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TiP'in kuder günii ğöt[rken
T ÜaXİVn İşçi Partlsı'nln haftalardır beklenen ola-

l ğanüstij bügiik kongresi garxn başIagacaktır,

BLrbir\erlJle çetln bir mücad.elege girişmesi bek-
lanen gruplardan birini Genel Başkan Agbar i,le gonınd,ı

ger alan sendikacılar ue bLzı Doğu illeri d,elegeleri meE-

d,aııa getirmekted"ir Partlnln kurueuları atasınd,a bulunan

senr],ikaczlar. Agbar'ın Genel Başkanlığa getiri|mes| i,le

TİP'te göriiten geli,şmegi unutmamakto ae bııgün d,e

1)al,tinin.,'Agbar'ın çeşitli iç oe d,ış engellere rağınen bir
tehli,keue dii,şürtmeden bııgüne kad,ar geti,rd,iği rota i,çinde'

kal"masını istem,ekted;.rler TİP'te gönetlci kad,roların
oiol7'inin ısçi kesiminden gelmesini sağIagan tüzük htl-
kiimlerL. olağanüstii toplantıda d,a send,lkacıIıktan ge,

len.ıl,elege,lere kendilidinden bir sagı çokluğu ıse ağırlık
ııermektedir

Senr]ikccıLarzn d,aha çok Agbaı Lehind,eki ta»rlno
karşıLık TİP'in agdın kesiminde özellilıle son günlercle

Agbar'a karsı ağır ,bLr haua esmektedir Agbarın ınu,
lıaliİl,erinin biı bölü,ınij daho öncekl bütiin parti gönetlmi

sliresi,nce kentl,zsi,yle ortak sor*ınluluğa 1|üklenntiş o7an

.Aı,en. Boran. Sargın gibi Agbar'ın eski arkad,aşlaır, çevre,
sinde toplanmış bıı.Iıınınaktad,ırlaı Bıı gn"p TtPln bugüne

kaclartıc ııııgııLar.ası ile programını esas itlbari,11le saııun-
rnakta . aneak Auba'r'ı,n «oüIeryiizlü özgiirlü,kçü Türk
sosgali,zm.i» qibi bilimsel biı, nitelik taşım,a,ua.n qörüşlari »p

kişisel yön.etimiule rıortınin çizgisind,en swtığını öne sür,
mektedir A.Erıca A,gbar'ın çeııresindeki biiaiik sendlka,
cılarzn c]a iseinin giintrü.İ 11aşantısından koptuğunı belirt,
mekted i rl eı

Bİuqli.n MİLI.İİ DT'te 1\agznlanan gazıLarınd,a Allbar'o
«parti,!]6netirnindelıi soruınsuzca d,auranışlarınilan» ötiı,
rü ilk deİa olarak açikço karşı çıkan üçiincü ılolculat d,a

tıpkı Aren oe arkadaşIarı glbi Agbw'ın wtık Genel Baş,
kanl,ıktan uzakl,dştırılmasını isterlektedirleı Ancak,
Aren'eilerin alısine bi,ı üst kademe oldıı bittisi 11erLne.
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d,e uard,ır.
Önümllzd"ekı günler De

hai,ıL herhalde sanı7d,ığ7nd,an

tlı.

para tahanınd,a genı bir ıosgalist horeket_c otlon lıa,rıt,

l,anm;osıııı iıtegen bu <t,apl,ovıoı n*_lıale.lel lıaıreketlıln,
'rr^alJİ*U 

Aİen u arkc,İnşlarını* Y c"u*_üerıfuegece-

İ;; ; n;ekted"irler, Ar ıııı' lm bilr okrong e taıoııııok lste,

İ"rİİ {""*" İarşl,k, tigincü golanlar, <soaaolirrrı,|n öüim-

lİlro'"r*tra nİ"UU İğn**ed,ikçe, biirokraal' lle ıoega-

;;";; ; ;;;|;; hag atlı,i kapılınamouacağını> _b 
eli,rtmıkte,

'İ|İ"İ.-'İaol*e 
Agbar'd 1ıİrş olmalan"" :!ğ\a.lH l,a,

;"İİ *""*a^ dİ temet b; göl,üş ogrı7ığı bellrmekte,

dlr,
Türklge'nin önünd,elcı i)k sorüıun' sosgali,ıııı d,eğil,

«rnııia deioıeratık d,eııriın> old,uğunu salrlm,afı, »_e bugüne

;;;; Aob;, Aıen ae Boran tiçlikürıun tııtııınlafi sonu,
'"""İ. 

o*rearı. atıIan ügelet'ım affını istegen y.blr vruo
-d";,,-İ;" 

Agbar'a karşı rnuhalefette birleşmekt,e, aneak

aİ"ı{lİın Aİen,ci,lere karş da pdk sempatı besleflemekte,

dilr ,

Sonuç olarak, biı kısım TİP örgütii i,Ie genellikle la,

olln d"rşrİd,aki blLtlın kegırıler Aabar'a cephe olmıg gotü,
'""r"l" {"^nr"oe gitrnektedlrler, Buna karşı"l,ık, işçi d,elege,

l,erm azellikti alt kad,emel,erden gelenlerinln bu konud"aki

tanrı henliz tam olarak bilinrnemekted,ir, Pwtl,nln i(ne
İİştağıa krizden tedi,rgin olan sosga|,ıst gruplar, bu üiz,
an)aİ l"l, hed,efler tıstü,nd.e tam bir görüş bxrliğine ooı7-

İ*o*orr"ao" İoğan,belirk bir karamsarlık içind,e göriin,

mekted,irler. B6.zıIarı' soııucun TİP'ln lüıi agrı parti hd,

71nd,e bölünmesi olacağını i,lerı siirınekted,i,rlir, Aneak, bu

umutsuzluk ortarfLlıLı Türk.sosgali,zıni,nd,e gen| bi,r gelişm

oed,inamLzınd,|önenıinind,oğuınsancıIar7sa'galligiınserler

l Boştorofi Bl,rtrı*id,e

tıaİtalw sosgolisü akım
d,a çok önernli 'olaçak-
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TiF'de!«i tATlŞiUlAIAM-
C SÇİM yı7ına girerken bütün si,gasi, pıarti,lerd,e be,

J lirli hrr"ursuzluklar ortaaa çıkmaktad.ır. Gerçi
CHP, son Kurultagın uzlaştırıcı haoası i,l,e kend,i

büngesi,nd,e beklenen böIünnxeleri «şi,md.i,li,k» atlatıııış gö-

rünmektedir. Ancak HaIk Partisinde bu lıaısanın ne ka-
d,ar süı,eeeği belli olmadığı gi,bi, öteki part|l,erdek|, ge,

lişmeler d,e önemli olaglara gebedi,r. CKMP'd,eki huzur-
sİıztuk, Kongreye kadar beklemed,en kopmalara go7 aç,
m,Lş De nartinin ileri gelen göneticileri birer bLrer agrü-
orİgo başlamıştır. AP'nin biiaiik Kongresi ise bir
gand"an sİ!"ılorrn, öte taraftan eski Demokratlara bağlı
Züanların hazırland,ıltları saııaşlara oldukça elektrl,klt
geçnxege ad,agd,ır.

Kritlk d,urumd.aki part|lere şimd,i, bir geııisi'eklen,
mlşti,r: TİP... §imd,i,ge kad,ar üç d,eta tasti,ge \,are_ket]7
riİe sahne o\İn bu partinin, bugün geni, ııe köklıi bLn

Ltıti,tdtın eşiğ',ne getd,iği, son o7aglarla ortaga çıkrnıştır,
Gene| BaşLan i,le b6,zı gönetlcL7er arasında bellr,en cdd,d,1

§irtüşmelİ,erin niteli,ğini teşhls ed,ebL7mek için TİP'üL ba-

zı özelllklerine ıl,eğinmekte garar oardır:
«Ttırkiye'nin tek sosgalist paül;i» td,d,lasıııı taşıgan

TİP, kuruluşu gereği i,ki agrı grubu bwaraaa getirınek,

ted,ir: Sendi,kacıIar ue aad,ınlar... Bunlard,an sendikacıIaı

ilwumlarının garattığı tabli bir d,aaranışla sotıın7ara

İat1k ae pragmatik çöziim golları aramak eğ1,1imi,nd,ed,i,r-

İer, Ayd,ııılar ise teorik d,üşiinmekte, uzun oa,d,el| strate,
f Deuaıııı S, 7, Sijı. 4 d,e
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l Baştaratı sekizlncide
jiler üzerind,e d,ınmaktadır. Bu i,ki, farklı bakış açlsızıa,
rağmen parti içind,e esaslı tartışmalar ae agırılıklar daha
çok agil,ınların kendi aralarında ol,muştur. TİP'in be-
nLmsemesi gereken sosgalizm anlagışı ue stratejisi par-
tinin gönetici\eri arasında'sürekli, tartışmalara kOnu
olurken, parti, d,ışındaki solcu çeure\er de kendl görüşle-
rini .hdkirn kıIacak çabalarda bulunınuşlardır.

Işte son o\agların bu tartışmaların yarattığı bi,r so-
nuç olduğu anlaşıImaktad,ır. Gelişmeler, Agbar'ın Çekos-
lo»alıga'ga müdahaleden sonra gaptığı konuşmalarlo
hzz7an.,n"ıştır. §611,getler Bi,rliğini, bu rnümasebette şitldetle
kınagan Genel Başkan, Soııyet sosgalizmi,ni d,eıpotik ue
totaliter olarak nitelendırmLş, TİP'in bögle bir sosgalizm
an\cgışını asla kabul edemegeceği,ni. esasen sosgallznıin
tek modeli, olmadığznı sög7emişti.r, Al7bar bunun7a d,a

getinn,Lemiştir. Bugün Türkiae'd,e sos,!!a7i,zm üzerine ga-
pılıp yagınlanan çeııirilerin sadece Marks'ın, .Engels'in
görüsleri üzerind,e toplanmasından, ga7nız Sooyet sosga-
lizmini gansztan eserler olmasından şikd.,uet etrfliş, sosaa-
li,zın an\agışı Jarklı olan düşiiııür\erd,en, özelli,kle sosgal
d,eıııokratlardan d,a çeuLri,Ier gapı7ınasını istemlşti,r. Ni-
haget bir konuşınasında -bdzı sosga\ist\ere göre- da,
ha da ileri gitıniş, burjuııa d,emokrasisini,n tüyn kuruluş,
larını red,detmemek gerektiğini, bi,zlın Anaaasamızd,a d,a

bulunaıı referand,um, çLft mec7is, anı,gasa ınahkemes|
ae çok partili rqimln, hiiırigetçi bir sosgalimıi,n gerçek,
Ieşmesind,e gararlı araçlar old,uğunu sög7erıti,ştir,

Bu konuşmalar parti d,ışındaki b6,zı so7cu çeareler-
d,e tepkig\e karşılanzrken parti tçi,nd,eki bir takıın g'dne-

ticl\erin d.e itirazını çekrnlştlr. Bu gönetlcl\er Agbar'ın
açıkladığı görüşlerle tamarnen mutabık olmad,ıklarını
ileri sürerken özellikle şu nokta iizeri,nde d,urmaktad,ır,
lar: «Agbar'ın açıklamaları biitün part| için bağ\agıcı
nitelik taşıd,ığına göre, parti,nln hiç değllse üst kad,erne,
Ierinin ona,gı alınarak gapıImak gereki,r. Ogsa Gene|
Başkan bu gereğe genellikle old,uğu glbi bu d,eta d,a ug,
Inq,rıLLştxr.>

Aybar geçen hafta, Merkez Yüriitme Rurulu toplan,
tısında bu gerekçe i,le \ıend"isine karşı gapılan hoıeketi
güuenoguna başuurarak önleml,ş id,i,. Şirnd"i mesele bu,
gün olağanüstü toplantılla çağırılan Genel Yönetlın Ku-
rutund,a bi,r kere d,aha görüşülecek ue ge\işrne7erin ala-
cağı gön herhalde be11,1 o\,a- 

fficaktır.
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