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Tip Seçimlere On beş İlde Katılıyor

Basın açıklaması, 4 Mayıs 1977.

Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu 5 Haziran 1977’de yapılacak seçimlere 
on beş ilde katılma kararı almıştır. Merkez Yönetim Kurulu’nun bu kararı, aşağıda-
ki tahlil ve değerlendirmelere dayanmaktadır.

İşçi sınıfımızın bilimsel sosyalist partisi olan Türkiye İşçi Partisi’nin seçimlere 
ilişkin olarak güncel politik görevi, 1977 seçim döneminde ve seçimler sonucu par-
lamentoda demokratik toplumsal muhalefetin varlığını ve sesini en etkin, en tutarlı 
biçimde duyurmak ve temsilini sağlamaktır.

Böyle bir görevin yerine getirilmesi hiçbir gerekçe ile Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin tekeline bırakılamaz; çünkü tüm demokratik, ilerici, yurtsever güçlerin 
önderi, motor gücü işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının politik hareketinin ve partisinin kat-
kısı, öncülüğü olmadan emperyalizme, faşizme, tüm gerici ve tutucu güçlere karşı 
demokratik mücadele, seçimlerde ve parlamentoda, en güçlü ve en yüksek çizgisine 
ulaşamaz. Yalnızca işçi sınıfı ve onun politik örgütü Türkiye İşçi Partisi, emper-
yalizmle ve işbirlikçisi büyük sermaye ile her türlü uzlaşmayı kesinlikle reddeder. 
Yalnızca işçi sınıfı ve onun politik örgütü Türkiye İşçi Partisi, ulusal bağımsızlığı, 
demokratik özgürlükleri, tüm emekçilerin, ezilen kitlelerin hak ve çıkarlarını hiç 
bir taviz vermeksizin hiç bir kaypaklığa düşmeksizin tüm gücüyle en açık ve seçik 
biçimde savunur. Türkiye İşçi Partisi’nin bu işlevleri görebilmesinin önemli yolla-
rından birisi, seçimlere katılmak ve parlamentoda temsil olunmaktır. Ayrıca Cum-
huriyet Halk Partisi’ni ister iktidar, ister ana muhalefet partisi olsun, demokrasi 
çizgisinde yalpalamadan tutabilmek; yaptığı özgürlükçü, sosyal adaletçi vaatlerini 
yerine getirmek yönünde etkileyebilmek için Türkiye İşçi Partisi’nin seçimlerde ve 
parlamentoda var olması şarttır. 

Bu güncel görev dışında, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin 
bölünmez bütünlüğünü, ulusal ve toplumsal kurtuluşun ancak sosyalizme yönel-
mek ve sosyalizmi kurmakla mümkün olacağını halkoyuna anlatmak; işçi sınıfımı-
zın bu mücadelede önderliğini güçlendirmek, emekçi sınıf ve tabakalarla ittifakını 
pekiştirmek için de Türkiye İşçi Partisi’nin seçimlere katılması ve parlamentoda 
temsili gereklidir.

Bununla beraber, varolan durum ve şartlara işçi sınıfının ideolojisi bilimsel 
sosyalizm açısından bakan, politik tutumunu özlem ve düşlere göre değil, gerçek 
imkânlara göre saptayan Türkiye İşçi Partisi, demokratik toplumsal muhalefetin 
parlamentoda en güçlü ve etkin biçimde temsilini sağlayabilecek partiler bileşimini 
de göz önünde tutmaktadır. En uygun bileşimi sağlayabilmek içindir ki, genel se-
çimlere kırküç ilde katılabilmek hakkını elde ettiği halde, yalnızca onbeş ilde katıl-
mak kararını almıştır.
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Türkiye İşçi Partisi’nin aldığı, seçimlere katılma, ama bu katılmayı belli ölçüde 
sınırlama kararı, emperyalizmin ve faşizmin geriletilmesi, demokratik özgürlükle-
rin genişletilmesi, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin hak ve çıkarlarının savunulması, 
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin geliştirilmesi için olabildiğince en 
geniş imkânları sağlayacaktır.

Çark Başak, Sayı 31, 16 Mayıs 1977


