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70. Yaşgünü Dolayısıyla Yürüyüş Dergisiyle Söyleşi

Başlangıcından bugüne dek Türkiye’deki sosyalist hareketin bir 
değerlendirmesini yapar mısınız?
Çok geniş kapsamlı ve derinlemesine bir konu. Böyle bir konuşmada ancak, çarpıcı 
bir kaç noktaya değinmekle yetinmek gerek. Türkiye’deki harekette dikkat çekici 
ilk nokta, süre olarak, uzun süreli bir hareket oluşu. 60 yıllık bir politik hareket 
oluşu. Fakat, hareketin bugünkü durumuna, yakın geçmişteki durumuna baktığı-
mız zaman, işçi sınıfının politik hareketinin bu 60 yılla orantılı sayılabilecek bir 
gelişme göstermemiş olduğunu görüyoruz. Dünyanın diğer bazı memleketlerinde, 
bakıyorsunuz, yine aynı zamanlarda başlamış politik hareket ve bugün çok güçlü 
partiler ortaya çıkmış, işçi sınıfının politik hareketinin partisi olarak, Türkiye’de 
bu durum görülmüyor. Bunun öznel nedenleri olabilir. Ve vardır kanaatimce. Yani 
örgütlenme bakımından, örgütün çalışması, politik, ideolojik düzeyi bakımından 
eleştirilecek tarafları vardır. Ama bu yeterli değildir yaptığım tesbiti açıklamaya. 
Toplumdan gelen daha temel, nesnel nedenler de var.

Bu konuda iki noktaya kısaca işaret edebilirim. Birisi, Türkiye’de Ulusal Kurtu-
luş Savaşı sona erdirilip, Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Batı örnek alındığı iddi-
asıyla harekete geçildiği halde, Batıdaki burjuva demokrasileri gibi bir demokrasiye 
gidilmemiş olmasıdır. Bir taraftan Osmanlı imparatorluğundan gelen mutlakiyetçi, 
tek merkezli bir devlet geleneği var, diğer yandan Türkiye burjuvazisinin en baştan 
beri kendisine asıl tehlikenin nereden geldiğinin farkında olması var. Bilimsel değer-
lendirmeler yapmadan, -ben buna sınıf içgüdüsüyle diyorum- işçi, emekçi sınıfları 
en baştan kontrole alma yoluna girmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında işçi sını-
fı ve emekçi kitlelerde görülen hareketliliği önlemek yoluna gitmiştir ve önlemiştir. 
1930 yılına erişmeden, 1920 yıllarının başında var olan hareketlilik bastırılmıştır. 
Doğu’daki isyan bahane edilerek çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu asıl işçi sınıfına, 
halk kitlelerine karşı baskı aracı olmuştur. Böylece, 1930’lara doğru, işçi sınıfı partisi 
olan veya olmak iddiasında olan partiler ortadan kaldırılıyor. Sendikalara taham-
mül edilemiyor. Onlar da giderek tasfiye olunuyor. Ve 1930’a geldiğimizde, ortada 
sendikalar alanında da, yardımlaşma dernekleri olmaktan öteye gitmeyen örgütle-
rin dışında sendika kalmıyor. 1936’da çıkarılan iş yasası ile sendikalaşma, grev, top-
lu sözleşme gibi haklar tamamen reddedilmiş oluyor, işçiler denetim altına alınıyor. 
Bunlar, işçi sınıfının politik hareketinin gelişmesine elverişli koşullar değil. Dünya-
nın başka yerlerindeki gelişmeler de gösteriyor ki, bu derecede baskıcı rejimler al-
tında hareket, ancak illegal olarak yürüyebiliyor ve büyük boyutlarda gelişme fırsatı 
da olmuyor. Hatta o kadar ki, Hitler öncesi Almanya’sı gibi, işçi sınıfının partisinin 
çok güçlü olduğu, seçimlerde milyonlara varan seçmenden oylar aldığı bir ülkede 
bile bir faşist rejim, bir baskıcı rejim gelince partinin etkinliğini göremiyorsunuz. 
Türkiye’de esasen genç olan hareketin ilk adımlarının, bu derece baskıcı bir rejim 
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altında atılmış olması, gelişmesini önleyici bir faktör olarak büyük rol oynuyor.
Tabii, tek parti rejiminin bu niteliğinin oluşumunda, Türkiye burjuvazisinin 

Avrupa’da gelişen faşist hareketlerden de deneyim aktarması söz konusu. Musso-
lini ve Hitler yönetimleri, gerçekten Türkiye burjuvazisi için, işçi sınıfı hareketinin 
bastırılması konusunda model oluyor. Ve nihayet bilindiği gibi, 1936’da ünlü 141. 
ve 142. maddeler alınıyor İtalyan yasasından. Hareketin gelişmemesinde hem öznel, 
hem de böylesine önemli nesnel nedenler var.

Bir başka nesnel neden olarak şuna da işaret edebiliriz sanıyorum. Cumhuriye-
tin ilanından sonrası dönem, bir devrim öncesi dönemi değildir, bir devrim sonrası 
dönemidir. Burjuvazi kendi çapında bir devrim yapmıştır. 1908’de başlayıp, 1923’te 
Cumhuriyetin ilanıyla noktalanan bir burjuva devrimi yapmıştır. 1923’den sonra 
da, bu burjuva devrimini güçlendirmek, geliştirmek yoluna gidilmiştir. Onun için 
de böylesine baskıcı olabilmiştir. Muzaffer bir burjuvazinin, devrim sonrası yöne-
timiyle karşı karşıyayız. Halbuki, devrim öncesi durumlardadır ki, toplum çözülme 
halinde bulunduğu için ilerici hareketler, bu arada, tabii işçi sınıfı hareketi gelişme 
fırsatını daha kolay bulur. Zannediyorum ki, bu da bir faktör olarak gösterilebilir.

Bu konuyu bir de Türkiye İşçi Partisi’nin eski ve yeni dönemde bu çerçeve 
içindeki deneyiminin ne olduğu noktasına bağlayabilir miyiz?
Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşuyla birlikte bence başta gelen önemi şudur: TİP ku-
ruluncaya dek hareket, 1946’daki kısa dönem dışında, hep illegaliteye itilmiştir. Ve 
anlattığım koşullarda illegaliteye itilmiştir. Bu hareket işçi sınıfıyla gerçek ilişkiler 
kurup, işçi sınıfının içine yerleşememiştir. Daha çok küçük bir grubun -işçi sını-
fından fiili ilişkiler bakımından kopuk diyebileceğimiz- bir hareketi olmuştur. Bu 
hareketi yürütenler içinde şüphesiz işçiler vardı. Ama birey olarak. Partinin, örgüt 
olarak işçi sınıfının içine girmesi, orada köprübaşı kurması, işçi sınıfıyla sınıf olarak 
sürekli ilişki içinde olması durumu yoktu.

Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşu ise, bir kere, işçi sınıfından gelen bir hareket. 
Bilindiği gibi 12 sendikacı Partiyi kuruyorlar. Ben bunun üzerinde her zaman dur-
muşumdur. Çünkü bir küçümseme eğilimi görülmüştür bazı solcularda. Bu sen-
dikacılar sosyalist değildi, bilinçli değildi, kişisel dürtülerle partiyi kurdular gibi... 
Halbuki, bence olayı öyle ortaya koymak, o açıdan bakmak yanlış, işçi sınıfı bir poli-
tik bilinçlenmenin hiç değilse eşiğine gelmiş. Onun belirtileri ortaya çıkmış, içlerin-
den kimilerinin kişisel hesapları vardı deniyorsa bile, gene objektif olarak işçi sınıfı 
hareketinin ekonomik düzeyden, sendikal düzeyden politik düzeye kaymasının bir 
belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır Partinin kuruluşu. Bence öyle alınmalıdır. Ve 
TİP kurucuları bir yıl sonra sosyalist aydınları çağırdılar. Parti, bilimsel sosyalist-
leşme sürecine girdi. Sosyalist bir parti kimliği ile kurulmadı, o zamanki programı-
na bakınca bunu görüyoruz, ama o kimliği bir süreç içinde kazanma yoluna girdi. 
Şu oldu (bu büyük bir adım bence): Ondan önce illegal koşullarda, sözünü ettiğim 
kopuklukta olan hareket, bu kopukluktan (kitlelerden ve işçi sınıfından kopukluk-
tan) kurtuldu. Çok geniş çapta olmasa da, kuruluşundan başlayarak işçi sınıfıyla bir 
ilişki içinde gelişti. TİP’in bence önemi ve anlamı bu. Uzun yıllar illegalitede böyle 
soyutlanmış, tıkanmış bir hareket varken, şimdi işçi sınıfıyla organik bağlar içinde, 
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onunla ilişki içinde, soyutlanmamış bir hareketin ortaya çıkışı.
TİP’in kuruluşunun tabii bir de şu anlamı var: Türkiye artık bir işçi sınıfı parti-

sinin kurulmasına olanak verecek bir demokratikleşme aşamasına gelmiş. “Liberal” 
bir aşamaya gelmiş diyebiliriz. Bundan yararlandı Türkiye İşçi Partisi. Zaten, 1960-
70 dönemi, Osmanlılarda yenileşmenin başladığı zamandan bu yana geçen uzun 
süreyi ele alırsak, diyebiliriz ki, Türkiye tarihinin en demokratik ya da en “liberal” 
dönemidir. TİP, bundan sonuna kadar yararlanmasını bildi. Ve Türkiye, 1960-71 
arasında tarihinin en liberal, en demokratik bir dönemini yaşadıysa, bunda TİP’in 
de büyük katkısı oldu. Çünkü, TİP gibi bir hareket olmasaydı, ona koşut, onunla 
beraber, onun dışında da sol aydınlar ve gençlik arasında bir hareket belirmesey-
di, Türkiye’deki demokrasi 1960-71 arasında olabildiği kadar olamazdı. Çünkü, 
demokratik hak ve özgürlükler ancak onlara sahip çıkılarak, onların uğrunda mü-
cadele veren güçler varsa hayata geçiyor. Yoksa 1961 Anayasasının, o demokratik, 
halktan yana maddeleri tamamen kâğıt üzerinde kalırdı.

Türkiye İşçi Partisi, örgütlü olarak ve çok bilinçli olarak demokratik özgürlükle-
re sahip çıktı. Anayasal haklara sahip çıktı. Ve Anayasa hukukunun oluşmasında en 
büyük rolü oynadı. Çünkü, Anayasa hukuku, Anayasa maddelerini yazmakla oluş-
maz. O maddelerin uygulanmasıyla, ve uygulamada yorumlanmasıyla oluşur. Bu 
konuda önemli yorumlar yaptı Türkiye İşçi Partisi. Bir gün mecliste, bizim bir arka-
daşımızın konuşmasından sonra Demirel kürsüye geldiğinde şunu söyledi: “Bu TİP 
sözcülerine bakarsanız, bizim Anayasa onların programına göre yapılmış.” dedi.

Biz, Anayasaya öyle yorumlar getiriyorduk ki, Kurucu Meclis’te, Anayasayı 
yapanlar, o maddelerin öyle yorumlanabileceğini öyle sonuçlar çıkarılabileceğini 
düşünmemişlerdi. TİP demokratik ortamı geliştirmekle, Türkiye’de ilk olarak işçi 
sınıfının bilimsel sosyalist, politik hareketinin meşruiyetini, yalnız yasal değil, fiili 
anlamda da açıkça kabul ettirdi. Bu ilk defa oluyordu, Türkiye tarihinde. Artık işçi 
sınıfının politik mücadelesi toplum dışına itilmek istenen bir hareket değildi, itibarı 
olan, resmen kabul edilmek zorunda kalınan bir hareketti. Bu, demokratikleşmeye 
çok önemli bir katkı oldu.

Parti, dediğim gibi, bu on yıl süresince hep bilimsel sosyalistleşme sürecini ya-
şadı. Dördüncü Kongre ile de bilimsel sosyalist bir raya oturdu. Dördüncü Kongre 
ile TİP mükemmel, dört başı mamur bilimsel sosyalist bir parti oldu demek iste-
miyorum. Ama bilimsel sosyalist düzeye diyalektik sıçramayı yaptı. Elbette ki, bu 
niteliğini daha geliştirmesi, yetkin bir hale getirmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bu 
gerçekleşemedi. Kongreden altı ay sonra parti kapatıldı. Biz, derhal parti örgütlen-
mesine, eğitimine başladık ama, beş, altı ayda fazla yol alınamazdı, tabii.

Eski dönemin temel işlevini, işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketinin 
meşrulaştırılması olarak görürsek, bu yeni dönemde partinin güncel işlevi ne 
olacaktır?
Bir defa meşruiyetini kabul ettirme süreci devam ediyor. Meşruiyetini kabul ettir-
me, yalnızca yasal kabul ettirme değildir. Asıl kitlelerin vicdanında kabul ettirmek-
tir. Genel olarak Türkiye İşçi Partisi, kitlelerin vicdanında, işçi sınıfının nezdinde 
de kabul edilir hale gelmiştir. Ama, bunu genişletmek zorundayız. Bu, devamlı daha 
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geniş kitlelere açılmak, kitleler içinde kökleşmek şeklinde olacaktır.

İsterseniz, bugünkü Türkiye’nin koşullarına gelelim
Oraya geleceğiz tabi.. Bugünkü hareket için en sonra söyleyeceğimi, baştan söyleye-
rek konuya gireyim, Hareketin görevi ne olacaktır, derseniz, defalarca belirttiğimiz 
ve hepimizin bildiği üzere, hareketin önündeki güncel ve çok ivedi sorun işçi sını-
fının birliğini sağlamaktır. Bu, sendikal anlamda, ekonomik mücadelenin örgütlü 
alanında da böyle, politik alanda da böyle, ivedi ve önemli olarak politik hareketin 
birliğini sağlamak görevimiz var. Politik hareket tekleşmek zorundadır. Ayrıca, fa-
şizm tehlikesi her zamandan daha büyük boyutlara gelmiş ve Orta Doğu’daki du-
rum sonucu emperyalizmin Türkiye üzerindeki baskısı daha da artmış olduğu için, 
Orta Doğu’daki gelişmeler savaşa doğru yönelen tehlikeli durumlar yarattığı için, 
işçi sınıfının politik hareketinin tekleşmesinin yanısıra, emperyalizme ve faşizme, 
tekellere ve şovenizme karşı bütün demokratik güçlerin güç ve eylem birliğinin 
gerçekleştirilmesi ve bunun sürekli hale getirilmesi için de bir cephe olarak örgüt-
lenmesi zorunluluğu vardır. Bu da çok güncel ve ivedi bir sorundur. Çünkü, savaş 
ihtimali daima gerici güçlere fırsat verir ve onların işini kolaylaştırır.

Bu birliğin kurulmasında TİP’in rolü ne olacaktır?
Ne olacak değil, halen ne oluyor? Türkiye İşçi Partisi bu konuda en büyük sorum-
lulukla ve bilinçle hareket ediyor. Açık yürekle söyleyebilirim ki, Türkiye İşçi Par-
tisi, yalnızca Türkiye işçi sınıfının yararlarını düşünüyor, dar partisel hesaplar yap-
mıyor. Son derece büyük sorumlulukla, tutarlılıkla ve dürüstlükle hareket ediyor. 
Onun için çok önemli bir rolü, belirleyici bir rolü olacaktır.

Yürüyüş, Sayı 263, 22 Nisan 1980


