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1960 Anayasası Üzerine

Halka açık parti toplantısında yapılan konuşma, Aralık [?] 1966.

Emekçi kardeşlerim, aziz misafirler,
Hepiniz biliyorsunuz, bu son zamanlarda Anayasa sosyalizme açık mıdır, kapalı 

mıdır münakaşası yapılmaktadır. Bir süre önce iki devlet büyüğümüz Anayasanın 
sosyalizme kapalı olduğunu söylemişlerdir. O zaman partimiz buna gereken cevabı 
vermiş fakat cevap yalnız partimizden gelmekle kalmamış üniversite muhitlerinden 
de yetkili hukukçular Anayasanın sosyalizme açık olduğunu söylemişler hatta bir 
üniversite hocası Anayasa sosyalizme kapalıdır diyen ilk sınıf öğrencisini ben sınıfta 
bırakırım demişti. Buna rağmen gazetelerde okuduk ki bir hafta on gün evvel devlet 
başkanı Anayasanın sosyalizme kapalı olduğu beyanını tekrarlamış. Müsaade eder-
seniz ben bugünkü konuşmamda Anayasanın maddelerini bu açıdan, sosyalizm 
açısından inceleyeceğim. Her gittiğim yerde ilçelerde hatta köylerde daima halkı-
mıza şu sözü tekrarlamışımdır: Anayasa iki liraya satılmaktadır. Biraz daha az sigara 
için, kahvelerde bir iki çay az için de anayasayı mutlaka alın ve bizim emekçi hal-
kımıza vatandaşlarımıza Anayasanın neler getirdiğini öğrenin diye. Biliyorsunuz, 
sosyalizmin esas, temel vasıflarından birisi toplumda sosyal sınıflar düzenini temel 
sosyal yapı olarak [ele] almasıdır. Ve bütün meseleleri sosyal sınıflar arasındaki iliş-
kiler, kuvvet dengesi bakımından izah etmesi ve değerlendirmesidir. Bir sosyalist 
parti olarak da yolunu, politikasını işçi sınıfının ve emekçi sınıfların çıkar ve hakla-
rı bakımından değerlendirmesidir. Demek ki Anayasa sosyalizme açık mıdır, değil 
midir meselesini incelerken ilk önce Anayasa sosyal sınıflar konusunda neler diyor, 
ne gibi maddeler getiriyor ona bakmak gerekir. Burada şunu da işaret edeyim ki 
sosyal sınıf terimini ve meselelere sosyal sınıflar açısından bakmayı Türkiye’de ilk 
defa olarak Türkiye İşçi Partisi getirmiştir. Ve gene herhalde dikkatinizden kaçma-
maktadır ki bize karşı olan çevreler, partiler ve iktidar daima bu sınıf meselesinden 
bize çatmaktadırlar. Efendim milleti sınıflara bölüyorlar, sınıfları birbirlerine karşı 
kışkırtıyorlar, milli birliği bozuyorlar, bölücülük yapıyorlar gibi avaze duyuluyor 
her yandan. Bir kere kısaca belirterek geçeyim ki bir toplumda sosyal sınıfları ya-
ratmak hiçbir partinin, hiçbir örgütün elinde değildir. Sosyal sınıflar bir toplum-
da, o toplumun ekonomik, düzenin sistemi sonucu belirir. Binaenaleyh, eğer bir 
toplumda sınıflar yoksa hiç bir parti, hiç bir kuvvet bunları suni olarak yaratamaz. 
Elbette ki patronlarla işçileri, toprak ağalarıyla ırgatları, marabaları, ortakçıları, 
büyük sermaye ile küçük esnaf ve zanaatkâr sınıfını Türkiye İşçi Partisi yaratma-
dı, zaten yaratmak da elinde değildir. Binaenaleyh, bu, objektif sosyal-ekonomik 
gerçekler olarak vardır. Ya Anayasamız ne diyor? Anayasamız Türk toplumunun 
sosyal sınıflardan meydana geldiğini açıkça kabul ediyor. Bunu o kadar tekrarla-
dım meclis içinde ve dışında ki, nihayet bir gün mecliste de Adalet Partisi sözcü-
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sü, “Evet, Anayasamız sosyal sınıfları kabul ediyor” demek mecburiyetinde kaldı. 
Anayasamızın 4. ve 12. maddeleri Türk toplumunun sosyal sınıflardan meydana 
geldiğini kabul eder. 4. maddesinde Anayasamız der ki: “Milli egemenlik hakları, 
hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa devredilemez.” Milli egemenlik haklarının hiç bir 
sosyal sınıfa devredilemeyeceği hükmünü getirdiğine göre, demek ki toplumun sos-
yal sınıflardan meydana geldiğini Anayasa kabul etmektedir. 12. maddesinde ise, 
onun son fıkrasında yeni Anayasamız, hiç bir kişiye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz der. Demek ki 12. maddenin son fıkrasıyla da Anayasamız sosyal sınıflar 
arasında kanun bakımından, hukuk bakımından eşitliği öngörür. Gene Anayasa-
mız, 1. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sosyal hukuk devleti olduğunu 
belirtir. Sosyal devletin ne demek olduğunu da, Anayasa, gerekçesinde uzun uzun 
izah eder. 2. maddenin sosyal devletle ilgili gerekçesine baktığımız zaman, şu ifadeyi 
görüyoruz: Anayasa’nın 2. maddesinin gerekçesi diyor ki: emekçilere, halka insanca 
yaşama seviyesi sağlanmadıkça, siyasi demokratik hürriyetler, yani söz, toplanma, 
yürüyüş, miting yapma hürriyeti, fikir hürriyeti vesaire, bunlardır klasik demokra-
tik hürriyetler, bunlar gülünç olmaktan öteye gidemezler. Gene gerekçe devam eder 
ve der ki: iktisaden başkalarına bağlı ve iktisaden zayıf zümre ve kişileri, müstah-
demleri, dar gelirlileri, yoksulları sosyal devlet korumakla ödevlidir der. Kim ikti-
saden başkalarına bağlı ve iktisaden zayıf olanlar? İktisaden başkalarına bağlı, yani 
işçiler patronlarına bağlı. Yani ırgatlar, ortakçılar, marabalar toprak ağalarına bağlı. 
Kim iktisaden zayıf olan zümreler? Yani küçük esnaf, zanaatkâr, yani az maaşlı, 
orta maaşlı ve ücretli memurlar ve müstahdemindir. Binaenaleyh, görülüyor ki, bu 
madde işçi sınıfını, tarım işçilerini, topraksız köylüleri, orta halli köylüleri, küçük 
esnaf ve zanaatkârları, küçük ve orta memurları korumakla devleti görevlendiriyor. 
Şimdi devlet bu korumayı acaba nasıl yapabilir? Burada partilere, sınıflara geleceğiz, 
devletteki rolleri bakımından. Devlet bir açıdan, soyut olarak bir sosyal müessese 
olarak görünür. Adli sistemden, idari sistemden ve siyasi sistemden meydana gelen 
ve toplumun bütününü kaplayan bir temel müessese. Devletin bir sosyal müessese 
olarak, bu üç cephesinden ve kurumundan, hiç şüphe yok ki en önemli olanı siyasi 
olanıdır. Çünkü adli mekanizma ne kadar teminat altında olursa ve bağımsız olarak 
çalışsa da elbette ki adli mekanizma siyasi mekanizmanın bir unsuru olan yasama 
organının geçirdiği kanunlara göre işleyecektir. İdari mekanizma ne kadar teminat 
altında olsa, ne kadar bağımsız işlese bile hep biliyoruz ki idari mekanizma da si-
yasi iktidarın aldığı kararlara ve verdiği direktiflere göre işler. Binaenaleyh devlet 
mekanizmasının bu üçlü kolunda en önemli olan taraf siyasi mekanizmadır, çünkü 
memleketi idare edecek kanunlar yasama organından çıkar ve yasama organının 
çıkardığı kanunları gene yasama organının içinde iktidarı, çoğunluğu almış olan 
partinin kurmuş olduğu hükümet uygular.

Devletin Anayasanın ikinci maddesinde öngördüğü gibi iktisaden zayıf ve ikti-
saden başkalarına bağlı sınıf ve tabakaları, dar gelirlileri, yoksulları, işçi ve müstah-
demleri koruyabilmesi için, mademki somut olarak devleti temsil eden hükümet ve 
meclis bu şekilde meydana geliyor, öyleyse bu sınıf ve tabakaların yasama organ-
larına girmesi, orada çoğunluğu elde ederek hükümeti teşkil edebilir hale gelmesi 
veya hiç değilse kuvvetli muhalefet grupları olarak meclise girerek iktidar karşısında 
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daha kuvvetle pazarlık edebilir, emekçi sınıfların haklarını daha kuvvetle müdafaa 
edebilir ve kabul ettirebilir hale gelmesi lazımdır. Demek ki ancak işçi sınıfı başta 
olmak üzere bütün emekçi sınıflar, her zaman tekrarladığımız gibi, meclislerde ve 
hükümette ağırlığını duyurabilirse memleketin yönetimine ağırlığını koyabilirse, 
memleketin yönetiminde söz ve karar sahibi olabilirse ancak o zaman devlet ikinci 
maddenin öngördüğü şekilde gerçekten bir sosyal devlet olabilir. İktisaden zayıf ve 
başkalarına bağlı sınıf ve tabakaları koruyabilir. Çünkü devlet somut olarak etiyle 
kanıyla birtakım insanlardan teşekkül etmektedir. Bir başbakan, bir vekiller heyeti, 
bir bakanlar heyeti vardır. Bunlar nasıl hükümet olmaya gelmiştir, hepimiz bili-
yoruz. Dört senede bir seçimler oluyor. Partiler bu seçimlere katılıyor. Çoğunluğu 
kazanan parti hem mecliste kendi istediği kanunları geçirebilir hale geliyor, hem de 
hükümeti temsil ediyor.

Kaldı ki anayasanın 156. maddesi de bu hususu öngörmektedir. 56. madde şöy-
le der: iktidarda veya muhalefette olsun, partiler demokratik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Nedir partiler? Partilerin niteliği nedir sosyolojik bakımdan? Partiler 
herkes aklına esmiş kulüp, spor kulübü, dernek kurar gibi kur[ul]muş dernekler, ör-
gütler değillerdir. Bir toplumda partilerin adedi bizim toplumumuzda olduğu gibi 7 
olabilir, 17 olabilir, fakat sayıları ne olursa olsun partiler mutlak surette toplumdaki 
mevcut sınıf ve tabakaların çıkar ve haklarını kanun dairesinde, kanun çerçevesin-
de müdafaa eden ve gerçekleştirmeye çalışan örgütlerdir. Partiler arasındaki farklar 
sınıflar arasındaki ikinci veya birinci farklara tekabül edebilir. Aynı sınıf içindeki 
gruplaşmalara tekabül edebilir. Bundan dolayı sayıları 7 veya 17 olabilir. Ama sa-
yıları ne olursa olsun bu partiler esas itibariyle ikiye ayrılır. Tıpkı toplumda çeşitli 
ve sayıları bir hayli sınıf ve tabakalar olmakla beraber, esas itibariyle iki büyük sınıf 
vardır. Hep bildiğimiz gibi toplum ikiye bölünmüştür. Bir tarafta sermaye sınıfları, 
yani büyük fabrikatörler ithalatçı, ihracatçı tüccarlar, büyük toprak ağaları, faizcilik 
yapanlar, bankacılar bir bunlar, sermaye sınıflarıdır. Diğer tarafta emekçi sınıflardır. 
Esas bölünme buradadır. Buna uygun olarak partiler de sayıları her ne olursa olsun, 
programlarındaki ufak tefek farklar her ne olursa olsun aslında böyle ikiye ayrılırlar. 
Ya sermayeci sınıfların hak ve çıkarlarını müdafaa eden, temsil eden partilerdir, ya 
emekçi sınıfların çıkarlarını ve haklarını temsil eden partilerdir. Yani kısacası siyasi 
partiler toplumdaki sosyal sınıfların siyasi örgütleridir ve sosyal sınıflar kendileri-
nin siyasi örgütleri olan partiler vasıtasıyla seçim yolundan ve kanunlar çerçevesin-
de iktidar için mücadele ederler, yarışırlar. Partilerin başka bir niteliği yoktur. Bi-
naenaleyh partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır demek, yani sosyal 
sınıflar bu siyasi partileri, örgütleri vasıtasıyla demokratik hayatta, siyaset planında 
rol oynarlar demektir. Şu halde görülüyor ki sosyal sınıflar açısından Anayasamız: 
1) Sosyal sınıfların mevcudiyetini kabul etmektedir. 2) Bu sosyal sınıfların kanun 
bakımından eşitliğini öngörmektedir. 3) Fakat fiili hayatları, gelirleri, yaşantıları ba-
kımından sosyal sınıfların eşit olmadığını kabul etmektedir. Bu eşitsizliği giderme 
veya hiç değilse azaltma ödevini de sosyal devlet olarak nitelediği devlete yükle-
mektedir. Devlet ise somutta seçimler yoluyla çoğunluğu almış partilerden teşekkül 
ettiğine göre, devletin bu ikinci maddede öngörülen sosyal devlet vazifelerini yapa-
bilmesi için, yani iktisaden zayıf ve iktisaden başkalarına bağlı sınıfları koruyabil-
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mesi için, iktisaden başkalarına bağlı iktisaden zayıf sınıfların yani işçilerin, küçük 
esnafların, ırgatların, zanaatkârlar ve kafa emekçilerinin kendi partileri vasıtasıyla 
memleket yönetimine ağırlığını koyması gerekmektedir. Sosyal sınıflar konusunda 
Anayasa iki şeyi yasaklar: birisi, sınıf diktatörlüğünü yasaklar, çünkü milli egemen-
lik hiçbir sınıfa devredilemez ve hiçbir sosyal sınıfa imtiyaz tanınamaz der. Bizler bu 
meseleleri açıklayıncaya kadar, gerek iktidar partisi gerekse diğer partiler ve onların 
basınları, sözcüleri Anayasa komünizmi yasaklar diye bağırıyorlardı. Anayasa sınıf 
diktatörlüğünü yasaklar, binaenaleyh işçi sınıfının diktatörlüğü kadar burjuvazinin 
diktatörlüğünü de, faşizmi de yasaklar.

Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman, ilk defa olarak sosyal sınıflar meselesini 
ortaya atıp Anayasayı böyle tahlil ettiğimiz zaman karşı taraf telaşlanıyor. Neden? 
İki sebebi var: birincisi, şimdiye kadar kendi çıkarlarına işlemiş olan düzenin bo-
zulacağından, hayati menfaatlerine zarar geleceğinden. Artık sömürmeye devam 
edemeyeceklerini anladıklarından haykırıyorlar, gürültü ediyorlar. Birinci sebebi 
bu. Fakat bazı aydınlarımızı yanıltan başka bir sebep de var, o da şu: Memlekette 
[bu] Anayasa gelinceye kadar sürmüş olan düzen [bu] Anayasanın öngördüğü bir 
durum, bir düzen değildi. Memlekette aslında üstü örtülü bir burjuva sınıfının dik-
tatörlüğü durumu vardı. Evvela bu tek partili olarak meydana çıktı. Sonra çok par-
tili bir sınıf diktatörlüğü halini aldı. Nereden mi biliyorsun diyeceksiniz, gayet basit. 
1945’te iddia olundu ki biz de Batıdaki memleketleri örnek alacağız, yani Fransa, 
İtalya, Danimarka, Norveç v.s. Say sayabildiğin kadar. Ve onlar gibi çok partili bir 
demokrasi düzeni olacağız. Bu iddia edildi ve bu suretle tek partiden çok partiye 
geçiyoruz denildi. Ama örnek alındığı söylenen Batılı memleketlerde, her birinde 
işçi sınıfının, emekçi sınıfların kapitalist sınıflardan ayrı kendi siyasi partileri vardı 
çeşitli adlar altında. İşçi Partisi, Sosyalist Parti, şu parti bu parti. Ve çok partili dü-
zen de demin anlatmaya çalıştığım gibi, zaten sosyal sınıfların kendi siyasi örgütleri 
olan partiler vasıtasıyla iktidar için kanun çerçevesinde mücadelesinden başka bir 
şey değildir. Hâlbuki bizde çok partili rejime gidiyoruz derken işçi sınıfının, emekçi 
sınıfların ayrı bir parti kurmalarına müsaade edilmedi. Bu komünizmdir, bu vatan 
ihanetidir, bu milli menfaatlere aykırıdır diye bu[nlar] yasaklandı. Halkımızı çok 
partili demokrasinin ne olduğunu bilmiyordu. Bunu bilen, hakikatleri halka anlat-
maya çalışan bir avuç aydın vardı, ama onlar da siz komünistsiniz, siz hainsiniz, 
Rus uşağısınız diye susturulup cezalandırıldı. Bu suretle halka büyük bir yutturma-
ca yapıldı. Batı demokrasileri gibi olacağız dendi, fakat işçilerin, emekçilerin ayrıca 
örgütlenmediği, bir siyasi partiye sahip olmadığı tek bir Batı demokrasisi mevcut 
olmadığı halde, bizde işçilerin, emekçilerin ayrı bir parti kurması, sosyalist parti-
ler kurması yasaklandı. Bu suretle bizde demokrasi aynı sermaye sınıflarına hizmet 
eden, onların menfaat ve çıkarlarını çeşitli şekillerde, çeşitli yönlerden temsil eden 
aynı sınıfların partileri arasında bir tahterevalli oyunu gibi, biri inip diğeri çıkarak 
ikili bir tahterevalli oyunu halini aldı. Büyük halk çoğunluğu, ki büyük çoğunluğu 
emekçidir, bunlar siyaset sahnesinin dışında bırakılarak bir oy mekanizması hali-
ne getirildi. Bu suretle tek partili kapitalist sınıflar diktatörlüğünden çok partili bir 
kapitalist sınıflar diktatörlüğüne geçildi. Ve bu halka dahi hatta bir kısım aydınlara 
dahi normal demokrasi düzeni imiş gibi kabul ettirildi. Şimdi biz bunun karşısında 
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Anayasaya dayanarak gerçek demokrasinin şartlarını, usullerini getirmeye çalıştığı-
mız zaman “vay efendim, bunlar sınıfları birbirine karşı kışkırtıyorlar, işçi sınıfını 
uyandırıp işçi sınıfı diktatörlüğü kurmak istiyorlar” dediler. Yani yapılan yanlış şu, 
bir benzetmeyle daha iyi açıklayabilirsem: Anayasa, bir koşu farz edelim, her ko-
şuda olduğu gibi bütün koşucuların tabanca patladığı zaman aynı hizadan koşuya 
geçmeleri gerekir, böyle bir zihniyetle yapılmış. Hâlbuki bizde öteden beri öyle bir 
düzen süregelmiş ki bir kısım koşucular diğer koşuculardan, yani sermaye sınıf-
ları emekçi sınıflardan, 150 metre öteden koşmaya başlamışlar. Şimdi biz diyoruz 
ki böyle koşu olmaz, koşucuların hepsini aynı hizaya getirip tabanca patladığı za-
man hepsi aynı çizgiden hareket etmelidir. Anayasa buna amirdir diyoruz, hâlbuki 
onlar kendilerinin 150 m. ilerden, emekçilerin de 150 m. geride kalarak koşunun 
devamına alışmışlar; “bu arayı kapatmalı” deyince “vay efendim, siz işçi sınıfını kış-
kırtıp işçi sınıfı diktatörlüğü, komünizm kurmak istiyorsunuz” diyorlar. Hâlbuki 
biz sermaye sınıfları karşısında gerçek anlamda bir denge kurmak ve onların nasıl 
seçimleri kazanarak, mecliste çoğunluğu almak ve o çoğunluğa dayanarak bir hükü-
meti kurmak meşru hakları ise, biz de emekçi sınıfları kendi partisi yoluyla meclise 
sokmak, orada çoğunluğu almak ve orada hükümeti kurmak istiyoruz. Bu da bizim 
aynı derecede meşru hakkımızdır. 

Şimdi gelelim Anayasanın diğer bazı maddelerine: Adalet partisinin sözcüleri, 
bilhassa başbakan kendisi, gerek meclis dışında, gerekse meclisin içinde diyor ki 
Anayasa sosyalizme kapalıdır. Anayasada şu haklar var diyor. Mülkiyet hakkı var, 
kazanç hakkı var, miras hakkı var diyor. Bir defa Anayasada kazanç hakkı diye bir 
şey geçmiyor. Mülkiyet hakkı ve miras hakkı var. Ama mülkiyet hakkını ve miras 
hakkını Türkiye İşçi Partisi de programına koymuş. Red ve inkâr etmiyor ki. Me-
sela Anayasa ne gibi bir mülkiyet ve özel teşebbüs hakkı getiriyor ve Anayasanın 
getirdiği mülkiyet hakkı ve özel teşebbüs hakkı acaba Adalet Partisi’nin anlayışı-
na ve uygulamasına mı daha uygundur? Mesele burada. Şimdi Adalet Partisi 36 
maddeden sadece şunu okuyor: Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Biz 
bağırıyoruz bazen oturduğumuz yerden, maddenin öbür fıkralarını da oku. İkin-
ci fıkrada diyor ki bu haklar kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanır. İkinci fıkra. 
Dahası var, özel mülkiyet konusunda asıl üçüncü fıkra çok mühim. Üçüncü fıkra 
diyor ki 38. maddenin mülkiyet hakkını kullanması toplum yararına aykırı olamaz. 
Dikkatinizi çekmek isterim, Anayasa bu fıkrasıyla mülkiyet hakkının kullanılmasını 
ne kadar sınırlıyor. Anayasanın 36. maddesinin bu son fıkrası mülkiyetin kullanıl-
ması kamu zararına olamaz demiyor, kamu yararına aykırı olamaz diyor, o derece 
sınırlıyor. Çünkü bir mülkiyet hakkının kullanılması kamuya zararlı olmayabilir, 
bu kafi değil, zararlı olmaması, kamunun yararına aykırı olmayacaktır mülkiyetin 
kullanılması. Alalım 40. Maddeyi, özel teşebbüse ait 40. maddenin 1. fıkrasının son 
cümlesi şöyledir: Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Şimdi Adalet Partisi sadece 
bu cümleyi alıyor. Özel teşebbüs kurmak serbesttir. Ama hemen arkasından ikinci 
fıkra geliyor, kanun bu hürriyetleri ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırabilir. 
Gene kamu kararı. Dahası da var, üçüncü fıkrada diyor ki devlet özel teşebbüslerin 
milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbir-
ler alır, diyor. Özel teşebbüsün milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 
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yürümesi için gerekli tedbirleri alır kamu yararıyla yalnız da yetinmiyor. Sonra bir 
41. madde var, diyor ki iktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esasına ve her-
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre 
düzenlenir. 2. fıkranın da bir parçasını okuyorum, gene aynı maddeden: iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla ya-
tırımların toplum yararının gerektirdiği öncelere yöneltmek ve kalkınma planlarını 
yapmak devletin ödevidir. Şimdi bütün bu hükümleri göz önünde bulundurulunca 
Anayasanın kapitalizme ve kapitalist yoldan kalkınmaya sarih olarak kapalı olduğu, 
sosyalizme götürecek bir rota üzerinden kalkınmaya ise açık olduğu ayan beyan 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir an için kapitalizm denen sistemin temel vasıfları 
nedir onu hatırlayalım. Nedir kapitalist? Kapitalistin, yani özel sermaye sahibinin 
yatırımlar yaptığı, iktisadi faaliyetlerde bulunduğu bir düzendir. Özel sermayedar, 
yani kapitalist neye göre yatırım yapar veya ticari nitelikte birtakım iktisadi faali-
yetlerde bulunur? Herkesin bildiği gibi kâr için ve azami kâr için nerede en çabuk, 
en kısa zamanda, en fazla kârı sağlayacaksa özel sermaye oraya yatar, orada faaliyet 
gösterir. Budur, bundan dolayı da kapitalist sistem bu sermayedarlar arasında kâr 
amacıyla rekabete dayanır. Ve kapitalist sistemde ekonomik sistemin düzenlenme-
si, yani üretimle tüketimin birbirine göre ayarlanması, düzenlenmesi serbest piyasa 
mekanizmasıyla olur. Kapitalist sistemin temel vasıfları bu. Hâlbuki burada ne di-
yor anayasa? Devlet iktisadi, sosyal ve kültürel hayatı düzenleyecek, ödevidir diyor, 
vazifesidir diyor. Ve bunu hangi esaslara göre düzenleyecek? Adalet ve herkes için 
çalışma esasına göre düzenleyecek. Amacı nedir? Herkese insanca yaşamak hakkını, 
seviyesini sağlamaktır diyor. Şimdi kapitalist sistemi biraz önce niteledik. Kapitalist 
kâr için yatırım yapıyor, kâr için faaliyette bulunuyor ve azami kâr için yapıyor. 
Burada ise özel teşebbüs ve mülkiyet hakkı devlet tarafından adalet amacıyla, ada-
let esasına göre, herkes için çalışma esasına göre ve insanca yaşama amacına göre 
düzenlenir diyor. Yani kapitalizmin amacı, hedefleriyle taban tabana zıt bir amaçla 
devlet düzenleyecek. Kapitalist, adalete göre, herkese çalışma sağlamak için insanca 
yaşamayı sağlamak için mi faaliyette bulunur, yatırımlar yapar? Demin de söyledik, 
en kısa zamanda azami kâr için yapar. Sonra gene diyor ki, yatırımları, kamu ya-
rarı bakımından, gereken önceliklere devlet yönetmekle ödevlidir diyor. Özel sek-
tör yatırımlara önceliği neye göre verir? Demin de söyledik en kısa zamanda azami 
kâr haddini gözeterek yatırımlarına öncelik verir. Burada ise Anayasa ise diyor ki 
yatırımlar kamu yararı bakımından öncelik kazanacak ve oraya yapılacaktır diyor. 
Demek ki burada da yine kapitalist düzenin esas ilkeleriyle, amacıyla taban tabana 
zıt bir düzen getiriliyor. Sonra bu düzenlemeyi nasıl yapacak bu devlet? Bir kalkın-
ma planıyla yapacak. Demek ki kalkınma planı da buradaki ilkelere uyacak. Yani 
adalet esasına göre bir kalkınma planı olacak, herkese çalışma sağlamak amacıyla 
bir plan olacak. Böyle bir plan Adalet Partisi’nin iddia ettiği gibi ancak kılavuz, yol 
gösterici bir plan olamaz. Bu plan ancak işte bu adalet açısından iktisaden zayıf ve 
iktisaden başkalarına bağlı sınıf ve tabakaları insanca yaşama seviyesine ulaştırmak, 
onları korumak bakımından bir plan olur, yani şurada anlattığımız hedeflere uygun 
bir plan olacaktır ki bu da sadece özel sektöre yol gösterici kılavuz bir plan ola-
maz, merkezi, emredici, özel sektörü de gerçekten plana bağlayan bir plan olabilir. 
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Batı memleketlerinden misal veriliyor. Batı memleketlerinde uygulamaya çalışılan 
planlar, faraza İngiltere’de, Fransa’da, gerçek anlamda bir planlama değildir. Bir 
kere, bunlar esasen özel sektörün yaptığı ve yapmakta olduğu işlerin bir programa 
konuşu, bir zamana göre sıralanışından ibarettir. Bu gerçek bir planlama değildir. 
Kaldı ki özel sektör, demin de anlattığımız gibi, bizim ilkelere uygun olarak faaliyet 
göstermediğine göre, o biçim bir plan; eğer plan denecekse bile bize uygulanamaz, 
çünkü elbette ki Fransa’daki, İngiltere’deki büyük sermaye ve onun faaliyetleri söz 
ve plana, yani bir zamana, bir programa bağlanırken bizim Anayasanın emretti-
ği gibi adalet esasına göre yapmıyor.Ttröstle de, tekelle de, büyük şirketle de ya-
tırımlarını bizde diyor ki adalet esasına göre, herkese çalışma sağlamak amacıyla 
yapmıyor, herkesi insanca yaşama seviyesine ulaştırmak için yapmıyor. Fransa’nın, 
İngiltere’nin vesair Batılı memleketlerin kapitalistleri kâr esası üzerine yapıyor. De-
mek ki orada yapılan planlara, ki aslında bütün iktisatçılar ve plancılar müttefik-
tir, gerçek anlamda bir plan değildir, bir programlamadır. Plan diye kabul etsek 
bile, bizim anayasamızın şu ilkeleri ışığında bizim memlekette yapılması gereken 
plan katiyen Fransa’da, İngiltere’de yapılmaya çalışılan planla kıyaslanamaz. Ve biz 
memlekette de öyle yapacağız denemez bu Anayasa hükümleri karşısında ve niha-
yet, Anayasanın toprak reformu ve kamulaştırmalarla ilgili maddelerine geliyoruz. 

Adalet Partisi, toprak reformu bahsinde, hep biliyorsunuz, daima şunu söylüyor: 
topraklar yok ki dağıtılacak toprak yok ki, dağıtalım. Ama biz bu toprak reformu 
meselesinde o kadar ısrar ettik ki bu yaz aylarında hep gördük gazetelerde, hüküme-
tin resmi temsilcileri de 5 milyon hektar toprağı köylüye dağıtacağız lüzumunu, bu 
vaadi yapmak lüzumunu duydular. Halbuki Anayasadaki toprak reformuyla ilgili 
madde devletin elindeki toprakların köylüye dağıtılması değildir. Zaten o bakımdan 
A.P. haklı bir derece, çünkü devletin elinde dağıtılacak pek fazla toprak kalmamış, 
her yerde ağalar hazine topraklarının üzerine oturmuş vaziyette şu veya bu yolla. 
Anayasa’nın 37. Maddesi, devletin elinde geri kalan toprakların köylüye [dağıtıl-
ması] gerekir diye bir hüküm getirmiyor, açıkça diyor ki bölgelere göre bir kişinin 
elinde kalacak toprak miktarı tespit edilir ve fazlası, bedeli on taksitte ödenmek üze-
re, alınır ve köylüye dağıtılır diyor. Toprak reformu budur. Toprak reformu, tekrar 
ediyorum, devletin elinde geriye kalan arazinin, ki o da azdır ve kötü arazi elinde 
kalmıştır, iyi topraklara ağalar çullanmıştır, bunun, sadece dağıtılması değil, ağala-
rın elinde bir ölçüden sonra fazla toprağı alıp on taksitte bedelini ödeyip köylüye 
vermektir. Budur anayasanın emrettiği toprak reformu ki buna A.P. asla yanaşma-
maktadır. Partimiz ise, bildiğiniz gibi, daha şimdiden bir toprak reformu kanunu 
hazırlamış ve meclise vermiş bulunmaktadır. Geçen seneden beri bu kanun tasarısı 
komisyonlarda beklemektedir. Ve elbette ki partiler bakımından, yani sosyal sınıf-
lar bakımından terekkübü şu olan bugünkü meclisin böyle bir kanunu geçireceği 
beklenemez. 

Kamulaştırma meselesinde ise 39. madde diyor ki, kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüsler kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılığı kanunda gös-
terilen şekilde ödenmek suretiyle devletleştirilir. Demek ki özel teşebbüslerin dev-
letleştirilmesine de Anayasa cevaz veriyor ve burada da gene kamu yararını esas alı-
yor. Dikkat edin, her yerde kamu yararı temel ilke bizim Anayasamızda. Kâr, en kısa 
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zamanda azami kâr değil, kamu yararı; adalet, insanca yaşama, emekçi sınıfların 
korunması, bunlar temel ilkeler. Elbette ki bir toplumun üretim güçleri geliştikçe, 
iktisadiyatı geliştikçe, kamu hizmeti niteliği kazanacak olan teşebbüslerin de sayısı 
ve çeşidi çoğalacaktır. 

Şimdi bu devletleştirme bahsinde bir başka konuya da değinmek isterim. Bizden 
sonra, bizim etkimiz tahtında kendisi de az çok bir sol yol tutmak lüzumunu duyan 
ve artık kendisine ortanın solu denen CHP bütün teşebbüsleriyle bizim yerimizi 
almak, bizim yerimize oturmak ve bizi birtakım dirsek dalgalarıyla kendisinin aşırı 
sol diye nitelendirdiği aşırı sol uca etmek istiyor. Onun için de bu devletleştirme 
bahsini mütemadiyen ortaya atıyorlar. Biz diyorlar, karma teşebbüsten yanayız. 
Türkiye İşçi Partisi karma teşebbüsü devlet sektörü lehine tasfiye etmek kararında. 
A.P. ise karma teşebbüsü, özel teşebbüs yararına kamu sektörünü tasfiye etmek ka-
rarında. Ve geçen sene CHP’nin başkanı karma teşebbüs ilelebet payidar olacaktır 
diye de bir beyanda bulundu. 

Arkadaşlar, bir kere şunu bilelim ki karma ekonomi, karma değil ekonomi, şu 
düzen bu düzen ne olursa olsun her toplum düzeni zaman içinde mutlaka değişir. 
İlelebet payidar olacak bir toplum düzeni yoktur, oymamıştır ve olamaz. İnsanlık 
tarihine baktığımız zaman hep biliyoruz ki insanlar ta mağara devrinden bugünkü 
atom çağına kadar geçen binlerce yüzyıl zarfında çeşitli toplumsal evrim, yani sos-
yal tekamül safhalarından geçmişlerdir. Ve bu sosyal evrim durmamıştır, devam 
ediyordur, insanlık var oldukça devam edecektir. Binaenaleyh mesela biz sosyalist 
partiyiz, sosyalist düzen taraflıyız diyoruz. Bir gün Türkiye’de sosyalist düzen ger-
çekleştiği zaman toplumun bu evrimi, bu gelişmesi duracak mıdır? Sosyalist düzen 
de kendi içinden bir gelişme gösterecektir. Ne var ki ilimde falcılık, kehanet yoktur. 
İlimde prediksiyon, yani önceden kestirme, önceden tahmin vardır. Bu tahmin, ön-
ceden kestirme, prediksiyon da neye yöre yapılır? Şimdi mevcut olan şartlar ve geç-
mişten bugüne gelen gelişme doğrultusunun, gelişme yönünün istikametinin ileriye 
doğru uzatılması prediksiyonu ile yapılır. Biz Türkiye İşçi Partisi Programımızda da 
belirttiğimiz üzere ilme dayanan politikasını objektif gerçeklere, toplumun objektif 
kanunlarına göre çizen bir parti olduğumuz için, ancak görünürdeki bir gelecek 
için tahminlerde bulunabiliriz. Ondan sonrası için tahminde bulunamayız, çünkü 
bu bilimsel anlamda bir tahmin olmaz, bir falcılık, bir kehanet halini alır. Ama top-
lumların temel bir gerçeği olarak söyleyebiliriz ki, demin de işaret ettiğim gibi, ne 
nitelikte olursa olsun hiçbir toplum düzeni ilelebet payidar olamaz. Biz aynı gerçek-
çilikle, iktidara geldiğimiz zaman karma ekonomiyi muhafaza edeceğiz diyorsak, 
bunun, bazılarının zannettiği gibi Anayasa böyle bir karma düzeni öngörür görün-
düğü için, bilmem kanunlar müsaade etmediği için veya fazla mücadele vermemek, 
fazladan saldırıya uğramamak için söylemiyoruz. Geçen hafta bir gazeteci bana 
devletleştirmenin sınırı ne olacaktır dedi. Ona, demin söylediğim şeyleri söyledim. 
İlimde kehanet, falcılık yok, tahminler vardır, sadece görünebildiği kadar bir gele-
cekte devletleştirmenin bir ölçüsü olarak Anayasa kamu yararının gerektirdiği hal-
lerde diyor, bakacağız hangi zaman, hangi özel teşebbüs kamu yararı bakımından 
bir kamu hizmeti niteliği kazanmıştır. Demek ki buna bakacağız Anayasaya göre bir 
yerde Anayasa hükmünün dışında gerçek toplumdan gelen zorlama vardır, sosya-



624

lizm bilimsel olduğuna göre masa başında oturup da kafamıza göre, içimizden gelen 
arzulara göre ideal bir sistem yaratmak, onun planını yapmak değildir. Sosyalist 
bilimsel olduğu için, içinde bulunulan objektif şartlara göre uygulanabilecek, ama 
sosyalist olduğu için sonunda sosyalizme getirecek bir rotanın planlamasını yapar. 
Kamulaştırma ve devletleştirmenin objektif kıstası -demin Anayasadaki kıstasını 
söyledim- objektif kıstası toplumda objektif bilfiil mevcut olan üretim güçlerinin 
gelişme seviyesi ve bütünleşme derecesidir. Bir kamulaştırmanın başarılı olabilmesi 
için yapılan kamulaştırma tasarrufunun fiilen toplumda mevcut olan üretim güçle-
rinin gelişme seviyesine ve bütünleşme derecesine uygun olması lazım. Eğer bunlar 
uygun değilse, eğer kamulaştırma, devletleştirme toplumun koyduğu bu objektif 
sınırları aşıyorsa o kamulaştırma ve devletleştirme fiiliyatta yürümez, başarılı ol-
maz. Bu başarısızlığı kapatmak için birtakım suni tedbirler almak lüzumu doğar. 
Ve bu lüzum da, şimdiye kadar yapılan tecrübelere baktığımız zaman görülüyor ki, 
bürokrasinin gelişmesi ve topluma zararlı bir hale gelmesi oluyor. Bugün dünyada 
yapılmış sosyalist düzen uygulamalarına baktığımız zaman belki de yapılan kamu-
laştırmalar, devletleştirmelerin o toplumun o zamanki üretim güçlerinin gelişme ve 
bütünleşme derecesine uygun olmadığı için bürokrasinin adeta bir toplumsal has-
talık gibi geliştiğini ve bugün o toplumların bürokrasiyle mücadele etmek zorunda 
kaldığını görüyoruz. Binaenaleyh tekrar ediyorum, biz geldiğimiz zaman karma 
ekonomiyi muhafaza edeceğiz, çünkü gerçekçi bilimsel bir partiyiz. Türkiye’nin bi-
zim iktidara geldiğimiz zaman dahi henüz iktisadi gelişmesinin, üretim güçlerinin 
bütünleşme derecesinin topyekun bir devletleştirmeye müsait olmayacağı, topye-
kun devletleştirme de emekçi halkımızın çıkarları bakımından bir yarar olmadığı-
na bu bakımdan kaniiyiz de onun için. Ve biz iktidara geldiğimiz zamanki karma 
ekonomi bir anlamda gerçek bir ekonomi olacak, çünkü şimdi uygulanmakta olan 
karma ekonomi aslında bir karma ekonomi değildir, çünkü devlet sektörü burjuva-
zinin kontrolü altında ve burjuvazinin hizmetindedir. Devlet sektörü suni olarak 50 
seneye yakın bir zamandır bir burjuvaziyi yaratmakla meşguldür. Halkın sırtından. 
Hâlbuki biz iktidara geldiğimiz zaman devlet sektörü- mademki emekçi halkın ver-
diği vergilerle yatırımların yapılmış olduğu bir sektördür- emekçi halkımızın kont-
rolü ve idaresi altına konulacak, onun hizmetinde olacak, özel sektör ise gerçekten 
bir özel sektör niteliği verilerek kendi imkânlarıyla baş başa bırakılacak, ancak plana 
uyduğu nispette, memleketin kalkınmasına hizmet ettiği nispette, devletçe ölçülü 
nispette desteklenecektir. Şimdi sözlerimi bitirirken Sadun Aren arkadaşımızın söz-
lerinin sonunda değindiği konuya biraz ben de değinmek isterim.

Sadun Aren arkadaşımız dedi ki, bize şu güçlükler bu güçlükler vesaire çıkarıla-
caktır ve çıkarılmaktadır, ama biz bunların hakkından geliriz. Yalnız kendi aramız-
da ihtilaf çıkarsa birbirimize düşersek olmaz, onun olmaması lazımdır dedi ve onun 
olmaması için de bir formül, esas formülü ortaya attı. Ben kendisinin bu fikrine 
iştirak ederim, ama bir hususu biraz daha ayrıntılı olarak belirtilmesi lüzumuna da 
kaniyim. Şüphesiz sosyalist hareketin ve bu hareketin biricik temsilcisi TİP hareke-
tinin başarıya ulaşması için sosyalist hareket içinde ve bilhassa bu hareketin siyasi 
örgütü TİP içinde dayanışmanın, kardeşçe işbirliğinin, parti disiplininin hüküm-
ran olması şarttır. Ama şimdiye kadar dünyanın diğer memleketlerinde sosyalist 
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hareketin nasıl geliştiğine baktığımız zaman görürüz ki her memlekette sosyalist 
hareket bir yandan kendisi dışındaki çevrelerle mücadele vermiştir, yani işçi sınıfı 
sermaye sınıflarıyla mücadele vermiştir, diğer taraftan kendisi içinde de iç mücade-
leler vere vere olgunlaşmış, arına arına başarıya ulaşmıştır. Bir sosyolog olarak daha 
da bir genelleme yaparak kesinlikle söyleyebilirim ki yalnız sosyalist hareketlerde 
değil, bütün siyasi hareketlerde, hatta başka çeşit sosyal hareketlerde, mesela dinsel 
hareketlerde, sanat hareketlerinde de daima içten bölünmeler, mücadeleler ve arın-
malar olduğunu görüyoruz. Bundan dolayıdır ki hatırlayınız bütün büyük dinler 
çıktıktan sonra ayrı ayrı mezheplere ayrılmıştır. Her sosyal harekette vardır bu. İç 
bölünmeler, mücadeleler, bu farklılaşmalar sosyalist hareketlerin hepsinde vardır. 
Yalnız dikkatli olunması gereken nokta şu: içteki farklılaşmaların, ayrılmaların ve 
mücadelelerin hareketin bütünlüğünü, birliğini, dayanışmasını, disiplini bozacak 
dereceye ve niteliğe gelmemesidir. Şart bu.

İşte Türkiye sosyalist hareketinde böyle içten farklılaşmalar bilhassa olmaktadır 
ve olacaktır. Türkiye’ye özel bir sebebi de var bunun, genel sebepten ayrı, o da Tür-
kiye İşçi Partisi bir taraftan toplum düzeninde emekçi halkın, işçi sınıfının hakları-
nı, çıkarlarını müdafaa eder, onu politik bir güç haline getirmeye çalışırken, diğer 
taraftan da Türkiye’de sosyalizme götürecek, Türkiye’ye has yolu, rotayı çizmekle 
meşguldür. [...] Türkiye İşçi Partisi. Biliyorsunuz biz azgelişmiş bir memleket ol-
duğumuz için, yani geri kalmış memleket olduğumuz için bize milliyetçilik fikri, 
demokrasi fikri laiklik fikri, hep Batıdan gelmiştir, Batıdan alınmıştır. Oradan alı-
nıp bir taklitçilik yoluyla bize uygulanmaya çalışılmıştır veya öyle anlatılmamıştır 
aydınlarımızca genellikle. Bu kavramlar gibi, milliyetçilik, demokrasi, laiklik gibi 
sosyalizm de bize dışardan gelmiştir. [...] Türkiye’de sosyalizm söz konusu olduğu 
zaman dışarıda bu konularda neler yapılmış, ne gibi münakaşalar yapılmış, yapılı-
yor; uygulamalarda, çeşitli memleketlerde ne gibi uygulamalar yapılmış, buna bakıl-
mıştır, bu bir alışkanlık haline gelmiştir. Hâlbuki biz Türkiye İşçi Partisi ilk olarak 
diyoruz ki: Türkiye’ye özgü sosyalizme giden bir yol vardır ki başka hiçbir mem-
leketin yoluna tıpatıp benzemez ve sosyalist literatürde yazılanlara bakarak, başka 
memleketlerdeki uygulamalara bakarak ve benzetme yoluyla onları Türkiye’ye uy-
gulamaya çalışmakla Türkiye’de sosyalizm gelişemez ve başarıya ulaşamaz.

Şüphesiz sosyalizmin temel prensipleri bütün toplumlar için aynıdır. Şüphesiz 
sosyalist inceleme metodu, ilim olarak toplumları inceleme metodu bütün toplum-
lar için aynıdır. Şüphesiz toplumların temel gelişme kanunları bütün toplumlar için 
aynıdır. Şüphesiz bunlar aynıdır. Ve Türkiye İşçi Partisi de sosyalisttir, çünkü sınıf 
düzenini toplumun temel yapısı olarak alır. Sosyalisttir, çünkü sosyal sınıfları top-
lumdaki üretim münasebetlerinin, yani mülkiyet münasebetlerinin bir sonucu, bir 
belirtisi olduğunu kabul eder. Sosyalisttir, çünkü temel gelişme kanununun Türkiye 
için de, toplum için de aynı olduğunu kabul eder. Sosyalisttir, çünkü toplumda-
ki bütün sektörlerin, bütün alanların birbiriyle karşılıklı etki ve tepki münasebeti 
içinde olduğunu, toplumun dinamizminin bu çelişmelerin çarpışmasından doğ-
duğunu, bu karşılıklı etki ve tepki sistemi içinde bağımsız faktör, temel faktörün 
ekonomik sistem, üretim münasebetleri sistemi olduğunu kabul eder. Binaenaleyh 
sosyalist partidir. Ama somut olarak sosyalizme nereden, nasıl gidileceği meselesine 
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gelindiği zaman bilir ki Türkiye evvela az gelişmiş bir ülkedir. Binaenaleyh onun 
sosyalizme gidecek yolu gelişmiş kapitalist sanayici toplumların sosyalist yönünden 
tamamıyla ayrılır. Çünkü ayrı bünyede, ayrı yapıda bir toplumdur. Ama gene bilir 
ki az gelişmiş memleketler arasında da Türkiye’nin özel bir durumu vardır. Azgeliş-
miş memleketler içinde Türkiye öncü olabilecek bir durumdadır. Biz edebiyat olsun 
diye, övünelim diye, partili arkadaşlarımıza heyecan verelim diye söylemiyoruz şöy-
le söylediğimiz zaman: Türkiye nasıl dünyada birinci milli kurtuluş savaşı vermiş, o 
şerefi kazanmış bir ülke ise aynı zamanda azgelişmiş memleketler için sosyalist yolu 
ilk gösterecek ve açacak olan memlekettir diyoruz. Bunu gerçekçi olarak söylüyoruz. 
Bizim görüşümüze göre sosyalizm alanında şimdiye kadar yazılmış çizilmiş olanlar, 
yani kütüphaneler dolduracak sosyalist literatür ve şimdiye kadar çeşitli memleket-
lerde sosyalizmi kurma yolunda yapılmış olan icraat bütün insanlığın ortak kül-
tür mirasıdır. Sosyalizmin ne olduğu, ne olacağı hiç kimsenin tekelinde değildir. 
Hiç kimsede mührü Süleyman yoktur sosyalizm konusunda. Her memleket, her 
memleketin sosyalistleri insanlığın bu ortak kültür mirasından, kaynağından fay-
dalanarak kendi toplumuna özgü olan sosyalist rotayı çizer, çizmekle ödevlidir. Bir 
toplumun gerçeklerini o toplumun sosyalistleri kadar dışardan hiçbir kimse, hiçbir 
örgüt, hiçbir otorite bilemez. Eğer bir memleketin kendi sosyalistleri insanlığın bu 
ortak kaynağından faydalanarak kendi memleketlerinin problemlerine çözüm geti-
rebilecek, sosyalist rotayı çizebilecek durumda değillerse zaten bu kabiliyette, bu ye-
tenekte değillerse, dışarıdan verilecek emirlerle, taşıma suyla değirmen dönmez. Biz 
Türkiye sosyalistleriyiz, yani Türkiye İşçi Partisi’ndeniz. İnsanlığın bu ortak kültür 
mirasından faydalanarak sosyalizmin genel prensipleriyle gelişme kanunları içinde 
Türkiye’ye özgü sosyalist yolu çizecek kapasitede, yetenekte, kabiliyette olduğumu-
za inanıyoruz. Bunun aksini düşünenler veya aksini düşünür gibi hareket edenler, 
daima dışarıda ne deniyor, ne yapılıyor oraya bakarak hüküm verenler aslında bir 
aşağılık kompleksi içinde olanlardır. 

Hepinizi candan sevgi ile selamlar ve bana gösterdiğiniz ilgiye candan teşekkür 
ederim.
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