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Tüm Koşullarda Emperyalizme ve Faşizme Karşı 
Mücadele Edeceğiz

Ankara’da yapılan 8. İl Temsilcileri Toplantısı’nın açılış konuşmasından, 7 Ocak 
1979.

Türkiye’nin cumhuriyet döneminin en büyük bunalımını yaşadığı sözü adeta 
ağızlarda sakız oldu. Değişik politik zıt görüşte insanlar bu tespitte birleşiyorlar. 
Türkiye’nin yaşadığı bunalım yalnız ekonomik değil, aynı zamanda politik ve çok 
kısıtlı demokrasisi çetin bir sınav geçiriyor. Başbakan, azgelişmiş ülkeler arasında 
Türkiye’nin özgürlükçü çoğulcu demokrasiyle yönetilen tek ülke olduğunu sık sık 
tekrarlıyor ama bu övünülen kısıtlı demokrasi kısa aralarla kazaya uğramaktan kur-
tulamıyor. Türkiye emperyalizme bağımlı geri ülkelerde görülen politik sürecin dı-
şında değil, bir istisna oluşturmuyor.

Türkiye’de sıkıyönetim olağan hallerden, ama bu seferki sıkıyönetim durumu 
daha öncekilerden farklı değil, ilk kez hükümet katında, geniş halk kitlelerine düzen 
değişikliği, hakça bir düzen, özgürlük ve esenlik vaadetmiş, bu vaadlerle onlardan 
oy toplayıp iktidar olabilme durumuna gelmiş bir parti, bir sosyal demokrat parti 
bulunuyor. Şimdi de bu parti ve kurduğu hükümet sıkıyönetimin görevinin anarşi-
yi, yani terörizmi yok etmek, özgürlükleri korumak olacağını, bu yönetimin özgür-
lükçü, demokrasi ve hukuk devleti kuralları içinde işleyeceğini vaadediyor.

Bu hükümet ve ona damgasını basan CHP, iktidar koltuğuna oturduğu son bir 
yıl süresinde vaadlerinden hiçbirini yerine getirmedi, tersine iç ve dış büyük serma-
yeye güvence verme çabalarında oldu sürekli. Kitlelere ne huzur getirdi, ne sosyal 
adalet, ne refah. “Birden getiremezdi” demek bir mazeret değil. Getirme yolunda 
adımlar atabilirdi atmadı. Şimdi bu vaadinde de durmayabilir. Oysa bu vaadinde 
olsun durmak, hükümetin yerinde kalabilmesi için son şanstır.

Can güvenliği, normal koşullar altında yaşayabilme güvenliği ve özgürlüğü mut-
laka sağlanmalıdır. Sıkıyönetimin varlık nedeni budur. Ve bu güvenliği sağlama, 
terörizmi yoketme işi mümkün olan en kısa sürede ve sıkıyönetim kalktıktan sonra 
terörizm bir daha baş kaldıramayacak biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir başka de-
yişle, sıkıyönetimin sıkı baskısı, kontrol ve müdahaleleri sonucu teröristlerin sinme-
sinin, geçici olarak terör olaylarını, saldırı ve cinayetleri durdurmalarının bir değeri 
olmaz. Terörizmin iç ve dış kaynaklarına kadar inmek, onları etkisizleştirmek ge-
rekir. Bunu başarabilmek için de hükümetin, başta istihbarat ve güvenlik örgütleri 
olmak üzere devlet aygıtının tüm birim ve kademelerine egemen olabilmesi, onları 
yönlendirebilmesi, tam kapasite işletebilmesi mutlak şarttır.

Hükümet bu bir yıllık süresinde bu işi başarabilmiş değildir. Bunun çifte nedeni 
vardır. Birincisi, ülkede, kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerini, bu yönde mü-
cadelesini, ilerici, sol, sosyalist hareketleri hedef alan terörizmi planlayan, yürüten, 
uygulayan bir merkezin bulunması, iktidarın çift başlı hale gelmesi, ikileşmesidir. 
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Üç buçuk yıllık MC döneminde devlet kadrolarını yukarıdan aşağı tüm kademe-
lerini dolduran faşist unsurlar, hükümetin ve onu oluşturan yönetim birimlerinin 
değil, bu gizli, biçimi ve kapsamı açıkça bilinmeyen, ama varlığı şüphe götürmez 
iktidar odağının emri ve yönetimi altında hareket ediyorlar. MC döneminde faşist 
güçler devlet aygıtında önemli mevziler edinmiş, yuvalanmıştır. Terörist eylemle-
rin, yerel faşist odakların ve kişilerin kendi girişimleriyle yaptıkları birbirinden ko-
puk, dağınık olgular olmadığı, terörizmin planlı, hesaplı, zamanlamalı bir biçimde 
geliştirildiği besbellidir. Son bir yıl içinde terörizmin genişletilerek, şiddetlendirile-
rek oluşturduğu tablo bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Bu yaptığımız tahlili 
doğrulamaktadır.

Hükümetin devlet aygıtının tüm birim ve kademelerine egemen olmamasının 
ikinci nedeni, ana çizgileriyle belirttiğimiz durumun üzerine etkin, sonuç alıcı bi-
çimde gitmek cesaretini ve girişkenliğini gösterememesidir. Başbakan Ecevit sağ 
kanadın kendisine ve partisine yönelttiği, “aşırı solcuları, komünistleri, anarşistleri 
koruma” suçlamasına karşı çok duyarlıdır ve sürekli kendini savunmak konumuna 
girmektedir. Buna ilişkin olarak terörizm konusunda da kendisinin ve hükümetin 
yansızlığını kanıtlama çabasındadır. Bir yandan bu yansızlığı israrla, tekrar tekrar 
dile getirirken, öte yandan da sağ terörist olaylarla goşist terörist eylemler aynı çapta, 
aynı güçte, aynı ölçüde tehdit ediciymiş gibi tavır almakta, bir dengeleme politikası 
yürütmektedir. Oysa nesnel gerçeklikte faşist ve goşist terörist eylemler arasında 
bir dengelenme yoktur. Goşist terörizm, işçi sınıfı devrimciliği konusunda yanıl-
tılmış, saptırılmış gençlerin sınırlı eylemleri olmaktan öte geçmemektedir ve işçi 
sınıfının politik hareketini saptırma çabalarıyla, aslında, sağın yararına iş görmek-
tedir. Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş vb. ayaklanmaları ve katliamları ise faşist 
terörün ürünleridir. Ülke, faşizmin iktidarı tam boy ele geçirmesi tehdidi altında ve 
tehlikesi içindedir. Faşizmin az önce belirttiğimiz örgütlenişi, tek merkezde odakla-
nışı, devlet aygıtının içine sokulabilmiş ve ülke çapında yaygın olması faşist terörü 
bastırma ve yok etme yöntemlerinin daha başka, genişlemesine ve derinlemesine 
daha kapsamlı ve daha güçlü olmasını gerektirmektedir. Faşist terörle goşist terör 
arasında nesnel gerçeklikte var olmayan eşitlenme ve dengelenme terörizme karşı 
uygulanan politika ve yöntemlerde yapay olarak yaratılamaz.

Başbakan ve partisi ise karşı tarafın solculuk suçlamalarından duydukları tedir-
ginlik ve bunun doğurduğu çekingenlik ile ve de yansızlıklarını kanıtlamak kaygı-
sıyla faşist terörün üzerine kararlılıkla ve tüm olanakları zorlayarak gidememekte-
dirler. Devlet aygıtını terörizmin iş ortakları faşist bozgunculardan tam arındırmak 
işini dahi başaramadılar. Bunca saldırı ve cinayetlerin faili “meçhul” kaldığına veya 
gösterildiğine göre, istihbarat mekanizması da iyi işlememekte veya bilinen failler 
korunmaktadır.

Sıkıyönetime bu koşullar altında gidildi. AP’si, MHP’siyle sağcı güçler sıkıyö-
netimi sürekli işlemişlerdi; sıkıyönetimin 12 Mart dönemindeki gibi kendilerinden 
yana olacağını ve işleyeceğini umut ve hesap ederek. Şimdi durumdan pek memnun 
görünmüyorlar. Sıkıyönetimin komutanlıklarına ve sıkıyönetim mahkemelerine ya-
pılan atamaları beğenmemişe benziyorlar. Türkeş art niyetli, maksatlı atamalardan 
söz ediyor. Demirel sıkıyönetim eşgüdüm başkanlığına itiraz ediyor. Bir yandan da 
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sağcı basında eşgüdüm başkanlığının işlemediğine ilişkin haberler çıkıyor. Hükü-
met sıkıyönetim ilanına kadar geçen bir yılda yapmadıklarını ve yapamadıklarını 
sıkıyönetim altında yapabilecek mi, yapmak kararını ve azmini gösterecek mi? İddia 
ettiği gibi sıkıyönetim, terörü yok etmek, demokrasiyi özgürlükleri korumak işlevini 
görecek, bu sonucu gerçekleştirecek midir? Tutarlı demokrat olabilmenin gerekleri 
yanısıra, kitle tabanlarını ve onunla birlikte politik güçlerini hepten yitirmemek için 
de CHP ve genel başkanı sıkıyönetimin böyle işlemesini, böyle bir sonuca ulaşma-
sını sağlamak, gerçekleştirmek zorundadırlar. Ecevit ve CHP hükümet olmakla, bu-
nalımı derinleşen dünya kapitalizmine bağımlı geri Türkiye kapitalizminin buna-
lımını sırtlarına yüklendiler; bu yükü taşıma ve iktidarda kalabilme uğruna büyük 
burjuvaziye ve iş ortağı emperyalizme sürekli güvence ve ödün verdiler. Hem büyük 
burjuvazi ile emperyalizmin istedikleri oluyor, hem de kendi gözde partileri kızağa 
çekilmiş kalarak, sol diye belleyip bir türlü tam güvenemedikleri CHP ve Ecevit 
silkeleniyor, yıpranıyordu. Bir taşla iki kuş. Şimdi de sıkıyönetimi kendi doğrultu-
larında, kendi amaçları için -demokrasiyi hepten askıya almak, bilinçlenen kitleleri, 
ilerici, sol hareketleri bastırmak için- kullanmayı isterler ve bunun CHP iktidarında 
olmasını yeğlerler. CHP ve Ecevit iyice yıpranır, CHP etiketli iktidar içi boşaltılmış 
kof kabuktan ibaret kalır ve gerçek iktidar sağ uçta tekleşerek somutlaşır. Ecevit ve 
CHP başka hiçbir şey için olmasa, kendilerini bu kıskaçtan kurtarmak için sıkıyö-
netimin ilanına neden olan faşist terörü yok etmek, demokratik hak ve özgürlükleri 
korumak için kullanılmasını sağlamak, bunu başarmak zorundadırlar. Kimi sıkı-
yönetim komutanlıklarını bir iki sosyal yardım derneğinden gayri tüm dernekleri 
kapatma yoluna gitmeleri bu bakımdan hiç de umut verici değildir. Terörist eylem-
lerde, girişimlerde bulunan dernekler kapatılmalı, diğerlerinin tüm demokratik hak 
ve özgürlüklerine sahip olarak serbestçe çalışmalarına engel olunmamalıdır. Hele 
grevlerin yasaklanması hiçbir suretle haklı gösterilemez, işçiler hiçbir grevde ve di-
ğer eylemlerde terörizme başvurmamışlardır. Hükümet bilmelidir ki, demokratik 
hak ve özgürlükleri yasaklayarak, demokratik güçleri bastırarak demokrasi kurta-
rılamaz.

Ama biz sosyalistler ve tüm demokratlar, ilericiler, sol unsurlar, demokratik hak 
ve özgürlüklerin korunmasını yalnızca hükümetten bekleme durumunda değiliz. 
Bu hak ve özgürlüklere güçlü biçimde sahip çıkacak, her hal ve koşulda onları kul-
lanacağız, provokasyonlara dikkat ederek, maceracı girişimlerden uzak durarak. 
Provokasyonlardan ve maceracı girişimlerden kaçınmak, hareketsiz kalmak, elle-
rimizi kavuşturup beklemek değildir. Demokrasi ve özgürlükler, bunlara dört elle 
sarılıp sahip çıkılarak, korunmalarının ve geliştirilmelerinin mücadelesi verilerek, 
faşizme karşı direnerek ve onu alt ederek yaşatılır ve geliştirilir, iktidarın nesnel 
kaynağı sınıfsal, kitlesel güç olduğuna göre, faşizme karşı, demokrasi için örgütlü 
kitlesel mücadele hükümetin demokratik amaç ve girişimlerine de -varsa- destek ve 
yardımcı olur. Ama Ecevit ve CHP, o kadar sözünü ettikleri ve övgüsünü yaptıkları 
halk kitlelerinin örgütlü demokratik hareketinden, mücadelesinden gerçekte ürk-
mekte ve kaçınmaktadırlar. Biz sosyalistler kaçınmayız. Sınıfsal ve kitlesel mücade-
leyi örgütlemek ve yönlendirmek asli görevimizdir. Bu görev iki yönlüdür. Birisi ve 
daha genel olanı, faşizme karşı, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana tüm güçleri; 
hareketleri, akımları, kuruluşları bütünleştirip örgütlü birleşik güce dönüştürme-
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ye çalışmak ve bunu gecikmeden gerçekleştirmektir. Ancak halkın örgütlü birleşik 
gücü faşizme yenilmez, onu yener. Öteki görevimiz, özgün olanı ise, işçi sınıfını 
örgütleyip bilinçlendirmek, işçi sınıfı içinde kök ve dal budak salmak, işçi sınıfının 
emperyalizme ve faşizme karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücade-
lesini geliştirmek ve güçlendirmek; her hal ve koşulda yürütmektir. Birinci görevin 
başarılması, demokrasi güçlerinin örgütlü birleşik güce dönüştürülebilmesi ikinci 
görevin başarılmasıyla bağlantılıdır.

Türkiye İşçi Partisi bu görevlerin bilincinde ve yerine getirme çalışmaları için-
dedir. Sıkıyönetim altındaki kısıtlamalar ve engellemeler çalışmaları zorlaştırıyorsa 
da kararlılığımız ve şevkimiz kırılmıyor. Ekim ayında açtığımız örgütü genişletip 
güçlendirme, yeni üyeler kazanma kampanyamız sürüyor. Bu kampanyayı daha da 
azimli, sebatlı, tuttuğunu koparır biçimde yürüteceğiz. Sayıca çoğalacağız, örgütçe 
yurt düzeyinde yayılıp genişleyeceğiz. Parti saflarını sıkıştırıp, parti disiplinini güç-
lendireceğiz. Üyelerin ve çalışma ekiplerinin bilinç, beceri, işlerlik düzeylerini yük-
selteceğiz. Emperyalizme ve faşizme karşı sıkılmış sert bir yumruk olacağız. Tüm 
koşullarda emperyalizme ve faşizme karşı direnecek, mücadele edeceğiz. Sonunda 
zafer bizim olacaktır.

Yürüyüş, Sayı 197, 16 Ocak 1979


