Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin

Ankara’da Tandoğan alanında yapılan mitingdeki konuşmanın Yürüyüş dergisinde
çıkan özeti, 27 Mayıs 1977.
Seçimler, adı üstünde, seçmen yurttaşların, kendilerini ve ülkeyi idare edecek
partileri ve kişileri seçtikleri zamandır; oy verme bu seçmenin yöntemidir. Akıl,
mantık gerektirir ki, yurttaşların doğru bir seçme yapabilmeleri için, seçime giren
partiler ve adayları, ülkenin içinde bulunduğu durumu, karşı karşıya olduğu sorunları açık ve seçik bir biçimde gözler önüne sersinler; kendi politik bakış açılarından
değerlendirsinler. Ve önerdikleri çözümleri, izleyecekleri politikayı açıklasınlar. İktidara adaylıklarını koyan partilerden bu özellikle beklenir. Oysa iktidara talip iki
parti, AP ile CHP seçim kampanyalarını bu yola hiç gitmeden, bir korku ve endişe
havası yaratıp, bunun ticaretini yaparak yürütüyor. Ancak Türkiye İşçi Partisi’nin
bu sakat seçim taktiklerinin foyasını açığa çıkarması, ülke sorunları üzerinde ciddiyetle durması ve seçimlerden sonra işçi ve emekçi kitleleri büyük sıkıntılar beklediğine parmak basarak, “seçimlerin tek kurtuluş olmadığını” belirtmesi etkilerini
göstermeye başlamıştır.
Demirel, “CHP 1977 Türkiye’sini üç ay bile idare edemez” diyor. Demirel’in
bu sözü, 1977 Türkiye’sinin büyük, çetin sorunları olduğunun, ülkenin idare edilmez durumuna getirildiğinin itirafından başka bir şey değildir. Uzun yıllar büyük
sermaye sınıfı iktidarları ve son olarak da MC hükümeti ülkeyi bu hale getirmiştir.
Türkiye’de sermaye sınıfı egemenliğini ve sömürüsünü ancak baskı, saldırı ve cinayetlerle sürdürebilmektedir.
CHP lideri de sıkıntılardan söz etmeye başlamıştır. Halkın değil, sömürenlerin
kemerlerini sıkarak güçlüklerin üstesinden geleceğini iddia etmektedir. Ne var ki,
yapısında ve yönetici kadrolarında işçi ve emekçilerin yeralmadığı; aday listelerinin başlarına sömürenlerin, sermaye sınıfı temsilcilerinin konduğu bir partinin sömürenlerin kemerlerini sıkabilmesi imkânsızdır. Cumhuriyet kurulduğundan beri
Türkiye’de sürekli olarak büyük sermaye sınıfı egemen olduğu içindir ki, hep işçi
sınıfının ve yoksul köylülerin kemerleri sıkılagelmiştir.
Türkiye’nin sıkıntılardan kurtulabilmesi, sömürenlerin kemerlerinin sıkılabilmesi için, işçi sınıfının, müttefiki emekçi kitlelerle iktidar için mücadele etmesi ve
iktidara gelmesi gerekir. Bunu da ancak programı, tüzüğü, örgüt yapısı ve yönetici
kadrolarıyla işçi sınıfının kendi bağımsız partisi olan parti yapabilir. Türkiye İşçi Partisi işçi sınıfımızın politik mücadelesini yürüten tek partidir. Türkiye İşçi Partisi’nin
seçimlere katılmasıyla işçi sınıfımız parlamentoda yeniden yerini alacaktır.
Yürüyüş, Sayı 112, 31 Mayıs 1977
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