Bu, işçilerin sendikalarda birleşerek ekonomik-demokra- 
tik mücadele vermelerini, burjuva demokrasisinin gere
ği sayan ideolojidir. Buna karşı çıkan, itiraf etsin etme
sin, faşist ideolojiyi benimsemiş olur.

Enflasyonun işbirlikçi iktidarların iktisadi politikala
rının sürekli unsuru haline geldiğine, ifyat artışlarının 
kronik bir hal aldığına, bu yüzden de artık ücretlerin pa
ra olarak arttırılması için sendikal mücadelenin anlamım 
yitirdiğine işaret ettik. Bu durumda işçi ne yapacaktır? 
Bu koşullarda gerçekçi bir ekonomik-demokratik müca
dele ancak para olarak ücret için değil, gerçek ücret için, 
ücretin satmalıma gücü için verilebilir. Bu, sendikalar 
olarak, IMF kuyruklarına, devalüasyona, enflasyona kar
şı çıkmak demektir. Patronların hizmetindeki iktidarların 
Türk parasının değerini düşürme tertiplerine zamanında 
yığınsa! eylemler ile karşı çıkmak demektir. Bu mücade-
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Is özünde ekonomiktir. Ama siyasal nitelik kazanması 
kaçınılmazdır. Gerçekten. İMF buyruklarıyla enflasyoncu 
bir politikayla ücretleri fiilen dondurma hatta geriletme 
amacını güden bir iktidarı önlemenin en etkin yolu onu, 
işçilerden ve köylülerden oluşan halk çoğunluğunun si
yasal nitelik taşıyan mücadelesiyle iktidardan uzaklaştır
maktadır. Böyle bir mücadele gereken örgütlenmeye gi 
dilmeden verilemez.

Türkiye işçi sınıfı, içinde bulunduğumuz yeni koşul
larda, emperyalizm ve işbirlikçilerinin yeni sömürü yön
temlerine karşı en uygun mücadele ve örgütlenme biçim
lerini geliştirmekle, tüm demokratik kamu oyunu müca
delesinin haklılığına inandırmakla, işbirlikçi patronların 
ve onların politik sözcülerinin demogojilerini etkisiz kı 
larak onları tecrit etmekle yükümlüdür.
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AFGANİSTAN

Dünya ölçüsünde yer alan bir çatışma içindeyiz. Tür
kiye’nin de içinde tutulduğu emperyalist sistem bir yan
da; Sosyalist sistem ve bu sistemin doğal müttefiki olan, 
sosyalizme yönelmek zorunda bulunan kurtuluş hareket
leri öte yanda. Sosyalist dünya sistemi içinde yer alan 
ülkelerde sosyalist uygulamanın eleştirdiğimiz şu ya da 
bu yönü, ulusal kurtuluş hareketlerinde de bize ters ge
len şu ya da bu durum, gerçeklerin, kitapların esiniyle 
hayalimizde yarattığımız kusursuz sisteme her zaman uy- 
mayışı, içinde yaşadığımız dünyadaki saflaşmayı gözden 
kaçırmamıza neden olmamalıdır.

Türkiye bugün emperyalist dünya sistemi içinde sö
mürülen ülkeler safındadır. Ve Türkiye devriminin görevi 
ulusal bağımsızlığı ve emekçi halkın demokrasisini ger
çekleştirerek ülkemizin bu durumuna son vermektir. An
cak emperyalist dünya sisteminden ayrılmış ve anti-em- 
peryalist güçler cephesinde yerini almış bir Türkiye’de 
sosyalist kuruluşdan söz edilebilir.

Tüm sorunları Türkiyenin önündeki bu devrimin çı
karları açısından koymak zorundayız. Herhangi bir geliş
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me karşısında biçime, dış görünüşe bakarak işin özünü 
olayın sınıfsal yanını, gelişmenin nereye varacağını göz 
den kaçırırsak yanılırız.

Afganistan olaylarını değerlendirirken de aynı öl 
çüyü elden bırakmamak gerek. Hemen belirtelim ki Af
ganistan’daki bugünkü durumu ayrıntılı olarak tahlil ede
cek verilere sahip değiliz. Türk basınında genellikle yer a- 
lan haberlerin hemen hemen tü'mü değişik yerlerden gel
se de Batı kaynaklıdır. Batı ülkelerinin haber ajansları 
gerçekleri tahrif ederek olayları emperyalist çıkarların 
gerektirdiği biçime sokmada ustadırlar. Bu haber kay
nakları son İran ve Afganistan olaylarında bu bakımdan 
kendi kendilerini bile aşmışlar ve tahriple yetinmeyerek 
düpedüz yalan üretimine girişmişlerdir. Afganistan’da 
olup bitenler hakkında ayrıntılı bir hükme varmak için so
runun bütün yönleriyle aydınlanacağı koşullar içinde ol
madığımız açık. Burada yanılmamak için yapabileceği
miz şey, ABD emperyalizminin sözcülerinin paraleline 
düşmemeye dikkat etmek, dünyanın dörtbir köşesinde 
emperyalizmin kanlı saldırılarına alkış tutmuş olan yerli 
işbirlikçilerle ağız birliği etmemek için dikkatli davran
maktır. OsmanlI paşası «bizim dış politikamız yoktur. Rus 
elçisi ignatiev ne derse biz onun tersini yaparız» demiş. 
Çarlık Rsuyasının gerici politikası paraleline düşmemek 
için kestirme bir yöntem. Sanırız bugün dünya gericiliği
nin kolbaşı olan ABD emperyalistlerinin dediğinin tersini 
yapmak bizi pek yanıltmıyacaktır.
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Devrimin ihraç malı olmadığı kuralı elbette ki . Af
ganistan içinde geçerlidir. Giderek, feodal ilişkilerin çok 
ağır bastığı ve sözü edilecek bir işçi hareketine sahip bu 
lunmayan bir ülke için özellikle geçerlidir. Devrimci ha
reket bir toplumun iç dinamizmi sonucu gelişir, ülkenin 
kaderini belirleyecek güce ulaşır. Elbette ki burada dış 
etkenlerin de bir ölçüde rolü vardır. Ama devrim bir ül
kenin kendi emekçilerinin eseri olmak zorundadır.

Bugünkü Afgan rejimi çok çetin iç ve dış sorunlar
la karşı karşıyadır. Bu rejim yeni sarsıntıları göğüsleye
bilecek midir? Sovyet silahlı kuvvetlerinin bu ülkede iş
levi ne olacaktır? Iran devriminin, Filistin devriminin ve 
genellikle anti-emperyalist bir politika izleyen üçüncü 
dünya ülkelerinin tutumu sonunda ne olacaktır? Bütün 
bu soruların yanıtı elimizde olmadan bu konuda çok ke
sin konuşmamak gerekir.

Bizce Sovyet müdahalesi daha çok jeopolitik nite
lik taşımaktadır. Iran devrimi ABD emperyalizmi için ö- 
nemli bir gerileme olmuştur. ABD sözcüleri İran sorununu 
kuvvete başvurarak çözme niyetlerini gizlememektedir. 
Ekonomik ambargo ile yetinmiyeceklerini, bu ülkeye saldı 
racaklarını söylemişlerdir. Bununla da kalmayarak Hint Ok 
yanusuna ve Basra Körfezine büyük kuvvet yığınağı yap
mışlardır. Mısır, İsrail açıkça, Suudi Arabistan üstü daha 
örtülü biçimde kendi topraklarını saldırı üssü olarak ABD 
emperyalistlerine vermeye hazır olduklarını bildirmişler
dir. Son olarak Türkiye ile imzalanan Savunma İşbirliği 
Anlaşması (SİA) ile ilgili görüşmelerde ABD temsilcileri 
Türkiye’deki üslerin NATO amaçları dışında, yani yalnız
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SSCB’ye karşı değil, Ortadoğu halklarına karşı da kulla
nılması için diretmektedirler. Demirel iktidarının Ameri
kan baskısı karşısında gerektiği gibi direneceğini sanmak 
aşırı iyimserlik olur. Bütün bunlara Avrupa’da gerilimi 
artıran Cruise ve Pershing-2 füzelerinin NATO ülkeleri 
topraklarına yerleştirme kararını da eklemek gerekir.

İran devriminin bu ülke halkına sağladığı kazanım- 
ların bir Amerikan saldırısı sonucu yok edilmesinin ve 
İran’da şu ya da bu biçimde bir yeni Şah rejiminin ku
rulmasının SSCB çıkarlarına ters düştüğü açıktır. Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD’nin getirdiği 
İran’a karşı yaptırımlar önerisinin Sovyetlerce veto edil
mesi, SSCB ile İran arasında bazı önemli ayrılıklara kar
şın (örneğin, İran Devrim Konseyinin Sovyet müdahale
sini kınamış olması, dışişleri bakanı Gotbzade'nin buna 
paralel demeçleri...), bu iki ülkenin bazı temel konular
da çıkarbirliği durumunda olduklarının bir belirtisidir, i- 
ran Devrim Konseyinin Afganistan’da Sovyet müdahale
sini kınamış olmasr bu gerçeği değiştirmez.

İran’a bir Amerikan saldırısı durumunda Sovyetlerin 
seyirci kalacakları düşünülemez. Bu durumda Afganis
tan’da Sovyet müdahalesi bir yönüyle ABD’nin İran’a as
keri müdahale planlarına karşı bir önlem olarak değer
lendirilmelidir.

İlerici bir Afrika ülkesinin adı açıklanmayan devlet 
başkanının bu konuda dedikleri doğrudur. Şöyle diyor 
Afrikalı devlet başkanı : «Unutmayınız ki, komşu ülkelere 
yansımaları ile birlikte İran’da Amerikan müdahalesi teh-
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elidi apaçık bir hal almasaydı, Amerikan deniz kuvvetleri 
Körfeze yığınak yapmasaydı, pek olasıdır ki Afganistan’ 
da olup bitenler önlenmiş olurdu.» (Afrique - Asie, Sayı 
204, sayfa 41)

Afgan toplumunda çatışan güçlere gelince: Afga
nistan’da son yıllarda siyasal yaşama damgasını vuran 
iki sol parti var: Babrak Karmal’m kurduğu Parşam (Bay
rak) Partisi ve Taraki ile Amin’in kurucuları bulunduğu 
Halk aPrtisi. İkisi de marksizme sahip çıkan bu iki par
ti bundan onbeş yıl önce (1965’de) birleştiler ve Demok
ratik Halk Partisini oluşturdular. Daha çok bir Cephe ni
teliği taşıyan D.H.P içinde Parşam yanlıları ile Halk yan
lıları arasında sürtüşmeler sürdü gitti. Bunlar 1977’de 
uzlaşarak güçlerini birleştirebilmeleri sonucu güçler den
gesini kendilerinden yana çevirebildiler ve Nisan 1978’ 
de Davud Han’ın feodallerle uzlaşan çürümüş rejimini 
devirdiler.

İktidarı ele alınca DHP içinde iki hizip arasındaki 
sürtüşmeler daha da sertleşti. Taraki’nin yanında Cum
hurbaşkanı yardımcısı ve devrimci Afgan hükümetinin 
başbakan yardımcısı görevlerine getirilen Babrak Karmal 
ile Amin arasında rekabet açık çalışmaya (dönüştü. Amin 
Taraki’yi etkileyerek hükümetteki Parşam partililerin tasfi
yesini sağlıyabildi. aBşka Karmal olmak üzere bunlar dış 
işlerinde görevlere atandılar ve ülkeden uzaklaştırıldılar. 
Karmal Prag elçisi oldu. Karmal’ın eşi, önde gelen bir si
yaset kadını olan Anakita aBtebzat’a eBlgrad elçliiğinde 
görev verildi. Bu atamalardan iki ay sonra bütün bu dip
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lomatlar azledildiler. Karmal Taraki’ye karşı bir komplo
ya karıştığı iddiasıyla yargılanmak üzere Kabil’e çağrıldı. 
Karmal gitmedi ve Doğu Avrupa’da kalmayı yeğledi.

Halk grubu içinde Amin gittikçe ağır basmaktaydı. 
1979 Martında Taraki’nin başkanlığındaki hükümette baş
bakan oldu ve parti yoldaşı Taraki’yi tecrit etmek için 
yoğun faaliyete girişti. Silahlı kuvvetler içinde kendisine 
bağlı dayanak noktaları oluşturdu.

Bu iki adam feodallerin arka çıkmasıyla gittikçe yo
ğunlaşan çete hareketine karşı, ve genellikle karşı dev
rimci güçlere karşı uygulanacak strateji konusunda gö
rüş ayrılığında idiler. Feodal unsurların yönlendirdiği aşı
rı dinci, aşiretçi gerici propagandaya kanmış olan köy
lülerin bu gerici hareketi yeni iktidarın ekonomi, toprak, 
eğitim, sağlrık ve klütür alanlarındaik dönüşüm girişimle
rine karşı çıkıyordu. Amin sertlik politikasından yanaydı, 
hiç beklemeden Afgan toplumunun yapısı değiştirilmeliy
di. Taraki ölçülü davranmaktan vealev saçağı sarmadan 
bazı konularda uzlaşmadan yanaydı. Afgan toplumunun 
feodal yapısı ılımlı bir politikayı zorunlu kılmaktaydı. 
Sertlik politikası devrimci güçlerin tecridine yarayacak
tı. Arada karyerizm, kişisel tutkular rol oynamış olmakla 
birlikte Afgan devrimci yönetimi içinde son andaki po
litik ayrılığın özü budur. Bu politik ayrılık aynı partiden 
olan Taraki ile Amin’i karşı karşıya getirdi ve Taraki ve 
yndaşlarıın yok edilmesine kadar vardı. Nur Muham- 
med Taraki’nin Amin’in çete savaşı ile ilgili tüm yetkileri
ni elinden alması karşısında, karşı saldırıya geçen Amin, 
Taraki’nin hayatına malolan bir saray darbesi ile duru
ma hakim oldu. Ama Amin’in lafta ılımlı uygulamada sert
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politikası, çeteci bölgelerine tanklar ve bombardıman 
uçaklarıyla saldırılara geçmesi ters sonuç vermekteydi. 
Amin’in rejiminden halkın hoşnutsuzluğu daha da derin
leşti. Ama gene de kendisine karşı 1979’un Ekiminde ve 
Aralık başında girişilen iki darbeyi defedebildi. Ancak 
dayandığı güçler artık bölünmüştü. Taraki’den yana olan 
Halkçı unsurlar Karmal’ın Parşam Partisi militanlarıyla 
birleşmişlerdi. Bunlar 27 Aralık günü Amin’e karşı hare
kete geçtiler. Afgan ordusunun desteğini de sağlamış
lardı. Başkanlık Sarayı yöresinde kısa bir çatışmadan 
sonra iktidarı ele geçirdiler. Amin’i yargıladılar ve idam 
ettiler.

Devrimci örgütlerin doruğunda bu kavgalar sürer
ken sınıf düşmanı boş durmuyordu. Feodaller toparlandı
lar, dinine, geleneklerine bağlı köylüler üzerinde daha 
etkin olmaya başladılar. Sonunda oldukça yaygın bir çe
te savaşını başlatacak duruma geldiler. Emperyalizmin 
özellikle ABD emperyalizminin böyle durumlarda boş 
durmayacağı açıktır. Pakistan sınırından sızmalar yoğun
laştı. Bunun üzerine yeni iktidar, Taraki hükümetinin Sov
yetlerle imzaladığı 5 Aralık 1978 anlaşmasına dayanarak 
Sovyet silahlı kuvvetlerini yardıma çağırdı. Müdahalenin 
hukuki kılıfı bu anlaşma oldu. Afgan iktidarının buna 
mecbur kalması güçsüzlüğün belirtisidir. Bu da güdülen 
yanlış politikaların bir sonucudur.

Afgan iktidarının karşılaştığı iç güçlüklerin çözümü, 
bu iktidarın emekçi yığınların desteğini sağlamasına 
bağlıdır. Sözcülerinin dediklerinin dediklerine bakılırsa, 
Babrak Karmal hükümetinin politikası, en geniş halk güç 
lerini çevresinde birleştirmeye yöneliktir. Sovyet askeri 
kuvvetlerinin Afganistan’da bulunuşu bir yönüyle Karmal
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iktidarının güvencesi gibi görünebilir. Ama bir başka yö
nüyle bu durum Afgan iktidarının işini güçleştirmektedir. 
Feodal ilişkilerin ağır bastığı bir Müslüman toplumda, ne
denleri ne olursa olsun, böyle bir müdahalenin yalnızca 
feodaller tarafından değil, genel olarak ulusal güçlerce 
de tepkiyle karşılanması doğaldır. Afgan toplumu çok 
özgül koşulları olan bir toplumdur ve örneğin İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Bulgaristanı ile kıyaslanamaz.

Bu bakımlardan Pakistan’ın kuzey sınırı yöresinin 
Afganistan’da bir karşı-devrim tezgâhlamak amacıyla ABD 
ve Çin’in desteğinde bir karargâh, bir sıçrama tahtası ol
ma durumuna son verilir verilmez Sovyet birliklerinin çe
kilmesi, başta Afganistan emekçi halkı olmak üzere, tüm 
dünyadaki anti-emperyalist güçler için olumlu bir gelişme 
olacaktır. Sovyet yöneticileri olsun, Afgan iktidarının ol
sun bunun bilincinde oldukları anlaşılmaktadır.

Pek yakın bir geçmişte yarım milyonluk Amerikan 
ordusunun Vietnam’da giriştiği sokırıma alkış tutmuş 
olan bizim yerli işbirlikçiler, şu anda Afganistan olayla
rını bahane ederek ABD’ye bağımlılığı perçinleme çaba
sındadırlar. Egemen çevrelerde Irail, Mısır, Suudi Arabis 
tan ve Türkiye'nin katılacağı ABD güdümünde bir yeni 
CENTO planına çanak tutanlar eksik değildir. SİA anlaş
masıyla, Meclisten geçirilen ve daha da geçirilmek iste
nen baskı yasalarıyla şimdiden Türkiye’yi Ziya-ül-Hak 
Pakistanına çevirme yolunda başarılı olmaktadırlar. Af
ganistan olayları bu açıdan da ele alınmalıdır.
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ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SAVUNMA
10 Nisan 1980

Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar,

18 Mart 1980 günkü duruşmada huzurunuzda okunan 
Esas Hakkında Mütalaa (EHM) öz bakımından Cumhuriyet 
Başsavcısının selefi tarafından kaleme alınan iddianame 
ile aynıdır, iddianame olsun, Esas Hakkında Mütalâa ol
sun, İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliğinin 10 Mart 1975 
günlü ihbar yazısının içeriğine uygundur. Şu farkla ki 
söz konusu yazıda 648 sayılı Siyasal Partiler Kanunun
dan söz edilmemekte ve TEP sorumlularının TCK 141/1 
ve 3 maddesini ihlâl ettikleri isnadıyla ilgili merciler ha
rekete geçmeye çağrılmaktadır.

ihbar yazısının gönderildiği mercilerden biri de Cum
huriyet Başsavcılığıdır. Yasa ihlâlinin Parti program ve 
tüzüğünde yapıldığı iddia edildiğine göre burada biricik 
görevli merci C. Başsavcılığıdır. Buna karşın sayın iddia 
makamı beş yıla yakın bir süre hareketsiz kalıyor, yazış
ma durumunda olduğu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)
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savcılığının, kendi görev alanlarına tecavüz ederek, Tür
kiye Emekçi Partisi (TEP) aleyhine, bu partinin kapatıl
masına varabilecek bir soruşturma yürütmesine ve dava 
açmasına seyirci kalıyor ve sonunda aradan yıllar geç
tikten sonra, İçişleri Bakanlığının ihbar yasasına^tıpatıp 
uyan bir gerekçeyle bu davayı açıyorlar.

Bu gecikmenin açıklanması nedir? Eğer iddia ma
kamı gerçekten Türkiye Emekçi Partisinin ülke ve millet 
bütünlüğünü bozmayı amaç edindiğine inanıyorduysa, 
niçin böyle bir partinin bunca yıl varlığını sürdürmesine 
göz yummuştur? Bunun bir açıklaması vardır. Burada el
verişli bir ortam beklenildiği ve sonunda beklenen orta
ma varıldığının sanıldığı açıktır. Bugün ülke ekonomisi
ni, dolayısıyla ülke politikasını tümüyle emperyalist o- 
dakların sultası altına sokma yolunda alınan mesafeye 
orantılı olarak 1961 Anayasa’sında millî ve demokratik 
olarak ne kaldıysa onu da yok etme çabaları yoğunlaş
mıştır. Ve TEP’ni kapatma girişimi de bu gelişmelere 
paralellik taşır. Yani, sayın iddia makamı tam bilincinde 
olsa da olmasa da, tutum ve davranışını belirleyen hukuk 
dışı etkenler, hukuk dışı hesaplar olmuştur. Bu hesapların 
yüce mahkemenizden geri döneceğini umuyorum.

I

İddia makamı TEP programının (Ulusal Devrimci 
Kültür) başlıklı (H/2) maddesinin 648 sayılı Siyasal Par
tiler Kanununun 89. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla par
timizin kapatılması isteminde bulunurken, program ge
rekçesinde açıklanan Millî Demokratik Devrim - tezlerini 
içeren paragraflardan, düşünce zincirinden kopararak,
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aldığı bazı cümleleri istemine dayanak olarak ileri sür
mektedir (EHM, s. 1 - 2). Programın aynı cümleleri İçiş
leri Bakanlığının ihbar yazısına da alınmıştır.

Böyle bir gerekçeye dayanarak parti kapatma iste
minde bulunmak, yüksek mahkemenin «Türkiye’de siya
sal demokrasi yoktur, bir sosyalist parti görüşlerini, si
yasal çizgisini programında savunamaz» anlamında bir
hükme varmasını istemekten farksızdır (...)

II

TEP Programının Anayasanın 3. ve 57. maddelerine 
ters düştüğü yolundaki iddiayı çürütürken ilk savunma
mızda tüzük ve programımızı madde madde tahlil ettik 
ve bunların insan haklarına dayanan millî, demokratik ve 
laik cumhuriyet ilkelerini, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğünü millî demokratik bir anlayışla 
savunduğunu ayrıntılı olarak açıkladık. TEP program ve 
tüzüğünü burada yeniden tahlile girişmek tekrar olacak
tır.

Programda ihlal edildiği iddia olunan 648 sayılı Si
yasi Partiler Kanununun 89. maddesine gelince, burada 
bu maddeyi kısaca incelemenin gereği var. SPK’nun 89. 
maddesinde «Siyasi Partiler Türk dilinden ve kültürün
den gayri dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek ve
yahut yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerin
de azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması 
amacını güdemezler» hükmü yer almaktadır. Burada ya
saklanan eylem millet bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu 
amaca yönelik faaliyettir. Bu kanun maddesine göre ya
saklanan eyleme üç aşamadan geçerek varılmaktadır. Bi
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rinci aşama Türk dil ve kültüründen gayri dil ve kültür
leri korumak veya geliştirmek veyahut yaymak; ikinci 
aşama bu yoldan azınlık yaratmak; üçüncü aşama azın
lık yaratarak millet bütünlüğünün bozulması.

SPK’nun 89. maddesinde yasaklanan eylemin yeri
ne getirildiğini kanıtlamak için, yani suçun tamamlanma
sı için, birinci aşamadan geçilmesi yeterli değildir. Hat
ta ilk iki aşamadan geçilmesi de yeterli değildir. İlk iki 
aşamadan millet bütünlüğünü bozmak amacıyla geçildi
ğini kanıtlamak gerekir. Yoksa suç sayılan fiil tamam
lanmış olmaz.

Adi suçlar alanından bir örnekle kıyaslama yapar
sak: Bir adamın güvenini kazanarak onu, şu ya da bu 
biçimde, gadre uğratmak suçtur. Burada da suç eylemi 
iki aşamadan oluşuyor: Adamın güvenini kazanmak ve 
bu yoldan onu gadre uğratmak. Suç olan fiilin oluşması 
için iki aşamanın da tamamlanması şarttır. Yoksa bir ada
mın güvenini kazanarak onu gadre uğratmamak, hatta 
onu gadre uğramaktan korumak da mümkündür.

Bakmakta olduğunuz bu davada iddia makamının 
suçlamasına dayanak olarak gösterdiği tek şey, gerçek
leşmesi için üç unsurunun da bulunması gereken bir suç 
eyleminin yalnızca birinci unsurunun mevcut olduğunu 
kanıtlamak için maksadına uygun biçimde yorumladığı 
TEP programının bir maddesidir. Kurduğumuz paraleliz
me dönersek; yani o yalnızca adamın güvenini kazanma 
yolunda bir girişimi kanıtlamayı yeterli saymaktadır.

m

Programın yazılmasından bu yana geçen beş yıl için
de Türkiye Emekçi Partisi siyasal faaliyet içindeydi. Bu
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siyasal faaliyetin güttüğü amacı özetlemek gerekirse, biz 
bu süre içinde, daha önce de olduğu gibi, bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesi verdik. Anti-emperyalist ve an- 
ti-faşist siyasal çizgimizi izledik. Türkiye’nin bağımsızlı
ğını, toprak bütünlüğünü, halkımızın tüm kesimlerinin gö
nüllü birliğini vatan satıcılarına karşı savunduk. Sloganı
mız «Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye!» 
dir.

Mahkeme önünde savunma yapan bir kimsenin ola
bildiğince ılımlı bir dil kullanacağı düşünülebilir. Bu, bi
ze uymaz. Bizim başından beri TEP programında özet 
halinde ifadesini bulan görüşlerimizi nasıl dile getirdin 
miz hakkında yüksek mahkemenin bir fikir edinmesini 
isterim. Elimde tuttuğum bu kitap 1965 ile 1970 yılları 
arasında kaleme almış olduğum yazıları içermektedir. 
«Yazılar 1965- 1970» başlıklı bu kitapta mahkemeye da
ha önce sunmuş olduğum Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 20 Haziran 1969 günlü kararında söz konusu edilen 
konferansın tam metni var. O davanın yargıtay mürafa- 
asında yaptığım savunma var. TEP programında savunu
lan milli demokratik devrim tezlerini daha ayrıntılı olarak 
açıklayan «Millî Demokratik Devrim» broşürünün tam 
metni var. Ulusçuluk ve enternasyonalizm konularını in
celeyen «Millet Gerçeği» başlıklı yazıdan bazı paragraf
ları izninizle okuyacağım...
(Yazılar, 1965 - 1970, s. 282 ve devamı)

IV

iddia makamı mütalaasında Anayasanın 12. madde
sine bir yorum getirmektedir. (EHM, s. 6 - 7). Şöyle diyor: 
«Anayasamız Lozan Barış Antlaşmasını ve o antlaşma-
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daki hükümleri reddetmiş ve ortadan kaldırmış değildir. 
Aksi halde Türk Devleti ve Türkiye’nin ülkesi ve milleti 
ile bütünlüğü tehlikeye düşer ve devletlerarası uyuşmaz
lıklara, çarpışmalara yol açarak Türkiye’nin ve devletin 
hayatiyeti zedelenmiş olurdu. Şu halde Anayasamız Lo
zan Antlaşmasının karşısında değildir. Böyle olunca da 
Antlaşmadaki istisnai hükümleri reddedemez ve etme
miştir. Bunun tabii sonucu olarak da Anayasanın 12. 
maddesindeki zümre ve sınıf eşitliği kuralları, Lozanda- 
ki istisnai hükümlere karşı değildir. Bu nedenle siyasi 
partiler 12. maddeye dayanarak Türkiye’deki gayri-müs- 
lim vatandaşlar dışında dil farkını ileri sürerek gayri
müslimlerden başka azınlıklar yaratmak ve gayri-müs- 
limler dışındaki zümrelerin ve vatandaşların Türkçeden 
gayri dillerle resmen tedris edilmelerini istemek ve amaç 
etmek yoluna gidemezler.»

Yani burada emperyalist devletler savaşta kendile
riyle işbirliği yapmış olan gayrı-müslim azınlıklara sahip 
çıkarak bunların haklarının korunmasını Lozan antlaşma
sında, güvence altına aldıkları için T. Cumhuriyeti Anaya 
sasının 12. eşitlik maddesi yalnızca bu azınlıkları kapsa
malıdır deniyor. Böylelikle Anayasa Lozan antlaşmasına 
tabi kılınmaktadır. Bu, bir uluslararası antlaşmayı, hem de 
bazı ödünler içeren bir antlaşmayı ülkenin temel yasasın- 
Lozan antlaşmasında Hatay, başka topraklarımız gibi, 
ulusal sınırlar dışında bırakılmıştır. Antlaşmada yüzelli- 
likler için özel maddeler vardır. Bu ve benzeri antlaşma 
hükümleri Anayasa maddelerinin kapsamını belirleyebi
lir mi?

Lozan antlaşmasını İddia makamı yalnızca bir me
tin olarak değil de Türk delegasyonunun savunduğu tez-
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ler toplamı olarak bir bütün halinde ele alırsa, korkarım 
kendi iddialarını çürütmüş olacaktır.

İlk savunmamda iddia makamının yüksek mahkeme
den yukardaki alıntıda dile getirdiği yorum doğrultusun
da 12. eşitlik maddesi ile ilgili bir içtihat beklediğini be
lirttim. Böyle bir şeyin olabileceğini düşünemeyz. Böyle 
bir şey yalnız ülkemizde değil, yurt dışındaki hukuk çev
relerinde de, bir hukuk devleti kurumu olarak, saygınlı
ğa sahip bulunan bu yüce mahkemeyi yaralamakla kal
maz, uluslararası bir skandal olur (...)

V

iddia makamı mütalaasında ayrıca benim, duruşma
ların ilk aşamasında 648 sayılı kanunun 89. maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğu yolundaki savunmamdan ikr 
cümleyi iddiaya dayanak olarak göstermektedir. Bilindiği 
gibi bu dava iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada 
SPK 89. madde hakkındaki düşüncelerimizi dile getir
dik ve maddenin 1925’ten bu yana uygulanmakta olan 
bir politikanın ifadesi olduğunu belirttik. Bu politikayı 
Kurtuluş Savaşımızda izlediğimiz demokratik ulusal po
litikayla karşılaştırdık, 1919 - 1925 dönemi politikasının 
tarih önünde başarılı sınav verdiğine, sonraki politika
nın başarısız olduğuna işaret ettik. İkinci politikayı dile 
getiren SPK 89. maddenin Anayasayla çeliştiğini ileri, 
sürerek bu maddenin iptalini istedik. Bu savunmamıza 
dayanak olarak Kurtuluş Savaşı ulusal polotikasını dile 
getiren Atatürk’ün o döneme ait yazı ve genelgelerini, 
İnönü’nün Lozan’da bu konudaki tutumuna ışık tutan 
belgeleri yüksek mahkemeye sunduk. Bizce SPK 89.
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maddenin Anayasaya aykırı olduğu yolunda bir karar Kur
tuluş Savaşındaki ulusal politikaya dönüş yönünde bir 
ileri adım olacaktı.

Ancak biz burada SPK 89. madde hakkındaki dü
şüncemizden ötürü yargılanıyor değiliz. Yüksek mahke
me 89. maddenin TEP programında ihlal edilip edilme
diğini araştırmaktadır. Savunmamız açıktır: Biz herhangi 
bir yasanın demokratik olmadığı görüşünde olabiliriz. An
cak yasal bir partinin programını kaleme alırken, yasala
rı, bunlar hakkında düşüncemiz ne olursa olsun yürür
lükteki yasaları, gözönünde tutmuşuzdur. İddia makamı
nın iki aşamadan oluşan bu davanın birinci aşamasında 
savunduğumuz düşünü ikinci aşamada aleyhte kanıt 
olarak ileri sürmesi, bizi eylemimizden ötürü değil, ka
leme aldığımız program metninden ötürü değil, düşünce
lerimizden ötürü suçlama çabasının bir belirtisidir.

Hükme bağlanmış bulunan bu davanın ilk aşama
sında bir savunmamızda SPK 89. maddenin ifade ettiği 
politikayı eleştirirken, Kurtuluş Savaşında «Müslüman 
azınlıklar, özellikle Kürtler, emperyalist düşmana karşı 
Türklerle omuz omuza savaştı» demişiz. Bunu, mahkeme
ye sunmuş olduğum belgelerin de kanıtladığı gibi, Ata
türk de söylüyor, İnönü de söylüyor. Hem İnönü Lozan’ 
da bu gerçeği inkâr etmeye kalkışan Ingiliz delegasyo
nunun başı Lord Gürzon’a layık olduğu cevabı verirken 
bu tarihsel gerçeği şöyle dile getiriyor: «Son savaşlar
da Kürtlerin kötü dövüşmüş olduklarının söylenmesine 
gelince. Türk Temsilci Heyeti, Dünya Savaşına ve Bağım
sızlık Savaşına katılmış Türk Ordusunun bütün komutan
larının, yurdun kurtuluşu için Kürt halkının yaptığı hiz
metleri ve katlandığı fedakârlıkları saygı ve hayranlıkla
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belirttiklerini söylemeyi bir ödev bilmektedir. Özellikle 
Sultan’a ve (şimdi) ortadan kalkmış İstanbul Hükümetine 
karşı savaşta, düşmanlarımızın saldırısına uğramış Ana
dolu’nun çeşitli cephelerinin savunulmasında olduğu gi
bi, Yunanlıların tam bir bozgunu ile sonuçlanan saldırı
da da, aynı amaca varmak ve aynı ülküyü gerçekleştir
mek için, Kürtlerle Türkler tam bir işbirliği içinde çalış
mışlardır.» (Seha L. Meray, «Lozan Barış Konferansı» 
Cilt 1, Kitap 1, s. 348, 349).

Belki de sayın başsavcı bu tarihsel gerçeği ifade et
menin bugün sakıncalı olduğunu ve İnönü gibi bir dev
let adamının asimilasyon politikasının uygulandığı dö
nemde bu konuyu kendileri gibi tabii sayacağını düşün
mektedir. Ama İnönü aynı şeyi ölümünden kısa bir süre 
önce de söylüyor. İnönü’nün hatıralarını tefrika halinde 
yayınlayan Ulus gazetesinin 31 Mart 1969 günkü sayısın
da İnönü bu konuda şunları söylüyor: «Milli Mücadele 
esnasında ve Lozan müzakereleri devam ederken, Kürt- 
ler umumi olarak Türk camiasında bulundular ve memle
ket birliğini muhafaza etmek, milli hükümeti kuvvetli bu-, 
lundurmak için arzu ile yardımcı oldular..

«Sevr muahedesiyle Kürtler, Türkler gibi vatanı teh
likeye maruz gördüler. Çünkü Sevr muahedesi hükümle
rine göre, Doğu Anadolu’da Ermenistan hududu bitişi
ğinde bir Kürdistan Devleti kurulacaktır. Kürtler Türk 
vatanının bilhassa Doğu’da Ermeni tehlikesine maruz
kalacağını biliyorlardı. Milli Mücadelenin devamınca can
la başla beraberlik gösterdiler. Sonra Lozan Muahedesi 
yapılırken de, Kürtler, vatansever olarak Türklerle bera
ber bulunmuşlardır.. Biz Lozan’da konuşmalarımızda,
milli davalarımızı ‘biz Türkler ve Kürtler’ diye bir millet
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olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik. Şeyh Sait isyanı 
Kürtlerin bu umumi tutumundan ayrılan bir sapmadır...» 
(Ulus, 31/3/1969).

VI

(...) İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin yukarda sö
zü edilen 10/3/1975 günlü ihbar yazısı da mütalaada id
diaya dayanak olarak ileri sürülüyor. (EHM, s. 8). Bunu 
yapmakla sayın başsavcı çelişkiye düşmektedir. Eğer bu 
bakanlık memurunun TEP programı hakkındaki indi gö
rüşleri bu denli önemli idiyse, harekete geçmek için ni
çin beş yıl beklemişlerdir? Siyasi muhalifi bulunduğu
muz bir iktidar partisi bakanının emrinde olan bu devlet 
memurunun suçlamalarının böyle bir siyasi davada ne 
denli değer taşıdığını yüksek heyetinizin gerektiği gibi 
değerlendireceği kesindir.

Anayasanın değiştirilen 11. maddesinin iddiaya c' 
yanak olarak mütalaada zikredilmesine gelince: Bu Ana
yasa maddesi Anayasa’da yer alan hak ve özgürlükler
den hiçbirinin devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bü
tünlüğünü bozucu amaçlarla kullanılamayacağını belirt
mektedir. Böyle bir amacın güdüldüğü kanıtlanmadan 
11. maddenin suçlamaya dayanak olarak ileri sürülmesi 
iddiayı güçlendiremez. Anayasal özgürlüklerin dil, ırk, 
mezhep kavgası yaratarak ulusal birliği bozma serbestliği 
anlamında yorumlanamayacağını hükme bağlayan aynı 
madde gerekçesinin de, TEP programı ile yakından uzak
tan ilişiği yoktur. Ancak bu gerekçe sayın başsavcıya gö
revler yüklemektedir. Bugüne kadar savsaklanmış olan 
görevler.. Bugün Türkiye’de Dil, ırk, mezhep farklılıkları-
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n işleyerek, halkımızın ayrı ayrı kesimleri arasında uçu
rumlar kazarak siyasal etkinlik kazanma gayreti içinde 
olan odaklar vardır. Irk ve mezhep kavgalarını kışkırtan, 
işi katliamlara kadar vardıran bunlardır. Bunlardan biri 
ve başlıcasının Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu, her
kesin bildiği bu gerçeği, sayın başsavcı bilmiyor mu? 
Maraş katliamının tertipçilerinin, Malatya, Erzincan, Si
vas, Tokat olaylarının kışkırtıcılarının, bunca siyasi ci
nayet faillerinin bu partiyle ilişkilerini bilmiyor mu? MHP 
hakkında suç duyurusu dosyaları başsavcının önünde
dir. Demokratik kamuoyu harekete geçmesini, görevini 
yerine getirmesini kendisinden bekliyor. Bu ulusal gö
rev yerine getirilmedikçe, atlarına sığınarak söyleye
yim, ben kendi hesabıma «devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğü»nün tasaları olduğu yolundaki söz
lerini pek ciddiye alamıyorum.

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve halkının birliğini 
savunan bir kimse ülkemizin içine düşürüldüğü bu bu
nalım koşullarında yabancı istihbarat örgütlerinden kış
kırtıcı ajanların oynamakta olduğu rolü görmezlikten 
gelemez. Bugün ClA’nın ajanları Doğu Anadolu’da yo
ğun faaliyet içindedirler. İsrail casusluk örgütü Moşad'ın 
ajanları sahneye sonradan girmiş olmakla birlikte onlaı- 
dan geri kalmıyorlar. Son zamanlarda ABD’nin belli baş
lı üniversitelerinde Kürdoloji kürsüleri kurulmuştur. Ör
neğin ClA'nın kadro ikmalini yaptığı Harvard Üniversite
sinde, ya da VVashington’daki George-Tovvn üniversite
sinde yabancı diller arasında Kürtçe Türkçeden daha 
önemli sayılıyor. Barzani hareketinin arkasında hangi 
güçlerin bulunduğunu bugün tüm ayrıntılarıyla öğrenmiş 
bulunuyoruz.
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İddia makamı eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti
nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü savunuyorsa, bölü
cüleri ABD emperyalizminin işbirlikçileri arasında arasın. 
En tutarlı en kesin bir anti-emperyalist ve anti-siyonist 
çizginin savunucusu olan Türkiye Emekçi Partisiyle uğ
raşarak değerli vakitlerini kaybetmesin.

vıı

İstanbul Hukuk Fakültesinden profesör Sulhi Dön- 
mezer’in bir yazısından alınma bir pasaj, iddiaya bilim
sellik katmak amacıyla olacak, Esas Hakkında Mütalaa
ya alınmış bulunuyor. Profesör Dönmezer adliye çevre
lerinde tanınan bir kişidir. Dönmezer’in bu ünü yalnızca 
son günlerde azınlık hükümetinin Mecliste geçirmeyi ta
sarladığı yeni baskı yasalarının propagandasını yapmak 
için sık sık televizyon ekranına çıkmakta oluşundan ileri 
gelmiyor. Şöhretleri eskilere gider. Dönmezer’in «bilim
sel» mütalaalarının ne denli bilimsel olduğunu açıklayan 
bir Yargıtay İlamının suretini ilişikte sunuyorum. 28/9/ 
1967 günlü, esas 1325 ve karar 2210 sayılı Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairesinin bu ilamı Londra’da sürgünue yaşa
makta olan Macar Çiftçi Partisinden Horvat-Palozi adın
daki yazarın kaleme aldığı, Ingiltere’de yayınlanan Ma
car tarihine ilişkin «Dün Köleydik, Bugün Halkız» adlı 
kitapla ilgilidir. Yargıtay bu kitabın komünizm propagan
dası olduğu, dolayısıyla TCK 142. maddenin ihlal edildi
ği yolundaki profesör Dönmezer’in kaleme aldığı bilirki
şi raporunu bilimsel değer taşımadığı görüşüne vararak 
reddetmiş ve Dönmezer «yetersiz bilirkişi» olarak nite
lendirmiştir.
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Sayın başsavcının bilirkişi müessesesini Yargıtay ya 
da belli başlı ağır ceza mahkemeleri gibi değerlendirme
diği tutumunun daha çok Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
savcılarmınkine benzediği belli olmuştur. 12 Mart döne
mi sıkıyönetiminden müdevver DGM savcısının açtığı 
TEP soruşturmasında yarattığı oldu-bittileri yüksek mah
kemeye kabul ettirmeye çalışması bunu gösterir. Duruş
malar sırasında DGM savcısının, görevi değilken açtığı 
TEP soruşturmasında, gene görevi değilken saptadığı 
bilirkişilerin raporuna itiraz edip etmediğimizin sorulma
sını istemesi bunu gösterir. Önüne çıkarıldığımız mah
kemelerin hiçbirinde iddianamesinin okunmadığı bu il
ginç davada böyle bir istemde bulunmanın anlamsızlığı 
bir yana, burada iddia makamının bu kadar önemle üze
rinde durduğu bilirkişilerin kimler olduğunun saptanma
sı, sayın başsavcının eğilimlerine ışık tutması bakımın
dan yararlı olacaktır.

Buraya savunma avukatımız sayın Turgut Kazan’ın 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde 7/6/1976 gün
kü ilk duruşmada DGM’nin böyle bir siyasi davada gö
revli adli merci oldmadığı görüşünü savunan dilekçesin
den bir paragrafı aktarmayı gerekli görüyorum. DGM sav
cılığınca atanan bilirkişiler hakkında dilekçede şöyle 
deniyor :

«Bahsettiğimiz bu. teminatın gerekliliği (Anayasa 
Mahkemesinin teminatından sözedilmektedir) açılan bu 
davada da bellidir. Örneğin, bu kovuşturmanın başlangı
cı, usul kanunumuza aykırı olarak alınmış bir bilirkişi ra
poruna dayatılmıştır. Bu bilirkişi raporunun imzacısı da 
Doç. Dr. Duygu Yarsuvat’tır.. Yarsuvat bir işveren veki-
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lidir. Ve hemen hemen İstanbul’daki bütün işverenlerin 
toplu sözleşme temsilcisidir.. Kendisinin bu durumu ile 
ilgili belgeleri ilişikte takdim ediyoruz. İstanbul 2. Ağır- 
ceza Mahkemesi, hem de iki davada, bu bilirkişinin sos
yalist görüşlere karşı tarafsız olamayacağını karara bağ
lamıştır. Bu kararları da ekte sunuyoruz. İşte böyle bir 
kişiye, bir işveren temsilcisine bir sosyalist partinin prog
ramı emanet edilmiş ve onun verdiği rapor bilimsel bir 
rapormuş gibi işlem görmüştür. Bir bu durum bile Ana
yasa Mahkemesinin teminatının önemini gösterir., ikinci 
bilirkişi kurulu da yine aynı çizginin insanlarıdır.. Sahir 
Erman malum.. Onun bilimsel yeterliliği ile ilgili bir ka
rara da ekte sunuyorum. İlhan Akın ise yine malum.. 
Kendisi AP organı bir gazete başyazarının kardeşidir. 
Yani hayret ki ne hayret.. Tam bir kurda kuzu emanet 
etme örneği... İŞTE bütün bunlar ve özetle bu davanın 
açılmış olması, Anayasa Mahkemesi teminatının ne ka
dar zaruri olduğunu gösterir. Anayasamız bütün bunları 
önleyebilmek için siyasal partilere Anayasa Mahkemesi 
şemsiyesini getirmiştir. Bugün başlayan bu dava ise, bu 
kanuni garantiyi fiilen yok etmeye yöneliktir. Onun için 
de bu dava açılamaz bir davadır. Bir başka deyimle, ka
nuna ve Anayasaya aykırı olarak açılmış bir davadır...»

Sayın başsavcı bilirkişi raporuna itiraz edip etme
diğimizi merak ediyordu. Bu merakını giderdik sanırım. 
Görüldüğü gibi biz Anayasa Mahkemesinin görev alanı
na tecavüz edilmesine karşı çıktık. Dolayısıyla Anayasa
yı savunduk. C. Başsavcısının tutumu da bu olmalıydı. 
Ama o ne yapıyor? DGM savcısının atadığı malum bilirki
şileri bu mahkemeye dayatmaya kalkıyor. Sulhi Dönme- 
zer gibileri dayatmaya gayret ediyor.

VIII
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Yüksek Mahkemeye sunmuş bulunduğum Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinin Milli Demokratik Devrim tezleri
nin savunulmasının yasalar muvacehesinde suç olmadı
ğı yolunda 20/6/1969 günlü kararından Esas Hakkında 
Mütalaada da söz edilmektedir, iddia makamı bu Yargı
tay kararının dava konusu ile bir ilişkisi olmadığını ileri 
sürüyor, (s. 11). Oysa kendileri mütalaalarının başında 
TEP program ve gerekçesinden bazı cümleleri (Bekta- 
şinin «la takribüsselâte»si misali) almışlar ve bunları id
diaya dayanak olarak göstermişlerdir. Esas Hakkında 
Mütalaaya aktarılan bu cümleler program ve gerekçenin 
Milli Demokratik Devrimi tanımlayan paragraflarından a- 
lınmalıdır. Burada işçi sınıfının bilinçlenmesinden, Tür
kiye’de Milli Demokratik Devrimin işçi ve köylü tabanına 
dayanması gerektiğinden, Türkiye’de devrimci mücade
lenin dünya halklarının bağımsızlık, demokrasi ve sos
yalizm mücadelesinin bir parçası olduğundan söz edili
yor. İddia makamının bütün bunları suç saydığı açık. Bu 
tutumlarıyla Yargıtayın sözü edilen kararına açıkça 
ters düşmektedirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ka
patma davasını TCK 141/1 maddeye tekabül eden Siyasi 
Partiler Kanunu maddelerinden açmayıp, yalnızca daha 
hafif bir suç sayılan TCK 141/3 maddeye tekabül eden 
SPK 89. maddeden açmış bulunmaları, bu mahkemeyi 
de aynı ters tutuma yöneltemeyeceklerini bilmelerinden- 
dir.

İddia makamı Yargıtay kararlarına ters düşmekte sa
kınca görmezken DGM savcısının iddianamesinden alın
tılar yapmakla iddiasını güçlendirdiğini sanıyor. TEP 
hakkında DGM savcılığı tarafından yürütülmüş olan ka
nunsuz soruşturmaya ait iddianameden bir pasaj esa?> 
hakkında mütalaaya alınmıştır. Burada DGM savcısı TEP
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programının (H/2) maddesinin 648 sayılı yasanın 89. mad 
desine aykırı olduğunu söylüyormuş. Bu iddianamenin 
tek satırı bile ne Devlet Güvenlik Mahkemesinde yapı
lan üç duruşmada, ne DGM’lerin kalkmasından sonra da
va dosyasının gönderildiği Ağırceza mahkemesinde, ne 
de sonradan dosyayı devralan sıkıyönetim mahkemesin
de okunmadı. Devlet Güvenlik Mahkemesinde yapılan du
ruşmalar göreve ilişkin tartışmalarla geçti. Sonunda bu 
konuda bir karara varamadan Yüksek Mahkemenizin ka
rarı ile bu özel mahkemenin varlığı sona erdi. Ağırceza 
mahkemesinde, sanıkların kimlik tespiti ile geçen çok 
uzun bir zaman süresinden sonra, bu mahkeme görevsiz
lik kararı verdi ve dava dosyasını Sıkıyönetim mahkeme
sine gönderdi. Bu sonuncu mahkeme de bu davayı göre
vi dışı sayarak dosyayı uyuşmazlık Mahkemesine devret
ti. (Yani kuyuya atılan taşı kırk akıllı yıllardır çıkaramı
yor).

DGM Savcılığının bizzat C. Başsavcısının görev ala
nına tecavüz ederek yürütmüş olduğu bir soruşturmanın 
sonucu olan bu iddianamenin bir paragrafının da olsa, 
bir mahkeme huzurunda, hem de Anayasa Mahkemesi 
huzurunda okunmasını sağlamak sayın başsavcı için bir 
başarıdır (...)

IX

TEP Programının «Ulusal Devrimci Kültür» başlık 
(H) bölümünün ikinci maddesinin içeriğinin Anayasa’nın 
3. ve 57. maddeleri hükümlerine aykırı olmadığını huzu
runuzdaki savunmalarımızda açıklamış bulunuyoruz. Bu 
program maddesi, bağımsızlık ve demokrasiyi, ülkemizin 
toprak bütünlüğünü, her türlü çağdtşı sosyal ilişkilere
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son vermeyi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ile
ri, güçlü ve refahlı bir Türkiye’nin başı dik özgür ve eşit 
insanları payesine yükseltmeyi, her türlü sömürüden arın
mış bir toplum düzenine yönelmiş bir Türkiye Cumhuri
yetini amaç edinen TEP programının bir parçası olarak 
ele alındığında en ufak bir yanlış anlama olamaz.

Bu iki satırlık program maddesi tek başına alındığın
da da burada ülke ve ulus bütünlüğünün bozulması ama
cının güdüldüğü sonucu çıkarılamaz. Program 'maddesin
de Milli Eğitim Bakanlığının yönetimi, yani söz konusu 
eğitimin devlet okullarında yapılması şart koşulmuştur. 
TEP programını uygulayacak olan iktidar bir Milli De
mokratik Devrim iktidarı olacaktır. Türkiye’nin ulusal ve 
demokratik güçlerinin temsilcisi böyle bir iktidar, gayri- 
milli sömürücü sınıfların çıkarlarının savunucusu iktidar
lardan, örneklerini gördüğümüz ve halen de görmekte ol
duğumuz bu cinsten iktidarlardan, farklı olarak, Türkiye’ 
nin bağımsızlığının en bağnaz savunucusu olacaktır. Böy
le bir milli demokratik iktidarın milli eğitim bakanı da yö
netimi altındaki okullarda en derin anlamıyla yurtsever
liği perçinleyen ulusal demokratik eğitimi, ulusal devrim
ci kültürü geliştirmeyi ve yaymayı görev bilecektir (...)

TEP hakkındaki soruşturmayı başlatanların ve son
radan çeşitli tüm adli merciler nezdinde sürdürülmesine 
çalışanların asıl amacı, yasaların uygulanması değildir. 
TEP’in kapatılması ya da kapatılmaması ikincil sorun
dur. Güdülen asıl amaç, demokrasi mücadelesinin kaza
nanlarını yok etmek ve özellikle bu mücadelede katkıları 
olan bazı TEP yöneticilerini cezalandırmaktır. Dava hu
zurunuza gelinceye kadar geçen aşamalarda bizim Ana
yasanın 57. maddesini savunarak yapmış olduğumuz en-
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gelleme Yüksek Mahkemenizin aleyhimizde bir kararı i!s 
yıkılacak ve 141. maddeden açılan kovuşturmaya yeşil 
ışık yakılmış olacaktır. Plan budur. Yüce Mahkemenin bu 
planda kendisine yüklenmek istenen rolü reddedeceğine 
inanıyorum.

Bu davada yargılanan bir siyasi partidir. Ülkemizin 
içine itildiği derin bunalımın sonucu olarak hızla oluş
makta olan saflaşmada bu partinin bir yeri var. Türkiye’ 
de bugün karşı karşıya gelen iki cephe, gittikçe daha be
lirgin bir hal almaktadır: bir yanda bağımsızlık ve de
mokrasi güçleri var; öte yanda, şu ya da bu biçimde bir 
faşizmi tezgâhlama gayreti içinde emperyalizmin işbir
likçisi gayri-millî güçler var.

Niçin gayri-milli diyoruz? Çünkü, başta işbirlikçi 
sermaye olmak üzere, bu güçler ekonomide perçinle
dikleri sömürü ve tahakkümlerine paralel olarak, kurtu
luş savaşımızın halkımıza sağladığı kazanımları sistem
li biçimde baltalamışlar, bir anti-kemalist karşı-devrimi 
adım adım tezgâhlamışlardır. Türkiye’yi emperyalist o- 
daklara bağımlı duruma sürüklemişlerdir.

Gayri-millidirler, çünkü IMF buyruklarıyla güttükler? 
İktisadî politika sonucu ulusun temel güçleri olan işçiyi 
ve köylüyü en derin bir yoksulluğa sürüklemişlerdir. Uy
guladıkları devalüasyon ve enflasyon politikasıyla işçi üc
retlerinin satmalıma gücünü iki yıl içinde üçte bire düşür
müşlerdir. Geniş köy emekçilerinin durumu daha da kö
tüdür.

Bu uyduluk politikası siyasal üstyapıya da yansıyor. 
Anayasayı geriye doğru bir kez daha değiştirmek, hatta 
tümüyle ortadan kıldırmak gayreti içindedirler. Anayasal
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hak olan sendikalaşma, toplu sözleşme haklarına el u- 
zatmışlardır. Sürdürdükleri yoğun antidemokratik kam
panya, işçinin ekmek parası için yasal grevlerini «ideo
lojik» diye nitelendirerek kamuoyunu etkilemeye çalışma
ları bu amaçladır. Bağımsız yargı gücünün alanını daralt
ma yolunda çabaları bu amaçladır. Planlamanın başına 
MESS’in başkanını geçirerek bu Anayasal kurumu fitlen 
ortadan kaldırma girişimleri bu amaçladır.

Ve gayri-millidirler, çünkü, ABD ile yaptıkları ikili 
anlaşmalarla ve son olarak bunları bir metinde toplayan 
Savunma işbirliği Anlaşmasıyla Türkiye toprağında ya
bancı yönetiminde askeri üsler kurdurtmuşlardır. Türki
ye’yi, iradesi dışında kopacak bir nükleer savaşta vuru
lacak ilk hedef durumuna getirmişlerdir. Ve bu Amerikan 
üslerinin asıl işlevi kardeş İran halkını, kardeş Arap halk
larını tehdit altında tutmak ve onlara karşı bir saldırıda 
sıçrama tahtası görevini yerine getirmektir.

Evet, bizim yerimiz emperyalizme ve faşizme kaış' 
duranların safıdır. Bu cephe açık seçikliğe kavuştuğu, en 
geniş demokratik güçleri saflarında birleştirdiği ölçüde 
ülkemizin yazgısını belirleyecek, Türkiye’nin bağttnlı ül
ke, sömürülen ülke durumuna son verecek, tam bağımsız 
ve gerçekten demokratik bir Türkiye’yi gerçekleştirecek
tir. Siyasal eğilimler ne olursa olsun, halkımızın tüm ke
simlerinin, emeği ile geçinen tüm sınıf ve zümrelerin yeri 
bu cephenin saflarıdır. Sömürüden arınmış bir toplum öz
lemindeki sosyalistlerin de, ilk Milli Kurtuluş Savaşımızın 
anti-emperyalist ve halkçı geleneğini sürdürme özlemin
deki yurtseverlerin de doğal yeri bu yurtsever cephedir.

Karşımıza dikilen güçler, emperyalist tekellerin a- 
centesi durumundaki işbirlikçi kapitalistler sınıfı ile taş-
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ra gericiliğinin gayri-millî ittifakıdır. Bunların sınıf çıkar
ları Türkiye’nin sömürülen ülke durumunun hep sürmesin- 
dedir. Bundan ötürü, emekçi halkın bilinçlenmesini, bağım 
sizlik ve demokrasi davasına sahip çıkmasını engellemek 
için en karanlık tertipler içindedirler. Ülkemiz ekonomisi
ni yabancı tekellerin kapalı av alanı haline sokarken, 
dikkatleri başka yöne çekmek, zora geldiklerinde bir fa
şist müdahalenin ortamını yaratmak için provokasyonlar 
düzenliyorlar. Siyasi cinayetlerin, katliamların kışkırtıcısı, 
doğrudan doğruya tertipçisidirler.

Şu anda insiyatifi ellerinde tutmalarına, saldırı du
rumunda olmalarına karşın güçsüzdürler. Yarınlar ba
ğımsızlık ve demokrasi güçlerinindir. Yeter ki gereken 
uyanıklık gösterilebilsin, bilinç ve kararlılıkla hareket e- 
dilebilsin. Yeter ki yurtsever cephede saflar sıklaştıra
bilsin.

Evet, bizim yerimiz ulusal demokratik güçlerin cephe
sidir. Ama yalnız bizim değil, Kurtuluş Savaşımızın anti - 
emperyalist geleneğine bağlı olanlar gibi, Atatürkçülüğü 
gerçek yurtseverlik anlamıyla yorumlayanlar ve benimse
yenler gibi, bizimkilerden farklı siyasal inançlar taşımak
la birlikte, demokrasi mücadelemizde önemli bir yeri o- 
lan bu en yüksek mahkemenin de yeri aynı hazımsızlık 
ve demokrasi güçlerinin safıdır. Heyetinizin Anayasanın 
savunucusu ve baş güvencesi olarak anti-demokratik 
tertipleri boşa çıkardığı bir gerçektir. Faşizmi tezgâhla
ma gayreti içinde olan odaklar bu gerçeği pek iyi biliyor
lar. Anayasa Mahkemesini bombalayan tedhişçi ile bu 
mahkemede sanık sandalyesinde oturan TEP başkanını 
kurşunlayan katilin aynı yöreden hatta aynı tedhiş örgü
tünden olmaları rastlantı değildir.
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Türkiye’de bugün bağımsızlık ve demokrasi güçleri
nin birinci görevi, emperyalizme karşı faşizme karşı omuz 
omuza durmaktır. Yüksek mahkemenizin bu davayı ka
rara bağlarken bu gerçeğin bilinci ile hareket edeceğini 
kuvvetle umuyorum.

İddia makamının isteminin reddedilmesini talep edi
yorum. 10/4/1980

Saygılarımla 
MİHRİ BELLİ 

TEP Genel Başkanı
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ÖNCÜ SAVAŞI 
YA DA. 

VOLANTİRÎZMÎN 
BAYRAKLAŞTIRILMASI!

Mahir Çayan «Öncü Savaşı»nın kuramını yaptığı ke- 
tintisiz I- I I - I I I»  yazılarında ise devrim sorununu irdele
yerek giriyor. «Tekel öncesi marksizmde devrim teorisi», 
«Emperyalist dönem marksizminin devrim teorisi» ana 
başlıkları altında ele alınan konuda, her iki dönemde 
devrim teorisinin farklılıkları ortaya konmaya çalışılıyor. 
Ve böylece ilk yanlış öncü savaşı tezinin üzerine inşa 
edildiği esas yanlış daha başında yapılmış olunuyor.

Şimdi bunu görelim,

«Marksist devrim teorisi hem determinist hem de 
(iradecidir) volantiristtir. Bu ikili yön diyalektik bir bütü
nü oluşturmaktadır.

«Devrimin olabilmesi için maddi bir temelin varlığı 
şarttır. Üretici güçler devrim için gerekli olan (belli bir) 
seviyede olursa devrim olabilir. Bu anlamda Marksist dev 
dim teorisi, deterministtir. Fakat sadece devrimin zaferi 
için üretici güçelrin belli bir seviyede olması, objektif
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şartların olgun olması yetmez. Devrimin zaferi için ihti
lâlci insiyatif de gereklidir. Bu anlamda da Marksist dev
rim teorisi volantiristtir.» (Bütün Yazılar, Dev-Sol Yayını 
S. 275)

Sorun’un bu biçimde konmasına bir itirazımız ola
maz. Tekel öncesinde de tekel sonrası dönemde de çifte 
karakterden hangisi daha ağır basar diye bir soru soru
lamaz. Birinin eksikliği ya da yokluğu devrimi yatırır. Te
kel öncesi dönemde olsun (yani Marks ve Engels’de dev
rim teorisi) emperyalist dönemde olsun (yani Lenin’de 
devrim teorisi) bu bakımdan bir farklılık göstermez. Gel- 
gelelim Çayan her iki dönemdeki devrim teorilerinin 
(Marks’ta ve Lenin’de) taşıdıkları ikili karakter açısından 
farklılık gösterdiklerini açıklamak için konu üzerinde u- 
zun uzun durmuştur.

O’nun iddiasına göre Marks’ta ve Engels’te devrim 
teorisinin determinist yönü daha ağır basar, volantirist 
yönü talidir. Bunu şöyle açıklar :

(Bu konuda diyor ki Marks : «Gelişmelerinin belirli 
bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zama 
na kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkileri 
ile ya da bunların hukuki ifadesinden başka bir şey ol
mayan mülkiyet ilişkileriyle çelişkiye düşerler. Bu ilişki
ler üretici güçlerin gelişmesinin sonucu olan şekiller ol
maktan çıkıp, bu gelişmenin önünde engeller niteliğine 
bürünürler. O zaman toplumsal devrim çağı başlar. İkti
sadi temeldeki değişme, kocaman üst yapıyı, büyük ya 
da az bir hızla devirir. Bu alt üst oluşların incelenmesin
de daima, iktisadi üretim şartlarının maddi altüst oluşuy
la ki, bu bilimsel bakımdan kesin olarak tesbit edilebilir -
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hukuki, siyasi, dini, artistik ya da felsefi biçimleri kısaca 
insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonu
na kadar götürdükleri ideolojik şekilleri ayırd etmek ge
rekir.. İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden ön
ce bir sosyal şekillenme asla yok olmaz; yeni ve daha 
yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık şart
ları eski toplumun bağrında çiçek açmadan asla gelip 
yerlerini alamazlar.» (Ekonimi Politiğin Eleştirisine Kat
kı, s. 23-24)

Marks’tan, bu alıntıyı yapan Çayan hemen ardından 
şu sonucu çıkarır :

«Hemen görüleceği gibi, Marks ve Engels’in dev
rim teorilerinde ağır basan yön, ekonomik ve sosyal de
terminizmdir. Volantirizmin rolü, maddi koşulların belir
leyici çerçevesi içinde ihtilâlci insiyatifin ürünüdür. (Pro
letarya devrimi deyince, politik ve sosyal devrim kaste
dilir.) (Bütün Yazılar s. 280-281).

Marks’ın bu satırlarında sözü edilen şey üretim iliş
kilerinin artık üretici güçlerin önünde engel durumuna 
gelmesiyle devrimlerin patlak verip, eski üretim ilişkileri 
nin tasfiyesi yeni üretim ilişkilerinin yerini almasıdır. Bu 
bilimsel sosyalizmin abc’sidir. Eğer bu sözlerden hare
ketle Marks’ın devrim teorisinde determinizm ağır basar 
Lenin’in devrim teorisinde ise volantirizm ağır basar sa
vını ileri süreceksek; Marks’ın söylediklerinin yanlış ol
duğunu ileri sürmemiz gerekir. Lenin’in bu noktada 
Marks’ı düzelttiği sonucu kaçınılmaz olarak karşımıza 
çıkar. Elbette böyle bir şey olmamıştır. Leninizmin, Mark- 
sizmin yukarıdaki görüşüne elifi elifine katılır. Yoksa 
Marksizm - Leninizm olmazdı.
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Lenin’in Marks’ın yukarıdaki görüşüne elifi elifine 
katıldığına bir itirazımız yoksa, o zaman, Lenin’in devrim 
teorisinde de ekonomik ve sosyal determinizmin ağır bas
tığını söylememiz gerekir. Oysa Çayan’ın çıkardığı so
nuçlara bakalım. «Volantirizmin rolü, maddi koşulların 
belirleyici çerçevesi içindedir. Bu anlayışa göre politik 
devrim, sosyal devrimin tamamlayıcısıdır. Politik devrim 
maddi şartların belirleyici çerçevesi içinde ihtilâlci insi- 
yatifin ürünüdür» Peki Lenin’in devrim anlayışında volan- 
tirizm’i, yani ihtilâlci insiyatif’i, maddi koşullar ilgilen
dirmez mi? Lenin’in devrim anlayışına göre, ihtilâlci insi- 
yatif maddi koşullar ne olursa olsun, canının istediği 
yerde devrim mi yapar? Leninist devrim anlayışı bu mu
dur? Elbette ki hayır! Bu konuda ne Lenin ne Marks fark
lı şeyler söyler.

1917’lerden beri olan nedir? Kapitalizm’in tasfiyesi, 
kapitalizm henüz gelişme aşamasında iken mi başladı? 
Üretici güçlerin önünde henüz engel değilken mi başlad.ı 
Hayır! Emperyalizm aşamasına, yani can çekişme aşa
masına ulaşınca devrimler gerçekleşmeye başladı. İşte 
o zaman Marks’ın deyişiyle «toplumsal devrim çağı» baş
ladı. Tamı tamamına, Çayan’ın Marks’tan aktardığı sa
tırlarda dendiği gibi oldu ve olmakta.

Çayan’ı yanıltan, devrimler’in, Marks’ın ve Engels’ 
in gözlerini diktikleri gelişmiş kapitalist ülkelerde değil, 
kapitalist yoldan gelişme trenini kaçırmış bağımlı ülke
lerde patlak vermesidir. Ama bu ülkelerin gelişmelerinin 
önündeki engel bizzat kapitalizmin, emperyalist aşama
ya varmış kapitalizmin kendisidir. O zaman gelişmek zo
runda olan bu üretici güçlerin kapitalizmi tasfiye etmek
ten başka çareleri yoktur. Nereden bakarsan bak, tümüy-
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ie Marks’ın işaret ettiği gibi. Ama neden gelişmiş kapi
talist ülkelerde değil de sömürülen ülkelerde, devrim? 
sorusuna yanıt, Marks’ın devrim anlayışında determinizm, 
Lenin’in devrim anlayışında volantirizm ağır basar kıyasla
masında aranmaz.

Çayan’a bakarsan, «Lenin’e göre, proletarya devri- 
mine o ülkenin iç gelişmesinin bir meselesi olarak ba
kıp, üretici güçlerin gelişmesinin yeterli olup olmadığı
nın tetkiki artık geride kalmıştır. Emperyalist dönemde, 
herhangi bir ülkede devrim şartları üretici güçlerin ge
lişme seviyesine bağlı değildir. Çünkü emperyalizm eko
nomik otarşiyi yıkarak, milli özel ekonomileri, dünya e- 
konomisi denilen bir zincirin halkaları haline getirmiştir. 
Ve sistemin bütünü açısından, bütün ülkelerde devrimin 
objektif şartları mevcuttur... (a.g.e. s. 317)

Çayan’ın Marks’ı fazla determinist bulduğu satırları 
anımsayın. Sonrada, Lenin’in devrim teorisinin özellik
leri» geliştirmiştir. Üretim ilişkileri «üretici güçlerin ge
nin arasında herhangi bir aykırılık var mıdır? Yoktur. 
Kapitalizm, esas olarak, «içerebildiği bütün üretici güç
leri» geliştirmiştir. Üretim ilişkileri «üretici güçlerin ge
lişmesinin sonucu olan şekiller olmaktan çıkıp, bu geliş
menin önünde engeller niteliğine» bürünmüşlerdir. İşte 
bu nedenledir ki, «toplumsal devrimler çağı» başlamış
tır. Durum bu iken, Lenin’in devrim anlayışına göre, «bir 
ülkede üretici güçlerin gelişmesinin yeterli olup olmadı
ğının tetkiki geride katmıştır; Emperyalist dönemde, her
hangi bir ülkede devrim şartları, üretici güçlerin gelişme 
seviyesine bağlı değildir.» gibi sonuçlar çıkarılır mı? Çı
karılamaz. Üretici güçlerin gelişme seviyesine bağlı de
ğildir de ne’ye başlıdır devrim? Kişilerin ihtilâle insiya-
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lifine mi? Bal gibi üretici güçlerin gelişme seviyesine 
bağlıdır. Çünkü, artık, emperyalist aşamaya varan kapi
talizm, bu güçleri geliştirememekte, tersine gelişmeleri
nin önüne bir engel olarak dikilmektedir. Bu, Marks’ın 
kapitalizm öncesi toplum biçimlerini inceleyerek, kapita
lizm henüz gelişme aşamasında iken, yani çok önceden 
saptadığı bir olgudur.

Çayan’ın talihsizliği Lenin’i ve Marks’ı devrim teori
leri açısından (hiç gereği yokken) karşı karşıya getirme
sidir. Birinin bu bakımdan daha ihtilâlci, ötekini daha az 
ihtilâlci, ya da fazla determinist bulmasındadır. Oysa böy
le bir şey asla söz konusu değildir..

Hiç gereği yokken dedik. Hiç gereği yoktu da bu 
kıyaslamayı Çayan niye yaptı? Çünkü o volantirizmi bay- 
raklaştırma çabasındadır. Bu çaba yüzünden Marks’a, 
Engels’e, Lenin’e istemeyerek de olsa haksızlık ederken 
onlardan son derece garip sonuçlar çıkarmaktadır.

Bu garip sonuçlardan biri sürekli devrim konusun
dadır. Sürekli devrim, burjuva demokratik devrimin ya
pılmadığı ya da tamamlanmadığı ülkelerde, yani kapi
talist ilişkilerle feodal ilişkilerin iç içe olduğu ülkelerde 
demokratik devrimin proletaryanın önderliğinde yapılıp, 
durmaksızın sosyalizmin İnşasına girişilmesi demektir.

Nitekim Marks ve Engels 1850’lerde kapitalizmin 
yanısıra halâ feodal ilişkileri bağrında taşıyan Almanya 
için proletaryanın önderliğinde böyle bir devrim önermişler 
dir. Ancak, henüz serbest rekabetçi aşamada yani geliş
me aşamasında olan kapitalizm sorunlarını kendi yön
temlerince çözebilmiştir. Sonradan, kapitalizm emperya
lizm aşamasına vardığında, sermaye ihracı yoluyla, feo-
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dal ilişkilerin göbeğinde geliştirilen kapitalizmin ürünü 
proletarya, bu devrimi omuzlamıştır. Marks’ın ve Engels’ 
in yalnizca Almanya’ya bakarak daha 1850’lerde bu çö
zümü getirmeleri dehaya dayanır. Fakat, Alman kapita- 
lizm’i, feodaliteyi kendi yöntemleriyle halledince, prole
taryanın önderliğinde bir demokratik devrim ve durmak
sızın sosyalizîm’e geçiş olayı da ortadan kalktı. Çayan bu 
duruma bakarak, «ve bu teori uzun yıllar terkedilmiş ve 
unutulmuş bir teori olarak bir kenarda kaldı» diyor. Şu 
koyuş tarzına bakın! Sanki, zavallı, ihanete uğramış, kıy
meti anlaşılmamış bir teori. Ama hemen ardından ekli
yor. «Ta ki kapitalizm gerçekten sürekli (genel) buhran
lar dönemine yani emperyalist aşamaya girene kadar. Bu 
süre içinde Marksist devrim teorisinde daima ekonomik 
ve sosyal determinizm (determinist yön) ağır bastı» a. 
g.e. s. 297)

Çayan’ın sürekli devrim tahlilini dikkatle okuyan bi
ri görür ki, Çayan bu devrim’i son derece volantirist bul
maktadır. Bu nedenle de sürekli devrim iyidir? Peki de
mokratik devrimi zamanında burjuvazi tarafından yapılmış 
ülkelerde de sosyalizm’e geçilecektir. Nasıl? Barışçıl yol
dan mı? Ya da buralardaki devrimlerde ihtilâlci insiyatif 
tâli mi olacak? Tâli olacaksa bunun nedeni nedir? Bu so
rular ister istemez akla gelmektedir. Ve de bu sorular 
yanıt ister? Çayan’ın garip sonuçlar çıkardığını söyle
dik. Bu sorulara Çayan’da tek bir yanıt bulabiliriz; o da 
gariptir:

«Bilimsel sosyalizmin devrim teorisinde köylülerin 
rolü arttıkça, devrim mihrakı doğuya kaydıkça volanti
rist yön ön plana çıkmaktadır» (a.g.e. s. 318)

Besbelli ki, demokratik devrim’i burjuvazi tarafından
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zamanında yapılmış gelişmiş kapitalist ülkelerde, kırsal 
alanda sınıfsal yapı farklıdır. Dolayısıyla köylülüğün dev
rinde oynayacağı rolde geri bir kapitalist ülkedeki gibi 
olmayacaktır. O zaman bu kimin devrim teorisi olacaktır. 
Marks’ın mı Lenin’in mi? Herhalde Marks’ın. Çünkü Marks’ 
ta determenizm ağır basıyor. Leninde ise volantirizm! 
Sözünü ettiğimiz devrimler batıyla ilgili olduğuna göre, ve 
köylülüğün rolü de doğudaki kadar olmayacağına göre 
bu Marks’ın devrim teorisidir ve de deterministtir. O za
man biz bu devrimi benimseyecekmiyiz benimsemiye- 
cek miyiz?

Gariptir dedik. Gerçekten garip. Köylülüğün kerame
ti ne ola ki, devrim de rolü arttıkça ihtilâlci insiyatif yük
seliyor, rolü azaldıkça ihtilâlci insiyatif düşüyor. Ya da 
işçi sınıfının günahı ne?

Çayan devrimi gerçekleştirecek partiden söz ederken 
şunları söyler:

«İlk etapta, işçilerin çoğunlukla olması gerekmiyor
du. Önemli olan sınıfsal köken ne olursa olsun, örgütün 
profesyonel devrimcilerden oluşmasıdır. Fakat ikinci 
etapta, işçilerin mutlak bir çoğunluğu teşkil etmesi şart
tır. 1902’de partinin dar tutulmuş bir azınlık örgütü ol
ması gerektiğini söyliyen Lenin, 1905’de parti örgütü 
içinde yüzbinlerce işçinin’ yer alması gerektiğini söyle
mektedir» diyen Çayan hemen ardından Lenin’in şu söz
lerine yer veriyor. «Üçüncü Kongre de, Parti Komitele
rinde her iki aydına karşılık sekiz işçi bulunması gerek
tiği arzusunu ifade etmiştir. Artık bununda modası geçti. 
Şimdi parti örgütlerinde, sosyal demokrasiye bağlı her 
aydın’a karşılık, bir kaç yüz sosyal-demokrat işçi bulun
ması arzu edilir.» (a.g.e. s. 328)

54



Şimdi Çayan’ın söylediklerine ve Lenin’den aktardı
ğı satırlara bakarak, konuşacak olursak «helâl» demek
ten başka bir şey gelmez elimizden. Ama Çayan bize bu
nu dedirtmiyor. «Fakat ikinci etapta işçilerin mutlak bir 
çoğunluğu teşkil etmesi şarttır» dedikten sonra hemen bir 
dip not düşmüştür:

«Bu ilke, halk savaşı vermek zorunda olan ülkeler 
için geçerli değildir. Bir başka deyişle, bu ikinci etapta 
örgütten işçilerin mutlak bir çoğunlukta olması bu ülke
ler için geçerli değildir. Eğer halk savaşı verilecekse, 
kırlık bölgelerdeki yoksul köylüleri kucaklamalıdır. Par
tili emekçiler arasında köylüler işçilerden nicelik olarak 
daha ağır basar bu ülkelerde. Bu Leninist parti anlayışı
nın zaman içinde derinleşmesinin, devrim teorisindeki 
volantirist yönün daha ağır basmasının tabii bir sonucu
dur.» (a.g.e. s. 328).

Çayan volantiristliği o kadar ileri götürmektedir ki, 
sonunda bu bakımdan Lenin’i dahi aşmak zorunda kalı
yor. İşçi sınıfımız olmaz da, ya da (Çin’deki gibi okyanus
ta küçücük bir ada misali kadar olur) eyvallah dersin Ça- 
yan’ın bu görüşüne. Ama o’nun düşünce silsilesinde işçi 
sınıfının toplumdaki sınıfsal önemi yer almaz.

Çayan’ın sorunu volantirizmdir. Halk savaşını, Bol
şevik devriminden daha volantirist bulduğu açıktır. Köy
lülüğün rolünü devrimin volantirist yanını deyim yerin
deyse belirlediği düşüncesindedir. Bu durumda elbette 
Lenin’in ilke olarak yüklediği görev, daha çok partili iş
çi, yaratma görevi bizim için geçersiz olacaktır.

Volantirizml... Volantirizm!.. Volantirizm!..

İşte, Mahir Çayan’ın asıl tezi budur. Asıl yanlışı da 
budur. öncü savaşı bu tezin üzerine oturtulmuştur. «Ev-
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rim devrim içiçe», «sürekli milli kriz» bunlar aşın tuzu, 
biberidir.

Çayan’ı bu yanlışa sürükleyen şey 15-16 Haziran’ı 
izleyen günlerde işçi sınıfı arasında yapılan çalışmanın 
yetersizliği ve kısa sürede dişe dokunur bir sonuç verme
mesi olgusudur. Buna bir başka yanda değinmiştik; ak
taralım.

«Bu büyük direniş o güne değin işçi sınıfımızın en 
büyük direnişidir. Gerçekten tüm toplum sarsmıştır. İşçi 
sınıfı hareketinde bir dönüm noktasıdır. Bu büyük olay 
ve sonuçları bir proletarya partisinin yokluğunda yaşan
mıştır.

15-16 Haziran’ı izleyen günlerde İstanbul - İzmit 
yöresinde sıkıyönetim koşullarında işçi sınıfı arasında 
çalışılmıştır. Bu çalışmalar esas olarak İstanbul Dev-Genç 
Bölge Yürütmenin kadroları tarafından yapılmıştır. Bu 
militanlar 15-16 Haziran’ı yaşamıştır, işçi sınıfının; pa- 
sifist sendikacıların ve ilkel oportünist (TİP’li) unsurların 
etkisinden kurtarılıp fabrikalardan sokağa dökülmesinde 
ve tarihimizin o güne değin en büyük işçi sınıfı direnişi
nin gerçekleşmesinde etkin rol oynamışlardır. Heyecan
lıdırlar, umutludurlar. O günlerin havasını anlıyabilmek 
son derece önemlidir. Büyük direnişin yankıları olanca 
şiddetiyle sürmektedir. Ortalıkta binbir türlü sorunu olan, 
direniş sonucu işten atılmış, bir çoğu yaralı yüzlerce, bin
lerce işçi dolaşmaktadır. Dev-Genç militanları bütün coş
kuları ve içtenlikleriyle koşuşturmaktadır, gecekondu 
semtlerinde, fabrika muhitlerinde; polisin, jandarmanın, 
sendika ağalarının ve ilkel oportünistlerin yarattığı tüm 
güçlüklere karşın.
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Yaz bu tempoda geçer. Sıkıyönetim kalkar: Güz ge
lir. İstanbul dışına çıkmış bir grup bölge yürütme militanı 
da dönerler. Herkes yaz boyunca yapılan çalışmaları 
değerlendirir, kendi kafasında ve gruplar halinde. Orta 
da, tüm yaz boyunca yapılan çalışmaların sonucu olarak 
hemen hemen somut hiç bir şey yoktur. Genel hava kö
tüdür. Çoğunluk bu iş böyle olmaz demektedir. Raporlar 
bu minval üzredir. Bu iş böyle olmaz!

Nasıl olmaz!

Git gecekondu semtlerine, fabrika muhitlerine, ga
zete, bildiri dağıt, geceleri afişlerine yap, daha önceden 
tanıdığın bir iki yürekli işçiyle, atılmış ya da atılmaktan 
güç bela kurtulmuş ilerici, sempatizan işçilerin evlerini 
tek tek dolaş, bilinçlendirip örgütlendireceğim diye çır
pın. Adamın binbir türlü derdi var; çocuk hasta, karı ge
be, büyük oğlan işten atılmış, fabrikada kaç gündür ye
ni atılacaklardan sözediliyor.. v.b. Sen söylersin o din
ler; bir an önce gidesin diye gözünün içine bakar. Gel 
de çöz problemlerini. Çıkmıyor değil yüreklileri; birşey- 
ler yapılsın isteyen, devrimin gereğine aklı yatan. Ama 
gel de çöz problemlerini. Üstelik böyleleri binde-bir; o 
da yetmiyor, tatmin olmuyorsun..

Sonuç : Bu iş böyle olmaz!

Nasıl olur?

Toplum devrime gebe! Büyük patlamalara hazır. 15- 
16 Haziran direnişi bunu gösterdi. O halde bu patlama 
ları yaratacak eylem biçimleri bulmalıyız. Devletin aczi
ni göstermeliyiz, kitlelerin güvenini sağlamalıyız. Kitlele
rin bizi destekleyeceği, peşimizden geleceği belli. O hal
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de silahlı mücadele öncü savaşı, gerilla! Olsa olsa bu 
iş böyle olur!
sonuç?

Zaten, Dev-Genç içindeki gruplaşmalar son biçimi
ni almamışsa da, yaz süresince başlamış. Giderek belir
ginleşen gruplar, işaret ettiğimiz hava içinde ne teorik 
ne de pratik olgunlukları elvermediği halde, kendini işçi 
sınıfının siyasi hareketi olarak görmeye başlıyacak, ve 
silahlı mücadelenin strateji ve taktiklerinin teorilerini o- 
luşturmaya, ve daha sonra uygulamaya girişeceklerdir.»

Bir işçiyi kazanmak bile bu denli güç, sıkıcı ve de 
sabır isteyen bir iş olduğuna göre, Lenin’in bol keseden 
atarak «Şimdi parti örgütlerinde, sosyal-Demokrasiye 
bağlı her aydına karşılık, bir kaç yüz Sosyal-Demokrat 
işçi» istemesini gel de geçerli say bakalım sayabilir
sen?. Bu ilkeyi benimsediğin anda başına derdi aldın 
demektir. O zaman bu kadroların yaratılması için yapıl
ması gereken kitle içi çalışmayı da küçümsemek zorun
dasın. Nitekim Çayan bunu da yapmıştır.

«Devrimci mücadeleyi, yaşadığımız dönemde, ev
rim ve devrim aşamaları diye kesin çizgilerle ayıran, ulus
lararası revizyonizvnin, pasifizmin bu soruya cevabı şu
dur: (aralarındaki ayrılıklar ne olursa olsun, şehirleri te
mel alandan, kırları temel alana kadar).

Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil gereksinme
leri siyasi bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi kitlele
rin ekonomik hak ve istemleri etrafında kitleleri örgütle
yip, siyasi hedefe yönlendirme.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılamadığı 
-rafa kaldırıldığı- daha doğru bir deyişle oligarşi taraiın-
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dan kullanılmasına ‘ izin’ verilmediği, ordusu, polisi ve 
diğer güçleri ile emekçi kitlelere tam bir tenkil politika
sının izlendiği bütün geri bıraktırılmış ülkelerde, bu tip 
klasik ’kitle çalışması’ ile ekonomik ve demokratik mü
cadeleyi, politik mücadeleye dönüştürmek isteyen ör
gütler, düşmanın askeri üstünlüğü ve baskısı karşısında, 
güçsüzlüğe düşecekler, giderek de iyice sağa kayacak
lardır.

Bu yol ‘oligarşik diktatörlük ile halktan gelen baskı 
arasında kurulmuş olan sunî dengeyi bozacak yerde onu 
devam ettirecektir’ (Che)

Evet devam ettirecektir. Elbette bu yoldan gidildi
ğinde de görünüşte bazı ilerlemeler olacaktır. Ancak bu 
yolun savunucuları, giderek başlangıçta savaşçı nitelik
lere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek, yoz
laşacak ve giderek bürokratlaşacaklardır. Yitirilen dev
rimci öz ve de pasifize edilmiş beş-on emekçi; işte bu 
görüşün yolu basitleştirilince budur.» (a.g.e. s. 384-385)

Görüleceği gibi Çayan, kitle çalışmasına kendi ka
fasından ne kadar olumsuz şey varsa hepsini yakıştırı
yor. Emekçi yığınlar içinde çalışmayı neredeyse ayıp sa
yıyor. (X) grubu dediği bir grubu kitle çalışması yapmak
la suçluyor adeta :

«Meselâ ülkemizdeki (X) grubu, siyasi gerçekleri 
açıklayan bir yayın organı etrafında toplanıp, fabrika v.s. 
yerlerde üstlenmeye çalışarak, ekonomik ve demokratik 
kitle hareketlerinin içine girerek, buradan hareketle kitle
leri devrim saflarına çekmeye çalışırken yani bu tip mü
cadele biçimini temel alırken, öte yandan örgütlenmele
rine para sağlamak amacı ile bir iki soygun yapmışlar ve
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«Marighella’nın temsil ettiği Brezilya Milli Kurtuluş 
Hareketi (MLN) Tupamaros’unkinden çok değişik bir ey
lem çizgisi izlemiş ve yer yer silahlı mücadelenin veril
mekte olduğu için için kaynayan faşist dikta Brezilya’ 
sında saman alevi gibi bir parlamış bir sönmüştür.

«Marighella grubu ‘şehir gerillası’ ya da ‘psikolojik 
savaş’ diye adlandırılan eyleme 1968 yılında bu grubun 
Brezilya Komünist Partisi’nden kopmasından sonra baş
ladı. Bu sırada Brezilya’da Amazon ağzından Uruguay 
sınırına kadar bir çok yerde birbirleriyle başlantısız yir
miye yakın devrimci kuruluş emperyalizmin işbirlikçisi 
faşist diktaya karşı silahlı savaş halindeydi. Devrimci ha
reketin bu dağınıklığı elbette ki devrimci kuvvetlerin ko
ordinasyonuna engel olmakta ve dolayısıyla baskı kuv
vetlerinin işini kolaylaştırmaktaydı. Ama Marighella bir 
merkezi otoritenin yokluğunu, devrimci hareketin bölük 
pörçük halini bir eksiklik saymıyor, tersine bunu olumlu 
karşılıyor. Kitabında şöyle diyor :

‘Bir dizi özerk devrimci grupların ortaya çıkması o- 
lumludur. Bu, baskının darbelerini hafifletiyor, küçük 
gruplar düşüyorlar, ama devrimci hareketin omurgası 
sağlam kalıyor. MLN’e erişemediler. Pratik olarak hare
ket Brezilya’nın her yerine kök salmıştır. (...) Savaş bü
tünlüğü ve koordinasyon ideolojik ve stratejik görüşlerde 
özdeşlik gerektirir. (...) Hareketin yönetimi savaş içinde 
doğacak, kendini kabul ettirecektir. (...)’ (Carlos Mari
ghella, Şehir Gerillası, Ant yayınları, S. 71)

Hiç bir savaş, bir merkezi kumandanlık tarafından 
yönetilmedikçe ayrı ayrı savaşçı birlikleri arasında koor
dinasyon sağlanmadıkça başarıya ulaşamaz. Marighella’
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ntn, silahlı savaşın her yer en keskin derecelere vardığı 
faşist dikta Brezilya’sında her biri kendi başına buyruk 
devrimci grupların ortaya çıkmasını olumlu karşılaması
nı anlamak gerçekten güçtür. ‘Hele özerk gruplar sa
vaşa tutuşsunlar merkezi yönetim sonradan kurulur’ şek
linde özetleyebileceğimiz Marighella tutumu, ‘hele gemi 
hareket etsin, istim arkadan gelir’ diyen fıkradaki İran 
şahının tutumundan farklı değildir. Geminin başarıyla 
hareket et'mesi için istim ne kadar gerekli ise, devrimci 
hareketin başarıya ulaşması için merkezi yönetim ve o- 
nun disiplini o ölçüde gereklidir.

Marighella’nın özel grupların ortaya çıkışının, baskı
nın darbelerini hafiflettiğini, küçük grupların düştüğü ama 
hareketin omurgasının sağlam kaldığı yolundaki aşırı iyim
ser görüşünü olaylar doğrulamamıştır, Marighella bu de
mecini 1969 Ekiminde Desterezie’de vermiştir. On gün 
sonra 4 Kasım 1969’da ‘Hareketin lideri ile doğrudan 
doğruya bağlantı sağlayan (...) biri (..) yüzünden bütün 
şebeke düşüyor, tabanca ve makineli ile silahlanmış sek
sen polis, Carlos Marighella’ya pusu kuracaklar ve katle
decekler onu.’ (a.g.e. S. 29)

Birçok özerk grubun ortaya çıkışı, devrimci hareke
tin omurgasını baskı kuvvetlerinin baskınından koruyama 
mıştır. Bu omurgaya (aynı zamanda küçük gruplara da) 
baskı kuvvetlerinin darbelerine karşı azami korunma sağ 
lıyacak şeü elbette ki hareketin dağınıklığı olamaz. Her 
devrimcinin birinci görevi hareketin dağınıklığına son 
vermek ve devrimci eylemin koordinasyonunu sağlıya- 
cak birliği ve dayanışmayı ve bundan doğan örgüt disip
linini gerçekleştirmektir.» (Mihri Belli, Devrimci Hareke
timizin Eleştirisi, S. 92-93-94)
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Evet bugün varılan nokta Marighella’nın düşündüğü 
ama Çayan’m hiç bir zaman savunmadığı ve arzu etme- 
kendisi buna yol açmıştır. Çayan’ın volantirizm ya da ih- 
diği özerk gruplar bolluğu olmuştur. Öncü savaşının 
tilâlci insiyatifi bu denil bayraklaştırması, devrim deni
len olayı basitleştirmiş her gözü kara’nın ihtilâlci insiya- 
tif uygulaması derecesine düşürmüştür.

Daha önce de söyledik Çayan’ın esas yanlışı volan
tirizm konusundadır. Bu konuda Marks ve Engels’le- Le- 
nin’i neredeyse karşı karşıya getirmektedir. Öncü savaşı 
teorisi bu yanlış üzerine inşa edilmiş bir teoridir.
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