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Her Ne Pahasına Birlik, Değil

Sermaye sınıfları karşısında işçi sınıfı hareketinin gerek ekonomik, gerekse politik 
mücadele düzeylerinde birliğini sağlamak, korumak ve güçlendirmek, sosyalizmi 
hedef alan işçi sınıfı partilerinin baş sorunlarından biri olagelmiştir. Ayrıca, İkinci 
Dünya Savaşından bu yana geçen yıllarda emperyalizme, tekellere, faşizm tehlike-
sine karşı tüm demokratik güçlerin güç ve eylem birliğini sağlamak sorunu da ön 
plana çıkmıştır. Günümüz Türkiye’sinde de her iki birlik sorunu son bir yıldır tar-
tışma konusu yapılmaktadır.

Her şeyden önce, bu iki birlik sorunu birbirine karıştırılmamalıdır. Verili bir za-
man bölümünde, varolan somut şartlarda, işçi sınıfının sosyalist hareketi için ancak 
tek bir doğru politik çizgi olabilir ve vardır. Birbirinden farklı politik çizgiler aynı 
zamanda doğru olamaz, hatta, “her biri farklı derecelerde doğru olabilir” de denile-
mez ve bunların arasında bir uzlaşma ile “ortalama” bir çizgi üzerinde bir birleşme 
önerilemez. İşçi sınıfının sosyalist partisini oluşturmak ve geliştirmek için böyle bir 
şey önerilemez. Yapılması gereken iş, büyük bir dikkat ve titizlikle tek doğru çizgiyi 
saptamak, ortaya çıkarmak, bunun kabulünü, yayılmasını, saygınlığını sağlamaya 
çalışmaktır. Bu tek doğru çizgi üzerinde ve etrafında işçi sınıfının politik birlik ve 
bütünlüğünü gerçekleştirmektir. İşçi sınıfının birliğini sağlamak ne denli önemli 
olursa olsun, bu birliği sağlama uğruna işçi sınıfı hareketinin tek doğru çizgisinden 
fedakârlık edilemez, bundan sapma niteliğinde olan diğer çizgilerin sahipleri veya 
temsilcileri ile uzlaşmaya gidilmez.

İşçi sınıfının politik hareketinde bu belirttiğimiz anlam ve nitelikte bir bütün-
leşme ve birliği gerçekleştirme ise, hemencecik başarılacak bir iş değildir. Zamanla, 
sistemli, ısrarlı örgütsel ve ideolojik uğraşı ve mücadelelerle varılabilecek bir hedef-
tir. Bu zaman süresinde, doğru çizgiye yönelmeler, yaklaşmalar belirdiğinde bunları 
itelememek, kapıları kapamamak, tersine bu doğrultudaki oluşum ve gelişmelere 
açık ve yardımcı olmak bütünleşme ve birleşmenin şartıdır. Sekter olmamak bu de-
mektir, uzlaşmacı olmak demek değildir. İşçi sınıfının tek doğru politik çizgi üze-
rinde örgütlenmesi, tek partisini oluşturup geliştirmesi ve bu parti etrafında işçi 
sınıfı kitlesinin toparlanması, kısacası, işçi sınıfının politik hareketinin birliği böyle 
gerçekleştirilebilir. Ama şunu da belirtelim ki, ne denli uğraşılsa ve tek doğru çizgi 
işçi sınıfı hareketine egemen kılınsa, yine de değişen sayılarda ve boyutlarda “anafor 
akımlar” olacaktır. Sorun, bunları olabildiği kadar dar sınırlar içinde tutup etkisiz 
kılabilmektir.

Anti-emperyalist demokratik güçlerin eylem birliği ve giderek bir platform üze-
rinde örgütsel bütünleşmesi başka düzeyde bir sorundur. Oluşturma şartları başka-
dır; bütünleşme, birliği sağlama süreci başkadır. Öncelikle hatırda tutulması gereken 
husus, amaçlanan birliğin kitlelerin güç ve eylem birliği olduğudur. Sorun, kitleleri 
harekete geçirmek, eylem birliğine sokmaktır. Çeşitli örgütlerin biraraya gelmesi ve 
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bir platform üzerinde anlaşmaları, söz konusu örgütlerin kitlesel bir tabanı, sınıf ve 
kitlelerin bir kesimini olsun harekete geçirme yeteneği olduğu ölçüde geçerlidir. Bir 
anlam ve önem taşır. Henüz biçimsel olmaktan öte, belli bir ölçüde olsun toplumsal 
güçleri temsil etmeyen örgütlerin biraraya gelmesi, birleşmesi, biçimsel olmaktan 
öteye gitmez; toplumun politik hayatında bir ağırlık taşımaz; korkarım, ciddiye bile 
alınmaz.

Bu çeşit bir güçbirliği girişimi 1971 öncesinde görüldü. Küçük küçük gruplar, 
ismi var cismi yok dernekler kurdular. Ortak bildirilerle bir sürü derneğin, kurulu-
şun adı, imzası boy gösterdi, ama kâğıt üstünde adlar olmanın ötesinde toplumsal 
bir güç olamadılar. Aynı yanlışı tekrarlamamak gerek.

Anti-emperyalist demokratik güçlerin eylem birliğini sağlamada ve giderek bir 
cephe örgütlenmesine gitmede, katılan örgütlerin politik çizgi farkları kabul edilir; 
bu çalışma ve birleşmelerde uzlaşma, karşılıklı ödün verme doğaldır hatta zorun-
ludur. Tabii ki, işçi sınıfı partisi bu uzlaşma ve ödünlerin kendi çizgisini saptırıcı, 
kendi bağımsız hareketini zedeleyici olmamasına, tersine, verili somut şartlarda, 
sosyalist mücadele ile içice geçen demokratikleşme sürecini ilerletici olmasına dik-
kat eder.

Anti-emperyalist demokratik güçlerin güç ve eylem birliğini sağlamada çok 
önemli olan bir nokta, katılan örgütlerin kitlesel temsilciliği yanı sıra, somut hedef 
ve davranışların doğru saptanmasıdır. Bunda yapılacak yanlışlar, anti-emperyalist 
demokratikleşme sürecine yarar değil, zarar getirir. Oysa güç ve eylem birliğinin 
esas amacı ve böyle bir birlik hareketine girişmenin gerekçesi, söz konusu sürecin 
önündeki engelleri kaldırmak ve onu ileriye götürecek şartları oluşturmaktır.

Ayrıca, gerek işçi sınıfının politik hareketinin birliği, gerekse anti-emperyalist 
demokratik güçlerin eylem birliği Türkiye işçi sınıfı hareketinin gündeminde yer 
alan ve mutlaka bir çözüme ergeç kavuşturulacak olan önemli sorunlardır.

Birlik, evet! Ama her ne pahasına olursa olsun değil.

Yürüyüş, Sayı 21, 2 Eylül 1975


