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Disk: Bugünden Yarına

Bilinen ve bizim de vurgulayarak sık sık tekrarladığımız bir doğrudur: Sosyalizm 
için mücadele uzun soluk, direniş isteyen bir mücadeledir, aceleciliğe hiç gelmez. 
Hareketin niteliği bu olunca, mücadelenin yürütülüşünü her zaman ve öncelikle 
uzun vadeli açıdan değerlendirip yönlendirmek gerekir. Güncel, hatta günlük prati-
ğin hedef ve yöntemlerinin de bu uzun vadeli görüş açısından saptanması şarttır.

Ne var ki, bir doğruyu bilmek ve kabul etmek ile onu pratikte tutarlı bir biçimde 
uygulamak her zaman birlikte gitmez. Verilen ve yaşanan günlük mücadelenin ısısı 
ve heyecanı içinde uzun vadeli görüş ve mücadele çizgisi dikkatten kaçabilir, kaç-
ması olağandır. Hele uzun vadeli hedef ile kısa vadeli hedef birbiriyle çelişir ise.

Sosyalizm için mücadelede böyle durumlarla karşılaşılması nadir değildir. Ba-
zen, yıllar boyu sabırlı uğraş ve çetin mücadelelerle elde edilmiş belli konumlardan 
bilerek bir süre vazgeçilir. Kazanımların uzun vadede hareket içinde korunabilmesi 
için böyle yapılır. O an için zor bir iştir bu. Hele bu uğraş ve mücadeleyi özverilerle 
yürütmüş ve başarmış olanlar için. Ama işte, sosyalistlerin uzun görüşlü, uzun so-
luklu, dayanıklı olmaları bu gibi durumlarda kendini gösterir.

Açıklamaya çalıştığım durum, “kazanılmış mevzileri terkediş” değildir. Böyle 
bir değerlendirme yanlıştır. Yapılan iş, hareketin hedeflerini daha üst bir düzeyde ve 
daha geniş çapta gerçekleştirebilmek için eylem ve örgütleniş biçimini karşılaşılan 
somut durumlara göre değiştirmek, ayarlamaktır.

İşçi sınıfının politik ve sendikal hareketinde birliği sağlamanın gereği çok be-
lirtilir. Kuşkusuz, doğrudur. Ne var ki, her iki harekette de birliğin oluşturulması 
dümdüz bir çizgi üzerinde ilerleyen uyumlu, düzenli bir süreç değildir. Sallantılı 
ve çekişmeli olması olağandır. Özellikle çalkantılı ve çekişmeli olan dönemlerde 
hareketin uzun vadeli bakış açısını ve buna göre izlenmesi gereken çizgiyi günlük 
pratikte somutlaştırabilmek hayati bir önem taşır.

Türkiye işçi sınıfının ilerici sendikal hareketi bugün böyle çalkantılı, sallantılı bir 
dönem yaşamaktadır ve uzun vadeli çizgiyi günlük pratikte somutlaştırmak görevi 
normal zamanlarda olduğundan daha büyük bir önemle ön plana çıkmaktadır. Bu 
görev, sosyalistlerin görevidir.

Daha önceki bir yazımda işaret ettiğim gibi, DİSK üst yönetimi örgüt yapısı-
nı CHP’lileştirme yönelimindedir. Bir yandan, başında sosyalizmle ilgisi olmayan, 
hatta karşıt tavırda olan yöneticilerin bulunduğu sendikaların Konfederasyona ka-
tılması ve yöneticilerinin üst kademelerde yer almasıyla DİSK’in örgütsel niteliği 
sulandırılırken, öte yandan, sosyalist sendikaları örgüt dışı bırakmak veya eritmek 
girişimleri başgöstermiştir. Yazıda bu konuya değinen paragrafı şu cümle ile bitir-
miştim: “Türkiye İşçi Partililer DİSK’in ilerici niteliğine halel vermeden, bu niteliği 
daha da geliştirerek, işçilerin DİSK’in çatısı altında toplanmaları çabası içindedir-
ler”.
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Türkiye İşçi Partililer hiç yılmadan, tüm oyunları boşa çıkararak bu çabayı sür-
düreceklerdir.

Görev ikilidir: 1) İşçi sınıfının sendikal hareketinin birliğini DİSK içinde gerçek-
leştirmeye çalışmak; 2) DİSK’in ilk kuruluş ilkelerinden sapmasını önlemeye, önle-
mekten de öte, bu ilkelerin pratikte somutlaşmasını sürekli geliştirmeye çalışmak. 
Her iki görevin başarılması bu doğrultuda mücadelenin sürdürülmesiyle gerçekle-
şecektir. Sosyalistler bugüne kadar bu doğrultuda çalıştıkları gibi bundan böyle de 
aynı çizgide çalışacaklardır.

Başka çözümler ancak, DİSK bütünüyle DİSK olmaktan çıktığı ve işçi sınıfının 
sendikal hareketinin yararı gerektirdiği takdirde düşünülebilir. Bugün böyle bir du-
rum yoktur.

Geniş anlamıyla politika, somut durumların ve koşulların somut tahlili ile va-
rılması gerekli hedefe götürecek gerçekçi yolu saptamaktır. Pratikte izlenecek çizgi 
ve uygulanacak taktikler nesnel durum ve koşulların olanakları ve sınırlamalarıyla 
çerçevelenmiştir. Verili nesnel duruma pasif olarak uyulmaz, ama, kişilerin ve ör-
gütlerin iradi mücadele ve eylemleri böyle bir tahlille saptanan çerçevelenme göz 
önünde tutularak hesaplanır ve yürütülürse ancak başarıya ulaşır. Bugün değilse, 
yarın. Sosyalistler yarınlara yöneliktir. Geçmişten oluşup gelen bugün’ü yarınların 
ışığında değerlendirirler. Bugün kaybedilmiş gibi görünen şeyler yarın daha üst bir 
düzeyde ve daha geniş çapta kazanılır.
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