Kitlelere Önderlik Edebilmek

Parti’nin 23. yıldönümünde partililere mesajdan, Şubat 1984.
Faşist devlet terörü ve baskısı altındaki kitlelerin yılgınlığa düşmesi, bir anlamda
politikaya ilgisizleşmesi doğaldır. Yalnız unutmamak gerekir ki, politik ilgisizliklerinde politik ve sendikal örgütlerinden yoksun kalmalarının da payı büyüktür,
örgütsüzlük, sahipsiz kalmış olmak, çaresizlik duyguları da yaratır, baskı ve terörün
etkisine eklenerek politiksizleşmeyi artırır. Kitlelerin “yeter gayrı!” deme noktasına
varıp harekete geçmeye hazır hale gelmeleri zamanla bir birikimin oluşmasına bağlı
olduğu başka ülkelerdeki durumlarda da görülüyor. Gizlilik koşullarında politik,
ekonomik ve sosyal örgütlerin toparlanması da öyle.
Altı Kasım seçimlerinde oyların dağılımı kitlelerin sanıldığı kadar politiksizleşmediğini gösterdi. Hiç şans tanınmayan Halkçı Parti’nin oyların üçte bire çok yakın
bir bölümünü almış olması bu açıdan da anlamlı. HP’ye verilen ve yerel seçimlerde
SODEP’e kayacak olan oyların doğrultusu, işsizliğe ve yoksullaşmaya çare, sosyal
adalet vb.dir. Sözü geçen partilerin bu istemleri karşılayacak nitelikte olmamaları
bu olguyu değiştirmez. Başka seçeneğin bulunmadığı koşullarda çoğu seçmen, “nasıl olsa bunlardan biri başımıza oturacak, çaresiz” psikolojisi içinde kendi isteklerini
gerçekleştirebileceğine görece daha ihtimal verdiğine oy atmıştır. Etkin, örgütlü bir
önderlik olursa, yol gösterici, elinden tutan bir önderlik istemlerini dolaylı yoldan
kendilerinin de pek inanmadıkları bir yoldan dile getiren kitleler aktif, sonuç verici
politik mücadele içine çekilebilirler.
Bu önderliği onlara bir an önce sağlayabilecek duruma gelmeliyiz. Eylem birliği,
cephe kurulması, örgütsel politik birlik perspektifi ve çalışmaları bizim bağımsız
parti olarak görevlerimizi, çalışmalarımızı asla ikinci plana itmemeli veya yavaşlatmamalıdır. Çünkü biz, Türkiye İşçi Partisi, yazımın başında da belirttiğim gibi tarihsel dönemin dünya ve ülke koşullarının gereklerine uygun politik çizgiyi dürüst,
tutarlı bir biçimde izleyen bir partiyiz. Marksizm-Leninizm ve proleterya enternasyonalizmi temelinde, ayakları sımsıkı somut gerçekliğin üzerine basarak ülkenin ve
işçi sınıfımızın sorunlarına küçük hesapları çok aşan geniş açılardan bakabilen bir
partiyiz. Bir başka önemli niteliğimiz de acı gerçeklere de bakmaktan, onları görüp
kabullenmekten korkmamamızdır. Bu, Parti’nin hem kendine güveninden, hem de
eksiklikleri tamamlamanın, yetersizlikleri gidermenin, kusur ve hataları düzeltmenin başka yolu olmadığını bilmesindendir.
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