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İşçiler ve Emekçiler Ergeç Kendi Hükümetlerine 
Kavuşacaktır

Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılan son seçim konuşması, 10 Aralık 1977.

İşçiler, Köylüler, Emekçiler, Tüm Yurtseverler!
Yarın seçim günüdür. Yarın mutlaka sandık başına gideceğiz, yorgunluğu, bık-

kınlığı; “bu iş böyle gelmiş böyle gider” türünden karamsarlığı, umutsuzluğu üze-
rimizden atıp, yarın sandık başına gideceğiz. Sandık başına gitmezsek, yoksulluk-
tan, pahalılıktan, zulümden, ırkçı ve şoven baskılardan, terörden, emek ve umut 
sömürücülerinden şikâyete hakkımız kalmaz. Yarın sandık başına gideceğiz ve neyi 
istemeyip neyi istediğimizi mutlaka göstereceğiz. Sandık başına gitmek yarınki en 
önemli ve tek görevimizdir.

Yarın vereceğimiz oylarla hükümet değişmeyecek. Ancak yarın sandık başına 
giderek nasıl bir hükümet istediğimizi göstereceğiz. Yarın sandık başına sermaye 
sınıfının, emperyalizme bağımlı Türkiye kapitalizminin, biz işçi, köylü ve emekçi-
lere sundukları hükümet çeşitlerine “hayır” demek için gideceğiz. Sermaye sınıfının 
biz işçi, köylü ve emekçilere dayattığı hükümetlere muhalefetimizi tescil etmek için 
sandık başına gideceğiz. Muhalefet olunmadan hükümet olunamayacağını bilerek 
oyumuzu kullanacağız, işçiler ve emekçiler kendi hükümetlerine kavuşabilmek için 
önce kendi muhalefetlerini ortaya koymak zorundadırlar, işçi ve emekçilerin örgüt-
lü muhalefeti olmadan, kendi partileri aracılığıyla sürdürüp geliştirdikleri muha-
lefet olmadan mutlu günleri gerçekleştiren bir iktidar olamıyacağını bilerek oyla-
rımızı kullanacağız. Yarın sandık başına oylarımızı Türkiye İşçi Partisi için, işçi ve 
köylülerin eseri olan Çark Başak’a sahip çıkmak için kullanacağız.

İşçiler, Köylüler, Emekçiler! Politika, işçilerin ve emekçilerin ekmek kavgasıdır. 
Emek kavgasıdır. Ekmek ve emek kavgası yalnızca işyerinde, tarlada, fabrikada ve-
rilmez. Bu kavga asıl politik mücadele ile verilir. Kim “işçiler ve köylüler politika 
ile uğraşmasın”, kim “işçiler ve köylüler hükümet işlerinden, politikadan anlamaz”, 
kim “politika pis iştir, işçiler ve emekçiler pis politikaya bulaşmasın” diyorsa, bilin 
ki, onlar sizi sömürmeyi, ezmeyi tek politika bilen düşmanlarımızdır. Politika bir 
çıkar kavgasıdır. Kendi çıkarlarını bilen işçiler, köylüler, emekçiler bu kavga içinde 
yerlerini alırlar. İşçiler, köylüler, emekçiler bu kavgada kendi partileri ile, Türkiye 
İşçi Partisi ile yerlerini almaktadırlar.

İşçiler, köylüler, kendi gücünüze güveneceksiniz, örgütlü gücünüze, Partinize 
güveneceksiniz. Dağlardan akan dereler, elektrik enerjisi yaratmaz. Ancak birleşti-
rilirse, baraj halinde örgütlenirse elektrik enerjisine dönüşür. Tek tek dereler önem-
sizdir. Barajdan doğan elektrik enerjisi ise çok daha güçlüdür, işte bu yüzden, biz 
Türkiye İşçi Partililer “örgütlü birleşik güç yenilmez” diyoruz. Emperyalizme ve fa-
şizme karşı birleşik mücadeleyi örgütlemeye çalışıyoruz; işçiler, köylüler, emekçiler 
kendi öz partilerine, Türkiye İşçi Partisi’ne sahip çıktıkça, onun saflarında toplan-
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dıkça örgütlü, birleşik mücadele daha da güçlenecek, genişleyecektir.
Sermaye sınıf ve partileri bunu biliyorlar. Bildiklerinden ötürü de sizlerin kendi 

öz Partiniz Türkiye İşçi Partisi etrafında örgütlenmenizi önlemek, partinizin gücünü 
kırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yarın sandık başına gidecek ve oylarınızı 
kendi Partiniz olan Türkiye İşçi Partisi’ne vererek gücünüzü göstereceksiniz. Çark 
Başak’a sahip çıkarak kendi başınıza dimdik varolduğunuzu ispatlayacaksınız.

Seçimler şimdiye kadar sermaye sınıfından kimlerin işçi ve emekçi kitleleri yö-
neteceğini belirlemeye yaradı. Artık oylarınızla bunu değiştirecek, tersine çevire-
ceksiniz. Oylarınızı kendi öz Partinize vererek, seçimleri, işçi ve emekçi kitleleri 
giderek Türkiye’yi yönetir, belediye meclislerini çekip çevirir, il genel meclislerinde 
söz ve karar sahibi olur duruma getirebilmek için kullanacaksınız.

işçiler ve emekçilerin bu seçimlerle kendi hükümetlerini kuramayacaklarını bili-
yoruz. Ancak işçiler ve emekçiler er geç kendi hükümetlerine kavuşacaklardır. Buna, 
nehirlerin geriye döndürülemiyeceğine, tarihin akışının durdurula-mıyacağına, gü-
neşin karartılamıyacağına inandığımız kadar inanıyoruz. Yarın sandık başında oy-
larımızı bu inançla kullanacağız.

Oylarımızla herşeyden önce sermaye sınıfına, sermaye partilerine hesap sora-
cağız. Milliyetçi Cephe’ye “hayır” diyeceğiz. Oylarımızla, herşeyden önce, işçi ve 
emekçilere kader olarak sunulan pahalılığa, faşist tırmanışa, ırkçı-şoven baskı ve te-
röre tepkimizi göstereceğiz. Kendi kaderimizi kendimizin yapacağına inandığımızı 
göstereceğiz. Yarın oylarımızla, bizim olan Çark Başak’ı istediğimizi göstereceğiz.

İşçiler, Emekçiler!
Oylarımızla Cumhuriyet Halk Partisi’nden de hesap soracağız. Halk Partisi’nden 

uyuşukluğun, büyük sermaye ile uzlaşmacılığın, işçi ve emekçi oylarını kapıp mey-
danı Milliyetçi Cephe’ye kaptırmanın hesabını soracağız. Halk Partisi’ne hükümet 
olmadan önce gerçek muhalefet olması gerektiğini öğreteceğiz. “Ehveni şer”e razı 
olmadığımızı belirteceğiz, işçi ve emekçiler olarak, kendi Partimizle yönetime gel-
meye hazırlandığımızı göstereceğiz.

Yarın belediye ve il genel meclisi için sandık başına gideceğiz. Halk Partisi yerel 
seçimleri hükümet seçimi olarak gösterdi. Ama hükümet değişikliği nasıl olacak, 
CHP nasıl iktidara gelecek, onu açıklamadı. Halk Partisi, elinde bulundurduğu be-
lediyelerin hesabını vermemek için, veremeyeceği için böyle yaptı. Milliyetçi Cephe 
hükümetinin para vermemesi Halk Partisi belediyelerinin başarısızlığının sebep-
lerinden sadece biridir. Belediyelerin parasızlığı bir bahanedir. Bugünkü yasalarla 
bile belediyelerin gelirlerini artırmak mümkündür. Belediye meclislerinin elinde 
azımsanmayacak yetkiler vardır. Bu yetkiler kullanılmamıştır.

Belediye meclisleri sömürüye dayanan çıkarların, menfaat şebekelerinin araçları 
durumundadır. Belediye meclisleri holdinglerin, büyük sermayenin uzantılarıyla, 
büyük eğlence yerleri ve lokantaların sahipleriyle, büyük müteahhit ve emlak tüc-
carlarıyla doludur. Çeşitli burjuva partilerinin listelerinden seçilip gelen bu kişiler 
aynı zamanda partilerinin il ve ilçe yöneticileri, ileri gelenleri durumundadır. Bu, 
AP, MSP, MHP için olduğu kadar, CHP için de doğrudur. Halktan yana bazı gi-
rişimlerde bulunan CHP’li belediye başkanları karşılarında bu tür belediye mec-
lislerini ve kendi partilerini bulmuşlardır. Halk Partisi ön seçimlerde bu belediye 
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başkanlarını tasfiye ederek, yeniden aday yapmıyarak, çıkar şebekelerinin yerel yö-
netimleri elinden tutmalarını tercih ettiğini bir kez daha belli etmiştir.

İl ve belediye meclislerine giren Türkiye İşçi Partililer sizin gözünüz kulağınız 
olacaktır. Çoğunluk olmadan ne yapabilirler demeyin. Sermaye sınıfının ve parti-
lerinin en büyük korkusu sizin gücünüzdür. Döndürdükleri dolapların, yaptıkları 
yolsuzlukların, toplamadıkları vergilerin ve gelirlerin sizler tarafından bilinmesini 
istemezler. Yarın vereceğiniz oylarla meclislere sokacağınız Türkiye İşçi Partililer 
size bu bilgileri vereceklerdir. Tüm yolsuzluklara karşı mücadele edeceklerdir.

İşçiler, Köylüler, Emekçiler, Kardeşlerim,
Yarın sandık başına gideceğiz. Demirel ve Milliyetçi Cephe’nin ne dış ne iç po-

litikasını onaylamadığımızı göstermek için, emperyalizme ve büyük sermayenin 
çıkarlarına teslimiyeti reddettiğimiz için, işsizlik, pahalılık, geçim sıkıntısı, can gü-
vensizliği, baskı ve şiddet bizim değişmez kaderimiz olmadığı için, Demirel’e ve 
Milliyetçi Cephe partilerine oy vermeyeceğiz.

Yarın sandık başına gideceğiz. Irkçı-şoven baskı ve zulme hayır dediğimizi gös-
tereceğiz. Ezenlerin bir sınıf, ezilenlerin de başka bir sınıf olduğunu bilerek ve oyla-
rımızı Çark Başak’ta birleştirerek, ırkçı-şoven baskılara karşı verdiğimiz mücadeleyi 
yerel yönetimler aracılığıyla da sürdüreceğiz.

Yarın sandık başına gideceğiz. Oylarımızı kendilerine tutsak sayanlara, “hükü-
met olacağız” diyerek oylarımızı kapıp faşist [Milliyetçi] Hareket Partisi veya Adalet 
Partisi ile ortaklık kurma hayallerine kapılanlara, işçi ve emekçilerden oy aldıkça 
sağa, büyük sermayeye kaymayı bir politika sayanlara, “biz varız” diyeceğiz. De-
mokrasinin ancak işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesiyle korunup geliştirilece-
ğini bilerek oylarımızı Çark Başak için kullanacağız.

Kurtuluş işçi, köylü ve emekçilerin örgütlü birleşik gücündedir.
Kurtuluş Çark Başak’tadır.

Yürüyüş, Sayı 140, 13 Aralık 1977


