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Parti Programı, toplum yapısının egemen sınıf
ları ve aralarındaki ilişki ve çelişkileri inceleyen bö
lümünde, «Türkiye'nin, bütününde kapitalist bir ül
ke olduğunu, egemen-sınıfın bütünüyle buriuvazi ol
duğunu, buriuvazinin iktidarında başı çeken büyük 
buriuvazi olduğunu» saptarken; Parti'nin elbette bur
juvazi içindeki farklılıkları ve çelişkileri de dikkate 
alacağını belirtmiş bulunmaktadır. Gene Program, 
"bugün ve önümüzdeki sürede Türkiye'nin güncel 
ve ivedi sorununun politik alanda ülkenin demok
ıatikleşmesi olduğunuı) belirterek aynen şöyle de
mektedir : «Türkiye egemen niteliğiyle kapitalist . 
cımakla birlikte geri bir kapitalist ülkedir. Türkiye'
de kapitalızm yani alt yapı geri olduğu için üst ya

pıda da gelişmiş kapitalist ülkelerin demokrasisi 
düzeyinde bir politik demokrasi oluşmamıştır. Öte 
yandan Batı'da çeşitli biçimlerde faşizmin ve faşi
zan hareketlerin belirmiş olması ve bu ülkeler bur
iuvazilerinin demokrasiden ayrılma eğilimi, Türkiye 
buriuvazisini ve demokrasi uygulamalarını da etkile
miştir. Üstelik, Türkiye buriuvazisi ve iktidarları top
lumun sola, sosyalizme kayan potansiyelini baştan 
beri sezinlemişler, bu konuda kendi güvenceleri a
çısından son derece sert bir tutum içinde olmuşlar
dır. 
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Türkiye'de demokratikleşme öncelikle politik 
alanda ivedidir.· Demokrasinin geliştirilmesi. düşün, 
söz, basın, yayın ve örgütlenme özgürlüklerinin en
gelsiz sağlanması geciktirilemiyecek kadar ivedidir. 
laplumun gelişimi bu noktaya gelip dayanmıştır, 
kısıtlamaların ve baskıların kalkmasını zorlamak
tadır.)) 

Merkez Yönetim Kurulu, aynı görüşler doğrul
tusunda ele alarak yayınladığı «Demokrasi Bildir
gesi))nde Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu du
rumun bir tahlilini yapıyor ve daha yakın bir pers
pektif için somut hedefleri saptıyordu. Bu tahIil
de aşağıdaki görüşler yer alıyordu : 

«Türkiye'nin içinde bUlunduğu bunalım, MC hü
kLimetinin karanlık emelleri ve uygulamaları, demok
residen yana bütün kisilere, kurumlara, örgütlere , . 
\'e güçlere son derece önemli görevler ve sorum
luluklar yüklemektedir. Demokratik hak ve özgürlük
ler korunup geliştirilmeli, demokrasi genişletilme
li, toplum demokratikleştirilmelidir,» 

« . .  ,Tüm ekonomik - sosyal sorunların çözümü 
politikadan geçer; iktidarın anti - demokratik poli
tikosina ve davranışlarına karşı direnmeyi, iktida
rı demokrasi doğrultusunda etkilemeyi ve giderek 
cımayı içerir. Bu da ancak işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin, tüm ilerici, demokratik güçlerin serbest
çe örgütlenebilmeleri, demokrotik özgürlükleri sa
ııuna kadar kullanıp faşizan güçlere ve iktidara kar-
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ŞI mücadele verebilmeleriyle mümkündür. Bunun 
içindir ki, politik demokratikleşme, özgürlüklerin 
kısıtlamalordon kurtarılıp genişletilmesi ve geliştiril
mesi, demokrasi mücadelesinin güncel, ivedi gün
dem maddesidir.» 

Aynı Kurul'ca daha sonra yayınlanan «Güncel 
Cörev» bildirisi ise konuyu daha do yakın bir pers
pektif içinde daha somuta indirgiyor, politik demok
ratikleşme sürecinde önümüzdeki birinci büyük en
gel olon MC hükümetinin iktidardan düşürülmesi
ni sağlayacak koşulların yaratılmasını kısa vadeli. 
iik hedef kabul ederek bu konuda şunları söylü-

� yordu : 
«Dört ayı aşkın i!stidarı süresinde MC hükü

metinin ne iç .. ne de dış sorunlara hiçbir çözüm ge
tirmediği, kitlelerin ekonomik - sosyal ihtiyaç ve is
\e�lerine, demokratik özlemlerine cevap veremedi

·ğı, dozunu gittikçe arttH"dığl baskı ve şiddet uygu
lamalarıyla toplumun demokratikleşme sürecini en
gellediği apaçık ortaya çıkmıştır. MC hükümeti ik
tidarı bırakmaııdır. Kendiliğinden çekilmeyeceğine 
göre, önümüzdeki seçimlerde onu il�tidardan düşü
recek koşullar yaratılmalıdır. Tüm sol, demokratik 
güçlerin önündeki kısa vôdeli görev budur.» , 

«Türkiye işçi Partisi önümüzdeki seçimlerde 
MC oylarınin geriletilmesini, MC hükümetinin ikti
dardan düşer duruma getirilmesini ivedi hedef ka-
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bul eder. Politik demokratikleşmeyi, bağımsızlık 
- demokrasi - sosyalizm mücadelesinin kısa vôdeli 
açıdan güncel baş sorunu olarak gördüğünden, 
CHP'nin bu uğraşının yanında olur. Ama politik 
demokratikleşme konusunda dahi CHP'nin ve diğer 
örgüt ve hareketlerin gösterdikleri ve gösterecekle
ri tutarsızlık ve yalpalamalara karşı amansız eleş
lirisini ve mücadelesini de yapar. Bağımsızlık, de
mokrasi mücadelesinde ortak hedefler yönünde ey
lem beraberliği, tutarsızlıkların, yanlışların ve ya 1-
palamaların karşısında asla suskunluğa ve hareket
sizliğe cevaz vermez; tersine, bunların açıkça ser
gilenmesini gerektirir. Demokrasi mücadelesi, ancak 
işçi sınıfının sosyalizm anlayışı açısından ve sos
yalizm için mücadele ile birlikte yürütüldüğünde 
tutarlı ve geçerli olabileceğinden, Türkiye iŞçi Par
tisi, bağımsızlık - demokrasi - sosyalizm .mücadele
Einin bütünselliğini asla gözden kaçırmaksızın, de
mokratik güçlerin mücadelesinde kendi hareketinin 
bağımsızlığını korur.» 

Merkez Yönetim Kurulu, 13-14 Eylül 1975 tarih

li toplantısında, işçi sınıfı partisi olmak iddiasındaki 
hiçbir partinin seçimlere katılmadığı, 12 Ekim 1975 
kısmi senato ve milletvekili ara seçimlerinde Par
ti'nin tavrının ne olması gerektiğini, yukarda belir
tilen görüşlerden hareketle ve onları daha da so
mutlaştırıp güncel duruma uygulayarak aldığı ka
rarla saptaıııış bulunmaktadır. 

, 



i 

Türkiye .işçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu 
karan ,Karar tarihi , 13 Eylül 1975 Karar 
sayısı , 8/1 

12 EKiM 1975 SEçiMLERiNDE 
TAVRıMız 

YASAL' SOSYALiST PARTiLER iÇiN, DiGER ŞARTLAR 
UYGUN OLDUGU TAKDiRDE SEçiMLERE KATıLMAK 
TABii BiR OLGUDUR , 

, Parlamenter rejimin, genel seçimlerin varol
duğu ülkelerde işçi sınıfının yasal partileri normal 
olarak seçimlere katılır, parlamentoya üye sokma
ya çalışırlar. Seçimlerde oylarını, parlamentoda üye 
sayı larını arttırmaya önem verirler, «Burjuva parla
mentarizmj); diye bunlardan vazgeçmeye kalkışmak 
temelden yanlıştır. 

Bununla beraber, her hal ve şartla, her ne yol
dan olursa olsun seçimlere katılmak diye bir ku
ral, bir zorunluluk yoktur. «jŞçi sınıfınin bağımsız 
sesini duyurmak» gerekçesi, seçimlere katılmak 
için kendi başına yeterli bir gerekçe değildir. Bu 
sesi duyurmak, seçim dönemlerinde ve onun dı
şında; seçimlere katılarak veya katılmayarak, her 
zaman yerine getirilmesi gereken bir iştir. Seçimlere 
katılmak, diğer' şartlar uygun olmak kaydıyla dü
şünülür. Bu konuda doğru karara varmak için, her
şeyden önce verili zaman bölümünde, yani konumu-

5 

-



za ilişkin olarak 1975 güzünde Türkiye'de, somut 
durumun bir tahlilini ve değerlendirmesini yapmak 
gerekir. ilkeler ve kurallar somut durumun ve şart
ların somut tahliliyle değerlendirilir, ' «genel doğru
lar>. olarak soyut bir biçimde değiL. . 

EKİM 1975 SEÇtMLERİNE SOSYALIST PARTiLER KATIL
MAMAKTADlR , 

Verili zaman bölümünde somut şartların ince
lenmesi ve seçimlerde sosyolizmin boğımsız sesini 
duyurmak açısından ilk üzerinde durulması, asla 
gözden kaçırılmaması gereken nokta, 12 Ekim se
çimlerine «işçi sınıfının sosyalist partisi»nin katıl
mayışıdır. Bu nitelikte parti oldukları iddiasında o
lan mevcut partilerden hiçbiri, anti-demokratik se
çim kanunlarının seçime katılabilmek için zorunlu 
kıldığı yasal şartları henüz yerine getirebilmiş ve se
çime katılma hakkını kazanmış değildir. Bu du
rumda «sosyalizmin bağımsız sesini duyurmak için 
seçimlere katılma» görüşü, fiilen gerçekleştirilmesi 
mümkün olmayan bir görüştür. 

BAGIMSIZ ADAY GÖSTERMEK PARTI'NIN SEçiMLERE 
KATıLMASı DEMEK DEdiLDtR , 

Bağımsız aday göstermek, partinin seçimlere 
katılması demek değildir. O apayrı birşeydir. Parti 
olarak seçimlerde sahip olunan avantajlardan ba
ğımsız adaylar büyük ölçüde yoksundur. (Örneğin 
ülke çapında sesin duyurulmasına yarayan radyo 
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ve televizyondan, oy kaybını önleyen birleşik oy pu
sulasından yararlanma 'hakkı yoktur.) Kitleleri ba
ğımsız adaylar yoluyla sosyalizm konusunda ifgi
lendirebilmek ancak çok özel şartlarda mümkün olan 
bir iştir; hele Türkiye'nin bu güz seçimleri ortamın
da imkônsızdır. Bu yoldan ses duyurmaya kalkmak, 
büyük bir ihtimalle sesin hiç olmadığı veya pek cı
lız olduğu izlenimini yaratmak gibi tam ters bir so
nuç verebilir. Böyle bir sonucun oluşmasına mey
Gan vermeye ise kimsenin hakkı yoktur; çünkü bu
gün Türkiye'de dile getirilebildiği takdirde sesi hiç 
de cılız çıkmayacak önemli bir sosyalist birikim var
dır. Seçimlerde bu sesi duyurabilmenin asgari şart
:orı yerine getirilmeden ve 1975 sonbaharında Tür
kiye'deki durumun, seçim ortamının doğru, gerçekçi 
bir bilançosu yapılmadan, soyut genel doğrular 
çerçevesinde akla yatkın gelen önerileri hemen be
nimseyip girişimlere atılmak, bağımsız aday göster
mek ciddiyetten yoksun, yanlış ve sosyalist hare
kete zarar verici bir davranış olur. Sosyalist biri ki
min seçimlere katılarak sesini duyurabilmesinin as
gari şartları ise, 1) seçimlerden önce yeterli bir sü
re bu birikimin üzerinde, onu etkileme ve örgütleme 
çalışmalarının yapılmış olması, 2) seçimlere işçi sı
nıfının partiSi olarak katılma hakkının kazanılmış ol
masıdır. 

Türkiye'de sosyalist hareket eskidir, ama par-
timiz ve diğer mevcut sosyalist partilerin hepsi, 
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yasai şartları yerine getirebilmek açısından henüz 
i!k örgütlenme evresinin çeşitli noktalarındadıriar. 
(Içinde bul�.ınduğumuz dönemde sosyalist hareket 
yasal düzeyde toparlanma, örgütlenme ve güç ka
zanma sürecindedir. Bu süreç içinde mevcut parti
ler bir «doğal elenme»ye uğrayacaklardır;' zamanla 
Jlidiciler ve kalıcılar belli ola· caktır.ı Güz seçimleri
ne ilişkin olarak sosyalistlerin karşılaştıkları çeliş
kili durum budur. Bu durumun sonucu olacaktır ki, 
12 Ekim seçimlerinde, söz konusu sosyalist biriki
mi harekete geçirebilecek bir işçi sınıfı partisi yer 
olmamaktadır. 

«İLERİcı ADAYLARA OY VERMEK. ÖNERİsı GEÇERLi 
BiR YAKLAşıM DEGiLDiR. SORUNDAN KAçışı iFADE 
EDER , 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye'de se
çim yasaları uyarınca adaylar değil, partiler seçil
mektedir. Dar bÖlge seçim sistemi yoktur. Muhtelif 
partilerin adayları arasında karma bir liste yap
mak mümkün değildir.. Bir parti listesinde tercihli 
oy kullanııması do, herşeyden önce belli bir partiye 
oy verilmesini gerektirmektedir. Ancak belli bir par
tinin· seçilmesinden sonra, o parti listesinde belirli 
adayların tercihi söz konusu olabilir. Tercih işa
retlerinin geçerli olabilmesi için ise, o liste içinde 
yarı sayıda adayın işaretlenmesi şarttır. Aynı liste 
içinde bu kadar sayıda tercih edilecek aday bulun
madığı takdirde az sayıda tercih işareti geçerli 01-
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maz. Diğer yandan, verilen tercihli oy pusulalarının 
t,esaba katılabilmesi için ayrıca, tercihli oyların, 5'e 
kadar adayın seçileceği seçim çevrelerinde, o par
tiye verilen oy sayısının yarısına erişmiş olması, 
Iıerhangi bir Odaya verilen tercih işaretlerinin top
lamının do en az 5 bin'e ulaşması gerekir. 

Bu durumda «ilerici adayıara oy vermek» öne
risinin, sorun için geçerli, ciddi bir çözüm olması
na imkôn yoktur. Bu öneri, belli bir partiye oy ver
me konusunda soruna açık yürekle eğilemeyişin, 
sorundon koçışın dışında bir anlam taşımamaktadır. 

BU SEçiMLER, BUNDAN ÖNCElKİ TÜM SEÇIMLERDEN 
FAR.KLI ÖZELLiK TAŞıMAKTADıR , 

.1975 kısmi senato ve milletvekili ara seçimle
rinin, bundan önceki tüm seçimlerden onu ayıran bir 
özelliği vardır. Toplum yapısında ve bunun politik 
düzeyde yansıması olarak partiler arasında kutup
Ioşma hep olagelmiştir, oma bugün Türkiye'de bu 
kutuplaşmanın niteliği değişmiş, keskinlik derecesi 
artmıştır. Sermaye - emek çelişkisi diğer ikincil çe
lişkilerin örtüsünden sıyrılarak apaçık ortaya çık
mış, bir yanda işçi sınıfı ve emekçi kitleler (kol ve 
I<afa emekçileri), öbür yanda emperyalizmle bağın
tılı büyük sermaye ayrışımı olarak somutto biçim
lenmiştir. Bu kutuploşma ve çelişki politik düzeyde 
demokrasi anti - demokrasi çatışması olarak yansı
maktadır. Anti - demokratik, sağ güçler MC'de 0-
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daklanmış durumdadır. Cephe'nin başını, halô bü· 
yük burjuvazinin partisi olmak rıiieliğini koruyan AP 
çekiyor. Sol'da benzeri bir odaklaşmo ve baş çek
me henüz yok. 12 Mart döneminden sonra sosyalist
ler yeni yeni örgütleniyor ve seçim yasasının anti -
demokratik hükümlerinden dolayı sol'da mevcut 
partilerden hiçbiri bu seçime katılamıyor. Bu durum
da, toplumdaki kutuplaşma seçimlere giren parti
ler düzeyinde gereği gibi ifadesini bulmuyor. Seçim
lerde sermayeyi temsil eden partiler ve baş tem
Eilci, büyük burjuvazinin partisi var; emeği, işçi SL-' 

nıfını temsil eden parti yok. Öte yandan büyük bur
juvazinin ve diğer en gerici burjuva güçlerin tem
silcisi MC, kitlelerin kabaran hareketliliğini ve eko
nomik - sosyal istemlerini bastırmak ve önlemek i
çin gittikçe artan ölçülerde baskı ve şiddet yolunu 
tutmakta, burjuva demokratik özgürlüklere dahi 
tahammül etmemektedir, kitlelerin ve demokratik 
özgürlüklerin temsilciliğini CHP'de görmekte ve se
çimlerde salvo ateşini onun üzerinde yoğunlaştır
maktodır. Ayrıca, emekçi kitlelerde de CHP'ye bir 
eğilim, özlem ve istemlerinin CHP iktidarında ger
çekleşebileceği sanısı görülmektedir. Bütün bu ne-
denlerle, toplumsal temel çelişki ve kutuplasma 

- . 

seçimlere katılan partiler düzevinde güdük bir bi-
çime bürünerek CHP - MC partileri, öncelikle de 
CHP - AP kutuplaşması ve çatışması olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
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Bu şartlar altında emekçi kitleler; ilerici, de-• 
mokrasiden yana seçmenler, gericiler koalisyonu 
Milliyetçi Cephe'ye karşı seçimlerde tek alterna
tif olarak CHP'yi görmektedirler ve gerçekten de 
seçimlerde başka, geçerli ciddi bir alternatif yok
tur. 

SEÇiMLERiN BOYKOT EDILMESI DÜŞÜNÜLEMEZ , 

Başka geçerli, ciddi bir alternatif bulunmayışı 
ve. de CHP'nin, esasında bir burjuva partisi oluşu 
nedeniyle seçimlerin boykot edilmesi, hiç oy veril
memesi önerilemez. Boykot, seçimlere katılan parti
ler arasında önemli hiçbir fark; 1975 Türkiye'sinde, 
toplumun demokratikleşmesi süreci açısından hiç
bir fark olmadığı takdirde düşünülebilir ve önerile
bilir. Oysa demokratikleşme süreci açısından MC 
partileriyle CHP arasında 1975 seçimlerinde önem
li farklar vardır, yukarda işaret ettiğimiz gibi bunlar 
toplumdaki kutuplaşmanın partiler düzeyinde güdük 
bir biçimde de olsa yansımaları haline gelmişlerdir. 
Burjuva partilerini, burjuvadır diye hep birarada bir 
torboya koymak her zaman yanlıştır. Sosyalistler, iş
çi sınıfının partisi, gerek burjuvazi içindeki, gerek
se burjuva partileri arasındaki ayrışımiarı her zaman 
hesaba .katmak, politik taktiklerini ona göre ayar
lamak durumundadırlar. 1975 güzünde Türkiye'de 
MC partileri ile CHP'yi aynı torboya koymak, ara
daki farkı küçümsemek ise, bu konuda yanlışların 
en büyüğü olur. 
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TEKRAR EDİYORUZ , 12 EKİM SEçİMLERİ, MC İKTİDA
RI iÇIN BİR REFERANDUM NİTELİelNDE OLACAKTıR , 

Milliyetçi cephe, emperyalizmle, yabancı tekel-
16rie· bütünleşmiş büyük sermayenin ve diğer en 
gerici burjuva kesimlerin güçlerini biraraya' toplama 
\e başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi kitlelere ve 
tüm anti-emperyalist ilerici, demokratik güçlere kar
ŞI kesin saldırıya geçme girişiminin ürünüdür. DP 
bir güç olmaktan çıkmıştır. Tüm gerici güçler en 
saldırgan biçimde MC iktidarında odaklanmıştır. Bu 
odak dağıtılmalı, yoı< edilmelidir. 1975 Ekiminde ile
rici, demokratik, sol ve sosyalist güçıerin birinci mü
cadele hedefi budur. Seçimler bunu gerçekleştir
menin bir aracı olabilir. Seçimlerde MC oyları geri
!etilmelidir. 

Geçen Merkez Yönetim Kurulu bildirisinde 12 
f:kim seçimleri Milliyetçi Cephe iktidarı için bir refe
randum niteliğinde olacaktır, demiştik. Öyledir. MC 
içinde de asıl AP için bir referandum olacaktır. 
Burjuvazinin temsilciliğini ve sağ'ın liderliğini MSP, 
AP'den alamıyaca'ktır. Toplumsal ve politik durumun 
ne yönde geliştiğinin bu seçimlerdeki göstergesi AP 
oylarıyla CHP oyları olacaktır. Güz seçimlerinin slo
ganı, MC oylarının geriletilmesi, MC hükümetinin ik
tidardan çekilmesine yol açacak şartların yaratıl
masıdır, Sadece MC oylarının donması veya düş
mesi MC hükümetinin iktidardan uzaklaşmasına 

,yol, açmıyabilir. MC'nin toplam oyları içinde AP'nin-
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kiler göreli olarak artarsa, hele MC'ye verilmeyen 
oylar bir dağılma gösterirse, MC, iktidarını sürdüre
bilir. Belirleyici kıstas AP - CHP oyları olacaktır. 

EMEKÇİ KİTLELERIN BU SEçİMLERDE CHP'ye OY 
VERME EGİLİMİ ESASıNDA DOGRUDUR, AMA BiR YA
NILGIYI DA BİR ÖLÇlrDE IÇERMEKTEDİR , 

Emekçi kitlelerin ve genellikle' demokratik öz
gürlüklerden yana olan seçmenlerin CHP'ye oy ver-

i me eğilimleri bu seçimlerde doğru bir tutumdur. 
Yalnız bu eğilim bir yanılgıyı da bir ölçüde içer

mektedir. Daha refahlı, daha ôdil, daha özgür bir 
yaşam özlemi içinde olan kitlelerin büyük bir kıs
mı, CHP iktidara geldiğinde bu özlemlerinin ger
çekleşeceği inancıyla CHP'ye oy vereceklerdir. Oy

sa Türkiyeyi emperyalist-kapitalist ilişkiler ağının 
dışına çıkarıp sosyalizm doğrultusunda bir kalkın
ma yolunu öngörmeyen, «halk sektörü»nü özel 
sektör içinde yeni bir kesim olarak ileri süren, «hal
kı ne özel sermayeye, ne devlete köle etmeyeceğin) 
gibi temelinden yanlış bir sloganla ekonomiyi dev
let kontrolünden uzak tutmak isteyen CHP, ne prog
ramıyla, ne de parti yapısıyla kitlelerin özlemIeri
ne cevap verebilecek durumda değildir. CHP'nin 
uygulamayı önerdiği program, dış ve iç politika
sıyla, ne Türkiye'yi emperyalizmin pençesinden 'kur
tarabilir, ne de onu geri kalmışlıktan kurtaracai< 
gerçek bir kalkınma yoluna sokabilir. Bunlar olma-
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yınca da, emekçi kitlelerin payını arttıran daha ada· 
letli bir gelir dağılımı, kitlelerin yaşam düzeyinin 
sürekli yükselmesi, toplumun demokratikleşme sü
recinin kesintisiz gelişmesi gerçekleşmez. Durum
da birtakım düzelmeler olsa bile, bunlar çok kısa 
vôdeli olmaya, engellenmeye ve çıkmaza saplanma
\0 mahkumdur. Kitlelerin bu özlem ve istekleri, an
cak iŞçi ve müttefiki emekçi sınıfların iktidarında 
gerçekleşecektir. Ne var ki, toplumumuzun güncel, 
ivedi sorunu politik demokratikleşmedir. li:sasen kı
sıtlı olon, 12 Mart döne mj nde daha da kısıtlanan ve 
simdi büsbütün yok edilmeye çalışılan demokratik 
hak ve özgürlükler konusunda bu seçimlerde ge
rici, faşizan MC'ye karşı yukarda belirttiğimiz üzere 
tek geçerli alternatif CHP olmaktadır. 

CHP'ye oy verecek seçmenlerin bir diğer kıs
mı ise -özellikle işçiler ve aydınlar arasında
CHP'nin gerçek kişiliğinin bilincinde olarak, "CHP'
ye evet», diye değil, "MC'ye hayırl>, diye oy verecek
lerdir. Doğru değerlendirme ve davranış ta budur: 
MC'ye hayır! 

Kitlelerin eğilimi söz konusu olduğunda, bir nok
Jaya işaret etmekte yorar vardır. Sosyalistler ve iş
çi sınıfının partisi kitlelerin eğilimini daima dikka
te alır, hesaba katar, ama bu eğilime olduğu gibi 
uymaz. Bilir ki. önemli olan, öncelikle kitlelerin ne 
istediğinin değil, ne istemeleri gerektiğinin saptan
masıdır. Arı:ıa istemeleri gereken şeyler kitlelere akıı 

14 

, 



, 

öğretmek suretiyle, genel doğruları soyut biçimde 
"ekrarlamakla kabul ettirilemez. Parti, kitlelerle 
yakın ilişki kurarak, onun içinde örgütlenerek, so
mut durum ve sorunları somut ayrıntılarında açık
layıp değerlendirerek ve propogandası ve eylemle
riyle bunları kitlelere duyurarak, onları içinde bulun
dukları bilinçlenme düzeyinden daha üst düzey
lere doğru yönlendirir ve götürür. Önümüzdeki se
çimlerde oy verme konusunda belirleyici faktör, 
kitlelerin CHP'ye oy verme eğilimi değildir; hangi 
davranışın ,işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin bağım
sızlık, demokrasi ve sosyalizm hareketine yardım
cı olacağıdır. Soruna bu açıdan bakınca, CHP'nin 
�ol ile güçbirliği konusundaki olumsuz tavrı do i
kinci derecede kalır. Nesnel, somut durum CHP'ye 
oy vermeyi gerektirmektedir, CHP'nin subiektif tu
tumu olumsuz do olsa. 

BAGIMSIZLlK, DEMOKRASİ, SOSYALİZM MÜCADELESI 
AÇısıNDAN BUGÜN CHP OYLARıNIN ARTMASıNDA 
YARAR VARDıR , 

Sosyalistler, bilimsel, gerçekçi politika yuru
türler. Verili, somut, nesnel ve öznel şartların .bir 
�'aptamasını ve değerlendirmesini yapıp, hangi 
taktik, işçi sınıfının ve müttefiki emekçi kitlelerin 
toplumu bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm doğ
ıultusunda. ilerleten hareketinin önünden engelleri 
"aldırıcı veya zayıflatıcı bir etki doğurabilir, hare
ketin bir adım, bir basamak daha ileri götürülmesi-
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ne yardımcı olur. sorusunun cevabını araştınrlar. 
Sorun. işçi sınıfı ve emekçi kitleler hareketinin uzun 
vôdeli hedefleri çerçevesi içinde ve bu hedefleri 
bir an gözden kaçırmaksızın. güncel şartlar içinde 
hareketin gelişmesine yarayacak somut taktikleri 
doğru saptamaktır. Her taktik sorunda. kıstas dai
ma. hareketin. son hedefi doğrultusunda ilerleme
sini sağlayacak. kolaylaştıracak şartların oluşturu
labilmesi. gerçekleştirilebilmesidir. Bu taktik doğru 
olarak saptandıktan sonra. onun uygulamasında. iş
çi sınıfı hareketinin bağımsızlığı korunur ve «bağım
sız sesi»nin duyurulması için gerekli ve mümkün 
propaganda. ajitasyon ve eylemler yapılır. CHP'
ye oy verilmesi önerisi bu işlerin yapılmasına en
gel değildir. Bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm 
mücadelemiz açısından bugünkü durumda. AP oy
larının karşısında CHP o�darının artmasında yorar 
vardır. 
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