
4ü
rüsı,av

Arşivi
NebiI Varuy
Kc,leks iyn n u

lt{lOff {ii{.ffi ı9.9.T;i#i..§ıl-El,:ijiT,f:i.l}ffi
}açğz.I

tPlİ€ta .

«JeF'ı.ııİ.tı
aPU 

-ıı

ts;:
auI
lt
aı
)u
,J
:{

2;

tl

,r Ywü
üT

I-**

a,§ğff§ 
[}[t§şıİffioco

uKobui eımek gerekir ki TİP, bütün İnonçsız- H#*ffi*ffil
lıklor ortqsındo çok cesurco gerçekleştirilmiş 9i,İt. -iı,".wf
hir girişim oldu... Bugün, dünyonın bütün sol İurtarumaslm 

§ag-

portileri, yöntemlerini yeniden değerlendirmek stffi,F,"''İ,l"ş,ıL1;
için çolışırken, TİP'in toşloşmış bir biltilnlUkle l-#ff"'*Ş*,}:
yoluno devoın etmesi beklenemezdi. Türk sos- İ',,"*,":ra**" trç"
yolizrnlndeki bütün oyrılıklor, bugünkü toplıım İ*HX"#Tİ$1|İ:
düzenini sosyolist doğrultudo değiştirmenin ffiffiTil,#ffl:
yöntenn ve oşomo,|orı üzerİnde toplonıyor... TİP mesi, _ inançıarda

Genel Boşkonı ve yonınd,okiler, şİnndi, tezlerlne 3i""',",Hİ'u,İ",]İ,, ;1:

uygun bir eyteme Eirişmek ve sokgktoki odg- H:*lffiili, *[::ıİr_
mın dertleriyle ilişkİ kurobildİklerİni ispqtto_ İ.iıu o"t"y. .*u"-

mqk zorundoa,aoİ. öbür sosyoJistlere duş.n lİI;-#"?",İ;:*,1İİ
ise, bu eytemi boltolomoksızın, bugünkü dü- ğ:iilİ",,fil"TjT;
zenin tutuculorıylo sovoşmqyo devom etınektir, İİ§İ,".?r,f,İ 
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ba}:'mından yapıeı uyarmalarda
hılunalıilımeniz miimkiindiir.

ilerşeıydeıı önce şurasını kabuJ
efuıek Eerek: diinyanrn bütiin so!
partileri. değişan koşullır kaıı
şısrndı yöntemlerini veniden de,
ğerlendirmek için yoğun çahş.
ıılalar yaparken, Tiirkiye'deki sol
paütinin taşlaşmış bir bütüntük,
le yoluiıa devam etmesi beklene,
mezdi. Öte yandan, böylesine
köklü {artısmalardan sonra dün,
yadaki en disiplinli partiler bile
için için lraynarken, henüz de.
ğiştiremedikleri bir toplumun
kendilerine aşıladığı davranış-ar.
dah sryrıIamıyan insanlauınızın,
yine eskisi gilıi kenctlenmis hiı
kadro olarak katmalanırı bekle.
mek aşın iyimseilik olurdu.

c()CuK[uc[,N öTEsi

Öııemli olan bu dış göriinüşleı
ve lnrgıırlrklaı değil, TiP't€ki sol
gelişmeler, fiirkiye'deki solun
genel dürrtJııuyla ilgili çok daha
derin bir anlam taşıyor. Bunu
ortaya koyabilınek için de olum.
tu bir başkı Eelişmeyi belirterek
işo başlamalı: Tiirkiye'deki sol
son derece basitleştirilen ve han,
d to*"mlar içih, hansi koşu].
lara-_ _e ortaya atıldrğına ba,
kıhnaE"sızrn en k]6sik sekliyle
alınan marksist . şenayı tekraı
Iavrp durmak Eibi eocuksı: biı
tutumdan aıtık hayti uzaklasrnıs,
tıı. Şimdi ağrrlık, marksist dü.
şüncenin asıl va.ratıcı yönüne,
sosyalizne biümsellik kazandı
İan yönteınİne kavmıstrr: toplum
yaprsrnın iyice İhcelenmesi, brt

'yapıdaki çelişen güçleriı ortaya
konması ve bu telişınelerin di.
namiğinden yararlanaralı emeff
temel değer sayan bir toplum
düzenirıe g€Qiş yollarrnrn afan
ması. Bövle olunca, baslaııgıçta
hayli tartışmaya yolaoınıs olan
«isci sınıfının önciilüğü» eibi it.
keler, emekle §oşyalizılr ıfasın. .

daki zonınlu bağlantryı retldet"
tıeksizin. Tiirkive'nin kosullan
icinde yerli verine otıırtabilmis,
tif.

TİP, sosyaliuııin gerçelıleşti.
rilrnesini parlimenter vollardan' denemek isteyen bi, kurırluş
olarak.. İangrc_ta. klhsik rnark,

, sis şefuşJ tekrarlıyanlara, ik.
I tidarın ışçi sınıfı adına zorla ele
l cetifilınesini savrınanlart ters
l selmişti. Ama TİP. mafksist yön.

I temle hareket edip Tiirk tontu,
! mundaki gerçek denEesini ataş,' trranlann bir lnsmrnı da ters

geJiyordu: gerl bir temel yaprıı
değistirmek İçin, o yapının etkisi
ıltındati insanlardan oy alınabi.
lir miydi? Ka,bul etmek geIekiı
ki TlP, biitün bu inanQsrzlıklaı
ortasında çok cesurca Eerçek,- lestirilmiş bir girisim oldu,

Bu girişimin ilk aşamasındalri
haşarından soirra. parti içindeki
ve dıbındaki §ol aevrÖleıin şu
noktada tam bir açrklrğa varma.
ıtıklönnı da belirtmek gerekir:
:ülkenin temel yapısına rağmen
Eartice elde edilen başantar.
şimdilik, ba§ka oluşumları' bek
lerken, sosvaliz,ınin sesinl par
llınentorlan 6g4lmık ve ka,lto.
ları yetiştirmek içln ml kulla,

6l!Eşı!ç? Jı -lıEg turup utulul
Tiirkiye'deki gereklerini. mi ye,
rine getirmelidiı? Bu nolçtı ne
kadar lıelirsiz oIursı olsun, biı
«asgari» zorunlııluk da ortada:
parla,mentodon se§ duvııı,abilıYlek
için bile. trir ölçüde Tiirkiye'nin
oı,tamma uygun paı"ticililı yap.
ınak, pek hoşa gltme,.yecek cins.
teıı lıir iki şendikacıva, yığınları
sürükleyebilecek iki üç kisiye
kapıları ac_mak ve diinyada olup.
bitenleri, doktrin incelikleıine
fazla inıneksizin, çoğunluğa p€k
avkın celınivecek kalıolarla yo.
rumlamalr Eerelanelrteclir.

TUTARtlLlK ve ÇELi§IvlE

İşto TİP'in iç dıamr, fiirlıiveı
nin ortamrnda oy toptııııanın
gerekleriyİe birlikte, bu ıİokta,
da başIıyor. Bu gereklerin yara.
tabileceği sapmalara karşı sos.
yalist partilerin en süçlü dene.
tim aracları. kendi doktrinlerin.""
deki tutarlrlı.lrtrr. Onun içindit "
ki, tıu partilerde eylemi gerçek.
leştiıecek insanlar kadar, doktrin
uyarmalarını yapacak kişiler de
bulunsun isteniı. Bu aQrdan ba,
kınca, Genel Bışkanın davranış.
ları Tiirkive'nin ortamında par.
ticitik ' vapmanln geıekleriyle
nasıl tutarlıvsa, yoz|aşma tehli.
kesi karşısındı gelen uya,rmalar
da partinin doktriniyle ve temel
yapısıyla ayni ölcüde tutarlı.
Eütün .bunlarrn içinde tutarlı
olmayan ve çelişrnenin vapıcılı
ğını yıkan tek un§uri paıti içi
elestirme mekanizınasrnt en olr,
jektif şekilde çalıştırma"sı gere.
ken bir sosyalist kuruluşun ala,
turkalıldara, duygusallıklara k*
pılİnaktan kendini ılamayışıdrr.
Aslını bakılrrsa, davı,aııışlardaki
bu tutarsızlıl< da sosyalist dok
trinle çok tutarlı: demek ki or.
taırun teınel kosutlan değisme.
dikçe insan değismiyormus!

0tU§AN ıNSANtAR

Tiifkiye'deki solun götüş ayrı.
ııktan TİP içindeki ,gnrplaşma.
lır,la da bitmivor. Kişisel etken.
leri bir yana bırakırsaıuz, bütifuı
bu ayrılıklar burunkü toplum
diizenini sosyalist doğrultuda dg
ğiştiımenin vöntemleri ve aşa.
malan üzerinde toplanryor. I{ep.
sinde de oıtak nokta. toplumdaki
güÇleri, rrotansİyelteri iyi tarta,
lıilmek ve bunlardan yararlana,
bilmek çabası. Ama vine hepsin.
de ortak olan bir başka nokta
da, teori ile pratik arasındıki
karşrlıklı etkilemeye tok az de
ğer veriş. hiçbir eylerne girişıne.
den soyut tarttsmalartn rahatlı,
ğına kendini kaptırış. İleri sü.
rülen bütün tezler, gerçekteşe.
cekleri giine dek kesin olaralı
ispatlanamryecak olan, birbirlo
riyle çeliştikleri kadar birbirinin
içino giren, birbiıini etkileyeı
tezler. Bütiin diinyadaki so| dü.
şüncenin kaçınrlmaz eııiınl. hat.
ti bir anlaında üstün yönü de
bu oluyor: kendi içinde yaraf,tı,
ğr çelişmeler, zaman zaman.Dat
lamalara, bötünmelere yolaçsa
bile, qörüslerin daima gözden
seçiriünesini, değşen koşullıra

oDur §o§yüıstığfi balıücü suçIa.
malara girişmek pek alollıca bir
üutum değildir.
Ote yandan. ihtilA,l öncelerinin

tok sert koşullan içinde aranan
kesinlikleri ve bütiintiikleri, aa
çok serbest bir tarhşma ve ça,
lışma ortaınında da aramağa
kallrııEk, girişilebitecek eyleın,
Ierin çeşitliliğiyle bağdaşmaz.
Geçerü teoriler ve güvenilir kad,
rolır, eylemin çeşitliliği,içinde,
onun diizeltiei -ve bütünleştirici
etkisiyle oluşacaktıı.

sEe İM YltlhlDA

TİP'teki son olayların olumlu
yönü, sol hareket içindeki çeliş.
meleri iyice dışa vurması ve biı
süre «paralel_ çalrşma, zorunlu.
lıığunu açıkça ortaya koyması.
dır. Böyle bir ortaıııda titizlikle
yapılma§ı gereken şey. zorlayıcı
birleştirme çabalarına Eırişmek
yerine, çeşitli güçler diasında
uyuıniu bir çalışma diizeni ku.
rabilınektir.. Ayııi hedeflere vu.
ran, aına yanyanı kesimlerde,
yanyana eylernier içinde çalrşaı
insanlarrn birbirlerini uyarnı:ı,
Iarı, kaışıIıklı etki ve tepkilerlo
yine ayni yönde gitıneleri, her.
halde çelişmeli kalıplardan daha
verimlidir. Büyiik KonEre'nin
oylarıyla lşbaşına gelen TİP Ge
nel Başkapı ve yaıı!ıtdaki yörıe,
ticiler, şimdi tezlerine uygıın bir
eyleıne girişmek, sa!,unduklğr,
anlaı,ısrn yığınlarca da benim.
sendiğ,ini, soyut taıtlşmatarla so.
kaktıki adamın dertleri arasrnda
iüşki kurabildiklerini ispatlamak
zorundadırlar; bunun için de
şiı§diki gibi bir seçim ydrndan
daha ivi fırsat bulunamaz. pati,i
içindeki ve dışındaki öbiiı sos.
yalistlere düşen ise, onlann bu
eylemlerini baltalamaksızrn, doğ,
ru bildikletini söylesne!*en de
geri kalmadan, bugünlrü ekono,
mik ve sosyıl düzenin tutucula,
rıyla savaşrnaya devam etmek.
Bu yanyaııa §ıdişte herkesin
kendisine en uyEun eylem çeşl
dini seçmesi, zorla benimsenmiş
kategorilerin varattığr srlnntıIarı
ve kişise! patlamaları önler. Ara.
daki köpriiler atılrnazsa; eylem
çeşitlerinden birinin zaman için,
deki başansı, onun çevresindeki
tıirleşmeyi de kenditiffnden sağ.
lıyacaktır.

u
sol tutıımla ortava cıkanlar.

kazanmak isterlik]eri yığınlar ve İ'
kaılrolar öniinde, teorileri. ey. l ,
lemleri ve hirbirlerine karşr dav- -
ranıslanvla siirekli lıiı sınav ver- )fdiklerini unııtmaırialrdırlar. ;

§E§ffiH"ffi,, EVIERE G^z
sERVı§tERı

Irer türlü gaz ve moto
rin siparişleriniz için gü
venilir ve en serı vaslta
lanmızla sayln müşterile
ıimizin emrindeyiz..

Telefon: 21 20 38
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