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TORKIYE I$ÇI PARTISI 
GENEL BAŞKANI 

MEHMET ALl AYBAR'IN 
KONUŞMASI 

işçiler, lrgatlar, Azaplar, Fakir köylüler, 
Zanaatkarlar, Memurlar, Subaylar ,EmekiUer, Es

naflar, Toplumcular, Ezilen hor görülen eli nasırlılar, 
Çilekeş yurttaşlar. 

Kardeşlerim, 
Emekçilerin, toplumcuların partisi, Türk i ye Işçi 

Partisi size sesleniyor. Sözümüz yalnız sizleredir. 

Senin, yoksul!ukfan, açlıktan kurtulman için; se
n in, işsizlikten kurtulman için; senin, cahillikten kur
tulman için; senin, korkusuz, horlanmadan başı dik 
yaşaman için; senin, çocuğunu akutman için; Senin, 
toprağa kavuşman, hastalığında doktora, i laca, bakı
ma kavuşman için önce Türkiye'yi yeniden ba�ım
sızlığa kavuşturman gerekiyor, 

Kardeşlerim, 
Babalarımız, dedelerimiz 43 yıl önce Milli Kur

tuluş Savaşımızı zafere ulaştırdı. Milli Kurtuluş Sava
şımızın zafere ulaşmasından 43 yıl sonra, bugün, biz 
hepimiz; millet olarak, halk olarak ve emekçiler ola-



rak Mil li bağımsızlığımızı, istikliUimizi yeniden kazan
mak zorundayız. 

Karde�lerim, 
1947 yı l ından beri Amerika Birleşik Devletleri, 

yardım bahanesiyle yurdumuza adım adım g irmiş ve 
yerleşmiştir. Bugün, 35 Mil yon metre karelik vatan 
toprağı Amerikan işga !i altındadır. 6u üslerde Ameri

kan bayrağı dalgalanır. Ve bu üsler, Anayurt toprak
ları üzerinde birer küçük Amerikadır. Bu üslere Türk 

polisi giremez. Bu üs lere Türk hakimi giremez. Türk 

subayı, Türk bakanı  bile giremez. 

Bildiğiniz gibi, Amerikalılar yardım heyetleri ha

linde gelip, önce başkentimize yerleştiler. -Bugün he

men her devlet dairesinde, hemen her bakan lıkta uz

man adı a ltında adamları vardır. Bugün hemen hiç bir 

devlet işi yoktur ki, Amerikanın haberi olmasın. Çünkü, 
Amerika l ın ın her yerde, yurdumuzun tıer yerinde gö
zü, kulağı vardır. 

Kardeşlerim, 

Amerika ya ln ız politik hayatımıza e l  atmakla kal
madı. Baskı lar yalnız politik alanda kalmadı. Politik 
alandaki baskı ların nereye kadar vardığ ı nı, nereye 
kadar gittiğini Kıbrıs buhranında hep gördü k. Ame

rika, yalnız pol itik hayat ımız üzerinde baskı kurmuş 
değildir. Amerika, ayni zamanda iktisadi hayatımızı 

da hakimiyeti altına almıştır. 1947 den beri dış borç

lanma ve yardım mihveri etrafında dönmeğe başla

yan iktisadi hayatımız, gittikçe bozulan bir denge
sizlik içinde bocalamaktadır. Bu iktisadi gidiş, Türki

ye'yi daha bağımlı bir duruma düşürmüştür. Ayrıca 

hakim sınıflarımız; yani toprak ağa ları ve yabancıya 
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aracılık eden sermaye çevreleri bu dış yardımlar sa

yesinde güçlerini ve nüfuzlarını arttırmışlardır. Za

ten, meml eketin böylesine bir iktisadi çıkmaza düş

mesine bu sınıf ve zümreler sebep olmuştur. Buna 

karşı sen em·ekçi kardeşim, gittikçe daha yoksul, da

ha çaresiz ka ldın . ,Bunun yanısıra Amerikalılar ve di

ğer yabancılar, sırf kendi çıkarlarını gözeten işlere de 

girişmişlerdir. Bunun en açık örneği, Petrol davasrd�r. 

Kardeşlerim, 

Amerikalı lar, Milli servetlerimizden en değerli

sine, petrolümüze el atmışlardır. 1954 yılında bir 
Amerikalı n ın hazırladığı petrol 'kanununa dayanan 

Amerikan petrol ·kumpanyaları, petrol kaynaklarımıza 

el ·koymuşlardrr. Ve böylelikle, biz kendi yurdu

muzda, kendi petrolümüzü serbestçe arayamaz, işle

temez duruma düşürüldük. Amerikan petrol kumpan

yalarr, bu konuda HükOmetimizi tehdide bile cüret 
ettiler. Ve de en korkuncu, bugün en yüksek sorum

luluk yerinde bulunanlardan bir kısmı, Amerikan 

kumpanyalannrn adamları gibi konuşuyorlar. Petrol 

kumpanyalarının imtiyaziarına dokunamayız, diyor

lar: Bunlar, kanunla verilmiş haklardır, diyorlar; geri 
alınamaz diyorlar; geri alınırsa gasp olur diyorlar. 

Oysa biz, Milli Kurtuluş savaşı verm iş bir mille

tiz. Ve de Atatürk zaman ı nda n ice imtiyazlı yabancı 

şirketi, kanunla millileştirmişizdir. 

Kardeşlerim, 
Bu durum karşısında senin birinci vazifen mem

Jeketi yeniden bağımsızlığa kavuşturmak"r. Biz,, ya
ni emekçi halkımız, yani dünya milletlerine, esir mil

letiere ilk kurtuluş yolunu açnuş olan, cefakeş, emek-
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çi halkımız yani, hepi-miz yedisinden yetmişine, kadın 
erkek, yeniden seferber olacağız. Zira yeniden bir 
Milli' Kurtuluş Hareketi içindeyiz. 

Biz Türkiye lşci Partisi olara·k halkımızla elele, bi· 
zi bağımlı duruma düşüren bütün anlaşmaları, bü
tün sözleşmeleri fesh edeceğiz. Arnerikaya imtiyaz 
tanıyan ikili anlaşmaları fesh edeceğiz. Bağımsızlığını 
çiğneyen anlaşmalardan kurtulmak, bir milletin en ta· 

bii, en kutsal hakkıdır. Bu hakkımıza mutlak sahip çı
kacağız. Türkiye hiçbir devletin peyki, uydusu duru· 
muna düşürülemez. Amerika ne yoldan içimize gir· 
mişse, aynı yoldan dışarı çıkarılacaktır. Eksik olsun 
böyle yardım, istemiyoruz. 

Bu hem millet olarak haysiyetli yaşayabilmemiz, 

hem de kalkınıp jlerliyebilmemiz için başta gelen 
şarttır. Emekçi kardeşlerim, her iş buna bağlıdır; yani 

bağımsız olmamıza ... Toprak reformu yapmamız, ya

ni senin toprak sahibi olman buna bağlıdır; yani ba· 
ğımsız olmamıza ... Hızla sanayileşmemiz buna bağ
lıdır; yani bağımsız olmamıza . . . Dış ticareti, Bankacı

lı�ı, Sigortacılığı, millileştirmemiz, buna bağlıdır; ya
ni bağımsız olmamıza ... çünkü kardeşler, bağımlı ol
mak demek millet yararına halk yararına olan bütün 
bu işleri yapmak kudretinden yoksun olmak demek
tir. 

Işçiler, Fakir köylüler, Zanaatkarlar, Dargelirli· 
ler, Ezilen hor görülen kardeşler, Atatürkçü gençler, 
Subaylar, Memurlar, Yurttaşlar •.• 

Şimdi size Türkiye Işçi Partisi iktidara geldiğin· 
de neler yapacağını, muhalefette kalırsa da nelerin 
yapılmasını zorrayacağını bir bir anlatacağım. 
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Kardetlerim, 
Türkiye Işçi Part isinin goruşune göre; Türkiye, 

Kapitalist yoldan kalkınamaz. Türkiye, özel teşebbüs 
eliyle kalkrnamaz. Biz, Kapitalizme karşıyız ve bunu 
açıkça söylüyoruz. Çünkü Kapitalizm bizi bağımlı tu
tan iktisadi bir sistemdir. Çünkü özel teşebbüs emek

çinin sömürütmesi esasına dayanır. 
Türkiye, kapitalist bir yolla kalkınabitsevdi 150 

yıldanberi yapılan çabalar, veya hiç değilse, Cumhu
riyet kurulduğundıan beri yapılan çabalar meyvaları
nı verir ve Türkiye bugün tam kalkınmış ileri bir top
lum haline gelirdi. Oysa bu yol bizi bugünkü çıkma
za getirmiştir. 

Hızla kalkınmanın şartı bir sanayi ülkesi olmak
ıır. Bunun başka yolu yoktur. Geri kalmış topluml.ır
da sanayilesrrıe ancak halk yaranna işleyen planlı bir 
ekonomi düzeninin kurulmasıyla mümkündür. Böy
le bir ekonomi düzeninde halk yararına işleyen kamu 
sektörü ağır basar. Ve bütün Milli Ekonominin itici 
ve düzenleyici kuvveti olarak iş görür. Özel sektör ise 
Milli Ekonominin gelişmesinde, önemi gittikçe aza· 
lan, yardımcı bir unsur haline gelir. 

Kardeıler, 
Bir sanayi memleketi olmak için, herşeyden ev

vel köklü dönüşümlerle memleket ekonomisini kapi
talist olmayan bir yola sokmak lazımdır. Bunun için 
de, gene herşeyden ewel, emekçilerin iktidara gelip, 
bu köklü dönüşümleri yapmaları şarttır. 

Kardeıler, 
Biz adeta şah damarı kesilmiş bir insana benze

riz. Kanımız alc:rp gider. Hangi yoldan? Dış ticaretle. 
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Şu halde ak ı llı bir insanın yapacağı ilk i� bu kesilen 
şah damarını dikmektir. -Bu da dış ticaretin, bankacı
lığın, sigortacılığın millet malı olarak, millet yararı
na, millet eliyle işletilmesi demektir. 

Türkiye Işçi Partisi iktidara gelir gelmez, ilk ya· 
pac:ağı iş Dış Ticareti Millileştirmek olacaktır. 

Ikinci yapacağımız iş: Topraksız köylümüzü ve
ya toprağı yetmeyen köylümüzü topraktandırmaktır. 
Biz açık konuşan insanlarız. Emekçinin diliyle konu· 
şuyoruz. Türkiye Işçi Partisi, iktidara gelir gelmez 
topraksız köylüye ve toprağı yetmeyen köylü ailele
rine, toprağı olanların elinden, anayasanın emret tiği 
g ibi alıp dağıtacaktır. Ağaların elinde en çok 500 dö
nüm bırakılacaktır. Bu işi köy kurulları yapacaktır. 

Köylerde topraksız köylüler, Toprağı yetmeyen 
köylüler Kurullar teşkil edecekler ve merkezden ge
lecek uzmanlarla elele vererek toprak reformu kanu
nu uygulayacaklardır. 

Kardeşler, 
Mesele yalnız ekonomik kalkınmamızı saglamak 

değild i r. Halkımız insanca yaşamaya tüm olarak susa
mıştır. Türkiye Işçi Partisi'nin programında eğiti!ll ve 
kültür işleri, ekonomi işleri kadar önemle ele alın
mıştır. Ve esasen ekonomiyle kültür işleri birbirinden 
ayrılmaz bir bütündür. Fakir, fukara çocukları oku
mak ve yetişrnek fı rsa t ı eşi t liğine kavuşturulacaktır. 

i<abil iyeil i fukara çocukları üniversite dahi 1 parasız 
okutulacaktır. Işçisi köylüsü için gece kursları, halk 
Akademileri açılacaktır. Ve herhalde yurdumuzda 
okuma yazma bilmeyen vatandaş kalmayacaktır. 

Bunlar gibi her vatandaşın ev bark sahibi olması 
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da bizim için çözülmesi şart olan davalardan biridir. 
Türkiye Işçi Partisi iktidarı gecekondular sefaletine 
ve mağralarda yaşamak durumunda bırakılan vatan· 
daşların ıshrabına mutlaka son verecektir. 

Beri yandan yoksul vatandaş da doktora, ilaca, 
ve bakıma kavuşturulacakhr. 

Bugün olduğu gibi bir vatandaşımız, fakir ve ar
kasız olduğ u için, hastahane kapılarında süründürüle
meyecek, ilaçsız, doktorsuz bırakılmayacaktır. 

Kardeşler, 

Bütün bu saydığım işler senin yararına olan şey

lerdir. Ve bugüne kadar bir türlü gerçekleştirileme· 

miş olan işlerdir. Senin yararına olan bu işlerin ya

pılabilmesi için senin yurt işlerinde söz ve karar sahi
bi olman gerektir. Yani senin meclise girmen, senin 

partin olan Türkiye işçi Partisini meclise sokman ge

rektir. 

Kardeşler, Türkiye i�çi Partisinin aday listelerin
de senden 382 aday var. Bunun 216 sı; kol emekçisi, 
işçi, ırgat, fakir köylü, zanaatkar, şöför, kunduracı, es
naf. Geri kalan 166 sı da; senin yoluna yüreğini ve 
kafasını koymuş korkusuz kafa iKileri aydınlar. Ve 
hemen söyliyeyim ki, bu listeler in ilk dört sırasından, 

yani seçilebilecek yerlerde 91 kol emekçisi var. Öbür 
partilerin listelerinde ise, senden hiç kimse yok. Za
ten olamaz da, çünkü onların listelerine girebilmek 
için 5000 lira 4000 l i ra gibi senin hiç bir zaman ödi
yemiyeceğin bir para ödemek gerek. Bunun içindir ki, 
onların listeleri toprak ağaları, aracı tüccarlar, müta

yitler, fabrikatör!erle doludur. Onların menfaatler in i 

kollayan avukatlar, mühendisler ve doktorlarla dolıı-

11 



dur. Aday listelerini bu bakımdan iyice ineele ve 

oyunu bundan sonra ver . 

Kardeflerim, 

Türkiye Işçi Partisi 10 Ekimde senin uyanık oy la

rınla senin temsilcilerini mutlaka meclise sokacaktır. 
Ve halkımızın öz temsilcileri, ister iktidarda, ister mu

halefette olsun lar, senin yıllardır beklediğin ve bir 
türlü yapılmayan işlerini yapacaklardrr. Ya da yapılma
sı için direneceklerdir. 

Şimdi sana Türkiye ltçi Partisinin yapacağı i,ıe
ri sayayım: 

- Türkiye Işçi Partisi milli bağımsızlığımıza göl

ge düşüren bütün and iaşma iarı feshedecektir. Türki

yenin dış politikasını Atatürk dış politikasına döndü

recektir. 

- Vurdumuzdaki bütün yabancı üsleri kaldıra

caktir. 

- Dünya barışının kurulması için silahsızlanma 
meselesinin çözüme bağlanmasında gerçekten gay
ret sarfedecektir. 

- Eşitlik, karşılıklı menfaat ve saygı esasına gö

re, başta komşularımız olmak üzere bütün dünya 

devletleriyle dostluk münasebetleri kuracaktır. 
- Türkiye Işçi Partisi Kıbrıs meselesinde, yaban

cı üslerden tem izlenmiş ve milletlerarası denet altın

da silahsızlandınlmış Türk ve Rum topluluklarının 

eşit haklarına dayanan bağımsız, federatif bir Kıbrıs 
dev let i tezini savunmaktadır. 

- Milli Savunma gücümüzü daha da arttırarak 
yurt topraklarının ve Cumhuriyetimizin korunmasında 
en etkin bir seviyeye çıkaracakhr. 
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· - Toprağı olmıyan ya da yetmiyen köylülere 

parasız toprak dağrtacak ve tapularını ellerine vere

cektir. Toprak ağalan n ın elinde en çok 500 dönüm bı

rakılacaktır. 

- Tarımda verimi arttırmak için köylülere her 
türlü teknik ve mali yardımda bulunulacaktır. Köylü, 
tefecinin ve aracı tüccarın eUnden kurtarılacakhr. 

- Petrol kanunu yürürlükten kaldırılacak veri-

len imtiyazlar kanunlarla geri alınacaktır. Milletin ma

lı olan petrolümüz ve madenierimiz iç ve dış somu

rücülerin elinden kurtarılacak, millet malı olarak 
halk yararına işletilecektir. 

- Demir Çelik sanayi millet malı yapılacak ve 
bu gibi işletmeler halkm eliyle, işçilerin denetiminde, 
halk yararına çalıştırılacaktır. 

- Yabancı sermayeyi teşvik kanunu derhal yü

rürlükten ·kaldırılacaktır. Yabancı şirketler millileştiri

lecek, Ortak Pazardan çıkılacaktır. 

Türkiye Işçi Partisi kapitalizme karş1der. Türkiye 
Işçi Partisi halktan, emekten yana ve halkın doğrudan 
doğruya denetimine ve yönetimine katıldığı bir plan
lı ekonomi sistemi uygulayacaktır. Bu sistemde halk 
yararına olan kamu sektörü ağır basacaktır. Özel sek· 
tör, planın ön gördüğü yatırım hedeflerine uygun ola
rak çalışacaktır. Ve milli ekonominin yararlı bir kesimi 
haline sokulacaktır. 

- Vergi adaleti mutlaka sağlana�:aktır. Verginin 

ağır yükü zengine yükletilecek, herkesten kazancına 

göre vergi alınacaktır. Asgari ücretten vergi alınmıya

cak ve bu ölçü bütün kazançların vergi indiriminde 

esas alınacaktır. 

- Tasarruf bonoları kaldırılacaktır. 

13 



- Toplu sözleşme, grev, sendika lar, Iş, Sosyal Si

gorta kanun ları, Anayasaya tam uygun bir şekilde yan i 
işçinin yararına değiştirilecektir. Lokavt yasaklanacak
tır. 

- Haftada 40 saat çalışma esası uygulanacaktır 
ve bu çalııpma süresi için işçiye ailesini insanca ya�a
tabilecek bir ücret ödenecektir. 

- Ücretler Oynak Merdiven sistemine göre dü
zen lenecektir. Yani, hayat paha l ılaştı kça ücretler de 

otomatik olarak artacaktır. 

- Işsizlik sigortası kurulacaktır ve bütün yaşiı
Iara emeklilik hakk1 tanmacaktır. 

- Herkes sosyal sigortalardan yararlandırılacak
tır. Tarım işçisinin 1eşkilatlanması, toplu sözleşme ve 
grev haklarını şehirl i  işçi gibi kullanabi lmesi imkanla

rı sağlanacaktı r. 
- Sosyal sigorta fonları yalnız emekçiler yara

rına kullanılacak iş vere�lere kredi olarak verilmiye
cektir. 

- Eğitim eşitliği sağlanacaktır. Bu maksatla ka
bili'yetli halk çocukları bütün ihtiyaçları devlet tara
fından scığlanarak üniversiteyi bitirene kadar okutu

lacaktır. 

- Köy enstitüleri açılacaktır. 
- Milli Eğitim v e  kültür yabancı devielierin her 

tür lü nüfuzundan l<urtarılacaktır. Kültür ve sanat mü
esseseleri hal kın istifadesine açı lacaktır. 

- Türkiye Işçi Partisi Doğu ve Güney Doğu böl
gelerinin kalkmmasına öncelik verecektir. 

- Türkiye Işçi Partisi bütün temel hürriyetlere 
saygılıdır. Ve herkesin saygılı olmasın ı  sağlıyacaktır. 
Özel l ik le d ini, felsefi ve siyasi ina nçların tam özgür-
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lüğü gerçekleştirilecekti r. Kamu düzenine aykırı olma
mak ve po l itikaya alet edilmemek şartı ile bütün va
tandaşlar dini ve felsefi inançlan bakırnindan bugün

den çok daha hür olacaklardır. 

- Türkiye Işçi Partisi mülkiyet ve miras hakla
rını tanır. Ancak, hiç bir kimsenin malına mülküne 
dayanarak başkalarını sömürmesine müsaade etmez. 

Kardetler, 

Şimdi toplumculara k imlerin, neden ifliraiBrla, 
taşlar ve sopalarla saldırdıklar ın ı  anlıyorsun değil mi? 
Çıkarcılar, kurulu düzenin bozulmasını istemeyenler, 
toplumcuları kötülerler. 

Bunlar ırz, aile düşmanıdır, bunlar hürriyet düş

manıdır, bunlar vatan düşmanıd ı r  derler. Sen uyan

mayasın diye her ya lanı söylerler, sana bindiğin dal ı  
kestiriri er. 

Ama artık ne yapsalar naf i ledir. 

Gün ışıdı ışıyacak. Çünkü sen, emekçi sen akı 
karayı artık ayırt etmeğe başladın. Su partiyi bir avuç 
emekçi kurdu ve 51 ilde de gene onlar, işçiler, köylü
ler kurdular, geliştird i ler. 

Türkiye işçi Partisi dört buçuk yılda büyük zor
luklarla karş ı ·karşıya kaldı. Faıkat onu kuranlar, geliş
tiren ler yani yürekli yiğit emekçiter yani yürek li yiğit 

aydınlar partilerini taşlı, sopalı saldır ı lara ve tekmil 
baskrlara karşı korudular. Işte onların sayesindedir ki 
bu güne eriştik. 

51 ilde seçimlere katılıyoruz. Türkiye Işçi Partisi 
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Çığ gibi gelişiyor. Ve bu seçimlerde senden olanlar 

Büyük Meclise girecekler ve güzel, mutlu günler baş· 

layacak. Emekçinin baştacı olduğu, ailesi, çoluğu ço· 
cuğuyla efendice mutlu günler sürdüğü, ileri, toplum· 
cu, bağımsız Türkiyeyi el birliği ile mutlaka kuracağız.. 
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Y AŞASIN EMEKÇILER 
YAŞASlN TORKIYE 

25. Eylijl. 1965 



YAZAR 
YAŞAR KEMAL'IN 

KONUŞMASI • 

Işçiler, köylüler, subaylar, memurlar ve bilcümle 
emekçi Türk halkı, göznurundan, alınterinden başka 

bir güvençleri bir dayanakları olmayanlar sözüm si
zedir. 

Bizler
_ 

ki emekçi leriz yıl on i ki ay ayazda kışta, 
gece gündüz demeden tezgah başında, fabrikalarda, 
tarlada takımda, dağda bayırda yalınayak, başıkabak 
çalışıp üretenleriz. 

Bütün mahsulleri, yiyecek/eri, giyecekleri bizler 
üreti riz. Fabrikaları, makina ları bizler yaparız. Şu dün
yada, insan eliyle yapılmış ne görüyorsanız, bizim na
sır/ı ellerimizin eseridir. Şu dünyada ne varsa bizim 
alrnterimiz, göz nurumuzdur. Bu güzel ellerin, nasırlı 
elierin yarattığı mahsuller ve fabrika ve toprak ve su 
mahsulleri hepimize yetecek kadardır bu dünyada . . .  
Öyleyse neden birimiz tok da hepimiz yoksuluz. 

Ben size buradan ilan ediyorum ki, cümle kötü
l üklerin bir tek sebebi var. O da şu, sömürücüler. Ya
ni ça l ışmayan /ar, yan i  e llerini ılıkdan soğuğa vurmayan
lar, yani yan gelip yatan/ar. Işte suyun başını bunlar 
tutmuşlar. 
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Bir yanda çalışmadan milyon vura nlar bunlar. 
Bir yanda çalışıp da nan ekmeğe mutaç olanlar, emek
çiler. 

Işte kahrol ası, işte yerin dibine geçesi, bir düzen. 
Düzen değil düzensizlik. Işte bu düzen sömürikülük 

düzeni nerede varsa mümkünü yok orada rahatlık, 
orada mutluluk olamaz. 

Emekçiler, kardeşlerim, çağımızda bu sömürücü
lük düzeni insanlığa aykırıdır. Bizim anayasamıza da 
aykırıdır, bunu böyle bilesiniz. 

Dev sülükler tarafından emekçilerimiz sömürülü
yor. Avrupal ı  Amerikalı  şirketlerle bu dev sül ükler or

tak olmuşlar, bizi sağ bire sağ ediyorlar. 

Bu yüzden memleket batıyormuş, varsın ba1sı n  
o n  l a  ra ne. O n  ları n !sviçre banka ları nda para lan var. 

On ların ec n ebi d i yarları nda köşk leri, sarayları var. 

Onların bu memlekete yaplık ları köıülük, yaptıkları 
zulüm aniatmakla biter mi ki? Yurdumuz bun!arın sa
yesinde bağımsızlığını yitirdi. Koca Türk mi l letini yarı 
esir durumuna düşürdü ler. Petrolümüı:ü yabancılara, 
onlarla ortak olup peşkeş çektiler. Maden\erimizi pe ş

k eş çekiyorlar. 

Yer altı, yer üstü servetleri m iz i nasıl sömürüyor·
la ı ·, 1arifsiz. Elin zenginleri, ba�ka milletleri soyup 
yurlları na taşı mışlar, m em lekellerin i zengin eylemiş

ler. Ya bizimkiler ne yapıyorlar .. Bizim fak i r  fıkaramı
zı, bizim yirmi dokuz buçuk milyonumuzu, Amerikal ı ,  
Avrupalı şirketlerle birlik o l up soyup soğana çeviri

yorlar.  Yukarda da söyledim . Bin kere de söyl erim, 
işle böylece paramız servetimiz yabancı ellere ak ba

bam ak ediyor. 
Yüreğinde azıcık insanlık olan, Amerikalı, Avru-
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palı şirketlerle birlik olup kendi kardeşlerini soyar mı? 
Ama bu büyük soygunlarr sayesinde dev sülük

leri miz dünyanın en rahat hayatını yaşıyorlar. Sofra
larında kuş sütü bile var, kuş sütü ... 

Ya halkımız? Buradan söylerneğe hacet yok. Siz 
kendinizi herkesten daha iyi biliyorsunuz. 

Bu dev sülüklerin yanında bir de toprak ağaları 
var. Büyük meselemiz toprak meselesi. 

Bu her karışmda beş, on, on beş şehit kanı olan 
toprak kimin? Bu topraklarda herkesin hakkı yok mu? 

Yoook, bu topraklar yalnız ve yalnız ağaların. Bu 
topraklar onu ekip biçenierin değil. Onu alın terleri 
ile sulayanların değil. Bu topraklar, o topraklarla hiç 
bir ilişiği olmayanların. Ağaların. 

Ben bir gazeteciyim. Vurdumu karış karış, köy 
köy, kasaba kabasa on dört yıl dolaştım. lçime ağı 
doldu. Dertli oldum. Topraksız, ve toprağı az köylü 
gördüm. Ve toprağından sürülmüş çiftçi gördüm . Ve 
yer altında binlerce köy, mağralarda yüzlerce insan 
gördüm. Yüreğimden kan giBi. «Aşk ağlatır, dert söy
letir» derler. Işte beni burada ağı yemiş gibi konu.ştu
ran bu dertlerdir. Diyarbakır düzlüğünün ortasında bir 
koca Ömer gördüm. Büyük bir çaresizlik içinde topra
ğ<ı kapanmış ya tıyordu . 

Çadırdaki insanlar: 
«Kalk Ömer kalk», dediler. "Misafir geldi"· 
Zar zor Koca Ömer kalktı. Yüzünü gördüm. Keş

ke görmeseydim. Dünyanın bütün acısı bu yüze birik
mişti. Ak sakalları göz yaşlarından ıslanmış, çamur 
içindeydi. 

Karşıma geldi. Hem ağlıyor hem söylüyordu: 
Hayatımda Koca Ömer karşısında utandığım kadar hiç 
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bir insan karşısında utanmadım. Böylesine yerın dibi
ne geçmedim. 

«Ağa beni toprağırndan altı» diyordu. u Babam, 

dedem, dedemin dedesi, hepsi bu 1oprakları sürüp 

ekmişlerdi. Ağa etme dedim, tutma dedim, yü reğini 
taş eyledi. Ben de başka ağaya gittim. Bir yıl da onun 

yanında çalıştım. O da traktör aldı. Bana muhtaçlığı 

kalmadı. Oradan da koğuldum. Sonra üç yıl kapı kapı 
aç bi-ilaç dolaştım. Her yerden koğdu lar. Ben de gel
dim bu yazının ortasına çadırı kurdum. Ekmek te kal
madı. Açlıktan, ölümden korkmuyorum. Ölüm Alla
hın emri, açlığı da çok gördük. Çocuklarımdan utanı
yorum. Utancımdan yüzlerine bakamıyorum. Bir !ok
ma ekmek veremediklerim, onlardan çok çok utanıyo
r um » . 

işte böylece, belalı işler gördüm Anadoluda. Say
mak la biter mi ki? Bütün bunlar neden böyle oluyor? 
Çünkü h ü kümet zenginlerin Ağaların elinde. Idare 

onlarda. 

Türkiye l�çi Partisini bütün Türkiyede iKikır 
ve köylüler kurdular, tam elli  bir vilayette. ilk ola
raktır ki, fakir fukaraya bir gün doğdu. 

Türkiye Işçi Partisini kuranlar, onu ka nlarını sa
tarak kurdular. Ceketlerini sutaı·2k ku rdular. Üniversi
te talebeleri Türkiye Işçi Partisine para kazanmak için 
ha la i nşaatlarda çalı ş ı yor lar. 

Zenginlerin partileri, seçime girecek kend 'ı parti
lerine miyonlarca lira dağıttılar. Yalnız Türkiye işçi 
Partisine, senin partine, çalışanların partisine, senin 
parandan bir kuruş bi le vermedi ler. 

Eyyy millelim bunlar senin partini de senin gibi 
yoksul bıraktılar. Böylece elini kolunu bağla mak iste-
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diler. Ama sen varsın :karşdarında dağ gibi, sen varsın. 
Na sırlı ellerin, alın terin sağ olsun. Param ız pulumuz 

olmasa da işte dim dik karşılarındayız.. 
Bi liyorum, seçimlerden bıktınız. Sizi çok kandır· 

dılar.  Yalanlardan dolanlardan bık tın ız . Duydum ki ço
ğunuz sandık başına gelmiyecekmişsiniz. Hayır bunu 
yapmıyacaksınız. Bu sefer sandık başına mutlaka ge
l�ceksin iz. 

Hakkı yenen yoksulların, tüyü bitmedik yetim
lerin, topraksız köylünün, sömürülen işçinin hatırı 
için sandık başına gelceksiniz. 

Ezilmişin, hor görülmüşün, adam yerine 

konmam ışın, hatı rı için, şu zenginler eliyle talan edil· 

miş, viraneye çevri lmiş, bağımsızlığını yitirmiş gü· 

zel memleketinin, büyük milletinin hatırı için ge lecek
sin. Kurtuluş savaşındaki gibi, yurudumuzu bu sefer 
de kurtaracağız. Bu sefer kanla ateşle değil, bir tek oy 

ile ... Bu bir bakıma en kolay kurtuluştur. Bir bakıma 
da en zor. Yalanlarla uyutulan halkımızı uyandırmak 

belki biraz zor olacak. Emekçiler, kardeşlerim en bü· 
yük ödev bize düşüyor. 

Onların bin yalaniarına karşı bizim bir gerçeği
miz halkımıza ulaşırsa halkımız uyanacaktrr. Her bi
rimiz bir şahin gibi hall<ımızın arasına uçmalr, derdi
mizi onlara anlatmalıyız. 

Yeni bir gün doğuyor, yeni bir gün doğuyor ... 
IŞÇI PARTISi ILE EL ELE .• . EL ELE ... EL ELE ... EL ELE ... 

26. Eylül. 1965 
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TORKIYE IŞÇI PARTISI 
GENEL SEKRETERI 

RlZA KUAS'IN 
KONUŞMASI 

Işçiler, köylüler, sendikacılar, ırgatlar, memurlar, 
küçük esnaflar, yazarlar, öğretmenler, emekliler. 

Bir köylü kardeşimin ded iği gibi,cephede ve de 

seçimde vatandaş, bunun dışında bir taş olanlar, size 
sesleniyorum. Yalnız ve yalnız size sesleniyorum. Tüm 

emekçiler ve emekten yana olanlar sizden olan tek 

parti Türkiye Işçi Partisi, sizin partiniz, tarihimizde ilk 

defa genel seçimlere katılıyor. Bundan sonra bizim 
de başımızı dik tutmamız, bizimde bir numaralı va

tandaş olmamız için, emeğimizin hakk ını alabilmemiz, 
yoksulluktan kurtulmamız için, toprağa kavuşmamız 

ıçın, çocuklanmızı okulabilmemiz için, doktorsuz, 
ilaçsız kalmamamız için, geleceğe güvenle bakabilme� 

miz için, işsiz kalmamamız için, ai!e yuvamı zda çoluk 
çocuğumuzla rahatça, insanca· yaşıyabilmemiz için, Tür
kiye Işçi Partisi seçimlere katılıyor, oylarınızı istiyor. 

Emekçi kardeşlerim, 
Bugüne kavuşmamız kolay olmadı. Ve de hiç kolay 

olmadı. Tarihimizde :ık grev, ilk işçi hareketi, bundan 

yüz yıl kadar ünce yapıldı. Emekçiler haklarını savu-
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nan ilk parti 60 yıl önce kuruldu. lik gazete gene o 

zamanlar çıktı. O günden bu yana bunca yıl geçti. 

Bize sözümüzü söyletmediler. Emekçiler uyanmasın, 

haklarına sahip çıkmasın, bu sömürücü/er saltanatı, 

bu yalan-dolan, bu dalavereciler saltanatı sürüp git

sin istediler. Doğruyu ·söyliyeni dudaklar mühür/endi. 

Gerçeği yazan kalemler kırıldı. Emekçilerin her şeye 

rağmen uyanan. bilinçlenen öncüleri, en yavuz, en 

gözüpek temsilcileri, direnen işçi, usta, sendikacı, di

renen yarıcı. maraba, azap; bu uğurda hayatını ada

mış cesur ve bilgili yazarlar, düşünürler susturuldu. 
Hayatları kahredildi. 

Bu, tek parti devresinde de böyle oldu, çok parli 
devresinde de böyle oldu. Uyanmavı önlemek, hiç de

ğilse geciktirmek için, çok particilik, demokrasicilik 
oyunu icad ettiler. Emekçi ha lka söz hakkı tanımadı

lar. Emekçilerin kendi partilerini kurup geliştirmeleri

ne imkan vermediler. Çünkü emekçi halkın iktidara 
gelmesinden yurt yönetiminde söz sahibi olmasından 
korkuyorlardı. 

Kardeşlerim, 
Bu çıkarcılar işçilerin sendikalar kurup iktisadi 

hakları için mücadele yapmalarına da imkan vermedi

ler. 1946'da kurulan hür sendikaları kapattılar, 1947 

de toplu sözleşme yapmak, grev yapmak haklarından 

yoksun. göstermelik sendikalar kurdurdular ve başla

rına da kendi adamlarını koydular. 

O zamanın muhalefet partisi olan D.P. grev hak· 
kı vereceğini vadederek oylarımızı aldı. Fakat iktidar

da kaldığı on yıl içinde grev hakkı vermek şöyle dur

sun, o göstermelik sendikaların bile kapılarını mühür-
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ledi. Işçiler in sesinden bu kadar ürküyorlardı. 
Şimdi bazı partiler işçilere grev hakkı verdik di

ye övünüyorlar. Bize onlar grev hakkı vermed i ler ... 

Tam aksine, 27 May ıs Anayasasının tanıdığı grev hak
kını k ısı t lay ıp kuşa çevirdil er. Üstelik işçileri açlığa 
mahkum etmek demek olan ve Anayasamızda da bu
lunmayan lokavtı patraniara hak diye tanıd ı l ar. Işte 
bunun için T.i.P., yan i sizin partiniz, bu kanunun ka
bul gününü matem günü ilan etmiştir. 

Bu da on lara yetmedi. Bu kanunu da uygulama
dı lar. Zonguldak'da pirimierin adilane dağ ı lmasını  is
teyen işçiler kurşun landı. Çan Seramik Fabrikasında, 
lzmit Tarım Koruma Ilaçları Fabrikası-nda, Kırıkka lede 
ve de Türkiyede yapılan bütün kanuni grevierde iş
çiler in  karşısına pol i sle, jandarmayla, hapisle, kısaca 

kaba kuvvetle çıktılar. Anayasa teminatı a ltında bulu
nan ve demokrasimizin temel taş larından biri olan en 
büyük işçi teşkilat ımız TÜRK-IŞ polislere bir esrar tek

kesi gibi bastırıldı ve arattırı ldı. 

Kardeşlerim, 

Blitün bun lar o lurken partiler elbirliğiyle mil let
vekili maaşlarını art ı rmak için elçabukluğu ile kanun 
çıkardılar. Bütün bunları yapanlar işçinin, köylürıün 
karşısına polisi, jandarmavı dikenler, şimdi oy isteme 

zamanı gelince huzurdan ve kardeş l ikten söz ediyor
lar. 

Işçiler, köylüler, sendikacılar, ı rgat la r, küçük es
naflar, subaylar, yazarlar, öğretmenler, emekliler, ya
ni tüm Türk emekçileri, şimdi size T.I.P. iktidara gel
diği zaman neler yapacağını, ya da muhalefetteyken 
ne lerin yapılması için savaşacağın ı  göstermek amaciy-
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le bazı örnekler vereceğim: 
1 - Vergi adaleti mutlaka sağlanacakt ır.  Vergi

nin ağır yükü çok kazanana yüklenecektir, herkesin 
kazancına göre vergi alınacaktır. Asgari ücretten verg i 
alınmıyacak ve bu ölçü bütün kazançların vergi indi
rim inde esas alınacaktır. 

2 - Tasarruf Bonoları mutlaka kaldırılacaktır. 
3 - Toplu Sözleşme, Grev, Sendikalar Kanun

ları, Deniz-Iş, Personel, Memur Sendikaları Kanunları. 
Sosyal S igortalar, Iş Kanunları, Anayasaya tam uygun 
bir şek ilde, yan i emekçilerin yararına değiştirilecek
t ir. . .  lokavt mullaka yasaklanacaktır. 

4 - Haftada 40 saatlik çalışma esası u yg ulana
caktır ve bu çalışma süresi için işçiye ailesini insanca 
yaşatacak bir ücret ödenecektir. 

5 - Ücretler aynak merdiven sistemine göre 
düzenlenecektir. 

6 - Işsiz l i k  Sigortası mutlaka kurulacaktır. Ve 
bütün yaşlllara emekl ilik hakkı tanınacakt ır. 

7 - Herkes Sosyal Sigortalardan yararland ır�la
caktır.  Tarım işçisinin teşkilatlanması, topl u sözleşme 
ve grev hak larını şehirli işçi gibi kullanabilmesi im
kanları sağlanacaktır. 

8 - Sosyal sigorta fonları patraniara kredi olarak 
peşkeş çekilmiyecek, ve verilmiyecektir; aksine yal-
nız emekçiler yararına k u llanılacaktır. 

· 

9 - Eğitim eşitliği sağlanacaktır. Bu maksatla 
kabiliyet!i halk çocukları nın bütün ihtiyaçları devlet 
tarafından sağlanacaktır, böylece bu yavrular.ımıza 
en yüksek derecesine kadar bütün okulların kapıları 
açık bulundurulacaktır. 

10 - Köy Enstitüleri mutlaka açılacaktır. 
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1 1  � Toprağ ı  olmayan yada yetmeyen köy l ü lere 

parasız toprak dağr tacak ve tapuları e l lerine veri lecek

tir. Toprak ağa ları n ı n  el inde 500 dönümden fazla top

rak bıra k ı lmıyaca k, toprağı geçimine yetecek kadar 

olan orta ha l l i  çiftç ilerin loprağına dok unulmıyaca k 

t ır .  

1 2  � Tar ı mda ver i m i  artı rmak için köy l ü l ere her 
türlü tek n i k  ve para yard ı m l a n  yapı laca k t ı r . Köy l ü  

t efeci n i n v e  a racı  tücca rın el i  nden kurtarı laca k t ı r . 

1 3  ·-- Petrol Kanunu yürü r lükten kald ı r ı laca k,  

veri len imtiyazlar kanunla geri a l ınaca k t ı r. M i l let i n 

malı o la n  petrol ümüz ve maden ierim i z  iç ve dış sömü 

rücü leri n el inden kurtarı laca k, hal  k yararına i ş l e ı  i le
cek t ir. 

Görü yors u n uz ki arkadaşla r b i z ya pacağ ımız  her 
şey i  aç ı k  seç i k  söy l ü yoruz. H i ç  bir şey i  ağzı m ı ıda ge

velem iyoruz.  I şte bunun iç in öbij r bij tün par H i erden 
ayrı yız . . .  

Kardeşlerim; bütün bu yukarıda saydıklarımın 
yapılmasını istiyorsan, hor görülmernek istiyorsan, ki

şiliğine saygı gösterilmesini istiyorsan, gerçekten hür 
ve mutlu olmak istiyorsan, yani yoksulluktan, evsiz

likten, işsizlikten, doktorsuzluktan ve yabancı sömü

rücülerden kurtu l mak istiyorsan T.I.P. nin açtığı kurtu 

luş savaşına sen de katı l. 

27. Eyl ü l . 1965 
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GAZIANTEP'IN ÇAPAll KÖYONDEN 

HAMDO$'UN 
KONUŞMASI 

KöyiU kardaşlarım, 

Köylerde ağaları n koltuğuna s ığmay ıp şehir lere 

göçen Şeh i rlerde iş bulamayıp sürünen kardaşlar ım, 

At a ra bası ça l ı şt ı r ı pta evi n i  geçindiremiyen kar
daşlar ım. 

Patran lar ı  n azab ın ı çek i pt e iş inden a !dan kaı·daş
larım, 

Mil letine canı yürek ten h i zmet eden okumuş 
kardaşlarım. 

Ben Gazia ntepl i Aza p Al i ' n in oğlu  Hamdoş. To

zun toprağın içinden sürünerek ge ld i m . Çektiğim ı s

tırab ı  size söylemek istiyorum. 

Benim ı st ı rabım ya ln ız ben im değil, hepimizin 

ıs t ı rabıdır. 

Kardt�şlarım, 
Benim ba bam Gazia ntep' in yüksek ağalarından 

birinin yanında yetiml ikle  büyümüş. Sonra bu ağa ba

ba mı kendisine - eşkiya tayin etmiş. Vurdurmuş w 

k ı rdı rmış. Babam istemediği halde onu günaha sok 

m t ış. Vf! df! suç işletmiş. Sadece baba m ı  deq i l .  d. tl ı. ı 



daha birçok i nsanı  böy l e  k u l lanmış. 
Kardatlarım : Bu ağa öy le zal i m, öyle gaddarmış 

·k i, zulmünden beşi kieki çocuk la r  su sarm ı ş . Bu ağa 

Gaziantep' in Kazancı lar çarşısından geçerken Kazan
cı lardan , çekicini ka ldı ran indiremez, ind i ren kaldıra

mazmış . .  Bu ağa n ı n  i nsandan i k i  tane i l i  varmış. B iri

nin ismi it Hüseyin, biris in in ismi it Bek ir . .  Bun ları 
birbiriylen boğ uşt u ru rm uş. l t ie r in i et le beslerken 
azaplarını  da DERllE yan i k uru ek mek l e  beslermiş. 

Ağa bağ ır ırmış:  •• Uian . .  At ı m ı  get irin, « K ı r  a l ı n a  biner, 

i l ler i n i  ve eşk iya lar ı n ı  ardına düşürür, hudü t gen iş

letmeye gidermiş. « Hudü� neresi d i ye soranlara »  k ı r  

at b i l ir derm iş. K ı r  atı n d u rduğu yere taşı n ı  d i kermiş. 
Onun sözüne k imse karşı duram.:ızm ış.  Karşı duran

ran lan saat lerce hapseder veya h u t  sürermiş.  O zaman 

ardıç kadı, çam müftü.  M i l letin yüreğ i nde yağ mı var? 
Içlerinden b iri cesaret edip kadı ya g i tse, kadı «defol ,  
koskoca bir ağayı  bir a yağ ı ça rı k l ı ya m ı  değişe/ i m ? »  

der, huzurundan kovarm ış.  Za l im ağa lar böylel ikle 

dünyaya sa h i p  o l m uşlar .  Kardaşla rı m, ş imdi  bu ağa 

ölmüştür, ama yerine yeni leri bitmişt ir .  Babalarımız 

esk i lerden çekm iş, biz de yen i lerden çekiyoruz. On
lar diyorlar ki, ccBEŞ PARMAGIN BEŞI BIR DEGIL . . .  Al
LAH SIZi IRGAT, BIZI AÖA YARATMlŞ . . . •  , 

Soralım kendilerine: acaba kendileri analarından 
fibasla mı doğdular? Hayır kardaşlarım . . .  açevir kazı 
yanmasın-Köylü işçi uyanmasın • .  · "  

Ne demek arkadaşlar? o n l a r  istesin istemesin biz 
uyanacağız� Bizde okuyacağız a dam ıolacağız. Onla

rın çocu kları  en yüksek ta hsi l l eri görürken, bizler hu
dutlarda nöbet bek lerken , biz nöbetimizi bitiriyoruz, 
o mektebi biti riyor. Biz im bekley ip koruduğumuz 
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güzel yurdumuzda onlar ağa ol uyor, patran oluyor, 

bizde işçi ı rga t oluyoruz. Bunun böyle ol ması için ka
nun k i tap lar ı nda emirmi yazı l ıym ış? göstersinler han

gi kanunda, hangi k i l apta yazılıymış? göstersinlerde 
bilel i� 

Kardaşları m . . .  yoksu l kardaşlarım. .  sef i l kardaş

ları m . . . Bende babam gibi ağa ları n zu lmü a l t ında i n
l iyorum. Çocukluğum onların zulmü a lt ı nda bin bir 

ç i ley le  geçt i .  Ben kuzu güttüm aylığım kuzu başına 
16 k uruş; at g üt tüm yı l l ığım 10 tene.ke toprakl i  tahı la .  

12 yaşı nda Babam beni azap verdi ;  yı l l ığ ım 14 
teneke topraklı tah ı la .  Sahanın tutağına boyum yet

mez, laşa geçt iği zaman ıkurtaramam, üşürüm el im tut

maz, çif t i  doğru süremem, ağam ben i döver, ayağım 
yal ı n  başım tolbak, ağ iaya ağiaya ne ç i le ler çektim. 

Halada çek iyorum. Ağa korkusundan hala uyk u ları m
dan sıçrıyarak kal k ı yorum. Uyurken kufağıma : « Ham
doş .. Hamdoş . . » sesler gel i yor. 

Kardaşları m, bu nları yalnız ben deği t doğu Ana

dol lldak i  bütün kardaşlarım çekiyor. Ar t ı k zaman de
ğişt i ,  ç i fem izin sonu geliyor . Gözlerimiz açı l ıyor. 
Ben zannederd i m ki ağam beni besliyor. Onun için 

boyun k ırardım. Ama öye deği lmiş. Öğrendimki ben 

ağamı beslermişim. Ağa ların hizmetini görmek ten 
parasız ve cebri olarak çal ışmak tan kurtulacağız, Bu

gün ortayere bir reform lafı at tı lar . Reform lafı g eldi ,  
kend i birtü rlü görünmed i .  Reform gel iyor diye bizi 
ağalar köyden sürgün ett i ler. Kalanlarımızıda köle gi
bi çalıştı rabiirnek içi n  bizden senet a ld ı la r. Nası l 
senet? diye sorarsanız:  «Toprakta hak kım yok köyde 
hak k ı m  yok .. d iye senet ald ı lar . Bunun köleli kten ne 
farkı var kardaşlarım? 
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Dost dost deye nice ağa lara sa r ı ld ık,  

Ne bir vefa gördük, ne fayda bulduk. 
Bü tün isıeğ imiz i  topraktan a ld ık, 

Bizim sadı k yarim iz kara topraktır .  

Ama şimdiye kadar bizi yarimize kavuşı urmadı

lar. Merak etmes in ler bunu nda vakti geldi  kardaşla

r ı m .  Anaya samızın bek çis i olan T Ü R K IYE iŞÇ I PART i
MiZ Türkiyemizin hertaraf ına ya y ı lm ı ş ve kol  atmış
t ı r. 54 Vi layeHe teşk i la t  k u rmuşt u r .  Kısa zamanda bu 
ne büytik bir k uvvett ir .  Ama bunu çekemeyenlerde 

var. Kardaşları m, biz insan değ i lmiyiz? Bizim kolumu
zun k uvveti yokmud ur? bunca sene ağa lara çal ış t ık, 

bundan sonra artı k kendimize çal ışal ım .  Kendi güze l 
memleket imize ça l ışa l ım . Fakirler kanat lansın, yeı· im

ler okusun, M i l let im i z i n  karn ı doysun,  yüzü g ü lsün.  
G üzel Türk i yemiz cennet olsun. K ı r  ata b i n i p, ova ları 
zapteden ağa lar ı  is temiyoruz art ı k .  Kend i emeğ i m iz le  

o n la r ı  kra l  g ibi bes l emek i stem i yoruz ar t ı k .  Fa k i rleri  

bağdurmak için i nsanlardan i t  besleyen ağaları  iste

miyoruz ar t ık .  Ağa lık yetsin ,  köle l i k  yerlerin dibine 
batsın a rt ık .  Ama yetsin demek le yetmez, ba tsın de

mek le batmaz kardaşlarım. Ben i Gaziantepten köylü 

ka rdaşlar ım gönderdi . Ankaraya bu i k inci ge l i şi m . Bi 

ri ü ç  a y  evvel bir i  şimd i .  « Gi t  arkadaş ses i m i z i  M i  l l et i
m i ze duyur ded i l er .  Yol masra f lar ımı  onlar  verd i l er. 
Buraya geld im size on ları n derd i n i  a n latmak iç in .  Bu 
fırsatı b ize veren , ağaların istemed iğ i ,  Anayasanın 
sav unucusv TÜRKiYE iŞÇi PARTIMiZDiR. Bugüne ka
dar M i l letin huzurunda hiç bir azabın ve köy lün ün 

çocuğunu kon uşturdu lar mı? On lar ı n  akl ına biz dört 
yı lda bir REY ZAMANI geliyoruz. Mecl ise g i r ince bizi 

unu tuyor l a r. Ankara n ın sıcak apartmanlar ına yerleş� 
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t ik lerl  zaman, biz im g ibi mağralarda, kümes g i bi ev
'erde kalmış vata ndaş l a rı hat ırdan çı ka rıyorlar.  Bize 
gelene kadar burun ları n ı n  dibindek i gecekondu lar
larda · veremden in leyen kardaşlarımızın durumunu bi
le görmüyorl a r. Üstel i kle onların b i r  yata k l ık oda ları n ı  
yı kt ı r ıyorlar. Ama TÜRKIYE iŞÇi PARTISI fak i r lerden, 
işçiden, köyl üden, ı rgatlan kuruld uğu için böyle ol
mayacakt ır . Hiç bir zaman kend i as l ın ı  unutma yacak
t ı r . Fak ir l iğ in  ve ı rga t l ığın acısını çeken bi l i r. Türk iye 
Işçi Part isi ' n i n  l istele.rinde birçok fak irler ve ı rgat l ı k
tan kalma kardaşlarım ı z  vard ı r. M i l letimiz iç in bütün 
akı l ları n ı  sarfeden, fak i rierin ha l i n i  çok iyi bi len oku
muş kardaşlar ımız vard ı r. 

1 0  Ekim günü gel ince, hepimiz  b i r  o lup, göz l e r i 
m izi dört açarak, oyları m ı zı ağiara v e  açıkgözlere 
kapl ırmadan, kendi öz partimiz olan Türk iye işçi Parti
s i ne vere l i m .  4 senede bir e l im ize geçen bu mutlu 
fırsat ı ,  1 0  Ekim günü iy i  k u l lana l ı m. El lerimizi  vicda
nımıza koyup oyları m ı z ı  kendi öz partimize verelim. 

ıo Ekim günü Türkiye Işçi Partimiz güzel Türki
yemize kutlu ve mutlu olsun sayın kardeşlerim. Cüm

lenizi candan sela m la rım. 
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TORKiYE Işçi PARTiSi 
GENEL YÖNETIM KURULU OYESI 

IBRAHiM ÇElKIN'IN 
KONUŞMASI 

Emeğini, alınteri göznuru ile kazanan emekçiler. 
M i l l i  kurtuluş savaşını başara l ı 43 y ı l oldu.  Bu 

savaş ın bir amacı, bağımsızl ığim ızı,  isti k la l imiz i  kazan
makt ı .  Diğer a mac ı ise geri ka lm ış derebeyi düzen in
den kurtu l ma k , çağdaş medeniyet seviyesi n u laşmak

t ı .  Hal böyle i ken 43 y ı l d ı r  neden ha la ka l k ı n mav ı ba
şaramad ık, yoksu l luktan k u rtula mad ı k .  Ve neden yi
ne yarı bağ ı m l ı  d u ruma düşt ü k .  Bu sorunun açık  ve 
kesin cevabını vermeden çıkış yol unu bulamay ız. 

Yurttaşları m .. 
Bu hal imiz temel, sebebi hal k ı mı z ı n  pol i t i kaya 

işt i rak ettiri lmeyişi ve böylece memleket iş lerinde söz 
ve karar sahibi olmayışlar ıd ı r .  Memleket ida res i bir  

avuç toprak ağası ve büy ü k  tücca r la rdan ibare t küçük 

bir zümrenin  el inde bıra k ı lm ı ştı r. 

Geçm iş gün lere şöy le bir bakal ım.  1 946'ya kadar 
tek parti sistemi vard ı . Bu partide toprak ağa ları ve 

büyük tüccarlar ağı r  basıyordu. Okadarki, mesela, 

büyük Atamızın Mecl isi açıp konuşmasının her defa

sın da « Toprak kanunun çı karılmasını Büyük Mecl isin 

h izmetinden beklerim, )) demesine rağmen köyl üyü 

toprağa kavuşturacak kanunu çıkarmadı lar. 
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Ikinci cihan savaşı demokrasi ler tarafından kazanı
l ıp  faşist rej imler çökünce, iç ve dış şartların baskısı 
idareci zümreyi, çok parti l i  rejime geçmeye zorladı .  
O zamana kadar halkın,  yani işçinin, köylünün, zanaat
kar ve dargel ir l i lerin kendi parti lerini kurmalarını ve 
ikt idar için demokra tik mücadeleye girmelerini yasak
laya n  Cemiyeller kanunu değiştirildi. Böylece artık sos
ya l sı n ıfiara dayanan siyasi parti ler ve dernekler ku
rulabi l irdi .  Ama ne yazıkki kanunun bu hükmü kağ ı t  
üzerinde kaldı, uygu lanmadı .  . 

Çok part i l i  rejim, üst sınıflar arasındaki  ikinci de
receden menfaat çekişmelerin in, sandalye kavgaları
nın çeşit l i  par l i ler hal inde bel irmesi şekl ini a ld ı .  Yani 
memleket idaresi gene güya bütün halkı temsi l eden. 
fakat asl ı nda gene bu bir avuç imtiyazlı zümrenin 
el inde ka ld ı .  Böylece çok parti l i  rej im ik i  ayak üstün
de yürüyecekken, tek üzerinde seker hale geldi. Bu.  
sebeptende tökezlendi.  Gerçekten, 1 950'den son
ra meydanı boş bu lan çı karcı zümreler memleket iş
lerini daha büyük bir iştahla kendi çı karlarına yürüt
meye başladı lar. Fakat hep bildiğimiz gibi bunun so
n u  perişanl ık  oldu, ha lk daha ezi ld i .  Memleket ner
deyse bir kardeş kavgasına gidiyordu. 27 Mayıs bu 
felaketi önledi .  

Yurttaşları m, 
Demek oluyor ki huzursuzluk, düzensizl ik, yoksul

luk asl ında böyle  küçük bi r zümrenin frensiz, tenkit
siz a labi ldiğine başıboş yurt idaresinde ağır basma
sından olur. Ve bunu önleminin, memleket işlerinin 
kon trol lü,  frenl i  halk yararı na yürütmenin yolu, tek 
yoluda, siyasi hayatımııda ve Büyük Mecl iste, serma
yeyi temsi l eden lerin karşısına, emeği temsil edenle-
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r:n müstakil bir parti halinde çı kması, d i k i l mesi d i r. 
6.ncak bu olunca demokrasi demokrasi olur. Çok par
ti l i  rejim işlemeye başlar. Büyük Meclis dengesini bu
lur. Milletin göz bebeği ve ümi t  ışığı olur. 

Oysa sen emekçi kardeşim 1 946'dan buyana hep 
seçme hakkını kullandın. Seçi lme hakkından hiç fay
lanmadın. 30 ya�ını  tamamlamış, okuma-yazma bi len 
her Türkün mi l letvekil i  seçilmek hakkı olduğunu sa

na unufturdular. Senin de, emekçilerinde, yani yok
sul köylü, işçi ve zanaatkarlarında öbür sı nıflardan 
ayrı olarak kendi partilerini kurabileceğin i demokra
t i k  yoldan iktidar için mücadele edebileceğini unut
turdular sana. Senin mutlak ıkanuni hakkın olan 
böyle bir davranışı, kanuna aykırıymış gibi gös
termek marifetlerin ide başardılar. Emekçilerin, halkın 
parti kurması, memleket idaresine katı lması zorunllJ
ğundan mahkemelere verip zindanlara attılar, sus
turdular. Ve sen bundan önceki 5 seçimde de 
hep başkalarına, toprak ağalarını, kapkaççı tüccarı, 
yabancı sermaye ile ortaklık eden sözde sermayeci
leri temsil eden parti lere oy verd in. Onlar senin oyla
rını alıp, senin adına, ama topak, ticaret ve sanayi 
ağaların ın çı karına memleketi idare ettiler. Buna alış
t ı lar ve bu hep böyle gidecek sandılar. 

Yurttaşlarım, 
Işte bunun içindir ki, biz i m  sesimizden buka dar 

korkuyorlar, telaşlanıyorlar. Çünkü Türkiye Işçi Partisi, 
emekçi ha lkımızın kendi kanuni haklarına sahip çıka
rak, aşağıdan yukarı doğru kurduğu ve yöne1 tiği bir 
partidir. Türkiye Işçi Partisi ernekten, halktan yana 
olduğunu, toprak ağalarının ve kapkaççı sömürücü ser
mayenin karşıs ında olduğunu açıkça söyleyen bir par-
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t idir. Türk i ye işçi Partisi karşı taraftan bazı ların ın id· 
dia ettiği g i bi karıunların boşl uğundan fayda !anmı· 

yor, tam tersine Anayasamıza ve kanun larımıza daya· 

n ı yor. Bize hukuk dış ı ,  kanun drşı iftira ve tehdit lerle 
sa ldırı lar, bu beyhude gayretten vazgeçsinler de sö
zümüze karşı söz, yolumuza karşı yol göstersinl er. 

Biz diyoruzk i ,  

Anayasaya dayanarak, köylüye toprak dağıtaca
ğız. Anayasa ya dayanarak kamu zarariarına işleyen 
dış ticareti, bankacı lık ve sigortacıhğ1 devletleştirece· 
ğiz. Petrolü ve madenieri millileştireceğiz. Anayasaya 
dayanarak köylü çocuklarımızın eğitimini sağlamak 
mak için Köy Enstitülerini yen iden açacağız. Anaya· 
samıza dayanarak Milli bağımsızlık ve hakimiyet hak· 
larım ıza gölge düşüren anlaşmaları feshedeceğiz. 

Onlar bu konularda ne yapacaklar. Açık seçik 
söy lesin ler. Eğer bun ları yapmayacaklarsa, h ı zla ve 

sosyal adalet içinde kalkınmavı nasıl yapacak, nasıl 
başaraca klardır, söylesin ler. Karşımızdaki pa rt i ler he

sap verme durumundadırlar. Çünkü hepsi tek başla
rı na veya ortaklaşa Iktidarda ka lmışlardır. Soruyoruz 

kendilerinden cevap versinler, 

- Anayasamızın ilkelerini niçin tastamam ve ek
siksiz uygulamadılar? 

-. Topraksız köylüy_e nıçın toprak vermedifer. 
Aksine niçin tapulama kanununu çıkarıp ağaların top
raklarına toprak kattılar, 

- Neden fakir halkın vergi yükünö hafifletmedi· 
le, aksine ağırlaşhrdılar, 

- Neden ya lnız madenierde bi le iş kazalarından 

ötürü her yı l ortalama 1 50 kişi ölür ve 5000 kişi yara
lanı rken, iş gÜven l iğini  sağlayacak kan u n u  hala çıkar-
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madı lar, 
- Neden yı l lardır yabancı petrol şirketlerinden 

petrol yü l<sek fiattarla a lı nıp, milyonlarca liranın dı
şarı akmasına göz yumdular, 

- Neden yeter sayıda okul  yapmadı lar, öğret
men yet işti r i lmiyor. Ve neden hala okul ia rda ç ift ted

r isa t yap ı l ıyor? 
- Neden Okumak isteyen çocuklarımız girecek 

<>kul bu l;;mıyor? 
- Neden sağ l ı k  iş lerin in, hastahane lerin sosya l

l eşt i r i l mesi haraketinin sonu gelmed i .  Ve neden hal

k : m ı z  hala hasta hane kapı la rı nda sürü ndü rülmektedir. 
Işte Yurttaşlarım, 
Ası l meseleler bun lard ı r. B u n lar ı  düşünerek ko

rıuşmak ve oy vermek lazımdır.  
Söz ler imi  bit irmeden, köylü kardeşler imin bir 

hassasiyet in i cevapland ırmak isterim. B ize niçin bü

tün köyleri doiaşmıyorlar  d iye haber gönderiyorlar.  
Ka r'deşle;im biz e l i mizden ge len i  yapıyoruz. Türkiye 
Işçi Partis i ,  yan i  sen in parti n, d iğer partiler gibi hazi
neden para a lmadı .  On lar h ususi uçak tu tuyorlar, top

lantı lara 30-40 otomobi l l e  gid i yorla r, Ve bunlar ı n 
masraf ı  sen i n  kesenden, sen i n  ödediğin vergi lerden 
ç ;k ıyor. Biz tutabi ldiği miz bir  j i ple köy lere ulaşmaya 
ça l ış ıyoruz. Ha lk ımız ın  kurtu l uşunda bizim kadar sen

de görevl isin köylü kardeşim mutlaka bizi bekleme, 
sende ça l ış, etrafı n ı  uya r . Unutma ki, mutlu gün lere 

e l-ele, omuz-omuza beraberce g ideceğiz. 
Yurttaşlarım, 
Oy pusulasındaki Türkiye Işçi Partisinin işareti 

tırtı k lı bir teker, yani  bir çark ve üstünde eğik duran 
bir başaktır. Ve içinde iki satır yazı vardır. KÖYLOYE 
TOPRAK-HERKESE IŞ. 29. Eylül. 1 965 



ŞAIR 
CAN YOCEL'IN 

KONUŞMASI 

Soy adı : Tako 

Öz adı : Hürmüz 
Takma adı : Elif 
Sahte adı : Seher 
Suçlular arasındak i  adı Piç 
Anasının adı : Zenra 
Babasının adı : Abdi 
Mil liyeti : Türk 

Doğumu : 1957 
işi  : Hırsızlık 

Vucut boyu : 1 .31 
» Cesameti : Narin 
» Bünyesi : Ince 
» Vaziyeti : Öne eğik 

Omuzları : Düşük 

Savgili Yurttaşlarım, 

Şimdi size okuduğum belge, sekiz yaşında k i ,  

Tako adl ı  -kardeşimizin pol isteki eşkal k€ığıdıdır.  Tako, 

bugün Türkiye'de kaldı rıma düşmüş toplumur! konı

yucu el inden ırak, çoğu da suçlu, 450000 Türk çor.u

ğundan biridir.  E l inden tutacak kimi kimscsi yok l u r  
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a ma, hırsızl ı k  ederken yaka y ı ele verdiğinde, Ta ko'yu 
kolundan tutup cezaevinin Sü byan koğuşuna a tacak 
bir hü kümeti va rd ı r. Ta ko'n ı n  doğum ta rihi vard ı r 

ama, insan g ibi yaşadığı yoktu r . Tako'n un sabıkası 
vardır ama, gel eceği yoktur. Ta ko'nun onu seven b i r 

bir atası vard ır, Tako'nun « Ha l k ın öğret imi ve eği timi

n i  sağlama, Devletin başta ge l en ödevlerindend i r, »  

d i yen b ir  anayasas ı  va rdı r  ama, Ta ko'ya baba l ı k  ede
cek dev l et babası yoktur. 

Kardeşlerim, 

Eski ler « Çocuk tan al haber i ! » dem iş. Bi z  de ço
cuktan, Tako'dan a l ıyoruz meml eket haber in i .  Çocu:< 
Bayramı nı, Sayın lnön ü'nün 1 943'de söy l ediği gibi ,  

Mil l i  Hak imiyet, U l usa l  Egemen l ik Bayra mıyla bir leş
t i r i lmiş  oluşu bir tesadüf değ i l d ir. Bi rleşik Amerika

Ya veri len üslerle u l usa l  egemen l i k  sars ı n t ı la r  geçir ir
ken, Tako da ya sü byan koğuşunda ya da köprüa l t ı n

da kutluyacaktı r  elbet çocuk bayram ı n ı .  B ü yü k leri,  

gelecek denen omut kasamızı zor lar ken, Tako'nun 
oyu ncağ ı da maymuncuktan başka ne olabi l i r  k i ?  

Kardeşlerim, 

Memleket çocukları  a ras ında bir de nöker çocuk 

lar ı  var. Doğu köy l er inde süregelen yaygın b i r  köle l ik 
d üzen idir bu. Kö le demezl er de nöker derler, paray
la saf ı lan bu insan lara. Nöker çocu k la rı, fuka ra ço
c u k la r, k i msesizler anadan doğma nöker sayd ırlar .  
Nöker çocuklarına da kö!e gözüyle ba k ı l ı r. Gen e l l i k l e 

ahırda yatar ka !ka r la r . Yataklar ı  yüzsüz yorgan, esk i 

bir hasırdır .  Urba la r ın ı ·açmak, ça r ık çora plarıyla girer
l er yatağa. Gecenin her saat ında tet ik o l ma lar ı gere
bir hasırd ı r. Urba lar ını  açmadan, ça rı k ve çora plarıyla 
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g i rerler yatağa. Gecenin her saa tı nda tet i k  o l ma ları ge

rekir. Yazları güneşi dağ ları n ardında görür. Yemeğini 
ahırda yer. Ev ha lkı  yemek yerken nöker el pençe 
durur. 

Su getir. 

Kapıya bak. 

Köpek niye havladı? 

- Ahırda bir ses var. 

Yemek bittikten sonra sofranın artıkları verirlir 

nökere. Onu da bir rahatça yiyemez. 

- Uyuzlu danaları çimdirdin mi? 

- Atın yarasını yıkadın mı? 

- Mor inek kaç güne doğar? 

- Yıkık yerini yaptın mı samanhğm? 

Yurttaşları m, 

Biz de a lt ı na devlet imiz in  de imza koyd uğ u B i r

leşmiş M i l letler Çocuk Hakları Beyannamesine so
ra l ı m ba k l ım, ne d i yo r  bu işe : Diyor k i, « Çocu k  

ihmal, z u l ü m  v e  istismarın bütün şek i l lerine karşı ko

runacak t ır. Çocuk herhangi bir şek i lde ticaret metaı 

olamaz. ıı 

Evet. B;.ı güzel im toprak lar üstünde gülüp oyna

maya doğmuş körpecik çocu k la r ı n  t ica ret meta ı hal i

ne gelmesine göz yuman lar, toprak alt ında k i maden

l e ;· imizi ,  pet ro l leri mizi yabancı l a ra haydi hayd i peş

keş çe:!<eceklerdir. Kendi  parçası, kendi kanından,  

kendi canından kopma vatan eviatianna hayrı dok un

mayan ların memlekete ne hayrı dakunabi l ir k i?  Bir 

tek hayırları varsa, o da bu adamlara denecek kosko
caman bir Hayır'dır. Dış pol it ikası Natoya araç, ahla
kı v u rkaç, ekonomisi kapkaç oları part i l erin, gününü 
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gün etmekten başka bi rşey düşünmeyen devlet adam
ların ın  yurdun yar ın ı ,  u l usumuzun ge leceği olan ço� 
cuk larla ne i lgisi olabi l i r  k i ?  

Amerikan Çocuk Hasta l ık lan Akademis i  Başkanı 
Prof. F işer, « Bugün Türkiyede bir  m i l yona yak ı n  sakat 
çocuk o!duğunu tahmin edebi l i riz » ,  d i yor.  Bu yurdu 
yöneten ler in sakat tut u muna, sa kim po i i l ikas ına bu 
bir mi lyon çolak, kambur, kör, kötürüm, sağ ı r, d i l s iz, 
topa J, sakat çocuktan daha sağ lam kan ıt, � I i i  olabi l i r 
mi? « Ka lk ın ıyoruz, kalk ındı k, mal k ı nd ı k »  d iye her 
palavra savuruşlarında, bu bir mi lyon sakat çocuk, 
« ya lan,» d i ye bağ ı r ıyor yüzlerine. Çünkü on lar ın baş
lar ın ı  çıkarlannın  masasından kald ıracak vakitleri yok 
ki ,  bu yurd u  ka lk ındırabi ls inler .  Kendi kol tuklar ından 
başka b i r  şey düşünmeyenierin sözümona donatt ığ ı 
okul larda bir !okmacık çocuklar  bi r sıraya tabii beş ki

şi oturaca k, tabi i sabahtan akşama kadar b i r  on beş 
santi m l ik yere çakı lacak lardı  r .  Kent leri m izde çocukla
r ımız virane l ik lerde, çöplük lerde günleri n i  gavur ed i 
yorlarsa, yurdu mi lyonerler iç in  b ir  H i l ton parse li,  lüks  
otel arsası bel l iyen ierin hesabı na halk  çocuğu iç in ç i 
çekbahçesine, çocuk bahçesine yer o lmaz da,  ondan . 
Halk ın yuvasın ı  yapanlar  işçi çoc u k lar ı  içi n yuva k u
rar lar m ı  hiç? 

Karde�lerim, 

Işç i Partisine k ızı l  d iye laf atanlar  Erzurum'da 
yavruları mızın k ız ı ldan, k ı zamıktan k ı r ı lması karş ısın
da k ı l ları n ı  bi le k ıpı rdatmamış olanlard ı r. 

Canlarım, 

Işçi Part isine « Cami ler in kap ı sına k i l i t  takacak lar» 
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diye çirkef alanla, her doğan bin çocuktan yüz altmış 
beş tanesin in süt bebes iyken ölüp gitmesi karşısında 

vurdum duymazl ık eden Allahsızlardır. 

Işçi  Part isine, «Dükkanı nızı ,  ev ın ız ı ,  bırakınız, 
bir avuçluk tartanızı el in izden a lacak,» d iye l eke sür· 
meye kalk ışanlar halkın eğ itimi için tek toplu çare 
olan köy Entstitü lerini halkın el inden al ıp, kapatan· 
!ardı r . 

Yurttaşlarım, 

Işçi Partisi 'ni  « Kökü dışa rda» diye arkadan vur
maya özenen ler Ha lk evlerin i n  d ibine i ncir diken ler· 
d ir. 

Kardeşlerim, 

Türk iye Işçi Partisi'nin kökü Türk işçisinin, Türk 

Köy lüsünün, Türk aydının,  Türk küçük esnafının, dar 
gelir l i  Türk memurunun insan gibi yaşama özlemidir. 
Türkiye Işçi Partisi yurtda tek bir ağaç, tek bir çıplak 

yurttaş .ka lmayı ncaya kadar didinmeye andiçmiş 
yurtseverlerin ocağıdır. Bu özlem le ve bu kararla bes
lenen bu ağaç şimdi l i k  körpedi r  ama. Anadol um uzun 
dört köşesine yayı lm ış ulu çınarlar kadar Türktür. Ve 
halkımızın göz nuruyla, alın teriyle sulanarak, gelecek 
y ı l larda serpi!e serpile bütün Türk iye'yi yeşil lere sala

caktır. Türkiye Işçi Partisi ' in  bir tek kaynağı var: Se

v inç Sevgi .  Ha lkın yan ında, ve ha lktan o lman ın ver

diği sevinç ve sevgi .  Bir tek aracı ve pusatı" var :  Bi

l im ışığı .  Bu sevinç ve bi l im ı şığ ıy la bu yurdu öyle 
bir donataeağız ki  o zaman işte ulusal egemenl ik ve 
çocuk bayramlarını yanyana, ama bu sefer sahiden 
kutlayacağız. 
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Analar, babalar, kardeşler, 
Sandık başlarına giderken çocukiaıınızı ,  kardeş

lerinizi de yanınızda götürün. Götürün ki görsünler 
Işçi Partisine oy verdiğinizi.  Çünkü o aylardır ki çocuk· 
larınıza, kardeşlerinize sütü i le, mamasıyla, yuvasıyla, 
çiçek bahçesi, çocuk ·bahçesiyle, doktoru, denizi, gü

neşiyle,renkf i  oyunc"akları,  gül gibi ok ul ları ,  güp güzel 
k itapları, yiğit öğretmenl eri ve haktan yana olduğu 
için mutlu ana babalanyla zengin ve dopdolu bir ço

cukluk sağlayacak, ve gine çocuklarınıza, kardeşleri

nize aydınl ık bir gelecek, iş, sosyal adalet, toprak, ek
mek, güven, eşit l ik, özgürlük, insan onuru, ve pırıl  
pırıl bir ·hayat kazandıracaoktır .  

Yeter ki  gön lünüz ve kafanız  doğru yolda ve oy
larınız Işçi Partisinden olsun ve yeter ki, yurttaşlarım, 

gazanız mübarek olsun. 
Türkiye Işçi Partisi'nin işaret i ,  t ı rt ıkl ı  k irtiş l i bir 

teker, yani bir çark, ve üstünde eğik d uran bir başak

tır. içinde de i k i  satır yazı vardır.  Köylüye toprak, her
kese iş, 
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Dostlarım, 

YAZAR 
ÇETIN ALTAN'IN 

KONUŞMASI 

Işçileri, köyl üleri, küçük esna fı, arkasız memuru, 
şoförleri, balıkçıları, demir yolcu ları ve bü tün ezi len
leri, sürünenleri, hor görünenleri ile 29,5 mi lyonluk 
Türk halkı . . .  Ben ya lnız sizlere sesleniyorum. Benim 
iş im yok sizleri sömüren ve sırt ın ızdan hak eımedik
leri refahlı bir haya tı yaşıyan tefeci ler, komisyoncu
lar, aracı lar, ağalar ve bütün haramzadelerle. 

·Ben bir avuç mutlu bir azı n l ı k  olan süs güzel i  
k ibarları n deği l ,  sizlerin, yani Türk halk ının yazarı
yım. 

Siz lere radyolardan kolay kolay duymıyacağ ı n ız 
bazı gerçekleri anlatacağım, neden süründüğünü
zün, neden ezi ldiğinizin, neden hastahanelerden, 
devlet dairelerinden i t i l i p  kak ı l ıp  kovu lduğunuzt:'1 
sebeplerin i  an latacağım. 

Bizde yuvarlak laf yoktur. Bizde takır takır ger· 
çekler konuşur. Biz elimizde bu gerçeklerin meşiil 
kırbacı. sömürücülere karşı savaşa çıkmışlardanız. 

Türk halkı  uyanıyor, diyorlar, Neyi kasdediyar
lar bundan. Neye göre uyanıyor Türk halkı? Bunun 



cevabı açıktır.  Türk ha lk ı kendisini sömürenlere karşı 

uyanıyor. 

Büyük sayı lan part i ler in önde gelen adam ları 

oian tefeciler, seni k ış aylarından borçlandır ır. Yüzde 
otuz, yüzde k ırk fa izle bir kaç a yl ığ ına beş yüz l ira, 

bin / ira borç verir. Sana . . .  Sonra da mahsülünü istedi� 

ği fiata kapattr senin.  Geçen y ı l  seksen :k uruşa böyle 
a ldatmıştır ay çiçeğini .  Tartıda hi le yapar, sonra çu

va lların paras ın ı ödemez. Faizle verdiği  borcu düşer 

ve eline beş on kuruş ya sıkış l ırır, ya sı kıştırmaz, Ve 

sen ça lışır d id in i r ve gene ona borçlu kal ı rsın. Sonra 
seksen kuruşa a lınan ay çiçeğ i bir buçuk l iradan sa t ı 

l ı r  fabrikaya. Sen in sırtından milyon larca l ira kar ya

p ı l ı r  böylece. 

Altmış kuruşa top lanan süt sekiz l i radan peynir 
olur. Günde beş l i radan yapdan çapa yüz bin lerce l i ra� 

lık pamuk eder. Sen ça l ı ş ı r  çaba larsm. Ve onlar top

larlar yüz binleri, m ilyonlar ı .  Parti lerin iç ine çörekle

n irler. Bankalar onlara kred i verir, pol is ler on lara se
lam du rur, doktorlar onlara seyirt i r. 

Bu adamlarla dolu olan part i ler hiç bir zaman 
k u rtarmazlar sen i .  Kurtarsalar şimdiye kadar k.urtarır

lard ı .  Sen i kurı armak, seni yüceltmek onları n işine 

gelmez. Çünkü sen ezi ldikçe ve soyuldukça ve sömür

rü ldükçe zeng in leşir onlar. En iyi  yerde onlar yaşar, en 

iyi oku !lara onların çocuk ları gider. Sen perişan, ezik

çaresiz ve çeşitl i zu lüm ler ortası nda sürünür sürünür 

de bir kurtarıcı beklersin. 

Ben aniatacağım sana bütün da lavere leri, bu Ü l· 

kenin nas ı l  soyulduğunu ve nas ı l  sömürüldüğünü . . .  

44 



Devlet fabrikalarının ürettiği demirler, çel ikler, 

ç imento lar zeng in ler tarafı ndan peşin ucuza kapatı

l ı r. Sonra halka paha l ı  sat ı l ır. Aradak i milyo:ılarca l i
ra l ı k fark yine komisyoncula n n, tefeci ler in, büyü k 

parti kodaman ları n ı n  cebine girer. Son üç a yda Kara

bük Demir Çel i k  fabrikalarından bu sistem le 1 55 ku

ruştan mal a l ı nmış ve ha lka 225 i le 21 O k u ruş arasın
da sat ı larak 35 m i l yon l i ra kar edi lm iştir. 

Hiç bir parti sana bu dalaverelerin iç yüzünü an

la tmaz. Yabanc ı fi rma lar!a ortak laşa kapat ı lan tü tün

l erin, dışarıya kaçtan satı ldığını ve bir kaç yüz k işin in 

kaç milyon l i ra kar ett iğin i sana k imse söylemez. 

Yabancı firmalardan al ınan ma l la rın  devlete kaça 
satı ldığ ın ı  ve. yerl i  bezirganla r  taraf ında n Türk dev le

tinden kaç milyon komisyon koparı ldığ ın ı  yine sana 
kimse söylemez. 

Ve bütün bu komisyoncular, a rac ı lar, tefeci l er 

yüz bin lerce l i ra seçim masrafı yaparak sana boyuna 

ya lan söyliyen part i ler in l istelerine girer, sen in mil let
vekil i ada.yın olurlar. Seni kurtaracak larını,  seni refa

ha kavuşturacaklar ın ı  vaadederler. 

Ve bizim ortaya koyduğumuz bu hesaplara kı

zar, bu n la r ın teh l i kel i  cerya n olduğunu söyler ve siz

l eri  uyardığımız için anamıza babamıza söverler. Bu 

hesapların ortaya çıkmasını hiç istemezler. 
Kimler kaç m i l yon kredi a l ı r  sen bi lmezsin .  O 

krediler sarıa yüzde k ırk faizle nası l veri l i r  ve mahsu

lün nası l yok pahasına kapatı l ı r  bi lmezsin.  

Bilmezsin otobüse, dolmuşa bindiğin zamarı ver

d iğ in kuruşların kaçı Amerika 'ya gider. Bi lmezs;n i laç 

a l ı rken, renk l i  gazoz içerken Ameri ka'ya kaç para 

ödersin . 
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Ve Amerika firm�larının ortak ları seni yabancılaı ·

la birl ikte soyarak, hal k ı n  al ınter in i, madenini, petro

lünü onlara peşkeş çekerler. Sen istediğin gibi soy 

Türk ülkesini  ve Türk ha lkını .  Bana da biraz pay ver, 

derler. 

Türkiye' de yabancıların karı yüzde yüz dışarıya 
çıkartılabi l ir. Ve bu yaln ı z.  Türk iye'ye mahsus bir ka
nundur. 

Dinle ben i  fakir fıkara Türk halkı . . .  Sana gerçek
leri anlatıyorum. Ben seni n  yazarınım. Ben sana ve 
tarihe yalan söylemi yorum. 

Yabancı kapitalist ü lkeler fı kara ülkeleri soyarak 

zenginleşir ve işçilerini de zengin ederler. Bizim ka
p i tal istler ise başka ü lkeleri değil sadece Türk iyeyi so
yarak zengin olurlar . Onun için sen perişan yaşarsın, 

onlar zengin yaşar. Yabancı kapitalistlerin sömürge

leri kendi ü lkelerin in dışındadır. Türk kapitalistleri
nin sornurgesi kendi memleketlerinin içidir. Ve bu 

sömürücülüğü de yabancı lada ortak olarak yapar
lar . . .  Amerikan kapital isli Alman kapita l istleriyle dün
ya pazarlarında ortak olur, sonra da karlarını bölüşür
ler. Ama aynı Amer ikan kapita l isti Türk kapitalistiyle 

sadece Türk iye'nin içinde orrak olur. Dünya pazarın

da ortak olmaz. 

Bu� lar bol para lar harcıyarak g i rdikleri part i lerle 
devlet yönetimini de ele geçi rirlr. Ortakları olan mü

teahhiı-lere, i thalatçı lara, armatörlere devlet :bütçesin-

. den milyon lar dağıt ır, devlet el iy le fertleri zengin 
ederler. Sonra da sana dönüp işte devletçi l ik  budur, 
iflas etmektedir, derler. insanlar bir devleti yönetmek 

için deği l soymak için başına geçerlerse elbette iflas 
eder. 
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Devlet fabrika larında ça l ışan işçi leri  n get i rd i k l e r i  
m i l yon lar, bir  kaç yüz k iş iye müteahhit avansı,  itha� 
lat olarak veri l i r. 

Bunlar vergi de toplamazlar.  Çünkü vergiyi  ka� 
ç ı ranlar y ine kendi leri yahu t  a h bapları ve dost larıdı r. 
Onları onun için kontrol etmez ler, edemezler. 

Bütün bu dolaplardan, soygunlardan, haksızlık
lardan kurtulmanın bir tek yolu vardır O da bizzat se
nin Meclise girmendir. 

Işçisi, köylüsü, küçük esnafı, zanaatçısı, şoförü, 
fakir fıkarasıyla bizzat sen, yani Türk halkı sen, Mecli
se girip çoğunluğu sağladığın zaman bu çıkmazdan 
kurtulabilirsin. Başka hiç bir türlü bu madrabazlık bit
miyecektir. 

Mademki  Türk ha l kı nın  çoğunluğu fakird i r. O za
man m ec l isde de çoğ u n l u k  f ıkaraları temsil edenlerin 
olmal ıdır.  Oysa ş imdiye kadar daima para baba ları ,  te� 
fec i ler, arac ı lar  ve komisyoncular part i l ere bölünüp se� 
n i  temsi l ed iyoruz d iye Mecl ise g irmiş ve kendi ç ı ka r� 
lar ını  yürütmek için ça l ışmışlard ı r. 

- Onlar sana aşağ ı l ı k  duygusu aşı lar lar : 

- Sen cahilsin Meclise giremezsin, derler. 

Mecl is Üniversite değ i ld i r, a kademi değildir. Halk 
dertlerin in, halk ağzıyla söy leneceği yerdir. Sen Mec� 
l i se g i recek ve derdini  söyl iyeceks in .  Devlet i n  uzman� 
lar ı ,  tekn isyenleri sen in  dert lerine çare arayacak ve 
bu lacak. Gerçek demokrasi böy l e  olur. Sen bizzat Mec
l ise g iremezsen senin derdini sen in namına k imse söy
lemez orada. Söylese şimdiye kadar söylerd i .  Şu yu�  
karda an lattığım soygunlar ı  k i m  söyledi bugüne kadar 
Mec l isde? Soruyorum sana. Sade vaa t  vaat vaat . . .  On-
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l a r  ne toprak dağ ı t ı r  sana , n e  kred i veri r, ne tefec i l iğ i  

önler. 

Bizim bu konuşmalarımıza onlar teh l i ke li ceryan 
demektedirler. Tehl ikel i  ceryandı r. Ama kendi çıkar la

rı için tehlikeli ceryandır. Onun için k ızmaktadırlar biz
lere. Mecl ise bizzat fıkara ha l k ı  sokmak isted iğ imiz için 
del i ye dön mekted i ri er. Oyun ları n ı n orta ya ç ı  ka c ağ ın ı 
düşünmekt·edirler. Ve biz topl u mcu lar, ha l k ı n  gerçek 

dostlarından i k i  kiş i dahi M eclise g irse « iş:ıo yürütem i
yecek lerini bangır bangır bağırmaktadırlar . . .  

. Bizler olmasaydık ne ortaya petrollerden çal ınan 
para larımız çıkardı, ne Amerikal ı ların verdikleri kredi
lerle en paha l ı fiyatlara kendi fi• maları na ihale şartları 
koştu ki arı . . .  

Amerika parayı verir. B u  pa rayla ben im f i rmala
rına şu f iya ta şu iş i yapt ı racak bana borçla nacaksı n .  

Ayrıca o f i rma yaptığ ı işe ortak o lacak ve kazane ını d ı 
şa rı ç ıkaracak der. Bu düzeni yürü tmek için Türk iyede 

kendisini tutanlara avanta lar sağlar ve hep bir l ik te se
ni sayarlar. Ereğ li  Demir Çel i k  Fabrikası böyle kurul
muştur. Yağ fabrikaları, i laç fabrika ları, gazoz fabri
ka ları böyle kuru lmuştur. 

Amerikan askeri yardımı  da böyledir. On sek iz 
tümenimize yüz mi lyon verir. Oysa Türk askeri yerine 

Amerikan askeri besies-e on sekiz: tümen e on m i lyar 

vermesi gerekecekt i .  On milyar l ık gücü hemde başka 

ırktan yüz milyona çıkarı için ayakta tutmak. Ayda beş 
l<iığıda gece gündüz fedai tutmıya benzer. Bunun da 

adı yardım olur. 
Bir de Amerikayla bir çok gizli anlaşma vard ı r 

aramızda. Seni bir Amerika l ı ezse, öldürse hakkını 
Türk mahkemelerinde k imse arayamaz. 
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Ameri kadan yana o lan b ir  ikt idar kendisi n i  zor 

du rumda hissederse Amerikan Askeri güçlerini yardı

ma çağırabi ! i r. Ve Amerikan ın  35 mi lyon metre kare 

arazı sı vardır Türk topraklarında . . .  Oralara kimsecikler 

giremez Türklerden. 

Durum budur işte . . .  

Sen artık düşüntaşın . . .  Ya şimdiye kadar verdik· 

lerine yine ver oyunu ve sürün, Ya bütün adayları işçi, 

köylü, şöför, ırgat ve hayahnı sana adamış toplumcu 

aydın olan Işçi Partisine V9r, Ve gör el mi yaman bey 

mi yaman . . .  Sömürücüler mi yaman, yoksa gerçek halk 

çocukları mı? 
Sana saygı, sana selam . . .  

1 .  Ekim. 1 965 
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TORKIYE )ŞÇI PARTISI OYESI 
MUZAFFER KARAN'IN 

KONUŞMASI 

Işçiler, köylüler dar gelirli vatandaşlar, toplumcu 
aydınlar, Atatürkçü ve 27 Mayısçı Subay Kardeşlerim 
Sayın yurttaşlarım. 

Kurtuluş savaşından bu yana y ı l lar geçti . Atatürk

çü kuşak lar birbirlerini kovaladı lar. Nice alt ın yıllar yok 
oldu g i tt i .  Bugün ha l a  ayn ı savaşın içinde geri ka lmış

l ı k tan kurtulma yol lar ın ı  ara ma çabasındayız. Hala 

özgürlüğe kavuşmak için kıvran ıp duruyoruz. Çünkü 

Atatürkten, özel l ikle 2. i nci  Dünya savaşından sonra 

Türk Ulusunu n  idaresinde söz sahibi olan part i ler, bi le

rek, ya da bi l meyerek çeş it l i  yol larda n gene em perya

list ve Kapita l ist kuvvetlerin ağına düştüler. Kapi tülas
yonlar devri tekrar hortlad ı .  Halkımız g ı rt lağ ına kadar 

borçlandırı ldı .  Kurt uluş Savaşı i le tüm özgürlüklerin i 

kazanmış olan u l u sumuz, k ısa zamanda ekonomik öz

gürlüğünü yabancı  devletlere kapt ırdı .  Onları n bir  u y
dusu haline geldi.  M uh taç ve boynu bükük duruma dü

şürüldü. 

Art ı k  Atatürk i lke ler inden söz ed i lmez old u .  Dev

rimler yozlaştı nldı ,  bir kenara iti l d i . Devrim düşmanı 

yobazlar, halk düşmanı vurguncu lar, soyguncular 
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birleşme yoi lannı buldular. Part i ler, bu güruha sırtla
rını dayayarak oy avcı l ığ ına başladılar. Yurt ç ıkarları 
yerine, kendi çıkarları n ın  peşine düştüler. Ondan son
ra da kişi çı karları başladı. Çok geçmeden ezi l�n ve 

yoksul l uğa terk edi len ha lk yığınlar ın ın a l ı n  teri, göz 
nuru ve emeğ inden geçinme yolunu bu lan bir mutlu 

az ın l ık  sultası ve bir soygun düzen i kuruldu.  iç sömür
genlerle dış sömürgenler el ele vererek ortakl ıklar 
meydana get i rdi ler . Türkiyenin ekonomik kaynakları
na sahip çı ktı l ar. Ul usa l zenginl ik lerimiz yabancı lara 
peşkeş çekilmeye başlandı . Açık ve gizli andlaşmalarla 
yabancı lara bağlandık. Fakir  Türk köylüsünün, işçisi
n i n, emekçisi nin bir senel ik  kazancın ın  kat kat fazlas ı

n ı .  bir gecede eğlence yer lerinde pervasızca yi yen ler 

türedi .  Her mahallede bir  mi lyoner ya ratı l ı rken , açl ık , 

yoksul luk ve yolsuzluklar gün geçt ikçe çoğaldı . Böy
lece top lum düzenimiz alt, üst olmaya başladı .  

Sayın yurttaşlarım, toplumları n tarihi gel işim ve 
oluşumlarında daima bir  ak ış  vardır .  Zaman, zaman 
kökü dönüşüm ler le bu akışa yön vermek gerekir. Ak
si takdirde, top l um lar ın dengel eri bozu l u r. Çat ışma ve 
gelişme ler meydana gel ir .  Z ı t l ık la r birbirlerini yi
yerek yok etmeye başlarlar. Toplumlar ı n  a l t  yapıs ı n
da ça t lama lar ve çöküntü ler belirir. Artık, eski d üze

ni yeni bir düzenle değiştirmekten başka çare kal
mamıştı r, Daha büyük çöküntü ve patlamaların önü
nü almak gerek ir. Devrimciler, farkında olsalar da, 
olmasalar da bu nedenler, onları kaçın ı lmaz devrim
lere doğru iterler. 

Sevg i l i vatandaşlar ım, . 27 May1s Devr im i 'de hızı

ni ve ham le g ücün ü  halktan a lan bir itişle meydana 
gelmiştir. Çünki, ha lkımız bu devrime en ufak bi r 
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tepki göstermemiş ve Ondan yana çı kmıştır. Bu se
beple 27 Mayıs Devrimini, tamamiyle halka dayanan, 

ha lkçı bir hareket olarak tanımlamak gerekir. Zira O, 
Kurtuluş Savaşımızın bir devamı, Kuvayi Mi l l iye ru

hunun yeniden şahlanması :ve Atatürkçülüğün taşıp 
boşa l ışıdır. 

27 Mayıs'ın gerçek nedenler in i ,  yı l lar  boyu aç l ı 

ğa ve yoksull uğa terk edi l erek sömürülen halk yığın

lannın ekmeğe ve özgürlüğe kavuşma çabalarında 
arama k gerekir. Her ti ürlü hırsızl ıkların, yoksul lukla

r ı n ,  özgürlüklerin ve kardeş kavgalarının kökleri, hep 
bu söm ü rme düzenlerinden beslenerek yoğunlaşır
lar. Bugün bi le toplumumuz, ayn i neden lerin etk i leri 
a l t ında sars ı lmakta, bir ç ı k ı ş  ve bir kurtul uş yolu ara· 
maktad ı r. 

Türk topl umunun temelindeki çatlamalara, an
cak Anayasamızın ön gördügü köklü dönüşüm l erle 

çare bulunabil ir. -Bugüne kadar bu çatlak temel üze

rine k u ru lan binaların duvarları şöyle dursun i�t ida r 
parti lerinin yap ı lan ,  zihniyetieri ve tutumları, 27 Ma· 

yıs Anayasasının emrettiği reformlar ve sosyal çözüm 
yolları n ı n ı  gösteren Anayasamız daima i l erde, halk· 

tan kopmuş bu partiler ise geride kalmış, gericilik ve 

tutuculuk engel ler in i aşamamışlardır. Anayasa, hal
ka dayanan halkçı bir planlamadan yanadır. Reform
lardan yanadır. Sosya l devlet i lkeleri i le, gerici l iğe ve 

tu tuculuğa kapa l ı, yepyeni bir toplum düzeninden 

yanadır.  Bu d üzen, emekçi halkımızı n söz sah ibi ol
duğu 20'nci y üzyı l ı n  atom çağı düzenidir. Bu düzene 

ancak, toplumculuk metodları i le, u laşmak mümkün� 

dür.  Bu sebeple Türkiye Işçi Partisi, d iğer parti lerin 
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kapita l ist yo l larla k a l k ınma çabalarına karşıd ır. Bu ça
baları, boş yere- ha rcanm ış emek ve zama n kaybı ola· 
rak telakki eder. 

Sayın yurttaşlarım, Türkiye Işçi Part is i , 27 Mayıs 
devriminin temelinde yatan sosyal ve ekonomik zo
run luklardan doğmuş tek partidir.  O, 27 Mayıs Ana
yasasın ı n  Partisidir. Programı i t i bariyle,  Atatürkçü l ü 
ğ ü n  ve Anayasan ı n  ö n  gördüğü devletçi l ik,  devrim· 
c i l i k  ve halkçı l ı k  i l kelerin i ,  toplum düzenim ize en uy• 
gun ve en yarar l ı bir biçimde uygu lamak i steyen bi r  
partidir. Anti-emperyal ist v e  .:ınti-kapital ist i lkeleri 

i l e, Atatürkçülüğe ve Anayasaya içtenl ikle bağl ıdır. 
Tıpkı Atatürk gibi, her çeşit sömürücülüğün ve çıkar· 
cılığın karşısında, a l ın teri, göznuru ve emeğin yanın· 
dadır. Türkiye Işçi Partisinin 27 May ıs öncesiyle bir 

i l işkisi  yoktur. O, 27 Mayıs' ın bağrı nda n doğmuş, 27 
Mayıs Anayasasın ın  part isidir. Geçmiş devirler i n  ve
bal inden uzaktı r. 27 Mayıs' tan sonraki mut lu günlerin 
u fkunda parlayan, g itt ikçe yükse len, yükseldikçe 
Türk toplumunu aydın la tan bir umut güneşıdir.  

Y ı l lar boyu Türk ulusunun ağal ık, derebeylik ve 
gericiliğin karanl ı k larında kendi kaderi i le  başbaşa 
bırakmış olan diğer parti lerin miyop gözleri, bu ay
dın l ı k  karş ıs ında elbette kamaşacaktır.  O' n u  karart 
mak isteyenler var ve o lacakt ır. Ama güneş, ba lç ık la  
s ıvanam ıyacakt ır. 

Bugü n lere kadar uyutu larak ezi len ha l k ı mız, art ı k  
gerçekleri görmeye v e  değerlendirmeye baş lam ışt ır. 

Diğer partilerin korku ları bundadır. Sataşmaları bun
dadır. Saldır ları bundadır. Fakat Türk topl umu karan
l ıklardan sıyrı l ıyor. Gün geçtikçe bil inçleşiyor. Yavaş 
yavaş bir Ulus uyanıyor. 27 Mayısın nedenleri yüzeye 
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çıkıyor. Bu nedenlerin doğurduğu Türkiye Işçi Parti
si çığ g ibi büyüyor. Sömürme düzeninin kı ldan ince, 

k ı l ı çlan keskin köprü ler in i  aşarak Ata t ü rkün,  27 Ma
yıs'ın ve Anayasanın gösterdiği hedeflere doğru me
'l in  adımlarla i l er l iyor. 

Köylüsü ile, işçisi ile, dar gelirli vatandaşı ile, Ata
türkçü gençliği ile, devrimci ve toplumcu aydınları 

ile el ele, omuz omuza, halk içinde, halkla beraber 
kurtuluş yolunda yürüyor. 

Bu yol, kurtuluş Savaşı nda Atatürk'ün çizdiği 
yoldur. O'n'un halkla beraber yürüdüğü yoldur. Ne 
mutlu halktan yana olanlara. 

2.Ekim.1 965 

54 



TÜRKIYE IŞÇI PARTISi GENEL YÖNETIM KURULU ÜYESI 
TARlK ZIYA EKINCI'NIN 

KONUŞMASI 

Işçiler, az topraklı köylüler, esnaflar, memurlar, 
subaylar, toplumcu aydmlar; 

Anayasamızın 1 2  nci maddesi her türlü ı rk, din ,  
d i l, v e  mezhep ayrımını  yasaklar. Oysa yabancı sömü
cü lerle ele le çalışan ç ıkarcı çevreler, yani toprak ağa
lar ı , tefeci ler, vurguncular, yabancı sermaye güzel 
y u rd umuzda vatandaşlar ımız ı  Türk d iye, Kürt d i ye, 

ermeni, rum,  çerkez ve arap diye, hır istiyan, müslüman 
d iye, alevi,  sünni d iye biribiri nden ayırarak sömürme
ler in i  yürütmektedirler. 

Bazı yurttaşlar ımız ın aşağ ı ı rk, aşağı din ve mes
heplere mensup olduklar ı  görüşü yaygın ha lde tutu
farak bir yandan ayr ı l ı k la r  yürütürken öbür yandan 
rahat l ıkla sömürmek için bir kısım yurttaşlarda aşağı

l ı k, z i l let ve kendi nefsine güvensizl ik duyguları yara
t ı l maktadır. 

Emekçi kardeşim. Sen sömürü ldüğün i ç in sömür
meye vasıta olan her türlü ayıncılığın ve hor görmenin 

karşrsındasın.  Gerçekten de mensup olduğun ırk men
sup olduğu din ve meshep ne ol ursa olsun ça l ışarak 
geçinmek zorunda olduğun için ça l ı şmadan senin sır-
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tından geçinenler tarafından hor görülmektesin. Bu 
bakımdan Anayasamızın öngördüğü kardeş l iği, bera

berl iği ve insan sevgisin i ancak sen gerçekleşt irebil ir
sin. Senin b iricik  siyasi pa rtin olan Türkiye Işçi Parti
si'nin yani senin ikt idara gelmen le her türlü sömürme, 
kula kul luk son bulacağından ırk, din, mezhep ve d i l  
ayrı l ıklarıyla b un ların sebeb olduğu el im vaziyeller son 
bulacakt ır. 

Sömürmek için sürdürü len ayırımlar bu güzel yur

dumuzda, ayrıca bölgeler arasında ekonomik ve kü ltü

rel farkların doğmasına ve bir dengesi zf iğe yol açm ış

t ı r. Işte, batı i l ierimize nazaran · doğru ve güneydoğu 

Anadolu bölgesinde gördüğümüz geri kalmış l ık  sefa
ret ve perişanlığın sebebi budur. Halbuk i  vurdumuz 
bölü nmez bir  bütündür. Bu bütünl üğün gerek leri ye
rine getir i lmeli ve doğunun geri ka lmışlığına m ut laka 
son veri lmel idir. 

Sömürücü çevreleri temsi l  eden iktidarlar hiç 
u tanmadan doğuya bir mahrumiyet bö lges i o larak 
i lan etmekte ve bu bölge görev alan memur la ra yal
nız üç y ı l ça l ışma zorun luğu tanımaktadır lar. Bu, utanç 
vericidir. Bütün ömrü boyunca Doğu _ Anadolu'nun 

mahrum iyet şartları  içinde yaşayan mi lyonlarca yurt
taşın hal iy le alay etmektir. 

Çilekeş emekçi kardeşim: 

Doğu Anado l u 'nun mahrumiyet  bölgesi olarak 
resmi di lde i t irafını bulan b u  acı k l ı  ha l ine mi lyonlarca 
insan ın  açl ık, sefa let, ve perişan l 1 k  i çinde yaşamasına 
rağmen doğunun ·kudreti bir avuç toprak a ğası devlet 
e l iyle ve ha l k ın durmadan sömürü lmesi pahasına zen
ginleşmektedir. 
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Doğulu ağalar Batı l ı  ağalarla elele doğuyu sö

mürmekte ve doğul u  ha lk ımızın mağara misa l i  barı
naklarda yoksul luk içinde açl ık ,  ve salgın hasta l ı klar
la savaşarak ömür t ü ketmeler ine sebep olmaktad ırlar. 

Işçiler, 
lrgatlar, 
Topraksız Köylüler, 
Az toprakir köylüler, 
Esnaf lar, 

Memurlar, 
Subaylar. 
Emeğiyle geçinen yurttaşlar; 
Toprak ağaları yabanc ıya arac ı l ı k  eden ·kapkaççı 

t icaret çevreleri, tefeci ler, vurguncular sana doğuda 

yaşayan çil ekeş yurttaşlan kötü ,  bayağ ı ve aşağ ı ırk
tan insanlar gibi göstererek seni n  asi l  insan i duygu

larını körletmek suretiyle hem seni hem de doğu i L1 
kardeşlerimi büyük bi r rahat l ık  içinde sömürmekte

dirler. Doğu l u  kardeşlerimin daha insafsızca sömürü i
mesi ve onun insanlık dışı şartlar içine i t i lmesiyle, sa
na aşı lanan bu duyg u la r ı  hak l ı  göstermeye ça l ışmak
ta doğulu kardeşlerine de zil let ve meskeneti değiş
mez kaderiym iş gibi  tel k in etmektedi rler. 

Oysa ki  hor görülen, aşağı yaratık olarak göste

ri len doğulu fukara emekçi halkımı zın sömürülmesiy

' ı:  scmiren doğ u l u  ağalar ise üst tabaka lar ın s ivas 
parti lerinde görev a lmak ta ve en yüksek makamlara 

getiri lerek sömürmek iç in sahip o ldukları ekonomik 
ve geleneksel kuvvetleri siyasa l güçle de pekiş tiri l

mektedir.  Doğ u l u  ağaların ve sömürücü sermaye çev

relerinin halkı sömürerek topladıkları zenginl ik leri ba

tı i l ieri mize aklarmaları doğ u n u n  geri kalmışf ığ ın ın bir 
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diğer sebebidir. Gerçek ten pek çok doğulu ağa ka4 
zandıklarını Istanbul Ankara gibi büyük şehirlere götü
rüp ora larda iş tuta r lar, e v  aparıman yaparlar. 

Ağalar s ı rtından geçindikleri ha l ka üstelik bir eş
ya gözüyle bakarlar. Halk ı  emir k u lu olarak k u l lan ı r

lar. Yalnız ça l ışma hayatında değil  a i le hayat ında da, 
oyunu k i me vereceğine de karışırlar. Bu ağa l ı k  düze

ni eğemen çevrelerin ve onların siyasa l iktidarlarının 
yürüttüğü ve güçlendirdiği bir düzendir. 

Doğulu emekçi kardeşim: 
Şimdi yalnız sana sesleniyorum; 
Hep sen in a leyhine işleyen bu düzen içinde seni 

şaşı rtan bazı olaylar doğruyu görmene ve kendi yara
rına hareket etmene engel ol maktadır. 

Mesela seni şaşırtan bu olaylardan birisi zaman 
zaman lopl umda bir buhran belirince bazı doğul u  
ağa lar ı n  sürgün edi lmeleridir. Sen sanırsın k i  bunlar 
senden yana oldukları için gadre uğramışlardır. Bunun 
iç in on lara daha çok i t ibar  eder daha çok bağlanırsın . 
Böylece büsbü tün bir  çı kmaza girersi n .  Oysa on ların 
sürülmelerinin as ı l  sebebi bir yandan doğulu ağa lar 
a rası nda sen ben kavgas ıd ır. Öbür yandan da bat ı l ı 
ağaların kendi körükledikleri  şöven hislerinden yarar
lanarak di kkatı başka tarafa çekmek arzularıdır. N i
tekim buhran geçtikten sonra ağa lar sürgünden dö
nerler ve yeniden bat ı l ı  ağalarla e lele vererek eski  
düzeni devam ett ir ir ler. Seni gene sömürürler. 

Işçi ler, lrga tlar. Topraksız aztopra k l ı  köy lü ler, es
naflar, memurlar, · subay lar, toplumcu aydın lar, size 
sesleniyo ru m ;  bu güze l vatanda yaşayan kendi emek� 
çi kardeşl erimize kin ve nefret duygu lar ı beslemerıin 
siz lere yan i  bütün mil letimize yarar deği l  zarar getir-
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diğ in i  bu d uygu la rla yapı l an her davranışın toprak 
ağalarına ,  tefec i lere, ka pkaçcı t icaret çevrelerine yara

dı�ını,  mi l letim izin geri ka lmışl ığına ve seta letine se

bep olduğu nu bi lm en izi isterim .  Ayrıca bu tür lü yurt 
bütün l üğ ü nü bölücü f ik ir  ve hislerin emperya list dev

letlerin işine yarayabi l eceğini  de bi lme l iy iz . Bu yön
den de uyanık o!ma l ı yız .  

Emekçi kardeşim , emekten yana aydın kardeş i m ;  
seni üzen ı r k  ayrı mı ,  din ve mezhep ayır ımı i l e  kar
deşlerin i n  hor görü lmüşlükten ve ezi lmişl ikten kur
tulmasını,  gerçek şahsi yet ine kavuşarak insan l ık hay
s iyeline yaraş ı r bir hayat düzey ine ulaşmasını ister
sen ağalara, ı efeci lere, yabancıya a rac ı l ık  eden kap
kaçcı ticaret çevrelerine karşı kendi öz partin olan 

Türk iye Işçi Partisi'nin etrafında toplanmalısın. 
Türkiye Işçi Partisi insa n ı n  insan tarafından sö

mürü lmesine karşıd ır. 
Bunun için ı rk, din,  meshep ve dil ayrı l ı k larıyla bu 

a yır ımla rın sebep olduğu hor görül meye ve ezi l miş
liğide içten likle karşıdır. Bütün yurıtaşların maddi ve 
ma nevi ba kımdan yücelmesini sağlayacak,  emeği en 
yüce bir değer hal ine ve çal ı şmayı da z i l let değ i l  bir 

şeref ha l ine getirecektir. 
Emekçi kardeşim; 
Yurtsever aydın arkadaşı m ;  
Do!;junun ger ikalmışl ı ktan, sefaleı  v e  perişan l ı k 

lan kurtu l mas ın ı  doğu l unun d a  hor görülmek ve ezi l
mişl ikten kurtulmasını ,  doğunun her yönden kalk ın
mış en i leri bölgelerle ayn ı düzeye u laşmasını  is

tersen her türlü sömürmeye karşı olman ve bunu ger
çekleştirecek senin öz partin Türk i ye Işçi Partisi saf
larında topl anarak onun demokra t ik yoldan iktidara 
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gelmesi iç in savaşman gerekir . 

Doğunun ka lk ınması ve doğulun un insa n l ı k  hay
s i yetine kavuşarak bütün insani hakların ı  kul lanabi l

mesinin biricik yolu köklü  bir toprak reformu yapı la
rak ağa lığın za rarl ı  nüfus ve hakimiyetine son ver
mek, devlet e l iyle ve ha lk ın denetimi alt ında yeraltı 
ve yerüstü zengin l iklerimizin işlet i lmes i, doğuda sa
nayinin k urulması okul ,  hasta na, yol ve diğer bayın
dırl ık işlerinde doğuya öncel ik veri l mesiyle mümkün

dür. Bu da ancak ha lktan ve emekten yana, emekçi 
halk ı mızı n toplumcu yurtsever aydın larla elele k ur
duğu ve yürüttüğü Türkiye Işçi Part is i 'nin ik t idara 
gelmesiyle mümkündür. 

işçi, 

Topraksız ve az topraklı köylü, 
Esnaf, memur, subay 
Toplumcu aydın arkadaşım, 
lrkından d in inden mezhebinden ve di l inden ötü

rü hor görülen yurttaş maddi ve manevi çi leler in i n son 
bulmasını  güzel yurdumuzun tam bağımsız,hür sana
yileşmis bir ü lke haline gelmesin i, insan larının mü
reffeh mesut ve kültürlü olmasın ı  istersen 1 O Ekim 
seçim lerinde oyun u  Türkiye Işçi Parf isi'ne ver 

Türkiye Işçi Partisi muhalefette dahi senin iste
diklerini dile getirecek ve ağa partilerinin karşısına 
dikilerek senin yararına işler yapılmasım sağlayacak. 
tır. 

Emekçi ve aydın kardeşim; doğunun de?;jişmez 
sandığın kaderinin değişmesi ve özlemini duyduğ un 
doğu kalkı nmasının gerçekleşmesi için oyunu Türkiye 
Işçi Partisi 'ne ver. 

3.Ekim. 1 965 
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TORKIYE IŞÇI PARTISi 
M ERKEZ YORÜTME KURULU ÜYESi 

BEHICE BORAN'IN 
KONUŞMASI 

Radyolarının başında Türkiye Işçi Partisi'nin gür, 
umutlu sesini dinleyen çilekeş, sabırlı halkım, kardeş· 
lerim. 

Seçim günü ya k laşt ı kça Türk iye i şçi Pa rtis i 'ne hü
cumlar artıyor. Bölücülükten, iht i lal  , havasından, e l i  
nasırl ı  l a r ı  k ışkırtmaktan söz ed i l iyor. De l i  ls iz  ıspatsız 
en ağır isnatlar yapı l ıyor. Nedi r bütün bu te laş, bu 
korku? Ne yapmaya çağ ı rıyor hal kı Türkiye Işçi Pa rti
si? lhtilale mi? Gidin ağaların topraklarını  işgal edin, 
zenginlerin ma l ı n ı  ta lan ed in mi diyor? Tam tersine, 
Türkiye Işçi Partisi kurulduğu günden beri Anayasa'
n ın eks i ksiz tastamam uygulanmasını  israrla ist iyor. 
Bütün meselelerimizin Anayasa çerçevesi içinde çözü
l ebi leceğ ini savunuyor. Emekçi ha l kımıza senin de 
kendi partini kurman ve bu partiyi oylarınla meclise 
sokman açık ve kesin kan u n i  hakkıdır, d i yor. Ve de 
4,5 yı ldır böyle bir parti Türkiye Işçi Partisi, senin par
t in vardır, diyor. Işte, karşı m ızdaki ler, halk bu ha kkı
na sahip çıksın, bu gerçeğ i öğrensin istemiyorlar. 

Türkiye Işçi Partisi'nin bu çağrısına halk ku lak 
verir de kendi içinden çıkan ve kendinden olanları 
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seçerse ne olur? Türkiye Büyük Mi l let Meclis inde 
Sermayeyi tems i l  eden part i ler in karşıs ında emeği 
temsi l  eden pa rti  yer a l ır .  Ve böylece çok part i l i  rej im 
1 946 dan buyana i lk  defa ik i  ayağı üzeri ne sağiamca 
basmış o lur. Çok part i l i  batı demokrasisi adına tek ta� 

raf l ı  oynanan oyun sona erer. Bu tek tarafl ı oyunun 
sona ermesi d i r, karşı tarafı  ç i leden çı kara n .  M em leke� 
t in  sonu ne  o lacak derken onlar, as l ı nda, «·B iz im men� 
faatlerimiz, halk ı  hiç  işe karışt ırmadan d i lediğimiz g i �  
b i  at oynatmamızın son u  ne olacak?»  demiş oluyor� 
lar .  

Oysa iyice bi l inmelid i r  ki ,  emekçi ha l k  kütleler i 
n i  temsi l  eden Türk iye Işçi Part isi  Mecl is'e g i rmezse 
eğer, memleket in  sonu ne ol ur, d iye endişelenmek 

gerek ir .  Ası l o zaman rej im  ya apaçık teröre dayanan 
faşist bir  diktatörlüğe kayar, ya da, Türk ha lk ı ,  Tü rk 

toplumunun genç, i lerici, sağ lam kuvvet leri Anayasa'� 
ya sah ip çı karak direnme hak k ı n ı  ku l lanır. Sa ldır ı

lardan,  ift i ra lardan,  bask ı l a rdan, kanunsuz hareket

lerden vazgeçsin leri Memleket in  ve m i l let in kaderiy
le oynamak kimsenin hakk ı ,  se lahiyeti deği ldir. 

Yurttaşlarım, 
Bu bozuk düzen mutlaka değişmeli, kaderde ve 

kıvançta gerçekten hepimiz bir olmalıyız. Bu bozuk 
düzenin en bozuk kesimi de hiç şüphesiz tarımdıt;  
Zıraatimizin ve köylümüzün perişan halidir. Çünkü 
tarımda orta çağın derebeylik artığı mülkiyet sistemi 
ve işletmedlik hala sürüp gidiyor. Hamdoş'tan dinle
diniz bunun ne bela bir şey olduğunu. Insanlık vaka
rına, haysiyetine tüm aykırı bir şey. Ama mesele sa· 
dece yoksul ezilen köylümüzü toprağa, özgürlüğe ka
vuşturmak değildir. Memleketin topyekOn kalkınma-
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sı, geri kalmışlıktan kurtulması ıçın toprak reformu 
şarttır. Toprak reformu hepimizin meselesidir. 

Bugüne kadar uygu lanan ziraat pol i t ikası ağala· 
rı ka lkındırarak zenginleşt i rrnek pol i t ikasıd ır. Türk iye 
de mak i ne l i  istihsa l yapan büyük z i raat iş letmeleri be-· 
! i rdi .. Derebeyi art ığı  bir k ıs ım toprak ağaları,  büyük 
toprak kapi ta l istleri hal ine gel d i .  Topraklarından or
takçıları,  yarıcı ları , marabacı ları koğup çı kard ı lar .  
Traktörlerin i  köy merasına, hazine topraklarına, yok
sul köylünün tarlasına sürüp topraklarına toprak kat
tı lar.  Ağaların gel irleri 1 00 bin leri,  m i l yonları aşt ı .  
Ama öb ü r  yanda mi lyonlarca topraksız ya da az top
rak l ı  köylü a i lelerinden m uazzam bir  işsizler ordusu 
meydana geld i .  Topra{ıı işleyenier in el lerindeki top
raklar  da ufaldı kça ufa l d ı .  iş peşinde büyük çiftl i kie
r in  bu l unduğu bölgelere mevsim l i k  göçler, ya da de
vaml ı  bir iş umuduyla şehir lere a k ı n  başladı . Şehirle
r imiz gittikçe büyüyüp genişleyen gecekondu mahal
leler iyle sarı ldı .  Ha l k ı n  yoksu l l uğunu, çaresiz l iğ in i  yü
zünüze hayk ı ran bu gecekondu lar da şeh irdeki sömü
rücüler için yeni bir  kazanç kaynağı o ldu.  Düzüneler
le gecekondu yapıp yoks u l  halka yüksek fiatla k i raya 
veren vurguncular türed i .  Öte yanda, dertl i  başın ı  
sokmak iç in bir göz oda yapan vatandaşın damı i nsaf
sızca, tekrar tekrar başına y ı k ı ld ı ,  sokak ortası nda bı
rakı ldı .  

Kardeşlerim, 
Şimdi toprak reformuna karşıyız, tar ım reformun

dan yanayız, diyenler aynı pol i t ikayı devam ett i rmek 
i steyenlerdir. Çünkü toprak dağıt ımı  yapı lmadıkça, ta
r ım usul lerinde i l erleme, makina laşma, gübreleme, 
i l aç lama, sulama g ibi iş ler ancak toprağı o lanın ve de 
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toprağı çok olanın ·ağanın- işine yarar. Topraksız köy
lü suyu, gübreyi,  tohum u ,  mak inayı ne yapsın? 

Oy avcıl ığ ı  kaygısı yla � imd i  loprak reformundan 
yana görünenler de asl ında aynı pol i t ikanın daha yu

m uşat ı lm ı ş  bir şeki lde yürütü lmesine taraftardırlar. 
Hazırlanan toprak tasarısı ağa ların el inde ikibinbeş

yüz dönüme kadar toprak bıra k ı yor, verimli  işletme

c i l ik  yapıldığı hal lerde bu m i k tar ik i  misl ine, 5000 dönü 

me çıkart ı labil iyor. Oysa zaten 5 bin dönüden fazla 
toprağı olanlar sadece 600 a i ledir. Ağaların el inde bu 
kadar büyük toprak lar b ı rakan bir kanun ne köy lünün 

toprak ihtiyacını karşı lar, ne de ağa lar  saltanatına son 
verir .  He le  tek l if edi len reformun 25 y ı lda yapı lacağı n ı  

söylemek toprak dağıt ımını savsaklamaktan başka bir 
şey değ i ld ir. 

Türkiye Işçi Partisi'nin programına göre ağalara en 
çok SOO dönüm bırakılacaktır. Ağaya bırakılacak topra
ğın büyüklüğü, SOO dönümü geçmemek üzere, toprağın 
kalitesine ve ürünlerin çeşidine göre tayin olunacak
tır. 

Toprak dağıtma komisyonlarının işi  sürüncemade 

bırakmaması için, ağa lar la anlaşıp yoksul köyl üyü 

mağdur etmemesi için -köylü ler teşkilat landırı lacaktır. 
Topraksız  ve orta köy lü ler kendi ara larından serbest 
seçimlerle köy Kurul ları seçecektir. Toprak reformu
nun uygulanmasından bu köy ku ru l ları Devlet in uz

manlarıyla işbirliği edecektir. 

Toprak ufa lanacak istihsal düşecek iddiası doğru 
değ i ldir. Kendi toprağına kavuşmanın sevinciyle köy
lümüz işine dört e l le sarı laca k, topraktan alabi leceğ i
nin azamisini a lacaktır. Verimi arttırma çabasında dev
let köylünün yan ı başı nda, ona yard ımcı ol

_
acaktı r. Ta-
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r ım işletme leri devlet larım Istasyonları etrafında teş
k i latlandırılacaktır.  Kalkınmanın i lk  safhasında serma· 

yemiz k ı t, emek gücü müz bol olacağından tarı mda 
bol emel< gücünü seferber ederek verim artt ır ı lacak

t ı r. 

Sanayi l eşme i l erledikçe tar ımdak i kalaba l ı k  nü
fus şehirlere kayacak buna karşı l ı k  tarımda bol emek 

harcama n ı n  yerini  mak ina l ı  i stihsa l alacaktır. Küçük 
ü retic i ler a rası nda Kooperatifç i l i k  teşv i k o lunacak,  fa
kat asla zorla uygulanmayacaktır. Kooperatif lerin, n.ü
fuzlu birkaç açı kgözün eline geçmesine kesinl ik le en

gel ol unaca ktir. Bu koopera t ifl er yol uyla tarımda bü

yük işletmec i l iğe geçi lecektir .  

Türkiye işçi Partisi toprağı parasız dağıtacak, ta· 
pusunu köylümüzün eline verecektir; onu borç altına 
sokmayacaktır. Ağadan aldığı toprakların bedelini ise 
Anayasa uyarınca ödeyecektir. 

Toprak reform unun ve gene l l i k le kalk ınmanın 
f inansmanı nasıl  olacak ? Parayı nerden bu lacağız? 

1 - Dış ticaret, bankac ı l ı k  ve sigortac ı l ık  i lk  

cığ ı zda devletleşti ri lecek, bu ka ynaktan elde ed i len 
m i lyarlar tar ı m ve sanay i ye yat ır ı laca k t ı r. 

2 - Devlet iktisadi Te-şekkül leri, özel sermaye
darları zenginleştirme durumundan çıkarılacak, karla 
işler hale getirilecektir. 

3 - Özet sektör emredici  plana bağ lanaca k ,  bu 
sektörde elde edi len kazançların verimli  işlere yatır ı l
ması mut la ka sağ lanacak ,  israf, vergi ve döviz kaçak

çı l ığı  ön lenecektir. 
4 - Tarımda yıldan yı la artacak olan istihsa lde 

sermaye birikimine yardımcı olacaktır. 
Görül üyor ki, Türkiye Işçi Partisi 'nin topra·k re 
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formu ve z i raat ı  kalk ındırma progra mı son derece 
gerçel<çidir. 

Kardeşlerim, 
Toprak reformundan ve hd lk ydrcJr ına ydpacağı

mız d iğer işlerden öze l  menfaal leri zarar görecek o lan 
toprak ağa la r ı , kaçkaccı sermaye s ı n ı f lan ve onlann 
sözcüsü par l i ler, Türk iye Işçi Part is i  mevcut düzeni 

kökünden değişt irmek istiyor diye çatıyarlar bize. 
Evet, kök l ü  dönüşümlerle bugün bir avuç zeng i n i  da

ha da zengin etmeye yarayan, ha l k  k ü t l e ler i n i  yoksu l

luk çukurunun daha derinlerine düşüren bu günkü 

bozuk düzeni değişti receğ iz. Yalnız bu efendiler uy

k udam ıdırlar nedir? Halk yararına bu kök lü değiş im

ler i  Anayasa öngörüyor, emrediyor. Mülk iyet ha k k ı y

mış, servet düşman lığı  i miş. Anayasa mülk iyet hakkı
nı sadece toprak ağa ları na, kapkaççı sermayedara mı 

tanı yor? Emek leriyle bütün değerleri yara tan hal k ı mı
z ın topra k ,  ev bark sahibi  olmak hakk ı  yokmu? Dün
ya ni metler inden halk hiç mi tal mayacak? Anayasa 
mü lk iyet hak k ı  kamu zararına ku l lanı lmaz diyor. Yok

su l köylüyü toprak landırmavı öngörüyor. Kamu yara
rı gerekt iğ i  ha l lerde özel mül kierin kamu laşt ır ı lması 
yetkisin ! devlete tanıyor .  Ve n ihayet Anayasa Sosyal 

Devlet an lay ışı nı  ge t ir iyor. Anayasa'yı hiç mi okuma
mı�lar? 

A.nayasa ha ll<tan yana, emekten ya na, bizden yana. 

Anayasa'ya aykırı düşen onlardır. Hizaya gelsinler. 

Türkiye Işçi Partisi Anayasa teminatı altında ve Ana

yasa'nın öngördüğü yo llardan, ve de halkımızın gü

venine, şevk l i  çabasına dayanarak refahlı, mutlu, tam 
bağımsızlığına yeniden kavuşmuş şerefli bir Türkiye'
yi mutlaka yaratacaktır. 4.Ekim.1 965 
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YAZAR MAHMUT MAKAL'IN 

KONUŞMASI 

Karde.ler, 

Niğde'nin Demirci Köyünde doğmuş ve Köy Ens

titüsünde okumu• bir öğretmen olarak sizlere sesleni

yorum. 

Biz, Türkiye işçi Partisi olarak, her doğan çocuğun 
Amerika'ya binlerce l ira borçla doğduğu ve işleri arap 
saç ı na döndürü lmüş ü lkemizi bağımsız ve kaynakları 
kend i insanına yönel miş aydı n l ı k  bi r Türk i ye hal ine 
getirmek ist iyoruz. Bunu programlaştırdık ve de açık 
açı k  söylüyoruz. Öteki part i lerin buna yanaştığı yok. 
E l  emeğimizi,  maden i mizi, petrolümüzü yabancı lada 
ortak laşa sömürdükleri yetmiyormuş gibi, b ir  de tat l ı  
vaadlerle bizi kandırmaya devam etmek ist iyorlar. Y ı l 
lardır geveledikleri bi r sürü cağ ız cuğuz arasında işçi ve 
köylü çocuğunu da okutaeağız diyorlar. Dedik leri ni  
bıraka l ım da yapt ı k lar ına bir baka l ı m :  

Kardeşim, köylüm, 

Sen in,  i lkok u l u  b i l irm iş 70 bin çocuğun ,bu y ı l  
öğretmen oku l lar ına a l ı nma k için sözde iml ihan lara 
sok u ldu. Bunların içinden ya l n ı z  3 bin çocuk okul lara 
a l ınd ı .  667 bin çocuk boynu bükük köyüne döndü .  
Işte çocuğunu okutaeağız diyen ierin yapt ık ları bu.  Ço-
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çuğunu oku taeağ ız demeleri sadece oy iç ind ir. Öyle 
olmasayd ı ,  her y ı l  67 bin çocuğu okulsuz bırakırlar, 
sen in  çocuk ların için Köy Enstitülerini açan insanları 

ezer!er, Köy Enstitülerini  açacağız  diyen,  ha lk ın  çocu
ğunu eşit şar t larla ve toptan ok u la kavuşt uracağız di

yen Türkiye Işçi Par tisine sa fdımlar m ı ydı?  Derd inle 
del i  olur görü ndük lerine bakma, düşünüyorfar ki, oku
yan insan yalnızca ka tip olmaz. Haksız l ığa, zorbalığa 

da karşı ç ıkar, kendin i ve vatan ı n ı  soydurmaz. B i l i r

ler k i, ha lk çocuk lan uyan ınca, on ları kendi  sı rt ından 

geçindirmez. 

Bakınız: 

Ereğ l i ' n i n  Yı ldız l ı Köyüne Doktordan bir aday 

gdir .  Konuşmas ı na başlaraken, « Köy ünüzün yak ın ın 

dak i En st i tü yü kapattı k, k ızları n ı z ı n  erkek leri e b i ra ra
da okumasını  önledik, namusun uzu kurtardık , »  d iye 

ba ş lar. Bunları ,  ta r lada kad ın erkek omuz om uza ça l ışan 

insanlara söylemekted i r. Doktoru tan ıyan Nec ip emmi 
bu adam<ı şöyle der: «Sen in kız ın l isede erkek ler le ayn ı  
sı rada o ı u ruyor, ya sizin namusunuzu k i m  kurtaracak? " 
Söy l i yecek laf bu lamaz bunun üstüne. Bunların namus, 
ah lak an layışları da böyle ya lana a ldatmacaya dayanır. 
Karş ı lar rna ç ı k t ı n  m ı  saman a levi g ibi sönerl er. Korku

ları , gerçek le karş ı ianna ç ık ı lmasrndand ı r .  

Köylüm, kardeşim, 
Ne yazık ki, sen;n kurt ulmana tam zı t  t utumda ol

an bütün bu pa rti lere, sırf cah i l b ı ra k l l ma n  yüzü nder.ı 

şimdiyedek i lgi göstermekte devam etmen de sen in 

dalmaz ç i lendir.  B u nda suç bugün k adar seni n  kend i 
öz part in i k urman için f ı rsat vermiyenlerdedir.  70 bin 

çocuktan 67 bi n i n i  neden oku l l a ra a l m ı yorlar, neden 
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onlara yeni oku l  açmıyorlar? Çünkü, onlar ın  her biri, 

okursa en azından bir uyanık Necip Emmi olacakt ı r. 
Şeh irlerin gecekondu larını, köyleri dolduran yurttaşım, 
işte budur sen in  çocuğuna yapı lan . Sen uyanmazsan, 

sen kendi davalarına sah ip  çıkmazsan, Mecl ise kend in 
girmezsen, kan un lar hep bu an layışla ç ı kar . Memleke
t in işleri de bu an lay ış la yürütü lür. Kanun lar ı kendi
lerine göre yapar, kendi leri için uygu larlar .  Işte petrol 

kanunu, işle yabancı sermaye kanunu işle ycı t ı l ı  ok u l 

lar kanunu . 

Evet, yatıh okullar kanunu :  

Fakir halk  çocuk lann ın orta oku l  ve l iselerde para
sız yatı l ı  okumaları içi n Atatürk'ün 1 928 de ç ı kardığ: 

kan un aksi yönde işleti lmek ted i r. 

Bu kanunun çıktığı y ı l  1 300 çocuk parasız yat ı l ı  
oku l /ara a l ı nmışt ı .  Kanun doğru dürüst uygulansayd ı ,  

1 965 y ı l ı nda 30 b i n  h a l k  çocuğunun yat ı l ı or ta  oku l  ve 

l ise lere a lınması gerekird i .  Oysa bu yı l ,  sadece 1 500 
çocuk al ınm ıştır bu okul lara . Bı rak ın ha lk çocuk larına 
yen i okul lar açmalarını ,  e ldek i imkanları b i le büyük 
sermayedarların, yan i halk sömürücülerinin çocuklarına 

kul lanmışlardır:  Dan ışı k l ı  döğüşle fukara i lmühaberi 
a l ı p  çocuklarını buraya veren lerin, büyük tüccar, müte
ahhit, topra k ağası ve siyaset kodaman lar ı  olduğu tes

bi t edi lmiştir.  Onlar fakiriz diyor, on lar ın adamları da 
senden toplad ığı vergi lerle, onla r ın çocuk ların ı okutu

yor. Sana dört yı lda bir şi r in nu tuk lar çek ip sonra gen 

çekilen i erin bütün yapt ı k ları buna benzer. Fakir  i lmüha
beri i le çocuk okuta rak senin hakkını çalanların, gelir
lerinin de 30 binle 600 bin l i ra arası nda olduğu tesbit 
edilmişt ir. Içlerinde Midyat' l ı  biri var ki bun ların, oğ-
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!unu Galatasaray lisesinde . bedava okutan bu fakir 
fakircik  vatandaşın uçsuz bucaksız tarlalarını, ·koyun 
sürü lerini bıra k ın, ya ln ız 1 2  değirmeninden aylık geliri  
24 bin l i radır. Hem sen i sömürüyorla r, hem kendi yap· 
t ı k  ları kanun ların boş lu k l arı ndan fayda lanarak fukara 
geç i n iyor lar. 

Kardeşler, 
Yeryüzünde işleri böylesine ters giden bir ülke 

zor bulun ur. Bunu bu hale getiren ve devam el tirmek 
isteyenler utanma l ı , susmal ıdır.  Zaten sen, ha lk ı m  sen, 
yurdun her yerinde davul l u  zurnalı fakat fik irsiz mi
t i ng yapanlara göstermediğ i n  i l g i y i  Türkiye Işç i Parti
s in in  top lantı larına b i l i nçle göstererek onları  utandır
maktasın .  

Evet yurttaşlarım, t e k  dersten, ç i ft dersten tak ı l a n  
yığınlada çocuk sokaklarda kaldı .  B u  u tanç verici bir 
durumdur. Böyle eğ itim olmaz. Ül kemizde her yüz ka
dından 97 si okuma bi lmez, yüz kişiden 85 i i lkokulu  
bi t irmez, yani halk  çoğunl uğu karanl ı klar içinde k ıv
ranır.  Ha lk çocuklarının Üniversi teye gitmesi hayaldir. 
Ayrıca g idebi len ler için Üniversite masraflar ı  ai le  büt
çelerinin kaldıracağı g i bi değ i l .  Doğru dürüst öğrenci 
yurt lan  yoktur. Kız öğrenci leri  m iz y u rt yönünden da
ha da müşg ü l  durumdadır lar.  Gençl iğ imiz  sanat ve spor 
ihtiyaçların ı karşı layacak kuruluşlardan ve i mkanlar
dan yoksun bı rakı lmıştır. Ötede, i lköğretim çağı nda 
1 ,5 milyon çocuk oku lsuz, öğretmensizdir, i t  taşlar 
köylerde. 1 7  bin köyün semtine okul ve öğretmen uğ
ramamıştır.  Köylerimize o kadar hürriyet veri l m işti r  
k i ,  isteyen açl ıktan,  isl iyen k ızamıktan, veremden, tra
homdan ölmektedir. Demokrasimiz zedel en i r  d iye, 
i laç, doktor, hastahane düşünülmemiştir. Türk iye Iş( 
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Partisine saidıracakları yerde bu meselelere sa ldırsa
lar ya! 

Emekçi yurttaşlanm, 

Neden böyledi r  bu? Çünkü, eğit imi eğ i t iml ik ten 
çı karanlar, özel sektörcü kitaplada işbi r l iği eden ve sa
na s ı rt ını dönmüş olan Eği t im Bakanl ığı i l g i l i leridir. 

Çocuklarınıza ka l i l el i ,  güzel baskı l ı  ve ucuz k i tap Dev
let el iy le bası l ı p  veri lebilecekken, bu yolları pol i t ika 

ağalarıyla kafalan uyuşan Bakan l ı k  yetk i l i leri ı ı kamış
lardır .  Kendi leri de bazı yazarlarta ortaklaşa bu kal i le
siz k i taplara imza atıp ateş pahası na sal ı l  malarını sağ
l iyarak kazanç yol una sapm ı şlard ı r .  U tanmıyanlar ı n  ve 
sen in derdinden zerrece heyecan duymayanları n bu : 

dukları  soygun yol lanndan birisi  de budur.  Kitap def
ter bezirga n l ığı  yüzünden Devlet okul ları nerdeyse 

para l ı  bir duruma getir i ld i .  Oysa Anayasamıza göre 
özel l i k le  i lokul çocuğunun bütün masrafları n ı  Devlet 
yük lenmişti r. Faka t bu sorumsuz kişi leri n yöne ı i minde
ki Devlet bu masraflan vatandaşın s ırt ına yük leyip 

iş in  içinden çıkmıştır. Öte yandan önüne gelen özel 
okul açmış para baba larının çocu k lar ına para i l e  diplo
ma dağı tmaktadır. Amerikal ı ların ve Amerikanla�t ı r ı l
mışların el inde bu lunan Eğit im Bakanl ığı Devlet oku l 
larını bırakmış var gücüyle özel oku l la r la i lgi lenmek

tedir .  Üç Amerika l ı  uzmana danışa dan ı şa program 
taslağı hazırlayan Şube Müdürünü gördüm de Türklü

ğümden u tandım. Bu bir dehşettir. Eği tim düzenin in  

değiştir i lmesi, hayat için eğitim i l kesin in uygulanma
sı, mi l l i l i k len ç ık ıp Amerikanlaşan eğit imimizin mi l l i
leştiri lmesi şar l l ı r. B i l imsel esaslara oturlulması şarttı r. 
Bunun için de yurttaşın ve tüm öğretmenierin yaka 
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silktiği Eğ i t im Bakan l ığ ı n ın bugünkü küflü kafa lardan 

kurtarı lması gerek i r. Bunu da Türk iye Işçi Partisinden 
başkasın ın yapabileceğini akl ı na geti rme. Yapsalar ya
parlardı .  

Öğretmenim, kardeşim, 

Kurtuluş yo lunda yı z. Sürgün ler, tehditler seni yı l
dırmasın. Anayasay ı tastamam uygu layıp mil l i  geliri 
hakçasına bö ldüğümüz gün hepim iz in  yüzü gü lecektir. 

Güzel günlere g i tmen in savaşını veriyoruz. Hürriyet in 
ve demokrasinin sa htesi ni  get iren ler eğit imin de ken
d isini değ i l  eğ it im haftasını getirmişlerdir.  Türkiye iş
çi Part is i eğ it imin gerçeğ i n i tüm yurt çocukları için ge

t irmeye karar/ ıdır . Köy Enstitülerini hem açacak hem 

say ı lar ını  artt ıracaktı r . B u n u  açık açık progra m ı na 
oturtmuştur. Halk akademi leri ve gece Üniversi teleriy
le birl i kte çal ışmaların çocuk larına ana oku l lar ı ,  k im
sesiz  çocuk lara yetiştirme yurtlar ı , hal k  çocuklar ına 
yüksek öğren im yurt ları , köy oku l ları ve bölge köy 
ortaok u l lilrı Devlet el iyle yapı lacak ve yurt yüzeyinde 
her kadernede öğret im parasız hale getiri lecek tir. Par

t imizin hemen el atacağı, yap t iması nda direneceği ku

ruşlard ı r  bunlar. 

Atatürkçü toplumcu aydın, emekçi halkım, 

Eğ it im çı kmazı Tü rk iyem iz� n kanamalda devam 

eden bir yarası, büyük gerçeklerinden birid ir. Türki
ye I şç i  Partisi n i n  ortaya getird iği çözüm yol larından 
başka hiç bir şey seni bu çıkmazdan kurtaramı yacaktır. 

Yr l l  ar geçerken bunu daha iyi kavrıyacaksın .  

Köylünün namusunu kurtardım deyip d e  kend i 
namusunu kurtaramıyanlar ın progra mları nda böyle 
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şeyler· yoktur. Onlar mutlaka bir devlete peyk olma 
sevdası çekerken, bağımsızl ığımıza, dış ticaret in dev

l et leşt ir i lmesine, petro lümüzün mi ll i l eşt ir i lmesine sa

hip ç ıkan biziz. M i l li kayna k lardan e lde edi lecek mi l
yarların m i l le r  iş lerine yat ırmayı programlaştıran tek 
par t i  Türkiye Işçi Partisid ir. Öteki lerin petrolü mi l li leş
t i rmekı en nası l ürktükl erini radyo konuşmalarından 
işit iyorsun. Birkaç yabancı şirketten bi le korkan lar ın 

dev l et gemi sini  nası l yü rütecekleri mera ka değer doğ
n , su.  Zaten nası l yürüttük leri de ortada ya . 

Yurttaşları m, 
Kel A li'den, Kör Mehmet'ten ihtiyar kurul üyesi 

mi olur; köylü, işçi meclise mi girer diyenlere karşı, 
Türkiye Işçi Partisi Medise girecek ve halkın çocukla
rını eşit şartlarta okutarak onların da yığın yığın öğ
retmen, mühendis, doktor olabileceğini gösterecektir. 
Halk, aydın, kol emekçisi, kafa emekçisi ayırımını or
tadan kaldıracaktır. Hep birlikte uyanmak zorundayız. 
Ana meselelere gönül indirmeyeterin elindeki bu bo
zuk düzen böyle gidemez, haberiniz olsun! . •  

S.Ekim.1965 
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TORKIYE IŞÇI PARTISI GENEL YÖNETIM KURULU 
OYESI PROF. SADUN AREN'IN 

KONUŞMASI 

Emekçi ve aydın arkadaşlar. 
M emleketim izin teme l davası i kt isaden k a l k ı nmak 

ve dünyanın i leri mem leketlerinin seviyesine h ı zla 

ulaşmakt ır. Bu bi r taraftan dünya memleketleri arasın

da bağımsız varl ığımızı  muhafaza e tmenin şart ıdır, di

ğer taraftan da sosya l ada let i sağlaman ;n, ha lk ımız ı  

yoksu l l u k  ve sefaJetten kurtarman ı n tek yol udur.  

Şunu kafa!ar ımıza iy ice sokma l ı y ız  ve hiç bir za

man unutmama l ı y ız ki. gerçekten bağımsı z bir m i l let 
olabi lmem izin ve diğer memleketlerle eşit o la ra k  dost

luk ve komşuluk yapabi lmemizin tek şartı ,  iki isaden 

onların seviyes ine ç ıkmak, enazından bu yol u  tuttur

muş olmak t ı r . Ne fert ler ne de devletler arasında kendı 

işleri n i  kend i yürü temeyen, başka ları n ı rı. yardımına 

muhtaç olan lara eşit muamele yapı lmaz. Demek k i  b ir 

kere bu bakı mdan h ızla kalkınmaya mecburuz. 

Ancak ka l k ınabi irnek iç in her şeyden evvel kal

k ı nma n ı n  ne demek o ld uğunu iy ice bilmemiz lazımdır. 

Ka lkı nmak yabanc ı la r ı n  yard ı m iarı na m u htaç olmadan 

m i l l i gelir imizi h ızl ı ve deva m l ı  ol�rak artt ı rabi lecek 

bir iktisadi bü nyeye sahip olmak demektir. Demek 
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oluyorki, kalk ı nmanın mühim noktası ikt isadi bağ ım
sızl ığı sağlamak, bunu sağlama yoluna g i rmekt ir .  An
cak bu takd irde gelirimizi arttırmak kendi elimizde 
olur ve kendi gayret ieri mize bağ l ıd ır. Aksi ha lde ge l iri

m i z i  a rtt ı rmak yabane r iann !Otuf ve ihsanına bağ l ı 

ka l ı r. 

Arkada,ıarı m, 

Ikt isadi bağım l ı l ığı  hedef alan gerçek ka l k ı nma

n ı n  yolu nedir acaba? B u n u n  tek cevabı vard ı r :  i leri 
memlek et ler in ü ret i m  yaparken k ullandık ları teknik
leri, makineleri , bi lg i leri, kendi memleketimizde de 
kul lanmak. Bunun üstünde n için durduğuma belk i  
şaşacaksın Jz. Çünkü ak l ı n  gösterdiği tek

· 
yol un bu o l

duğu g ü n  g i bi aşi kard ı r. Fakat Tü rk i ye'nin geri ka l ma

s ı nda yararı olan ya ba nc ı la r  ve onlarla menfaat  bir l iği  

eden bazı kendi yurttaşları mız böyle düşünmüyor lar. 
Onlar d iyorlar ki ,  Türk iye az gelişmiş bir memlekett ir. 
Sermayesi az iş gücü çoktur. Bu sebepten i leri mem
l eket l er in  k u l land ığ ı teknikl er, usu l l er bize uymaz. 
Biz kolay ve basi t  işler yapma l ı y ı z ,  k u l lanma l ı yız.  

Hem bu şek i lde düşünmek, hem de i leri memle

ket lere yet işeceğiz demek ak ı l  a lacak b ir  düşünce de

ğ i ld i r. Bu, hem at arabasıyla g ideceğ im  hem de oto

mobi l le gidene yet işeceğim derneğe benzer. Bu zih

n i yet, geri kalmışl ığ ı , kalkmamıyacağ ı m ı zı peş inen ka
bul etmek demektir. 

O ha lde arkadaşlar, kalk ınmamız için en i leri t ek
nikiere göre, çok büyük, i leri memleketlerdeki rak ip
leriyle boy ölçüşebi lecek kadar büyük fabrikalar ve 
tesisler kurmağa mecburuz. Halbuki  memleket imizde 
bu ça pta fa brika ve tesis ler k u racak güçte sermaye-
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dar yoktur. Böyle bir sermayedar sınıfı devlet eliyle 

yetiştirrneğe de Türk M illeti hiç niyetli değildir. 1 950-
1960 devresi nde böyle bir şey yapmak, yan i  her ma

hallede milyoner yetişt irmek denenm iş fakat bunun 

son u ,  hepimizin bi ldiği gibi bir i h t i lal  olmuştur. 

Kaldı ki arkadaşlarım, sermaye sahibi  k imselerin 

pek azı sınai tesisler ya n i  fa brikalar k u rmağa heves

l idir .  Bunlar ın da ekseri yeti, amba laj ve montaj cinsin

den basi t  işlere rağbet etmekted i r. Bunlar hep bi ldiğ i ·  

m i z  gerçeklerdir. 

Bu gerçekler karşısında, memleket in kalkınmasın

da özel sektörü esas a lma k yani fabrikalar ımızr  serma

yedariara yaptırmak çıkar bir  yol değildir. Bu yolla 

kal k ı nmağa imkan yok tur. 40 y ı l i rk ka lkınma tecrüıbe
m izde bu hükmü doğrulamaktadır. 40 yı l l ı k  çabadan 

sonra,  hep özel sektörü esas aldığ ımız  için, bugün ge

ne ger i kalmış bir memleketiz ve daha kork uncu bu

gün gene yabancı sermayenin pençesine düşmüş bu

lunuyoruz. Kurtuluş savaşım ızdan sonra büyük Ata
türk 'ün kökünden sökü p attığı kapitülasyonlar ve ya

bancı sermaye 1950 den sonra gene yurdumuza gel

rneğe başlamış ve başta petrol ümüz olmak üzere he

men her sahaya el atmışt ı r. 
Bu bir tesadü f  deği ldir. Bu, özel sektör el iyle kal

k ınma pol i t ikası n ı n  man t ı k i zarureti kaçınılmaz sonu

cudur. 

Bakın niçin : 
Memleketimizde hem nüfus artmakta hem de 

halkımız daha iyi  yaşama k istemektedir. Buna karşı

lık özel sektör g ü çsüzdür . .  Bu iht iyaçları ka rşı lama k 

için yeteri kadar fabrika ku rup iş sahaları açamamak-
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ladır .  Halbuki  Öze l  sektör düzen in in  muhafazası iç in, 
halkın az çok memnun edi lmesi, işsi z lerimizin hiç de

ğ i lse bi r k ısm ı na iş b u l u nması lazımdır.  Işte bunun i ç i n  
yer li  özel sek tör, yabancı özel sektörü imdadına çağ ı r
mak zorundad ır.  Çünkü çağ ı rmazsa kendisi bataca k t ı r. 

Ve yabancı sermaye memlekele girrneğe baş layınca 

a rt ı k  bağ ı msı z l ı ktan bahset mek te g üç leşir .  

Demek ki arkada,ıar, 
Yabancı serma ye ya n i  yen i emperya l izm memle

·ket imize zorla ya da h i le i le  g irmed i onu yer l i  serma
yeda rlar ve on lar ı n ağır  bast ığ ı  h ü k ü met ler çağırd ı .  

Yabancı sermayen i n zararlarını ,  bizi nası l sömür

dügünü burada b i r  b i r  an iatmağa z�man müsa i t  değ i l .  

Onun için sadece yabancı petrol kumpanya la r ın ın ar
t ı k  ta nıamiyle orta ya ç ıkmış  o lan sömürücül üğünü 

ha t ı riat ma k l a  yet iniyorum. Adalet part is i idareci lerinin 
yabancı sermayen in · memlekele akmasın ı istemeleri n i  
bunu b i r  kalkınma yolu ol arak halka takd i m  etmeleri
ni dehşetle görüyoruz. Yabancı sermayenin memleke

t im izdeki fabrika lar ı  b iz im değ i I d i  r. Tü rk toprak ları 
üzeri nde kurulmuş ol ma ları bu gerçeğ i değiştirmez. 
A l ma n ya da T ü rk i şç i l er ini  ça l ı şt ı rd ı k lar ı  bi r. fabrika 
ne kadar bizimse, bu fabrikalar da o kadar biz imd i r. 

Arkadaşlarım, 
Fakat işin daha fenası, ası l felaket yabancı lar ın 

mem leketteki fabri k <ı l a r ı ,  tesis l eri art tı kça dev let ideı
resinde de ağır basmal:ırıdır .  Bunun sonu m i l le t  ola

ra k, devlet olara k  s i l i n i p  gitmektir. Tüm müste mleke 
olmak t ı r. Ama 20 nci yüzy ı l ı n  2 nci yarısına yaraşır 
bi r m üstem leke.  Modern bir m ü stem leke, M üstem leke 

olduğunu b i lmeyen bir  müstemleke. 
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Arkadaşlar, 
' 

Demek oluyor k i ,  özel sektör esas a lını rsa ve ya-
ban� ı sermayeye kapı larımızı açarsak sonumuz budur. 

Çıkar yo l,  gerçekten ve hızlı kalk ınma yolu.  Bü

yük fabrika ve tesi s l eri mi l let malı olarak k urmak ve 
işletmektir. Yani kalkı nma da kamu sektörünü esas 
a lmaktır. Özel sektör gücünün yett iği k üçük çapta iş� 
leri yapa r .  Ve m i l lete ya ra r l ı  olduğu müddetçe devam 
eder. 

işte Türk i ye Işçi Partisi ' n i n  i kt isadi kal k ı nma gö
rüşü budur. Bu görüşte yabancı ların mem lekette fabri
ka kurma lar ın ın yeri yok t u r. Buna kesin olarak ka rşı
yız.  Faka t kredi şek lindek i yabancı sermayeden, hesa
bımı.z:a ge l i rse e l bette yararlanmak ister iz .  

Arkadaşlar, 

Böy l e  bir  iktisadi s istem, böy l e b i r  ka l k ı nma yo l u  
c lbet le ki sermayedarların,  toprak ağaların ın ve emek 
sız  para kazananları n benimsi yeceği sistem, g idecek
leri yo l deği ld ir. Çünkü bu yol onlar ın menfaa t lerine 
ayk ır ıdır.  Bu yola ancak hayat ın ı  emeğiyle kazanan
lar  g ider. Bu sebepten karşı mızdaki bütün parı i le r  
özel teşebbüsü esas a l mışlardır.  V e  ya lnız Türk iye iş
çi Pa ri is i  emekçi ha l k ı m ı z ı n  pa rt isi  old uğu iç in açı kça 
ve kesi n l i k le bu yolu tutmuştur.  

Arkadaşlar, bu husus dava larımızın can alacak 
nok tası dır .  Kamu sektörü esas a l ı n ınca bugünkü dert
lerimizin şikayetl erimizin pek çoğu kendi l iğ i nden or
tadan kalkar; gerçekten bir plane t l ı k  yapı labi l ir. Vur
guncu luk, devlet el iy le adam zengin etme, döv iz ka
çakçı l ığ ı ,  verg i kaçakçı l ığ ı ,  büyük s u istimal ler k ı sacası  
sömü rücü lük düzeni ortadan kalkar.  Çünkü bun lara ne 
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imkan ne de l üzum ka l ı r. Çünkü bu kö t ü l ük ler Özel 
sektör düzen i nded i r. 

Ka lkı nma olacağı iç in de ha l k  yara r ı na işler yapı la
bi l i r. O k u l lar, hasta heneler çoğa l t ı l ı r. Ocretler, maaş
lar, kaza nç la r a rtar, Ve de g erçekten tam bağ ı msız o lu
r uz. lkt isaden bağ ı msız olmak otarşi demek deği l d i r. 

Dü nya i l e  a l ı şver i ş i n i  kendi gücüyle yü rütmesi demek
t i r .  

i şte a r kadaşlar, b iz im a n ladığ ı m ı z  Türk i ye I şçi 
Pa rt i s i ' n i n  a n lad ı ğı m i l l iyetçi l ik, memleket seve r l i k  
budur. Yan i m i l l i  bağ ı ms ı z l ı ğ ı m ı z ı  t i t i z l i k l e  savunara k  

mem leket i m iz in  sömü rü lmes i n i  ön lemek ve ikt isaden 
gerçek ve sağ l a m  bi r ka l k ı nma yol una g i rme k t i r. l rkcr ,  

Turancı,  Kafatascr çeşidinden sözde m i l l i yetçi l iğ i  kesin 
o la ra k  redded e r i z. Bunlar ha l k ı m ı z ı  bö l üc ü  ve d i k kat
leri ası l meseleden uza k laşt ı rıc ı  o lduğu içi·n ayn ı za

ma nda bağımsı z l ı ğ ı m ı z  ve m u t l u luğu muz i ç i n  büyük 
t eh l ike teşk i l  ederl er. 

Yurttaşları m, 
işte Tü rkiye işçi Partisi, budur. Böyle bir pa rtiye, 

siyasi rakip değil, düşman gözüyle bakanlara, tuttuğu 
yolu aklma uyg u n. gelmediği için beğen meyenlere de
ği l, fakat onu senin gözünden dü�ü rmek seni de 
ona ka rşı kapkara düşman etmek için bin tü rlü iftira 
ata n lara, Tükiye Işçi Patisi'ne komü nisttir, d insizdiı-. 
diyen lere sende bir bak, ama iyice bir bak, tepeden 
tı rnağa kadar bi r bak, KARŞI NDA BIR HALK DÜŞMANI 
GÖRECEKS iN. 

Yu rttaşlarım, Türk iye Işçi  Part i s i  51 i lde ve l eşk i

latı  o lsun o l mas ın bu i l l er in bütün kaza ve köyleri nde 
seç i m l ere g i rmekted i r .  Çark i r  başa k l ı  i şa ret Türk iye 
lşç i Part i si' n i nd i r. 6. Eki m.1 965 
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TÜRKIYE iŞÇi PARTiSi MERKEZ YÜRÜTME 
KURULU ÜYESI KEMAL NEBIOGLU'NUN 

KONUŞMASI 

işçiler, ırgatlar, köylüler, zanaatkarlar, esnaflar, 
dargelirliler, Atatürkçü gençlik, ilerici aydınlar, 

Yurtdaşlarım. 
Ben Türkiye işçi Partisini kuran 12 işçiden biri 

Kemal Nebioğlu. Partiyi 1 3  Şubat 1 961  de kurduk. 
Biz işç i ler i n  1 947 den beri send ikalarımız vardı .  

Yen i Anayasa da grev hakk ın ı get ir iyordu. Çeşit çe
şit siyas i  parti ler de mevcuttu .  Hal böyle iken ayrıca 

bir işçi Part isi k u rmak lüzumunu n iç in duyduk. Size 
bunu açı k layacağ ı m .  

Biz, her şey i , bütün değerleri n i  yarcı l a n  işç i l er, 

deği l  memleket idaresinde, ça lışma haya l ı mızda, iş
yer lerimizde bi le söz ve karar sahibi olamcıdı k .  Y ı l lar

ca ya ln ız işverenin patronun keyfine. çıkanna göre 
çal ı ş t ı k .  Ça l ı şma k değ i l  ezi ld ik .  

1 936 iş Kanunu işçiye haklar değ i l  i şverene bazı 
müke l lef iyel ler yük lüyordu.  Bunlar ı  yeri ne get i rmek 
işverenin insa f ı n a  ka lmışt ı .  Devlet  işç i n i n  hakların ı  
korumakla görevl iydi. Ama sermaye çevre leri siyaset 
ve idarede da ima i şçi lerden çok daha ağır basıyordu. 

Bunun içi nde kanunun işçiden yana hükümleri uygu

lan mı yor, kağ ı t  üzerinde kal ıyord u .  
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Sonra sendika hakkı geldi .  Sendi kalar kurduk.  
Fakat 14 yı l l ık  sendika hareketi bize bir  şey kazandır
mad ı .  Aksine part iler siyasi mücadelelerine sendika la
rı oyuncak gibi k u llandı lar. Sonra anayasamız grev ve 
toplu sözleşme hakkını getird i ;  fakat tecrübelerimiz/e 
b i l iyoruz k i, bunlarda kanuniaşırken kısıt /anacak, bun
la rda bir .:ı ldatmaca ha l ine sokulacak t ı .  

Çünkü kanunlar bizden yana olmaya n lar tarafı n
dan yapıl ıyor. Bizim hakkımızı Büyü k Mecl iste savun
mayı amaç bi lmiş kimse yok. Işte bunun için, işçilerin, 

emekçi lerin, bütün ezi lenlerin özlemi bizleri öne itt i .  
Y ı l lar y ı l ı  emekçi halkımızın çektiği kah ırlara d u r  de
mek için, kend i öz part i mizi k urduk.  Emekçi hal kımı
zı nda su başına geçmesi ve kanunların yapı ldığı bü
yük meclise girmesi lazımdır. Ancak bu suretle başka
larından sadaka ister giıbi hak isternekten kurtulacak 
ve i kt idara ortak olacakl ır .  

l�çiler, ırgatlar, köylüler, zanaatkarlar, esnaf/ar, 
dargelirliler, Atatürkçü gençlik, ilerici aydınlar, 

Kardeşlerim. 

Işçilerin ezi lmesi ha la devam ediyor. Anayasa
mııda grev hakkı en gen iş şekl iyle tanındığı halde 
mevcut parti ler grev hakkını k ısıt/ayı p k uşa çevirdi
ler. Üstel ik  patron lara, işçi leri 

.
toptan sokağa atıp aç

lığa mahkum etmek demek olan lokavtı Anayasada 
olmadığı halde tan ıd ı lar. Bu da yetmiyormuş g ibi , 

gerv lerde ne tice alacağımız sırada,  ka rşımıza hukuk 
oyu n lar ı  ile, bu da olmazsa polis, jandarma hatta asker 
kardeşlerimizle çıkıyorlar. Oövdürüyorlar, hatta kur
şun/at ı yorlar. işte Kavel, işte Zongu ldak, işte çan, işte 
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izmit tarım koruma ve işte Ma latya grevler i . Bumu 
demokrasi ? Bu mu işçi haklarına sa yg ı ?  

Nerede ipizlik sigortası? 
Nerede iş emniyeti kanunu? 
Nerede tarım işçilerinin sigortalanması? 
Nerede ucuz, s ıhhi  evlere yoksulların kavuşmas ı ?  

Nerede anayasamızın emrettiği insan haysiyeti-
ne yaraşır ücret? 

Nerede iş güvenliği?  

Nerede devletin sigorta primlerine iştiraki? 
Nerede vergi ada let i?  

Nerede halk çocuklarına eşit eğitim imkanı ve 
nerede herkese bedava doktor, bedava hastane, be
dava ilaç? 

Hastane kapı larında sürünüyoruz hala .  

Işte Türkiye Işçi Partisi iktidara gelince bütün bu 
meseleleri işçinin, emekçi halkımızın yararına çöze
cektir. 

Bu gün mut laka Mec l ise gi recek bunları yapt ı ra

cak kadar da güçlenmiştir. 
Işçiler, ırgatlar, köylüler, esnaflar, zanaatkarlar, 

dargelirliler, Atatürkçü gençlik, i lerici emekten yana 
aydınlar, 

Kardeşlerim. 
Sizlere sesleniyorum. Karşı taraf ın  tel aşı, sa ld ırı 

ları bundandır. Önce, taşlı sopal ı  saldı r ı larla bizi yıldır
mak istedi ler, olmadı. Sonra hukuki yollarla seçimlere 

sokmamağa ça l ışt ı lar, oımadı .  Bunun üzerine, öteden 

beri sürdüregeld ikleri iftira ka mpanyasına şimdi büyük 
hız verdi ler. 
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Halk, Anayasa ve demokrasi düşmanları Türkiye 
Işçi Pa rti s i hakkında baştan başa yalan ve iftiralarla 

dolu gazete, broşür ve kitapları 100 binlerce basıp 
halkımıza dağıt ıyor!ar. Bunları yazanlar kim? Belli de

ği l .  Parayı nereden bu luyorlar? Bel l i  değ i l .  Kime hiz

met ederler? O bel l i .  Iç ve dış sömürgenlere. 

Bu zavall ı lar isimleri n i  söyl emekten, yazmak ta n 

korkuyorlar. Hüviyet lerini gizl iyorlar. Eğer yazd ıkları 

doğru ve gerçek olsaydı böyle  gizlenmezlerd i .  B u  ya
zılanların her b i ri şah ıslarımrza karşı işlenmiş suç ve
sika larıdır. Bu varakpareler hakıkında Tül'lkiye Işçi Par
t i si dava açmıştır. 

Türkiye işçi Partisi komünistler tarafından kurul
muştur, d iyorlar. Deminde söyledim.  Türkiye Işçi Par
t is ini  biz 1 2  send ikacı arkadaş kurdu. Içimizde tek bi r 
komünist yoktur. Işçi Partisinin üye ve yönet ic i leri 
içinde komü n izmden mahkum olmuş insan lar  vard ır  
diyorlar. Kesin olarak söylüyorum. Aramızda komü

nistl i kten mahkum olmuş tek b ir  k işi yoktur. 

Yurtdaşlarım, 

Bir de şunu düşünün, Türkiye işçi Part is i komü
nist olsaydı, devlet radyosundan böyle konuşabi l i r, 

seçimlere g i rebi l i rm i ydik? Çü nkü hepin iz b i l iyorsu 

nuzki kanunlarımıza göre komünist parti leri yasaktır. 
Ve gene kanunlarımıza göre komünist l ikten mahkum 
olanlar, m i l letveki l i  adayı olamazlar. 

Kardeşlerim, 
Dün yolunu şaşırm ış, senden kopmuş bir send i

kacı Adalet Part isi adına radyodan konuştu .  O in led in
mi? Adalet Partisinin, senin dertlerine deva olacak 
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ne gib i  işler yapacağı konusu nda tek b i r  şey söyledi
mi? Hay ı r  . . .  Tuttu sana Amerikanın  ve öze l sektörün 
yani patron la r ın meth iyesini yapt ı .  Övdü onla r ı .  

Amerikan işçis i ,  kendi memleketinin gelirlerin i n  
% 76 n i  a l ı rm ış. Tuta l ı m  öyle ol sun. Bunda n bize ne? 
Türk i yedeki Amerikan şirketleri, patronları Türk işçi
s in in hakları n ı  tan ıyormu? Yü ksek ücret veri yormu? 
Insan gibi muamele ediyorm u ?  Sen bak. E reğiide 
Morisan şirket in in, Çiğl ide Ameri kan işveren lerin 
Türk işçisine reva gördü k l eri muameleyi unutmadık 
biz. 

Türk iye Işçi Pa rtisin in batı dünyasına, Ameri ka
ya dü şma n olduğumuzu söylüyorlar. Oysa kaç defa 
söyledi k .  B i r  kerre daha söyleye l im.  Türkiye Işçi  Par
t is i ,  h i ç  bi r dev lete ve mil lete d ü�man deği ldir. Hepsi 
i l e eşit l i k  şart lar ı  içinde dost luk m ü nasebetleri k urma k  
ister. 

Bu gün Arner i kaya karşı duru yorsak bun u n  sebe
bi, iç işler i mizle, d ı ş  iş ler imizle, hemen her işimize 
Amerika karışıyar da on un iç indi r .  Amerika yerine, 
Rusya veya A l manya, Çin veya Fransa meml eket imize 
böyl esine g i rmiş ve işierim ize ka rışm ı ş  olsaydı, onlara 
da hiç şüphe yokt urki aynı şekilde karşı koyardık.  

Işçi kardeşlerim, 
Ada let Partisi ve onun sözcüler i  bir  tekerlernedir 

tutturmuşlar. Türk işçisi hakk ı na razı o l ur, hak etme
diği  şeyi istemez diye. Doğru, ha kkım ızdan fazlası n ı  
istemeyiz. Ama hakk ımızı a l ıyormuy uz? M esel e  bu
rada. Şu anda beni dini iyen işçi kardeşim, sen emeği
n i n  karşı l ığ ın ı ,  hakk ını a l ı yormusu n ?  Aldığına inan ı
yorm usun? Diğer emekçi kardeşlerim, yoksul köy l ü -
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ler, zanaatkarlar, küçük esnaf, küçük memurlar bil� 
cümle dargelirli ler, sizler hakkınızı alıyormusunuz? 
Aldığın ıza i na n ı yormusunuz? 

Biz emekçi halk ım ızın dertlerini bir bir ortaya dö
künce, sefalet edebiyatı yapıyor den iyor. Buna ede
biyat diyen ler, gelsinler de ışıksız, susuz köylerimizin 
kerpiç evlerinden yada şeh i rler imizin etrafı nda k i  ge
cekondularda yaşas ın lar. Sefalet edebiyatımı; yoksa 
gerçekmi o zaman anlarlar. 

Dün konuşan Adalet Part i l i  sendikacı, Adalet 
Partisi n i n ,  sermaye ile emek arasında, denge kuraca
ğ ı n ı  söyledi .  Fa kat nası l k u racağ ı n ı  söylemedi. Şimdi
ye kadar patron parti lerin in ne biçim denge kurdukla
rını bi l iyoruz. Neden bu arkadaş, biz emekçi lerin bü
yük M ecl ise girip, bu dengeyi kendi el i m izle kurma

m ı z ı  ·istem i yorlar. Işçi kardeşim, bu sendikacın ın  kim

den yana olduğunu artık sen anla. 

7 .Ekim.1 965 



YAZAR 
ÇETIN ALTAN'IN 
2. KONUŞMASI 

Büyük Türk milleti, 

Gözümüzü k ırpmadan ortaya serdiğimiz gerçek
ler önünde birdenbire dış ci lası dökü len ve içindeki 
korkunç sömürücü iskelet rakkam rakkam ortaya çı
kan bazı vurguncu siyaset şebekeleri, ciğeri kaparken 
suç üstü yakalanmış kendilerin gitg ide bir köşeye doğ
ru s ık ışmakta oldu klan n ı  sezmekten doğan hırçın l ı
ğıyla Türkiye Işçi Partisi'ne sa ldırmakdadırlar. Bunlar 
Türkiye'yi yiyen ve bat ı ran bir sömürücüler düzeni

nin insanlarıd ır. Bunlar, iç ve dış sömürücülüğe karşı 
çıktığımız için bize saldırmaktadı rlar. 

Saidırmaları boşunadır� 
Çoktan pazar çıkmış ipl ik lerini Türk ha lk ı önünde 

tekrar lif l i f  çözrneğe devam edeceğiz. 

Mesela kimdir şu Af nin başandaki kişi? 

Bu k işi, Amerikan Casusluk Teşk i l at ı  Başkanı Ge
nera l Porter'in lsmet lnönü'nün daha bağımsız dış si� 
yaset gütme eğ i l imi karşıs ında Tü rk iye'de yeni bir 
başbakan aradıç, ıı:ı ı  açık açık i lan e ttiği sırada 3 gün 
içinde AP başkan lığına oradan da başbakan yard ımcı -
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l ığ ına sıçramış bir Amerikan firması komisyoncusu
dur. Bunu el  birl iği edip bu mevkiye getirenler kim
lerdir? Iktidarı ele geçirmeye çal ışan bu Amerikan 
marka l ı  kişinin ve çevresinin Türk Mi l l i  Menfaatlerini  
koruyacağı, fakir ha lkımıza hizmet edeceğiz düşünü
lemez. 

Düşünülemez, Çünkü : 

Başkanları Morrison firması temsilcisi iken bu 
şirketin 1 1  milyon olan zararını devlete yani fakir fu
kara halkımıza 80 mi lyon olarak sakuşturmaya kalk
mış ve Amerikan şirketi i le kişisel çıkarına Türkiye'nin 
yüksek menfaatlerini feda etmiştir. 

Amerikan Petrol şirketlerinin avukatlığını yapmış 
Petrol şirketlerinin % 35 fazla karını indi rmeyi ve 
Amerikalı Max Bal i'ın hazırladığı ve Amerikan baskı
sıyla vaktiyle eski iktidara kabu l ettirdiği Petrol Kanu
nunu değiştirmeyi reddetmiş bunu Amerika'nın Tür
k iye'deki imtiyaziarına karşı bir gasp olacağını söy
lemiştir. 

AP Başkanı Morris6n firmasının Türk işçi lerini  
ezmesine ön ayak olmuş ve Amerika l ı  sendikacı Tal
mayer dahi kendisine karşı Türk işçilerinin haklarını 
korumak zorunda kalmıştır. 

Dış ve iç sömürücülerin bel l i  başlı adam ları olan 
bu çeşit insanlar için Türk halkının yü-ksek menfaatle
rini çiğnemenin hiçbir önemi yoktu r. Onlar sadece bir 

şeyi düşünürler. -Bu kapkaç düzenini devam ettirmeyi, 

açıktan mi lyonlar kazanmayı ve daha çok kazan

mayı . . .  
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B u n lar  bir  ayak üstünde b in  ya lan ın belini bü

ken adamlardı r. Bizzat kendi leri Amerikan iş çevrele

rince pek tutuldukları n ı  övüne şişi re açıklamakta ve 
Türkiye gibi g i tg ide bir Amerikan sömürgesi yapı lma
ya çal ışı lan bir ü lkenin başına biçi lmiş kaftan sayı la

cak lar ı n ı  ilan etmektedirler. 

Bunlar Amerikan şirketleri lehine Petro l  Ofis in in 

gel işmesini kasden ba l ta lamaktan v e  yen i istasyon lar 

açmasını önlemekfedir/er. Bun lar Ergani Bakır Maden

I erinin genişleti lmesi işin i  200 mi lyon l i raya Ameri

kan firmalarına ihale etmeyip devlet eliyle 40 m ilyona 

bizzat çı karmaya ça l ı ştığr için Ergani  Maden Iş letmesi 

Müdürünü işten atmaya kalkmışlard ır. 

Bunlar kendi k işisel ç ıkarlan nı bir  devlet yönet

me düzeni haline sokmak isteyen kişilerdir. Tütün leri 
ucuza kapat ı l ıp, ekicilerin perişan edi lmesi, bankalar
dan a l ınan kred i l erin tefeci l ik  yol uyla köylüleri sö

mürmek için ku llanı lması, devlet fabrikalarından pe

şin peşin kapat ı lan  ç imentoların, dem i r lerin % 50 ye 
% 80 ne yakın kartarla satı lması ,  yabancı larla aynı 

vurgun amacıyla ortak l ık lar  ku rulması hep bu çıkarcr
lar çevresin i n  marifet leridirki bunun son ha lkalar ı  se

nin köyüne sen in mahal lene kadar inmektedir. Bun

ların sana kadar inen ve sen i sömüren küçük uçları n ı  
sen tanırsrn.  Bu sömürücü lük yukarıya doğru bütün 
Türk iyeyi sararak daha büyür. 

Ey Türk Halk ı ;  

Bunların h�psi teker teker birer ihanet değilde 
nedir? 
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Bu ihanetierin sa lkım saçak ortaya dik i lmesi kar
şısında bunlar Türkiye Işçi Partisi'ne karşı vicdan, izan 
ve insafın kabul ederneyeceği derecede aşağıi rk bir 
tezviral kampanyası açmışl�rdır. Ha lkın gerçekleri 
görmesin i  önlemek ve karanl ıkta yukarda saydı�ımız 
cinsinden hainane dolaplar döndürmek için türlü der
gi,  kitap, gazete ve broşürlerle Türk iye Işçi Partisi 'n i 
halkın bu biric ik umut ve kurtuluş yol unun Komünist 
pa rtisi olduğunu ve içinde komünist ler bul u nduğunu 
yaymakta ve ha lk ı partimizden uza k laşt ırmak umut ve 
hırsıyla her türlü denaate başvurma ktadı rlar. 

Ve bu hınç i le ha lkın a h lak ve din duygu larını 
partimize karşı gıdıklamaya savaşmaktadırlar. Kendi 
adi soygunları n ı  ortaya koyduğumuz ve dış sömürü
cülerle orta k l ıkları n ı madde madde sı ra ladığımız iç in 
fısıltı hal inde bizim Rus ajan ı ,  ı rz, aile ve din düşmanı 
olduğumuzu yaymaktadırlar. Bü tün bunlar ya landır. 

Bütün bu tezvi rleri boş bir erdiven gibi ne idüğü be
l irsiz veya pek bel ir l i  olan bu kişi lerin sural ına çarpı
yoruz ve onlar yalan ve tezvirlerin i  ispatsız dedikodu
ları yla kıvrı la büküle solucan g ibi dolaşı darken biz 
onların bi rer dış sömürücü maşası olduğunu mantığı n  
vitrin inde teşyir ediyoruz. Ve d e  onlar hakkı nda dava 
açıyoruz. 

Ey utanmadan Türkiye Işçi Partisi'nin komünistler 

tarafından kurulduğunu ve milletvekili adayları ara

sında komi.inistlikten hüküm giymişlerin bulunduğu

nu yayanlar. 

Türkiye işçi Part isi'ni 1 2  işçi sendikacı kurmuş
t ur. Bun ların hüküm giyrnek şöyle dursun haklarında 
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bu konuda en küçük bir kovuşturma dahi açı lmış 
deği ldir. Adaylarımız aras ında komünistler olduğu 
tezviratına gelince, bu da yalandı r. Zaten böyle bir 
şey olsaydı Yüksek Seçim Kurulu bu gibi lerin aday
l ık ların ı iptal ederd i .  

Sonra şunuda sormak isteriz, utanmadan bu ya
lanları uyduracağınıza neden Türkiye Işçi Partisi'nin 
adayları hakkında Yüksek Seçim Kuruluna başvurma
dınız? Baş vuramazsınız, çünkü siz adaletin huz:unına 
ancak hesap vermek için çıkacaksınız. 

Siz de memleket yöneteceksiniz değil mi? Böyle 
karanlık larda irin kusarak ve karanlıklar da insaniann 
haklarını karmanyolaya getirmeye çalışarak . . .  

Ayrıca ne dereceye düşmüş insanlar olma l ısın ız  
ki, kom ünist d iye ya y ın ladığınız l istelere Türk iye Işçi 
Partisi'ne kayı t l ı  olmayanların da adların ı  ek l i yorsu

nuz. 

Bütün derdiniz halkı yanı ltmak, halkın doğruları 
görmesini ve sizlerin gerçek yüzterinizi Öğrenmesini 
önlemek. 

Boşadır. Çabalarınız. 

Sizleri penseyle yakalanmış bir kurbağa yavrusu 
gibi  da ld ığ ın ız batak l ı ktan çıkartacak ve halka bütün 

k irleriniıle da ima teşh ir edeceğin iz. 

Türk iye Işç i Partisi'n in ne ku rucu ları ne üyel.eri, 

ne adayları arasında komünist l ikten suç lu bir tek insan 
yoktur. Hepsi de hal k ı n  m ut l ul uğu ve Türkiyemizin 

bağı msızl ığı uğrunda savaşmış ve savaşmakta olan 

öncü lerdir. Ama sizler, s iz ler halk düşmanlar ıs ın ız .  Ya

bancı sömürücülerin can ciğer adam larısın ız .  Bunlar ın 
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hesabını her yerde, her zaman halk i le birlikte sizden 
soracağız. 

Aynı paralelde konuşarak bir kaç oy fazlası sağ
lamaya ça l ı şa n öteki parti sözcülerine fazla bir .şey 
söyleyec€k değ i l iz. insanlar siyasi ihti raslarını riya ve 
yalan taşlarında biledik leri ölçüde körlenir ve k üçü
lürler. O haris kişileri de bu kör!en iş ve küçü !üşleriy

le başbaşa bırakırız. 

Bunların tümü halkı kandırıp gün ünü gün etme 

sistemine bağl ı  insanlardır. Ve kişisel bozuklukları 
bağlandık ları somurme düzeninden gelmektedir. 
Evet, bu mi l let mal ını yeme düzenid ir . Ve onun için 
bütün yiyiciler ıbu düzenden yanadırlar. 

Bunların hepsi · Anayasa'nın halk çıkarları uğruna 
uygu lanmasına, ağa toprakların ın köylüye dağıtılma
sına, dış ticaretin, bankacı l ığın, sigartacı l ığın mi l l i leş
tiri lmesine karşıdırlar. Vergi yükünün zengin lere yük
Jetilmesine karşıd ırlar. Anayasamızın işçi lere, emekçi 
halkımıza tanıdığı haklara karşıdırlar. Demokrasiye 
karşıdırlar. Zonguldak'ta bunlar 60 kuruş için işçileri 
kurşunl atmışlardır. Şu sı rada çevr i len dalapiarın açığa 
çıkması nı önlemek gayreti içinde bütün namuslu in
sanlara taşla, sopayla, yalan ve ittirayla saldırmakta
dırlar. Ama bu sahtekarlar, bu vurguncular, bu yaban
cı ajan ları başanya ulaşamıyacaklardır. Çünkü halkın 
gözleri açılmaktadır. Halk düşmanlarından Büyük 
mil let Med isinde mut laka hesap sorulacaktı r.  Her yı l 
mi l l i  gel irden 5 milyara yak ı n  bir haksız kazancı ce
bine indirenlerden ve 2,5 milyar yerine vergi yerine 
ancak 300 milyon vergi ödiyenlerden mutlaka hesap 
sorulacakt ır .  Bunları koruyanlardan mutlaka hesap so-
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rulacakt rr. Ereğl i  demir  çe l ik yolsuzluğunun hesabı 

sorul§lcakt ı r. Petrol rezaletinin hesabı  soru lacaktır. 

Yolsu:ı;. ihal elerin, komisyonların, hesabı sorulacakt ı r. 
Vergi kaçakç ı l ı kları nın hesabı  sorulacaktır. Hazine top� 

ra k ları yağmas ı n ı n  hesabı soru lacaktır. Türk halkının 
a l ın  terini  sömürenlerden ve yabancı lara sömürtülen� 

lerden mut laka ama m utlaka hesap sorulacaktır. Sah� 
tekarlar ift iracı lar ve bütün ta lancı lardan hesap soru
lacaktır. 

Türk halkı bu sefer bunun için kendisi büyük 
Meclise giriyor. Ve Türkiye IJçi Partisini bunun için 
Büyük meclise gönderiyor. 

8.Ekim.1 965 



TORKIYE IŞÇi PARTISI 
GENEL BAŞKANI MEHMET All AV BAR'IN 

2. KONUŞMASI 

Kardeşler, 

işçi kardeş, ı rgat kardeş, köylü kardeş, 
Zanaatk�rlıkla geçinenler, küçük esnaf kardeşle-

rim, subay kardeşlerim, 
Memurlar, emekliler, dar gelirli ler, dullar, yetim

Jer . . .  
Yarınımızın umudu Atatürkçü gençler, toplumcu 

aydınlar, 

Kardeşlerim . . .  
Koca Osmanl ı  Devlet ini  sermayedar l ık  düzeni y ı

yip bit irdi .  Ing i l iz, Fransız, Alman Emperyalizmi ve 
onları� yerl i  ortakları, adamları, ajan lar ı ;  yani, Galata 
Bankerleri, sarrafl ar ı ,  Osman l ı  Ban kası, Kredi liyonne, 
Doyçe Ban k ;  bir ahtapotun kol ları giıbi Osmanl ı  Dev
leti'ne sarı ldılar. lmti yazl ı Demiryolları Kumpanyaları ,  
Rı h tım Şirk etleri . . .  Derken Kırım Harbi . Derken dış 
borçlar. Derken yen i yen i borçlar ve biriken faizler ve 
ödenmeyen borç fa izleri. Derken. Muharrem Karar
namesi ve derken Du yunu Um umiye Idaresi; devlet 
içinde dev let yan i  . . .  Derken, Boğaz da yatan yabancı 
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bandıralı z ı rh l ı lar. Ve bu arada özel teşebbüs e liyle 
kalkınma teraneleri tıpkı bugünkü gibi. Ve kapüti las
yon imtiyazları ; tıpk ı ıbugünkü gib i  . . .  Ve birinci Dün
ya Savaşı ; Alman Emperyal izminin emri al t ında akı
t ı lan 1 ,5 milyon gencimizin kan ı .  Derken, halkımızın 
sıçrayıp uyanışı ; ölümsüz Atatürk' le elele Kurtu luş 
Savaşı. 

Derken kurtu luş tan tam 4 3  yıl  sonra; içimizde 
gene imtiyazlı yabancı şirketler, içimizde gene yaban
cı ajan lar, simsarlar, komisyoncular; gene dış borçlar; 
ödenmeyen faizler, ödenmedikçe artan borçlar . . .  Ge
ne devlet içinde devlet; Duyunu Umumiye Idare ben

zeri, Amerikan Yardım Heyetleri, Konsorsuyum Ida

resi; gene yabancı · bandıral ı  z ırh l ı lar, fazladan da 
Amerikan üsleri, gene kapüt i lasyonları andıran imti
yazlar. Ve gene özel teşebbüsle kalkınma teraneleri. 
Gene yabancı sermayeye övgüler, çağrı lar. Gene Ame
r ikan mandacı ların ın dölleri. Ve gene halk ımızın dur, 
artık yeter diyen gür sesi . Kurtuluş Savaşımızdaki 
sesi . . .  

Kardeşlerim, 

Çok acı çekt ik .  Çok ezi ld ik .  Yüzlerce yı l  kan ım ızı 
verdik. Toprağımızı verdik. Oç kuruşumuzu verdik. 
Ağalara, beylere, içl i-dışl ı vurguncu lara herşeyimizi 
sömürttük. 

Ama artı k bitti . Bütün uğursuzluk lar bitti . Sömür
me düzeni çözülüyor. Çöküyor. Yarın 1 0  Ekim. Yeni 
bir gün doğuyor. Karanl ıkları geride bırakt ık .  Yeni bir 
Türkiye'y i; çocukların güldüğü, yaşl ı lar ın çocuklara 
sevinçle baktığı, emekçilerin, namuslu insanların Tür-
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k iye'sini ku rmağa başl ıyoruz. Işte, Türkiye Işçi Pa rt isi ; 
seni n  u yan ışın, seni n  umudun, seni n  ışı k l ı  yarın lara 
gür bir nehir gibi akan hareket inle zafere yürüyor. 

Kardeşim, 

Sen artı k bi l iyorsun.  K imin k imden yana olduğ u 
n u  bi l iyorsun.  Kimin toprağı  ağa lardan a l ı p  sana da
ğılacağın ı  b i l iyorsun.  K i m  de topra klar üzerinde otu
rur bi l iyorsun. Kimin M i l l i  Ge l i r i  hakça böl üştü receğ ini ;  
kimin de as lan pa yın ı  a ld ığ ın ı  b i l iyorsun.  işçi ler imizi  
k im lerin k u rşuniatt ığ ı n ı  bi l iyorsun. Ki min y u rt kapı la
r ın ı  Amerika l l lara açt ığı n ı ;  ki m i n  petrolumüzü yaban
cılarla orta klaşa sömürdüğ ünü ve k imin bunlara karşı 
çı ktığ ı n ı  bi l iyorsu n .  Ve bildiğin içindirki 1 0  Ekim de 
ilk adımı atıyorsu n ;  Türkiye işçi Partisi'yle Büyük Mec
lis'e giriyorsun 

Mardin'in Oerik I lçesi ; topraksızların, susuzların 
diyarı. 

Mard i n'in Der ik  I lçesinde; Demirci Horin Usta, 
terzi Davut, ı rg a t  Al i ,  ağaç g ibi  e l ler i  çatlak tabanları 
ve ışı l ışı ! gözleri y le kapı s ın ın önünde Emine Bacı . Ve 
sizlerden binl ercesi ; bizi, kurtul uşa inanmış insan lar ı �  
kararlı rahat l ı ğ ı  i le karşı lad ı lar. «Toprağa kavuşacağız» 
ded i l er. «Suya kavuşacağ ız» dedi ler. «Çocuk larımızı  
ok utacağ ız» ded i l er. «Bu sefa let ve cehennem hayatı 
art ı k  bitecek» dedi ler. Ve de hep bir ağızdan « Bağım
sız ve mut lu olacağız» diye haykı rd ı k .  Ve bu ses yüz
binlerin m i l yonlar ın ağzı nda sevinçli bir türkü g ibi 
gürleşerek; doğ u sınırlarımızdan, Ege kıyı larına, M e
riç'e kadar; Karadeniz'den, Akdeni z'e kadar yan kı lar  
uyandırarak yay ıldı.  
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Kardeşlerim, 

Yarın 1 0  Ekim halkımızın iktidara ilk ad ım ı ata
cağı gün. Oysa, hala �en i iktidardan uzak tutmak için 
çırpmanlar var karşmda. Bu bozuk düzeni sürdürmek 
için direten/er var karşında. « Dağıtılacak toprak yokıı 

diyen ler var. ••Yoksu l köylüye toprak dağıtılması ko

mün istliktir» diyenler var. cc Petrol lerimizi biz işleteme

yiZ» dlyenler var. 

«Amerikan Kumpanyalarının iımtiyazları na il işe
meyiz» diyenler var. Yabancı Sermayeye <<Buyurı, di
yenler var. Arnerikaya ••Otur, gitme» diyenler var. 

Yok kardeşler yok . . .  Bu direniş sökmeyecek. Sö

mürücülük yürümeyecek. Görüyorsun çözülüyorlar. 

Görüyorsun güzel günlere gidiyoruz. 

Kardeşler, 

Türkiye Işç i Part is i ;  b i r  hareket, halk ın kend i var
l ı�ını tanı masından doğan bir hareket , ikinci Kurt u l uş 

Hareketimiz . . .  Bak, nereden başlad ı k  nereye geldi k  . . .  

Bir avuçtuk, yüzbinler olduk . . .  Karşı konmaz hünerl i 

el lerinle, sağduyunla, akl ın ve mant ığınla sen gel i
yorsun. Yar ı n  Büyük Mecl is'te art ı k  sen konuşacaksın .  
Büyük Mecl is'de h i ç  d uyu l mad ı k bir ses yükselecek 
art ık .  Nasır! ı  e l ier in  ,aydı n l ı k  kafan ve korkusuz. yüre
ğ inle sen, Türkiye'nin emekçi ayd ı n  insa n ı ;  kara n l ı k
lan sen yırtacaksrn.  

Dış politikada Atatürk yolunu yeniden sen tuta

caksın. 

Milli bağımsızlığımızı çiğneyen bütün anlaşma
ları fesh edeceksin. 
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Vurdumuzdaki Amerikan üslerini sen kaldıracak-
sı n.  

Yurdumuzda hiçbir yabancı bayrak bir daha dal

galanmayacak. Ne batının ne doğunun bayrağı . . .  

Mini savunmamızı, yabanc;.ıya muhtaç olmadan, 
daha da güçlendireceksin. 

Amerikall lara sömürtülen petrolümüze sen sahip 
çıkacaksın. Milletin malı olan petrolümüzü ve maden
lerimizi iç ve dış sömürücülerin elinden sen kurtara
caksın. 

Yabancı sermaye talanına sen son vereceksin. 
Bu devlet kuruldu kurulalı hep tıkaranın sırtı· 

na yüklenen vergi yükünü sen alacaksın . Ve verginin 
ağır yükünü zengine sen yükleyeceksin. 

Milfi geliri hakça, herkesin emeğine göre bölüş

türeceksln. 
Ooğuyu mahrumiyet bölgesi olmaktan sen kurta� 

racaksın . 

Fukara çocuklarını bedava okutacaksı n. Köy ens· 
titüferini, köylünün sırtına yuk olmadan sen açacaksın. 

Ve planlı hızlı kalkınmavı sen gerçekleştirecek-
o;. in. 

Fukarayı doktorsuz, ilaçsız, bakımsız bırakmıya
c.aksın; hastane kapılarında süründünneyeceksin. 

Herkese iş vereceksin. Artık kimseyi yarın korku
su içinde yaşatmayacaksın. 

Bu t<'prağın bütün evlatlarını; ırk ları, dilleri, din
leri, meshepleri ne olursa olsun; kaderde, kıvançta, 
tasada ortak kılacaksın. 

97 



Hepsine tam vatandat olmanın gururunu sen ka· 

zandıracaksm. 

Herkezi mal-mülk sahibi edeceksin, ama kimse
nin malına mülküne dayanarak başkasını sömürmesi

ne, meydan vermeyeceksin. 

Ve en önemlisi; toprak hasretiyle yanan köylüle
ri toprağa sen kavuşturacaksın. 

Kardeşlerim, 

Biz Türkiye Işçi Part is i , senin part in, fukara par

tisi, emekçin in partisi; kapita l izme ve emperyal izme 

kesinl ik le karşıyız. Biz ıbir toplumcu partiyi:;,;. 

Toplumculuk, kula kul olmaya son v0rmek de

mekt ir.  Köylünün toprağa kavuşması demektir, top
l umcul uk. Işçin in işe kavuşması demekt ir top!umcu
!uk.  M i l let mal ı  o l an, mil let el iyle işletilen koca tabri
kalara kavuşmak demektir toplumculuk,  Toplumcu

luk ha l k ı n  efendi l iği demektir . .  

Emeğin en yüce değer olarak tan ınması demek

t ir  topl umculuk. Insanoğlunun kardeşçe dayanışarak 

çalışması demektir. Halkın gücüne sahip çıkması de
mektir. Toplu mcu lu k hürriyet demektir. Topl umcu l u k  
ah lak demektir. Topl umculuk i l im demektir. Toplum
cu l uk m i l li bağımsızirk demektir. Toplu mcu luk mutl u 

güzel yaşama k  demektir. Toplumculuk yüzyr l ları mı

zın düzenidir. Bütün esir mil let lerin, sömürge halk
larının biricik kurtuluş yoludur toplumculuk . . .  

Kardeşler, emekçiler, fakir-fukara, korkusuz yü
rekli aydınlar • . .  

Kadın, erkekler, çileke• çocuklar, beli bükük ih
tiyarlar . . .  
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Türlü zanaatlerle ellerinin ince hüneriyle gözleri
nin nuru ile gece gOndüz bu vatanı vatan yapanlar . . .  

Ey fakir-fukara, mübarek h.alkımız . . .  

BU SEFER KURTUlUŞ TAM OLACAK. KlRK HARA
MlLERIN BIR DAHA Y ABANCilARLA ORTAKLAŞA BiZI 
DIZE GETiRMESINE MEYDAN VERMEYECEGIZ. 

10  Ek imde i lk adımı atıyoruz. Türk i ye işçi Partisi 
Büyük Meclis'e giriyor. Emekçiler Meclis'e giriyor. 

Selama kalkın dostlar, kardeşler. Kara gün leri arkada 

bırakıyoruz. 

YAŞASlN YARININ MUTLU TORKIYE'SI, YA$A
SIN EMEKÇI HALKlMlZ. 

9. Eylü l .  1965 
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