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TtsMM'de ıığüF kııran ilk soşyalİst

Pırti. 27 i.iayıs 1960 hareketinden aönraı tçlşleri

Bakanlığı ının yenİ lçıırıı].acak part_i.lerce tanıdığı

giirenİn §ğn ".ünü o]-an 13 §ubat 196l'de1 aralarında

Keınat Tiirkler, İbrahla Denizcierı Rıza §uaş, İhrahin

4üzelceı Şaban Yılciız ve Keınal Nebioğlu'ıırın da bı:ılıın-

dıığu 12 sen<i{_t<aeı tarafından kııl,ılt6p. Kurucular, l1lr

}:aşın toplantılarışda, ayd].nlerla birlikte toplumsal

Eiiııenltğin kıırtılnaaı tçin çalısacaklarını vE ,rev

hakkını tiiraiiyle tanıyıp tanıtacakiarını açıkladılar.

15 seçim çe\ıresinde il ııe ilçe ör.ıütlenatesi.ni tamam-

layama<lığından 1961 milletvekt]-i seçimlnrine ıiremecii

ııe dağılıııaya yiiz trıttu. ejyle kiı Partİ 4ene1 Başkanı

&ı,aıi Arakalın, Yeni Türkiye Partiei İstanbut 1istesin-

den aelay oldrı. Bu dıırıımda ktrrucııları Parti'ye yenİ

bİr licter araıraya bar:laçlılar ve sonrında erki ,Devletler

tlnıuaıİ Hııkııi<u Doçenti l{ehnet Ali Aybarıı. 8 Ştıbat 1962rde

Oene1 Başkanlığa getirdi]"er. l.i.A. }yjıarıın }ıazırladığı

ve Kurucul.ar'ın 19 Nisan 1962'de kabul ettiklç:rl

Tüztikıdeı, Partl'nin anıacının §iiiı:sa1 ııe].irin dağı-

tırnında etpğe ,.röre -elir ilkesini hakiın kılnak'i o]-duğu

beltrtt1ali. Aybarıı.n ıienel Başkanlığı ıııa cr€lrıesi_nden
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şonra Partl1 biiyiİ< bİr .,tşlişıne -österdi. şuşIİ.lİl?"-"

Ankara §enatörü Nimzi Ağırnaslı'nın 10 Şııbat ].963ıde

Partive -irırıE,si iizerine, Anayasa Matıkemesi'nde başta

ECK L4L/r. ve J42lİ. naddş,l*ri olmak iizere 23 Kanıınrın

65 ıışddeşinin Anayasa aykırılığı nedeniııle iptal

daııası açıl<lı 
_ım _veın| bİr Partİ Pro,,.ramı hazırlanara}t

ilk Bi"iyiik Ko,rı,.,re'ye .ıiclildi (İzrnir t}-lO Şubat 1964}.

Tiir}<iye tşçi Partlşiinin ,,irdiğl i:.}ı eeçtm,

17 Kaşıgı 1963 İX €enel ğeclisi ıre BelerJiye Mec].isi

seçİ.nleridir. 8u seçlınlerde Radyodan yapılan seçim

konuşınalarıyla t<endini tanıtma oianaıiını bulan partı.ı

9 il ve btı illerin 31 ilçesinden 35 507 oy almıştır.

ğlderek süçlanein Parti, seçinı yasa§ı]-nın ön,ıörrlüğü

part,iltır|n .ıenel seç:inılnre .rİ.rııesi için ohbeş ilde

ileeleriyle birlikte ijr",ütlç:nmçısi koşı;lunu "ıerşekleş-

tl"rere}t 1965 iolilletvekilİ aenel Seçİınlerİne katılmaya

hat< i<azandı. 10 EkiEı 1965 Hi].lçıtvekİll §enel §eçimlerİne

katıi.dığı 51 i1de aeçerli oyların %3'ii E!.an 276 1O1 oy

alarak aralarında Metıret Ali Aırbarı Behiçe Boran, Rıza

Rtıaş, Çetin Aitün, Sarlııı Arenı Keırn1 Nebioğluın,un da

bulı-ındrığu t5 milletwekili Çıı<aran Tİp, TBHttıde t,ığup

lçurdu. Seçİm Kanıııırında 1965 yılında yapılan ilri öneııll

değlşiklik }risbİ Teıçısil Sigterıine ..}.tillİ Bakiye üsrılüa

ni.İn ve rbirleşil( oy çıusulasırnıııı Adalet Partişiınl-n
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sşrt mıı}ıalışfetİ.nçı raişrıan yasallaşır6rşl, TİD|İn sec jm;

lerdç §oRllç al}na§anın iİnde rraı*n iki etreni o]_drı.

Bir yxl §önra 1966ıda yapılan 
"o,ilıı_:riyet 

Senatogiı

kısırıi seıçİrılerinde tİp »tr s*natiirliilı (ratma H:ı']<ııneıt

İşnen} }çazınıyor v€} fai<at seçim sonııçları b*klı:nen oy

artışını _östermi,gcırdıı. HlJ.1i Bakiye ljsıılüıııiin }Ç"-ıtrÇ!ı-

katıldığı 67 ilıle 243 63L oyla şeçerli oyların'ü?,7rsini

alıyor ve 1,alnız Mehmet §li Aybar ile Rıza §:._,es seç{.-

1i.yorçlıı .

1İiirkiye İşçi partisi tşrihi, ayü]=]_ zanıanda 1ıi!lijn-

meler ıİe üaşfiyeler tarihidir. tıx tasriye, İzrnir §iiyiik

Kcıı-rc§i.nden §onra ortaya çıkan aralarında tşmet

Alİ Yaşarı Şiikran K,ıırda}<ı"ı]., f}ı:mir çzlü, E,jip Cansever,

Mtızaffer Brıyğr*çAı;ı Tıır.ııt Kazanlın da bıılunduğu ve

.rvİ_rmiİl.İler* rliye anılan m:ıhalefetin tasftyesidİr.

Si.İyük Xıın,.ıre'de İşçİ ve tşçi olmayan kesi"ı?ıin ayrı ayrı

ıre çİft şandıkta seÇilııınsini, toplumcuayclınlar ve

ki5ytr"iiler clahll hiitiin emeıkçİleırin eşit tı,itulrnşsına

ay}ıırı bıı]_an ınuhalefet ".rubıından 9 İiye partiden ihraç

ecliıiyordıı. fuİnci taşfiyeı Aybar,ın Farttınl_n tek

s*natörii }§iyazİ Ağırnaşli'yı kandişine alternatif

.rörriıeşinden doğı;yordu. *ğırnaslı }ıendis inin An}<ara
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İı naşıçanlığı.ndan el çe}<tirilmcşi iizerine "b"§i'ı"J§!{[y

biroİ_rı sesi _<leğiliııi clİyerek Fartiıcİen lstifa ediyordu.

tİeijnciİ tasfiye harekç,ti 2Ü.?,4 Kasım 1966'da Halatyaıda

topi.anan İxinci Biiyiik Kon-re ç*vresi.ncle olınuştırr.

11ı!ıar il§ Boranıııı önciililğünde yiirütülen taefiye sonıında
Ütqi"eıo
i;Arıeı| ve Rafih Frı.ıri ileri'ninaralarında $evtnç

de b,:i-ı.rııduğç 9 kişi Mill,i ilpmokrati}ç Devrim çiz,*isinİ

Partiye e.?erfl*n }ıı]-mak İstedikleri aere}<çesiyle Partj-den

ihraç eclililrorclu" 1968 yılının, Parlamentoya iiü,e soka-

ınciığı }<ısnıi Cıırıhııgiyet Senatosıı ve milietır+,kili ara

geçiınle.rrinin ,}rapaldığı 2 }iaeiran'dan sonraki Yarı§l , 
,.

TİP İçln şonlırı başlan*ıcı olrıııordrı. Li<ler kaçlrçşundaki

ııyıısmazlık parti-içi iktldarı pşrçalıyan ve TİF -ittikçe

keslçjnlesen bj_r buhrana siiriikleniyrırdıı. 
Russe3' İ-İalıJi€* 

-1'

mesi dlye de anılan * t,luglararası. §awaş Suçları Mah_

}ıemesi*ne Liye seçilen ve Yietnam ıa gİ_den Aybar9 ulus-

laratraşı pot iti}ıa arerıasında şöz sahibİ olmaya çalı_

şıyar ve Çekoslaııaşı-a olaylarında §oırİretlerin }ıarşı-
BÇ
sına çıkıyordu"ö,btır 1randan , güler:riizlü Sosşıaığıı -

t<aırramını geİ,iştiriyor ve " Soslralizmiıı büııyesinçle

miındernlç oıan hürriyetçili}<ı beı.ki de iır olaralt

lriirkiye sosyalizıııinde gerçet<leşeı:ektir ( İzrnİr İtorıgreşİ,

20.Ekim"1968 } diyordu. Bıı tez]-erin Partide meyde:na

getirdiği çnlltantıyı aralarında !üihat Sargı çBehice

Boran v eŞadun §ren ıİn ele bulunduğu beş üye neseleyİ

ğerkea tiirütne Kuruluna getiriyor ve Aybar Parti'ıie

eol sapmyla §tıçlanlyolro 9.Kagın.1968ıde Çetin Aİ._
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tan ıın başkanlığında 1rapılan üçiincü Biiyiiıı -['#;!:tt

seçilenlarin gpğunluğu Aybar 'ın Xisteeinden çıkıyoro
Bunun üzerİne ' &ıe}ç Grubu ' diye anılan muhalefet blo-
ktı, gerelçlİ İmzayı toplılrara}g o!.ağanüstü Bliyük ltorşrg-

yeçriailiyor. ve Aybar 'ın listeşi 4ı kiştıik Genel

Yönetim Kurulunda 11 üyelih kazanıyo§ı &,ybar 15?Ka-

§ı.IRı 1969 'da yapılen t3enel Kı,ı5111 ttıp!.ant,ısında *Ay-

dınların belkenıiğİ yo}ıtur * diyere}t Genel BaşkaııJ.ık-

tan istifa ediyor veyerine Hehmet A].i AgJ.an üetirili-

}ıor.As1ail'ııı kısa bir şiire sonra İgaira-sı ü gerirıe

TİP Genel },aşlranlığına Şaban Yıldız seçİlİyog"üt€
yandan llirli gemokratİk Devrim hare]<etinin Parti
içincte güçlendiği kcşu]-larda rİP nörciiineti Bii}rtik Xon-

greşi 1 29-3L Etıiın 1970 tarihinde Arüara |da topJ.ğ,ılı.;

yor veErııek i-}rubuilt egien=n].iğiyle qeçiyor ve Behİ.ce

Boran ğene]. hşkan oluyor.12 HarLtan sonra 2S.Teıunıızo

1971ıde Anayasa }la}ıJçemesi thı 1ıfP .i iıapatJ.yor ve

L9?4 Affı j,le tahıi.ye edileeek olan şon TİP Yönetİcİle-

rİ de TC!( 14X,/lbma<l<teye ınuhalefetten L2,5 - 15 yı!

hapse ınatıkırm oldular.
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