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Partimizin

3. Kurultayı

çalışmalanna,

Amerikan

emperyalizminin

yeniden Orta - Do�u ve Avrupa'ya kaydırdı�ı ve bu kayışın,

gerek

aA"lrlıA"lnı

Türkiye'nin

çevresinde, gerekse içinde son derece tehlikeli ters gelişmelere yol açtıttı bir dö
nemde başlıyor. Yalmz Türkiye'de de�il, Amerikan emperyalizminin

nüfuz böl

gesine dahil bütün memleketlerde, hiçbir mesele, Amerika'nın dünya politikası,
bu politikayı yürütmek için izledi�i yollar ve bu politikanın doA;urdu� tepkiler

hesaba katılmadan, ne doA;ru teşhis edilebilir, ne de hele çözümlenebilir. Kuruldu
� günden beri Türkiye İşçi Partisi, yolunu tayin ederkzn, Amerikan emperyaliz
minin dünyaya hükmetme yolundaki planlarını ve hAkim

sınıflarımızın, yani

Komprador - Ag:a . Bürokrat üçlüsünün bu planlardaki yerini ve dolayısiyle bun·
ların Amerikan emperyalizmi ile sıkı ilişkilerini mihenk taşı olarak kabul etmiş;
Türkiye'nin ve emekçi sınıfların kurtuluşu için, Amerikan

emperyalizminin ve

onun içimizdeki ortaklarının çıkarlarına karşı komayı, Partimiz politikasının te..
mel direği haline getirmiştir. Yurt ve dünya olaylarına

işçi sınıfımızın ve tüm

emekçi sınıf ve tabakaların çıkarlan açısından bakan ve Türkiye'mİzin kurtulu
şunu kapitalist olmıyan yoldan baA;lmsız, demokratik Türkiye sosyalizmine biran
önce geçişte gören Partimiz, Sosyalizme giden kendi yolunu tam bir bag:ımsızhk
içinde çizmek ve uygulamak hususunda da kıskanç bir titizlik göstermiştir; gös
termeye devam edecektir. Türkiye İşçi Partisi Türk emekçi sınıflarını ve Türki·
ye'nin kurtuluşunu s"lA:lıyacak olan Türkiye Sosyalizminin, ister muhalefette is
ter iktidarda olsun baA:ımsızlı�nı korumaya kararlıdır.
Partimizin Olaylara bakış açısının, izledi�i

sosyalist

politikanın

bağımsızlık,

yani Türkiye'nin tam ba#"!msızlıA;I, sosyalist hareket olarak partimizin tam ba
ğımsızh�

mihveri

etrafında döndü�, altı

iyice çizilerek

belirtildikten

sonra,

asıl Türkiye'yi saran tehlikelere ve bunlardan kurtulma çarelerine işaret etme�e
çaIışacagını.
Ortadopıya ve Avrupa'ya Dönüş:
İkinci Dünya Savaşı boyunca ve savaştan hemen sonra, Amerika, Avrupa ve
Ortadoguya öncelik tanımış, Mao'nun kesin zaferine, Kore Savaşına ve hele Fran
sızların Vietnam'daki yenilgisine kadar Asya'yı ikinci planda tutmuştur. Truman
doktrid, Marshall Planı, Atlantik İttifakı, O.E.C.D. gibi Amerikan patentli and·
laşma ve siyasi, askeri, mali ve ekonomik kuruluşlar, Amerika'nın

bu döneme

raslayan ve bir yandan Batı Avrupa'yı ekonomik, siyasi nüfuz ve hfıkimiyeti altı
na sokrna, bir yandan da Sovyetlerin orta Avrupa'daki nüfuz ve yayılma politi
kasına set çekme politikasının somut belirtileridir. Bunları bir süre sonra Eisen-

ı

haıver doktrini diye adlandırılan ve Ortado�uyu Amerika'nın nüfuz bölgesi içine
alan ikili anlaşmalar izlemiştir.
Fakat yukarda işaret olundu�u gibi, Çan Kay Şek'in yenilgisini, Kore Sava
şının ve Fransızların Dien Bien Phu hezimetinin izlemesi, ve Amerikan emperya
lizmi iı;.in Asya'nın gerek ham madde kaynagı olarak gerek pazar olarak

büyük

öneminin iyice anlaşılması, Amerika'nın Asya politikasını yeniden gözden geçir
mesine ve Asya'ya gittikçe a�ırlık vermesine sebep olmuştur.
Amerika Vietnam'ı jco-politik durumu, tabii kaynak ve zenginlikleri bakımın.
dan Asya'yı kontrolünde bulundurmak amaciyle bir yarı sömürge ve bir askeri

üs haline getirmek için daha Cenevre' Konferansı sırasında, yani 1954 te

kararını vermiş bulunuyordu. Nitekim Çin - Hindi yanm

kesin

adasını banşa kavuş

turacak ahm bu anlaşmayı imzalamayı reddeden Amerika,

Fransa'dan boşalan

yeri doldurmak için derhal harekete geçerek Saygan'a Diem Başkanlı�ında

ve

Cenevre anlaşmalarının açık hükümlerini çijtneyerek bir kukla hükümet oturt
muştur.
Vietnam'da İzlclıeR

Pol itika

Ue Türkiye'de hlencn Politika
Arasındaki Paralellik:
Burada Amerika'nın Vietnam'da izledigi politika ile Türkiye'de izledi�i poli.
tika arasındaki paralellige işaret, önemle işaret etmek isterim.
Vietnam'a hakim olan Devlet, gücü yeterse bütün Çin - Hindi'ni, Binnanya'yı,
Endonc7ya'yl, Malezya'yı, Filipinleri, hatta Hindistan'ı nüfuzu altında tutar. üs
telik buradaki üslerinden Çin'i tehdit eder ve dilediginde Çin'e karşı bir s.{ldırıda
bu üslerini hareket noktası olarak kullanır.
Türkiye'yi nüfuzu altında bulunduran Devlet de bütün Ortado�'yu kontrol
eder; ve buradaki üsleriyle Sovyet Rusya'yı tehdit eder ve gerektiginde bu üsler
den Sovyetler Birligine karşı en tesirli şekilde saldınya geçer.
Amerika'nın dünyayı hakimiyeti altına alma politikasında Türkiye ile Viet
nam eşdegerde illkelerdir. Esasen Amerika'lılar bunu gizlerniyorlar. Geçen yılın
başlarında Başkan lhonson bunu açık�a belirtmiş
Amerika için aynı de�eri taşıdıklannı söylemi�tir.
tki ülkenin Amerikan politikasındaki

ve Türkiye

ile Vietnam'ın

eşitdegerdeki yerleri

yeni - somurged

li�in uygulanış biçimi ve aşamalarında da pek açık olarak görülmektedir. Ame
rika her iki ülkeye de Komünizm

tehlikesine karşı yardım

(l) bahanesiyle ve
(!) anlaşma

dost maskesiyle girmiştir. Her iki ülke ile askeri ve iktisadi yardım
ları

imzalanmış;

yardımın

(!) kullanıhşlnl denetlernek ve işbirliitini saglamak

için askeri ve sivil misyonlar gönderilmiş; silAhlı kuvvetlerin yetiştirilmesi, yeni
siUi.hlann kullanılışının öAretilmesi için askeri

«uzmanlar_ yoııanmış;

giderek

hükümet mekanizmasının kilit nOKtalanna da «uzmanlar_ yerleştirilmiş; strate
jik kara yolu şebekeleri meydana getirilmiş; liman tesisleri

yapılmış;

�ihayet

askeri üsler ve tesisler kurularak Amerikan SilAhlı Kuvvetlerinin sayılan gittik
çe arttınımıştır.
Bu yeni - sömürgeci politika, bilindigi gibi, önce Türkiye'de uygulanmıya baş
lamıştır. Truman doktrini Amerika'nın Avrupa
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ve Ortado�

politikasının ilk

adımıdır. Güney Vietnam'ın kukla Diem yönetimi ile ilk iltili anlaşma ise.

çok

sonra, yani Amerika politikasında Asya'nın birinci plana geçmeye başladıA:ı tarih
lerde imzalanmişbr. Bu ikili anlaşmayı SEATO ittifakı izlemiş ve saldından sal
dırıya Iıemanan Amerikan emperyalizmi Vietnam
topraklarını bugüne
kadar
görülmüş savaşlann en canavarcaSlOa, en kanlısına
sahne
etmiştir. Fakat na.
palın'a, bilyalı bombalara, zehirli gazlara, işkence kamplanna ve sesten iki kat
hızlı uçan en modern uçaklara ve en öldüriicü otomatik silahlarla 7. filonun dev
savaş gemilerine raA:men özgürlüA:ü, milli şeref ve haysiyeti

için, demokrasi ve

soS:9'alizm için çocu�, kadını, ihtiyarı, genciyle Milli Kurtuluş Savaşı veren yigit
ve akıllı Vietnam halkını dize getirmek n1limkün olmamıştır. Savaşı kuzeye slÇ
catan Amerika, sonunda Saygon'daki elçilik binasını bile

koruyamaz

dununa

düşmüş; ve kuzeyin boınbalanmasına tek taraflı son vermek zorunda bırakılacak

ve de güneyIi kuklaJarı kara balıtlarına terk ederek Vietnam

halkının gerçek

temsilcileriyle Paris'te müzakerelere oturmuştur.
Vietnam savaşından alınacak pek çok ders var. Ama bizim konumuz burada
bu ibret levhalarını gözler önüne sennek degiL. Biz burada bu yenilgiden sonra
Amerikan politika pandülünün Asya'd<ljl gene Avrupa ve Ortadogu'ya sallandıgı
na önemle dikkati çekmek istiyoruz.

Arap

-

İsrall Savaşı:

Vietnam Savaşı iyice çıkmaza girdiAi sırada, Amerika'oın destekledigi İsrail
ile Araplar arasında savaş, İsrail'in saldırısıyla başladı ve

6 günde İsrail kuvvet

lerinin zaferiyle sonuçlandı. Bu yıldının savaşı İsrail'in Arap devletlerinin çem
berilli yarmak, fakat asıl ortadoitunun ilerici rejimIerini devinnek için planlan
mıştı. İsrail zaferi Ortadogu'da Amerikan nüfuzuna

yol açacaktı.

Oysa sonuç

böyle olmadı. İsrail'in zaferinden sonra Amerikan nüfuzunda olan bazı Arap hü
kümetleri bile, Amerika'ya karşı cephe almak zorunda kaldılar. Ve Ortadogu'da
Amerikan nüfuzu sıfıra düştü. Üstelik bu savaş Sovyet savaş gemilerinin Akde
niz'e inmelerine ve Arap limanlarında

üslenmelerine ve de Ortado�'da Sovyet

nüfuzunun artmasına yol açtı. Birleşik Arap

Cumhuriyeti'nin

silfthh kuvvetleri

Sovyet silahlanyla yeniden donatıldı; Sovyet uzmanlannca eRj.tildi. İşgaı etti�i
Arap topraklanndan geri çekilmeyen İsrail de, Araplardan

aldıA! ganimetiere

yeni silahlar da ekliyerek modem ordusuyla Süveyş'in öteki yakasında üslendi.
Birleşmiş Milletler temsilcisince bir yıldır sürdürülen
bir sonuç vermemekte;

tersine taraflar karşılıklı

arabulucuJuk

çabalan

baskınlar ve ateş açmalarla

savaşın her an başlıyabilece#ini göstermektedirler.

Şu

da varlti,

Amerikan ve

Sovyet donanmalannın Akdeniz'de karşı karşıya bulunmalan ve her birinin ta
raflardan birini tutması yüzünden, pathyacak savaşın bu sefer mahalli kalmıya
bilecegi ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Çekoslovakya Olaylan:
Sovyet Silahlı Kuvvetlerinin Bulgar, Macar, Leh ve DoAu1u
Kuvvetleriyle

birlikte Çekovlovakya'yı işgal etmeleri

Alman Silahlı

ve A�stos ayından beri

Çek topraklarını terk etmemeleri; üstelik Romanya'nın, Yugoslavya'nın ve Arna
vutluk'un kuşkusuna ve şikayetlerine yol açan bazı kuvvet kaydırmalanna giriş
miş olmalan, Doğu - Batı ilişkilerinde bir süredir beliren

yumuşamayı dun:l.ur·

muş, NATO ittifakının güçlendirilmesi gerekti�i yolunda

resmi göıiişler

ileri

süriilmesine yol açmıştır.
Şüphesiz Federal Almanya Amerika'nın Avrupa'daki bir numaralı müttefiki
durumuna geldi�inden beri intikamcı çevrelerin gittikçe seslerini yükseltlikleri
ve yeni - Nazi Partisinin yer yer b�anlar sa�lad.ı�ı gözden kaçmamaktaydJ. Keza
özellikle federal Almanya'nın Çekoslovakya ile iktisadi ve ticari ilişkilerini gcliş
tirmek gayretleri de bilinmekteydi.
Nihayet geçen Ocak ayından beri Çekoslovakya'da oluşan olaylann Sovyet
lerce iyi karşılanmadı� da kimsenin meçhulü de�i1di. fakat bu olaylardan Batı
nın Çekoslovakya'ya karşı bir saldırıya girişecei:!;i ve içerde
zlr1andlgl sonucu da, gerçekçi kalmak şartıyla, elbette

bir karşı ihtilal ha

çıkarılamazdı. Kaldı ki,

böyle bir tehlike gerçekten varolsa bile bu tehlikeyi bertaraf etmek Çekoslovak
ya'nın meşru hükümetinin göreviydi. Tehlikenin Çek hükümetinin

gucunu aşa

cak ölçüde olup olmadı�ını da, keza bizzat Çek hükümeti de�erlendjrecek ve ge

rekli görürse müttefiklerini yardıma ça�racaktı. Devletlerin baltımsızhgı, eşitli
gi hakkındaki ilkelerle içişlere kanşmama ilkeleri bunun böyle olmasım gerek
tirmekteydi. Hele Sosyalist devletler arasında bagımsızlıga,
bütün vazgeçilmez ilkelerdir. Sovyetler Birligi bu ilkelere
tekrarlamıştır. Komünist partilerin eşitligi ve partilerin

eşitli�e saygı büs
baglılıgını defalarca

içişlerine

kanşmama

ilkeleri keza defalarca ve resmen açıklanmıştır. üstelik Sovyetler Birligi, Çekos
lovakya, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye arasında 1933 de imzalanmış olan ve
saldırganlı�ı tanımlayan andıaşma bugün de yürürlüktedir. Bu andıaşmaya gö
re: _savaş ilan etmeden de olsa bir başka devletin ülkesini

silahlı kuvvetlerle

istila �elmek. saldın suçu teşkil eder; böyle bir fiil, istilaya uA;rıyan devletin iç,
durumunda olumsuz gelişmeler oldugu gerekçesiyle de mazur gösterilemez De
,
mek ki, devletler hukukunun temel ilkelerinden ve Sosyalist ahlaktan başka Sov
yetler Birli#i ile Çekoslovakya arasında yüıiirlükte

olan pozitif bir devletler

hukuku kuralı da Sovyetler BirJi�ini Çek topraklarını

istilaya

kalkışmaktan

men etmekteydj.
Çckoslovakya'nın istilasından tam bir ay önce, Sovyetler Birligi'nin kendin·
den güçsüz SosyaUst devletlere karşı, büyük devlet alışkanhgı ile davranmasın·
dan kuşku duydu�un.u açıklıyan partimiz, işglil karşısında Sovyetler Birli#i ve
•

müttefiklerini kesin bir dille kınamışıır.
.', ,

,

Ancak ne var ki, Baııdan Çekoslovakya'ya yönelmiş ani ve somut bir tehli
ke, söz konusu olmamakla birlikte, Amerika'nın saldırgan politikasının Uzakdo
gu'dan Avrupa'ya ve Ortadogu'ya kaymakıa oldu�u da bir gerçektir.

Türkiye'yi Tehdit Eden Tehlikeler:
Bugün, Orta Avrupa'da

daha

Uzak,

ürtadogu'da

ise, çok

bir ihtimal olarak, iki ufunet merkezi, iki savaş tehlikesi

daha

yakın

belirmiş bulunuyor.

Her iki savaş ihtimali, NATO üyesi olmamızdan ve ülkemizde Amerikan askeri
üsleri

bulunmasından dolayı, bizi doA:rudan dogruya tehdit etmektedir. Sovyet.

lerle Amerika arasında çıkacak savaşa, ister istemez sürüklenmenin kaçınılmaz
tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktayız.
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Tehlikenin birden bire eııe tutulur hale gelmesi pek çoklarını şaşırtmış ola
cak ki, Amerika'ya taviz üzerine taviz vermiş siyaset adamları, şimdi Türkiye'yi
muhtemel bir savaşın dışında tutabilmek için tek gerçek çareyi gene görmemez
Hkten gelerek, sözde tedbirler düşünüyorlar, itidal ögütleri veriyorlar: Amerika
ve Sovyetler Birligine karşı düşmanca tavırlar ve davranışlardan kesinlikle kaçı
nı!ır ve her ikisiyle dostluk ilişkileri sürdüriilecek olursa, böyle bir savaşın dı
şında kalabileceg:imizi iJeri süıiiyorlar.
'Bazı siyasilcrimizde sezilen bu kuşku v,e telaşı, biz, NATO'da kalmamızın ve
Amerika ile askeri ilişkilerimizin gereksizı1 inin, iyice anlaşılmış, fakat itirafına

�

cesaret edilmiyen bir belirtisi sayıyoruz.
Bütün çıplaklığı ile mesele şudur: Bambaşka şartlarda ve dünyadaki geliş
melerin yönü hesaplanmadan Amerika ile alelacele imzalanan ikili anlaşmalarla,
daha sonra katıldığımız NATO ittifakının, bugüne kadar bize yükledil1;i ag:ır feda
karhkların karşılıg:mda, iddia edildigi gibi güven1i�imizi

korumadıgı, korumak

şöyle dursun, tam tersine, güvenliğimizi, hatta varlığımızı tehdit eden bir durum
yarattığı ortaya çıkmıştır.
Sovyetler Birliği ile Amerika arasında çıkacak bir savaşta, Türkiye'nin yeri
yoktur. Bu savaşa Amerika'nın ileri karakolu olarak katılmak durumunda olan
Türkiye, ilk hedefler arasındadır ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zi·
ra

savaşı, ister Amerika, ister Sovyet Rusya başlatsın, ülkemizdeki Amerikan üs

leri ilk hedefi teşkil edecektir. Türkiye, Amerikan emperyalizminin çıkarları u ğ
runa savaşa sürüklenme durumundan, vakit kaybetmeden kurtulmalıdır. NATO·
dan çıkmış, ülkesini Amerikan üslerinden arıtmış ve Amerika'dan da, Sovyetler
Birli�inden de aynı uzaklıkta, tam bagımsız, barışçı bir dış politika izliyen Tür
kiye, saldırı nereden ve kimden gelirse gelsin, Milli Kurtuluş
Savaşı' vermek
için hazırlanmalıdır. Türkiye savaşa ancak bu takdirde girer ve ilk MiJlj Kurtu·
luş Savaşını kazandıgı gibi ikincisini de kazanır.
Altını çizerek tekrar ediyoruz: NATO'dan çıkmalıyız, ve de çıkaca�z. Ameri
kan üslerinden yurdumuzu temizlemeliyiz;

ve

de temizliyece�iz. Türk milletini

uçurum.
mutanların emrine verilemez. Türk ordusu milletin ordusudur; bu orduya asır
lar boyunca yalnız Türk komutanları kumanda etmiş; mehmetçik yalnız komu
tan mehmetçi�in komutasında savaşa ve ölüme yürümüştür. Bu sözlerim duygu
sal olarak nitelendirilmesin; Anayasamızın da emridir. Anayasamız; «Başkuman·
danıık T.B.M.M. nin manevi varh�ından ayrılmaz ve Cumhurbaş]s:anı tarafından
temsil olunur ( ... ) Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır,. der.
Oysa NATO'nun bütünleşt.irjlmİş

kuvvetlerinin komutanı

Amerika'lı

Lcmitzer

dir. Ondan önceki komutanlar da Amerikalıydı; Lemitzer'in yerini alacaklar da
gene Amerikalı olacaktır. NATO teşkilatında bütün kilit noktalar Amerikalıların
elindedir. Ve savaş planları, genel strateji; antlaşmalar ka�ıt üzerinde ne söyler
se söylesin, NATO'nun patronu olan ve nükleer gücü tekelinde tutan Amerikan
Genelkurmayının isteklerine göre tezgahlanmaktadır. Kim ne derse desin. NATO
içinde Türkiye'nin yeri, bir ileri karakoldur; ve her ileri karakol gibi kaderi ilk
hedefi teşkil etmektir. Çırçıplak gerçek buduT. Bunu böylece bir kere daha açık
lamayı ve yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyan halk oyunu uyarmayı görev
biliyoruz.

5

EmperyallzmJe

içn Dışh

Komprador - Ala - Bürokrat tlçlüsü:
Türkiye Amerikan emperyalizmine ve genellikle

milletlerarası

kapitalizme

yalnız askeri ve siyasi bakımdan delil, ekonomik, mali ve ticari bakımıardan da
bagııdır. Çeşitli andlaşmalarla Türkiye, Milletlerarası kapitalin yönettigi kurum
ların üyesi durumundadır. Türkiye'nin gerçekten sanayileşmesini imkansız hale
getirecek olan ve Türkiye'yi geri kalmışlıllın sefaletine mahkum eden Ortak Pa
zar

bunlardan biridir. Resmi gerekçeler ne olursa olsun, Türkiye bu kuruluşıa

nn üyeligine, aslında yeni kredi kaynaklarına kavuşma
tur. tktidarlar kalkınma planlarını bu kuruluşlara
�msızlıkla bagdaşmıyan, haysiyet kıncı durumlara,

umuduyla talip olmuş

bcgendirmek gibi, milli ba
sırf bu yüzden, yani borç

bulma endişesiyle düşmüşlerdir.
Dış krediye olan ihtiyaç boyuna artmakta, borç toplamı kabannakta, ihra
cat gelirlerimizin önemli kısmı taksit ve faizlerin

ödenmesine

aynlmaktadır.

1947 den bu yana henüz ödenmemiş dış borçlanmızın toplamı 1.441 milyon dola
rı bulmuştur. A.P. iktidara geldigi günden beri ise, yani üç yılda, önceki iktidar

455 milyon dolar borç alın
200 milyon dolarlık kredi buna dahil degildir. Dış

lardan devralınan borç toplamının yarısı kadar, yani
mıştır. Sovyetlerden saglanan

borca muhtaç olıruyacagımız günlerin tarihini iktidar sözcüleri bir serap

gibi

her yıl biraz daha uzaga atmaktadıriar. Gerçek şudur ki, Türkiye borçlanmadan
yaşıyamaz hale gelmiştir. Osmanlı devletinin muharrem

kararnameli, Düyunu

Umumiyeli son demıerini, sanki yeniden yaşamaktayız. Bugünkü durumun hatta

daha da tehlikeli oldu�nu söyliyebiliriz. Borçlanmalann fasit dairesi, yeni sö
-

mürgeciligin mekanizmasıyla birtakım yan ilişkilerin dogrnasına sebep olmakta
dır. Gerçekten dış sennaye ile iç sermaye çevreleri arasında kurulan bu sıpıfsal

ilişkiler, devleti gittikçe bagtmlı hale düşüren kredileri, kendi çıkarlan do�nıltu

sunda kanalize etmek imkftnlarına sahip olduklarından; Türkiye her yıl daha çok
borçlanma durumuna itelenirken, milletlerarası sermayenin ve Amerikan emper
yalizminin aracısı ve orta�ı durumunda olan komprador - alla - bürolcrat üçlüsü,
servet ve nüfuzlarını arttırmaktadırlar. Emperyalizm böylece, yalnız devletlerara.
sı ilişkilerle deıtil, devleti de etkiliyen sımf]ar arası ve giderek kişisel çıkar iliş-.
kileri ile de nü[uz ve hakimiyetini yürütmekte, avını ahtapot koııarıyla her yan

dan sarmaktadır. Bundan dolayıdır ki, Türkiye'de anti-emperyalist mücadeleyi

ancak sosyalizm için mücadeleyle birlikt� yüriitmek ve kesin zafere emperyaliz
min içerdeki ortaklarını zararsız hale getirmekle ulaşmak mümkündür.
Amerikan emperyalizmine ve milletlerarası sermaye çevrelerine sadece dev
letlerarası andıaşmalar, sözleşmelerle ba�lı

bulunmuyoruz;

dış ve iç sermaye

çevrelerinin içti dışlı oluşu ile de, yani sınıfsal i1işkilerle de ba�h bulunuyoruz.
Amerika
e�emenlik
NATO

ile ikili anlaşmalar imzalanmıştır;

haklanmızla

bag:daşmıyan

imtiyazlar

Amerika'ya
tanıyan

milli ballımsızlıkla,

anlaşmalardır

ittifakına girmişizdir. Bu ittifak andIaşmasına dayanan

ikili

bunlar,

anlaşmalar

'
da imzalanmıştır. Bunlann yanı sıra iktisadi, mali ve ticari mahiyette anla
lar, sözleşmeler de yapılmıştır. Bu andıaşmalar manzumesine dayanarak Ame
rikan emperyalizmi ve milletlerarası Sermaye Türkiye'yi iyice nüfuzu altına al
mış; ahtapot kollarıyla varlıAıınızı sarmıştır. Sayın Dışişleri Bakanı Milli Birlik
gurubu sözcüsü ile Senato'daki münazarasında: «en tehlikeli anlaşmanın,. Milli
Birlik Hükümeti zamanında imzalandıg-ını ve dolaylı saldm halinde Amerika'ya
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içişlerimize müdahale hakkı tanıyan bir anlaşma mevcut olmadıgmı söylemiştir.
Bizce anlaşmalann şu veya bu hükümet tarafından imzalanmış olması da önem·
li olmakla birlikte; meselenin can noktası "en tehlikeli anlaşmaların. imzalan
mış ve hala YÜıiirlük.te bulundugu hususunun Dışişleri Bakanı tarafından itiraf
edilmiş olmasıdır .
anlaşma

•Dolaylı

saldırı,. konusuna gelince:

5 Mart 1959 tarihli ikili

hükümetin daveti üzerine Amerika'va müdahale

hakkı tanımaktadır.

Türkiye İşçi Partisi'nin sözcüsü, iki yıl önce meclis kürsüsünden söz konusu aD
laşma metnini .Düstur" dan okuyarak ve dlt ve sayfa numaralarını vererek açık
lamıştır.

-

Evet, Amerikan emperyalizmi ve milletlerarası sermaye ilc tehlikeli ilişkiler
kurulmuştur. Yinni yıldır Amerika yurdumuzda askeri ve sivil misyonlar bulun
durmaktadır. Bunlar Amerikan yardımlannın

O) kullanılış

gibi, bagımsızlık ve egemenlik haklarımıza aykırı düşen

şeklini denetlemek
yetkilerle donatılmış

lardır. Amerika'dan aldıgırnız silAhları, güvenligimiz için gerekli
serbestçe kullanma hakkına sahip degiliz. 1947 tarihli ikili

gördü�müzde

anlaşmanın 4. mad

desi silah ve a.raçların ancak Amerika"nın izniyle kullanılabilecegini
miştir. Ve bu yüküm Kıbrıs buhranında, Başkan Jhonson

tasrih et

tarafından zamanın

Başbakanı Sayın İnönü'ye sert ve yakıştksız şekilde hatırlatılmiştır.
Amerikd.'nın yurdumuzda askeri üsleri ve tesisleri vardır. Bunlar Türk hü
kümetinin deneti altında degildir. Yurdumuzdaki Amerikalılara ve aileleri efra
dına imtiyazlar tanınmıştır. Hemen her bakanhkta Amerikah .Uzmanlar. çalış
maktadır. Bu .uzmanların. asıl ..uzmanhklannın. ne oldugunu tahmin

etmek

zor degildir. Amerikalı .barış gönüllüleri,. en uzak, en ıssız köylerimize

kadar

uzanmıslardır. Ne iş görürler bu .uzmanlar., bu

.banş gönüllüleri.? Şüphesiz

kagıt üzerinde resmi bir görevleri vardır. Ama resmi belgelerde
bir

(oreVleri

açıklanmıyan

oldu� da muhakkaktır. Bunların açıklanmıyan görevlerinden biri

Türkiye hakkında bilgi toplamaksa, ötekisi de Türkiye'yi Amerika'nın çıkarlan
doAnıItusunda davranınıya hazırlamaktır. Bu, özel konuşmalarda ustaca telkin
lerde bulunmak ve her türlü propaganda aracından bol bol yararlanılmak sure
tiyle yapılmaktadır. Türlü adlarda bir takım kulüpler, dernekler

faaliyettedir.

Bilim adamları yetiştirmek, meslek adamlannın bilgilerini arttırmak, sendikacı
yetiştirmek için, Amerikan sermayeli türlü tesisler kurulmuştur.

Dış sermaye

çevreleriyle içli dış" olan yerli sermayeciler de aynı do�nıltuda çaba ve

para

harcamaktadırlar. Amerika ile ilişkilerimizin devamını saglamak, Türkiye'yi ka
pitaEzmin yörüngesinde tutmak olan asıl amaçlannı komünizmle mücadele mas
kesi altında gizliyen dernekler, dergiler, gazeteler

türemiştir.

Bunlann hangi

kaynaklardan beslendikleri belli degildir. Bugüne kadar bu konuda bir tahkikat
açılıp sonuçlandınJdı�1 duyulmamıştır.
Vatandaşlarımızın dini inançlarını siyasi maksatlarla istismara kalkışan ha·
reketler pervasızca gelişmektedir. Siyasi toplantı niteli�ndeki .sabah namazıan,.,
kelle istiyen ,oşahIMış,. mitingleri, halkı sokulan katle teşvik eden

makaleler,

broşürler, hatta Konya'da oldu� gibi zaman zaman bir kıyam halini alan geri
cilik olaylan, tam bir başıboşluk içinde sürüp gitmektedir.
Ögretmen ve öWend topluluklan içinden Atatürk'çülüge, ba�ımsızlı�a, dev
rimlere, sosyalizme karşı çıkan sayıları az da olsa bir takım guruplar koparılmış,
teşkilatlandırılmış, devrimci ö�retmen ve ögrenci kuruluşlan

karşısına çıkanl

mıştır.
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İşçi Sendikalarında ise durum tersine bir gelişme göstermiştlr. Sermayenin
dümen suyunda giden ve bütçesinin önemli kısmı siyasi amaçlı Amerikan kuru
luşlarınca saglanan, üyeleri Amerikalılarca eAitilen sendikalardan kopmalar ol
mıya başlamış ,devrimci sendikal kuruluşlara geçilmiştir.
Cadı Kazanım" Altındaki Gerçek:
Bir cadı kazanı kaynatılmaktadır. Bu kazanı kimlerin, ne maksatla kaynat
tı�ı açıga çıkarılmalıd.ır. Bu durum, gerek hükümet çevrelerince, gerek kendile
rini ..ortada, ilan eden parti sözcülerince iki aşın ucun,
memleketi anarşi ve
kaos'a götürmek eylemi gösteren çalışması olarak nitelendiriliyor.
Do�ru bir çözüme varabilmek için meseleyi dO#ru koymak
gerekir. Karşi
karşıya gelmiş bulunan güçlerden biri milli geleneklere, dine, imana, örf ve adet
lere ba#lılık parolası arkasında asıl maksadını gizleme�e çalışıyor. Bunu, karşı
çıktıkları güçlerin açıklanan amaçlanndan istihraç ediyoruz.
Devrimci güçler
Türkiye'yi Amerikan emperyalizminin nüfuz ve etkisinden kurtarmak; dışla içli
dı.şlı sermaye çevrelerinin tasallutlanndan
kurtarmak;
ve giderek Türkiye'yi
tam bagımsız demokratik Sosyalist bir ülke haline getirmek istiyorlar. Demek ki,
muarızları bugünkü durumun devamını istiyorlar; yani Amerikan emperyalizmi
ne ve milletlerarası sermaye çevrelerine baglılıgın devamı için mücadele ediyor.
lar...Orıada, olduklarını iddia edenler de aynı yolun
yoJeusu
olduklarından.
aslında onlar da sag kanad içinde yer almış bulunuyorlar.
Durum açıktır. Türkiye oldugu yerde kalamaz; ileri gidecektir; tam bagım
sız bir ülke olacaktır. üretici güçleri hızla gelişen toplumumuzu, bugünün, bu ge
lişmeye ters düşen, ters düştügü için de gelişmeyi ilerlemeyi engelleyen üretim
TürRiye'yi
ilişkileri içinde tutmak mümkün degildir. Daha açık bir söyleyişle,
Amerikan emperyalizmi ve milletlerarası sermaye ile içli dışlı kapkaç kapitaliz·
mi yoluyla ileri bir toplum haline getirmek katiyen mümkün degildir. Bu husus
hem yakın tarihimizin verileri, hem de bilimsel olarak ispatlanmışıır. Türkiye,
Tanzimat'tan beri kapitalizm yoluyla ilerleme, kalkınma çabası içindedir. Türki·
ye Tanzimat'tan beri sanayileşmeye çalışmakta; kapitalist Batı ülkelerinin üstyapı
kuruluşlarını aktararak, taklit ederek Batı uygarhgına ulaşmaya uA:raşmaktadır.
Sanayi komisyonları, sanayii teşvik kanunları, yabancı sermayeye açılan kapılar,
gümrük himayeleri. sanayi okulları, sanayi sergileri, yabancı sermaye ile kuru
lan fabrikalar, sanayieilere ucuz krediler ve daha nice nice tedbirler, teşvikler,
'
çareler... Bülün bunlar dış borçlara bo�lan ve son demıcrinde Alman empl!rS!a.
!izminin nüfuzu altında onunla kader birli�i y 'apan Osmanlı Devletinin çöküşü
ile sonuçlandı. Kurtuluş Savaşımızda « biz" hak. k;mızı mahfuz bulundurmak, istik·
lalimizi em.iQ bulundurabilmek için hey'eti umumiyemizce, hey'eti milliyemizce
bizi mahvetmek istiyen emperyaJizme karşı ve bizi yutmak istiyen kapitalizme
karşı hey'eti miIJiyece mücadeleyi caiz gören bir mesle� takip eden insanlarız,
toplanan .. İzmir Milli tktisat
dendigi halde, daha Lozan barışı ijlızalanmadan
Kongresinde, kapitalist yoldan kalkınma esası kabul edildi. Bizi sömünqemek
.şartıyla, sanki sömürmiyen sermaye olurmuş gibi, yabancı sermayeye kapıları·
mızın açık oldu� iU,n edildi. Sanki sermayenin millisi olurmuş gibi İttihat ve
Terakki zamanında orıaya atılan '"Dilli sermaye - milli emek parolası tekrar orta·
ya atıldı. Ve Kurtuluş Savaşımızın sosyal felsefesinin kilit taşı durumunda olan
«Hakkın, eme�e dayandı�ı, hususundaki temel ilkesi unutuldu gitti. Ve bu ilke
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daha çok ça
daha çok pay almak, yani emekçileri in·

sonradan _çok çalışalım» şekline sokularak. sadece emekçi sınıfları
lıştırmak ve yarattıkları artı· degerden

safsızca sömürrne k için, emekçileri dürtüklcınede

kullanılır bir söz oldu.

mayeyi teşvik için yeni kanunlar çıkanldı�ı, koruyucu

Ser

gümrük tarifeleri uygu

landı�ı, ucuz krediler saA:land)�1 halde özeL teşcbbüsle umulan sonuç alınmayın
ca, üstelik 1930 yıııarının bunalımı da gelip çattı�ından. devlet kapitalizmine ge
çildi. 600 yıldır devleti yöneımiş olan bürokrat sınıf. komprador . aA;a ikilisini
devlet hazinesinden bcslemeA:e yöneldi. 1950 de bürokratların vesayetinden kur
tulan komprador

•

aA:a ikilisi bürokratlann bir kısmının da desteA:ini saA;lıyarak

Türkiye'yi büsbütün dışa baA:h bir ülke hlOine getird.l, Yüzyılı aşkın bir zaman
dan beri hep aynı terane, hep aynı kısır tedbirler, halkın gözleri önüne serile"
hep aynı «müreffeh, kalkınmış Türkiye_ serabL.. Sözü uzatmaya
kiye'nin kapitalist yoldan kalkınacagını ileri sürmek abesle

degmez. Tür

iştigaldir. Ekonomi

bilginleri, burjuva ekonomi bilginleri dahil, XX. yüzyılın ikinci yansında

geri

kalmJş ülkelerin kapitalisı. yoldan kalkınamıyacaklan noktasında hemfikirdirler.
Ama ne varki, Türkiye'mizi Helebeı geri kalmışlıga ve emekçi halkımızı Uele
bet sömürülmeye, ezilip, horlanmaya mahkum eden bu sistem, yani kapitalizm,
Türkiye'nin kaderine hakim olan komgrador - aga - bürokrat üç!üsünün de, bu
sınıfların dayandı�ı Amerikan emperyalizmi ve milletlerarası sermaye çevreleri
nin de çıkarlanna hizmet etmektedir. Ve çıkarlanna hizmet ettig:i için de, Türki·

r
,..

ye'yi Amerikan emperyalizminin ve milletlerarası sermaye çevrelerinin nüfuz ve
etkisinden kurtarmak Türkiye'yi Sosyalizme yöneltmek isteyenlerin yolunu kes
rnek, halkın uyanışını durdurmak için akla gelebilecek her hileye, her melAnete
baş vurmakıadırlar. Cadı kazanları bundan dolayı kaynatı1maktadır_ Tekrar ede
lim;

dava Türkiye'yi

Amerikan

emperyalizminin

nüfuzundan

ve

kapitalizmin

pen).esinden kurtarıp, ba�ımsız, demokratik Türkiye sosyalizmini emekçi halk sı·
nıflarıyla elele kurma davasıdır.
Türkiye bugün hayati tehlikelerle karşı karşıyadır:

Amerika ile Sovyetler

arasında çıkacak savaşta Türkiye ilk hedef durumundadır. Türkiye, nüfusu hızla
artan, fakat istihdam hacmini aynı oranda arttıramayan bir ülkedir.
sosyal afet haline gelmiştir. Nüfusunun

İşsizlik bir

% 7S'j köyde yaşıyan Türkiye'de toplamı

4 milyona varan köylü ailelerinin 1/3 ü topraksızdır. Buna karşılık köylü ailele
rinin

% ı i topraklann % 25 ine sah}ptir. Nüfusun % 20 si yani yaklaşık olarak
6 milyon vatand..şımız milli gelirden % 57 oranında pay almaktadır;

sadece

Vergioin a�ır yükü, işçilerin, köylülerin, küçük memurlann, zanaatkarlann, yani
emekçi sınıı ve tabakalann sırtındhdır. Ve de Türkiye artık
'
bile, kuşaklar boyunca ödemekle bl

hiç borç almasak

ezilmektedir. Cumhuriyetin ilfinından bu yana 45 yıl geçti�i halde Türkiye hala
kapkaç kapitalizminin Mkim oldugu geri bir tarım ülkesidir.

Ve de halA Tür

kiye'nin özel teşebbüs yoluyla, yani kapitalist sistem içinde kalkınıp ilerleyebile
ce�ini ileri sürenler vardır.

A.P. işbaşma geldi�ioden

beri bu durum daha da

kötüye gitmiştir.

Amerikan Ponııkasında
Avrupa ve

AA'lrlı!ın

Ortado�uya Kayışın �

Türkıye Üzerindeki Muhtemel Etkllerl:
Bu durum, düzenin de!işmesi gerektiA:i hakkında,
görüşün, gittikçe daha geniş halk kütleleri tarafından

Partimizce ortaya atılan
benimsenmesine yol aç-
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mıştır. Bunun yanı sıra gene Partimizin temsil etti�i Sosyalizm davasıyla, NATO
ya, Amerika'ya hayır kampanyası da her gün biraz daha halka mal olmıya b�ş
lamıştıf Bugün Türkiye'de serbest bir referandum yapıisa, büyük.
çoJ1un1u�
.. NATO'ya, Amerika'ya Hayır!» diyeceginden şüphe edilemez. Amerikan 6. Filosu
gelmeleri
üzerine,
na mensup gemilerin Zafer Bayramımızda İzmir limanına
gençlerin protestolarına geniş halk tabakalarının da katılmış olması, bir kısım
taksi şoförlerinin lokanta ve e�ence yeri sahiplerinin Amerika'hya karşı
pasif
direnme göstermiş bulunm aları, Amerikan bahriyelilerini otomobillerine, lokan
talarma kabul etmemeleri, iki yıl önce ilan etti�imiz pasif direnme kampanyası
nın sonUç vermeğe başladığını göstermektedir.
Beri yandan en' ıssız köy kahvelerinde bile Sosyalizm, köylülerin deyimi ile
gündeme alınmış, tartışma konusu haline gelmiştir. Son kısmi Senatör ve Millet
vekili seçimlerinde Partimizin, köy ve işçi semtlerinde oylarını arttırmış olması
.
da mayanın tuttuğunu göstermektedir.
Siyasi hayatımız normal gelişme sürecini izlediği takdirde, Türkiye Amerikan
nüfuzundan da, kompradar kapitalizminden de kurtulacaktır. Hem de çok kısa
zamanda kurtulacaktır. Oysa Amerika'nın çıkarları açısından Türkiye'nin elden
Ortado� ve Avrupa'ya
kaçırılmaması, bugün, yani ağırlık noktasının yeniden
kaydırılmaya başladığından beri, büsbütün zorunlu bir hal almıştır. Bizim komı>
radar - ağa - bürokrat üçlüsü de Amerika ile aynı görüştedir. Esasen şahlanış
mitinglerinin, siyasi amaçlı namazıarın, taşlı sopalı saldırıların, tertiplerin, hat
ta kıyama varan başkaldınşlann son aylarda sıklaşmış ve şiddetini artırmış ol·
ması bir tesadüf değildir. Keza eski Amerikan elçisinin yurdumuzdan ayrıhrken
yaptığı konuşmada Türkiye İşçi Partisi dışında bütün partilerin Amerikan dostu
olduğunu belirtmiş olması da bir tesadüf sayılamaz. Keza yeni elçinin istihbarat
servislerinin .. özel işler» uzmanı bulunması ve Türkiye'ye Saygon'dan gelmesi ,Pe
tesadüf değildir. Başta Partimiz, Türkiye'nin bütün Herici, Atatürkçü, devrimci
kuruluşları, milli bağımsızlıktan, Sosyalizmden yana olan bu vatanın bütün yi�t
evlatlan; işçisi, köylüsü, küçük memuru, zanaatkarı, yazarı, çizeri ve genci ve de
yaşlısıyla, Türkiye'nin umudunu taşıyan ne kadar kuruluş ve insan varsa, hepsi
zor günlere, imtihan &ünlerine şimdiden hazırlanmalıdırlar. Saygon'dan
gelen
ııözel işler» uzmanı, özel elçinin, hünerini burada da göstermeye kalkaca�ından
kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ama Türkiye, tarihin yazdı� ilk Milli Kurtuluş
Savaşını kazanmış olan insanların, yani Vietnam'lara yolu açmış olanların ülke
sidir. Hazırız ve de uyanığız. Dışardan saıcfı.racaklara da, bizi içimizden bölme�
için aramıza sokulacaklara da aman vermiyeceğiz. İkinci' Milli Kurtuluş Mücade
lemizİ de, Sosyalizm için mücadelemizi de mutlaka kazanacağız.
Türkiye'nin ve emekçi sıntflarımızın biricik kurtuluş yolu olan Türkiye İşçi
PartiSİ azimlidir, sakindir, birlik ve beraberlik içindedir.
Şüphesiz karşımızda
bizden çok daha güçlü görünen partiler var; ama yarınlara giden yolu yalnız
biz temsil ediyoruz.
Adalet Partisi, vatandaş oylarının -yansından çoğunu alarak iktidara gelen
parti, bu heybetli görünüşüne ra�men çelimsiz ayaklar üzerinde
durmaktacilr.
Çünkü oylannı aldı� emekçi halkın değil; halka karşı olanların partisidir. Ger
çekten A,P., Amerikan emperyalizmi ve milletlerarası sermaye çevreleriyle
içli
dışlı olan kompradarlar ve genellikle montajcı, dışa bağlı sanayicilerin çıkarlan
nı koruyan, serbest teşebbüse hizmet etme zihniyetiyle devlet yöneten bir parti;
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dir. Egemen sınıflanmızı teşkil eden kompradar - a�a - bürokrat üç!üsü arasın·
da A.P. a�ırlık noktasını kompradorlara ve dışa ba�lı
sanayicilere kaydırarak
işleri yüriitmege çalışmaktadır.
Ana muhalefet partisi; Cumhuriyet Halk Partisi; Atatürk'ün kurdu� parti.
Bunca yıl tek başına devleti yöneımiş en eski partimiz. Ortamn Solu politikasını
benimsediltinden beri o da düzen deg:işikli�inden ve son zamanlarda daha müte
vazi bir ifadeyi tercih ederek, düzenin düzeltilmesinden
söz etmektedir. O da
taprfik reformunu, vergi adaletini, genellikle sosyal adaleti savunmakta, hattA
sömürüye son vereceA;ini ileri sürmektedir. Bütün bunlardan dolayı aramızdaki
çizgiyi kesinlikJe çizmek, farklan belirtmek gerekmektedir.
Biz düzen deA;işe<:ektir derken; dışa ba�1ı bugünkü kapitalist düzenin bırakı
larak, kapitalist olmıyan yoldan Türkiye Sosyalizmine
geçmei!:i
kastediyoruz.
Sosyalizme açık Anayasamız çerçevesinde bunu demokratik yoldan gerçekleşti
rece�imizi ileri sürüyoruz.
Onlar düzen deg:işiklikliginden buny. anlamıyorlar. C.H.P. ye göre düzen de
A;işikligi kapitalizm muhafaza edilerek yapılacaktır. Yani komprador kapitaliz
minin bozukluklarınm düzeltileceA;ine inanılınaktadır.
Keza biz düzen deg:iştirilecektir derken, bu bozuk düzeni bizzat emekçi sı�
nınarın değiştinx:eğini kastediyoruz. ışçi sınıfıınız ve onun demokratik öncülü·
#ii etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf ve tabakalar Anayasadaki haklarına
sahip çıkarak devlete a�ırlıklannı koyacaklar ve kapitalist olmıyan kalkınma
Sosyalizmini kuracaklar
yolunu hızla aşıp tam baA;lmsız demokratik Türkiye
dır. lJizim siyasi felsefemiz Türk emekçi sınıflarının felsefesidir. Biz emekçi sı
nıflarına pasif vatandaşlar gurubu gözüyle degil, tarihi yapan, doA;rudan doA;ruya
aktif, itici ve üretici biricik güç gözüyle bakarız.
C.H.P. için ise. emekçi sınıfların iktidara gelmesi, emekçilerin devlete agır
lıklarını koymaları söz konusu deA;ildir. lktidara gelecek olan, Osmanlılardan be
ri devleti yönetmiş bürokrat sınıf, yani yüksek memurlar, teknokratlar, uzman·
lar, kısacası kendilerini halkın dışında ve üstünde gören _aydınlar" kadrosudur.
1950 den beri iktidarı komprador - ağa
ikilisine kaptınnış olan bu geleneksel
bürokrat sınıf, tekrar devlet yönetimini tekeline almak için mücadele etmektedir.
C.H�P. siyasi hayatımızda sınıf muhtevası belirli bir çizginin
temsilcisidir.

mirascısı ve

yönetici kadro,
Bürokrat sınıf diye adlandınlan başında padişah bulunan
Seyfiye, lımiye ve Kalemiye sınıflan olarak, üretim araçlanna sahip olmadı�ı
halde Tımar rejimi, Gedik, Narh ve Loncalar gibi müesseselerin aracılıw. ile Os
manlı devletinde hem siyasi, hem ekonomik ve sosyal gücü tekelinde tutmuştur.
Meselenin aynnolanna girmiyece�im. "Osmanlı tipi,. merkeziyetçi, tekelci, tepe
den inmeci, ceberut devlet anlayış ve yönetimini kuşaktan kuşağa temsil etmiş
olan bu bürokrat sınıf, ikinci meşrutiyette İttihat ve Terakki Partisi aracıhjtı
ile, Cumhuriyet döneminde de, Cumhuriyet Halk Partisi eliyle devleti yönet
miştir. 1950 den beri devlet yönetiminin komprador - alta ikilisinin ağırlığına
geçmiş olmasının ters talihini yenmeğe uA;raşmaktadır. 27 Mayıs hareketi, tarih
gözüyle bakılırsa, _bürokrat,. sınıfın, aga - komprador ikilisine karşı bir ÇıklŞıydl.
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Sol hareket içinde bile, Türkiye'de Sosyalizmi bürokrat sınıfa kurdurmayı
tasarlamış olanlara rastlanmıştır; hala böyle düşünenlerin bulundu�unu sanıyo
rum. Bunlar Sosyalizme sadece bir iktisat şeması gözüyle bakmakta ve Sosyaliz
min emekçi sınıflann siyasi hareketi oldull;unu unutmaktadırlar.
Sosyalizm ancak işçi sınıfının ve bütün emekçi sınıfların devlete a�rlıklarını
komaları sonucunda kurulur. Bunun bir başka yolu yoktur.
Demek ki, C.H.P. ile aramızdaki fark, bizim Sosyalist, onların ise sosyalist
olmamaları noktasında toplanmaktadır. Biz Türkiye İşçi Partililer emekçi sınıf
ların a�ırlıg:ında kapitalizmden kesin olarak ayrılmaya, NATO'dan, Ortak Pazar
dan çıkmaya, Amerikan üslerini tasfiyeye ve Amerikan emperyalizmi ile millet
lerarası sermayenin nüfuz ve etkisinden �urulmaya, kapitalist sistemi kesin
olarak bırakıp, kapitalist olmıyan yoldan tam ba�ımsız, demokratik, Sosyalist
Türkiye'yi kurmaya kararlı ve azimliyiz.

Sosyalist Türkiye:
Sosyalist Türkiye'yi icurma azmi tek başına, Türkiye'yi
Sosyalist yapmıya
şüphesiz yetmez. Objektif şartların da bu dog:rultuda olması gerekir. Hatta de
nilebilir ki, Sosyalizmi kurma azim ve kararı, objektif şartlar Sosyalizmin kurulmasına elverişli oldu�u zaman belirir.
Bilindill;i gıoi klasik şemaya göre Sosyalizme
kapitalizmden geçilir.
Ag:ır
sanayi'ye dayanan kapitalist üretim tarzının iç çelişileri öyle bir noktaya gelir ki,
üretim ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılar. Ve böylece sermaye
emek çelişisini aşarak çözümleyen, yeni üretim ilişkileri ile kapitalizmden Sos
yalizme geçiimiş olur. Klasik şema budur. Yani Sosyalizm, kapitalizmden -'sonra
gelen bir üretim tarzıdır.
Oysa Türkiye henüz kapitalizmin aşamalannı tamamlamış bir sanayi toplu
mu değildir. Türkiye kompradar kapitalizminin ağırh�nda, hala yer yer derebey
lik kalıntısı ilişkilerin hüküm sürdü�ü, ham maddeci, geri bir tarım ülkesidir
Fakat ne var ki, emperyalizm döneminde Batının sömürgeci kapitalist toplum
lanyle, sömürülen geri kalmış toplumlar arasındaki çelişiler gittikçe ag-ır bastı
gından ve sömürge düzeni, geri kalmış toplumların iç çelişilerini de keskinleştir
dig:inden, bu toplumların asla geçemiy ekleri kapitalist aşamayı atlıyarak Sos
yalizme geçmeleri imkan dahilİne girmiştir. Ve de Sosyalizm yoluna ilk önce blı
geri kalmış toplumlar girmişlerdir.

e�

Türkiye'nin kapitalist aşamalardan geçerek mali sermayenin hakimiyetinde
bir sanayi toplumu n:ıline gelmesine, bizzat kapitalizm engel oldu�ndan; ve esaı
sen kapitalist yoldan kalkınmanın emekçi sınıflara ödettigi ag:ır bedeli Türk
emekçileri artık ödemey.'! katiyen razı olmadıklanndan, Türkiye'nin kapitalizm
çıkmazını bırakarak Sosyalizme yöl!dmesi kesin bir zorunluluktur.
Siyaset adamlannın dilindeki ..bütün dünyanın hayranlıkla izledill;i dev adım
larla ilerliyen Türkiye. efsanesini bir yana bırakarak duruma objektif bir gözle
bakınca Türkiye'nin hiç bir meselesini çözemedi�i ve her gün çözülınİyen, çözüle
miyen yeni meselelerin eskilerine eklendigi görülür. Toprak davası oldug:u gibi
durmaktadır. Gerçek bir sanayileşmeye gidilememektedir. İşsizlik bİr sosyaıl afet
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haline gelmiştir. Gelir da�ılımındaki dengesizlik gittikçe artmaktadır. Dış borç
lar boyuna kabarmakta; ödeme dengesi devamlı olarak açık vermektedir. Ameri·

ilk hedeflerden biri

ka ile Sovyet Rusya arasında çıkacak bir savaşta Türkiye

olacaktır; fakat buna sebep olan Amerikan üslerinden ve NATO'dan yakasını bir
türlü sıyıramamaktadır. Kıbrıs davası gözgöre kayhedilme

tehlikesiyle

karşı

karşıyadır. . . Ve daha nice nice çözülemeyen, çözümlenemiyen meseleler.
Hayır bu. bazılarının sandı�ı gibi yöneticilerin yeteneksizüö;i, kişisel kusur·
larla. izah olunamaz. Şüphesiz yöneticiler arasında yeteneksjz olanlar bulunabilir;
vardır da. Fakat aslında bu yeteneksizlik objektiftir; sınıfsaldır. Yani demek iste
rim ki, dışa ba�lı komprador - alta - bürokrat üçlüsü yönetici sınıf olarak göre
vini

tamamlamış, kapkaç kapitalizmiyle

beraber

tarihsel

yani

objektif

acze,

mutlak bir yeteneksizli�e düşmüştür.
Türkiye, emperyalist sistem içinde, bu sistemden kapmaya en hazır durumda
olan ülkelerden biridir. Esasen daha önce bir kere kopmuş, ilk Milli Kurtuluş Sa
vaşını kazanmış; [akat sonradan tekrar emperyalizmin aama düşmüştür. Kamp

}

rador kapitalizminin iç çelişi ve dış çe işileri Türkiye'yi hızla kopma noktasına
yaklaştırmaktadır.
Bu kopma nasıl olacaktır? Kopma olana kadar ne yapılacaktır? Sosyalizme
nasıl geçilecektir? NasıJ bir yol tutulacaktır? Bu aşamada rol oynayacak emekçi
sınıflar arasında işçi sınıfının öncülü#Ü nasıl saa:lanacaktır?
Bu sorulara genel mahiyette cevaplar dışında

ayrıntılı ve somut cevaplar

vermek zorundayız. Türkiye'nin mutlaka sosyalist olaca�ını biliyoruz. Ama

bu

hiç de yetedi de�ildir. Toplumunmza özgü şartları bilimsel metotla deö:erlendi
rerek" sosyalizme nasıl geçehilece�imizi; ve toplumumuza özgü şartlar içinde yü·
rütülen mücadelenin ne biçimde yürütillece�ni nihayet kurulacak Türkiye Sos
yalizminin özelliklerinin neler oıaca� mümkün oldu� kadar

somut olarak

belirtmek gerekmektedir.
Bazılannın sandı�ı gibi Sosyalizm için hazır reçeteler yoktur. Hiç bir kitap
ta Türkiye'de Sosyalizmin nasıl kurulaca� yazlJı de�ildir. Bunun
yani Türkiye İşçi

kitabını biz,

P" ..tililer, yazacaö:ız; biz yazmak zorundayız. Şüphesiz kitap

larda yararlanabilece�imiz do�ar vardır. Kanun mertebesine erişmiş, evrensel
nitelikteki do�rular şüphesiz bizim de yolumuzu aydınlatacaktır. Ve bunlan ki
taplardan ö�rcnece�iz. Bundan başka şu veya bu toplumda Sosyalizmi kurmak
için neler yapıldı�ını da kitaplardan ö�nebiliriz;

bunlardan da yararlanmak

mümkündür. Fakat özellikle bu sonuncu bilgilerin her toplumun özgül şartlarına
ba�h olduklarını asla akıldan çıkarmıyaca�z.
Evet, kapitalizmden sonraki aşamanın üretim tarzı olarak
taneclir. Kapitalizmin

karşısında bir tane Sosyalizm vardır.

Sosyalizm bir

Kapitalist üretim

ilişkilerinden, özde ve biçimde (arklı üretim ilişkileri olarak Sosyalizm bir tane
dir. Keza olayları incelemede, tahlilde ve senteze varmada

kuııandıaı bilimsel

metod bakımından da So.<,yalizm bir tanedir. Fakat bu bilimsel metodun do�ru
olarak uygulanması, gerek Sosyalizm için mücadelenin,

gerekse

Sosyalizmin

topıuınlara göre ayn biçimler alabiJece�ini, alması gerekti#ini ortaya koymakta
dır. Toplwnların çelişileri birbirinin tıpa tıp aynı de�i1dir. Ayni kategoride mü
tahia edilecek toplumlarda, örne�in Batının sanayileşmiş kapitalist toplumlann-

13

da bile, çelişiler farklıdır. Temel çelişi, yani sermaye · emek çelişisi aynı nitelikte
olsa bile, üstyapıya ait çelişiler ve üstyapı alt yapı etki tepkisi mutlaka rarkhdır.
Hele geri kalmış toplumlarda bu farklar daha da belirgin

bir hal almaktadır.

Öme�in Türkiye'nin temel çelişisi. Amerikan emperyalizmi, milletlerarası senna·
ye çevreleri ve her ikisinin yerli ortakları olan kompradar . a�a - bürokrat üçlü
sü ile işçi sınıfı ve tüm emekçi

sınıf ve tabakalar arasındadır.

Bürokrat sınıfın tarihinlizde özel bir yeri vardır.

Öylesine ki, bu sınıf

0s

manlı tipi devletin orta dire�i olmuştur. Ve bu durum birtakım bize özgü uygu
lamalal'a yol açmJş ve kalıntılan zamanımıza kadar süregelmiştir. Bürokrat sı
nıf bugün hala devleti yönetmek, kompradar - aga ikilisine Iiderli�inj kabul etti·
rcbilmek mücadelesindedir. Osmanlı devleti kendisi bir imparatorluk, yani başka
milJetleri sömüren bir varlıkken, bir yanı ile de - gerileme ve çöküş dönemlerin·
de - kendisi bir yan sömürge olmuştur. Türkiye tarihin

ilk milli kurtuluş savaşı

nı kazandıktan sonra, (ekrar emperyalizmin nüfuz ve etkisine girmiştir. Geri kal
mış bir toplum olmasına ragmen Türk işçi sınıfının oldukça eski bir mücadele
tarihi vardır. Ve işçi sınıfının bir ayag:ı

bahi köydedir. Emekçi halk yı�ları yüz

yıllık hayatlarında ilk olarak oylarıyla Osmanlı tipi devleti temsil eden bir ikti·
darı degiştinnişler ve o tarihten beri bu siyasi haklarına kıskançlıkla sahip çık
açık bir Anayasa yü

mışlardır. Hakim sınıflan iyice tedirgin eden Sosyalizme

TÜrlüktedir. Amerikan emperyalizmine karşı İkinci Milli Kurtuluş
luzla halk yı!'tınlanna mal olmaktadır. Nihayet tarihimizde ziraat

mücadelesi,
yapılan top

raklann çıplak mülkiyetinin cbeytülmale,. yani devlete ait olması, sosyal yardı
mın müesseseleşmiş

bulunması ve emekçi.lerin sosyal

dayanışmasını öngören

Fütüvvet ve Ahilik gibi müesseseler vardır.
Demek ki Türkiye'nin, tarihinden gelen ve kuraca�JZ Sosyalizmi mutlaka
etkiliyecek olan bir takım kendine özgü şartları vardır. Bir kısmı temel çelişiye
ilişkin olan bütün bu etkenlerin bilimsel metodla do�ru de�erlendirilmesidir ki,
bizi en geçerli sosyalist mücadele yollarını bulmaya ve giderek Türkiye Sosyaliz·
minin özelliklerini ortaya koymaya götürecektir.
Temel çelişi, yani sermaye - emek çelişisi, son kertede a�r basmakla bera
ber hiç bir vakit Sosyalizme geçişi tek başına tayin etmez. üstyapı müesseseleriy
le karşılıklı etki tepki halindedir. Böylece

üstyapı

müesseselerini belirlerken

kendisi de onlar tarafından belirlenmeı,te bi.r üst - belirlenme durumu meydana
gelmektedir. Sosyalizme geçilebilmesi için, sermaye - emek çelişisinin had

bir

safhaya gelmesi yanısıra üstyapı müesseselerinin de genellikle aynı do#:nıltuda
bulunmalan şartbr.
.

Türkiye Sosyalizmi :
Özetlemek gerekirse: Türkiye'de Sosyalizmi kurmak için bize özgü bir

yol

izlememiz bilimsel bir zorunluluktur. Bizim Sosyalizmimiz işçi sınıfının demok-

ratik öncillü#:ü etrafında toplanmış 'bütün emekçi sınıf ve

tabakaların

aşa�ıdan yukarı kuıulacaktır. Yüzyıııar boyunca merkeziyetçi,

,eliyle.

tekelci, ceberut

bir idareden çekmedi#:i bela kalmamış olan emekçi sınıflarunız, tepeden inmeci
yöntemlere karşıdır. Bugün Partimiz, nasıl tabanın yönetim ve denetiminde ise;
tüzügürnüzün açık bir hükmü, nasıl kol emekçilerine parti yönetimine a#:ırlıkla·
rım koyma, söz ve arar sahibi olma imkanlarını s,,�lıyorsa; kuraca�mız sosya-

�
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list düzende de emekçi sınıflar a�ırlık teşkil edecekler; her kademede, iş yerin
den devletin en üst kademelerine kadar, söz ve karar sahibi olacaklardır.
Biz Sosyalizme sadece bir ekonomik şema gözüyle bakmıyoruz. Biz sosyaliz
mi emekçi sınıfların, sömürülmeden, horlanmadan, ezilmeden
kurtacak:; tüm
cyabancıla>şmalardan. sıyıracak; ve giderek tüm insanları
gerçekten özgür ve
eşit kılacak biricik toplum düzeni olara"ı göriiyoruz. Sosyalist demokrasi rejim
Ierin en mükemmelidir. Biz Sosyalizmin işçi sınıfı ve emekçi sınıflar adına ye>
net\mi elinde tutan, fakat emekçi sınıflardan kopmuş; ya da bu sınıflarla esasen
ilişki kurmamış, kuramamış olan tepedea... inmeci bürokratik bir sistem haline
gelmemesi için. emekçi sınıfların daha muhalefet günlerinde partisine sahip çık
ması amaciyle mücadele ediyoruz. Bizim gözümüzde SO:iyalizmin
insalcıl yanı
agır basar. Amaç emekçi sınıfları sömürüden, zulümden, tahakkümden kurtar
maktır. Bir bakıma Sosyalizm, ekonomik, siyasi, ve sosyal bir düzen olarak, bu
amacı gerçekleştirıneye yarayan bir araçtır. Fakat eylem içinde gayesiyle bütün
leşen, yani kendisi gayeleşen bir araç. Şüphesiz Sosyalizmi kurmak için emekçi
sınıflar fedakarlıklara kallanacaklardır; hayatlannı vereceklerdir; vermişlerdir
de. Fakat bu fedakarhklara bilerek, istiyerek ve severek katlanaca�ız. Çünkü en
üst planda toplumla bütünleşerek kerfdi kendimizi ancak Sosyalizm içinde ger
çekleştirecegimizi bilecegiz.
Sosyalizm kapitalizmden sonraki aşama oldugu ve insanın insan tarafından
sömürülmesine son verdi�i için insanlıgm bütün kültür hazinelerinin mirascısı
ve uyg:ırh�ın en yüksek aşama noktasıdır. Bundan dolayı Sosyalist insan, taassup
lara karşıdır; dogmalara karşıdır; düşünme, yani sorunlan çözme yeni dogrular
bulgulama yeteneklerini körleştiren saplantılara karşıdır; korkulara karşıdır.
"
Bizim Sosyalizmimiz Sosyalist akım içinde tam ba�msız bir harekettir. tk
tidara gcldigimizde devlet olarak ve şimdi parti olarak bag:ımsızlı�ımıza kıskanç
lıkla sarılmışızdır. Sosyalist Partiler ve devletler arasında emperyalizme
karşı
dayanışma ve mücadelenin ancak bag:ımsızlık, eşitlik, içişlere kanşmama ve kar·
şılıklı saygı ve sevgi ile en tesirli hale gelece�ne inanmaktayız.
Önümüzde büyük seçimler var; ve zor günler bekliyor bizi. Amerikan emper·
yalizminin bütün agırhAı ile Ortado� ve Avrupa'ya kayma�a başlamış olması·
nın, Türkiye üzerindeki ve Partimiz bakımından olumsuz etkilerini gö�slemeye
hazır oima!ıyız. Aramıza nifak tohumlan atmak, emperyalizmin deneyeceg:i ve
denedig:i yollar arasındadır. Uyanık ve dikkatli olmak zorundayız. Emekçi halkı·
mızın biricik umut kapısını kapattırmıyacag:ız.
Büvük seçimlerin hazırlı�nda, Sosyalizmi halkımıza sevdirmek; Sosyalizmil'1
insancıl, özü hürriyetçi, güzeİ yüzünü halkımıza gösterip, tanıtmak başta gelen
görevimizdir.
Güzel günler görecegiz. Halkımızın hiç gülmemiş yüzü mutlaka gülecektir.
Sevgiler, saygılar.
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Bugün Türkiyeyi çok ilgilendiren son derece önemli dünya olayları
şöyle görülmektedir:
Geçen yıldanberi Orta Doğu dünya barışını tehdit eden sıcak mer
kezlerden biri haline gelmiştir. Türkiyemizin de içinde bulunduğu bu
bölgedeki bir yıllık gelişmeler ve bu bölgede savaşın her an yeniden baş
laması ihtimali, hiç şüphesiz, dünya olaylarına bakarken bizim için üze
rinde en büyük hassasiyetle

durulması gereken bir mesele olmuştur.

Bilindiği gibi İsrail, emperyalist devletlerin desteğiyle

5 Haziran

1967'de komşu Arap ülkelerine saldırmıştır. Saldırının ardındaki deste
ğin amacı Arap ülkelerindeki ilerici rejimieri iktidardan devirmekti. Ulu
sal kurtuluş hareketlerinin sonunda kurulmuş olan bu rejimler Orta

Doğu'daki yabancı tekellerini tehdit ediyor ve yeni sömürgecHik siya
setinin uygulanmasını zorJaştırıyorlardı.

Bu savaş İsrail kuvetlerinin askeri zaferiyle sonuçlanmıştır. Fakat

durum vehametini muhafaza etmektedir. Ve herhalde mesele bir çözü
me ulaşmamıştır.

Bugün, İsrail komşu Arap ülkelerinden aldığı toprakları elinde tut

makta devam etmektedir. Uluslararası bir su ve ticaret yolu olan Sü

veyş Kanalı bir cephe hattı durumuna indirgenmiştir. Bir buçuk mil
yon Arap mültecisinin evi ve toprağı işgal altındadır. Bu durum yeni

•

bir patlamaya gebedir. İsrail

5 Haziran 1967'den önceki sınırlarına çe

kilmek zorundadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 22 Kasım
1967 tarihli kararına da riayet edilmeli, İsrail kuvvetleri bütün Arap

topraklarından çekilmelidir. Saldırı ve savaş yoluyla toprak kazanıla
mayacağı ortaya konmalıdır. 29 Şubat 1968'de, İsrail Dış İşleri Bakan-
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lığı Sina yarımadası, Gaza bölgesi, ürdün Nehri'nin batı kıyısı ve Suri
ye'deki GoJan bölgesinin «bundanböyle düşman toprağı sayılmayacağı
nı» açıkladı. İsrail bu sözleriyle ateş-keş çizgisini devlet sınırı durumu
na sokmaktadır. Halbuki, B.M. Güvenlik Kurulu 22 Kasım 1967 tarihli
kararında İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini istemiş ve sa
vaş yoluyla toprak edinmenin kabul olunamayacağı ilkesine kararın ba
şında yer vermişti. Kanımızca, 26 Kasım 1967'de

Birleşmiş

Milletler

Güvenlik Kurulunda İsrail kuvvetlerinin işgal ettikleri toprakları ter
ketmelerini öngören karar Orta Doğu'da gerginliği azaltacak ilk etken
adım olacaktır. ürdün toprağını da ele geçiren İsrail Filistin ile ilgili
Birleşmiş Miııetler kararına da uymalıdır.

Amerikanın Beldediıt Sonuç:
Altı gün süren ve Amerikanın desteklediği İsrailin zaferiyle biten
savaş, Amerika bakımından beklenmedik ters bir sonuç vermiş, Ameri
kanın Arap ülkelerindeki nüfuzunun iyice kırılmasına yol açmıştır. Bu
savaşın bir başka sonucu da- Sovyetler Birliğinin Akdenize inmesi ve
Sovyet donanmasının Arap !imanlarında üslenmesidir. Bugün Arap ve
İsrail kuvvetlerinin yeniden savaşa tutuşmaları halinde bu savaşın ma
halli bir savaş olmaması kuşkuları çok ciddi bir ihtimal olarak belirmiştir.
Türklye Savaşa Sürüklenebillr
Orta Doğu'nun gerek petrol kaynakları, gerekse stratejik önemi ba
kımından, halen donanmaları karşı karşıya gelmiş bulunan iki dev dev
letin dünya politikaları göz önünde tutulunca, bu durumun bir dünya
savaşına yol açabilecek bir tehiike teşkil ettiği açıkça görülür.
Ülkesinde Nato ve Amerika üslerini barındıran Türkiye bakımından
bu durumun hayati önemini kavramak için büyük çapta bir siyaset ada
mı olmaya lüzum yoktur. Orta Doğu'da her an patlak vermesi beklenen
savaş Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getirdiği takdirde ülkemizde
ki Nato ve Amerikan askeri üslerinden dolayı Türkiye'nin savaşa sü
rüklenmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Yunanistan Olaylan
Türkiye'nin çevresinde bir diğer önemli olay da Yunanistan'da olu
şan hükümet darbesidir. Son yıllarda Yunanistan'ın iç çelişileri halk
kitlelerinde sola doğru bir açılma e�limi meydan getirmiştir. Bu eği
lim bir yandan da bir sol Merkez Partisine ve bir yandan da bir sol
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koalisyon partisi olan EDA'ya güç kazandırmıştır. Seçimler arifesinde
bu iki partinin, yani genellikle sol ve Amerikaya karşı bir iktidarın iş
başına gelece�i açıkça görülmekteydi. Bu durum ne Yunan burjuvazisi
nin, ne kırallığın, ne de her ikisinin hamisi Amerikanın çıkarlarına uy
gun düşmüyordu. Genel seçimlere pek az bir zaman kala bilindiği gibi
Amerikaya bağlı bir albaylar cuntası hükümeti ele geçirmeyi başarmış
ve Yunanistanda o günden bu yana devam eden bir askeri rejimi kur
muştur.'
Bununla beraber, dünya kamuoyundr ve özellikle Avrupada görü
len çok şiddetli tepkiler Amerikayı kısa zamanda görünüşte demokra
tik sayılabilecek çözüm yolları aramaya da zorlamıştı. Gerçekten, gerek
Avrupada, gerekse Amerikada Cuntanın tanınıp tamnmaması hararetli
tartışılan bir konu haline gelmişti. Bugün albaylar cuntasıDı meşru�luk
yolları aramıya ve sözde demokratik bir anayasayı Yunan halkı.na onay
Jatmaya sevkeden etkenler de gene aynı sebepten do�makta, dünyanın
uygar kamuoyunun demokrasi ilkelerin� ba�lıIı�ını göstermektedir. Yu
nanistanda oluşan olaylara şüphesiz bitmiş gözü ile bakılamaz. Cunta
nın Yunanistanda sonuna kadar hakim olabileceğini düşünmek Yunan
halkının demokratik ve mücadeleci geleneklerini unutmak olur, Kaldı
ki, Amerikanın Yunanistan üstündeki nüfuzunu ilelebet sürdürmesi de
elb�tte söz konusu değildir. Az çok uzunca bir zaman aşımında Yuna·
nistanın demokratik bir rejime kavuşması ve Yunan halkının diledi�i
rejimi setbestçe, kurması kaçınılmazdır. Fakat, kısa bir dönem için Yu
nan dramı, tıpkı Vietnam örne�inde oldu�u gibi, hür dünya denilen dün
yadaki az-gelişmiş ülkeler için asıl tehlikenin Amerikan emperyalizmin
den geldiğini açıkca ortaya koymaktadır.

Kıbns Sorunu
Orta Doğu'da İngiliz emperyalizminin zayıflaması ve Amerikan em
peryalizminin onun yerini almaya başlamasından sonra, son politik du
rumu dolayısıyle Kıbrıs, Amerikanın Orta Doğu politikasında çok önem
li bir yer tutmaya başlamıştır. Hele Yunanistandaki son hükümet dar
besinden sonra, yani, Yunanistamn sola açılması önlendikten sonra,
Amerika Enosis'in daha hararetli bir savunucusu durumuna gelmiştir.
Nitekim, geçen yıl Kıbrıslı Türkleri dize getirmek ve haklı mücadelele
rinden vaz geçirtmek için Yunan askeri birliklerince desteklenep Kıb
rıs'lı Rumlar saldırıya geçmişler ve bilinen jenosit suçlarını işlemekten
çekinmemişlerdir.
Bo�aziçi ve Geçitkale olaylan ile yenilenen Kıbrıs bunalımına Ame
rika ve İngiltere ile birlikte ya da NATO içinde çözüm aramak gülünç
tür. Amru-ika «Enosise. karşı cephe alamaz; Yunan kapitalizmi, İngiHz
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kapitalizminin son tahlilide Amerikan kapitalizminin nüfuzu altındadır.
Adanın Yunanistana ba�lanıp İngiliz üslerinin oldu� gibi kalması Batı
politikasının esasıdır.
Son iki yıl içinde, Partimiz Kıbrıs davamızın çözümünün yalnızca
bu adadaki soydaşIarunızın hak ve özgürlüklerine kavuşturulmaları ile
sınırlı olmadı�ına dikkati çekmiştir. Burada şüphe yok ki, Türkiye'nin
güvenJi�iyle de çok yakından ilgili bir mesele vardır. Yabancıların Kıb·
rıs'ı Türkiye ve Orta Do�uya bir sıçrama tahtası haline getirmemeleri ge·
reklidir. Bu iki nokta birbiriyle temelden ilgili olup her ikisi de birlik·
te ele alınmalıdır. Kıbrıs sorununu İngilizlerin tahliye etmek zorunda
kalışlanyla birlikte çıkışına, ve jenoside varan kan dökme olaylarının
adada üs edinme gayretleriyle başladı�ına dikkat etmek gerekir.
Türk ve Yunan birliklerinden başka, adada 20.000 İngiliz askeri de
üslenmiştir. Amerikan 6. filosıı da Kıbrıs açıklarında zaman zaman ma·
nevra yapmaktadır. Batılılar orta do�udaki çıkarlarını savunacak, sahip
çıktıkları Arap ve İran petrollerini koruyacak ve tutucu ya da gerici hü'
kümetlerin iktidarda kalmalarım kolaylaştıracak üsleri kaybetmeme ça·
basındadırlar. Türkiye'deki üslerin tasfiyesi yolunda Partimizin başlat.
tığı ve bütün yurdu sarmakta olan akım karşısında Kıbrıs'ı saitcı bir
cuntanın iktidarda oturduğu Yunanistan'a bağlayıp orayı bir Amerikan
üssü haline getirme çabaları da ayrıca bir önem kazanmıştır. Kıbrıs'taki
Türk katliamından sonra sanki, yabancıların, «barışı korumak» için üs·
leriyle birlikte orda bulunmaları zorunluymuş gibi bir hava estirilmek
istenmektedir. Partimiz bu bağlantılar gözden kaçırıldığı takdirde Kıb·
ns sorununun anlaşılamayacağına kamu oyumuzun dikkatini çekmiş,
Türkleri Boğazköy ve Gecitkale'de katletmenin ardında uzun vadeli
hesaplar bulunduğunu ve Kıbrıs bunalımını emperyalist çıkarları koru·
mak isteyenlerin körüklediklerini belirtmiştir.
Kıbrıs konusunda Partimiz hem Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türk ce·
maatinin hak ve çıkarlarına uygun, hem de uluslar ailesince kabul edi·
lebilir en uygun tezi ortaya atmış ve savunmuştur. Uluslararası garanti
altında, her iki cemaatın eşit hakları üzerine kurulmuş, tarafsızlaştırıl.
mış, yabancı üsJerden ve silahlardan arınmış, askersizleştirilmiş bağım.
sız ve federatif bir Kıbrıs bu hedeflere ve kendi ulusal çıkarlarımıza en
uygun yol olarak belirmektedir.
Kıbrıs'ı üs olarak kullanan bir devlet, hem Türkiye'yi hem di�er or·
ta doğu ülkelerini denetleyebilir. Buradan yapılacak müdahaleler do�·
rudan doğruya bizi hedef alabileceği gibi, dolaylı olaylarda çevremizi bir
savaş alanı haline getirebilecektir. Bu yüzden, adada hiçbir yabancı dev·
lefig üslenmemesi ve Türkiye'yi askeri gücüyle tehdit etmemesi ulusal
menfaatimiz ve güvenliğimizin bir gereğidir.
Partimiz, Kıbrış'ta en uygun çözüm yolunu uygulamamn ilk adımı·
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nın kendi sorunlarımıtın Amerika ve ıngiltere ile birlikte çözümleneme
yece�ini anlamak olduğunu açıklıkla ortaya koymuştur. Türkiye İşçi
Partisi bu tezin doğrudan doğruya ilgili olan taraflann, yani Türkiye,
Yunanistan, Kıbrıslı Türk ve Rum temsilcilerinin katılacağı ve bunlara
da gerçekten tarafsız bir Birleşmiş Milletler arabulucusunun eklenece�i
bir konferansta ele alınmasını teklif etmişti. Şüphesiz, Amerika'nın sa
vunma bakan adayı olarak ismi geçmiş olan ve Vietnam'da tırmanma
poiitikasına taraftar olduğu söylenen Cyrus Vance gibi bir zatın ne ta
rafsız olması, ne de arabuluculuk nite)jklerine sahip olması söz konu
sudur.
Buraya kadar değindiğimiz olaylar, Amerikan emperyalizmi için
Orta Doğu'nun gittikçe daha büyük önem kazandığını ve buradaki çı
karlarını koruyabilmek için Amerikanın, gerektiğinde bir savaşı bile gö
ze alacağını göstermektedir.

Çekoslovakya olaylan

Hem NATO ittifakına dahil bir ülke olarak, hem de Avrupada son
yıllarda Doğu-Batı münasebetlerinde görülen yumuşama eğilimlerini
durdurmas! bakımından Çekoslovakya olayları, Türkiyeyi yakından il
gilendiren olaylardan bir başkasıdır.
ekoslovakyanın Varşova paktı devletlerinin bir kısmı tarahndan ve
Sovyetler Birliği'nin öncülüğüyle işgali olayı, dünya kamu oyunu da
çok yakından ilgilendirmiştir. Bu konuda çeşitli eğilimdeki sosyalist ve
işçi partileri tepkiler göstermişlerdir. Partimiz, henüz işgal olayı patlak
vermeden önce olayı endişe ile izlediğini ·Genel Başkanııntzm ağzından
ifade etmişti.
Çekoslovakyaya askeri müdahale üzerine de, Türkiye ışçi Partisi
Sovyetlerin müdahalesini yermiş ve Sovyet müdahalesinin, Amerikan
emperyalizminin yararlanabileceği olumsuz gelişmelere yol açmasından
endişe ettiğini belirtmiştir. Herhalde, müdahaled siyaset, emperyalizmin
tekelinde bırakılmalıdır. Sosyalist devletler arasında müdahaleye yer
yoktur, olmamalıdır.
Diğer yandan Çekoslovakya olayları, askeri blokların küçük üyeleri
için tehlikenin, blokun lideri durumunda bulunan güçlü müttefiklerin
den gelebildiğini ortaya koymuştur. • Ortak savunma» kavramı, askeri
ittifaklann küçük devletler için, gerçekte büyük devletin çıkar1annın
bir tabii olarak söz konusu olmaktadır. Ve böyle olduğu için de küçük
devletlere askeri ittifaklann ileri karakolu olmak gibi nankör ve ger
çek güvenlikle bağdaşmıyan bir rol düşmektedir.

C
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Çekoslovakya olaylarının ortaya serdi�i ikinci bir gerçek de, ba
�ımsızlığın, sosyalizmin vazgeçilmez bir unsuru olduğudur. Milletler, ken
di sosyalizmierini kendi imkanları ile ve milJi bağımsızlıklarına kıskanç
lıkla sarılarak kuracaklardır.
Bu iki noktada, yani askeri ittifakların küçük devletlerin aleyhine
işlediği, küçükleri ittifakın büyük ve güçlü liderine tabi varlıklar haline
getirdiği hususuyla, Türkiye sosyalizminin milli ve bağımsız bir hare
ket olduğu hususunda, Türkiye İşçi Partisi'nin tezlerinde nekadar hak
lı olduğu Çekoslovakya olaylarından sonra bir kere daha ispatlanmıştır.

Viet:ııaın. Sorunu:
Bizden binlerce kilometre uzakta oluşmasına raWnen Vietnam Sa
vaşı da gerek savaşın başlama şekli bakımından, gerekse yeni sömürge
ciliğin ve Amerikan emperyalizminin dünya hakimiyeti planlannı pek
açık olarak ortaya koyması bakımından, gerekse milli kurtuluş savaşı
veren halkların en büyük devletlere karşı bile zaferi kazanacak güçte ol
duklarını isbat etmesi bakımından Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren
bir konudur. Burada Amerikan Cumhurbaşkanı johnson'un Vietnam ile
Türkiyeye aynı değeri izafe eden �özlerini hatırlamakta yarar vardır.
Bilindiği gibi, Amerika Vietnam savaşına fiilen katılmak zorunda
kalmadan önce, Saygona yerleştirdiği kukla Diem hükümetine as"keri ve
iktisadi yardımlarda bulunmak suretiyle Cenevre anlaşmalarının uygu
lanmasını önlemiştir. Bir yandan da Diem'in Güney Vietnamda Cenevre
anlaşmalarının bir an önce uygulanması için mücadele eden yurtseverle
ri yoketmek politikasını planlamış ve desteklemiştir. Daha sonraki bir
dönemde Amerikan silahlarıyla donatılan Güney Vietnam ordusunun
yetiştirilmesini ve yönetimini üzerine almış

bulunan Amerika Güney

Vietnam halkının artan direnişlerl ve Güney Vietnam kuvvetlerinin ba
şarısızlıktan başarısızlığa uğraması sonucunda bu saldırgan savaşa fii
len katılmak zorunda kalmıştır. Bizzat tertiplediği Tonken körfezi olay
ları ise Amerikaya savaşı Kuzeye sıçratma fırsatını vermiştir. Yıllardan
beri devam eden ve son derece vahşiyane şekilde sürdürülen bu saldırı
savaşı sivil halkların kitlece yokedilmesine jenosit suçlan işlenmesine
Vietnamın bütün hayat kaynaklarının kurutulmıya teşebbüs edilmesi
ne rağmen Amerikan emperyalizmini tam bir çıkmaza sürüklemiş ve
'
yalnız politik bakımdan değil, aynı zamanda askeri bakımdan da kesin
yenilginin eşi�:ine getirmiştir.
Gerçekten Güney Vietnam kurtuluş cephesinin genel bir taarruza
geçerek Amerikan kuvvetlerini yenilgiden yenilgiye uğratması ve savaşı
Saygon'un içine kadar götürmeleri Amerika'ya askeri bir zafer elde ede-
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miyeceitini kesin ve açık olarak anlatmıştu.

Savaşın Amerikanın ekonomik gücünü de son haddine kadar zor
ıadı�ı ve ekonomik potansiyeli ile emperyalist emellerini gerçekleştir
me hedefi arasında gittikçe artan bir dengesizlik vücuda getirdiği aşi

kardır. Bütün bu nedenler Amerikan emperyalizmini Vietnam savaşını
bir an önce sona erdirıniye zorlamaktadır. Nitekim, johnson'uD Kuze
yİn bombardımanlarına sınırlı olarak son vermesini müteakip Kuzey
Vietnam temsilcileriyle Amerikan temsilcileri arasında Paris'te görüş

meler başlamıştır. Uzun müzakerelerde Kuzey Vietnam temsilcilerinden
her hangi bir taviz koparmak Amerika için mümkün olmamıştır. Şimdi
ise Amerikanın Hanoi tarafından ötedenberi ileri sürülen Kuzeyin bom
bardımanının kesilmesi isteğine niha.yet boyun eğdiği göriilmektedir. Har
riman'm açıklamasına göre müzakerelerin bundan sonraki safhaları da
çetin geçecektir. Ancak, eninde sonunda Amerikanın Vietnamı terket

mek zorunda kalacağı şimdiden anlaşılmaktadır.
Vietnam savaşını Vietnamhların kazanması emperyalizmin hala bo

yunduruğu altında bulunan bütün halklara ve milletlere, öncelikle Gü
ney Doğu Asyanın bağımlı halklarına, kurtuluş yolunu şimdiden açmış
tır. Amerikan emperyalizmi artık dünyayı hakimiyeti altına alma po
litikasını bu yenilgiden sonra yeniden gözden geçirmek durumuna düş
müştür. Bunun gibi, hala Amerikaya bel bağlayan ve Amerikan emper
yalizminin aracılığım etmekte ayak direyen çeşitli ülkeler yöneticileri
nin de Yietnam olaylarından ve Güney Vietnamdaki kukla hükümetle

rin başına gelenlerden İbret dersi çıkarmaları gerekir. Kaldı ki, tarihin
akışı böyle bir ibret dersini çıkarıp çıkarmarnakta bu gibi yöneticileri
muhayyer dı;:: bırakmış değildir. Zira, halklar ve milletler eninde sonun
da milli bağımsızlıklarına kavuşacaklar ve sömürü düzenine son verip
sosyalist düzene geçeceklerdir.

Türkiyenin Durumu:
Dünyanın içinde bulundu� şartlar, Amerikan emperyalizminin he
defleri ve yapa geldiği işler böylece görüldükten sonra bugün Türkiye

için hayati önemi olan tehlikeleri ve sorunları daha iyi değerlendire
biliriz.

Türkiye bugün çok vahim, çok korkunç bir tehlikenin karşısındadır.
Amerika ile Rusya arasında çıkacak bir savaşta Türkiyemiz, Amerikan
askeri üsleri yüzünden ilk nükleer hedefler arasında bulunmaktadır. Çe
koslovakya'nın işgalinden sonra oluşan olaylar ve Orta-Oo�'da süren
aşın gerginlik savaş ihtimalini artırmıştır. Herhalde «barış içinde bir
likte yaşama:. ilkesinin umutlara yol açtığı günler geride kalmıştır. He

le Orta-Ooğu'da savaşın heran patlaması ve bu sefer mahalli karakterini
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kaybedip bir Amerikan-Sovyet çatışması haline gelmesi ihmal edilme
yecek bir ihtimaldir. Amerikan-Sovyet ilişkilerinin her gerginleşmesin
de olduğu gibi Türkiye'nin durumu gene son derece nazik bir noktaya
gelmiştir.
Bundan on yıl önce Amerika, Lübnan krizinde yurdumuzdaki üsle
rini kullanmıştı. Bu sefer de kullanmaya kalkarsa ve hele Orta-Doğu sa
vaşı bir Amerikan-Sovyet savaşına yol açarsa istemesekte kendimizi sa
vaşın içinde bulmamız ve Türkiye'nin nükleer bir hedef haline gelme
si kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Sovyetler Birliği kendisine karşı kullanı
lan ülkemizdeki Amerikan üslerini ilk ağızda yoketmek isteyecektir.
Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu tehlikeye öteden beri parmak
basmaktayız. Mecliste ilk konuşmalarımızda, bu üslerin egemenlik hak
lanınız ve bağımsızlığımızla bağdaşmayan bir durum yarattığını; üste
lik güvenliğimize hizmet etmek şöyle dursun, bizi heran yok olma teh
likesiyle karşı karşıya bulundurduğunu ısrarla belirtmiştik. İkili ant
laşmaların derhal feshini, NATO'dan çıkılmasını istemiştik; hala ısrarla
istiyoruz.
Halk Oyunun Demokrallk A�ırlı�ı:
Kaybedecek vakit yoktur. Anayasanın tanıdığı hak ve hürriyetler
den faydalanarak, halk kütleleri hükümeti NATO'dan çıkm� ve üsleri
tasfiye etme doğrultusunda etkilerneye çalışmalıdır. Bugüne kadar genç
lerin düzenlediği gösteriler, bundan böyle emekçi halk kütlelerinin ge
niş ölçüde katıldığı ve hükümetin boş veremeyeceği halk oyunun de
mokratik ağırlığı haline gelmelidir.
NATO'ya girmek ve ikili anlaşmalar yapmanın nedenleri olarak ile
ri sürülen Sovyet saldırganlığı bahanesi, Batıya kapılanışımızın bir iza
hı olarak gittikçe daha fazla \Dsanı inandıramaz hale gelmiştir. İkinci
Cihan Savaşından sonra, gerek Potsdam Konferansında üç büyüklerin
aldığı karar gereğince, Türk Boğazlarının statüsünü düzenleyen Mont
reux andıaşmasının değiştirilmesi için, Amerika ve İngiltere'den hemen
sonra bir nota veren Sovyetler Birliği'nin ortak savunma istekleri, ge
rekse 1925 anlaşmasının tek taraflı feshi ve Doğu illerimizde toprak ta
leplerine karşı, tek başımıza ve NATO olmadan karşı koyabilmiştik. Sov
yetler Birliği taleplerinin arkasını getirmedi�i ya da getiremediği halde,
Türk hükümeti memleketi askeri ve ekonomik bakımdan Amc;:rikan bo
yunduruğuna sokan, 1947 ve 1948 askeri «yardım» ve «ekonomik işbir
liği» andIaşmalarını imzalamıştır. Bir yandan Sovyetler Birliği taleple
rini geri aldı�ını 1953 yılındaki notasında bildirirken, öte yandan Tür
kiye 18 şubat 1952'de NATO'ya katılma protokolünü kabul etmişti.
İkinci Cihan Savaşından hemen sonraki olaylarla ilgili duygusal dü10

şüncelerin durulmakta oldu�u şu günlerde, 1945'i izleyen dünya duru
mu ile Sovyetler Birli�i'nin imkanlarının gerçekçi bir devlet adamlığı
gözüyle de�erlendirilemedi�i anlaşılmaktadır. İkinci Cihan Savaşından
sonra Sovyet askeri gücünün savunmasız bir Batı Avrupa'ya hemen sıç
rayıverece�i, Avrupa ve bütün dünyanın, zamanında yetişen Truman
Doktrinin «sertli�i», Marshall Planının «bonkörlü�ü» ve sonra kurulan
NATO'nun gücü sayesinde kurtulduğu bugüne kadar yerleşmiş, fakat
yanlışlı�ı bizzat Batı kaynaklarıyla ortaya konmakta olan bir efsanedir.
1898'de ilk büyük devlet oluşundan bu �ana, iddia edenlerin aksine bir
inziva pOlitikası gütmeyerek, içteki zenginlik, refah ve egemen düzenini
sürdürebilmek için deniz-aşırı yayılma politikasını bilinçli olarak güden
Amerika Birleşik Devletleri İkinci Cihan Savaşından, atom siMhlannda
tekele sahip, bir numaralı kapitalist devlet olarak çıkmıştı.
Batı belgeleri derinliğine incelendiğinde, Amerika'nın so�uk harbin
doğuşunda en büyük suçlu olduğu ve uluslararası politikayı «kuvvet açı
sından» yürütrneğe kararlı bulunduğu anlaşılmaktadır. Belirtmek zorun
dayız ki, savaştan sonra savunmaya çekilmeyip şu ya da bu yoııa geniş
lemek isteyen ve daha önemlisi bu isteğini gerçekleştirebilecek tek Bü
yük Devlet, savaş ekonomisini sürdürmek isteyen büyük sermaye grup
larının etkisi altında olan Amerikan devletiydi. İkinci Cihan Savaşında
20 milyon kadar ölü veren, 1700 den fazla şehir, 31 .850 endüstri tesisi
ve 98.000 kollektif çifliği tahrip edilen ve bütün di�er kayıplarıda buna
göre olan Sovyetler Birliği'nin yeni bir askeri serüveni göze alacak du
rumu yoktu.
Ulusal BaAunsızlık Gere�:

Kaldı ki, ulusal ba�ımsız1ık bütün yabancı devletlere karşı korun
mayı gerektirir. Onu bir yabancı devlete karşı koruyorum diye gidip baş
ka bir yabancı devlete teslim etmek, bu devlete bağımsızlıkla asla bağ
daşmayan ayrıcalıklar tanımak mantıksız ve gayri millidir. Bir yabancı
büyük devlet başka bir ülkede barış zamanında yirmi yıldan fazla kalır,
türlü ayrıcalıklarla donanır, orada on-binlerce asker bulundurursa, o ül
keye tehlikenin artık ne yönden gelmekte olduğu anlaşılmalıdır.
Ülkemizin yabancı bir devletin sultası altında bağımlı duruma düş
müş olmasına bakarak, bunun daha önceden kestirilemediği iddia edi
lemez, çünkü 1945-1950 yıllarında yapılmış olan anlaşmaların bazı hü
kümlerinin savunma ile yakmdan ya da uzaktan ilgisi bulunmayıp Tür
kiye'yi Amerika'nın mali, askeri ve kültürel boyunduruğuna sokar ni
teliktedir. Örneğin, 1947 ve 1948 andıaşmalan hükümleri insanı dehşete
düşürecek kadar ulusal bağımsızlıkla çelişme halindedir. Türkiye'nin,
sömürüsünden kurtulabilmek için ulusça savaştığı Batı kapitalizmi ve
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emperyalizmine tekrar kapılamşının asıl nedeni Türk toplumunu ege
men olan sınıflann, ülkeyi endüstrileştirip kalkındıramayıp dıştan ge
lecek şartlı yardıma bel ba�lamaıarıydı. Amerika'nın zaten başka ülke
lere taşmak için fırsat kolladığı bir sırada, Türkiye de Batı, özellikle
Amerikan kapitalizmi ile işbirli�ine çoktan razı görünüyordu. Daha 1923
İzmir İktisat kongresinde destek gören, 1924'de İş Bank�sı, 1925'de Sa
nayi ve Maden Bankası ve 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu ile teşvik
olunan özel teşebbüs, devleti ve bürokrasiyi kendine artık bir destek de.
�il. bir köstek olarak göruyordu. Aracı sınıflar ve toprak ağaları, Os
manlı tarihinde 1838 de oldu� gibi, yabancı sermayeye müttefik ola
rak bakıyorlar, ümitlerini ona bağlıyorlardı. Türk hükümetinin Ameri·
ka'ya kapılan açması, Sovyetler Birliği'nin savaş sonrası taleplerinin
hem CHP, hem de liberal DP'ye gelişme eğilimi gösteren sendikacılık
ve toplumcu akımı saf·dışı etme fırsatını verdi�i bir sırada, yani ağa·
komprador-bürokrat üçlüsünün egemen olduğu ve dengesiz bir çok.par
tili düzenin kurulduğu ylIlara rastlamaktadır. Türkiye'deki egemen sı
nıfların bu hazırlık durumu Sovyetler Birliği'ni askeri üslerle sarrnak
ve atom tekeline dayanarak geriletrnek isteyen Amerika'ya da beklediği
fırsatı vermişti. 1949'a yani NATO'nun kurulduğu yıla kadar Amerika'·
nın elinde atom tekeli vardı. Sovyetler Birliği ile arasındaki dengeyi ken
di yararına tutabiliyordu. Sovyetler Birliği de atom bombası yapınca,
Amerika için Sovyet sınırları yakınında üsler, dinleme tesisleri ve ra
dar şebekeleri edinmek de önem kazandı. Demokrat Parti de NATO'ya
girmeyi bir seçim kampanyası sorunu yaptıktan başka, Türkiye'de üs·
lere razı olmayı NATO'ya alınma şeklinde bir pazarlığa bağladı. Kuzey
Atlantik Paktı Batılılarca daha göruşülmekteyken, bir resmi ittifaka ta
raf olmak için çırpınan Türk hükümeti özellikle Birleşik Amerika Dev
letleri ile bir karşılıklı savunma antlaşması peşindeydl. Amerika'nın
Sovyet toprakları yakınında üsler edinme gayretinin yanıbaşında, bazı
NATO üyeleri Türkiye'nin bu ittifaka katılmasını başlarda desteklerni
yorlardl. Örneğin Danimarka ve Norveç Doğu Akdenizin savunmasına
katılmak istemiyor, daha önemlisi, İngiltere ise, Türkiye'yi Orta Doğu'�
daki İngiliz çıkarlarının bekçi1iğinde kullanmak istediğinden, bize asıl
bir Orta Doğu paktının öncülüğünü vermek istiyordu. Türkiye'nin daha
sonra Bağdat Paklı ve nihayet CENTO adını alan bu bölgesel ittifaka da
katılacağına dair bir çeşit söz vermesi sonucu, İngiltere'de itirazını ge
ri aldığını 18 Temmuz 1951'de Dış İşleri Bakanı Morrison'un rt�ından
Avam Kamarasında açıklamıştı.
NATO'nun Punımu:

NATO'nun dar anlamda bir askeri ittifak olmadığını, kapitalist top12

lum düzenini sürdürmek ve savunmak amacı güttüğünü halkımıza ilk
açıklayan Türkiye İşçi Partisi'dir. Kapitalizmin ilkel madde kaynakla
n,

pazarlan ve yatınm alanları gittikçe daralmakta olduğundan, bu alan

ları «yardımlar» heyetler, «uzmanlar», üsler ve ittifaklarla korumak is
temesi, kaçınılmazdır. Bu yüzden, gelişmemiş ülkelerin kalkınmasına ve
ulusal kurtuluş savaşlarına karşı duran Amerika'nın öncülüğü ve teke
lindeki NATO sorunu temelde ekonomik ve siyasal bir sorundur. Türk
egemen sınıfları ve onların hükümetleride işte, bundan ötürü, Sovyet-

ler Birliği'nin muhtemel bir askeri saldırısını önlemek için değil, toplum
içinde ayr.tfalıklı durumlarını kaybetmemek ve iktidarlarını sürdürmek
için NATO'ya girmiş, Amerika ile ikili anlaşmalar imzalamış, ve yaban
cı bir devlete üsler vermiştir. ıkili anlaşmalar T.B.M.M. onayından geç
meden yürürlüğe konmuş olmasına, yurdumuzda NATO dışı askeri üs
ler bulunmasına ve NATO'nun kendi anayurt savunmamıza uygun bir
ittifak olmamasına rağmen, NATO'da kalmakta ısrar edenler vardır. On
ların «Avrupa» ya da «Batı uygarlığı»' na bağlanmak şeklinde savundukla
rı tutumlanyla asıl kastettikleri Batı'nın kapitalist sömürme düzenidir.
Türk egemeI:! sınıfları kendi sınıfsal kaderlerini dolayısıyla Türkiye'nin
kaderini kapitalist dühyadan bir türlü koparmak istememekte, birta
kım ayarlama formülleriyle NATO'nun varlığı ve ülkemizdeki deneti
mini sürdürmek istemektedirler. Amerikan tekeli ve sömürü gerçeğini
glılemek için düşünülecek bu türlü oyunlar, aslında, güvenliğirnizi teh
likede tutmanın ve halka kurbanlık koyun gözüyle bakmamn yeni bir
yoludur.

İklıı Anlaşmalar:
Sözde NATO'nun üçüncü maddesine dayanılarak Amerika ile üçü
1950'den önce, 31'i

1950-1960, ıO'si de 1960-1965 arası olmak üzere 54 iki

li anlaşma yapılmış ve bu devlete Osmanlı kapitülasyonlarına rahmet
okutacak ayrıcalıklar tanımıştır. NATO andıaşmasının üçüncü maddesi
gereğince

yapılmış

«(Uygulama.

anlaşmaları

oldukları

gerekçesi

ile

T .B.M.M.'nin onayından geçirilmeyen bu anlaşmaların «ne kadar kan
şık olduğunu bilmediğine. dair Amerikan Büyükelçisinin
deki sözleri, hafifte olsa bir itiraf

17 Mayıs 1967

mahiyetindedir. Yalnızca «karışık»

olmakla kalmayan bu anlaşmalar NATO'nun üçüncü maddesindeki yu
varlak hükümleri çok aşan ve bu genellemelerden harekete asla ulaşıla
mayacak olan birtakım ayrıcalıklar ve haklar tanımaktadır. Yargılama,
gümrükten muaflık ve radyo ile yayın gibi ayncalıklar vermekle Türk
kanunlanna değişiklikler

maddesini�

getiren bu

anlaşmaların

Anayasamızın

65.

4. fıkrası gereğince T.B.M.M.'ne sunulup onayının alınması

gerekirdi.

13

Türkiye'deki Amerikan tislerl:
NATO ve ikili anlaşmalara dayanarak Türk topraklarında kurulan
üslerin yabancı denetiminde olduğu ve buradaki silah ve bomba stoku
ve uçuş faaliyetinden Türk hükümetinin haberdar olmadığı 1958 Lüb
nan 1960 U-2 casus uçağı olayı ve 1965'de Karadenize düşen uçakla bir
kez daha ortaya çıkmıştır. Türk sih\hh Kuvvetlerine bağlı askeri birlik
lerin bu üslerdeki bölgesel güvenliği korumakla yetindiklerini ve üsle
rin iç alanlarında Amerikan egemenliğinin sürüp gitmekte olduğunu
Partimiz son yıııarda Meclis kürsüsünden ve basın yoluyla kamu oyuna
açıklamıştır. İstimlaka lüzum kalmadan Devlet topraklarından verilen
alanlar bir yana, istimlak edilmiş toprakların 35 milyon metrekare tut
tuğu basında ve Mecliste açıklanmıştır. Dış İşleri Bakanının 1967 büt
çe görüşmeleri sırasında bu üslerden casus uçaklarının uçurulması, baş
ka memleketlere asker yoııanması ya da atom başlıklı füzelerin kulla
nılmasının yalnızca Amerika'ya ait olduğuna dair iddialann doğru ol
madığını söylemiş olmasına rağmen, Samsun açıklarında bir Amerikan
uça�nın düşmesi A.P. iktidari zamanında oldu. T.İ.P.'nin muhalefeti
karşısında iktidar ikili antlaşmalara yeni bir şekil vermeyi düşünüyor
ve bu yolda da bazı görüşmeler yapıyorsada, Aralık 1967 de biteceği da
ha önce bildirilmiş olan bu görüşmeler sonuçlanamamıştır. İktidar söz
konusu antlaşmalara ne biçim verirse versin, bilmek gerAirki, asıl
önemli olan işletilmesi, denetimi ve nükleer silahları kullanma yetki
sidir. Bu yetkileri İngiltere ve Fransaya devretmeyen Amerika'nın bun
ları Türkiy'e'ye teslimi ham hayal sayılmalıdır.
Osler bu günki durumlarıyla, güvenliğimiz ve dünya banşı için za
rarlı bir takım tepkiler doğuracak niteliktedir. 23 Kasım 1963 tarihli ve
A.F.M 87-3 numaralı Amerikan Hava Kuvvetleri rehberine göre, Türki
ye'de 101 Amerikan üs ve Te$isi vardır. Bunlar Türk topraklarını has
sas bölge yapmaktadırlar. Bu üslerin tahrip edilmek istenmesi müm
kün olduğu gibi, buralardan Amerika hesabına girişilecek bir hareket
Türkiye'yi hızla, beklehmedik bir tehlikeye götürecektir. Türkiyenin ken
dini ilgilendirmeyen sorunlar yüzünden üç dakika içinde savaşa sürük
lenmemesi ulusal savunma politikamızın ana ilkesi olmalıdır. Bazı üs
lerin elektronik tesisler olup, barış istihbaratıyIada uğraştığı söyleni
yorsada, bunlar gereğinde başka amaçlar için de kullanılabilir. Kaldı ki,
istihbarat üsleride memleketimizi büyük güçlüklerle karşılaştıracak ni
teliktedir. Türkiye'de Amerikanın varh�ı ve ona bağlı olan üsler Tür
kiye'nin bağımsız ve ulusal bir politika izlemesine meydan vermemek
tedir. Amerika kendi çıkarlarına aykırı noktaları köprü başı sayıp bu
ralara takviye birlikleri sokabilecek ve halen propaganda fialiyeti de
yaptığı bu üsterden gereğince tampon devletler çıkarma tasanlarıda uy-
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gulanacaktır. Bir savaşta mutasayver düşman bu üsleri hemen tahrib et·
rnek istiyebiıece�i gibi, Amerikada buraları düşmanına bırakmamak için
derhal tahrib etmek isteyecek, hatta Türk limanları, karayolları ve de
miryolları gibi kullanılabilecek araçlarıda yok edebilecektir. Öyleyse bir
savaşta, Türkiye'nin her iki tarafçada süratle tahrip edilmesi ihtimal
dahilindedir. tki blok arasında dünyanın herhangibir yerinde başgöste.
ren bir anlaşmazlık silahlı çatışmaya yol açtığı taktirde, Türkiye'de ya
bancılar tarafından işletilen üslerin bulun,.ıııası bizi de ilk hedef ülkeler
arasına .sokacaktır.
Bütün bunlara karşılık, NATO'nun bizi Sovyetler Birliği'nden gele
cek bir saldırıya karşı otamatik olarak koruyacağı iddiasının da doğru
olmadığını Partimiz son iki yıldır muhtelif vesilelerle açıklamıştır. . NA
TO'nun ve bu örgütte tekeli olan Amerika'nın güttü�ü amaç askeri bir
savunma de�il kapitalist düzene ba!ı;lanmış olan ülkelerin bu düzenden
sıyrılıp gitmelerini önlemektir. Zaten, hem NATO antlaşmasının beşinci
maddesi, hem de Antlaşma Amerikan Kongresince kabul edilirken ya
pılan resmi açıklamada ve tartışmalar tarafların yardım taahhüne gir
mekle birlikte, yardımın cinsi ve genişli�inin belirtilmedi�ini göstermek
tedir. Madde de sözü edilen «lüzumlu görece�i hareket» deyiminden an
laşılaca�ı gibi, taraflar birbirine, bu arada Amerika Türkiye'ye yardım
şekli malzeme ya da hemşire göndermek, abluka ilan etmek gibi tedbir
lerle de )'etinebilecektir.
An dıaşmanın hükmü böylesine muğlak olduğu gibi, NATO Ameri
ka'dan ba�ımsız olarak karar verme yeteneğine sahip değildir. NATO
içinde kilit mevkiler Amerikanın elindedir. Başkomutan Amerikalıdır;
şube, komite ve servislerde her faaliyet alanında, Amerikalılar delege,
temsilci, uzman sıfatıyla bulunmaktadırlar; nükleer sihihların gelişmiş
tipleri üstünde Amerika'nın tekeli vardır.
Çevreleme Siyasetinde Gelişme:

NATO örgütünü tekeline almış olan Amerika kendi ulusal savun
ması içinde savaş doktrinleri geliştirmiş bulunmaktadır. Kendi ihtiyaç
larına göre değiştirmekte serbest davrandığı bu savaş doktrinleri Tür
kiye'nin savunmasına yarayan tipte doktrinler değilcür. Amerika da NA
TO içinde nükleer silahların en gelişmiş tiplerine sahip, en güçlü ve en
zengin devlet olduğundan, NATO stratejisi de bir Amerikan stratejisi
olmaktan ileriye gidememektedir. Amerika ise bu stratejiyi değişen şart
lara ve kendi ihtiyaçlarına göre, müttefiklerinin ulusal çıkarlarını he
saba katmadan dilediği biçimde değiştirmektedir. 1945-1947 yılları «so
ğuk harbııe hazırlık dönemi olup, 1947'de «Çevrelerne Siyaseti. ilan ecül
mişti. Askeri bloklar ve üsler 1947-1952 döneminde kuruldu. Bu yıllar15

da kıtalararası füzeler henüz geliştirilemediğinden, Amerikanın Türki
ye'de ve diğer deniz-aşın bölgelerde edineceği üslerin nükleer savaş açı
sından önemi vardı. «Toptan Mukabele:. kavramı da bu dönemde birin·
ci plana geçti Amerikan nüfuz bölgesinde en ufak bir sınır ya da rejim
değişikliği sÖz konusu olduğunda Amerika nükleer silahlarla toptan mu
kabelede buhmacaktı. 1953-1956 yılları Doğu Avrupayı «Kurtarma Dok·
trini_nin ileri atıldığı ve Amerikan eski Dış İşleri Bakanı DuHes'in da
ifade ettiği gibi, «uçurum kenan politikası�nın uygulandığı dönemdir.
1957 yılı ise Sovyetler'in feza ve nükleer alanlardaki başarıları kar
şısında «sınırlı» ya da «bölgesel » savaşa dönülmek zorunda kalındığı ve
NATO müttefiklerinin savunmalarının kendilerine bırakıldığının açıkça
söylenmeğe başlandığı yıldır. Bundan sonraki Amerikan stratejisi «Es
nek Tepki» diye bilinmekte olup 12 Aralık 1967 tarihli NATO toplantısı
da bunu benimsemek zorunda kalmıştır. 1957'de Sovyetler'in füzelerini
uzak mesafelere atabilmeleri ve daha

sonra aya araç indirebilmeleri

gönderme sistemi ve isabet ettirIne mükemmelUğini isbatladı. Amerika
geçen yıllar zarfında nükleer silahlarla kütle halinde mukabele etme
nin, zafer kazanılsa bile, ne vahim sonuçlar doğuracağının farkına var
mıştı. Böylece, Amerika'dal957 den sonra uzun menzilli füzeleri geliş
tirdi ve «Toptan Mukabele» yerine «Elastiki Mukabele» ve «KademeU
Savaş» stratejisini kabul etti. Bu yeni strateji bizi daha da yalnız bı
rakması bakımından önemlidir. Nükleer denge Amerika ile "Sovyetler
Birliği arasında yer-altında saklanan ve çabuk ateşlenir kıtalararası fü
zelerle, nükleer füzeler taşıyan denizaltılar arasında kurulmuştur.

Türkiye: Deneme Tahtası
.Kademeli Savaş» stratejisine göre, ilk kademede saldırarrm yer al·
dığı ülkede klasik silahlarla ::favaş yapılacak, ikinci kademede taktik
nükleer silahlar kullanılacak, anlaşmazlık gene çözümlenmezse, toptan
bir nükleer savaşa gidilecektir. Her kademe arasında da, herhalde ilgili
küçük devletlerin sırtından görüşmeler ve pazarlıklar yapılacaktır. Sa
vaşın bu çeşit kademelerinin yeralabileceği Türkiye gibi bölgeler dene
me tahtası olacaktır. Küba krizi sırasında Amerika ile Sovyetler Birliği
anlaşmamış olsalardı, Türkiye, kendini hiç ilgilendirmeyen bir neden
yüzünden savaşın içinde kalacak, nükleer bombalara hedef olacaktı.
Yurdumuzdaki Amerikan ve NATO üs ve tesisleri bizi hala kendi
irademiz dışında, başka devletlerin çıkarlarına hizmet edecek bir sava
şa atabilir. Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğıu'nun 3 Şubat 1967
de Bakanlığı bütçesinin Senato'da görüşülmesi sırasında bir soruya ver
diği cevapta «Türkiye'deki, ... tesis ve üsler Türk hükümetinin arzu et
mediği istikamette kuJlanılamaz, onu, arzu etmediği istikamette harbe
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sürükleyici bir yöne götüremez» demiş olmasına rağmen, bu üs1erden
ötürü Türkiye'nin bir deneme sahnesi ve pazarlık konusu olması müm
kündür. Buna şu gerçeği de eklersek NATO'nun Türkiye'yi bir saldırıya
karşı koruyacağı efsanesi bütünüyle çökmektedir: Amerika'nın ihtiyaç
larına göre ayarlanmış olan «Esnek Tepki» stratejisine uyarak, Avrupa
ve Türkiye konvansiyonel silahlarla kendi başına bırakılacaktır. Zaten,
Fransa ile anlaşmazlık da bu konudan çıkmıştı. Fransız hükümeti ülke
sinin sa'vaş alanı olup olmayacağı ve nasıl savunulacağı konusunda kendi
karar vennek istemektedir. Amerika müttefiklerinin bu türlü tepkisi
karşısında nükleer silahlarda bir ortaklık gÖIÜntüsü de yaratmağa ça
lışmıştır. Bazı devletlerin ba�msız nükleer güç kurma yoluna gitmele
rini önlemek için düşünülen bu tedbirler Amerika'nın nükleer tekelini
ortadan kaldırmamaktadır. Örne�in, Aralık 1966'da kurulan yedi üyeli
nükleer Planlama Grubunda Türkiye'yede geçici üyelik verilmesi yurdu
muuz bekleyen tehlikeleri ortadan kaldıpnayan, Türkiye'ye de esasta hiç
bir ortaklık tanımayan bir aldatmacadır.

Kökü Dışarda Fikir:
NATO Türk savunması açısından meydana getirilmiş siyasi ve as
keri bir örgüt değildir. Özellikle Amerika'nın güvenliğinin emrindedir.
Türkiyenin .savunulamaz» gerekçesiyle terkeditmesi, ya da Orta Doğu
,
savunma çizgisinin Toroslar, giderek Kuzey Afrika'dan geçirilmesiyle
Türk topraklarının kendi kaderiyle başbaşa bırakılması mümkündür.
Gelişmemiş bir ülke olan Türkiye ile endüstrileşmiş ve bütün yeryüzün
de çıkarları bulunan Amerika'nın savaş doktrinleri tabii, temelden ap
ayn olacaktır. Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için
herhangibir yönden gelecek olan saldırıya karşı koyması gereken Tür
kiye'nin stratejisi, taktik, silah ve araçları başka olacaktır. Bu yüzden,
NATO'da kalıp «mahzurlarını gidennek» görüşü toplum yapımız ve bu
nun sonucu olarak savunma stratejimizdeki farklılıkları dikkate alma
yan kökü dışarda bir fikirdir.
Çekoslovakya olaylan ve Orta Doğudaki gergin durumdan telaşla
nan bazı siyasilerimiz, ne Amerika'ya ne Sovyet Rusya'ya karşı düşman
ca bir tavır takınmayacak olursak, savaşın dışında kalabileceğimiz gö
rüşünü savundular. Belki de bu görüşü, İngiltere'nin ve Fransa'nın müt
tefiki olduğumuz halde II. Dünya Savaşına girmemeyi b\ışarmış olma
mızdan cesaret alarak ileri sürmüşlerdir. Fakat o günkü durumla bu
günkü durum arasında esaslı fark olduğu unutulmuşa benziyor. O ta
rihte Türkiye'de ne lngilterenin, ne Fransa'nın üsleri vardı.
Oysa bugün ülkemizde bizim denetimiz altında olmayan AmeriKan
üsleri vardır. Bu üslerden havalanacak füze ve uçaklar; veya bu üsleri
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hedef alacak Sovyet uçak ve füzeleri Türkiye'yi bir anda savaş alanı ha
line getirebilir. Şu halde Türkiye'yi Amerika ile Sovyet Rusya arasın
da çıkacak bir savaşın dışında tutabilmenin tek yolu yurdumuzdaki

Amerikan üslerini söküp atmak, Türkiye'yi tarafsız bir ülke haline getir

mektir. Türkiye NATO ve Amerikan üslerini barındırdıkça savaşa ka
çınılmaz olarak sürüklenir. Bu, kesin bir gerçektir. Amerikan üslerin
den arınmış tarafsız bir Türkiye'nin Amerikan-Sovyet savaşı dışında

kalması ise, pek ala mümkündür. Zira Türkiye'nin savaş dışı kalması
Sovyetlerin de, Amerika'nın da işine gelebilir. Tarafsız bir Türkiye'nin
nükleer bir saldırıya u�raması ihtimali ise, yok denecek kadar zayıf bir
ihtimaldir. Türkiye güvenli�ini kendi gücüyle ve Milli Kurtuluş Savaş
ları esasına göre sa�ıayacak tedbirleri almak, savunma strateji ve tak
ti�ini yeni baştan tesbit etmek zorundadır.
Hal böyle iken NATO'da kalmak hususundaki ısrarlı direnişler na
sıl açıklanabilir? Var olma, ya da yok olma söz konusu iken, yok olma
ihtimali böylesine ısrarla nasıl savunulabilir?

Çekoslovakya Olayının Öv-et1sl:
Çekoslovakya olayları, askeri bloklar içindeki

küçük devletlerin

durumunun ne olaca�ını acı acı düşünrneğe bizi mecbur etmiştir. Konu
yu ele alan Genel Başkanımız Aybar, Türkiyenin güvenliği açı�ından du
rumu şöyle belirtmiştir:

Bir süredir Doğu - Batı ilişkilerinin yeniden sertleşmeye başladı�ı
gözden kaçmıyordu. Sovyetler Birli�i ile dört müttefikinin silahlı kuv

vetlerinin 20 Ağustosu 21 Ağustosa bağlayan gece, ansızın Çekoslovak
yayı işgal etmeleri, bu gerginliği daha da artırmıştır. Sovyetler Birliği
nin Birleşmiş Milletler yasasının 53 ve 107. maddelerine dayanarak Fe
deral Almanya'ya müdahale de'buluna bileceğini bildirme,si ve sınır bo
yunca yı�ınak yapması üzerine savaşa do�ru gidildiğini bile ifade eden
ler çıkmıştır. Karamsar yorumların mihrakının Federal Almanya oldu
ğu görülmekteydi.

Aynı karamsar yorumlara bizde de rastlandı. Kimi siyaset adamlan
ile kimi gazeteler kuşku yaratan karamsar yorumlar yapmakta birbir
leriyle adeta yaı:ısa giriştiler. Hükümet çevreleri ise, kuşkulu v� huzur
suzdu. Kuşku ve huzursuzlUğun nedenini anlamak zor değilqi. NATO'·
nun bir üyesi olarak bir savaşın bizi dışarda bırakmıyacağı düşünüıü
yor ve böyle bir ihtimalin korkunç sonuçları hesap ediliyordu. Gerçi Çe

kosIovakya olaylarının ilk günlerinde gerek sayın Cumhurbaşkanı, ge

rek Başbakan Çek olayIannı NATO ittifakının Iüzumunu gösteren bir
olay olarak de�er1endimıek istemişlerdir. Fakat Türkiye'nin bir savaşa
sürüklenmesi ihtimali karşısında, elde edildj�i, farz olunan güvenliğin,
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aslında bir mana ifade etmediği okadar açıktı ki, NATO kalkanı arkasın�
da bulunmayı mutlu bir olay olarak göstermeye çalışanların ileri SÜT
dükleri gerçekler birazcık düşünebilen kimseleri inandırmıyordu. Bugü
ne kadar NATO'yu savunmuş olanlarda borçlunun vade günündeki te
laşı ve huzursuzıu�u sezilmekteydi. Hükümetin görüşlerini yansıttı�ı an
laşılan Dışişleri Bakanlıgının bir yetkilisi: Almanya'ya yapılacak her
hangibjr salmrının, NATO camiasma yapılmış bir saldırı sayııaca�ını;
fakat böyle bir durumda Türkiye'nin soğUkkanlılıkla hareket etmesi ge
rekti�ini belirtiyordu.
Diplomatik ııslubun gizlemek istediği gerçeğin, savaşın patlak ver
mesi halinde, hükümetin hislerle değil soğukkanlılıkla hareket edeceği
ve savaşa sürüklenmerneğe ça1ışacağıdır.
Genel Başkanımız, Türkiyenin durumunu bu kez yeni veriler ışığı
altında eleştirmiş ve ana muhalefet liderinin görüşlerinin objektif ger
çeğe aykırılığını belirtmiştir. Daha sonra da kesin gÖrüŞÜInÜZÜ şöyle di
le getirmiştir:
Şu husus kesin olarak açıklanmalıdır: Son sözü daima Amerika'nın
söylediği ve söyleyeceği NATO ittifakında kalmanın. Türkiye'ye sağladı
ğı ve sağlayacağı hiçbir gerçek menfaat yoktur. Tersine, bu ittifakın
içinde kalan Türkiye; hemen yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu·
nu açıkça söylemek bu kork1Jllç gerçeği anlatmak ve Türkiye'nin NATO'
dan çık)nası, üslerden annması için mücadele etmek, bugün için yurt
severliğin, milletseverliğin, halkseverliğin ve milliyetçiliğin ta kendisi
dir; bu faziletlerin biricik şeklidir.
Amerika ile Sovyetler Birliği arasında çıkacak bir savaşta Türkiye'
nin hiçbir menfaati yoktur. Türkiye böyle bir savaşın mutlaka dışında
kalmalıdır. Bu ise ancak Türkiye'nin Amerikan üslerinin sökülüp atıl
ması ile mümkündür. Türkiye'nin menfaati, gerek Amerika ile gerek
Sovyetler Birliği ile aynı uzaklıkta olan ilişkiler kuımaktır.
Ekonomik. Bunalım:
İçinde bulunduğmuz tehlikeli durum yalnız Türkiyenin Natoya bağ
lı olması ve çeşitli askeri ittifak ve andlaşmalarla ve de bağımlı Kıbns
politikası nedeniyle değil, aynı zamanda kapitalist blok içinde karşılaş
tığı ekonomik ve mali sorunlardan da ileri gelmektedir. Bu ekonomik
ve mali durum Türkiyeyi hızla dar boğazlara ve bunalıma doğru itmek
tedir. Hele Ortak Pazara girme yolunda bulunmamız bunalımı daha da
hızlandıracağa benzemektedir.

Ortak Pazar:
NATO'dan çıkma akımını başlatan ve Kıbns sorununu gerçekçi bir
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yorumla açıklayan Partimiz, son iki yıl içinde, gerek Mecliste ve gerek
se basın yoluyla yaptığı uyarmalarla Ortak Pazar'ın niteliğini de kamu
oyuna duyurmuştur. Türkiye'deki egemen sınıfların ülkeyi kapitalist
dünyaya bağlayarak içte kendi ayrıcalıklı durumlarını korumak çabala
rının son büyük örneği iktidarın Ortak Pazar ile yaptığı anlaşmadır. Tür
kiye'nin Avrupa kapitalizminin bütünleşmesi amacına yönelmiş bu an
laşmaya .katılması aslında siyasal bir tercihtir.
Başbakan 6 Ocak 1967 de Türkiye ve Ortak Pazar Karma Parlamen
to Komisyonuna gönderdiği mesajında «iktisadi, siyasi ve kültürel en
yakın bağlarla bağlı olduğumuz ve memleketimizin asli bir parçası ola
rak kabul ettiğimiz Avrupa'nın, refah ve birleşmesi yolunda atılan bu
adımı, cumhuriyet hükümetleri ilgi ve teşvikle karşılamış, bu hareketin
içinde aktif ve yapıcı bir rol oynamayı da bir görev saymıştır.» demek
teydi. Bu sözlerin altında yatan gerçek eğilim ise, Türkiye'yi bütünle
şen Kapi.talist Avrupa'nın bir parçası haline getirmek, kapitalist düze
ni garanti etmek, Türk egemen sınıflarının iktidarını desteklemek, ve
Türkiye'nin sosyalist bir düzene dönüşmesini engellemektir. Endüstri
leşmemiş ve geri bir Türkiye'nin, emperyalist düzeye erişmiş kapitalist
Avrupa devletleriyle bütünleşmesi söz konusu olamaz.
lik hazırlık döneminde Türkiye'nin tütün, kuru üzüm, incir ve fın
dığına indirimli gümrük tarifesine tabi kotalar taruqmış ve.Jbu kotalar
daha sonra artınlmışsa da, Ortak Pazar ülkelerine ihracatımızda önemli
bir artış olmamıştır. Diğer bazı ihracat mallarına da tanınan sürüm ko
laylıkları sembolik miktarları geçmemektedir. Öte ayndan, Avrupa Yatı
rım Bankası yoluyla .proje» esası üzerinden, ve Türkiye bakımından
zararlı açıdan krediler verilmektedir.
1968 yılı Ortak Pazar ile olan ilişkilerimiz bakımından önemli bir
yıldır. Andıaşmaya göre, hazll'lık döneminin dördüncü yılının sonunda,
yani Aralık 1968 de, Türkiye'nin beşinci yıldan sonra geçiş dönemine
girip girmeyeceği kararlaştırılacaktır. Andıaşmaya göre, hazırlık döne
mini bir beş yıl daha uzatmak mümkündür. Ülkenin endüstrileşmesine
karşı olan ithalatçılar, yabancı sermaye ile işbirliği halinde olan yerli
endüstri erbabı ve turizmin gelişmesinde kendilerine yeni kar imkcinlan
gören «emlakçh burjuvazi Ortak Pazar'a

katılmayı

istemektedirler.

1830'larda Osmanlı İmpanıtorluğu zamamnda da olduğu gibi, gümrük
indirimleri sonunda herhalde ortadan kalkacak olan küçük ve orta yerli
endüstri erbabı henüz tehlikenin farkında değillerdir. Türkiye Ortak Pa
zar'a tam üye oldu�u takdirde, gümrük duvarları ortadan kalktıktan
başka, sermaye ve nüfus dolaşımı da serbest olacak ve Türkiye kapıla
rını Osmanlı tmparatorlu� zamanında bile

görülmedik bir biçimde

yabancı sömürü ve baskısına açacaktır. Partimiz 1968 sonunda Ortak
Pazar ile ilişkilerimizde gümrük indirimleri ve geçiş dönemine girme gö-
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rüşmelerinin başlaması mUnasebetiyle buna karşı da etkin bir kampan

ya açacaktır.

Ne var ki böyle bir kanpanya açma öncesinde dış ekonomik durum

Türkiyenin ilişkisi bulunduğu kapitalist memleketlerde de pek parlak

gitmerneğe başlamıştır. Bu da o memleketIerin Türkiyeye yapacakları

yardımları kısmalanna yol açmış bulunmaktadır. Bu ön bilgiyle dış ekoi
nomik duruma bir göz atalım:
1.

K�pltalist Ülkelerdeki Bunalım:

�

Tarihlerinin en uzun yüksek konjonktür dönemini yaşamış olan Ka

pitalist ülkelerin, 1967 ve 1968 yıllarında ciddi bir bunalım içine girdiği

görülüyor. Amerika Birleşik Devletlerinin ödemeler dengesindeki olum

suz gelişmeler dolann Kapitalist dünyada uluslararsı bir para olma du
rumunu sarsmış ve bu, son haftalardaki altın buhranını ortaya çıkar

mıştır. Altın buhranı Stockholm andlaşmasıyla geçici bir çözüme bağ

lanmış görünmektedir. Fakat bu çözlim, Kapitalist ülkelerdeki bunalı
mın devamının yerini almaktadır. Uluslararsı para sistemi, yerine yeni
bir düzen getirmeden, altına bağlılık ilkesinden ayrılmıştır. Bu durum,

kısa bir süre sonra, geçici bir dayanışma gösteren kapitalist ülkeler ara

sındaki iç çelişmeleri arttıracak niteliktedir. Stockholm anlaşmasına ka
tılan Avrupa ülkeleri ve Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletlerinin

ekonomik politikası üzerinde bir çeşit vesayet kurml,lşlardır. Amerika
Birleşik Devletlerinden beklenen, ekonomide önemli bir yavaşlama sağ

layacak tedbirlerin alınmasıdır. Böyle bir yavaşlama Avrupa'da başlamış

olan bunalınu arttınna ile sonuçlanacaktır.

Kapitalist dünyadaki bunalımın, kaderini Kapitalist ül

kelerle ekonomik ilişkilere bağlamış olan az gelişmiş ülkeler

de önemli etkileri olacaktır. Dünya ticaret hacmindeki azal
ma, az gelişmiş ülkelerin ihraç mallarına olan talebi azalta

caktır. Böylece, bu ülkelerin ithal imkanları azalacaktır. İt

halatlarının önemli bir kısmını dış kredilere bağlamış ülke

lerde ise, kredi imkanlarının daralması, ithalatı daha da da

raltacaktır. Türkiye bu şekilde etkilenecek
ler arasındadır.

az

gelişmiş ülke

2.

Kapitalist Ülkelerdeki Bunalım ve Türkiye

a.

Son Yıllarda Türk Ekonomisinin Dışa Ba�lılı� Artmıştır.

•

•

(1)

Türkiye'de

kurulan

sanayinin

«montaj

sanayii»

olmasının

önemli bir sonucu dışa bağlılığı yapısal bir zorunluluk haline getirmesi-
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dir. Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar Türkiye'de imalat sanayiindeki

her birim üretimin gerektirdiği ithal madde ihtiyacının arttığını göster·
mektedir. Yani bu

çeşit sanayileşme dışa bağlılığı azaltacak yerde art·

tırmaktadır. Bunun sonucu şudur: lthal imkanlarında azalma iç üretim

üzerinde geçmişte olduğundan daha büyük tıkanıklıklar yaratacaktır.

İkinci Beş Yıllık Plan ekonomiyi Kapitalist ülkelerle olan iliş·
kilere artan derecede bağlayan varsayımlara dayanmaktadır.

(2 )

- PHin büyük ölçüde dış borçlanma öngörmektedir.

- Avrupa'daki Türk işçilerinden sağlanacak döviz gelirinin artaca·
�nı varsaymaktadır.
- Turizm geliderinde artış beklenmektedir.

- İhracatta, ve özellikle mamul mallar ihracatında, artış olacağını
tahmin etmektedir.
Kapitalist dünyadaki bunalım bu

yönde değiştirecek bir etki yapacaktır.

b.

varsayımlann hepsini olumsuz

Bunalımın Türkiye üzerindeki etkisinin ilk göstergeleri

'
Dış bunalımın Türkiye üzerindeki etkilerini 1968 yılı başındald ba
zı gözlemlere dayanarak ortaya çıkarmak mümkündür.
( 1 ) Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu'nun 1968 yılı ıçl1) yaptığı
taahhüd Plan'da belirtilen talepten 90 milyon dolar düşüktür.

(2 ) 1967'deki işçi döviz gelideri 1966'ya göre 22 milyon dolar dü·
şük olmuştur. 1968 yılı Ocak ve Şubat aylarındaki işçi döviz geliri ise
1967 Ocak ve Şubat ayları gelirinden düşüktür.
Bu, bir yandan, Almanya'daki ekonomik yavaşlama ile, di�er ta

raftan da, Türk parasındaki değer düşmesi sonucu işçi döviz kurunun
çekiciliğini kaybetmesi ile ilgilidir. Azalmanın devam etmesi tabiidir.

(3)

1967 yıhnda Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarının kar

transferi (25 milyon dolar) yeni yatırımlardan ( 17 milyon dolar) daha
fazla olmuştur. Bu eğilimin de devamı beklenir.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin ülke dışında turist akı

mmı önleyici tedbirlerinin ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlamanın dün·
ya turizm geliderinin artış hızını azaltacağı beklenmektedir. Bunun

Türldye'yi de etkilernesi tabüdir.

•

(Bu arada, çizilen genel' tablodan farklı görünen ild olaYJ açıkla·
mak gerekir. Bunlardan birincisi 1968 ocak ve şubat aylarında ihracat
ve ithalatta görülen artışla ilgilidir. lhracaat artışı . özellikle fındık ih�

racındaki özel bir durumla açıklanmaktadır. Di�er olay ise yeteri kadar

görünmemesidir. Bu olayı da daha önceden aktarılmış stok birikimleri
ile açıklamak mümkün görülüyor.)
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Yukarıdaki açıklamalar 1968 yılında Türkiye'nin ithal imkanlarında
önemli azalmalar olacağını göstermektedir. Bunun hem mevcut üretim
kapasitesinin kullanılmasını. hem de yeni yatırımları olumsuz bir şekil.
de etkilernesi ve bu etkinin 1969 yılında artarak devamı beklenmelidir.
3

-

Sonuç:

Bütün bu açıklamalar Türk ekonomisinin bir bunalım dönemine
..
girdiğini göstermektedir. Eldeki bilgiler duraklamanın 1967 de başlamış
olduğunu ve 1968 de hızlanarak devam ettiğini gösteriyor. Hatıra gelen
bir soru bu bunalımın neden daha açık bir şekilde ortaya çıkmadığıdır.
Burada yüksek konjonktür döneminin imkanlannın hala kullanılmakta
olması üzerinde durulabilir. Bundan başka istatistik verilerin kasıtlı
olarak değiştirildiğinde şüphe yoktur.
Yukarıdaki görüşler tarım dışı sektörlerle ilgilidir. 1968 yılında ta
rım üretiminin ne olacağım şimdiden kestirmek güçtür. Ancak, 1966 ve
1967'nİn çok yüksek üretim seviyelerine ulaşılamıyacağı söylenebilir.
Özellikle tarla tarımında üretim azalması ihtİmallerİ belirmektedir. Ta
nmdaki üretim seviyesi tanm dışı kesimlerde ortaya çıkan bunalımın
şiddetini bir ölçüde etkileyecek fakat yönünü değiştirmeyecektir. Buna
lımın önemli etkilerinden biri tanmla tarım dışı kesimler arasındaki
hadlerin� tarım aleyhine değiştirmek olacaktır. (Bunun bugünkü ikti
dar koalisyonunu teşkil eden büyük çiftçi-sanayici-tüccar ilişkileri üze
rindeki etkisi ilerde incelenecektir.)
Eldeki bilgiler açık olarak bir bunalım tablosu vermektedir. Bu
buhranın şiddeti konusunda çok kesin bir yargıya varmak şimdiden
mümkün değildir. Türkiye belki 1954-1957 dönemine benzer bir geliş
meye yaklaşmaktadır ve Türk ekonomisi bugün böyle bir bunalımdan
daha şiddetle etkilenecek bir yapıdadır.
Bunalımla ilgili incelemeleri daha derinleştirrnek ve olaylan yakın
dan izlemek gerekmektedir. Bugün için orta şiddette bir bunalım ola
cağı varsayılarak hareket etmek yerinde olacaktır. (Türk ekonomisinde
ki bunalımı hafifletme yönünde etkileyecek olaylar arasında Doğu blo
ku ile olan ekonomİk ilişkileri ve özellikle Sovyet Rusya tarafından ya
pılacak 200 milyon dolarlık yatırım projelerini ve Avrupa Fonundan alı
nan 17 milyon dolarlık krediyi göz önünde bulundurmak gereklidir.)
Önümüzdeki bunalımın bir niteliği de hem önemli fiat artışlarının,
hem de iktisadi faaliyet hacmindeki yavaşlamanın bir arada görülmesi
olacaktır.
23
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Gelır DagıIışl,
Türkiye'de gelirin sınıflar arasında nasıl da�lldJğını ve bu dağılı
şın zamanla nasıl değiştiğini gösteren bilgiler hem çok azdır, hem de
gizli tutulmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatının iki defa teşebbüs et
tiği çalışmalar durdunılmuş sonuçları da gizlenmiştir. 1962 yılında bir
Amerikalı uzmanın (Enos) bu konuda yazdığı rapor ise A.I.D. nin ka
salarında gizlenmiştir. Kendi başına bu durum bu düzenin aydınlığa ve
gerçeklere ne kadar tahammülsüz olduğunu göstermeye yeter. Konuyla
ilgilenenler gizli raporlar aramak ve çok az bilgi ile tahlil yapmak zorun
da bırakılıyorlar.
Birinci Beş Yıllık Phının hazırlığı sırasında yapılan çalışmalar Tür
kiye'de sanayi ve tarım işçilerinin ve memurlannın milli gelirden aldık
lan payın azaldığı, buna karşılık sermaye, teşebbüs ve rant gelirlerinin
aldıj:tı payların ise gittikçe arttığı tespit edilmişti. Yine aynı kaynaklar
gelir vergisinin % 6Q'ınm ücretliler (memurlar dahil) tarafından öden

diğini ve müteşebbislerin ve yüksek gelir gruplarının sade geri kalan

% 40'1 ödediğini göstermektedir. Büyük toprak sahipleri ise hemen he

men hiç vergi ödemiyorlar. 1963 yılında kendilerinden, asgari ölçülerle,

1 milyar lira vergi alınabileceği hesaplanırken, büyük toprak sahipleri
sadece 24,5 milyon lira gelir

vergisi

ödemişlerdir.

Tarım

dışındaki

yüksek gelirlilerin yılda 3,2 milyar lira vergi kaçırdığı Maliye) Bakanlı
ğınca hesaplanmıştır. (En son hesap uzmanları raporu ücretliler dışın
daki gelir vergisi mükellefleri arasında gizlemenin % 75'ten aşağı düş

mediğini gösteriyor). Vergi sisteminde yapılan küçük değişmeler yükün
gelir grupları arasındaki dağılışını olumlu yönde etkileyecek önemde
değildir. Olumsuz etkenlerden biri vasıtalı vergi

oranının artmasıdır.

Vergilerin milli hasıla içindeki yeri şöyle değişiyor:
,

1962

1963

1964

Vasıtasız vergiler oranı

4,23

4,38

4,56

Vasıtah vergiler oranı

6,65

9,04

9,40

Vergi ödemeyen büyük toprak sahiplerine verilen tarım kredileri
nin oranından daha önce bahsedilmişti. Bütün bu bilgiler Birinci 'Beş Yıl
lık PHinda tespit edilen gelir dağılışı bozulmasının artarak devam etti
ğini gösterecek bilgilerdir. İkinci Beş Yıllık Plan ise gelir dağılışını bi
linçli olarak bozacak bir görüş ile hazırlanmıştır. Bunun bir örneği özel
kesime yapılacak olan transferlerdir. 1968

yılında özel sektöre kamu '

kaynaklanndan 645 milyon lira transfer yapılacak ve bu her yıl artarak
1972'de 1 milyann üstüne çıkacaktır. (Net transferlerle - dij:ter aktarma24
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lar; karma tcşebbüslere katılma payı, karşılık paralardan aktarmalar) .
Kamulaştırma ve vergilendirilemeyen deA;cr artışları ile arsa spekülatör
lerine yapılacak transferler gibi düzenin mantığı icabı olan gelişmeler
de düşünülürse sınıflar arası uçurumun ne kadar büyüyeceği kolayca
anlaşılır. Daha önce de belirtildiği gibi, bunalım döneminde bütün yü
kün emekçi sınıflara yüklenmesi denenecektir. Bu, sınıfların dİrenınesi
ile önlenmediği takdirde, (böyle bir önleme ancak emekçilerin yönetime
sahip , çıkmasıyla olur) sınıflararası gelir dağılışım daha büyük ölçüde
bozacaktır.

İşçiler ve Üniversite:
Gelir dağılışının bozukıu�nun bir diğer görünüşü hizmetlerden fay
dalanmada farklılıklardır. Bugün üniversitelerde nüfusun %90'ından faz
lasını teşkil eden köylüler ve işçilerin çocukları % 1 oranında bile bu
lunmuyorlar. Aynı durum liseler ve orta okullar için de do�rudur. Emek
çi kütlelerin e�itimden (sa�lık ve diğer hizmetlerden) mahrum olması
nı Türkiyenin gelir seviyesinin düşüklüğü ile izah etmeye çalışmak hal
kı aldatmaktır. Türkiyenin seviyesinde bir ülke daha adil bir düzende
bu meseleleri kökünden çözecek kaynaklar bulabilir. Zaten adil düzen
üretimin ve imkanların da daha hızlı arttığı bir düzen olur. Sadece iyi
işleyen bir seçme ve burs sistemi ile kısa bir zaman sonra üniversiteler
köylü,.. ve işçi çocuklan ile dolabilir.

Çocuk Ölümlerı:
Türkiye'de gelir dağılışının bir görünüşü de köylerle şehirler ara
sındaki yaşama farklarındadır. Orta Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Sa�lık Bakanlı�ınca yapılan son araştır
maya göre 10 yaşından büyük olan köylülerin % S7'si okuma yazma bil
mediği görülüyor. Bu oran bölgesel şehirlerde % 40, büyük şehirlerde
ise % 2S'dir. Köylerde 25 yaşından büyük nüfusta ilkokulu bitirmiş
olanlar % lO'un altındadır. Bu oran şehirlerde % 23, büyük şehirlerde
% 30'dur. Köylerde orta okul (veya daha yüksek bir okul) bitirmiş
olanlar % i 'in altındadu. Bu oran bölgesel şehirlerde % 7, büyük şehir
lerde ise % 25 civarındadır. Sağlık şardannın bir göstergesi olan bebek
ölümü oranlarında ise durum şudur:
Orta Anadolu köylerinde canlı doğan 1000 bebekten 204'ü, bölge şe
lerinde ise 1000 bebekten 140'1 yıl içinde ölmektedir. Karadeniz köy
lerinde ise 1000 bebekten IS2'si şehirlerde 98'i yıl içinde öıüyor. Canlı do
�an 1000 çocuktan Ankara'da 113'ü, İstanbulda 123'ü, İzmir'de ise 84'ü
ölmektedir. Bu rakamlar durumun her yerde çok kötü, fakat köylerde
25

daha Kötü olduğunu gösteriyor. Büyük şehirlerle ilgili rakamlar zengin·
lerle fakirleri birarada hesaplayan ortalamalara dayandığı için yanıltıcı
olabilir. Şehirlerde fakir grupların durumu ortalamanın çok altındadır.
Fakat yine köyle şehir arasında büyük fark vardır.
Do�daki Durum:
Türkiye'de geHrin bölgelerarası dağılışı da gelir dağılışı bozuk1u�.
nun bir başka yönünü teşkiL ediyor. Burada en kötü dunım Do� Böl·
gesidir. Devlet Planlama Teşkilatınm iller İtibariyle Sosyo-Ekonomlk
Endeks'i Doğunun 14 ilinin Türkiyenin en kötü durumundaki iller gru·
bunda olduğunu, sadece iki ilin ortalamaya yakın (fakat yine Cle orta·
lamanın altındaki 80.100 endeks değerini ifade eden) grupta bulundu·
ğunu (Erzurum ve Malatya) gösteriyor. Doğu illerinden yalnız Elazığ
Türkiye ortalamasının üstündedir. Birinci Beş Yıllık Planda Do� Böl·
gesine büyük önem verileceği söylendiği halde bu yapılmamıştır. Böl·
geye hiçbir önemli özel teşebbüs yatırımı yapılamadığı gibi başlangıçta
biraz arttırılan kamu yatırımları sonra tekrar azalmıştır. Doltu bölgesi
yatırımlarının kamu yatırımları içindeki oranı 1963 yılında % ıo,8 iken
bu oran 1964 ve 1965'te % 17'6 ve % 23,l'e çıkarılmış sonradan 1966 ve
1967 yıllarında % 13,9 ve % 14,S'e düşmüştür. Doğu Bölgesi nüfusu
Türkiye nüfusunun % 17'sidir. Toplam kamu yatırımlannm % 13·14'ü·
nün bölgeye yapılması bu açıdan bile durumun bölge aleyhine değişti
ğini gösteriyor. Bölgelerarası gelir farklan bugünkü ekonomik düzenin
bir sonucudur. Bu mesele bu düzen içinde ve bugünkü üretim seviyesin·
de çözülemez. Ekonomik gerekçesi olmadığı halde ve özel otomobil sa·
hiplerinm ihtiyaçlarına göre yapılan hesaplarla İstanbul'a (çevre yoııarı
ve bağlayıcı yollarla birlikte) 4 milyar liranın üstünde maliyeti olan bir
«Boğaz Köprüsü. yapan düzenin bölgelerarası farklann artmasını ön·
leme yönünde en ufak bir çaba bile gösterrnediği ve gösteremeyeceği
açıktır.
Önümüzdeki dönem, sadece bunalım sebebiyle de�il, uygulanan ik
tisadi politikanın zorunlu bir sonucu olarak sınıflar ve bölgeler arası
gelir dağılışının sistemli olarak ve hızla bozulacağı bir dönem olacaktır.
III.

1968-1969 DÖNEMİNDEKİ BUNALıMıN TÜRKİYEDEKİ SINIF·
LAR ÜZERİNDEKİ MUHfEMEL ETKİLERİ

1.

İşçi Sımfı Üzerındekı etkileri
a.

Genel _Durum

Türkiye'de sanayide 1.600.000 «ücretli» vardır. Tanm dışındaki di·
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�er «Ocretliler»in toplamı ise (memurlar hariç) 9OO.000'rur. Bu 2,5 mil
yon ücretlinin sadece 1/3'ü (yani 822.000 kişi) sigorta altındadır. İşçi
lerin % 70 ise günde 25 TL'dan az ücret almaktadır. ücretliler toplamı
nın % 40 kadarı sendikalıdır. Halen Türk.tş'e bağlı 545.000 işçi ve 183
sendika vardır. DİSK'e bağlı işçi sayısı ise 70.000 civarındadır, sendika
sayısı ıS'dif. Bunların dışında en az 1,5 milyon işsiz vardır. Nüfus artışı
ve şehirleşme sebebiyle her yıl en az 600'.000 insana yeni iş sahası yara
tılması! işsizliğin bugünkü .seviyede tutulmasını ancak sağlayabilir.
b.

1968-1969 Döneminde lşçııerln Durumu

Yakın geçmişteki yüksek konjonktür döneminin işçilere sağlana
cak imkanları bir ölçüde arttırdığı gözlenmiştir. Yatırımlann ve iktisa:
di faaliyet hacminin yüksekliği bir yandan ist\hdam seviyesini arttırmış
diğer taraftan da ücret artışlarına imkan vermiştir. 1968-1969 dönemin
de bu eğilimler tersine dönecektir.
Devlet Sektöründe ücret ve istihdam politikası (işbirlikçi Sendika·
cılı�ı teşvik etmek kaygısının da etkilediği) siyasal amaçlarla yürütül·
müştür. Yüksek koI?jonktür, kaynaklardan bir kısmının ücret artışları
na yöneltilmesine imkan vermiştir. Kamu iktisadi kuruluşlarında pro
düktiviteyi artıracak tedbirlerin alınmamış olması bu ücret artışlan
nın sıhhatsiz bir temele dayanmasına sebep olmuştur. Bugün kamu Ik·
tisadi J'-uruluşlan işçi ücretlerini arttınna olanaklarının sınınna ulaş
mışlardır. Önümüzdeki dönemde ne istihdamda ne de ücretlerde gerçek
bir artış beklenemez. Siyasi sebepler ücret düşürmelerine veya işten at
malara engel olabilir. Fakat, bir yandan fiat artışlan ve zamlar yoluyla,
diğer taraftan da fazla mesai gibi yollarla sa�lanan ek gelirlerin azal·
ması sebebiyle işçilerin reel gelirlerinde bir eksilme olması beklenebilir.
Özel sektördeki ücret artışları devlet sektörüne göre daha sınırlı ol
muştur. Bunalımın, bu kesimindeki işçilerin durumu üzerindeki etkisi
daha sert olacaktır. İktisadi faaliyetlerdeki daralmanın mevcut istihdam
seviyesinde bir azalmaya yol açması mümkündür. İş yerlerinin kapatıl
ması veya düşük kapasite ile, daha az işçi kullanarak çalışması (yani
bir. kısım iş,çilerin işine son vermesi) muhtemel gelişmelerdir. Bu dö
nemde ücret artışları de�il reel gelirde düşme1er beklemek gerekir.
Çalışan, işçiler bakımından durum budur. Yeni istihdam imkanlan
nın sağlanmayışı çalışma çağına gelen ve şehirlere akan nüfusun etki
siyle işsizler ordusunu büYÜtecektir.
c.

Durumun İşçi Akımlan Üzerindeki Etkısı

önümüzdeki bunalım Türkiye'de Türk.İş'ln temsıı ettiltl sendika·
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cılık anlayışının iflası ile sonuçlanacaktır. Geçici bir yüksek konjonktür
döneminde özellikle devlet sektöründen sa�lanabilen bazı imkanıarın
besledi�i bu akım, bu ekonomik daralma döneminde nitelik de�iştir
rnek zorunda kalacaktır. Çünkü sendikacılık çerçevesinde ve bunun dı
şındaki işçi hareketleri farklı bir ortam içinde değişik bir mücadele ver
mek zorunda kalacaklardır.
Bir bunalım döneminde sendikacılık hareketinde göriilebilecek de
�işmeleri tahmin etmek için, kısmen de olsa tarihten yararlanmakta
fayda vardır. 1929 buhranından sonra Avrupa ülkelerindeki değişmeler
bu konuda bazı ipuçları verebilir. 1929 buhranı işsizli�in artmasına, üc
retlerde düşmeler yapılmasına ve bazı kesimlerde büyük ölçüde ten
sikata yol açmıştır. İşletmeler «rasyonalizasyofl» tedbirleri ile işçi kul
lanmaya yeni şekiller vermişler, işçiler ve özellikle sendikalar üzerinde
ki nüfuzlarım arttırmışlardır. Patronları sendikalar ve sendikalı işçiler
üzerindeki baskılarını sendika hareketlerini bölmek yoluyla şiddetlen
dirmişlerdir. Bu çabalar başlangıçta başarılı olmuş ve sendika örgüt
lerinin etkisi azaltılmışıır. Özellikle yukarı seviyede örgütlerdeki bu za
yıflamaya karşılık, işletme seviyesindeki, yani tabandaki işçi akımının
etkenliği artmıştır. Bu durum işçi hareketinin devrimci niıeli�ini arttır
mış ve bu nitelik özellikle sarı sendikacılığa karşı yapılan mücadelede
görülmüştür. Böylece işçi hareketi, bir kütle hareketi olarak, bilinç se·
viyesi ve mücadele gücü yüksek bir duruma gelmiştir. . Bu dönemin en
önemli bir özelliği İşsizlerin ve memurlar gibi normal durumda 'işçi ha
reketlerine katılmayan zümrelerin örgütlenmesi ve işçi sınıfı mücadele
sine katılması olmuştur.
Yukarıda çizilen tabloda birbiriyle çelişir gorunen iki etken var
dır. Bunlardan biri.ncisi, işsizli�in arttığı ve ücret artışlarının çok güç
olduğu bir dönemde sendikacılık hareketinin zayıflaması ve azalan ni
metleri paylaşmada bir yarışma 'içine girerek dayanışmadan uzaklaşıp
bölünmesidir. Diğer etken ise bu çerçevedeki sendikeıiık hareketinden
ümidini kesen işçi kütlelerinin yeni çeşit bir mücadeleye girmeleri ve
sonradan örgütlenmeyi yeni temellere oturtmalarıdır. Bu durumun açık
lanması kolaydır. Sendikalar işverenlerin koyduğu çerçeve içinde çalı§
mayı kabul ettikleri refah döneminde artan gelirin çok az bir kısmını
işçiye devrettirebilir, fakat buhran dönemlerinde bunalımın bütün yü
künün işçi sınıfına yüklenmeSini engelliyemezler. Bu durumda daralan
imkanları paylaşmak için bölünme yoluna giderler. Bunalım döneminde
işçi sınıfını korumak, işverenleric onların koyduğu çerçeveyi reddedip
bunalımın yükünü paylaşmada ve buhrana son vermede toplum çıkarı
nı öne alacak farklı bir siyasi mücadeleye girmek gereklidir. Bu durum
da refah döneminin işbirlikçi sendikacılığı çaresizlik içinde kalır ve ye28

rini devrimci sendikacılığa bırakır.
Türkiye'deki sendikacılık hareketinin benzer bir gelişme gösterme·
si mümkündür. Kamu iktisadi kuruluşlarında ve özel sektörde istih·
dam imkanlarının ve ücret artışlarının sınırına ulaşıldığı noktada, işçi
ye bazı imkanlar sağlamış görünen işbirlikçi sendikacılık şekli, İşçi ge
lerini ' azaltıcı yönde bir işbirliğine zorlanacaktır. Böyle bir zorlama
nın ilk göstergesi .ücretlerin dondurulması» ile ilgili tekliflerdir. Dara
lan ekonomide bu baskı artacaktır. Bunun Türk.İş sendikacılığını hem
örgütte bölme hem de tabandan koparma gibi bir etkisi olacaktır. Ar·
tan baskı, işbirlikçilerden bir kısmını açıkça işçi sınıfı aleyhinde anlaş
malara zorlayacak, bunu kabul etmeyenler ayrılacaktır. Bu dönemde
gerçek sendikacılığın mücac:lele şartları da değişecek, şiddetli baskıya
karşı daha ağır bir mücadele vermek gerekecektir. Bu yeni dönemde ta
bandaki işçi uyanmasını hızlandırmalç ve bunu örgütlernek bakımından
devrimci sendikacılığa önemli görevler düşecektir.
2.

Memurlar Vzerindeki Etkiler

a.

Genel Durum

1967 "yılında cmemur� niteliğindeki kamu hizmetlisi sayısı 505.000 ci·
varındadır. Memurlar, gerek gelir gerekse diğer nitelikleri bakımından
büyük farklılıklar gösteren bir zümre olarak görünüyor. İkinci beş yıl.
lık plandaki bUgUere göre, Işçi nitellııtnde olmayan kamu sektörü per
sonelinin % 6O'ının ortalama işçi ücretinden düşük ücret aldı� anla
şılmaktadır. 1963 gelir dağılışı araştırması da kamu sektörü personeli
nin % SO'sine yakın bölümünün (48,3) aylık ücretlerinin 600 liranın al
tında olduğunu gösteriyor. (Ayda 800 ve daha az ücret alanlar % 67'5'·
tur). Bu gurubun sadece %0,7'si 3000 liradan, % 4,4'ü de 2000 liradan
yukarı ücret almaktadır. Memur ve müstahdemin emekçi sınıfı içinde
ki yerini bu ölçüler içinde düşünmek ve değerlendirmek gerekir.
b.

1968-1969 Döneminde Memurların Durumu

Türkiye'deki geçmiş bunalımlarla ilgili gözlemler, bu durumlarda
memur gelirlerinin reel olarak düştüğünü göstermektedir. Diğer bir göz·
lem de yüksek kademelerde gelirlerin daha fazla düşmesidir. Düşen,
imkanları daralınca kendisine hizmet eden idarecilerin gelirlerini kıs
maktadır.
Kamu gelirlerindeki daralma, personel refonnu vaadinde öngörü
len ücret artışlarının gerçekleşmesine engel olacaktır. Önümüzdeki dö29

nemde memurlar için bir reel gelir azalışı olması mümkündür. Yüksek
kademedeki memurlar için durum, geçmiştekinden bir ölçüde farklı ola

bilir. Bugünkü iktidar, idareyi yakın tarih,imizde görülmemiş ölçüde so
rumsuz ve adaletsiz bir nimet dağıtmada alet olarak kullanmaya yönel
miştir. Bu işi yapabilecek idarecilerin seçilmesi bu düzende büyük bir

önem kazanıyor. Bu bakımdan iktidarın, durumu sağlam ve geliri ka
rarlı bir yüksek memur tabakasına tahammülü olamaz. Bunun için, özel
kaynaklardan ve keyfi metodlarla beslenen, kaderini hiçbir prensip ta

nımadan iktidara hizmette bulacak bir yüksek memur tabakasının teş

kili yoluna gidilmektedir. Gerçek anlamda bir personel reformu uygu
lamak bu bakımdan da iktidarın işine gelmeyecektir.

Sonuç olarak geniş memur ve müstahdem kütlelerinin gelirlerinin

azalacağı, yüksek kademelerde dürüst çalışmak isteyenlerin tavsiye edi

leceği veya kenara itileceği ve iktidarın hukuk ve prensip dışı amaçları
na hizmet eden bir küçük azınlığın çok yüksek gelir sağbyacağı söyle
nebilir. Ba, şimdiden ortada görülen bir gelişmedir.

3.

Küçük Esnaf ve Zenaatkarlar Üzerindeki Etkller
a.

Genel Dunun
i

Bugün Türkiye'de 1,5 milyonluk bir zümreyi teşkil eden küçük es

naf ve zanaatkarlar aslında farklı

fonksiyonlar yerine getiren çeşitli

gruplardan teşekkül etmektedir. Bu grupların bugünkü düzende fonksi

yonları farklı olduğu gibi, değişen şartlarda durumları da farklı olarak

etkilenmektedir. Bunları başlıca iki grup içinde incelemek mümkündür:

(I)
(2)

Imalat yapanlar

Aracılar ve hizmet gBrenler

İmaHHçılardan bir kısmı sanayileşme sonucu tasfiye edilmekte ve

proleterleşmektedir. Bir kısmı ise bugünkü teknoloji seviyesinde sana

yiye katılabilme veya tamamlayıcı görevler yapma niteliğini kazanarak
hayatiyetlerini devam ettirrnektedirler. Aracıların bir bölümü kapitalist

üreticinin ve toptancı tüccarın bir uzantısı olarak iş görmekte, dağıtım
fonksiyonunu tamamlamaktadırlar. Hizmet görenler geniş ölçüde emek

leri ile geçinmekte, bugünkü iktisadi organizasyonun imkanla9ndan çok
farklı ölçülerde yararlanmakta veya yararlanmamaktadırlar. Bu grup

ların durumları ve davranışları bugünkü düzen içindeki yerlerine göre
önemli farklılıklar göstermektedir. Bu bakımdan bunların dinamik bir
tablo içinde homojen alt gruplar olarak ele alınması gereklidir. (Bugün

için çok genel çizgilerle bu grupların bazı ortak tarafları üzerinde duru
labilir.
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Esnaf ve zanaatkarların büyük bir kısmının iki ortak niteliği var·
dır: ( I ) Bunlann gelir seviyeleri oldukça düşüktür ve (2) hepsi aracı·
lık yapan toptancı tüccar tarafından sömüriilmektedir. Böylece emekçi
zümreler arasında yer alırlar.
İmalatçıların ham madde olarak işledikleri demir, bakır, kurşun,
kereste, cam, iplik, şeker un gibi maddeler ve bunların tali unsurlarının
hemen hepsi ( % 90) devlet tarafından üretilmektedir. Bu maddelerin
çok buyük bir bölümü toptanc! aracı taı;afından küçük esnaf ve zanaat·
karlara intikal ettirilmektedir. (Kooperatifler yetersizdir ve etkileri çok
sınırlıdır,) Bankaların kredi sistemi burada toptancı aracıya destek ola·
rak işlemektedir. Böylece toptancı aracı, hem esnaf ve zenaatkarlara
yüksek fiatlı ham madde satmakta, hem de bunların mamullerinin sü·
rülmesinde bir tekel kurarak iki yönlü bir sömürme yapmaktadır. Ay
nı şey aracı durumda olan esnaf için de doğrudur. Halkın zaruri ihtiya·
cı olan mallann .(şeker, un, tekel maddeleri, Sümerbank mamulleri, şi
şe cam rnamulleri)büyük bir kısmı ( % 70) devlet tarafından üretilmek·
te fakat esnafa aracı eliyle intikal etmektedir. Böylece esnaf ve zenaat
karlar devletçe üretilen mallann işlenmesinde veya sürülmesinde, hiç·
bir ekonomik fonksiyonu olmayan bir toptancı aracının aleti olarak sö
mürülmektedir. Halk Bankası halen Esnaf Kooperatifleri aracılığı ile,
esnaf ve zenaatkarın ancak % ?'sine yıllık ortalama 2000 lira kredi ve·
rebilm�ktedir. Bun� hiçbir ekonomik katkısı olamayacağı açıktır. Sa
dece devletin ürettiği malların ulaştırılmasında gereksiz toptancı aracı·
nın ortadan kalkması esnafın ve halkın sömürülmesine geniş ölçüde en
gel olacaktır.
ıv. TARIM KESİMLERİNDE DURUM VE GELİMELER
1.

Genel Durum

1967 yılında Türkiye'de çalışan nüfusun % 75'i tarımda görünmek
tedir. Bunlano sayısı 9,940,OOO'dir. 4 milyon aile yaptığı köy envanter
lerinden köylünün 1/3'inin topraksız olduğu görülmektedir. (Toprak
sızlar oranı Urfa'da % 53,7; Diyarbakır'da 0,11 46,8; Siirt'te % 42; Si·
vas'ta % 34,4; Gaziantep'te % 36,5; Hatay'da % 35,3; Çankın'da
% 35,6; Ankara'da % 28,3; Konya'da % 26,3'lÜr) . Bu oraoı Türkiye için
genelleştirirsek tanmda çalışan 3,5 milyon insanın veya tanmdan geçın·
rnek zorunda olan i ,3 milyon ailenin topraksız oldu�u kabul edebili·
riz. Bunların bir kısmı başkalannm toprağını işlemektedir, bir ksımi
tanm işçisi olarak çalışmaktadır, önemli bir kısmı da işsizdir. Buna kar
şılık tarımdaki ailelerin % 1 'i topraklannın % 2S'ini kullanmaktadır. Bu
yeni veriler tanm alanındaki bilinen durumu açık bir şekilde göster31

•

•

rnektedir. 1963 sayımına göre tarımda tespit edilen 3,5 milyon işletmenin 2 milyonunun buğday yetiştirdiği görülmektedir. Yani, 7 işletmeden
4'ü buğday üretmektedir.

aL Toprak Refonnu
Yukarıdaki bilgiler toprak reformu konusunun tanındaki temel so
run olduğu hususundaki kanıyı daha da kuvetlendirmektedir. Bu ba
kımdan toprak reformunun üzerinde durulacak ana konulardan biri ol·
ması tabiidir.
Ancak, bu konunun genel düzeyden çıkarılıp toprak ve . ürün çeşit
lerine göre farklılaştırılmış ayrıntılı bir işleome durumuna getirilmesi
gereklidir. Partinin hazırlamış olduğu «Toprak Reformu Kanun Tasa
rısı» meseleye ayrıntılı olarak bakmanın çerçevesi olacak niteliktedir.
Bilindiği gibi, T.1.P. hazırladığı Toprak Reformu Kanun Tasarısında ik
tidara gelir gelmez gerçek ve tüzel kişilerin ellerindeki 500 dönümü aşan

bütün t9praklann, _bedeli karşılı�nda. kamulaştınlacaAmı ve _bedel
siz olarak» topraksız ve az topraklı köylü ailelerine dağıtılacağım açık
lamıştır. Tasarıda kurulması öngörülen «Toprak Reformu Teşkilatı» uz
manları ile köy kurullan çe,şitli bölgelerde, toprak verimine ve mahsul
çeşidine göre, yapılmakta olan ve yapılması mümkün tarım şeklini de
gözönünde bulundurarak, kamulaştırma sınınnı 500 dönümün "altında
tespit edebilirler. Ancak, sulanmayan topraklarda kamulaştınna sının

100 dönümden aşa� olamaz. Fakat, Toprak Reformu Teşkilatı uzmanla
rı ile Köy Kurullan, sulu topraklarla, bağ, bahçe, zeytin, fındık, çay ve
benzeri tarımın yapıldığı ve mikroklima şartlarını haiz topraklarda 100
dönümlük sınırın da altına inebilirler. Mülk sahibine, bir aileyi geçin
direbilecek miktardan daha az toprak bırakılamaz. Bu miktarın tayinin
de 100 dönümlük susuz toprağın 'geliri gözönünde tutulacaktır. Toprak
her aileye asgari bir geçim sağlayacak bir miktarda dağıtılacaktır. Bu
miktarı Köy Kurulları ile Toprak Reformu Teşkilatı tespit edecektir.
Dağıtılacak toprak, sulanan yerlerde 20 dönümden az olmayacaktır. Su
suz arazide dağılan toprak SOO dönüme kadar çıkabilir. Topraklandırı
lan köylü Tarım Reformu tedbirlerinden yararlanacaktır.
Toprak reformu konusunun bir yönü de bölgelere göre farklı yankı
lar uyandırmasıdır. Toprak mUlkiyetindeki dağıIışta çok büyük denge
sizliklerin bulunmadığı ve orta büyüklükteki işletmelerin çok olduğu böl
gelerde toprak reformuna karşı hassasiyet fazla değildir. Bundan baş
ka tarım yaparak geçinme olanaklarını kaybetmiş, topraktan kopmuş ve
ünitelerini tarım dışı geçinme imkanlarına bağlamış gruplar için top
rak reformu bir çözüm yolu olarak görünmeyebilir. Bölgede dağıtılacak
büyük mülklerin

göriinmemesi bu tutumu daha da kuvvetlendirebilir.
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İç Anadolu için yapılan gözlemler, yukarıdaki şartlara benzer bir duru
mun geçerli olabileceğini göstermektedir. Bu bakımdan toprak reformu
konusunun ele alınışında bölgelerin ve çeşitli grupların özel durumla
rının dikkate alınması gerekmektedir. Bazı hallerde ileride sağlanacak
istihdam ve eğitim imktmları bilinçlendirineyi daha hızlandıran konular
olabilir.
-

b. Tarun KredUerl

Türkiye'de toprak dağılışındaki dengesizlik köylülerin yaşama şart
larındaki büyük farkların tek göstergesi değildir. Devlet, aktif bir poli.
tika ile bu farkları arttırıcı bir yönde çalışmaktadır. Bunun başlıca araç
larından biri kamu kaynaklarını zengin çiftçinin hizmetine veren ve tefe
ciliği destekleyen tarım kredi politikasıdır.
Türkiye'de tarım kredisİ veren başlıca organ T.C. Ziraat Bankasıdır.
1967 ve 1968 yılında bankaca açılan ve açılacak krediler aşa�ıda gösteril�
miştir:
1967
Kredinin cınsı
Doğr. Doğruya Üreli. 2.800 Mn.
Kant. Zir. KaL. Kredisi 175 Mn.
Tarım Kcedi Koop. 1 .292 Mn.
750 Mn.
Tarım Satış Koop.
Tohumluk Krediler
ISO Mn.

%
54.1
3.4
25.0
14.5
2.9

1968

3.424
200
1.650
1.500
ISO

Mn

.

Mn.
Mn

.

Mn.
Mn

.

%
49.6
2.4
23.9
21.8
2.3

Fark
630 milyon
25 milyon
357 milyon
750 milyon

Burada üzerinde durulacak nokta Tarım Satış Kooperatifleri gibi
keyfi dagıtıma en elverişli alandaki 750 milyon liralık artıştır. Bunu
tanm kredilerinin seçimleri etkilemek için kullanılmasından başka tür�
lü izah elmek mümkün değildir. Ancak önümüzdeki dönemde enflas�
yonİst yollara başvurmadan bu ölçüde kredi artışlarının sağlanıp dağ�
lanamıyacağı üzerinde durulacak bir noktadır.
Tarım kredilerinden tarımdaki işletmelerin sadece 1 /3'ü yararla�
nabilmektedir. Bunların yararlanma derecelerinde ise büyük farklar
vardır. Bunu aşağıdaki tablolardan görmek mümkündür:
Hadler (TL)

1
101
301
SOL

- 100
- 300
- 500
- 1000
•

1962 yılında Ikraz

olunan ( TL)
12.570 milyon
•
82.917
•
1 14.442
•
130.213
•

•

Borçlu
Adedi
149.700
401.500
290.500
183.000
•
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Ortalama
Ikraz (TL)
84.5
206.5
394.0
711.5
•

»

100.ooo'den fazla
1 - 500
501 - 1000

»

»

»

»
10.740
1965 Yılında
176.000 milyon
»
179.000

31

»

344.420,· (kişi başına)

592.700
261.000

296.8
689.0

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

100.ooo'den fazla

23.160

37

»

625.000, (kişi başına)

En az verilen kredi 85 lira ile 295 lira arasında değişirken sayı
ları 30 · 35 arasında olan bazı kişilerden herbiri ortalama yılda
350.000 ve 625.000 lira kredi alabilmektedirler. 31 işletme toplam
1 1 milyon lira kredi alırken 150.000 çiftçiye toplam 12 milyon lira
kredi verilmektedir. Bu farklar yıllar içinde artarak gitmektedir.
Ziraat Bankasından kredi alan işletmelerin %SO'si 300 lira veya da
ha az kredi almaktadır. Bunun üretimi etkilernesi mümkün değildir.
Tüketime gitmektedir. Ayrıca, büyük işletmelerde birim ÜTÜn başına
kullanılan girdilerin yüksek oluşuna bakarak , kredilerin üretkenliği art
tırma etkisi olmadığı, hatta bunu engellediği söylenebilir. Kredilerin
verilmesinde kullanılan kıstaslar küçük üretici aleyhine işlemekte, fakat
büyük üreticiden üretkenliği veya üretimi arttırıcı hiçbir şart beklenme
mektedir. Böylece kreeliler gelir dağılışındaki bozukluğu arttırmakta
fakat toplam üretimi arttırmada hiçbir etki yapmamaktadırlar. Hatta
sistem , üretimi ve üretkenliği arttırmak isteyenlerin aleyhine işlemek
tedir. Kadastro işlerinin bozukluğundan tapu gösteremeyenler hiç kre
di alamamaktadırlar.
Tarım kredisinin yetersizli�i küçük toprak sahibini tefecilerin ku
cağına atmaktadır. Birçok hallerde yüksek kredi alan büyük çiftçi bu
nu küçük çiftçilere yüksek faizle kredi açmakta kullanmaktadır. Böy
lece devlet eliyle ve kaynaklarıyla tefeci yaratılmaktadır. Bu, aynı za
manda ödeme durumu zayıf olanların topraklarını satmaya yani toprak
temerküzüne ve topraksızlaşmaya yol açmaktadır.
Tarım kredileri ekonomik bir katkısı olmayan bir şekilde kullanıl
makta, kamu kaynaklarınıR� yağma edilmesinin bir başka örneğini ver
rnektedir1er.
•

v. TÜRKiYEDE'Kİ BUNALİMıN HAKİM SıNıFLAR KOALiSYONU
ÜZERiNDEKİ ETKİsİ
Bugünkü iktidar, ekonomik bakımdan esas olarak, ( 1 ) büyük top
rak sahipleri, (2) tüccar ve (3) sanayici gruplarından kurulu bir koalis�4 .

yona dayanmaktadır. Bu grupların çıkarlannda bazı önemli çelişmeler
vardır. Yüksek konjonktür dönemlerinde bu çelişmelerin bir ölçüde giz
lenmesi mümkündür. Bunalımların önemli etkilerinden biri de bunu or
taya çıkarmasıdır.
Bunalım döneminde hakim sınıflar �oalisyonu içindeki çelişmeler
üç temel konu etrafında ortaya çıkabilecektir:

( ı ) Tarım ürünleri fiat politikası
(2) Ithaliit Programlan
(3) Işçi Ücretleri

-

( 1 ) Bugünkü iktidar şimdiye kadar uyguladı�ı politikada, büyük
çiftçiye, (ithalatçı tüccar ve sanayiciye nazaran), oldukça sınırlı bir hi
'
maye tanımış görünmektedir. 1965 yılından bu yana izlenen tarım mal
ları fiat politikası bunu göstermektedir. Girdilerinin fiatları gittikçe
artan toprak sahipleri bunu telafi edecek bir fiat himayesi görmemiş
lerdir. (Tarım kredleri, iç ticaret hadlerindeki bu değişmeyi sadece kıs
men telafi edecek niteliktedir. Yüksek konjonktür ve tarım üretiminin
çok yüksek seviyelerde olması bu politikanın açık bir çatışmaya yolaç
masıllI önlemiştir. Tarım üretiminin azalması ile birlikte gelecek bir
bunalım döneminde bunu önlemek çok güç olacaktır. Büyük toprak sa
hipleri, tç ve dış ticaret hadlerinin aleyhte etkisinin sebep olduğu gelir
azalmasını telafi etmek için hükümet üzerinde yüksek fiat politikası
uygulanması yönünde bir baskı yapacak, daralan ekonominin esasen
güç durumda buakacağı sanayici, işçi ücretlerinin artışını da önlemek
üzere, aksi yönde bir etki yapmak isteyecektir. Bu süreçte tüketim mal
Ianndaki fiat artışlarının sağlayabileceği gelirin paylaşılmasında üretici
ve aracı - tüccar arasında da bir çıkar farkı olduğunu gözönünde tut
mak gereklidir. Kamu kaynaklarındaki daralma ise, bütün yükü yine
vergilerin çoğunluğunu ödeyen orta ve düşük gelirli kütlelere yükle
mekle sonuçlanacak, desteklemeler yoluyla bir uzlaşma sağlanmasını
güçleştirecektir. Tarım ürünleri fiat politikasında ortaya çıkacak geliş
meleri hakim sınıflar içindeki bu çatışma açısından da incelemek ve de
ğerlendirmek gereklidir. ( lhraca yönelen matlarla ilgili fiat politikasın:
da ise çatışma üretici ile ihracatçı tüccar arasında bir tercih yapma şek�
linde ortaya çıkacaktır. Bunu etkileyen faktör kapitalist dünyadaki bu
nalımın sebep olacağı ekonomik daralmadır).
(2) Daralan ithalat imkanları ithalat programlarındaki seçmeleri
güçleştirecektir. Burada ikame üretimi yapan yerli sanayicinin, montaj
sanayicilerinin ve öezllikle tüketirne, kurulu makine ve araç parkının
kul1anıl:(Dasına ve di�er bazı girdilere yönelen alanlarda itahlat yapan

ithahltçı tüccarların (burada devlet sektörünün ihtiyaçları da listede
önemli bir kalem olacaktır) çıkarlarını uzlaştırma zorunluğu hakim sı·
nıflar koalisyonunun bir kanadında gerginlikler yaratacaktır. Önümüz
deki dönemde ithal programları etrafındaki tartışmaları bu açıdan da
izlemek ve değerlendinnek gerekmektedir.

(3) İşçi ücretleri konusunun sendikacılık ve işbirlikçi sendikalarla
iktidar koalisyonu açısından değerlendirilmesi daha önce yapılmıştı.
Aynı konu sanayici - çiftçi çelişmesini de etkileyecek niteliktedir. Yük
sek ücret politikası tarımda yüksek fiat politikasını mümkün kılacak
şarttır. Bunu sanayici istemiyecektir. (Devletin de buna gücü yetmiye
cektir) . ücretlerin düşük olması ise bir ölçüde tarım ürünlerinin fiat
larım düşük tutmakla mümkün olacaktır. Burada bütün yükü işçi sını
fına (ve diğer ücretlilere) yükleme yolu hakim sınıflar için tek çıkar
yol olarak denenecektir. Sendikalar üzerindeki baskının kaynağı da bu
dur. Sendikacılık stratejisinde işçi ücretleri ile ilgili olarak hakim sınıf
lar içinde ortaya çıkabilecek bu çatışmadan yararlanma yolları üzerin
de durulması gereklidir.

Düzen De�lşecektlr:
•

Bütün bunlar, demokratik siyasi hayan, işleyişi ve yerleşmesi bakı
mından da Türkiyeyi dar boğazlara doğru itmektedir. Bu bakımdan
Türkiyede düzenin değiştirilmesi istekleri gittikçe bilinçle artmaktadır.
Türkiye İşçi Partisi düzeni değiştirmek gerektiğini ilk söylediği gün
lerde bu iddiayı ileri sürmek te yalnızdı. Herkesin bildiği gibi. Partimiz
Türkiye'yi yüzyıllardır geri bırakan ekonomik sosyal ve politik nedenle
rİ bilimsel bir tahlille kesin olarak teşhis ve tesbit etmiş bulunmakta
ve Anayasaya rağmen yürütülen bugünkü komprador kapitalist düzeni
nin değiştirilmesini zorunlu ve kaçınılmaz görmektedir. Bu teşhisi ilk
koyduğumuzdan bu yana oluşan olaylar bizim haklı olduğumuzu ortaya
koymuştur. AP'nin iktidara gelişinden sonra bozuk düzen daha da bo
zulmuştur. Bugün Türkiye borca bo�lmuş, devamlı olarak borçlanarak
yaşamak durumuna düşürülmüş bir ülkedir. Bu durum AP iktidarın
da, kuşkulan son haddine vardıracak şekilde ağırlaşmıştır. Gerçekten
Demirel Hükümeti iktidara geldiği üç yıl içinde - son onyedi milyonluk
Ortak Pazar kredisi eskil�rine eklenince - tam dörtyüzeJlialtı milyon do
lar borç almıştır. Bu büyük borç yekunu onyedi yılda aldıkları borç
toplamından bugüne devredilmiş olanların hemen hemen yansıdır. Bu
na Sovyeder Birliği ile imzalanan 200 milyon dolarlık kredi antlaşmas1
da eklenecek olursa, Türkiye, Osmanlı borçlan dahil, tarihinin hiçbir
döneminde böylesine ağır bir borç yükü altına girmemiştir. Dış ödeme,

•

,

ler dengemiz borçlanmaya başladığımız günlerden beri boyuna açık ver�
mekte ve ihracaat gelirlerimizin önemli kısmı borçların ana ve faizle
rini ödemek için kullanılmaktadır. İhracatı arttırmak ve dengeyi sağla
mak mümkün olmamaktadır. Bizi büsbütün dışa bağlayan montaj sa
nayii, gerçek ve bağımsız olarak sanayileşmemizi önlemektedir. Nüfu
sun hızla artması sonucunda, küçük toprak sahibi köylü ailelerin geçi
mi gittikçe zorlaşırken, bir yandan da topraklar büyük işletmecilerın
elinde ,toplanmakta, tarım - da büyük kapitalist işletmeler meydana gel
mektedir. Oysa AP iktidarı toprak refoı:muna yanaşmamıştır; yanaşa
maz.
1957 - 58 ylUannkini andıran bir bunalımın eşiğinde bulunuyoruz.
Montaj sanayii yüzünden bu seferki bunalımın daha yıkıcı olacağı pa
anlaşılıyor. Bunalımın yükünü emekçi sınıf ve tabakalar taşıyacaktır.
Bunun doğuracağı tepkileri bastırmak için AP iktidarının Anayasaya
aykırı davranışlarında daha da ileri gitmesi yakın bir ihtimaldir. Mah
keme kararlarına karşı koymuş, Meclis basmış, Mecliste Türkiye İşçi
Partili milletvekillerine grupça saldırmış ve irticaı tahrik ve himayeyi
siyasi bir düstur haline getirmiş, partizan bir idare kurmuş olan, taş
lı-sopalı saldırılar tertipçisi AP iktidarının, 1969 seçimleri arefesinde
Anayasanın büsbütün dışına düşen davranışlarda bulunabileceği gözden
uazk tutulmanıalıdır.
"Düzenl,.ancak emekçi sınılar değiştirebilir:
Bugün içinde yaşadığımız komprador kapitalizmi düzeninin tehlikele
ri en kalın çizgileriyle bunlardır. Komprador kapitalizmi Türkiye'nin
tam bağımsız olmasını engellemekte emekçi sınıflarının insafsızca sc)..
mürülüp ezilmelerine yol açmakta ve Türkiye'yi nükleer bİr hedef hali
ne getirmektedir. Şu halde bu düzeni ivedilikle değiştirmek gerekiyor.
Fakat AP iktidarı düzenİ değiştirmek, dayandığı sosyal sınıflara ya
ni dışa bağlı komprador burjuvazi ile ağa ve Amerikancı bürokrat üç
lüsünün çıkarlarına uygun gelmediği için dini inançları sömünneye da
ha çok yönelerek bu tutumundan medet ummaktadır. A.P. iktidarının
dini inanç ve duyguları politik maksatlarla istismarı artık her çeşit öl
çüyü aşmıştır. «Manevi cihazlanma, sola karşı seferberlik» sloganlarıy
la Anayasayı pervasızca çiğnemekten hiç çekinmemektedir. Memleketi
mizdeki ikinci milli kurtuluş hareketinin, Amerikan aleyhtarı direnişle
Tin ve genellikle sosyalizm akımının Anayasa teminatı altındaki hızlı
gelişmesini önleyebilmek için dini inanç ve duyguları siyası emellerine
alet etmeye ve demokratik Anayasa düzenini büsbütün işlemez ve tesir
siz hale getirmeye çalışmaktadır. Toplu namaz kılmak şeklinde yapılan
ve aslında siyası amaçlı ve Anayasaya aykırı hedefler gösteren nümayiş37

ler, vaizlerin Anayasa çerçevesi dışındaki siyasi konuşmaları, son Konya
olayları gibi vahim davranışlar Adalet Partisi iktidannın hakiki niyet
ve maksadını ortaya koyan belirgin delillerdir.
Gerçekten A.P. dışa ba�1ı ve emperyalizmle yapısal bir işbirliği için
de bulunan komprador burjuvazi ve dış kapitale bağlı sanayiciler başta
olmak üzere genellikle devleti, serbest teşebbüsün emrine veren bir an
layışla genel politikasında komprador . ağa · bürokrat üçlüsünde ağırlık
noktasını kompradorlara ve dışa bağlı sanayicilere kaydırmış olan bir
siyasi kuruluştur.
Bu nitelikleriyle A.P. bugünkü bozuk düzenin sürüp gitmesinden
yanadır.

c. H. P. 'nin Karakteri
Bugün Türkiye,de Türkiye İşçi Partisi dışında bir parti de son za
manlarda sık sık düzenin değişmesi gerektiğinden bahsetmeye başla
mıştır. Bu parti, herkesin bildiği gibi C.H.P.'dir. Bu konuyu berraklığa
kavuşturmak ve terim karışıklılığına yol açmamak için özellikle iki nok
tayı açıklamak isteriz:
Birincisi; düzen değişikliği derken Türkiye İşçi Partisi komprador
kapitalizminin terk edilip kapitalist olmayan kalkınma yoluI)dan sos
yalizme geçilmesini kastediyor. Bi�, bugünkü bozuk, haksız, insafsız dü
zenin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının sonucu olduğunu ke
sinlikle tesbit etmiş olduğumuz için, düzeni yapısal değişikliğe gitmeden
değiştirmenin mümkün olmadığını bilmekteyiz.
İkinci öne;mli nokta ise şudur: Türkiye İşçi Partisi düzen değişik·
liğinin ancak emekçi sınıfların devlete ağırlıklanm koymaları sonucun·
da gerçekleşeceği kesin inancınrJadır.
Oysa CHP, düzen değişikliğini böyle anlamıyor. Kapitalist sistemi
terketmekten hiç bahsetmeksizin, bugünkü sömüruye, ezgi ve baskılara
son verilebileceğini söylüyor. Esasen CHP sözcülerinden bir kısmı son
zamanlarda düzen değişikliğinden değil, düzenin düzeltilmesinden bah·
setıneye başlamışlardır. Üstelik CHP'ye göre düzeni değiştirecek olan
abürokrat»lardır. Yani Osmanlı devletindenberi devleti elinde tutmuş
olan yönetici kadrodur. Enıekçi sınıfların devlet yönetimine ağırlığını
koyması, söz ve karar sahibi olması söz konusu değildir.
Bu da gayet olağandJr. Çünkü CHP sosyalist bir parti değildir. Me
seleIere sınıf açısından bakrr1amaktaclır. Bunu da defalarca tekrarlamış
tır. Onun taasrladığı düzen değişikliği elbette şu kötülüğü, bu bozuklu
ğu ortadan kaldırmaya çabalayarak, kapitalist düzenin bozukluklarını
düzeltmek doğrultusunda olacaktır.
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Türkiye İşçi Partisİ ile CHP arasındaki fark, onların bir sosyalist
parti olmayışı, bizim ise sosyalist bir parti oluşumuzdandır. Türkiye
İşçi Partisi düzen değişecektir derken, emekçi sımfların Anayasa için
de devlete ağırlıklarını koyup, ister istemez dışa bağlı komprador ka
pitalizmine son vermesini ve Türkiyeyi kapitalist olmayan kalkınma yo
lundan tam bağımsız demokratik Türkiye sosy�lizmine ulaştırmasını
kasdetmektedir. CHP ise, düzen değiştirilecek ve düzeltilecektir derken,
açıkça söylememekle beraber yönetici kadronun tekrar iktidara geçip
ortanın' solunda bir politika ile bugünkü-komprador kapitalizmini, bu·
günkü milletlerarası askeri, siyasi, mali ve ekonomik ilişkiler içinde
emekçi halk sınıfları için daha az zararlı hale getirebileceği iddia'sında
dır. Gerçi CHP ortanm solu politikasını kabul ettikten sonra sömürü·
ye son verileceğini sık sık tekrarlamaktadır. Fakat sömürüye son ver
menin ancak kapitalizme son vermekle ve sosyalizme geçmekle müm
kün olacagmı bilenler için, sosyalizmi reddeden CHP'nin sömürüye son
vereceği iddiaları bir propaganda olmaktan öteye geçemez .
•

İşçi Hareketleri :
Bugünkü düzende sömürü hürriyetinin alabildiğine geniş olduğu
göz önüne alınınca emekçi kitlelerin bilinçlenmesi gereği çok daha
önemle anlaşılır. Memnunlukla görülüyor ki, emekçiler bir yandan TİP
saflarında toplanırken, bir yandan da işçi hareketi olumlu yönde geliş.
meler östermektedir.
II. Büyük kongremizden bu yana Türkiye'deki işçi hareketleri, işçi
sınıfmın gittikçe daha büyük kitleler halinde bilinçlendiklerini gösteren
göğüs kabartıcı örneklerle doludur. Öte yandan, ihanet içinde olan bir
takım sendika yöneticilerinin, işçi örgütlerin'i birer geçim yeri olmaktan
da öteye, iktidara ve iktidarı destekleyen sermaye sınıflan ile Ameri
kan emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçilerine hizmet ocakları haline
getirmekte oldukları görülmüştür.
Geçen dönem Kongremize sunduğumuz raporumuzda işsizlik, dış
ülkelere göç, asgari ücretler, grev hakkı ... lokavt savunuculan, hükCıme
tin tutumu, seçimler, sendikacılıkta buhran ve işçi eltitimi konularına
yer vermiş, görüşlerimizi belirtmiştik.
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Sömürü düzeni ortadan kalkmadığı için:
İşsizlik azalmamış, önlenmemiş, işsizlerin perişanlığını önle
yici hiç bir tedbir alınmamış ve de işsizlik sigortası çıkarılmarnıştır.
2 - Dış ülkelere göç kapıJarı ardına kadar açılmış, hatta Avustral
ya'ya, işçilerin orada tamamen yerleşmeleri yolu da açık bırakılarak iş1

-
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sizliğin doğurduğu felaketlere, Türk vatandaşlığından ayrılmak da ek
lenmiştir.
3 - Asgari ücretlerle ilgili yönetmelik, nihayet 5 Nisan 1968 de Res
mi Gazetede yayımlanarak yürürlü�e girmiş, fakat Yönetmelik hüküm·
leri, asgari ücretten beklenen «çalışanların yaptıkları işe uygun ve insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamak"tan uzak nitelikte
hazırlanmıştır. üstelik asgari ücretleri tesbit edecek komisyonun teşki
linde tutulan yol, gerçek işçi sendikalarının bu komisyonlarda söz sa
hibi olmasını önlemiş, ayrıca komisyonların çalışmaya başlamasının Ça
lışma Bakanlığının çağrısına bırakılması Anayasaya aykırı bir davranış
olmuştur. Böylece İktidar, asgari ücret yoluyla partizanca davranmaya
fusat vermiştir.
4 - Grev]e ilgili 275 sayılı kanunun Anayasaya aykırı hükümleri
ve uygulamanın partizanca yapılması nedeniyle, sendikal hakların elde
edilmesi ve işçi sınıfının yaranna kullanılması engellenmektedir.

S
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Hükumetİn tutumu, işçi haklarının ayaklar altına alınmasına
elverişli, işçilerin sendikalarını kendi iradelerine göre serbestçe seçme
lerini önleyici ve sömürülmeyi daha da arttıran şekilde gelişmiştir.
6 - Türk - İş Konfederasyonu, Türkiye'nin kurtuluş yollarını en
gellemeye çalışan, dolayısiyle, Amerikan emperyalizminin ve yeni sömür
gecili�in aracı" olan bir örgüttür. Türk - İş Konfederasyonu, bugün için,

bütün yaptıkları ve ettikleriyle, Türk işçi sınıfına, giderek Türk )ıalkına
düpedüz ihanet etmektedir.
Türk - İş Konfederasyonunun ilerici sloganlar söylemesi; toprak re
formu, yeraltı servetlerinin milHleştirilmesi, vergi adaleti, gelir dağılı
mı, dış ticaretin devletleştiritmesi istekleri bir aldatmacadır. Örgütlerin
sözleri ve nitelikleri eylemleriyle ölçülür.
7 - Sendikacılıktaki bunalım bir çıkış yolu bulmuş, işçi sınıfına
karşı ve sermayeciIerle işbirli�i \çindeki birçoğu sahte işçi sendikaları
olan bir grubun kümelendi�i bir örgütten ayrılan birkaç gerçek sen
dika, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu kurmuş
lardır.
8 - İşçilerin e�jtiminde geçen kongremizde önerdi�imiz görüşleri
benimseyen geniş kitlelerde bu kez eğitimde devrim, halka dönük eği
tim, işçil�rin mesleki ve kültürel eğitimi gibi konulara ilgi bir hayli art
mıştır.
Geçen Kongre raporumuzda değindiğimiz konuların belli başlıları
hakkındaki bu kısa işaretlemelerden sonra genel görüşlerimizi ve öne
rilerimizİ sunmaya geçiyoruz.
Geçen Kongre Raporumuzda gelişen olayları değerlendirirken aynen
şöyle demiştik: «Bir çok sendikacılar Türk - İş bir işveren kuruluşu ol·
muştur, diyebilmektedir.
40

,

Ve görülen odur ki, anlayışı ile, davranışı ile, eylemi ve deyimi ile
işçilerin gerçek menfaatlerine ve geri bırakılmış Türkiye'nin gerçekleri
ne aykı n sendikacılığın mümessili olması yüzünden bu topluluğa karşı
ve işçilerden yana yeni bir örgüt özlemini çekenler herhalde olacaktır.
Çünkü tarih hiç bir zaman ihanetlerinin sürekli hakimiyet sağlamasına
tanık olmamıştır. ve elbette işçi sınıfına zarar verenlerin karşısında ger
çek işçi kuruluşlarının derlenip topartanması tarihi bir zorunluluk ola
rak görülecektir.»
Kasım 1966 da tespit ettiğimiz bu :örüş.
i
kısa süre içinde doğrulu
ğunu ortaya koymuş ve kurucuları, Partimizin de kurucuları arasında
bulunan sendikacıların öncülüğü ile 1 3 ' Şubat 1967 günü Türkiye Dev
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştur. Ama ne var ki,
rİP'in ortaya attığı bilime dayanan görüşler, sloganlar ve ortaya koy
duğu ilkeler her geçen gün bir çok vatandaşça benimsenmekte, kabul
lenilmektedir. Bu bakımdan, TİP'in muhtelif organlarında görev yapan
sendikacı kardeşlerimiz elbette parti programında yer alan görüşleri
savunacaklar ve hangi işte çalışırlarsa çalışsınlar özleri ile sözleri bir
birine uygun olacaktır. Bu nedenle DİsK'i kuranlar ve yaşatanlar el
bette işçi sınıfının mesleki temsilcileri olarak Anayasanın uygulanması
için kendi örgütleri içinde de savaşacak ve sosyal adaletin tam olarak
gerç�kleşmesi için en geçerli fikirlerin ve ilkelerin tek savunucusu Tİp
in karşısında değil, yanında yer alacaklardır.

SendiJ{alar ve toplu sözleşme düzeni:
Toplu sözleşme yapmak, belli bir süre ıçın, işçilerin iş saatleri, üc
!
ret, sosyal güvenlik, sosyal yardım, iş disiplini ile ilgili konularda iş
verenle münasebetlerini tanzim eden bir mekanizmadır. Bu mekanizma
kapitalist toplumlarda politik sınıf bilincini körleten, sendikalara aidat
toplama kolaylığı sağlayan sarı sendikacılığı teşvik eden, fakat işçi sı
nıfının seçim yoluyla iktidara gelmesini uzun süre baltalayan bir uyu
şuk ortam yaratmaktadır.
Gerçekten, toplu sözleşme aslında kapitalizmin çerçevesi içinde, iş
çilerle işverenler arasında, işyerinin özelliğine göre çalışma koşullanm,
üretim şekli ücret sıstemi ve benzeri konulardaki aynntıh bir anlaş
madır.
Fakat Türkiye'deki uygulamalar göstermiştir ki, en iyi sayılan bir
toplu sözleşme biJe, toplumun bugünkü kapitalist yapısı devam ettikçe
işçiler yararına çözümlemediği ve çözümleyemeyeceği için, kısa bir süre
sonra yeni ıztıraplara, kıvranmalara ve sıkıntılara yol açmaktadır. Ni·
tekim işçi ücretlerine yapılan bir miktar zammı hayat pahalılığı alıp
götürmektedir.
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Açıktır ki, kapitalist bir düzende sadece toplu sözleşmelerle eme
ğin hakkı korunamaz, alınamaz.
Sevindirici bir gerçektir ki, DıSK etrafında toplanan işçiler bunu
çok iyi kavradıkları için yasaların tanıdığı ölçüler içinde sözleşmeler ya
parken, işçileri politik bilince kavuşturmayı da ihmal etmemekte ve bir
gün işçi sınıfının seçimle iktidara gelmesi inancını paylaşmaktadırlar.
Toplu sözleşmeye aşırı umut bağlayanlar bulunduğu gibi, bu sistem
içinde bile Türkiye gerçeklerini görebilen sendikacılanmız vardır. Bu
sendikacılar gayet iyi görmektedirler ki:
- Asgari ücretler, geçinme indekslerinin çok gerisindedir.
- Özel sektörde çalışan işçilerin yüzde 60 ını aşkın bir kısmı toplu
sözleşme düzenine rağmen asgari ücret hadleri içinde ücret
almaktadır.
- İşverenler, hala kıdem tazminatından kurtulmak için tecrübeli
ve kıdemi falza işçileri, kendi çıkan için keyf! surette bir kul·
punu bulup beş kuruş ödemeden işten atmaktadır.
Henüz asgari ücreti tesbit edilmeyen işkollarında ücretler, toplu
sözleşme sistemine rağmen, ortalama asgari ücret seviyesinin
çok altındadır.
- Asgari ücret yönetmeliği yürürlüğe girdiği halde, hükumet Tür·
kiye ölçüsünde asgarı ücret tesbit edecek komisyonu kurma
mış, bu emredici kararlar alacak komisyonun sömürüyü bir
parça olsun azaltıcı bir iş görmesine imkan vermemiştir. Sen
dika temsilcileri, hala kolayca işten çıkarılmaktadır.
Bütün bunların önlenmesi, Anayasa haklarını kullanarak, işçi ve
emekçi sınıfların Tİp saflarında toplanarak B. M. Meclisine girip yurt
yönetimine ağırlığını koyması ve sosyal hayatın her safhasında söz ve
karar sahibi olmasiyle mümkündür.
Bu hedefin yaklaşmakta olması, mücadele gücümüzü arttırmakta,
işçileri daha. çok Tİp saflarında sımsıkı kenetlemektedir.

Bir kısım işçilerin memur sayılması:
Emeğiyle geçinenleri sosyal bir sınıf olarak güçlü görmek isteme
yenler, işçi sınıfının sayıca üS'ttinlüğünü de dolambaçlı yollarla qrt bas
etmeye çok heves etmişlerdir. Bu nedenle uzun yıllardan beri ne işçi,
ne memur durumunda bırakılan bir milyona yakın emekçi, grev hakkı
run Anayasaca tarunmasından sonra işçi sendikalanna üye olmağa baş
lamışlardır. Ancak iktidarlar bunları D cedve1inden maaş alanlar diye
nitelemeğe koyulmuş ve D eedvelinde bulunup devletten ücret alanların
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işçi mi, memur mu oldukları sorunu ortaya çıkarılmıştır. İşçi sendika
larına girebilecek durumdaki 83.560 D Cedvellnden ücret alan emekçi
lerin statülerinin ne oldugu uzun tartışmalardan sonra Damştaya inti
kal etmiştir. Danıştay Genel Kurulu, bu yılın Mayıs ayında verdiği bir
kararda D eedvelinden maaş alanların memur statüsünde bulundukla
rını kararlaştırmıştır. Böylece, bir milyona yakın emekçi grev hakkın
dan yoksun bırakılmış, toplu sölzeşme yoluyla bir takım haklar elde et
me olanaklarını kaybetmişlerdir.
Her ne kadar D cedvelindekilerin yıllık izin süreleri bu karar uy
gulandığı takdirde 40 güne çıkarılabiIme'kte, hastalık halinde bir yıl ra
por alıp istirahat edebilmekte, ilaçları devletten alabilmekte iseler de
bu haklar yanında elden giden hak ve menfaatler çok daha büyük bu
lunmaktadır.
Bunlara rağmen Danıştay kararına Sayıştay «Hayır» demiş ve D
Cedvelindekilerin memurlar gibi bazı haklara kavuşmaları için Bütçe
Kanunun değiştirilmesini gerekli bulmuştur. Başbakanlık bu konuda
kesin bir görüş belirtmemiş ve D Cedvelindekifer, yine de huzursuzluk
içinde kıvranınaya devam etmişlerdir. Bu da İktidarın işçi meselelerin
deki samimiyetsiz tutumunu gösteren başka bir örnektir.
Sosyal Sıgortaların Hal!:
İş9ileri çok yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar Kurumu, Kuru
luş Kanununun yetersizliği, yönetimin partizan iktidarın etkisinde bu
lunuşu nedeniyle işçiye hizmetten çok, işverenlere işçiyi sömürme ola
nakları yaratan bir kurum derecesine düşürülmüştür. Mesken politLka
sı, işçileri tatmin etmemektedir. Hastalık yardımları tedavi ölçüleri,
ilaç politikası işçilerin en çok şikayet ettikleri konulardJr. Sigortanın
yönetiminde işçilerin söz ve karar sahibi bulunmayışIarı, denetim yap
mamaları milyarlık fonu olan bu kururnda bir çok yolsuzlukların olma
sına, israfların sürüp gitmesine ve bir kısım aracıların hasta ve kazaya
uğramış işçilerin ıztıraplanm kendi hesaplarına kar olarak dönüştür
melerine bol bol imkan venniştir.
Denecek ki, iki işçi, Müdürler Kurulu üyesi olarak kararlara katıl
maktadır. fakat bu katılmanın işçiye hiç bir kazanç sağlamadığı sadece
Müdürler Kuruluna seçilenierin daha iyi bir hayata kavuşmalanna ya
radığı ortadadır. Ne sigortadan yararlanma koşulları kolaylaştınlmış,
ne çalışılmayan ilk üç günlük hastalık izninin ödeneceği verilebilmiş, ne
dispanserlerin eczahane açmaları mümkün olmuş, ne de düşük ücretli
işçilere az kira vererek oturacakları sosyal meskenlere gidilmiş, ve ne
de ucuz mesken politikasına dönülerek işçilerin kolayca ev sahibi ola
bilmeleri dönemine geçilmiştir. Meskenler azınhktaki yüksek ücretli hiz43

metlilere ve bazı işçilere özgü olabilmekte, araya bankanın sokulması
işçilere kendi paraları için de faiz ödemelerine ve aşırı ekspertiz ücret·
leri vermelerine yol açmaktadır. Sigortanın işçiler yararına, işçiler için
ve işçilerin kazaya u�ramalarını önleyecek, hastalıklarını kolayça teş·
hise ve kolayca tedaviye imkan verecek duruma gelmesi, elbette bu ama·
Ci

taşıyan bir siyasetin devlet mekanizmalarına hakim olabilmesine bağ·

hdır. Sosyal Sigortalar Kurumu, hiç şüphe yok ki, çıkarcılara hizmet
anlayışındaki bir iktidarın beceriksiz, fakat vurguna

açık,

sömürüye

prim veren politikasımn ağır şekilde etkisindedir. Bundan kurtulma·
dıkça işçiyi tatmin edecek bir Sosyal Sigorta Kurumu görmek hayalden
öteye gidemez. Nitekim bugüne dek de Kurum un İcraatı hep kendi ge·
lirini arttırıcı olmuş, işçilerin pek çok haklı isteklerinin uyutulmasına
elverişli genel kurunarla geçiştirilen ıztıraplara cevap verilmemiştir. Her
ne kadar mesken kredisi 1966 da 138 milyon iken 1967 de bu miktar
250 milyon liraya çıkarılmışsa da in.şaat malezmesindek� fiat artışlarıy.
la arsa fiatları artışları hesaba katıldığında bu miktarın mesken ihtiyacı
karşısında devede kulak kadar küçük kaldı�ı hemen görülür. Tarım iş·
çilerinin sosyal güvenlikten yoksun kalmaları, aralıklı işlerde çalışanla
rın sigortadan ödenek almakta pek çok güçlük çekmeleri, günde 70 - 80
hastaya bakılmakta devam edilmesi, Kurumun kendine gerekli malze
meyi ve makineleri doğrudan doğruya ithal edemeyişi ve aracılan zen
gin eden tutumda devam ettirilmesi, işçi primlerinin çarçur edilişinin
-

üstü kapalı örnekleridir. Iktidarı elde bulunduran kapkaççı sermayed
ler, toprak ağaları ve onların doğrultusundaki bürokratların dışa ba�lı
ve işçiye karşıt görüşleri yerine, emekçi sınıfların iktidarı başlarnaz ve
gelecek seçimler, bu amacı gerçekleştirmede ileri adımlar niteliğini ka·
zanmazsa işçilerin Kurumdan şikayetleri daha beter olarak devam ede
cektir.

Nitekim, Kurum çalışmaya başladı�ı

günden bu yana işçiler, kredi

alarak ucuz bir mesken sahibi olabilmenin hasretini çekip durduk1arı
halde, işçinin mesken sahibi olmasına genellikle çıkarlar açısından kar·
Şı olan eğemen çevreler, Kurumun paralarını başka alanlara aktarma·
ya önem vermekte, mesken yapılmasını göz boyamak için idare etmekte·
dirler. Örnek verelim:
Sosyal Sigortalar Kurumunun 1967 yılı geliri 1 milyar 962 milyon
lira oldu� halde 412 yapı kooperatifinin yapaca�ı 13.000 mesken için

para ayırabilmiştir. Bir milydD. sanayi işçisi 1 3 bin mesken in�ası ile

mesken politikasının yürütülmesi sadece gülünçtür. İspanya bile 4 yıl
içinde ı milyon 130.000 işçi meskeni inşasını planlamıştır. Sosyal Sigor·
talar Kurumunun, işçi meskenleriyle u�raşan dalında çeşitli usulsüz·
lükler olageldiği birbirini izleyen şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Hatta

işçiler küçücük bir ev hayali ile yaşarlarken Kurumun, evleri olanlara
44
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�

da çeşitli kombinezonlarla yeni yeni kredi açtı�ı v bir kısım açıkgöz.
lerin kendi meskenlcri bulunduğu halde kiraya verecek ev yapımı için
Kurumdan kredi aldıkları şayi olmaktadır.
Kurumun ciddi bir sağlık politikası izlemediği de rakamlarla görül.
mektedir. 1 milyon sigortah işçi için sigartaya ait sağlık tesisleri şöyle
dir:
37 , hastahane, 2 sanatoryum, 42 dispanser ve hasta yatak sayısı sa·
dece 7.2971
1966 ya göre 1967 de işyeri sayısının yüzde 35, işçi sayısının da yüz
de 7,9 arttığı hesab edilecek olursa gelecek yıllar, sağlık politikası daha
belirgin şekilde iflas edecektir. Zira bir türlü gereken tüzük.leri çıkar
mayan ve işleri genelgelerle yürütmeye bakan Kurum, gide gide aşırı
sömürü düzenine imrenerek üretim araçlarına sahip olmak ve dolayısiyle
tatlı, bol karları cebe indirmek için sıraya giren partizanca kayırılan
kimseler, Kurumdan işletme kredisi almak için çeşitli işler çevirmeye
koyulmuşlardır.
Hükümet, devlet bütçesinden karşılaması gereken İş ve İşçi Bulma
Kurumu giderlerini, işçilerin primlerine yüklernesi sonucu bugünedek
haksız yere İş ve İşçi Bulma Kurumuna 38 milyon liraya yakın ödeme
yapılmıştır. Anayasa ile bağdaşmayan bu işlemin önlenmesi için Meclise
bir kanun teklifini zorunlu görmekteyiz.
Kutınnun parası, işçilerden kesilen sigorta primlerini Kuruma ver
meyerek daha karlı şekilde üreten borçlu işverenlere akıp gitmektedir.
Oysa Kurum, işçi sağlığının gereklerini yerine getirmeyen işvrenler hak
kında koğuşturma açma yetkisini taşıdığı halde bu yetkinin kullanılma
ması İşçilerin daha çok meslek hastalıklarına tutulmalanna yol açmak
tadır. İşçi sağlığına önem vermeyen Kurum, elektrik çarpmasiyla ölen
işçinin durumunu inceletmeyi bir kimya mühendisine havale edecek ka
dar ihtisasa hürmet ( ! ) etmektedir.
İhtiyarlık veya maluliyet aylı�ı alan sigortahların eş ve çocukları
nın yatarak tedavilerine yanaşmayan Kurum, hala asgari günlük kazanç
haddini 8 liradan hesap ederek işverenlere düşük ücretle işçi çalıştırma
olanağı sa�larnakta, en çok kazanç haddini günde 100 lirada bırakarak,
ayda 3000 liradan daha yüksek ücret alan sigortaya bağlı fabrika müdür
ve personelini himaye etmektedir. Oysa Kurum, ücret tavanını açık bı
rakarak daha fazla prim alma yolunu seçmeli ve hastalık sigortasının
açık vermesini önlemeyi bilmelidir.
Emek gücünün thracı faciası:
Türkiye'de emeklerinin kullanılma alanını bulamayan ya da düşük
ücretlerle geçinememekten bizar olanların yurt dışına akını faciası ge••

çen kongremizden bu yana durmamış, daha da hızIanmış ve daha çok

yaygınlaşmıştır. Ortak Pazar ülkelerinin yaptıkIarı yeni bir anlaşma, ya·
bancı işçilerin Ortak Pazar devletleri içindeki statülerini birleştirmiş ve

özellikle Türk işçilerinin sömürü kapıları daha da genişletilmiştir. Dil
bilmezlikten gelen boynu büküklük ve emirlere körü körüne itaat, bir
çok sosyal haklardan yoksun olarak çalışabilme Türk işçilerinin dış ül·
kelerdeki alıcılarını arttırmıştu. İlkokul tahsili yapmış işçiler için Avus·

tralya kapılarını açmış, eşlerinin okur yazar olmasının gözetilmesine
geçilmiş ve böylece yüzde 30'u kalifiye olacak işçi göçü önümüzdeki yıl
yeni dünyaya daha artmış olacaktır. İsviçre ile imzalanan anlaşma, İs
viçreli kapitalistleri pek sevindirmiştir. 140.000 işçinin çalıştığı Alman

ya ise, endüstrisini Türkiye'ye karşı geliştirirken en fazla Türk işçisi ça
lıştıran Batı memleket i durumundadır.

Türk işçilerinin kendi vatandaşları iş bulamayarak yabancı ülke·

lere gitmek zorunda kalmaları her ne kadar giden işçilerden önemli bir
kısmının kendi sınıf bilinçlerine kavuşmaları bakımından yararlı olmak·
ta ise de Türkiyenin kalkınması açısından büyük tehlike teşkil etmek·
tedir. Zira iktidar, işsizlerin ağır iş isteme baskısından kendisini kur�

tarak Türkiye'deki sosyal uyanışın hızını azaltmaktadır. Giden işçiler pa

ra biriktirerek yurda gönderince bu dövizler kap kaççı düzeni9 köşe
başlarını tutanların işine gelmekte ve canını dişine takarak çalışan ve
bir çok yokluk ve yoksulluklara katlanarak tasarruf ettiği paraların ken
disine karşı olan bir düzenin gelişmesine yardımcı olmak gibi ters bir

sonuçla karşılaşmaktadır.

Bu arada şunu hatırlatmak yerinde olur ki, AP iktidarı dışardaki

işçilerimizin yurda getirebilecekleri eşya ve edinebilecekleri permiler
hakkında içerdeki kompradorlan Ne kapkaççı montajcıları koruyan ka·

rarlar alarak işçilerimizi güç durumda bırakmış, giden işçilerin aile yu
yalarını korumaları için önemli sosyal tedbirleri aklına getirmeyen be
ceriksiz iktidar, Türk işçilerinin çocuklarının dışardaki memleketlerde
eğitimine hiç eğilmemiştir. Sadece yabancıya kul köle olmasına rıza gös·

teren iktidar, hayatlan ve sağlıkları pahasına biriktirecekleri dövizlere
göz koymuş, işçilerimizin o ülkenin sendikalarında örgütlenmelerine ya
naşrnamıştır. Düzmece örgütle.rle işçilerimizi AP iktidarının birer piyo

nu durumuna düşürme çabalar�yla din adamları ihracına bel ba�layan
İktidar, bir avuç işçiyi kandırabilmişse de büyük çoğunluğuyla işçileri·
•
miz Türkiyenin içV1de bulunduğu ekonomik ve politik ve de sosyal yıkıntıyı uzaktan daha iyi değerlendirme olanağı bulmuşlardır.

Emek gücünün yabancı ülkelere ihracmın nedeni, bugünkü bozuk

kapitalist düzenin memleketi kalkındırmaktan, hızla yeni iş sahaları aç·

maktan acİz olmasıdır. Bundan ötürüdür ki, işçilerimizin yabancılar ta-

rafından sömürülmesi de, ancak, bu düzenin değiştirilmesi ve sosyaliz
me yönelmiş bir kalkınma yoluna girmekle kesin olarak önlenecek6r.

GREVLER ve YENİ GELİŞMELER
Geçtiğimiz dönemde yer yer çeşitli işçi hareketleri olmuştur. Grev
lerin yanı sıra Manisa'dan Ankara'ya olduğu gibi işçi yürüyüşleri; Zon
guldak1da olduğu gibi uyuşturucu sendikacılığa karşı silkiniş hareketleri; İstanbul'da, Derbi Lastik Fabrikasında olduğu gibi san sendikacılığa karşı direniş hareketleri görülmüştür.
İşçilerin günden güne uyanışı ve Anayasa haklarına tam sahip çık
ma istekleri karşısında, çıkarcı çevreler ve onların yardakçıları, ilerici
sendikaları yıkmak, iş göremez hale getirmek için bir takım oyunlar
kurmuşlardır .. ve de kurmaktadırlar. Bu oyunların başlıcası, ilerici sen
dikaların karşısına sarı sendikaları dikmektir. Böylece, akıl almaz dala
verelere baş vurarak devrimci sendikaların üyelerini sarı sendikalara
aktarmak ve dolayısiyle devrimci sendikaları çökertmektir.
Derbi Lastik Fabrikasında bu oyunun en somut örneği görüldü. Bu
rada çalışan işçiler, gerçekte bağlı oldukları sendika bir kenara itilerek,
hiç ilgileri olmayan bir sendikanın üyeleriymiş gibi gösterilerek toplu
iş sözleşmesine sürüklenmek istendiler. Yani düpedüz, işçilerin diledik
leri sendikaya bağlanmak veya bağlı kalmak hakları gasbedildi. Bu hal
karşısıhda işçiler oyuna gelmiyeceklerini kesin şekilde söylediler ve
kendileri adına yapılacak olan sözleşmenin gerçekte bağlı oldukları sen·
dikayla yapılmasını istediler. Oyunu kuranlar, oyunlarını sonuna kadar
oynamak istediler. İşçiler tam bir birlikle, tam bir bilinçle davrandılar
ve kazandılar. Bu direniş, sarı sendikacılığa, sarı sendikacıhğa bel bağ
layanlara bir darbe oldu. Bu direniş, Türk işçi sınıfını sonu gelmez şe
kilde aldatmak ve sörnürmek isteyenlerin hesaplarına sekte vuran bir
hareket oldu.
.
Bunun yanısıra işçilerimizin mesleki amaçtaki hareketlerden başka,
siyasi amaçlı hareketlere giriştikleri de görii1mektedir. Gerçekten işçi
lerimizin yer yer milli bağımsızlık ve giderek düzenin temelden değiş
tirilmesi konusundaki hareketlerde yer almış bulunması, özellikle İstan
bul'da Amerikan 6. filosuna mensup gemilerin limana gelmesini protes
to eden devrimci gençlerle dayanışma ve işbirliği yaparak, 2. Milli Kur
tuluş Mücadelemize fiilen katılmaya başlamış olması son derece sevin
dirici ve büyük tarihi anlam taşıyan bir gelişmenin ilk adımları sayıla
bilir.

Gençıık hareketleri:
İşçi hareketlerine paralel olarak gençlik hareketleri de emekçi hal-

i .

kımızın uyanclınlıp bilinçlendirilmesi doğrultusunda olduğu kadar Ame
rikan emperyalizmine karşı ve Türkiyede sosyalizmi kurmak için İkinci
Milli Kurtuluş hareketinin bir parçası olarak gelişmiştir.
Kaldı ki, Türkiyedekine benzer gençlik hareketleri bütün dünyada
da görülmektedir. Gerçekten son zamanlarda dünya gençlerinin devrim
ci hareket içinde daha etken rol oynamağa başladıkları göze çarpmak
tadır.
Bu hareketlerde özellikle üniversite gençJiğinin etken olduğu görül.
mektedir. Daha çok, ileri ekonomik düzeydeki batı ülkelerinde başlayan
bu hareketler sadece bu ülkelerin sınırları içinde kalmamış, az geliş
miş ve sosyalist ülkelere de sıçramıştır. Burada hemen şunu belirtelim
ki bu üç tip ülkedeki hareketlerin sebepleri birbirinden farklıdır. Ge
lişmiş batı ülkeleri gençleri içinde bulundukları ekonomik ve sosyal sis
temin yarattığı bunalıma karşı başkaldırırlarken, az gelişmiş ülkelerin
gençleri aynı ekonomik sistemin kendi ülkelerinde kurmak istediği sö
mürü düzenine yani emperyalizme karşı direniş hareketlerine yönel
mektedirler. Sosyalist ülkelerdeki gençlik hareketleri ise nitelik bakı
mından öbür hareketlerden farklıdır.

Bu ülkelerde üretimin artması,

belirli bir refah düzeyine ulaşılması, genellikle bu ülkelerin halklarında
ve özellikle gençliğinde, şimdiye kadar kullanılan yöntemlerin artık ge
çerli olmadığı inancını uyandırmış, daha demokratik bir yöntem9 yönel
mek gerektiği kanısını kuvvetlendirmiştir. Yine de bu üç tip ülkedeki
gençlik hareketlerinin ortak bir yanı da vardır; bu da demokratik bir
sosyalizm idealinin halklar ve özellikle gençlik arasında gittikçe güçlen...
mekte oluşudur.
Şüphesiz Türkiye de az gelişmiş ve emperyalizmin sömürüsü altın
da bir ülke olduğundan devrimci gençlik hareketleri memleketimizde
gittikçe daha hızlı ve özde berraklaşarak yani harekete, Amerikan em,

peryalizmine karşı ve sosyalizm için bir mücadele niteliği kazanarak ge
lişmektedir. Nitekim geçen yaz meydana gelen olaylar bu hususu kuv
vetle doğrulamıştır.
Geçirdiğimiz yaz döneminde gençlik başlıca iki konuda

devrimci

eylemde bulunmuştur. Bunların birincisi, Haziran ayı içinde meydana
gelen ve ülke çapında boykot ve işgallere yol açan «halka dönük eği
tim» hareketidir.

Bu hareketin niteliği nedTf ? Bilindiği gibi, Anayasamızın getirdiği

demokrasi, salt politik bir rejim değil, bütün bir toplum sistemi, felse
fesidir. Böyle olunca halkın, halk tarafından, halk için yönetimi ilkesi,
toplumun her kesiminde ve her kesimin her düzeyinde, günlük hayatta
somut ,olarak uygulanmalıdır. Tümüyle eğitim sistemi ve bu arada yük
sek öğretim, demokratik ilkelere uygun olarak

düzenlenmek gerekir.

Oysa genellikle eğitim kurumlarında ve özellikle yüksek öğretirnde Ana-

yasamızın öngördüğü demokratik ve sosyal adaletçi düzen gerçekleşmiş
olmaktan çok uzaktır.
Bugün üniversitelerimizde, belli çıkar gruplarının bu kurumları
kendi' çiftlikleri gibi yönetmelerine yol açan, kanun ve nizam tanıma·
yan, Orta çağ artığı pederşahi bir zihniyet hakimdir. Bunun en somut
örneği, 27 Mayıs Devriminden sonra yürürlüğe giren, yetersiz bir biçim
de de olsa üniversite içinde öğretim üye�i yardımcılarına ve öğrencilere
bazı ha,klar tanıyan 1 1 5 sayılı kanunun, üniversite yöneticileri tarafIlli
dan uygulanmamasıdır.
�
Öte yandş.n üniversitelerimizdeki eğitim, özü bakımından çağdaş
bilimsel gerçeklerden uzak düşmekte, yurt ve dünya sorunlanna sırtı
dönük, fosilleşmiş bilgi kalıplannın adeta zorla öğrencilerin kafasına
sokulmasından öteye gitmeme.ktedir.
'Yüksek eğitimimizin bir sorunu da, devlet eliyle fert zengin etmeyi
amaç edinen iktidarlann, bu alana yeterli mali kaynak ayırmamalandır.
Bu yüzden, maddi olanakların (dershane, labaratuar v.b.) yetersizliğin.
den Üniversitelerimizdeki eğitim kalitesiz olmaktadır. üstelik, yine ay
nı sebepten. her yıl Üniversite eğitimi çağına gelen binlerce genç, yük
sek öğretimden yoksun kalmaktadır.
Bunun sonucunda, Anayasanın 120 nci maddesinin birinci fıkrası·
nın ruhuna aykırı olarak kurulan, diploma ticareti yaparak para kazan·
maktan başka amaçlan olmayan, özel müteşebbislerin kurdukları özel
yükseki okulların açılmasına imkan verilmiştir. Bu okullardaki eğitim
seviyesi düşük olduğu gibi buralarda yoksul halk çocukları okuyama·
maktadır. Bundan da açıkça anlaşılacağı üzere Anayasamızın getirdiği
sosyal adalet ve eşitlik ilkesi çiğnenmektedir.
Öte yandan Oniversiteye girmeyi başarabilen yoksul halk çocukları
nın durumu i�ıer acısıdır. Burstal'ın yetersizliği, yurtlann yetersiz olu
!;ili, ders kitaplarının öğretim üyelerince bir ticaret metaı olarak görül·
meleri sonucunda fahiş fiyatlarla satılması, yoksul fakat yetenekli halk
çocuklarının yüksek öğretirnde başarıya ulaşmalarım engellemektedir.
İşte bütün bu nedenler ve üniversite imtihan yönetmeliklerini öğ
renci aleyhinde hükümler taşıması, güç koşullar içinde eğitimlerini sm·
dürmeye çalışan gençleri büyük bir bunalıma sürüklemiş, 1967 - 1968
döneminde bazı boykotlara yol açmış ve Haziran ayındaki patlamayı
meydana getirmiştir.
Bu patlamayı daha önceden sezinleyen sağcı, tutucu çevreler, bunu
kendi yararlarına kullanmak, öğrenci yığınlarını kendi yönlerine çek
mek ve sözüm ona bir reform yaparak devrimci öğretim üyelerini tas
fiye edip Üniversite üzerinde tam bir gemenlik kurmak istemişlerdir.
Sağ çevrelerin bu yöndeki gayretleri, 1967 68 ders yılı içinde meydana
gelen boykotlardakl tutumlarından, yayınlarından, son boykot olayları-
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nın başında oynadıkları rolden açıkça anlaşılmaktadır. Ancak sağcı çev
relerin bu manevraları diledikleri sonucu vermemiştir. Sağcıların bütün
hazırlıklarına rağmen boykot İstanbul'da, belirli bir örgüte bağlı ol·
mayan solcu öğrenciler tarafından başlatılmış ve bu haliyle, adeta ken
di1i�inden olan bi( hareket manzarası göstermiştir.
Sosyalist öğrencilerin boykotta etken bir rol almaları, olayların dü
zenli bir şekle girmesi ve isteklerin devrimci bir yönde belirlenmesi so
nucunu vermiştir.
Gençlerin isteklerinin temelini, halka dönük eğitim ile öğrencilerin
üniversite yönetimine katılmaları teşkil etmiştir. Hemen şunu da belir
telim ki öğrencilerin Üniversite yönetimine katılma isteklerine karşı
Anayasanın 120 nci maddesi ileri sürülmektedir. Oysa öğrencilerin yö
netime katılması Anayasanın ruhuna, getirdiği demokratik ilkelere ve
anlayışa tamamiyle uygundur. Hukuk kuralları, vazedildikleri maksada
göre yorurnlanırlar; bu maksat çerçevesi ve ışığı altında değerlendirilir
ler. Anayasamızın 120 nci_maddesi: «Üniversiteler, kendileri tarafından
seçilen yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle yönetilir ve
denetlenir» diyor. Anayasa bu maddeyle yürütme organına karşı Üni
versiteyi korumak istemiştir. Özerk bir Üniversitede özerk bir yöntem,
hürriyetçi bir yöntem izlenmesi zorunludur. Üniversite bir bütündür ve
öğretim yye1eri, yardımcıları ve öğrencilerinden meydana gelir. Özerk
bir Üniversitede özerk ve hürriyetçi bir yöntemin kurulabilmesi, an
cak Üniversiteyi meydana getiren bu üç unsurun yönetime katılmasıy
la mümkündür. Anayasanın 120 nci maddesinde, öğrencilerin ve öğre
tim üyesi yardımcılarının yönetime katılmasını ve iç özerkliğin sağlan
masını önleyen bir hüküm yoktur. Üniversitenin bu üç unsur tarafın·
dan yönetimi, 120 nci maddenin olduğu kadar Anayasanın sözüne, özü·
ne ve demokratik ilkelerine aykın düşmemekte, tersine bu anlayış doğ
rultusunda bir uygulama olmaktadır.
Bu arada hemen şunu da belirtelim ki, bu düzen içinde halka dönük
eğitimin tam olarak gerçekleşemeyeceğini gençlik bilmektedir. Onun
içindir ki, gençliğin parolası, eğitimde devrim değil, devrim için eğitim
dir.
Geçirdiğimiz yaz döneminde gençliğin giriştiği ikinci eylem ise Al
tıncı Filonun İstanbul'a gelmesini protesto amacıy1a yapılan gösteriler
olmuştur. Bu hareketleri özellikle İstanbul Teknik Üniversitesindeki
gençler başlatmışlardır. Hareketin başlangıçta oldukça sert bir biçimde
yürütülmesine ra�men kanunlann çizdiği sınırların aşılrnamasına titiz·
'
likle dikkat edilmiştir. Ancak, İçişleri Bakanından aldıkları talimatla
hareket eden toplum polisinin tahrikçi davranışlaı:ı, hiç bir kanun ve
asayiş anlayışıyla bag:daştırılmasına imkan olmayan tutumu, olaylann
şiddetlenmesine yol açm!ştır. Toplum polisinin hiç bir sebep olmadan

ve kanunsuz bir şekilde, gece yarısı Teknik Üniversite Öğrenci Yurduna
zor kuııanarak girmesi ve burada, Partimiz üyesi, F.K.F. li arkadaşımız
Vedat Demircioglunun ölümüne sebep olması, bir çok öğrencileri tu
tuklaması polisin zalim ve kanunsuz tutumunun en belirgin örneğidir.
Böylece Partimizin önderliğiyle başlayan ve Türk milletinin milli
bilincinin yeniden canlanmasına yol aça� İkinci Kurtuluş Hareketi ilk
şehitlerini vermiştir. Bu iki şehidin de Partimiz üyesi olmaları elbette
ki bir raslantı değildir. Kaybettiğimiz bu aziz arkadaşlarımızın hatıra·
ları önünde saygıyla eğiliriz. Türk sosyafrst1eri onları daima hatırlaya·
cakJardır.

Vedat Demireloltlunu anma töreni:
Topl!Jm polisinin Teknik Üniversite öğrenci yurdunu basıp genç·
leri coplaması faciasında Tİp ve Fikir Klüpleri Federasyonu üyesi Ve
dat Demireioğlu pencereden atılmış 8 gün komada kaldıktan sonra 25
Temmuz 1968 günü gencecik yaşında filiz gibi bir delikanlı iken ebe·
. diyen aramızdan ayrılmıştır. Bu nedenle İstanbul tl Merkezinde bir an·
ma töreni yapılmış ve Genel Başkanımız Aybar bu arkadaşımızın şehit
düşmesi olayını şöyle değerlendirmiştir:
İkinci Milli Kurtuluş Savaşımızın ilk şehidi Vedat Demircioğulunun
az hatırası önünde sonsuz acılar, en derin saygı ve, sevgi ile eğiliyorum.
Kederlilailesine, partili üniversiteli kardeşlerime ve yolunda öldü� mil
letimize baş sağlığı dilerim.
Birinci Milli Kurtuluş Savaşımızın ilk şehidi gazeteci Hasan Tah·
sindi: Hasan Tahsin 5 Mayıs 1919 günü İzmire çıkan ilk Yunan asker
lerini yere sermiş ve kendisi de oracıkta süngülerle delik deşik edilmişti.
Gerçi Vedat'ı Düşman Askerleri öldürmedi. Emperyalizmin ağına
düşmüş olan memleketlerin kaderi böyledir. Emperyalizm, yerli adam
ları, kar ve suç ortakları vasıtası ile, milletin en uyanık, en yiğit evlat
tarını gene millet evlatlarına kırdırır.
Hasan Tahsin Sosyalistti; Vedat da Sosyalist. Bu bir tesadüf olsa
bile tarihin doğrultusunda olan bir tesadüftür. Çünkü Milli Kurtuluş
Savaşlan, Milletin en fedakar, en has, en uyanık; en yürekli evlatlarının
öncülüğünde Milletçe yürütülmektedir. Ve de Sosyalistler milletin en
fedakar, en has, en uyanık, en yürekli evlatlarıdır.
Hasan Tahsin 1919 da uyanıklardan, en yüreklilerden biriydi. Ve
dat Demireioğlu da 1968 de, milletimizin en uyanık, en yüreklilerinden
biriydi.
Hayatta tek gayeleri para, daha çok para kazanmak olanların, daha
çok para karşılığ,nda her şeyi satabilecek tıynette olanların, Vedat De
mircioğlu'nu ölüme sürükleyen ulvi duyguları anlamalarına imkan var
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mıdır? Onlar yürekleri dolduran insan sevgisinin sıcaklığını hiç duyma

mışlardır . Kendisi için hiç bir şey beklemeden başkaları uğruna ölebil
rnek: Bağımsızlık için; insanların mutluluğu için, özgürlüğü için ölebil
mek . . . Vedat bunlardan biriydi.
Milli Kurtuluş Mücadelesi,

Sosyalizm için, Özgürlük ve Mutluluk

için mücadele, uyanık halk kitleleriyle başanya ulaştırılır.

Vedat, bu

uyanışa hizmet ederken şehit düştü. Ve şüphesiz ölüm gelip çattığı za

man da hepimiz Vedat gibi ölümün gözlerinin içine bakmasını bileceğiz.

Ben burada yaşlı bir sosyalist olarak körpecik bir evladımın çiçeği

burnunda bir sosyalistin ölümü üzerİnde konuşmanın derin hüznünü de

ayrıca taşıyorum. Onun hatırasına bağlılık, onun yanda bıraktığı kutsal

ödeve devamla olur. Sabırlı ve temkinli, kışkırtmalara kapılmadan aziz

halkımızı uyandırıp örgütlerneğe devam edeceğiz. Milli Mücadele halkla,

örgütlü halk kitleleriyle yapılır. Biz halkımızı uyandırmağa, örgütlerne

ğe hız verdiğimiz ölçüde kaybettiğimiz Vedat'ın hatırasına layik olmuş
olacağız . Küçük, uyanık ve aydınlık bir azınlık; bir maya gibi büyük

halk kitlelerini uyandıracaktır, bilinçlendirecektir; halkı örgütleyecek
tir. Ve Milli Mücadele büyük kitlelerin ağırlığı ile kazanılacaktır. Sos
yalizm, büyük emekçi kitlelerin bilinçli hareketiyle kurulacaktır. İşte
Vedat bu yolun yolcusuydu.

Eğıtım Sorunu:
Eğitim sorununa toplu olarak bakıldığında iktidarın Anayasa ilke

lerine sırt çeviren tutumu her alanda görülmektedir.
1968'lerde eğitim tablomuz şudur:

Bir yanda nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadı!!ı 35 bin köyden 15

bininden hala okul yoktur v e 1 3 milyon kişi okur - yazar de!!ildir.

Bir yanda da, tarihimizin hiQhir döneminde bugünkü kadar ezilJlle

miş, kanun, mantık ve bedeni ölçüler dışında cezalandırılmamış bir öğ
retmen topluluğu ve öğretmen sorunu vardır.

Tanmla uğraşan 20 milyon köylüden ancak 4000 kişi tanm okul

larında okumaktadır.

32 milyon nüfuslu Türkiyemizde Cumhuriyetten bu yana üniversi

te ve yüksek okullardan ancak 200 bin kişi mezun olmuştur.

Kültürümüz, deneme ilkQkulları, deneme liseleri, fen lisesi, yaban

cı uzmanlar, barış gönüllüleri,' Teksas - kovboy dergileri ve bir de yerli
sonımsuzlar tarafından yozlaştırılmaktadır.

Eğitim ve öğretimimiz özel okullar, özel yüksek okullar, özel dersa

neler, özel ders kitapları yoluyla birer ticaret malı haline getirilmiştir.

1968 Türkiyesinde eğitim hizmeti gerçekten utanç vericidir. Ve Ada

let Partİsİ iktidarı planlarda, programlarda, bütçe tasarılarında, Acem

mübaJa�asından da öte bir vaatler edebiyatı yaparken bir yanda da adı
«milli eğitim bakanlığı» olan kuruluşu milletin değil, küçük bir azınlı
ğın buyruğuna terketmiştir.
Hükümet, plan ve programlara, malını satmak için birtakım sanat
oyunlarından yararlanarak vitrin düzenle.yen mağaza sahibinin mantığı
açısından bakmaktadır. Vitrinde sergilem;n malın, nasıl ki raflarda ol
maması normalse, pUm ve programda geniş yer verilen bahislerin bütçe
tasarılarında sözü dahi edilmemesi de o .derece normal sayılrnaktadır.
İkinci Beş Yıllık Plan'da: «köy çocuklarının ilkokul üstü okullarda
okumalarını sağlayıcı burs ve yurt imkanları arttırılacaktır» denmek
tedir: Oysa:
1965 - 1966 ders yılında Türkiye ilkokullarında okuyan öğrenciler
den 2 milyon 480 bini köylerde idi. 1965 sayımına göre, mevcut 630 ba
ğımsız ortaokuldan BO'u il merkezlerinde 455'i ilçe merkezlerinde, 55'i
de bucaklarda idi. Köy çocuklarının ilçe ve il ortaokullarında okuma
ıarım sağlıyacak burs ve yurt imkanlalı mevcut değildir.
Köy ilkokullarından mezun olanların sayısı her yıl ortalama 200 bin
dir. Demek ki, her yıl yeni yeni mezun olmuş 200 bin öğrenci ilkokul
üstü okullarda okumak için sıra beklemektedir. Plan ise «geniş bir burs
ve yatılılık sistemi»nden söz etmektedir.
Ortaöğretirnde parasız yatılı öğrenci sayısındaki gelişmeler son de
rece endişe v�ricidir. Parasız yatıh öğrencilerin genel öğrenci toplamı
na oranı( 1928 - 1929 ders yılında %6,5 iken, 1941 - 42'de % 1 ,4'e, 1961 - 62
de %O,3'e düşmüş, 1964 - 65'te % 1 ,3'e yükselmiştir. Öğrenci sayısı dur
madan arttığı halde parasız yatıh öğrenci sayısı 1964 ila 1967 arasında
3 bin olarak kalmış, ancak 1968 programında bu sayının 10 bine çıka
nlacağı belirtilmiştir. Ama bu kapasitenin 10 bine çıkarılmasının gerek
i
tirdiği ödenek, 1968 yılı bütçesine konmamıştır.
Bu durumdan en çok zarar görecek olanlar köylü çocuklardır. İlk
okul üstü bir okulda -okuyabilmesinin tek açık kapısı da böylece kapa
tılmaktadır.
Çünkü ilkokulu bitiFen bir köylü çocuğuna bütün okul kapıları ka
patılmıştır bugün. Teknik ve mesleki okulların ilk devreleri genel orta
okul haline getirilmİş, askeri ortaokullar kapatılmış, sıra şimdi de ilk
öğretmen okullarının birinci devrelerine gelmiştir.
İkinci Beş 'Yıllık Planın 1968 programında «altı sınıflı ilköğretmen
okullarının birinci devresi, ilköğretmen okulu bünyesinde birinci sınıf
tan başIıyarak genel ortaokul niteliğine getirilecektir» deniyor. Bu okul
larda, köylü çocuklarına ayrılmış bulunan kontenjanın da kaldırılması
ihtimali büyüktür.
Bugün genel anlamda köylerde bir okulun varlığı söz konusu edile·
mez. Hele şehir okullarıyla kıyaslamak mümkün değildir. Şehir ilkokul-

ları ile köy ilkokulları arasında personel, öğretmen, eğitim araç ve ge
reçleri, derslikler bakımından büyük dengesizlik mevcuttur. Bunların

dışında bir de uygulanan program sorunu vardır. Şehre ve şehirli ço
cuklara göre hazırlanmış programla köy çocuklarına eğitim yapılması
son derece yararsız sonuçlar yaratmaktadır.
Orta ve yüksek öğretimde, köylü ve işçi çocuklarına geniş okuma

olanakları sağlıyan bir uygulamaya büyük bir ihtiyaç vardır. Bugünkü
eğitim düzeni, dar bir tabanda seçme yapmaktadır. Halk çocuğu bu
tabanın dışında kalmaktadır. Bu yol insani değildir. Ayrıca, bu yolla
yapılan seçme ile toplumun zeka potansiyelini tam değerlendirmek
mümkün değildir. Eğitim bir yerde, toplumda, özel hüner ve yaratıcılık
gerektiren meslek ve mevkilere insan yetiştirmektedir.

Toplumu yönetecek kimselerin, toplumdaki en zeki ve kabiliyetli
kimselerd,en olmaları her bakımdan gereklidir. Hem toplumumuzdaki
mevcut zeka ve kabiliyet potansiyelinin daha iyi kulUmılabilmesi hem

de sosyal adaletin sağlanabilmesi için emekçi halka okuma ve yükselme
imkanları açık tutulmalıdır.
Orta ve yüksek öğretirnde seçme dar bir tabandan yapıldığı gibi,
seçilenler de Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu yetişkinlik, hüner ve
meslek dalları arasında olumsuz bir şekilde dağıtılmaktadır. Liselerdeki
öğrencilerin orta öğretimdeki toplam öğrenciye oranının 1968 - 1 969'da
%57,5 iken 1972 - 73'de %60,2'ye yükseleceğini plf
mda gqrüyofuz. Mes
leki ve teknik öğretim ihmal edilirken, lise eğitimi arttırılıyor. Oysa sa
nayileşmek isteyen bir ülkede bu oranın tamamiyle ters olması gerekir.
Bunun nedeni bellidir. Eğitim, Türkiye'de küçük bir azınlığın imtiyazı
dır. Bunlar, kendi çocuklanınn usta, teknisyen seviyesinde mesleklere
ginnelerini şanlarına yakıştıramazlar.
Türkiye, yeni emperyalizmin ilgi duyduğu bir ülke haline gelmiştir.

Yeni emperyalizm, geri bırakılmış ülkelerin yeraltı' ve yerüstü do
ğal zenginliklerini rahat sömürrnek için o ülkelerin insanlarına gayri
milli bir eğitim uygulatmaktadır.
Yeni emperyalizm, sömürdüğü ülkenin insanlarının beyinlerini yı
kayarak ulusal bilince varmasını .önlemeyi bilmektir.
Bir ülkeyi ele geçirmenin tek yolunun top - tüfek olmadığım da iyi

bilmektedir. Onun yerine güler yüzlü cömert keseli uzman görevlilerin
toptan - tüfekten daha etken'0lduklarım da iyi bilmektedir.
Bu görevliler, görevlerini eskiden olduğu gibi, cephelerde, kışlalar
da değil; dairelerde, okullarda ve «barış gönüllüsü» kılığında köyler
de yapmaktadırlar.
Yeni emperyalizmin tek korktuğu adam, «düşünen adam»dır. Onun
için, bütün çabasını, «düşünmiyen adam» yetiştiren eğitime harcar. Ve
eğitim düzenini bu tip adamın yetişmesi için ayarlamaya çalışır.
,

Bir yerde ise sömürdüğü ülkenin insanını kendinden yana çekmek
için onu yozlaştırmak, onu milli kültüründen uzaklaştırmak, kendi kül
türünün hayranı etmek, yollarını arar bulur da.
Yüzyıllardan beri Arap - İran gibi Doğu, Fransız - Alman gibi Batı
uluslariyle ilgi kurduk ve onların eğiti� programlarını örnek almak
istedik. Bu yüzden eğitim düzenirniz bir yamalı bohça halini aldı. Zaman
zaman kendi yaratıcı gücümüzü seferber ettik, onunla sonuçlar aldık.
Fakat yine de «yabancı uzman», «yaban ı eğitim» gibi bize pek par
lak görünen kavramlara ve uygulamalara kapıımaktan kendimizi ala
madık.
Son yıllarda, «uzmanlt, «barış gönül1üsü» adı altında Amerikalı gö
revli memurlar, yurdun dört bucağına yayılmışlardır. Tek görevleri
Amerikan kültürünü Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'nin bütün zengin
liğini Amerikaya götürmektir.
Bugün okullar, bir yaz - boz tahtasına dönmüştür. Bugün bir Ameri
kalı uzmanın, yarın bir başka Amerikalı uzmanın bir çeşit buyruğunu,
«modern öğretim» yutturmasına kapılarak yerine getirmek endişesi,
eğitim ve öğretim düzenimizi yozlaştırmaya doğru götürmektedir.
, Geçen yıl. İstanbul'da sermaye çevrelerinin tertip ettiği «Ekonomik
Gelişmeyi Hızlandıran Faktör olarak eğitim» isimli seminerde Ameri
kan Birleşik Devletleri Eğitim ve Kültür işleri bakan yardımcısı, bir
konuşma yapmış ve:
«YÖksul bir ülkede tahsilli insan sayısı çok azdır. Böyle bir ülkede
bir - iki yüz, birinci sınıf aydının bulunması, kültürel, sosyal, politik ve
ticari hayatta muazzam değişiklikler meydana getirir» demiştir.
Amerikalı eğitim bakanı yardıfficısının sözleri bizim sermaye çev
relerince bir parola sayılmış, derhal «eğitim vakıflan» kurulmuş, yüz
lerce öğrenciye biiyük miktarda burslar verilmiştir. Ve bir - iki yüz bi
rinci sınıf ( ! ) aydın yetiştirilmeye başlanmıştır.

�

Kadın E�tlmI:
Türkiye'de 32 milyon nüfustan yaklaşık 25 milyonu 6 yaşından yu
karı olup, okuma yazma çağında ya da okuma yazma bilmesi gereken
yaştadır, Oysa bu miktarın 15 milyonu okuma yazma bilmemektedir.
Ve bunun LO milyona yakını da kadındır.
10 milyon kişi ise okuma yazma bilmektedir. Bu miktarın ise 3 mil
yonu kadındır.
Demek oluyor ki, bugün Türkiye'de 3 milyon kadın okuma - yazma
bilmekte 1 0 milyon kadın ise okuma - yazma bilmemektedir.
3 milyondan 1 milyona yakın miktarı ise diplomasız okur - yazar
dır, yani ilkokulu dahi bitiremerniştir. Bu miktardan yalnız 25 bini yük55

sek tahsil yapabilmiş, 150 bini lise ve benzeri okullardan mezun olmuş
tur.
Türkiye'de bugün, kadın eğitimi gerçekten önemli bir sorundur:
kız ortaokulu, erkek ortaokulu; kız lisesi, erkek lisesi, kız öğretmen
okulu, erkek öğretmen okulu gibi adlarla okulların bölünmesi ise, ka
dın - erkek sorununun ayrı bir yönüdür.
Eğitimi, «kadın eğitimi», «erkek eğitimi» gibi bölümlere ayırmak,
pedagoji bilimi açısından yanlış bir yoldur.
Bugün kadın eğitimi ile halk eğitimi bir yerde birleştirilmektedir.
Erkek sanat enstitülerinde, bu enstitülerin yükseği olan Yüksek Teknik
Öğretmen Okulunda; öğretmen okullarında, bu okulların yükseği olan
eğitim enstitülerinde felsefe, mantık, sqsyoloji dersleri okutulmamakta
dır. Bu dersler, bilindiği gibi kişiye, yurt ve dünya sorunlarında geniş
düşünme yeteneğini kazandırmaktadır.
Bugünkü eğitim düzeninin, tü.müyle halk çocuklannın devam ettiği
okullarda bu derslere yer vermemesinin gerçek amacı, halk çocukları
nın birer entellektüel olarak yetişmesi yerine, sınırh bilgi ve kültüre sa
hip yarım aydınlar olarak hayata atılmalannı sağlamaktır. Aynca, öğ
retmen okullarında, yabancı dil derslerine yer verilmemesi, bu yargıyı
doğrulamaktadır.
Kız enstitüleri ve yüksek kız teknik öğretmen okulunda da felsefe,
mantık, sosyoloji gibi derslerin okutulmaması, ev kadınının �niş dü
şünebilme yeteneğine kavuşmasının gereksizHğine inanmaktan ileri gel
mektedir.
Türkiye'nin gerçeklerini gözden ırak tutamayız elbette. Ama ne var
ki uygar ülkelerde, mutfak, çocuk bakımı gibi işler yavaş yavaş ev ka
dınının omuzlarından ahnmağa başlanmıştır. Kadının sadece bu işleri
yapması. gereği mantığı, onun kültüriinü yükseltmesine, sosyal - politik
hayata gerektiği gibi katılmasına'engel olmaktadır. Ve kadın, bu sebep
lerden dolayı, her yönden gelişmede erkekten geri kalmamaktadır.
Hele köy kadınının eğitimdeki yeri pek gülünçtür. Bir eşya gibi alı
nıp satılan, hiçbir özgürlüğü olmayan, insanca muamele görmiyen köy
kadını için bugünkü hükümetler hiçbir çaba harcamamaktadırlar. Halk
eğitimi adı altında, sepet örücülüğü, halı dokuyuculuğu öğretimi onu
oyalamaktan öteye gitmeyen bir davranıştır.

Öğretmen Sorunu:
i
Türkiye'de öğretmen, tümüyle halk çocuğudur. Bu yüzdendir ki,
hakim sınıf iktidarlan, öğretmeni kendi sımflarının birer «mürebbi »si
ya da «mürebbiye»si olarak görmek isterler... Onlarca mürebbi uysal
olacak, efendisinin eğitim anlayışına kolayca uyacak, kişiliği söz konu·

su olmıy"acaktır. Öğretmende bu vasıflar yoksa, bir bey beğenmediği mü
rebbiye;ini ne yaparsa, hakim sınıf hükümetleri de öğretınene aynı şeyi
yapacaktır. Öğretmene baskı, ö�retmen nakli, bakanlık e�rine almalar,
son deyimiyle «öğretmen kıyımı» böyle doğmuştur.
Cumhuriyetin ilk yıllarında en büyük, en kutsal meslek öğretmenlikti.
Yeni nesil, öğretmenin eseri olacaktı. G:umhuriyeti cumhuriyet yapan
biraz da öğretmendi, çünkü onu halka öğretmen götürmüştü. Atatürk'ü,
Atatürk devrimlerini en uçtaki köye götüren yine öğretmendi. Öğretmen
ülkücüydü, devrimciydİ.
Daha o zaman öğretmen, cumhuriyetten, devrimden ve Atatürk'ten
çıkarı bo?oulan bir kısım zümreler tarafından horlanmıştı. Bunlar bir
yerde ağaydı, eşraftı, şeyhti. . .
Öğretmen, köye giden ilk ışıktı. Topluma, hala, ışıktan rahatsız
olanlar hakirndi.
Yavaş yavaş gerici güçler başkaldırmağa ve öğretmen hedef alınma'
ğa başlandı.
1944 yıııarında köy enstİtüleri ilk mezunlarını vermeğe başlamıştı.
Ne var ki, köy enstitüleri mevcut düzenle çelişen kurumlardı.
Köyü, köylüyü, ancak içinden çıkıp, yine köye dönen halk çocuk
lan, yoksul köylü çocukları ile halktan ·yana olan namuslu aydınlar gün
ışığına' çıkarabilir, aydınlatabilirdi. Halkın içinden çıkıp, yine halka dön
mek şarttı. Okuyan köylü çocuğu sınıf değiştirmemeliydi. Sınıfına dön
meli, sınıfının adamı olmalıydı. Yeni tip köy öğretmeni sınıfsal bir ka
rakter taşıyordu.
Köy enstitüleri, mevcut düzenle hakim sınıfların çıkarıyla çelişen
kuruml;;ırdı. Ve hakim sınıflar bu çelişinin tez farkına vardılar.
Köy enstİtüsü düşmanlığı böyle yaratıldı. Köy enstitüsü adı, ağza
alınamaz oldu.
Oysa öğretmen halk çocuğudur. Öğretmen emekçidir, bu yüzden de
devrimcidir. Hiçbir zorba kuvvet bu gerçeği değiştiremez.
1950 iktidarı bu gerçeği iyi görmüştü ve yeni iktidarın ilk iCraatı
öğretmenler üzerinç olmuştur.
27 Mayıs hareketi, aydınlara ve halka yeni umut kapıları açmıştı.
Kişi düşündüğünü, duyduğunu, inandığını rahat yazacaktı, rahat söyli
yecekti.
.
Öğretmen, 27 Mayıs'ı bir kurtuluş hareketi saymıştı. Bir daha kol
larını sıvadı. Köy köy. kahve kahve dolaştı.
Atatürk'ü, Cumhuriyeti, devrimleri o belletmişti ,şimdi de 27 Ma
yıs'ı, anayasayı o anlatıyordu.
1965 seçimjyle yeni bir dönem b:1şladı, AP dönemi. Yeni dönemin
yeni akları önce öğretmeni hedef aldı:
İstanbul'un en modern okulundan, Hakkari'nin en uzak dağ köyü57

ne dek her yerde öğretmen vardır. Öğretmen tedirgindir bugün. Bu bü
yük kitle, hele ilkokul öğretmeni, haftada 28 saat ders verjr. Ortaöğre
timdeki meslekdaşlarmın aksine çok mütevazi maaşının dışında eline
bir tek kuruş geçmez, dar ekonomi koşulları içinde bunalır, bir taraf
tan gerilikle, cehaletle, ağasıyla, eşrafıyla uğraşır, bir yandan da her·
gün ceza mektupları taşıyan postaemın yolunu gözler.
Bugün anayasa, milli eğitim müfredat programları, milli eğitimin
amaçları, Türk ö�retmeninin sınıfsal yapısı, hakim sınıflar ve iktidar·
lariyle çelişme halindedir.
Türk milli eğitimi, «Atatürk devrimlerine bağlılığı», «milli kaynak
lan korumayı», «toplum menfaatlerini kişisel menfaatlerin üS,tünde tut
manın gerekliliğini», «bir kazancın ancak ernek karşılığı olduğunu» ön
görmektedir.
Doguda Anayasa Mitingleri:
Geçen yıl yapılan Doğu mitingleri, halkımızın Anayasa haklarına
sahip çıkmaları ve bunlara dayanarak isteklerini duyurmaları bakımın·
dan Partimizce olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye İşçi Partisi sözcüleri, işsizliğin, yoksulluğun, topraksızlığın
ve sömüıünün sözünün edildiği Doğu mitinglerinde konuşmuşlar ve bü
tün bu sayılanların değişik biçimIeree Türkiye'nin her yanında' geçerli
olduğunu ve Doğu sorununu Türkiye'nin sorunlarından bağımsız olarak
çözmenin mümkün olmadığını söylemişlerdir. Topraksızlığın, işsizliğin,
yoksullugun ve feodal sömürünün en yaygın oldugu bir bölgede kitle
lerin Anayasal haklarına sahip çıkarak müingler düzenlemeleri, objektif
şartlar kadar, sübjektif şartların da, bir başka deyişle bilinçlenmenin,
hızla oluştuğunun canh deJilleridir.
Doğu ve Güneydoğu, bütünüyle az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'.
de en geri bölgedir. Bazı bölgelerin büsbütün geri olmasının asıl nedeni
gene kapitalist düzendir. Kapitalizmin temel kuralı kar olduğundan,
sermaye kar olanaklarının yüksek olduğu yerlere, yani daha katkınmış,
zenginleşmiş, ulaştırma, enerji ve su olanaklan bulunan bölgelere ka·
yar. Aynca geri kalmış bölgelerde birikebilen sermaye dahi, gelişmiş
bölgelere akma eğilimindeelir. AP iktidarı kapitalist gelişme yolunu esas
aldığından Doğunun gittikçe dşha fazla yoksullaşması sonucunu veren
bu eğilimleri önleyecek bir ekonomik ve sosyal politika da izlemernek
tedir. Böylece Doğu bölgesi ile ınemleketimizin diğer bölgeleri arasında·
ki ekonomik ve sosyal fark Doğu aleyhine büyümektedir. Memleketimi·
zin dengeli kalkınması bakımından bu olumsuz gelişmenin durdurul
ması ve aradaki farkın kapatılması zorunludur.
Dogu'da ve Güney Dogu'da ekonomik gelişmeye bağlı olarak, sos••

yal yapı farkları da göze çarpmaktadır. Tarımda derebeylik artı�ı üre
tim ilişkileri en belirgin biçimde buralardadır. Köylere ve içindeki in
sanıarına hakim olan güçlü a�alar yanında, halkı başka bir yoldan sö
mürmekte olan şeyhlik de sürüp gitmektedir. Doğuda yaşayan vatandaş
larımız yalnızca ekonomik nedenlerle s,ömürillmemekte, ayrıca doğuya
özgü sosyoloj ik nedenlerle de ezilmekteı horlanmakta ve ikinci sınıf va
tandaş muamelesi görmektedir.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bütgp yurdu içine alan, köklü bir
toprak reformu sonunda ağalığın kaldırılması ve devletin, bir süre kar
gözetmeden buralara yatırımlar yapmasıyla kalkınabilecektir. Bugünkü
iktidar ve öbür partiler bu işi başaramayacakları gibi, başarmak da
istememektedirler. Aslında, bu �ölgenin kaderi Türkiye'nin tüm emek
çi halkının kaderine bağlıdır;
Tİp Türkiyenin sınırları içindeki tüm
emekçi halkı eğemen sınıfların sömürüsünden, dış sömürüden ve böl
gesel ağa, şeyh ve bürokrasinin baskısından kurtarmak için çalışmakta,
dır.

Meclis Çalışmalan :
Bütün bunların yanısıra TİP'in Meclis içi ve Meclis dışı mücadele
leri çok etkin olmuştur. TİP'in Mecliste dinamik bir gurup kurarak ça
lışmaları öteki partilerin konuşma ve konuları işleme üsluplarını da et
kilemi tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi eskiden olduğu gibi geçirdiğimiz son
iki toplantı yılında da rejim meseleleri, demokratik hayatımız ve Ana
yasa düzenimiz bakımından mücadeleierin en yoğun ve en dikkat çekici
bir alanı olmakta devam etmiştir. Gurubumuz Partimizin İkinci Kon
gr9sinden bu yana geçen 2 yıııık süre içinde parlamento çalışmalarını
dikkatle izlemiş, ülkemizde gerçek demokrasinin kurulması Anayasamı
ZIn her yönüyle uygulama alanına girmesi için büyük mücadeleler ver
miş, kamu oyunu Parlamento çalışmaları vasıtasiyle etkilemekte büyük
çaba göstermiştir.
Türk demokratik hayatında parlamento çalışmaları siyasal müca
delenin yoğunlaştığı bir yer olması hasebiyle gurubumuzun parlamento
çalışmaları yurt ölçüsündeki siyasal faaliyetlerimizin bir vitrini olmuştur.
Gurubumuzun parlamento çalışmalarını yansıtabilmek için parla
mentonun fonkSiyonları açısından kanun yapma konusundaki çalışma
larla denetleme çalışmalarını ayrı ayrı bölümlerde mütalaa etmek gere
kecektir. Aynca Grubun kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları da değer
lendirmekte bir zorunluk vardır. Bu sebeple iki toplantı yılı içinde Gu
rubumuzun/yaptığı çalışmaları 4 bölümde mütalaa edeceğiz.
1 - Türkiye İşçi Partisi Gurubunun iç çalışmaları,
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Türkiye İşçi Partisi Gurubunun Parlamentoda kanun yapma
konusundaki çalışmaları,
Türkiye İşçi Partisi Gurubunun denetleme ile ilgili çalışmaları.
A.P. Gurubu ile A.P. iktidarının Tİp. grubuna karşı tutumu.

Türkıye İşçi Parıısı Gurubunun İç Bünyesindeki Çalışmalar:

A. Gurubumuz İkinci BüyüklKongrcden itibaren geçen iki toplantı
yılı içinde normal toplantıları yanı sıra, önemli ve acil konuları görüş
mek için gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapmıştır. Meclis Genel
Kurulunda gerek kanunların müzakeresinde ve gerekse Hükümetin de
netimi ile ilgili konularda sözcüler tayin edilmiş ve yapılacak konuşma
ların anahatları tesbit edilmiştir.
Parlamento içi önemli olaylar karşısında olduğu gibi Gurubu yakın
dan ilgilendiren politik meseleler karşısında Gurupça varılan karar ge
reğince bildiriler yayınlanarak kamu oyunun aydınlatılmasına çalışılmış
tır. Geçen iki yıl içinde rejim meseleleri ve icranın denetimiyle ilgili ya
pılan müdahaleleri kamuoyuna intikal ettirmek için Gurup Başkanlığın
dan 97 bildiri yayınlanmıştır.
Parlamentodan çıkan ve rejimi yakından ilgilendiren önemli bazı
kanunlarla bazı meclis kararları aleyhine Anayasa Mahkemesinde dava
açılması hususları da karara bağlanmıştır. Gurup karariyle üç kinunun
ve iki meclis karanfim iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açıl
mıştır.
B. Gurubumuzun kendi bünyesinde yaptığı diğer bir çalışma da
parlamento dışında yapılan geziler olmuştur.
T.B.M.M. nin çalışmalarına ara verdiği kısa süreli dönemlerde oldu
ğu gibi büyük tatillerde de gurup üyelerimiz önceden tesbit edilen prog
ram gereğince yurt sathında geziler denetlemeler ve parti teşkilatlarıdıa
sıyla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Her yıl tütün kampanyasının açılı
şında görevlendirilen gurup üyeleri teşkilatla birlikte kampaoyayı takip
etmiş ve halkla temaslar yapmışlardır. Parti kongrelerinin hazırlanma
sında gurup üyelerimiz görevlendirilmiş ve özellikle il kongrelerinde ha
zıf bulunarak yurt ve dünya olaylan üzerinde partimiz programı açısın
dan konuşmalar yapmışlardır. Bu dönemde yapılan Cumhuriyet Sena
tosu kısmi seçimleriyle mahall-i; genel seçimlerde gurubumuz üyeleri
aday arkadaşlarımız ve mahalli parti yöneticileri ile birlikte seçim kam
panyası süresince devamlı ve fay dalı çalışmalar yapmışlardır.
'
C. Gurubumuz Mer;kez Yürütme Kurulumuzun karar ve tavsiyeleri
ne uygun olarak büyük oranda Partinin masraflannı karşılaroada önem
li katkılarda bulunmuştur. Genel Yönetim Kurulumuzun büyük kongre
ye. sunduğu mali rapordan da anlaşılacağı veçhile parti gelirleri ara-

sında Gurup üyelerinden alınan aidat toplamı daima ön planda bir yer
üyelerinin yaptıkları yurt geziişgal etmiş.tir. Bununla beraber Gurup
lerinde ve teşkilat çalışmalarında masraflar genellikle yine görevli Gurup üyeleri tarafwdan ödenmiştir.
,

Türkiye İşçi Partisi Gurubunun Parlamentoda kanun yapma konu
sundaki çalışmalan:
�

Gurubumuz Parlamentonun kanun yapma çalışmalarına hem komis
yonlarda, hem de genel kurulda aktif bir şekilde katılmış, kanun teklif
ve tasarılarının müzakerelerinde emekçi halk yararına değişiklik teklif
lerinde bulunmuştur.
A.

Komisyon Çalışmalan:
•

Gurup üyelerimizin sayıca az olmasına rağmen Parlamento bünyesinde bulun�m ve yasama çalışmalarını ilk kademesini teşkil eden bütün
komisyonlarda üye bulundurmuştur. lçtüzük hükümlerinin verdiği im
kanlardan yararlanmak suretiyl� her arkadaşımız ikişer daimi komis
yonda görev almış ve sık sık meclis kararıyla teşkil edilen geçici komis
yonlarda da aynı arkadaşlarımızm görev almak zorunda bulunmaların
dan dolayı bazan bir üyemizin dört ila beş komisyonda birden görev al
mak duTumuyla karşı karşıya geldiği olmuştur. Bu sebeple devamlı
mesai yapmak zorunluğu arkadaşlarımızm insan üstü bir gayretle ça
lışmalan gerekmiştir.
Her yıl Aralık ayı başından itibaren iki ay süreyle gece mesaisi de
dahil olrna�ı üzere devamlı bir çalışma yapan Bütçe ve Plan Karma Ko
misyonunda görevli arkadaşımız başta olmak üzere bütün arkadaşları
mız ilgili oldukları bütçe müzakerelerine katılmış Hükümetin İCraatını
ve bütçe kanununu eleştirmişlerdir.
B. Genel Kurul Çalışmalan:
Gurubumuz üyeleri Meclis dışında aldıkları görevleri de aksatmadan
Genel Kurulun toplantılarını muntazaman takip etmiş ve kanunların
müzakerelerinde hazır bulunarak emekçi halk yararına Partimiz prog
ramı açısından müdahalelerde bulunmuşlardır.
ikim:i Büyük Kongreden bu yana geçen iki toplantı yılı içinde mü
zakerelerine katıldığınıız ve müdahalede bulunduğumuz kanunlar topla
mı 70'i aşkındır. Bu kanunlar Bütçe Kanunu ile birlikte ıS'i Mali ve İk
tisadi konularda, 1 1 'i Eğitim sorunlarına ilişkin, lO'u Memur ve Perso
neL. 4'ü Seçim, Siyasi Partiler ve Parlamentoya ilişkin konularda, 4'ü

•

•

sosyal konularda, 9'u işçi meselelerini ilgilendiren konularda, 2'si Tarım
konusunda, 2'5i sa�lık, ı'si asayiş" l'i turizm konusundadır.
Bütün bu kanunlar üzerinde yapılan müzakerelerde gurubumuz adı·
na 285 defa müdahalede bulunulmuş ve gurup üyelerimiz Meclis kürsü·
sünde yaptıkları konuşmalar ve verdikleri önergelerle bu kanunların halk
yararına çıkması için gayret sarfetmişlerdir.
Bu kanunlardan Gurubumuzun çok yakından izlediği ve üzerinde
önemle durduğu kanunlar şunlardır.
İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu: Bu her iki kanun işçilerimizi ve iş
hayatını yakından ilgilendiren kanunlar olması hasebiyle gurubumuz
,
bunlar üzerinde önemle durmuştur. Hükümetin getirdiği tasarı işveren·
leri himaye eden ve işçi haklarını kısıtlayan nitelikte olması hasebiyle
işçiler yararına çıkması için. uzun ve ısrarlı çalışmalar yapılmış Adeta
bu kanunların yeniden yazılması anlamını taşıyacak şekilde 140 değiş.
tirme önergesi sunulmuştur. Bu kanunların tümü üzerinde yapılan mü·
zakerelerle maddelerinin müzakeresi ve verilen değiştirge önergeleri üze·
rinde toplam olarak 8 konuşmacı arkadaşımız 100 konuşma yapmıştır.
Yapılan müdahalelere ve verilen değiştirme önergelerine Hükümet adına
ve A.P. Gurubu adına verilen cevaplar son derece yetersiz oldu� gibi
A.P. iktidarının işçi sınıfına karşı olduğunu ve her haliyle işverenleri hi
maye ettiğini açık seçik bir şekilde ortaya koymuştur. Gurubumuz adı·
na bu önemli kanunlar üzerinde yapılan konuşmalar ve teklif eılilen de
ğişiklikler Meclis zabıtlarında önemli bir tarihi belge olarak partimizin
işçi sınıfının menfaatleri ve toplumumuzun geleceği bakımından takip
ettiği politikanın temel niteliğini göstermekte son derece yararlı ol
muştur.
1967 · 1968 Bütçe Kanunları: Her yıl olduğu gibi geçen iki toplantı
yılında da Anayasa gereğince Hükümetin hazırladığı bütçe kanun tasa
rısı önce bütçe ve plan komisyonunda sonra da Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Genel Kurullarında müzakere edilmiştir. Parlamento gele
neğine göre bütçe müzakereleri hükümet icraatını her cepheden eleştir.
meye imkan veren bir özellik taşımaktadır. Bu sebeple gerek komisyon
da gerekse parlamentoda bütçenin tümü ve fasılları üzerinde önemle du
rulmuş rejim meseleleri anayasamızin uygulanışı iktidarın keyfiliği so
mut örnekler verilerek eleştirilmiş ve gurubumuz en başarılı çalışmaları
nı bütçe kanunlarının müza�resi vesilesiyle yapmıştır. Memleketimizin
ekonomik, mali ve kültürel meseleleriyle dış politika sorunları bu vesiley.
memleket menfaatine en uygun
le tartışma konusu olmuş ve Partimizin
i

sağlam görüşlerin sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Bütçe müzakerelerinde iktidarın karşısında tek ve gerçek muhalefet partisi olarak Tür
kiye İşçi Partisi Gurubu olduğu ortaya çıkmıştır. Guı-up üyelerimizin yurt
ve dünya olaylan üze.rinde derinlemesine yaptığı tahliller Parlamentoda
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yeni bir tartışma çığın a,çmış ve-bu husus hakim sınıfların temsilcisi olan
bazı parti sözcüleri tarafından da itiraf edilmiştir.
1967 Bütçesinin Millet Meclisinde müzakeresi sırasında bütün gu
rup üyelerimiz görevlendİrilmiş ve arkadaşlarımız en az iki bazan da
üç ila beş bütçe üzerinde konuşma yapmışlardır. Bu bütçe münasebe
tiyle Millet Meclisi Kürsüsünden 33 konuşJIla yapılmıştır. Keza " 1968 büt
çesi üzerinde de aynı şekilde eleştiriler yapılmış ve toplam olarak 38 ko
nuşma yapılmıştır.
İkinci Beş Yıllık Plan Müzakereleri

Bu dönemde Parlamentodan çıkan önemli kanunlardan birisi de
İkinci Beş Yıllık Plan olmuştur: Bilindiği gibi İkinci Beş Yıllık Plan
emekçi halkımızı yakından ilgilendiren ve beş yıl süre ile ekonomik, ma
li, kültürel ve sosyal hayatın bütün safhalarını kapsayan bir vesikadır.
Planın kalkınmamızda etkili bir araç ollnası ve emekçi halk ya�anna im
kanlar getirmesi için mücadele etmek Türkiye İşçi Partisinin başta ge
len bir görevi olmuştur. Fakat bütün gayretlerimize rağmen A.P . iktida
rının getirdiği özel sektörcü plan tasarısı olduğu gibi temel hiçbir deği
şikliğe uğramadan Parlamentodan çıkmıştır. Bu Plan memleketin söz
de kalkınmasını özel sektöre ve özel yabancı sermayeye bağlıyan bir te
mel felsefeyi benimsediği için her bakımdan özel sektöre geniş imkan
lar getiren ve emekçi halkı ise daha çok sefalete ve perişanlığa götüre
cek olan bir plandır. Daha uygulanmasının ilk yılında toplum hayatı
mızın çeşitli alanlarında büyük dengesizliklere yol açtığı gibi bu denge
sizliklerin sebep olduğu çalkantılara da meydan vermiştir.
Yapılan konuşmalar tarihi bir belge olarak plan uygulaması sonun
da Türkiye İşçi Partisinin ne derece gerçekçi ve haklı olduğunu göstere
cektir.
İkinci Beş Yıllık Planın Millet Meclisindeki müzakeresi sırasında 7
konuşmacı arkadaşımız çeşitli fastllar üzerinde 32 konuşma yapmak su
retiyle planı her yönden eleştirmişlerdir.
Yetki Kanunu:

A.P. iktidarının İkinci Beş Yıllık Planın uygulanması döneminde plan
imkanlarını en geniş şekilde özel sektöre aktarabilmesi için getirdiği ve
parlamentodan geçirmeye muvaffak olduğu bir diğer önemli kanun da
yetki kanunudur. Bu kanunla hükümet kontrolsüz ve keyfi bir şekilde
özel sektöre her türlü yardımı yapma imkanını elde etmiştir. Kalkınma
mız! baltalıyacak ve Türkiyenin kaderini bir avuç mutlu azınlığın teke
line verecek olan bu kanun Anayasaya da aykın bir muhtevadadır. Bu
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sebeple Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Re
jimimizin teminatı olan Anayasa Mahkemesinin açıkça Anayasa aykırı
olan bu kanunun keyfi tasarrufların bir aracı olarak kullanılmasına mü
samaha edeceğini tahmin etmediğimizi belirtmek isteriz.

Seçim Kanunu:
A.P. hükümeti 1965 milletvekili genel seçimlerinden sonra üzerinde
ısrarla durduğu ve mutlaka değiştinnek istediği milli bakiye sistemine
göre uygulanan seçim kanunu olmuştur. 1966 Senato kısmi seçimlerin
den önce değiştirmeyi düşüTIdüğü milli bakiye sistemini bütün muhale
fetin birlikte direnınesi üzerine değiştirememiş bu teşebbüsünü 1968 yı
lına ertelemiştir. Bu yıl bütçe müzakerelerini takiben sür'aıle komisyon
lardan geçirip parlamentoya getirdiği bir tasarı ile milli bakiye siste
mini kaıaırarak son derece adaletsiz bir seçim sistemini getirmeyi de
nemiştir. Bu yeni seçim kanunun müzakeresi sırasında Türkiye İşçi Par
tisi Gurubu bütün gücüyle Anayasanın ve İçtüzüğün verdiği bütün im
kanları sonuna kadar kullanarak rejimin temeline kasdeden bu adalet
siz kanunun çıkmasını engellemeye çalışmıştır. Ancak bu sefer çeşitli
hesaplar içinde diğer muhalefet partileri Türkiye İşçi Partisinin rejimi
koruma yolundaki bu azinıli mücadelesinde ya ilgisiz kalmış ya da su
reta şekli bir destekle ciddi bir engeııemeye girmemişlerdir. Seçim Ka
nununun müzakeresinde Türkiye İşçi Partisinin yaptığı bilinçli ve ener·
jik engelleme gayretleri rejimin tek savunucusunun Türkiye İşçi Par
tisi olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. A.P. iktidan sahip oldu
ğu büyük çoğunluk sayesinde bütün uyarmalara ve rejimi tehdit eden
bir muhteva taşıdığı belirtilmiş olmasına rağmen bu kanunu parlamen
todan çıkarmaya muyaffak olmuştur. Türkiye İşçi Partisi bu mücade
lesinin samimiyelini kanunun parlamentodan çıkıp resmi gazetede ya
yınJanışından hemen sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde hem esastan
hem de şekil bakımından Anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek dava
açmıştır. Yüksek Mahkeme Türkiye İşçi Partisinin esasa müteallik iti
razıarım yerinde görerek kanunun seçim sonuçlarının hesaplanmasına
ilişkin maddesinin iki fıkrasım iptal etmiştir. Böylece son derece ada
letsiz ve Anayasayı değiştirmeye yönelen bir maksatla çıkarılmış olan bu
kanunun getirdiği adaletsizJ�k önemlİ ölçüde bertaraf edilmiştir.

Siyasi Partiler Kanununun 74. Maddesinin d��lştlrllmeslyle ııgııı kanun:
i

Bu kanun kuruluşundan itibaren Adalet Partisinin paralelinde ça
lışan ve Anayasamızın öngördüğü köklü dönüşümlere karşı olmakla şölı
ret yapan Güven Partisinin devlet hazinesinden yardım görmesini sağ·
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lamak amacıyla getirilmiştir. Siyasi partiler ister muhalefette ster ik
tidarda olsunlar demokratik düzenin vazgeçilmez unsuru olarak sayan
Am:.yasanın ruhuna 'aykırı olan bu kanun ve bunun de�iştinneği öngör
düğü siyasi partiler kanununun 74. maddesi siyasi partiler arasında
ô:ıçıkça tefrika yaratmakta ve bazı partilerin devlet bütçesinden yardım
sa�lamak suretiyle partiler arasında eşA mücadele imkanını ortadan
kaldırmaktadır. Adı geçen kanunun müzakeresİ sırasında bu eşitsizlik
tahlil edilerek Anayasaya aykırı bir işleni-'yapıldığı belirtilmiştir. fakat
hakim çevrelerin bir numaralı temsilcisi A.P. iktidarı emekçi halkın ve
bağımsız Türkiyenin yegane savunucusu Türkiye İşçi Partisi karşısında
mügalatacı bir destek sağlam"lk amacıyla çoğunluğuna dayanarak bu
kanunu parlamentodan çıkarmıştır. Curubumuz siyasi .partiler arasın- .
da eşitsizlik yaratan bu kanun aleyhinde de Anayasa Mahkemesinde da
va açmıştır.

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2. madde
sinin (b) Fıkrasının değiştirilmesine dair kanun:
Bu' kanun devlet eliyle fert zengin etme]1İn tipik örneğini veren bir
kanun olması bakımından önemli görülmüştür. Kanunun amacı kömür
üreticisi özel teşebbüsün satamadığı kömür, bakiye, toz, ve cürufunun
üretim mahallinde devlet tarafından (E.K.!.) satınalınmasını öngörmek
tedir. A. � . iktidannın sosyal ve ekonomik felsefesin'i açıkça ortaya ko
yan bu yağma kanunu parlamentoda tartışl1ırken gurubumuz üyeleri
her yöoden tasarının eleştirisini yapmış ve A.P. nin bu vesileyle zihni
yetini ve tutumunu ortaya koymuşlardır.
Hacettepe Üniversite Kuruluş Kanunu:
Türkiye'de üniversitelerin ve yüksek ö�renim kurumlarının mahdut
bir kaç ilde toplanmış olmasına ve bu sebeple yurt ölçüsünde üniversi
teler bakıımndan büyük bir dengesizlik teessüs etmiş olmasına rağmen
Ankara'da iki üniversite mevcut iken bir üçüncüsünün kuruluşuna im
kan vermesi bakımından önemli görülmüştür. Ayrıca bu kanunla kuru
lacak olan Hacettepe üniversitesi gerek yönetim şekli ve gerekse mali
harcamalar bakımından haiz olduğu' yetkiler diğer üniversitelerimizde
olmadı.ğı gibi Anayasaya da aykırı nitelik taşımaktadır. B u sebeple Ha
cettepe üniversitesi kuruluş kanunu aleyhine de partimizee Anayasa
Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.
Türk SilAhlı Kuvvetleri Personel Kanunu:
. Bu kanun da Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için getirdiği yeni
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statüler sebebiyle tartışma konusu olmuş ve gurub�muz sözcüleri tara
fından etraflı şekilde eleştiriye tabi tutulmuştur. Tümü itibariyle kanu
nun muhtevası ve askeri öğrencilere ilişkin maddeleri bakımından fa
kir halk çocuklarını ordunun subay kadrolarına girme olanaklarını bü
yük oranda ortadan kaldırmaktadır. Askeri ortaokul ve liselerin gide
rek kapatılması bu düşüncenin bir uygulamasıdır. Ayrıca askeri perso
nel kanunu ile askeri hakim ve savcıların genel askeri personel içinde
mütalaa edilmesi terfih ve özlük işlerinin bu kanun kapsamı içinde tu
tulması askeri yargıç ve savcılann Anayasanın genellikle yargı organ
ları için getirdiği teminatı ve bağımsızlığı zedeleyici maruyet arzetmek
tedir.

Umumi bütçeden maaş alan devlet
avans verilmesi hakkında kanun:

memurlarma

% 15 · 10 oramnda

Bu kanun bir türlü uygulanmak istenmeyen personel kanununu
unutturmak ve bu meseleyi büsbütün savsatmak amacıyla getirilmiş
olan bir tedbirdir. üstelik belediyeler, özel idareler ve kamu iktisadi
teşebbtislerinde çalışan memur ve personelin heyeti umumiyesini kap
samı dışında bırakan bir adaletsizlikle de maluldur. Gurubumuz bu ka
nunun getiriliş amacı ve eksikliklerini teferruatıyla belirttikten, değişik,
lik önergeleriyle daha iyi bir muhtevada çıkması için gayret sarfettikten
sonra olumlu bir sonuç almak mümkün olmadığından yetersiz de olsa
bir kısım memurların yararlanabileceği bir kanun olması hasebiyle ne·
ticede kanun lehinde bulunmayı uygun görmüştür.
4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma kanunuyla tapulama kanunu aı-a'sm

daki farklı uygulamayı tapulalJ18 kanununa uygun şekilde düzenleyen
kanun:
Millet Meclisinden çıkarak Senatoya intikal eden ve süratle kanun
laştınıması düşünülen bu kanun teklifi aslında hazine arazilerinin bü
yük mülk sahiplerine peşkeş çekilmesi imk€mını getiren vffl tevzi ko
misyonları vasıtasıyla daha kolay uygulama yolu açan bir kanun tekli·
fidir. Gurubumuz sözcüleri tarafından kanunun mahiyeti açıklanarak
istihdaf ettiği maksat ortaya: konmuş ve her yönüyle eleştirilmiştir.
,

Gurubumuzun Parlamentomin
' denetleme fonksiyonu ile ilgill
çalışmalan:
,

ıkinci büyük kongreden bugüne kadar geçen süre zarfında iki yıl.
lık parlamento toplantı döneminde yasama fonksiyonu yanında büyük

,

oranda denetleme fonksiyonuna da katılmıştır. Çeşitli konularda par
lamento çalışmalarının İçtüzük ve anayasa hükümlerine uygun bir şe
kilde yürütülmesi için usul tartışmaları açmış ve usul tartışmalarına ka
tılmıştır. Aynca gurubumuz üyeleri sözlü ve yazılı soru önergeleriyle
genel görüşme, meclis araştınnası ve gensoru önergeleri vermek sure
tiyle iktidarı etkili bir şekilde özellikle rejim konularında mali, ikti
sadi, kültürel ve sosyal alanlardaki icraaiından dolayı denetlemiştir.
Di�er taraftan başka muhalefet partilerine mensup milletvekillerince
verilen genel görüşme, meclis araştırması v.e gensoru önergeleri dolayı
siyle de gurubumuz kendisine düşen denetleme görevini yapmıştır.
Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin uygulamasıyla ilgili en önemli
tartışma Meclis Başkanlık Dlvanının teşkiline ilişkin konuda olmuş
tur. İktidar grubu anayasanın 84 ve 85. maddelerini hiçe sayarak bazı
siyasi parti gruplarını özeııikle gurubumuzu Başkanlık Divanmda tem
sil ettirmek istememiştir. İkinci toplantı yılının başlangıcında verilen
bir kararla gurubumuz Başkanlık Divanında temsil ettirilmedi�i için
Anayasa Mahkemesinde bu Meclis kararının bir İçtüzük maddesi tedvi
ni anlamında olduğu gerekçesiyle dava açılmış ve müracaatımız kabul
edilerek Anayasa Mahkemesince bu karar iptal edilmiştir. Üçüncü top
lantı yılında bu kez Millet Partisi gurubunun Başkanlık Divanma alın
mak istemeyişi sebebiyle Anayasanın 84. ve 85. maddeleri hakkındaki
göruşümüzü muhafaza ettiğimizden bu kararı protesto amacıyla bize
teklif ediısıiği halde Başkanlık Divanma bir üye vermekten imtina ettik.
Neticede Anayasa Mahkemesinin yukarıda zikredilen kararıyle görüşü
müzde haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır.
A.

Gensoru: İkinci Büyük kongreden bu yana geçen iki toplantı yılı
içinde hükümetin hukuki ve siyasi sorumluluğu belirtilerek Meclis Baş
kanlığına Guı;ubumuz tarafından 9 ayrı konuda gensoru önergesi veril
miştir. Gensoru müessesesi hükümetin siyasi, hukuki sorumluluğunu or
taya koyan önemli bir denetleme aracıdır. Gurubumuz, bu konuda bü
yük titizlik göstererek hükümetin sorumluluğunu aşağıdaki gensoruJarı
Meclis Başkanlığına vermiş ve müzakerelerde savunmuştur.
Bunlar sırası ile:
- Öğretmenleri kış ortasında naklettiği, bakanlık emrine aldığı, gö
revlerine son verdiiğ ve Danıştay kararlarını uygulamadığı için Milli Eği
tim Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi.
- Hükümetin Anayasa çizgisi gerisinde bir politika izlemiş olma
sı sonucunda Anayasaya karşı zihniyet tutum ve davranışları yoğunluk
kazanması sebebiyle hükümet hakkında gensoru: Bu gensoru özellikle
Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural'ın anayasayı. hiçe sayarak diktatör
lü�e prim veren beyanatlarda bulunması sebebiyle verilmiştir.
- Petrol konusunda ulusal çıkarlarımıza ve milli bağımsızIı�ımıza
B.
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uygun bir politika izlememesi, milli çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın
içerisinde bulunulması iddiasıyla hükümet hakkında gensoru açılması
talep edilmiştir.
- Anayasanın 37. maddesinin açık hükmüne rağmen toprak re
formu ppmayan ve topraktaki mülkiyet ilişkilerini fakir köylü aleyhi
ne devam ettiren hükümet hakkında gensoru açılması istenmiştir.
- Deniz kıyılarının halkımızın ortak malı olması gerekirken bir
kaç yüz varlıklı aile tarafından yağma edilmesine müsamahakar davran
dığı ve buna imkan hazırladığı için hükümet hakkında gensoru isten
miştir.
- Tütün ekicilerinin bir avuç aracı tüccar tarafından sömürülme- .
sine sebebiyet veren tarım ve kredi politikasını uyguladığı için hükü
met ha�kında gensoru açılması istenmiştir.
- Dış ekonomik ilişkilerimiz konusunda milli menfaatlerimize ay
kırı bir politika izlediği ve ülkemizi bağımlı ' hale getirdiği için hükü
met hakkında gensoru açılması istenmiştir.
- Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmiye ve ik
ramiyelerin zamanında verdirmediklerinden bayındırlık ve köy işleri
Bakanları hakkında gensoru açılması istenmiştir.
Bu gensorular vesilesiyle hükümetin takip ettiği mali, iktisadi, kül
tür ve eğitim politikasıyla dış politikası ve sosyal politikası etraflıca
eleştirilmiş Anayasa dışı tutum ve davranışları ortaya konm6ş hukuki
ve siyasi sorumluluğu tesbit edilerek Millet Meclisi tutanaklanna tescil
.
edilmiştir.
Bu iki toplantı yılı içinde diğer beş muhalefet gurubu tarafından
da çeşitli konularda 1 2 gensoru önergesi verilmiş ve bu önergeler vesi
lesiyle de gurubumuz sözcüleri keza hükümetin belli konulardaki huku
ki ve siyasi sorumluluğunu ortaya koyarak Anayasa ve Hukuk dışı dav
ranışlannı tescil ettirmiştir. Patlamentonun en önemli denetleme fonk
siyonlarından birisi olan gensoru müessesesinin harekete geçirilmesin
de en etkin gurup Türkiye İşçi Partisi gurubu olmuştur. Nitekim bu sü·
re içinde verilen gensoru önergelerinin hemen yarısına yakın bir kısmı
Gurubumuza mensup milletvekilleri tarafından verilmiş bulunmaktadır.
Meclis Araştınnası : Meclis içi denetleme faaliyetlerinden bir di
ğeri de Meclis Araştırması"',M:üessesesidir. Hükümetin İCraatı ,ile ilgili
bir konuda bilgi sahibi olmak için kullanılan bu müessese geç�n iki yıl
içinde 1 3 defa çeşitli konula�da işletilmiştir. Ağır işlemesi sebebiyle gö·
rüşülemiyen pek çok önerge de Meclis gündeminde sıra beklemektedir.
Geçen iki yıl içinde görüşülen 13 Meclis Araştırması önergesinden sa·
dece dürdü kabul edilmiş ve bu konularda Meclis Araştırması yapılma.
C.

sı için Komisyonlar kurulmuştur.
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1l.'66 yaz aylarında doğu illerinde meydana gelen depremden sonra
de�;-cr:, bölgesinde yapılan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum
hakkJııda Meclis araştırması yapılması kararlaştırılmıştır. Gurubumuz
da� bit temsilcinin de katıldığı Araştırma Komisyonu çalışmalarını bi
tir.�ıjş ve rapor üzerindeki görüşmelerde , gurubumuz depreme maruz
kaları fakir halkın dert ve meselelerini dile getirmiştir.
Petrol boru hattının özel sektöre devri ve takip edilen petrol poli
i i!.:ası hakkında bilgi edinmek amacıyla Meolis Araştırmasına karar ve
n!miş ve kurulan Araştırma Komisyonunda gurubumuz bir üye ile tem
sil edilmiştir. Komisyonun çalışmaları son derece önemli meseleleri
açıklığa kavuşturmuş ve petrol politikasının milli menfaatlerimize aykı
n olduğu tebeyyün etmiştir.
Türkiye'deki ilaç endüstrisinin, i1�ç fiyatları ile ilaç tüketimi ko
nularında fakir halkın menfaatlerine aykın duriımdaki uygulamayı tes
bit etmek ve buna bir çözüm bulmak için Meclis Araştırmasına karar
verilmiş ve kurulan Araştırma Komisyonunda Gurubumuz bir üye ile
temsil edilmiştir. Komisyon çalışmaları henüz sonuçlanmadığı halde ilaç
politikasının ve ilaç sanayinin halkın menfaatlerine aykırı düştüğü an
laşılmıştır.
Çeşitli konularda verilen ve Mecliste müzakere konusu olan Meclis
Araştırması önergeleri vesilesiyle de Gurubumuz sözcüleri Hükümetin
bu konulara ilişkip politikasını etrafh bir şekilde eleştirerek halk yara
rına aykır{ düşen bir eylem içinde bulunduğu ifade edilmiştir.
D. Genel Görüşme : Geçen iki toplantı yılı içinde sırası gelerek gö
rüşülebilen 4 genel görüşme önergesi üzerinde gurubumuz sözcüleri Par
timizin ,görüşlerini belirtmek imkimını bulmuşlardır. Bunlardan ikisi
dış politikaya ilişkin Batı Trakya ve Kıbrıs sorunlarıyla Orta-Doğudaki
siyasi bunalım üzerinde Genel Görüşme yapılması iste�iyıe verilmiştir.
Biri Sa�lık meselelerimize diğeri de yüksek öğrenim gençliğinin boykot
ve işgal haret<etleriyle ilgili konular üzerinde verilmiştir. Bu dört öner
gedcn sadece yüksek öğrenim gençliğinin boykot ve işgal olayları ve yük
sek öğrenim sorunları üzerindeki önerge için genel görüşme açılması
kararlaştınImıştır.
Yüksek Öğrenim gençliği ve Türkiye'deki yüksek öğrenim sorunları
üzerinde yapılan genel görüşmede gurubumuz sözcüleri gençlik sorun
larını ve genellikle e�itim sorunlarını A.P. iktidarının temsil ettiği bu
günkü kapkaççı düzenle ilgili olduğunu ve ancak anayasaya uygun bir
düzen değişikliğiyle düzelebileceğini belirtmişlerd!r.
E.

Kamu iktisadi teşebbüslerlnin bütçelerinin denetlenmesi:
Kamu İktisadi kuruluşlarının denetlenmesi görevi Büyük MiUet
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Meclisine ait olduğu için beş yıllık raporları müzakere edilmiş ve gurup
sözcülerimiz gerek komisyonda ve gerekse Meclis genel kurulunda eko
nomik hayatımızIa sıkı bir irtibat halinde bulunan bu önemli kuruluş
ların çalışmaları, işleyişleri, bütçe ve bilançolarıyla özel sektörcü A.P.
iktidarının elinde ne şekilde özel sektöre menfaat sağlama aracı yapıl
dıkları hususunda somut delillerle eleştiriler yapılmış ve yolsuzluklar
belirtilmiştir.
F. Gündem dışı konuşmalar : Önemli ve aktüel konularda Parlamen
to üyelerinin görüşlerini süratli bir şekilde ortaya koymaları ve hükü
meti ikaz etmeleri için konulan bu denetleme müessesesi Meclis Baş
kanlarının kişisel takdirlerine göre işlemektedir. Bir çok konularda gün
dem dışı söz talep eden gurubumuz üyeleri Baş.kanların şahsi takdide
ri yüzünden konuşma imkanını bulamamaktadırlar. Bunun yanında son
derece önemsiz ve şahsi reklama yönelen diğer guruplara mensup mil
letvekillerinin gündem dışı söz alma imkanını bulmaları gerçekten ha
zin olmuştur. Geçen iki yıl içinde yüzlerce müracaata rağmen gurup üye
lerimiz ancak 6 defa gündem dışı söz alma imkanını bulmuşlardır. Da
ha çok rejim meseleleri, kanunsuz davranışlar ve asayişe ilişkin konu
larla işçi meselelerinde gündem dışı söz alma imktmı elde edilerek Par
timizin görüşü bu konularda kişisel de olsa arkadaşlarımız tarafından
,i
belirtilmesi mümkün olmuştur.

G. Sözlü ve Yazılı Sorular ! Sözlü ve yazılı sorular bir milletvekiliyle
Hükümet Vfwa hükümet üyelerinden birisi arasında bem konularda kul
lanılan bir denetleme aracıdır. Sözlü soruların uzun süre görüşme im
kanlarının olmayışı sebebiyle fonksiyonu yok gibidir. Gurubumuz üye
lerinin verdiği birçok sözlü soru önergesinden geçen iki yıl içinde an
cak 10 tanesi görüşülebilmiştir. Bunlar emekçi halkın günlük yaşantı
larıyla işçi ve köylü meseleler le ilgili sorulardır.
Yazılı sanı. önergeleri daha çabuk cevap sağlama olanağı verdiğin
den daha sık başvurulan bir . denetleme aracı olarak gurubumuz üyele
ri tarafından kullanılmıştır. tki toplantı yılında emekçi halkımızın gün
lük meseleleri ve ihtiyaçlaoyla ilgili 47 yazılı soru önergesi verilmiş ve
cevapları alınmıştır.

h

A.P. Gurubu ile A.P. iiiidannın Türkiye İşçi Partisi Gunı,buna kar�
şı olan tutumu.
Gunıbumuzun Parlamento çalışmalarında A.P. iktidarı ile A.P. gu
rubunun, grubumuza karşı takip ettikleri özel hasmane durum parla
mento çalışmaları meyanında üzerinde önemle durulması gereken bir
husustur.
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Genel Durum: Parlamento çalışmaları sırasında özeIlikle gurup üye
lerimizin Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmalar ve tahliller A.P.
gurubunun Bakanlar kurulu üyeleri dahil olmak üzere büyük tepkiler
le karşılanmakta ve çok defa sözcülerimizin konuşmaları imkansız ha
le getirilmektedir. Tenkide tahammülü olmayan ve halk aleyhine yü
rüttüğü politikanın iç yü:�ünün ortaya konmasına tahammül edemiyen
A.P. gurubu milletvekilleri ve bakanları bilgisizliklerini ve acz içinde bu
Iunrualarını tepkileriyle ortaya koymaktadırlaF. Buna rağmen Türkiye
İşçi Partisi parlamento gurubuna mensup wre1er görevlerini sabırla cid
diyet ve cesaretle yılmadan yapmakta ve emekçi halk yararına bağım
sız Türkiye için söylemnesi gereken herşeyi pervasızca söylemektedirler.

A.

B. A.P. İktidarı Türkiye İşçi Partisine karşı olan tahammülsüzlüğünü
ancak Türkiye İşçi Partisinden ve onun parlamento gurubundan kurtul
mak suretiyle kapkaç düzenini yürütebilmekle huzura kavuşabileceği
düşüncesine kadar vardırmıştır. Bu sebeple Türkiye İşçi Partisinden
kurtulmak amacıyla her türlü ahlak ve kanun dışı yollara başvurmasına
rağmen Anayasaya bağlı rejimimizin teminatı olan ve hayatıyetini Türk
halkından onun asırlık tarihi mücadelesinden alan partimize karşı hiç
bir şey yapamamış hiçbir tertibinde muvaffak olamamıştır.
Planladığı tertiplerden en önemlisi emirlerinde olan savcılar vası
tasıyle gurubumuza mensup milletvekillerinin sözlerinden ve yazıların
dan dolayı kovuşturma yaparak birer birer dokunulmazlıklarını kaldı
rarak saP. dışı etmek plamna dayanmak olmuştur. Bu amaçla en çok te
dirginlik duyguları Partimizin yazar milletvekili çetin Altan aleyhinde
bu uygulamaya girişmişlerdir. Çetin Altan arkadaşımızın dokunulmazlı
ğının kaldırılması için pek çok dosya hazırlanmış ve kovuşturma konu
su yapılarak Millet Meclisine intikal ettirilmiştir. Millet Meclisi kürsü
sünden söylenmiş sözlerin dışarda tekrarlanmasını dahi suç konusu sa
yan bu zihniyet çetin Altan arkadaşımızm bu dosyalarından birisi için
dokunulmazlığın kaldırılması kararını almış fakat Anayttsa mahkeme
sine yapılan itiraz üzerine bu karar -!ptal edilerek yüzlerine bir şamar
gibi vurulmuştur.
Bu konuda sabahlara kadar çalışan Anayasa ve Adalet Karma Ko
misyonundaki işkenceye varan isticvab sahneleri ve tahkikat komisyon
larına taş çıkartan çalışma usulleriyle genel kuruldaki kin ve adavet sa
çan konuşmalar bu pl*nlarmı uygulamada ve son safhaya götürülmede
ne kadar azİrnH olduklarını ortaya koymuştur. Ancak Anayasa Mahke
mesi bütün bu oyunları verdiği tarihi kararla bozarak hainane emelle
rini kursaklarma tıkamıştır. Bu sebeple gerek Çetin Altan arkadaşımız
ve gerekse gurubumuza mensup diğer parlamento üyelerinin dokunul
mazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar gündemde kalmaya mah
kum olmuştur.
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c. A.P. iktidarı bu tertibinden sonra senato kısmİ seçimleriyle mahal·
li genel seçimlerden önce başka bir tertibi yurt sathında uygulamak için
parlamentoda tezgahlanmıştır. 1968 bütçe müzakerelerinin başlangıcın·
da Başbakan Demirel Türkiye İşçi Partisini köylere sokmıyacaklarını
beyan ederek bu planı açıklamış ve planın teferruatı ondan sonra konu·
şan İçişleri Bakanı Faruk Sükan tarafından ortaya konmuştur. İçişleri
Bakanı akıl dışı mantık oyunlarıyla kendi zavallı yorum kabiliyetiyle
oltıyları tahrif ederek Türkiye İşçi Partisinin kanun dışı bir parti oldu
ğunu ve mutlaka kapatılacağını beyan ederek kapatılması için her tür
lü hazırlığın yapıldı�ını Meclis kürsüsünden ifade etmiştir. İçişleri Ba
kanı bu konuşmalarında önceden hazırlanan tertip uyarınca kendi gu
rubuna mensup milletvekillerini tahrik ederek Türkiye İşçi Partili mil·
letvekilLeri üzerine saldırmış ve arkadaşlarımızın hayatlarına kas.teden
fiilr tecavüzlerin yapılmasını gerçekleştirmiştir. Bununla yurt sathında
kendi taraftarlarına Türkiye İşçi Partililerin saldırıya maruz kalmala·
rının himaye göreceği ni anlatmış ve Türkiye İşçi Partisinin kapatılaca
ğını söylemek suretiyle de iki haziran seçimlerinde vatandaşların Tür
kiy.e İşçi Partisine oy vermelerini bertaraf etmeyi amaç edinmiştir. Ni
tekim bu konuşmalardan sonra 2 Haziran ı 968 günü yapılan Cumhuri·
yet senatosu kısmi seçimleriyle genel mahalli seçimlere kadar geçen 3
ay içinde yurt sathında Türkiye İşçi Partisi toplantılarına ve lokallerine
karşı saldırılar düzenlenmiş ve bu saldırılar hükümetin
teşvi�i ve hi,
mayesi altında yüıiitülerek bir terör havası içinde seçimlere girilmiştir.
Türk demokratik hayatında yapılan birçok seçimler arasında 2 Haziran
1968 seçimleri kanunsuzluğu ve baskı metodlarının denenmiş olması se·
bebiyle meşruluğu tartışma konusu olan seçimlerden birisi olarak anıl·
maya mahkumdur.
Böylece parlamento gurubuıpuz, ikinci büyük kongreden sonra ge·
çen iki toplann yılı boyunca Meclis çalışmaları bakımından hem yasama
fonksiyonlarını, hem de denetleme fonksiyonlarını titizlikle yürütmüş,
bu görevler için parlamentoda toplam olarak 394 konuşma yapılmıştır,
ve kapitalist AP iktidarı karşısında gerçek muhalefet görevini yerine ge·
tinniştir. Parlamento gurubunun sayı itibariyle son derece az olmasına
rağmen devlet hayatının çeşitli dallarında uzman olmayı gerektiren ge
niş konularda vukufla çalışmalar
yapmış ve . başarılı iki hizmet yılı dol·
durmuştur. Genellikle Parlamento içi çalışmalarda A.P. iktidarı karşı·
sında muhalefeti tek başına temsil etmek gibi ağır ve ciddi bir görev ifa
etmiş bu sebeple A.P. iktidaruun saldırılarına ve tertiplerine hedef ol·
muştur. Yılmadan bu tertiplerin üstesinden gelen gurubumuz kendisine
düşen tarihi görevi Türkiye İşçi Partisine layik bir vekar ve cidcliyerle
yerine getirmiştir.
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Parlamento dışı çalışmalarda yurt içi denetleme gezileriyle teşki
latlanma çalışmalarında da görev ifa etmiştir.
17.

1968

Mahalli, Milletvekili ve Senato Ara Seçimleri

1969 genel seçimlerinin bir provası ve bazı kayıtlarla son derece
anlamlı bir «bilinç barometresi» olması. bakımından, 1968 Mahalli Milletvekili ve Senato ara seçimleri geride bıraktıgımız dönemin en önemli
..,
olaylarınd"!Jldıf.
İktidar partisinin seçim öncesinden giriştiği «Seçim Kanunu Değiş
tirme» çabaları direnip direnmerne konusunda bocalayan ve öngörülen
değişikliğin bir bakıma kendi işlerine de yarayabileceğini düşüneri CHP'
nin tutarsız davranışları yüzünden, kısm�n başanya ulaşmış ve Milli Ba
kiyeyi kaldırıp yerine barajlı D'hont sistemini getiren yeni seçim ka
nunu iki Meclisten de geçmiştir. Meclis görüşmeleri sırasında iktidar
partisinin gerçek niyetlerini durmadanr dinlenmeden açığa vuran Türki
ye İşçi Partisi, kanunun çıkmasından sonra da mücadelesini sürdürmüş
sözü geçen yasanın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa mah
kemesine başvurmuştur.

Sonuçta, partimizin başvurması haklı görül

müş ve Anayasa Mahkemesi, kanunu bütünüyle geri çevirmemekle bir
likte, «baraj» fıkrasıl,lı · Anayasaya aykırı bularak yürürlükten kaldır
mıştır. D'hont sistemine göre yapılan Milletvekili ve Senato ara seçim
lerinde lürkiye İşçi Partisi oylarını oran ve mutlak sayı olarak arttıran
tek parti olmuş, Adalet partisi ise 1965 seçimlerinde sağladığı yüzde el
lilik çoğunluğu kaybetmiştir.
Seçim sonuçlarını kısaca görmek ve katılan partiler açısından yarı
na-dönük değerlendirmeler yapmak sanırız yararlı olacaktır. Bütünüy
le genel seçim niteliği taş�lan ve 28 ilde yapılan Senato ve milJetvekili
ara seçimlerini (Çorum'da iki seçim de yapılmış, Milletvekili seçimi esas
alınmıştır.) 1965 Genel seçimleri ile kıyasladığımızda ortaya su sonuç
lar çıkmaktadır:

Adalet Partisi

Sözügeçen 28 ilde, 1965- genel seçimlerinde aldığı

2.513 .488 oya karşılık, 1968 Milletvekili ve Senato ara seçimlerinde an
cak 2.110.813 oy toplayabilmiştir. ' 402.875 olan mutlak oy kaybı, Adalet
Partisi , oylarının, kendi içinde ve 1965 seçimlerine kıyasla, yüzde 16.02
oranında düştüğünü göstermektedir. 1965 genel seçimlerinde, sözügeçen
illerde, toplam ayların yüzde S3.92 sine ulaşan AP- oyları, bu seçirnde
toplarnın yüzde 49,72 sine düşmüştür.

Cumhuriyet HaIk Partfsi, 1965 seçimlerinde bu bölgede 1 .328.446 oy
toplamasına ve toplam ayların yüzde
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milletvekili ve senato ara seçimlerinde ancak 1.169.114 oy ve toplam ay
ların yüzde 27.77 sİni alabilmiştir. CHP aylarında mutlak sayı olarak
159.332. oyluk ve kendi içinde de yüzde 1 1 .97 lik bir düşüş olmuştur.
AP ve CHP'nin 1965 genel seçimlerine kıy�sla oy kaybı, katılma ora
nındaki düşme yüzünden geçerli oy sayısında meydana gelen azalma
dan (ki geçerli aylardaki azalma 20.193'tür) fazladır. AP. belirgin bir gerilerne göstermiş, CHP ise oy kaybetmesine rağmen k�tılma oranındaki
düşme yüzünden genel toplama oranını korumuştur.
Bu seçimlerde Türkiye İşçi Partisi başarı gösteren ve gelişmesini
sürdüren tek parti olmuştur. 1965 genel seçimlerinde, sözkonusu illerde,
toplam 155.191 oy alan ve her yüz seçmenden yaklaşık olarak üç'üne sa
hip çıkan Türkiye İşçi Partisi, 1968 Milletvekili ve senato ara seçimle
rinde 219.860 oy toplamış ve her yüz seçmenden beş'inden biraz fazlası
nı toplamıştır. Mutlak aylardaki artış 64,669'dur; 1965 seçimlerine kı
yasla Türkiye İşçi Partisinin toplam oya oranı, 3,33 den 5.17 ye yük�el
miş, bir başka deyişle 1.84 puanlık bir artış göstermiştir; Türkiye İşçi
Partisi oylannm kendi içindeki artış yüzdesi 4 1 .65 katılma oranı fark
lılığı hesap edildiğinde de yüzde 55'tir. Türkiye İşçi Partisi, sözkonusu
28 ilin yedisinde seçimlere ilk kez girmektedir. Bu yedi ilin toplam oy
ları genel toplamdan çıkarıldığında, artış oranları de�işmemekte ve
mutlak aylarda da 38.870 lik bir artış görülmektedir. Seçimlere ilk kez
girilen bu illerde Türkiye İşçi Partisinin aldığı ortalama oy beşı bindir;
bu ortalama 1965 seçimlerinin il ortalamalarının üstündedir, ve dolayı.
sıyla Türkiye İşçi Partisinin sağlıklı ve hızlı ilerlemeyi burada da sağ
ladığı sonucuna bizi götürmektedir. Bu yükselen oy ortalaması bir yana
Türkiye İşçi Partisinin bu illerde örgütlenmesini hızla bitirmiş ve se·
çimlere ağırl.ığını koymuş olması bile azımsanamayacak bir başarıdır.
Malatya'da Türkiye İşçi Partisi 20.918 oy ve toplam oyların yüzde
17.4'�ü almış, kendi içinde 1965 seçimlerine kıyasla yaklaşık yüzde
5OO'lük bir artış göstermiştir. Başanh bir örgüt çalışması örneği veren
Malatya'da oyların artmasına yolaçan dilter nedenler arasında, Büyük
Kongrenin Malatya'da yapılmış olması da gösterilebilir.
Türkiye İşçi Partisi, 1963 yılında mahalli seçimlere katıldığı illerde
bu yıl büyük artışlar göstermiştir.
1968 Mahalli, Milletvekili ve Senato ara seçimlerinde partilerin al
dığı sonuçları ve 1969 seçiml�inde gösterebilecekleri gelişme ya da ge·
rHemeleri yukarıda kısaca smiladık. Bu açıklamalardan varıla:bilecek
sonuçları k.ısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
i

Sonuçlar :
(1)

Adalet Partisi, seçim sisteminin büyük partilere sağladığı ay74

rıealıklardan yararlanarak 58 milletvekili ve senatörlüğün yaklaşık dört
te-üçünü almış ve fakat oy kullanan toplam seçmenler üzerindeki ço
ğunluk hakimiyetini kaybetmiştir. İktidarı elinde bUlWlduran bu parti
nin, güp.ümüzü 1969'a bağlayan dönemde, halkın giderek bilinçlenmesi
ni engellemek için anayasa dışı bir davranış içine kayan bazı tedbirlere başvurması ·beklenebilir.
l
(2) Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak oylarındaki azalmaya rağ
men, katılma oranının düşmesi yüzünden toplam oylara oranını koru�
muştur. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde, Güven Partisi
olayına rağmen CHP'nin oylarını olmasa bile oy yüzdesini korumuş ol
ması başarı olarak gösterilmekte ve Güven Partisine giden oyların ye
rine yeni ba�ı oyların alındığı, CHP'nin geleneksel oy çemberini kırdı�.1
söylenmektedir. Tek tek kimlerin hangi partiye oy kullandıkları bilin
medikçe, bir partinin yeni oylar aldığının söylenebilmesi için, o partinin
mutlak oylarında bir artış olması gerekmektedir. CHP oyları 1.3 milyon
dan 1 . 1 milyona düşmüştür. Alınan b'u Lı milyon oyun geçen seçirnde
CHP'ye verilen ı.3 milyon oy içinden çıkmış olması akla en yakın ola
nıdır. Güven Partisinin aldığı 800.000 oyun nereden geldiği sorusu, CHP
yanlısı yorumeuları, bunun CHP 'den geldiğini ve CHp'nin de 1.1 mil
yona ulaşmak için 600.000 yeni oy bulduğunu söylemektedirler. Bu gö
rüş yanlıştır. Şöyle ki, Güven Partisi olayı, 1965 seçimlerinde ortaya atı
lan «ortanm solu» sloganının bir uzantısıdır. 1965 genel seçimlerinde
katıIm! yüzdesi büyük ölçüde düşmüş ve taraflı, tarafsız gözlemciler bu
düşmenin «ortamn solu» sloganı yüzünden meydana geldiği konusunda
birleşmişlerdir. Bir başka deyişle, 1961 seçimlerinde Cumhuriyet Halk
Partisine oy kuııanan önemli sayıda seçmen, Ortanm Solu sloganı yü
zünden, 1965 seçimlerinde oy kullanmamışlardır. Güven Partisinin aldı
ğı oylann bu nedenle, 1965 CHP'sinden değil, 1961 CHP'sinden gelmiş
olması akla en yakın olasılıktu. Nitekim 1950 seçimlerinden bu yana
donukluk gösteren CHP oylan ancak 1965 seçimlerinde düşmüştür.; üs
telik, 1961 seçimlerinde CHP toplam oylarm yüzde 35'ini almıştır; 1968
seçimlerinde, Güven Partisinin yüzde , 8 ile CHP'nin yüzde 27'sini top
ladığımız zaman ortaya yüzde 35'lik bir oran çıkmaktadır ki, bu da göz
lemimizi doğrular görünmektedir. CHp'nin yeni oylar aldığı yolundaki
görüş, CHP'nin durumu olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi de
ğerlendirmesinden doğmaktadır. Güven Partisi, ortanm solu sloganı yü
zünden CHP'ye 1965 seçimlerinde oy vermemiş olanların oylarına sahip
çıkmış ve CHP, az bir düşmeyle, 1965 yılındaki seçmenlerini koru
muştur.
(3) Türkiye İşçi Partisi, her bakımdan gelişme gösteren tek par
tidir. Mutlak oy ve yüzde kıstasına vurulduğunda durum böyledir. Tür
kiye İşçi Partisinin 64.669 yeni oyu vardır. Bunun yanısıra Türkiye İşçi
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Partisi, 1965 seçimlerinde ilk kez görülen, emekçi sınıfların partisi ol·
ma niteıi�inin sonuçlarını gittikçe daha belirgin şekilde elde etmekte
dir. Şöyle ki; Türkiye İşçi Partisinin 1 ) Gecekondu semtleri, 2) Büyük
kentlerin işçi mahalleleri, 3 ) Köylerde aldığı aylar Türkiye genel orta
lamasının üstünde, ilçe merkezlerinde aldı�ı oylar ise bu ortalamanın
altındadır. Buradan da açıkça anlaşılmaktadır ki, Türkiye İşçi Partisi,
bir işçi ve yoksul köylü partisi niteliği kazanmıştır. Gerek AP ve gerek
se CHP, köylük bölgelerde, Türkiye ortalamasının altına düşmüşlerdir.
Bu da, özellikle köylük bölgelerde, geleneksel iki-partili yapının zorlan
makta olduğunu ve kitlelerin, sorunlarına çözüm bulunması için bu iki
parti dışında aramalara girdiklerini .göstermektedir. 1969 seçimlerinde,
Türkiye İşçi Partisinin, 1965 seçimlerine kıyasla oylarını yüzde yüz ora
nında arttırınası, bir başka deyişle 500 ila 600 bin aralığına girmesi ola
gandır. ŞÜı\hesiz bu oyları almak veya arttırmak için, bugünü seçime
bağlayan dönemde, parti örgütünün çok sıkı ve devamlı çalışmalar yap
ması, her partilinin şimdiden seçime girilecekmiş gibi çalışması gerek
mektedir.
18.

Türkiye İşçi Partisine Yöneltilen Saldınlar

Geçtiğimiz iki yıl içinde Türkiye İşçi Partisinin il ve ilçe düzeyin
deki çeşitli toplantı ve mitinglerine saldırılar düzenlenmiş, parti binala
rı basılmış ve Anayasayı korumakla görevli güvenlik kuvvetleri çok yer
de bu saldırılara göz yummuş, teşvikçi olmuştur. Bu saldırıların nede
nini, bir yandan yakınlaşan buhranda ve diğer yandan egemen sınıflar
la emekçiler arasındaki çelişkinin keskinleşmesine paralel olarak ege
men sınıfların kendi iç çelişkilerinin ikinci plana atılmasında aramak
gerekir. Gerçekten emekçi kitleler hızlı bir bilinçlenme süresine girmiş·
lerdir. Ve bu kitlelerin biricik örgütü olan Türkiye İşçi Partisi hızla güç
lenmektedir. Ernekten yana aydınları susturmak için girişilen sindirİci
çalışmalar, Fatsa ve benzeri yerlerde düzenlenen saldırılar, şahlanış mi
tingleri, vb., bilinçli sosyalistleri susturmak ve hızla bilinçlenen emekçi
kitlelerin bilinçlenme çizgisini saptırmak amacını gütmektedir.
İktidarın elindeki yayın ve haber organları yoluyla kamu oyuna düz·
mece olaylar nakledilmekte ve bu sahtekarlıklarla sosyalist bilinçlen
menin durudurulabileceği sanıhnaktadır. Bu çabaların akla gelen ilk
örneği, Türkiye İşçi Partisinin Roma'da düzenlenen ilerici partiler kon
feraosına katılması etrafında çıfarılan asılsız haberlerdir. Olayın ger
çek yüzünü' Türkiye İşçi Partisi olanca açıklı�ı ile kamu oyuna duyur
muş ve i ktidardaki güçlerin Tİp'i susturma çabaları bir kez daha iflas
etmiştir. Burada, olayı, açık ve seçik olarak bir kez daha anlatmakta
yarar vardır. Türkiye İşçi Partisi ötedenberi izlediği antiemperyalist ve
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milli ba�ımsızlık politikasının doğal bir gerçeği olarak «Akdeniz Ülke
leri İ1erici Rartiter Konferansı»na katııinıştır. Konferansın toplanma ne
deni, Akdenizi çevreleyen ülkeleri Amerikan emperyalizminin tehdidin
den kurtarmak ve giderek Akdenizi bütün askeri blok ve kuvvetlerden
arınmış bir barış gölü haline getirmektir. Konferansın bitiminden son
ra yayınlanan ortak bildiride, Amerikan, kuvvetlerinin Akdenİz'den ive
dilikle çekilmesi gereğine değinilerek aynen şunlar söylenmektedir.
«Bu, Akdeniz'de yeni bir devrin başlangıcının ön şartıdır. Böylece
Akdeniz bir barış ve işbirligi, nükleer silahlardan askeri blok ve üsler
den arınmış, askeri ittifaklardan çıkmış bir bölge olacak ve burada ya
şayan halklara barış ve bağımsızlıkları garanti edilmiş olacaktır.»
Dış politikada ulusal bağımsızlığını büyük bir kıskançlıkla koru
yan Türkiye İşçi Partisi, yukardaki paragrafı nasıl yorumladığı konu
sundaki gÖ\ÜŞünü toplantı tutanaklanna şöyle geçirmiştir:
«Biz bu paragrafı şöyle anlıyof4z: Akdenizde Sovyet donanması
nın mevcudiyeti de şayanı arzu değildir. O da Akdenizden çekilmelidir.
Bunun şartı 6. filonun ve diğer Amerikan askeri güçlerinin Akdenizden
çekilmesidir. Türkiye İşçi Partisi, evvelce de ifade ettiğimiz üzre, blok
lar dışı kalma lehindedir ve. ehemmiyetini askeri blokların kuvvetler
dengesinde değil, blokların lağvedilmesinde veya Akdenizden çekilme
sinde bulur.»
Am�rikan emperyalizminin ve onun yerli işbirlikçilerinin yalanları
böylece bir kez daha ve olanca açıklığı ile yüzlerine vurulmuştur.
Bu dönemde, TİP'ni sindirrnek için girişilen bir ikinci çaba da Ana
yasayı hiçe sayarak TBMM de emekçi halkımızın biricik Partisine sal
dırılmasıdır. Güya asayişi teminle görevli örgütün başı durumundaki
İçişleri Bakanı Faruk Sükan açıkça kışkırtıcılık yapmış ve gözü dön
müş bir kısım AP'liler toplu halde Tİp milletvekillerine hücum etmiş
lerdir. Anayasamızın 56. maddesine göre, siyasal hayatın vazgeçilmez un
surlan olan partilerden sosyalist muhalefete karşı girişilen bu hunharca
saldın ve kışkırtıcılığını İçişleri Bakanının yaptığı asılsız suçlamalarla 27
Mayıs Anayasasının getirmiş olduğu demokratik düzen fiilen sona er
miş, Adalet Partisi bir kez daha Anayasanın dışına düşmüştür.
Aynı şekilde Tİp İstanbul Milletvekili, Sosyalist yazar çetin Altan'
ın dokunulmazlığı da Anayasa hiçe sayılarak kaldırılmak istenmiş ve fa
kat Anayasa Mahkemesi TİP'in başvurmasını haklı görerek bu kararı
iptal etmiştir. İhtilastan başlayarak çeşitli suçları kapsayan 83 doku
nulmazlık dosyası Mecliste sıra beklerken emekçi halkın bilinçlenmesi
ni ve devlet yönetimine ağırlığını koyarak iç ve dış sömürü düzenini de
mokratik yoldan tasfiye etmesini istemeyen işbirlikçi çevreler Çetin Al
tan'm dosyasını alelacele görüşüp karara bağlamıştır. Rapor Mecliste
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görüşülürken ve karara bağlandıktan sonra, çeşitli kuruluşlar, Ankara
SBF ve Hukuk fakültesinde 61 üniversite öğretim üyesi dernekler, öğ

renci birlikleri, sendikalar,,.vb . gibi sayısız bildiriler yayınlamışlar ve AP
iktidarını Anayasa çizgisinin dışına düşmekte suçlamışlardır. İkncların
bütün bu çabaları, nihayet, Anayasa Mahkemesinin kararı ile şimdilik
boşa gitmiştir.

Emekçilerin hızla uyanıp Türkiye İşçi Partisine sarılmaları ağala

rı, kompradorları,

bürokratları ve bunların çıkarlarını savunan cüce

politikacılan, yani toplumumuzun çürümüş sınıf ve tabakalarını çılgına
çevirmektedir. Bunlar çürümüşlüklerini gizleyen sessizlikten hoşlanır
lar. Her şeyin ortaya döküldüğü, gerçeklerin konuşulduğu ortamlardan
vebadan korkar gibi korkarlar. çürümüş olmayı kabul etmezler ve çü
rüdükçe de etrafa sald,ırırlar. Bunlara bakılırsa «her iş yolunda gidecek

tir ama, Tİp işleri bozmaktadır» ve bunu suçlamalar, saldırılar izle
mektedir.

Konyada patlak veren gerici saldırı ve partimiz il binasına yönelti

len tecavüzler bu çürümüş sınıfların tipik davranışlarıdır. Uzun yıllar
AP ve onun himayesindeki yan teşebbüslerce hazırlanmış ve hükümetin

müsamaha ve hatta tahrik ve teşvikiyle örgütlenmiş bulunan irtica ar
tık yurt çapında harekete geçmek için fırsat kolladığını göstermiştir.

Hele İzmirde bir cami şadırvanına ve Amerikan Haberler merkezi
ne konulduğu iddia edilen bomba olayınm tertibi ile Tİp in suçlanınak
istenmesi de iktidarın Anayasa çizgisi dışında hareketten çekinmediğini
göstermektedir. İzmir olayı üzerine sanıklardan üçünün Tİp li olması
nı

Türkiye İşçi Partisini suçlamak için bir delil ol�rak kullanmak ve

tertibi TİP'e yüklemek gayreti kısa süre içinde iflas etmiştir. Kamuoyu
bu tertibin kimlerce düzenlendiğini hemen anlamış ve olay sanıklarının
.
beyanları da iktidarın maskesini düşürmüştür.
İzmir bomba olayının cereyaIf tarzı, Mecliste Sükanın tezvir ve if

tiraları ile başlayan saldırıdan bu yana cereyan eden tertiplerin Konya

olaylarından sonra bir yeni merhaleye geldiğini göstermektedir. Demok
ratik Anayasa düzenini Türkiyede işlemez hale getirmek ve bugünkü
Amerikan emperyalizmine dayalı kapkaç düzenini sürdürmek için AP ik
tidz.rınm bu gibi tertipleri kapsayan genel bir planın uygulayıcısı olduk
ları anlaşılmaktadır.

23 Temmuz 1968 Konya ol-şyından sonra Konya Tİp örgütü parti

ye yöneltilen saldırı üzerine Savcılığa başvurduğu gibi İzmir II örgütü
müz de bomba olayının gidişini, yakından izlemektedir.

Her saldırı ve tecavüz ve suçlama üzerine yetkili organlarımızm ve
mensuplarımtzm konular üzerinde ısrarla durmaları olumlu sonuçları
nı vermektedir. Netekim Eskişehirdeki bir polis tertibi ile tevkif edilen

ve sonra da hapis cezalarına çarptırılan üç arkadaşımız hakkındaki ka-
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rar Yargıtayca bozulmuştur. Eskişehirli arkadaşlarımızı savunan avu
katlanınız yaptıkları savurunada olayın bir polis tertibi olduğunu ve
bizzat İçişleri Bakanı Sükan tarafından düzenlenmiş bulunduğunu söy
lemişler ve sanıklar hakkında verilen kararın bozulması gerekti�ini be
lirtmişlerdir.
İktidardaki hakim sınıf1arın TİP'ten ine derece ürktüklerini ve sal·
dınlarla kendi çürümüşlüklerini önleyebilecekleri ham hayali ile nasıl
çılgına döndüklerini bu arada Mecliste y�ııan konuşmalar bunlara is
tinaden hazırlanmış broşür, kitap ve çeşitn: yayınlarla hükümetin Türkİ
ye İşçi Partisi aleyhine her türlü tecavüzü rahatlıkla tezgahlıyacak bir
ortamı hazırladıklarını söyley�biliriz.
Bu ortam içinde,
ıO ' Nisan 1968 gecesi İstanbul Sağınakılar semtinde Türkiye
İşçi Partisi Lokali taşlı, sopalı saldırılara uğrıyarak büyük tahribat ya
pılmış ve o saatte lokalde bulunan arkadaşlarımız yaralanmışlardır,
8 'Mayıs 1968 günü Bala ilçesine giden iki partili arkadaşımız
2
dönüşte A,P .'Werin yönettiği bir pikapla kaçırılmış ve öldüresiye dövül,
müşlerdir.
3
10 Mayıs 1968 Cuma günü Eskişehir İl Yönetim Kurulumuzun
dağıttığı. bildiri Mahkeme Kararı olmadan kanunsuz bir şekilde toplat!l
mış ve halk üzerine seçim emniyetini selb edici şekilde manevi baskı
•
yapılmıştır.
4
17 Mayıs 1968 günü Ankara Sincan Köyde Partimizin düzenle
diği bir kahve toplantısına A.P.'liler tarafından saldırılarak kahvede bü
yük tahribat yapılmış ve 3 arkadaşımız taş ve sopalarla ağır şekilde ya
ralanınışlardır. Ayın gün İstanbul Çarşamba semtinde düzenlenen bir
kahve toplantısında yine arkadaşlarımız A.P.'lilerin taşlı ve sopalı sal
dınlanna uğramışlar kahvede büyük hasar yapılmış ve 5 arkadaşımız
ağır şekilde yaralanmışlardır.
Kayseri'de A.P.'li milletvekilleri Hükümet başının ve İçişleri Ba
5
kanının tavsiyelerine uyarak meydanlarda halkı ve taraftarlarını Tür
kiye İşçi Partisi aleyhine tahrik etmişler ve 19 Mayıs günü Partimizin
düzenlediği açık hava toplantısı taşlı sopalı saldırıya uğruyarak 20 ka
dar arkadaşımız yaralanmıştır.
24 Mayıs ı 968 günü Çorum Alaca ilçesinde Partimizin düzenle
6
diği açık hava toplantısı yine aynı pUm uyarınca A.P.'liler tarafından
taşlı sopalı saldırılara maruz kalmış ve konuşmacı adaylarımız yaralan
mışlardır_
7
30 Mayıs 1968 günü Çorum'da belediye hoparlöıünde propagan
da konuşması yapan milletvekili arkadaşımızla birlikte adaylarımız va
linin, emniyet müdürünün önceden ikaz edilmiş olmasına rağmen emni1

-

-

-

-

-

-

-
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yet kuvvetlerinin gözleri önünde saldırıya maruz kalmış ve ölüm teh
likesi atlatmışlardır.
8
Aynı gün Ödemişte düzenlenen kapalı salon toplantısında hazır
bulunan Genel Başkanımız ve beraberindeki milletvekillerinin düzenle
dikleri toplantı AP:lilerin saldırısına maruz kalmış, büyük tahribat ya-o
pılmış ve arkadaşlarİnıız ilgililerin haberdar edilmiş olmalarına rağmen
saatlerce mahsur kalmışlardır.
Yurt satlıında sistemli olarak yürütülen bu saldırılar ve partimizi.
suçlayıcı muhtev;}daki yayınların en ücra köylere kadar dağıtılması su
retiyle AP iktidarı açıkca Anayasayı ve seçim kanunlarım çiğneyerek se
çim suçu işlemiştir.
Bir gün elbette bu suçların hesabı sorulacaktır.
-

Örgütlenme sorunumuz:

Bilindiği gibi parti olarak etkin ve başarılı bir çalışma yapabilmek,
ancak sağlam bir örgüte dayanabilmekle mümkündür.
Örgütlenmedeki başarımız, Partimizin amaç ve Programını gerçek
leştirmedeki başarımızı en geniş ölçüde sağlayabilecektir.
Parti .çalışmalarımızın bukadar önemli bir sorununu teşkil eden ört
gütlenme konusunda karşılaşılan başlıca meseleler aşağıda özetlenmiştir:
Örgüt sorununun, emekçi kütlelerin yerleşme birimlerine gö{e fark
lılık gösteren tutum ve davranışlarını ortaya koyacak şekilde incelen
mesi gerekir. Çünkü örgüt, bilinçlenmenin ve eylemin emekçilerin ya
şadığı mekan içinde düzenlenmesi demektir. Meseleye bu açıdan bakıl
dığında yerleşme birimlerinin ve bunların etkisinin büyük. bir önemi ol
duğu görülür. Bunun sebeplerinden biri Türkiye'nin ekonomik ve sos
yal yapısının özelliğidir. Feodal ilişkilCİ"in, kapitalist tarım işletmeler:"
nin, küçük sanayi ile ileri teknolojili büyük sanayi işletmelerinin birara
da bulunduğu, çeşitli şehirleşme tiplerinin geliştiği bu yapıda yerleşme
şekilleri önemli farklılıklar göstermekte ve emekçi kütlelerin yaşantıla
rım şartlandırmaktadırlar. Hızlı nijfus artışı ve nüfus hareketliliği so
nucu olarak, yerleşme şekillerinde, iktisadi faaliyet hacminde ve şekil
lerinde görülen gelişmeden daha önemli ölçülerde, değişiklikler olmak
tadır. Parti örgütümüzün geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde yer
leşme şekil�erinin bu dinamik tablosunun gözönünde bulundurulması sı
nıf açısından yapılacak analizleri geniş ölçüde tamamlayacaktır. .
Siyasi Partiler Kanunu gereği olarak örgütleşme idari birimler çer
çevesinde il ve ilçe düzeyinde 6lmaktadır. İller yerleşme şekilleri bakı
mından homojen birimler değillerdir. Farklı nitelikte yerleşme şekille
rini biraraya getirirler. Aralarındaki bağlar çok defa idare örgütünün
şekil bağlarından öteye gitmemektedir. ll, iktisadi ve sosyal bakımdan
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bütünleşme gösteren bir teşekkül değildir. Büyük şehir (metropoliten
bölge) niteliği hakim olan İs.tanbul'da bile kırsal bölge kasabası niteli:
ğinde Şile, Çatalca, Yalova, Silivri gibi ilçeler vardır. Büyük bir maden
bölgesi olan Zonguldak'ta Merkez İlçe dışındaki ilçeler tarım faaliyeti.
nin hakim oldu� yerlerdir. Ereğli gibi oJdukça büyük işçi banndıran
i1çelerin bile hakim niteliği budur. Büyükl bir zanaatkar topluluğu ola·
rak bilinen Gaziantep'in ilçeleri feodal ilişkilerin yürürlükte olduğu ge
ri tanm 'bölgeleridir. Bu bakımdan örgütltinenin incelenmesinde il dü·
zeyindeki tahliller yanıltıcı olacaktır. Bunun için incelemelerde ilçelerin
esas tutulması gerekli görünmektedir.
2. Çeşitli Nitelikte Yerleşme Birimlerinde Örgüt Durumu:
a. İşçi sayısı çok olan merkezler
Örgütleşmeye işçinin etken olarak katılmasını sağlayacak şartlan in
celemek bakımından işçi yığılmasının gÖrüldüğü yerler üzerinde önem
le dunnak gerekmektedir. İşçi çokluğu olan yerleri aşağıdaki şekilde gu
ruplanclırmak mümkündür.
( I ) Büyük şeWr bölgesinde işçiler
Bunun örneği İstanbul'dur. İşyerleri ve mesken bölgeleri tamamen
aynJmışlıl. İşçiler bazı mahallelerde yığılmışlardır. Fakat bu mahalleler
çeşitli hizmetler bakımından şehirle fonksiyonel bir bütünleşme göste
rirler. Bunun önemli istisnası şehre yeni gelen işçilerin yığıldığı gecekon
du bölgeleridir.
İşçilerin bilinçlenmesini önleyen engellerin en önce büyük şehir böl·
gesinde tesirlerinin azaldığı görülmektedir. Tutucu sendikacılığın etki
sinden kurtulma, siyası mücadelenin zorunluluğunu benimserne, siyasi
mücadelede hakim sınıfların etkisinden kurtulup sosyalist eyleme katıl
ma, tutucu ideolojik etkilerden kurtulma büyük şehir işçisi için daha
kolay olmaktadır. Bu konuda önemJi bir gözlem, bilinçlenmede birinci
kuşak işçilerin bulunduğu yerlerle birkaç kuşaklık işçi ailelerinin yaşa
dığı mahalleler arasındaki farktır. Genellikle birkaç kuşaklık işçi aile·
lerinin bilinçlenmesi daha süratle mümkün olmaktadır.
Diğer önemli bir gözlem, örgütümüzde eğitilerek yetiştirilmiş mili·
tan işçilerin Parti çalışmalarındaki başarısıdır.
İstanbul'un şehir kesiminde parti örgüt1eşrnesi işçi ve aydın kesimi
katılması bakımından Tüzük hükümlerine uygun dengeli ve devamlı bir
nitelik kazanmıştır. Buna karşılık kasaba niteliğindeki çevre ilçelerinde
diğer Anadolu ilçelerindeki sorunlara benzer güçlüklerle karşılaşılmak
tadır. Bu, sosyal ve ekonomik yapı ile örgütleşme şekli arasındaki ilgi81

yi göstermektedir. Son seçimin şehir bölgesi bakımından önemli olayı,
Partinin ağırlık merkezinin küçük burjuva-aydın mahallelerinden işçi
mahallelerine kaymasıdır.

,.. -

(ii) İşçi sayısı çok olan daha küçük sanayı ve madencllik merkezleri

İşçi çoğunluğu bulunan yerleşmiş sanayi merkezlerinde, i..şyeri ve
mesken ilişkileri ve şehirsel fonksiyonlar bakımından İstanbul'dan fark·
lı orta büyüklükteki şehir koşulları yüıürlüktedir. İşçi, buradaki yaşan
tısı ile, çalışması dışında tartışmaya ve çeşitli düşünce akımlarına açık
bir ortam bularnamaktadır. Şehirde bağımsız düşünce akımlarının et
ken olacağı bir entellektüel hayat ve tartışma geleneği yoktur. İşçilerin
çokluğu, daimi işçi olmakla beraber yine de birinci kuşak işçi niteliği
taşımaktadır. Bütün bu şartlar, işçinin bilinçlenmesini engelleyen çem
beri kırmasını güçleştirmektedir. Tutucu sendikacılar, gerici ideoloj ik
akımlar etkendir ve işçi, sağlanan nisbi ücret artışlarım yeterli sayacak
şekilde şartlanabilmektedir. Böyle yerlerde ancak bu çemberi kırabilen
bilinçli işçiler kendiliğinden ve etkin bir şekilde eyleme katılarak Par·
tiyi kurabilmkte veya destekleyebiJmektedirler. Fakat örgütün pu saf
hada gücü oranında etkisi olamamaktadır.
Diğer bir gözlem Partide görev alan bilinçli işçilerin işlerinde ba
şarılı _ ve çalışkan işçiler arasından çıkmasıdır. İşyerleri bakırnıhdan ya
pılan bir gözlem Kamu iktisadi kuruluşu işletmeleri ile özel kişilere ait
işletmelerde işveren-işçi ilişkileri ile ilgilidir. Özel işletmede işçi, karşı·
sında gerçek bir işveren yani «patron» gördüğü halde kamu işletmelerin
deki işvereni «devlet bürokrasisi.nin bir parçası olarak görmektedir. Bu
farkın hem ekonomik, bem de siyasi ilişkiler bakımından değişik durum
lar yaratııgı görülmektedir. Kamu teşekkülleri, ekonomik tavizlerde, si
yasi amaçlarla daha açık davranfnaktadır. Özel işletmelerin bu alandaki
direnınesi daha büyüktür. Buna karşılık bazı hallerde kamu işletmeleri
daha etken bir siyasi baskı kurabilmektedirler. İş güvenliği bakımından
görülen farklar ise aksi yönde etki yapmaktadır.
Bu bölümde özel bir durumu olan Zonguldak Merkez lIçesinde gö
rülen işçi çokluğunun durumu ise farklıdır. Burada 1/3'ü devamlı, 2/3'ü
«münavebeli» , toplam 45.000 civarında işçi vardır. «Münavebeli» işçiler
civar köylerden gelmekte bii"by madende, bir ay köyde bulunan iki gu
rup halinde çalıştırılmaktadır. Ücret seviyesi, çalışma aşrtlan ve işgü·
venli�i bakımından «münavebeli» işçilerle «daimi» işçiler arasında bü
yük farklar vardır. Daimi işçiler ve bizmetliler di�erlerine göre imtiyazlı
bir zümre gibi göıünmektedir. Münavebeli işçilerin bir niteli�i de köyle
ilişkilerinin kesilmemiş olmasıdır. İşçinin çok yoğun olduğu bu bölge
de eski ve yerleşmiş bir siyasi baskı geleneği vardır. Bölgedeki işçi haS2

,

reketlerinin başlıca özelliği ilerici akımların «münavebeli» işiçler ara·
sında daha kolay yerleşmesidir. Örgüt, baskılara direnen, bir ço�unun
iş akdi feshedilmiş daimi işçiler tarafından yönetilmekte fakat daha çok
«münavebeli» işçiler arasında etkili olmaktpdu. Son seçimde Parti ça
lışmalarının sonucu münavebeli işçilerin dönmüş oldukları köylerdeki
yüksek oy sayısı ile görülmüştür.
-

(III) Kırsal bölgelerde Işçi toplulug,. yaratan büyük Işletmeler
İşçilerin önemli bir bölümü de kasaba niteliği hAkim olan yerler
deki işletmelerde çalışmaktadır. Bunlar, kasaba ilişkilerinin hakim ol·
duğu çevrelerde yaşamakta ve bunun etkisi altında bulunmaktadırlar.
Kasabalarda yaşayan, ve bazı fabrikalarda çalışan işçilerin durumu bu
nun örnekleridir. Bu şartlarda yaşayan işçiler üzerinde bilinçlenmeyi ön·
leyecek baskılar daha etkili olabilmektedir. Özellikle gelir seviyesi düşük
tarım bölgelerindeki fabrikalarda çalışan işçilerin devrimci nitelik ka·
zanrnaları çok güç olmaktadır. Bu çeşit yerler için yapılan ilgi çekici bir
gözlem köyle ilişkisi devam eden geçici işçilerin ilerici siyasi akımlara
katılmaya daha yatkın görünmeleridir.
b. Esnaf ve zanaatkann çokluk olduğu kasaba tipi yerleşme birim·
lerinde örgiit duruİnu:
Sanayileşmiş merkezler dışında Parti örgütünün kasaba tipi yerleş
me birimlerinde kurulması gerekmektedir. Kasabalar tarımsal bölgeler
de ticaret faaliyetinin yürütüldüğü, kamu hizmetlerinin yerleşti�i ve kü
çük sanatlar tipinde üretim yapılan ve bazı diğer hizmetler görülen mer·
kezlerdir. ılçe merkezlerinin büyük bir kısmı ve birçok il merkezleri bu
nitelikte yerlerdir. Burada Parti örgütü bazı tip küçük esnafa ve zanaat
karlara (terzi, berber, kunduracı, şoför, tomacı, kitapçı vs.) ve daha çok
serbest meslek erbabı olan aydınlara (avukat, doktor, eczacı vs.) dayan
maktadır. Kasaba tipi yerler örgütleşme bakımından farklılaşma göste
ren bazı tiplere ayrılabilirler.
•

1 ) Şehir niteliğinde büyük kasabalar:
,

Daha çok gelişmiş bölgelerde görülen bu çeşit yerlerde ticaret ve
hizmetler büyük ölçüde yürütülmektedir, bu faaliyetleri destekleyen üre
tim daha yaygın bir hale gelmiştir. tnsan ilişkileri kişisel tanışıklığın
ötesinde fonksiyonel şehir ilişkileri durumundadır. Fikir akımlarının
girmesini sağlayacak araçlardan daha fazla etkilenme imkanları vardır.
Bu tip yerlerde partimi�in örgütlenmesi daha kol�y olmaktadır. Parti83

liler üzerindeki ekonomik baskının düzenlenmesi daha güçtür. Emekçi
niteliğindeki esnaf ve zanaatkarın bilinçlenmesini sağlıyan bir siyasi tar·
tışma ortamının gelişmesi daha kolaydır. İdarenin baskı yapması da
güç olmaktadır.
Bu genel tablo içinde bu tip yerler arasında bazı farklar gözlenmek
tedir. Bazı merkezlerde siyasi akımların gelişmesine imkan veren bir ge·
lenek kurulmuştur, daha açık ve müsamahah bir ortam vardır. Nüfus
bakımından akışkanlığın fazla olduğu merkezlerin bu durumda olduğu
görülmektedir.
İşçi çokluğu olan merkezlerde örgütleşme kendiliğinden olduğu hal·
de kasabalarda örgüt kurmak için genellikle özel bir çaba gösterilmesi
gerekmektedir.

2) Küçük kasabalar:
Bunlar çevrelerindeki tarımsal faaliyetin etkisinden aynlmamış, iliş
kilerin kişisel tanışma düzeyinde olduğu küçük merkezlerdir. Çevrede·
ki mülkiyet sisteminin niteliklerini taşırlar. Büyük toprak sahiplerinin
olduğu yerde bir veya birkaç kişin�n nüfuzu içindedirler. Feodal ilişki
lerin olduğu bölgelerde bu etki daha açık olarak görünür. Özellikle gelir
seviyesi düşük bölgelerdeki ilçe merkezleri bu niteliği taşırlar; Buralar·
da örgüt kurma güç olmaktadır. Özellikle tutucu çevrelerin baskı yaptı
ğı yerlerde bu güçlük daha fazla olur. İdarenin siyasi baskısı, ekonomik
faaliyete hakim kişilerin ekonomik baskısı ve yakın aile çevresinin sos
yal baskısı, hem esnaf ve zanaatkar, hem de serbest meslek erbabı ay·
dınlar üzerinde çok etkili olur. Küçük toprak sahiplerinin çok olduğu ve
toprakta çalışmanın feodal ilişkiler dışında düzenlendiği bölgelerde bu
tip kasabalar sosyalist akıma aqık olan köylerde faaliyet göstermeyi kös
tekleyen engeller olarak görünmektedir.
c. Kasaba tipi yerlerde ve ilçe ölçüsünde örgüt1eşme ile il düzeyin
de örgütlenmenin genel sorunları:
Kasabalarda örgüt kurmanın başlıca meselesi yöneticilerin niteliği
konusudur. Birçok yerlerde,.. esnaf ve hatta aydınlar sosyalist bir parti
örgütü içinde çalışmaya yatkın kişiler değillerdir. Bunlar ,\Part�mize şim
diye kadar çok sayıda kurulmuş çeşitli partilerin bir yenisi gibi bakmak·
tadırlar. Fakat zamanla eylJm içinde Parti doğrultusunda yetişerek bi·
linçlenmektedir. Yönetici potansiyeli olan emekçiler ise, bu tip kişilerin
Partide sorumlu görev almasına alışılmadığı için, fakirlik, gençlik veya
bilgisizlik özürleri ile kenarda kalma e�ilimleri. göstermektedirler.
ıı örgütünün durumuna gelince, bu örgütün görevi esas itibarile il·
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çe çalışmalanna yön vermek ve ilçelerarası işbirliğini sağlamaktır. An

cak ilçelerarası sistemli koordinasyon, bugüne kadar pekaz gerçekleşe
bilmiştir.
Bazı hallerde, oldukça güçlü ilçeler bulunduğu halde il merkezinde

örgütlenmenin büyük engellerle karşılaştığı görülmektedir. Buna benzer
dengesiz durumlarda özel çaba göstererek il merkezini güçlendirmeye ça
lışmakla birlikte, il çapındaki yönetim işleri mecburen güçlü ilçelerden
birine kaydınımak zorunda kalınmıştır.
ol

Yukarıda belirtilen meseleler örgütlenmede bugün eriştiğimiz aşa

maya ulaşmamızı engelleyememiştir. Gerçekten bugün Türikye'de teşki

latımızın hiç bulunmadığı il sayısı sadce üçe inmiştir. Herhalde önümüz
deki dönemde bunlar da tamamlanarak 1969 seçimlerine Partimiz, bütün
illerde katllabHme olanağına kavuşacaktır.

Ancak mahalli seçim sonuçlarının da objektif olarak gösterdiği gi

bi, örgütlenme konusunda daha çok,

pek

çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bir yandan yeni il ve ilçe merkezleri açarken, bir yandan da mevcutla

rm takviyesi ve Partimize yaraşır bir bilinç ve hareketlilik düzeyine ka
vuşturulması &:erekmektedir.

Bu dönemde, örgütlenme sorununda kendiliğinden başvunnaları de
ğerlendirme dışında merkez yöneticilerinin en büyük katkısı, fırsatlar
dan yar.,rlanarak yapılan süreli geziler, kongrelere katılma ve seçim ge
zileri gibi halkla şahsi temas yoluyla Partimize yatkın kişileri eyleme ka
tılmaya teşvik etmek ve mahalli yönetici ve üyelere bizzat veya genelge
ve mektup yoluyla direktif vermekten öteye gidemedi Bilim kurulumu

zun, mahalli parti yöneticilerimizle birlikte toplanarak sorunları, bilim
ışığında ve eylemden gelen ve şahsi tecrübeleri pek çok olan arkadaş
larla tartışıp çözüm yolları aramaları ancak son zamanlarda yapılabil
mekle birlikte, çok yararlı sonuçlar verebilecek nitelikte görünmektedir.
Yeni seçilecek arkadaşların bu olumlu işbirliğini sürdürmesinde büyük
yarar olacağı kanasındayız.
Partimiz, sosyalist bir parti olarak, kendi örgütlenme yöntemlerini,
memleketimizde şimdiye kadar alışılagelmiş particiliğin dışında ararken
ki başka türlü olmasına zaten imkan yoktur-, hergün artan ve geçen

kongremizden bu yana kaydını yenileyenlerle birlikte yanyanya artış
gösteren üyelerimiz de, Partimizin sıhhatli gelişmesini belirleyen başka
önemli bir işarettir.

Gerçekten, üye fişleri üzerinde yapılan bir çalışma, Partimizin emek

çi sınıflara dayanan karakterini belirgin şekilde ortaya koymuştur. Bir

başka yönde, seçim sonuçlarının kıyaslanmasında aldığımız oylann özel-
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lilde şehirde emekçi semtlerine ve köylere kaydığını ortaya koyan göz
lem üyelerimizin sınıfsal durumunun incelenmesinde en kesin şekilde te�
yid edilmiş ve emekçi halkımızın, kendi öz partisi olan Türkiye İşçi Par
tisini gittikçe daha çok benimseyip omuzladığını göstermiştir. Ancak bu
dönem çalışmalarımızın, bu konuda istenilen düzey ve yeterlikte oldu
ğunu iddia etmek mümkün değildir. Partimizin, bu kendiliğinden oluşu
geniş ölçüde hızlandırması ve kanalize etmesi önümüzdeki dönem çalış
malarının, özellikle örgüt sorunu üzerinde yoğunlaşmasını gerektire
cektir.
Diğer yandan, bir emekçi partisi olarak mali kaynaklarımızın son de
rece sınırlı olması da örgütlenmede arzu edilen düzeyde çahşılamamasm
da büyük etkeı.ı olmuştur. Aynı maddi engel, II. Büyük Kongremizin ka
rarında ifadesini bulan, «Türkiyede sosyalizme, partimiz içinde hizmet
etmekte ve emekçi halkın mutluluğu için çalışmakta iken, Parti dışı ter
tiplerIe mağdur ve perişan edildiği yetkili organlarımızca tesbit edilen
üyelerimizin, bu mağdurjyetIerini manen ve maddeten giderebilmek ama
cıyla, Parti içinde toplumsal dayanışmayı gerçekleştirecek özel bir fon
kurulması» amacımızı gerçekleştirebilme olanağından bugüne kadar bi
zi mahrum bırakmıştır. Önümüzdeki dönemde bu konuda yeni imkan
lar bulunabileceğine inanıyoruz.

Türkiye İşçi Partisi'nin Siyasi Hayatımıza Getirdiği Yenllikler

i

İki yıllık çalışmaların açıklanmaya çalışıldığı yukarıdaki bölümler
den sonra Partimizin, Türkiye'nin demokratik hayatı içinde yeri ve öne

mini iyice belirtebilmek için, kuruluşundan bu yana muhtelif konular·
da getirdiği ve bir kısmı şimdiden kamu oyuna mal olmuş bulunan ye
ni tez ve görüşleri kısaca özetlemek istiyoruz.
,

Türk demokrasisinin gerçek temeline oturması, emekçi halkımızın
mutluluğunun sağlanmasında büyük katkısı olacak

olan bu görüşler,

Türk halkını ve Türk siyasi hayatını daha başlangıçtan beri etkilemiş
tir ve etki alanım devamlı olarak genişletmektedir.

AnayasaPınız Demokratik ve Sosyalizme Açıktır. Eksiksiz, Tastamam Uy-

gulanmalıdır.

_

Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de komprador-ağa-bürokrat üçlüsünün

y

yüz yıllık imtiyazlanm sınırla an hükümleriyle emekçi halk sınıflarının
yararına, sosyalizme açık bir düzen kurulmasım öngören Anayasaınızm
bu niteliklerini Hk defa ortaya koymuş; Türkiye sosyalizmi için girişi
len mücadelede Anayasamızm devrimci bir araç olduğunu görerek ek-
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siksiz, tastarnam uygulanması kampanyasını açmıştır.

Demokrasi Bir Denge Rejimidir; Faşist 141-142. Maddeler Kaldırılmalıdır
Türkiye İşçi Partisi, batı demokrasilerinde sol ve saıt kanatların varlııtına işaret ederek, gerçek bir demokrasinin ancak emekçi sınıfların
hakim sınıflar ka'rşısında bir denge kumlasiyle gerçekleşebileceıtini or
taya koymuş; bugj,inkü ceza mevzuatımızıs özellikle 141 ve 142. madde
lerle diıter faşist kanunların böyle bir dengenin kurulmasını zorlaştıran
engeller olarak hala mevcut olduıtunu göstererek, ülkemizde gerçek bir
demokrasinin kurulması ve işlemesi için bu maddelerin mutlaka yürür
lükten kaldırılması gerekt;ğini ifade ile bunun mücadelesini yapmak
tadır.
•

Politika, Sınıflararası Mücadeledir:
Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de politikaya sınıf açısından bakılması
gerektiği gör.üşünü ilk olarak siyasi hayatımıza kazandırmış ve karakte
rinin, «Türk işçi sınıfının ve onun demokratik öncülüğü etrafında top
lanmış bütün emekçi sınıf ve taba.kaların kanun yolundan iktidara yü
rüyen siyasi teşkilatı olduğunu. belirterek, öteki partilerin hakim sınıf
ları temsil ettiğini göstermiş ve bunların karşısında emekçi sınıfların bi
ricik paftisi olarak kurulmuş ve teşkilatlanmıştır.
27 Mayıs, Yeni Anayasa Düzenlni getirmiştir:

Türkiye İşçi Partisyi, 27 Mayıs hareketinin yüzeyden bir bakışta sa
nıldığı gibi bir hükümet darbesinden ibaret olmayıp, tarihi nedenlerin
zorunlu kıldığı bir netice olarak, ekonomik ve sosyal problemlerin su
üstüne çıkmasına ve emekçi sınıflarımızın siyasi hayata girmelerine hu
kuki zemin teşkil eden bir Anayasa düzeninin kurulmasına yol açtığını
göstermiştir.

Demokrasinin Günlük Yaşantımıza Girmesi, Halkın Her Alanda Yöneti...
me Katılması Gerekir:
Türkiye İşçi Partisi, halkımızın Anayasa teminatı altında bulunan
haklarına, hürriyetlerine sahip çıkmalarını ve böylece demokrasiyi her
günkü hayatımızda gerçekleştirmelerini, kamu oyunun boş bir sözden
ibaret kalmayıp geniş emekçi sınıflarının her mesele hakkındaki gerçek
fwrlerini yansıtan bir müessese haline gelmesini, özellikle Anayasa te
minatı altındaki gösteri, toplantı ve yürüyüş hak ve hürriyetlerinin bü-
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yük halk kütlelerince fiilen kullanılmasını demokratik düzenin işleyi
şinde ve Anayasanın korunmasında vazgeçilmez bir teminat saydığım is
rarla belirtmiştir.

«Gericilik» Gerçekte GeHşmemW Engeliiyen, Sömürü Düzenini Devam
Ettlrmeyi Hedef Alan Bütün Tutucu Davranışlardır:
Türkiye İşçi Partisi, hakim sıniflann gericilik anlayışını reddederek,
gericiliği toplumun tarihsel gelişimi ve sınıf ilişkileri açısından değer
lendirmiştir.
Gericilik, tarihi gelişim içinde, Türkiye'nin ekonomik kalkınması,
kültür ve medeniyetiyle çağdaş bir düzeye ulaşmasını engelliyen ve ya
pısı itibariyle bügünkü dışa bağlı komprador kapitalizminin sömürü ve
tahakkümünü sürdürmesine yardım eden her türlü sosyal davranışlardır.
Oysa, bugüne kadar gericilik, batıya dönük bürokratik hakim sınıf
larca, münhasıran vatandaşlann dini inançlarıyla ve bu inançların poli
tikaya alet edilmesiyle ilgili bir hareket olarak gösterilmek istenmiştir.
Ve bunun önlenmesi için de, batıdan laiklik prensibi aktarılarak bir ta
raftan din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış, bir taraftan da dinin
siyasete alet edilmesi cezai müeyyide altına alınmıştır.

,

Türkiye İşçi Partisi, gericiliği ger:çek yerine oturtarak, emperyaliz
min ve kapitalizmin, emekçi sınıfların uyanış ve kurtuluşunu önlemek
maksadıyla giriştikleri her türlü tutucu hareket şeklinde görüp anladı
ğından, laikliği, tam aksine halktan ve ernekten yana olan bir devlete,
din ve mezhep hürriyetlerini ve eşitliğini sağlayıcı, dinin ve dinsel inanç
bnn istismarını önlemek amacıyla düzenleyici ve yön verici görev yük
leyen bir ilke olarak kabul etmiştir.

Geri Kalmış Bır Memleket Olan Türkiye'de Gerçek «Milliyetçilik»
Emekçi Halk Yaranna Çahşmak Demektir.
Türkiye İşçi Partisi, milliyetçilik kavramında da yepyeni bir görüş
getirmiş, milliyetçiliği, bir yandan maddi ve manevi bütün değerlerin
gerçek yaratıcısı ve tarihser.gelişme ve ilerlemenin iticİ kuvv,eti olan
emekçi halk sınıf ve tabakalannı her türlü sömürü, tahakküm ve zulüm
den kurtararak milletin kadeninde aktif rol oynayan, bir yandan da miJ
letimizi kültürü, bilimi, sanatı, teknolojisi ve güzel hasIetleriyle insanlı
ğın ve barışın hizmetinde olan bir varlık haline getinnek olarak kabul
etmiştir. Partimiz, milliyetçiliğin hakim

sınıflar elinde sömürü ve ta

hakkümün sürdürülmesinde bir vasıta olarak kullanılmasına
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ve

ırkçı bir

noktadan hareket edilerek halkımızın birbirine düşürülmesine, düşman
lıklar yaratılmasına kesinlikle karşı çıkmıştır.

Bölgeler Arasında Dengenin Sağlanması Gerekir.
Türkiye İşçi Partisi, önemli bir davarnız olan Doğu'nun ihmali ve
DoAu'lu kardeşlerimizin ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görmesin·
deki sakatlığı da yurtsever ve gerçekçi bir açıdan ele alarak bilimsel çözümler' göstermiştir.
_
•

Doğu'nun bir mahrumiyet bölgesi haline getirilmesi ve Doğu'luların
ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi, toplumumuzun, bugün hala
sürdürülen, temelden bozuk ekonomik ve sosyal yapısından ileri gel
mektedir. Gerçekten Doğulu emekçilerle batılı emekçiler aynı sömürü
düzeninin insafsızca ezdiği ve aynı emekçi sınıflara mensup olmanın kar
deşliği içinde bulunan, bu toprakların öz evlatlarıdır. Türkiye İşçi Par
tisi, Doğu sorununun çözümünü, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümün
de ve bugünkü boıuk düzenin Anayasa doğrultusunda temelden değiş
tirilmesinde gören ilk Parti olmuştur.

Emekçi ve Öğrenci Ge�llk Elele, ileriye.
Türkiye İşçi Partisi, gençliği, yalnızca yüksek öğrenim yapan genç
lerden ibaret olmayıp tüm gençlik olarak Türkiye'de milli kurtuluş ve
sosyalizm için mücadelenin bilinçli, cesur, fedakar, itici kuvvetleri ola
rak görmektedir.
Bugün dinamik bir kuvvet halinde olan yüksek öğrenim gençleri
nin daha etkin bir güç haline gelebilmesi için işçisi, köylüsü ile, her mes
lekten emekçi gençlerle elele verip örgütlenroleri, bir yandan onları uyan
duıp bilinçlendirirken, bir yandan da kendilerinin, halkın hayattan ka
zandığı tecrübe ve bilgiden nasiplerini alarak, milli kurtuluş ve sosya
lizmin gerçekleşmesi amacına yönelen hareketlerinin, emekçi sınıflar te
meline oturttılması gerekliliğini ilk olarak Türkiye İşçi Partisi göster
miştir.

Tam Ba�sız Dış Politika
Türkiye İşçi Partisi, milli kurtuluş savaşı Türkiye'sine yaraşır, Bir
leşmiş Milletler Anayasası ilkelerinin ışığında bütün devletlerle karşılık
lı saygı ve tam eşitlik esasına göre dostluk ilişkileri kurmayı amaç bi·
len, tam bağımsız Atatürk devri dış politikasının izleyicisi olmuştur.
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Amerikan Üsleri Kaldınlmalı, İkili Andl�ınalar Feshedılmelı, Nato'dan
Çıkılmalıdır.
Türkiye İşçi Partisi, memleketimizde Amerikan askeri üsleri bulun
dugunu, bu üslerin hükümetin denetimi dışında kaldığım ve bunların
Türkiye'nin güvenliğini sağlamak şöyle dursun, tam tersine Türkiye'yi
nükleer bir hedef haline getirdiğini açık ve seçik olarak ortaya koyan
ilk siyasi teşekküldür. Bu üslerin kaldırılmasını Türkiye'yi Amerika'nın
bir ileri karakolu yapmaktan başka fonksiyonu olmıyan ve emperya
list emellere hizmet eden Nato'dan çıkılmasını ve bağımsızlık ve egemen
lik haklarımızia bağdaşmıyan bütün ikili andIaşmatann feshedilmesini
isternek ve yılmadan mücadelesini yapmakla, Türkiye İşçi Partisi, Türk
halkının gerçek milli menfaat1erine büyük katkıda bulunmaktadır.
Küçük Bir Devletle Büyük Devletin Askeri ittifakı, Küçük Devletin
Aleyhine İşler.
Türkiye İşçi Partisi, bir büyük ve güçlü devletin liderli�indeki as
keri bir ittifaka kahlan küçük bir devletin, böyle bir ittifaka katılmak
la ba�ımsızlığını, egemenlik haklarını ve milli güvenli�ini Büyük Dev
letin emrine verdiğini; zira küçük devletin böyle bir ittifak içinde bü
yük ve güçlü devletin politik, ekonomik emellerine hizmet eden>bir du
ruma düştüğü tarihi gerçe�ini ortaya koymuştur. Bir yandan Yuna
nistan'daki darbe olayı, di�er yandan Çekoslovakya'mn işgali ile görü·
şü doğrulanan Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'nin Nato içindeki durumunu
bu açıdan altını çizerek kamu oyuna ilk kez açıklıyan Partidir.
Milli Savwıma Politikamız, Milli Kurtuluş Savaşı Stratejisine Göre
Yeniden Tesbit Edilmelidir.
,

Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'nin milli savunma politikasını, strateji,
taktik, eğitim ve donatım bakımından bir milli kurtuluş savaşı verile
ce�i hususu gözönünde tutularak, ona göre yeniden tesbit edilmesi ge
rekti�ini savunmaktadır. Aynı nedenlerle silahlı kuvvetlerimizin, Anava
tan müdafaası için ve halkla omuz omuza tam bir dayanışma içinde ye
niden örgütlenmesini, e�itilme.s.ini ve donatılmasını ve miUi silah sana·
yiinin kunılmasını istemektedir·.
İkinci MUli Kurtuluş Mücadele�ini Veriyoruı..
Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'nin ikinci bir milli kurtuluş mücade
lesi içinde oldu�unu ve düşmanın içimizde üslenmiş bulunan Amerika
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oldu�nu ortaya koymuştur, Amerikan emperyalizmine karşı yürütü
len milli kurtuluş mücadelesinin, aynı zamanda sosyalizm için bir mü
cadele olduğunu ifade ile, mücadelenin bu safhasında Türkiye'deki Ame
rikalı1ara karşı pasif direnme kampanyasını açmıştır. tki yıldan beri
yürütülen bu kampanya, bugün halka malolmuştur ve gittikçe daha çok
malolmaktadır. '

Yabancı Uslerden Annınış, Askersizleştiı1tmış, Bag:ımsız, Federatif
Kıbrıs:

Türkiye İşçi Partisi, Kıbrıs davasının Nato içinde ve Amerikanın
gölgesinde, Türkiye'ye ve dünya barışına yararlı bir şekilde çözümlene
miyece�ini belirterek bu meselenin büyük devletler dışında ilgili dev
let ve taraflar arasında müzakerelerle çözümlenmesini talep etmiş ve
«Her iki cemaatin eşit haklan üzerine kurulmuş, yabancı üslerden arın
mış, askersizleştirilmiş, tarafsızlaştınımış, ba�ımsız, federatif Kıbrıs» te
zini ortaya atmıştır. Partimizin yıllar önce ortaya attı�ı bu görüş, geli
şen olaylarla, geçerli ve memleketimize yararlı tek çözüm olduğunu gös
termiştir.
(

Toprak Reformu Yapılması, Demokratik Hayatın Yerleşmesi İçin de
Şarttır.

Türkiye İşçi Partisi, «Topraksız, ya da toprağı yetmiyen köylü aile
lerine, büyük. toprak sahiplerinin 500 dönümden fazla topraklarının ve
hazine topraklarının parasız olarak dağıtılması » şeklinde öngörülen top
rak reformunun, yalnızca ekonomik kalkınmamızın zorunlu kıldığı bir
adım olmayıp, aynı zamanda ve özellikle derebeylik kalıntısı toprak ağa
Iığı düzeninin tasfiyesinde önemli bir unsur oldu� fikrini ortaya atmış
tır. Gerçekten, demokratik hayatın köye girip kök salıp yerleşmesi, top
rak ağalarınıp zararlı, tutucu, köstekleyici ve keyfi nüfuz ve tahakküm
lerinin kıırlınasma bağlıdır.

Az Kazanandan Az, Çok Kazanandan Çok Vergı:

Türkiye İşçi Partisi, yoksul halkın sırtına yüklenmiş olan ağır vergi
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yükünü hafifletmek, sosyal adaleti sa�lamakta bir araç olarak, az kaza
nanclan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini savunmak·
tadır.

Emeg-e Göre Gelir:

Türkiye İşçi Partisi, bugünkü bozuk düzenin Anayasa doğrultusun
da değiştirilerek «emeğe göre gelir» ilkesinin hakim kılınmasına çalış
maktadır.

Ortak Pazardan Çıkılmalıdır:

Türkiye İşçi Partisi, Ortak Pazar anlaşmasını sanayileşmemizi eo·
gelliyerek, Türk ekonomisini yabancı sermayenin sömürüsüne açacağı
gerekçesiyle, bu anlaşmadan çıkılmasını öngörmektedir.

Petrol, Madenler ve Yabancı ÖZel Sennaye Millileştlrllmelidlr. �

Türkiye İşçi Partisi, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Petrol
Kanunu ile yurdumuza gelen yabancı özel sermayenin Türk ekonomisi
ne ciddi katkıda buıunmadı�ı, buna karşılık sa�ladı�ı aşırı karları yurt
dışına transfer ederek zararlar meydana getjrdi�i gerekçesi ile; bu ka
nunların derhal yürürlükten kaldırılmasını, petrolümüzün, madenleri
mizin ve yurdumuzdaki yabancı özel sermaye teşebbüslerinin millileşti
rilmesini istemektedir.

Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık DevletleştlrlImelldlr.
-

Türkiye İşçi Partisi, Türk ·ekonomisinin bu önemli sektöründeki büyük kArın küçük bir azınlı�ın eline geçmesine engel olmak, ihracat ve
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ithalatın rasyonel bir hale get rilmesini temin etmek, bu yolla meydana
gelen döviz kaybını önlemek için dış ticareti devletleştirrnek ve buradan
sağlanacak muazzam karları halkın yararına kullanmayı öngörmektedir.
Türkiye İşçi Partisi, ayrıca iktisadi faaliyetlerin ağırlık merkezinin
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•

kamu sektöıiine kaydırılması, kredilerin plan içinde da�ıtımının sağlan
ması için; bankacılık ve sigortacılığın devlctleştirilmesini zorunlu say
maktadır.

En Yüce De�cr Emektir ve Emekçi Sınıflar İçin Müc.adele
Gerçekte Bütün Ulus İçin Mücadeledir.
-

Türkiye İşçi Partisi, emeğin en yüce değer olduğu ilkesinden hare
ket ederek bütün zenginliklerinı bütün değerlerin, gerçk yaratıcısı, sos
yal gelişmenin biricik itici kuvvetininı ulusun büyük çoğunluğunu mey
dana getiren emekçi halk yığınları olduğunu, bundan dolayı emekçi halk
yığınlarının, hak, hürriyet ve menfaatleri için mücadelesinin, aslında Türk
ulusunun bütününün hakları, hürriyetleri ve yüksek menfaatleri için mü
cadele etmek olduğu görüşünü Türk siyasi hayatına getirmiştir.

Kapitalist Olmıyan Kalkınma Yolu:

Tütkiye İşçi Partisi, tarihsel gelişimi, toplum yapısı ve Amerikan em
peryalizmine sıkı sıkıya bağlı hakim sınıflarıyla Türkiyenin kapitalist yol
dan kalkınmasının mümkün olamıyacağı görüşünü bilimsel olarak sap
tamış ve memleektimiz için tek geçerli yol olan «Kapitalist olmıyan kal
kınma yolu/mu göstermiştir.

Türkiye'de Sosyallzm Aşa�dan Yukan, Demokratik Bır Yoldan
Kurulacaktır.

Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de sosyalizmin, genel sosyalist ilke ve
gelişme kanunları çerçevesinde memleektimizin tarihsel şartlarına, milli
özelliklere uygun, milli bağımsızlığına kıskançlıkla bağlı ve aşağıdan yu
kan, demokratik bir yoldan yani örgütlenmiş emekçi sımfların elbirliği,
bilinçli, cesur çabasiyle gerçekleşeceğini ileri sürmüş ve Türkiye gerçek
lerini bilimin mihengine vurarak sosyalizmi kurmada her türlü maceracı
yolları kesinlikle reddetmiştir.

Bütün bu görüş ve nitelikleriyle Partimizin temsil ettiği Türkiye sos
yalizmi ilk defa halka maloldu ve en uzak köylere kadar gitti. Ortaya
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attı�ımız görüşler politik hayatımızı öylesine etkiledi ki, bu fikirlerin
tam karşısında olan siyasiler ve partiler, şeklen de olsa, bizim slogan
larımızı kullanmak mecburiyetinde kalıyorlar. Adalet Partisi, zaman za
man demokrasinin bir denge rejimi oldugundan bahsetmek zorunda ka
lırken, Cumhuriyet Halk Partisi de düzen de�işikli�:i konusundaki sIo
ganımıza şeklen sahip çıkmak lüzumunu hissetmiştir. Beri yandan Ame·
rikan üsleri ve ikili andıaşmalar konusundaki tezlerimiz, birçok parti
sözcüleri tarafından eksik ve yanlış da olsa tekrarlanmaya başladı ve
giderek hükümet, bunların zararlı yanlarının düzeltilmesi ifadesiyle Ame
rikayla, bir türlü neticelendirilmeyen müzakereler açtı�ını beyan etmek
zorunda kaldı.
Anayasadan hiç söz açılmazken, Türkiye İşçi Partisinin mücadelesi
sonunda Anayasa emekçi halkımıza maloldu ve di�er partilerin de hiç
de�ilse dudaklarının ucuyla varlıgını kabul durumunda kaldııkan bir mü
essese haline geldi.
Türkiye İşçi Partisi, toplum hayatımıza getirdigi ve birkaçını yuka
rıda özetlemeye çalıştıgımız yeni tez ve görüşleriyle ve bunları dile geti
rip topluma maletme yönündeki 8 yıllık mücadelesiyle demokratik siyaSİ
hayatımızın hem teminatı, hem de vageçilmez bir unsuru haline bugünden gelmiş bulunuyor.
�

Saygılarımızia,

TÜRKIYE Işçi PARTISI
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

-
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