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Türkiye Sosyalizme Gidiyor

Radyo-TV’de seçim konuşması, 13 Ekim 1979.

İşçi, köylü, emekçi kardeşlerim!
Yarın mutlaka sandık başına gidip, mutlaka oylarımızı kullanacağız.
Estirilen faşist terör havası, biz emekçileri bundan alıkoyamayacak! Faşizme ve 

gericiliğe karşı oy kullanmak için sandık başına gideceğiz.
Saflarımızda yılgınlığa, bezginliğe yer yok! Sahte umutların bir bir yıkılması, 

umutsuzluğa neden olamaz! Oylarımızı, umut tüccarlarına ders vermek için kulla-
nacağız! Oylarımızı, kurtuluş mücadelemizi güçlendirmek için, bütün illerde seçi-
me katılan Türkiye İşçi Partisi için kullanacağız!

Kardeşlerim!
Tüm sıkıntılarımızın sorumlularını, sömürücü sınıf partilerini, birbiri peşisıra 

dinlediniz. Bu olanlar kendi marifetleri değilmiş gibi, suçu birbirinin üstüne atarak 
işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi de sizlerden oy istiyorlar. Emekçilere çek-
tirdiklerini, yine emekçilere onaylatmak istiyorlar.

Günün 24 saati dert içinde olan, öfke içinde olan emekçiler!
Öfkemizi sınıf mücadelesine dönüştürelim! Patron partilerini patronlara bıra-

kalım! Bu kör gidişi onaylamadığımızı, Türkiye İşçi Partisi’ne oy vererek, sandık 
başlarında da gösterelim!

Kardeşlerim!
Şu iki yıl boyunca, tüm emekçilerin sıkıntısı arttı, faşist cinayetler arttı. Ama 

aynı zamanda, büyük fabrikatörlerin, bankerlerin, büyük tüccarların, büyük toprak 
sahiplerinin vurgunları, kârları da arttı.

Büyük sermayenin eli kanlı bekçileri faşistler, yüzlerce yurtseveri, ilericiyi, sos-
yalisti öldürürken, soykırımlara girişirken, emekçileri sadece seçim zamanı hatırla-
yan CHP ise kolu bağlı, seyirci kaldı. Faşist terörün kaynağına inmedi. Oysa katille-
rin hangi örgütlere bağlı oldukları, “vur” emrini kimden aldıkları belli değil mi? Bu 
suçlulara şimdiden af vaadedenler, faşist çeteleri kan içmeye davet edenler hep belli 
değil mi? MC döneminde en kritik devlet görevlerine getirilenler, devlet içinde ayrı 
bir devlet gibi çalışanlar belli değil mi? Hepsi belli iken, bu konularda CHP neden 
bir şey yapmıyor? İktidar olunca emperyalizm ve büyük sermayenin hizmetine ko-
şan, vaadlerini unutan CHP’ye, 14 Ekim’de ders vermek gerek!

Kardeşlerim!
MHP, ÜGD gibi açık faşist örgütler, bunların ardındaki gizli faşist odaklar, işçi 

sınıfının, ilerici, demokratik güçlerin politik mücadelesi ile dağıtılacaktır! Faşizmin 
kaynağı olan emperyalizm ve tekelci büyük sermayenin egemenliği, bizim gücü-
müzle kırılacaktır! Faşizme ve MHP’ye geçit vermemek için, direnişimizi seçim san-
dıklarında da güçlendirelim! Türkiye İşçi Partisi’ni destekleyelim!
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Kardeşlerim!
Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan emekçi halk üzerindeki baskılar, ırkçı, şoven-

milliyetçi uygulama ve asimilasyon politikaları yoğunlaştırılmaktadır. Tertip, kış-
kırtma, toplu kırım tehditleri, birbiri peşisıra piyasaya sürülmektedir.

Türkiye İşçi Partisi, oynanmak istenen bu oyunları boşa çıkarmak için, halkın 
demokratik hak ve talepleri için, özgür irade ile gönülden seçilip kabul edilen, eşit-
liğe, kardeşliğe, özgürlüğe dayanan birlik için mücadele ediyor...

Yarın oylarımızla da, burjuva ve küçük burjuva milliyetçiliğine hayır diyelim! 
İşçi sınıfı partisinin, ilkeli ve bilimsel politikası etrafında birleşelim. Çark-Başak’a 
“evet” diyelim!

Kardeşlerim!
Türkiye kapitalizmi, derinleşen bir bunalım içinde kıvrandıkça, emperyalizme 

gitgide daha da bağımlı duruma düşüyor, işbirlikçi büyük burjuvazinin partileri, 
bu bağımlılık politikasını sürdürmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Demirel’in ve 
arkasından Ecevit’in, kapatılan Amerikan üslerini yeniden çalıştırmak, göklerimizi 
casus uçaklarına açmak için sürdürdükleri teslimiyetçi politikayı birlikte izledik.

14 Ekim’de, Türkiye’yi NATO’ya sokanlara, NATO’cu partilerin tümüne, bu sa-
vaş yanlılarına oy vermeyelim! Ortak Pazar’ı, Enerji Ajansı’nı, IMF’yi başımıza bela 
edenlere oy vermeyelim! Yurt kaynaklarını yabancı tekellerin yağmasına açanlara, 
oy vermeyelim!

Çağımızın gerçek ulusal kurtuluşçuları, bilimsel sosyalistlerdir, işçi sınıfıdır, 
emekçi kitlelerdir! Ulusal bağımsızlık mücadelesini, başarıya götürecek olan, işçi-
lerin, emekçilerin örgütlü mücadelesidir. Ulusal bağımsızlık için, yarın Türkiye İşçi 
Partisi’ne “evet” diyelim!

İşçi, köylü, emekçi kardeşlerim!
Dünya sosyalizme gidiyor. Sosyalizm, dünyamızda yaşayan bir gerçek. Sosyalist 

düzende milyonlarca emekçi, özgürlüğün sonsuz ufuklarına doğru durmadan iler-
liyor. Sosyalizmin her alanda üstünlüğü ortada, işçi ve emekçilerin iktidarı altında 
bilimden spora, sanayiden sanata, her alanda gerçekleştirilen başarıları, düşmanlar 
bile inkâr edemiyor.

Sosyalist ülkelere her yıl yenileri katılıyor.
Bu ülkelerde, çürümüş kapitalizmin kalıntıları temizleniyor, toplum yeni ve sağ-

lıklı bir temel üzerinde gelişmeye başlıyor.
Uzun yıllardan beri sosyalizmin başarılarını yaşayan ülkelerde ise, sosyalizm ile-

ri aşamalarına yönelirken, komünizmin maddi temelleri atılıyor.
Kardeşlerim!
Türkiye de, dünyanın bu durdurulamaz gidişinin dışında değildir! Türkiye de 

sosyalizme gidiyor! Ülkemiz bu kapitalizm batağında uzun süre tutulamaz! İşçi 
sınıfımız ve yoksul köylüler, kurtuluşun sosyalizmde olduğunu her gün yeniden, 
yeniden görüyorlar.

Güzel günler, aydınlık günler uzak değildir! Ama mücadelemiz, çetin bir sınıf 
mücadelesidir.

Sömürücüler karşımıza her yerde, tepeden tırnağa örgütlü olarak çıkıyorlar. El-
lerinde tuttukları devletin, çeşitli kurumlarını, sonuna kadar kullanarak çıkıyorlar. 



2036

Baskı, zulüm yollarına sapıyorlar. Sol sözler ederek işçi ve emekçileri şaşırtmaya 
çalışıyorlar. Sahte sosyalistleri baş tacı ediyor, destekliyorlar.

Ama bunların hiçbirisi sökmüyor!
Dünyanın hiçbir yerinde de sökmedi! Bir çok ülkede işçi sınıfı ve emekçi kitleler, 

kendi öz partileri öncülüğünde zafere ulaştı. Zafer, baskı ve zulmü altederek, ince 
oyunları bir bir boşa çıkararak, kazanıldı. Zafer, bilimsel sosyalizm ve proleter en-
ternasyonalizmi ilkeleri etrafında, birleşilerek, kazanıldı.

Kardeşlerim!
İşçilerin, yoksul köylü ve emekçilerin Sosyalist Türkiyesi, mutlaka kurulacaktır!
Oylarımızı, bugün daha iyi bir yaşam, yarın daha mutlu bir dünya için ve mut-

laka kullanalım!
Boykot silahı, burjuvazinin değirmenine su taşımak için kullanılmaz!
Tersine, AP’si, MHP’si, MSP’si ve de CHP’siyle tüm burjuva partilerini boykot 

edelim! Onları, Türkiye İşçi Partisi’ne oy vererek boykot edelim!
Yarın Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğimiz oylarla kurtuluş mücadelemizde bir 

adım daha atalım! Çark-Başak’lı bayrağımızı, bilimsel sosyalizmin ülkemizdeki 
yüce bayrağını, daha da yükseltelim!

Sizleri, işçilerin, köylülerin, emekçilerin partisi Türkiye İşçi Partisi’nin tüm ör-
gütleri ve üyeleri adına tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Yarın’a güveniyoruz!
Yaşasın işçi sınıfının, yoksul köylülerin ve emekçi kitlelerin örgütlü yenilmez 

gücü!
Yaşasın Çark-Başak!

Yürüyüş, Sayı 236, 15 Ekim 1979


