
1380

Demokratikleşme Süreci İlerletilecektir

Gaziosmanpaşa İlçesinin açılış töreninde yapılan konuşma, 2 Eylül 1975.

Dış politika sorunları ciddiliğini korumakla birlikte, bu son günlerde ikinci pla-
na itilmiş görünmektedir. Bir yandan Amerika’nın tutumunda bir değişiklik bek-
lenmekte, öte yandan topluluklar arası görüşmeler yoluyla ve Denktaş eliyle -MC 
hükümetini doğrudan ilzam etmeden- Kıbrıs sorununa bir çözüm getirmeye çaba-
lanmaktadır. ABD üslerinin durumu ise hâlâ açıklığa kavuşmuş değildir. Bu arada 
Denktaş yönetiminin giderek dış ilişkilerde aktif hale sokulması ve MC hükümeti-
nin sosyalist ülkelerle ilişkileri geliştirmek girişimleri de dikkati çekmektedir. Kısa-
cası ABD ile bağları yeniden geliştirmek ve güçlendirmek umut ve çabasında olan 
MC hükümeti şartların zorlamasıyla bir yandan da başka ilişkileri de aramak yoluna 
itilmektedir.

Dış politika sorunları geri plana itilirken, iç politika konuları son günlerde ön 
plana çıkmıştır. Bunun nedeni, sadece, yukarıda işaret ettiğimiz dış politika duru-
mu değildir. Kısmi-seçimlerin yaklaşması da kendi başına bir neden değildir. Asıl 
neden seçimlerin, burjuvazinin ve MC partileri yararına hizmet edecek baskı şart-
ları altında, tüm sol, ilerici, demokratik güçlerin ve en başta işçi sınıfını sinmeye 
zorlayacak şartlarda yapılmasını sağlamaktır. Bunun için baskı ve şiddet uygula-
ması artık doğrudan ve açıkça işçi sınıfını hedef almaktadır. Bu gelişmeye Parti bil-
dirilerimizde, demeçlerimizde daha ilk belirtileri ortaya çıktığında işaret etmiştik. 
İlerici, devrimci gençlere yapılan komando ve polis baskınları, taşlı, sopalı, silahlı 
saldırılar, coplamalar ve kurşunlamalar, işçilerin sendikal toplantılarına, fabrika 
direnişlerine gittikçe hızlanan bir tempoda uygulanmaktadır. Araya provokasyon 
niteliği açık olan sözde sabotaj olayları da sokulmaya başlanmıştır. Son Sungurlar, 
Berec ve Samsun Bakır İzabe Tesisleri olayları bu işaret ettiğim gelişmelerin son 
örnekleridir.

Politik düzeyde de sol, demokratik güç ve özgürlüklere yüklenme artmıştır. Der-
nekler basılıyor, aranıyor, yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve 
mahkemeye veriliyor. Siyasi partiler de müdahale ve baskıdan masun değil. CHP ve 
TSİP’in yöneticileri gözaltına alıyor veya tutuklanıyor, birinin bir il örgütünde di-
namit patlatılıyor, öbürünün genel sekreteri içeride. Partimizin de Eskişehir’de bir 
üyesi gözaltına alınıp bırakıldı. İstanbul’da ise Kartal ilçesinden üç arkadaşımız dört 
gün poliste alıkonularak işkence gördüler. Anayasaca “İktidarda veya muhalefette 
olsunlar, demokratik rejimin vazgeçilmez unsurları” olarak kabul edilen siyasi par-
tiler yasal güvenceden fiilen yoksun durumdadırlar. Seçimlerde bu durumun daha 
da kötüleşeceğinden endişe edilir. Seçim kampanyasının güvenlik içinde yapılması 
ve oyların güvenlik içinde verilmesi, içinde bulunduğumuz günlerin acil talebi ve 
şartıdır.
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Seçimlerin MC iktidarının ve dolayısıyla burjuvazinin baskı ve kontrolü altında 
yer alması bu şiddet uygulamalarının bugünkü nedeni olmakla beraber, bu uygu-
lamalar seçimlerin süresi ve yapılışıyla sınırlı değildir. Çünkü temeldeki neden ya-
pısaldır. Türkiye’nin dışa bağımlı geri kapitalizmi hızlıca bir sanayileşmeden sonra 
kısa sürede bir çıkmaza girip saplanmıştır ve bu yapısıyla çıkmazın kıskaçlarından 
kurtulup feraha çıkması imkansızdır. Burjuvazi ve iktidarlarının çıkmazın doğur-
duğu ekonomik, sosyal, politik çalkantıları baskı ve şiddet yönetimi ile kontrol al-
tında tutmaktan başka çareleri yoktur. Burjuvazi, burjuva demokratik özgürlükleri 
ortamında dahi iktidarını sürdürebilmek durumunda değildir. Bunun için baskı ve 
şiddet uygulamalarının, geçici olarak değil, sürekli olarak ülkenin politik hayatında 
yer alması beklenir. Ve bunun için de ülkenin demokratik, ilerici, sol güçleri Ana-
yasal hak ve özgürlüklerine sonuna kadar sahip çıkarak, burjuvazinin ve iktidarları-
nın bu geriletici, anti-demokratik ve faşizme yönelik politikasına sürekli direnmek, 
mücadele vermek zorundadır ve bu mücadele verilmektedir. Bugün karşılaştığımız 
olayların, iç durumun anlamı, niteliği budur.

Burjuvazi şimdi veya kısa sürede açık faşizme gider mi? Durum yeni bir 12 Mart 
dönemine gidişi mi gösteriyor? Kanımca bu soruları “evet” diye cevaplamak için en 
azından vakit erkendir, hatta benim eğilimim “hayır” diye cevaplamaktır. Öncelikle 
dış politika durumu bir askeri darbe için elverişli değildir. İç politika açısından da 
henüz zamanı değildir. 12 Mart döneminden daha yeni çıkıldı ve askeri darbe ve 
yönetimler başka hiç bir çare kalmadığı sonucuna varıldığında uygulanır. Şimdi ise 
defalarca belirttiğimiz üzere sol’un ve tüm demokratik güçlerin baskı ve kontrol 
altında tutulduğu, sindirildiği, yalnızca gerici, burjuva partilerine ve politik güçleri-
ne, sözcülerine münhasır “güdümlü demokrasi” uygulaması denenmektedir. Böyle 
gelişmeler ve evreler başka geri kapitalist ülkelerde de görülmüştür.

Bu son olaylar ve gelişmeler Türkiye’de sosyal safları belirginleştirmekte, kimin 
hangi safta yer aldığı açık seçik ortaya çıkmaktadır. Bunlardan belki de en ilginci 
Türk-İş yöneticileri hakkında biz sosyalistlerin yıllardır söylediğimiz temel doğru-
nun, yani bu yöneticilerin burjuvazinin safında oldukları ve işçi sınıfının sendikal 
hareketini burjuvazinin dümen suyunda tutmak istedikleri doğrusunun artık, en 
görmek istemeyen gözlerin bile görmek zorunda olduğu bir açık seçiklik ve kesin-
likle ortaya çıkmış olmasıdır. İşçilerimiz hızla yükselen enflasyon ve pahalılık orta-
mında gerçek ücretlerin düşmesiyle ezilir ve işsizler ordusu büyürken durumlarını 
hiç değilse daha kötüleşmekten koruyabilmek, Anayasal haklarını kullanarak ken-
dilerini en iyi savunacak sendikaları seçmek istemektedirler. Bu, en doğal, en meşru 
haklarıdır. İşverenler, hemen her zaman işçilerin bu sendikalarını seçme özgürlük-
lerine müdahale etmektedirler. Ve hükümetin resmi ve gayri resmi kolluk kuvvet-
leri işverenlerin bu müdahalesinden yana hareket etmektedirler. Mahkemeler artık 
referanduma başvurmak, yani hangi sendikayı seçtikleri konusunda işçiler arasında 
oylama yapılmasına da karar alamadıklarından durum büsbütün gerginleşmiştir. 
Öte yandan işverenler, en bilinçli, hakkını arar işçileri, toplu olarak işten çıkara-
rak toplu sözleşmeleri ve greve gitme hareketlerini engellemekte, bunları durdurma 
yollarını aramaktadırlar. Dikkat edilirse iş yerlerinde baş gösteren anlaşmazlıklar 
ve direnişler hemen hep sendika seçme sorunundan ve/veya işçilerin haksız işten 
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çıkarılmalarından doğmaktadır.
Durum apaçık ortadayken ve herkesçe bilinirken Türk-İş Başkanı Halil Tunç, 

benzeri az görülmüş bir pervasızlıkla Sungurlar, Berec, vb. işyerlerinde yer alan 
olaylarda işçilerin hiç rolü olmadığını, işçilerin zorla dışarıdan gelen grup ve ki-
şilerin baskısıyla olaylara bulaştırıldığını iddia edebilmektedir. Grev ve direnişlere 
dışardan müdahale etmek isteyenler olabilir, şu veya bu niyetle. Ama bu iş anlaş-
mazlıklarının ve direnişlerin işçilerin kendi sorunlarından doğduğu ve kendi giri-
şimleriyle başlatılıp yürütüldüğü olgusunu değiştirmez.

Halil Tunç işçilerin DİSK’e bağlı sendikaları seçmeleri sanki bir suçmuş gibi var 
gücüyle DİSK’e çullanmaktadır, sözü geçen iş anlaşmazlıklarında silah çeken, kur-
şun sıkan, dinamit kullanan zorbaları işveren adamlarını değil, DİSK’i suçlamakta-
dır MC’nin ve tüm gerici ve faşistlerin yaptıkları politik demogojiyi yapmaktadır. 
Bunun yanı sıra işverenlere lâfla saldırması ve demokrasi edebiyatı yapması hiç 
kimseyi aldatamaz; Halil Tunç’un ve yönettiği Türk-İş’-in, patronların ve demok-
rasi düşmanı gericilerin safında yer aldıkları kanıtlanmıştır. MC iktidarı, gericiler, 
faşistler, büyük burjuvazi ve Türk-İş yönetimi aynı safta yer almışlardır;  hep birden 
işçi sınıfının kendi güdümleri dışındaki gerçek ekonomik mücadelesini ve örgütle-
rini ve bu hareketin başını çeken kuruluş olarak DİSK’i hedef almışlardır.

Sırası gelmişken şunu da belirteyim ki, son olaylar ve Halil Tunç’un yaptığı çıkış 
DİSK üst kademe yöneticileri için de son bir uyarı olmalıdır. Sosyalizmden yana 
görünüp sosyalist hareketten yana olmamak ve CHP’ye kapılanmakla durumu idare 
etmenin mümkün olabileceğini sanmak yanılgıların en büyüğüdür. DİSK yönetimi 
seçeneğini açık ve kesin yapmak, tavrını almak, politikasında içtenlikli ve tutarlı 
olmak zorundadır. Bu son gelişmelerde büyük burjuvazinin tutumu da kesinlikle ve 
bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda büyük burjuvazinin çeşitli ör-
gütleri ülkenin ekonomik durumu ve kendi talepleri konusunda ardı ardına rapor-
lar, muhtıralar düzenleyip hükümete sunmuşlar, kamuoyuna açıklamışlardır. Son 
günlerde de büyük burjuvaların en büyüklerinden biri olarak bilinen Vehbi Koç AP 
ile CHP’ye tamamiyle politik nitelikte bir mektup göndererek bunların koalisyon 
yapmasını istemiştir. Devletin yetkisini Anayasa’dan alan resmi iktidar organları 
yanında, ismi üstünde özel sektör olan bir iktidar odağı ülkenin politik hayatında 
tüm gücüyle kendini ortaya koymaktadır. Burjuvazi egemen sınıf olduğunu iyice 
açığa vurmaktadır. Toplumsal saflar artık herkesin görebileceği kadar belirginleş-
miştir. Ve bütün bu olup bitenler sosyalistlerin yıllardır yaptıkları tahlilleri, açıkla-
dıkları temel olguları doğrulamaktadır.

Çetin bir dönem içindeyiz, ama işçi sınıfımız, emekçi kitleler, yurtsever, ilerici, 
sol güçler zorlukları göğüsleyebilecek, demokratikleşme sürecini ileriye götürebile-
cek güçtedirler.

“MC İktidardan Düşürülmelidir” broşürü, Şubat 1976


