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Seçimlerde Oy Vermek Mücadelemizin Parçasıdır

ANKA ajansına verilen demeç.

14 Ekim seçimleri öncesinde Türkiye’nin genel durumunu nasıl görüyorsunuz?
Hükümetin güttüğü politika bakımından genel gidiş, emperyalizmin ve yerli or-
tağı büyük burjuvazinin ekonomik ve politik isteklerine tam bir teslimiyettir. IMF 
ile yapılan anlaşma ve uygulanan ekonomik önlemler bu teslimiyetin ekonomi ala-
nındaki belirtileridir. Sıkıyönetimler, saldırı ve cinayet şebekelerinin kaynaklarına 
inilmemesi, yasalarda öngörülen anti-demokratik değişiklikler ve nihayet Anayasa 
değişikliğinin gündeme getirilmesi aynı teslimiyetin politik alanda belirtileridir.

CHP iktidarı, halk kitlelerine ve ilerici güçlere pahalılık, işsizlik, yokluk ve yok-
sulluktan; demokratik özgürlükleri kısıtlama ve baskıdan başka bir şey getirmemiş-
tir ve getirmeyeceği görülmektedir. Ne var ki Türkiye’nin işçi-emekçi kitleleri ve 
ilerici, sol güçleri bu teslimiyet politikasına “evet” demiyorlar ve demeyeceklerdir.

Türkiye İşçi Partisi’nin 14 Ekim seçimlerinde hedeflerini açıklar mısınız? 
TİP’in seçim şansı nedir?
Parti’nin 14 Ekim seçimlerinde hedefi, Türkiye’nin çözümsüz olmadığı, çözüm-
süzlüğün bağımlı geri kapitalizmde yattığı, kurtuluşumuzun sosyalizmde olduğu 
ve bunun için de emperyalizme, faşizme, kapitalizme karşı bağımsızlık, demokra-
si, sosyalizm mücadelesini güçlendirmek ve genişletmek gerektiği ve seçimlerde oy 
vermenin bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kitlelere götürebilmek ve 
bu mesajı oylara dönüştürebilmektir. Seçimlerde Partimiz oylarını mutlaka artıra-
caktır.

Sağdaki partilerin tabanları, hedefleri ve seçimden beklentileri bakımından bir 
değerlendirme yapar mısınız?
MSP ile MHP’nin tabanları küçülüyor; bunların oy kaybına uğramaları beklenir. 
MSP kendi yandaşları için bile ciddi, inanılır bir parti olamadı. MHP’nin 1977 se-
çimlerindeki oy artışı ise, büyük ölçüde, iktidar paylaşmasının nimet ve olanak-
larından yararlanmanın sonucuydu; bunları kaybetmiş olmak ve gerçek yüzünün 
ortaya çıkmaya başlaması oylara yansıyacaktır. AP, oy sayısını mutlak rakam olarak 
artırabilir, ama bu artış oran olarak büyük olmayacaktır. CHP oy kaybına uğraya-
caktır, ama seçimlerin bariz vasfı katılımın düşüklüğü olacaktır.

CHP ile CHP’nin solunda seçime girecek partilerin, bağımsız olarak seçime 
katılan ya da seçimi boykot etme girişiminde kendini gösteren gruplaşmaların 
hedefleri ve beklentileri bakımından değerlendirme yapar mısınız?
CHP’nin hedefinin eski oy durumunu korumaya yönelik olduğu görülüyor. Bunun 



2020

için de yine gözünü sol oylara dikiyor. Geçen seçimlerde “solcu” diye veto edilen 
kişilerin bu defa liste başlarına getirilmesi bunun göstergesidir. Yeni oyları kendi-
ne çekebileceğinden şüpheli olan CHP, bu ve benzeri yollarla oy kaybını önlemeye 
çalışıyor.

CHP’nin ve seçime giren diğer sol partilerin veya bağımsızların hedefleri ve bek-
lentileri Türkiye İşçi Partisi etrafında biçimleniyor. Türkiye İşçi Partisi hareketinin 
ciddiyetinin ve gösterdiği gelişmenin herkes farkında, ama CHP herkesten fazla far-
kında. Seçim yasasında yapılmak istenen ve gerçekleştirilen değişiklikle bu açıkça 
ortaya çıktı, önce seçime girmek için şart koşulan tam örgütlü il sayısı 23’e çıkarıl-
mak istendi; maksat CHP’nin solundaki partilerin seçime girmelerini önlemekti. 
Ama TİP’in 23’ün çok üstünde ilde örgütlenmiş olduğu anlaşılınca, TİP oylarına 
talip olacak başka sol partilerin de seçime girebilmeleri için örgütlü il sayısı 15’de 
bırakıldı, üstelik eski yasaya göre iki aylık bir müddet ve olanak daha tanınarak. 
Diğerleri seçime böyle girebildiler. Girdikten sonra da CHP’nin ve burjuvazinin is-
tediği davranışlara yöneldiler; kendilerini TİP ile yarışmaya, yarışabilmek için de 
O’nu suçlamaya kaptırdılar. TSİP, seçimlerde politik ticaret metaı haline getirdiği 
solda birlik konusunu TİP aleyhine kullanmaya, SDP de anti-komünizm ve anti-
sovyetizm silahıyla Türkiye İşçi Partisi’ne saldırmaya yeltenerek CHP’nin ve bur-
juvazinin değirmenine su taşımış, onların bilerek körükledikleri “solun bölünmüş-
lüğü” hikâyelerine sözde gerekçe kazandırmış oluyorlar. Bağımsızların konumu ise 
daha da bir tuhaf. Hem kendi başlarına ayrı birer aday olarak ortaya çıkıyorlar, hem 
de solun birliğinden ve seçimlerde işbirliğinden söz ediyorlar. Aradaki bağlantıyı 
anlamak güç.

Seçim sonrası muhtemel gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hükümetin 
geleceği, Anayasa ve seçim kanununda öngörülen değişiklikler vb. girişimler 
bakımından ne gibi olasılıklar vardır?
AP oylarında önemli bir artış, CHP’ninkilerde de önemli bir düşüş olursa trans-
ferler AP yönünde işleyebilir ve hükümet ya düşürülür veya çekilmek durumunda 
kalabilir. Hükümet kalsa da düşse de seçimlerden sonra Anayasa ile diğer yasalarda 
değişiklikler yapılarak demokratik hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlandığı, daha 
baskıcı bir yönetimin oluşturulacağı beklenir. Yasalarda öngörülen değişiklikler ve 
getirilmek istenen “başkanlık sistemi” bu gidişin belirtileridir. Böyle bir gidişin ge-
niş emekçi kitleleri ve ilerici, demokratik güçleri karşısında bulacağı açıktır.
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