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Türkiye Işçi Partisi
|-

Murat Belge

TİP'in Kuruluşu
Türkiye lşçi Partisi, 27 Mayıs darbe-

sinin sağladığı görece serbest politik or-
tamda, l3 Şubat 196l tarihinde, bir grup
sendikacı tarafından kuruldu. kurucular
şunlardı: Kemal Türkler (Maden-İş Ge-
nel Başkanı), Şaban Yıldız (Teksif Yö-
netim Kurulu üyesi), Rıza Kuas (Lastik-
İş Genel Başkanı), Kemat Nebioğlu (toğ-
İş Birliği Sekreteri), Avni Erakalın (Sen-
dikalar.Birliği Yönetim Kurulu üyesi),
Salih Ozkarabay (Basın Teknisyenleri
Sendikası Yönetim Kurulu üyesi), lbra-
him Denizcier (sendikacı), Adnan Arkın
(Basın Teknisyenleri Sendikası Yönetim
Kurulu üyesi), Hüseyin Uslııbaş (Yaprak
Tütün El İşçileri Sendikası Başkariı), Ah-
met Muşlu (T. Birleşik Gıda İşçileri Sen-
dikası Cenel Başkanı), Saffet Cöksüzoğ-
lu (Kimya_lş Başkanı). İlk görev bölü-
münde Avni Erakalın genel başkanlığa,
Kemal Türkler ikinci başkanlığa ve Şa-
ban Yıldız genel sekreterliğe getirildi, Da-
ha sonra kuruculardan listede yer alan
son üçünün polis hesabına çalıştıgı iddia
edildi (Saffet Gülöksüz ve Hüseyin Us-
lubaş'la ilgili olarak bu iddia kanıtlanma-
dı; ancak Ahınet Muşlu sonradan bir
ı:nahkemede MıT menşubu tanık olarak
ifade verdi).

TİP'in kuruluşu başlangıçta çok yan-
kı uyandırmadı. Kurucu Meclis'e girmiş
sendikacılara partinin yaptığı katılma
çağrısına yalnız Feridun Şakir ÖğUnç (l2
Eylül döneminde de Danışma Meclisi'ne
tayin edilmiştir) olumlu cevap verdi. An-
cak Öğünç'ün TİP uyeliği u2un §ürme-
di. Kurucu sendikacıların do|aysız çevre-
sini oluşturan işçiler de TİP'e fazla ya-
kınlık göstermediler. TİP'in bu kendi içi-
ne kapalı ve etkisiz varlığı devam eder-
ken, l962'de Türk-İş çevresi "Çalışanlar
Partisi" adı verilmesi düşünülen yeni bir
parti hazırlığı başlattı. Bu girişim bir öl-
çüde fön çevresindeki aydınlar tarafin-
dan da desteklendi. TİP kurucutan bu gi-
rişimi önlemeye çalıştılar; bir yandan da
TİP'in canlanması için tedbir düşündü-
ler, Bunun yolu, aydınların ilgisini par-
tiye çekecek, aydın olaıak tanınan bir ge-
nel başkan bulmak gibi göründü. O dö-
nemde, parti kurucusu şendikacılann dü-
şündüğü adaylar arasında Orhan Arsal,
Sadi lrmak ve hatti Z.F. Fındıkoğlu gi:
bi kimseler vardı. sonunda Mehmet Ali
Aybar üzerinde anlaşmaya varıldı, du-
rum Aybar'a bildirildi, onun kabulü üze-
rine 9 Şubat l962'de Aybar, T'İP genel
başkanlığına getirildi (tüzüğün kurucula_

ra tanıdığı yetkiye dayanarak). TİP ii:in
düşündüğü tarihi işlevi şu sözlerle dile ge-

tirdi:
"Fakat bijlün bunlar, çolışan holk kür

leleri yurt işlerinde söz ı;e karar sahibi
olocak şekilde politik bir kuvvet holint
gelmedikçe gerçekleştirilemez. Emekten
yona bir devletçilik ve plıınlı bir ekona-
mi, çalışon halk memleket hoyotındo et-
ken bir rol oynodığı tokdirde, bizi hede-
fimize ulaştırıcı aroçlor olur. TİP, ana
çizgileri dün açıklanan 1,eni programın-
dan onlaşılacağı gibi, Türkiye'nin çağdaş
medeniyet yolundo ilerlemesini, çolışon
halk kütlelerinin Türk işçi sınıfının ay-
dınlarla iş ve kader birliği etmesinden do;
ğan demokralik öncülüğü etrafındo teş-
kihtlonmasıno bağlı görilyor." ;

Aybar'ın bu sözleriyle vurgulamak is-
tediği, Türkiye'nin uzun bir zaman önce
girdiğ uygarhk değişimi s{irecinde, taba-
nın dilek, özlem ve aynı zamanda karar-
larını yürürlüğe sokabilecek bir partinin
etkili kılınması hedefiydi.

Kısa bir §üre §onra, aynı yılın Mayıs
ayında, l960'ta kurulan ve TİP gibi var-
lık gösteremeyen Türkiye Sosyalist Par-
İisi'de, genel sekreteri olan Minnetullah
Haydaroğlu'nun çabalarıyla TİP'e katıl-
dı. Bu değişim umulan §onucu verdi. Kısa
zamanda, çoğu aydın kesimden birçok
kişi TİP'e üye oldıİ. Bu gelişmeler karşı-
sında "Çalışanlar Partisi" girişiminden
vazgeçildi. Daha sonra kurulan Sosyalist
Kültiir Derneği böyle bir atılım için ha-
zır tutulan bir çekirdek olmak üzere ıney-
dana getirildi

Mehmet Ali Aybar'ın genel başkanlı-
ğa seçilmesi ile T'ürkiye lşçi Partisi'nin
gerçek tarihi başlamış oldu. Partinin ku-
rucusu olan sendikacılar ise örgüt yöne-
timinde ağırlıklarının korunmasını sağ_
layacak bir formül ihtiyacı duyuyorlar-
dı. Parti tüzüğünün 53, maddesi bu for_
mülü sağladı. Bu maddeye göre parti üye-
leri "işçi" ve "aydın" o|mak üzere iki
kategoıiye ayrılıyor, yönetim kurulların-
da işçi kesiminden seçilen_tiyelerin yüz- 

_

dç elli bir oranda temsil edilındsi öngö-
rülüyordu. Bu kural görünüşte partide iş-
çi şınıfııun ağırlığını garantiye alıyordu
Ancak gerçekte işçiler partide yeterince
etkin değillerdi ve "işçi, k*,,ııııi"' adıyla
yönetim kurullarında çoğunluğu elde tu-
tanlar aslında işçilere "vekaleten" par-
tide bulunan sendikacılardı. "Uvriyerist"
bir eğilim taşıyan bu düzenleme daha
sonra İzmir kongresinde ayrılmalarla so-
nuçlanan tartışmalara yol açacak ve bu
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konereden sonra da 53, madde tartışması

İlt,Ş.v"c.l.ıl. öte yandan, "biçimsel"
a.n.Lll...l özelliklerine rağmen, bu

;-Jd; parti içinde genel olarak kol

emekçilerine yönetime katılma garantısı

veriyordu.

canlanma Dönemi

Partideki canlanına, dışarıdan, _sağcı
saldırılari da başlattı, Altınışlı yılların

"Uorüonndu TİP'in kamuya açık _bütün
İ.,nlunı,lun saldırı tehlikesi altında geç-

,İ.'Sira"e, gcrçekten saidırıya uğradı,

ö.;.ğİTİJ* l962'de isıanbul'un Be-

toblantısü" (Anayasayı Savtınma Toplan-

İ"lİ Ü.İİla,. Ayı yıt, Şişli Gültepe lokali-

;;;İ;;, g.n. ruld,i,yu uğradı, iletişim

lİuçlun yJuyla gelen "komünist" suç-

İrrnulunn,n da ard, kesilmiyordu, "Ko_

;;;;1; Mıicadele Derneği" adında bir

or,'jl l<,rrul*uş, Cumhurbaşkanı Cemal

Öurr.l'i de fahri başkan ilan etmişti, Bu

J,ruİUt,,,n sola tılduğu gibi TiP'e de yo-

neTtllen fiziksel saldırılarda baş rolü oy_

;;;;;;r. Nitekim, böyle bir taşlı sopalı

.uİİ,r,l^ bu derneğin rolü anlaşılınca

Ötilr.İ lrt,ri başkanlıktan istifa ettiğini

açıklaclı. Gene bu ilk dönemde kurucu-

İ*'uruınarn Ahmet Muşlu ve Saffet

Göksüaoğlu basııı toplantısı düzenleye-

rek TİP'iıı komünist olduğunu, bu ıe-
Olnle partlOen ayrıldıklarını duyurdular,

Mclrnret Ali Aybar'ın gencl başkanlı-

ğa getirilmesiyle birlikte oluşturulan ge-

İ.l"yon.tlnı kurulu üyeleri şunlardı: Ge-

.S"kr.,., Orhan Arsal ve Kemal Sül-

i,cı,, ü}cle r Rüşıü Cüneri, İbrahim De-

nİ..l.İ, isınail Topkar, Rıza Kuaz, Ke-

rnuİ rı.İ, 1,1.r, Ceınal Hakkı Selek, Bu ku-

,,uJ-lçln,i"n İsınait Topkar ve Rüştü Cü-

n.rİ. Hryrlv.' Divanı kararıyla partiden

ıhraç erliidileı

- 

rtisi'nin adını duyurmaya baştadığı
Y'NET\M KURULU,NDA TEMSİL: Türkiye işçi Pa,

dönemde, partiyi kuran ,,,|rifiJiüiii ii;!i',9|;11 
,ry,,.:!j:,r:::!:::::,;: !,:ffr:;:,;:t';::dönemde, partiyi kura.n un!,'::,'.'o:::::;;"'i}iii,i,""irıİı- i,|işçi,, u, .,gy(]ın" olmak üzerı

İ:;;:;,'İ;.' ^iaa,i1 1ı;;,317x7;,,\i,{İ{iİ;İi,'l},!,''ir"il,,,"},,i,ai s ı oranındu ıemsiıini

'İffiH;::;; ";li:::r,::,::;';;'i;i:;';;,;i;'rjİİ,;::-,":"ij;:;!f,;:'t':;;:;,^"
bitmeyecekıi. rıp,in tcoı,İ|,;;:,İ':'; *:'r:::'l;::,'iTr?İL,r!l;.ozkaraboY,
'r| !rİr7İ' ffİ; "İİ 

I" { r,|rİİ- ii oi,, i u, o,, s o, g, n, B o r a n, I( a r c ı v e p a m u k ç u,

l963 yıiıncla, Millet Partisi listesinden

,.,ro.0, ,scçilcn Niyıui Ağırnaslı TİP üyesi

ırlclı-ı. l],.)ylcce ilk kez Tiirkiye'nin sosya-

İl.İ o,,,,,tl içııı parlamentoda temsil edil-

,,r. İ,ı,kuı,ıtloğı]u. l)ratikte bu durum çe-

,iıl, l.,,,ı.,,,l,,rİ, ilgili olarak Anayasa'da
i,rr;,,.,,,t\t .lÇIllA l\rsaıı kazandırıyordu,
İlİ'l,,, ül()iü.ııiLlc başta'I'CK l4l ve l42,

ırıa,"irl*:',:ı ı ıı i ıı i ptali olınak tizere, bİrçok

k;ıı,ıiı, ,.,,: Lırııııı,ı nıacldesi için bu başvu-

rı, l,ı,ı i.,,ıı kııllanclı. l]undan sonra, Se-

,,*ı,,, i., :.' iıııılıuıbaşkanı kontenjanından

İ,r. , , . ! :uı \ ağa da TİP'e katıldı ve

tr,,İ , ,,, luı,ıentoda TiP'i temsil eden

lXiİ,. ,, ,,,r, ,.ıltlu, l963'teki yerel seçimle-

re dokuz ilde katılabilen Tıp bu tarihte

ilk olarak radyodan halka hitap etti, Se-

çİm'ronuçlannda toplam 36,00O oy alın-

dı.
l963 yılı içinde parti programının ha-

zırlıklarİ da yürüyordu, Daha sorıra, Iz-

.ir'O.ti birinci büyük kongreye sunulan

ve kabul edilen bu programrn bir kısmı-

nİ"İol. özgün olduğu söylenemez, Türki-

,. ,orrnlu-r,nu, Türkiye'ye özgü bir yak-
'l"rİ*İ" 

'.şt,l, 
getiren ve çözüm öneren bir

JonİurO"" ğok, benzer partilerin bili-

ne,İprogrumlarından esinlenerek hazır-
' lanmış Üir metindi. Bütününde, sosya-

İİr.-.o.orl"rından çok "demokratik"
Ui, or*ru.,n ıemel ilkeleri egemendi (ni-

İ.İİ* ;So.vulizm" kelimesi de metinde

İrİİ"n,l.u,İr,ştı). iktidara gelme duru-

munda yürürlüğe konması öngörülen te-

,".İ jtinuştı*leİden başlıcası, "sosyalist"
İİr İç.İleİ olmayan "toprak reformı1.,.]

lJl. C*nJll<'tiaar olma durumunda "milli
Juriurarl"nin varlığını sürdüreceği belir-

İlİ*iş,i. tsankaların, sigortaların, lthaldt

u. it ro.u,,n devleıleştirileceği öne sürü-

lüyordu. Böyle taleplerin yanı sıra,
;;tuİu-tol ...gi uy"-,,ın kaldırılması"
sibi toplumsal evrimin daha sonraki aşa-
-rul"r,nu 

özgü olduğu kabul eclilen talep-

İ.İO. v., ahlordu. TiP programının çok

ivi hazırlanmamış bir mcıin olduğu söy-

İİ;;;ilİr. Ancak, gelişıirilmeye açıkıı,

İİ"İO, lrl, o döneme kadar sosyalizmin ya-

,ul. ,. ug,. baskı altında olduğu düşunü-

İ;;;. ;; aşamada daha gerçekçi bir

n-nİu* oluştuıma imkinı azdı, Düşün-

I. Uİrillrni, ancak bundan sonraki yıllar-

,l" ,."gİrl.ş.Uilecekti, Öte yandan, TlP
.rronr"a,, ülke sorunlarınt tartışmaya yo_

;;İtİ', bilt;;, alanlarda çözüm öneren bir

,r.tl"Jİ.- İurkiye'de sosyalizmin daha

;;;k; eelişmelerinde dikkat merkezi

İ"İll'"lİ"l.ra kaydı: iktidara erişmek

lİn s.r.1.1l politik sırateji sorunları, ulus_

İ;;;;İ tavır sorunları ön plana çıktı,

TİP'oİrgİ"rında eksik de olsa yer olan

konuların daha sonraları önemsenmeme_

,l, g.İİ.r", iktidar olma durumunda ya-

;;l;; gereken somur işlerin bilinmeme-

lİ,'uİuşrİr,l*uınası gibi bir olumsuzluğa

da vol açmıştır,--S'-a 
SrUut l96,1'ıe İzmir'de birinci bü-

"ırİ'loİ*İ. vupıldı, Bundan sonraki her
'l""-İ.a. oİacag, gibi burada da ihraç-

İrİ."u. uvr,lralara yol açacaL bir ta.rtış-

,"" l,""rru varclı: Yukarıda değinileıı,
i]lİçl/uya,n" ayrımt yapan 53,madde,

rongr. çoerrluğu maddeyi benimsedi," 
g,;r"ru [adarki dönemde çeşiıli yayın

orJunllnnOuri yazılarıyla partinin gayrı
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resmi sözcülerinden biri olan ve program
çalışmalarına da katılan Fethi Naci baş-
ta olmak üzere, Edip Cansever, Demir
Ozlü, Muzaffer Buyrukçu gibi bazı ay-
dınlar bu tartışma sonucunda partiden
ayrılma durumunda kaldılar. Kongre,
programı kabul etti. Merkez Yürütme
Kurulu şöyle oluştu: Mehmet Ali Aylıar
(başkan), Rıza Kuas (genel sekreter), Ce-
nıal Hakkı Selek (genel sekreter), Kemal
Siilker,.Nihat Sargın, Kemal Nebioğlu,
Doğan Özgüden. Salih Özkarabay, Sina
Pamukçu. Behice Boran, İ*met Sungur-
bey, Cenani Güngördü, Şinasi Yeldan.
Cenel Yönetim Kurulu'na seçilenler ise
şunlardı: Ahnıeı -[op, 

İbrahim Çetkin,
Tarık Ziya Ekinci, Sadun Aren, Yahya
Kanbolat, Şevki Erencan, Rahmi Eşsiz-
lnn, Sait Burçin, Şaban Erik, Reşit Cüç-
kıran, Niyazi Ağırnaslı, Esat Çağa, Ali
Karcı, Mecit Çakır, Abdtilgatur f)emir,
Canip Yıldırım, Minnetullah Hayılaroğ-
lu, Yunus Koçak, Moris Cabbay, Kemal
Bilbaşar, YıImaz Halkacı, Adnan Cem-
gil, Osman Sercan, Hikmet Karakaya,
Şaban Yıldız, Sakıp BuIı-ıtlu, Kemal
Türkler, Yiicel Kıvılcım. 5J. maddeve
mııhalif olan Doğan Özgiiden kısa bir sü-
re sonra Yürütme Kurulu'ndan ve parti-
den istifa etti.

l965 seçim yılıydı. Yiirürlükte olan se-
çim yasasına göre bir partinin yurt çapın-
da seçimlere katılabilmesi için on beş il-
de örgütlenmesini tamamlaması gereki-
yordu. Konpre sırasında TİP on alıı ilde
bu işi başarmışlı. Bu örgütlenme daha
sonra da devam ettİ. Burada, örgütlen-
me tarzı üzerine şöyle bir şey söylenebi-
lir: İl ve ilçelerde örgütlenmenin lamam-
lanınası belirli bir aceleyi gerektiriyordu.
Bunun için de, partiyi yerel düzeyde tem-
sil edecek kurucu üyelerin her zaman en
sağlıkh kişiler olması mümktin olmuvor-
du. Kimi zaman ras[antıyla bulunan bi-
rileri, kimi zaman çevrede nasıl tanındı-
ğına bakılmadan ilk karşılaşılan '.ileri-
ci", kimi zaman birçok parti değiştirmiş
profesyonel yerel politikacı belirli bir il
ya da ilçe örgütünün kurucıı iiyesi olabi-
liyordu. Bu durum, parti için hayati sa-
yılan seçime katılmayı sağIamaya yar-
dımcı <ılmakla birlikte, partinin söz ko-
nusu yörede uzun vadeli saygıdeğerliği-
ni zedeleyebiliyordu.

TIP Parlamentoda
İsmet İnönü ve CHP'nin çabasıyla ge-

tirilen "milli [ıakiye" sistemi seçimde kü_
çük partilere avantaj tanıycırdu (millet-

vekili seçtirmeye yetmeyen oyların top-
lanması ve böylece ziyan olmaması ne-
deniyle). TİP, l965 §eçimlerine girerken.
daha önce parlamentoda olmadığ için,
partilere yapılan para yardımından yarar-
lanamadı. Seçim kampanyası buna rağ-
men başarılı geçti. İstanbul'da Taksim'
deki açık hava mitingi sosyalist bir parti
için o zamana kadar rekor sayılacak de-
recede kalabalıktı, Seçim sonuçları da
partiyi sevindirecek ölçüde parlaktı: 54
ilde seçime girilmiş, 2'76.0ü oy alınmış-
tı. Bu, ülke çapında oyların go 3'ü de-
mekti. Bu sonuçlarla TlP Meclis'te on
beş sandalyeye sahip oluyor, böylece on
kişilik barajı aşarak grup oluşturma im-
kinını kazanıyordu. Milletvekili seçilen-
ler şunlardı: Mehmet Ali Aybar, Sadun
Aren, Çetin Altan (İstanbul; Çetin Altan
TİP listesinden bağımsız olaİak seçime
katılmış, seçildikten bir süre sonra parti
üyesi olmuştu), Rıza Kuas (Ankara), Mu-
zaffer Karan (Denizli), Tarık Ziya Ekin-
ci (Diyarbakır), Yahya Kanbolat (Hatay),
Cemal Hakkı Selek (İzmir), Adil Kurtel
(Kars), Behice Boran (Urfa), Yunus Ko-

Şt}St[il adale,t

itBAR ye TllRUt'i 5§llSU
,\(;llt\.\st.I

AlttjN l lI l ](:

Kavelrin |çyüzü
rlP,/N .§F,§lN l DUy L/ RMAK lÇIN :
I962-63'ıe lsıonbul'da yayımlanan''Vatan''
|ioıeıesi TlP'i desı(kledi. Bu sıralarda TIP
ü.yesi seruiıka<-ı; ıaı$r, iü,ıütçı ve aydınlar
larq.ljnılun ho/talık "Sosyal Alatet'' dergisi
ç,ıkorıldı (ilk sayısı ]9 Marl 1963'ıe çıkll.
Dergi sıınradon ayda bir yayımlandıysa do
uzun §üre yaşayomadı.

çak (Konya), Kemal Nebioğlu ('l-ekir-
dağ), Ali Karcı (Adana), Yusuf Ziya lta-
hadınlı (Yozgat), Şaban Erilı (Malatya).
Milli Birlik Komitesi'nin l4'ler diye ta-
ntnan kanadından o|a Muzalfer karan
(l4'ler yurda dönünce birçok parti_ve da-
ğılmışlar, çoğunluk ise daha sonra ]!1i|-
liyetçi Hareket Partisi adını alacak cılan
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne
kaydolmuştu) TİP'i komünizmle suçla-
dığını ima ederek partiden ayrı[dı ve böy-
lece Meclis grubunun sayısı on dörd§ düş-
tü.

TlP'in meclisteki var|ığı muhafazakir
milletvekilleri ve partiler arasında gergin-
lik ve tepkilere yol açt|. Hükümet prog-
ramının eleştİrİlmesİ sırasında I\4t,ınret
Ali Aybar'ın TİP adına konuşurken
Amerikan üslerini eleştirmek için '.otuz
beş milyon metrekare" toprağın '.yaban-
cı işgali" altında olduğunu söyleınesi üs-
tüne ilk kavgalar kopmuştıı. Meclis dö-
nemi boyunca benzer bir gerginlik devam
etti ve zaman zaman özellikle Ap millet_
vekilleri fiziksel §aldırıya geçtrek Meclis
toplantı salonu içinde TİP'li milletVekil-
lerini dövdüler. Örneğin Yunus Koçak ta-
banca kabzasıyla başına vurularak yara-
landı.

TİP, seçim öncesinde kamuoyuna sun-
duğu sorunları ve çözümleri Meclis ça-
lışmalarında da dile getirdi. Özellikle
anti-emperyalist bir dil kullanıyor, Ame-
rika'nın Türkiye'deki etkisini, örneğin
üsleri, ikili anlaşmaları eleştiriyordu. Bu
konuların çoğu Türkiye'de ilk kez kamu
önünde açıkça dile getirilmekteydi. Mec-
Iis'e şu konularda kanun teklifleri veril-
di: l. Toprakslz ve aztopraklı köylülere
toprak verilmesi kanunu; 2. Tarımda ki_
racıhk ve ortakçılığı yoksul köylüler le-
hine düzenleyen kanun; 3. İşsizlik sigor-
tası kanunu; 4. Petrolün millileştirilme-
si kanunu; 5. Tasarruf bonolarının ipta-
|i kanunu;6. Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu'nun iptali; 7. İşverenin lokavt
hakkını kaldıran ve grevle ilgili yasak ve
sınırlanıaları asgariye indiren, hükümet-
lerin grevleri erteleme yetkilerini kısan
kaııırıı; 8. Vergi yükünü emekçilerden
sermaye ve toprak sahiplerİne kaydıran
kanun; 9. Köl bölge okuIları kurulmasıy-
la ilkokul öğrencilerine ders araç ve ge-
reçlerinin bedava verilmesi için kanun.

Bütün bu kanun tekliflerinde ve Tlp'
in genel olarak Türkiye için önerdiği çö-
züm ve uygulamalarda "demokratik''
program ilkeleri ağır basıyordu. Ancak
bu talepler sınıf açısından formülleniyor-
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du, l]u, taleplerin kendileri kadar yeıri ve
ahşılmadık [ıir durumdu ve sağ çevreler-
de cııdisc, tclıki uyandırıyordu. Dolayı-
sı1,1ıı T'İI)'e yöııeleıı suçlamalarda demok-
raıik ıjleplcr "komünist" olarak dam-
galaıııyordıı.

l]iıncııı btıyı.ıııca'i''İP'in ııyguladığı
5ır.tıc.iidc "sııııt-" perspcktifi belirteyİci
bir rrıi tıyııadı. l)arti yöneticilerinin ço-

'ı.ı1-. iı, göı,cce demokratik Anayasanın
tııdiği iıııkıinlar içinde, T'ürkiye'nin so-
ruı,ılarıııı,ıııı_l' aç,ısındon ortaya koyma-
nın pnııi,',i iktidara getirmeye yeteceğİ
iııııııir l;: hııe ki:i ettiler. Böyle bir inan-
cılı ;tı i..,l :,].lıııııtlıı şu varsayrm yer allyor-
dıı: l iı, i,ı,,ı,'ı.lı,ı,asal baskılar sorunların
sınıf:,lıl lü, ]!j;İüi (jl.. ;lIınmasını Ve tartışll-
ıııasını iııik;iısız kılıırıştı; böyle bir bakış
açlslfliİii]1 ";t)İ:it,ıı kalan işçi sınıfına ve ge-
ııİş !:ıi l,:iı,ı i htı anahtar kazandırılırsa,
Lİtİtler \|tıii]ıli.ırını kavrayacak ve bu an_
layışı .ıiıi,,, ;,ııi parti çevresinde kenetle_
ııerçL, i;, ı : : ı l.ı liirlikte iktidara yürüyecek-
lrı,ıJi. it.i :ıniıt1,,ışııı temeliııde oldukça
"i]t)ı-iiI1 i.:ı" ı,ı. "aydınlanmacı" bir be-
lirlcı,ıı:,- iıiııııdı.ığu söylenebilir. İdeolo-
7i'niıi ıiıı,l.ııııd;ıki yeri ve işleyiş mekaniz-
lııııi;-ıı i i, ].ii.ı),itiidı, ortodoks Marksizm'
tlcıi iiı i.. ., ii!ıtırııır, naif bir kavrayış ek-
sik!i,.,,,]: t,,,ıılnız partili teorisyenler
arili]ilü,; ,,,l. 1lcııel olarak'fÜrk solu-

nun bilgi ve düşünce birikiminde). Türki-
ye'de işçi sınıfının ve §osyalist bir prııg-
ram çevresinde birleşebilecek kesimlerin
sayıca yeterince kalabalık olduğu, böy_
lelikle bu kitlelerden alınacak oyların ik-
tidara gelmeyi mümkün kılacağı düşünü-
lüyordu.

l966'da yapılan Senato yenileıne se-
çimlerine TİP de katıldı. Bir tek senatör
çıkarabildi (Koçaeli'nden Fatma Hikmet
lşmen), ama oy orantnl yüzde 3.9'a yük-
seltti. Bu sıralarda, o zamana kadar İs-
tanbul'da olan Genel Merkez Ankara'
ya taşındı.

TİP'e Yönelik Eleştiriler ve
Mı|atya Kongresi

l966 yılında biri Olağanüstü (Ankara'
da), biri de olağan olmak üzere iki kong-
re yapıldı. Birincinin amacı yerel örgüt-
lerin daha çok sayıda delegasyonla tem-
silini gerçekleştirecek tüzük değişikliğinin
yapılmasıydı. Malatya'daki olağan bü-
yük kongrede ise ana konu ve sorun, par-
ti dışından partiye yöneltilen, parti için-
de de bir ölçüde destek gören strateji ko-
nusundaki eleştirilerdi. TİP'le belli bir
ayrılığı olaır, ama o zamana kadar genel
olarak partiyi destekleyen Yön dergisi ile
sahibi ve başyazarı Doğan Avcıoğlu l966
yılında açıkça TİP'e tavır aldılar. I)aha

sonra "MDD" (Milli Demokrıııik Dev-
rİm) adıyla tantnan hareketin önderi
Mihri Belli ve onun kuşağından ya da

çevresİnden başka eskİ sosyalistler de ay-
nı dönemde Yon t verdikleri yazılarda
TİP'ln görüşlerini, yönetimini eleştirdi-
Ier,

Avcıoğlu'nuır TİP'e karşı ilk yazısın-
dan başlayarak geliştirdiği mantığa göre
Türkiye'de Avrupa tipi bir sosyalist par-
tinin başarı şansı olamazdı. Bir kere
Türkiye, Avrupa toplumları gibi kapita-
listleşmiş değildi; dışa bağımlı
"komprador" bir burjuvazi ve toprak
ağalarının egemenliğinde azgelişmiş bir
ülkeydi. Bu yapıda işçi sınıfı bilinçlenme-
mişti. Bilinçlenmemiş bir işçi sınıiına yö-
nelik sosyalist taleplerle toplumda ürkün-
tü yaratacak yerde, anti-emperyalist ve
anti-feodal bir noktada birleşebilecek
"ara tabakalar"ı hareketlendirmek gerd-
kirdi.

Doğan Avcıoğlu'nun bu tezlerinin al-
tındaİ7 Mayıs nostaljisi yatıyordu. Bu
tarihte sağ-muhafazak6r bir iktidar par-
tisine karşı öğrenciieı,in başlattığı direniş
ordu tarafından da desteklenince,
"devrim" olmuştu. Aradan geçen §üre
içinde Türkiye'nin "gerçek" sorunları
daha da açığa çıkmıştı. Şimdi benzer bir
olay olsa, müdahale daha da ileri bir ya-
pıya yol açaıdı. Türkiye tarihinde her za-
man ilerici bir rol oynayan Kemalizm
böyle bir atıhma elverişli bir ideolojiydi.

Eski solun ternsilciliğini üstlenen Mihri
Belli de (Yön'de ilk yazılarını bu temsil-
ciliği belirleyecek biçimde "E.Tüfekçi"
takma adıyla yazmıştı) aşağı yukarı aynı
görüşleri tekrarlıyordu. Aradaki fark,
Marksizmden yararlanan bir "sol
Kemalist" ile sol Kemalizmden yararlan-
maya çaİışan bir "Marksİst" arasınCaki
farktı. Belli de Avcıoğlu'nun toplum§al
yapı analizine katılıyor, bağımhlık ve fe-
odalizm ikilisinden ötürü "milli
demokratik" nitelemeşini seçiyordu.
Proletarya konusunda uzun vadede da-
ha iyimser ve umutlu olsa da, bu aşama-
da "küçük burjuvazi önderliğini" o da
kabul ediyordu. "Milli Demokratik
Devrim" geçirmemiş bir ülkede sosyalist
partinin ancak "icazetle" kurulabilece-
ğini savunuyor, dolayısıyla "proleter
partisinin" kurulmasını daha sonraki
aşamalarda düştineceğini il6n ediyordu
("Kemalist Devrinı" Mihri Belli'ye gö-
re, Milli Demokratik Devrimle eşdeğer-
di; ama tek-parti rejiminin özellikle Sa-
raçoğlu hükümeti döneminde -savaş

Tjü"I: SALDIRI],AR: Kurulduğu ve geliştiği dönemlerde TİP'in kamuyo açık birçok
ıoplanıısı tuşlı sopalı saldırılara uğradı. Saldırıları genellikle Komünizmle Mücadele Derneği
örgüılİl,tı7*y, Bu rlernek ve kimi bişka kesimler, sürekli olarak TİP'i ve TlP'lileri
"konıüni.çı " likle suçlayan yazılar, broşürler yayımlıyorlardı.
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yılları- bir geri dönüş başlamış, l950'de
Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle
de "karşı-devrim" siirecine girilmişti.
tsöylece sorun gene Kemalist kadroların
belirleyici bir rol oynayacağı bir hareketle
l930'ların rejimini yeniden başlatmaktı.)

TİP'in "Avrupa-merkezli " yaklaşımı
karşısında bu yaklaşımların daha Asya'
ya yönelik olduğu, o sıralarda Baran ile
Sweezy'nin genel kabul gören, Çin mo-
detine dayalı bir azgelişınişlik tanımından
kaynaklaıdığı söylenebilir. Bu tartışma
sürdükçe tarafların tavırları görece net-
leşti. Örneğin TİP sclzcllleri ve teorisyen-
Ieri Türkiye'de Biriııci ve İkinci Meşru-
tiyeı olaylarından bu yana "burjuva
demokratik" devrimin "büyük ölçüde"
gerçekleştiğini ileri süıdüler. Bunu daya-
narak ülkenin önündeki aşapanın "sos-
y3list devrim" aşaması olduğunu iddia
ettiler. "Atatürkçülük" ve "Kemalist bü_
rokrasinin ilericiliği" gibi konularda ih-
tiyatlı bir dil kullanmakla birlikte, bu ko-
nuda karşı tezlerin temelini eleştirmekten
kaçındılar.

Malatya Kongresi bu tartışmanın ilk
aşamalarlııa denk düştü. kongrede MDD
tezi -o günkü şekliyle- kesin olarak red-
dedildi. Bu da, beklerıeceği gibi, bazı ih-
raçlar ve istifalara yol açtı. Kongre Ce-
nel Yönetim Kurulu'na şu üyeleri seçti:
İşçi kesimi- Şaban Erik, Rıza Kuas, Şa-
ban Yıldız, Kemal Nebioğlu, Cemal Kı-
ral, İbrahim Çetkin, Kemal Türkler, Şev-
ki Erençan, Sait Burçin, İlyas Başyılmaz,
Baki Çelikel, }{üsamettin Güven, Fevzi
Kavuk, Tahsin Avcı, Rahmi Eşsizhan,
Yılmaz Yazoğlu, Oktay Tokgöz, Kema|
Aksoy, Necip Çakır, Erol Ersan ve Meh_
met YıImaz (2l kişi): Aydın kesimi- Meh,
met Ali Aybar, Sadun Aren, Yaşar Ke-
mal, Behice Boran, Canip Yıldırım, Yu-
suf Ziya Bahadınlı, Tarık Ziya Ekinci,
Suat Aksoy, Murat Sarıca, Nihat Sargın,
Cemal Hakkı Selek, Yahya Kanbo|at,
Mehmet Ali As|an, Hayrettin Abacı, Şi-
nasi Yeldan, Ali Karcı, Burhan Cahit
Ünal, Moris Gahbay, Minnetullah Hay_
daroğlu ve Halit Çelenk (20 kişi). Bura-
dan da şu Merkez Yürütme Kurulu seçil_
di: Mehmet Ali Aybar (Genel Başkan),
Rıza Kuas (Genel Sekreter, işçi kesimi),
Nihat Sargın (Genel Sekreter, aydın ke-
simi), İbrahim Çetkin, Şaban Erik, Rah-
mi Eşsizhan, Kemal Nebioğlu, Şaban Yıl-
dız, Sadun Aren, Behice Boran, Minne-
ıullah Haydaroğlu, Burhan Cahit Ünal,
!"arık Ziya Ekinci.

İç ve Dış Sorunlar Karşısında
l966'da Vietnam'la ilgili olarak Bert-

rand Russell'ın özel bir malrkeme kurma
ve Amerika'yı işlediği savaş suçlarından
ötürü yargılama girişimi oldu. Mehmet
Ali Aybar da bu mahkeııenin statüsünü
hazırlamak üzere Londra'ya çağırıldı.
196'l' d,e Mahkeme Stokholm'de toplan-
dı. Daha sonra da Amerika mahküm
edildi. Genel Başkanın bu uluslararası gi-
rişimde bulunması TİP'e bir yandan
pre§tij kazandırdı, bir yandan da belirli
çevreler için "tehlikeli" görünümüııil ar-
tırdı.

Altnrışların başında TİP, MecIi§'teki
senatör üyeleri yoluyla Türk Ceza Kanu-
nu'nun 14| ve l42. maddelerinin iptali
için Anayasa Mahkemesi'nde dava aç-
ınıştı. İptal önerisi yediye karşı sekiz oy-
la, yani "kılpayı" denebileçek bir fark-
la reddedildi ve red gerekçesi ancak yıl-
lar sonra (l966) yazılabildi. İptalden ya-
na yedi üyenin nıuhalefet şerhleri bugün

bile, bu maddelerin anti-demokratikliğini
savunanlar açısından önemli belgelerdir.

1967 yılının hem TİP, hem de Türki-
ye açısından önemli bir olavı da, lİP l<u-

rucusu sendikacılardan bazılarının Türk-
İş'ten ayrılarak Devrjmci İşçi Sendikaları
Konfederasyoııu'nu (DİSK) kurmaları-
d ır.

Gene aynı yıl, TİP'in inisyatifiyle, üni-
versitelerde Fikir Kulüpleri kuruldu ve bu
topluluklar genel Fikir Kulüpleri Federas-
yonu (FKF) yapısı içinde bir araya gel-
diler. Doğrudan partiye bağlı olmayan
FKF'de başlangıçta parti üyesi gençler
belirleyici rol oynuyor, aına partili olma-
yanlar da kuruluşa üye olabiliyordu.

l968'de AP hükümeti scçim sisıemini
değiştirme amacıyla "Barajlı d'Hont"
sistemini getiren bir yasa çıkardı. "Milli
Bakiye"nin kaldırılmasından doğrudaır
doğruya etkilenen TİP, Anayasa Mahke-
mesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi
"baraj" uygulamasıııı iptal etti. Bu ka-
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de yöü]etrneyt alışınış ıkticlar pırtilı:ı,iııi
ralıatsız cttiğiııi saptiııııışiaıdı. Çabaliıı ını

Anayasa'nın iingtirdıiğii deınokratik kıı-
rumların gerçekıcıı ycrlcşıncsı doğrııltu-
suııda yoğuıılaştırıycırlardı. T'[tMN4'deki

çalışma böyle bir pcrspekıil içinde belir-
leyiciycli. Tıirkiyc'ııin alışık olnıadığı
tarzrla bir n-ıeclis mrılıalel'cri yapılnraya

çalışılıyor, kııııulan hedel'ler çerçevesin-
de başarılı da olrınuyordıı. Bu arada, ge-

ne bütüniiyle lcgal oln-ıak ktışuluyla kit-
le eylemleri de destekleniyor, hatüa orgüt-

lenebiliyordıı. Ancak 1'ürkiye tarihinin
bu aşamasında kitleler -işçiler, ktıylıiler-
bu tip eylcmtcre heııiiz hazır değillerdi,

Daha ilk iiıriversite işgalintJe, TIP'in
legalite anlayışını zorlayan biı taral'var-
dı. Meclis'te üniversite işgali i.izerine baş-

latılan görüşıııelcrde'IİI)'in bu rahatsız-
lığı belli oluyordu..
işgal olayını en sert

lamenterler

t965 SEÇ.MLERiNE DoĞRU: l965 seçimleri öncesinde örıüılenmeye hız veren TiP, seçinı

kanıpanyusı süresince büyiik kolabalıkların kalıldığı oçıkhova ve kapalı Solon t('planüıturı

ıtı,izİnluli. l/e 54 ilıle 276 bin oy olarak (ıoplam oylorın yüzde 3'ü) Meclis'le l5 scındalye

elclt ı,ııi..!eç,İııier öncesinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplanıı (karşı

sd),.iuılu) ı,e İsıuııbııl T'ıüksinı'deki TİP rniiingine katılanlar (üsıle).

savunrıytırclu ki, işgalin bu clüzcyde ol-

cluğrınu sö1,1cıııek güçtu. CHP adına ko-

nuşan Nihiıt Eriı-ıı, şaşırtıcı bir şckilcle,
öğreıı;i direııişinin cn tutarlı sii\rtı ıı ıııJ5ı-
nı yaptı: "\'asal" ve "meşru" arasında

rır, başınclan beri l96l Anayasası'nın ge-

tircliği birtakını kurumları eleştİren AP
çcı,rcleıiııcle tcpkilcre yol açtı; Anayasa
I\lalikt-ırıesi'ııin iiilen, kendi başına bir
yasa çık4-ınış olduğu öne stirilldii.

lı\l nı 1,ıl ('rıırıl-ırıriyct Scnıılosrı l,ıçtc bir
ycı-ıilcırıe seçiırıleri, ınilletvcki li aı,u seçinr-
Icri (beş ildc) ı,c ),crcl seçiüıı yapıldı (2 Ha-
ziraıı l968). Senatcı seçimlerine bıitün il-
icıtie kaıılan -tİP (bu zamana kadar parti
ti7 ilile örgiiılcnılleyi baŞarmıştı) senatör

çıkarıııııadı, ama oy oranınt yüzde 4.7'ye
yııkı,:ltti. i\,lilletvt,kiIi ara seçinri yapılan
illcıılr, i,c I'İP'in oy oranı yiizde 6.44'e
kııiıiı cıl.inışıı. Btı arada, İstanbu['da
Adıileı l';ıi,ıisi lJelediye Meclisi seçimle-
riııriı ııstiie aykırı davrandığı için Yük-
sı:k 5cı:inı Kurulu AP'li üyeierin seçimi-
ııi tr:ı,-,ııiz saydı. Böylece boşalan yerle-
Ic lil"ıLıı tııı 1udi kişi girmiş oldu. Öıe
1,;ıı iı-i;ı tı, \'tızgat' ın Sorgun ilçesine bağlı
ilıiı;i;liiı'dıı belediye başkanlığı ve bele-
riı,., ııı*tlisi uycliklerini TİP kazandı.

l,,;ı |} r,ılinııı Mayıs ayı da geııe hem
l ii;-;""ıii;Türk[e açısı ndan öııemli
i.](ii ,:1,.l.rc 1,cıl açacaktı. Dünyaıta patlak
rı-ı,,_,ı i]ı.ı iincınli olay, Türkiye'yi de hız-
]:: ı]i -,ı ıiltııııı aldı. Buı-ılardan biri, ka-

ır.]. ji, i i,,iiııli| sahip Batı Avrupa ülkele-
ııı:,; , ...:ııiıliğiııde ı,ı bir biçimde ortaya çı-
i, ,, _ :. ı )d g9tıçi.ıLqöU]gg3:14a-

şından beri, legal çerçevenin dışına hiç p.sı!yı_ı _.ılıy].11]g 9ı_!Ç_li
çıkmadan eylemde bulunrıyor, bu uğıır- 9İ@n_qr.6ilç,,iG]çı b!,_:'P"*!]]]:"'n
da haksız saldırılara uğrarken savunma- şı

rekeıiydi (ve o zamana kadar denge için_ bir ayrım çizerck, bazı davralıışlarııı "ya-

6ET5T6lan söz konıJsu toplumlarda her saya aykırl" olsa da varolaır koşuIlara

şeyin görünclüğü kadar rahat olmadığı_ göre "meşrrı" olabileceğiııi söyleyerek

nı, cıoai bir muhalefet potansiyelinin ,68 işgalini bıl kategoril,e soktu.

oluştuğunu haber veriyordu). İkincisiy_ l968,dcll s(rlll11 gclıiŞlc},erek yayıllııı

,. roryİıirt rejime sahip olan Doğu Blo- öğreııci cıliıriııı Lıti1'lc bir iktiılaı lılutlt-

ku,nda yaşanan buhraırı açığa vuran,§e_ . delesi ortaııııııcla kcnclileriııc kıııal bııl

koslovalya'claki yeni sosyalist ul,gulaila-,'',, . dulır. Seçiııı ıııekaı-ıiZmaslna egcıııen bir

nııi Sovyİtter Siİliğl lşeali ile sona erdi- i AI' ikıidaıı ıardı. 27 Mal-ıs'ııı "ziııcle
rilmesi olayıydı. ',İ<uvveılcr" csprisiııe bağlı, kcııdini seçiıı

Batılı gençlerin '68 Mayısı '{'ürkiye'cle ıriekanizmasıııııı dışında uc geçerli görcıı

hemen yİnkİlandı. İlkin istanbul tjniver- Kemalist bir aydın muhaleleti vardı, 'Ta-

sitesi'nİe Öğrenci işgali başlariı. Kısa bir rihi anlaıncla Ct,lP'ye bağlıyclı bı_ı kesiıı,
süre sonra birçok başka yükseköğreııin,ı Ama cHp cle, çcık_partili bir rejinıin bir

kurumu da oğrenciler tarallndan işgat siyasal partisi olal"ak, soıı analizde seçiın

edildi. mekanizması dışıı-ıda bir "iktidar strate-

Bu eylem biçimi Türkiye işçi Partisi' jisi" tasarlayaınazclı, tasarlaır'ıanralıydı.

ııi gUç bir durumda bıraİıyordu. Parti Dolayısıyla söz kt,ıııiısu aydııı niuhalel-e_

yoıieticileri Türkiye gibi bir ülkede sos_ ti ayrrı zanıaırda seçinr nıekanizması dı_

yalist bir partiyi yürütnıenin, l-ıaııa yaşat_ şında etkili çevrelere de yaslanıııak dıı_

*un,n g,lçltltİ.rİnin bilincindeycliler. Ba- rumundaydı, tsöylece, '§8._\!_lyl!r]ga

sız kalnıayı da tercih ediyorlardı. Ana- a11tüaİ ve bir ölçiicle ıneşrulaşıırdılar, Bu

yasa, Anayasa,nın "eksiksiz ve tastamam kavranı belirli bir düzeyde şiiphesiz ge_

uygulan,nas," TİP yonetinriniır lsrarla çerlidir; şÖl,te ki, bir topliıında varolan

vuigula<tıgı temalardı. l96l Anayasası, büıün poliıik hareketlilik vc eyleınin bir

n,n-Tu.kiy. koşullarına göre bir hayli ile- ıek parlanienıo içiııde nreşıı_ı bir şekilde
ri olrluğu ve bu niteliğiyle'tİP gibi n-ıu_ yiirünıesi dtişiinüleırıez. Killelerin ve on-

halefet partilerinden çok, belli bir biçiın- ları tc,ınsil eden seııdika, dcıııck vl'ı. sivil
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,{'\ ] }-'l,S.'l SA''L].Nl]1-1]r'OR: TjP Meclis çolışmaları sırosında anridemııkratik niıelikıe hulunaıı kiıni krınunlorın .ı,tı r!tı kuıııııı

Anu.ı,aso'ı,a ı,c ,4nuvoso'rloki hoklora sohip çıknıak gereğini vurguladı.

kitlcsi:| örgıitlcrin kencli dıizeylerinde po-
liıik soı,tııılarla ıığraşnıaIarı meşrudıır.
ı\ıııa denıtıkratik seciın diizenine sadık
kıı Iı ııactıksa, btit tiıı tıu prılit i k eylenıli ii k-
lcı stııı kcrledc politik partilercle ve par-
lııııeııl<ıda billıırliışı r. Ayrıca, tabanclan
gcie ıı kiılese l talel-ıle riı-ı t<ıpluına şu ya da
l:ı ı ı şc k i l cl e d u,v ıı r tı l ı ıı ası a ıı l a nı ı n cl a rneş-
rıı olaıı "pırlıınıcııto dışı n,ıulralel'et",
diizeıı giiç|e ri sayılırıası gere kcıı baz-ı giiç-
Ieri n parlaıncııttı r,c dcıı-ıok ı.ati k ır.ıcşru i-
1,ct dışıııda tepcdcıı iıınıe bir giiç iılarak
set,ilıııiş iktidara ulıernutif gösterilmesi
ırırlaır-ıııııı gelnır.ırıclidir. Biıinci tlııruın
cleınokrasiye ııı,gurı. ikincisiyse denıok-
rasil,c taııaırıen al,kırıdır.

isıc'(ıX \(}ıl|,il\|llIlI tıı'ıanıın«la parla-
rııeırler s[ireçlc [ııı çirrpıüılnrış''PDM''
a ıı |ıl,ı şı ara_sı ııda k i geri l i n,ı ve mti cacicle-
deıı doğan l,ıir l,ıı.şlııkta, önemli ölçüde
tabaııdan gelcn, ırnııı paradoksal bir bi-
ç:iıııdc ,le pcdeıı iı,ın-ıcci bir aydın egeı]ren-
liğiııi sar,ııııanlara yakınlaşan bir öğren-
ci evlen,ılili.ği scrpildi. Bunuıı bir s()tıtıcıı,
i)ğrcııci lıaıckctiııiıı keııdisiı-ıi de doğru-
dan politik iktidara yönelik bir l-ıareket
-y-a cla huııtın çok öncmli bir parçası- gi-
bi görmey,e başlanııısıydı. llu gelişnıevi
kcııcline yöncIik biı tehdit gil-ıi g(irı:n
([ıaklı olarak) AI' iktidarı, ıenıeldc par-
lımcııtcr sislt,ıniıı işlcınesiııdcıı yaıra olan
I'İ l"., kıriı ılıı diirııı;ıııı,ı ı;ıt ı,ınİ ç1.1r,,, 1.,-

rakmadı. Cene aynı boşlukta, bu sefer
AP ile yakınlık içinde, kendini solla mü-
cadeleye adamış sağ bir milis giicti ola-
rak ortaya koyan aşırı sağ bir hareket de
gelişmeye başladı.

Bu öriintüler daha ilk işgal cılayıncla
belirlenmişti. Üniversite içindeki FKF'Ii-
ler, yani TİP'e yakın gençler, böyle
(inen-ıli bir kitlesel hareketin dışında ka-
lamadılar. Ama olayın daha ileri gitrne.
sini isteıııiyorlardı. Karşı grup ise 27 Ma-
y,ıs'ııı tekrarını sağlayacak bir tbrnrül ara-
_,-ışıııdal,dı ve bunun için polisle çatışmak
istiyordu - orduyu, taralsız bir güç cıla-
rak duruma el koymaya itnıek için. AI'
hiiktlmeti, ideolojik düzeyde işgali kınar-
keıı, olayı çok sertlcştirmek isıen-ıez gibi
göründü_ t}övlcce kaınııol.ıı. İsgal Kon.
seyi ile Üniversite Senatosu arasıırdaki
bilcliri dtiellosu süreci içinde rılayı izledi.
'1-IP olayın dışında durdu, kendi FKF'li
iileleriııe hile hir direkıil-ıermedi. İIk iş-
galden sonra kendi üniversitesinde ben-
zer bir eyleme geçip geçmeme kararını
verıı-ıek isteyen İl'Ü Ögrenci Derneği tJaş-
kaııı (Harun Karadeniz;. TİP'e danışmak
için Ankara'ya gitti, ama konuşacak yet-
kili bulamadı.

Sonunda, özellikle F'KF'lilerin çabala-
rıyla işgal çatışmaya varmadan drırdı.ı.
Ancak bunu başka olaylar izledi. Ame-
ıikan ,Alııııcı l ilosu'ıııın İiıanhul'a gel-

n]esi, clevrimci öğrcncilcrilı pr()teSl ü)li!ı l-
na yol açtı. I]u selcr polisiıı ıııı!tlahaIcsi
dc scrı tıltlu vc g(.(,c lııırıl:ııı i l t ı ( iiı.cıı. ı

Yurdrı'ncla Vedar Dcınircioğlıı adlı ( t İI]
tivesi) öğrencİ yiiksckteıı atılarak a'lcliiriil
dii. Bu ö[ıimii|ı protestos[l öğrencilcılc
1,ıolis arasında yeni sokak çarışnıalarıİııı
iıol açtı. [Jöylece, l97()'lcrde geriIla evlc-
ın i ııe d öı-ı ii şecek r,ılaı-ı öğrcnci 1ıo l i t izasyrı-
rıunrın tol-ıunıları ekiIdi.

FKF yöneticilcri, bu ilk ola1,1arda. şiil-
detin artmasıııa eııgel tılacak girişiınlcr-
de buIundı_ılar. I;iIo proıestcısuncla yıiı ii-
yiişii yarıda rliırcltı rma1,,ı çalışnıaları, l )c-
n,ıircioğlıı r,ılayında asıl pı,rıtesıodan lıir
giin önce bir oturn]a gre-viyle kendileriııi
vakııIatrnııl:ırı, bir stire soı,ıra ge nçlik hiı
reketiııiıı ana akışından tıısf'iye olmalııı ı

\oıiucı-ııııı verdi. Genç|ik harcketi ]\lt)l)
lııırr,kcü inc kadro olu5ü ıırdıı,'Tİ P'lc ıııı ı

cadele içinde gelişıi. Eski I:KF'liler de zı
nıanla bu yöne kalıınak drırun-ıunda kııl
clıIar. FKF yöneıiıni değişti ve kıırtılııı
l)cvrinıci ('iençlik licrlcrasvcırıtı'ııa ( [)ı.i
0enç) döniiştii.'f İl', gençlik zeıı-ıinini ci
kileyeıııcz duruıııa gcIdi.

l968'in ikinci -re kahıt yönden- öııcııı
li olayı, yani Çckcıslovıkl,a işgali dc t ı

sa stirede T'İP'in eır ciclcli soruı-ıu cılılıı:
Türkiye'de her sol harekct 1,,a tta diisiiiı
ce sağcı çevreler üarırlıntiııı "l\'Iosktır;ı
ya bağtı" danrgasıvliı kariılınır. İşçi F'ııı
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risi b<)ylc bir suçlamaya karşı da hep du-
1:ır|ı J;vrıııınıştı. Örneğin TİP Uyesi ilL
\cn.itör olaı Niyazi Ağırnaslı partiye da-
Iıı|.ııüadiin Nlacarislan'a gezi yaptığı için
\()ıItıü ı(iit isı i l'ı ı.:tıııek clurun,ıunda kaImış-
ıı. l'.,i,ti l,.ı,ıııtliı "Akrlcıiiz t lIkeleri İ|e-
ı ie i ['ııı tilt:ri Kııııl'e raıısı"ııa te msilci giin-
ı_lt.:ıtliği içiıı'l'İl', hcrliaııgi biı, sonıuı ger-
. ek lı ge tliıı ııııIiııadaıi 

"'ilış 
nıi lırak aja-

ııı " tılıır;ık suçlııı,ıııııştı. Soıı ('ckoslovak-
ııı tılıl,ı ııılıı Stıvyııı işgaliııi ılestek leınek
ıc lıaıta sessiz kalınak, hiç değilsc bu dü-
,i.:r dç nıııııiktin dcğildi.

ı\ııcak, 1ıarıi yöneticilerindeıı bazıları
.ıçısırıdan rılay böyle "taklik" bir sorun
iiil ılcğil, sosyalizı,ırin teorisiııe ve dünya-
ii;ıki uygulan-ıasına ilişkin son derece cid-
,.li iıir kıınuydu. Özellikte Mehmet Ati
.\ı,Lı.ıı , taktiğin öıesiııde, bu olay dola-
ı ı:;via stısyıılizııı kavranııııın yeniden ve
, iıiılivetle ele alııımasından yanaydı.

i_lıı ıtıktuda bir an durup, dünyada
.,.,,,, ılizıııin durumuna bir göz atılabilir.
|1ıı iııci l)iinya Savaşı sonrasında sol po-
ı,ıı i lıerreket konıünist ve sosyal-
ıjiiı]üükııtt,'siısyalis1 olarak iki ana kü-
ı ıı.,i c ;ı1,, ı,ı lıırıştı. Koırıünist hareket SSC' B
..:ıtlerliğıni kaLıul ediyordu. Sovyetler'de-
l. i ,.i.ıır,.ılizııı ı,ıygulaıııasını yalnızca Troç-
'.,,.i ı:,ııilık grırpları eleştirırıekte,ydi. An-

,L {_'iıı'de rle komiinist bir rejim kurul-
, , ::i,.liiıı so11ra ve ÇKP'niıı Srıvyetler'e

karşı gitgide daha seı-ı biı ıııuhalef'ete baş-
lanrasıyla eski birlikte bir çatlak doğdu,
Öte yandan, Kruşçev'in Stalin dönemini
şiddetle eleştirmesi, korı-ıünizınin içinde
her şeyin doğru gitııediğini eıı ycıkili
ağızdan kanıtladı. Doğu Avrupa'da,
l950'lerde Polcınya'da ve i\{acaristan'da
t,ılanlar da, siısyaliznı uygıılaıııası nı n iyi-
liğinc en l'azla güven dııraıılaı,da hilc cid-
di kıışkular ııyandıı nıışt ı. Ç.ckt,ıslovak ya,

Kruşçev'in de sırnrasıııda, yeni l]ıcjnev
iktidarında patlak verdi. Bütün bu tılay-
lar konrüııizm içinde devanı edecek sıkın-
tı ve yeni gelişmelerin de lrabercisiydi.
Ama kendilerini sosyal-deınokrat aIılarn-
da bir sosyaliznılc sınırlaınak istenıeyen-
ler arasında,'I'iirkiye'de olduğu gibi düıı-
yada da, bu sorunlara doğrudan müda-
haleye ve eleştirelliğe cesare1 bulamayan-
lar çoğunluktaydı. Dolayısıyla Aybar'ııı
Sovyet işgalini kınaına ııoktasından baş-
layarak'sosyalizm üsıüne söyledikleri,
partinİn özellİkle aydın kesimdeıı bazt
üyelerini rahatsız etmeye başladı.

Al,bar'ın Tezleri
Aybar, "Ne Anıerika, ne Rıı;-yu, ıaın

ba ğı msız rleıııo k ra t i k sos.vul is t Tür k i.ve "
diyoı,du. Buna bağlı ıılarak "gıileı_i,ıi;-
ltj, insancıl bir se»_valizm"den söz ecliyor-
du. Yalnız Marksist-[-eninist gelc,nek
içinde kutsanınış ınetinlerin değil, bu ge-

lcııcğiıı ıııtıpik veya revizyiınist saydığı
n)etİillcı-iıı tJe .ıkıınnıasıııt 5alık vcıİyı)r
ı,lu. Sıısyalizm geleııeğini Spartakus'tarı
başlatıyt,ııclu. Hünıaııizme ağirlık vı:ri-
yıırdu. KoIlaıtai'den ijrnekler sayıyordu.

I]uı-ılarıır yaı]ı sıra Aybar, Tiirkiye ana-
lizlerirıtle dc ortodoksi clışııııla değerle n-

dirurelerc giı,işti. }Jiirtıkraıik C)smanlı
devlet gelcneğinin (_'ııtıılıuriyet döneınin-
deki varlığını vurgııladı.'l'iirkiye'de bti-
rokrasiııiır Aııııpa'.lı olduğu gibi bir
"ara tabaka" değil, egenreıı bir sııııf ol-
duğuı-ıtı ileıi süıdil. "(.'eberrut, tepeden
irııneci" devlet kavraıtıını işledi. [lu gö-
riişlere, Osnıaıılı'da li, ııtla l bir örgütlen-
nıe olnıadığı, Asya ürctinr tarzına yakın
bir sisrcnıdcn gcliııdigi lclıııü )avuııan İd-

ris Küçüköırıer ve Sencer Divitçioğlu gi-
bi düşüniirlerin de katkıları oldu.

Aybar bütiin bu ycni tezlerinde üstya-
pünın görece özerkliğiııi ve önemini vur-
guladı. Buna dayanarak, kuı,ulıııası öz-
lenen sosyalist düzenile bazı burjuva de-
mokratik' kurııııılarııı yılşaırıası gerekti-

ğini saı,ıındu, ()rnek iılarak,'I"ürkiye'de
Anayasa Mahkeınesi ve l)anıştay gibi ku-
rtıınları gösterdi. [Jııraıla bir çelişki var

ııibidir, çünkü bu özgül kı.ııunıl:ır |ürki-
ye'de biirokratik geleneğin içinden doğ-
nıuşlaıdı. Aybar'ıı-ı tıstyaplya ilişkin bir
bıışka i-.ııeınli aı-ıalizi, l'iirkiye'nin, keır-
dinc iı;gıı taı ihİııdcıı <)ıiiı,ıi, "özgürlük"
s()ruı)ııılıııı. biı, "tistbclirlcıııııe" ilc, "sı-
ıiıl'saıı ııııtı"ılıııı (inüııc gcçıiği ve lıaş çe,
/ı.5ily ı I ı ıı ı ı ıı ı i ol ıışt ıı ı tl ıığu siıpI itıIıit)ı.!(l ı.

lJtı ııl.ı ıiıi ı;ıt l;ı, ytıkarı,lı clcğiııiIcıi iıi ı ı ıı,
l iıı)i ıl (ii][ ı::ı iı,İlıiş rılııl,.lrıl ıl : SıIüı l .içı)ııü-
rlııt t,ı.ılı)ııi biiiııçtcn 1,oksıın kılınıııış kit-
lcicı c ı k ı iııılıııiısıyla i k liilaı-ı sağlıy,acak
eı-ııekçi ııyIarıııııı kazaııilaı:ağı inıııeı. Ay-
bar, "iıstbelirlcırıne" gibi (Althtısser'den
gelerı) kavraııılara başvurınakla, bu düz
strate.iiyi ve onun dayandığı oldııkça düz
"toplrını ve ideoloji,zbilinç" şenrasını
terkedi_vordiı.

Daha sonraki iki kongrede görtileceği
gibi, Aybar'ııü bu tezleri partİde çoğun-
luk dcsteği göıdti. Ancak onu destekle-
yenlerin bütün biı teorik saptamalarda-
ki nıaııtığı ne derece izleyebildikleri şüp-
helidir. IJu sırada Aylıar'ıı-ı çevresiırde ay-
ııı teorik dtizcyde bu kcınularda düşünce
üreleıılcrin sayısı azdı. Gcri kalanlar belli
bir sağ.luyıı çcrçevesincle (örneğin, Stıv-
yet işgaline karşı çıknıırnın lcgal avantaj-
larıı-ıı duşüneı,e k) ve,va bıızı 1ıratik yarar-
ları gozcıerek (sııııfİan iiııce "ozgürli.iğü"
vrırgı.ılaırranııı Doğulu üyeleri sevindir-
ıııesi gibi) Aybar'ı dcstekliyordu.
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Niulıalcf'et ise Aybar'ın büttin bu gö_
riişlerinden tedirginlik cluydu. Ancak
bunlara karşı cırti,ıdoks ve bilinen kalıp-
lar dışında bir "karşı-argtiman" geliştir-
ıncıli. ()rncğin "dcnıokıısi 7alerI sosya-
liznı içinde ıniindenıiçlir" gibi göriişler-
le (oysa i,ızellikle SSCB tarihi ııeyin ııasıl
" mtindeııiç" oldtığunu iyice sorgulaırır
hale get,irmişti) "güler.vı?zli " kavranrı
rcdcted i lcli.

Avbar'a karşı ınuhalel'et, resmen, Çe-
koslovakya olaylarıırııı tepkileri sırasın-
da. Merkez Yüriitnıe Ktırulu içinden baş-
latlı. Kıırııl t!_"-elcrinden Nihat Sargın, Be-
hice Boran. Sac!ıın Areıı, lı{innetullah
Hal,daroğlu ve Şabaıı [:,rik' tartışmavı
başlattılar. Aybar Genı-,l Yönetim Kuru-
lı,ı' nıı olağiıniisl ii 1 oplınt ı},a çağırdı. Dört
.ritin siire ıı tartışnıalardaıı soııra da İstı{'a
c t iT .ı ff c;v*rı.;iliifi:r \G;ii-*a'id ı rEi -
l lçiincii Ktıngre

I}(lıylecc Aııkarı'd:ıki (içiincii olağan
ktıngrcııiıı ııl:ı 1iırlışııııı ktıııtıstı bclirlcn-
nıiş rıldıı. Beş \'tirıitme Kıırı_ı|u iiyesiııiıı
ıcııısil ctliklcı-i ıııuhalcl'ct grııbunun yıı-
nı sıra, basıııda I.iç,linı,ıi )'rıl adı verilen
bir [ıaşka grııp rla, iki gruba bir eleştiri
yöııe lıiyor, varılaıı aşaıııada programın
aşıldığını, b[ı 1artışınalaı,ın örgiitlenn-ıe,
eğitiırı, parli-içi c[cıııtıkıasi ve parti-dışı
ınütlıa]cl'ele kaışı alıııacak ta.,,ır gibi siı-

:\

runlarla birlikte ele ahnarak yeni bi1
program çalışmasına girilmesini öneri-
yordu. Doğan Özgüden'in TİP'i büyük
ölçüde destekleyerek çıkardığı Ant der-
gisinde bunları savunan İdris Kuçukcl-
mer, Murat Sarıca, Nurkalp Devrim,
Oya Baydar (Sencer), Murat Belge gibi
partililer kongrede ayrı bir iktidar adayı
olmadan bu soruniarı gündeme getirme-
ye çalıŞtllar.

Kongre, Aybar'ı ve tezlerini benimse-
di, Yeni Genel Yönetim Kurulu'na şu
üyeler seçildi: İşçi kesimi _ Rıza Kuas,
Naci Eren, Şaban Yıldız, Hüsamettin
Güveır, Şinasi Ka}a, Kemal Aksoy, İlyas
Başyılmaz. Kemal Türkler, İbrabim Çet-
kin, Şevki Erencan, Cenan Bıçakçı, Rah-
mi Eşsizhan, Yaşar Saygıner, Şaban
Erik, Fevzi Kavuk, Mehdi Zana, Celal
Beyaz, Kemal Nebioğlu, Tahsin Avcı,
Yılmaz Yazoğlu, Abbas Uğurlu; aydın
kesimi - Mehmet Ali Aybar, Murat Sa-
rıca, Yaşar Kema!, Tarık Ziya Ekinci. İd-
ris Küçükömer, Suat Aksoy, Mehmet Ali
Aslan, Kemal Burkay, Can Yücel, Şük-
ran Kurdakul, Atilla Aşut, Yahya Kan-
bolat, Ayata Beğensel, Naci Kutlay, Hay-
rettin Abacı, Burhan Cahit Ünal, Kemal
Sülker, Saip Atay, Orhan Çubukçu, Sa-
dun Aren.

Beşli önerge sahiplerinden yalnız Sa-
dun Aı,en ile Şaban Erik kuru|a girebil-

fu( İ

mişti. Merkez Yürütme Kurulu şu adlar-
dan oluştu: Mehmet Ali Aybar, Rıza Ku-
a§, Kemal Nebioğlu, İbrahim Çetkin, Şa-
ban Yıldız, Rahmi Eşsizhan, Şinasi Ka-
ya, Suat Aksoy, Murat Sarıca, Tarık Zi-
ya Ekinci, Kemal Sülker, Yahya Kanbo-
lat.

Ancak bu kongrenin sonuçları parti
içindeki kaynaşmayı durdurmaya yetme-
di. Muhalefet, olağanüstü kongre topla-
mak için imza toplamaya başladı. Parti
dışından Mustafa Ekmekçi muhalefetin
kendi görüşlerini serbestçe savunmasına
imk6n sağlamak için yal,nızca dört sayı
yaylmlanan Tüm adında bir dergi çıkar-
dı. Bu sırada parti dışındaki sol muhale-
fet (yani MDD ve parti içindeki yandaş-
ları) iki gruba da karşıydı, ama yaprst ge-

reği, Aybar tarafıyla uyuşmazlığı daha
belirgindi.

İkinci Olaganüstü Kongr€ ve Sonrası
Bu koşullarda, olağan kongreden bir

buçıık ay kadar sonra, Aralık l968'de
lİP İkinci Olağanüstü Kongresi gene An-
kara'da toplandı. Olağan kongıede or-
taya konan sorunlar bir kere daha tartı-
şıldı. Ankara'daki ilk kongreye Aybar'
dan yana tavırla katılan Çetin Altan,
kongreden hemen sonra tutumunu değiş-
tirmiş ve,4kşaıa gazetesindeki günlük ya-
zılarında Aybar'a şiddetle karşı çıkmış-
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Si.vasal Parl iler/Tij rk i.ve İşçi frarı is i .2b-"
ç ü srıv

Arşivi
Nebil Varuy
Koieksiycnu

ü96,\ SECİ,\1ü,ü.:R/,\'Dta., TjP, ü968,yılıncla Senaırı iiçte bir yenileıne seç,iııılerintle 0.y ()ruilıtlt
.ı,ıi:ilı'1.7',ı,t,, ınilleıı,ekili ıru.seç,iınlerinde,vüzde 6.44'e yükseltıi. .4.ynı.ı,ıl 1'ıiksek ,Sı,ç.iııı
Kıııı,lıı jıii.iıılıııl'düı rlP'ti Ba!ediye llieı.lisi iiyeleri seçimini geç.ersiz so,vıncu 7'İP'(len l7 kişi
iltıııl:ıı,\lı,ıl,ıı'ııt,tirıli, h'cırrı ı,,ı.ı,Joda: T'İP'in rldaııa nıiıinpi: üsııe IlP'in İsıunhul İl
(ıf;ltl !r1((iüsi ı,e l]eleı]i"ve Mcı,li.si ıilyeleri Cenel l}aşkun A.ybar'la.

Bchice lJııran, Saip Aıay, Sadun Aren.
[]uradaıı tıltışaıı Nlerkcz Yiirütme Kııru-
lu cia şöylediı,: Mehmet Ali Aybar (Ge-
ırel Başkan), Rıza Kuas ve Tarık Ziya
Ekiııei ((,cncl Sckıcıcı,ü. İbı alıiııı Çeıkin.
Şat,ıan }'ıldız, İlyas Başyılmaz, Rahmi Es-
sizlran, Abbırs [Jğurlıı, Suaı Akstıy, Yah-
ya Kanbolat, Raul'Çapan, Nazi{'e Cem-
gil, Sanıim Kocagöz.

\'öııcıiııı değışnıcrliği içiıı nııılıalcl'eı
gı,ıııc cltıı,ııı;tilı. (icııc ıııilitaıı kesiıııiıı bıı
z,tnıaI} ii k ııilaı, i\l [) l)' 1,c k al,ını,ıl"an kc,si-

nı i Sııl ıı ı ı :\ rcıı grtı lıtııı ıın çevresi ncle t cıl,ı-

laı,ıılı. l Nlıl,ıs l969'iliı ,ı,ıl,ına gire n

!:'ıııek clo -eisi 
".Aıen-lJrıraıı" ıclıyla ıınıl-

ıı-ııı ;-a [ııış la ııııı ı ııı tı lıalc l'cti ıı g()riişleı,i ıii
dilc gcıiı iltırilıı. [lıı elı,eıişsiz iç koşııllaı la
vc "nıılli iıakil,esiz" 1,cııi scçiıiı kıntııru1,-
lıı l9(ı{J :,,,ıı.,I .t,çiıııItriııc 1.:iıı1,1i. l'İl''iıı
l,ııı scçiıııltrc 67 iltlc kııı ılJıgı haldc 5ıl il-
clc kalıltlığı l9(ı5 seçinılcıiııtleıı claha az
o1, ııldı: 2.1_].fı] j. Bcıl,iccc cıy oıarıı da
ytizdc 2.7'yc dıiştti. İsıanbııl'dıın aday
olaıı ]Vlclın-ıet Ali Aybaı r,e Rıza Kııas'-
ıaıı bışkıı kinı,e,cçilcıııerli. Iki ıııilleııc-
kiliyle -I 

İ l" ü\,leclis'tc gı,ıılı kuı,aınadı. Belli
l,i rtıılılııl orlur Jılıi l il'lclıiııilt,ktıl-
l;:ııı lı-ııı ııı ı şt ı.'l-İ t"in cı zar]lani] k ıclark i

gelişnıesi c[urn,ıı-ış, hatta gcı,ilenıişti. l6
Kasın,ı l9(ı9'cla M.-4.Al,bar CYK tol-ılan-
tısında (icııcl Başkanlıktaıı istil'a etıi. (je-

nel [}aşkııılığa N4clın,ıcl Ali Aslaıı, Ce-
ncl Sekıeıeı,liklcı,c \'.ılıl:ı K;tııbııl:ıı ilt lb-
rııhinı ı- ı.,tkiıı 1ı.ctiıilriile r. Ycıri Yı-ııiitıııc
Kuı,ıılıı'ıııııi iiıcki iilclcri ılc şıınlartiı:
Rıhıııi [ışsizlıın, Şı[ı:ın Yılilız, Naci
ljıcn, liı ııs l}ısyılırıaz, ]!lelııııeı \'ılıııau,
Naci Kıııiı1,, Sailı Atay,, Ayata lJcğeıısel.
Saıııiııı Kı-ıcırgöz. Ancak bıı değişikIik ivi-
dt,ıı iyil,c aksanıal,a başla_vaıl partide hcr-
haııgi biı rıluı,ıılu döııiişüııı başlatniadı.
' ı 

f|.y bu ı., ı -, A.y ba r _y, ö n e t i ıııl " olaı,ak daıı -

galaııdı. Daha etkili olan nırıhaleiet, A1,-
barcı çtığtııılı.ığıııı et kililiğiııi önl ıı1,ordu.
Bir sürc stınra, 6rıei, grubuııun temsil-
cileriylc [)oğtılıı re senclikacı [iycler ara-
sıırda ıızlasıı-ııı sağlandı. Mehrnet Ali As-
lan, Cenel Ytiııctiın Ktırulu'nun ttıplan-
ması nı sağlayaınadığı geı,t-,k çesiy le isti f'a

cı.ıi. i]ir soııraki ttıplaııııclıı Şatıaıı Yıltlız
(ieııel l}ılkın icçildi. \,1.1ız'ıİİ-çiıİrıiİı
l[iop[iüüeiı CYIr; N.lYK iiyelerini cieğiş-
ıirdi: Şabaıı I]ıik, ()sıııan Sakalsız, }:ev-
zi Kaı,uk, Bekiı Yeııigiiır, N'lehdi Zaııa,
Hilsamcütirı (]iiveıı, Naci lfreır, Naci Kut-
lay, Saclıııı Areıı, t]e hiL,e l}tıraıı, Kcnıal
Burkay, [ıirgut Kazaıı, Nihat Sırgın.

Yt,ııi ı,iıııcticiler 1-ıaı tiniıı tıf'alı-ıııısını
öııIcye ııictlilcı . Kuçiik çapıa radikal l-ıir

ı ı , ( ie çi:ıı k ısı stıre içiııde nıuhalelet bi-
ı,ı.z tiıılı,ı i'azlı 1,aırdaş 1o1ı[anıayı başar-

. ]ı]ı\ıı, [ ıki hiı liği ktırıııııaktaıı yaıra olan
,,_lule_ut,lcı, riıı dı; iiı,neğin Caıı Yiicel, "Sa-
r/ıııı i]ı,ı, .qı ıılııı kı,ıııli.si ıılrlıı,ğıı ,v,crcle tlıı-
ı iırıık . | ı'litı7'1 ,r,r,, iıclıilir, lıi,ı.vle bir şe,v
ıılıı]ıi.sııı " ıııı,zındıı sılıtıtI]iı vc cliIckleri-
ııı iıeı1,1ıi.Jı. Şiıkıitıı Kıırclaktıl lıirliğin ko-
ı ]ıt]ıııil\ı r,tilııııtla ktılr115111. ()ııccki kong-
ı ,_,.li, Ai lıiıı 'ilıııı 1,aı,ıı biliıre n bazı clele_'

:,(:i.ı . htı çizgitlc t'azliısıy|ı "ıeı.,izyonist"
i;ii r i,ıllr, kı1,1rıakta ı.ılı_ıp tllıııarlıkIarl yö-
iii]ı]ılf l|]dirgiııiik duyclulaı,. Aıııa son
.i i i;ıli,,ıle 1itı,ıı'lar bclirleııınişti ve uziaşnıa
,.i.ıııııi ıcığı belliyıli. Sadun Aren grubu
lııt rııiii.ki kııı-ı_qreyc göre daha başarılı bir
,!., jiıı !,ıkAıdı, aıııa Al,bar t;ıral'ı koırgre-
, ı i,;ı,ııııtlı.

l ii ı 1. 1ı11 "1gllg ı ıiztiğiin ikiııci maddesin-
ı, iı . le iıir dcğisiklik olclu:

i:]. iı]ziiklc "1ıartiııin karakteri" şöy-
|, ,,..ii, !ü,ı]ıııi!ı i: " l'İP, 'I-ı|irk 

i.şç.i ,sıııı.fının
| ,ü ]|:;ı] ı!ı,,ıııııArrıüik öntı|ilüğii e/rafındo

.l' 1;!ütii\ lıııııııı eıııekç.i s.ını.f'v?, ıabakü-
,, l il\:iül i,r, Aı)l,ııA kii,vlıilerin, a1,1ıklı

. ı. :ı 1illçl,j11, :,uıııııııktirlurııı, küçiik es-
. , i. ıitı!, g,_,liıli ıı,rlıc,ıt ıııcsltık ,sahiple-

lit.,] ir,| <(nÇli,!in ı,e ttıüı!ııın<,u cıydııı-
,r ı, 

/ ! ! i ı t ı ı _ı,i ı l ı ı rı ı l tı ıı i k t i t lı ru,- ı|i ri.i y e n
'ı,,! ı!ıılıılıı,, "

Bu ınaddc koı-ıgrcclt, su şekli aldı:
"'rİP, Tılrkiye işç,i .sınıliııııı ı,e onıın bi-
liıııe da.yanun, tarihi ı,e ıleıııokraüik tjn-
c, ı.i l ü ğ ı.i e t raJi n ıl a I o p l {ı n ı ıı ı ş,, ıı n u n l cı k u -

cler birliğinin hilinç, ve ıııııtlulııgıüüüd rdr-
ıııı,ş bıitün eıııekç,i sını.f've Iulıukulurııı 1'ır
g,a!lurın, toprtık.sıl, ı,e uı topraklı kö.rlıi-
l e ri n, z,a na u t k a r l u r ı n, k üç,ü k es n a.fı ıı, u _ı, 

-

lıklı ve ijcreIlilerin, dar gelirli ıııeslek .yıı
hipleri ile ilerici gençliğin ve a.ydünlurün)
kantın yolunclun iktidara ytiri,iyen de-
ünokrotik, bağınısız, sosyalisı si_ylsol ör-
gütüdıjr. "

Yeni Genel Yönetim Kurulu da aşağı-
daki üyelerden oluştu: İşçi kesimi -Rıza
Kuas, Şaban Erik, Şaban Yıldız, Mehınet
Yı|maz. Şinasi Kaya, Mehdi Zana, İIlas
Başyılmaz, Necip Akan, Naci Eren, Ke-
mal Aksoy, Tahsin AVcı, Zülfikar 1'iğ-
rek, Ali Edol, Hüsamettin Güven, Rııh-
mi Eşsizhan, İbrahim Çetkin, Abbas
Uğurlu, F'evzi Kavuk, Bekir Yenigün, Os-
man Sakalsız, Yaşar Saygıner; aydın ke-
sini -Rauf Çapan, Mehmet Ali Aybar,
Suat Aksoy, Atilla Aşut, Kenıal Buı.kay,
Samim Kocagöz, Orhan Çubukçu, Ya-
şar Kenıal, Nazile Cenrgil, Nacİ Kutlay,
Mehmet Ali Aslan, Gilney Dinç, i{ayret-
tin Abacı, Yahya Kanbolat, Ayata Be-
ğensel, Nihat Sargın, Tarık Ziya Ekinci,
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l ll lııı],ı, ı

ıııııhalcl'ct 1ıırtisi bclırIi kıısııIlar stirdükçc
gt,l i 5ıııcl,e clcı, ı ııı cclc[ıi l i rrl i. () kı_,ıştı lları n

-1"a tl;ı vırlnıuciı l,ıazıIaııııııı dcğişnıesi, ge,
lişnıcııiıı kırşıtı oliııı kıı,,,ıııı]ıııaz stireci
başlat ırrlı. tlski l'İ }"in. kendisiııi olııştıı-
raıı ttıpluııısal dinaıııiklcriıı sadece bir 1a-

ıtc\i||c viı\li|ıı|ı tılıııa.ıllıı. l İl''iıı anlaını
değişti, 1-ıotansiyeli de dağılclı. Bu soır dö-
ııcııırle pıırliniıı karşıla5ıiğı [ıiı, salclırı,
Nl l)D'deıı gcldi. ()nce lcı i ı.lışta r,,artılan
1ııı kaı,sı-;rkıııı [ıtı d(iııeıııc|c lıir (ilt,iiclc iç-
scllcsııı jst i. Savıca N,l [)l) ı ;ıı ıl'ıııı,laı,ı lıi ı

t,t,iıtı ıil tı k o|ııııııclı k ları lı ıılı.Ie. l-ıi ı çtık il-
tt i clc gcçiıııcvi vç [-ııı aııtl,ı kı,ıngre ka-
/;ıııIıliı\ ı l,;ıt:ııtlıIlıı. l lit l.;. ,/|ıılıiııı \c(İl)l
()lit\,ıü]lı iııııııç tlıır,ııı;ıııtt! ü]l,t]] l,ııı liilılı t,ı-

iıı. tı slılıl;ıı,,l;ı ıltlıılıtıı Ltüıılııc scc,iııılc-
ı iııilc kcııi-li l-ıildiklcı i ı,tııılı,ııılcıc [-ıışr tıı -

ılııliıı , I}ıı cğiiııııiıı \ıı|ı \ıriü r,i-,ni _v-i,ıııttiııı
kcııtiiıiııc ıızıık g.ıııt|ıılleı iııi 1ı11 ticlcıı tlc
ııziıklasıırırııık içiıı gtıckli ::ıiıtiııiıtiıııı rıı-
1,ıı \ ııri| ıı .

Diirdüncii Kııngre ve
'l-İl''ln KapıtıIması

l'İP'iıı dördiincii kongresi, bu koşul-
laı altınrla. 29-3 l tjkiın l970 ıarihleı-i ara,
,ııırla gr,nc Ankaril'da ıoplandı. TiP'iıı
olıışıurı-ıcu (igeleri sayılabilecek r)bekler
Lıu koııgredc de vardı, ama artık birbir-
leri ııdeı-ı k rıpnı ıışlardı. K oırgre örıcesi ı-ıde

l\.ll)D, TiP içinde hiçbir zaınaı-ı olnradı-
ğı kadaı giıçlü.vdti. Partide ıktidar, btı
cltırıınırla. ııncak bazı itlif'aklar ve ktıa-
lisyoıılarla nıtiıııkündü. KaIabalık bir
grııp cılıışttıraıı Nl DD bir t,aııdan tıt!),ie
iııil'aklaı içiıı zcıniıı 1,oklarkcn. hiı, 1aıı-
dıııı ıla irl,ııı tarihlertle aııkarı'da " [)tr -

ı,iıııci Kııı tılüa1 " arlıı,ıı ı,cıdiği [rir [ıa:kı
t()plııı)lü diiıcıılctli. Rııı,atta, ]\lDl) iç-in-
tlç tı ııııı kıdar l-ıiriknıiş çclişkiler 1ıatlak
rı.,ı,ili ı,,e [ıtı haı,çkct kcııdi içiıırlc ir},rıştı.

( ) ıı:ıııııııtlı i\,l l )[)' ııin l-ııır,* grrıbrııırı
,lt.lıtritt;ık lıir itıil'ak ı_ıltırttıııııası ırı[iırı.
l,ı,ıı]ıi .\ııı;ı lıııııl:cliıı ;])|||ı!]j], lııivlı,, hİı

ıi, . ı: ;l,ıi:iı;lıii|l]]]it,;1l:|!|'
ı, i., ,, ] l.iı,i,iıi l] .1i:,ı1|1j]lı],.,Ie ııı,iiıtıı
t, ı , ı: | ||i ., ı l, . ,,ii..,ıi ı ılİi ,,,

ııii.l|,i iii l }iıi;ıı ı ır,l:t. ],it r:ı ıti.ıtıı l..,ıı l,.,

lıiı ç;liı;1 11,1 ]1i,., 1ı:ı.l;: ı.,t,ıılı l-,ıl,k;t kııı iı|
1 lr Iülilİllilı;iii ]lt;ı ]]l:]lrij, \İll;ı i,ıı!t]]i l]üılü

liııcliıı1 strıiiiı. ()./iiltlil!liı kııil;ıı \ll)l)'ııııı
i)ııciilıiğiiııiı \al)aıı vc iç clığılıııııdiııı stııı-
ı,a sı ıl Iaı,ıııcla N'l D D 1,ükıivle kalaıı lıırııı,
"bu koştıllarda kurulan parti it,uzeIlidir"
sltıgaıııııı kııllaııarak yıllarca ülıücadele
rertliktcıı soura, l2 Mart ktışı_ıllarınrla le-
gal parti kurınava girişıniş o]ıııaları an-
laşılnıası vc açıklannııisı gtiç bir olal,dır.

Sonııçta dörtltiııcii kongre I:'rnek gru-
bıınun egeıneııliğiyle kapandı. Seçiı-ıı stı-
nuç[arı şöyle oldu: Gcnel Yönetinı Ku-
rulu: işçi kesiıııi - Şaban Yı[dız, Htisaıııet-
ıin Cüven, Şaban Erik, Naci E,ren, ()s-
ııı;rır Sakalsız, [;evzi Kavuk, Bekir Yeııi-
gtıı,ı, Keıııal Sülker, İlyas l3aşyıln-ıaz-, Ya-
ktılı trdcııı. Hiıyrı I}alkan. Necaı ()ktcnı.
[ıhliırıaıı 'rııncer, Dinçer Doğu, Yakuç:ı
Sönırıez, İsınaiI Dönınez, Sal'l'et Kayalar,
Yavuz, İJnal. Selal-ıattiıı T'uraır, ()srnan

Alabay, Ömei Şiınşek; aydın kesiıni - Be-
Iıiçe Boı,an, Şinasi Yeldan, Nihat Sargın,
Sadı.ın Arcıı, Iurgut Kazan. ]\,lel,ııııeı Se-
lik, ('enıal Kıral, Müşf'ik Erenı, Yalçın
('erit, Cüner Eliçin, Sait Çiltaş, lJüseyin
Iırgün, Adil Özkcıl, Can Açıkgoz, Sabri
Eryılırıaz, S(ileyırıan Galioğlu, Alp Selek,
Nerırıin Aksın, Şansal f)iknıen, A[i Rıza
l)ııranlı.

GYK ilk toplantıstnda MYK'yı şöyle
sapladı: [Jehice Bııran (Cencl Başkan),

,4 R E:N- RO lt A N G R l J l}I] N L/ N ( ) R0,1 N l :

..Irü!ı^ lqh,\'(l( |ııktır,ı'.l,ı ıülı.l|,]1Ji: !!, iı!|,I

{ ) l u ğı ı ı ı ı i.ı ! ıi h' t l ıı gre, (ü l üi ;: \ı ı; l-. I J ı ı |, |, \ l ı,

orIılyıı ktınııluıı sorıınltırı iıiı,Irilırı
l ü f l ü.| ! I,\, \u d u, ü ıi :ı:ü k tl t,ğ i,: i k l i,4 i nt, y, ı d i l ı ı ı e k l t

birlik ıc, \,öil(tiüıü ı,inc itt!ilıııarli, .Sıdıın
_,lrı,ıı lİı, Iİı,Jıict, l}ııruıı .,,|,,\,rc.\iIü(!<, tOpllnüıüü
ı,t, ",.1 rı,ıı - tJıırun (i ı,u tı ıı " ı ıl u rı k
atilıındırıluıı ııuhulc,[eıı Eairüişlerini l hluyı-ı
l969'da yayın« giren "Eınek" ğa,rgis,indt
dile gelirdi.

Şabaıı [:ıik vc S;ıiı !'ilıaş (( icııcl Sckı,e-
terlcı,). HiisaıEeltiıı (iıi\tı], [}ckiı \'t:ııi
güıı. Nceat ( )kte ıüı. \ ,ıı ıı, [ ıı;ıl. ( )rııı;ııı
Sakalsız, Satlıııı Aı,cıı, \;ıIçııı ( cıit. Adil
Özkol, -I'tııguı Kızırıı \c ('ııı1 ,\çıkgiiz.
Yeni yönetiniiıı ilk işi. I97()'lt,ı,in dalııı
tıaşınclaıı "kıiçıiik btıı,.juı,a iılctılojilıı,i
})artidcn sök iip çıkarııııı" tılarak ııitelc-
diği ııygulanıayı yeriııe gctirıııck oltlu.
MDi)'cıleriıı tasl'iycsi içiıı bir gcnelge 1,a-

1,ıınIandı. Buııa başka ırıulııiiI'lcr tle dı-
lıil cdilcli. Aı-ıcak [ııına kalnıatlııı pck çok
kişi partidcıı rcsüıcıı i,a da |'iilcıı avrıldı.

Partiniıı bıı aşeıııı;ısı,'['tıı,kiıç'ııiıı lf
Nlırı tıçaın;t.ıniı deııl, tcItti. I Il'riırrt,ti
ıni l2 Nlart ;ıra ı,ejiıııiııiıı lıışlıngıcıııı"|a
ı,e sc,ııı rakı rıvgulaıııalıı ı ııda cli ııtlcn gcl-
diği ölçiidc sert bır ıııulıalelct yapüı.

N4 ulıt ıraclaıı ()ııcc. pc k yı vgıırl ıı şa ınayan
bir "f'uşiznıe lla!,ır" kaınlıaııı ırsı açıl-
ııııştı. l2 I\1art nıııhtırasıııa diı k;tı,şı çı-
kılıııcıı savcılık -]-İI"i kapatnıak tizere str-

ruŞlu1,1]la aÇtı. Anayasa'nııı ycııi tayin
edilen I}aş[ıakan Nihat [:riııı t;ıı ıl'ınc[aı-ı
"liiks" ,iıyılınasıııı ula l ll' k.ıışı çıklı.

P,.|Rl i iÇi i|,tt,|I!,4I 1-1:I|l,i,\ S()/,CLjSÜ:
llıl,,\ |ülüül(llü llI/,llüil'üld lüüllltlüll!lt !'\tılı(lt

( )luıltıı Kıııı!,rt"ılt, ııç grıılııı,ıt rılcın
ı]ı,leyı,ler, Ctııel l]ıışl.ıın :| ı,lııır'ııı lült Iııı1 va

lij ni Şl c / i ü ı,tr i n dc ıt :,Ll LI lt |.u il t 0 rt ü Şl ı l u r.
,,l,r, l ııı r' ı n ü a :,l e r i lı e n i ı ı,s t, ı ı ı l i,ı, ı t, ı] e, ı u r l ı Ş, lı a

kııngrarlaıı sııııru dıı :ıirıll. I]ıı artıtltı
N!u-:ı u./'ıı I,; k ını,k ç i, ııı ıı lı a le.l t, ı i n,giirıişleri ni
,st,rbt+/çc \{tı,ııııtıld,5,ınıı iıııkin so.ğluııuk içiıı
r!rırl .su.vı _ı,tı.vıııılcınon "'I'ı|jııı " ııdlı hir ılargi
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T-ip,iN S)NU: I2 Murı döneminde sert bir ınuhalefele yönelen yeni TII1 yöneıiL,ıleri, l97 l'de askerİ mohkeınece tutuklandılar ve Ceza

Kanııııu,nuıı l4]. macldesine aykırı davrandıktarı gerekçesiyleıcezalondırıldılar; t974 Af Yasası uyg,ulanana kador do ceiaevinde kaldılor,

Arıtıyusa lıIohkemesi a, "oaııİrİ1İ:; srrrİçrrlr'r"rrr;i kİpaıtı. Tuıuklu bulunan Cenel Buşkan Behice Boran, Anawsa Mahkemesi'nde

iltııle verdikıen sonra cezaevine göıürülüyor.
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'l-[P'in aşağü 1,ukarı son eylemi ve Ana-
y,asa iı'tahkeınesi'nde açtırdığı son dava,
l4()2 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın iptali
ılar asıdır. Bu sırada sıkıyönetim ilan edil-
ıiiişti ve bazı TİP üyeleri zaten gözaltına
alıırıyor ya da tutuklanıyordu. Ama
i 97 l'de 'I'İP yoneticileri askeri mahkeme
taıi.ıllıı<iaıı topluca tutuklandılar. Bun-
.iıııı sonıaki silreçıe Türkiye İşçi Partisi,
Anııyasıı Mahkemesi tarafından
"}.öiııciılıık" gerekçesiyle kapatıldı (Dör-
tliıı;,:ii Ktıııgre 'niıı Doğu sorunlarıyla il-
ı:ıii kııı,arları); ama 'lİP yöneticileri Sı-
l:ı,:iııt:tinı Askeri Mahkemesi'nde l4l.
ıııiıd,-ledeıı cezaya çarptırıldılar. Hapse-
ıiilı,ıı ı,c l974 Af Yasası'yla serbest ka-
i ;i ı ı'l'İ I' _,-öııet icileri şunlardır: Behice Bo-
ııı,. Şai,ıan Iirik, Sait Çiltaş, Sadun Aren,
'.ti:l ()z!;o1, Bekir Yenigün, Osman Sa-
.. ,, ,. . \ ;ılçın ('eriı. Necaı Öktem, Tur-
] |i i. llJll, ('an Açıkgöz. Yavuz Ünal,
i;,,,, ı;ııetiiıı Ciiven, Hüseyin Ergün, Ad-
t,,] j: i.(,\crbiçer, Nejat Erel Yazıcıoğlu,
i ı , ı.'ıiışlar, Hüseyİn Özşahin, Erdal

\lclııııı.,ı l tınccr, Ejder İme.

|9'74'ten sonra son TIP yönetiminde
yer almış kişilerden çoğunun katılmasıyla
yeniden Türkiye İşçi Partisi kuruldu. An-
cak bu parti her yanıyla yeni bir partiydi
ve eski TİP'in devamı sayılamazdı. Bel-
ki prestij nedeniyle TİP'liler eski TİP'in
geçmişine sahip çıkmak istediler, ama hiç
değilse katıldıkları seçimlerin sonuçları,
dıştaki kitlelerin de bu partiye TİP'e ver-
dikleri anlamı vermediklerini gösterdi.

TİP'in öze[İkleri
Türkiye tarihinde Türkiye İşçi Parti-

si'nin oldukça benzersiz özellikleri var-
dır. Şimdiye kadar görülmüş ilk -ve son-
sosyalist kitle partisi olduğu söylenebilir.
Türkiye'de sol (Marksist anlamda) örgüt-
lenmede ideolojik homojenlik her zamarı
temel sayılagelmiştir. TİPıin, biraz da ya-
pısından ötürü, bu konuda tutumu da-
ha esnek oldu. Birbirinden oldukça farklı
yapıİardan gelen çeşitli ögeleri birarada
barındıran bir parti olarak kuruldu. Sen-

dikacılar ve onların temsil ettiği işçiler,
başlangıçta daha da geniş bir görüşler yel-

pazesine bağlı aydınlar, sosyalist gençler

ve Doğulular bu ögelerin başhcalarıdır.
Parti, başarılı olduğu dönemlerde, Türki-
ye'nin bu birbirinden farkh toplrımsal
dinamiklerini bir ortak platformda top-
layabildi ve çeşitli talepleri sosyalizm ek-
seninde eklemleyebildi.

Ama koşullar bu başarının sürekliliğini
engelledi. Burada yalnız iç koşullar de-

ğil, dış koşullar da etkili oldu. Sosyaliz-
min ne olduğunun, ne olması gerektiği-
nin ciddi bir şekilde tartışılması dünya-
da gündeme gelirken yeni kurulmuş bir
parti olarak bütünlüğünü koruması güç_

tü. Buna bir hayli elverişsiz iç koşullar ek-.
lendi. Bir yandan, sol radikal düşünce ve

eyleme tahammülsüz bir sosyo-politik ya-

pı, bir yandan da tecrübesiz, hedeflerini
iyi seçememiş ve sabırsız bir sol kadro,
Tıp'te kısa zamanda kazanılan birikimin
gene kısa zamanda dağılmasına yol açtıı
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