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KADıN-ERKEK TÜM EMEKÇİLER! 
İImCİ GENÇLER, A YDINLAllI 
DEMOKRATLAR, YURTSEVERLERI 

Bıçak kemiğe dayandı. Gün günden kötüye gidiyor. 

Htzla yükselen fıyatlar, zaten geçirme.,Ye yetmeyen ücretlerimı 
zin her yıl yarısını alıp götii'üyor. Pahalılık, büyük mücadelelerle ko 
pardığmız ücret artışlarını silip silpiiiiyor. 

Memur maaşları üç yılda ancak üçte bir artarken, bu arada en ai 
iki katına çıkan fiyatlar belimizi daha da büküyor. 

Çalışma çağındaki onbeş milyonumuzun dört milyonu i\siz. 
Köy emekçilerimizin altı milyonu i ş  bekliyor. Bir milyonumuz, ancak 
yurt dışında iş bulup çalışabiliyor. MilyonlırcamlZ rastgele iş tutuyor, 
bir tarladan diğerine, bir inşaattan öbiriine savruluyor. 
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Okuma çağındaki yüzbinlerce çocuğumuz, hiçbir iş güvencesi, 
gelecek garantisi olmadan, boğaz tokluğuna en ağır işlerde çalıştı
nlıyor . 

Kadın emekçilerimiz, emeğini yok pahasına patronlara kaptırı
yor, kadın oldukları için bir kat daha sömli"üıüyor. 

Maden ocaktannda, fabrikalarda, tezgahlarda kötü çalışma şart
l<ırı yüzünden her yıl ikiyüz bine yakın iş kazasında onbinlercemiz has
Ulanıyor, yaralanıyor, sakatlanıyor, hayatını yitiriyor. 

Köylerde, toprağını ağ:alara, tefecilere, büyük tüccarlara kap tı
ranlanmızın sayısı Çığ gibi büyüyor. Toprağını hala yitirmeyenler zar 
zor yetiştirdikleri w-ünlerini yok pahasına tüccarlara, tefecilere satmak 
zorunda kalıyorlar, faiz baskısı altında her yıl daha da yoksullaşıyor
lar. 

Doğu ve Güneydoğuda kaçak suçlu ve silah arama bahanesiyle 
ilan edilmemiş bir sıkıyönetim uygulanıyor. ırkçı, şoven baskılar tır
mandırılıyor. 

Büyük işletmelerin. rekabeti, pahalılık, borçluluk, küçük esnafı, 
z.anaatkan yıkıma sürüklüyor. Son on yılda, yanında bir· iki işçiyle 
geçimini sağlamaya uğraşan altmışbeş bin zanaatkar, yani her üç za· 
naatkardan biri iflas eni. Küçük esnafın durumu daha da kötü. Yalııız 
istanbul'da, son onbir yıldır ticareti bırakan esnaf sayısı beş bini aştı. 

iş bulma umuduyla büyük şehirlere göçen milyonlarca emekçi, 
yolsuz, ışıksız, susuz gecekondularda yaşamaya mahkum ediliyor. 
Yalnız Ankara ve istanbul'da üç milyon emekçi gecekondulara sığ ın
mış durumda. 

Gerektiği gibi doyuramadğımız, hastalıktan kurtaramadığımız 
yüzbinlerce yavurumuzu, daha konuşacak yaşa gelmeden toprağa ve
riyoruz. Her yıl şehirlerde bin bebekten yüzelliüçü, köylerde bin be
bekten ikiyüzaltmışbeşi ölüp gidiyor. Ortalama insan ömrü gelişmiş 
ülkelerdekinden �O - 2S yıl daha al. Ondörtbin köye ulaşacak yol 
yok. Onbinlerce köyde su, erektrik, binlerce köyde okul yok. 

, 

• 
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IşçiLER, EMEKÇlLEJt.! 

Işsizlik, pahalılık, yoksulluk ve tüm öteki güçlüklerimiz alnrnı· 
zın yazgısı değildir. Bugünkü durumu tersine çevinnek, aydınlığa çık
mak elimizdedir. 

Ne yapacağımızı bilir, durumumuzdan sorumlu olanları tanır, 
gii::ümüzü birleştirirsek aşamıyacağımlZ engel yoktur. . 

Işsizliğin, pahalılığın, yoksulluğun, darlığını borçluluğun, tüm 
güçlükierimizin sorumluların, iyi tanıyalım. 

Yurdumuzun, işçi ve emekçi kitlelerin içinde bulundu
ğu durumun sorumluları, emperyalizmle elele vererek bütün 
emekçileri acımasız bir sömürü çarkı altında ezen büyük pat
roııIar, büyük tüccarlar, büyük toprak sahip1eridir. 

Bunlar, güçlerini, kendi çıkarlarına işleyen kapitalist 
düzenden alıyorlar. 

Emekçi halkımız pahalılıktan kırılırken, en büyük yetmiş şirke
tin toplam karları son ik yılda yarı yarıya arttı. 

Oç esnaf ve zanaatkardan biri iflas ederken, en büyük yüz firma
nın satışları altı kat yüksekfi, anonim şirket sayısı dokuz kat arttı. 

En büyük üç bankanın karları iki katına çıkti. 
En büyük yüzelli ithalatçımn herbirinin yıllık ortalama karı kırk 

milyon lirayı geçti. � 

• Banka kredilerinin yüzde yetmişi büyük sermaye kuruluşlarına, 
sadece yüzde üçü esnaf ve zanaatkarlara ödeniyor. 

Fiyatları arttırmak için li"etimi kısan patronlar, yüzbinlerce e
mekçiye iş kapısını kapıyorlar. 

Sömürüden daha büyük pay alma yarışındaki patronlar, sömürü _ 
paylarını artınnak için fiyatlara zam üstüne zam yapıyorlar. 

Işç ilerin bir saatte ii'ettikleri mallar iki misli artarken, ücretleri 
sadece yarı yarıya yükseliyor. Bütün bunlara rağmen, pahalılığın so
rumluluğu ücret artışlarına yüklenmek isteniyor. 

"Sanayinin ve ihracatın teşvik edilmesi" bahanesi arkasında, bü
yük patronlardan vergi �lınmıyor. milyarlarca liralık vergi onlara geri 
ödeniyor. 

Bir yılda yaratılan toplam gelirden sadece yüzde otuz pay alan 
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işçi ve memurlar, vergilerin yüzde seksenini ödüyorfar. Buna karşılık 
patronlar bir yılda en az altmışsekiz milyar lira vergi kaçırıyorlar. 

On yıldan az bir zamanda topraksız köylülerin sayısı üç kat ar
tarken, bin dönimden çok toprağa sahip olanlar, topraklarını yarı 
yarıya büyüttüle�. 

Sa·nka kredilerinden yararlanarnıyan az toprak1ı köylüler tefeci
lerin baskı ve sömli'üsü altında eziliyorlar. 

Heme..n hiç vergi ödemeyen büyük toprak sahiplerine "tarımsal 
üretimin desteklenmesi" bahanesiyle milyarlarca lira aktarılıyor. 

Emperyalist güçler yurt ekonomisinin en önemli dallarını kon
trol ediyorlar. UlusJarara� şirketlerin doğrudan yatırımları, yerli iş
birlikçilerle kurulan ortaklıklar, çeşitli anlaşmalar ve ucuza alıp - pa
halıya .satma gibi yollarla zenginliklerimiz sömli'ülüyor, yarattığımu 
değerin büyük bir bölümüne el konuyor. 

Büyij( sennayenin emperyalist şirketlerle ortaklaşa kurduğu 
montaj fabrikalarına hammadde ve parça ithali için her yıl milyarlar
ca lira yurtdışına akıtılıyor. Dış ticaret açığı yılda elli milyar lirayı 
aşıyor. 

Bu düzeni yaşatabilmek için ülkemiz emperyalist ülkelere yüz
yirmi milyar lira borçlandırıldı. Pararnız her geçen gün değer kaybe
diyor. 

Yerfi büyük sermaye, Amerikan, Alman, Japon, fransız emper
yalist şirketleriyle yeni anlaşmalar yaparak, onlarla birlikte işçi ve 
emekçileri daha yoğun bir biçimde $Ömli'menin yollarını arıyor. Da
ha da ileri giderek, karfarını arttırmak uğruna, emperyalist şirketlerin 
rahatça at oynatabileceği "serbest bölgeler" açılmasını planlıyor. 

işçiLER, EMEKÇiLER! 

Büyük sermayenin ve büyük toprak sahiplerinin tüm 

emekçileri ezen, sömü�n bu gücü, emperyalizmin yurdumuz 

üzerindeki baskı ve kontrolüyle besıtlniyor. 

Emperyalizm, Amerika Birleşik Devletleri, federal Almanya, 
Japonya, ingiltere, Fransa gibi ileri kapitalist ülkelerin başını çektiği 
bir dünya sistemidir. 

. 

Emperyalizm, işçi ve emekçi sınıfların iktidarda olduğu sosya· 
list ülkelerin gelişmesini, her geçen gün daha fazla silahlanarak, atom 
savaşı ile tehdit ederek, durdurmaya çalışıyor. 

6 

i . 



f 

Emperyalizm, SÖlnia'"ünün.pdüğü bütün ülkelerde, sömürüden 
kurtulmak için mücadele eden tüm emekçileri, NATO, CENTO gibi as
keri paktlar altında birleştirdiği ordularıyla yıldu-maya uğraşıyor. 

Emperyalizm, geri ülkelerin halklarını, o ülkelerdeki yerli işbir
likçileri eliyle, baskı ve sömürü altında tutmaya, ulusal bağımsızlık mü
cadelelerini ateş ve kanla bastırarak ayakta kalmaya çabalıyor. 

Yurdumuz üzerindeki baskı ve sömürü, işte bu dünya 
sisteminin, emperyalizmtn baskı ve sömürüsüdür. 

ülkemiz NATO ve CENTO'ya. emperyalist dünya siste· 
mine bağlanmak. büyük sermaye ve büyük toprak sahiplerini 
güçlendirmek ve işçilerin. emekçilerin mücadelesini tehdit 
etmek. bu mücadeleyi engellemek için sokuldu. 

Büyük patronlar. büyük tüccarlar, büyük toprak sahip· 
. 

, 

leri, yurt topraklarını/sömürü düzenine jandarmalık yapan 
emperyalistlerin işgaline terkettiler. 

Topraklaramız üzerindeki Amerikan atom üsleri. casus
luk tesisleri, ülkemizi komşularımıza karşı bir saidm üssü ha
line getirmek ve sosyalist ülkeleri,lsrail işgaline karşı dövü· 
şen Arap halklarını tehdiı etmek için kuruldu. 

Bugün, vatan toprakları üzerindeki emperyalist işgali gizlemek 
amacıyla Amerikan üslerine çekilen Türk bayrağının arkasında, bu sal
'd ... ı ve ca!iJsluk merkezleri gene çalışmalarını si.irdii-üyor, Bu üslerden 
"kira" almak için andıaşmalar yapılıyor; yurt toprakları emperyalist
Iere kiralanıyor, Sennaye partileri, böylece emperyalistıerle yaptıları 
işbirliğini gizlemek istiyorlar, Ama yurt topraklarından gözlerini kırp
madan vazgeçtiklerint de açığa vuruyorlar, 

Emperyalizmin tahakküm politikası, Kıbrıs'ta da ortaya çıkıyor, 
Emperyalistler, Kıbrıs Türkleriyle Rumiarını ve Türkiye ile Yunanis
tan'ı birbirlerine düştrerek, Ada'yı parçalamayı ve bir NATO üssü hali
ne getirmeyi planlıyorlar. Emperyalizm, Ortadoğu'yu ve Doğu Akde
niz bölgesini, bu arada Türkiye'yi ve Yunanistan'ı, kontrol ve tehdit aL
tında tutmak için Kıbrıs'ı ele geçirmek istiyor. Gözleri kendi gelecek
leri için emperyalizmle yeni anlaşmalar yapmaktan başka hiçbirşey 

7 



görmeyen büyük sermaye iktidarları, bu planlara çanak tutuyorlar. Sö
mürü düzenini ve emperyalizmle yaptıkları işbirliğini gizlernek için şo
ven milliyetçiliği körükleyerek, emperyalizmin planlarına hiımet edi· 
yortar. 

Türkiye'nin emperyalizme daha� çok bağlanması için. 
ülkemiz Ortak Pazar cenderesine sokuldu. Emperyalistlerin 

işçi ve emekçileri daha çok sümürmesiııe. iç işleriınize ka
wimasına imkan tanıııdı. 

Türkiye. yeraltı zenginliklerini emperyalizmden koru
ma mücadelesi veren halklara karşı kurulmuş. '''ekonomik 
NATO" da denilen Enerji Ajansı'na üye yapıldı. 

iŞÇiLER. EMEKÇiLER! 

YlJRTSEVERLER! 

Başını Amerika'nın çektiği emperyalizm, yalnızca savaştan, kö
lelikten ve baskıdan yana olanların, büyük patronların, büyük tüccarla
rın, büyük toprak sahiplerinin dostudur. 

Emperyalizm, baskı ve sömürü altında ezilen işçi ve emekçi kit· 
lelerin düşmantdır. 

Emperyalizm, ülkemizin bağımsızlığından bir adım gerilememc· 
ye kararlı, yüreğinde yurt sevgisi taşıyan herkesin düşmanıdır. 

Savaştan ve savaş tehdidinden arınmış, kardeşliğe dayanan, ba
rış içinde bir dünyada yaşamak isteyen halkların düşmanıdır. 

Emperyalizm insanlığın düşmandır. 

iŞÇiLER. EMEKÇiLER! 

YURTSEVERLER! 
, 

Emperyalizmle. büyük sermayeyle ve büyük toprak sa
hipleriyle bizleri, tüm emekçileri, uzlaşmaz çıkarlarmuz kar
ŞI karşıya getiriyor. 

Uzlaşmaz çıkar ayrılıkları. uzlaşmaz bir mücadeleye 
dönüşüyor. 
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Işbirlikçiler, emperyalizlt ortaklıklarının maskesi düştükçe, 
yurtseveriere karşı açtıkları savaşı yoğunlaştırıyorlar. 

Işçilerin, emekçilerin yükselen mücadelesiyle karları, vurgunları 
tehlikeye girenler, çıkarlarını korumak için d�a da saldırganlaşıyor
lar. 

Köy emekçilerinin direnişiyle egemenlikleri sarsılanlar, jandar
ma ve komando baskısını arttırmaktan medet umuyorlar. 

Büyük patronlar, büyük tüccarlar, büyük toprak sahipleri, tüm 
emekçiler üzerinde baskı ve teröre dayanan bir düzen kurma yoluna 
giriyorlar. 

Grevlerimizi yasaklamaya, bu hakkımızı yok etmeye yöneli
yorlar. 

Sendikalarımızı tehdit etmeye, yozlaştırmaya, ortadan kaldl'
maya çalışıyorlar . •  

Grev hakkına, sendika hakkl1)3. sonuna kadar sarılanlarımızın 
üzerine kolluk kuvvetlerini sii'üyorlar, ateş açıyorlar. 

Özel olarak yetiştirdikleri, silahland'ırdıkları, maaşa bağladıkları 
faşist üüler eliyle fabrikalarda, tarlalarda, meydanlarda, işçilerimizi, 
köylülerimizi, öğretmenlerimizi ·kurşunluyorlar. 

ırkçı, şoven uygulamalara başvurarak, ırk, dil, din, mezhep fark
Iılıklarını kullanarak, emekçileri bölmeye, bütün işçilerin, emekçilerin 
kardeş olduğunu unutturmaya çalışıyorlar. Kendileri boyuna örgütle
nip, güçlenmeye çabalarken işçilerin, emekçilerin örgütlenerek birleş
melerini engellemek istiyorlar. 

RadyolarıyıOl, televizyonlarıyıOl, gazeteleriyle, ders kitaplarıyla, 
emeği ve özgii'lükleri horlamaya yelteniyorlar. Işçiyi, emekçiyi küçük 
gören, patronların "güçlü devlettiini savunan düşünceleri yaymaya, 
yerleştirmeye çalışıyorlar. 

Emperyalizm, büyük sennayedarlar ve büyük toprak sahipleri, 
karlarını, sömii'ülerini, baskılarını (laha da artırmak çabasında. Bunun 
için, sömii'üye karşı, emperyalist boyunduruğa karşı, sennayenin kul
luğuna karşı hiçbir sesin yükselmediği bir yönetim, faşist bir rejim 
tezgahlamanın peşindeler. 

Sömürünün, pahalılığın, yoksulluğun, iflasın, baskının alabildiği
ne ağırlaştığı böyle bir faşist rejim için, patron ve ağa partileri elele-
veriyorlar. . 

Işçilerin, emekçilerin sömli'üsünden aldıkları payı büyütmek 
için birbirıeriyle kıyasıya yarışan büyük patronlar, büyük tüccarlar, bü-
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yük toprak sahipleri ve onların partileri, bu sömürüyü on kez, yüz kez, 
bin kez arttırmak için kenetleniyorlar. 

işçilER, EMEKÇiLER.! 

GENÇlER, AYDıNLAR! 

12 Marl Muhtırası, emekçi halkı böyle faşist bir reji
min cenderesine sokabilmek için verilmişt. 

Büyük sermayedarlar, işçi sınıfının 15·16 Haziran'la yükselen 
mücadelesini, köy emekçilerinin büyük toprak sahiplerine karşı dire
nişlerini, anti�mperyalist gençlik hareketlerini 12 Mart'la bastırmak 
istediler. Grevler yasaklandı, sömürü, baskı ve terör kat kat arttı. 

işçieri, emekçileri mücadeleden caydrmak, sindirmek amacıyla 
binlerce işçi, emekçi, aydın ve ilerici genç hapishanelere gönderildi. 
Yüzlerce kişiye işkence yapıldı. Birçok genç kurşunlandı, asıldı. Sen
dikalar baskı altma alındı. Demokratik kuruluşlar susturuldu. işçi sı
nıfının partisi, Türkiye i şçi Partisi kapatıldı, yöneticileri tutuklandı. 

Büyük sermayedarların, büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını sa· 
vunan Meclis çoğunluğu, kendi iç mücadelelerini bir kenara bıraktı. 
AP'liIer, MHP'liler, CGP'liler, DP'lilerle 'CHP milletvekillerinin, sena· 
törleri"in büyük bir bölümü 1961 Anayasa'sım değiştirmek için, bas
kıyı ve sömi.i"üyü artıracak kanunlar için oy verdiler. Sıkıyönetim yıl
lar boyu sürdi.i"üldü. Kanunsuzluk üstüne kanunStJlluk yapıldı, Ana
yasa çiğ nendi. 

Yine de, bu baskı ve terör, işçilerin, emekçilerin, ilerici genç
lerin, aydınların mücadelesini durduramadı. Onların kararlılığını kıra· 
madı. Emekçiler 1973 seçimlerinde gerici, saldırgan sermaye parti· 
lerine karşı tepkilerini gösterdiler. 

Seçimler sonunda gerici, saldırgan bprjuva partileri bir site hü· 
kümetten uzaklaşmak zorunda kaldı. Ama emperyalizmin, büyük ser· 
mayedarların gücüne dokunulmadığı için, kendilerini çabuk toparla· 
dılar, yeniden iktidarı aldılar. 

AP'si, MHP'si, MSP'si, CGP'siyle gerici, saldırgan sermaye parti
leri, 1975'de Milliyetçi Cephe'yi oluşturdular. Faşist bir rejim kurmak 

için ellerinden geleni yapmaya devam ettiler. işçilerin, emekçilerin 
grev, sendika, örgütlenme hakkına karşı, Türkiye işçi Partisi'ne karşı 

-
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yoğun saldırılara girişiidi. Emperyalizmin ve büyük sermayenin besle
yip büyüttüğü faşist sürüler, "1'üm emekçiler, demokratlar ve ilerici 
gençler üzerinde bir baskı ve terör havası estirmeye başladılar. 

Büyük sermayenin baş partisi AP ile, yine emperyalizmin, bü
yük sermayenin emekçiler yıldırmak, sindirmek için yardımcı olarak 
kullandığı MHP içiçe girdi. 

Iki yıldır fabrikalarda, meydanlarda yüzlerce yurtseverin, sosya
listin kanı akıtılıyor. Sendikalar, demokratik kuruluşlar saldırılara uğ
ruyor. Ilerici, demkraı, so�yalist işçiler, memurlar işlerinden atılıyor, 
uülüyor, baskı görüyor. OkullarJ yurtlar ve bazı iş yerleri faşist sürü
lerin barınağı haline getiriliyor. Baskı ve zulüm yoğunlaştıkça yoğun
laşıyor. 

IşçiLER, EMEKÇiLER! 

Işçi. emekçi kitlelerin sömürtiyle beslenen sınıflarla 
olan mücadelesi. yalnız Türkiye'de baskı ve zulünıle karşılaş
mıyor. Emperyalizm, büyük sermaYcdatlar. büyük toprak sa
hipleri. tüm söınürücü güçler. iktidarlarının tehlikeye girdi
ğini sezdikleri bütün ülkelerde işçi. emekçi kitlelerin müca
delesini baskı ve zulümle durdurmak istiyorlar. 

Bu bizi şaşırtmıyor. Paniğe düşürmüyor. Emekçi halkın çıkar
larına temelden düşman olanların, ellerinden geldiği strece, baskı ve 
zulümle karşımıza dikileceklerini biliyoruz. 

Biliyoruz ki, emperyalizme ve büyük sennayeye karşı verdiği
miz mücadele uzlaşmaz bir mücadeledir. Bağımsızlığın, demokrasinin, 
sömti'"üsüz bir toplumun yolu büyük engellerle doludur. Bu düzenden 
yararlananlar dÜleni sürdürmek için ellerinden geleni ardlarına koyma
yacaklardır_ 

Bize düşen, mücadelenin kurallarını öğrenmek, bu mücadeleye 
bilinçli, örgütlü olarak katılmaktır. Mücadeleyi mümkün olan en kısa 
zamanda, işçi ve emekçiler açısından en az maliyetle başarılara ulaş
tırmaktır . 

Sömli'"ü düzeni devam ettikçe işçiıerin, emekçilerin, yurt top
rakları üzerinde yaşayanların ezici çoğunluğunun sömürülmesi ve bas-
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kı altında tutulması da devam edecektir. Çünkü, düzenin varlığı bu sö

mürü ve baskıya bağhdır. 
Sermaye partilerinin, bizi fabrikalara sözde ortak etme yalanına, 

slrtımlZl birkaç kodamana dayayarak kurtulma vaadlerine aldanmıyo
ruz. Kimsenin bize, "yürü ya kulum" demesini beklemiyoruz. 

Işçiler, emekçiler, başkalarının 5Ömii"ülmesinden pay almak için 
değil, sömiiiiyü ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. 

Sömürüden ve baskıdan tek tek kurtuluş yolu yoktur. 
Sümüden kurtuluş, ancak bütün emekçilerin birlikte kurtul
masıyla mümkündür. 

EMEKÇiLER! 

Kendisiyle birlikte bütün çalışanları sömürü ve baskı
dan kurtaracak güç işçi sınıfKlır. Kurtuluşun yolu, tüm 
emekçilerin işçi sınıfı etrafmda birleşmesidir. 

Işçi sınıfı. semtayenin boyunduruğuna karşı verdiği 
mücadeleyi. sermayenin bütün emekçiler üzerindeki tahak
kümüne karşı yürütüyor. 

Işçi sınıfı, emeğin sermayeye köleliği ni kaldırarak, ağalığın, 
vurgunculuğun, faizciliğin zincirlerini de kıracaktır. Işçi - köylü daya
nışması, kulluğa, tefeci baskısına, yoksulluğa son verecektir. 

Işçi sınıfı, emeğin sennayeye köleliği ni kaldırarak, milyonlarca 
memuru, küçük esnafı, zanaatkarı, köy emekçisini y.oksulluk, pahalı
lık, işsizlik baskısıyla ezen gücü de ortadan kald .. acaktır. i şçi sımfı et
rafında toplanan emekçiledn başarısı, milyonların yaşadığı kötü ha
yaıa, pahalılığa, işsizliğe son verecektir. 

Işçi sınıfı, emeğin sennayeye köleliğini kaldırarak, darlığın. 
borçluluğun. iflasın ağını da yırtacaktır. Küçük esnaf ve zanaatkarlar, 
tüm küçük üreticiler güvenli bir geleceğe kavuşacaktır. 

Gücünu tüm emekçilerin gücüyle birleştiren işçi sınrfı, emeğin 
sennayeye köleliğini kaldırarak. ırkçı, şoven baskılara, ayrımcılığa son 
verecek, emekçilerin her yönden özgii"ce gelişmesinin yollarını aça

r< 
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Işçi sınıfının emeğin sermayeye köleliğini ortadan kal
dırdığı_ ülkenin zenginliklerine bütün toplumun egemen ol
duğu sosyalist düzende, emekçiler her türlü sömürü ve baskı
dan kurtulacaktır_ 

EMEKÇiLER! 
• 

Işçi sınıfının sömürüden kurtulma mücadelesi, tüm toplumu em
peryalizmin, büyij( sennayedarların, büyük toprak sahiplerinin tahak
kümüoden kurtarmayı hedef alıyor. 

Her türlü baskı ve sömii'"üye karŞı mücadelelerimizi, bu halka 
düşman güce, emperyalizme, büyük sennayedarlara, büyük toprak sa
hiplerine karşı yöneltelim! 

i Işçi sınıfının çevresinde tek bir yumruk gibi birleşelim! 

KÖY EMEKçiLERii 

Toprak için, iş için, okul, yol, su, elektrik için, sömürüsüz ve gü
venli bir gelecek için verdiğimiz mücadeleyi, işçi sınnının mücadelesiy
le birleştirelim! 

GrevH, toplu sözleşmeli sendika hakkımız için, politik özgii"lük
lerirniz için, baskı ve kıyımlara karşı mücadelemizi, işçi sınıfının müca
delesiyle bineştirelim! 

KÜÇÜK ESNAFLAıı! 
ZANAATKARLAR! 

Piyasa oyunlarına, kredi yokluğuna, hammadde karaborsasına, 
borçluluğa, büyük tüccarların, fabrikatörlerin rekabetine ve baskıla-
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rına karşı mücad.elemizi, işçi sınıfının mücadelesiyle birleştirelim! 

ıRKÇı, ŞOVEN, BASKıLAR . 
ALTINDA YAŞAYAN, 
HORLANIP ZULME UGRAY AN 
EMEKÇILER ! 

ırkçılığa, şoven milliyetçiliğe, ayrımcıllğa karşı, en temel hak 
ve değerlerimizi yoketmek isteyenlere karşı demokratik mücadelemizi 
işçi sınıfının mücadelesiyle birleştirelim! 

KADıN EMEKÇILER! 

Üzerimizdeki iki katlı sönıii'üye karşı, eşit işe eşit ücret için, 
anal ık haklarımız için, çocuklarımızın geleceği için verdiğimiz müca
deleyi, işçi sınıfının mücadel�siyle birleştirelim! 

ıŞÇı, EMEKÇı, 
öGRENCI GENÇLER! 

Işsizliğin, yoksulluğun pençesinden kurtulmak için, eşit okuma 
hakkı, faşist baskılardan arımuş demokratik bir eğitim ye güvenilir 
yarınlar için mücadelemizi, işçi sınıfının mücadelesiyle birleştirelim! 

TÜM EMEKÇILER! 

Mücadelelerimizin işçi sınıfı etrafındaki birliğini sağla
yacak, bütün emekçilere öncülük edecek, onları iktidara ulaş
tıracak örgüt, Türkiye Işçi Partisi'dir. 

. 
t 

Türkiye Işçi Partisi, işçi sınıfııun, bütün emekçileri 
kurtaraey:, sosyalizmi kuracak partisidir 

Türkiye Işçi Partisi, sllUf mücadelesinde sınanmış, bi
linçli, fedakiır, cesur, öncü işçilerin birleştiği partidir. Köy
de, kentte öncü emekçilerin, bilinçli gençlerin bütünleştiği 
partidir. 
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Türkiye Işçi Partisi, emperyalizmin, büyük sennayenin, 
. -büyük toprak sahiplerinin baskı ve sömürüsü altında ezilen 

bütün kent ve köy emekçilerinin partisidir. 
Türkiye Işçi Partisi, ırkçı, emeğe düşmanlığa dayalı 

eğitim düzenine karşı direnen, emekçilerin kurtuluş müca
delesiyle birleşmeye kararlı ilerici gençlerin partisidir. 

Türkiye Işçi Partisi, bir sınıf partisidir, işçi sınıfuun 
partisidir. 

Türkiye Işçi Partisi, aynı tamanda bir kitle partisidir, 
işçi sınıfı etrafında yer alan tüm emekçilerin partisidir. 

Türkiye Işçi Partisi sınıf partisi olduklarını örtbas et
meye çalışan sermaye partilerinin tersine sınıf pa.tisi oldu
ğunu açıkça söyleyen, ama toplumun ezici çoğunluğuna 
dayanan partidir. 

ıŞÇILER, EMEKÇILER! 
DEMOKRATLAR! 
YURTSEVERLER! 

işçiler ve emekçiler bilinçlenip örgütlendikçe, kendi haklarına 
sahip çıkıp. yurdumuzun bağımsızlığı ve daha geniş demokratik hak
lar için mücadeleye girdikçe gerici, sömürücü güçlerin telaş., baskıları 
artıyor. 

Emperyalizm ve tüm gerici güçler, işçilerin, emekçilerin, yük· 
see" mücadelesine karşı onları faşist terörle ezme, faşist bir dikta 
tezgahlama planı içindeler. 

Güncel görevimiz, bu planı bozmaktif. Demokratik hak ve öz
gürıüklerimizi k orumak, geliştirmektir. 

Güncel görevimiz, işçilere, e{l1ekçiler, gençlere kurşun sıkan eli 
kırmaktır. Işçilere, emekçilere, gençlere kıyan güç emperyalizmin ye 

büyük sermayenin halka düşman gücüdür. Günün görevi bu gücü sınır· 
lamak, etkisizleştirmektir. 

Güncel görevimiz, grev, sendika hakkımızı korumak ye dö 
milyonlarcamız için bu hakları elde etmektir. Büyük sermayeye karşı 
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yeni mücadele araçlarını ele geçirmektir. Genel grev, dayanışma grevi 
hakkımızı kazanmaktır. 

Güncel görevimiz faşist ve gerici güçlere karşı, demokratik top
lumsal muhalefeti sürekli olarak yaygınlaştırıp güçlendirmektir. 

Bugün iktidarda bulunan Milliyetçi Cephe partileri AP'siyle, 
MHP'siyle, MSP'si ve CGP'siyle işçilere ve emekçilere karşı ellerinden 
geleni ardlarına koymadılar, koymuyorlar. Demokratik Parti de işçi ve 
emekçi sınıfların çıkarlarına karşı di.işmanlıkta onlarla yarışıyor. 

Bu partiler işçi sınıfımızın, emekçi halk kitlelerinin kesinlik
le karşısındadırlar. Demokrasi mücadelesinin kazanılabilmesi için, 
bunların hepsinin geriletilmeleri, bir daha iktidar yüzü görmemeleri, 
siyaset sahnesinden çekilip gitmeleri zorunludur. Onun için bu pani
lere oy veren işçi ve emekçileri uyaracağız. Asıl çıkarlarının nerede 
olduğunu göstereceğiz. Sermayenin bu saldırgan faşist partilerine ge
çit vermeyeceğiz. 

, 

-
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ıŞÇiLER, EMEKçILER! 

DEMOKRATLAR! 
YURTSEVERLER! 

,-

Demokrasi Mücadelesi, emperyalizme karşı mücade
leyle birleştirilmeden başarıya ulaşamaz. 

. Demokrasi mücadelesi, faşist baskı ve terörün kaynağı 
büyük sermayedarların, büyük toprak sahiplerinin egemenli

, 
ği ni hedef almadan başarıya ulaşamaz. 

Demokrasi mücadelesi, emperyalizmin, büyük serına
yeni n, büyük toprak sahiplerinin halka düşman gücünü kır
madan başarıya ulaşamaz. 

Bu gücün kırılmasında başlıca güvencemiz, işçi sınıfı
mızdır . 

. Her tirlü sömürüyü reddeden işçi sınıfı, sömürüyü sürdürmek 
için yaratılan her türlü baskı ve zulmü de yok edecek güçtür. En karar
Li, tutarlı ve en örgütlü güçtür. 

Emperyalizme ve faşizme karşı demokratik hak ve özgürlükle
rimizi korumaktaki kararhhğımızı gösterelim. 

Işçi sırufının partisi Türkiye Işçi Partisi'ni fabrikamız
da, köyümÜlde, işyerimizde, mahaUemizde, okulumuzda 
güçlendirelim. 

Türkiye Işçi Partisi'nin sesini, gücünü tüm ülkeye yaya-

lım. 
IşÇiLER, EMEKÇiLER! 

Demokrasi için mücadele, çok çeşitli güçleri yanyana getiriyor, 
onların iş ve eylem birliğiyle güçleniyor. 

Hepimiz gücün birlikte" doğduğunu biliyoruz. Ancak, bunu bil
menin yetmediğini de unutmuyoruz. Unutmayacağız. 

Demokrasi için mücadele eden öteki güçlerle işbirliği ve daya
"ışmayı kurup,. geliştirmeye çalışırken, işçilerin, emekçilerin müca
dele bayrağını burjuva partilerine teslim etmeyeceğiz. 

Demokratik hak ve özgirll.ikler için verdiğimiz mücadeleyi, bü-
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yük sermayedarların ve büyük toprak sahiplerinin iktidarına son verme 
hedefimizden sapmaksızın yürüteceğiz. 

Unutmayacağız ki, sosyalizm bayrağını yüksekte tutmadıkça, 
demokrasi bayrağı da yükselemez. 

Demokrasiyi kurtarmanın ve geliştirmenin yolu olarak CHP'yi 
destekleme yi önerenlerin yanılgısını, bizi hedefimizden saptırmak iste· 
yenıerin amacını, bıkmadan, usanmadan antalatacağız. 

Onlar, emperyalizme ve. büyük sermayeye karşı kararlı mücadele 
verilmeden demokrasinin korunamıyacağını unuttukları için yanılıyor
lar. 

Onlar, tırmanan faşizmin arkasuıdaki emperyalizmi göremedik· 
leri, bu yüzden CHP'nin emperyalizmle uZıaşmasını önemsemedikleri 
için yanılıyorlar. 

Onlar, CHP 'nin büyük sermaye baskısmı ortadan kaldırmayı de
ğil, büyük sermaye ile emekçi kitlelerin çıkarlarını uzlaştırmayı öner
diğini gözönüne almadıkları için yanılıyorlar. 

Onlar, 12 Mart döneminde işlenen cinayetleriri, baskı ve kıyım
ların hesabını sormak için bir adım bile atmayanların, MC döneminde 
yapılanların da hesabını soramayacağını ve deyfet kadrolarını faşistler
den temizleyemeyeceğini göremedikleri için yanılıyorlar. 

Onlar, CHP 'nin bir burjuva partisi olduğunu unuttukları için ya· 
nılıyorlar .. 

Ya da bütün bu gerçekleri görüyorlar, ama bile bile işçi ve emek
çileri yanılttnaya çalışıyorlar. 

İşÇiLER, EMEKÇİLER! 
CHP, işçilere, patronlara aralarında "çalışma barışı" kurmayı 

vadediyor. Istediği "çalışma barışı düzeni"ni, yani işçilerin sennayeye 
boyun eğmesi düzenini kurabilmek için. sendikalarlJTllZın mücadeleci
liğini törpülemeye çalışıyorlar. Sınıfından kôpmuş "sendika aristok· 
ratları"nı kendisine bağlayarak, patronlar karşısında sendikal hareketi 
uysalla,ştırmak istiyor. Genel grev, dayarvşma grevi haklarımızı ise 
unutturuyor. 

CHP, esnafı, unaatkan, tekellerin baskısından kurtarmayı değil, 
onları şirketlere sözde ortak etmeyi vadediyor. Burjuvazinin bayatla
mı bir avutma aracını. "Halk kapitalizmi"ni isim değiştirerek piyasaya 
sürüyor. Büyük patron, büyük tüccar, büyük banka üçlüsünün güçlü aiı
nı unutturuyor. 

CHP, "halk sektörü" ya da "halk kesim" adı altında yaratmaya 
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çalıştığı bir hayalle, iktidarırı,.burjuvazinin elinde, ekonominin emper
yalizmin ve büyük sermayenin kontrolünde kaldığı bir düzende, işçi 
ve emekçilerin ekonomik bağımsızlığlOın, söJTijrüden kurtuluşunu" 
mümkün olabileceğini iddia ediyor. 

CHP, milyonlarca işçinin, emekçinin yeni kurulacak fabrikalara 
"ortak" olabilecek parayı yatırnlak bir yana, kendi günlük geçimlerini 
sağlayamadaklarını gönnezlikten geliyor. Işçiler, emekçiler içinde im
tiyaılı, burjuvaziyle işbirliği edecek küçik bir azınlık yaratmanın yo-
lunu anyor. ' 

CHP, büyük toprak sahiplerinin, büyük tüccarların, bankaların, 
tefecilerin baskısma son verecek köklü ve demokratik bir ımprak ve 
tarım reformundan, köy emekçilerini modern araçlarla çalışan işlet
melerde birleştinnekten, gerçek kooperatifçilikten söz etmiyor. 

CHP, topraksız, az topraklı, yoksul köy emekçilerini büyük top
tak sahiplerinin söniirüsünden kurtannanın değil, varlıklı köylülere 
yeni yatırım alanları bulmanın yollarını arıyor. "Köy--kent" planı yok. 
sul köyemekçilerinin gereksinimlerine ye özlemlerine cevap 4eğildir. 

CHP, ne NATO'dan ne CENTü'dan ne Ortak Pazar'dan ne Ener· 
je Ajansı'ndan çıkılmasından yana değildir. Ikili anlaşmalara karşı 
çıkmıyor.. 

Böyle bir parti faşist tırmanışı 'durduramu, demokratik özgür· 
lülderi gereği gibi savunamaz. Bu gerçek CHP'nin MC'nin kurulmasına 
meydanı boş bırakmasıyla, MC'yi iktidardan düşünnemesiyle, MC ile 
seçimlere gidilmesine razı olmasıyla da ortaya çıktı. 

Demokrasinin korunması, faşizme dur denibnesi, işçi
lerin, emekçilerin mücadelelerinin yavaşlatılması yoluyla de
ğil, bu mücadeleyi güçlendirerek başarılabilir. 

Işçi sımfının kararlı mücadelesi obnadan, onun dışın
daki hiçbir güç demokrasi yolunda kalıcı sonuçlar alamaz. 

IşçiLER. EMEKcıl,EJI,! 

Tiikiye Işçi Partisi, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm niica· 
delesinin bütünıÜğünü bilenlerin, sömürüsüz bir toplum hedefinden şaş. . . 
mayanların partisidir. 

Türkiye Işçi Partisi'nin gelişip güçlenmesini, zorla, baskıyla dur· 
duramayanlar, yalan, iftira ve karalama yolum başvuruyorlar. 

Türkiye Işçi Partisi'nin hedeflerini, uğrunda mücadele verdiği 
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toplum düzenini kötülemeye çalışıyorlar. 
Sosyalizmi bir "tehlike" gibi göstererek, işçileri, emekçileri 

sosyalizmden uzak tutmaya çalışıyorlar. Bunun için, yıllardır büyük 
bir kampanya yürütüyorlar. 

işçiLER, EMEKçiLER! 

Iftira ve yalandan başka çıkar yolu kalmayanların maskesini in
direIJm. Aramızda salmaya çalıştıkları korku, kendi korkularıdır. 

Sosyalizm, insanların devlete köle olduğu bir düzen değildir. 
Sosyalizm, devletin gütünün işçi ve emekçi sınıfların elinde, sö

mürüye karşı kullanıldığı düzendir. 
Sosyalizm korkusunu yaymaya çalışanların korkusu da bundan· 

dır, 
Sosyalizm, iktidarı elinde tutan işçi ve emekçilerin, kendi inanç· 

ları için sadece kendilerine hesap verdikleri düzendir. Sosyalizm, bü
tün emekçilerin inançlarında sınırsız özgür olduğu, fakat kimsenin in
sanın insana düşmanlığı"" IrkÇllığl, şerefsizliği yayamadığı düzendir. 
Bütün insanların, bilimin imkanlanndan yararlanabildiği düzendir. 

Sosyalizm korkusunu yaymaya çalışanların korkusu da bundan-
, 

dır. 
Sosyalizm, işçi ve emekçiler için en geniş demokrasi ve özgür

lüktür. Demokrasi ve özgürlüğün sözde kalmadığı, gerçekten uygulan
ması şart ve imkanlarının yaratıldığı düzendir. 

Sosyalizm üretim'in işçi ve emekçiler yararına, merkezi bir' plan 
çerçevesinde en hızlı bir şekilde geliştirildiği düzendir. Gerilikten ve 
bağunlılıktan kurtuluştur, 

Sosyalizm korkusu yaratanıann korkusu da bundandır, 
Işçilerin, emekçilerin mücadelesi yükseldikçe, bu korku tüccar

ları. hergün daha çok kendi korkularıyla başbaşa kalıyorlar. 
Işçi sınıfının ve tüm emekçilerin iktidarı için verilen mücadele

yi, sosyalizm mücadelesini karalamak için )'eni yeni iftira yolları an
yortar. Işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının yurtseverlikle bağdaş
maz olduğu yalanını savuruyorlar. 

Bu yalan da kendi korkulan nı gizlemek içindir, 

Sosyalist ülkele�, bütün ülkelerdeki işçi sınıfı, ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesi veren halklar, ortak düşman 
olan emperyalizme, emeğin sermayeye köleliğine, her türlü 

,. 
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sömürü ve haskıya karşf1nücadele ediyorlar. Savaşların yok· 
edildiği. tüm ülkeler halkhırının kardeşçe ve güvenlik içinde 
yaşadığı. söınüriisüz toplum yolunun ardına kadar açıldığı 
bir dünya için mücadele ediyorlar. Bu güçl�rle dayanışma 
yurtsevl'rliğin görevidir. , 

Bütün diinyadd olduğu gibi TUrkiye'de de egemen sınıflar, bu 
, 

dayanışmanın işçi ve emekçi sınıfların mücadelesine kattığı güçten 
korkuyorlar. Kendilerinin işçi ve emekçi sınıflara karşı emperyalizmle 
kurdukldrı işbirliğinin, ulusal bdğımsızlık ve egemenlikten, ulusal Çı' 
kdrlardan verdi�leri l.tviLlerin açığaçıkmasından korkuyorlar. 

Egmen sermaye sınıfları ulus.ıl çıkarlar ve milliyetçilik maskesi 
altında sınfsal çıkarl.ırını gözetir ve korurlar. Bunun için de sınıfsal 
hesapları lIgruıld ulusal bağımsızlık ve egemenlikten, ulusal çıkarlar· 
dan ödünler verirler. Empery.ılizmle işbirliğine girerler. 

Sosyalizm ı...orkıısu yaratanıann korkusu da bundandır. 
Tüm sömUriilen, eLilen kitle.lerin, demokratik hak ve özgürlük· 

lerin, ulusal bağımsızlık ve çıkarların güçlü, tutarlı, yılmaz savunucusu 
işçi sınıfıdır. işçi sınıfının am.1C1 yabancı ve yerli sermaYf; sömürüsün· 
den baskılarınd.ın kurtulmaktır. 

Bu çifte sömürü ve baskılar kdlkıığında, tam bağımsızlık gerçek· 
leşecek, tüm emekçi halk kitleleri özgürlüge, sömürüsüz bir düzene ka· 
vuşaca�tır. Bunun için işçi sınıfı gerçek yurtseverdir. 

Yurtseverlik işçi Sllltfltllt1 başta gelen temel "1telikle
rilııll'1l biridir. 

Snsy:llizll1 korkusıı y:ıratanların korkusu da bundandır. 

iŞÇiLER. EMEKÇiLER! 

Sömürüsüz bir toplum ıçın mücadele, kahramınıiklar, fedakar
lıklar isteyen bir mücadeledir. Ama bir macera değildir . 

Sosyalist mücadele işçi ve emekçi sınıfların bilinçli, örgütlü, kit· 
lesel gocüne dayanan bir mücadeledir. Uzun soluklu, sabırla, sorumlu 
luk ve disiplinli çalışma ile yürütülecek bir mücadeledir. 

Çeşitli isimler altındaki maceracı grupların işçi sınıfıyla, işçi sı-
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nrfınm bilimsel sosyalist hareketiyle. işçi ve emekçilerin sınıfsal çıkar

ları için mücadeleyle uzaktan yakından ilgileri yoktur. 
Bu tür gruplar sosyalist hareketin dışındadır. 

IşçiLER. EMEKÇiLER! 
DEMOKRATLAR, YURTSEVERLER! 

. 
Emperyalizmin, büyük sermayenin, büyük toprak sa

hiplerinin tahakkümüne karşı, demokratik haklanınızı kır 
ruyup geliştirmek için verdiğimiz mücadelede önemli bir adı-
mın eşiğindeyiz. . 

Tü!kiye Işçi Partisi. işçi sımflnın ve tüm kol ve kafa 
emekçilerinin partisi, seçimlerde de bağıııısııllk. demokrasi. 
sosyalizm bayrağını YÜkseltiyor. 

Türkiye Işçi Partisi. işçi ve eınekçi kitlelerin. ilerici 
gençliğin. emperyalizme ve faşizme karşı saf tutan bütün 

• 

toplum kesimlerinin yürüttüğö mücadelenin. demokratik 
tolumsal muhalefetin güçlenmesini. tQm yurda yayılınasını 
sağlamak için seçimltre katılmaktadır .. 

Türkiye Işçi Partisi. Meclisi. burjuva partilerinin kar
şılıklı pazarlık alam olmaktan çıkarmak için. buıjuvazinin 
ve burjuva partilerinin içyüzünü. işçi ve emekçi sm.nam 
karşı politikalarını sergilemek için seçimlere koıılımaktadır. 

Türkiye ışçi ·Partisi. Meclisi. işçi ve emekçi sınıfların 
hak ve çıkarlarının savunulduğu. tüm suniiliarına geçerli ve 
köklü çözümler önerildiği bir kürsü olarak kullanmak. kamu 
oyuna daha gür bir şekilde seslenebilınek için seçimlere ka-
tll1ıaktadır. ' 

Türkiye Işçi Partisi. işçi ve emekçi kitlelerin fabrika
larda, tarlalarda, işyerlerinde. miting meydanlarında verdiği 
ınüc adelelen. meclis i çindek i mücade lesi yle güç lend irmek 
için seçimlere kattlmaktadır. 

Türkiye Işçi Partisi. burjuva iktidarlarının işçi ve emek-
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çi kiııelere karşı girişinjlerinin engellenmesinde Meclis dü
zeyinde de imkanlar kazanmak için seçimlere kat�maktadır. 

Türkiye Işçi Partisi, kiııelere yılgınlık aşılama çabala
nru etkisizleştirmek. emperyalizmin ve faşi�min IG,ırşlSına 
dikilen kararlı safları güçlendirmek için seçimlere katıl
maktadır. 

, 

ıŞçiLER, EMEKÇiLER! 

Türkiye lş,Çi Partisi içinde bulunduğumuz dönemde 
aşağıdaki hedeflerin gerçekleşmesi için mücadele etmek te
dir: 

Demokratik hak ve özgürlükler geliştirilmeli, bu yol
daki bütün engeUer temizlenmelidir. 

• 1971 SOIY3sında değiştirilip geriletiimiş olan 1961 Anayasası 
düzeltilerek demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdif. 

• Işçi sınıfımızin ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesini 
ve bu mücadelenin en üst, yani politik düzeydeki örgütsel somutlanışı 
olan Türkiye Işçi Partisi'nin gelişmesini, demokratik toplumsal muha
lefeti ve ülkemizin bilim, düşün, yazın, sanat, basın ve yayın yaşamını 
sii'ekli tehdit altında tutan Türk Ceza Kanununun 141-142. ve benzeri 
diğef" anti-demokratik maddeleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu 
kapsam içinde: 

• Türkiye Komünist Partisi adını taşıyan kuruluş Türkiye'de 
yasal olarak kurulabilmelidir. 

• Politik nedenlerle yurt dışında kalmak durumunda olanların 
yurda dönebilmelerini ve politik faaliyette bulunabilmelerini sağlaya
cak yasal şartlar gerçekleştirilmelidir. 

• Toplantı ve gösteri yüriiyüşleri, dernekler, siyasi partiler ya
saları ile diğer tüm yasaların anti-demokratik madde ve hükümleri 
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�yıklanmalıdır. 
• Sıkıyönetim Kanunu demokratik bir içeriğe kavuşturulmalı· 

dır. 

• üniversiteler Kanununa çalışanların ve öğrenim y�panLırın 
yönetime ve denetime deinokratik bir biçimde kaDidığı, üniversite 
özerkliğinin sağlandığı demokratik bir içerik kazandırılmalı, bütün 
üniverSiteler aynı yasaya bağlanmaııdır. 

• TRT yeniden bağımsız özerk bir kurum haline getirilmelidir. 

• Genel grev, dayanışma grev haklarını da içerecek şekilde grev 
hakkı kısıntısLZ kabul edilmelidir. 

• Demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan lokav yasak
lamahdır. 

• Referandum hakkı, gizli oy açık sayım esasına dayalı o!.trak 
yasalaştırılmalıdır. 

• Tarım iş yasası çıkarılmalıdır. 

• iş Kanunundaki anti-demokratik hükümler, bu arada 13. ve 

17. maddeler kaldırılmalıdır. 

• Toplu sözleşme hakkına kısıtlama getiren ve işçilerin işten 
daha kolay çıkarılmalarına olanak veren kıdem tazminatlın mevzuatı, 
işçiler lehine yeniden düzenlenmelidir. 

• iş kolLırı yönetmeliği uluslararası ölçÜıere göre yeniden 00-

zenlenmelidir. 

• Devlet daire ve kurumlırında çalı�nb.rdan devlet işlerinin 
yönetim ve denetim işlerini görenler dışında kalanlar devlet memuru 
tanımı ve kapsamından çıkarılarak, bugünkü yapay işçi-memur ayrımı 
ortadan kaldırılmalı, öğretmenlere, memurlıara, teknik elemanlara, tüm 

çalışanlarla birlikte sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklan ta· 
nınmalı ve kendilerine politik örgütlere üye olma olarıaAı salla nmah
dır. 

Bütün anti-demokratik, baskıcı, ırkçı, şoven uygulama
lara son verilmelidir. 

-
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• Suçluların ortaya çıkarılması gerekçesi altında �ya başka 
nedenlerle yapılan her türlü işi('ence sona erdirilmelidir. 

• Dilinden, dininden, mezhebinden, vicdani kanaat ve felsefi 
görüşünden dolayı insanlara � kitlelere yapılan baskılar durdurulma
lıdır. 

• insanın maddi ve manevi gelişmesini sınırlayan politik, eko
nomik ve sosyal bütün engellerin kaldırılmasını öngören Anayasanın 
10. maddesi tastamam uygulanmalıdır. 

• Özellikle Güneydoğu'da kaçakçılığı önleme bahanesi altında 
insanların kitleler halinde ve hunharca öldürülmesi mutlaka önlenmeli, 
sorumlular ortaya çıkarılmalı, cezalandır!lmalıdır. 

• Gerici, faşist, şeriatçı kadroların devletin her kademesine 
planlı ve maksatlı olarak yerleştirilmeleri kesin olarak ön.lenmeli, bu 
gibiler görevden alınmalıdır. 

• Öğretmenler, gençler, tüm ilericiler üzerindeki baskı � şıddet 
uygulamaları sona erdirilmeli ve can güvenliği kesin olarak sağlanmalı, 
saldırı ve cinayetlerin sorumluları yakalanıp cezalandınlmaltdır. 

Anti-emperyalist bir dış politika izlenmelidir. 

• NATO ve CENTO'dan çıkılmalıdır. 

• ABD ile yapılan bütün ikili anlaşmalar feshedilmelidir. 

• Tüm yabancı ilsler kaldırılmalıdır. 

• Ortak Pazar ile yapılan anlaşmalar feshedilmeli ortak Pazar 
ve Enerji Ajan�'ndan çıkılmalıdır. 

• Askeri bloklar dışı bağlantısı): bir dış politika izlenmeli, ge
nel silahsızlanmayı sağlayacak, bölgede � dünyada banşı güçlendire
cek her onurlu girişim desteklenmelidir. 

• Tüm komşu ülkelerle, bu arada milli kurtuluş savaŞı sonra
sında o.lduğu gibi komşumuz Sovyetler Birliği ile dostluk ve saldırmaz
lık paktı imzalanmahdır. 
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• Bağımsızlık mücadelesi veren _ülkelerle· iyi ilişkiler geliştiril
meli, emperyalizm karşısında ortak ve eşgüdümlü bir politika izlenme
lidir. Ulusal kurtuluş savaşları ve emperyalizme karşı her türlü direniş 
desteklenmelidir. 

• Ortak Pazar ülkeleri dahil bütün ülkelerle bağımsızlık, eşitlik 
ve karşılıklı çıkar birliği çerçevesinde ekonomi ve ticaret anlaşmaları 
yapılmalıdır. 

• Kıbrıs sorunu, Türkiye-Yunanistan halklarının, Kıbrıs'ta ya
şayan iki toplumun karşılıklı çıkar ve hakları gözetilerek ve bölgede 

güvenliği, dünyada barışı güçlendirecek biçimde çözümlenmelidir. 
Bağımsızlığı, tarafsızliğı ve toprak bütünlüğü Birle�miş Milletlerce 
uluslararası garanti altına alınmış; askerden, üslerden ve silahıan arın
dırılmış, iki toplumun yanyana barış içinde yaşadığı ve her iki toplu
mun iç yapısının demokratikleştirildiği Kıbrıs Devleti oluşturulmalıdır. 

Anti-demokratik eğilim ve uygulamaların ekonomik 
kaynağı kurululmalıdır. 

• Bütün yabancı sermaye yatırımları kamulaştırılmalı, ya
bancı sermaye ve petrol yasaları kaldırılmalıdır. 

• Dış ticaret, bankalar, sigorta şirketleri devletleştirilmelidir. 

• Petrol, boraks ve benzeri maden kaynaklarındaki yerli ve ya
bancı tüm özel yatırımlar sona erdirilmeli ve bu kaynaklar devletçe iş
letilmelidir. 

• işbirlikçi, tekelci büyük sermayenin ulusal pazarı kontrolü 
altına alan ekonomik gücü, tekellerin egemenliği sınırlanarak giderek 
tasfiye edilmelidir; bunu sağlayacak kamulaştırmalar yapılmalıdır. 

, 

• Halen "özel sektör için programlama"dan başka birşey ifa
de etmeyen planlama, yukardaki düzenlemelerle uyuşacak bir temel 
üzerinde etkin bir işlerliğe kavuşturulmalıdır. 

• Topraksız ·ve az topraklı köylüler için yurt çapında uygula
nacak ve bedelsiz toprak. dağıtımına dayanan bir toprak reformu ve 
buna bağlı olarak tarım reformu yapılmalıdır. 
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• Herkesten mali gucune göre vergi alınmalı, vergilendirmede 
adalet sağlanmalı, vergi kaçaKçılığı önlenmelidir. 

Emekçi kitlelerin yaşam düzeylerini yükseltecek 
tedbirler alınmalıdır. 

• Oaet ve maaş gelirleri, enflasyon ve hayat pahalılığının 
önünde gidecek biçimde yükseltilmelidir . 

• 

• Asgari ücretler, kişinin ve ailesinin insanca yaşamını sağ
layacak düzeyde saptanmalı ve bu düzey vergi muafiyetinin, asgari ge
çim indiriminin sının olarak kabul edilmelidir. 

• Tarım işçilerini de kapsayacak işsizlik sigortası yasası der
hal çıkanlmalıdır. 

• Iş kazalarını önleyici ve iş güvenliğini sağlayıcı etkili yasal 
tedbirler, işverenleri kesin olarak sorumlu tutacak biçimde ahnmalı
dır. 

• Sağlık hizmetleri ülke çapında 5Osyalleştirilmelidir. SSK, 
amacına uygun bir işlerliğe kavuşturulmalıdır. Sigortalılar bu kuru
mun yönetim ve denetiminde gerçekten söz sahibi kılınmalı, tarım iş
çileri ve köylüler de Sosyal Sigortaya kavuşturulmalıdır. 

• Toplu ulaşımı rahatça sağlayıcı ve çevre kirlenmesini önleyi· 
ci modem kentleşme gereklerine uygun olarak her ailenin bir konut 
sahibi olması sağlanmattehr. Toplu konut yatırımları emekçiler yararı
na kamu k ... uluşları eliyle gerçekleştirilmelidir. Bunun için şehir top· 
rakları ve kıydar kamulaştırılmalıdır. 

• 1946'dan beri fiilen bir yana itilen "Tevhid·i Tedrisat Kanu
nu" yeniden uygulanır hale getirilmeli, laik devlet ilkesinin tamamen 
tasfiyesi sonucunu doğuran uygulamalara derhal son verilmelidir. Yük· 
sek öılrenim herkese fırsat eşitliğini sağlayan ve "tek tip üniversite" 
esasına dayalı bir statüye kavuşturulmalıdır. 

• Eşit işe eşit ücret kuralı kesin olarak uygulanmalı, kadın ve 
çocuk işçilerin mağduriyetlerine son verilmeli kadınların ana olma 
durumlarından doğan zorluklarını karşılayıcı etkin tedbirltr alınma-
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hdır. Kadın ve çocuk işçilerin özel durumları nedeniyle, sağlıklarının 
korunması, çalışma koşullarının kolaylaştırılması ve eğitilip yetişti
rilmesi için özel yasal tiikümler ve tedbirler geliştiriımelidir. Yasalar
da kadınlar aleyhine mevcut bütün anti-demokratik hükümler kaldı
rılmalıdır. 

IşçiLER! 
KÖYLÜ�R! 
KADıN-ERKEK TÜM EMEKÇİT,ER! 
ILERIci GENÇLER, AYDıNLARı 
DEMOKRATLAR, YURTSEVERLER! 

Seçimlerde Türkiye Işçi Partisi'nin mücadele hedefleri 
etrafında birleşmemiz, emperyalizme ve faşizme karşı, bü- , 
yük sermaye ve büyük toprak sahipleri tahakkümüne karşı 
mücadelede önemli bir a dun olacaktır, 

' 

Bu adımı atacağız!. 
Bu adımı atmanın onurunu taşıyacağlZ! .  
Seçim gününe kadar, Türkiye Işçi Partisi'nin mücadele 

hedeflerine yeni onbinlerce, yüzbinlerce taraftar kazana
cağız!, 

Emperyalizmin, faşizmin, sömürünün güçlerfn'i gerilet';" 
- ' , ceglZ_ ,  

Seçim günü oylanmızı Türkiye Işçi Partisi'nde birleş
tireceğiz, 

SOSYALIZMIN BA YRACINI MECLISE DIKECECIZ! 

, 
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GENÇLERE sıKıLAN KURŞUN 
EMPERYALIZMIN VE BÜYÜK 
SERMAYENIN NAMLUSUNDAN 
ÇıKıYOR ! 

, 

BÜYÜK SERMAYENIN HALKA 
DÜŞMAN �ÜCÜNÜ KIRACAGIZ! 

FAŞIzME GEçiT YOK! 

ÖRGüTLÜ HALK YENILMEZ! 

IşçiLER, KöYLüLER; 
EMEKÇiLER, KURTULUŞUMUZ 
KENDI ELLERIMIZDEDIR! 

Işçi KÖYLÜ BIRLIKTE 
SOSYALIZMI KURACAK! 

MECLIsE GIRECEGIZ, 
HESAP SORACAGIZ! 

/ 
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• • BAGIMSIZLlK, DEMOKRASI , 
SOSYALIZM IçiN ILERI! 

• PATRONLARıN, AGALARIN, 
PARTILERINE KARŞI , l şÇININ 
KÖYLÜNÜN PARTIsI, 
TÜRKIYE Işçi PARTISI! 

• YARIN BUGÜNDEN KURULUR! 

• NATO'YA, CENTO'YA, ORTAK 
PAZAR'A, ENERJ I AJANSı'NA, 
IKILI ANLAŞMALARA HAYıR!  

• DÜNYADA VE BÖLGEMIZDE 
BARIŞ! 

• SELAM DÜNYANIN VE 
TÜRKIYENIN AYDıNlıK 
GELECEGINE !  

,. . 
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