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Tartışmaların Neresindeyiz I

Türkiye’de sosyalist strateji üzerine tartışmalar nerelerden başladı, nerelere geldi. 
Bizler hep, anti-emperyalist mücadele île sosyalizm için mücadelenin birlikte yürü-
yeceğini, her ikisinde de öncülüğün işçi sınıfına düştüğünü ve Türkiye toplumunun 
önündeki aşamanın sosyalist devrim aşaması olduğunu söyledik. Nerelerden baş-
layıp nerelere gelmek karşı taraf için doğru. Kendilerine verdikleri adı bir kaç kere 
değiştirmeleri bile bunu gösteriyor.

Önceleri CHP’ye karşı çıkılmaması, onunla bir çeşit işbirliği aranması yollu tavsi-
yeler geliyordu. Sonra Yön dergisinde “ara tabakalar”dan asker-sivil kesiminin bizim 
tarihimizde özel yerinden, öneminden, bu tabakaların “geleneksel devrimciliği”nden 
söz edilmiye başlandı. Bu tabakalar Türkiyeyi “sosyalizmin eşiğine kadar” götürebi-
lirdi en azından, hele hele bir gayret, sosyalizmi de gerçekleştirebilirdi. Halk yararına 
işler yapılınca, şimdi ilgisiz duran kitleler nasıl da desteklerdi bu “ara tabaka” sosya-
lizmini! İşçi sınıfının öncülüğü şöyle dursun, önceden işçi sınıfını ve emekçi kitlele-
ri harekete geçirip, desteklerini kazanmak gereği bile söz konusu edilmeden, sorun 
böyle konulup böyle çözümleniyordu bugünün keskin “proleter devrimci” yazarları 
tarafından o zamanlar.

Sonra CHP ortanın-solu teziyle ortaya çıkınca ümitler büsbütün bağlandı CHP’ye. 
Hele Ecevit “göbekçiler”i bir tasfiye etsin, tamamdı. CHP, en ileri solundan en ılımlı-
sına kadar “bütün Türk solunu” içine alan Parti olacaktı. Bu aşamada gerekli olan da 
buydu. Ama çok geçmeden, yanlış hesabın Bağdat’tan döndüğü görüldü. (Marksist-
Leninist, işçi sınıfının öncü müfrezesi, proleter devrimci, profesyonel devrimci v.b. 
üstün sıfatlar etiketlerini kendi üzerlerine yakıştırmış olanlar bu hesabın buram bu-
ram tüten yanlışlığını daha baştan nasıl göremediler anlaşılır şey değil ya... Meğer 
ki bu sıfatların gerçekten adamı olmıyalar). Her neyse, gençlik hareketlerinin sürüp 
gitmesi üzerine İnönü’nün gençlere “ihtar”ı, CHP’nin “aşırı solcular”a yüklenişi, 
“kuyudan adam çıkarma”nın ve D.P.lilere siyasi hakların iadesinin şampiyonluğunu 
etmesi ve nihayet, askerî bir darbe ihtimaline karşı kesinlikle karşı çıkışı (ve bu arada 
bazı güç birlikçi çevrelerin Türk Solu gazetesinden desteklerini çekişi) birbiri ardına 
inen şamarlar oldu ve sevgili CHP’den ümit kesildi.

Öte yandan tartışmalar devam ediyor, bizim taraftan sıkıştırıcı, bunaltıcı sorular 
peşpeşe geliyordu. Emperyalizme karşı millî güçler birliği, millî demokratik dev-
rim için demokratik cephe birliği hareketi peki, öyle olsun. Ama işçi sınıfı, onun 
parti, öncülüğü söz konutu edilmeden anti-emperyalist, millî demokratik devrim 
için güç ve cephe birliği önerisi sosyalist teorinin ve pratiğin neresinde görülmüş? 
Cevap: Bugünkü kanunî kısıtlamalar dolayısiyle Türkiye’de işçi sınıfının öz partisi 
kurulamaz, “gerçekten demokratik Türkiye” gerçekleşince işçi sınıfımız öz parti-
sine kavuşacaktır. Ee, işçi sınıfı ve müttefiki emekçi sınıflar örgütlendirilip politik 
mücadeleye sokulmadan “gerçekten demokratik Türkiye”ye nasıl ulaşılacak? Hangi 
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güçler, sınıf ve tabakalar başaracak bunu? İşçi sınıfı dışında, onun öncülüğü, hatta 
katkısı, olmadan başka güçler bunu gerçekleştirecek, sonra dönüp, buyrun kurun 
şimdi işçi sınıfının öz partisini diyecek, öyle mi? Ne alâ memleket! Karşı cephede 
uzun bir zaman bir karışıklık sürdü gitti bu konuda. Açık seçik bir cevap çıkma-
dı. Dernekler kuruldu, özellikle gençlik örgütleri harekete geçirildi. Partisiz de olur 
denmiye getirildi, karşılıklı sözlü tartışmalarda böyle diyenler de oldu. Hâlâ da genç-
lik örgütlerinde profesyonel devrimci kadrolar yetiştirip bunları işçi, köylü kitlelere 
yönelterek “proleter devrimci” hareketi geliştirmek yöntemi uygulanıyor. Partisiz, 
gençlik hareketleri ve gençlik kadrolarıyla işçi sınıfı ve köylü kitleleri hareketini yö-
netmek! Bu yöntem “sosyalizmin bilimi”ne (her nedense son zamanlarda “bilimsel 
sosyalizm”den ziyade “sosyalizmin bilimi” deyimine iltifat ediliyor), sosyalist teori 
ve pratiğe ne derece uygundur acaba? Bizce bu düpedüz anti-parti bir harekettir, 
küçük burjuva anarşizmin bir çeşididir. Burada sırası gelmişken hemen değinelim: 
ola ki bu eleştirimize cevap olarak, Çin’de kültür ihtilâlinin gençlik eliyle yürütül-
düğü ileri sürülür. Çin’deki kültür ihtilâli ile gençliğin görevlendirilmiş olmasının 
doğruluğu yanlışlığı, isabeti isabetsizliği sorunu bir yana, arada gerçek bir benzerlik 
yok. Çin’de Parti var ve gençlik kültür ihtilâlini Parti liderinin ve üst kademesinin 
direktifi ve izniyle yükümlendi. Ayrıca görevlendirilen gençlik işçi ve köylü kökenli 
gençlik yani sınıf mensubiyeti göz önünde tutuluyor yine de.

Yine parti sorununa dönelim. Demokratik özgürlüklerin kısıtlanması, sınırlan-
ması devam etmesine rağmen, bunların uygulama alanı değil 27 Mayıs öncesine kı-
yasla, 27 Mayıs’ı izleyen ilk yıllara kıyasla dahi bugün çok daralmıştır. Bilimsel sos-
yalizmin klasiklerinin, yani yapıtlarının tercüme edilip yayınlanması, telif kitapların 
çıkmaya başlaması, sosyalist dergilerin, gazetelerin artan sayılarda ortaya çıkması, 
kendilerinin yayınları ve yazıları bunun delilleridir. Sınıf esası üzerinden parti, der-
nek kurmak hakkı tanınmıştır. Sosyal sınıflardan, bugünün iktidarlarının sömürücü 
egemen sınıflar iktidarı olduğundan işçi sınıfının politik mücadelesi ve iktidarı ge-
reğinden açıkça söz edebiliyoruz. Bu ölçüde imkânların mevcut olduğu bir ortamda 
işçi sınıfı kendi sosyalist partisine kavuşturulmadan bırakılabilir mi? İşçi sınıfının 
diğer sınıflardan ayrı kendi partisi olamaz denilebilir mi? Partinin, eksikleri, kusur-
ları, yanlışları varsa bunlar düzeltilmiye, çözüm bekliyen sorunları çözülmeye çalışı-
lır (Biz buna çalışıyoruz). Yok, tüm[den] hayır görmüyorlarsa, başka parti kurmıya 
giderler. Ama her halükârda, işçi sınıfının bilimsel sosyalizm esasları üzerinden bir 
partisi kurulamaz, denemez. Şikâyet ettiğimiz anti-demokratik kısıtlamaların uygu-
lanma alanı bugün çok daha daralmışsa bu verilen mücadeleler sonucu olmuştur: 
yerden yere çaldıkları Türkiye İşçi Partisinin verdiği mücadele ile, tercüme ve telif 
yazılar yazıp yayınlanan ve bunun rizikolarını ve zaman zaman sert karşı tepkile-
rini yükümlenen yazarların mücadeleleriyle, ileri, devrimci diğer örgütlerin müca-
deleleriyle olmuştur. İşçi sınıfının partisinin kurulması için “gerçekten demokratik 
Türkiye”yi beklemek değil, bu mücadeleyi sürdürmek gerek.

Kulak verdik, dinledik. Bir cevap çıkmadı bu dediklerimize karşı. Yalnız, bir iki 
hafta önce, Türk Solu gazetesinin 118. sayısında bir başka doğrultuda bir cevap gel-
di (*). Niteliğini yukarıda kısaca özetlediğimiz Türkiyenin bugünkü ortamında işçi 
sınıfının, kendi deyimleriyle “öz partisi” olabilir mi, olamaz mı? Bu soruya değinmi-
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yor, “öz parti” deyimini de kullanmıyor. İki noktada topluyor iddialarını: 1) Türkiye 
İşçi Partisi işçi sınıfının partisi değildir ve 2) olamaz (başına Proleter Devrimciler 
geçse dahi). Bu sonucu iddiadan, bugün Türkiye’de işçi sınıfının “öz partisi” olamaz 
sonucu dolaylı olarak çıkıyor. Şimdi bu iddiaların dayandırıldığı gerekçeleri bir gö-
relim. Türkiye İşçi Partisi işçi sınıfının öncü partisi değildir çünkü, deniliyor.

“İşçi sınıfı partisi işçi sınıfı içindeki en değerli, en yetenekli ve sağlam, politik 
bilinci ve buna bağlı olarak pratik tecrübesi en fazla gelişmiş unsurları kendinde 
toplar. Parti işçi sınıfının öncü müfrezesi, işçi sınıfının mücadelesini yöneten genel 
kurmaydır”. Bundan sonra parti ile işçi sınıfı arasındaki farka işaret ediliyor, fakat 
bunun ikisi arasında, bîr ayrılma demek olmadığı belirtiliyor, “işçi sınıfı partisi, işçi 
sınıfının içinde derin ve sağlam köklere sahip olmalıdır”. Ayrıca işçi sınıfı ve geniş 
emekçi kitleleri partinin direktiflerine uymalı, gösterdiği politik hedefler yönünde 
mücadele vermelidir. Ancak böyle bir parti işçi sınıfı partisidir. T.İ.P.si ise böyle 
değildir.

Bir işçi sınıfı partisinin niteliklerini belirten yukarıki tanımlama bilinen şeyler. 
Ne var ki çok önemli bir nokta unutulmuş, veya es geçilmiş görünüyor. Yukarıda sı-
ralananlar, bir işçi sınıfı partisinin erişmeye çalışacağı standardı, amaçları açıklıyor. 
Hiç bir parti kurulur kurulmaz, veya kuruluşunu izleyen ilk dönemde “işçi sınıfının 
mücadelesini yürüten genel kurmay” gücünde ve “işçi sınıfının içinde derin ve sağ-
lam köklere sahip” olamaz. En yetenekli, en sağlam, politik bilinci ve pratik tecrübesi 
en fazla gelişmiş unsurları da içeremez, çünkü böyle unsurlar “parti örgütü içinde” 
eylem ve mücadele sınavlarından geçe geçe oluşur. Parti zamanla, bir süreç içinde 
işçi sınıfını yöneten, geniş emekçi kitlelere politik amaçlarını ve direktiflerini kabul 
ettirebilen bir güce sahip olabilir. Böyle bir düzeye gelebilir. Karşımızdaki çevre-
ler, Türkiye’de işçi sınıfının politik hareketinin yarım yüzyılı aşan bir tarihi var diye 
övünüp, Türkiye İşçi Partisi ve yöneticileri bunun “mirasına kondu” diye hayıfla-
nırlar. Bu yarım yüzyılı geçen politik harekette böyle, işçi sınıfının mücadelesini yö-
neten, geniş emekçi kitlelere direktiflerini kabul ettirebilen “genel kurmay”lar oldu 
mu? Bugün kendilerine “öncü müfreze” payesini verenler, işçi sınıfımıza gerçekten 
öncülük edip onu peşlerinden sürükleyebiliyorlar mı? T.İ.P.nin başına gelseler, veya 
gönüllerinin dilediğince bir başka parti kursalar, işçi sınıfının ve geniş emekçi kitle-
lerin mücadelesini yöneten “genel kurmay”, işçi sınıfında ve emekçi kitlelerde “derin 
ve sağlam köklere sahip” olabilecekler mi hemen veya kısa sürede? Hatta, “gerçekten 
demokratik Türkiye” gerçekleşse de “işçi sınıfının öz partisi”ni kursalar, o niteliklere 
sahip olacak mı uzunluğu belli olmıyan bir süre geçmeden?

Sonra şuna da işaret edelim ki, bir işçi sınıfı partisinin işçi sınıfının mücadelesini 
yöneten, geniş emekçi kitlelere politik direktiflerini kabul ettirebilen bir öncü müfre-
ze, bir genel kurmay niteliğine ve gücüne erişebilmesi sadece sübjektif şartlara bağlı 
değildir; yani, sadece yöneticilerin ve kadroların sosyalist bilinç, bilgi ve yetenekle-
rine, partinin örgütlenme biçimine ve niteliğine, çalışma yöntemlerine bağlı değil-
dir. Eğer toplumda devrimin objektif şartları oluşmuyorsa, toplum devrim-öncesi 
döneme girmiş değilse, kapitalist sistem belli bir gelişme gösteriyor, işçi sınıfının 
taleplerini az çok karşılıyabilecek tavizler verebiliyorsa, burjuvazi işçi sınıfını kendi 
ideolojisinin etkisi ve baskısı altında tutabiliyorsa, işçi sınıfı partisi ne kadar iyi ör-
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gütlenmiş, kadroları iyi bilinçlenmiş ve çalışıyor olsa da parti, işçi sınıfının ve emekçi 
sınıfların politik mücadelesini yönetebilen bir genel kurmay, bu sınıflara hâkim bir 
öncü örgüt haline gelemiyor; partinin gücü ve gelişmesi, genişliği ülkeden ülkeye 
değişen belli ölçütlerden öteye geçemiyor. Toplumun objektif şartlarını, gelişme aşa-
masını hesaba katmadan, şöyle şöyle yapılırsa “genel kurmay” olur, işçi sınıfına ve 
emekçi sınıfları yöneten duruma gelir diye mantık yürütmek geçerli değildir, sübjek-
tif şartların etkinliğini fazla abartmak, farkına varmadan “volontarism”e sapmaktır. 
Bir işçi sınıfı partisinden beklenen, mevcut, imkân ve unsurlardan yararlanmak ve 
imkânları genişletmeye, unsurları çoğaltıp geliştirilmeye çalışmaktır.

Bu noktada sözü geçen makalenin yazarı T.İ.P.si, mevcut unsurları da kullanmı-
yor iddiasını ileri sürebilir, zira Partiyi, “parti içinde sosyalizminin biliminin egemen 
olmasına çalışanları tasfiye eden bir yönetime sahip olmak”la suçluyor. İkinci Büyük 
Kongre sonrası tasfiye edilenler, gerçekten “sosyalizmin biliminin egemen olmasına 
çalışanlar” mıydı, yoksa kendilerini Türkiye’de sosyalizmin “yeddi emini” sanıp sos-
yalist hareketin ancak kendileriyle kaim olabileceğine inanan ve kendi kendilerine 
bahşettikleri bu paye ile Parti İçinde başlarına buyruk hareketlere kalkışan kişiler 
miydi, tartışılacak bir konudur. Hele kendileri, daha bugünden, kesin tasfiyelerden 
söz eden, öğrenci derneklerinde büyük sayıda üyeleri, haysiyet divanına vermek, 
savunmalarını almak gibi usulleri dahi uygulamadan bir çırpıda toptan ihraç eden 
kimselerin ve bunu eleştirmeyen çevrelerin, parti içinde kendilerinin, hiç bir disiplin 
anlayışına sığamıyacak hareketleri söz konusu olunca “Parti içi demokrasi” kalka-
nının arkasına sığınmıya kalkışmaları, “Haysiyet divanları işletildi!” diye çığlıklar 
atmaları en azından mutlak bir samimiyetsizliği gösterir. İşçi sınıfı partisinde tar-
tışmalar fikirler üzerinde yapılır. Amaç, yanlışların, sapmaların tasfiyesidir. Kişiler 
belli fikirlerin temsilci olarak dolaylı şekilde söz konusu olur. Oysa apaçık ortadır ki, 
millî demokratik devrimciler veya şimdi takındıkları adla proleter devrimciler, parti 
çizgisini, Türkiyenin şartlarında ve tarihsel aşamasında anti-emperyalist mücadele 
sosyalizm için mücadele ile birlikte yürür tezini savunanların, fikirlerini, önerilerini 
eleştirmekten, hücumlarını fikir düzeyine yöneltmekten çok daha fazla şahısları yer-
mek ve çürütmek çabası içinde olmuşlardır. “Oportünist”, “ajan”, “muhbir” v.b. sı-
fatları durmadan tekrarlıyarak, “propagandanın esası sürekli tekrarlamalarla beyin-
leri yıkamak, şartlandırmaktır” kuralını uygulayagelmişlerdir. Benimsedikleri millî 
demokratik devrim stratejisini de Türkiye’de “somut şartların somut tahlili”ni yapa-
rak açık, seçik, tutarlı bir şekilde ortaya koymaya yanaşmamışlardır. Türkiye yarı-
bağımlı, yarı-feodal bir ülkedir demekle millî demokratik devrim stratejisinin Tür-
kiye için geçerli olduğu isbatlanmış olmaz. Hem boyuna “sosyalizmin bilimi”nden 
söz edeceksin, hem böyle yuvarlak genellemelerle, başka ülkelere kabataslak, yüzey-
sel kıyaslamalarla strateji sorununu oldu bittiye getireceksin, yok öyle şey. Hele son 
zamanlarda yaptıkları gibi yarı feodal demekten vaz geçip, “feodal kalıntılar”dan söz 
edince (makalenin yazarı gibi), millî demokratik devrim stratejisi tezi büsbütün şüp-
heli hale geliyor. Çünkü sorunun stratejiyi tayin ettirici noktası, hakim üretim iliş-
kisinin, ekonominin hâkim niteliğinin hangisi olduğudur, feodal mi, kapitalist mi? 
Yoksa her somut toplum düzenin “bağrında” çeşitli üretim ilişkilerini, “kalıntılar”ı 
çeşitli ölçülerde barındırdığı bilinen bir gerçektir. Millî demokratik devrimciler veya 
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proleter devrimciler Mao’dan çok söz ederler. (Ederler ya, acaba Mao kendi yazıla-
rının bu kadar yanlış anlaşılıp, bu kadar yanlış sonuçlar çıkarıldığını görse ne der-
di, bilemem). Sözünü ettiğimiz makale de Mao’dan bir iktibasla başlıyor. Biz de bu 
vesile ile şunu hatırlatıp geçelim: Mao “Yeni Demokrasi” adlı yazısında (Maspero 
yayınlarında çıkan Fransızca metninde) Çin’i hep “feodal ve yarı feodal” bir toplum 
olarak tanımlar, bu iki sıfatı birlikte kullanır. “Feodal kalıntı”dan söz etmeden çok 
ayrı şey değil mi? Çin’de feodal ekonominin hâkim (preponderant) olduğunu belir-
tir. Türkiye ekonomisinde hâkim üretim ilişkisi feodal midir?

Makalenin yazarı bir işçi sınıfı partisinin üzerinde örgütleneceği ilkeleri ele alı-
yor ve bunları “teorik ilkeler”, “ideolojik ilkeler” ve “örgütsel ilkeler” başlıkları al-
tında toplıyarak diyalektik ve tarihi materyalizm, bilimsel sosyalizm ve demokratik 
merkeziyetçilik konularında bilinen şeyleri kısaca tekrarlıyor. Ve bunu T.İ.P.’inin 
böyle bir parti olmadığını isbatlamak için yapıyor. Partinin somut kılavuzu tüzüğü 
ve programıdır. Ve bunlar temel, ana çizgileriyle bilimsel sosyalizme dayanır. Tü-
züğün ve programın düzeltilecek, değiştirilecek, geliştirilecek yanları vardır ve bun-
ları yapmak esasen Partinin alınmış ve uygulanmasına başlanılmış kararıdır. Ama 
tekrar ediyorum, temel çerçevesi değişecek değildir. O kadar değişecek değildir ki, 
T.İ.P.’sini ve programını eleştirenler kendi gönüllerince bir işçi sınıfı partisi kurup 
bir program hazırlayacak olsalar, önerecekleri ekonomik-sosyal dönüşümler, koya-
cakları ilkeler (ayrıntılar hariç) esasta farklı olmayacaktır. Bu konuda yalnız iki nok-
taya değinmek isteriz. Makalenin yazarı bilimsel sosyalizmi “ideolojik ilkeler” başlığı 
altına koymuş. Bu noktada bir açıklama yapmadığı için doğrusu bunun gerekçesini 
anlayamadık. Bizim naçiz bilgimize göre “ideolojik” ve “bilimsel” birbirini dışa iten, 
karşıt sıfatlardır. İdeoloji ile bilim arasında bir ilişki vardır ve bilgi teorisinde bu 
ilişki üzerinde önemle durulur, ama bu ilişki çelişkili bir ilişkidir. Öyle gelişi güzel, 
bir kalemde geçirecek bir konu değildir. Bir başka husus, makalenin yazarı bilimsel 
sosyalizmin evrensel ilkelerine taban tabana zıt “sosyalist devrim” “stratejisi” diyor. 
Sosyalist devrim stratejisi bilimsel sosyalizmin hangi evrensel ilkelerine aykırıdır 
acaba? Yoksa “mefhumu muhalifi”nden, millî demokratik devrim stratejisi sosyaliz-
min evrensel ilkesidir sonucunu mu çıkaralım? Öğrenmek isterdik doğrusu.

Karşımızdakiler, Parti çizgisini, sosyalist devrim tezini savunanları fikir düzeyin-
de eleştirmek yerine sıfatlarla şahıslara hücum etme usulünü, bilimsel düzeyde tartış-
ma yerine propaganda tekniği ile beyinleri yıkama taktiğini kullandıkları gibi, millî 
demokratik devrim stratejisini savunurlarken de aynı tutum ve davranış içindedir-
ler. Devrimci teori ışığında somut şartların somut tahlili yerine, sosyalizmin büyük 
şöhretlerinin adlarını yerli yersiz boyuna kalemlerine ve dillerine pelesenk ederek 
o isimlerin otorite ve şöhretlerinin psikolojik etkisiyle kendi görüşlerini okurlarına 
ve dinleyenlerine kabul ettirmek yolunu seçiyorlar. Bu da, o ettikleri büyük büyük 
lâflara rağmen aslında ne kadar zayıf olduklarının delilinden başka bir şey değildir. 
Sonuç bir kavram hercümerci, bir klişe deyimler ve büyük şöhretler tutkusu oluyor. 
(Konuya gelecek yazımızda devam edeceğiz).

(*)  Serhat Hürken, İşçi Sınıfı Partisi ve Bu Açıdan TİP’in Durumu.
Emek, Sayı 23, Mart 1970


