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Bu Oyun Bozulmalıdır

Radyo ve televizyonda ilk seçim propagandası konuşması, 2 Ekim 1979.

Yurttaşlarım, sayın dinleyicilerim ve seyircilerim!
Şu an stüdyodayım. Yüksek Seçim Kurulu’nun radyo ve televizyon konuşma-

larını önceden denetleme kararını protesto ederek canlı yayın yapıyorum. Benden 
sonraki Partimiz konuşmacıları da canlı yayın yapacaktır. Bundan ötürü, eğer ko-
nuşmalarımızda aksaklıklar, dil sürçmeleri olursa lütfen bizi bağışlayın.

İşçiler, köylüler!
Kadın-erkek tüm emekçiler,
Kardeşlerim!
Sizleri Partim adına, Türkiye İşçi Partisi’nin tüm örgütleri ve üyeleri adına saygı 

ve sevgi ile selamlıyorum. Sizleri, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm uğrundaki o 
sarsılmaz mücadele azmimizle selamlıyorum.

Ve sizlere sesleniyorum. Sizlere sesleniyor ve diyorum ki: ülkemizde oynanan 
bir oyunu bozmanın artık zamanı gelmiştir. Biz Türkiye İşçi Partililer, işçi sınıfı-
mıza ve emekçi halkımıza duyduğumuz sorumluluğun bilincinde olarak, bu oyunu 
sona erdirmek lazımdır, diyoruz.

Kardeşlerim!
Yıllardır bu ülkede anti-komünizm yapılıyor, komünizme çatılıyor. Komünizme 

düşmanlık etmek serbesttir ama, bunların yalanlarının ortaya çıkarılmasına gelince, 
o, yasaklanmak istenir. Bu bir oyundur ve bu oyun bozulmalıdır!

Kimdir, yıllardır komünizm düşmanlığında birbirleriyle yarışanlar? Kimdir 
bunlar?

Milliyetçi Cephe zamanında Demirel ve bakanları milliyetçi olanlar ve vatan ha-
inleri ayırımını yapmış, uzun süre esip gürlemişlerdi. Demirel şimdi de aynı havayı 
sürdürüyor ve komünizmi baş düşman ilan ediyor.

MSP’ye bakarsanız, o da iman kuvvetiyle bütün dünyayı düzelteceğini, bu arada, 
komünizmin de hesabını göreceğini söylüyor.

Eli kanlı MHP ise, kendisini komünizme karşı tek etkin güç olarak ileri sürü-
yor.

Bunlara karşı Ecevit de, faşizmle komünizmi aynı kefeye koyarak, CHP’nin de-
mokratik solculuğunu komünizmi önleyecek biricik çare ilan ediyor, onlarla aynı 
safta yer alıyor.

Ama buna bir şeyi daha eklemek gerekiyor. Sadece bu politikacılar değil komü-
nizm düşmanlığı yapanlar, onu körükleyenler. Bu politikacılar ve partiler, çıkarları-
nı korudukları sermaye sınıfları adına yapıyorlar bunu. Bir anlamda görevlerini ya-
pıyorlar. Büyük sermaye sınıfı, yani büyük fabrikatörler, büyük tüccarlar, bankerler, 
büyük toprak sahipleri kendi sınıf çıkarları tehlikeye gireceği için komünizmin can 
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düşmanıdırlar. Bu sömürücüler, kontrollerindeki renkli renkli gazetelerle, dergiler-
le, daha birçok araçla toplumda koyu bir komünizm düşmanlığının yerleşmesi için 
milyonlar ve milyonlar harcıyorlar.

Kardeşlerim!
Bir de içinde bulunduğumuz duruma bakalım: Türkiye’nin Cumhuriyet döne-

minin en büyük bunalımını yaşadığını artık öğrenmeyen kalmadı. Biz kol ve kafa 
emekçileri bunalımı, her şeyin ateş pahası olmasında, pahalılığın sürekli artmasın-
da yaşıyoruz; zaruri maddelerin yokluğunda veya kıtlığında yaşıyoruz; işsizliğin bir 
çığ gibi büyümesinde, işin, arslan ağzında olmasında yaşıyoruz. Daha iyi yaşamak, 
insanca yaşamak şöyle dursun, işçi-köylü kent ve kır emekçileri, yaşayageldikleri 
yaşam düzeyini bile koruyamıyorlar, yoksulluk çukurunun derinliklerine doğru yu-
varlanmaktan kendilerini kurtaramıyorlar.

Sormak gerekiyor. Ülkeyi bugünkü duruma komünistler mi getirdi? Komünist-
ler daha bir gün bile iktidara geçmediler bu ülkede. Ama bu komünizm düşmanları 
yıllardır sırayla bu ülkeyi yönetmektedirler, ülke, bunların elinde bugünkü duruma 
düşmüştür.

Kardeşlerim!
Gazetelerde, beş çocuğunu doyuramayan işçi ailesinin, uyuyabilmeleri için aç 

çocuklarına akşamları uyku ilacı verdiğini okuyoruz. Resmi yetkililer, evden kaçan 
çocuk sayısının durmadan arttığını ve bunların çoğunluğunu ailelerinin aramadığı-
nı söylüyorlar. Toplumda, aileler çocuklarından vazgeçer hale geldiklerinde, durum 
son derece ciddi demektir.

Toplumu ahlaki bir çöküntü sarıyor. Bu çöküntünün devamı, toplumsal geliş-
me için büyük bir tehlikedir. Amerikan tipi yaşama alışkanlıkları ve değer yargıları, 
daha küçücük çocuklarımızı etkisi altında bırakıyor. Toplumsal içerikli filmlere ve 
diğer çalışmalara kesin bir sansür uygulanırken, en adisinden seks filmleri ortalığı 
sarmış durumda, insanlarımız, geleceklerinden tam bir güvensizlik içindeler. Ne 
iş güvenliği var, ne can güvenliği kaldı. Yarın ne olacağı belli değil. Bu güvensizlik 
ortamı, tüm kişileri, tüm ilişkileri etkiliyor. Milyonluk şehirlerde, yüzlerce kişinin 
oturduğu apartman bloklarında bile, aslında yalnızlık içinde yaşanıyor.

Ülkeyi bu duruma komünistler mi getirdi kardeşlerim? Ülkeyi bu duruma ge-
tirenler, yıllardır bu ülkeyi yönetenlerdir. Komünizm düşmanlığında birbirleriyle 
yarışanlardır!

Kardeşlerim!
Gözlerimizi ülkenin sosyal tablosundan ekonomik durumuna çevirdiğimiz za-

man, önümüze çıkan tablo daha iç açıcı değil. Ekonomi, tam bir hercümerç içinde. 
En önemlisi de üretimin düşmesi. Oysa bir ekonominin sağlığı ve gelişmesi, üreti-
min çeşitlenip, artmasıyla ölçülür. Çok üretmeli ki, ekonomi daha ileri düzeylere 
doğru gelişip, genişleyebilsin. Çok üretmeli ki, ihracat artırılıp gerekli döviz kazanı-
labilsin. Ve nihayet çok üretmeli ki, kitlelerin yaşam düzeyleri yükseltilebilsin.

Ama şimdiki durum ne? Birçok fabrikanın, üretebileceğinin ancak beşte birini 
üreterek çalıştığı biliniyor. Ekonominin sağlıklı işlemesi için, sağlıklı para düzeni de 
şart. Paranın sağlığı, değerinin istikrarlı oluşudur. Türk parası ise bayır aşağı koşu-
yor, değeri iniyor da iniyor. Sekiz yıl önce, 1971’deki 100 liranın değeri, bugün 7,5 
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liraya inmiştir. Son iki yılda 100 liranın değeri, 40 liraya düşmüştür.
Ekonominin sağlıksızlığının bir başka göstergesi olan dış ticaret dengesi de hep 

aleyhimize oluşmakta, büyük açık vermektedir. Türkiye borçlanıyor boyuna. Yeni 
doğan her çocuk 15 bin lira borçla doğuyor. Bu borçları ödemek için döviz, yani 
yabancı para yok. Sanayiin kullandığı malzemeyi dışardan satın alabilmek için dö-
viz gerek. Çünkü kapitalistler ve onların iktidarları öyle bir sanayi yaratmışlar ki, 
hammaddesiyle, ara malıyla, makine donanımı ve yedek parçası ile, emperyalist 
dünyaya bağımlı. Kardeşlerim, ekonomiyi de bu duruma biz getirmedik. Çünkü 
ekonomi ile ilgili kararları alan biz değiliz bugüne kadar! Ülke ekonomisi, büyük 
fabrikatörleri, büyük tüccarları, büyük toprak sahipleriyle, tüm sömürücü sınıfların 
ve onların partilerinin elinde bu duruma düştü. Güzel ülkemizi cehenneme çevi-
renler, yaşamı çekilmez yapanlar, bu sömürücü sınıflardır, onların partileridir, bu 
komünizm düşmanlarıdır.

Kardeşlerim!
Ülkede bunalım var; sanayiin çarkları tam dönemiyor, paranın değeri sürekli 

düşüyor, ama... muazzam kârlar da elde ediliyor, çok paralar da kazanılıyor. Bu sı-
kıntılar, bu yokluk ve kıtlıklar, bu düzensizlik ve kargaşa kimilerine yarıyor, hem de 
pek çok yarıyor, işte bu noktaya parmak basmak lazım. İşte bu noktanın üzerinde 
durmak lazım. Durmak gerek, bütün sorunların özü burada yatıyor çünkü.

Geçim sıkıntısıyla boğulanlar, açlığa itilenler, yaşamlarını emeğiyle kazananlar-
dır: kol ve kafa emekğiyle; alınteri, göznuru, kafa yeteneği ile.. Varlıklarına varlık 
katıp keyif sürenler ise, sermaye sahibi ve işleticisi olanlardır; büyük sanayicilerdir, 
büyük tüccarlardır, bankerlerdir, büyük çiftlik sahipleridir.

İşte kardeşlerim, bu noktada, Türkiye gibi bütün kapitalist toplumlarda var olan 
emek-sermaye ayırımı ve çelişkisi ile karşı karşıyayız. Tüm sorunlar, tüm kavgalar, 
bu çelişkiden doğuyor. Sermaye sahiplerinin işçi sınıfına ve emekçilere düşmanlığı 
bu yüzdendir. Bu sınıfsal çelişkidendir. Komünizme bu yüzden düşmandırlar. Sov-
yetler Birliği’ne ve diğer sosyalist ülkelere düşmanlığı bu yüzden körüklerler.               

Kardeşlerim!
Büyük sanayicilerden, tüccarlardan, bankerlerden, büyük çiftlik sahiplerinden 

oluşan sermaye sınıfı, kısacası burjuvazi, bu sömürü ve talan düzenini yabancı ser-
maye ile, emperyalizm ile işbirliği ederek yürütüyor ve sürdürüyor.

NATO, ulusal bağımsızlığımıza vurulmuş bir zincirdir! Ülkemizi NATO’ya, bu 
sömürücü sınıflar ve onların iktidarları soktular! AP’siyle, CHP’siyle tüm burju-
va partileri, Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasına karşı çıkıyorlar. Amerikan üsle-
rini topraklarımız üzerine dikenler onlardır! Amerika ile yapılan ikili anlaşmaları, 
onlar savunuyorlar. Türkiye’yi Ortak Pazar’a sokmak için birbirleriyle yarışanlar, 
AP’siyle, CHP’siyle bu burjuva partileridir, sermaye sınıfıdır. Bir de şimdi IMF var. 
Ekonominin bütün ipleri, Uluslararası Para Fonu, yani şu meşhur IMF’nin eline 
verilmiş durumda.

Emekçi kardeşlerim!
Büyük sermaye sınıfının, bu sömürü ve talanı daha da yoğunlaştırarak sürdür-

meyi, işçi-emekçi kitlelere, ilerici güçlere kabul ettirmesi gerekiyor. Bir yandan zor-
la dayatarak, öte yandan hoşnutsuzluk ve direnişi saptırarak.. Saldırılar, cinayetler, 
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dinamitleme ve bombalamalar bundandır, iç savaş kışkırtmaları, toplu kırımlar 
bundandır.

Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan emekçi halka yıllardır uygulanan ve devamlı 
yoğunlaştırılan ırkçı, şoven milliyetçi baskılar ve asimilasyon politikaları bundan-
dır. Bir yandan tam boy açık faşizme yolu açmak içindir; öte yandan kitleleri, ilerici, 
solcu güçleri kırmak, sindirmek, geriletmek içindir. “Ya tam susturacağız, ya kan 
kusturacağız!” tehdidi boşuna söylenmiş değildir. Uygulaması da meydanda: Her 
gün gazete sayfalarını dolduran sıra sıra cinayetler, saldırılar..

Ve elindeki tüm devlet olanaklarına rağmen, bu cinayet, toplu kırım ve saldı-
rıların kaynağına inmeyen, perde arkası güçleri açığa çıkarıp hesap sormayan ve 
bu hunhar suçların işlenmesini önleyemeyen bir iktidar, CHP iktidarı! Emekçilerin 
taleplerine sahip çıkar görünüp onların oylarını alan, ama iktidar olunca emperya-
lizm ve tekelci büyük sermayenin hizmetine koşan CHP iktidarı!

Kardeşlerim!
Büyük sermaye sınıfı, sanayiciler, tüccarlar, bankerler, büyük toprak sahipleri, 

bütünüyle sömürücüler, ancak bu içinde yaşadığımız emperyalizme bağımlı geri 
kapitalist sistemde varolabiliyorlar. Bu sömürücü sınıflar, emekçi halkın emek gü-
cünü, bu düzende sömürerek zenginliklerine zenginlik katabiliyorlar.

Sosyalist sistemde ise sömürü yok! Sosyalist sistemde, sömürü özgürlüğü yok! 
Kimse kimsenin sırtından geçinemiyor. Herkes yaptığı işe, harcadığı emeğe göre 
adil bir gelir elde ediyor, işsizlikle karşılaşmadan, yarının ne olacağından kaygılan-
madan, çocuklarını iyi yetiştirme ve okutma olanaklarından yoksun olmadan, yük-
sek kültürlü, onurlu, insanca bir yaşam sürüyor. Sınıfsal ve ulusal baskıların kökten 
yokedildiği koşullarda.

Varlıkları ve çıkarları, bugünkü geri kapitalist düzenin devamına bağlı sermaye 
sınıfları, halk kitlelerinin, sosyalizm ve sosyalist ülkelere ilişkin gerçekleri öğrenme-
sini istemiyorlar. Bir yandan baskı ve cebirle, öte yandan anti-komünizm ve anti-
sovyetizm propogandalarıyla bu adaletsiz, bu haksız, bu sömürücü düzeni sürdür-
meye çabalıyorlar.

Ama nafile, kardeşlerim. Güneş balçıkla sıvanamaz. Gerçek yalana, düzmece 
ve aldatmaya mutlaka ağır basar. Türkiyede de ağır basıyor. Gün günden daha iyi, 
daha açık anlaşılıyor ki, Türkiye çözümsüz ve çaresiz değildir. Çözümsüz ve umut-
suz olan, emperyalizme bağımlı bu geri kapitalist düzendir; bu düzenin sömürücü 
sınıflarıdır. 

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız çözümsüz değildir. Çözüm sosyalizmdedir ve 
sosyalizm uzak bir hayal, bir ütopi değildir, yaşayan, canlı bir gerçektir. Sosyaliz-
me ulaşmanın yolları, yöntemleri de bellidir; teoride belirlenmiş, pratikte sınanmış, 
geliştirilmiştir. Amerika’yı yeniden keşfedecek değiliz! Toplumu, sömürücü kapita-
lizmden, sömürüsüz sosyalizme götürecek temel güç, öncü güç, işçi sınıfıdır.

Ama kendi başına, yalnızca işçi sınıfı değil. Topraksız ve az topraklı köylülerle, 
yani yoksul köylülerle elele vererek, emekçiler, aydınlar ve gençlikle bağlantılar ku-
rarak, hep birlikte! İşçi sınıfı bu öncü ve birleştirici işlevini, burjuvaziden bağımsız 
kendi partisi eliyle yerine getirir. Yığınların, binlerin, onbinlerin, yüzbinlerin, mil-
yonların gücü parti içinde ve parti aracılığıyla birleşerek tek bir güç haline gelir.
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Kardeşlerim!
Toplum düzeni olarak bizi bunaltan sorunların nedeni olan kapitalizme karşı, 

yığınların umudu sosyalizmdir. Sermaye partilerinin, yani burjuva partilerinin al-
ternatifi ve emekçi kitlelerin umudunu gerçekleştirme aracı ise, proletarya partisi, 
işçi sınıfının bağımsız partisidir.

Böyle bir parti, Türkiye’de de vardır. Vardır o Parti! Uzun yıllardır sürdürdüğü 
tutarlı, cesur mücadelesiyle, deneyimli, özverili kadrolarıyla, mücadelenin ateşinde 
sınav vermiş yöneticileri ile Türkiye İşçi Partisi!

İşçi sınıfının bilimsel sosyalist politik mücadelesi, 1920’lerden beri örgütlü ola-
rak, çetin yollardan yürüyerek, baskılara, saldırılara, cinayetlere göğüs gere gere bu 
günlere geldi.

Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfımızın 1920’lerden bu yana süzülüp gelen politik 
mücadelesinin, günümüz koşullarında örgütlenişi ve yürütücüsüdür. Türkiye İşçi 
Partisi, işçi sınıfımızı ve emekçi kitleleri örgütlü politik mücadele içinde iktidara 
hazırlayan, iktidara yönelten ve iktidarı aldığında sosyalizme geçişi sağlayacak olan 
partidir.

Büyük sermaye sınıfının Türkiye İşçi Partisi’nden korkusu bu yüzdendir. Onun 
için Türkiye İşçi Partisi’ne düşmandırlar. Sözde solcu bazı grup ve kişiler de, Türki-
ye İşçi Partisi’ne düşmanca bir tavır alarak burjuvazinin değirmenine su taşıyorlar.

İşçiler, köylüler!
Emekçiler!
Kendi partinizi tanıyın. Bilin ki kurtuluş mücadele ile sağlanır, boyun eğerek 

değil. Kurtuluş tek tek de olmayacaktır. Hep birlikte kurtulacağız; hep birlikte mü-
cadele edeceğiz; hep birlikte kazanacağız!

Kurtuluş mücadelemizin güçlenmesinde bu seçimlerin önemi vardır. Bu se-
çimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kaybedeceği, buna karşılık Türkiye İşçi 
Partisi’nin kazanacağı her oy, faşizmin yenilgisi olacaktır. Oylarınla faşizme set çek! 
Oylarınla gür sesini, isteklerini ülke politikasında duyur!

Kardeşlerim!
Patron partilerini patronlara bırakalım artık. 14 Ekim’de AP’ye, CHP’ye, MSP’ye, 

MHP’ye ve diğerlerine hayır diyelim! Türkiye İşçi Partisi saflarında birleşelim!
Kurtuluş Türkiye İşçi Partisi’ndedir! Kurtuluş Çark-Başak’tadır!

Yürüyüş, Sayı 235, 8 Ekim 1979


