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Önümüzdeki Seçimler MC İktidarı Konusunda Bir 
Referandumdur

MYK 24 Ağustos’ta olağanüstü toplanarak, TSİP Genel Başkanı A. Kaçmaz’ın 
“CHP’nin solundaki partileri güçbirliği olanaklarını araştırmak amacıyla ortak çalış-
malar yapmaya” çağıran mektubunu görüştü. Toplantıda, aşağıdaki cevabi yazının 
TSİP Genel Başkanlığına iletilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Sayın Ahmet Kaçmaz,
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı
Mektuplarınız Merkez Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, aşağıdaki cevap yazısı-

nın tarafınıza iletilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
12 Ağustos tarihli mektubunuzda üzerinde anlaşmaya varılacak demokratik il-

keler etrafında eylem birliğinden söz edilmektedir. Bu ilkelerin birincisi, her halde, 
işçi sınıfının sosyalist hareketinin ve bu hareketin temsilcisi olma iddiasıyla ortaya 
çıkan partilerin seçimlerde işçi sınıfının sesini ayrı, bağımsız bir ses olarak duyurup 
duyurmamaları konusuna ilişkin olandır.

İşçi sınıfının sosyalist hareketinin bağımsızlığını korumak, işçi sınıfının olaylara 
bakış açısını, eleştiri ve önerilerini ortaya koymak gereği, sanırız, tartışmasız kabul 
edilecek bir ilkedir. Yine, tüm anti-emperyalist ve demokratik güçlerin “ortak de-
mokratik zeminde davranmaları” ve böyle bir davranışın işçi ve emekçi sınıfların çı-
karları ile uyuşacağı da genel bir doğrudur. Ne var ki, ilkeler soyut, “genel doğrular” 
olarak ele alınarak değil, verili durumun koşullarında somut uygulama olanakları, 
seçenekleri incelenip saptanarak değerlendirilir.

Şu halde önümüzdeki sorun; güz seçimlerinde “sosyalizmin bağımsız politikası”nı 
yürütebilmek, sesini duyurabilmek için ne gibi olanaklar, seçenekler vardır, neler 
yapılabilir? sorusunun doğru cevabını saptamaktır.

Seçimlere parti olarak katılmak hukuken mümkün değilse de, bazı yollardan 
yine de seçimlere bir ölçüde katılmak düşünülüyor mu? Mektupta bu konuda bir 
açıklık olmamakla beraber, “seçim faaliyetleri ortak bir şekilde yürütülebilir” sözle-
rinden böyle bir olanağın düşünüldüğü izlenimi alınmaktadır. Ayrıca vaktin darlığı 
üzerindeki ısrar da bu izlenimi kuvvetlendirmektedir.

Eğer, işçi sınıfının bağımsız sosyalist politikasının yürütülmesi gerektiği doğ-
rusundan, seçimlere şu veya bu biçimde bir ölçüde katılıp bir seçim kampanyası 
yürütülmesi sonucuna varılıyorsa, söz konusu doğrudan mantıki zorunluluk olarak 
böyle bir sonuç çıkmaz. Seçimlere şu veya bu biçimde katılma yollarını aramak ve 
katılmak, somut koşullar ve olanaklar ışığında çok iyi tartılıp bir karara varılması 
gereken bir konudur.

Aynı nitelikte bir ihtirazi kayıt anti-emperyalist, demokratik güçlerin güç ve ey-
lem birliği için de söz konusudur. Bu genel ilke tartışmasız doğrudur; ama pratiğe 
döndüğümüzde, somut bir zaman bölümünde var olan somut örgütlerin niteliği ve 
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durumu ön plana çıkar. Güç ve eylem birliğine girecek örgütler belli sınıf ve tabaka-
ların, en azından, bunların belli kesimlerinin temsilcisi ve bu kitleleri harekete ge-
çirecek durumda olmalıdır. Ancak bu durumdaki örgütler toplumsal bir gücü ifade 
ederler ve belli hedeflere yönelik belli ortak eylemlere girdiklerinde gerçekten bir 
güçbirliği oluşur. Böyle bir gücün olmadığı yerde güçbirliği de söz konusu olamaz. 
Çünkü esas amaç biçimsel örgütlerin değil, sınıfsal kitlelerin güç ve eylem birliğinin 
sağlanmasıdır. Bunun için, tüm anti-emperyalist, demokratik güçlerin güç ve eylem 
birliği sorunu öncelikle bu açıdan ele alınmalıdır.

Bugün Türkiye’de önemli bir sosyalist birikim vardır. Ama bu birikimi potansi-
yel güç olmaktan çıkarıp aktif güç haline getirmek zaman isteyen bir iştir. Bugünden 
yarına hemen gerçekleştirilecek gibi değildir. Seçimlere girmek bu potansiyeli yan-
sıtabilecek ölçüde sonuç alınması olanağı görülürse düşünülmelidir. Yoksa alınacak 
yetersiz sonuçlar sosyalist birikimin gerçek boyutları, potansiyel gücü hakkında ka-
muoyunda yanlış bir izlenim yaratır, gerçeğe aykırı yargılara yol açar. Ayrıca bu so-
nuçlar bu birikimin üzerinde de olumsuz etkiler doğurur, karamsarlık yaratabilir ve 
bu potansiyel gücü örgütlemeyi ve harekete geçirmeyi güçleştirebilir. Bu nedenlerle, 
şu veya bu yoldan aday göstermek suretiyle önümüzdeki kısmi seçimlere katılmak 
bizce uygun görünmemektedir.

Kaldı ki, önerdiğiniz partiler toplantısında seçime ilişkin çeşitli olanakları ve 
seçenekleri tartışıp bir karara bağlamak durumu da fiilen mevcut değildir. Kitle 
gazetesinde Genel Yönetim Kurulu’nuza ilişkin haberden anlaşıldığına göre, Ku-
rulunuz 10 Ağustos 1975 günlü toplantısında 1) Seçimi boykot etmeme, 2) CHP’ye 
oy vermeme konusunda kesin karar almıştır. Öte yandan, güçbirliğine çağırdığı-
nız partiler arasında birisi -Türkiye Birlik Partisi- seçime katılacaktır. Bu üç husus 
gözönünde tutulunca, çıkan sonuç, ya TBP’nin tek başına çıkaracağı listenin veya 
diğer partilerin onaylıyacağı bağımsız adayların da yer almasıyla oluşacak karma 
TBP listesinin desteklenmesidir. Durum böyle olunca önerilen toplantı ister iste-
mez ancak bu seçeneğin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ayrıntıların görüşülme-
sinden ibaret kalacaktır.

Bizim görüşümüze göre önümüzdeki seçimler MC iktidarı konusunda bir re-
ferandum niteliğindedir. Millet Meclisi’nin bileşimini değiştirmeyeceği için, seçim 
sonuçlarına göre MC hükümetinin otomatikman iktidardan düşmesi ve yerine bir 
başka hükümetin geçmesi söz konusu değildir. Ama bu seçimlerin sonucu, MC 
partilerinin ve hükümetinin halk kitlelerinde desteklenmediğini gösterebilir ve 
göstermelidir. Seçim sonuçları böyle olursa, esasen kendi içinden çekişmeli olan, 
Meclis aritmetiği açısından sağlam dayanağı bulunmayan ve en önemlisi, karşı kar-
şıya olduğu politik, ekonomik ve sosyal sorunlara kapitalizm açısından dahi geçerli 
olabilecek çözümler getiremeyen, acz içindeki MC hükümeti daha fazla iktidarda 
kalamaz. MC hükümetinin iktidardan düşürülmesi anti-faşist, demokrasi mücade-
lesinin kısa vadede en ivedi sorunudur. Milliyetçi Cephe, emperyalizmle bütünleş-
miş ve ona bağımlı, anti-demokratik gerici güçlerin toplanıp birleşme girişiminin 
ürünüdür. Bu cephe dağıtılmalıdır, MC hükümeti, bu gerici güçler koalisyonunun 
iktidarı, onun baskıcı, vurucu aracıdır, bu araç yok edilmelidir. Demokratik orta-
mın ferahlaması, demokratikleşme sürecinin ilerletilmesi için ilk iş bu engelin orta-
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dan kaldırılmasıdır.
Şuna da işaret edelim ki, burjuvazinin birbiriyle çelişen kesimlerinin en geri-

ci, faşist güçlerinin toparlanıp birleşme, iktidarı ele geçirip baskı ve şiddet rejimini 
sürdürme eğilim ve hareketi, MC’nin iktidardan düşmesiyle bitmeyecek, belki de 
daha yoğun biçimde sürecektir. Zira burjuvazinin ve iktidarlarının çıkmazının ne-
deni yapısaldır. Dışa bağımlı geri kapitalizmin sanayileşme çabalarının çıkmazıdır 
bu. Mali, ekonomik sorunların ve bunlarla bağıntılı olarak sosyal sorunların çok 
ağırlaştığı böyle bir durumda burjuvazi demokratik ortamı daraltarak, kitleleri ve 
ilerici, demokratik güçleri baskı altında tutarak ancak iktidarını sürdürebileceğini 
biliyor. Onun için demokratik, ilerici güçlerin yalnız bu seçimler için değil, daha 
uzun vadeli demokrasi mücadelesi için güç ve eylem birliği düşünülmelidir, yukar-
daki ihtiraz kayıtları saklı kalmak şartıyla.

Bu tahliller ışığında:
-  Partimiz, seçimleri boykot etmemekle birlikte dolaylı yollardan herhangi bir 

biçimde seçimlere katılmayı yararlı görmemektedir.
-  Partimiz, esas amaç olan sınıfsal güçlerin anti-emperyalist ve demokratik he-

defler doğrultusunda güç ve eylem birliğini gerçekleştirmek yolunda, bugün 
için,  mevcut politik örgütler arasında paralel eylemlerle beraberlik sağlan-
masının bir ilk adım olacağı görüşündedir.

-  Partimizin görüşüne göre seçimlere ilişkin görev “MC partilerinin oylarının 
geriletilmesi, MC’nin iktidardan düşürülmesi’’ olmalıdır. MC iktidarının sı-
nıfsal niteliği, iç ve dış politikası işçi sınıfının sosyalist bakış açısından de-
mokratikleşme sürecine ilişkin olarak eleştirilmeli, kamuoyu önünde açık 
seçik sergilenmelidir.

-  Aynı bakış açısından, CHP incelenmeli, eleştirilmeli, kitlelere anlatılmalıdır. 
Seçim bildirgesi ve kampanyası yakından izlenerek politika ve tutumundaki 
tutarsızlıklar, bulanıklıklar, boşluklar açıklanmalıdır. Demokratik özgürlük-
ler konusundaki vaadlerini tutma yükümlülüğü ısrarla hatırlatılmalıdır.

-  Tutarlı, geçerli, sonuç verecek ve toplumu ileriye götürecek bir demokrasi 
mücadelesinin ve programının politik, ekonomik, ve sosyal esasları sade, ba-
sit, kesin biçimde kamuoyuna açıklanarak, geniş kitlelere aktarılmaya çalışıl-
malıdır.

Partimiz, böyle bir platform üzerinde yürütülecek bir paralel propaganda ve de-
mokratik eylemler kampanyasının hem MC oylarının geriletilmesine, MC’nin ikti-
dardan çekilme durumunda bırakılmasına katkıda bulunacağı, hem de, bir yandan 
tüm anti-emperyalist ve demokratik güçlerin eylem beraberliğini sağlarken, öbür 
yandan da sosyalist hareketin ve politikanın bağımsız varlığını koruyabileceği ve 
kitlelere duyurabileceği inancındadır.

Bilgi edinmeniz ricası ve saygılarımla.
Behice Boran
Genel Başkan

Yürüyüş, Sayı 21, 2 Eylül 1975


