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1 DURUM

1. 1. Çağımız

Dünyamız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını yaşlyor. Büyük E-
kim Devrimi ile birlikte başlayan bu çağ, insanlıSn topyekün kurtulu_
şunu sağlayacak olan srnrfsrz toplumun yaratılmasına doğru sağlıklı, güç-
lü ve emin bir yürüyeşe tanık oluyor. 1917'de sosyalizme ilk geçişten bu
yana geçen yarrm asrrlrk sürede, sosyalizm, her geçen gün daha da güç-
Ienen bir dünya sistemi haline geldi. Emperyalizme ve gericiliğe kaşı
sürdiirülen evrensel plandaki savaşm en kararlr ve tayin edici gücü olan
dünya sosyalist sistemi bugün 14 üIkeden oluşuyor. Çin Hindi halklarının
ve Afrika'daki Portekiz sömürgelerindeki ulusal kurtuluş savaşlarrnın
zaferle sonuçlanması ve kapitalist olmayan yoldan sosyalizme doğru iler-
leyen ülkelerde kaydedilen başarılar, dünya sosyalist sisteminin önümüz-
deki günlerde daha da genişleyeceğini müjdeliyor.

Dünya sosyalist sistemiyle birlikte, dünya devrimci sürecini oluştu-
ran diğer iki güç, kapitalist ülkelerin işçi sınıfi hareketi ve ulusal kur-
tuluş }greketi, faşizme emperyalizme ve gericiliğe karşı sürdürdükleri
amansız mücadelelerde her geçen gün daha ileri mevziler kazanryorlar.

Uluslararası işçi sınıfi hareketi, -ki ülkemiz işçi srnrfi onun aynlmaz
bir parçasıdrr- uluslararasr finans kapitalin, faşizme de dahil olmak üze-
re çeşitli egemenlik biçimlerine karşı başarıyla mücadele ediyor, genel
olarak burjuva demokrasisinin sınrrlarrnı genişIetip sosyal bir devrimle
halk demokrasisine veya sosyalist demokrasiye geçişin ön şartlarını ol-
gunlaştırıyor!
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Sömürgeciliğe ve yeni emperyaiizme karşr sürdürülen ulusal kur-
tuluş savaşlarr ve bağımsızlrk mücadeleleri emperyalizme dünyanrn dört
bir köşesinde ağır darbeler indiriyor. Emperyalizmin aldığı her ölümcül
yara, emperyalizme karşr kazanrlan her mevzi7onun sömürü alanrnı da-
ha daraltıyor, iç çelişkilerini daha arttırıyor ve sonunu daha da yakınlaş-
trrryor.

Çağmıza damgasrnr vuran sınıf, işçi sınrfidrr. "Bütün Ülkelerln İş-

çileri, Birleşin!» sloganında en veciz ifadesini bulan proletarya enter-
nasyonalizmi ise, dünyanrn çağrmızdaki toplumsal ileilemesinin yaratrcr
özünü teşkil eder. Bu bakımdan ulusal kurtuluş savaşlan, bağımszlık
mücadeleleri, işçi srnrfi enternasyonalizminin yönlendirdiği dünya dev-
rimci sürecinin ayrrlmaz parçalarrdrr. Her geçen gün sosyalizme doğru
ilerleyen dünyamızda, ulusal kurtuluş hareketleri de bu hedefe yönelik
ve bu gelişmeyi kolaylaştırıcı oldukları ölçüde ulusal bağımsızlığı kesin
olarak sağlayabilirler, ancak bu takdirde dünya devrimci sürecinin bir
parçası olabilirler. Aksi halde, ulusal kurtuluş geçici olarak mümkün ol-
sa bile, er veya geç yeniden emperyalizmin kucağına düşülmesi mu-
kadderdir.

Bu gün dünyada emperyalizme ve gericiliğe karşı güçlü bir mücade-
le yürütülüyor. Bu mücadele, kapitalizmin emperyalizm çağında, topye-
kün bir mücadele olmak zorundadrr. İşte bu nedenle dünya devrimci sü-
recinin bütünlük içinde olmasr hayati bir önem taşır. Bu bütünlüğii sağ-
layan faktör ise şüphesiz proletarya enternasyonalizmidir. Çok uzun sü-
reden beri uluslararası nitelik kazanmrş sermayenin, bütün ülkelerin iş-
çilerinin ortak düşmanr olmasr gerçeğinden kaynaklanan İşçilerin Birliği
ilkesi, işçi sınrfi enternasyonalizmini yönlendirir. Pro]eter enternasyona-
lizmi somut işleyişine, dünya devrimci sürecinin her üç kesiminde yeralan
ülkelerin işçi srnıfı partilerinin, emperyalizme karşr teorik ve pratik tavrr
ve mücadele birliğinde kavuşur. İşte işçi srnrfı enternasyonalizminin dün-
ya devrimci sürecinin yaratrcr özü olması bu anlamdadır.

İşçi sınıfı, kendini inkAr edip kurtuluşunu sağlarken, tüm insanlığın
da kurtuluşunu sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan emekçi köylüler
başta olmak üzere geniş çalışanlar kitlesinin de kurtuluşu, işçi sınıfinın
kurtuluşuyla birlikte gerçekleşmektedir. O halde, bütün halkların nihai
kurtuluşu işçi sınrfinın öncü mücadelesine srkr sıkıya bağlıdır ve pro-
letaryanın düşmanr, halkların da düşmanıdır. Böyiece, dünya dewimci
sürecinin ikinci parolasr, halkların kardeşliği olmaktadır. Kendi işçi sı-
nıfi gelişkin olsun veya olmasrn, hatta isterse işçi sınrfı hiç olmasrn, bu
gün dünyada tek tek tüm ülkelerin halklarının çrkarr, dünya proletarya-
sınrn başrnı çektiği emperyalizme karşr mücadelenin nihai zaferle so-
nuçlanmasrndadır. O halde, «Bütün Halklar Kardeştir!"

Dünya devrimci sürecinin ilerleyişine sekte vurmak, onun yaratıcı
özünü oluşturan proletarya enternasyonalizmini fiiliyatta reddederek, iş-
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çi srnrfinın birliği i]kesini ayaklar altrna almak halkları birbirine düşman
etmek, bütün bunlar ancak ve ancak emperyalizmin ekmeğ[ne yağ sü-
rer, onun mukadder ölümünü geciktirir. Yeryüzünde, tek bir emperyalist
ülke dahi kalsa, burjuva etkilerinin işçi sınıfi hareketine yansrması ön-
lenemez. Bugün bütün bocalamalanna ve yenilgilerine karşrn, emper-
yalizm hAlA daha ayaktadır ve saldrrgandır. Böyle olunca, çeşitli burju-
va, küçük burjuva etkilerin işçi sınıfi hareketi içine yansıyıp olumsuz-
luklara sebep olmasr doğaldır. İşçi sınıfının siyasi hareketi, tek tek ül-
kelerde ve enternasyonal planda, doğdufundan buyana pek çok sapma-
lara sahne olmuş, fakat bu sapmalara karşr yürütülen kararlı mücadele-
ler her zaman hareketin çeşitli badirelerden daha güçlenerek çrkmasrnr
sağlamış, sapanlar ise her seferinde teşhir ve tecrit edilmiştir.

Bu gün işçi sınıfr biliminden ve proleter enternasyonalizminden sap-
malarrn önde geleni Maoculuktur. Maoculuk, Troçkizm ve «sol)) macera-
cılık ile birlikte, işçi sınıfi enternasyonalizmine ve dünya devrimci sü-
recinin işleyişine zarar getirmekte, böylelikte objektif olarak emperyaliz-
min değirmenine su taşımaktadır. Ancak enternasyonalizmin üstünde
yükseldiği işçi sınıfinın birliği ilkesi, nasıl geçmişte revizyonizmin ve
Troçkizmin ve yakrn geçmişte «sol>) maceracılığrn ipliğini pazara çrka-
rıp tecrit etmişse, günümüzde de Maoculuk aynı mukadder akıbete doğ-
ru süratle yolalmaktadır. Son Angola ve Şili olaylarr, en mütereddit olan-
ları bile ikna etmektedir. Sapmalar, başlangıçta keskin lafazanlıklarryla,
görtinüşün gerçeği gizlemesini bir süre sağlasalar da, sonuçta mutlaka
yenilgiye uğramöya mahkümdurlar. Çünkü işçi srnrfınrn bilimi, yegane
gerçek bilimdir. Ve bilimsel olanın kaybettiği görülmemiştir.

. Dünya devrimci sürecinin son yıllarda somut meyvalarrnı yoğun
olarak veren ilerleyişi karşrsında emperyalizm topyekün çöküşe doğru
gidiyor. Eskiden devri olan ekonomik krizler artık müzmin bir hal aldı.
Pek çok metropol ülkede ekonomik büyüme hemen tamamiyle durdu.
Kimisinde büyüme değil küçülme eğilimleri var! İşsizlik tarihte olmadık
seviyeye yükseldi. Enflasyon emekçi kitleleri kasıp kavuruyor. «İstikrar-
lı» iktidarlar kurmak mesele haline geldi.

Ekonomik buhran üst yapıda da tam bir bunalım oluşturuyor. Rüş-
vet, komplo, siyasi cinayet vb. her türlü geleneksel ahlak kurallarrnın
dışına düşen olgular, siyasetin bir parçası haline getirilip olağbnlaştırrl-
maya çalışılıyor. Özellikte emperyalist kamp içinde yeralan geri ve ge-
lişmekte olan bağımlı ülkelerde, faşist yönetimlerin tezgahlanmasr için
en ufak frrsat kaçırılmıyor!

Ama bütün bu çabalar boşa çıkacaktır! Başta işçi sınıfı olmak üzere
tüm demokrasiden yana kitleler, muhalefetlerini örgütlü ve bilinçli ola-
rak her geçen gün daha ileri boyutlara yükseltiyorlar, faşizme geçit ver-
medikleri gibi mevcut faşist yönetimleri de tarihin çöp sepetine yollu-
yorlar.
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1. 2. Orta Doğu

Vietnam'da dehşetli bir yenilgiye uğıayan ABD emperyalizmi, Çin
Hindinden pılıyı pırtıyı toplamak zorunda kalrnca, şimdi kendisine tu-
tunma noktasr olarak Orta Doğu'yu seçmiş durumda. Dünya petrol re-
zervlerinin yarrsrndan fazlasına sahip olan bu bölge, emperyalizm için
vazgeçilmesi «imkAnsrz» olan yerlerden biri. Arap halklarındaki uyanı-
şın güçlenmesiyle birlikte, bu bölgedeki.emperyalizmin oyunları da had
safhaya yükselmiş durumda. Devamlr çıban başlarr yaratarak çevredeki
devletlerin arz§rnı açmak ve ülke halklarını birbirine düşman etmenin
yollarınr aramak, emperyalizmin en eski metodlarrndan birisi. Böylece
gerçek anti-emperyalist bilincin gelişmesinin önüne geçileceği ve geniş
emekçi yığınların baskı ve sömürünün kökenini farketmelerinin önle-
neceği hesaplanryor. Gerçekten de, bu bölge ülkelerinin pek çoğunda et-
kinlig,lni sürdüren burjuva-küçük burjuva şoven milliyetçi akrmlar, em-
peryalizmin ekmeğine yağ sürüyor.

Ülkemiz Türkiye ile emperyalizmin yoğun bir ,şekilde at oynattığ
bu bölge arasında yakın bir ilişki var. 2, Diinya Savaşrndan sonra bir
diinya sistemi haline gelen sosyalizmi kuşatmak için kurulan NATO sal-
dın anlaşmasının giiney doğu ucunu oluşturan Türkiye, son yumuşama
şartlarında emperyalizmin Orta Doğudaki jandarmalığına doğru kaydı-
nlıyor.

Bölgedeki Arap halklannda anti-emperyalist bilinç gelişip kökleşir-
ken emperyalizme ve siyonizme karşı verilen savaş devam ediyor. Bu
mücadele, dünya dewimci sürecinin bir parçasr olarak, ondan da aldığı
güçle, emperyalizmin Orta Dofudan kovulmasr sürecini hızlandırıyor. Or-
ta Doğunun da kontrolundan çrkmasryla, en ölümcül yarayr alacağnı a-
çrkca gören emperyalizm ise, gelişen anti-emperyalist mücadeleyi den-
geleınek ve geriletmek için en caniyane planlarını burada tezgahlıyor.
Bir yandan bağrmsrz Krbrrs'ı Natolaştırma eylemlerini sürdürürken, öte
yandan satrlmrş Mısır burjuvazisini yola getirerek Sina'ya asker yerleş-
tiriyor. Bir yandan İsrail'i, İran'r ve gerici Arap devletlerini en modern
savaş malzemeleriyle donatıp bölgeyi bir barut fiçısr haline getirirken,
diğer yandan da bölgede, emperyalizmle bütünleşme mertebesinde ona
bağlı ülkelerde anti-emperyalist uyanlşı geciktirmek için gericiliğe ve
yeri getdiğinde faşizme destek oluyor, giderek böylesi yönetimleri ken-
disi tezgahlryor.

1. 3. Ülkemiz

Ükemiz, işte böylesine zorlu bir mücadelenin sürdüğü bölgede bu-
lunuyor. 1920'1erde, emperyalizme karşr dünyadaki ilk ulusal kurtuluş
savaşiarrndan birini başarı ile kapatıp, siyasi bağımsızlığına sahip çıkan
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Türkiye, baştan beri hedeflenen kapitalistleşmeyi gerçekleştirdiği ölçüde
emperyalizme bağmlanmış, bu bağımlılığın mertebesi arttığ, ölçüde de
Türkiye'deki kapitalist gelişme süratlenmiştir. Ama bu kapitalistleşme-
nin, emperyalizmin izin verdiği ölçüde ve onun empoze ettiği alanlar ile
sınrrlr kaldığ ve kalmaya devam ettiği gözden kaçırrlmamalrdır. Bu gün
ülkemiz gerek ekonomik alanda, gerekse siyasi planda, emperyalizmle
hemen tam bir bağımlılık ve uyuşma ilişkleri içindedir. Bu ilişkiler, ulus-
lararasr finans kapital ile tam bir çıkar birliğıi halinde olan yerli tekelci
sermayenin başını çektiği egemen sınıf ve zümreler tarafindan düzen-
lenmekte ve yürütülmektedir. Gerçi emperyalizmin yurdumuzdaki üsle-
riyle hatırı sayılır bir askeri varlığ vardrr, ama emperyalizm emekçi hal-
krmız üzerindeki baskr ve sömürüsünü, asrl, kendisine kayıtsız şartsrz
bağmlı yerli egemen güçler vasıtasıyla sürdürmektedir. Bu açıdan, bu
gün sürdürmekte olduğumuz anti-faşist, anti-emperyalist, demokrasi ve
bağımsızlık savaşı içiçe girmiştir ve tek bir hedefe yönelmiştir: Mevcut
sömürü ve baskr düzenini sürdüren emperyalizmle işbirliği içindeki güç-
lerin iktidardan edilmesi ve yerine demokratik halk iktidarınrn kurul-
masr...
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2. SOSYALİST HAREKETİMİZ

2. l. 1974 Öncesi

1960'ların başından itibaren, dünyadaki soğuk savaşrn da tavsaması-
nın etkisiyle halkımız oldukça süratli bir anti-emperyalist bilinçlenme
sürecine girmiştir. Ancak, yarım yüzyıla yakın mazisine rağmen işçi sı-
nrfinrn siyasi hareketinin çok güçsüz olması, gerçek bir işçi sınıfı partisi
çalışmalarının köklendirilememesi, anti-emperyalist mücadelenin sağlıklı
ve güçlü olarak yönlendirilmesini imkansrz kılmış ve 1970'lerin başlarına
gelindiğinde gerek sosyalist hareket, gerekse demokratik güçler, faşizmin
bir darbesiyle dağılıp etkisizleşecek mertebede, bölük pörçük dağınık, ir-
tibatsız ve bu yüzden de güçsüz kalmışlardır.

12 Mart faşizmi, bir yandan sosyalistleri ve ilericileri hunharca ezip
sindirirken, bir yandan da dışa bağımlı sanayileşmenin finansman aç-
mazrndan bunalan tekelci sermayenin, işçi sınıfımız üzerindeki sömürü-
sünü yoğunlaştrrmasını kolaylaştrrmrştrr. Ancak, gerek emekçi halkrmı-
zın ve demokratik güçlerin yükselen muhalefeti, gerekse, dünya devrim-
ci sürecinin tüm yeryüzünde faşist yönetimlere karşı sürdürdüğü kararlı
mücadele, yerli egemen güçlerin faşizmi uzun süre sürdürmelerine izin
vermemiş ve 1973'ün ikinci yarısından başlanarak kısıtlı burjuva demok-
rasisine dönüşün adımlarr atılmıştır.

2. 2. 1974 Başlannda Durum

Partimizin kurulmasından 6 ay öncesinde, 1974 yrlınrn başlarında
Türkiye'de durum şöyledir: 14 Ekim seçimleri emekçi halkın faşizme kar-
şı nefretinin bir göstergesi olmuştur. 12 Mart, döneminde sömürüden as-
lan payını alan tekelci sermayenin en güçlü siyasi temsilcisi seçimlerde
büyük bir yenilgi almış, egemen güçlerin 1970'lere dek tek bir siyasi ör-
gütle temsil edilen çıkar birliği önemli bir darbe yemiş ve ulusal artık-
dan pay alma kavgası, egemen güçlerin «istikrarlı» politika güdecek ik-
tidarlar kurmasınrn, sandrktan çıkma şeklinde kolay mümkün olmayaca-
ğını göstermiştir. Buna mukabil, 12 Mart döneminde yapısının elverdiği
ölçüde oldukça tutarlı anti-faşist bir tavır göstermiş olan sosyal demok-
rasi, başka alternatif olmadığı için, halkın demokrasi ve özgür-
lük özlemlerinin cazibe meıkezi haline gelmiş ve önemli bir ilerleme
kaydetmiştir. Bu olguda, yine sosyalist hareketimizin güçsüzlüğünün, fa-
şizm şartlarrnda anti-faşist mücadelenin başrnr çekip örgütleyecek ve
halkrmrza.güven verecek gerçek bir işçi srnıfı partisi çalışması yürütüle-
meınesinin 12 Mart öncesinin tek "sosyalist» partisinin dağılmrş olmasr-
nın ve gerçek bir işçi sınrfi partisinin önde gelen görevinin faşizme kar-
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şı, en kararlı mücadelenin önderliği olduğundan bihaber, demokrasiyi
kurtarma misyonunu bütünüyle sosyal demokrasiyle terkeden kuyrukçu
ve pasıfist zihniyetin sürmesinin önemli bir payı vardrr.

Sosyalist hareket 12 Mart faşizminde ezilmiş ve sindirilmiştir. 12
Mart öncesinin başıboşluğunda, süratle <(sol» maceracılıkla savrulan genç
kadrolar, 12 Mart'ın hemen ardrndan zaten işçi srnrfi ile bağdaşmayan
çalrşmalarında iyice baştankara bir gidişe kapılmışlar ve krsa bir sürede
hunharca bir terörle hemen hepsi bastırılıp saf dışı edilmişlerdir. MDD
hareketinden ayrrlarak bu çizgiye gelen gerçekten fedakar ve gözüpek
genç kadroların heder olmasrna, MDD hareketinin milliyetçiliğinin,
«paıti», <<devrim'de öncülük ve ittifaklar» meselelerindeki aşrrr yanrl.
gılarınrn da önemli payr vardır.

MDD'den ayrılan bir diğer gençlik gurubu, pasifizmlerinden ötürü,
pratikte keskinlik tarafi ağır basan ((sol>) maceracılıkla takrşıırrşlar ve
lafta keskinliğin şampiyonluğunu yapan Maoculuğa kaprlanmışlardır. Ge-
rek Maocular, gerekse <<sol» lItoc€Iacrlar, kendi içlerinde çeşitli alt gurup-
lara bölünmüş bir şekilde J.974 başlarında hapishanelerdeki <<siyasi"lerin
önemli bir böltimünü oluşturmaktaydı.

Bunlar drşrnda, TİP'in pasifizmine karşı haklı bir nedenle MDD ha-
reketi içinde yeralmrş, fakat işçi srnrfinrn çalışma tarzına yatkın olduk-
ları için «sol» lTtoc€facılığa ve Maoculuğa savrulmamrş kadrolar, bir krsmı
hapishanede olmak üzere varlrklarrnr sürdürmekteydiler.

12 Mart faşizmi, tabiatı icabı, yegane legal sosyalist partiyi ihmal et-
memiş, Parti'yi kapatıp, yöneticilerini de ağır hapis cezalarrna çarptrr-
mıştı. Parti, 1960'larrn sonlarrna doğru iziemiş olduğu parlamentarist-pa-
sifist politikanrn sonucu olarak en fedakAr ve çalışkan kadrolarını kay-
betmiş, sosyalist hareket içinde kimsenin güvenmediği bir örgüt haline
gelmişti. 12 Mart çıkışına en doğru teşhisi getirmiş olan bu parti, bu
teşhisi doğrultusunda çalışabilecek yapıya ve güce sahip değildi. Nitekim
Parti'nin burjuvazi tarafindan kapatılrp yöneticilerinin saf dışı edilmesiy-
le, anti-faşist mücadeleden yokolması, bu değerlendirmenin doğruluğuna
kanrttır. 1974 yılı başlarrna gelindiğinde bir kısmı hapiste olan TİP yö-
neticelerinin serbest olanlarr ve hAlA daha kendini TİP'e bağlı hisseden
pek az eski üyenin herbirisi, sadece "birer bağımsız sosyalist, durumun-
dadrrlar. Zaten 7o90'ı hiçbir zaman faal o}mamış, değil aidat ödemek,
bir kere kaydolduktan sonra, Parti'ye kongrelerinde bile uğramaz olmuş
TİP üyelerinin «bağımsrz sosyalistier» dışında kalan üyelerinin hemen
hepsi, ya siyasetten vazgeçnıiş, ya da sosyal tiemokrasiye kalıılanmışlar-
drr.

«Güleryüzlü sosyalizm»i çoktan açığa çıkmış ve burjuva sosyalizmi
glarak yerine oturtulmuş olan revizyonizm ise, sosyalist hareket içinde
srfira inen prestiji ve tabanr ile iyice tecrit olmuş durumdadır.

Parti içinde herzaman istediğini yaptırmakla ün yapmış Sendikacr
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DİSK ekibi, sosyalizm içi bir ideolojik muhtevaya sahip olacak kapasi-
tede olmadıklarİ ve zaten böyle bir meseleleri de olmadığ için, sosyal

konumları gereği yeni şekillenen sosyal demokrasi ile tam bir rezonansa
gelmişler ve utıitıt çofunlukla sosyal demokrasinin kuyruğuna takılmak-
ta hiçhir beis görmemişlerdir.

lZ lllart faşizmi, kendinden önceki tüm burjuva diktatörlüklerinin
yaptığından da kat kat fazla bir terörü doğu halkına uygulamayr ihmal

"tİr.İrıştı". 
Özerk bir grup olarak dawanmaya özen gösteren rİr ıçın_

deki doğulu devrimcilerin ve partisiz diğerlerinin önde gelenleri de o
gtinlerde 12 Mart zindanlarındadır... Diğerleri gibi onlar da 1974 başla-
rında dağınık ve sindirilmiş durumdadırlar.

1969 Moskova Danrşma Toplantısı'nda alrnan ve faşizmle mücadele-
yi önde gelen görev olarak dayatan kararlarrn altında imzası bulunanlar
ise yrllardır içinde bulundukları rehaveti 12 Mart döneminde de sürdür-
müşlerdir. Böylece en önemli görevlerini savsaklayanlar, işçi srnrfi en-
ternasyonalizmi öniinde verdikleri sözü tutmayarak, ağızlarrndan düşüİ-
medikleri enternasyonalizme ne denli önem ve değer verdiklerini isbat
etmişlerdir.

İşte 1974 başlarında, faşizmden çıkrlma sürecinde, sosyalist hareke-
timizin durumu budur. Değil halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mü-
cadelesini yönlendirecek bir örgüt, en acil meselemiz olan işçi sınrfının
siyasi örgütlenmesine yol gösterecek bir güç bile yoktur.

2. 3. l974'e Nasıl Gelintii?

12 Mart öncesinde sosyalist hareketin temel özelliklerinden birisi de,
genel olarak ideolojik seviyesi çok düşük kadrolarr, yaygın bir arayış
içinde, irili ufaklı guruplar halinde ideolojik mücadele kılıfi altında, bir-
birleriyle sürtüşmeleriydi. Fiziki müdahalelere dahi varan bu <,iç" sürtüş-
meler, egemen güçlere karşı yürütülen mücadeleyi ikinci plana indirgeye_
biliyordu. 1970 yılı sonlarına doğru çıkan Sosyalist Gazetesi işte bu dağrnık_
lrğın, sosyalist hareketteki bu anarşinin üzerine gidiyor ve «Derleniş»
sloganını ortaya atryordu. Hareketin başrnda, sosyalist geçmişimizin *en
eski»lerinden birisinin bulunmasr, bu kişinin, TİP'in 1965 seçimlerinden
sonra yöneldiği yolun yanlışlığını ilk görüp, ilk haklı uyarryı yönelten
bir kişi olmasr, geçmişte Türkiye'nin emperyalizme bağımlrlığının süratle
pekiştiği ve keyfi yönetimin had safhaya eriştiği bir dönemde işçi sınıfr
örgütlenmesi girişiminde bulunmuş olması, işçi sınrfınrn örgütlenmesi
meselesini öne çıkarması, TİP'den drşlanmrş veya umudunu kesmiş, MDD'-
nin de esas hüviyetinin, işçi smıfi örgütlenmesi değil, sivil-asker kadroların
anti-emperyalist, daha doğrusu anti-Amerikan girişimler için ajite edilmesi
olduğunu sezen kadrolara "Derleniş" sloganı bir hayli cezbedici geliyor-
du.
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Bitindiği gibi, Krvılcımlı çok yazan bir kişidir. Ne var ki sosyalist
hareket içinde, 60'larrn sonuna değin hemen hiçbir yankr yapmamrş, he_
men herkes tarafrndan «tek başrna bir sosyalist» olarak görülmüş, hatta
69 başlarından itibaren bir hayli güçlü ve etkin bir hareket haline gelen
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Üstelik durum o dönemdeki kadrolar açısından bir ölçüde şaşırtrcıy-
dı da.. Ancak 1960'lann başlarından itibaren kayda değer sosyal bir var-
Iık haline gelmiş olan hareket, <(aman dokunmayalım yoksa incinir" kay-
gısıyla çok büyük özen görmüş ve ideolojik seviyenin de çok düşük ol-
ması nedeniyle 1960'larrn hemen sonuna değin tek bir örgüt halinde
sosyalist hareketin suni birliği sağlanabilmiştir. Zaten bu dönem, sosya-
lizmin geniş kitlelerde meşruiyet kazanması dönemi de olduğu için, sos-
yalizm adrna yapılan, genel bir halkçılıktan pek ileri gidilememiş, TİP,
sosyalist bir propaganda ve örgütlenme görevinden çok bir demokrasi
görevini yerine getirerek sosyalizmin kavram olarak yaygınlaşmasrnr sağ-
lamrştır. Ne zaman ki, TİP'in bu görevi, büyük ölçüde tamaml4nmış ve
gerçek sosyalist çalışmaların esas alrnmasr gündeme gelmiş, işte o zaman
sosyalist hareketin birliği de sona ermiştir. Oysa büyük merkezler dışın-
daki TİP kadrolarının -O zamanlar tüm kadrolar TİP'deydi- mahalli
anti-demokratik ve keyfi baskılara karşr esas çalışmaları hAlA daha de_
mokratik ve sosyalizmin meşruiyeti ile büyük ölçüde srnrrlı olduğu için
bu bölünmelerden en çok kaygı duyanlar onlar olmuşlardır. Çoğu zaman
meselelerin ideolojik muhtevasr kavranamadığı için de (gerçeklen arayış
içindeki bu «ideolojik tartışmalar» bir ölçüde onlara hak verdirecek ay-
dın lafazanlıklan olmaktan ileri gitmiyordu) devamlı «birlik» iste-
mişlerdir. Krsacası, bölünmeleri ve evrensel sapmalarr yaşamamrş olan
kadrolar, sosyalist hareketin dağnıklığındao dehşetli tedirgin oluyorlar
ve <<eski birlik"in sağlanması doğrultusundaki öneri çekici geliyordu. Bu
önerinin Dr. Hikmet Kıvılcımlı'dan gelmesiniıı ise, yukarda sıraladı$mız
nedenlerden ötürü ciddiye alrnmasr için kuvvetli argümanlar vardı. An_
cak, <<Derleniş» sloganryla çrkan Sosyalist Gazetesi ve Dr. Hikmet Kı_
vılcımlr kadrolar tarafindan ne ölçüde ciddiye alındı?!

Bu sorunun cevabrnr aramak, bizi Sosyalist çizgisinin ve bu çizgiyi
hemen tek başına temsil eden Krvılcımlr'nrn incelenmesine ve eleştirisine
götürür. Böylesine kapsamlı bir işin yeri burası değildir. Kaldı ki bu ko_
nudaki çalışmalar epey bir süre önce başlatılmış olup Kıvılcrmlr'nrn dün-
ya görüşü hakkında ilk temel yazı yayınlanmıştır. Sosyalizmin temel me-
seleleri hakkındaki görüşlerinin eleştirilerine ise imkansızlıklar nedeniy-
le gecikilerek devam edilmektedir. Ancak, olayların gelişim zincirini bir
bütün içinde gözler önüne sermek için burada kısa bir durum değerlen-
dirmesi yapmamrz yerinde olacaktır.

2. 4. Kıvrlcımlı ve Hareketimiz.



MDD'nin yayın organlarında devamlr yazmasına ra5lmgrr bu durum de-

ğişmemiştir. 1966 başlarında yayınlanan TİP'e uyarı broşürü, çok yerin-
de ve haklı eleştiri ve öneriler getirmesine rağnen hemen hiç kimseyi
etkilememiş, aynı şekilde 1967'deki ilk Sosyalist gazetesi denemesi de
varlığını bile hissettirmemiştir. Bütün bunlarda Krvrlcrmh'nrn okuyucuyu
iten kendine has üslubunun ve bireyci çalrşıııa tarzrnrn önemli etkisi ol-
malrdır. Ayrıca TİP'in "herşey berıimle başladı" yanrlgrsına tepkiyi de
içeren MDD hareketi içinde pek çok "eski sosyalisb> yer alırken Kıvıl-
crmlı burada bile bağımsızlrğrnda rsrar etmiş ve harekete yazılarıyla
katkıda bulunan "bağımsrz bir sosyalist» olmaktan öteye gidememiştir.
Ancak MDD'nin, araylş içindeki genç kadrolarınrn TİP tavrına tepki o-
larak gelişen, geçmişle bağ kurup ona bağlanmak eğilimleri, (bir yan-
dan MDD organlarrndaki yazıları, bir yandan da yazrlarrndan daha an-
laşılır olan konferanslarr vasrtasıyla) Kıvr]crmlr'nın bir ölçüde kadrolar
tarafindan tanrnma§rna vesile olmuştur. Bu arada Türkiye Sosyalist ha_
reketinin o dönemdeki durumunun eleştirisini yapan ve kadroların tar-
tıştığı pek çok konuda görüş getiren üç kitabın üstüste yayı,nlanmasr,
ve bu kitapların örgüt meselesini devamlı ön plana çrkarması nihayet
«derleniş" sloganıyla sosyalist'in çrkması, kadrolarrn ilgisinin kıvılcımlı
üzerine toplanmasına yol açm§tr.

Ne var ki gelişen şartlarda, kadroların bu.ilgisinin genel olarak, me-
rak ilgisinden öteye gitmediğini görüyoruz. Oyle ki, Sosyalist gazetesi
son dönemlerine doğru ancak birkaç kişinin çalışmasıyla çıkabilir duru-
ma gelmiştir. Gerçi bu arada Sosyalist çevresinde önemli sayılabilecek bir
kümelenme olmuştur. Ama bu kümeleşmeden Krvılcrmlr'nın önerdiği
derlenişi sağlayacak bir kadrolaşma çıkabileceğini ileri sürmek mümki.in
değildir. Çünkü kadrolarm önemli bir bölümü gelişmeleri dışarrdan iz-
lemekle yetinecekler ve hemen herkes kendi bildiği doğrultuda yoluna
devam edecektir. Bunda Kıvrlcrmlı'nın dünya görüşüni.in ve Türkiye'nin
toplumsal analizindeki yanılgılarrndan çok örgütlenme ve derleniş ko_
nularrndaki yanlış önerilerinin payr olmalıdır. Çünkü o dönemde, Krvrl_
cımlr'nrn dünya görüşünün belirginleştiği tarihe bakış tarzr, küçük bir
azınlrk dışında incelenmiş değildi. Bu azınlrğın önemli bir kısmr ise
oTarih Tezi"ni bir «katkı» niteliğinde görüyor vd krvılcımlı gözlerin-
de daha da büyüyordu. Ote yandan Türkiye'nin sosyal yapısr konusunda-
ki analizlerine özellikle gençlik ve ordu konusundaki görüşlerine MDD
kültüründen ve ajitasyonundan geçmiş kadrolar hiç de yabancılık çekmi-
yor, aksine <<teorik temellerine" oturtulduğu için daha da inandrrrcr ge-
liyordu.

2. 5. <<Sosyalist» Çevresinin Gelişimi.

12 Mart faşizmiyle birlikte diğerleri gibi Sosyalist de kapandr, Kı-
vrlcrmlr yurt drşına çıkmak zorunda kaldı.
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Sosyalist çevresi, 12 Mart ciöneminde bütünlüğünü koruyabilmiş mi-
dir? Bunun böyle olmadığı biliniyor. Bir kere, faşizmin gelmesiyle birlik-
te nicel bir azalma sözkonusudur. Bunun dışında, Krvrlcrmlı.'nın yurt dr-
şında ölmesi, zaten bir hayli şekilsiz olan kadrolarr birarada tutabilen mad-
di şartı da ortadan kaldırmış oluyordu. Böyle olunca kendisinin, Doktor'-
un en iyi takipçisi olduğunu iddia eden gurupların ortaya çıkmasr kaçr-
nrlmazdı. Ayrıca, provokasyona açık çalışmalardan vazgeçmiyenlerin saf-
dışr edilmeleri de ayrı doktorcu çevrelerin doğmasına yolaçıyordu.

12 Mart dönemi Krvrlcrmh'nın en fazla prestij sağladığı dönem ol-
muştur dense yeridir. Gerçekten faşizmin, dağınık ve parçalanmış hare-
keti kolaylıkla ve şiddetle bastırmış olmasr, derleniş sloganının önemini
rre değerini artrrryor, sosyalist hareketin birliğinin sağlanması meselesi-
ni gündemin en acil maddesi haline getiriyordu. Bu dönem, hapishanede
clsun, dışarda olsun, Krvrlcımlının bir ölçüde okunup tanrnmasrna tanrk
oldu. İçinde bulunulan sübjektif şartların da sonucu olarak Kıvrlcrmlr'ya
sempati ve yakınlaşma yoğunlaştı. Öyle ki, 12 Mart dönemi sona erdiğin-
de, Sosyalist çevresinden gelen bir grup, çevresine topladığı oldukça ge-
niş bir, kadroyla a) Krvılcımlıyı benimseyenler, b) sempati duyanlar, c)
Kıvılcımlıyı benimsememesine rağmen, onun işçi srnrfr ve örgüt vurgu-
]amasından dolayı saygı duyup, bu grubun çahşmalarrna güvenenlerden
oluşan kadrosuyla, sosyalist hareketimizde en etkin güç olarak ortaya
çıkıyordu.
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3. PARTİNİN KURULUŞU

3. 1. Kuruluş öncesi çalışmalar.

12 Mart faşizminin geriletilmesinden sonra, bu grubun esas yönel-
diği nokta işçi srnıfınrn siyasi örgütlenmesiydi. İşçi srnrfı ve emekçi hal-
kın örgütlenmesi için kısıtlı burjuva demokrasisinin tüm imkanları kul-
lanılmalıydı. Kitlelerle ilişkilerin kapsamrnı genişletmek, işçi sınrfrnrn
içinde kök salmak, onlara sosyalist ajitasyon ve propogandayı götürmek,
bilinçlenmelerini, örgütlenmelerini, eğitimlerini sağüamak, bütün bu gö-
revler bir sosyalist partiyi oluşturmayı gerekli kıiıyor ve bekliyordu.

1974 başında İll<P yayına başladı. 12 Mart faşizminden sonra yayınla-
nan, daha sonra üç sahibinden birisi Partimiz'in kurucusu diğeri ise üyesi
olan ilk sosyalist yayındı. İIke Dergisi, ilk sayısında sosyalist parti'nin
önemini vurguluyor ve bu konuda kendisinin de çaba gösterceğini söylü-
yordu. Bunlarda derleniş sloganrna uygun bir yayın politikası izliyor, farklı
sosyalist çizgilerdeki yazarlara kaprsını açıyordu. Bu yapısıyla Ilke, sosya-
list hareketin birligini isteyen kadroların ve sempatizan.larrn büyük ilgisi-
ni gördü ve hatta l'ürkiye'nin sanrrrz bütün dönemlerde en çok okunan
aylık yayını oldu. İlke'nin lVlart 1974 de yayınlanan 3. sayrsı ise temel ko-
nu olarak «Sosyalist Parti"yi ele alıyordu.

Üç ,y sonra, Mart sonuna doğru haftalık KİTLE Gazetesi çıkmaya baş-
ladı. Kitle, Sosyalist çevresinden gelen arkadaşlara da sahifelerini açıyor-
du.

Kitle, daha ilk sayrsrndan itibaren işçi sınıfının siyasi örgütlenmesi
meselesrni gundemin birinci maddesi ve sosyalist hareketin temel görevi
olarak koydu, sürekli propagandasrnr bu doğrultuda yaptı. 12 Mart ön-
cesinin dağınıklığının nedenlerinden biri de ideoloji eksikliğinden ve
deneysizlıkten ileri gelen, işçi sınıfrnrn öz örgütü meselesiydi. TİP'in
böyle bir örgüt olmadığının geniş kadrolarca kavranmasr da, TIP'den
yüz çevirmenin nedenierinden biriydi şüphesiz. Bu dönemde ve sonra-
srnda, arayış içindeki kadrolarrn, savrulduk]arı çeşitli sapmalarda brle
bu öz örgüt aranrşlnrn ve oluşturma çabaiarının gelişimi biliniyor. Öy-
le ki, 12 lVlart sonrasında, sos)zalist hareketin birliğinin sağlanmasr mese-
lesi ile birlikte netliğe kavuşmamış olsa bile kadrolarrn önemli bir bö-
lümünün kafasrnda gerçek bir işçi sınrfr partisi oluşturmak veya böyle
bir örgütte yeralmak isteği çok yaygındı. Kimsenin, eskisinin tekrarr o-
lacak yeni bir TİP deneyine rağbet etmeyeceği açıktı. Belki de bu orta-
mın etkisiyle, Kitle'yi çıkartanlar örgüt meselesinde sürekli olarak böyle
bir örgütlenmenin propagandasını yaptılar. Bu tutum kurulmasr önerilen
partinin, gerçek bir işçi srnrfı partisi olması gerektiğini açıkca gösteri-
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yordu. Bu konuda geçmişimizden bize kalmış bir gelenek olmamasınrn
getirdiği deneysizlikler, ve ülkenin şartlarının biricik (unique, benzersiz)
olması, kurulacak partinin gerçek bir proleter örgüt olarak tanıtılmasın-
dan başka çare bırakmryordu.

3. 1. 1. Sosyalist Hareketin Birliği.

Buna karşrhk, kurulacak örgütün kimler tarafindan oluşturulacağ,
somut Türkiye şartlarında söz konusu olduğunda çelişik bir durum çıkı-
yordu ortaya. Partinin, Birlik sloganrna uygun olarak, evrensel sapma-
larrn yurdumuzdaki yansrmalarr olan çizgiler dışında tüm sosyalistler
tarafrndan oluşturulması öneriliyordu. Birlik srnrfrnrn
birliği bilimsel bir

bir tavrr-
ülik politikası.nın öne sürülmesinde e

u
öiürylüşlüklere _ve gurupçulu\lara

kad14
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geniş
r-olaf i2 Mart
şıydılar. Ve asıl glqbuu kendisi, yukarıda d4 beUrttiğimiz gibi
aralaiında ideolojik farklılıklar olan, buıra karşılık işçi sınıfının öncülüğa-
vilTrğüTlenme meselesinde anlaşmış kişilerden meydana geliyordu.- BiT-tik §iarınrn propagandası yapılrrken, .ğlgg örgüt kurulsun, tar_
tışmalar onün içinde yürütüiür, ideolojik birliğe de bu yoldan varrhr!>>
tutumu daima ön plana geçirilmiştir. Sosyalizmin temel meselelerinde
göriiş birliğine varmamrş, aralarında ayrılıklar olduğu gayet iyi bilinen
çeşitli çizgilerin bir araya gelmesiyle gerçek bir proleter örgütün ilk adım-
larrnrn atılabileceği sanılmıştır. .Önce bir çatı altında toplanılsın, tüm
tartışmalar bu çatı altında yürütülsün, ancak kararlar hangi doğrultuda
alrnrrsa parti disiplinine uyulsı-ın, bu yoldan hem burjuvaziye karşı güç-
lerin dağıtılmasr ve bölünmesi engellenmiş olur, hem de ideolojik bü-
tünlüğe ulaşılır;>> görüşii devamlı işlenmiştir. Örgütsel birliğin temelinde
ideolojik birliğin olması gerektiği can alıcr noktası, -bu şartın yerine
getirilmesi gerçekten zor ve zamana bağlı olduğundan,- ihmal edilerek,
geçmişte devamlı düşülen hataya bir kez daha düşülmüş, sosyalizmin bir
bilim olduğıı, bütün öieki bilimsel uğraşlar gibi, sosyalist mücadeleyi
yürütebilmek için, onun bi]imini kavramak ve bu bilim doğrultusunda
temel meselelerde anlaşmış oimak gereğine yeterince önem verilmemiş,
krsacasr "devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz» prensibi gözden
kaçrrrimrştrr.

Revizyonistler, Maocular ve <<sol» maeeracılar dışında, sosyalist ha-
reketrmizdeki diğer çizgilerin sosyalist partiyi birlikte kurmaları öneril-
mişti. Bu öneri yapıldığında, henüz «af» çrkmamrştr ama gündemdeydi.
İIke ve Kitle dışında herhangi bir sosyalist yayın çıkmryor, kendilerine
çağrı yapılan hareketlerden bir cevap gelmiyordu. Böyle olmasrnın neden-
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lerinden biri de, şüphesiz ki farklı çizgilerin önde gelenlerinin heııüz
hapishanede olmaları idi. Bu durumda farklı çizgilerle ilişki kurmak ve
oıılarrn Kitle'nin önerileri karşısındaki tutumlarını ve karşı önerilerini
öğrenmek KİTLE'yi çıkaranlara düşüyordu.

3. 1. 2. Temaslar.

O dönmede, birlikte örgüt çalışmasr yapmak için kayda değer iki
çizgi ile ilişki kurulması öngörülmüştü: TİP ve MDD. Bizlerle birlikte,
1960 sonrasr harekete damgasrnı vurnuş bu iki çizgi içindeki İşçi Sınrfi
Sosyaiizmine yatkın kadroların, örgütlü sosyalist hareketin hemen ta-
mamınl kapsayacağı düşünülüyordu. 1974 başlarında sosyalist hareketin
genel durumunu verdiğimiz bölümde srralanan çizgilerden bazısr iie te-
mas kurmak mümkün olmadığından -bunun imkansızlığr o derece bilince
kazrnmrş olmalr ki, temas gereği akrllara bile gelmiyordu- kimisi ise
gerçekten atlamak mertebesinde ihmal edildiğinden somut ilişkiler bu
iki çevre üzerinde yoğunlaştırıldı.

Gerek TİP'in, gerekse MDD'nin temsii kaabiliyeti olduğuna inanrlan
çeşitli temsilcileriyle temaslar yapıldı. Koalisyon programrnda da yeralan
<<af»frn çrkma ihtimali kesinlik kazanı.yordu. Gerçi işçi sınıfının örgüt-
lenmesi, kadroların hapiste olmasr gerekçesiyle erte].enemezdi. Ama <<af>>

gündemdeydi ve ondan önce yapılacak bir girişim doğru olmayacaktı.
Üstelik hapistekiler seslerini duyuramryor, görüşlerini aksettiremiyorlar-
dı. Mademki onların özgürlüğe kavuşmasr kısa dönemde gerçekleşecekti,
partinin kuruluş çalışmaları da af sonrasrna ertelenebilirdi...

<<Af"tan önce yapılan çeşitli temas].arda, parti kurma girişimi ilke ola-
rak olumlu karşılanmış, «af»frn beklenmesi doğal görülmüştü. Ama ke_
sin görünen "af"fın çıkmaması kötü bir sürpriz oldu. Durumu yeniden
gözden geçirmek gerekiyordu:

İşçi sınıfının siyasi örgütlenmesi hiçbir gerekçe ile geciktirilmeme-
liydi, Kaldı ki, işçi sınrfrnr örgütlemek üzerine alabildiğne koşullanmış ve
bu slogan ile temel birliğini sağlamış, çalrşmalarını bu doğrultuda yön-
lendirmiş bizlerin "2f» çrkmadığı için partinin kuruluşunu geciktirmek
fikrine ikna edilmesi gerçekten zordu. Sosyalist hareket içindeki bütün
olumsuzluklarrn kaynağrnr, işçi sınıfı tabanrna oturmuş, onun içinde
kökleşmiş bir partinin olmayrşında görenierin, gelişen kısıtlr demokrasi
şartlarrnda işçi sınıfında yoğunlaşan hareketlenmeleri biran önce politi
ze etmek tutkusu içinde olanlarrn, sosyalist bir partinin kurulması gö-
revini daha fazla geciktirmeleri imkansızdı. Üstelik de, çağrmızda dün-
yzıırrn hiç bir ülkeşinde, faşizmden çıkılmasınının üstünden en az yaflm
yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen sosyalist partinin oluşturulmasr ko-
nusunda böylesine gecikildiği, bu konunun böylesine savsaklandığı bir
durum da görülmüş değildi. Bu açıdan değerlendirildiğinde işçi sınrfinrn
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3. 2. Partinin Kuruluş Dönemindeki Aksaklıklar.

Partimizin kuruluş döneminde önde gelen şiarr, sosyalist hareketimi-
zin birliği olmuştur. Ve bu şiara somut muhteva kazandırmak için de,
hangi sosyalistlerle nasıl bir birlik teşkil edileceği konusu sıksık işlen-
miştir. Ancak, bütün çabalara rağmen bu şiar bir istek olmaktan ileri
gidememiş, birlik önerilen biçimiyle gerçekleştirilememiş ve Parti, baş-
langıçta bir grup tarafından kurulmak zorunda kalınmıştır. Orta yerde
bir olumsuzluk olduğu açıktır. Ya atılan şiar doğru değildir, eksiktir,

2L

örgütlendirilmesi meselesindeki israrlr tutumumuzu anlayrşla karşılamak
mümkündür sanırız.

"Af"fin çıkmamasının oluşturduğu sübjektif hava içinde hapisteki-
lerin uzunca bir süre çıkamıyacağı kanrsr yaygınlaşıyordu. Öyle ki, ar-
tık partinin kuru]ması icin onları beklemek mümkün değildi. Bö}ıle bir
gerekçe öne sürrnek, görevi geciktirmek subjektif olguları abartmak ola-
caktı.

İlişki kurulan hemen bütün çevreler şu veya bu nedenle parti ku-
ruluşuna katı]madılar!

Görüldüğü kadarıyla artık, tek başına kalrnsa da yola çıkılacaktı.
Çünkü sübjektif şartlar ne denli elverişsiz olsa da bu görev, pa.rtinin oluş-
turulmasr görevi, objektif şartlarrn, yani işçi sınıfı hareketinin dayattığı
somut bir gerçeklikti. Üstelik başlangıçta yalnız yola çıkılsa da, hareketin
doğruluğu ve haklılıği kendini kabul ettirecek ve er ya da geç, şimdi
gelmeyenler harekete katılacaklar, sosyalist hareketin birliği, zorunlu
olarak gerçekleşecekti. Mesele ilk adım atmaya kalıyordu. 12 Mart dö-
nemini güçlenerek geçirmiş, faşizmin gerilemesi sonrasrnda sosyalist ha-
reketin hemen tek ses çıkartan gücü olmuş bir hareket, başlangıç adı-
mını mı başaramryacaktı?

Öte yandan temas kurulan çevreler dışında, işçi sınıfının yofun ol-
duğu büyük merkezlerde ve devrimci potansiyelin yüksek olduğu yer-
lerde çalışmalar sürdürülüyor, gerek ileri işçilerin, gerekse maha]li sos-
yalist çevrelerin eğilimleri tesbit edilmeye çalışılıyordu. Bütün bu ça-
lışmalar sonunda elde edilen genel izlenim, bir partinin kurulması giri-
şiminin olumlu karşılandığı ve elden geldiğince destekleneceği yolunda
idi.

Keza, kendileriyle temas kurulan TİP ve MDD çevrelerinin, 12 Mart
sonraslnın "kapalr kutu" şartlarından da ileri gelebilecek niyetsizliklerİ,
daha fazla rsrarrn bir fayda getirmeyeceği izlenimini kuvvetlendiriyor-
du. Artık, yayınlarda söyleneırlerin, çeşitli merkezlerle kurulan ilişkile-
rin eriştiği noktada durmak, bir süre beklemek, derleniş gerçekleşmedi
diye görevi ertelemek mümkün değildi.

ve parti kuruldu.



yersizdir v.b., ya da bu şiar doğ{ruitusunda çahşılmamıştır. Partinin olu-
şumu için öne sürülen temel nokta gerçekleştirilemediğine göre başka
bir açıklama yolu mümkün değildir. Ve her halükarda bu olumsuzluğun
sorumlusunun Parti kurucuları olmasr gerekir.

Raporumuzun bu bötümünde Parti kuruluş döneminin değerlendiril-
mesini ve gereken yerlerinde özeleştiri yapmayr sosyalist bir görev ka-
bul ediyoruz. Ancak bu rapor, partimizin şu anda görev başında bulunan i

Genel Yönetim Kurulu'nun raportrd,ur. Ve bugün kuruluş döneminin so- ]

rumlularından pek azını bün5resinde bulundurmaktadır: Bu açıdan bu , 
'

bölümün G.Y.K.'nu değil, parti kurucularınrn yönlendirici unsurlarrnı
bağlaması doğaidır ve böyle değerlendirilmelidir.

3. 2. 1. Sosyalist Hareketin Birliği Şiarı Ne Ölçtlde Geçerliydi?

Bir kere, birlik -ya da derleniş- şiarı, öneri]en muhtevasıyla doğ-
ru, dolayısıyla geçeı,li, uygulanabilirliği olan bir şiar değildi. Gerçi işçi
srnrfrnrn birliği temel ilkesine uygundu ama, sadece bu boyutuyla kal-
dığında iyi niyetli bir temenniden ileri gidemezdi. Revizyonistlerin, Ma-
ocuların ve <<sol" maceracrların biriik dışında tutulmaları zaten doğal ola-
rak yapılmasr gereken, istense de başka türlüsü yapılamayacak bir zo-
runluluktu. Bu bakımdan bu sapmaların dışlanmasr şartı, Birlik mese-
lesine somut bir muhteva ve aydınlık getirmekten uzaktı. Burda gözden
kaçan, işçi sınıfinın Birliği i]kesinin onun bi]iminden kaynaklandığıydı.
fAsTında daha önce de belirttiğimiz gibi sosyalist hareketin Birliğin, bu :

bilimsel ilkeden çok o dönemdeki yaygın Birlik arzularından ötürü öner- 
_'

memiz, meseleye bilimsel yaklaşımı engelliyordu.) Sosyaiist hareketin,
birliği arzuyla, iyi niyetle değil, işçi sınıfı biliminin gerekleri yerine"ğÖ-'
tirildiğinde gerçekleşebilirdi. İşçi srnıfınııİ bilimi ise birliğin gerçekleş-
mesi için ideolojik birliğiıı kesin gerekliliğini vurguluyordu. İşte Parti
Kurucularrnın atladığı en önemli nokta burasıydı.

Neden ideolojik birlik, o dönemde sosyalist birliğin önşartr olarak
konmuyordu, konulamıyordu? Başlıca iki sebebi olduğunu söyleyebiliriz.

Birincisi, ideolojiye yeterince önem vermeyen onun önemini kavra-
mayan bir tutumdan kaynaklanıyordu. Biz, birlikte yola çıkılmasını öner-
diğimiz dışımızdaki çizgilerle aramrzda derin ideolojik farklılıklar oldu-
ğunun bilincindeydik. Ve pek çok nokiada ideolojik yönden uyuşmamızın
ınümkün olamayacağını biliyorduk. Zaman zarrlan ideolojik birliğini ve
bÜtünlüğünü sağlamış bir çizginin tek başına çıkıp yürümesinin bilimsel
bir tutum olacağını da tartışmalarrmrzda ileri süriiyorduk. Ne varki 12
Mart faşizminin dağınık ve bölünmüş sosyalist hareketi kolayca etkisiz-
leştirmesi ve sindirmesi 12 Mart sonrasınria kadrolarda Birlik arzıısunun
çok yoğun ve etki]i olmasrna yolaçmıştı. Ve geneliikle kimse ideolojik
birliği fazla önemsemiyor, btından böyle burjuı,azinin zulmüne kolayca
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teslim olmamak için tüm güçlerin birleşmesini yürekten arzuluyordu. Böy-
lesi bir ortamda tek başına çıkmanın maruz kalacağı tepkileri göğüsĞ-
ıneği kimse göze alamıyordu. Bu durumun etkisi altında olan bizler ise
birlik önerimizi haklı gösterecek zorlama]ara gidiyorduk. İdeolojik bir-
liğin tek bir parti çatısı altında gerçekleşebileceği konusunda kenciimizi
ve diğerlerini ikna etmeye çalışıyorduk.

Bu yanhş tutumumuzda kendi idelojik çizgimize olan güvenimizin de
rolü olduğunu belirtelim. Gerçekten bunun nedeni bir ölçüde Türkiye'-
deki ideolojik seviye düşükliiğinün sonucu olabileceği gibi, kendi ideo-
lojik seviyemizin bize ortalamanın bir hayli üzerinde gözükmesi de aynı
çatı altında, doğru ideolojik çizgimizin mutlaka hakim olacağı inancrnı
kuvvetlendiriyordu. Bu tavrı da idelojinin yeterince önemsenmemesi te-
mel olgusuna bağlıyabiliriz. Bir yandan hiç kimsede bu]unmayan önemli
bir ideolojik silaha Kıvılcımlı'ya sahip olmamrz, öte yandan o döneme
değin raslanmadık ölçüde ortodoksça bilime sarılıp sosyalist propaganda-
yı yoğun bir şekilde ön plana çrkarmamız, kendimizi ideolojide vanrlmaz
ve ileriye dönük yegane güç görmemize yolaçıyordu. Kısacası yeterli ol-
mayan bilgi ve bilincin getirdiği bu cesaret, özüne inildiğinde bilime onu
sonuna kadar kavramak gereğini yerine getirmeyiş, yine bilimi yete-
rince önemsememekten kaynaklanryordu. Öte yandan yazı|anmızda işçi
srnrfinrn bilimine ortodoksça bağlı kalmaya çalışıyor, sosyalizmin temel
meselelerini, evrensel değerlendirilişleriyle aksettirmeye uffaşıyorduk.
Gerçi bunlarrn önemli bir kısmı, bizim koyduğumuz Birlik sınırları için-
de kalanlar açısından mutabık kalınabilecek evrensel doğrulardı ama, bir
kısmr da tartışmalı olan noktalardı. Yani biz bir yandan ilkesi çok yu-
varlak bir Birlik çağrısı yaparken, bir yandan da ideolojik çizgimizi be-
lirliyorduk. Özellikle örgütlenme ve Parti konusundaki yazı|ar, -ki bu
yazılarda sürekli evrensel prensipler savunuluyordu- bizim Birlik çağ-
rrmrzrn muhtevasıyla apaçık çelişiyordu. Ve biz bütün bunları vapar-
ken bir yandan da hareketin birliğini savunabiliyor, hAlA daha hatalı bir
tutum içinde olduğumuzu farkedemiyorduk.

Oysa tutumumuz nasrl olmalıydı? İşçi sınıfinın birliğini ancak ideo-
Iojik birlikle beraber anlam kazanacağını ve doğru bir şiar olacağını gör-
meli, çalışmalarrmrzr bunun ışığında sürdürmeliydik. Sapmaları bir ke-
nara ittikten sonra, sosyalist hareketin birliğinin sağlanması çağrrsrnı
gene yapmalıydık. Ama şu muhtevayla birlikte:

O İşçi srnrfınrn birliği ilkesi onun somut durumundan kaynaklanrr.
Bütün işçiler, aralarında din, milliyet, dil, görenek gelenek v.b. ayrımına
bakılmaksızrn burjuva srnıfr karşısında tamamiyle aynr durumdadırlar.
Onun için işçi sınrfınrn birliği doğrudan işçilere dayanır. Şu halde Birlik,
proleter tabanlı bir örgüt oluşturduğu takdirde geçerli olacaktır. Bu ise
işçi sınıfınrn uslubuy]a sabırlı titiz bir çalışma gerektirir. Kim bu mü-
cqdeleye varsa, onlarla birlikte...
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O İşçi srnrfınrn birliği ilkesi, bir arzuyu ifade eder, subjektif tutum-
dan, bir volantarizmden kaynaklanmaz, aksine yukarda açıkladığımız
maddi-bilimsel temeli vardrr. Btı bilimsellik ideolojik birlik ilkesini de
ihtiva eder. İdeolojik birlik, sosyalizmin temel meselelerinde, teoride ve
pratikte anlaşmayr gerektirir. Bu temel meselelerde şunlar, şunlar, şun-
lardır. Sapmalar dışında kalan her çizgi bu temel meselelerdeki teorik
ve pratik düşünce ve önerilerini getirmeli, Birlikte ayrrlık not<talarrnın
altiarı çizilmeli, şayet ayrılrk noktalarında anlaşma mümkün oluyorsa ve
kimlerle ne kadar oluyorsa onlarla bir]ikte örgütlenmeyi başlatıp yürüt-
melidirler.

İşte kuruluş döneminde, Birlik koırusunda temel teorik yanılgrnın
özeti kısaca yukardaki gibidir. Bunun yanında, Birlik meselesinde pratik
yanılgılara da düşülmüştü. İdeolojik birlik olmadan örgütsel birliğin ol-
mayacağı anlaşılamadığı için, anlaşılsa bile kadroların subjektif ve bi-
linçten uzak eğilim]erine uyularak bu yanılgıya düşüldüğü için pratikteki
hatalı tutumlar başarısızlığı daha da derinieştirmiş ve partinin yara al-
masına sebep olmuştur. Mevcut şekilsizliğiyle ytirümeyeceği gerçeği vak-
tinde değerlendirilip ideolojik birlik muhtevasıyla derleniş meselesine öz
kazandrrrlmış olsaydı partimiz çelişik bir tutumun içine aynr mertebede
girmiş olmayacaktı. Açıkçası, bir yandan «olmayacak duaya amin» de-
nirken, bir yandan da olumsuz bazr tavır ve aksaklıklar katılınca sos-
yalist birliğin sağlanmasındaki başlıca sorumlunun Partimiz olduğu ve
bunun da Partimizin tutumundan kaynaklandığı ithamı güç kazanmıştır.
Zaten, önerilen biçimiyle gerçekleşmesi bilimsel olarak imkansız Birli-
ğin sağlanamamasrndaki temel neden gözlerden uzaklaşmış ve bazı ha-
talr ve yanlış tutumlarımız, birliğin gerçekleşmemesinin başlıca neden-
leri olarak görülmüştür. Bu hatalr tutum ve davranrşlar ise, bir hayli et-
kili olmuş, partimize ve kurucularına karşı önemli sayılabilecek gü-
vensizliklerin doğmasına yolaçmışdır.

3. 2. 2. Başlıca Hatalarrmrz:

Partinin kuruluş dönemindeki bu aksakiıklar nelerdi ve nerden kay-
naklanıyordu? Bu aksaklıklarrn temelden, işçi srnıfrnrn bi]imini yeterin-
ce kavramamış ve onun mücadele metodlarrna yeterince ayak uydurula-
rnamış olmasr yatıyordu. Şüphesiz amatörlüğün ve deney azlığının etki-
leı,ini de eklemek gerekir. Bizler için «proletaryanrn yüksek menfaati" e-
sastr ve bu esas dahilinde herbirimiz en faydah şekilde istihdam edilme-
si gereken birer unsurduk. Bu sosyalist fedakarlığın bir icabı idi. Mese-
leye böyle bakmak, bizlerin, proletaryanın yüksek menfaatleri uğruna
bazr <<oldu-bitti»leri haklı görmemize ve uygulamamlza imkan veriyor-
du. Bu konuda başlıca iki hatalı davranrşımız üzerinde özellikle durmak
istiyoruz.
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3. 2. 2. 1. Program Oldu-bittiye Getiriliyor...

Partinin kuruluş dönemindeki en önemli aksaklıglın, program çalış-
malarrnda izlenen yol olduğunu söyieyebiliriz. Program çalışmaları ülke-
mizde, ideolojiyi ve işçi srnrfrnın bilimini önemsemeyen, küçümseyen
tavrrn pek yalın bir örneğidir. Bugün açrkca görebiliyoruz ki, o günlerde
işçi sınıfını örgütlemeyi bir sabit fikir haline getirmiş, bu uğurda her
tür]ü fedakarlığa katlanacak tüm arkadaşlarımız arasrnda, programın
önemini kavramış olanların saylsr hemen hiç denecek kadar azdır. Prog-
ram, Parti'nin kurulmasrnda yerine getirilmesi gereken bir «formalite»
olarak görülmektedir!

Şüphesiz program herşey demek değildir! En mükemmel program
uyarlamalarıyla, işçi sınrfı çahşmalarında bir adım dahi atılmayabilir.
Bizim burada vurgulamak istediğimiz, kuruluş döneminde ve hatta çok
daha sonraları da, program'rn, bir işçi sınıfı partisinin, kendiliğinden bir
hareket değil, işçi sınıfı bilimi doğrultusunda ne yaptığını ve ne yapaca-

ğını bilen bir örgüt olarak, "elde etmek için uğunda mücadele verdiği
herşeyi, açık, seçik ve kısa olarak ifade eden bir bildiri» olduğunun kav-
ranmamlş olmasıdrr.

Progıam çalrşmalarına önem verilmemesinin bir başka nedeni de, zaten
elde model olabileceği düşünülen bir programrn mevcut olmasrdrr: Va-
tan Partisi Programı... KİTLE çevresindeki arkadaşlardan yönlendirici
durumda olanların çofunlukla Krvrlcımlr'yr benimsiyor olmaları, Vatan
Partisi programrnrn esaslarrnrn günümüz şartlarına uygulanmasryla,
program meselesinin kolayca çözüme bağlanabileceği fikri ağırlık kaza-
nıyordu. V.P. programının yazıldığ dönemle günümüz arasrnda toplum-
sal ve ekonomik yapıda nitel bir farklılık olmadığına ve Türkiye toplu-
munu gerçeğe en uygun şekilde aksettiren yegane kişi Dr. Hikmet Kı-
vrlcrmlr olduğuna göre, programın bu yoldan kolayca hazırlanmamasr
için hiçbir neden yoktu!

Oysa, iş başa düşünce meselenin umulduğu gibi kolay çözümlenemi-
yeceği, biraz da sıkıntıyla anlaşıldı! Vatan Partisi programmı günümüze
uyarlamak mümkün olmuyordu.

V.P. programında, bir gerekçe bölümünün bulunmayışı, daha ilk
adrmda bu programdan hareket etmemizi engelliyordu. Ve biz, toplum
yapısmrn sınıflar mevzilenmesi açısından ayrıntılı bir kesitinin verilme-
sini, yararlrdan da öteye zorunlu görüyorduk. Üstelik Türkiye toplumu-
nıı nasıl gördüğümüzü göstermek, bir bakrma, sosyalist hareket içinde
hemen hiç bilinmeyen bizlerin "kimliklerimizi" göstermemizi sağlaya-
caktı. Ve programrn başrna, sömürücü srnrfların mevzilenmesi açısından
Kıvılcrmlı'nın Ti.irkiye analizinden kaynaklanan o günün şartlarında
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sosyal gelişmeyi kalkınma ile tanımlayan bir gerekçe bölümü hazırladık.
lktidar programı bölümünü ise, teorik olarak V.P. programrndan u-

yarlamak rıitlmktlndtl. Ancak, program çalışmasr yapan arkadaşlar, bir
hayli çaba göstermelerine rağmen bu işin üstesinden gelemediler. V.P.
Programrnrn, popülarize edilmek amacryla biçimlendirilmiş şemasının
mantığınr pek kavrayamadıklan gibi böylesi bir şemayr günümüze aktar-
mayı ciddi bulmadılar. Bu durumda demokratik halk iktidarının, gerek
ekonomik alanda gerekse üst yapıda gerçekleştireceği değişiklikler, kıs,
men V.P. programrnın önerileri de gözönünde tutularak bir araya geti-
rildi ve Program ortaya çıktı.

Yönlendirici arkadaşların önemli bir bölümü Krvrlcımlr'yr benimse-
yen kişiler olduğu halde nasıl olmuşttı da V.P. programrnr bir türlü i-
çimize sindirememiş, ondan hemen tamamiyle farklı bir program ile
çrkmak zorunda kalmıştık? O Krvrlcrmlr ki, bu programr ömürtinün so-
nuna kadar büyük bir içtenlikle savunmuş ve 12 Mart arefesinde, "der-
leniş" meselesinde işçi srnrfi partisinin programr olarak önermişti!

O dönemde ve sonraları, gerçekten <<Doktorcu" olanlar da, bu prog-
ramın aynen kabul edilmesini hararetle savunmuşlardır.

İşte bu çelişik durumun nedenleri üzerinde hemen durulsa ve ciddi
bir araştrrmaya girişseydik, Kıvılcımlr hakkında çok daha sonralarr eri-
şeceğimiz noktaya, erken ve daha az sancı ile ulaşmamız mümkiin o-
lurdu.

Oysa Programı önce taslak olarak yayınlamak şüphesiz ki daha o-
lumlu sonuçlar almamrzr mümkün kılacaktı. Gerçi böyle yaprlmakla sos-
yalist birlik için düşünülen çizgilerle diyalog kurulması veya onlarla bir-
likte bir örgütlenmeye gidilmesi, gerçekleşmesi mümkün ihtimaller gibi
gözükmektedir. Ama pekçok özellikle 12 Mart döneminde kendini ada-
maya ve yetiştirmeye başlamış, hiçbir çizgiye bağlı olmayan sempatizan
ve daha ileri kadrolarda ciddiyetimiz konusunda olum]u izlenim bıraka-
caktı. Ve böylesi bir yol izlemek daha geniş kadrolarrn düşüncelerini a-
larak programdaki bazı önemli hataların daha başlangıçtan giderilmesi-
ne yol açabileceği gibi (o dönemdeki genel ideolojik seviyenin, programr-
mrzr, bugün değerlendirdiğimiz gibi köklü bir değişime tabi tutulmasrnr
sağlayacak bir öneri getirebileceğini sanmak, hayalcilik olurdu.) Daha da
önemlisi sosyalist birlik için öngörülen çevrelerin tutumlarlnı şu veya bu
şekilde açığa çıkarıp kadroların değerlendirmesine vesile olacak ve böy-
lece sosyalist birlik için ideolojik birliğin gereği, çok daha önemlisi, fazla
vakit kaybetmeden gözler önüne serilecektir. Böylece, bizler de yanılgı_
mızı peşinen görecek ve daha baştan başarısızlrğa mahkum bir şiarın
üzerinde daha fazla ısrar etmeyecektik. Böylece kadroların gözünde de-
diği ile yaptığı birbirini tutmayan bir ekip görünümünden büyük ölçü-
de kurtulmuş ve hareketin ilerisi için güven verici olacaktık.
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3. 2. 2.2. Partinin Kuruluş Şeklindeki Aksaklıklar.

Partimiz kuruluş dönemindeki bir ikinci önemli aksaklık da, yine
bir oldu bitti gibi gözüken ve bu görünümün ortaya çıkmasrnda bizlerin
sorumluluğunun bir hayli yüksek olduğu partinin kuruluş şektidir.

Kuruluş öncesinde birlik meselesi öylesine bir önemle ve ağırlıkla
ıurgulanmıştrr ki, zaten müsait olan ortamda, birliğin gerçekleşmesine
kadrolar öyle şartlandırılmrş ve inandrılmıştrr ki, sonuçta partinin tek
bir grubun partisi olarak kurulmasr, önemli bir hayal kırıklığı, ve şaş-
kınlık yaratmrştır. Bunlar da giderek yerlerini güvensizliğe brrakmrştrr.
Birlik isterken bu meseledeki olumsuz gelişmeler bile kadrolara akset-
tirilmeden partinin kuruluşu tam 6ir oldu bitti görünümünü vermiş, par
tinin kuruluşunu oportünizm ve kurucularınr kariyerist olarak göster-
mek isteyenlerin eline gerçekten hatırı sayrlır malzeme sağlanmıştır.

Şimdi, aradan birbuçuk yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, o zama-
nrn şartlarrnr daha serinkanlılıkla değerlendirip izlenmesi gerekli yolu
tesbit etmek elbetteki daha kolay olmaktadır. Ama biz özel olarak şöyle
yapılacağına böyle yaprlsaydı demenin meseleye aydınlık getireceğini
sanmryoruz. Ancak genel hatlanyla bir bakış getirmek ve bir daha aynı
hatalara düşmemek için çözüm göstermek zorunludur.

Onca' derleniş, birlik propagandasmdan sonra şayet bu gerçekleş-
miyorsa, gerçekleşemiyorsa, bunun neden olmadrğrnr, olamadığını açık-
lamak ve kadrolara göstermek zorundaydık. Oysa biz, partiyi, sanki der-
lenişi gerçekleştirmiş gibi kurduk. Kurulduktan sonra da neden yalnız
kaldığımızı araştıracağımrz yerde hala daha aynı kapsamlı Birlik politi-
kasrna devam ettik ve hala daha Birliğin gerçekleşeceğini umarak bizi.
Partiyi tek başına kurmakla suçlayanlara karşı eleştirileri aynı doğrul-
tuda yönelttik. Diyelim ki, çalışmalarrmrz ve ön temaslarrmrz sonucunda
tek başrmrza yola çıkmak zorunda kaldığımrzı görmüştük. Ama ide-
olojik birlik olmadan da Birliğin hAlA daha sağtranabileceği kana-
atimizi muhafaza ediyorduk. Bu durumda yapmamrz gereken şey,
ya inandığrmız derleniş gerçekleşene değin çalışmalarımıza rsrarla devam
etmek, yada «biz Birlikten yaruayv ve bunun içinde şöyle çaba gösteriyo-
ruz, ama aldığımız sonuçlar hiç de olumlu değil! Bu durumda en acil gö-
rev olan işçi sınıfının siyasi örgütlenmesini daha fazla geciktirmek so-
rumluluğunu yüklenemeyiz.>> deyip durumu olanca detayı ve açıklığyla
kadrolara aktarma ve onlarrn değerlendirmelerini, tepkilerini beklemek
olmalıydı. Böylesi bir tutum kuruluşu kısa bir süre için geciktirebilirdi.
Ama bunun getireceği mahzur, herhalde faydası yanında çok önemsiz
kalırdı. Bir kere, hangi yol izlenirse izlensin, ister temas ve çalışmalarda
bir süre daha israr, ister kadrolara anlaşmazlrk noktalarrnın açık açık
iletilmesi, bizlerin ve kadrolarrn birlik-ideolojik birlik ilişkisini daha
somut ve krsa sürede kavramalarına yol açabilir, işçi sınıfinın biliminin
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değerini ve önemini ön plana çıkarabilirdi. Çünkü böylesi bir tutum gö-
rünüşteki olumsuzlukların altrnda yatan ideolojik farklılıkların açığa çık-
masını bir hayli kolaylaştıracaktı.

İkincisi dediği ile yaptığı birbirini tutmayan bir hareket olma dam-
gasrnr yemeyecek, Partinin kurluşunu aceleye getiren «olup-bitti"ci bir
ekip görünümünü kesbetmeyecek ve daha sonraları partinin çalışmalarrna
olumsuz etkiyen güvensizlik tohumları ekmeyecekti. Üstelik de, fazla ge-
cikmelere yol açmayacak böylesi çalışma düzeni, sosyalist hareket için-
deki çizgilerin yapısı ve ideolojik muhtevası hakkinda kitlelerin, daha o
zamandan az da olsa karar verebilmek için yeterli bilgiler edinmelerini
sağlayacak, bu çizgilerin kendimizinkiyle kıyaslanması imkanını yarata-
cak ve nasıl geri ve kof olduklarınr önemli ölçüde açığa çıkarmak kimi-
lerinin kapalı kutu halinde, bir alternatif halinde varlıklarını sürdürme-
lerini önleyecekti.

Bütün bu söylediklerimizden parti kurulmamalrydı sonucu mu çıkar?
Asla! Partinin kurulmas1, belki de çok daha önce, diyelim 19?2 senesinde
Sıkryönetimin kalktığının ertesi günü gerçekleşmeliydi. İşte, sosyalist
hareketimizin bizim de aksaklıklanmrza başhca neden olan düğümü bu
noktadadır.

Çağımızda, işçi sınıfının, ülkemizdeki gibi bir hayli gelişmiş olduğu
bir ülkede, faşizmden çıkışın sonrasrnda, bir işçi sınrfi partisinin açık
faaliyete geçmesi veya kurulması gün meselesidir. Günümüzde h:-ı-i,
ülke yoktur ki orada işçi sınıfinın partisi faşizm şartlarında ülke içinde
mücadele etmesin ve anti faşist mücadelenin başınr çekmesin! Son Yu-
nan faşizminden sonra Yunanistan'da olup bitenler, Portekiz demokratik
devrimi işçi sınıfı örgütlenmesinin ve mücadelesinin bu söylediğimiz
kurallarrnın somut örneğidir. Keza İspanya'da bugün Frankizme karşı
sürdürülen anti-faşist mücade]ede de benzeri gelişimi bütün dünya izliyor.

Oysa bizde durum tamamiyle farklı olmuştur. Faşizmden çıkışta, ör-
gütlü bir işçi sınıfı hareketinin değil öncülüğü, hiçbir etkisi olmadığı gi-
bi, 14 Ekim seçimlerinden sonra, ilk sosyalist yayının İLKE'nin çıkabil-
mesi için ikibuçuk, hafta]ık KİTLE'nin çıkabilmesi için ise beşbuçuk ay
geçmesi gerekmiştir. Bu durumda, demokrasinin bu kertede çok az ge-
lişmiş olduğu bir ortamda hareketin yüklediği sorumlu]uk ve geleceğinin
selameti açısrndan çok daha temkinli olmak gerekirdi. Çizgimizin gii-
vendiğimiz proleter niteliğinin daha baştan yara almamasrna dikkat et-
meli, kadrolar gözünde tartışmalara yol açacak aksaklıklar yapmama]r ve
gerçek bir işçi srnrfı hareketinin en iyi ve umut verici tohumlarını için-
de barındıran bir harekete daha baştan güvensizlik gölgesi düşürülme-
sine yol açmamalıydık.

Şüphesiz ki bu konuda yegane hatah olan biz değiliz. Gerek yayın-
lar vasrtasryla önerilerimize, gerekse karşılıklı temaslar vasıtasıyla yap-
tığımız görüşmelere olumsuz tavır alan ya da hiç bir tavır göstermeyen,
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çekimser kalan, binbir dereden su getirip kaçamak yapan çevrelerin veya
kişilerin, sosyalist birliğin sağlanamamasrnda olumsuzluk payları bizim-
kinden büyüktür. Ama bu olgu, bizim sorumluluğumuzun ve buna bağlı
olarak hata payımrzrn daha büyük olduğu gerçeğini gözden silemez.

İşçi sınıfının biliminin önemini yeterince kavramamış olmaktan, bu-
nun yolaçtığı faydacılıktan kaynaklanan, bu başIıca önemli iki aksaklı-
ğın getirdiği tahribatların telafisi bir hayli güç olmuştur ve halen daha
etkileri sürmektedir. Bu ikisinin yanrsrra yine kuruluş döneminde aynr
oldu bittici tutumun sonucu ortaya çıkan bazı hatalı hareketler de parti-
ııin gelişmesine olumsuz etkilerde bulunmuştur. İkinci dereceden bu
hataların başında bir gruba karşı takınlan tavrr gelmektedir.

Daha sonra, umdukları yaygınlığa kavuşmadığını görünce Parti'den
ayrrlan, işçi sınıfınrn çalışma üslubunu benimsemeye yatkın olmayan,
küçük burjuva sabrrsızlrğınl yenememiş bir grupçuğa karşı, onların ayrr-
lık bahanelerinden birisi olarak kulanacakları bir tutuma parmak bas-
mak gerekmektedir.

Özellikle teşkilatlanma ön çalışmalarında bu kişiler karşılıklı iyini-
yet ve güven içinde görev yapmışlardır. Ne var ki, program ve tüzük gibi
ideolojik çalışmalarda kendilerinden yararlanılmadığı gibi, Partinin en
üst kurullarında da kendilerine görev verilmemiştir. Bir yandan bu doğ-
rultudaki çalrşmalara katkıda bulunmak için kendilerinin de hiçbir çaba
göstermemesi, diğer yandan ideolojik çalışmalara yeterince, önem ve-
rilmemesi ve ideolojinin birkaç kişi tarafından oluşturulmasrnın normal
karşrlanmasr, öte yandan da bu kişilerin, kurucu olamıyacak kadar genç,
ve ideolojik seviyelerinin yetersiz oluşu, olaylarrn hızlı akışı içinde ade-
ta doğal bir oldubittiye yolaçmıştır. Öyle ki, bu arkadaşlar, Parti prog-
ramlnt ve tüzüğünü, kurucular listesini, üst kademe yöneticilerini yayın
organlarrndan öğrenmişlerdir.

Daha sonra parti içinde çrkan ihtilAfın esas sebebi, şüphesiz ki bu
mesele değildir. Ama bu yanlış tutum yüzünden güvensizlik tohumlarr
atılmış ve bu güvensizliğin, bu kişilerin hizipçilik yapmak için bulacak-
larr bahanelerde, yapacakları çok daha zararl| oldubittilerle, ve giderek
örgütlü mücadeleden yan çizmelerinde olumsuz etkileri olmuştur.

3, 2,2.3. Diğer Bazı Olumsuzluklar.

Proletaryanın yüksek menfatlerinin cevaz verdiği bazı başka oldu-
bittici tutumlar da Partide hasarlara yolaçmıştır. Bunlarr krsaca sıralar-
sak,

Birincisi, kurucular kurulu teşkil edilirken çıkan aksaklıktır. Burju-
vazinin koyduğu kurucu niteliğine sahip kimselerin esas kadro içinde
tümüyle temin edilememesi sonucu -özellikle yaş tutmuyordu- kuru-
cular kuruluna parti yöneticisi olamayacak bazı kişilerin de konmasr za-
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ruret olrnuştu. Kitlelerin, kurucularr, bir partinin çekirdeği ve beyin kad-
rosu olarak değerlendirmesi açısrndan bu bir olumsuzluktu. Nitekim bu-
gün Parti kurucularından ancak yarlsnın kalmış olması; bu olumsuz-
luğun kısa sürede suyi.izüne çıktığtnı gösterir. Böylesine bir krsa süre i-
çinde Parti kurucusu srfatrnı taşıyan kişilerin partiden gitmeleri, kad-
rolarda ve kitlelerde güvensiziik uyandırır. Üstesinden gelinebilir miy-
di? Şüphesiz evet: Kuruluş döneminde esas kadrodan yeterince bulun-
muyorsa adaylar titizlikle tesbit edilir ve kurucu niteliğe ulaşana değn
sıkı bir çalışma yürütülürdü.

İkincisi, bazı arkadaşIarrmrza geçici yolarkadaşlarr olarak bakmamrz,
ancak bu meseleyi onlarla açık açık görüşmeden, belirli bir süre için
kendilerinden, onlarrn sosyalist hareket içindeki etkinliklerinden yarar-
lanmak isteyen tutumumuzdur. Bu da açıkça görüleceği üzere yine «yük-
sek menfaat» şemsiyesi altına srğınıp, oldu bittiyle adam kullanmaktır.
Ve bizler herkesin proletarya uğruna kulanılmalarrnı doğal ve hatta bir
görev kabul ettiğimiz için bu tutumun yanlış gelen bir yanr da olma-
mrştrr.

Bir üçiincüsü. kendimizin yaşı küçük ve sosyalist hareketimizdeki ta_
nınmışlığı yetersiz olduğu için arayrp bulduğumuz başkan adayına karşı
izlediğimiz tutumdu. Gerek bu kişinin bizleri yanrltmasr, gerekse bizim
iyimserliğimiz sonucu aşırr angaje oluşumuz bu kişinin bir yönetici olma-
sınrn imkansız olduğunun anlaşılmasr halinde bile kendi üzerinde rsrar
etmemize yolaçmış, aynı oldubittici tavırla, bu kişiyi kadroiara tanıtıp
safdışr etmeyi göze alamamrşrzdrr. Ancak bu kişinin kendisi kuruluş ön_
cesinde kaçıp giderek partiyi bir büyük olumsuzluktan kurtarmıştır.

Son sayılan bir kaç nokta tenel aksaklrklar değildir. Ama o dönem-
deki ilkesiz diyebileceğimiz tutumun -yahut da temel ilke faydacrlıktr
denebilir o dönem Lçi.- bize hiç de ters gelmeyen tezahürleridir. Özet-
lersek, başlrca hata, ideolojik yetersizlikten ve bilime gereken önemi ver-
memekten kaynaklanan Birlik meselesini yanlış değerlendirmemizdi.
Programrn hazırlanışı ve sunuluşu ve bununla atbaşı giden Parti ön-
cesi çalışmaları ve Parti kuruluşu, bu iki konudaki tutarsızlık ve aksak-
lıklarrmrz, Birlik meselesindeki yanrlgrlarrmızla birleşince, Parti'miz
kadrolar ve kitleler karşrsrnda ilk soru işaretine maruz kalryordu.

İşte bu noktada bir önemli soru geliyor! Neden, işçi sınıfr çalışması
yapan ve bunu daha ileri boyutlara eriştirmek için çaba gösteren, bu ko-
nuda her türlü fedakArlığa ve militan çalışmaya hazır insanlar, böylesi
önemli hatalara düşebiliyorlar?

3. 2. 3. Aksaklıkların Maddi Toplumsal Sebebi Neydi?

Bu sorunun cevabrnr yukarrda vermeye çalştık. Bir bilim olan sos-
yalizmi, işçi sınıfinın bilimini yeterince kavramamrş olmak. en önemlisi
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de onun önemini, bir bilimin önemini kavramaktan uzak olmak! Tabii
bu açıklama hem yeterli hem yetersiz. Yeterli çünkü bir özeleştiriyi ob-
jektif temeline oturtuyor ve ilerisi için, a5mr hataların tekrarlanmaması
için yol gösteriyor. Yetersiz, çünkü arkasrndan şu soruyu da getiriyor:
Neden işçi sınıfinın biliminin önemi kavranmryor? Hangi toplumsal se-
bepten ötürü, işçi sınıfiıır mücadeleye yönlendirmek ve onu örgütleyip
iktidar hedefine yöneltmek isteyen bir hareket böylesine önemli hata,
yapabiliyor? Nasıl oluyor da, bugün dünyada sosyaliznrin onca teorik
pratik başarrsrndan sonTa, onca temel mücadele araçlarrna sahip olma-
nın imkanlarr ortadayken ve bilimin gücü onlarca defa dünya devrimci
pratiğinde kendini isbat etmişken, bilimg yeterince önem verilmiyor?

Bu sorularrn cevabrnr aramak, bizi sosyalist hareketimizin tümüyle
gözden geçirilip değerlendirilmesine, hattA oradan daha gerilere ve de-
rinlere, ülkemiz halkınrn tarih içinden gelen şekillenmesinin incelenme-
sine kadar götürür. Böylesine bir çalışma, tabiidir ki bu raporun kapsamr
dışında kalrr. Ancak özet bir kaç cümle ile meseleye krsaca değinebiliriz.

Ülkemizin kendine özgü özel maddi ve toplumsal şartları üzerine ek-
lenen birtakım sübjektif etkenler sonucunda, sosyalist hareketimiz ta ba-
şından beri yeterince gelişememiş, kitlelere ulaşamamış, güdük kalmış-
tır. Böyle olunca da işçi sınıfinrn biliminin yaygınlaşmasl, onu özümse-
yip hazmedecek kadrolarrn oluşmasr, bu kadrolarrn meseleleri bilimsel
plİndd tartışarak bilim doğrultusunda eyiem göstermeleri ve böylece ha-
yatrn kendisine uygulanan bilimin değerinin ve gücünin bizzat kadrolar
tarafindan yaşanarak görülmesi bir hayli gecikmiştir. Ve bu saydıkları_
mız genellikle son dönem}erde gerçekleşme yoluna girmiştir.

Ote yandan yüzyılı aşkın süredir gelişip gürbüzleşen ve bugün ül-
kemizde örgütlü halk muhalefetinin başrnı çeken işçi sınıfımız, hala daha
merkezi siyasi otoritesini oluşturmamrş olmanrn, değil merkezi otorite
sıyaset planında şu veya bu şekilde hatrrr sayılabilecek bir temsile sahip
o]amamanrn sancrlarrnı çekmektedir. O halde görev kendini dayatmak-
tadır. Bugün kendine sosyalist diyenin görevi işçi sınıfının örgütlenme-
sine, katkıda bulunmak, onun merkezi otoritesinin oluşturulmasr için
olanca çabayı göstermektir. Bugün bütün hayatiyeti ile önümüzde
ciuran bu görev, dün de aynr önemdeydi, önümüzdeki belirli bir dönem
içın dd aynı önemini koruyacaktrr.

«Dur bakalrm, biz işçi sınıfının bilimini ve bunun önemini yeterince
kawamış değiliz! Böyle başlarsak önemli hatalar yaparız. Üstesinden
gelemezsek, kadroların güvenini kaybederiz. Hele önce kendimizi yetiş_
tirelim!» gerekçesiyle bir kenarda durmak, pasifizmin ve meydanr bur-
juvaziye terketmenin ta kendisidir. Üstelik, kimsenin ideolojik yetkinliğe
saksrda eriştiği görülmemiştir.

}layatın kendisi durup da kimseyi beklemez. Onun gibi bir toplum-
sal gciıevin kendisini de maddi hayatrn şartlarr yaratır ve görevlilerini
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de birtikte getirir. Kimse, görevin kendisine tevdi edildiğini ve bu konu-
da kendisi görev görecek seviyeye değin yetiştikten sonra görevin baş-
layacağrnı iddia edemez! Ederse gülünç olur. Onun için görevin kendini
dayatığı anda, iyi kötü görev yüklenilir. Bu böyledir. Sen yan çizersen
başlıasr o görevi yüklenir. Çünkü bunu hayatın kendisi dayatmıştır.

Bu dediklerimizden, bilimi bir kenara koyalrm anlamr çrkmaz. Bi-
limin önemini nasıl vurguladığrmrz gözönünde tutulursa, çrkartrlmama-
lıdır da. Aksine, olayın bütün yönlerine aynr önemle ağırlık veribnpli-
dir. Hem iş yapılmalrdrr, hem bilim kılavuz edinilmelidir. Pratikteki
sonuçlardan ders alrnarak, bilimsel çalışma daha da güçlendirilmelidir.

Partimizin kuruluşu tarihsel olarak tümüyle haklıdır. Zaman bakı-
mından ise objektif olarak gecikmiştir bile.

Çünkü, Partimiz'in kurulduğu dönemde, işçi sınıfrnın kendini ger-
çekten temsil edecek siyasi örgütlenmesini mümkün ve zaruri kılan baş-
lıca iki maddi unsur toplumumuzda mevcutur: 1) Gelişkin bir işçi srnrfı,
2) İşçi srnıfinrn bilimi ve bu bilimi klavuz edinmeye çalrşan kadro ele-
manlarr... İşte TSİP, Türkiye toplumumunun önüne, çözülmek üzere
tarih tarafindan konan bir meseleye bir çözüm olarak ortaya çıktığı ve
bu çözüm yeterli olmasa da ayaklarr yere bastığı, sosyal bir fonksiyonu
yerine getirdiği için önemlidir. Kurulmasr kesin olarak doğru olmuş, top-
lumumuzun ileri dcğlu gelişmesinde olumlu bir adım teşkil etmiştir.
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Bugün Partimizin yeri ve fonksiyonu konusunda açıklık getirilmek
isteniyorsa, yukarıda açıklamaya çalıştığımız noktaya şöyle bir soru ile
yaklaşabiliriz:

TSİP bugün toplumsal olarak ayakları yere basan bir kurum, bir
SOSYAL VARLIK mıdır? Şayet bu soruya olumsuz cevap veriliyorsa o
takdirde TSİP'e yer kalmayan bu alanrn kim veya kimler tarafrndan nasıl
doldurulduğu açıklığa karruşturulmalıdır.

Yok, bizlerin değerlendirdiği gibi TSİP'i, bir sosyal varlrk olarak
görüyorsak, «TSİP nedir, başladığı yerden nereye gelmiştir?», *Kuruluş
aksaklıklarrna rağmen olumluluklarr nelerdir?", "Gelişme perspektifi ne-
rededir?" ve "Tsıp'i işçi sınıfımızrn kurtuluşu mücadelesinde daha güç-
lü kılmak için neler yapabiliriz?» sorularrnın cevaplarıırr işçi srnrfrnrn
bilimi ışrğrnda, somut şartların sornut tahlili ile ve hiçbir kişisel, süb-
jektif çarpıtmaya yer vermeden bulmaya çalışmalıyız.

TSİP, işçi sınıfımızın örgütlii öncülüğünde, emekçi halkımızr sömürü
ve baskrdan kurtarmak iddiasıyla ortaya çıktı. TSİP programl ülkemiz-
deki emperylizme, faşizme ve kapitalizm öncesi egemenlik kalıntılarrna
karşı olan tüm toplum güçierinin bir cephe ha]inde demokratik iktida-
rını hedefliyor. Böylesine cana]ıcı bir meselede TSİP kendi yerini nasıl
görüyor?

4. 1. DÖRT TEMEL GÖREV

Bu iktidar mücadelesinde belli baŞh görevleri şöyle sıralanabilir:

4. 1. 1. İşçi Sınıfrnın Örgütlenmesi

İşçi sınıfımızın örgütlenmesini, işçi sınıfimızın birliği ilkesine uygun
bir şekilde ve onun bilimine ortodoksça bağlı kalarak gerçekleştirmek.
Böylesi bir örgütlenmenin, en genel aıılamıyla mücadeleyi sürdürebile-
cek, ka_lıcr bir örgütlenme olduğu, dünya devrimci pratiğinden de
bildiğimiz bir gerçek. Gerçekten gerek TSİP'i kuranlar, gerek bu, -en ö-
nemli meselenin srkrntrsı.nr çeken diğer sosyalist çevreler, bir yandan
TİP dneyinin getirmiş olduğu öğretici pratiğin rşığında, öte yandan
yallm yüzyılı aşkın hareketin bize, bu konuda kayda değer ne teorik, ne
de pratik miras bırakmamış olmasr ve ha"len de bu konunun sanki böy-
le bir sorun yokmuşçasına ciddiye alınmamasr karşısında bu duruma

33

4. Tsip,nin SoSyALisr urREKETiuiznBı<i
YERİ NEDİR?



çözüm bulmak için çaba gösterdiler, gösteriyorlar. İşte TSİP'in, iktidara
yönelik bir işçi sinrfr partisi olmak, bunu oluşturmak iddiasıyla ortaya
çrkışrnrn temel anlamr budur. Nlevcut şartlarda ve eldeki imkanlarla
bu güç görev, bu şekiide gerçekleştirilebilir mi? Şüphesiz, böylesi müş-
kül bır çaiışmanın yolu üzerinde onu yozlaştıracak, yolundan saptrra-
cak binbir turiü tuzak vardrr. Burjuvazinin hareketi bastırmaL amacıy-
la uzun yıllar boyu kuliandığı ve tecrübelendiği engeller, baskı güçleri ve
imkanlarr vardır. Ama işçi srnrfrnrn da elinde en değerli hazinesi, bi-
limi, ve bu bilim doğrultusunda, her türiü zorluğun üstesinden gelmeye
azimli, fedak6r ve sabrrlr unsurlarr, bu unsurlardan oluşan partisi olma-
lıdır.
Lçtıe,ii:;. '
4. l. 2. Diğer Halk Kesimlerinin orgütleıımesi 

::,-;.i -:: , -ri. ji], ;i ,.:. .-.

TSİP'in ikinci temel görevi, işçi sınıfı dışındaki geniş emekçi yığın-
larr ve diğer demokrasi ve bağımsızhktan yana toplum güçlerinın ör-
gütlenmesini sağlamak, yardımcı olmak veya mevcut örgütlenmeleri
ooğru çızgiye zorlamak olmrıştur. Bütün dağınıklığına ve geriliğine rağ-
nren, bugün toplumumuzun en örgütlü kesimi işçi sınıfımızdır. İşçi sı-
nrfrmrz dışındaki toplum güçlerinin örgütlenme durumları çok daha geri
seviyededir. Oysa işçi sınıfr önderliğindeki demokratik halk iktidarında
bu güçlerin de yeri vardrr. Bu açrdan, başta emekçi köylüiük olmak üze-
re topJ,umun tüm antifaşist-antiemperyalist kesimlerinin sömürü ve bas-
kıya karşı çıkarlarinı korumak ve yönlendirmek üzere örgütlenmeleri,
işçi sınıiımızın örgütlenmesini tamamlayıcı bir zorunluluktur. İşte bir
işçi sınıfı partisiııin temel görevlerinden biri de kendi dışındaki halk ke-
simlerinin demokratik, siyasi çıkar ve öziemlerini, kendi nihai kurtuluşu_
na, toplumun tümden kurtuluşuna çekmek ve onlarrn örgütlenmesinde yo-
ğun çaba göstermesidir.

4. 1. 3. Güçbirliği ve Cephe

TSİP'in üçüncü temel görevi ise, işçi smıfı partisi başta olmak üze-
re tüm örgütlü halk güçlerini biraraya getirmek, sömürü ve baskıya kar-
şı sürdürülen mücadeleyi güçbirliği ve giderek halk cephesi şeklinde bir
iist seviyede örgütleyerek, demokratik halk iktıdarına giden yolda top-
yekün mücadele yürütülmesini sağlamaktır.

Görüldüğü gibi, TSİP'in gerçekleştirmekle kendini sorumlu tuttuğu
bu üç temel görev ancak bir işçi sınıfr partisi tarafından üstesinden ge-
lınebilecek çalışmalarr gerektirir. Şimdi, biraraya gelerek İçişleri Ba-
kanlığına 15 imza|ı bir dilekçe verip, partiyim diye ortaya çrkan her
grup, bu iddiaları ileri sürüyor diye işçi sınıfı partisi mi sayılmalrdır.
Böyle bir iddiada bulunmak elbetteki gülünçtür. Bunlar birer formalite-
cien ibarettir. Asıl ne dendiğine değil, ne denli doğru olursa o]sun deni_
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lenle birlikte ne yapıldığına bakılmalıdır. Denilenlerle vaprlanlar bir-
bırini tutuyor mu? İleri- sürülen en doğru şeyleri gerçekİeştlrme im-
kanr var mı?. Bunları ileri sı-irenler dediklerini gerçekleştirebilrrıeye aday
mı?. Bu yolda ilerieyebiliyorlar mı?. İşçi srnrfinrn siyasi örgütlenmesini
temsil edebiliyorlar mı?. Bütün bu soruların cevaplandırrlrr,asr, Partimi_
z]n ne olup ne olmadığı hakkında bize yeterli bilgi verir.

4. I. 4. Sosyalist Birlik
İşte TSİP, programında, bir parti olarak ileri sürdüğü temel hedef-

ierin gerçekleştirilmesi, hayata uygulanmasr konusunda, daha baştan be-
rı bu sorularr sürekli sorduğu için, programrnda olmayan ama, sürekli
üzerinde durduğu ve sayılan üç görevi kadar önemli ve yerine getiril-
mesi, diyalektik bütünlük içinde birbirlerini etkileyerek mücadeleyi da-
}ızt geliştirecek bir dördüncü görevi de üstienmiştir: Sosyalist hareketi-
mizin birliğinin sağlanması. Bu nedenle TSIP, işçi sınıfının siyasl otoritesi
konusunda, hem iddialıdır, hem de iddiasız!

İddialıdır, çünkü, ülkemiz ha]kının kurtuluşunda, şimdiye değin ge-
reği yerine getirilmemiş en önemli meselede göreve talip olmuştur. Bir
Parti olarak ortaya çıkmıştır. Şu halde bir Parti olmanın sorumluluğunu
gerektiren hedefler göstermek ve bu yolda canla başla mücadele yürüt-
iııekle yükümlüdür.

İddiasızdır, çünkü dağınıklık ve aranış içindeki sosyalist hareketimiz
;çinde yararsrz ve bölücü sekterlikleri yerinde görmemekte, <<Bir tek ben
ğelçek işçi sınıfı çalışmasr yapıyorum, benim dışımdakiler sahtedir, o

halde Türkiye işçi srnıfrnrn siyasi otoritesi benim!" dememekte, sosJia_
]ıst hareket içinde doğru çalışma yapabilecek çeşitli kişi veya çevrelerin,
sosyalist hareketimizin birliğinin sağlanmasrnda katkısı olacağrna inan-
nıakta ve bir üst düzeyde ideolojik ve pratik birliğe kavuşmuş hareke-
tjn, işçi srnrfrnrn siyasi otoritesini temsil edeceğini sürekli vurgulamak_
tiıdrr.

TSİP'in bu muhtevada belirlediğimiz iddiasızlığı, onun iddialı çalışma-
srnr engeller mi? Asla! Tam tersine, TSIP işçi srnrfinrn merkezi siyasi
ııtoritesinin oluşturulması süresince gerçek bir işçi srnıfr partisinin bü-
iün teorik gereklerini hayata geçirmeye çalrşarak, sosyalist hareketin
birliğinin sağlanmasrnda üzerine düşen ağır görevi yerine getirebiiir. Onun
sürekli olarak önüne koyduğu ve kendini benzetmeye çalıştığı örnek al_
oiğr, hatta taklit ettiği (iyi şeylerin taklit edilmesinde zarar değil fay_
r.ia vardır) işçi sınıfının iktiar mücadelesindeki en önemli silahı, gerçek
bl1: proleter parti olmalrdır.

4. 2. Başarrlar ve Başarısrzlıklar

Bu noktada, TSİP'in kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiklerini
cle almamız gerekir ki, onun yukarda ileri sürülen nokialarda bir işçi
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sınrfl partisinin oluşmasına giden yolda neleri başaİıp, neleri başarama-
ctığını, bir sosyal varlık olduğu iddiasının ne ölçüde gerçeklerle uyuştuğu,
ı:u değerlendirebilelim.

Tsıp,in kurtıluşunun ikinci yılına yaklaşırken, yukarda sıraladlğı-
rnız ıiört temel görevin dördü de çözüme bir hayli uzak, gündemde ay,
nr önem ve acillikleriyle beklemektedirler. Ama böyle olması, bu konu-
larda hiç ilerlenmedi anlamrna gelmez. Zaten önemli olan, bu ölçüde
sabır, fedakarlık ve bilinç isteyen meselelerin, bugünden yarrna halle-
dilmesı değil, bu konulardaki çalışmaların gelişme dinamiği ve perspek-
tificlır. Işte TSIP'in durumu, bu görüş açrsrndan ele alrnmalıdır.

4. 2, l. İşçi Suııfının Örgütlenme Durumu.

TSİP, işçi sınıfınm örgütlenmesi görevini, denilebilir ki Türkiye'de
hiç bir hareketin almadığı önem ve ciddiyetle ele almış, her işin başrnın,
bu meselenin köklü çözümüne bağlı olduğuna büyük bir içtenlikle inan_
mıştır. Örgütlenmesindeki gelişim izlenirse bu gerçek açıkça görülür. Ku-
ruluşunun hemen sonrasında özellikle geııç işçiler arasında önemli yan-
kılar bulmasl ve bilhassa ilk dönemlerde, Türkiye'de başka hiçbir örgüt_
lenmenin erişemediği öiçüde proleter tabanlı olmasr, TSİP'in bu konuya
verdiği önemin derecesini, ve bu meseleyi hayata geçirmek için sarfet-
tiği çabanın yoğunluğunu gösterir. TSİP kuruluşundan beri, köylü ça_
lışmalarrnr ihmal edecek kertede, işçi sınıfı çalışması yapmış, fabrika_
ları, işçi semtlerini ve sendikaları temel çalışma alanı seçmiştir.

Böyle olmuştur da, Parti teşkilAtı akrn - akın işçilerle dolup taşmış,
işçi liderleri yetişip Parti'nin yönetimine ağırlıklarını mı koymuşlardır?

Bugünkü şartlar altında ve bu kadar kısa bir sürede böylesi bir
şeyi hayal etmek gülünç ve yersizdir! MC'nin baskılarrnrn alabildiğine
yükseldiği antidemokratik ortamda, sosyal demokrasinin sahte solculu-
ğu, ciddi bir sınavdan geçmemenin verdiği avantajla işçi srnrfinın büyük
bir krsmının umudu otmaya devam ederken, sosyal demokrasinin açma_
zrnr gayet iyi kavramış işçiler bile, örgütlü sosyalizm yapmak için MC'-
den sonra sosyal demokrasinin getireceği nisbeten demokratik ortamr
beklerken, bu konuda süratle mesafe alrnamryacağı tabiidir. Bütün bu
olumsuzluklara rağmen TSİP, işçi sınıfımrz içınde bir varlık olmuş, işçi
srnrfrnrn en ileri unsurlarrnrn bir örgüte proleter nitelik verecek ölçüde
bir bölümünü bünyesinde toplamış ve politikasıyla azımsanmayacak bir
işçi kittesinin sempatisini kazanmıştır. İşte bu gelişim, dinamiğidir ki,
işçi sınrfınrn merkezi siyasi otoritesinin oluşturulmasr görevinde, TSİP'i
ön plana çıkartmakta, o]]un böyle zor bir görevi başarma doğrultusun-
da yol aldığınr göstermekte ve bu görevin üstesinden gelinmesinde, onu
önde gelen aday durumuna sokmaktadır.
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4. 2. 2. Diğer Halk Kesimlerinin Örgütlennıe Durumtı

Tsıp'in, işçi sınıfımız clışındaki halk kesimlerini bağımsızlık ve
clernokrasi mücadelesine kazanmakta ve onların örgtitlenmesinde pek
lıayda değer başarılar elde ettiğini iddia edemeyiz. Bu konuda en yo-
ğun çalışmalarrnr gençlik içinde sürdürmiistür. İki önemli sapmanın,
Ivfaoculuğun ve «sol)) maceracılığrn karşısrnda en tutar]r mücadele5zi yü-
rüten gene TSİP olmuştur. İşçi sınıfı cliişmanı bu iki akrmrn, teşhir edil-
mesinde Tsıp'in gerek teorik, gerek pratik katkıiarı azımsanmavacak
diizeydedir. Öğrenci gençliğin demokratik örgütlenmesinin birliğinin
sağlanmasr için olanca gücüyle çaba göstermiştir. Çalışan ve öğrenci
gençliğin sosyalist örgütlenmesinde, doğru ve evrensel i]kelerden hare-
ket etmesine rağmen, başarılı bir çalışma siirdiirememiş ve bu örgütlenme
Parti ici hiziplerden birinin denetimi altına girerek sosyalist hareketimiz
içindeki amatör çizgilerden bjri halini almıştır.

Bu gün öğrenci gençlik, devrimci halk hareketinin özenle üzerinde
ciurmasr ve izlemesi gereken en dinamik toplum güçIerinden biridir.
Sosyal yapısı gereği işçi sınıfinın çalışma üslubunu benimsemekte giiç-
lük çeken bu toplum kesimi, ü]kemizde sosyalist hareketin birliği hp.iiz
sağlanamamış olduğu için, heryerde olduğundan daha fazla sapık çizgi-
lere savrulmava eğilimlidir. Maoculuğun bir ölçüde tecrit edilmesine
karşıhk, gizli Maoculuğu çeşitli nüanslarla siirdüren «sol» maceracılığın
lier boydan ve tiirden temsilci]eri, öğrenci gençlik içindeki <,devrimci"
kadrolar arasında etkinliklerini muhafaza etmektedirler. Şüphesiz TSİP
öğrenci gençlik konusunda görevini tastamam yerine getirdi, ama başa-
rısız kaldr demek istemiyoruz. TSİP'in gençlik mese]esine genel bakişı
ı,c bu alandaki ideolojik ve pratik çalışmaları yetersiz de kalsa doğru bir
çizgi izlemiştir. Hatalar, eksiklikler, yetersizlikler olmuştur mutlaka. Ve
tunlar Parti'ye güvensizlik dııyrılmasındaki faktörlerin saylslnr arttrr-
mıştrr. Ama Maoculuğun v€ «sol» maceracılığın öğrenci gençlik içindeki
etkinliğinin böyle tali nokta]ara bağlanması, yukarda açıklamaya çalış-
tığımız, otorite nitelik]i bir sosyalist hareketin eksikliği meselesini kav-
ramamrş olmaya eş değerdir.

Partinin köylü çalışmaları da çok yetersiz kalmıştır. İlerici ve dev-
rimci köylü potansiyelinin yüksek olduğu yerlerdeki Parti teşkilAt]arı-
nrn bu konudaki çalrşmalarınrn, kalıcr ve kayda değer köylü örgütlen-
meleri oluşmasrna yol açtığını söylenıek mümkün değildir.

Bunlar drşrnda, pekçok mahalli halk örgütlenmesi çalışmalarr yürü-
tülmüş, bir yandan mevcut örgütlerle, mahalli emekçilerin demokrasi
ve bağımsızlrk mücadelesinde bilinç seviyelerinin yükseltilmesine ve
aktif katkılarrnrn arttirılmasına çalışrlırken, öte yandan gerekli görü-
leır yerlerde, böyle mahalli örgütlerin oluşturulmasrnda öncülük görevi
yüklenilmiştir.
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Ayrıca, işçi sınıfı dışındaki siyasi hareketin özellikle sosyal demok-
ı,asinin yaplsı ve fonksiyonu üzerinde, sürekli ve yoğun bir ideolojik
nıücadele sürdürülerek onun ikili yapısınrn açığa çıkartılıp, içindeki sı_

rııf mücadelesinin kristalize olmasrnda ve tabandaki ileri ve demokrat
çoğunluğun, anti-faşist ve anti-emperyalist mücadeleye kazanılmasında
çaba sarfedilmiştir. Böylece, sol kanat sosyal demokrasi ile gerçekleştiri-
iecek ortak çalrşmalann ideolojik temelleri atılmrştır.

Bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi, işçi srnrfrmrz dışındaki
halk kesimlerinin örgütlenmesi temel görevinde kayda değer nitelikte
başarılar sağlanamadı. Ama, burada da esas alınacak kıstas, çalışmalarrn
gelişme perspektifi olmalıdır. Bazr görevlerin. mevcut şart ve imkanlar-
la henüz başarılmamiş ya da o konuda geri adımlar atılmrş olmasr, bu-
rrun sonuna kadar böyle gideceğinin belirtisi olarak alrnamaz. TSİP ye-
terince çalışamadığı bu görev sahasında dahi, bir işlevi olduğunu, bir
sosyal vakra olarak kendini kabul ettirdiğini göstermiştir.

4. 2. 3. Güçbirliği Çalışmalarınrn Durumu.

Demokratik halk hareketinin bir güçbirliği ve giderek cephe şeklin-
cie örgütlenmesi temel görevinde de, Partimiz şimdiye değin rastlanma-
mış yoğunlukta ve adet yerini bulsun diye değil, gerçekten böylesi bili-
me uygun ve gerekli olduğu için hatırı sayılrr çabalar göstermiştir. Ge-
rek Parti merkezi olarak, gerek mahal]i teşkilAtlar kanalıyla yapılmış çe-
şitli girişimler raporumtızun ikinci bölümünde yer alacaktır. Bu konuda
lıemen hiç bir geleneğin bulunmadığı ülkemizde, bütün kapalı k4pıcı
ve dışlayıcı tavırlara rağmen rsrarh bir çaba gösterilmiştir. Parti prog-
ramrnda öngörülen demokratik halk iktidarı hedefinin gerçekleşmesi
cloğrultusunda yol alabilmek için atılması gerekli başlangıç adımları.
dahi, olağanüstü bir hazımsızhkla karşılanmıştı. Halkın demokratik ik-
tidarında çıkar birliği bulan toplum kesimlerinin kendi siyasi örgütle-
riyle biraraya gelerek oluşturdukları bir iist örgüt olan Halk Cephesi
için özellikle subjektif şartlar açısından zaman çok erken olmasına rağ-
men bu yüksek hedefi asla gözden uzaklaştırmayarak, demokrat, antifa-
şist, antiemperyalist toplumsal güçlerin birlikte çalışmaları, belirli he-
Ceflere karşı belirli sürelerle giiç}erini biraraya getirip mücadeleyi da-
ha etkin boyutlara ulaştırmaları hem mümkündür, hem de gereklidir.
İşte TSİP bu konuda üzerine düşeni, hatIa zaman zaman üzerine dü-
şenden de fazlasınr yapmıştır. Bu konuda TSİP'i çalrşmalarr yetersizdir
diye eleştirmek mümkün değildir. Şayet bu çahşmalar sonucunda kay-
da değer kalıcı bir biçimlenme ortaya çrkmamışsa bunda TSİP'in çalışma-
iarrnrn eksikliğinin değil, daha önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığı_
«güvensizlik yaratma>> faktörünün etkisi vardrr. Ama bir daha belirtelim
ki bu konuda tüm toplumsal güçler içinde en §on suçlanacak olan TSİP'-
tlir.
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4. 2. 4. Sosyalist Birlik Meselesi Nasıl Gelişiyor?

Bir işçi srnıfi partisinin başlıca üç temel görevi konusunda, TSİP'in
somut durumunu kısaca değerlendirdik. Bu görevleri yerine getirilme-
si meselesinin ayrılmaz bir parçasr olan sosyalist hareketin birliği'nin
sağlanmasr görevinde ise Parti'nin tutumunu, daha önceki bölümlerde
detaylı olarak incelediğimiz için burada tekrarlara başvurmayacağız.
Ancak konuyu toplamak için kısaca özetlersek, köşeleri belirlenmemiş,
bir hayli yuvarlak bir «derleniş" şiarı, bir işçi sınıfr partisi oluşturmak
gibi can alıcı bir meselede bilimsel i]kelilikten çok, faydacılığa dayan-
dığı için hayata aksettirilememiş, üstelik bu kapsamıvla dahi "derle-
ııiş"in gereksinimleri yeterince yerine getirilmeyince, Tsıp'in, sosyalist ha-
reketin birliğinin sağlanmasında olumsuz bir rol oynadığı görünümü yay-
gınlaşmıştır. Oysa. daha baştan, oluşturulacak partinin politikasınr ta-
yin edecek temel ilkeler net bir şekilde belirtilseydi, sosyalizmin temel
meselelerindeki görüşler açıkça getirilip, de <,Kurulacak olan partinin po-
litikası bu temeller üzerinde yükselmelidir, bunun doğal şartı olarak da
ancak bu şartları benimseyenlerle birlikte bir işçi sınıfi partisi oluşturu-
labilir.» denseydi ve bu temel meseleler, partinin kuruluşundan önce be-
lirli bir süreyle tartışmaya açılsaydı, hem işçi srnrfrnrn bilimini klavuz
edinecek bir partinin oluşmasr doğlrultusunda çok da-ha ciddi bir görü-
nüm ve saygınlık kazanılmış olacaktı, hem de uygulanması mümkün
olmayan muğlak bir <<derleniş"in uzun siire şampivonluğu yapıldıktan
sonra, hedef olarak gösterilen gerçekleşmediğinde Partiye duyulan gü-
vensizlik srrtrmıza yüklenmeyecekti.

Burada şu noktanın belirtilmesi yerinde olur: O dönemlerde hemen
hepimiz, sosyalist hareketin birliği ve derleniş konularrnr aynı şekilde
değerlendiriyor ve doğru hareket ettiğimize de inanıyorduk. Her ne ka-
dar, bir işçi sınıfı partisinin çıkışı için temel meselelerde, özellikle ül-
liemiz sosyalist hareketinin tartışmalr konularında tavrr belirleyerek
çıkmanrn daha doğru ve prensipli olacağı zaman zaman düşüntilmüşse
de mevcut şartların bunu kaldıramayacağı gerekçesiyle (faydacılık)
,,derleniş"de ısrar edilmiş ve birbirinden tamamiyle farklı bu iki tutu-
niun birbirlerini bütünleyeceği sanılmıştrr. Gerçi ideolojik çizgimizi ak-
settiren yazılarda böylesi konulara yer verilmiş ve kadrolara bir ölçüde
aydınlık getirilmiştir. Ama işçi sınıfının bilimine ortcdoksça sahip çık-
maya çalışan ve sosyalizmin temel meselelerindeki görüşlerimizi yeter-
siz de olsa yansıtan bu yazıIar bir yandan yayınlanrrken, Partinin ku-
ruiuşunda bu görüşlerin esas a].rnmasr gerektiği dahi saı,unulmamrş, ak-
srrie bunların Parti içinde tartışılabileceği öne sürülmüştür.

Bu çelişik durumun temeiinde yatan nedenlerden biri, ideolojiye ve
i«ieolojik çalışmaya gereken önemin verilmemesi ise, bir diğeri de ye-
tersiz de olsa ideolojik çizgimize ve özellikle işçi sınıfı çalışmasındaki
rnilitanlığım|za ve fedakarhğımrza olan güvendir.
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Madem ki doğru çizgiyi izliyorduk, nasıl olsa bu çizgi «birlik» içinde
hAkirn olurdu! Böyle düşünüyor ve karşıhklı iyi niyet olduktan sonra
tek bir çatı altında toplanmanın değil sadece yararlı, gerekli olduğuna
inanryorduk.

4. 2. 5. TSİP'in Ajitasyon Propaganda ve Örgütlenme Çalrşmalarr.

Ve nihayet Partimizin sosyal yeri ve işlevi nedir sorusuna aydınlık
getirecek son bir önemli nokta, ajitasyon - propaganda ve örgütlenme
çalrşmalarrndaki politikası ve aldığı sonuçlardır.

TSİP'in ajitasyon - propaganda çalışmalarrnda temel politikası işçi
sınıfı biliminin yaygınlaşmasınr sağlamak olmuştur. Kolaylıkla iddia
edilebilir ki, Türkiye'de bugüne değin hiçbir parti ıre kuruluş bu denli
yoğun ve rsrarlr bir şekilde ajitasyon - propaganda çalışması yürütme-
miştir. Bu çalışmalarda propaganda hemen daima ağırlık taşımrş, ajitas-
yon çalışmalarında ise soyut «sömürü, horlanma,> edebiyatının yerine,
sıyasi gerçekleri açıklayan, bilinç geliştirici çalışma tarzr esas ahnmrştrr.
Ajitasyon - propagandanın yerine getirilmesinde militan bir çalışma tar-
zı izlenmiş, ,ve özellikle 1971 öncesinden farkh olarak çalışmaların sü-
rekliliği sağlanmıştır.

Ve bugün mübalağaya kaçmadan iddia etrnek miimkündür ki, Partimi-
zin ajitasyon ve propagandası, Türkiye sosyalist hareketinde gerek nitel
gerek nicel açıdan olsun önde gelen bir yer tutmakta, Türkiye sosyalist
hareketinin ileriye doğu gelİşmesinde en büyük katkı payınr oluştur-
nıakta ve kadroların, sempatizanların politik şekillenmesindeki önemli
göreviyle, sosyal fonksiyonunu 5ıerine getirmektedir.

Buna karşılık, örgütlenme görevinin yeterince başarıldığını iddia et-
ınek mümkün değildir. Daha baştan beri örgütlenmenin önemi belki de
haddinden fazla vtırgulandığı, aiitasyon-propagandanın, örgütlenmeyle
tamamlanmadığı takdirde sabun köpüğü gibi sönüp gideceği ve bir bo-
şalımdan öteye gitmeyeceği devamlr işaret edildiği halde, örgütlenme
eksik kalmıştır. Bu durumun çeşitli objektif ve sübjektif nedenleri var-
dır.

Başta gelen objektif faktörler, lVIC iktidarının azgınlaşan faşizaıı
baskıları ve sosyal demokrasinin <,umut kaynağr" olma durmunu muha-
faza etmesidir. Özellikle bazı mahalli teşkilAtların gelişmesindeki dur-
gunluk ve gerilemede bu faktörler önemli ro1 oynamışlardır.

Büyük işçi merkezlerindeki örgütlenme olumsuzluklarrnrn başında
ise sosyalist hareketin dağınıkhğının yolaçtığı belirsizlik ve güvensizlik
gelmektedir. Ama brr olumsuzluğun aşrlması pa.rtinin başlıca görevlerin-
Cerı biridir ve gerçekleşmesi tümüyle onun tavrına ve çalışmalarına
i.ağlıdır. İşte burada stibjektif unsurun önemi ortaya çıkmaktadır. Ger-
çekten çok genç ve amatör olan Parti kadro]arının "militan,ı çahşmayr
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t.:k yönlü abartmaları ve işçilerie ve halkla srcak ilişkiler konusunda
beceriksiz olmalarr, deneysizlikler nedeniyle, çevreleriyle ilişkilerinde
itjci olmaları, örgüt}enmenin istenilen ölçüde gelişememesinde başlıca
siibjektif faktör olmuştur. Buna ilaveten Parti içi hiziplerin olumsuz
taı:11l611 ve bunlara paralel «aydrn,> gevezelikleri özellikle işçilerin par-
tıden soğumalarrna yolaçmış ve parti teşkilAtları, onlar için cazip bir
;;er olmaktan uzaklaşmıştır. Ayrıca zaten muhalefete başladığı andan
itibaren Parti'yi gözden çıkarmış olan hiziplerin, olduğu kadarki ilişki-
lerini de Parti dışında tutma eğilimleri, örgütlenme konusunda bir baş-
ka olumsuzluk noktası olmuştur.

Bütün . bu olumsuzluklara rağmen, daha ilerde teşkilAtlanma bölü-
rnünde göreceğimiz gibi Parti'miz, bir işçi srnrfi partisinin örgütlenme
:ıiteliğini ve dinamiğini ihtiva etmektedir.

4. 3. TSİP'in Sosyalist Hareketimizdeki Yeri Önemlidir.

Şu halde sonuç olarak krsaca özetleyebiliriz ki, Parti'miz gerek ku-
iuluşundaki, gerek gelişimindeki, bazı önemli yanlışlıklara ve eksiklik-
ieıe rağmen, gerçek bir işçi sınıfi partisi oluşturulması çalışmalarında
sosyal bir fonksiyona sahiptir, ayaklarr somut olarak yere basmaktadrr,
l.:işilerin tek tek iradelerinin dışında bir sosyal işleyişe sahiptir ve dol-
tlurduğu sosyal bir alan vardır.

Öyleki, bu gıin işçi sınıfı adına siyaset yapan örgütlerden bir kıs-
mJılın varlığı veya yokluğu, işçi srnıfımrz ve sosyalist hareketimiz açı-
sından bir anlam ifade etmez. Oysa, TSİP'i bunlarla kıyaslayamayız! Bu
gün Türkiye sosyalist hareketinden TSİP çıkartrlsın mutlaka bir boşluk
k;ılacaktır. Üstelik mevcut örgütler tarafrndan bugünden yanna doldu-
rulmasr mümkün olmayan bir boşluk! Ve işte bu sebepten TSİP'in, yok-
lıığu sadece farzedilebilir, böyle bir olgunun gerçekleşmesi imkAnsızdır!
r'§İP tet tek kişilerin iradelerinin ve subjektif niyetlerinin çok daha
ötesinde sosyal bir olay olarak, vazgeçilmez bir gereksinim olarak varlr-
ğını sürdürmektedir, sürdürecektir.
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5. Tsip,nin iouoı.,oıiı< çizcisi
Raporumuzun şimdiye kadarki bölümünde partimizin ideolojik çiz-

gisinin gelişimi hakkında kabaca bir fikir edinmek mümkündür. Bu bö-
lümde, tekrarlara kaçmadan, gelişmenin çeşitli aşamalarını incelemeye
çalışacağız.

TSİP'in ideolojik hattının düz bir çizgi izlemediğini iki yıla yakla-
şan gelişim sürecinde birlikte gördük. Tek başına bu olgu, yönetici kad-
rolara güvensizlik doğması açısından önemli bir olumsuzluk! Parti'nin
ideolojik hattınrn gelişimini krsaca şö;,le özetleyebiliriz.

5. 1. İdeolojinin Gelişimi.

Başlangıçta, derleniş şiarından ötürü, genellikle işçi sınıfinın bilimi-
nin temel prerisiplerinin propagandasrnı yapmak, Türkiye'nin sosyal ya-
pısı meseleginğg «proletarya aydınlarr» kategorisi dışında Kıvrlcrm'dan
kaynaklanmak, ideolojik çizginin temel özelliklerini oluşturmuştur. İde-
olojik çizginin netleşmesi amacryla sosyalist hareketin 1960 sonrası eleş-
tirisi yapılmış, Kıvrlcrmlı eleştirisi henüz yapılmamış olduğu halde bu
eleştirilerde hiçbir zaman Kıvılcrmlr tarzr esas alrnmamrş, bütün çizgi-
lar genel olarak işçi sınıfi biliminin terazisine vurulmuştur. Bu eleştiri-
lerde Kıvılcrmlr'dan da yararlanıldığı olmuştur. Ama bunlann «doktorcu-
eleştıriler olduğu öne sürülemez. Bu .dediklerimizden "Biz Krvrlcrmlı'yr
benimsememiştik!" anlamr çıkmamalıdır. Partimiz yöneticilerinin bir
bölümü, Krvılcrmlr konusundaki tavırlarınr, 6 sayrlr Parti bülteninde iç-
tenlikle ortaya koymuşlar ve özeleştirilerini yapmışlardr. Bizim burada
söylemek istediğimiz, ideolojik muhtevanrn belirlenmesinde başta gelen
somut delil niteliğindeki bu eleştirilerin, Krvrlcrmlr'dan da yararlanrlma-
sına rağmen (Kıvılcımlr'nrn her dediği yanlıştı denemez zaten) «doktor-
cu" eleştiriler olmadığıdır. İşçi srnrfrnrn bilimini klavuz edinen, bu eleşti-
rilerin -bazı yanlış değerlendirmeler ihtiva etse bile- genel hatlarıyla
doğru ve kadrolara bir hayli yararlr olduklarınr bugün dahi rahatça iddia
edebiliriz.

Kuruluşundan sonra Parti'nin uzunca bir süre tek parti olarak var-
lığını sürdürmesi ve özellikle kuruluşunun hemen ertesinde işçi sınıfın-
dan ve mahalli devrimci çevrelerden oldukça ilgi görmesi, derleniş ger-
çekleşmemiş olmasına rağnen parti birliğinin sürmesini mümkün krlı-
yordu. Parti merkez kadrolarrnın hem nicel, hem nitel yetersizlikleri ve
itieolojik seviyenin düşüklüğü, ilerde aksamalara yol açabilecek faktör-
ler olarak henüz bilince çıkamıyordu. Sosyalist hareketin içindeki diğer
çizgiler, TSİP'e yanaşmıyorlardr ama, kendileri de bir Parti olamıyor-
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lar, bir .varlık gösteremiyoriardı. Bu durumda, derlenişin TSİP çatısı al-
tında gerçekleşmesi ve Tsıp'in, sosyalist hareketin birliğini sağlayarak
güçlü bir şekilde gelişmesi ihtimali mevcuttu! Ama, ne zamal7 ki der-
lenişin gerçekleşmiyeceği ve diğer çizgilerin de partileşecekleri kesinleş-
ti, ne zaman ki gelişen siyasi ortamda, öğrenci gençliğin 12 Mart sonra-
sında büyük ölçüde mahküm edilmiş Dev - Genç mirasrna sahip çıkarak
<<solr> maceracılığa savrulacağr anlaşrldr, işte o zaman işçi sınıfı üslubu-
na yatkın olmayan sabrrsız küçük burjuva unsurlar başkaldırdılar.

5. 2. Sağ Hizip Oluşuyor.

Bunlardan bir krsmr, işlerin iyi gitmemesinin sorumlululuğunun,
Parti'nin ideolojisinin doktorcu olmamaslna, ya da doktordan usrğlmrş,
olmasına bağlıyorlar, "derleniş"in işçi srnrfi sosyalistlerinin derlenmesi
demek olduğunu, Türkiye'de işçi sınıfının bilimini Krvrlcımlı'nın temsil
ettiğini, dolayısıyla Parti'nin yapmasr gereken esas işin doktorcularr der-
lemek olduğunu ileri sürüyorlardr. Aralarınaj parti kuruluş çalışmaları-
na katrlmışları da alan bu hizip, Parti dışında kalmış doktorcularrn Par-
ti'ye ve yönetimine katılarak Parti'yi güçlendireceklerini umuyorlardı!
Bu doktorcu sapma, merkezin ideolojik biçimlenmesine ve buna daya-
nan politikasrna karşı çrkarken, işçi sınıfr dışındaki güçleri, gençlik,
proletarya aydınları v.b. öne çıkartarak ve pratik çalışmalarr hiç sayıp,
aydın gevezeliğine dalarak, sağa savruluyordu.

5. 3. «Sol" Hizip Takip Ediyor.

Bir başka aceleei gurup ise, Parti'nin kendi umduklarr hızla gelişe-
memesinden sorumlu tuttuklarr Parti merkezinin politikasını "doktorcuı>
olmakla suçluyor ve bu ideolojiden dolayr Parti'nin gelişemediğini ileri
sürüyordu. Parti'nin kuruluş çalışmalarında aktif görev almrş ve bu dö-
nemde _Kıvrlcımlı'nrn devamlr savunuculuğunu yapmış kişiler, öğrenci
gençlik içinde kendilerine yakın gördükleri gizli Maocu, <<sol>> maceracı
akrmların Parti'yi reddetmeleri olgusu karşrsrnda, onları kaybetmemek
ya da onlarla ilişkilerini koparmamak, onlara "devrimci» görünmek
amacryla Parti merkezindeki yönlendirici elemanların çofunluğunu dere-
ce derece de olsa Kıvrlcrmlr'yr benimsemiş olmalarr, onlara <<reformiz-
min, kıvrlcımlr'dan kaynaklandığı ilhamını veriyor ve hiçbir tutarlı eleş-
tiri getirmeden zaten özümseyerek değil, gömlek giyercesine bilinçsiz
bir şekilde intisap ettikleri doktorcu'luktan aynı kolaylıkla «anti-doktor-
cu"luğa geçiyorlardı. Böylesi bir tavrrn onlarr çocukluk hastalığna, sol
sapmaya götürmesi kaçınrlmazdı ve öyle de oldu. Ancak lafta keskin sol
gevezelikleriyle birlikte, kitlelerden kopuk sekter tutumlarıyla özde sağ
olan bir sapmaya savrulmuş oldular!
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5. 4. Parti Merkezi Kıvılcımlr'yr Eleştiriyor

Gelişen bu şartlarda, Parti Merkezinin Kıvılcımlı konusundaki görü-

şünü, tek tek yöneticilerin tutumlarr olmaktan çıkartıp resmileştirmesi
kaçınrlmaz oluyordu. Zaten 1960 sonrasınrn eleştirisi söz konusu oldu-
ğunda «Sosyalist ve çevı,esi"nin de bu bütünlük içinde yer alması gerek-
tiği genellikle kabul ediliyordu. Kıvrlcrmlı'yı benimseyen arkadaşlar da-
hi, ötekilerle kıyaslandığında 12 mart öncesine aynı ölçüde yansrmama-
srna rağmen, Sosyalist çizgisinin de mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini
savunuyorlardı.

Sosyalist'in eleştirisi o kadarla kalmayıp bütünüyle Doktor'un ince-
lenmesine kadar uzanınca kır,ılcrmlr eleştirisinin hazırlanışı bir hayli
gecikti. Bu gecikme Parti açrsından zararlr oldu. Kıvılcımlı konusunda
daha erken yapılacak bir çalışma, tutumun daha önce netleştirilmesi,
Parti içindeki ideolojik mücadele yaftasıyla sürdürü]en kör döğüşüne
çok fazla kangrenleşmeden ve işçilerin uzaklaşmalarına yol açmadan bir
çözüm bulmuş olacaktı.

Kıvılcrmlr eleştirisinin Parti içinde bir çalkalanmaya yol açması ka-
çınılmazdı. Nitekim öyle oldu! Gerçi Parti'nin politikası hiçbir zaman
<<Doktorcu" olmamrştı! Krvrlcrmlr'nın, işçi srnıfrnrn bilimiyle ve öğret-
menlerinin klasikleriyle bağdaşmayan görüşleri genel olarak Parti poli-
tikası haline getirilmemiş ve savunulmamıştı. Krvrlcımlı eleştirisinden
sonra Parti politikasında köklü bir değişim olmaması da bu olguyu doğ-
rular. Üstelik, gerek Kıvılcrmh'yı tek kelimeyle, idealist olarak mahküm
edip tek bir ciddi eleştiri getiremeyen antidoktorcularla ve parti mer-
kezinin doktordan saptığını söyleyip bunun nasıl olduğunu teorik temel-
leriyle gösteremeyen doktorcularla kıyaslandığında, iyi kötü ideolojik
bir çalışmayı Parti içinde gerçekleştirebilecek yegane yerin Parti merke-
zi olduğu gerçeğini bütün Parti teşkilAtı farkediyordu. (Zaten ideolojik
muhtevasında böylesine önemli bir değişiklik geçiren bir merkez kadro-
sunun değiştirilmemesi ve görev başında tutulması başka türlü açıkla-
namaz! Gerçi bu kadronun alternatifinin olmayışı şüphesiz ki bir ek-
sikliktir ve ideolojik çizgide tam bir tutarlılık gösteremeyenlerin değiş-
tirilmemesi bir ölçüde bu yüzdendir. Ama, gene de bu kadro, batağa gö-
türecek bir kadro olarak görülmemiş ve göreve devamrna G.Y. Kurulu-
nun o zamanki bileşiminin oy birliği ile karar verilmiştir.)

Kıvrlcımlı eleştirisinden sonra, Parti'nin doktorculaşması için yega-
ne ümit olan Krvrlcımlryr benimsemiş yöneticilerin de Krvrlcrmlr'dan
uzaklaşmasr üzerine, Türkiye sosyalizminin çıkışını Kıvrlcımlr'da gören
ve Parti'yi ele geçirmek imkamlarr da olmayan Doktorcularrn Parti'den
ayrrlmaları doğaldı. Zaten Parti'ye girmelerinin yanlış olduğunu belirten
doktorcular, Parti'yi terkettiler.

Öte yandan, Kıvılcımlı'yr herhangi bir ciddi eleştiri getirmeden suç-
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layan antidoktorcular, anlamaya ve değerlendirmeye çapları da yetmedi-
ği için bu eleştiriyi bir manevra olarak gördüler. İzmir eleştirisine al-
dıkları cevaptan sonra, eleştirilerini bir türlü yazı|ı hale getiremeyen
bu gurup, hesaplaşmayı biiyük kongreye sakladığını devamlı ilan etme-
sine karşrlık, uzunca bir süre öncesinden gözden çıkardığı -bugün pek-
şok belirtileriyle apaçık görünmektedir bu nokta- Parti'yi İstanbul
İl Kongresinde ve sonrasrnda peyderpey terketti.

Parti içindeki ideolojik mücadeienin bu kısa özetini verdikten sonra
bir partinin ideolojik yaprsınm başlıca göstergelerinden hareket ederek
TSİP'in ideolojisini inceleyebiliriz.
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6. Tsip,nin iopoı_,oıiıç çizçisixiış TEMELLERİ
Nedir genel olarak bir partinin ideolojik yapısını belirleyen esaslar?

Şüphesiz başta gelen, onun hangi sınrf adına hareket ettiğidir! Ama bu
tek başına bir anlam ifade etmez. Bugün yeryüzünde ve ülkemizde
işçi sınıfı adrna hareket ettiğini iddia eden işçi sınıfı dışı hatta düşmanı
partilerin adı saymakia bitmez. Bir partinin ideolojik yapısrnın ne oldu-
ğunu tesbit etmek için onun kimin adrna hareket ettiği iddiasına değil,
dediğine ve yaptığına yani TEORİSİNE ve PRATİĞİNE bakmak gere-
kir. O halde önce, Partimiz'in teorik çizgisinin gelişimini incelememiz
gerekir.

6. 1. TSİP'in Teorik Yapısı

TSİP'in teorik çizgisinin gelişimini, genei hatlarıyla "işçi srnrfrnrn
bilimine ortodoksça bağlı kalmaya ve bilimin temel prensiplerini, ü!ke-
miz işçi srnıfi mücadelesinin ihtiyaçIarına uygulamaya çaba göstermek>>
olarak özetleyebiliriz. Ancak bunun böyle olduğunu, somut teorik çalış-
malar ile açıkça ortaya koymamız gerekir!

Bir partinin somut teorik çalışmaları arasında başlıca üç konu hü_
küm vermemiz için yeterlidir.

6. 1. 1. TSİP Prograını.

Bu konuyu raporumuzun baş kısmında incelemiştik. Burada konu-
muz yönünden vurgulamasr gereken noktalar şunlardrr:

a Programın önemi yeterince anlaşı.lmamış olduğu için, bir işçi sı-
nıfi partisinin programının esaslarına riayet edilmemiştir. Bu-
nun nedenleri, ideolojik seviyenin düşüklüğü ideolojiye yeterin-
ce önem verilmemesi ve deneysizliktir.

O Böyle olunca program, bazı gerekli noktaları ihtiva etmediği gi-
bi, pekçok gereksiz şeyle bazr gerekli esasların bir karmaşasr ha-
line gelmiştir.

O Programın iç düzeni, belirli bir mantığa uysa bile, bu el yorda-
mıyla olmuş, dolayısıyla sistemli bir düzen gösterememiştir.

a Bunlara karşılık program, bazı seyrek hatalı yaklaşımlar dışııı-
da tümüyle işçi srnrfrnrn bilimine dayandırılmış, tüm bölümle-
rinde işçi srnrfınrn bilimi esas alrnmaya çalışılmıştır. Ancak bu
noktada da bir aksaklık bulunmaktadır. Türkiye'nin toplumsal
analizinde mevcut durumun objektif verilerinden çok, Dr.
Hikmet Kıvrlcrmlr'nın, mevcut durumu en iyi açıkladığına gü-
vendiğimiz değerlendirmelerini esas almamız, buna karşılık, bi-
limin bizim gibi ülkeleri evrensel olarak nasıl değerlendirdiği-
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ne başvurmayıp, eksik bir çalışma yapmamrz, büyük önem taşı-
mayan bazı hatalara yolaçmıştır.

O Asıl önemli olan, program konusunda bugün erişmiş olduğumuz
noktadır. Gerçekten bir yandan, mevcut programımızın sistema-
tiğinin düzensizliği, hantallığı ve en önemlisi bir bildiri niteli-
ğinde olmamasrndan ileri gelen, Parti'ye başvuran işçiler ve
emekçiler tarafından okunamaz oluşu, öte yandan geçen süre
içinde bizlerin ve kadrolarrn, programrn ideolojik ve pratik ça-
lışmalardaki önemini kavramış olmamrz, Kongremize sunduğu-
muz Program Taslağrnrn hazrrlanmasrnı mümkün kılmıştır. Bu
taslak incelenince, program meselesinde dünya devrimci müca-
delesi açısından hiç de yeni olmayan fakat, işçi sınıfı hareketine
ÜIkemİz açısından «tehi» bir anlayış getirdiğimiz görülecektir.

Bu açrdan, yapılan iş hem kolay olmuştur hem de zor!
Kolay olmuştur çünkü işçi sınıfi biliminin engin hazinesi bize yol

göstermektedir. Bizim ve Türkiye'deki bütün diğerlerinin yapmış oldu-
ğu gibi Amerika'yr yeniden keşfetmeğe (üstelik de hiç bir zaman Ame-
rika çıkmamrştır «keşfedilen»!) gerek kalmamrştır.

Zor olmuştur, çünkü bu anlayışa gelene değin kastedilen yolun ya-
nında, Türkiye toplumunun temel niteliklerinin tesbiti için şimdiye de-

ğin söylenenlerden birini, ya da 'Iürkiye'nin somut şartlarına ençok uya-
nrnl seçmek yerine maddi verilere dayanan bilimsei bir çalışmaya ağır-
lık verilmiştir.

Partimizin ideolojik çizgisinin niteliğinin tesbitinde başvurduğumuz
faktörlerden biri olan program meselesinde özet olarak söylenebilecekler
şunlardır: Eski programrmız bir işçi sınıfı partisi programı olmaktan
uzaktır. Ancak böyle olması ideolojik yapmm da işçi srnıfı ideolojisin-
den uzak olduğunu göstermez. Çünkü programımrzda ele a].rnan konu-
lar, tümüyle işçi sınıfı biiimine dayandı.rrlmrş, en azından ideolojik se-
viye oranında ortodoks olunmaya çalışılmrş, bazr çarprtmalar olmuşsa
bunun nedenleri, bazı taktik mülahazalar olmuştur.

6, l. 2. TSİP'in Sosyalizmin Temel Meselelerine Bakışı.

Bir işçi srnıfr partisinin ideolojik çizgisinin tesbitinde, belki de en
önemli krstas, o partinin, sosyalizmin temel meselelerini nasıl değerlen-
dirdiğine bakmaktır. Şu halde sosyalizmin belli başlı meselelerini Par-
timizin nasıl değerlendirdiğini görmemiz gerekir.

6. l. 2. 1. İşçi Sınıfr Enternasyonalizmi ve Partimiz'

Bir yandan burjuvazinin devamlr körüklediği milliyetçilik ve şove-
nizm,. öte yandan sosyalist hareketin daha son zamanlara kadar meşru-
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iyet kavgası döneminde olması, ülkemizde işçi sınıfı enternasyonaliz-
minin gelişmesine büyük ölçüde ket vurmuştur. Sosyalizmin biliminin
temel ilkelerinden biri olan işçi sınıfının birliği ilkesinin en yüce şekli,
proleter enternasyonalizmidir. İşçi sınıfı enternasyona]izmini ciddiye
almayan, ondan sapan, veya ayrrlan tek bir "sosyalist,> hareketin iflah
etüği görülmemiştir. Böyle olduğu halde yukarda öne sürdüğümüz ne-
denlerin de etkisiyle, işçi sınıfı enternasyonalizmi, sosyalist hareketimiz
içinde, başlangıçtaki kısa dönem bir kenara bırakılırsa, genellikle ciddi-
ye alrnmamrştır. Denebilir ki, sosyalist hareketimizin güçlenememesinin
başlıca nedenlerinden birisi de bu noktadır.

Ancak son zamanlarda, bir yandan dünya devrimci sürecinin kazan-
dığr somut başarrlar ve bu başarrlara erişilmesinin başta gelen gereğinin
enternasyonal dayanışma olduğunun gün gibi açığa çrkması, öte yandan,
sosyalist hareketimiz içindeki milliyetçi akımlarrn iflas etmeleri, ülke-
mizde de işçi srnrfr enternasyonalizminin gelişip yaygınlaşmasına yol aç-
mıştrr. Bu gelişme geçmişe kıyaslanınca çok o]um]udur. Ancak ciddi sıh-
hatsizlikleri de içinde taşımaktadır. Pek çokları, işçi sınıfı enternasyo-
nalizminin önemini kavradıkları için değil, meseleye "uluslararasr kon-
jonktür», «güçler dengesi", <,yakınlrk, uzaklrk", «yardım" v.b. yüzeysel-
liği içinde faydacı bir açıdan yaklaşarak, sözde enternasyonalist gözük-
mekte, fakat özde milliyetçiliklerini korumaktadırlar.

Bugün işçi smıfı enterırasyonalizminin, dünya sosyalist sistemi, ulus-
Iararasr işçi sınıfi hareketi ve ulusal kurtuluş hareketlerinden meydana
gelen dünya devrimci sürecinin bütünlüğünde somutlandığını biliyoruz.
Ve biliyoruz ki tek tek ülkelerin sosyal ilerleme doğrultusundaki tüm
hareketleri dünya devrimci sürecinin bir parçasrdrr. Ancak böyle ol_
drğu, tek tek ülkelerdeki hareketler, dünya devrimci sürecinin bütün-
lüğü içinde yer aldıkları ve bu bütünlüğü emperyalizme karşr koruyup,
daha güçlenmesini sağladıklarr oranda işçi sınıfı ile birlikte tüm insanlı_
ğın kurtuluşu daha çabuklaşacak ve kolaylaşacaktrr.

Ayrrca, biliyoruz ki çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır.
Bu geçişte, toplumu daha ileri bir aşamaya götüren bir mücadelenin
başrnr çeken, işçi sınıfıdır. Böyle olunca tek tük ülkelerin işçi sınıfları-
nın örgütlü gücünü temsil eden işçi srnıfr partilerinin öncü ve tayin edi-
ci rolleri söz götürmez demektir. O halde işçi sınıfı enternasyonalizmi-
nin bir gereği olarak bu partilerin meydana getirdiği birlik ve dayanrş-
ma, günümüzde dünyamızın gelişiminin tayin edici un§uru olan dünya
devrimci sürecinin belkemiğini oluşturur.

Bugün, tek tek ülkelerin işçi sınıfı partilerinin birliği ve dayanrşma-
sr, ikili, bölgesel, kıtasal olabildiği gibi dünya çapında danışma toplan-
tıları şeklinde somutlanmaktadır. İşte bizim işçi sınıfı enternasyonaliz-
minden anladığımrz, biriik ve dayanrşmanrn günümüzdeki en üst şekli
olan danışma toplantılarlnın kararlarına uymak ve bunlarr hayata ge-
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çirmek için azami çabayı göstermektir. Danrşma toplantılarrnrn karar-
larrna riayet etmemek, kendi başına hareket etmek bu toplantıları red-
detmek, sabote etmeye çalışmak, v.b., bütün bunlar işçi sınıfı enternas-
yonaiizminden birer ayrılmayr ve sapmayı temsil eder. Bütün sapmalar
gibi başarısızlıkla sonuçlanmasr teori ve pratiğin gösterdiği gibi kaçınıl-
maz olmasrna rağmen, geçiçi de olsa işçi sınıfı enternasyonalizminin ya-
ra almasma sebep olurlar ve dünya devrimci sürecinde aksamalara yol
açarlar. Günümüzde revizyonizm, Troçkizm, Maoizm \re <,sol>> maceracrlığrn
durumlarr, işçi sınıfı enternasyonalizminden sapmanın ibret dersleri ola-
rak gözlerimiz önündedir.

Partimiz işçi smıfı elnternasyonalizmrnin önemini kuruluşundan bu
yana vurgulamrş ve ülkemizdeki ağır şoven baskıya ve enternasyonaliz-
min güçsüzlüğüne rağmen bazı tabuiarın yikılması doğrultusunda çalış-
malar yapmıştır.

Partimizin işçi sınıfı enternasyonalizmi meselesinde erişmiş olduğu
nokta yukarıda kısaca özetlenmiştir. Ama bu noktaya gelinmesi kolay
olmamrş, baştan beri istikrariı bir çizgi izlenmemiştir. Bir yandan der-
leniş şiarının getirdiği belirsizlik, bir yandan da enternasyonalizmin özü-
nün yeterince kavranmamrş olmasr, ilk dönemlerde faydacılığı (ütilita-
rizm) ön plana çrkarmıştrr. Gerçi revizyonizm (güler y:uzlij sosyalizm),
lV{aoizm (köylü devrimciliği) ve «soJ.» maceracrlık (fokoculuk) derleniş
sloganınrn kapsamı dışında bırakılmışlardı, ama, bu sapmalara karşı ide-
olo;ik mücadelede net ve iikelerden taviz vermeyen bir tutum takınıl-
madığı gibi, özeliikle Maoizme karşı mücadele çeşitli endişelerle tedri-
cen geliştirilebilmiştir. (O dönemde Türkiye'de dişe dokunur Troçkist
hareket olmadığı için derleniş kapsamı belirlenirken sözü edilmemiş ol-
ması doğaldır.)

19?1 öncesinde sağ revizyonizmin ipliği iyice pazara çıkmış olduğu
için, ideolojik mücadeie daha çok Maoizme ve «sol» maceracrlrğa karşı yü-
rütülmüştür. Ancak, bir yandan sol maceracıhğın gençlik içinde hAlA yay-
grn olması ve pek çok kadrolaşabilecek fedakAr unsuru eltkisi altmda
tutmasr, öte yandan bu kadrolarrn sadece Maoculuğa yakınlık duymala-
rr ve Maoculuğun, işçi sınıfı enternasyonalizmine ihanetinin henüz kad-
rolarrn bilinçlerine aksetmemiş olması, gene faydacıhk mülahazalarryla,
her iki sapmaya karşr mücadelede tutarsızlrklar yapmamıza yo]- açmlş-
tır. Soi maceracılıkla mücadele ederken, bu hareketlerin tarihsel olarak
haklılığı vurgulanarak abartılmrş, maceracılara halk devrimcisi adr ve-
rilmiş, buna karşrlık, bu hareketlerin işçi srnrfrnın bilim ve mücadelesiy-
le uyuşmadrğr, ona ters düştüğü ve onun hareketine zarar verdiği yete
rince vurgulanmamıştır. Buna paralel olarak, yerli Maoculara karşr
amansrz bir mücadele veı,ilirken, Maoculuğun evrensel bir sapma o]a-

rak eleştirisine radikai bir şekilde eğilinmemiş, yine Mao sempatizan-
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larrnr ve hayırhahlarrnr küstürmemek, hatta Parti içinde bu meselede
<<taraf tutma»dan yana olmayan "üçüncü yol,>cuların tepkisini çekmemek
için uzunca bir süre «biz ülkemizdeki Maoculara karşı ideolojik müca-
dele veririz, ancak Mao'yu ve Çin Partisi'ni eieştirmek bizim haddimiz
değildir!" tavrı benimsenmiştir. Böyle olunca da her iki sapma ile mü-
cadele, kesin ve «cephe»den olmamış, ideolojik deriniik ve boyut kazan-
masr gecikmiş ve kadroların kafalarındaki soruları açıkhğa kavuştura-
cak ideolojik cihazlanma yetersiz kalmıştır.

Bunlara karşiiık vardığımız nokta ve gelişme dinamiğimizdir asıl
önemli olan. Ve enternasyonalizm konusundaki tutumumuz işçi srnrfinrn
evrensel bilimi ve pratiğiyle tam bir uyuşma göstererek, Partimizin
gerçek işçi sınıfı ideolojisini belirleyen önde gelen faktör olmaktadır.

6. 1. 2. 2. Partimizin Çağırnızr Yorumlayışı.

Çağımızın işçi sınıfı biliminin ışığında yorumlanmasr enternasyonal,
mesele ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Genel olarak kapitalizmden sosyalizme
geçilen çağımızda emeğ,in topluınsallığı ile üretim araçlarınin (sermaye-
nin) özel mülkiyeti arasındaki temel çelişki, emeğin güçleri ile serma-
yenin evrensel güçlerini, yani dünya sosyalist sistemi, işçi sınıfı hare-
keti ve ulusal kurtuluş hareketleri ile emperyalist kapitalizmi karşı kar-
şıya getiriyor. Böylece emeğin güçlerinden en gelişkin olanrnr, en ileri
örgütlenme seviyesine sahip bulunanrnı ve emperyalizmle çelişkisi en
fazla derinleşmiş olanrnr temsil eden dünya sosyalist sistemi ile emper-
yal|zm arasrndaki çelişki, tayin edici çelişki olarak ortaya çıkıyor. Bu-
nun yanında, emeğin güçlerinin diğer ikisiyle yarr.l ırluslararası işçi sı-
nıfr hareketi ve milli kurtuluş hareketleriyle emperyalizm arasındaki çe-
lişkiler, tayin edici çelişkiyle birlikte dünya devrimci sürecinin ileriye
doğru gelişiminin motoru rolünü oynuyorlar. Bunlara ilaveten emper-
yalist kapitalist metropoller arasındaki çelişkiler de dünya devrimci sü-
recinin ilerlemesine dolaylı katkılar getiriyorlar.

Çağımızı yukarıdaki kısa formülasyondan daha başka yorumlayan,
biçim ile öz arasrndaki diyalektik çelişkiyi ve ilişkiyi kavrayamadığr
için, görünüşün aldatıcılrğına kapılan ve bu yüzden ulusal kurtuluş ha-
reketlerini olduğundan fazla gösteren, ya da dünya sosyalist sisteminin
tayin edici gücü karşısında çareyi onu reddetmekte bulup, sosyalizmin
fiili varlığınr yok sayan, çağımrzı ulusal kurtuluş devrimleri çağı diye
niteleyip, onlarca yıl geriye götüren görüşler, işçi sınıfı enternasyona_
lizminden sapmaları ifade ederler.

Partimiz, başından buyana, sapık yorum]ara karşı çıkarak, çağımızı
bölüm başında koyduğumuz gibi evrensel doğru çizgi paralelinde yo-
rumlamış ve bu tutum, ideolojisinin aklanmasına katkıda bulunmuştur.
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6. l. 2. 3. - Partimiz ve İşçi Sınıfinın Bağımsızlığr.

İşçi sınıfinın toplumdaki temel sınıflardan biri olarak ortaya çıkı-
şıyla birlikte, onun toplumdaki ve üretimdeki kendine özgü yerinden
kaynaklanan bağrmsız tavrı da tarih sahnesine çıkar. Ama kendi mezar
kazrcrlarrnın tarihsel misyonunun farkına varan burjuvazi ve diğer ege-
men güçler boş durmazlar. Gün geçtikçe giirbüzleşen işçi sınıfınr yolun-
dan saptırmak için çeşlitli manevralara girişirler. Bunlardan biri de
işçi sınıfi hareketinin bağrmsız gelişimine engel olmak, onu doğru yo-
lundan saptırmak ve kendilerine bağlmlı ha]e getirmektir.

İşçi sınıfı siyasi hareketinin bağımsızlığı, başlrca üç noktada önem
kazanrr: İdeolojik, politik ve örgütsel bağımsızlık. Bu üç noktayı uzun
uzun açmayı gerekli görmüyoruz. Krsaca ifade edersek ideolojik bağım-
srzlık, işçi sınıfı hareketinin kendi bilimini ve bu bilimden kaynaklanan
dünya görüşünü kendine rehber edinmesi, her türlü sapmaya karşı ke-
sin ideolojik bir mücadele yürütmesi, burjuva ve diğer gerici ideoloji-
lerin saldırrlarrna karşı doğrudan göğüs gerip, savaş vennesi, işçi srnrfi-
nın bilimine ortodoksça sahip çıkıp bu yegane evrensel gerçek bilimi da-
ha ileri düzeylere eriştirmesi demektir.

Örgütsel bağımsızlık ise, yine kısaca işçi sınıfının iktidarı hedefle-
yeır kendi siyasi örgütünü, kendi biliminin prensipleri üzerine inşa et-
mesi ve bu bağımsızlığr en geniş ve derin her türlü sosyal ilişki ağı
içinde sonuna kadar muhafaza etmesi, bu ilişkiler içinde kendi örgütü-
nün bağımsız işleyişine halel getirecek her türlü tehlikeye karşı son de-
rece uyanık olması demektir.

İşçi sınıfının siyasi hareketinin bağımsızlığr konusunda, belki d.e en
karmaşık olan politik bağımsızlık meselesiclir. Bağımsızlık meselesinde bu
üç nokta karşılıkla ilişki içinde birbirini tamamlayan bir bütün teşkil
etmekle birlikte, yukarda saydığımra ilk ikisinin şeklen gerçekleşmesi
zor olmayabiiir. Bu açıdan da üzerlerinde bizim de yaptığımız gibi fazla
durulmayabilir. Ama politika gerçekten önemlidir ve bir partinin ger_

çek ideolojik yapısının ortaya çıkmasında mihenk taşıdır. Politik bağım-
srzlrk, işçi sınıfının çrkarlarını kendi dişındaki hiçbir toplumsal gücün
çıkarlarr peşine takmamayr gerektirir. Politik kararlarda, şu ilkeden
hareket etmek esastlr. Alacağlımız bir karar, bir politik seçim, son tah-
irlde, dünya devrimci sürecinin ileri bir adım atmasrnr sağlıyor mu,
sağlamıyor mu?

Bu en geniş perspektif gözetilip, işçi sınrfınrn bilimi klavuz alınrr-
sa, dünya devrimci sürecinin, her ülke halkının kendi mücadelesi ile o]an
bütün - parça ilişkilerinin de değerlendirilmesiyle doğru politik seçimin
yapılmasr mümküıı olur. Burada, karar verecek olan, şüphesiz, her ül_
kenin kendi şartlannı en iyi tahlil edebilme ve bu şartlarda dünya dev-
rimci sürecinin gelişimi doğrultusunda davranabilme imkAn ve yetki-
sine sahip olan o ülkenin işçi sınıfı partisidir.

51



Partimiz, işçi sınıfının siyasi bağımsızlığını korumak srnavrndan
<ia alnı ak olarak çrkmıştır. 1deolojik ve örgütsel bağımsızlık konuların-
rİa elrnden geldıği örçüde ortodoks davranmrş ve bir hayli başarrlı olmuş,
buna muKabrl poirtrk bağımsızlrk meselesrnde bazı tökezlemeler o.ımuş-

tur. Bazı politık kararlarrn alrnmasrnda yetersiz değerlendırmelerden
İleri geren polıtık bagimsızrı.ğr zecleleyrci kararlarrn zamanla düzeltılme-
sine gıdrrm§tır. Ayrıca Partrmrz'rn potrtikası genel hattarıyla işçı sınıfi-
nrn bagrmsrzıigrnt korumuşıur ve korumaya devam etmektedff. Politik
ciegerrenorrmelel,dekı bazr aksaklrkrar raporumuz içinde yeri geldiğınde
açridanacaktrr.

6. 1. 2. 4. Partimiz ve İttifaklar Meselesi.

Partimizin programında iktidar hedefi, halkın demokratik iktidarı
olaı,ak belrrleılmiştrr. Ve program degışıkliği bu hedefe matuf olmadığı
içrn onümuzdelıı döıremde de demokratrk halk iktidarr hedeir aynen lra-
lacaktır. Halk kavramrnln kapsamı içınde işçi sınıiından başka §ınıf ve
1abaraıar bulunduguna göre, l.lıtrdar meselesr bir ittiiaklar meselesi ola-
ralr karşımrza çıl(makaıdrr. Gerçekten, çağımızda hıçbır toplum sadece
ploleterlerden Ve bur;uvalardan meydana gelmedığr, gelemıyeceği için
ixtrdar meselesi herzaman brr ittiiakrar meselesi orarat< somutlanır.

Ote yandan egemen sömürücü güçlere karşı yürütülen mücadelede
bugünden yarrna gerçekleşecek bir iktı,darı.n objektif ve süb;ektif şart-
larr henuz mevcut ormasa tııle, ortak duşmana karşı işçi srnı.tr ile onun
cilşındakl halk xesrmlerrnin ctayanrşmasrnl Ve br.tıklermi gerektirir.

lttıiaklar mese]esi işçi smıtının iktidar mücadelesinde en canalrcı
meseledır. h,erşeyden önce mucadelenin hedeiınrn dogru tesbit edılme-
s] geretır. Bu tesbıtin ittıtaklar meselesiyle doğrudan ilişkisi yoktur.
Çunxu bu hedei, topiumun somut şartlarrnrn somut tahlılı sonucunda,
!şçr sınriı ve tum topıumu nrhai kurtuluşa götürecek yolda, ilk çözüm-
lenmesr gereken çehşKrnın tesbiti sonucu tayın edilir. lşte buradairr so-
mut şartıarrn somut tahlıli yerıne, toplumun analızinde süblektf un-
surlar öne geçrılırse, soz gelımi, köyiuıugun daha. çok ezildıgi için işçi
srnfrndan daha devrrmci orduğu, ya da aksi, köylüluğün küçuk burjuva
karakterrnden ötürü rşçi sınriı.nrn düşmanı oldugu v.b. yanı.ış değerlen-
dırmelerden hareket ed,rlirse, zorunlu olarak yanJ,ış hedetler tayin edilir
ve dolayrsryla cia ittiiakların tesbitiıre bağışla_nmaz hatalara düşülür.

İklnci olarak, itifaklar meselesinirr günümüzdeki en yetkin biçimi-
ırin "cephe» olduğu gerçeğiıri gözden kaçrrmamak gerekir. Şu halde it-
tıj.aklarrn bir cephe şekiinde somutlaştırrlması iktidar yolundaki hedef-
]erden biri olmatıdır. Cephe, belirli bir dönem boyunca çıkarlarr bir olan
loplum kesimlerinin bir.tikteliği demek olduğuna göre, cephenin somut-
lanması. demek, cephe içinde yeralan sınrf ve tabakaları.n kendi örgüt-
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]erinin gönüllü dayanışması ve birliği sonucu oluşan bir üst örgilf|gnr.
ıIemektir.

Bunun dışında, cephe konağııa gelmeden önce. isçi sınıfının siyasi
!ıareketinin çok zavıf olduğu dönemlerden basJayarak. en basit ve peçi-
ci ittifaklara dahi basvurmak. işei sınıfınrn calısma metodlarının bir hö-
l,i]miidiir. Yeter ki brı ittifaklarda, birlikte çalışan örgüt, toplumsal bir
giicü. bir varlığı temsil etsin.

Üçüncü olarak, ittifaklar meselesinrie isci sınıfının öncierliğini sağ-
lamak gelir. İşçi srnrfrnrn sınrf olarak var o]duğu her i"ilker]e. isci sınıfı-
ııırı önderliği tartısma dışıdrr. Hatta sosyalizmin eiicü, biitiin dünı,eda
ör,lesine etkindir ki. işçi sınıfınrn nicel ve nite'l o]arak eok ceri olduğu
ülkelerde bile sosvalizm doğrultusunda vol alınabilmesi miimkiin olmak-
taaır. Şüphesiz ittifaklar meselesinde isci sınıfının önr]erliği. onrın si-
yıısi otoritesinin kendini önder ilan etmesivle gereeklesmez. Tersine o,
bızzat önderlik vapar. mücadelenin gerektird;ği ittifak girisim]erini has-
lal.ır, yönlendirir ve vine gerekivorsa konsolide o]masınr sağlavın hese-
monyastnr tesis eder. parti. sonuna kadar devrimci vegane sınıfın tem-
sılcisi olmanrn bilinc ve sorrımlııluğuvla haı:eket eder. bas'lansıc dönem-
lerinde vönlendiriciliği ve öncülüğü hazmedilmese, tepkiy]e karsılansa
bile; o, sebat ederek, hayatrn ve çalışmanın d_ayatmasr sonucu önderliği ele
geçirir.

Dördüncü bir nokta. ittifaklar mp_qplesinde spkfer tutıımların oetirdi-
ği zararlar meselesidir. Parti ivice bilir ki. miieadelenin he1irli safhaların-
da tesbit edilen hedefe erismek ancak, bu hedefte cıkar birliği olan tiim
t«rplum kesimlerini sistemli bir şekilde miicadeleye sokmakla mıimkiindiir.
Miicadelede yer alması gereken toplum güçleri etkin bir sekilde seferber
edilemiyorsa, yenilgi kaçınılmazdır. Diinya devıimci pratiğinde bunun sa-
yısız örnekleri vardır.

Sonuncu ve beşinci nokta ise. sekterliğin karsıtr ola,n kııyrı-ıkeuluk
meselesidir. İşçi sınıfinın gücüne, devrimciliğine ve sosyalizmin bilimine
o!an. inancsızlıktan kavnaklanan bu tutum. en tutarslz ve kaıarsız top-
Ium güçlerine bel bağlayarak, önderliği hasır altı ettiği gibi. ittifaklar
meselesine sistemsiz ve laçka bir tutumla vaklaştığı ve ne kadar kalaba-
lık olursa o kadar güçlü oluruz tavrıvla, kimseyi küstürmem"Ç ,-xg;yla
varılacak hedefle bağdaşmavan taleplere karşr koyamadığı için. işei sınıfı
hareketinin diğer toplumsal güçlerin kuyruğunda yenilgiye sürüklenme-
sine sebep olur.

Partimiz, yukarda sıraladığımız beş noktanrn hiçbirini gözdeıı kaçır-
rnadan ittifaklar meselesine yaklaşmaktadır, İttifak]ar ve cephe kavram-
ları, hayata geçirmek sözkonusu olduğunda Türkiye için bir hayli yeni
kavramlardır. Bu kavramlara havatiyet kazandırmak, hiçbir sabırsızlığa
ve bezginliğe yer vermeden Partimizin önünde gerçekleştirilecek en önem-
li görevlerden biri olarak durmaktadır.
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Kuruluşundan bu yana, Partimiz, ittifaklar konusunda meseleyi işçi
srnrfrnın bilimi ışığında ve Türkiye somut sosyal şartlarrnda, teorik ola-
.rak doğru koymanrn dışında kayda değer bir çalışma yapamamıştır. İşçi
sınıfı tabanında konsolide olmadan ve sosyalist hareketin birliği doğrul-
tusunda güven verici adımlar atılmadan ittifakların hayata geçirilmesinde
önemli bir çalışma yapılması zaten beklenemez. Ne var ki, bu dönem
içinde Partimiz, çeşitli mücadele alan]arında be]irli toplumsal güçlerle
birlikte çalışmak için pek çok girişimde buiunmuş, ve bu girişimleri ba-
şarılr olsun, olmasın yukarda srralanan beş noktaya titizlikle riayet etme-
ye çahşmıştır.

6. l. 2. 5. Partinıiz ve Ulusal Mesele.

Partimiz, bu önemli meseleye de, işçi srnrfrnrn biliminin ışığında
yaklaşmış, bu konuda uluslarrn kendi kaderlerini tayin hakkına hiçbir
şekilde şart koşulmayacağı temel ilkesini, teorisinde ve pratiğinde hareket
noktasr olarak almrştrr. İşçi sınıfının birliği ilkesini sosyalizmin en temel
i]kesi kabul eden Partimiz, halkların kardeşliği ilkesini, bu temeI ilkeyi
tamamlayan bir unsur olarak görmüş ve meseleyi değerlendirirken, in-
sanlığn nihai kurtuluşunun srnıfsrz toplumda oldufunu gözderı çıkarma-
dan, ulusal meselenin bu hedefe doğru ilerleyen dünya devrimci süreci-
nin bir parçasr olduğunu, olmasr gerektiğini ileri sürmüştür.

Bütün bunlara rağmen, Partimiz'in bu konudaki çalışmalai,ı bir hay-
li yetersiz kalmıştır. Şüphesiz, meselenin layıkıyla ele alınrnasınr engel-
leyen çeşitli faktörler vardrr. Ama böyle olması, bazı genel doğrularla
yetinilmesine sebep olmamak, en azından pratiğe rşık tutaeak bilimsel
araştrrmaların yürütülmesi sağlanmalrydı. Geç de olsa bu doğrultuda ba-
zr çalışmalaruı sonuçlarr alrnmak üzeredir. Önümüzdeki dönemde bu
konudaki politikamızr, yukarda özetlediğimiz teorik temel üzerinde ete
kemiğe büründürmek görevimiz olmalıdır

6. l. 2.6. Partimiz ve Mücadele Metodu.

Partimiz, sömürü ve tahakküme karşr mücadele metodu olarak işçi
sınıfinrn çalışma üslubunu benimsemiş ve bunu hayata geçirmek için
olanca gücünü seferber etmiştir. Bu metod, kısaca, işçi srnıfinın mer-
kezi siyasi otoritesinin örgütlenmesi ve onun önderliğinde ve çevresinde
demokratik halk iktidarına doğru yürüyecek halk cephesinin oluşturul-
masrdır. Görüldüğü gibi bu yol, bütünüyle dünya devrimci teori ve
pratiğinin derslerinin ülkemiz şartlarına uygulanmasrndan başka bir şey
değildir ve başta işçi sınıfımız olmak üzere geniş halk yığınlarrnrn dev-
rimci kitle örgütlenmesini, mücadelenin başrnı işçi sınıfının örgütlü gü-
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cünün çekeceğine olan mutlak inancıyla, sosyalizmin bayrağı,ır, tüm fab-
rikalarda yükseltmeyi başta gelen görevi bilmiştir, bilecektir de.

kuruluşundan bu yana geçen süre içinde partimiz işçi sınifimlza ne
götürmüştür, ne ölçüde onun örgütlenme ihtiyacına cevap vermiştir?!
Bunların rnuhasebesinin yeri bu böiüm değildir. Önemli olan, bu çok
hayati konuda işçi sınıfının biliminden ve çalışma tarzından zerrece ta-
viz vermeden en meşakkatli, en zor meyve veren çalışmalara, fedakar-
lıkla, sabırla ve bezginlik getirmeden devam etmek, her türlü yan çiz-
melere karşr amansız bir mücadele yürütmektir. Ve partimiz bu tutu-
munda rsrarlr ve kararlı olacaktrr.

6. l. 2. 7. Partimiz, İktidar ve Devlet Meselesi.

İşçi sınıfının merkezi siyasi otoritesi önderliğinde iktidara gelen halk
cephesi, den,ıokratik halk iktidarrnr kuracak ve halk düşmanı güçierin
karşı devrimci komplo ve sabotajlarına karşı en doğal haklarını kullana-
cak, halk düşmanlarınrn en caniyane tertiplerle, emekçi halkın başına
yeniden musallat olmalarını etkili tedbirlerle önleyecektir. Bunun için
de, halk düşmanı güçlerin kontrolu altındaki devlet mekanizmasr, demok-
ratik halk iktidarının çıkarları doğrultusunda, gerici güçlerin tasallutun-
dan temizlenecek ve halkın dolaysız katılışı ve denetimi yolundan de-
mokratlaştırılacaktrr.

Görüldüğü gibi, Partimiz, sosyalizmin başhca meselelerine eğilir-
ken, işçi sınıfı biliminin yol göstericiliğine ortodoksça bağlı kalmaya ça-
lrşmış, genel olarak doğru çözüm ve yorumlar getirmiş, kadroların işçi
srnıfinrn bilimini bir nebze olsun benimseyip özümlemelerinde azrmsan-
mryacak hizmetler görmüştür. Yukarıda her meseleyi a5zrı ayrr incelerken
gördüğümüz gibi, eksikleri hatalı ve yanılgıları da olmuştur Partjmizin.
Biz bunların, Partimizin ideolojik gelişmeye getirdiği yarar yanlnda çok
önemli olmadıklarr kanrsrndayız. Üstelik, Partimiz bugün varmrş olduğu
noktada, işçi sınıfı ideolojisinin temel trensiplerini çıkış noktasıyla kıyas-
landığında çok daha iyi hazmetmiş durumdadır. Bu nokta, gelişme dina-
miğinin olumlu olmasr, Partimizin ideolojik çizgisinin daha da olgunlaşıp
pekişeceğinin bir göstergesidir. Ve ölçü sahibi her kişinin teslim edeceği
gibi, Türkiye Sosyalist hareketinde, ideolojik seviyenin ytikselmesi açı-
srndan en yoğun çalışmayı Partimiz yürütmüştür, yürütmek,tedir ve iler-
de de yürütmemesi için hiçbir sebep yoktur.

6. 1. 3. Tüzüğümüz ve Örgiitlenme Anlayışımlz.

_Bir partinin ideolojik hattrnrn göstergelerinden biri de, onun tüzüğü
ve ondan kaynaklanan örgütlenme şeklidir. Bir işçi srnrfi partisi olsun
olmasrn Türkiye'deki bütün legal siyasi kuruluşların tüzükleri, Siyasi
Partiler Kanununa uygun olmak zorundadrr. Bu sebepten, Siyasi Parti-
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ler Kanununun getirdiği bir zorunluluk olarak, Parti organlarr hiyerar-
şisi idari taksimata göre sıralanmlş ve en alt organ olarak da ilçe yöne-
tim kurulu alınmıştır. Siyasi Partiler Kanunu ilçe yönetim kurulu al-
trnda organ tanrmamakta ve sadece mahalle ve köy temsiiciliklerine ce-
vap vermektedir. Böyle olunca, işçi sınıfi partilerinin örgütlenme pren-
sibi olan üretim temeli üzerinde örgütlenmeyi organlaştırmak mümkün
olamamaktadır. Partimiz, bu zorluğun üstesinden gelebilmek ve sosya-
lizmin özellikle fabrikalarda ve sendikalarda etkili bir şekilde yaygın-
laşmasr için çalışma ekipleri metcdrınu uygulamaya koymuştur. Bir iş-
bölümü biçim olan bu ekiplerin temel görevi, işçinin çalıştığı yerde
örgütlenmesine yardım etmektir.

Yine siyasi partiler kanununun zorun]u kıldığı işleyişle ilgili bazı
noktalar Partimizin tüzüğünde yeralmışlardır.

Bunlar drşında, Tüzüğümüz genel hatlarıyla klasik bir işçi sınıfı par-
tisi tüzüğüdür. Ozellikle işçi srnrfı partileri için en önemli krstas olan
üyelikle ilgili maddeler bu gerçeğin kanıtlarıdır.

Bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, tüziiğü ve örgütlenme
prensipleri açısından Partimiz, işçi sınıfı ideolojisini aksettirmekte ve
bu konuda elverdiği ölçüde imkanlarr zorlamaktadrr.

Buraya kadar Partimizin teorik açrdan, ideolojik yaplslnı inceledik.
Ve gördük ki partimizin ideolojik hattı, genel görünümüyle işçi srnıfınrn
da,mgasınr taşımaktadır ve gelişme dinamiği olumludur.

6. 2. TSİP'nin İdeolojik Gelişiminin Pratiğinde Tahkiki.

Ancak bir partinin ideolojik çizgisinin niteliği incelenirken sadece
teorik gelişimine bakmak yetmez. O örgüt. söyledikleri ne denli bilimsel
olursa olsun, onları hayata geçiriyor mu? Yani pratiği ne doğrultuda ge-
lişiyor, bir de bu noktayı gözden geçirmek gerekir. Aslında herzaman
anıldığı gibi, devrimci bir teori olmadan nasrl devrimci pratik mümkün
olmazsa, devrimci pratikte devrimci teoriyi hayata geçirip tam.amladığı
gibi, aynı zamanda, devrimci teoriye yeniden kaynak olur ve onun zaman
içinde devrimci akrşınr sürdürmesini sağlar. Denilebilir ki, bir partinin
ideolojik çizgisi, teorik yönden gelişip konsolide oluyorsa, pratiğinde de,
bu teorik gelişmesini besleyen oluınlu yönelimler var demektir.

Sosyalistlere, dünya devrimci hareketinin zengin mirası, işçi sınıfı
bilimiyle ve devrimci pratiğin engin dersleri daima yol gösterir. Ancak
bir noktayı gözden kaçırmamamız gerekir. Bu bakımdan, sosyalist hareke-
timizde sik sık rastlandığı gibi boş «devrimci» gevezelik yapılrp, boş otu-
rulması, ya da söylenenin tam tersinin yapıiması olağ'andır. O halde
TSİP'in kuruiuşundan buyana pratiğini eleştirmek, onun ideolojik ya-
pısrnln tesbiti için gerekli ve yararlı olacaktır.
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Bir işçi srnıfı partisinin, onun ideolojik yaprsının analizini sağlayacak
belli başlı pratik çalışmalarr nelerdir? Bunları üç bölümde inceleyeceğiz.

6. 2. 1. Ajitasyon-Propaganda.

Ajitasyon-Propagandanın çeşitli yolları olduğu bilinir, Önemlilerini
sırayla ele alalım.

6. 2. 1. l. Partimiz ve Yayrnlan.

Bilindiği gibi Partimizin yayın organr Haber Bültenidir. Bu Bülten
vasrtasıyla, Parti teşkilatlarına do$udan Parti üyelerini ilgilendiren
yayınların yaprlması düşünülmüştür. Ancak, Bültenin düzenli olarak çık-
ması ve fonksiyonunu görmesi sağlanamamıştır. Parti merkezinin en baş-
ta eleştirilmesi gereken yetersizliklerinden biridir bültenin işlemeyişi.
Ve böyle olduğu için de merkez ile teşkilat arasrndaki zaten zayıf olan
kan alış verişi neredeyse hiç mertebesine inmiştir. Oysa, Bülten vasıta-
sıyla bir partili için gerekli temel ideolojik formasyon oluşmasr sağlana-
bilirdi.

Bunun dışında Partimizin organı. olmayan fakat partililer tarafindan
çıkartılan ve bunun doğal sonucu olarak parti politikasrnı benimseyen ve
yayınlarında Partimizin de görüşlerine yer veren haftalık, onbeş günlük,
ve aylık yayınlar gerçekten takdir edilmesi gereken önemli bir görev
görmüşlerdir. Bunlar bir yandan Partimizin politikasını, ajitasyon ve pro-
pogandasını yürütürken, öte yandan işçi sınıfının biliminin yoğun bir
propagandasınr yaparak mevcut kadrolara ve kadro adaylarrna çok ya-
rarlı bir hizmet götürmüşlerdir.

6. 2. 1.2. Partimiz ve Kitle Çalışmalan.

Partimiz işçi sınıfr üslubu doğrultusunda her fırsatı değerlendirerek
çok sayıda kitle çalışması yapmtştrr. Bunlar başlıca salon toplantrlarr,
mitingler, yürüyüşler, afişleme, bildiri ve el ilanı dağıtılması olarak sr-
ralanabilir. Bir işçi sınrfi partisinin, kitlelerin muhalefetinin cazibe nok-
tası olabilmesi için günde 24 saat, yılda 365 gün durmamacasrna çalrş-
masr gerektiği prensibini hayata geçirmeye çalışan Partimiz, bütiin üye-
leriyle gerçekten fedakar bir çalışma yürütmüş, kitlelerin bilinç seviyele-
rinin yükselmesi ve örgütlenmeye kazandırrlmalarr için, en son imkan-
ları dahi zorlayarak sayısrz denebilecek.ölçüde çok ve yoğun kitle çalış-
ması yapmıştır. Bu çalışmalarda sürekli olarak kitlelerin mevcut sömürü
ve baskıya karşı tepkileri siyasi plana kanalize edilmeye çalışılmış ve
sosyalist propagandayla kurtuluşun yolu gösterilerek örgütlenme ama-
cına maddit emel sağlanmak istenmiştir. Kitle çalışmalarrmrzda pekçok
eksikliklerin hatalı yanların bulunduğu, yoğun amatörlüğün hakim o1-
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duğu iddia edilebilir. Ve doğrudur da... Ama böyle olması, ideolojik ya-
pr konusunda tereddüt uyandıracak önemde temelli bozukluklar var
anlamrna gelmez. Hepsi zaman içinde, Partinin konsolidasvonu ile bir-
likte üstesinden gelinebilecek meselelerdir. Yeterki doğru devrimci teo-
rinin ışığında tesbit edilen ideolojik muhteva ve politikalar siirkeli olarak
kitlelere götürülmüş olsun...

6. 2. 2. Örgütlenme ve Çalışma Tarzı.

Bir işçi srnıfı partisi ajitasyon ve propagandanrn meyvelerini örgüt-
lenmeyle toplar. Rahatlıkla iddia edilebilir ki, Partimizin ajitasyon ve
propaganda çalışmaları Türkiye ölçüsünde, geçmişimizde ve günümüzde
görülmemiş ölçüde yoğun olmuştur. Buna karşılık örgütlenme çalışma-
lan yetersiz kalmıştrr. Bunun nedenlerini kısaca srralayalrm.

O Sosyal demokrasinin sahte solculuğu, hatta <<sosyalistliği" hAlA da-
ha kitlelerin muhalefetinin cazibe noktasr olmaya devam etmektedir.

O Buna karşılık, sosyalist hareketin dağınıklığı ve bölünmüşlüğii sos-
yal demokrasiden ileri olan işçilere güven vermemektedir.

O MC iktidarının faşizan trrmanışr ile birlikte gelişen, Parti teşki-
latları üzerindeki antidemokratik ve zorba baskılarrn yoğunlaşması da
örgütlenmenin aksamasrnrn nedenlerinden biridir.

O İşçi srnıİı partisi üyetiğinin geleneği hemen hiç yoktur. Örgütlü
sosyalist çalışmaya yatkın olunmadığr gibi, çalışma ve yaşama şartlarr da
biraraya gelince Parti çalışmasrna katılmak zorlaşmaktadır.

O Henüz Parti çalışmalarrnda inisiyatif aydrn kadrolarda oldufu,
bunlar da çofunlukla öffenci gençlerden oluştuğu için, işçilerle ve emek-
çilerle kurulan temaslar, bu kadrolar kitle ilişkilerinde bir hayli amatör
ve dolayrsryla itici olduklarrndan verimli sonuçlar vermemiştir.

O Bunun yanında Parti'ye gelen işçilerin inisiyatifleri geliştirilece-
ği yerde, Parti teşkilatlarrnrn bir krsmrnrn, aydın gevezelikleri yapılan
sohbet yerleri haline getirilmesi, Parti'ye yeni başvurmuş işçilerin eline
kova firça tutuşturarak acele afişlemeye çrkarrlmasr v.b. olumsuzluklar.
Parti teşkilatlarrnrn bu ileri işçiler için dahi cazibe merkezi olmaktan
çıkarmrştır. Daha henüz sosyalizmle tanışmak üzere olan işçi, boşuna
vaktinin harcandığını veya, .karakolda gecelemekten ötürü ertesi gün
fabrikaya gidemeyip işinden olacağı bir yere devarn etmeyi pek gerekli
görmemiştir.

Bütün bunlar örgütlenmenin yetersizliğinin genel sebepleri. Bir de
örgütlenme sonucu Parti çalışmalarr nasrl gelişti, onlarr görelim.

6. 2. 2. L Örgütlenmenin Ele Alınışı ve Gelişimi.

Örgütlenmenin ele alrnmasrnda programımız şuydu: İşçi sınrfinrn
yoğun olduğu yerler ilk planda tutulacak, ayrrca devrimci potansiyelin
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yüksek olduğu bölgeler de bunlara katılacak ve gerekli ön çahşmalar ya-
pıldıktan ve bunlar belirli bir olgunluğa eriştikten sonra teşkilatiar res-
men çalışmaya başlayacak]ardı. Teme] il]<emiz şüphesiz demokratik mer-
keziyetçilik idi. Ancak bu ilkeyi yeterince hayata geçiremedik. Bir par-
tinin yeni örgütleniş döneminde, konsolidasyon sağianana kadar demok-
ratik merkeziyetçiliğin, merkeziyetçilik yönünün ağır basması gerekir-
ken biz bunu yapamadık. Bu yanlış tutumumuzun çeşitli neden]eri var-
dı. En başta, merkezden örgütlenme çalışmalarına gönderilecek daha
önceden örgüt deneyinden geçmiş tecrübeli eleman kıtlığı geliyordu. Ku-
ruluştan önceki dönemde ve kuruluşun hemen sonrasrnda yapmış oldu-
ğumuz çalışmalar ve temaslar sosyalist örgütlenme için geniş bir potan-
siyel olduğunu ve bunların önemli bir bölümünün Partimizi olumlu
karşıladığını açıkça gösteriyordu. Oysa e]deki tecrübesi kıt kadro ele-
manlarrnrn saylsı bu örgütlenme talebinin yarrsını bi]e karşılamaktan
uzaktı. ":' !.

Ayrıca, derleniş sloganının geniş kapsamı ve o dönemdeki sosyalist
hareketin birliği arzularrnrn getirdiği iyi niyet ve hoşgörü havası da de-
mokratik merkeziyetçilikten taviz vermemizin nedenlerinden biriydi.
Varsın kadro elemanları olmadan bazı örgütler kurulsundu. Madem ki
hepimiz sosyalizm savaşr veriyorduk ve madem ki karşılıklı iyi niyet ve
güven hakim olacaktı. Üstelik de şu anda gözümüz işçi srnrfrnr örgütle-
mekten başka şeyi görmüyordu, o ha]de önemli bir mahzuru o]amazdr
mahalli kadrolarla teşkilat kurmanrn. Nasıl olsa geçen süreyle birlikte
birbirimizle kaynaşırdık.

Bir başka etken de şuydu: Örgütlenmek isteyen mahalli çevrelerin,
bu ihtiyaçlarrna cevap verilmediği sürece, hem örgütlü çalışmanın geti-
receği disiplin ve verimlilik esirgenerek, onların partili ciddiyetinden
uzaklaşmalarına yolaçrlacak, hem de provokasyon kaprlarını açık bıraka-
caktı.

Ve nihayet, Parti kurucu ve yöneticileri, giriştikleri işin önemini ve
ciddiyetini kavrıyorlar ve kendilerinin bu işin üstesinden geleceklerine
güveniyorlardı ama, hemen hepsi kadroların güvenebileceklerı herhangi
bir meziyetlerini geçmişte kabul ettirmiş kişiler olmadıkları gibi henüz
sosyalizmin çıraklık dönemini yaşıyorlardı. Ve hiç birisi de Türkiye sos-
yalist hareketinin önderleri biziz demiyordu, diyemezlerdi de. Onlar,
kendileri de sosyalist hareketin güçlenmesiyle birlikte gerçek liderlerin
yetişerek en krsa zamanda bayrağr devralacaklarına, mevcut kadrolar
içinde buna aday olmasr gereken unsurlarrn var olduğuna inanıyorlardr.
Kendileri de bir ölçüde dar bir çevreden seçilerek geldikleri için, Parti
içinde merkeziyetçiliği ağır bastıracak yetkiyi kendilerinde görmüyorlar-
dı. Büyük kongrenin, kanuni bir gereksinme olmadığı halde erkene alın-
maslnın başlıca nedeni de budur.

İşte bütün bu nedenlerle demokratik merkeziyetçiliğin merkeziyet-
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çiliği, hatalr bir tutumla işletilmedi. Böylece <<Az olsun, Öz olsun" şiarı da
hasrr altı oluyordu.

Örgütlenme çalışmaları gerekli titizliğin gösterilmediği durumlarda
pekçok aksaklıklarr da beraberinde getirdi. İşçi srnrfinr örgütlemeye, her-
kes büyük bir iştiyakla sarılryordu ama neyin nasıl yapılacağ,lnın bilin-
memesi ya da çok az bilinmesi, kitle ilişkileri açısrndan yetişmiş, hayatın
içinden geçmiş, güven uyandrracak kadro elemanlarının azlığı, örgütlen-
meye hazır geniş potansiyele yeterince cevap vermeyi imkansrz kılıyor-
du. Böyle olunca bazı teşkilatlar kadro elemanı olmayan kişilerle, yete-
rince ön çaiışma yapmadan kuru]du.

Bu örgiitlerin tutarsızlıklarının ve iğretiliklerinin acısınt sonradan
çektik. Sırf iyiniyetle ve karşılıklı güvene dayanan, merkez elemanlarr-
nın krsa süreli incelemeleriyle, mahalli olarak kurulan teşkilatlar sayıları
az olmasına rağmen çoğunlukla başarıiı olamadılar. Buna karşılrk, mer-
kezden gönderilen kadro elemanları vasrtasıyla sabırlı bir ön çalışma yü-
rütüien biitün, teşkilatlar, sonradan muhalefet olup topluca partiden ayrı-
lanlar bir yana, hiç istisnasız çok olumlu sonuçlar verdiler.

Burada tüm teşkilat çalışmalarını teker teker sıralayıp hangilerinde
başarılr, hangilerinde başarısız olduğumuzu uzun uzun anlatmayr gerek-
li görmüyoruz. Ancak birkaç tipik örnek ile durumu somutlamak yerin-
de olacaktır.

Türkiye proletaryasının nicel ve nitel olarak en güçlü olduğu İstan-
bul İlinin örgütlenmesinde, başlangıçta demokratik merkeziyetçilik il-
kesine uyulmak istenmiş, bu amaçla, en önemli 4 merkezde ilçe teşki-
lAtı açılarak bu teşkilatlar merkezi kadroların yönetimine verilmiştir.
Böylece, bir süreç dahiiinde bu merkezlerde deneylenecek elemanlaria
daha sonra diğer ilçelerin açrlması düşünülmüştür. Nitekim uygulama da
böyle olmuştur. Ancak böyle yapılmakla merkeziyetçilik sağlanabilmiş
midir? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değildir. Çiinkü, bir
yandan taşradan gelen kadro talepleri yüzünden İstanbul İl teşkilatının
oturtulamamasr, yönetim kurulunun sürekli değişmesi, öte yandan mev-
cut ve sonradan açılan ilçelerin bir kısmınrn yönetiminin "karşılıklı iyi-
niyet olduktan sonra zamanla herşey düzelir" safdilliğiyle yavaştan mu-
halefete başlayanlara bırakılmasr, yetersiz İstanbul İl yönetim kurulu-
nun alabildiğine tembel, yeteneksiz ve basiretsiz tutumuyla kayda değer
hiçbir iş görmeyerek, ilçelerin başına buyruklufunu azdrrması ve niha-
yet Genel Merkezin, bir ölçüde başrnı kaşıyacak zamanı olmamasr, bir
öiçüde de hem kendisi uğraşmayarak hem de lagar İstanbul İl Yönetim
Kurulunu halA daha iş başında tutarak ihmalcilik yapmasr, bütün bun-
larrn üzerine muhalif kanatlara mensup ilçelerin topluca partiden ay-
rrlmaları eklenince, bugün İstanbul teşkilatı handiyse başlangıçtaki du-
rumuna gelmiştir. Ancak, burada bir noktayı işaret etmekle yarar var-
dır. Muhalefetlerin Partiyi terkedişleriyle birlikte, işçi srnıfrnr teşkilat-
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lama girişimleri bir hayli güçlenmiş ve teşkilatlarımrz yeniden işçileş-
meye başlamrştrr.

Görüldüğü gibi İstanbul ili, bütün niyetlere rağmen demokratik mer-
keziyetçiliğin ne merkeziyetçiliğiniıı ne de demokrasinin işlemediği bir
örgütlenmeye tanrk olmuştur. Zaten merkezyetçiliğin olmadığı yerde o-
nun diyalektik tamamlayıcısı olan demokrasi de oimamrş ve yerini tam
anlamıyla bir örgüt anarşisine brrakmıştır, Ancak son arınmalardan
sonra, bir yandan işçi sınıfını örgütleme çalışması yaprlrrken, bir yan-
dan da ideolojik yetkinleşme ve bütünleşme meselesi çözüm yoluna gir-
diği ölçüde İstanbul örgütienmesinin başarrlr olma şansr mevcutur.

Bir diğer tipik örnek de İzmit örgütlenmesidir. İzmit örgütlenmesi
ğn çalışmaları sürekli yürütecek merkezi kadro elemanr gönderilmeden
yapıldığı için sonuçta iflas eden örgütlenmelere tipik örnektir. Ülkemi-
zin en önemli proleter merkezlerinden biri olan bu bölge, daha parti ku-
rulmadan bir hayli önce eie alrnmıştrr, İstanbul'a yakın olduğu, ayrrca
mahalli unsurlarrn bir bölümü büyük yakınlık gösterdiği ve bunlardan
brrrsi de slnanmlş güvenilir bir kimse olarak kabul edildiği için, ön ça-
lrşmaları yürütecek ve olgunlaştıracalı daimi bir merkez elemanr gön_
derilmemiştir. Sonuçta örgütün yönetiminin mahalli unsurlarrn demok-
ratik seçimiyle oluşturulmasr yoluna gidilmiştir. Günü birliğine veya bir-
kaç günlüğüne giclen merkez elemanlarımrz, sonuçta mahalli çevrenin
demokratik yöntemle tesbit ettiği kadronun, o çevrenin en güvenilmez
ve tecrit edilmiş kişileri olduğunun farkına varamamrşlar, böylesi ele-
manlarla kurulan İzmit il teşkilatr, mahalli sosyalistlerin zamanla dü-
zelir düşüncesinde olan bir kesimi tarafrndan desteklenmiş olmasına rağ_
men daha baştan güvenmediği için tutunamamış ve kısa bir dönem son-
ra, yönetici kadronun alabildiğine tutarsız ve oportünist tavrrlarını.n da
iş içinde somutlanmasıyla tecrit olarak çökmüştür. Bütün bu olup biten-
lere rağmen, işçi srnıfr açrsrndan çok önemli olan bu bölgeye, kadro im_
kansrzlıkları yüzünden radikal bir şekilde el atılmamış, ilk başarrsrzlık-
tan sonra gönderilen merkezi kadro elemanlarrnın yetersizlikleri, ama-
törlükler ve kitle ilişkilerindeki beceriksizlikler de eklenince, İzmit'de
tecrit durumu had safhaya varmrştır. Bütün bu olup bitenler, İzmit ve
çevresindeki kadrolarda çok olumsuz etkilere sebep olmuş ve Partimiz'e
güvensizlik duyulmasrna yol açılmıştır. İzmit örgütlenmesinin radikal
bir şekilde ele alrnmayrşrnda, doğru verilere dayanan planlr bir örgüt-
lenme programının olmayışınında rolü vardı. Bugün İzmit ilinde birkaç
partili dışında teşkilatımız yoktur ve bu mesele, zaruri olarak büyük
kongre sonraslna ertelenmiştir.

İzmit ölçüsünde olmamak şartryla, başarısrz kaldığmız başka teş-
kilatlanma çalrşmalarrnda hep aynı eksikliği görmek mümkündür: Sa-
dece mahalli kadrolar iie örgütlenmek! Ayd,ın, Gaziantep, Denizli bun-
lara örnektir. Gerçi bu illerdeki örgütlerimiz varlrklarrnr sürdürmekte
ve Antep gibi merkezden takviye görenleri hızla düzelme yoluna gir-
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mektedirler. Ama bunlarrn çoğu kitle çalrşması yürütülen teşkilatlar
olmaktan uzaktırlar. Şüphesiz bu olguda, MC trrmanışıyla daha da az-
gınlaşan taşradaki geieneksel antidemokratik baskıların büyük payl var-
dır.

Buna karşılık merkez elemanlarr tarafindan ön çalışmaların büyük bir
sabrr ve titizlikle yürütüldüğü, hiç aceleye getirmeden uzun süre etraflı
çalışmaların yapıldığı bölgelerde teşkilatlar sağlam bir şekilde oturmuş
ve öyle ki buralarda başka partilerin örgütlenmeleri imkAnı hemen he-
men kalmamıştrr. Mersin ve Trabzon, bunlarrn akla gelen ilk örnekle-
ridir.

Krsaca özetleyecek olursak Partimizin teşkilatı yaygınlaştırma ça-
lrşmaları, önemli eksiklikler, yanlışlıkiar ve yetersizlikler ihtiva etmiş-
tir. Üstelik yetersizlikler, kadro eksikliği yüzünden hala daha sürmekte,
parti çalışması yapabilecek çevreye ve potansiyele sahip pekçok örgüt
kurulamamaktadır. Bütün bunlara karşılrk, Partimiz genel hatlarıyla
işçi sınıfı biliminin örgütienme prensiplerine sadık kalmayı başarmıştır.

E. 2. 2.2. Örgüt İçi Çalışmalar.

Bu çalışmalar, daha önce de belirttiğimiz gibi genel olarak çalışma
ekipleri vasrtasıyla yürütülmek istenmiştir. Ancak Parti'nin henüz emek-
leme döneminde oluşu, çalışma ekiplerinin istikrarlı bir şekilde oluşturu-
lup görev yapmasinl çoğu yerde ve çoğu zaman mümkün kılmamıştrr.
Bunda, ayrrca bu konuda pı:atik bir geleneğin olmamasrnrn da rolti var-
dır. Ancak bunun yegane doğru çalışma şekli olduğ,una bugün bütün par-
ti teşkilatı kanaat getirmiştir ve bütün zorluklara rağmen çalışma ekip-
leri tarzrnrn oturtulmasrna çalrşrlmaktadır.

Çalışma ekiplerinin temel görevi, başta işçi srnrfrmrz olmak üzere,
bilimsei ve pratik olarak mümkün olan her toplurn katında Parti'nin
örgütlenmesini kendi görev sahasr dahilinde daha yaygınlaştırmaktrr.
Bu görevi yerine getirmesi için bir çalışma ekibinin bir dizi dışa dönük
uğraşları yanrnda, parti içine dönük çahşmalarr da vardır.

Dışa dönük temel görev, ajitasyon ve propaganda, ilişki çrkarma
ve ilişkileri partileştirme olarak özetlenebilir. Parti içi çalışmalar ise
kitle çalışmalarınr tamamlayan, bu çalışmaların verimli ve ciddi olabil-
mesi için partilileri bu çalışmalara hazırlayan uğraşlar olarak alınabilir.
Böyle olunca da genellikle bir partili yetiştirme çalışması olarak alınabi-
lir Parti içi çaiışmaları... Bu çalışmalar, amaca uygun olarak, ajitatör ve
propagandacı yetiştirmek, üyelerin kitle ilişkilerindeki ve örgütlenme-
deki kaabiliyetlerini arttrrmak olarak özetlenebilir. Ayrrca, örgüt hem
büyümesi gereken bir organizma, hem de toplumun ileri doğru gelişimi-
nin öncü rolünü yüklenmiş bir parti olduğundan. kadrolara hem yöneti-
cilikte, hem de kitleleri yönlendirmede, kişilik, yaratıcılrk ve insiyatif
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kazandırrlmasr meselesinin Parti içi çalışmalarla da takviye edilmesi ge-
rekir. Şu halde, krsaca Parti içi çalrşmaların esas çalışma olan kitle ça-
lrşmasrnr tamamlayacak şekilde, Partilileri iyi birer ajitatör, propagan-
dist, örgütçü ve yönetici olarak yetişmelerini hedeflemesi gerekir.

Bu görevin, Partimiz'de en temelde, çahşma ekipieri tarafindan ye-
rine getirilmesine çaba gösterilmiştir. Belirli bir gündemle tcplanan ça-
lışma ekipleri, bir yandan kendilerine düşen kitle çalışmalarrnın prog-
ram ve yöntemlerini tartrşıp kararlaştırrrken, bir yandan da iyi birer
ajitatör ve propagandist olabilmek amacıyla, siyasi tartışma ve ideolojik
eğitim yürütmeye çalrşmışlardrr.

Bu noktada parti içi eğitim meselesine krsaca değinmekte yarar
vardrr. Hemen en zor ve srkrcı gelen bu görev Partimizde merkezi olarak
layıkıyla ele alrnmadığı gibi teşkilatlarda ve ekip çalışmalarında da
eğitim konusunda tam bir anarşi ve iikellik sürüp gitmiştir. G. Merkez,
merkezi bir eğitim programmı detaylı bir şekilde hazrrlayrp, tüm teş-
kiiatta homojen bir eğitim yaprlmasrnı sağlayamadığ gibi ne çeşitli kon-
ferans, seminer v.b., metodlarla parti teşkilatına uzanabilmiş, ne de
Merkez'de en azrndan ileri seviyede yönetici kadrolar için bir eğitim
pTogramı düzenleyebilmiştir. Böyle olunca da teşkilatlar ve çalrşma e-
kipleri eğitimi bildikleri gibi sürdürmüşler, işçi sınrfının biliminin te-
mel noktalarınln öğretilmesi ve öğrenilmesi, tüm teşkilatta uygulanan
eğitimin yegane ortak noktasr olmuştur. Hazrrlanan eğitim genelgelerinde
belirli bir eğitim programr verilmesine rağmen, bu programlara esas
alrnacak materyal, bir noktadan sonra kendilerine ulaştırrlanradığ için,
zaten başıboş olan eğitim tam bir anarşiye bürünmüştür. Pek çok yerde
kimisi muhalefetten, kimisi beğenmediğinden bu yetersiz programlar hiç
uygulanmamıştır. Kongre sonrasrnda eğitimin bütün boyutlarıyla merkezi
olarak ele alrnmasr, en ciddi görev olarak karşrmrzda durmaktadır.

Şimdiye değin çalışma sahalarına göre çeşitli tipten çalışma ekipleri
denenmiştir. Bunlar başlıca, mahalli, fabrika, sendika, gençlik, demok-
ratik örgütler v.b. çalrşma ekipleri olarak sıralanabilirler. Önümüzdeki
dönemde, fabrika ve sendika çalışma ekiplerinin, esas parti çalışmasl o-
larak alınmasr gerekmektedir.

çalışma ekipleri henüz deneme safhasrndadır. oturmamıştır. parti,-

nin geçirdiği çetin çalkantılar döneminin bunda önemli etkisi olmuş-
tur. Ama yegane doğu parti çalışması olduğu gerçeği kendini kabul
ettirmiştir. Ve önümüzdeki döneinde bu çalışma süratle konsolide edi_
lerek temel yapı güçlendirilmelidir.

Kısaca özetlersek Partimiz örgütlenme çalışmaları açrsrndan aksa_
malara, eksikliklere, hatalara ve henüz oturmamrş yaprsına rağmen bir
işçi srnıfı partisinin örgütlenme ve çalışrıla tarzrnr benimsemiştir ve bu-
nu hayata geçirmek için vargücüyle uğraşmaktadır.
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6. 2. 3. Partimiz ve Politikası.

' Bir işçi sınıfi partisinin ideolojik yaplslnl belirleyen en somut gös-
tergelerden birisi de onun iz]ediği politik çizgi, sosyal hayatın $ünü gü.
nüne gelişen olaylar karşısrnda takındığı tavırdır. Kuruluşundan bu yana
belli başlı alanlarda Partimiz nasıl bir politika gütmüştür? Şimdi de bu
noktayı inceleyebiliriz,

6. 2. 3. 1. Enternasyonalist Dayanışma ve Partimiz.

Partimizin işçi sınıfi enternasyonalizmine olan bağlılığrnrn teorik
yönlerini önceki bölümlerde görmüştük. Pratik olarak bu konuda önemli
bir çalışma yapılmıştır denemez. Başlıca yayınlar vasrtasryla, dünya dev-
rimci sürecinin geçmişteki ve günümüzdeki gelişimini tanrtmaya büyük
özen gösterilmiş, özellikle günümüzde, ulusal kurtuluş hareketlerinin ve
faşizme karşı dünya çapında yürütülen mücadelenin yoğun propagandası
yapılmıştrr.

Somut oiarak Şili ve İran'daki faşist zulme karşı. kitle çalışmaları
düzenlenmiş, zaferle sonuçlanan ulusal kurtuluş savaşlarrna ve antifaşist
mücadelelere dayanrşma mesajları gönderilmiştir. Bir yandan enternas-
yonalist dayanrşmanın şimşekleri çeken bir tabu olmasr, öte yandan ka-
nunlarrn koyduğu engeller, bir de bunlara diğer çalışmalarrmrzrn yo-
ğunluğu eklenince, enternasyonal dayanışma çalışmalarr çok yetersiz
kalmıştır. Eksik kalan çalışmalar, başlıca iki noktada toplanıyor.

a) Diğer ülkelerin işçi sıırıfı partileriyle ve ilerici partileri ile ilişki ku-
rulmasr. Yasal mevzuat böyle bir ilişkinin kurulmasrnı yasakladığ için
herhangi bir girişimde bulunulmamrştır. Ama bütünüyle antidemokra-
tik olan bu kanunlarrn kaldırılması için de hiçbir girişimde bulunma-
1arak bu konu ciddi olarak ele alrnmamıştır. Gerçi böyle bir girişimin
bugün için hemen ürün verecek bir şansr olmayabilir. Ama sosyal de-
mokrasinin de benzeri ilişkileri başlatması, bu yasal mevzuatrn yürür_
lükten kalkması şartlarınr oluşturmaktadır.

Bu konudan olarak, Yunanistan'rn ilerici partilerinden olan Yuna-
nistan Komünist Partisi (Dahili) Partimiz'le ilişki kurmak için resmi
bir yazı ile başvurmuştur.

Ayrrca, yine Yunanistan'rn ilerici partilerinden biri olan Pan Helie-
nik Parti, Pire'de tertiplediği bir mitinge Partimiz'den temsilci gönderil-
mesini istemiş, ancak daha sonra gönderdiği bir ikinci yazı ile toplantının
iptal edildiğini bildirmiştir.

b) Günümüz, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı mücadele
yürüten dünya halklarrnrn çok boyutlu dayanrşmalarrna sıürıe olmak-
tadır. Artık şurası kesindir ki bu dayanışma olmadan hiçbiı mücadele
tek başına zafere ulaşamaz. '
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Halklar arasrndaki dayanışmanın bir şekli de, maddi yönden etk_ili
olmasa bile, enternasyonaliznri ayakta tutmak, mücadele veren halklara
manevi güç kazandrrmak, insanlığın kurtuluşunun bir bütün olduğunu vur-
gulamak ve devrimcilerin mücadelelerinde yalnız olmadıklarınr duyur-
mak, onları yüreklendirmek amacryla oluşturulan dayanışma örgütlen-
meleridir. Ülkemizde sadece bir kez 1960'ların sonlarrna doğru Vretnam
Halkıyla Dayanışma Derneği biçiminde gerçekleştirilen, fakat yaşatıla-
mlyan bu türden girişimlerin geleneğinin olmayrşr, enternasyonal daya-
nrşmada ne öiçüde geri olduğumuzu göstermektedir. Gürıiimüzde de,
böylesi girişimlerin önemli bir toplumsal yankrsr ve etkisi olmayabilir.
Ama eğer sadece sözde değil gerçekten enternasyonalist isek, böylesi
çaiışmalara mutlaka eğilmeli, bu konudaki tabuların ve neıne lazımcr-
lrğın yıkılıp mahkum edilmesi için en nankör çalışnıalati yiirütmeli ve
her türlü tepkiye göğüs germeliyiz. Biz, işçi sınıfı biliminiıı emrettiğini
yaptığımıza emınsek, hiç şüphemiz olmamalıdrr ki, çahşmalarımrz mut-
laka, işçi sınrfı ve emekçi halk içinde zamanla hakh sesini duyuracak
ve enternasyonal ruh, ülkemizde de mutlaka dirilip zafere ulaşacaktır.

6. 2. 3. 2. Sosyalist Hareketin Birli,ği ve Partimiz.

Bu konu, Partimizin kuruluşunu doğrudan ilgilendirdiği için rapo-
rumuzun baş kısrmlarrnda detaylı olarak ele alınmıştı. Burada yeniden
tekrarlamayı gerekli görmüyoruz. Kısaca özetlersek, Partimiz sosyalist
birlik meselesindeki çeşitli hata ve yanıimalanndan sonra, doğru çizgiye
gelmiştir ve pratiğinde de uzunca bir süredir bu çizgiyi izlemektedir. Sos-
yalist hareketimiz içindeki farklı partilerin, teoride ve pratikte ayrılıkla-
rlnln ve aynrlıklarınrn «ilkelerde savaş, devrimci kardeşlik» şiarr rşığında
ve dostluk -eleştiri- dostluk platformunda net olarak açığa çıkması için
var gücümüzle çaba göstermek, gerektiğinde kendi özeleştirimizi de hiç ih_
mal etmeden dışımızdaki hareketlerin teorik ve pratik yanrlgılarını, eksik-
lerini ve varsa sapmalarrnı kadrolara ve işçi sınrfına teşhir etmek, zatar-
}rların tecrit edilmesine çalışarak, sosyalist birlik için umut verenlerin
ilkeli birliğe doğru yönlendirilmesine çalışmak... İşte izlemeye çalıştığı-
mız, bundan böyle de daha kararlr bir şekilde izleyeceğimiz yoJ...

sosyalist hareketin Birliğine, asla biı yarrşma meselesi olarak bak-
mryoruz! Biz en iyisini, en doğrusunu yaparsak işçi sınrfrmız da bizi se-

çer demiyoruz. Eleştirilerimizin aynı zamıında uyarrcı ve öğretici ola-
cağrna inanıyoruz. Aynı bizim dışımızdakilerin bize yöneltecekleri haklr
eleştiriler için söz konusu olduğu gibi...

Türkiye sosyalist hareketinde, sosyalist birliğin içinde yeralacak, iş-
çi sınrfinrn iktidar mücadelesine güç katacak, bizim drşrmızda kadrola-
rrn olduğuna inanryoruz ve sosyaüst hareketin güçlü birliğnin, bu kadro
elemanlarrnrn en değerlilerini bünyesinde toplamasryla gerçekleşebile-
ceğini biliyoruz. Ve artrk son tecrübemizle de biliyoruz ki, sosyalist ha-
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reketimizin birliği mutlaka ideolojik birlik üzerine inşa edilecek, aynr
ideolojik çizgiyi benimsemiş kadroların eseri olacaktır. İdeolojik müca-
dele ile ideolojik seviyenin yetkinleştirilmesi, bu açıdan başlıca aci) çö-
rev olarak önümüzdedir.

6. 2. 3. 3. Ülkemizin Sosyal Yaprsrnr Değerlendirme Açısından Partimiz.

Bu konu da, raporumuzun ilk bölümlerinde ele alrnmrştır. Burada
tamamlayrcr olarak şunları belirtebiliriz.

Bir ülkenin sosyal yapısınrn, bizimki gibi yoğun tartışma konusu
edildiği ülke bilemeyiz var mıdrr? Bunun nedeni de, ü]kemizde bir yan-
dan geçmişle ve günümüzle ilgili donelerin yaygrn ve elaltında olmayışı,
bir yandan bilimsellik gereğinin kadrolarca yeterince kavranmamış ol-
ması dolayısıyla şablonculuğun yaygın olmasr, bir yandan da, kendi sa-
pık çizgilerine kılıf arayanlarrn toplumsal yapıyı masa başında kendi
çizgilerini haklı çıkaracak şekilde, kendi gönüllerince tayin etme çaba-
larıdır.

Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısının tesbitinde, yukardaki hatalı
tutumlarrn bazrlarrnrn etkilerine Partimizin görüşlerinde de rastlamak
mümkündür. Hiçbir esaslı yapı analizi yapılmadan, gerçeği en iyi akset-
tiriyor diye Dr. Hikmet Kıvılcrmlr'nın değerlendirmeleri, «proletarya
aydınlarr" meselesi dışında hemen aynen benimsenmiştir. Özellikle tekel-
ci burjuvazinin gözle görülen somut durumu, kırlık yerlerdeki tefecinin
ayyuka çıkan sömürüsü ve toplumsal üst yapıdaki aşırı deformasyonlar,
iler tutar bir çalışma yapılmadan Kıvılcrmlr'nın analizlerinin kabulüne
yolaçmıştır. Özellikle Krvrlcrmlr'nın, bilimin evrensel literatürüyle ko-
nuşmadığı dahi uyarıcr olmamıştrr.

Bugün, günümüzdeki en yeni donelerden hareket ederek bir sosyo-
ekonomik yapı araştırmasl yapılmasr ve bunun tarih içindeki gelişimi-
nin tesbiti, işçi sınıfının bilimi klavuzluğunda, hiç de zor olmasa gerek-
tir. Ve böylesi bir çalışma Partimizce yürütülmektedir. Ancak şu nokta
abartrlmamalıdır. Kıvrlcımlı'dan da hareket edilmiş olarak yapılan tes-
bitler genel hatlarıyla doğrudur. Kime karşı, kimlerle birlikte mücade-
leyi yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz bir muamma değildir ve yürümek-
tedir. Kimse, elde kılıç değirmenlere saldırmamaktadır! Bir cümleyle,
programımızda ülkemizin sosyo-ekonomik yapısınrn incelenişi, bilimsel
ilkelere genel hatlarıyla uygundur. Konunun detaylarda da tam bir a-
çıklığa lıavuşturularak, gereksiz tartrşmalara son verecek bütünlük ve
yetkinliğe getirilmesi Partimizin önündeki görevlerden birisidir.

6. 2, 3.4. İtifaklar Meselesi ve Partimiz. - Programımızın hedefi olan
halkın demokratik iktidarrnın, bir cephe iktidarı olacağı raporumuzun
ilgili bölümünde belirtilmişti. Böyle olunca ittifaklar meselesi, devamlr
gündemimizde oluyor demektir. Ancak ittifaklar temel toplumsal güç-
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ler arasında, onları temsil eden örgütlerin aracılığıyla gerçekleşeceğine
göre, bugünün somut şartlarrnda ciddi bir ittifak girişiminden söze-
dilmesi imkansrz demektir. Bu bakımdan Partimizin kuruluşundan bu
yana ittifaklar konusunda herhangi bir pratik çalışma yapılmamıştır.
Aııcak, bir yandan da toplumsal mücadeie var gücüyle sürmektedir. İt-
tifaklar ve cephe meseleleri çözüme bağlanmad.r diye, önümüzdeki dönem-
de aynr hedefe yönelik muha_lefet güçlerinin herbiri mücadelelerini kendi
başlarına mı yürütcekler? Elbette hayır! Gerçi toplumda çok küçük
bir azınlığı temsil eden egemen güçlerin örgütlü sömürü ve baskısına
maruz kalan geniş halk kitleleri, gerçekten bir hayli dağınık ve örgüt-
süzdürler. Ama her kesimde ortak mücadelede güçleri birleştirmek fikri
ağrr basmakta ve bu konudaki girişimler gün geçtikçe daha artmakta-
dır. Böylece toplumsal muhalefetin ortak düşmana karşı örgütlenmesinin
emekleme adımlarr atılmaktadır.

Partimizin kuruluşundan bu yana Türkiye halkının gündemindeki
temel mesele, kısıtlı burjuva demokrasisinin srnırlarınrn genişletilmesi,
faşist tırmanrşrn önünün alrnmasr olmuştur. Böylesi bir mücadelenin,
faşizme karşı olan tüm demokrat toplum kesimlerini kapsadığı ve bu
güçler tümüyle anti-faşist mücadeleye seferber edildikleri ölçüde başa-
rıya ulaşabileceği hı]inen bir gerçektir. Bu noktayı hiçbir zamar, gözden
uzak tutmayan Paıtimiz, demokratik hedefli hertürlü kitle çalışmasına,
mümkün olan en geniş çevrelerin katılmalarrnr sağlamak için gerekenin
üzerinde gayret sarfetmiştir. Buna rağmen başarı yüzdesi çok düşük ol-
muştur.

Bu başarısrzlrkta, daha önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımrz
toplumsal şartların önemli etkisi olduğu gibi, bazı sübjektif faktörler de
etken olmaktadır. Bir kere, siyasi örgütlerle, demokratik örgütlerin bir-
araya gelmelerini önleyen yasa hükümleri engellerden birisi olmuştur.
Ancak bu engel, istenildiği takdirde, yasalara aykrrr düşmeden, fazla zor-
lamadan aşılabilir. Kaldı ki, böylesi bir engel, gerçekten çok önemli ise,
onun kaldırrlmasr yolunda mücadele yürütmek de önemli bir demokrasi
görevidir. Oysa, bu konuda hiçbir ciddi girişimde bulunulmamıştır.

Şüphesiz en önemli subjektif faktör, demokrasinin sonuna kadar ka-
rarlr savunucusu ve öncüsü işçi sınıfi dışındaki, çrkarlarr demokrasiden
yana toplum güçlerinin sosyal yaprlarından kaynaklanan kaypak tuttım-
trarr ve sekter tavrrlarıdrr. Bu duruma bir de faşist tırmanış eklenince,
iyice ürkekleşen bu demokrat güçler, kendilerini «komünizmden tenzih,>

etmek amacryla, büsbütün kabuklarına çekilmektedirler.
Keza, sosyalist hareketimizin güven vermekten uzak dağınıklrğı, ve

bu hareketin bir parçasr olan Partimizin, raporumuzun baş kısmında u-
zun uzun açıklamaya çalıştığımız, güven uyandıramamış niteliği, ortak
mücadele güçlerinin biraraya getirilememesinin sebeplerinden biri oi-
muştur.
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Ve nihayet, işçi smıfı hareketi içindeki çeşitli akımlarrn ve onlarrn
etkisindeki pekçok demokratik ve mesıeki örgutün, Partımize olan aler-
jilerrnin, onu tecrit etme hırsına dönuşmesr brr diğer subjektif faktör
olarai( ormya çıkmaktadır. 'l'abri, bütün bu faktörler, demoİ<rasi müca-
delesrni olumsuz olarak etkilemekte, bu konuda en aktif güç olan Par-
trmrzrn somut eylem glrlşlmlerl yeterince destek gormedlgı gıbi, dışı-
mrzdaki d.emokrat guçler çogunlukla bır pasrtrzm ıçrnde kış uykusuna
yalmrş olduKtarrndan, troplumsal muhalefetın güçlerrni biraraya getıre-
mryeceti yorundakr bur;uva yutturmacaslnln asrlslzlrğının krr,ı.e.terın bi-
l.ırıcırıe çr(arl,rlmasr gecıırmektedir.

Burada, yeri gelmişken Ortak Büro meselesini de kısaca değerlendir-
memiz gerekr. iıılındıgr grbi, son ara seçımler öncesinde ortat( lir se-
gJ.m çauşmasr içrn Parırmrz'rn çağırı yaptığı partilerden ikisinin önerisi
ve ısrarı uzerine, ve büronun kuruımasr ıçrn öne sürülen gerekçeler, sos-
yalrst hareketrn birliği dışında, Partrmızrn politikasına uygun olduğu
içın Ortak .Büro'nun kuruluşuna katılmıştık. Açıklanan sorum.luluk ve
kapsamryla, çalışma yöntemıyle Ortak Büro demokrat bir piattorm o-
luşıuruyordu. IJuro'nun kururmasrnr rsrarla isteyen partilerden biri ku-
ruıuştan hemen sonra işleri yokuşa sürerek, ilk ortak çalışmaya dahi
kaı,rrmadr. l-ıaha sonra Büro çaiışmalarrndan uzak duran bu Parti, çeşitli
uyarrıaı,a dahi içtenlikli bır cevap getirmeden Büro'dan elini etegıni
çekti. Uteki Partr uzunca bir süre rçtenlrkle toplantılara kırtıldı ve elin-
den geldiğince katkılr olmaya çalıştı. Ancak 75 sonu 76 başında tertip-
lenen demokratik kitle eylemlerine, toplantıların fazla kişiyi çekmeye-
ceği, sosyalist hareketin gücünü aksettirmeyeceği, bu nedenle yanlış bir
izlenim uyandırarak bezgınlik getireceği gerekçesi ile katılmayacağını
bildirerek, bir süre önce bir başka Partinin seçim çağrrmıza verdiği ce-
vaptaki pasifist tutum içine girdi. Daha sonra, Büro çaiışmalarının de-
vamr için kendisine yaptığımız çağrıya cevap dahi vermedi. Sonuç ola-
rak Ortak Büro işlemedi! Şüphesız bu duruma, "Biz baştan söylemiş-
tik, böylesi kuruluşlar sunidir. lşlemez. Şimdi yapılacak olan paralel
eylemdir!» diyerek, pasifizmlerine ve sekreterliklerine kılıf arayanlar
bol bol sevinebilirler! Ama Büro işlemediyse, hiç de onlarrn ileri sürdük-
leri nedenlerden değildir. Biz bir kere daha teorinin ve dünya
devrimci pratiginin ışığında iddia ediyoruz ki, bugün ülkemizde faşizme
karşı olan güçlerin (emperyalizme karşr olanların da) "565ynlist» olsun,
<<demokrat>> olsun biraraya gelip ortak çalrşma yapabilme].erinin ve hatta
bunu düzenli ve programlr yürütebilmelerinin objektif şartlarr mevcut-
tur. Nitekim her an yurdun her köşesinde iyi kötü ortak yürütülen ça-
hşmalara rastlanmaktadrr.

Ortak Büro'nun çalışmamasınrn esas nedeni, Partimiz'in henüz netleş-
memiş bir gelişme aşamasrnda, durumu doğru değerlendirememesi ol-
muştur.
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Partimizin seçim politikasını tesbit ettikten sonra CHP dışındaki s«_ıl

partilerin tümüne çağrı çıkartması, bir ayırım gözetmemesi doğru bir
tutumdu. Ancak, daha sonra. bu partilerden ikisinin getirdiği daimi ca-
lışan bir büro kurulması teklifini. parti politikamıza uygun]uğu vanrnda,
emekçi halkımızın mücadelesine katkısı açrsından da değerlendirmeliy-
dik. Şayet bövle yapılsaydı. geçmiş hareketimizin içinde hatalı cizgilerin
birer devamı olan bu partilerin. bir temsili varlıkları olduğu halde. sos-
yal bir ihtiyaca cevap vermediklerini ve dolayısıyla gelisme dinamikle-
rinin artı değil eksi olduğu tesbit edilseydi, Büro'nun kuruluşunda daha
ihtiyatlı davranabilirdik.

Nitekim hicbir gelisme dinamiği ve kayda değer sosval varlıkları ol-
mavan bu Parti]er, ,kendilerini Parti haline getirecek çalışmaları dahi
yürütebilecek kapasiteleri olmadığı için, ilave bir ciddi caha isteven Bü-
ro çalışmalarına partimizle eşit oranda katılmaları miimkün olmamıs,
Parti çalısmalarrnrn üstesinden gelemiyenler, bir de Büro çalışmalarına
hiç bir güç getirememişlerdir.

Ortak Büro'nun çalışmayıp kendiliğinden dumura uğramasınrn esas
nedeni bizce budur.

6. 2. 3. 5. Doğu Anadolunun Emekci Hatkı ve Partimiz - Doğu Anado-
lu'da yaşayan emekci halk üzerinde yıIlardır süren soven baskı 12 Mart
döneminde fasist uvgulamayla birlikte daha da ağırlasmıstır. Çaöımızda
insanlarrn kendi ana dilierini öğrenmelerini dahi yasaklavan uygulama-
nrn demokrasiyle bağdaşır bir yönü yoktur. Ülkemizde yasavan dili,
töresi ve kültürü farklı etnik gurupla_r üzerindeki antidemokratik vasa-
larla düzenlenmiş baskıva son vermek için. bu yasa hükiim]erinin kal-
dırılması amacryla mücadele vermek demokrasiyi kurtarma ve 6ıenişlet-
me görevinin bir parçasıdır.

Partimiz Doğu halkı üzerindeki başta jandarma ve komandoların
uyguladığı her türlü baskıva karşı mitinge varana değin cesitli yollar-
dan tepki gösiermiştir. Ancak yapılan çalışmalar asla yeterli sayılamaz.
Kurtuluşu işçi sınıfımızla birlikte gerçekleşecek olan Doğu halkının ha-

ğrmsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine etkin bir şekilde seferber
edilmesi, egemen güçlerin yenilgiye uğratılması için elzemdir.

6. 2. 3.6. Sendikal Hareket ve Partimiz. - İşçi srnıfimrzın siyasi hare-
keti gibi, sendikal hareketi de birlikten uzaktır. İl<l ttiytll< Konfederas_
yonun yanısıra, pekçok sayıda baSmsız sendika vardrr. İşçi sınıfının
Birliği ilkesi, sendikal hareketin de birliğini gerektirir. Bu, şu veya bu
şekilde şarta bağlanacak bir şiar değildir. Ancak, sendikal hareketi ken-
di güdümünde tutmak isteyen burjuvazinin ve faşizmin aldatrcr birlik
çağrılarına karşı birliği reddetmeden, uyanrk ve tedbirlio lmak, işçi
sınıfinrn ve yönlendiricilerinin sorumluluğundadır.
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Partimizin sendika politikasının değerlendirilmesi bu raporun kap-
samr drşrnda, ayrrntrlr olarak mutlaka yapılmalı ve bundan böyle Poli-
tikamız, tesbit edilecek esaslara kesin o]arak uymalıdır. Partimizin, ge-
nelinde, o andaki kısa vadeli çıkarları gözönünde tuttılarak tesbit edilen
sendikalar politikası kadar günübirlik ve tutarsrz olmakta had safhaya
varmış politikası yoktur denebilir. Daha Parti'nin kuruluşundan beri bir
sendikalar politikası tesbit edilmesi başlıca problemlerden biri olmuş-
tur. Parti örgütleri bu konuda kendilerine yol gösterilmesi için devamlr
taleplerde bulunmuşlar ve hAlA da bulunmaktadırlar. Kuruluştan bu
yana defalarca Merkezi Sendikalar Bi-irosu kurulmuş, fakat hemen hiçbiri
işletilememiştir. Ancak son dönemlerde sendikal hareketin birliği konu-
sunda bazı prensip adımları atılabilmiştir. Başlıca eksikler nelerdir?

Birincisi, mevcut iki büyük konfederasyona karşı nasıl bir politika
izleneceği bilimsel olarak tesbit edilmemiştir. Böyle olunca da ne yö-
neltilen eleştiriier ne de sahip çıkmalar ilkeli olmuştur. Genellikle DİSK'e
şirin gözükmek politikası hakim olmuştur. Gerekçesi de Türk-İş yöne-
ticilerinin egemen çevrelerin güdümünde olduğu, DİSK tabanının ise
devrimci işçilerden oluştuğu olmuştur. Ayrıca bağrmsız sendikalara kar-
şı nasıl bir politika izleneceği de belirlenmemiştir. Sendikalar, boğazla-
rrna kadar siyasetin içinde olduğu halde, oırlara siyasi eleştiri yöneltilme-
sinde çoğu zarnar. çekimser ve «itinalı>> olunmuştur.

İkincisi, DİSK sendikalarına karşı tutarh bir politika izlenmemiş,
anın gereklerine göre hangi tutum kısa vadede yaral getirir gibi görünü-
yorsa o tercih edilmiştir.

Üçüncüsü, bir sendikada yürütülen taban çalışmasr sonucunda elde
edilen başarı esas çalışma metodunun ne olması gerektiği hakkında so-
mut pratik bir ders getirmişse de, sosyalist hareketimizin sendikal ça-
lışmada ezeli hastalığı olan sendikayı tepeden ele geçirme yöntemleri
gene etkinliğini sürdürmüş ı,e zaman zaman başvurulan bir yol olmuş-
tur.

Dördüncüsü, İşçi sınıfının birliği ilkesi, ağızdan düşmemesine rağmen
srra işe geldiğinde kaale alrnmadığı durumlara sıkça rastlanmış, çeşitli
kısa vadeli çıkar hesaplarıyla gecekondu sendikalar kurulmuştur. Avrıca
sendikal hareketin birliği meselesi ciddi olarak ele alrnmamrştrr, halen
de alrnmamaktadır. Bu meselenin Türkiye seırdika hareketinin geçmiş-
teır günümüze evreleri sürecinde, sözgelimi DİSK'in kurulmasını da kap-
sayacak şekilde eleştirisel değerlendirmesi yapılmamış, işçi sınıfının bi-
limi ve dünya devrimci pratiğinin ışığında mesele inandırıcı bir şekilde
ortaya konmamıştır. Böyle olunca da, hayata geçirilmesi gereken canalıcr
bir konu olmaktan çok bir temenni mahiyetinde kalmrştrr ve kalmaktadır.

Partimizin sendikalar politikasının, bütün keşmekeşine ve tutarsrz-
lığına rağmen, sendikal çahşmada yegane tutarlı ve kalrcı metodun taban
çalrşması olduğunu Türkiye'de hemen ilk defa ciddi bir şekilde uygulayıp
göstermesi gibi olumlu bir yanı da olmuştur.
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6. 2. 3. 7. Gençlik Meselesi ve Partimiz. - Ögrenci gençliğiıı, özel-
likle bizim ülkemizde sosyalist aydınlar için önemli bir kaynak olduğu
bilinen bir nokta. Ancak, sosyalist hareketimizin bölünmüşlüğü ve da-
ğınıklığı, işçi sınıfının kendiliğinden hareketini kucaklamamış o]masınrn
getirdiği güçsüzlüğü öğrenci gençlik içinde her türlü sapık akımın cirit
atmasrnr kolaylaştırmaktadır. Bunıın dışında ülkemizde orta öğrenim
çağındaki pek çok genç insan, genç işçiler, genç emekçiler son yıllarda
artan bir hızla politize olmaktadrrlar. Böylece gençlik, sosyal yapımızda,
ıieriye dönük gelişmeler için önemli bir maddi varlık olmaktadır. Par-
timizin kuruluş sonrasrnda oluşturulan Merkezi Gençlik Bürosu, ilk ça_
lışmalarrnı teorik ve pratik açrdan gerçekten tutarlı bir şekilde yürüt-
m.üş, gençlik politikamrzrn esaslarını tesbit ederek gerekli çalışmalara
geçmiştir.

Gençlik politikamızın bilimsel temelleri teorinin ve dünya dev-
rimci hareketinin gösterdiği yoldan şöyle konmuştrrr:

Öğrenci gençlik büyük çoğunluğuyla, ilericiCir, demokrattır ve yurt-
severdir. O halde öğrenci gençliğin en geniş kitle örgütlenmesi demok-
ratik o]ma zorundadır. Bu demokratik örgütlenme, onun bir yandan a-
kadeınik problemlerine el atarken, bir yandan da ülkemizdeki genel de-
mokrasi mücadelesinin bir parçası olarak, antifaşist antiemperyalist mü-
cadeiede 5,,erini alır. Partimizin bu konudaki görevi hiçbir siyasi ayırrm
gözeııneden öğrenci gençliğin demokratik kitle örgütünün oluşturulup,
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Tabii hiçbir siyasi aylrım gösterme-
rnek meselesi bu örgütlenmenin yönetiminin en ileri unsur]ara kazaırdı.rr]-
masr çabasınr engellemez.

Partimizin btı konuda başarılr çalışmalar yaptığı söylenemez. Okul
birim derneklerinin, kanuni kısıtlamalar sonucu, kurulup geliştirilmele-
ri bjr hayli çaba ve sabrr gerektirmektedir. Bunun dışında çeşitli «sol"
hareketlerin tekkeci örgüt anlayışı yüzünden öğ,renci gençliğin demok-
ratik örgütlenmesi bir türlü gelişememektedir. Bu gün öğrenci gençliğin
en acil ihtiyacı olan geniş, demokratik kitle örgütlenmesi içler acısı bir
durumdadır. Partimiz'in de bu olumsuzlukta payr vardır. İşçi sınıfı ça-
lrşmasına kadro ayırmak veya gençIiğin sosyalist örgütlenmesini önpla-
na almak v.b. sebebi ne olursa olsun, gençlik meselesindeki bu en önem-
li konu ihma] edilmiştir, edilmektedir.

Öğrenci gençliğin demokratik kitle örgütünün yanrnda, Partimizin
gençlik konusundaki diğer görevi, sosyalizme yakınlık duyan gençleri
sosyalist bir gençlik örgütü çatrsr altında örgütlemek olarak tesbit edil-
miştir. Öğrenci, işçi ve diğer emekçi gençlerin teşkilAtlanmaslnr amaç
edinen bu örgütün, kural olarak bağımsrz fakat tavırda Partimize ba-
ğımlı olması gerekmektedir. Bu örgütün görevi daha partili olamryacak
kadar genç ve amatör olan sosyalizm sempatizanlarınr bünyesinde top-
lamak, onları yetiştirmek ve bir kadro elemanı olma eğiliminde olanları
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Parti'ye kaydırmak, genç insanlarrn sosyalizm davasrna kazanrlmasına
çaba göstermektir.

Bu esasların tesbitinden sonra Genç Sosyalistler Birliği'nin kurulu-
şunda önayak olmuştur. Örgütün kurucularrnın başlangıçta hemen ta-
mamr Parti üyeleri olmuştur. Ancak yöneticilerinin çoğunluğu kısa bir
süre sonra muhalefete intisap edince, bu örgüt, tavır o]arak bağımlılığı-
nı reddetmiş ve muhalefete bağımlı olduğunu ilan etmiştir. Böylece bu
örgüt Türkiye sosyalist hareketindeki, niteliği tesbit edilemeyen pekçok
sayıdaki guruplardan biri ha]ini almıştrr.

Böylece Partimizin gençliğin sosyalist örgütlenmesi doğultusunda-
ki çalışmaları da başarılı olamamıştrr. Başansrzlığı, GSB yöneticileri-
nin çoğunluğunun muhalefete intisap etmelerine bağlamak koiay fakat
tatmin etmeyen bir izah yoludur. Oysa, GSB'nin neden üye çoğunluğuy-
la parti içindeki «sol» kanat muhalefetin "sol sosyalist" sapmasının ar-
dından sürüklendiği meselesine çözüm bulmak gerekir. Burada da, ö-
zellikle işçi rze emekçi gençliğe uzanamamış, büyük çoğunJuğu öğrenci
gençlikten gelen unsurlarrn, <<sol» maceracılığın etkisinde işçi sınıfı üs-
lubunun dışına savrulmasr söz konusudur.

Sosyalist ve sempatizan gençliğin, Partimiz politikası doğrultusun-
da sosyalist örgütlenmesi, tekrar başlangıç noktasında olmak üzere bü-
tün acilliği ile güdemimizdedir. Ancak ilkinden çıkartılan deneyler öğre-
tici olmalı ve aynl hatalar tekrarlanmamalıdrr. Ve gayet iyi bilinmeli-
dir ki bu örgütlenme öğrenci gençlikle kısıtlı kaldığı veya öğrenci genç-
lik ağırlıkta olduğu sürece yeni bir GSB doğmaması için hiçbir sebep
yoktur.

Partimiz, son dönemlerde gençlik meselesini her iki boyutuyla ele
almak için çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Ancak bu çalışmalar son
derece yavaş, sistemsiz ve kendiliğinden yürümektedir. Parti kadrola-
rrnın yetersizliği yüzünden gerekli çalışmalar ehil ellerde yürütülme-
mekte, görev verilen kadrolarrn çap ve yetenekleri kifayet etmediği için
ne teorik çalışmalardan semere alınmakta ne de detayiı ve planlı bir
gençlik politikası tesbit edilebilmektedir. Son olarak öğrenci gençliğin
yoğun olduğu ve gençlik meselelerinde bir ölçüde daha deneyli olan
Ankara İ Örgütümüze, Parti merkezinin gençlik çalışmaları görevi ve-
rilmiştir. Bu teşkilAtın yaptığı çalışmaların değerlendirilip gençlik poli-
tikamızın ve genel çalışma programımızın tesbiti kongremizin görevle-
rinden biridir.

6. 2. 3. 8. Parlamenter Çalışma ve Partirniz. - Partimiz, önümüz-
deki dönemde temel görevin, işçi sınıfımrzın ve emelkçi halkımızın, sö-
mi.irii ve tahakküme karşı örgütlenmesi olduğunu devamlr vurgularken,
parlamenter çalışmanın da asla ihmal edi]memesi gereken, hatta, örgüt-
lenme rneselesiyl.e doğrudan ilgili ve onu tamamlayan bir görev oldu-
ğ,ıiıu her zaman savunmuştur. Ancak geçmiş olduğumuz dönemde par-
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]aırıenter çahşma bu konuya önem vermemize rağmen pratikde hiç de
önem vermediğimizin somut örneği olmuştur. Partimizin, kuruluşundan
16 ay sonra yaprlan bir seçime katılamamış olması gerçekten özeleştiri
],ılpı]ması gereken bir başarısızlık ve beceriksizlik örneğidir.

Partimiz parlamenter çalışmada neden başarısrz olmuştur?-
Ririnci ve en önemli etken, 1971 öncesindeki parlamentarizmin ve

pa;if:zının, genç kadrolar üzerinde uyandırdığı karşı tepkidir. Bu ne-
denle kadrolar, sarkaç gibi, karşı ve <<sol» çocukluk hastalığına tutulmuş-
lar ve parlamenter çalışmayı sözde olmasa da özde reddetmişlerdir.

ılriıı,:i etken, birincisinin bir devamı biçiminde, sol kanat muhalefe-
tin, özellikle Parti'yi revizyonistlikle suçlayan «sol)) maceracı gençlik gu-
rulılarrna şirin görünmek için, tabela örgiitlerinin Parti'yi yozlaştıraca-
ğı bahanesiyle parlamenter çalışmadan yan çizmeleridir. Buriuvazinin
1Lı(-:5 seçimlerinin hemen öncesinde. emekçi halktan bir hayli ilgi gören
sosyalist hareketin seçimlerde bir alternatif olarak ortaya çıkmasını ön-
lemek amacıyla kovmuş olduğu bir engelin, ondan 10 yıl sonra aşılma-
masr müınkün değildir. Yeter ki parlamenter çalışmanrn önemi kavran-
mış olsurı.

İşte iicüncü etken de, pekçok partilinin kavrayamadıkları bu nokta-
da düğümlenmektedir. Kitle ilişkileri açısından bir hayli geri, emekçi
halkırt siyasi değerlendirmelerine ve bakış açılarına bir hayli yabaner
olaır lra,irolar, parlamentonun kitlelerin cazibe merkezi olduğu bir dö-
nemde, parlamenter çalışmaya katrlmamasına ,iktidara talip bir parti-
nin kendisini somut adaylardan biri olarak göstermemesinin kitlelerde
uyaııdıracağı güvensizliği ve ciddiyetsizliği bir türlü kavrayamamışlar-
dır.

llir dördüncü etken ise, parti merkezinin bu konudaki tereddütlü
tavrı ııLrrıuştur. Özellikle büyük merkezlerdeki öğrenci gençlikten gel-
me partiiilerin bu konuda tepki göstereceğini gözönüne.alan Merkez, bu
mesı,ienin talimatla başarılamıyacağı yanlış düşüncesiyle Parti içinde
bir tartışma açarak, hiç gereği yokken demokratik merkeziyetçilik ilke-
sini çiğnemiş, iş, yani seçimler için gerekli örgütlenme yapılacağr yer-
de, bol gevezelik yaprlmasına yol açmıştır. Parti Merkezi bu meseleyi hiç
uzalmıdan ve gereksiz tartışmalara yolaçmadan merkezi bir ekiple ve
meıkezi bir programlamayla ele alıp, seçimler için gerekli örgütlenmeyi
mut]aka gerçekieştirmeliydi. (Burada merkezin talimatları ve uygula-
mtılaı r tartışrlmamalrdrr demek istemiyoruz. Partinin bütün politikala-
rınııı 1:ırtililer tarafından organlarda tartışıhp eleştirilmesi ve tavsiye-
lerinin merkeze iletilmesi demokratik merkeziyetçiliğin vazgeçilmeye-
cek işleyişinin zorunlu bir bölümüdür.)

Kısaeası, Partimizin parlamenter çalışmayr ele alrşı son derece laç-
kadır. Birkaç örgütümüzün mahalli belediye seçimlerine katılmasr, par-
lanıeırter çalışma değildir. Her mahalli örgütün doğal görevlerindendir.
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Esas o]aıı yurt çapında, yapılan seçimlere karşı takınrlan tavır ve pra-
tik çalışmalardır. seçimlere katılamayrnca, diğer sol partilerie ortak ça-
lışma 1ürütmek, ya da bağımsız sosyalist adayları bulup onları'destek-
leınek, L,ütün bunlar çaresizliğin getirdiği palyatif tedbirlerdir, ne işçi
sırırfrnırz ne de emekçi halkımız tarafindan ciddiye alrnamaz!

Bu gün, Kongremizin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde yapı-
lacak bir seçime katılabilmemiz kanunen mümkün değildir. Bu 19?6
içındtı },apılmasr muhtemel bir erken seçimde, yani partimizin ktırulu-
şrındarı iki buçuk yrl sonra yapılacak bir seçimde yok olduğumuz anla-
rnııra gelir! Şayet bu eksikliğin ayrbrnı az da olsa duyuyorsak, parti-
rrıizjn kr,ngre sonrasrnda gerçekleştireceği ilk görev, seçimler için gerek-
li iirgiitlenmeyi tamamlamak olmalıdır.

6. 2, 3. 9. - Sosyal Demokrasi ve Partimiz. - Partimiz, hiçbir zaman
işçi sınıfı dışındaki toplumsal güçleri, toptancr bir anlayışla ele alarak
sekter davranmamıştır. Bu konuyu ittifaklar meselesinde kısaca gözden
geçirmiştik. Ve sosyal demokrasi Ce, ittifaklar politikamız açısından de-
ğerleı,ıdiıilmesi gereken bir konudur. Ancak bu dönemdeki özel önemini
gozöııiinde tutarak ayrrca değerlendirmeyi uygun görüyoruz.

Partimizin sosyal demokrasiyi değerlendirmesi genel hatlarıyla bi-
limseldir. Ancak bazı dönemlerde öylesine tek yanlı abartmalar o1-
muştur ki hatalı bazı politik kararlar almamrza da sebep olmuştur.

Sosyal demokrasiye karşı Partimizin değerlendirmelerini ve politi-
kasını, bu raporun gereği ve boyutları ötesinde detaylı olarak ele almak
a5ırı L.rr görev ve çalışma konusu olacak ölçüde önemlidir. Biz burada
belli başlı noktalara değinmek istiyoruz.

12 Mart faşizmine karşı bir tutum almasr, bu dönemde değil öncü-
li.ik edeeek, mücadele veren bir sosyalist örgütün olmayışı, 14 Ekim se-
çimlerinde ciddi bir sosyalist alternatif bulunmayışl ve sosyal boşluğu-
nu ondan aşırdığı, (daha doğrusu içinde sosyaiistlerin de bulunduğu
tabandaki ilerici ve demokratiarın baskısıyla kabullenmek zorunda kal-
dığı) sloganlarla doldurmaya çalışması,, ilk dönemlerde sosyal demok-
rasiyi bir ölçüde yanlış değerlendirmemizin başlıca nedenleridir. Bu
dönemde onun bir burjuva partisi olduğu hemen tamamiyle unutulmuş
ve işçi sınıfıyla, tekelci burjuvazi arasrndaki bir seri srnrf ve tabaka-
nın siyasi temsilcisi olduğu doğrultusundaki değerlendirmeler ağır bas-
trrrlmrş, antimonopolist niteliği büyük ölçüde abartılmıştır. Bu yanıl-
gıda iktidar öncesi döneminde, CHP'nin politikasının, ikili yaprsr gere-
ği sonrasına ve günümize nazaran çok daha "sol" olmasr ve CHP için-
deki sınıf çatışmasınrn henüz çok sönük ve partiııin bir bütün olarak dav-
ranlş:n]n da etkileri vardrr. Bu dönemde, sosyal demokrasi, daha he-
nüz bu isimle bile adlandırılmamış, genel olarak tekelci sömürüden,
onıın antidemokratik baskılarından ve bölüşümde aslan payını hep ken-
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dine ayırmasından yakınan geniş küçük burjuva yığınların ve orta bur-
juvazinin bütünsel siyasi temsilcisi olarak alınmrştrr.

fiaha sonra, özellikle iktidar döneminde, bu partinin ikili yapısın-
d.ıır ileri gelen politik seçmeleri net bir şekilde ortaya çıktıkça sosyal
,lemtıkrasiyi değerlendirmemizdeki abartmaiar da kendini göstermiş, ara
tabalıalarrn gelişen politik ortamrn şartlarına göre, işçi sınıfından ya da
burjı.ı.,aziden hangisi daha örgütlil ve güçlü ise ona meyledeceği doğru-
sı"ı tekbaşina CHP'nin politikasının ve tekelci sermaye ile ilişkilerini
ııçrklamaya yetmemiştir.

Firıans kapitalin bir bölümünün iktidar alternatifi olabilmesi için,
bir pzırtinin içinde onunla maddeten ve fiilen temsil edilmesi gerektiği
göriilmüştür. Ve biraz gecikmeyle de olsa, ülkemiz şartlarına göre te-
şekkül etmiş sosyal demokrat bir partinin ikili politikasrnın, onun için-
deki çıkarları farklr sınıf veya zümrelerin varlığından ileri gelen ikili
yap:ı;ıııdan da kaynaklandığı görülmüştür. Ve CHP'nin tekelci burju-
vazinin iktidar alternatifi olarak gördüğü sağ sosyal demokrat politik
temsilcilerinin yönetimde ve kilit noktalarında bulunduğu, buna muka-
bi! tahanda hatrrr sayılrr ölçüde sol kanat sosyal demokratlarr barrndrr-
dığı bir burjuva Partisi olduğu gerçeğine varılmrştrr.

Srısyal demokrasinin hatalı değerlendirilmesinin yolaçtığı bazr yan-
lış 1,ıolitik tutumlarımız da olmuştur.

ijr,ııilardan birincisi bizzat sosyal demokrasiye karşı olan tutumumuz-
dur. İlk dönemlerde antimonopolist, dolayısıyla demokrat yanı ağır
bastırılan sosyal demokrasinin içyüzü, bu nedenle kitlelere yeterince
gösterilip teşhir edilmemiş, kendisine hayırhah bir tavır takınılmrş ve
en önpmlisi, işçi srnrfrnrn siyasi öncülüğii olma.dan asla tutarlı demok-
rat olııayan sosyal demokrasinin, antifaşist tutumunun da etkisiyle, fa-
şizmc karşı güçbirliğinde sosyalistlerle beraber çalışabileceği umulm. .,-

tur.
Bu dediklerimizden, sosyal demokrasinin antifaşist güçbirliğinde

yeri olmaz anlamr çıkarılmamalıdır. Antifaşist güçbirliklerinde, toplu-
rnuıı. iemokrasiden yana tüm giiçlerinin yeri vardır ve bunun sağlan-
m:ısı ilk başta sosyalistlerin görevidir. Bu bakımdan Partimizin sosyal
dcnıokı,asiye yaklaşımı ve onu böylesi bir güçbirliğine çağırması yanlış
Ceğjldir. Burada, söz konusu olan, eksik ve abartılmış değerlendirme-
derı ölürü CHP'nin demokrasi mücadelesinde güçbirliğinin gereğini
harıcliyse elinde bilim klavuzu Qlan bizler kadar içtenlikle kavrayabi-
İeceğini ummak yanrlgısıdrr. (Kaldı ki, kimi "sosyalistler» bile bunun
önenrini, bol bol gevezeliğini yaptıkları halde, özde hAlA daha kavrana-
mışken!)

Sosyal demokrasiyi yetersiz değerlendirmemizin yolaçtığı bir baş-
ka önemli hata da, birinci Kıbrrs çrkartmasr sırasındaki tutumumuzda
görülmektedir. Ancak, bu konudaki hatalı tutumumuzun yegane sebe-
bi CJFIP'yi değerlendirme aç]mrz değildir. Meseleyi, dünya devrimci sü-
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reei açısından değerlendirmeyi önplana alışımızdır ve böylesi yaklaşım
gerçekıen tek doğu yaklaşımdrr.

Şriyle düşünmüşüzdür: Bu çrkartma, nihai değerlendirmede, dünya
devrimci sürecinin yararrna mr olacaktrr, yoksa zararrna mr? Uzun tar-
tışmaiardan sonra, bu çıkartmanrn mevcut durumda dünya devrimci
sürecinin yararına bir adrm olacağ fikri ağır basmıştır. Böylesi bir ka-
rarın çıkmasnda diinya devrimci sürecinin, o birkaç gün boyunca ta-
kuımrş olduğu tavrr da etken olmuştur. Ayrıca dünya pratiğinde de
benzerınin olması, Bangladeş halkınrn, Pakistan gericilerinin elinden
bir burjuva devletinin parçasr olan Hint Ordusu tarafindan kurtanlma-
sı, diinşa devrimci sürecinin desteği sağlandığnda böylesi bir girişimin
başarılı olabileceğini gösteriyordu. Üstelik, Samson darbesini düzenle-
1,en ABD, Türkiye'nin adaya çrkmasrnı istemiyordu. O halde Türkiye
Ada'ya çıkarken ABD'ye karşr olan güçlerin yani dünya devrimci sü-
rec.injıı desteğini alabilirdi. Bütün bu değerlendirmeler doğru olabilirdi.
Ama burada temel nokta, Türkiye'deki siyasi iktidarı temsil eden
CHP'nin yapısı gerçek yiizüyle tesbit edilmiş olsaydr, bütiin bu doğru-
lara ıağmen çrkartmanın şartlı da olsa desteklenmesi mümkün olmaz-
dı. (l}iP'nin iddia ettiği gibi Ada'nrn bağımsızlığrnı sağlayıp geri dön-
mesinin miimkün olamıyacağı, böyle bir durumu ancak emperyalizm-
le kesin hesaplaşmayl gözealınış bir iktidarın gerçekleştirebileceği görü-
liirdü. Kısacası, sosyal demokrasinin o dönemdeki hatalı değerlendiri-
lişi, rırıa olmadığınr bildiğimiz «Ulusal burjuvazi» misyonunu yükleme-
mize, ve hatalı bir karar almamrza sebep olmuştur.

Sosyal demokrasinin değerlendirilmesinde tutumumuz doğru raya
oturduktan sonra onunla ilgili politikamız da gerçekçi ve doğru yola gir-
miş ve seçimler meselesi dahil, almış olduğumuz tüm politik kararlar
isabetli olmuştur.
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7. SONUÇ

7. 1. Neden Özeleştiri?

Partimizin, kuruluşundan 1. Büyük Kongresine kadar geçen birbu-
çuk yılı aşkm sürenin muhasebesini yapmaya çaiıştık. Bir örgütün ken-
Ci yaptıklarrnr kendisinin değerlendirmesi bazı sübjektif yanılgılara yol
açabilir. Heie bizimkisi gibi özeleştiri yapma geleneği yerleşmemiş, ak-
sine yapamadıklarrnı yapmış, beceremediklerini başarı gibi gösterebilen,
kendisinin gücünü olduğunun üstünde görerek ve göstererek, hem ken-
Cine, hem de işçi srnrfrna ve emekçi halka zaman zaman zararlarr do-
kıınmuş bir sosyalist hareket için - sosyalist hareketimizin hemen bütün
çızgileri için geçerlidir bu işçi sınıfına yaraşmayan tutum - özeleştiri yö-
nü ağır basan bu Raporumuz bir hayli yadırgatrcı oiacaktır. Biz bundan
gocunmuyotız? Uzun yıllar boyunca önemi kavranmamış olan işçi sını-
fının bilimini ve somut şartların somut tahlilini yerieştirmek için çaba
sarfediyoruz. Bu noktada, çuvaldızr önce kendimize batırmak, önce ken-
di yaptıklarrmlzı işçi sınıfının biliminin ve çalışma tarzrnın yanılmaz krs-
tasına vurmak, işçi sınıfi devrimciliğinin bir gereğidir.

7. 2. Örgütlenmenin Aksamasınrn Sorumluluğu

Günahlarımzrn yanısıra, pekçok sevabrmrz da oldu. Bunlarla öğün-
meyi doğru bulmuyoruz. Onlar bizim için zaten yerine getirilmesi gere-
ken zorunlu asgari görevlerdi. Biz neleri eksik yaptrk, nerelerde hata
yaptık, neleri yapamadık?... Bu sorulara, dürüstçe cevap bulmaya çalı_
şıyoruz. Ki, aldığımız dersle yeniden aynr yanılgıya düşmeyelim, özeleş-
tirimiz aJını zamanda bize yol göstersin. Şimdi pekçokları, «Böyle de
Parti mi kurulurmuş, böyle de parti mi yönetilirmiş?!" diye kimi haklı,
kimi haksız bize çıkışacaklar ve belki de bir kısmr zaaflarrmrzdan ötü_
rü memnunluk duyacaklardır. Biz, haklı eleştiriler ve uyarrlar dışrnda,
bunlarrn hiçbirine aldrrmayacağrz ve yolumuza devam edeceğiz. Evet,
çeşitli yalpalamalardan sonra da olsa bugün eriştiğimiz noktada, işçi
srnrfrnrn bilimi klavuzluğunda, onun çalışma üslubuyla işçi sınıfimızı ve
emekçi halkımızı sömürü ve baskıya karşı mücadele ve iktidar için ör_
gütleme yolumuza devam edeceğiz.

Kuruluş dönemindeki çeşitli aksaklıklardan ötürü Partimizin kurul_
masrna veya kurulmuş olmasrna karşı çıkanlar ve bizi bununla suçla_
yanlar varsa biz bu <,suçu»>, işçi srnıfımızrn siyasi örgütlenmesine kat-
kıda bulunmak «suçu»nu kabul ediyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Ve
bir kez daha ilan ediyoruz ki, ömrümüz oldukça bu "suçu" işlemeye de_
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vam edeceğiz. Sosyalist hareketin geçmişiyle, yakın geçmişiyle, şimdi-
siyle ve geleceğiyle, kendisinden sorulduğunu ve sorulacağını iddia eden
bütün çizgilerin herbiri işçi sınıfımızın örgütlenmesi gibi günümüzün
en önemli sosyal olayında daha düne kadar köşede durup «uygun ?a-
man" bekleyenler, bizim hatalarımızrn ve eksikliklerimizin de baş so-
rumlusudurlar.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kuruluşunda var olan aksaklıklar-
dan kurucularr kadar, işçi sınıfımızın örgütlenmesini ciddiye almayanlar
sorumludurlar. TSİP, işçi sınrfrmızın siyasi örgütlenmesi var olduğu
halde, ülkemiz şartlarında somutlandığı halde, bu örgütlenmeyi şu ve-
ya bu nedenle beğenmeyip bir başka örgütlenmeye gitmiş değildir ki
suçlu olsun! TSIP zaten dolu olan bir alana, işçi sınıfımrzın siyasi ha-
reketinin varolduğu, temsil edildiği ve görev yaptığı bir alana rekabet
için girmiş cleğildir ki suçlu olsun! TSİP, hareketimizdeki başka çizgiler,
Türkiye\ işçi sınıfının siyasi örgütlenmesi göreviyle uğraşıyordu da, iş-
çiler kapanın elinde kahyordu da, bir de o, bu hengameye katılmış de-
ğil ki suçlu olsun!

Zaten TSİP'in Türkiye'de bir boşluğu doldurmasrnın, maddi bir sos-
yal temele oturmasrnrn ve şu veya bu kişilerin, bunlar önde gelen yö-
neticiler de olsa, sübjektif isteklerinden bağımsız olarak, canlr bir orga-
nizma halinde bir sosyal gerçekliği ifade etmesinin ve bağımsızlık var-
lığınr sürdürmesinin izahı da, bu noktaya, yani kurulsa mıydr, kurulma-
sa mrydr noktasınd açıklık getirmiyor mu?

7. 3. TsİP Nedir?

İşte, Partimizin ne olup olmadığr noktasına açıklık getirilirken bu
noktayı derinleştirmek, belki de "o halde bundan böyle ne yapılmalı?"
sorusuna açık cevap bulmamızı mümkün kılacaktır.

Bir partinin, kurulduğu andan itibaren, sosyal bir vakıa olup olma-
yacağı meselesinin gündeme geleceğini ileri sürmek mekanik bir yak-
laşımdır. Parti kurucuları gökten zembille inmez. Veya inmemelidir. Olu-
şum, Parti resmen kurulmadan önce de sosyal bir varlık haline gelebilir,
gelmelidir de. Nitekim Partimiz kuruluş öncesi çalışmaları bu söylediğimi-
ze somut örnektir. Kuruluş dönemi öncesinde, bir yandan sosyalist bir
politikanın gerekleri 1eşitli imkanlarla gazetelerde ve dergilerde yazr
yazmak, fabrikalar ve sendikalarda çalışma yapmak v.b.- yerine geti-
rilmeye çalrşılırken, bir yandan da işçi srnrfrnrn örgütlenmesi meselesi,
bu en acil görev sürekli olarak vurgulanmıştır. Bütün bu gelişmeler,
Parti'nin, Tesmen kurulmadan önce kadroların kendilerine mesele edin-
diği, ülkenin dörtbir yanrnda sözü edilen sosyal bir varlık haline gelme-
sine yolaçmrştrr. Ama bu dönemde, Parti henüz şekillenmemiş, Parti ku-
ruluş çalışmalarrnı, yürütenlerin insiyatifine ve iradelerine bağlı oiarak
sosyalleşmektedir. Oysa, resmen kurulup, işçi sınrfr içinde yoğun örgüt-
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lenmeye başlamasıyla birlikte, nitel bir srçramaya uğramış ve bundan
böyle kişilerin sübjektif niyetlerine değil, sosyal kanunların şaşmaz ge-
lışimi doğrultusunda, insan iradesinden bağımsız gelişimine kavuşmuş-
tıır. Şüphesiz bu açıklamadan Parti'nin, tabiatın kör kanunlarrnca yön-
leırdiriidiği anlamı çıkmamalıdır. parti, işçi sınıfının bilimini klavuz
edindiği ve dünyayı bu bilim pusulası doğrultusunda değiştirmeyi ön-
gbrdüğü için, Partinin işleyişi, sosyal kanunlarrn gerçekleri doğrultusun-
da onlara tam bir uyum içinde olur. Yahut da olmak zorundadrr.
Tersine, yani Parti'nin yönetimi bilimsel doğrultudan şaşmaya baş-
larsa, sosyal kanun]ar kendiierini zorunlu olarak dayatırlar. Bu durum-
da ya parti aksaklıklarını ve yanılgılarrnr görür, kendine çeki düzen
ı,erir ve yeniden rayına oturur (şayet sosyal bir varlık halin_e gelmişse
bu dediğimiz geçerlidir.) ya da artrk sosyal bir varlık olmaktan çıkmış-
tir. Toplumda her hangi bir ihtiyaca cevap vermemektedir, Zamanla du-
mura uğrar ve yok olup gider.

Bugün TSİP'in kısa geçmişini eleştirisel bir gözle izlediğimizde, bu
bj]imsel olguları tesbit etmemiz kolaylıkla mümkündür.

Partimiz kurulup, yüklendiği {onksiyonlarr yerine getirmeye başla-
rnasryla birlikte sosyal bir varlık halini almış ve Raporumuzda da açık-
laciığımız çeşitli gelişmelerden geçerek, yanlışlara, hatalara ve eksikle_
ıe rağmen bugünkü durumuna erişmiştir. Parti, sosyal gelişmesinde,
bi]jmle bağdaşmayan, ona ters düşen davranışları, politikalarr ve karar_
ları açığa çrkararak, hataları affetmeyerek ve doğrusunun bulunmasına
yol göstererek, ilerlemektedir. Ve pekçok aksaklık ve eksikliklere rağmen,
bugün Partimiz çizgisinin netleşmesi ve proleterleşmesi açısrndan, çı-
kıs noktasından bir hayli ilerdedir. İşte Partimiz'in sosyal bir varlık o1-

Iiıaslnın yanl srra gelişme dinamiğinin ileriye dönük olması, işçi sınıfı-
n:n bilimi açrsrndan ikinci önemli özelliğidir.

Bir parti'nin sosyal bir varlık olması tek başına meseleye fazla bir
açıklık getirmez. Sözgelimi, Maoculuk da sosyal bir vakıadır. Hatta geliş-
mesi için müsait ortam bulduğunda, nisbi olarak güçlenmesi de müm-
kıindür. Bizim bu noktada temel krstasrmrz, brr hareketin gelişme di-
namiğini işçi sınıfı biliminin ve onun gereklerinin şaşmaz krstasrna vur-
mak olmalıdır. Partimiz'i bu kıstaslara vurduğumuzda gördüğümüz ne-
dir?

7. 4. TSİP'in Sosyal Fonksiyonu Nedir?

Partimiz, dünya devrimci sürecinin gereklerini yerine getirmekte-
dir. Partimiz, dünya devrimci sürecinin bir parçası olan halkımrzrn mü-
cadelesini, halk iktidarına kanalize etmek için elinden gelenin üstünde
çaba göstermektedir. Partimiz, işçi sınıfımtzı, onun bilimi do$ultusun-
da örgütleyip mücadelenin önderliğinde güçlü kılmak için canla başla
çalışmaktadrr. Krsacasr Partimiz, gerçek bir işçi sınıfi partisinin, 1) işçi
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sınıfinrn bilimini klavuz edinmek, 2) işçi srnrfrnrn çalışma üslubunu be-
rıımseyerek bu yolla rsrarlr olmak, 3) işçi srnrfımrzr ve halkrmızı örgüt-
lemesi çalışmasrnın temeli olmak ve 4) bu çalışmalarda olanca fedakar-
lığı, cesareti ve sabrr göstermek, olarak özetleyebileceğimiz görevlerini
yerine getirmeye çabalayarak, gelişme dinamiğini belirlemektedir. Bu
nokta, onun gelecekteki gelişim perspektifine açıklık getirmektedir.

Partimizin ne olup ne olmadığr konusunun üzerinde neden böyle,
kimisine «ne gereği vardı,> dedirtecek öiçüde durduk? Her bakımdan ge-
rekli gördüğümüz için. Bu, yani örgüt meselesi sadece bizim değil; sos-
3,alist hareketimizin de yıllar boyu bir türlü çözüme ulaştıramadığı en
önemli problemi olduğu için... Bugün Türkiye'de Partimiz üyeleri de da-
hil, işçi srnrfinr örgütleme görevi içinde yeralan, yeralmak isteyen pekçok
kadro elemanınrn, kafalarında çözüm bekleyen temel soru olduğu için...
Sosyalist hareketin dağınıklığı ve bölünmüşlüğü ortamrnda, her önüne
gelenin kendini yegane gerçek proleter örgüt olarak ileri sürdüğü ve
lıiç haketmediği halde kendine paye çıkardığı için.

Bugün ülkemizde binlerce kişi, partili, partisiz, sempatizan, sosya-
lıst hareketimizin geleceği üzerinde kafa yormaktadır. Bun].arın önemli
bir bölümü Partimizdeki gelişmeleri büyük bir dikkatle izlemekte ve
geiişim dinamiğini ve perspektifini tesbit etmeye çalışmaktadır. Bu du-
rıimda, bizim kendimizi, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye yöneldiği-
ınizi detaylı bir şekilde değerlendirip, yaptığımrz tesbiti açık yüreklilik-
ic kitlelere götürmemiz kaçrnrlmaz bit görev oimaktadır. Tabii burada
son sözü söyleyecek olan, bizim değerlendirmemizin de ötesinde bizzat
ışçi srnıfının kendisi olacaktır.
[ircr*ıçıp-.
7. 5. Sosyalist Hareketimiz Güçlü Birliğine Kavuşacaktrr.

Partimizin ne olup ne olmadığrnl raporumuzun <<Sosyalist Birlik" gi-
rişlı bölümünde (4.1.4.) net bir şekilde vermiştik. Burada bu konuyu
bır kez daha vurgulayarak, Raporumuzun siyasi bölümünü noktalaya-
lını. Partimiz, işçi srnrfrmrzr hakkıyla temsil edecek gerçek bir prole-
ter örgütiin oluşturulması sürecinde üzerine önemli görevler yüklen_
miş öncü müfrezelerden biridir. Bugünkü gelişme seviyesinde, kendini işçi
srnıtrmrzın siyasi otoritesi o]arak görmemektedir. kendisinin dışrnda da,
proleter çalışma yürütenlerin varlığınr inkAr etmemektedir. Ama ken_
disir:in, işçi sınıfinın siyasi örgütlenmesinin üst düzeye eriştirilmesinde,
bu tarihi görevde en ileri bir seviyeyi temsil etiğine, bu görevin başarrlma-
srnda en başta gelen aday olduğuna inanmaktadrr. Bu kanıya süb-
jektif yargılardan değil, kendi dışındakilerin işçi sınıfı bilimiyle bağdaş-
roayarı pek çok ideolojik, politik örgütsei tavırlarrndan ve işçi sı.nrfınrn
tisiubuyla bağdaşmayan çalışma yöntemlerinden varmaktadır. Gene de
bnları sosyalist harektimizin birliği açrsından tümüyle umutsuz görme-
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mekte, aksine bu birliğe layık olacak çalışmalar içine girmelerini dile-
nıekte, bu konuda çaba göstermektedir. Çünkü önemli olan, işçi sı.nrfı-
m.ızıtl ve emekçi halkrmrzın sosyal muhalefetini en güçlü şekilde örgüt-
leyip, onu iktidar mücadelesinde güçlendirmektir. Böylesi ağır bir gö_
rev, sosyalist hareketimizin en güçlü birliğini, mücadeleye katılabilecek
tek bir kişinin bile safdışı kalmamasrnr zorunlu krlar. Ve Partimiz işçi
srnıfınrn birliği ilkesinin kaçrnrlmaz bir gereği olan, §osyalist Hareketi-
mizin Güçlü Birliğinin en başta kendi çabalarıyla mutlaka gerçekleşe-
ceğine ve bu birliğn temsil eden yüce sosyalizm bayrağınrn, tüm fabri-
kalarda ve yurdun dört bir yanı.nda mutlaka dalgalanacağrna sonuna ka-
dar inanır.
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l. TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI

Kuruluşundan bu yana Partimiz'in izlediği siyasi çizginin değerlen-
dirilmesi, raporumrrzun esasınr oluşturmaktadır. Siyasi Rapor başlığı al-
tında, birinci bölümü teşkil eden bu eleştiri-özeleştirinin yanısrra, rapo-
rumuzun bu ikinci bölümünde, kuruluşundan bu yana Partimiz'in icraa-
tının bir dökümünü yapmayı yerinde buluyoruz. Böylece, geçen dönem
içinde, Partimizin somut olarak gerçekleştirdikleri ile gerçekleştireme-
diklerinin kıyaslanması imkanr çıkacağı gibi, Kongre sonrasrnda, bir da-
haki Kongreye kadar yürütülecek Parti faaliyetlerinin gerçekçi bir şe-
kilde programlanmasr ve bu doğrultuda Kongre kararlan çıkartılması
sağlanmış olacaktır.

1. 1. Parti TeşkilAtlannın Yayrlmasr

Raporumuzun baş krsmında da belirtiğimiz gibi Partimiz. belli teş-
kilatlanma ilkeleriyle yola çıkmış, bu ilkeleri hayata geçirebildiği yerler-
de başarılı teşkilatlanmalar gerçekleştirmiş, geçiremediği yerlerde ise
etkisiz kalmış ve oturamamıştrr. Aşağıda verdiğimiz teşkilatlanmalarrn
kronolojik dökümünün de göstereceği gibi, Partimizin kuruluşu ve ortaya
attığı ilkeler yurdun çeşitli bölgelerindeki devrimciler tarafından he-
yecanla karşılanmış ve teşkilat]anma istekleri bir hayli yoğun olmuş-
tur. Böylesi istekler bir değerlendirmeye tabi tutuimuş, yaprlan araş-
tırmaların verdiği sonuçlara göre söz konusu yerlerde teşkilatlanmaya
gidilip gidilmemesine karar verilmiştir. Değerlendirmeye tesir eden baş-
lıca faktörler başlıca söz konusu yerlerin işçi potansiyeli, devrimci biri
kimin niteliği ve niceliği ve önçalışmalar için merkez kadrosu tahsisi
imkAnları olmuştur. Bu şartların elverişsiz olduğu pekçok yerde, ma-
halli talep olmasrna rağmen teşkilAt açılamamıştır. Buna karşılık ilk iki
şartm elverişli olduğu bazr yerlerde, sonuncu şart yeterince sağlanama-
dığı için teşkilatların sağlamca oturtulmasr, her zaman mümkün olma-
mrştrr.

Kronolojik olarak Parti teşkilAtlarını.n kuruluşu şöyledir:

Haziran 19?4: İstanbul ve Ankara İ1 TeşkilAtları

Temmuz 1974 tzmir, Aydın, Kocaeli, Gaziantep ve Adana İl, Nazilli,
Şişli, G. Osmanpaşa, Kartal, Zeytinburnu, Söke ve İzmir Merkez
İlçe teşkilAtları

Ağustos 1974: Sivas İl, Seydişehir, Karşryaka ve Salihli ilçe teşkilAt_
1arı
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Eylüt 1974: E|azığ İl, İskenderun, Kuyucak, Beykoz ve Fatih ilçe
teşkilAtları

Ekim 1974: Kayseri ve Bursa il, Beşiktaş ve Turgutlu ilçe teşkilatları
Kasrm 1974: Eskişehir İl, Bornova, Aydın Merkez ve Bakırköy ilçe

teşkilatları

Aralık 1974: Sakarya İl, Kayseri Merkez ve Eyüp İlçe teşkilatlarr

Ocak 19?5: Kahraman Maraş ve İçel İl, Sivas Merkez, Eminönü ve

Sultanhisar ilçe teşkilAtları

Şubat 1975: Yenimahalle, Ankara Merkez, Kadıköy, Beyoğlu ve Sa-
rız (Kayseri) ilçe teşkilAtları

Mart 1975: Edirne ve Denizli İl, teşkilAtları

Nisan 1975: Trabzon İl TeşkilAtı

Haziran 1975: Çorum İl, Elazıg Merkez, Bursa Merkez ve Silifke ilçe
teşkilAtlan

Temuz 1975: Trabzon Merkez ve Adana Merkez İlçe teşkitAtları

Ağustos 1975: Turhal İlçe teşkilAtı

Eylül 19?5: Antalya İl, Eskişehir Merkez ve tçel Merkez İlçe teşki-
lötlan

Kasrm 1975: Denizli Merkez İlçe teşkilAtı

Böylece TSİP, 20'si İl merkezlerinde olmak izere 24 İ1 sınırı içinde
örgütlenmiş, 41 İlçe teşkilatı açmıştır. Ülkemizde gerek sosyalist hareketin
dağınıklığı, gerekse sosyal demokrasinin, ezilen kitlelerin gözünde «u-
mut, durumunu koruduğu gözönünde alrnırsa, bu hem yaygınlık açı-
sından hem de gerçekleşme sürati açrsrndan küçümsenemeyecek bir ne-
ticedir.

Gerçekten kuruluşundan itibaren ilk üç ay içinde, 9'u İl merkezi ol-
mak üzere 12 İ1 dahilinde teşkilatlanılmıştır. Bu dönemde açılan İlçe sa-
yısı ise 14'ü bulmaktadır. Seydişehir, İskenderun ve Salihli İlçe Teşkilat-
ları, bilhassa ilk ikisinin yoğun işçi potansiyeline sahip olmalarr nede-
niyle, İl merkezlerinde bir teşkilatlanmaya gidilmeyi beklemeksizin
kurulmuşlardır. İlk üç aylık dönemde teşkilatlanılan İller dahilindeki nü-
fusun, Türkiye toplam nüfusuna oranr 0/638,1 varmaktadır. Ayrıca bu g

İl'in ve üç İlçe'nin şehir nüfuslarrnrn Türkiye'de 10.000'den yukarı yerle-
şim merkezlerinin toplam nüfusunun o/o45,8 oluşturduğunu belirtirsek, üç
ay içinde örgütlenme açısrndan alınan mesafenin hiç de azrmsanmaya-
cağınr görürüz. Gerçekten, bu son oran, işçi sınrfinı temel alan çalrşmanın
bu niteliğinin önemli kanıtlanndan biridir.

B6



ı

İlk altı ay sonunda teşkilatlanılan İl sayrsr, bunlardan 13'ü İl mer-
kezi olmak iizere 16'ya yükseliyordu. İll< üç aylık dönem için vermiş ol-
duğumuz iki oran ise srrasryla /o44,6 ve Ji26I,5 ulaşıyordu.

Kuruluştan itibaren ilk 9 ayın nihayetinde ise, Paüimiz 20 İl da-
halinde -bunlardan 17'si İl merkezinde olmak üzere- teşkilatlanmış bu-
lunuyordu. Önceki dönemler için verdiğimiz oranlar ise yine sırasıyla
7050,1 ve 7o66,5 yükseliyordu.

Nihayet kongreler için zorunlu bazr Merkez İlçe teşkilAtları bir yana
bırakrlırsa, kuruluştan itibaren 1 yıl sonunda Partimiz, teşkilatlanması-
nrn en yaygın olduğu noktaya ulaşıyordu. 1 Yrl sonunda, a5rnı oranlar
benzer şekilde 7056,4 ve 7o7ü idi.

Ancak Raporumuzun siyasi bölümünde saydığımız nedenlerle ve parti
içi hizipleşmelerin de sonucu olarak bazı teşkilatlanmrz bugün işlemez
hale gelmiştir. Bu teşkilatlarımrz şunlardır: Kocaeli ve K, Maraş İl; Şa-
zilli, Sultanhisar, Söke, Bornova, Karşryaka, Yenimahalle, Beşiktaş,
Kadıköy Eyüp Zeytinburnu Eminönü Sarız Turhal Turgutlu Salihli ve
İskenderun İlçeleri'dir. Aynca Bursa ve İzmir İl teşkilatlarrnda da istifa-
lar nedeniyle bir hayli kan kaybı olmasrna rağmen, yeniden teşkilatlan-
ma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Görüldüğii gibi, çalışamayan ve fiilen kapanan teşkilatlar, işçi srnıfı-
muın yoğun olarak bulunduğu bazı önemli yerleri de kapsamaktadır.
Bu, şüphesiz ki bir olumsuzluktur. Başarısız bir çalışma ve kapanmayla
sonuçlanan bir teşkilatlanma, hizipleşmenin yolaçtığr hallerde bile, da-
ha sonradan yürütülecek olan yeniden teşkilatlanmaya önemli bir han-
dikaptır ve yeniden güven sağlanması çok zorlaşır. Ancak sabrrlı ve fe_
dakarca bir çalışmayla bu avantajsrz durumlarrn iistesinden gelmek ka-
bildir. Mevcut teşkilatların konsolide edilmesiyle birlikte, başarrsızlrğa
uğradığımız yerlerde, başarrsızlıklarrmrzdan çıkartacağımrz derslerle, ö-
zellikle denenmiş ve başarrlr srnav venniş örgütçü arkadaşlarımrzrn gö-
revlendirilmesiyle teşkilatların tekrar yaşar hale getirilmesi önde gelen
çalrşmalanmrzdan olmalrdr.

Öte yandan; Zonguldak, Kdz. Ereğlisi, Samsun, Kınkkale, Diyar-
bakrr, Malatya, Kars, Ağrr v.n. İll< planda örgütlenilmesi zaruri olan yer-
lerde de halA teşkilatlanılmamış oluşu büyük bir eksikliktir. Bunların
bir kısmında ön çalışmalar uzunca bir süredir yürütülmesine rağmen,
çeşitli nedenlerle teşkilatlanma gerçekleştirilememiş, bir krsmrnda ise
kayda değer hiç bir çalışma yaprlmamıştır. Önümüzdeki dönemde bura-
larda teşkilatlanmanrn meyvalarrnrn alınmasına mutlaka çaba gösteril-
melidir.

Ayrıca, birkaç İl drşında, Türkiye'deki önemli yerleşme merkezlerinin
hemen hepsinde, teşkilatlanma durumları ile ilgili olarak araştırma ve
değerlendirmeler yapılmış, bölge sorumluluğu görevi de alan İl Başkan-
larrmız tarafından sürdürülen ilişkiler vasıtasryla, ilerideki örgütlenmelerin
ön şartları hazrrlanmaya çalışılmrştır.
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Sonuç olarak, bugün Partimiz 18 İl merkezinde olmak üzere 20
İ1 sınrrr dahilinde teşkilatlı durumdadır. Kongre sonrasrnda bu teş-
kilatlanmanın ilkeli bir şekilde yaygınlaştırrlmasr başta gelen görevleri-
mizdendir.

1. 2. PARTİıvıİzİN Üyn yaprsr

l. 2. l. Partimiz Üyelerinin Durumu

Partimizin, Raporun hazırlandığı günlerdeki toplam üye sayısı 612'_
dir. Bunların 450'si Asıl, 162'si ise Aday üyedir.

Görüldüğü gibi Partimizin üye saylsr çok düşüktür. Bunun neden-
lerini şöyle sıralıyabiliriz:

O Sosyalist hareketin bölünmüşlüği.i, dağınıklığı ve güven ver-
meyişi. Gerçekten pek çok kadro elemanr olabilecek nitelikte sosyalist, bu
dağınıklık ortamında kararsrz kalmakta, çizgilerin netleşmemiş, farklı-
lıkların belirginleşmemiş olmasından ötürü kararını verememektedir.

O Sosyalist hareketin güçlü birliğinin sağlanamamrş olması pekçok
sapmaların güçlenmesine sebep olmakta, yine kadro elemanr olabilecek
pekçok genç ve iyiniyetli unsur, özellikle öğrenci gençlik içinde, «sol"
maceracrlığa savrulmakta ve işçi sınıfi çalışmasından uzaklaşmaktadır.

O Sosyal demokrasinin aldatıcı ve sahte solculuğu, henüz bizzat
kitleler tarafından onun iktidarrnda görülüp teşhis edilemediği için ve
demokrasinin teminatı oldufu yolundaki yanıltıcr fikirler zamaı7 zaman

"sosyalistler» tarafindan dahi beslenip toplumda yerleştirilmeye çalışıl-
drğından, işçi sınıfinln ve diğer emekçi kitlelerin örgütlü sosyal çalış-
maya katılmalan, buna istekli olmalarr kolay olmamaktadır.

a MC'nin Yükselen faşizan baskrlarrna, Patronlarln, sarl sendika-
larrn, ve gerici ortaklarrnrn fabrikadan, yerleşim yerine kadar uygulanan
işten çıkarma tehditleri başta olmak üzere keyfi ve antidemokratik bas-
kılar eklenince, işçilerin ve emekçilerin Parti'ye katılmalan daha da
güçleşmektedir.

a Mevcut antidemokratik yasalar, memurların parti üyesi olma-
larrnr yasakladığı için, başta öğretmenler o]mak üzere pek çoğu emekçi
niteliğinde olan küçük memurlar, Partimize büyük sempati duydukları
ve Parti çalışmasr yapmaya çok yatkın oldukları halde parti üyesi ola-
mamaktadırlar.

O Zaten yorucu bir çahşma içinde olan işçiler, yerel örgütlenme-
nin gerektirdiği çalışma]ara katılacak zaman ve gücü zor bulmaktadır-
lar.
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a Bütün bunlara ek olarak deneysizlikten, sekterlikten ve kitle
ile itişki konusunda beceriksiz]ikten, hayata yabancr olmaktan ileri ge-
len aksaklıklar da eklenince, gelen işçilerin ve diğer üyelerin de za-
manla Parti'den uzaklaşmalarr olgusu ortaya çıkmaktadır. Bir yandan,
daha yeni müracaat eden bir işçi üye adayına onun kaldıramayaca$
yükler yüklenirken, söz gelimi, kendisinin işten atılmasına sebep ola-
bilecek kitle ajitasyon çalışmalarına «militanlık gereği» zorlanırken öte
yandan da Tüzük, gerekli esneklik gösterilmeden uygulanmış ve organ
toplantısı ile ilgili hükümlere dayanılarak, pekçok üyenin üyelik hakkı
düşürülmüştür.

a Nihavet parti içi hizipleşmeler sonucunda, önemli miktarda üye
Partiden istifa edip ayrrlrrken, az sayıda bir bölümü de Parti'den ihraç
edilmişlerdir.

Bugün hangi nedenle olursa olsun Parti dışına düşmüş üye sayısr
Parti üyelerinin toplamrndan bir hayli fazla olup B0O'ü aşmaktadır. Sa-
dece Genel Merkeze gelen kartların değerlendirilmesi, B04 üyenin Parti
dışı kaldığınr göstermektedir. Bunlara, müracaat döneminde, daha aday
üye olmadan Parti üyesi olması mümkün olmayanlar ve dolavısıyla
kartr Genel Merkeze gönderilmeyenler de eklenirse 1000 civarında bir
miktarın Parti dışına düştüğü görülür.

Bu miktarda unsurun Parti dışına düşmesi, tabii ki bir olumsuzluktur.
Bu durumu, Parti'nin arrnmakta oldufunu ileri sürerek geçiştirmek ken-
dimizi aldatmaktan başka işe yaramaz. Şüphesiz, parti üyeliğini yürü-
temeyecek, Partili olamayacak olanların saf dışı kalmalarr Parti'nin a-
rınmaktan daha başka, temelde yatan olguların üstüne gitmek gerekir.
Raporumuzun siyasi bölümünde ele aldığımız, parti çalrşmalarındaki ak-
saklıklarrn, ve yanlışların, bu durumun meydana gelmesinde katkısınrn
payı önemlidir. Özelilkle parti merkezi ile taşra teşkilatları arasındaki
kan akımının hemen hiç kurulamamış olması, merkezi ideoloiik yön-
lendirmenin çok eksik olmasr, krsaca demokratik merkeziyetçiliğin iş-
lememesi, Parti'den önemli kan kaybına sebep olmuştur.

Parti üyelerinin sayrsıııın düşük olmasrna yani nicel eksikliğe karşılık
tüm üyelerin faal ve organlr olmalarr, hiç safra bulunmayışı, teşkilatla-
rın nite]iklerinin önemli bir üstünlüğüdür. zaten'bunca ağır ve zor ça-
lışmalar bu kadar az sayıda üyenin ancak tam katkılarryla, fedakarlrk,
dayanıklılıklarıyla vürütülebilmektedir. Ancak bu sayede, aidat]arını bile
ödemeyen bir kere kart doldurttuktan sonra bir daha partiye uğramayan
safra üyelerle üye miktarrnr şişiren partilerden kat kat daha fazlasrnr
yapabilmek mümkün olabilmektedir.

Ne var ki, iiye sayrmrzrn düşüklüği.i geçici bir olgudur. İşçi sınıfının
bilimi hareket içinde her geçen gün yaygınlaşıp daha geniş kadrolara mal-
oldukça, sosyalist hareket içindeki farklı çizgiler arasındaki ayrılıklar
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gün yüzüne çıkıp netleştikçe ve böylece sosyalist hareketin birliğine doğ-
ru gözle görülür adrmlar atıldıkça, partimizin üye sayısı da hızla yükse-
lecek ve özellikle sosyal demokrasinin de iktidarıyla birlikte Partimiz, bir
işçi sınıfi partisinin temel amaçlarrndan biri olan kitle partisi olma doğ-
rultusunda hızla yolalacaktır. Aimalıdr! Bunun gerçekleştirilmesi Par-
ti'nin önde gelen görevlerindendir.

Mevcut üyelerimizin sınrfsal nitelikleri şöyledir:

sayr oran/g

işçi
Köylü
Oğrenci
Şehir küçük
burjuvazisi
lşsız

Toplam

Yaş aralıkları

l2l
34

612

19.7
5.5

99.7

273
14

170

44.6
2,2

27,7

Sayı Oran/g

1B-20
21-25
26-30
31--40
41-50
51_

Toplam

B9
286
136
75
23

3
6L2

14.5
46.7
22.2
12.2
3.7
0.4

99.7

Üye yaşı orta]aması: 26

Görüldüğü gibi Partimiz bit hayli gençtir. Sosyalist hareketimizin
kesintili ve özellikle 1960 sonrasında güçlenip kitlelere ulaşabilen geçmi-

şi, bugün sadece partimizin değil sosyalist hareketimizin hemen tamamr-
nrn genç oluşu sonucunu vermektedir.

Partimizin genç oluşunun hem avantajları vardrr, hem dezavantaj-
lan. Avantajları vardır, çünkü mi]itan bir çalışma için maddi imkan
yaratmakta en ağrr işlerin üzerine atılganlıkla ve fedakArlıkla gidilmesini
mümkün krlmakta, pasifist güçlerin yeşerip yerleşmesi için uygun vasat
oluşmasrnı engellemektedir. Buna mukabil, gençliğin getirdiği dezavan-
tajlar da vardrr. Bunlar başhca, deneysizlik, hayattan ve kitlelerden ko-
pukluk, devrimciliği sa]t militanlrk ve eylemcilik olarak anlamak ve ko-
layca sol soyalizme kaprlıvermek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Önümüz-
deki dönemde mevcut yapı, gençliğin getirdiği avantajları da muhafaza
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ederek konsolide oldukça, biraz daha yaşlı bir parti olmaya doğru yol
almamrz gerekli ve bir ölçüde kaçrnrlmaz olacaktır.

l. 2. 2, Partimizle ilişkisi kesilenlerin durumu.

Partimizle ilişkisi kesilenlerin sınıfsal durumlarr ve ayrrhş nedenleri
şöyledir:

_ İhraç İstifa Üyelikten düşme Ölünr Toplamjşiz-ıZ* 1g(% 6.1) 79(% 25,4\ 2|I(% 67.8) 2(%0.6)3ll(70 38.6'|
Öğrenci 27(% 7.9) t1O(% }B.t) 1B4(% 54) 0 341(% 42.4')

Şehir küçük \( ö,a >burjuvasr 143(% l7.B\
isşiz 7 9(% I.2)
toplam 65(% B) 267 470 2(% 0.2)804(% 100)

Görüldüğii gibi parti dışına düşenler ölüm hariç en düşük oran ihraç-
lardır. Toplam ihraçlar; parti dışına düşenler ölüm hariç en düşük oran
ihraçlardır. Toplam ihraçlar parti dışına düşenlerin toplamınrn oranı on-
da biri dahi bulmamakta ve böylece hiziplerin kitle halinde ihraçları ya-
pıldığı yolunda ileri sürdükleri iddialarln mesnetsizliği açıkça görülmek-
tedir. Kaldı ki, ihraç edilenler parti dışına düşmüş düşmemiş tüm üyelere-
oranlandığında bu miktar ancak o/" 4.7'de kalmakta yani tüm partilile-
rin yirmide birine dahi ulaşmamaktadır.

Öte yandan çeşitli nedenlerle üyeliği düşen partililerin toplamı bir
hayli fazla. Neredeyse şu andaki fal parti üyelerinin 70 BO'i civannda bir
sayıya ulaşmaktadır. Özelilkle bunların içinde işçilerin büyük bir sayıya
ve en büyük orana (parti dışına düşen işçilerin tümünün % 6B'i) ulaş-
masr iizerinde önemle durulmasr gereken bir noktadır. Bir parti suç işle-
yip de ihraç olmayan veya kendi isteğiyle istifa edip gitmeyen bu üye_
lerini, partiden uzaklaştrrılmalarrnrn veya çeşitli nedenlerle partiye ısrnrp
onun çalışmalanna katılmamalarının nedenleri mutlaka dikkatiice in-
celenip değerlendirilmeli ve, partimize üye olacak ölçüde sosyalist mü-
cadeleyi göze alabilen unsurlarrn yeniden kazanrlması için yeni ve ger-
nemde aynı olumsuzluklarla karşılaşmamak için daha baştan, şimdiye ka-
çekçi bir anlayışIa yeni çalışmalarrn yürütüleceği gibi, önümiizdeki dö-
darki pratiğimizden çrkartılan derslerle tedbirli davranmalrdrr.

1. 3. Gençlik Çalışmaları

Partimizin gençliğin örgütlenmesi meselesindeki politikasını ve pra-
tiğinin anahatlarınr raporumuzun siyasi bölümünde incelemiştik. Bu
bölümde, gençliğin örgütlenmesi ile ilgili somut faaliyetleri değerlendi-
receğiz.
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1. 3. 1. Gençliğin Sosyalist Örgütlenmesi

İşçi, öğrenci ve emekçi gençliğin sosyalist örgütlenmesinin gerçekleş-
tirilmesi amacryla, yönetiminde parti üyelerinin ağırlıkta olacağı bir sos-
yalist gençlik derneği kurulmasr teşvik edilmiştir. Partinıizin Merkezi
Gençlik Bürosu tarafından ön çalışmaları yürütülmüş ve derneğin çalış-
malarınrn genel hatları tesbit edilmiştir. Devrimci teorinin ve onun ev-
rensel pratiğinin gereği olarak, Partiden bağrmsrz olan bu örgüt, tavırda
Parti'ye bağımh olmak üzere kurulmuştur. Fakat kuruluştan kısa bir
müddet sonra, parti içindeki bir hizbin etkisi altına giren dernek, ta-
vırda Parti'ye bağımlı olmayı reddetmiş, hatta yayın organında Mao Tse
Tung'dan yazı basacak ölçüde Parti çizgisinden ayrı olduğunu isbata kal-
kışmıştır. Esas görevinin, işçi, emekçi gençlikle öğrenci gençliği tek bir
çatı altında sosyalist potada kaynaştrrmak olduğunu devamlr unutan ve
bu konuda ciddi bir tek çalışma yapmayan bu örgüt, zamanla, öğrenci
gençlik içindeki birçok "sosyalist" çizgiden birisi haline dönüşmüştür.
Partimizden farklılığını göstermek amacıyla, arada bir yaptığı, buram
buram amatörlük kokan sol sosyalist çıkışlarınrn yanında, beceriksizce
de olsa Parti'nin ideolojik çizgisine bir hayli yakın bir çizgi izlemekte-
dir.

Bu derneğin asli fonksiyonlarrnr yerine getiremeden, büyük ölçüde
dumura uğamasr, onun dolduramadığr boşlufu dolduracak sosyalist bir
gençlik örgütünün kurulup faaliyete geçmesini uzunca bir süredir yeniden
gündeme getirmiştir. Böyle bir kuruluşun ön çalışmaları uzunca bir süre
İstanbul'da sürdürülmüş ancak bu çahşmalarla uğraşan kadro e]emanla-
rının yetersizliğinden ötürü olumlu bir sonuç alınamamıştrr Şimdi aynı
kapsamlı çalışmalar Ankara'da yürütülmektedir. Bu çalışnıalarda, bir
yandan teorik planda, ülkemiz şartlarında gençliğin sosyalist örgütlenme-
sinin temelleri tesbit edilmesine yönelinirken, bir yandan da bunun pra-
tiğinin yaratıcı bir şekilde yönlendirilebilmesi için gerekli şartlar hazır-
lanmaktadır. Kongremiz sonrasr döneminde gençliğin sosyalist örgütlen-
mesi, bu çalışmalarrn getirdiği esaslarrn güdücüiüğünde, kapsamlı ola-
rak ele alrnacak ve bilhassa, mahalli spor ve kültür faaiiyetleriyle bir-
likte yeni bir atılımla yürütülmeye başlanacaktır.

|. 3. 2. Öğ.renci Gençliğin Demokratik Örgütlenmesi

Öğrenci gençliğin devrimci dinamiğinin heder olmamasr ve işçi sı-
nrfimrzrn başrnı çektiği toplumsal muhalefetin demokrasi mücadelesinin
yanrna çekilmesi, öğrenci gençliğin örgütlenmesinde temel prensibimiz
olmuştur. Bu amaçla, öğrenci gençlik içinde çok zor şartlarda oluşturu-
lan demokratik gençlik derneklerinin, maceracrlığa savrulup kitlelerden
tecrit olmaması için elden gelen çalışma yürütülmüş, tüm öğrenci genç-
liği ihata eden demokratik bir gençlik örgütü oluşturulmasr için propo-
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ganda yapılmıştır. Ülkemizde öğrenci gençlik üzerine yoğtınlaşan faşist
saldırganlıkların esas amacl ilerici, yurtsever ve sosyalist gençliği provo-
kasyon alanrna çekip tecrit etmek olduğu için, antifaşist mücadelenin
temel ilkesi olan tüm demokratlarrn örgütlü tepkisinin oluşturulmasr
öğrenci gençlik için de sürekli savunulmuş ve bu doğıfunun hayata ge-
çirilmesi için çaba sarfedilmiştir. Her üniversite ve yüksek okul birimin-
de, öğrenci gençliğin akademik ve demokratik haklarını savunup geniş-
letecek demokrat gençlik kuruluşlarının oluşturulup geliştirilmesi yolun-
da çalışmalar yapılmrştrr. Ancak bu çalışmalar henüz çok ilkel durum-
dadır ve sonuç alrcr olmaktan bir hayli uzaktır. Önümüzdeki dönemde bu
çalışmaların daha ciddi ele alrnmasr ve öğrenci gençlik içindeki çeşitli
<<sosyalist" ve <,devrimci» çizgilerin tüm demokrat ve yurtseverlerle bir-
likte, demokrat örgütlerin çatısr altında biraraya getirilmesi gerekir.

1. 4. Kadınlarrn Teşkilatlanması

Bir işçi sınıfı partisinin önde gelen görevlerinden biri de, başta işçi ka-
dınlar olmak üzere tüm çaiışan kadınların örgütlenmesini sağlamaktır. Ka-
dın erkek eşitsizliğinin had safhada olduğu ülkemizde, bu görev, demokrasi
mücadelesinin en hayati noktalarından biri olarak kendini dayatmaktadır.
Partimiz kadrnların teşkilatlanmasr meselesinde kayda değer bir girışim-
de bulunmamıştır. Bir yandan Partimiz'in ve Partililerin genç ve militan
o]malarr kadın üye oranının (Tümü iiyelerin /o4$ çok düşük olmasına yol
açarken, bir yandan da kendini dayatan pekçok görev arasında, bu konu-
daki sosyal taiebin nisbeten zayıf kalması, kadınların örgütlenmesi me-
selesinin büyük ölçüde savsaklanmasına yolaçmıştır. Son zamanlarda,
çalışan kadrnlarrn örgütlenmesi ile ilgili olarak İstanbul ve Adapazarı'nda
bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimler henüz ön_ hazırlık döne-
minde olup herhangi somut bir sonuca varılmış değitdir. Önümüzdeki dö-
nemde, kadrnlarm örgütlenmesi meselesi, gereken ciddiyetle ele alrnma-
1r, bu konunun teorideki ve dünya devrimci pratiğindeki işlenişi incele-
nip, Türkiye şartlarındaki özgül ve somut çözümü tesbit edilmeli, mev-
cut kadın örgütlenmeleri bilimsel yöntemle gözden geçirilmeli ve de-
mokrasi, bağımsızlık, sosyalizm mücadelesinin önemli bir unsuru olan
çalışan kadınlarrn örgütlenmesinde bu mücadeleyi güçlendirecek ve onun
bütünlüğünü sağlayacak doğrultuda adımlar atılmahdır.

1. 5. Diğer Hak Örgütlenmeleri

Partimiz'in halkımızrn örgütlenmesi görevindeki önemli çalrşma a-
lanlarrndan biri de, mahalli örgütler olmuştur. Parti teşkilatlarrmrzrn ve
partililerin bulunduğu hemen her yer, Partimiz, mahalli kültür, dayanrş-
ma. v.b. derneklerinde, halkın örgütlenmesinin daha ileri boyutlara iler-
lemesi, gerekli ajitasyon ve propoganda ile bağrmsızlık, demokrasi ve
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sosyalizm mücadelesinin yaygınlaşıp, kökleşmesi ve gerekli eğitim ve
sohbet toplantılarıyla, halkın bilinç seviyesinin yükseltilip mücadele az-
minin bilenmesi için çaba göstermiştir.

Böylesi mahalli derneklerin bulunmadığı yerlerde, kurulmaları için
önayak olunmuştur. Kitle örgütlenmelerinin önemli bir ilk adımr olan
mahalli örgütler, hemen daima ciddi bir şekilde ele alınmrş ve gelişme-
leri için çaba gösterilmiştir.

Mahalli halk örgütlenmeleri konusundaki önemli bir nokta, buralar-
daki çalışmalarrn alabildiğine yoğunlaştırılıp, Parti çalışmalarrnın aksa-
trlmasr tehlikesi olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim böylesi hatalarrn
işlendiği yerler de olmuştur. Kimi pragmatik mülahazalarla veya hizip-
çilik sonucu böyle bir yanılgıya düşülmesi, Parti kavramrna zarar verip,
Partinin kurtuluşun yegane odak noktası olduğu gerçeğinin gözlerden
silinmesine yolaçacağı gibi, mahalli örgütlerin önemlerinin büyütülüp
örgüt anarşizminin azdrrrlmasrna da sebep olabilir.

Onümüzdeki dönemde, mahalli örgütlenmeler, özellikle sosyalist
mücadele için en önemli kaynaklardan biri olan emekçi gençliğin somut
sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden gözden geçirilip prog-
ramlannıalı ve sosyalist mücadeieye ve giderek Partimize yeni kadro-
ların yetişmesinin yolları açılmalrdır. Ayrıca çalışan halkin, yerleşim
5,erleri esaslarına göretrgütlenmesinin en ilkel ve basıt aclımı olan ma-
halli örgütlenmelerin bir bütünlüğe ve bu bütünlüğün sağlıyacağı top-
luca davrannıa etkinliğine kavuşturulmasr, yerine getirilmesi gereken
bir başka öiıenıli görevimiz olmaktadır.

,.]a. l
l. 6. Dış Gezi '' ;
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Partimizin krırulmasından sonra özellikle Almanya'da çalışan Tür-
kiye'ii ışçileriı-ı çeşitli müracaatları, üyelik talepleri ve biig:lcnme istek-
leri yoğunluk kazandı. Alnıanya'da ve diğer Avrupa ülkolerinde çalı-
şan işçilerimizin Türkiye sosyalist hareketi açısından büyiik önem ta-
şrması yüzünden Partimiz Genel Başkanının Almanya'ya eidip işçi der_
nekleriyle ve işçilerle konuşmasr, orrlara Partimiz hakkıncia bilgi verme_
si, sorularrnr cevaplaması Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından uygun
görüldü ve Genel Başkanımız Aralık 1974 orta]arıııda Almanya'ya gitti.

Almanya'da bir hafta kalan Genel Başkan özellikle Ruhr havzasrn-
da ve Münih'te işçi derneklerinde, Türkiye'deki son ekonomik, sosyal ve
siyasi gelişmeleri ve Partinrizin çizgisini konu edinen çeşitli konuşmalar
yaparak, gelişmelerden umutlu izlenimlerle yurda döndü,
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2. AJİTASYON - PROPOGANDA ÇALIŞMALARI

2. 1. BAşLICA KAMPANYAII\R vE çALIşMALI\R

Partimiz, Raporumuzun başında da belirttiğimiz gibi Türkiye sosya-
list hareketinde yoğunluk bakımrndan daha önce ulaşılmanıış ölçüde a-
jitasyon ve propoganda çalışmaları yürütmüştür. Öyleki parti kuruldu-
ğundan bu yana, kongre döneminin başladığı 7 Haziran 1976'dan sonraki
nisbi yavaşlama hariç tutulursa hemen her hafta yurdumuzun bir kö-
şesinde, ya bir TSİP salon toplantısı yada miting ve yürüyüşü yapılmış-
tır.

Partimizin ilk kampanyası, 1974 Temmuz ayr sonunda "EMPERYA-LIZMı" vE rAşiZME KARşI BAĞIMSIZ KIBRIS» kampanyası olarak
açrlmrştır.

Kampanya bir basm toplantısıyla başlamış, <,Kıbrıs'ın bağımsrziığ
tezini yerleştirmek, bu konuda oynanmak istenen emperyalist oyunlara
karşr halkımul uyarmak, halkrmrzın çrkarlarrnı ve dünya barrşrnr koru-
mak, Krbrıs'rn bir NATO üssü haline getirilmek istendiğine dikkati çek_
mek ve Kıbrrs devletinin toprak bütünlüğüne sahip bağımsız bir devlet
olmasr gerektiğini kitlelere duyurmak» kampanyanın amaçları olarak ilan
edilmiştir.

Teşkilatımız bulunan bütün büyük şehirlerde «EMPERYALİZME VE
rAşİzME KARŞI BAĞIMSIZ KIBRIS" ve «KIBRISTA DÖKÜLEN KAN_
LARIN BAş SoRUMLUSU AMERİKAN EMPERYALİZMİDİR" slogan-
larrnr taşıyİn iki tip afiş duvarlara yapıştrrrlmrştır. Kampanya çeşitli
şehirlerde ve semtlerde kahve toplantıları, bildiri dağrtımr şeklinde de-
vam etmiş ve 4 Ağustos Pazar günü İstanbul'da Tepebaşı Gazinosunda
yaprlan <<Bağımsız Krbrrs» toplantısryla sona ermiştir. Kampanya srra-
srnda çok sayıda üyemize polis tarafından ağır baskılar uygulanmıştır.
Partimiz bir yandan Bağımsız Kıbrıs tezini kitlelere benimsetmeye ça-
lışırken bir yandan da şovenizme karşr etkin bir mücadele açmrştır.

Partimizin REFERANDUM kampanyası en etkili ve yaygınlık kaza-
nan çalrşmalarrmrzdan biridir. Referandum kampanyasr, İstanbul'da 14
Demokratik kuruluşun temsilcilerinin, Ülker-Roche, Jakarteks, Epengl6
ve diğer fabrikalardan gelen işçilerin katılmasıyla yapılan ortak bir basın
toplantrsryla açrldı. Aynı şekilde, Ankara, Adana ve İzmir'de demokratik
kuruluşlarla birlikte birkaç gün ara ile yapılan basın toplantrlarr bunu
izledi. "PATRoN SENDİKALARINA SoN, KENDİ SENDİKAMIZI
KENDİMİZ SEÇECEĞİZ. REFERANDUM» afişleri önemli işçi merkez-
lerinin duvarlarrnr kapladı. Ekim ortalarrnda 1? sendika ve TSİP tem-
silcileri Töb-Der İstanbul Şubesi salonunda toplanarak <<Referandum
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kanunu Tasarısı" üzerinde çalışmaya başladı. Topiantıya çeşitli fabri-
kalardan gelen yüze yakın işçi katıldı. Toplantıdan sonra Demir Döküm
Fabrikasına gidilerek grev halinde bulunan işçilerie referandum müca-
delesi tartışıldı. Afişlemeler srrasrnda sadece İstanbul'da yirmi partili
gözaltına alındr. Nazilli'de polis tarafrndan yakalanan partililer İzmir
Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevkediidiler. Adana'da savcılık <<Patron

Sendikalarrna Son>> afişi için «müesses nizamrn bir parçası olan işveren
sendikalarına son verilmek isteniyor» gerekçesiyle Adana İl yöneticileri
hakkında dava açtı. İstanbul'da işçi semtlerinde Partimizin düzenlediği
toplantılar Gültepe'de, Kartal'da, Beykoz'da Fatih'te ve G. Osmanpaşa'da
birbirini izledi. 9 Kasım l974'te İzmir'de Referandum miting ve yürüyüşü
yapıldı. Adana İş Mahkemesinin irade beyanı yoluyla referandum kararı.
vermesi üzerine yeni bir afişlemeyle «CİZl.İ OY AÇIK SAYIM" ilkesi
mücadelenin gündemine getirildi. Gene g Kasım'da Elazığ'da, 10 Kasrm'-
da G. Antepte, 12 Kasrm'da Sakarya'da referandum toplantılari yapıldı.
Bunları 1 Arahk Sivas, 26 Aralık Bursa ve Kayseri referandum salon top-
lantıları izledi.

Referandum, işçi sınıfımızın, demokratik mücadelesinde çok önemli
yeri olan, aynl zamanda da onun siyasal mücadelesine uzanan boyutlara
sahip bir sorunuydu. Sendikalar Kanununun, çalışma mevzuatrnrn anti-
demckratik nitelikleri, işçi sınıfımızın teıİıelleri 19-16'da atrlan sarr sen-
dikacılığın sultasr altından kurtulmamasınr sağlryordu. İşçi sınıfimızda
sarı sendikacılığa karşı gelişen bilinç ve mücadele azminin önünde di-
kiien bu engellerin aşrlmasında referandum, hayati öneme haiz bir hak
olarak kazanrlmayr bekliyordu. Partimiz bu meselenin önemine yerinde
bir vurgulamayla sahip çıktı. Ve en yoğun çalışmasrnr bu konuya ayırdı.
Yurdun çeşitli yerlerinde toplam olarak 33 sendika ve demokratik kuru-
luşun güçbiriiğini sağladı. Yoğun afişleme ve bildiri dağtımı ile başlayan
kampanya, gerek işçi semtlerindeki mahalli toplantrlar, gerek büyük top_
lantr ve mitinglerle devam etti. İşçilerin çeşitli fabrikalarda referandum
isteğiyle direnmeleri hız kazandı. Referandumun hakiılığı yolunda ya-
ratrlan kamuoyu ve işçi srnrfrnrn bir çok işyerine slçrayan yoğun dire_
nişleri İş Mahkemelerini, Çalışma Bakanlığı şubelerini etkiledi. İş Mah-
kemeleri ardarda referandum kararr almaya başladı. Çalışma Bakanlığı,
sendika uyuşmazlığr olan işyerlerinde referandum uygularnasrna gidil-
mesini bir geneigeyle teşkilatrna duyurmak zorunda kaldı. Gerçek refe-
randum niteliği taşımayan bazı uygulamalardan sonra gizli oy açrk sayım
ilkesi yaygınlaştr. Basın ve televizyon bu konuya eğilmek zorunda kaldı.
İl<l Utlytll< konfederasyonun ve işveren temsilcilerinin katıldığı açık otu-
rumlarda mesele tartışıldı. Yargıtay'ın yasal dayanağı olmadığı gerek-
çesiyle İş Mahkemelerinin referanduma gidilmesi yönünde aldığı karar-
ları bozmasına rağmen, bu sorun uğrunda mücadele edilmesi gereken
demokratik bir hedef olarak işçi sınıfımızın bilincinde hakkettiği önemli
yeri almıştrr. Ne kadar engellenmek istenirse istensin bu hak geri alın-
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masr mümkün olmayacak şekilde mutlaka kazanrlacaktır. Partimiz bu
önemli konuda gerçekten işçi sınıfımıza öncülük edebilmiştir. O kadar
ki, bu olgu 20 şubat'ta televizyonda yapilan açık oturumda en büyük işçi
konfederasyonunun başr tarafrndan itiraf edilmiştir.

En fazla ağırlık kazanan bir alan da anti-faşist mücadele alanr olmuş-
tur.

Partimiz, adeta 1.5 yıllık bir kampanya halinde yoğun bir çaba ile,
antifaşist mücadelenin başı.nı çekmiştir.

Gerçekten de TSİP, kurulduğu günden bu yana, ülkemizde demokra-
sjırin kısıtlılığr ve faşist tırmanışa dikkati çekerek bütün ciemokrat güç-
leri bu konuda ısrarla uyarmrş, demokrasi mücaccJesinde, antifaşist nrü-
cadelede tüm demokrasiden yana güçlerin ortak mücadeicsi için çalış-
mıştır. Ülkemizde faşizme karşı güçbirliği gerektiği lafzen kabul edili
yor olsa bile, pratikte bir yandan faşizme karşı mi.icadelede kitlelere de-
ğil CHP yönetimindeki sağ.sosyal demokrasinin yöntemi olan «saray içi
yöııtemlere>> yani Parlamento içinde yapılacak girişimlere, etkili ve yet-
hilı çevrelerle ilgili binbir dedikoduya önem veren tavır, bir yandan da
«güçbirliği çağrısrna evet dersem onun öncülüğünü kabul etmiş olurum>>
gibi çocııkça ve sekter tavrrlar, güçbirliğini sağlama konusunda bir başa-
rr elde edebilmemize olanak vermemiştir. Partimiz buna rağmen; 'ne ya-
palım kimse gelmiyor' deyip oturmamış, gereğinde tek başına faşizme'
karşı kitle muha]efetinin sesini duyurmaya çaba harcamıştrr. Partimiz
bunu yaparken flaş başarrlar elde edemiyeceğini, büyük kıilabalıklart se-
ferber edemiyeceğini biliyor... Ama faşizme karşı tek mücadele yönte-
mini, kitle mücade]esini, bugünkü boyutları krsıtlr da olsa kullanmanrn
<<boyun borcu" olduğunu da biliyordu. Bu yöntemi uygulamama gerek-
çesi olarak 'kitleleri harekete geçirme gücümün zayıflığı ortaya çıkar'
düşüncesinin oportünizm olduğp pratikte tescil edildi. _

Bu konudaki ilk etkili çalışmamrz Partimizin kuruluşundan üç ay
sonra, aynr zamanda enternasyonal dayanışma niteliği taşıyan Ankara'-
daki salon toplantımrz olmuştur. Şili'deki faşist darbenin yıldönümünde
düzenlenen bu toplantıda Şili, Krbrrs, Yunanistan'daki faşist yönetimler
krnanmrş, Türkiye'de gelişen antidemokratik gelişmeye dikkatler çekil-
miştir.

Faşizmi kitlelere .teşhir etmek amacryla "Faşizm Serıılayenin Kan]ı
f)iktasrdır" afişleri teşkilatımız bulunan büyük şehirlerde dıı.ıar]ara a-
s;lmıştrr. Antifaşist salon toplantrlarımızdan ikincjsi gene Ankara'da A-
tatürk Spor Salonunda 10 Ocak 1975'de yapıldı. Partimiz yöneticilerinin,
öğrenci ve sendikacrlarrn konuştuğu bu toplantı dolayısıyla konuşmacrlar
ve MYK üyemiz İbrahim Seven hakkında soruşturma açılmış ve tutuk-
}ama kararı verilmiştir. Deviet Güvenlik Mahkemesinin mahkumiyet
kararınr Yargıtay bozmuş, ancak Ibrahim Seven arkadaşımızrn 5 sene-
lik mahkumiyeti onaylanmıştrr.
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Devrimci öğencilerin ardarda katledilmeleri, Doğu Anadoludaki e-
mekçi halk üzerinde katiiamlara varan şoven baskıiarrn yoğunlaşması,
işçi sınıfımrz ve emekçi halk üzerindeki hergün artan baskı ve demok-
ratik hak ve özgürlüklerin engellenmesi üzerine Partimiz 28 Ocak tari-
hinde antifaşist güçbirliği saflarında yeralması. gereken tüm siyasi ku-
ruluş, demokratik örgüt, dernek, birlik ve kuruluşlara bir "Faşizme Kar-
şı Güçbirliği Çağnsı» göndermiş ve onlarr 7 Şubat 1975 tarihinde yapı-
lacak olan toplantıya çağırmıştır. Bu çağrıyla birlikte, Partimiz İşçi sı-
nrfımrzrn ve emekçi halkrmrzın acil demokratik, siyasal isteklerini tesbit
ederek bu kuruluşlara yollamıştır. Partimiz, ? Şubat toplantısına ve bu
tarihten günümüze kadar Demokratik Güçbirliğinin önemini devamlr
vurgulamıştrr.

7 Şubat toplantısrna ne yazık ki, demokratik güçbirliğinde objektif
olarak yeri bulunan kuruluşların çok azr katılmıştır. Toplantının olumlu
geçmesine karşılık, iş yapma konusuna sıra gelince bu güçbirliği girişi-
minden somut bir sonuç alrnamamıştır.

Bu çalışmalar sürerken TSİP'in antifaşist kitle çalışmaları da kesil-
memiştir. 21 Ocak'ta Eskişehir'de yapılan anti-faşist salon toplantısından
sonra 2 Şubatta Ttırgutlu'da miting ve yürüyüş, B Şubat'ta Diyarbakır'da
Faşist Baskıları protesto toplantısı gerçekleştirilmiştir. 9 Şubatta ise
Partimiz il teşkilatının mahalli bir giiçbirliği oluşturarak düzenlediği
«İşsizlik, Pahalılık ve Faşist Zulmü Protesto» yürüyüşü Elazığ'da yapıl-
mış, ve bu yürüyüş faşistlerin saldırrsrna uğramrştır.

Aynı gün, İstanbul'da, önemli işçi semti Kartal'da gene "İşsizlik Pa-
halılık ve Faşist zulmü protesto" toplantisı yapılmıştır.

12 - |g Mart tarihleri arasında da İzmir'de Faşizmi Protesto haftasr
ilan edilmiş, bu haftaya İzmir'de bazr demokratik kuruluşJar da katıl-
mıştır.

TÖB-DER'in yurt çapında düzenlediği toplantılara ağır faşist saldı-
rrlarrn yöneltilmesi üzerine Partimiz işsizliği, pahalılığı ve fıışizmi pro-
testo mücadelesinin ertelenemiyeceğini ve durdurulamıyacağınr kanıt-
lamak ve halkrmrzın İş-Ekmek-Hürriyet mücadelesini bir kere daha vur-
gulamak amacıyla yurdun çeşitli yerlerinde toplantı ve yür,üyüşler dü-
zenledi. Bu toplantrlarrn İstanbul ve Ankara'da yapılacak olan]arına
sıkıyönetim kumandanlıklarr izin vermediler. Rursa'da saloır toplantrsr,
Eskişehir'de ise miting düzenlendi. Ardından Sakarya'da bir salon top-
lantrsr yapıldı. Edirne'de ise örgütümiiz sessiz bir yürüyüş düzenledi. 23
Mart Pazar günü. G. Antep ve Aydın'da yürüyüş ve mitingler yapıldı.

6 Nisan Pazar günü Turgutlu'da İş-Ekmek-Hürriyet mitingi yapıldı.
Parti kongreleri dönemine girilmesi ile, dışa dönük çalışmalarrmız

krsmen yavaşladı. Bu yüzden antifaşist nite]ikteki kitle çalışmalarımrz
Ocak 1976 tarihine kadar önemli bir somutluğa ulaşmadı. Bu arada 31

Ağustosta İstanbul'da işçi semti Küçükköy'de yapılan «Halkımız üzerin-
deki Baskılarl ve ZııImii Protesto miting ve yürüyüşünü" ve Spor Sergi
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Sarayında TEP'le müştereken yapılan "Faşizme ve emperyalizme karşı
Bağımsızlık ve Demokrasi toplantrslnı» belirtelim.

Kongrelerimizin bitmesinden sonra, bu aynr zamanda parti içindeki
hizipleşmelerin son bulmasınrn da dönemeci olduğu için, çalışmalarrmız
yeniden hız kazandı.

6 Aralık tarihinde, 15 ilimizde TÖB-DER taraYından düzenlenen kit-
le gösterilerinin, MC iktidarının açık tehdit ve santajlarr üzerine, bir
oyuna veya provokasyona alet olmamak gerekçesiyle yerinde olarak iptal
edilmesi üzerine Partimiz TİP, TEP, ve SP'ye bir çağrı yollayarak fa-
şizme karşr en etkili mücadelenin tüm demokrasi güçlerinin seferber ol-
rnasıyla sağlanacak kitle mücadelesi olduğunu belirtmiş ve bütün yurtta
yürütülecek bir antifaşist kampanya ile «halkımızrn düşmanı MC iktida-
rının daha da geriletilmesi ve kitlelerin aktif mücadelesiyle işbaşından
uzaklaştırılmasr yolunda» birlikte çalışılmasrnr önermiştir. Ama ne yazrk
ki, aldığımrz olumsuz cevaplar -ki, bunlar, Öffetmen gösterilerinin yapı-
lamamasından sonra bu kitle gösterilerinin yapılmasınrn <<işte öğretmen-
lerin yapamadığını biz yaptık!" anlamına geleceği, yapılacak kitle gös-
terilerin sosyalist potansiyelin gücünü yansrtmayacağı gibi gerekçelerdir-
üzerine TSİP demokrasi mücadelesinde üstüne düşen görevi tek başına
da olsa göğüslemeye karar vermiş ve 3 Ocak'ta Adana'da salon toplan-
trsryla, 10 Ocak'ta İstanbul'da Taksim Mitingiyle, 11 Ocak'ta Mersin'de
miting ve yürüyüşle, 25 Ocak'ta Eskişehir'de salon toplantısıyla, 1 Şu-
bat'ta Edirne miting ve yürüyüşüyle ve 21 Şubatta Sivas'ta kapalı salon
toplantısıyla Faşist baskılarr protesto ve MC'nin halk düşmanı özünü kit-
lelere teşhir etmeye çalışmıştır.

2. 2. Partiınizin Diğer Ajitasyon - Propaganda çalışmaları

Belli başlı kampanyalar dışında Partimiz şu çalışmaları yapmıştır.
Partimizin kuruluş gerekçelerini ve görevlerini anlatmak amacryla

çeşitli i]lerimizde salon toplantıları düzenlenmiştir.
Kissinger'in Türkiye'ye gelişi üzerine Ankara teşkilatırnızın düzen-

lediği, 5 Kasım Emperyalizmi Protesto Yürüyüşü sıkıybnetimce yasak-
lanmrştır. Keza Partimizin 1. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da,
Açık Hava Tiyatrosundaki toplantrmız da sıkıyönetim tarafindan engei-
lenmiştir.

18 Ocak L975'te; Viranşehir'de, Doğudaki emekçi halkrmrz üzerinde-
ki şoven ve militarist baskının bir devamı olarak, katledilenleri anmak
ve olayı protesto etmek için İstanbul'da düzenlenen mitinge son anda
yasaklama konmuş, Beyazıt'ta biriken devrimci potansiyel yer yer çatış-
malarla gösterisini sürdürmüştür.

Partimizin bir diğer eylemi de bütün dünyada işçi srnrfının uluslar-
arası birlik ve dayanrşma günü olan 1 Mayrs'rn kutlanmasıdır. İstanbul'da
düzenlediğimiz 1 Mayıs toplantısrna binlerce işçi ve genç katılmrş, top-
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lantıda yöneticilerimiz ve çeşitli işkollarından işçiler konuşmuşlardır.
Partimizin İstanbul'da aynı gün için düzenlediği yürüyüş sıkıyönetimce
yasaklanmış ve yasaklama kararı yöneticilerimize Sıkıyönetim kuman-
danlığı tarafından bildirilmiştir. 1 mayıs dolayısıyla merkezde bastrrılan
bildiriler teşkilatlarım:ızca dağıtılmıştrr. İzmir'de geniş bir afişleme, Bur-
sa'da yüzlerce işçinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır, Diğer örgütleri-
miz de çeşitli topiantılarla 1 mayrsr kutlamışlardır.

28 Ocak'ta İstanbul'da, burjuvazi tarafından 55 yıl önce katledilen
Mustafa Suphi ve 15 arkadaşınr anma toplantısı düzenlenmiştir. Türki
ye'de ilk örgütlü sosyalist hareketin yöneticisini ve arkadaşlarrnr her za-
man saygıyla anmak ve onlarrn mücadelelerinden dersler çıkarmak işçi
sınıfi sosyalistlerinin önemli bir göreviydi.

Bütün bu çalışmalara paralel olarak Partimizin yoğun bir afişleme bil-
diri dağıtımı faaliyeti içinde olmuştur. Partimizin kuruluşundan sonra
ilk afişlemelerimiz Partinin kitlelere tanıtılmasına yönelmiştir. Daha
sonra referandum kampanyasr srrasrnda yoğun afişleme çalışması sür-
dörülmüştür. Antifaşist planda afişlemeler, Devlet Güvenlik Mahkemele-
ri aleyhinde ve seçim afişlemeleri, işçi-memur ayrrmr ve §endikal
haklarla ilgili afişlemeler, İran Şah'ı aleyhindeki afişlemeler gibi
çalışmalarımrzda sayılabilir. Merkezde hazırlanan afişlerin mahalli teş-
kilatlarımıza gönderilmesine çalışılmrş, bunun dışında mahalli teşkilat-
larımrz da kendi imkanlarıyla afişlemeler yapmışlardrr. Gerek kampanya-
larrmız sırasrnda, gerekse önemli iş direnişlerinde ve aktüel olaylarda
bildiri dağıtılması takdir edilecek yoğunluğa ulaşmıştır denilebilir.

2. 3. Yayrn Çalışmalarrmrz.

Partimizin ilk yayını Program ve Tüzüğümüz olmuştur.
Partimizin sürekli yayınl ise Parti Bültenidir. Merkezi çalışmala-

rın yoğunluğu dolayısıyla, mahalii teşkilatlarla merkez arasrnda önemli
bir bağ görevi olan bu yaynımızrn düzenli ve sık çrkaramadık. Önümüz-
deki dönem çalışmalarda Parti Bülteni'nin mutlaka ayda bir çıkarrlması
gerekir.

Partimizin bir diğer yayınr "Faşizm, Milliyetçi Cephe ve Görevleri-
miz» olmuştur. 20.000 adet olarak basılan bu kitapçık, yaygrn bir şekilde
dağıtılmış ve çok yararlı olmuştur. Kitabın muhtevasr egemen srnrflarr
telaşlandırmış olacak ki, şimdiye kadar görülmemiş bir gerekçe ile, Ceza
kanununun 159'ncu maddesinı ihlaiden yani hükümetin manevi şahsiyeti-
ni tahkir ettiği iddiasıyla bu yayınrmu hakkında kovuşturma açılmrş ve
toplatma kararr verilmiştir.

Partimizin diğer yayın çalışmaları, partili üyelerimizin sahibi bulun-
duğu bazr haftalık, onbeşgünlük ve aylık yayınlarrn ve eğitim broşürleri-
nin teşkilatlarrmrz vasıtasryla dağıtılmasına katkı şeklinde gerçekleşmiş-
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tir. Bazı üyelerimizin çıkarttığı yayrnlar ve Eğitim Broşürleri büyük hiz.
metler görmüş ve övgüyle anrlmaya değer bir düzeye ulaşmıştır.

Eğitim Broşürleri 6 sayı olarak çıkmış ve öğrendiğimize göre herbiri
30'ar bin olarak basılmıştır. Çok basit bir dille yazılmış olan,bu yayınlar,
fabrikalara ve ücra köylere kadar girmiş ve egemen srnrfları bir hayli
telaşlandırmıştır. Bu yayrnlarrn hepsi hakkında toplatma kararr veril-
miştir.
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3. BĞiriu çALIşMALARI

Partimizin eğitim çalışmaları başlangıçta bu konudaki deneysizlikler,
den, daha sonra da parti içi çalkantılar ve merkez kadrosuna burjuvazinin
indirdiği darbelerden ötürü oturtulamamış, kurumlaştrrrlamamıştrr.

İll< egitlm denemelerimiz teşkilata gönderilen kitap listeleri şeklinde
olmuştur. Üyelerimizin farklı bilinç düzeylerinde oluşu böyle bir eğitim
çalrşmasından iyi netice alrnamamasrnı doğurmuştur. Bunun üzerine mer-
kezde hazrrlanan eğitim yazılarrnrn teşkilata yollanması şeklinde bir
çalışmaya başlanmrştır. Bu çalışmanrn da iki bakımdan eksikleri vardır.
Bunlardan birincisi bu eğitim malzemelerinin düzenli ve peryodik bir
şekilde iletilememesidir. İkinci eksiklik ise, bu oldukça basit eğitimin
bütiin üyeler için aynı ölçüde doyurucu ve faydalı olmamasrdrr. Eğitim
notlarrnrn gecikmesi üzerine teşkilata tekrar kitap listeleri gönderilmiş
ve notlar gelinceye kadar bunların izlenmesi istenmiştir

Gelecek dönenİde bu eğitim notlarrnrn düzenli bir şekilde teşkilata
yollanmasr ve partiye üye olan herkesin bu eğitime tabii tutulma§ı, siiz-
konusu eğitimden geçmiş ya da bilinç düzeyi yüksek olanlar için ise bir
okuma listesi ve bu okumanrn gündemli toplantılarla tartışılmasr şek_
linin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca mali olanaklarrn geliştirilme_
sine bağlı olarak, başlangrçta İstanbul'da daha sonra da Ankara ve İz-
mir'de parti okullarr açılmasr kadrolarımızln burada eğitilmeleri ihmal
edilmemesi gerekeir bir görevdir. Raporumuzda sıkça bilimin önemini ve
çeşitli yanrlgılarımızda bilimsizliğin etkilerini vurguladık. Bu bakımdan
eğitim sorunu gerçekten titizlikle ele alrnması gereken bir konudur. Eun-
lara ek olarak Partimiz ekonomik örgütlerde işçi eğitimi yapan bazı
üyelerimize de çeşitli yardrmlarda bulunmayr herzaman görev bilmiştir.
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4. MALİ ÇALIŞMALAR

Denebilir ki, siyasi çalışmaların her alanında teşkilatlarımrz ve üye-
lerimiz kadar militan ve fedakar, fakat siyasi çalışrRanın önemli bir bö-
lümü olan-böyle olduğu hiçbir zaman anlaşılmayan-mali çalışmalar da
gene bizim teşkilatlarımrz ve üyelerimiz kadar başansrz bir yapı, ciddi en-
dişeler yaratmaktadır. Gene denebilir ki aidat ödemede bu kadar düzen-
li ve aksamaz iakat bağış toplamada bu kadar başarısız ve çekingen bir
teşkilata sahibiz.

Gerçekten de, yukarıda üyelerimizin yapı.sr bahsinde açıklandığı gi-
bi, Tüzüğümüzün organ çalışmasına katılma maddesi ve aidat ödeme
zorunluluğu çok önemli ölçüde üye tasfiyesine sebep olmuştur. Şu anda
tamamr faal olan üyelerimizin aidat ödeme durumlarında herhangi bir ak-
saklık yoktur. Ancak Partiye <<ayda on lira bağış getiren,> azdrr. Bu yüz-
den mahalli teşkilatlartmız, değil merkeze mali katkıda bulunmak her
konuda merkeze elaçar bir durumdadırlar.

Eğer Parti'nin belli yoğunlukta çalışmalar yapabilmesi, yayrnlarrnı
düzenli çıkarabilmesi, eğitimini gerekli biçimde yapabilmesi v.b. isteni-
yorsa mutlaka bu sorunun halli gerekir. Ve önümüzdeki döııem yöneti-
cilerimiz mutlaka bu konuda ilkeli olmalıdırlar.

Parti yayınlarrnın tüm partiye önemli bir gelir sağladığı şüphesiz-
dir. Ama bu yayınlarrn asrl mali fonksiyonu merkeze yönelik olmalıydı.
Ancak yayınları satan mahalli teşkilatlardan yayın bedelleri büyük öl-
çüde merkeze ulaşmamıştır.
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5. pARTi üzpnixuBri BASKILAR

İşçi sınıfının bilimi doğrultusunda, işçi srnrfrna uygun bir üslupla
militan bir çalışma yürüten Partimiz, gerek egemen srnrflarrn devlet ci-
hazr vasrtasıyla, gerekse de faşist çeteleri tarafından uygulanan yofun
baskı ve saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Afiş yapıştırırken, bildiri dağıtırken gözaltına alrnan, karakolda, 1,

Şubede hakaret ve dayağa mafl7z kalan üyelerimizin sayrsrnı burada tek
tek belirtmek imkansızdır. Biz, bu tip çalışmalarımıza baş'l.ı.madan önce
biliyorduk ki, görevine çıkan üyelerimizden bir bölümü mutlaka polis
tarafından yakalanacak, hafta sonuysa iki gecesini, değilse bir gecesini
içerde geçirecek, hakaret ve hatta dayağa maruz kalacak. Baştaki hükü-
met ister CHP koalisyonu ister MC iktidarı olsun bu olguntrıı değişmiye-
ceğini de biliyorduk. Afişleme ve bildiri dağıtımında sadece polis baskısr
değildi göğüslemek zorunda olduğumuz. Örneğin Ankara'da referandum
afişi asan emekçi kardeşimiz Mahmut Filiz faşistler tarafindan tabancay-
la vuruldu.

Partimizin bazı çalışmalarının sıkıyönetim tarafından engellenmesi
de sıkça karşılaşılan olaylardandır. Ankara'da Emperyalizıni Protesto
Yürüyüşünün, İstanbul'da Viranşehir yürüyüşünün, Partimizin 1. Kuruluş
yıldönümü toplantısının yasaklanmasr bunun örneklerindendir. Viranşe-
hir yürüyüşünün hemen öncesinde İstanbul İl merkezimizirı polis tara-
findan basrlmasr, aralarrnda İl başkanı ve yöneticilerinin bulunduğu 78
üyemizin gözaltına alrnmasr ve İl binamızın mühür]enmesi bu baskının
hangi ölçülere kadar uzandrğınrn ölçüsüdür. Bu kanunsuzluğa boyun eğ-
meyen Partililer mühürü söküp atmrştır. Parti binalarlmlzı polisin bas-
ması. gene sık karşılaştrğımız bir olaydır. Örıreğin Ankara İl örgütünün
polis tarafından aranmak istenmesi ve buna partililerin engel olması, 18
Ocak'ta Eskişehir İl Merkezimizin polis tarafindan kapısı kırılarak basılma-
sı, yönetici ve üyelerimizin glzalılına alınmasr, Bursa'da yapılan güçbirliği
toplantısının polis basmasr, Maraş İl merkezinin basılması ve İl Başka_
nrnın gözaltrna alrnmasr, Turgutlıı ilçesinin aranması ve iki yöneticinin
gözaltına alrnması, İskenderun ilçesinin aranması, İlçe Başİanı Reşit
Suna arkadaşın gözaltrna alrnması ve uzuı1 süre tutuklu kalması, gibi.

yayrnlanan bildiriler veya yaprlan toplantrlar dolayrsryla partimizin
üzerinde uygulanan baskılara gelince bunlarrn en önemlisi süphesiz An-
kara İl Yönetim Kurulumuz üyeleri hakkında Kissinger aleyhinde ya-
yrnlanan bir bildiri nedeniyle «Gizli Örgüt" isnadı ve Ankara kapalr sa-
lon toplantrsrnda yapıian konuşmalar dolayısıyla tutuklama kararrnrn
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafmdan veri]mesidir. Hukuk ta-
rihimize mut]aka geçecek olan bu davada savcı iki paragraflık bir esas
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hakkındaki mütalaa ile arkadaşlarrmızrn 15 yıla kadar hapsini istemiş,
mahkeme savunma için bir hafta süre vererek olağanüstü bir süratle
arkadaşlarımrzr 5-B sene hapse mahkum etmiştir. Aralarında üç Genel
Yönetim Kurulu üyesinin -ki bunların ikisi Merkez Yürütme Kurulu
üyesiydi- bulunduğu arkadaşlarımıza karşr uygulanan bu hukuk dışı
davranış şüphesiz Partimizin yönetici kadrosunu zayrflatma ve onu mef-
lüç bir hale getirme hesabına dayanıyordu. Yargıtay bu kararı, İbrahim
Seven arkadaşrmız hakkındaki 5 senelik ceza drşında bozmuştur.

Paris Komünü bildirisi dolayısıyla Kartal İlçe yöneticilerimizin, 1

Mayıs bildirisi dolayısıyla Sakarya İl yöneticilerimizin, Eskişehir'de İ1

Başkanr, Sekreteri ve bir Yönetim Kurulu üyesinin, Tariş greviyle ilgili
olarak İzmir İ1 yöneticilerimizin, Bursa İl Sekreteri ve bir Yönetim Ku-
rulu üyesinin faşist saldırılar sonunda tutuk]anmasr, bu tip baskıların
örnekleridir.

Gerçek Gazetesi sahibi ve sonrmlu müdürü üyemiz Tektaş Ağaoğlu'-
ırun kitle gazetesi sorumlu müdürü ve üyemiz İlhan Er}rılmaz'ın tutuk-
lanmasr ve üç yıl hapse mahkum edilmesi, nihayet Partimizin Genel Sek-
reteri Yalçın Yusufoğlu'nun üç ayrı tevkif müzekkeresiyle hapse atılma-
sı, gene Partimiz üyelerini ve yöneticilerini hedef alan baskıların birer
örneğidir. Adana Devlet Gür,enlik Mahkemesinin meşhur hap-.grr tazyik
gerekçesiyle Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Aydoğan Gezer'i tutukla-
ması, Adana'daki antifaşist toplantıda konuşan üyemiz Abdürrahim Gö-
rür'ün gene Adana DGM tarafından tutuklanmasr ve nihayet Edirne mi-
tinginde konuşan Genel Yönetim Kurulu üyemiz ve İçel İl Başkanı ,Hü-

seyin Gürcan'rn tutuklanması bu tip baskılardırlar.
Parti teşkilatlarımız ve üyelerimiz yer yer faşist saldır,ılara da he-

def oldular. 27 Nisan'da Ankara'da faşistlerin A]tırıdağ ilçemize, 8 Tem-
muzda Sakarya teşkilatımıza saldırmaları, Çorum İl teşkilatımızın sal-
drrrya uğramasr, Sakarya İl Başkanının faşistlerin saldırrsına uğ:raması,
Sakarya İl Sekreterinin faşistler tarafından bıçaklanması, seçim afişle-
mesi yapan üyelerimize İstanbul'da faşistlerin Aııkara'da ise CHP'lilerin
saldırması ve üyelerimizi yaralamalarr, Genel Nüfus Sayımı günü sokağa
çıkma yasağı varken her nasılsa Zeytinburnu ilçemizin basılmasr ve tah-
rip edilmesi, 23 Ocak'ta Sakarya İl teşkilatımızın tekrar faşist saldırrsına
maruz kalmasr ve Seydişehir teşkilatımızın faşistler tarafindan tahrip e-
dilmesi bu saldırıların sayabildiğimiz bir bölümüdür.
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6. PARTİ MERKEZ ÇALIŞMALARI

6. ı. MERKEZ BÜRoLIIRI

Parti Merkez Büroları; Sendikalar Bürosu, Gençlik Bürosu, Hukuk
Bürosu, Eğitim ve Propaganda Sekreterliği, Teşkilatlanma Sekreterliği
ve Onur Kurulu Çahşmaları olarak sayılabilir.

Eğitim Propaganda, Teşkilatlanma çalışmalarr Raporumuzun Jaha
önceki bölümlerinde yer almıştrr.

Burada Sendikalar, Hukuk Bürosu, Onur Kurulu ve Gençlik çalışma-
larrna kısaca değinmekte yarar var.

6. 1. l. Merkez Sendikalar Bürosu

Partimiz kurulduğundan buyana geçen yirmibir ayiık dönemde işçi
srnrfinrn ekonomik/demokratik mücadele örgütleri olan Sendikalarla sağ-
Iam ve kalıcı bir bağ kurduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak işçi
srnrfrnrn yoğun olduğu kentlerden parti teşkilatrmrzrn bulunduğu bütün
il ve ilçelerde işçi srnrfinrn sendikal mücadelesi. örgütlenmesi, grev, di-
reniş gibi demokratik hareketlerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi için
parti kadro]arrnın fedakArca çalışmasr merkezi bir denetim ve koordi-
nasyon altında olamayaşr nedeni ile gereği gibi değerlendirilememiştir.

Bundan Merkez Sendikalar Bürosunun işlevini yerine getiremqmesi
kadar uzun süre partimizin sendikalar konusundaki politikasının netliğe
kavuşmamasınrn da payr vardır.

İşçi sınıfının devrimci sendikalarda örgütlenmesi talebinin yüksel-
diği bu dönemde önünde duran en büyük engellerden biri de sendika seç-
me özgürlüğünü yok eden 275 sayılı yasaydı. Devrimci sendikalarda ör-
gütlenmeye çalişan işçilerin önüne sarr sendika, işveren ve icra organ-
ları üçlüsünün sahte fiş-sahte yetki oyunları çıkarılmakta işçilerin sen-
dika seçmeleri bir çok işyerinde engelenmekteydi.

Partimiz 1974 ekiminde başlattığı sendika seçme özgürlüğü için Re-
ferandum mücadelesini fabrikalara kadar götürmeyi başarmıştır.

Sendikal örgütlerin soruna yanlış yaklaşımları partimizin başlatığı
mücadeleye sendikaların dışında bazr ilerici demokratik kuruluşların kendi
ölçülerinde destek sağladığını kaydetmek yerinde olacaktır.

F'abrikalardan-salon ve miting meydanlarına aktarrlan Referandum
mücadelesinin sonucu iş mahkemeleriırin bu yönde karar vermesini ve
zorunlu olarak Çalışma Bakanlığının bu yönde uygulama için Bölge ça-
lışma müdürlüklüklerine genelge ile talimat vermesini sağlamıştır. Ancak
her zaman belirttiğimiz gibi sendikaların özellikle DİEK yöneticilerinin

106



-

bu konuda aktif mücadeleye girişmemeleri uygulamaya fiilen konan Re-
ferandum'un sermaye sınıfinrn yoğun çalışmasr ve baskrsr ile tekrar geri
a_lrnmaslnr sağlamıştır. DİSK yönetici grubu işçi sınıfinın siyasi müca-
delesini burjuvazinin kuyruğuna takma an]amrna gelen ekonomist tu-
tumlarrnr bu konuda aktif tavır koymayarak bir kez daha netleştirmiş-
lerdir. Bugün işçi sınıfının demokratik mücadelesinin önünde Referan-
dum sorunu yine gündemin birinci maddesini işgal etmektedir. Ve par-
timizin, önümüzdeki dönem çalışmalarında dayatan görevlerinden birini
teşkil etmektedir.

23 Hazitan 1974 tarihinde MYK'nın kararı ile kurulan Merkez Sen-
dikalar Bürosunun (MSB) çalışmaları gerek bu bürodaki arkadaşların
başka birkaç konuda görevlendirilmesi gerekse d_eneysizlikleri bütün par-
ti teşkilatımızın sendikal çalışmalarınr kucaklayabilecek nitelikte olma-
mıştır. Büroda üç MYK üyesinin de görevli olmasına rağmen MYK-MSB
ilişkileri sağlam bir zemin üstüne oturtulamamış hatta bu Büronun prog-
ramı tesbit edilememiştir. Yukarıda da açıkladığımız gibi bunun Sonu-
eu parti üyelerinin bu konuda verdikleri miicadele merkezi bir biçimde
koordine edilememesini bu aksak işleme nedeni gelişmiştir.

Sendikalar bürosu sosyalist harekette genel olarak yapılan bir yan.
lışı da bir süre sürdürmüştür. Bu yanlış; sendikalar içinde sadece DİSK'e
bağlı sendikalar içinde çalışmak bağımsız ve TÜnl<-İŞ'e bağlı sendikalar
içinde çalışmayı ihmal etmek ya da bu yönde hiç çalışma yapmamak-
tır.' Bu kolaycı yaklaşım MSB'nun içinde de bir süre hakim olduktan
sonra eleştirilere uğramış, işçi sınıfi sosyalistlerinin bütiin sendikalarda,
işçi sınıfi mücadelesinin temel kuralı olan Siyasi-ekonomik-İdeCloiik mü-
cadele bütünlüğünü ihmal etmeden çalışmalarınr ve bu çalışmalarda Fab-
rika.sendika-parti ilişkilerini sağlam bir temel oturtmasr hususu karar-
laştırılmış bu yönde çalrşma tatzımız düzeltilmiştir. İşçi srnrfinrn en üst
örgütlenme biçimi olan Parti ile onun örgütler ağı içinde yer alması ge_
reken ve ekonomik / demokratik mücadele örgütleri olan Sendikalar ara-
sında diyalektik bağn gerçekleştiri]mesi için yapılan çalışmalarrn (yeter-
li olmadığnr samimiyetle kabul ederek) Türkiye pratiği açısından önemli
boyutlar kazandığını ifade etmek yerinde olur.

MSB önümüzdeki dönem işçi sınıfının sendikal birliğini gerçekleştir_
mek için yaprlmasr gerekli olan çalışma]arı bütün sendikaların içinde
(DİSK, TÜRK-İŞ, BAĞIMSIZ) siyasi çalışma ile en demokratik biçimde
gerçekleştirilmesi konusunda yoğun çaba sarfedilmesi gerektiğine inan-
maktadır. Ayrıca; sosyalist hareketimizin içinde ekonomizm ve ekono_
mistlerle mücadele konusunda partimizin çok daha yoğun teorik ve pra-
tik mücadeleye girişmesi konusunda öneride bulunur.

Merkez Sendikalar Bürosu, her ülkede olduğu gibi belli bir dönem
ayrl ayrl mecralardan akan sosyalist hareket ile işçi sınıfı hareketinin
bir mecrada bütünleştiriimesi ve harekete sağlam bir temel kazandrrrl-

107



masl için partimize bu yönde tarihi bir görev düştüğünü tesbit etmekte-
dir.

Sendikal hareket içinde işçi sınıfının örgütsel birliğini yaralayıcı bir
eğilim olan ve «gecekondu sendikacılık" tabir edilen sendikacılıkla parti
miz teorik olarak mücadele yanrnda pratik olarak mücadelesini yerine
getiremediğini ve hatta bu yönde partili arkadaşlarımız içinde bu eğiiimin
belirdiğini söylemek ve bu hatayı açık yüreklilikle kabul etmek yerinde
olur. Tüm Dokuma-İş ve Tüm Tor-İş sendikaları bu yanlış eğilimin
sonucu olarak doğmuştur. Bu eğilim ile gerekli mücadeleyi yoğunlaştır-
mak için ileri adımlarrn atılması önümüzdeki dönem yapılması gerekli
olan çalışmalarrmrzdan önemli birini teşkil etmektedir.

Önümüzdeki dönem işçi sınıfinın ekonomik demokratik mücadelesinin
önüne konan 274-275 ve 1475 sayılr yasaiarla birlikte 506 sayılı SSK ve
bunlarla ilgi diğer antidemokratik yasalarrn kaldrrrlmasr ve bu yönde
demokratik mevziler elde edilmesi için yoğun bir çalışmayı gerektirmek-
tedir.

MSB nun bu yöndeki bütün teşkilat çalışmalarına merkezi bir yön
vermesi için program tesbitinin iç çalışmalarımızrn bir bölümü olarak
görüyoruz.

6. 1. 2. Gençlik Bürosu

Günümüz gençlik hareketi, dünya çapında yürütülen sınıf mücade-
lesinden dolaysız olarak etkilenmektedir. Söz konusu etkilenme, sosya-
list, "ileri" kapitalist ve geri kalmış ülkelerde farklı süreçler halinde yan-
sımaktadır.

Sosyalist ülkelerde dost sınıfların genç kuşakları sosyalizm ve ba-
rış yolunda ileri adımlar atmrş, ülkelerinde sosyalizmin temellerinin
güçlenmesinde övülecek başarı}ar elde etmişlerdir. Sos5ıılist ülkeler
gençliği sömürüsüz bir toplumda doğmuş ve yaşamış olmanrn sağladığı
olanaklarla, sınıfsız bir topluma doğru ilerleyen ü]kelerin Laşlıca güven-
celerindendir.

Kapitalist ülkelerde gençlik hareketinin, burjuvazinin hertürlü yoz-
laştırma girişimine ve sapmaya açık karekterine rağmen öze].likle son yıl-
larda savaşa ve tekellere karşr yönelmesi sosyalistler açrsından önemlidir.

Farklı ülkelerde değişiklikler gösteren gençlik hareketinin evrensel
ve temel iki özelliği vardır. Gençliğin tabiatı gereği olan bu iki özetlik
gençlik hareketi konusundaki sapmalarında başlrca kaynağdır.

İşçi sınıfı sosyalistlerinin gençliğe bakışı herşeyden önce sınıfsaldrr.
Bu yaklaşım bütün gençlik kesimierini kendi sınrfsal konumlarr içinde
değerlendirmeyi gerektirir. Ancak gençliğin sınrflara bölünmüşlüğiinü
mutlaklaştırmak da yanlıştır. Gençlik hareketini doğru değerlendirebil-
mek için gençliğin kuşaklar sistemindeki öze] rolünü doğu kavrayabil-
mek gerekir.
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Gençlik, siyasal ve sosyal hayatta gösterdiği dinamizm, toplum olay-
larına karşı duyduğu ilgi ve olaylar karşısındaki ani tepkisi, aşrrr roman-
tizmi vb. özellikleriyle «göreceli bağımsızlığa» sahip bir sosyal grup o1-
ma durumundadır.

Gençlik hareketlerinin değerlendirilmesinde, gençliğin bu iki özel-
liğinin (sınıfsal konumlarr ve yaş durumundan kaynaklanan özellikleri)
birlikte değerlendirilememesi bizi ya gençliği küçümseyen, onu hareket-
siz sayan, ya da kimi burjuva ideologlarınln vardığı gençliği sosyal bir
sınıf olarak görme yanlışlıklarına götürür.

Kimi sol ya da "sosyalist» çizgiler gençlik hareketinin halk kurtuluş
savaşlarr döneminde gösterdiği birliği gençliğin bir sınıf gibi davranma
özelliği olarak değerlendirmişlerdir. oysa aynı ülkelerin sosyal pratiği
ulusal kurtuluştan sonra, farkiı gençlik kesimierinin farklı amaçlar için
savaştığınr ortaya koymuştur. Işçi, yoksul (bazan orta) köylü, aydın kü-
çük burjuva gençlik kesimleri «kapitalist olmayan yol» ya da sosyalizm
için mücadeleye devam ederken üst sınıfların gençliği ise «ücretli kö-
leiik" sisteminin yerleşmesi için çalışmıştır.

Belirtmek gerekir ki, geri kalmış ülkelerde gençlik, emperyalizme,
tekelJ.ere, kapitalizm öncesi kalrntrlara ve hertürden gericiliğe karşr aktif
sıyasi mücadeleye daha kolay girebilmektedir.

Ülkemiz gençliği de önemli bir anti-emperyalist, demokratik gençlik
hareketi mirasrna sahiptir. Bizce gençlik hareketiırin 1971 öncesi vardığr
sonuçlar bu mücadelenin önemini yadsımaz. Gençiiğimiz içindg]<i h..
boydan sapmanrn yer tutabilmesi, dönemin özgül koşulları ve en baş-
ta işçi srnrfrnrn merkezi siyasi otoritesinin olmamasıyla açıklaııabilir. Bu
gün de durum bazr nüans farklarıyla aynıdrr.

Partimiz kuruiduğundan bu yana; gençliğin,

a - Sınıflara bölünmüş,

b - Göreceli bağımsız olma özelliği gösteren sosyal bir grup olduğu
biiimsel yaklaşımından hareketle gençliğe iki tip örgütlenmeyi hedef
göstermiştir.

I - Sosyalist Gençlik Örgütü:

Gençliğin srnıflara bölünmüşlüğünü kabul eden Partimiz, sosyal kur-
tuluş mücadelesi veıen işçi srnıfının ve işçi sınrfr ideolojisini benimseyen
diğer toplum kesimlerinin genç kuşaklarınrn bir arada örgütlendikleri;
Partiye ideoloji ve tavrr bağımlılığı, örgütsel bağımsızlığı olan sosyalist
gençlik örgütünün oiuşturulması için çaba harcamıştır.

Ancak kurulan gençlik örgütü hareketimizden bütünüyle kopmuş
ve "bağımsrzlrğrnr>> ilan etmiştir. Bu durum Parti'mizin görüşlerinin genç-
lik içine girmesini ve yaygınlaşmasrnr aksatmıştır. Partimiz açrsrndan
durumu diğer parti içi sorunlarla sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle bu
olayın değerlendirmesine burada girmeyeceğiz, ancak şu noktaları belirt-
mekte yarar vardır: 
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Sosyalist Gençlik Örgütü kurulduğu zaman, örgütün çalışma biçimi
ve yöntemleri, Parti ile bağmlılık ilişkileri konusunda herhangi bir for-
mül getiremedik. Bu konunun dünyadaki örneklerinin incelenmesi ve
aktarılmasr özellikle önemliydi ve yapılmadı.

Yeni Proğram Taslağımızda yer alan «Gençliğin Sosyalist Örgütien-
mesi" meselesine yaklaşımda edinilen tecrübeler Partimize ışık tutacak-
trr.

II - Mesieki (Akademik) Gençlik Örgütlenmesi:

Partimiz, kendi içinde sosyal ve siyasal farlılıklar gösteren öğrenci
gençlik için de hedefler göstermiş ve bu yolda çaba harcamıştrr.

Partimiz, öğrenci gençliğin fakülte, yüksek okul vb. ile orta öğrenim
birimlerinde mesleki -akademik- demokratik birim yığın örgütlerinin
ve bunların merkezileşmesinin yaratılmasr için çalışmıştrr. Bunun başarı-
Iamamasında gerici mevzuatrn payı kadar sosyalist hareketimizin böliin-
müşlüğünün de önemli payı vardrr. Bu bölünmüşlük öğrenci gençliğe de
yansımakta, sapmaların yayılma alanrnr öğrenci gençlik teşkil etmektedir.
Ancak bugün, bütün grupların birim örgütlenmesinin önemini kabullen-
mesi sevindirici bir gelişmedir.

Öğrenci gençliğin örgütlenmesinde Parti politikamız gereği bir arada
demokratik mücadeiede bulunabileceğimiz gençlik gruplarıyla çeşitli
görüşmeler yapılmış ancak somut bir sonuca varrlamayarak görüşmeler
kopmuştur, bizce aynı türden görüşmelerin sürdürülmesinde yarar var-
dır.

Öğrenci gençliğin örgütlenmesini, okul yönetimine katılınasrnr vb.
engelleyen mevzuatrn ve gerici, kof, üretimden kopuk eğitim sisteminin
değiştirilmesi demokratik gençlik hareketinin, tüm demokretik toplum
kesimlerinin ve Partimizin başhca hedeflerinden olma]ıdır.

Ülkemiz gençlik hareketinin en önemli sorunlarrndan ı]iri de Dünya
Gençliği ile dayanışma olanaklarının yasaklanmış olmasıdrr Partimiz bu
yolda da üzerine düşeni diğer demokratik güçlerle dayanışma içinde ye-
rine getirecektir.

Partimiz, Bağımsızlık -Demokrasi- Sosyalizın mücadelesinde genç-
tiğin örgütlü ve aktif bir şekilde yerini alması için mücadele edecektir.

6. 1. 3. Hukuk Bürosu

Bilindiği üzere hukuk egemen sınrfrn kendi iradesini biitün toplum
için geçerli ilkeler olarak kabul ettirme çabasrnı yarısrtrr. Ancak huku-
kun bütün içeriğinin yalnrzca bir irade sorunu olarak, düşünülemeyeceği
açıktır. Egemen srnrflarrn isteği yanında, sürüp giCen sınıf mücaclelesinin
ürünleri olarak, yönetilen ve ezilen srnrflarrn azırrısanmayacalı kazançla-
larr da hukuk kurallarr içinde kendilerini kabul ottirebilirler. Başlıca ör-
nekler olarak sendikalaşmaya, grev ve topiusözleşme hakları ile ilgili

110

l



-

yasaların teorik olarak bile varlıklartnı egemen sınıflarrn lütfuna bağla-
mak bilime uygun bir görüş olamaz.

Partimiz de bu soruna yaklaşırken, hukuku srnrfsal kökeninden soyut-
layarak ele alan idealist ve reformist eğilimlerek esin olarak karşı dur-
rnuştur. Ote yandan hukukun salt egemen-srnrf iradesinden oluştuğu gö-
rüşünü taşıyan pozitivist yorumlara karşr alınan tutumun aynr kesin ve
doğru niteliği taşıdığı söylenemez.

Ülkemizin bilinen tarihi koşulları gereği gerçek bir burjuva demok-
rasisinin hiçbir zaman yaşanmamış olması dolayısıyla sürüp gelen ge-
leneksel despotça baskılar, özellikle son dönemde yasa tanımayan 12 Mart
faşizmi, sol hareketin genel olarak gençlik niteliği ağır basan sabırsrz kad-
rolarrnda, devrimci süreç için hukuki araçlarrn yararsızlığr düşüncesinin
gelişip yaygınlaşmasrna neden olmuştur. Sık-sık başvurulan yasa dışı
baskılar ve işlenen en ağrr suçlarda bile, şikayet, müdahale, dava ve ben-
zeri kovuşturma yolları gibi hukuki araçların kullanılmamasr ile kendini
gösteren bu sekter eğilim, son çözümlemede, en zorunlu silahları yasal
yollar olan demokratik uğraşın, olanaklara karşın düşük ve yetersiz dü-
zeyde kalmasrnı getirmektedir. Oysa ki sömürülen sınıflarrn egemen sr-
nıflara dayatıp kabul ettirdiği ödünlerin yasalarda yer almasr nasıl bir
uğaşın sonucu ise, bu kazançların yalnızca soyut ve ölü yazılı kurallar
olarak kalmamasr ve yaşayan etkin güçler biçiminde uygulanmasını sağ-
lamak da aralıksrz olarak harcanacak devrimci çabalara bağlıdır. Ancak
teoride genel olarak kabul edilmesine karşın pratikte bu görevler ağır
biçimde savsaklanmaktadır.

Sosyalist hareketimizde yer etmiş olan bu alışkanlıktan Partimiz kad_
rolarr da henüz bütünüyle arrnmrş değildir.

Üstelik sık srk görülen, memurun görevini kötüye kullaıırnası, siyasi
hakkın kullanılmasrnr engelleme, özgürlüğün gasbr, hakaret, dayak ve
hatta işkence suçlarl, yoğun çalışmalardan ötürü belki en çok Partimiz

- iiyelerine karşı işlenmişken, hukukun bilim dışı yorumlanması yüzünden
bu yasa dışı zorbalıklara karşı gereken yeterli tepki gösterilememiştir. So_
mutlarsak uzun süreli tutuklamalar ve yargılamaya dönüşen olaylar dı_

şında pek çok baskı olayr, tavsamaya bırakılmıştır.
Ajitasyon, propaganda, örgütlenme görevlerinin yoğunluğu nedeniyle

hukuki işlemlere zaman ayrılamadığı ya da yasaların bilinmemesi ve kar-
maşıklığı, yardrmcı olacak hukukçu bulunamaması gibi nedenler geçerli
özürler olarak kabul edilemez. Çünkü bir sosyalist parti kadrosu için, de-
mokratik uğraşın en zorunlu silahları olan hukuk yöntemleri devrimci
kavganrn dışında düşünülemez. Adliyede karakolda v.b, önünde verilecek
hukuki uğraş avukatların vicdan ve yeteneklerine ya da bireysel çalış-
malarlna terk edilemez. Ama biiimin dayattığı bu gerçek yeterince ö_
zümlenmiş değildir.

Partide yürütülmüş bulunan hukuk görevlerini de bu açrdan değer-
lendirmek zorunluğu vardrr. Üyemiz olan az sayıdaki avukatın çalışma-
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ları birkaç davanrn dışında kayda değer bir etki sağlayamamıştır. Ör-
güt politikasrnda önemli bir yeri olması gereken adli olaylardaki tutumun
nicel ve nitel bakımdan yetersiz bireysel avukat çalrşmasrna dönüştürül-
müş bulunrnaktadır.

6. 1. 4. Disiplin Sorunları

Bilinen nedenlerle üikemizde gerçek anlamda sosyalist parti yaşan_

tısı çok yenidir. Bilimsel açıdan parti kuram ve ilkelerinin somutlaştırıl_
masr ve yaşayan nesnel bir güç dutumuna getirilmesi süreci henüz baş-
langıç,evresinde bulunmaktadı.r. Bu durumla birlikte kadrolarımızdaki
deneysizlik ve gençliğin doğal yapısrndan gelen coşkular, özünü demok-
ratik merkeziyetçilik ilkesinden alan parti disiplinin oluşturulup korun_
masrnda gözönüne alrnmasr gereken olgulardır. Ayrıca önceden belirttiği_
miz üzere zaman zaman kendini göstermiş olan hizipçi davranışlar, di-
siplin sorununu, en doğal ve açrk olan bilimsel kurallarr inkara varacak
kadar olumsuz yönde etkilemekten geri kalmamışlardır. Kuşkusuz ki bun-
da, yönetim kadrolarının liberal hoşgörüye dayanan tutumunun da payı
önemlidir.

Bütün bunlara karşılık partimizde disiplinsizlik olayları hiçbir za_

man genel bir bunalım ve kalıcr bir hastalık düzeyine erişmemiştir. Baş
gösteren tüm olumsuzluklara rağmen kadrolarımızrn devrimci iyiniyet ve
serinkanlrlrğı yıkıcı etkenlerle boğuşmuş ve gerçek sosyalist ilkelerin
üstünlüğünü sağlamış bulunmaktadır.

Bilime göre sosyalist partilerin disiplin sorunlarr yönetim işlevi dı-
şında düşünülemeyeceğinden, bu konudaki görevler de örgütün her ba-
samağında ilgili yönetim kurulunun yetkisinde yürütülür. Eöylece yöne-
tim birimleri dışında ayrıca disiplin kuralları söz konusu değildir.

Ne üar ki, ülkemizde Siyasi Partiler Yasasrnrn getirdiği zorunluk
nedeniyle Partimizde de Genel Merkez ve İl örgütleri düzeyinde Onur
Kurulları oluşturmak gerekmiştir.
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