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NEDEN 

ÇIKIYORUZ? 

« Emperyalizme k a r ş ı 
mücadele, oportünizme 

karşı mücadele ile birli.İi 
te yürütülmediği sürece, 

bir yalandan ve riyadan 
ibarettir.» V. I. LENIN 

Elli yıllık bir birikimi içinde yaşatan Türkiye sosyalist hareketi, TİP yöne
ticilerinin parti yönetimindeki basiretsizlikleri. ideolojik plandaki sapmaları, 
demokratik merkeziyetcilLlt esaslarını kişisel eğilimlerle kendi çıkarları yönün
de sabote etmeleri ve gicerek, emekçi halkımızın tarihi özlemıer?ni belli bir sü
reç içinde, devrimci olmayan yollardan yozlaştırma çabaları sonucu, l::elirli bir 
karkaşa1ığa, çeşitli kopmalara ve bunun yanında da hızlı bir bilinçlenme orta
mına girmiştir. 

Parti içinde, bilimsel sosyalizmin öğretilmesine açıkca kaqı ÇLl{ılmış, dev
rimci teori, yöneticiler tarafından tahrif edilmeye çalışılmq, .hürrıyetçi sos
yalizm., .güleryüzlü sosyalizm. gibi uydurma yakıştırmalar, parti sözcülerinin 
dilinde oy getirece:{ çarpıcı şiarlar olarak yerleşmiştir . • Emekçiler, eli nasırlı
lar meclise. sloganı ileri sürülerek yaratılan hava, &enctika ağalarmı ve küçük 
burjuva sosyalistlerini milletvekili yap.,.naya yaramış, ve emperyalizmin bo
yunduruğu altıncaki gerici parlemantarizmin kalıplan arasınd:1 �sosyalistik, 
oynanmaya çalışılmıştır. Parti içinde eleştiri ve özle�tirici gibi demokratik mü
esseseler faşist bir tutumla baskı a�tın tutularak. oportünist yöneticilerin, 
i�çi sınıfının devrimci eylemini ne olçüc!e yozlr.�tırmaya çalıştıklarlmn ve ki
şisel ihanetlerinin parti iç:nde or!aya konab'lmcst imk�bı ortadan kaldırıl
mıştır. 

Parti üyelerini. proleter sosyalizminin doğrultusunda bir bilinçıe..:meye yö
neltmek isteyen ve TİP içinde bilimsel sosyalizmin ilkelerini egemen kılmak 
için mücadele eden birçok aktif militan toplu olarak tasfiye edilmi� ve de
mokratik merkeziyetçilik esaslan yerine, .keyfi yönetim. ve .kişisel dikta. il
:::eleri ortaya çıkarılmıştır. 

çeşitli şartlanmaların etki alar.ında bugüne kadar nefes alma in.kanını el
de edememiş birçok dürüst militan. oportünizmin maskesi araıandıkç::ı. devrim
ci. saflara katılmış ve sosyalizme giden biricik yolda, bilimsel sosyaı;zmin açık 
bir kesınlikle ortaya koyduğu MİLLİ DEMOKRATIK DEVRİM saflarınca dev
rimci yerini almıştır. 
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