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V İR M K  ÖZM FVEK 
Yazıya bir hikâye İle başlaya

lım!
—  Ulan oğlum, aklını başına 

toplo.
Ne gezer.
—  Oğlum, adam ol.

Heyhat.
—  Etme, eylem»

Birlik
(Baştarafı 1. sayfada)

Oğlan bildiğini okuyor...
Gariban köylünün eli çiftte 

çubukta, oğlanın gözü eğleşie...
Neyse .oğlanın bir gün aklı 

<ıa su yürümüş olacak kİ:
—  Gel anlat baba, demiş 

adam olacağım artık...
Uzatmayalım.
Oturmuşlar etere kıyısına, çı

dam anlatmağa başlamış, kar
şı çimende de at otlarmış ...

—  Bak oğlum, sen biricik ev- 
lâdımsın. Ben yaslandım. Elim 
gücüm eksildi, çalışmaktan. Şu 
çiftin çubuğun bir kanadından 
da sen tut. Yolun yol değil...

Biz diyelim bir saat, siz de
yin İki saat, anlatmış da anlat 
mış... Oğlan sessiz sakin gözü
nü dikmiş karşıya dinliyor. Adam 
da İçin için sevinirmiş:

—  Vay be, oğLan adam olu- 
yar galiba...

Derken oğlan:
—  Bin, diye bağırmış birden 

bire.
Adam anlamamış;

—  Ne bin'I?
Oğlan karşıdaki atı göstermiş:
—  Bak baba, demiş atın or

ganına bininci sinek kondu...
KISSADAN HİSSİ:
Türkiye'de ilerici, demokrat, 

sol kanatta, doğrular, ilkeler, he
defler bugüne kadar çok konu 
şuldu. Ancak anlatılanlar, doğ
rular, toplumsal yasaların zen
gin ve bereketli dinamiğinde 
maddi temellerine oturmazsa, 
oturtulmazsa, o doğruları bin 
kez değil, yüz bin kez daha din 
lemek, tekrarlamak yazgı olur...

—  Birlik, bütünlük, ortak ey
lem...

Tamam, güzel, iyi, bir kez 
değil, milyon kez doğru.

Masa etrafında bu iş olsa, 
bir dosya kâğıdının altını İmza
lamakla olsa, o kadar kolay...

Ama olmuyor, olmaz. Niçin?
Somut değil, soyut da ondan. 

Hayatla örneklenmiyor. Maddi 
temellere oturmuyor da ondan...

İşin İlginç ve öğretici bir ya 
nı daha var: Ne zaman küçük 
bıır|uva yılgınlıklar, korkular 
debreşiyor, o zarftan bir ağlama 
duvarı oluşturuluyor...

1970'lerde de benzer bir du 
ram yaşandı. Ben diyeyim 20, 
siz deyin 50 demokratiK kuruluş 
bir aray.a geldiler, bastılar İm
zayı, Dalokay'ın «nurtopu Âli'si» 
gibi bir «Devgüç» oluşturuldu...

Sonra ne oldu? Cümlemizin 
malumu...

ve dirlik
ru gelişen birliğinin oluştuğu 
nu görmek az bir kazanım mı
dır?

Siyasal, ekonomik ya da met 
lekl demokratik kitle örgütlerinin 
örgütsel bağımsızlıklarını koru
yarak, antlemperyallst. antlfaşlst 
mücadele ortaklıklarında yanya- 
na gelebilmeleri, eyleme yönel
meleri İlk filizlerini vermişte bu 
küçmsenecek bir kazanım mıdır?

Ama İradeci, ferdiyetçi bur|ı> 
va ideolojisinden kaynaklanan I- 
deallst atardamardan beslenen 
heyecan bombeleriyle ilerici de
mokrat sol kanadı, dağınık, dar 
madağınık görmek, diz dövmek 
her zaman mümkün.

İşçi sınıfının partisine gelince, 
değil Türkiye'de, dünyanın hiç 
bir yerinde İşçi sınıfının politik 
örgüt ve hareketi, ne Merlhten 
Dünyay.a iltica etmiştir, ne de 
yedi kat yerin dibinden lahan 
gibi çıkmıştır. İşçi sınıfı parti
leri, toplumların yanan K-ağrın
dan, uluslararası İşçi sınıfı ha
reketinin evrensel ekseninden 
doğarlar.

ilericiler, yurtseverler, de
mokratlar, solcular ve sosyalist 
ler, tüm ezilen ve sömürülen sı 
nıf ve tabakalar İçinde eriye e- 
rlye ve bütünleşerek, toplumsal 
deneyin örsü üzerinde pişe pi
şe birliklerini pekiştirecekler ve 
hayatı değiştireceklerdir. Biraz 
İğneyle kuyu kazmak gibi, ama 
bu İş biraz da öyle değil midir, 
dostlar...



—  Vay be, oğlan adam olu
yor gûllba...

Derken oğlan:
—  Bin, diye bağırmış birden 

bire.
Adam anlamamış:
—  Ne bin'i?
Oğlan karşıdaki atı göstermiş:
—  Bak baba, demiş atın or

ganına bininci sinek kondu...
KISSADAN HİSSE
Türkiye'de İlerici, demokrat, 

sol kanatta, doğrular, ilkeler, he- 
dafiar bugüne kadar çok konu 
şuldu. Ancak anlatılanlar, doğ
rular, toplumsal yasaların zen
gin ve bereketli dinamiğinde 
maddi temellerine oturmazsa, 
oturtulmazsa, o doğruları bin 
kez değil, yüz bin kez daha din 
lemek, tekrarlamak yazgı olur...

—  Birlik, bütünlük, ortak ey
lem...

Tamam, güzel, İyi, bir kez 
değil, milyon kez doğru.

Masa etrafında bu iş olsa, 
bir dosya kâğıdının altını İmza
lamakla olsa, o kadar kolay...

Ama olmuyor, olmaz. Niçin?
Somut değil, soyut da ondan. 

Hayatla örneklenmiyor. Maddi 
temellere oturmuyor da ondan...

İşin İlgine ve öğretici bir ya 
nı daha var: Ne zaman küçük 
bur|uva yılgınlıklar, korkular 
debreşiyor, o zarftan bir ağlama 
duvarı oluşturuluyor...

1970'lerde de benzer bir du 
rum yaşandı. Ben diyeyim 20, 
siz deyin 50 demokratik kuruluş 
bir araya geldiler, bastılar İm
zayı, Dalokay'ın «nurtopu Ali’si» 
gibi bir «Devgüç» oluşturuldu...

Sonra ne oldu? Cümlemizin 
malumu...

Somut eyleme dayanmayan, 
pratiğe yürümeyen, o temelden 
ao'uklanmayan bilineli ve ilkeli 
örgütlenmelere, kitlesel tabana 
yaslanmayan «birlik» ler kâğıt 
üzerinda kalıyor, daha fenası, 
kitlelerin kararlı mücadele de
ney ve azimlerine darbeler İndi 
rtyor...

Son günlerde gene bir ağla
ma duvarı örülüyor:

—  Dağınığız, soldaki örgütlen 
meyi bugüne kadar becereme
dik, şimdi kuralım...

Senfoni bu... Toplumsal ve 
duygusal tepkileri ekstremlere 
dayanan küçük bur|uva aydınla
rın «müşterekleşen» heyecanı, 
ses duvarını aştı aşmak üzere 
neredeyse...

SÖZ MÜ, İŞ Mi?
Oysa egemen güçlerin tüm 

politik ve İdeolojik saldırı araç 
■arıyla palattıgı sis bombalarına 
karşın Türkiye’de netleşen, açık 
lık ve berraklık kazanan çok 
şey var. Kitlelerin deneyleriyle 
sağladıkları çok doğru var.

Coğu kişinin gözden kaçırdı
ğı örneğin bir 24 demokratik 
kuruluşun lafa değil, günden 
güne somut iş ve eyleme doğ-

Dünyaya İltica etmiştir, ne de 
yedi kat yerin dibinden lahan 
gibi çıkmıştır, işcl sınıfı parti
leri, toplumların yan^n A ğ rın 
dan, uluslararası işçi sınıfı ha
reketinin evrensel ekseninden 
doğarlar.

ilericiler, yurtseverler, de
mokratlar, solcular ve sosyalist 
ler, tüm ezilen ve sömürülen sı 
nıf ve tabakalar İçinde eriye e - 
rlye ve bütünleşerek, toplumsal 
deneyin örsü üzerinde pişe pi
se birliklerini pekiştirecekler ve 
hayatı değiştireceklerdir. Biraz 
İğneyle kuyu kazmak gibi, ama 
bu İş biraz da öyle değil midir, 
dostlar...
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