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Etkin Kitle Hareketlerine Doğru

Defalarca belirttik, günümüzde tüm kapitalist dünyada ve Türkiye’de demokratik 
mücadelenin temel gücü, itici gücü, öncü, yönlendirici gücü işçi sınıfıdır, işçi sınıfı 
bu tarihsel işlevini yalnızca sendikal örgütleriyle ve sendikal mücadelesiyle yerine 
getiremez. Politik örgütüyle, bilimsel sosyalizme dayanan partisiyle ve bu düzeyde 
vereceği demokratik mücadelesiyle ancak yerine getirebilir. Diğer demokratik örgüt 
ve güçlerin tutarlı, güçlü bir etkinlik kazanabilmesi, dağınıklıktan olabildiğince kur-
tulabilmesi için de bu şarttır.

Türkiye’de demokratik hak ve özgürlükler korunacak, giderek genişletilecek ve 
geliştirilecekse, bu, işçi sınıfının kararlı, tutarlı mücadele vermesiyle olacaktır. Bu-
nun gerçekleştirilmesini burjuva partilerinden beklemek boş bir hayaldir. “Önce 
demokratik özgürlükler tutunsun, güvenceli hale gelsin, sonra işçi sınıfının yasal 
partisi kurulsun”, demek en azından bir kaytarmacılıktır. Bugünkü şartlarda isçi 
sınıfı partisi oluşturmanın bir provokasyon olduğunu söylemek ise provokasyon-
ların en büyüğüdür, işçi sınıfı partisinin yasal varlığının imkânsızlığı konusunda 
burjuvaziye, MC iktidarına fetva vermektir.

İşçi sınıfının yasal partisi 12 Mart döneminde ağır darbe yemiştir. Bugün ilk 
örgütlenme evresindedir. Bunun için nicel ağırlığı henüz büyük değildir, ama ni-
tel ağırlığı vardır ve şimdiden etkinliğini göstermektedir. Asıl önemli olan da nitel 
ağırlıktır.

Türkiye İşçi Partisi 12 Ekim seçimleri öncesinde MC’nin iktidardan düşürülme-
sini demokratik mücadelenin ivedi güncel hedefi olarak saptayıp bu sloganı ortaya 
attı, gerekçesini açıkladı, tüm olanaklarını kullanarak kamuoyuna duyurdu. Seçim 
döneminde “MC’ye hayır!” kampanyasını yürüttü. 10 Ocak 1976 günkü basın bül-
teninde Meclis içi ve dışı muhalefetin iktidar üzerinde baskılarını güçlü bir biçimde 
hissettirmeleri gereğini vurgulayarak bu doğrultuda yapılabilecek işler konusunda 
sekiz somut öneri ileri sürdü.

Partinin saptadığı güncel ivedi hedef, MC’nin iktidardan düşürülmesi, ve ileri 
sürdüğü somut öneriler, siyasal ve siyaset dışı çevrelerce, örgütlerce benimsendi. 
Demokratik kuruluşların bu yönde girişimleri birbiri ardına belirdi. Parti şimdi de, 
Meclis’de MC’yi iktidardan düşürme çalışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde, aynı 
hedef ve sloganla yeni bir kampanya yürütmektedir. Tüm ilerici, demokratik, yurt-
sever örgütler, kurumlar, basın ve kişiler de kendi olanaklarını kullanarak paralel 
eylem ve davranışlarla bu kampanyaya katılmalıdırlar.

MC’yi iktidardan düşürme işi sadece bir “Meclis aritmetiği sorunu” değildir. 
Meclis aritmetiğini kendi lehine çevirebilen bir iktidar da çekilme durumuna geti-
rilebilir; çünkü hiç bir iktidar kamuoyunun, demokratik güçlerin direnişine, güçlü 
bir toplumsal muhalefete uzun süre dayanamaz, hele kendi içinden çekişmeli, kitle 
tabanını gittikçe yitiren, sallantıda olan MC iktidarı gibi bir iktidar.
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İzmir’deki konuşmamızda belirttiğimiz gibi, Parlamento içi mücadele sadece 
Meclis içi oy hesaplarına inhisar ettirilmemelidir. Meclis, MC iktidarının gerçek 
yüzünün tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarıldığı, kamuoyu önünde sergilendiği bir 
forum yapılmalı, Meclis çalışmaları kamuoyu oluşturmaya yönelik olmalıdır. Ve 
parlamento dışı toplumsal muhalefet demokratik hak ve özgürlükleri kullandırma 
yoluyla harekete geçirilmelidir. Kısacası parlamento içi muhalefet, parlamento dışı 
toplumsal muhalefetten kopuk düşünülemez; kopukmuş gibi yürütülürse istenilen 
sonuçlar alınamaz. Türkiye İşçi Partisi’nin parlamenter faaliyet, mücadele anlayışı 
budur.

Demokratik mücadelede kullanacakları yöntemleri, araçları örgütler gerçekçi 
açıdan saptamak durumundadırlar. Gerçekçi olmayan eylem hedefleri koyup etkin 
biçimde gerçekleştirilmesi olanaksız eylemlere girişmek ters teper. Verili anda sa-
hip olunan nicel gücü en verimli olabilecek eylemlerle harekete geçirmek gerekir. 
Türkiye İşçi Partisi açtığı kampanyayı bu anlayışla yürütmektedir. Kapalı salon top-
lantıları tıklım tıklım dolu olmuştur. Bildiri dağıtma ve afişleme işleri göstermelik 
bir ölçüde ve gelişi güzel değil, Parti’nin sesini gerçekten duyuracak ölçüde yapıl-
mıştır.

Ve Parti unutmamaktadır ki, en önemli, temel eylem örgütlenmedir; örgütü 
genişletmek ve etkin bir işlerliğe kavuşturmaktır. Yürütülen kampanyalarda yerel 
parti örgütleri, henüz çok yeni olmalarına rağmen, başarılı sınav vermişler, eylem 
örgütleme yeteneklerine şimdiden sahip olduklarını göstermişlerdir.

Türkiye İşçi Partisi, hiç böbürlenmeden, gerçekçilikten hiç kopmadan, somut 
şartları, olanakları iyi hesaplayarak, ve bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm müca-
delesinin bütünselliğini bir an gözden kaçırmaksızın, daha geniş, daha güçlü kitlesel 
hareketlere doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

Çark Başak, Sayı 2, 1 Mart 1976


