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YURTTAŞLARI 

Biz 
TÜRKİYE İŞÇİ 
PARTİsİYİz 

Biz yıllardan beri duyduğunuz, tanıdığı

nız, bildiğiniz Türkiye İşçi Partisiyiz. Bayra
ğıffilZdaki ÇARK işçiyi, BAŞAK köylüleri 
temsil ediyor. Çark Başak'lı bayrağımız işçi, 
köylü, memur, teknik eleman, öğrenci, ay
dın, kısaca tüm kent ve kır işçi ve emekçile
rini temsil ediyor. Emek gücünü hergün ye

niden satışa çıkaranları, alın teriyle göz nu
ruyla yaşayanlan temsil ediyor. 

Biz yaşayabilmek için kol ve kafa eme
ğinden başka bir gücü olmayanların parti
siyiz. 

Biz işyerlerinde ve tarlalarda, mahaııe
lerde ve köylerde, ulaşım, et ve yağ kuyruk
larında, ağalarm el koyduğu topraklarda, 
yıktınlan gecekondularda. hastane kapılann-
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da, grey meydanlarında, mitinglerde, dire
nişlerde yanıbaşında omuz omuza seninle 
birlikte olanların partisiyiz. Seninle birlikte 
olan, sana mücadele etmek gerektiğini söy

leyen, bunun yollannı gösteren ve en ön saf
ta yer alanların partisiyiz; o tanıdığın bildi
ğın partiyiz; Türkiye İşçi Partisiyiz. 

Biz Türkiye İşçi Partisiyiz. Saflannda ça

lışkan, bilinçli, yiğit işçilerin, köylülerin, ay

dınların ve gençlerin, senin gibi olanların ve 
senin çocuklarının yer aldığı partiyiz. 

Biz, ölümIere varan gerici-faşist saldı
rılann, işkence, zulüm ve kıyımlann, yıllar 
boyu süren hapisliklerin yıldıramadığı. zorlu 
kavgalarda sınanmış yöneticileri ve üyeleriy
le nice zor günlerde sınıf disiplini ve politik 
tavnnın geçerliliği ve tuta-rhhğıyla denenmiş 
bir sınıf partisiyiz. 

Biz, işçi ve emekçi halka, ülke gençliğine 
ve aydınlara, ışığa ve aydınlığa, her türlü 

ilerici düşünce ve örgüte düşman olan faşiz
mi yerle bir edecek olanların partisiyiz. 

Biz. yaşamımızı karartan ve geleceğimi

zi tutsak eden emperyalizme ve kapitalizme 
karşı ulusal ve toplumsal kurtuluşumuzun 
yılmaz savaşçısı olanlann partisiyiz. 

Biz, ırkçılığa, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'daki emekçi halka uygulanan şoven miI-
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!iyetçi, baskıcı, asimilasyon pOlitikasına dUT 
diyenlerin partisiyiz. 

Biz Türkiye İşçi Partisiyiz. Üzerimize bir 
karabasan gibi çöktürülen yokluğu, yoksul
lUğu, pahaıılık ve işsizliği tümüyle ortadan 
kaldırıp hep birlikte aydınlık günlere erişti
recek olan işçi sınıfı hareketinin partisiyiz. 

Biz, adıyla sanıyla, gerçek kurtuluşumuz 
olan sosyalizmi ülkemizde gerçekleştirecek 
olan partiyiz. 

Biz, Türkiye İşçi Partisiyiz. 

ıŞçiLER, YOKSUL KÖYLÜLER, 
EMEKÇiLER, AYDıNLAR, 
ILERICI GENÇLER! 

Yıllardır emekçi halkımızın burjuva par
LUerinden bekledikleri gerçekleşmedi. Sorun
lar ise giderek büyüdü, dağ gibi yığıldı. 

Neden böyle oluyor? 
Türkiye İŞçi PartiSİ söyledi, söylüyor. 

Söylediklerini yaşam birer birer dOğruladı, 
doğruluyor. Büyük patronların, büyük top
rak "}thiplerinin politik güçleri Türkeşlerin, 
Demirellerin, ErbaltanlarıTI partilerinin ve 
diğerlerinin ipliği iyice pazara çıktı. Halk 
Partisİ'nin ne olup ne olmadığı ise şimdi daha 
iyi anlaşı1ıy�r; sahte umutlar birbiri ardına 
yıkıldı, yıkılıyor. 
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Yalnız Türkiye İşçi Partisi size doğrula
rı söyledi, gerçekleri dile getirdi. Bu serma
ya partilerinden, bunların oluşturacağı ikti
darlardan size herhangi bir fayda gelmeye
ceğini, gün günden daha kötüye gideceğini 
açJkladı. Bunla.rın hepsinin, esasında büyük 
sermayeden yana olduğunu, aralarındaki 

küçük farkların ve sizden yana görünme id
dialannın bu gerçeği değiştirmediğini belirt
ti. Söyledikleri bir bir doğrulandı, dOğrula
nıyor. 

Bu partilerin yıllardır her seçim önce
sinde söylediklerini, vaadlerini ve sonra yap

tıklarını hatırlayın. Hatırlayın ve düşünün. 
Ve bir de Türl<iye İşçi Pa.rtisi'nin söyledikle
rini, söylemeye devam ettiklerini. Bir kez 

daha göreceksiniz ki, Türkiye İşçi Partisi ne 
söylemişse doğru çık1111ştır, no söylemişse 

dogrudur. 

• 
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KAPiTALiZMİ 
İYİ TANIYALIM 

iŞçiLER, YOKSUL KÖYLÜLER, EMEKÇiLERI 

Önce içinde yaşadığımız, adına kapita� 
lizm denen, düzeni tanıyalım. Kapitalizm ser� 
maye düzenİ demektir. Kapitalizmde ekono
mi!: ve sosyal bütün güç sermaye sahiple
rinin elindedir. Toplum sermayenin çıkanna 
göre yönlendirilir. 

İçinde yaşadığımız bu düzende, bir yan
da patronları bankerler, büyük tüccarlar ve 
büyük toprak sahipleri var. Diğer yanda, iş
çiler, yoksul köylüler, küçük esnaf ve zanaat.. 
karlar, kısaca emeği ile yaşayan insanlar, ya
ni emekçi halk var. 

ReT geçen gün biz emekçilerin sorunla
rı, onların ise karları artıyor. Çünkü serma
ye partilerinden, AP'den, CHP'den, MSP'den 
ve MHP'den hangisi iktidara gelirse gelsin, 
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devlet çarkı hep sermayeden yana dönüyor. 
Evet ülkemizde bir bunahm var. Bunu onlar 
da söylüyorlar. Ama bu egemen sınıflar, bu
nalımın yükünü bizlerin üstüne yıkıyorlar. 

Ama bunu açıkça söyleyerek yapmıyor
lar, yapamazlar. Bizi kandırmaya çalışarak, 
gerçekleri saklayarak, dostlarımızı düşman, 
düşmanlanmızı dost göstererek, olmazsa zor 
kullanıp bastırarak yönetiyorlar. Onların yö
netimi ve egemenlikleri devam ettiği sürece 
bizim sorunlarımız da durmadan artacak, ya
şamımız daha da kötüleşecek. Hiç kuşku ol
masın. 

Çok eskileri değil, 1977 seçimlerini ha
tırlayalım. En önde gelen taleplerimiz şun
lardı: 

Can güvenliğinin sağlanması, bunun için 
faşist odaklann dağıtılması ve sorumlulardan 
hesap sonılması; 

İşsizlik sorununun, pahalılık ve yokluk 
sorununun çözülmesi; 

141-142 gibi faşist ceza yasalarının iptali; 
İşçi-memur ayırımının ortadan kaldırıl

ması; 
Memurlara grevli-toplusözleşmeli sendi

kalaşma hakkı tanınması; 
Genel grev ve dayanışma grevi haklan

mızın, 
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Sendika seçme özgürlüğünün yani refe-
randumun yasalaşması; 

Tarım iş yasasının çıkanlması; 
Eşit işe eşit ücret verilmesi. 
En önde gelen istemlerimizin seçimler

den sonra gerçekleşmesini beklemiyar muy

duk. 

CHP'de bunlara sahip çıkar görünüyor

du. Ama sonuç ne oldu? 
Bu taleplerin hangisi gerçekleşti? Sorun

lanmız daha da artmadı mı? İşsizlik, paha

lılık, yokluk ve yoksulluk daha da çağalmadı 
mı? 

Faşist hareketin tüm elebaşıları ortaya 

çıkmışken kimler koruyor bunları da örgüt
leri kapatılmıyor? En önde gelen sorumlula

rmdan hesap soruIrnuyor? 
O zaman söyledik. Gene söylüyoruz. MHP 

halk düşmanı bir örgüttür, tüm yan kuruluş
larıyla kapatılmalı ve yöneticilerinden hesap 
sorulmalıdır. 

J(p faşist hareketin koruyucusudur. Ge
riliğin ve zorbalığın partisidir. Bugün kısıtlı 
olan demokratik haklarıınızm bile düşınanı
dır. Bu ikisİnin dışındaki sağ partiler"ise tüm 
politik yaşamlarını işçi-emekçi kitleleri böl

mek ve geriliği, karanlığı hakim kılmak için 
çalışmaya adamışlardır. 
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Bu partiler, daha çok zorbalık, daha çok 
saldırı ve daha çok sömürü için sermayeye 
hizmet yarışma girdiler. 

Seçim meydanlarında bizim taleplerimi
ze sahip çıkar görünüp iktidar olan CHP de 
bunlann hiç birini hükümet programına bi
le almadı. Kendinden öncekiler gibi, emper
yalizmin ve büyük sermayenin dümen su
yuna girdi. Onların çıkarlarını koruyan iş· 
ler yaptı. 

IMF'sİ ile, Dünya Bankası ile NATO'su 
ve Ortak Pazarı ile emperyalizmin ülkemiz 
üzerindeki etkinliğini daha da artırdı. Ülke
miz emperyalizme daha bağımlı hale geldi. 
Borçları arttı. Buna bağlı olarak, İşsİzliğimiz. 
yoksulluğumuz da arttı. Tırmanan faşist ha
reket içimizden binlercemizi katletti. 

Hep söyledik, gene söylüyoruz. CHP'nin 
demokratik bir çizgiye çekilebilmesİ, sağcıh
ğın, geriliğin ve faşizmin güçlerine karşı mü
cadeleye sokulabilmesİ, kitlesel mücadelemİ
zİn yükselmesine, etkinleşmesİna ve parla
mentonun da sınıf mücadelesinin alanı içine 
çekilebilmesİne bağlıdır. 

IŞçiLER, EMEKÇILER, 
YAŞAMıN BUNALTTIGI İNSANLAR! 

Yurdumuz, uçsuz bucaksız verimli top-
, 
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rakIarı, ormanıarı, kıyılan ve denizleriyle, el 
değmemiş yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla, 
üzerinde yaşayanları hiç kimseye muhtaç et

meyecek kadar zengin bir ülkedir. 
Topraklarımız bugünkünün bir kaç kat 

nüfusu kolaylıkla besleyebileceği gibi, açlık 
çeken halklara da tarihi ya'rdımseverliğimi
zi gösterecek kadar büyük ve verimlidir. 

Bir de, toprağın büyük mülk sahiplerin
den, faizciden, yağmacı tüccardan kurtarıl
dığını, en ileri araç ve gereçle işlendiğini, 
emek sömürüsünün ortadan kalktığını düşü
nün, n8sı1 da üretir köylümüz, bereket fışkı
rır topraktan, tüm insanlarımızın yüzü gü
ler. Köle gibi değil, insan gibi çalışılır top

rakta. 
Ama şimdi, köyde yaşayan nüfusumuzun 

büyük çOğunluğu yoksul, işsiz, geleceksiz. 
Okulsuz, yolsuz, ışıksız, susuz. Tarım işçillği 

ömür törpüsü. Sendika yok, sigorta yok, 
emeklilik yok. Hasta olursan bakacak yok. 
Amıı baskı var, zulüm var, alabildiğine ... 

Küçücül<; tarlamızda, bahçemizde yıl bo· 
yu çırpınıp dururuz. Mevsim sonu elimize 
geçen para geçimimizi bile sağlamaya yet
mez. Düşeriz ağanın, beyin toprağına, iş ara· 
maya. Göçeriz şehirlere işçilik yapmaya .. Bü

yük patron larıa büyük toprak sahipleri ve 
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büyük tüccarlar bir olmuşlar, sadece eme
ğini değil, camm, kanını sömürüyarlar köy
lünün. 

Hayat fışkınyor ormanlarımızdan. Zen
ginlik fışkırıyor. Ama kimin için? Kim yarar
lanıyor bundan? On milyonlarca orman köy
lüsü en kötü yaşam koşulları içinde. Ama tÜC
car, ama keresteci her geçen gün zenginliği
ne zenginlik katıyor. Kaçakçılık yapan bun
lar, ama hapis yata.n yoksul orman köylüsü. 

Akarsularımızdan bugünkünün on katı 
daha çok elektrik üretebiliriz. Sudan ucuz 
olur elektrik. 

Yeraltı kaynaklanınız bak.ımından dün
yanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Ama 
bir çoğuna daha el sürülmemiş durumda. Bir 
çoğu ise işbirlikçi büyük sermayenin talam
na terkedilmiş. En önemli madenIeri çıkarıp 
el sürmeden dışarıya satıyoruz. Sonra sattı
gımız bu madenIerden emperyalist ülkelerin 
ürettikleri ürünleri yüzlerce katı daha pa
halı satm alıyoruz. Bu nasıl düzendir böyle? 

Yetişkin bir işçi sınıfımız var. Mücade
leci, deneyU, en zor koşullarda en güzel işle
ri yapabilecek. -M'ühendisIerimiz, mimarları
mız, teknisyenlerimiz her projeyi gerçekleş· 
tirebilecek lmdal' işinin chIL Ama bir çoğu 

, 
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işsiz olarak geziyar. Ya da sıradan bir bü
rokrat olarak çalışmak zorunda kalıyor. 

Kim demiş fakir bir ülkeyiz diye? Bunu 
diyen patronlar ve öteki ortaklan. Ülkemiz 
zengin bir Wke. Ama egemen sınıflar asalak 
ve işbirlikçi. Kolay yoldan vurgun peşinde. 
O nedenle kendi yağmalarından arta kalanı 
ülkemizin fakirliği diye bize yutturmaya ça
lışıyorlar. 

Halkımız tümüyle, yiğit, çalışka.n, müca
deleci ve onurlu bir halk. Büyük ve köklü bir 
mücadele geçmişi var. Dünyada ilk defa ulu
sal kurtuıuş savaşı veren ve bağımlı ülkele
re, sömürge halklarına, işgal altındaki ülke
lere emperyalizmin yenilebileceğini ilk kez 
gösteren halklardan biri. 

Osmanlının zulmünü, halifeliğin karan
lığını ezip geçerek laik cumhuriyeti kuraTl 
bir halk. 

Eğer kendi geleceğimize sahip çıkabil
sek, gücümüz, üretimi bugünden yarına bir 
kaç kat artırabilir. Sanayi kendi kendini ye
niden üretir hale getirilebilir. Daha milyon
larca insana iş sağlanabilir. Üretim yetmez
liği, kapaSite düşüklüğü, enflasyon ve paha
lılık zincirleri kırılıp düze çıkılabilir. Bugün
künden çal, daha az bir parayla çok daha iyi 
beslenme olanakları yaratılabilir. 
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Eğitim sorun olmaktan çıkar. Çok dalıa 
büyük bir gençlik kitlesine okuma ve ken
<lini yetiştirme olanaklan sağlanabilir. Gele
cek endişesi tamamen ortadan kaldırılahilir. 

Salgın hastalıklardan onbinlerce insanı

mız kırılmaz. Sağlık hizmetleri ticari bir iş 
olmaktan çıkanlıp emekçi halkın sağlık so

runlan çözümlenebiHr. Hele bebalerimiz, 

bugünkü gibi daha yılına varmadan ölmez, 
güle oynaya büyürler. 

Irkçı, şoven milliyetçi asimilasyan poli
tikası ne demek. topraklarımız üzerindeki 
emekçi halkın asırlar öncssine dayanan kül
tür birikimi yaratıcı bir coşkuyla fışkırır. Zu

lüm, baskı, sömürü tümüyle kalkar ortadan, 

tüm insanlarımız aynı toplumun kişileri ol
maktan övünç duyarlar. Hangi sosyalist ül
kede ırkçı, şoven milliyetçi baskılar, asimi
lasyon politikaları var? 

Ülkemiz Türkiye, bölgemizde barışın, 
sosyal gelişmenin ve halklar arasındaki daya
nışmanın güçlü kalesi olur. Zulmü yılm.r. yok
ederjz. 

Biz büyük bir ülkeyiz. Büyük bir halkız. 

Büyüklüğümüzü ve gücümüzü insanlığın iler
leyişinin gücüne katabiliriz. Dünya barışının 

gücüne katabiliriz. Biz bunlan yapabiliriz, 
yapacağız. 
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ASIL NEDENi: 
EMPERYALİZME 
BACIMU 
ÇARPıK KAPİTALİZM 

IŞÇiLER. YOKSUL KÖYLÜLER. 
EMEKÇİLERI 

İçinde bulunduğumuz slkıntılarımızın 
asıl nedeni ülkemizin emperyalizme bağ1mlı 
ve onun sultası altında geri bir kapitalist ül
ke oluşudur. Yerli büyük sermaye emperya
lizmle bülünleşmİş ve kapmaz çıkar bağları 
kurmuşt.ur. 

işçi. yoksul köylü ve emekçi halk kitlele
ri yaşamın gittikçe kötüleşen koşullarının 
pençesinde kıvranırken emperyalizmin ve 
büyük sermayenin çıkan her geçen gün art
maktadır. Cüce, bağımlı işletmeleriyle yerli 
büyük sermı:ı.ye grupları dünyanın en çok 
kar eden 200 büyük kuruluşu arasına girmiş
lerdir. 
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yoksulluğumuz, bizim kıt kanaat bir ücret, 
maaş ve gelirle geçinmeye çalışmamız, köy 
emekçilerinin ürünlerinin ucuza kapatılma
sı, fiyatların yanına yaklaşılmaz olması pa
hasına. 

Ne pahasına? Ülkemizin dört bir yanın
da dünya ve bölge barışına karşı atom füze 
rampalan, casus uçakları için üsler, gözet
leme tesisleri kurulması pahasına. 

Ne pahasına? Her çocuğumuzun emper
yalist finans kuruluşlarına 15 bin lira borç
lu olarak dOğması, milyonlarca işçimizin 
yurt dışında yaşamaya mahküm edilmesi pa
hasına; okulsuzluğumuz, yolsuzluğumuz, lŞık_ 
sızlığımız pahasına. 

Ne pahasına? Faşist kurşunlarma hedef 
olmuş binlerce ilerici, yurtsever. sosyalist in
sanımızın canı, kanı pahasına . 

. Emperyalizm ve büyük sermaye ülkemiz 
üzerindeki egemenliğini daha da: pekiştir
rnek istiyor. Sıkıntılarımızm. faşist saldırıla
rın, demokrasi düşmanlığının nedeni bu. 

İşçilerimizi, köylülerimizi, gençlerimizi, 
aydınlanmızı hapsediyorlar, işkence ediyor
lar, öldürüyorlar. Sendikalanmıza saldırıyor
Iar. Partimize saldırıyorIar. Birçok Partili ar
kadaşımızı şehit verdik. Birçok ilerici, yurt-
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sever, sosyalist öldürüldü. Işçi sınıfımıZln ve 
emekçi halkın örgütlü hı1reketini dagıtara.!< 
bastırmak istiyorlar. Bütün bu barbarhkla
rın nedeni bu. Böylece işçileri daha ucuza 
çalıştırabileceklerini umuyorlar. Küçük üre
tici köylülerimizin ürettiklerini daha ucuza 
kapatmak, memurları. teknik elemanları, 
tüm emekçileri daha çok sömürmek. daha 
ucuza çalıştırmak istiyorlar. 

ülkemizi dilediklerince yönetmektir iste
dikleri. Bütün bunlar için bizi yıldırınakı sus
turmak ve bastırmak istiyorlar. 

Faşist MHP ve yan örgütleri ve devlet 
içindeki öteki faşist adaklar bunun için çalı
şıyorlar. Bize kan kusturacakları faşist bir 
düzen kurmak için. Büyük sermayenin ege
menliğini pekiştirmek, kanlı terörcü bir dik
tatörlük kurmak için. AP ve öteki gericiler 
de MHP'yi destekliyor, koruyor, kolluyor. 

Çünkü onlar da işçiye, yoksul köylüye, 
emekçiye düşman; demokratik hak ve özgür
lüklerimize düşman. Bizleri ellerinden gel
digince ezmek istiyorlar. Büyük sermayenin 
ve öteki egemen sınıfların çıkarlarının bek
çiliğini yapmak için birbirleriyle yanşıyor
lar. Çünkü bunların hepSi de emperyalizm
den, büyük sermayeden yana, onların ülke
miz üzerindeki çıkarlannın geliştirilmesin-
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den ve ülkemiz üzerindeki egemenliklerinden 
yana. 

CHP'nin bugünkü politikasıyla yaptığı da 
sonuç olarak aynı kapıya çıkıyor. CHP işçi
köylü emekçilere vaad ettiklerini iktidar olur 
olmaz unuttu. Işçi emekçi halktan yana gö
runüp, emperyalizmle. büyük sermayeyle an
laştı. Onların çıkarlarını korudu ve geliştir 
di. Onun zamanında soygun ve sömürü az
gınlaştı. Onun zamanında büyük patronlar 
istifçilikleriyle, ltaraborsacılıklarıyla, kaçak
çılıldanyla zenginliklerine, vurgunlarına ye
nilerini kattılar. 

ıŞÇiLER, EMEKÇiLER! 

Ülkemizin egemen sınıflan hiçbir zaman 
emperyalist sistemle köprüleri atmaktan ya
na olmamışlardır. Daha 1924 yılınd� topla
nan İzmir İktisat Kongresi'nde yabancı ser
maye ile ilişkileri geliştirmek için karar 
alınmıştı. 

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesin
de emperyalist blokun lideri Amerika ile iyi 
ilişkiler kurulmaya başlandı. ülkemizde ko
yu bir Amerikan propagandası. başlatıldı ve 
bunun yanı sıra anti-komünist ve anti-sovyet 
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propaganda ve uygulamalar daha da geliş
tirildi. 

Gene bu dönemde zamanın cumhurbaş
kanının ağzından ülkemiz .. küçük Amerika
yapılmak iddiasıyla tümüyle emperyalizmin 
talanına açıldı. Saldırgan pakt NATO'ya bu 
dönemde girildi ve ABD ile bir kısmı yazılı 
bile olmayan (kimisi telefonla yapılmış) ikili 
anlaşmalarla ülkemiz emperyalizmin sultası 
altına sokuldu. Yurdumuzun dört bir yanın
da ABD üsleri kuruldu ve olası bir savaşın 
başlıca vuruş alanlarından biri haline geti
rildi. Üst üste çıkarılan yabancı sermaye ya
saları ile ülkemize uluslararası tekeller da
vet edildi ve Avrupa'daki gelişmiş kapitalist 
ülkelerin uluslararası sermayenin bütünleş
mesini ve eşgüctümünü sağlamak üzere oluş
turdukları Ortak Pazar'a (AETl üye olmak 
için müracaat edildi. Böylece Türkiye burju
vazisi, sınıfsal çıkarlarını koruyup geliştir
menin ve dahası egemen sınıf olarak varlı
ğını devam ettirebilmenin zorunlu koşulu 
olarak emperyalizmle daha da bütünleşmeyi 
se9,tiğini gösterdi. 

Bu dönemde ülkemiz, dış politikada da 
emperyalizmin tam bir uydu su haline geti
rilmiş ve özellikle ulusal kurtuluş hareketle
rine karşı emperyalist ülkelerin yanında saf 
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tutulmuştur. Bu politika sonucu emperyaliz
me karşı tam bir dayanışma içinde olmamız 
gereken tüm komşuıarımızIa bu arada Arap 
ülkeleriyle karşı karşıya gelinmiştir. ABD'nin 
elinde olan İncirlik üssü Arap-İsrail savaş
larında Araplara karşı ve İsrail safında bir 
tehdit ve saldm merkezi görevini görmüş
tür. 

Ülkemizden onbinlerce kilometre uzakta 
olan Kore'ye gönderilen askerlerimiz ulusal 
kurtuluş savaşı veren Kore halkına karşı 
ABD tarafından vurucu güç olarak kullanıl
mış, binlerce askerimiz daha önce adını bile 
duymadıkları bir ülkede emperyalizmin çı
karları uğruna öldürtülmüştür. 

1920'lerde ülkemizi istila eden emperya
list güçleri denize döken ve kurtuluş sava
şını zaferle sonuçlandıran emekçi halkımız, 
tüm ezilen, sömürülen ve işgal altında tutu
lan ülkelere örnek olmuş ve emperyalizmin 
belinin kırılabileceğini göstermişken, bu kez, 
ulusal kurtuluş hareketlerinin düşmanı ya
pılmak istenmiştir. Ülkemiz emperyalist ül
kelerin dümen suyunda kurtuluş savaşı son
rası kazandığı tüm saygınlığını yitirmiş ve 
yalnız bırakılmıştır. 
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YURTTAŞLAR! 

KAPiTAliZM İN 
BUNALıMı GiDEREK 
DERİNLEŞMEKTEDİR 

Ülkemiz sanayü uluslararası tekellerin 
güctümü ve denetlernesi altındadır ve ülke
miz hızla Güney Kore, Brezilya, Arjantin gi
bi emperyalizmin tam kontrolü altında olan 
ülkelere benzetilmeye çalışılmaktadır. Em
peryalizmin ülke içinde tam bir etkinlik kur
ması demek, ülkemizin sıkıyönetimler, aske
ri diktatörlükler ve faşizm gibi yönetimlere 
doğru sürüklenmesi demektir. Bu gidişin eko
nomik yapıdaki engellerinden birisi Kamu İk. 
tisadi Teşekkülleridir. Kamu Iktisadi Teşek
külleri ister istemez yabancı sermayenin ma
nevra alanını daraltmaktadır. Bu nedenle 
özellikle büyük sermaye çevreleri, Kamu İk
tisadi Teşekküllerini kötüleme kampanyası 
açmıştır. Böylece sanayi içinde yüzde elliye 
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yakın etkinliği olan Kamu Iktisadi. Teşekkül
lerinin çökertilerek sanayinin (yabancı ser
maye ile birlikte) özel kesimin kontrolü al
tına alınması amaçlanmaktadır. 

Bu alanlara özel sektörün tek başına gir
mesi düşünülemez bile. Çünkü bu derece 
güçlü yerli sermaye gruplan yoktur. Ama öz-
1enen, yabancı sermaye ile birlikte km"ula
cak ortaklıklardır. Emperyalist sermaye için 
de aynı özlem söz konusudur. Böylece temel 
sanayi alanlanna giren yabancı sermayenin 
ülke politikasında etkinliği de eş oranda ar
tacaktır. Bugünlerde boydan boya gazete 
sayfalanna ilanlar vererek aynı arzuyu ye
niden ve güçlü bir biçimde dile getiren bü
yük sermaye sahiplerinin örgütü olan TÜ· 
StAD'ın şimdi yeniden devlet İşletmelerine 
saldırısının altında bu gerçekler yatmakta· 
dır. 

Büyük sermayenin ülkemiz yaşamındaki 
etkinliğinin artmasına bağlı olarak enflas
yon, hayat pahalılığı, yokluk, yoksulluk ve iş
sizlik durmadan artmaktadır. Küçük esnaf ve 
zanaatkarlar sürekli iflas etmekte ve işsiz· 
ler 'ordusuna katılmaktadır. 

Ülkemiz sanayiinin 1970'lerin başından 
beri içine girdiği bunalım giderek daha da 
derinleşmektedir, Bunalımın nedeni büyük 
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sermaye ve emperyalizm işbirUğinin yarattı
ğı sorunlardır. Ozel sektörün kontrolünde ül
kemiz sanayii kendi kendini yeniden ürete
memekte, dışa bağımlılığı sürekli artmakta, 
dış ticaret dışsatımm toplam değerinden da
ha fazla açık vermektedir. 

Büyük sermaye çıkarına adeta dolaylı bir 
vergi gibi işlev gören enflasyon yüzde yüze 
yaklaşmaktadır. Buntın sonucu işçi ve emek
çi kesimler tümüyle yoksullaşmaktadır. 

Büyük sermaye, sürekli olarak ücretlerin 
yüksekliğinden ve sendikaların yüksek ücret 
taleplerinden şikayet eder. Bu şikayet -halk
çı- CHP lideri ve Başbakan Ecevit'in ağzın
dan da çeşitli defalar bir tehdit unsuru ola
rak tekrarlanmış ve sendikalar baskı altına 
alınmıştır. Oysa gerçek durum bunun tam 
tersidir. Örneğin İstanbul Sanayi Odası Nisan 
1979 tarihinde yayınladığı bir broşürde, .dü
şük işgücü maliyetleri nedeniyle Türkiye'nin 
uzun bir süre ilginç bir yatırım merkezi ola
rak kalacağıum öne sürmektedir. Ama bu, 
ülke ı(amuoyuna yapılmış bir açıklama değil, 
yabancı sermaye çevrelerine yönelik bir çağ
rıdır, itiraftır. Bu nedenle gerçek açıkça dile 
getirilmiştir. Bu somut belge ikjy-oz}ülüğün 
ve iç politidaki saldırıların' gerçek kaynağını 
ve amacını açıkça göstermektedir. 
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Oysa toplusözleşmelerle sağlanan ücret 
artışları, ya da memurlar için katsayı yük
seltilmesi talepleri durmadan artan pahalılı
ğı izleyebilmekten çok uzaktır, Yaşam ko
şulları giderek kötüleşınektedir, 1971'deki 100 
kuruşun değeri bugün 7,5 kunışa düşmüştür. 
Sadece 1977'den bu yana enflasyon 100 kuru
şun değerini 40 kuruşa. düşürmüştür. 

İşsizlerin sayısı 5 milyonu çoktan aşmış
tır. Buna yılın belli aylannda iş bulabilen 
mevsimlik işçileri de eklersek çalışabilir nü
fusumuzun yansı işsizdir. 

Bütün bu yokluğa, yoksulluğa karşın, iş
çi ve emekçi kitlelerin üzerindeki vergi yükü 
giderek artmaktadır. Buna karşılık karlarını 
durmadan artıran büyük sermaye grupları 
yılda 70 milyar lira vergi kaçırmaktadırlar. 
Sermaye çevrelerinin ödedikleri vergi, sade
ce işçi ve memurlann verdiği verginin an
cak üçte biri kadardır, Örneğin, Arçelik, De
mir Döküm ve Profilo işçileri bu firmaların 
ödedikleri vergilerden iki katı daha fazla 
vergi ödemektedirIer. 

Emperyalizme bağımlı sanayi, çarklannı 
çevirebilmek için geçtiğimiz yıl toplam dış
satımımız kadar yani 2,5 milyar dolar döviz 
kaçırmıştır, Yine geçtiğimiz yıl, 250 büyük 
sermaye şirketinin satıştannın tutan devlet 
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bütçesinin yansına ulaşmıştır. 5tokçulult ve 
karaborsacılık yaparak elde ettikleri vurgun
lar bunun dışındadır. 

İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Ban
kası, Türk Ticaret Bankası ve Garanti Ban
kası gibi beş büyük bankanın toplam serma
yesi 1 ıııilyar 815 milyon liradır. Buna. karşın 
geçtiğimiz yıl bu beş banka 1 milyar 535 mil
yon 296 bin lira kar etmişlerdir. Yani serma
yeleri kadar yıllık karları vardır. Bunlardan 
CHP'nin de ortaklan arasında bulunduğu Iş 
Bankası dünyanın en büyük 200 bankasın
dan biri haline gelmiştir. 

Bu bankalann denetiminde olan sigorta 
şirketlerinin yıllık kan iki milyar liraya ulaş
maktadır. 

Dışalımın yüzde 64'ü ve dışsatımın yüz
de 87'si büyük sermaye tarafından yapılmak
tadır. Bunun sonucu olarak 103 büyük firma 
1977 yılında üretime hiç bir değer katmadan, 
yaptıklan bu aracılık karşılığı, toplumun sır
tından 438 milyar lira para. kazanmışlardır . 

.i Fabrikaların kapaSite kullanımı yüzde 
yirmilere kadar düşmüştür. Geçtiğimiz yıl, 

döviz yokluğu nedeniyle sadece metal sana.
yi işkolunda işveren sendikalarına bağlı İş
yerlerinde çalışanların yüzde onu işlerindE!n 
atılmıştır. Buna karşılık, ülkemizdeki iki bü-
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yük tekel, Koç ve Sabancı gruplan, dünyarun 
en çok kar eden ikiyüz kuruluşu için� gir
mişlerdir. 

Uluslararası tekellerin ülkemizdeki et
kinliği arttıkça hiç kuşkusuz yerli büyük ser
mayenin gücü de artmaktadır. Ama iş bu ka
darla sınırlı kalmıyor. Bağımlılık arttığı 
oranda ülkemiz uluslararası tekeller ve em
peryalist ülkeler karşısında daha çok güç
süzleşmekte ve onlara bağımlı hale gelmek
tedir. 

Siyasi iktidarı kontrolü altında tutan ve 
yabancı sermayenin ülkemizdeki etkinliğini 
sürekli olarak artırmak isteyen yerli büyük 
sermaye, böylece kendi çıkarlarını geliştir
meyi amaçlamaktadır. Ne var ki, büyük ser
mayenin çıkarları geliştikçe, ülkemiz de em
peryalist ülkeler karşısında sürekli güçsüz
leşmekte ve ekonomik bağımlılik, politik ba
ğımlılıkla pekişmektedir, Diğer yandan bu 
ikili işbirliği etkinliğini ve sömürüsünü daha 
da artırabilmek için gericiliği, anti-demokra
tik baskılan ve dahası faşist tırmanışı des
teklernekte ve ülkemizi daha da karanlığa 
bOğmak istemektedir. 

Umut bağlanan CHP de, bu gidişe dur 
diyemedi. Dahası bu gidişe hizmet etti. Em-
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peryalizme ve büyük sermayeye teslim oldu. 
Sıkıyönetimler artık yaşamımızın ayrılmaz 
bir parçası haline getirildi. 

Parlamentoda daha önce kapalı kapılar 
ardında yapılan pazarlıklar ve oyunlar açık 
hale geldi. Milletvekili pazarlan kuruldu. Bü
yük sermaye kendi istediği hükümeti oluştu
rabilmek için, kesenin ağzını açtığında iste
diğini yapabileceğini gösterdi. 

Şimdi de, sın'ıf esasına dayalı politika ol· 
maz diyerek, gene 12 Mart döneminin zorba
lığını hortlatmak için gericiliğin tümü sefer
ber oluyor. Ülkemizi yeniden koyu bir karan
lığa. götürmek istiyorlar. Sendikalardan kur· 
tulmak istiyorlar. Toplusözleşme ve grev 
hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Sosya
lizm mücadelesinden kurtulabileceklerini sa
nıyorlar. Böylece bunalımın yükünü işçilere, 
köylüIere, memurlara. esnaf ve zanaatkArla
ra, gençlere yıkarak egemenliklerini sürdür
mek ve pekiştirmek istiyorlar . 

.
, 
Çünkü burjuvazi artık alışılmış yöntem

lerle ülkemizi yönetemiyor. Kapitalizm, so
runlan çôzemiyor. Tersine kendi yarattığı so· 
nmıarın altında eziliyor. Bu nedenle sık sık 
sıkıyönetim ilan ediliyor, özgürlükIerirniz 
baskı altına alınıyor. 
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Tüm bunlar, kapitalizmin çürümüşlüğü
nün, can çekişmesinin ve burjuvazinin nasıl 
asalak bir sınıf haline geldiğinin günlük ya
şamımıza yansıyan somut olgula.ndır. 

Kapitalizm çürümüştür. Asalaktır. Can 
çekişmektedir. Azgınlaşması bundandır. çün
kü gitme vakti gelmektedir. 

Kapitalizm artık ülkemizi geliştireme
mektedir. Geliştirmesi de olanaksızdır. Çün
kü o, bunalımdan bunalıma yuvarlanan, iş
sİzliğe çözüm bulamayan, pahalılık, yokluk 
ve yoksulluğu giderek artıran bir sistemdir 
artık. 
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TÜRKİYE 
İŞçİ PARTİSİ 
KURTULUŞ YOLUNU 
GÖSTERiYOR 

Büyük sermaye şirketlerinin, 
Bankaların ve sigortalann 
Dış ticaretin 

ve toptan ticaretin hemen devletleştiril� 
mesİ gerekir. 

Köklü bir toprak ve tanm reformu yapılw 
malıdır. 

Tüm bu önlemlere paralelolarak derhal. 
NATO'dan çıkılmalı, 

ABD ile yapılan İkili Anlaşmalar yırtılıp 
atılma}ı, 

Ortak Pazar anlaşması reshedilmeli. 

v.e tüm komşularımızIa dostluk ve saldır· 
mazlık anlaşmaları imza edilmelidir. 

Daha bunlar gerçekleştiği, bu ilk adım· 
lar atıldığı anda ülkemizde emperyalizm ve 
büyük sermayenin istediği gibi at oynatma· 
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sını önleyerek rahat nefes alabiliriz. Temel 
sorunlarımıza çözümler getirebiliriz. İşsizlik 
belası çok kolay çözüıür. Enflasyon ve paha
lılık denen illetin kökü kazınır. Değil faşist 

hareket, kıpırhsı bile ortada görülemez. İşçi 
köylü düşmanlığı, aydın düşmanlığı, gençle
rimize düşmanlık, kısaca her türlü baskı ve 
zulüm ortadan kalkar. Birkaç yıl içinde top
lam üretirnimizi bugünkünün iki katma çı
karabiliriz. 

Bu ne demektir? Bu bugünkünden daha 

az bir parayla, bugünkünden çok daha iyi 
beslenebilmek demektir. 

Bu, iş demektir, bu, konut, ulaşım, yol, 

su, elektrik sorunlarımızın esas olarak çö

zülmesi demektir. 
Bu, çocuklarımıza parasız hem de sonu

na kadar okuma olanağı demektir. 
Bu, sağlık sorunlarımızın esas olarak çö

zülmesi demektir. 
Bu, gençlerirnize gelecek, yaşlılarımıza 

insan gibi yaşama olanağı demektir. 
Bu insanlarımızın tümü için gerçekten 

insan olmanın onuru, ülkemizin insanı olma

nın mutluluğunu ta içinden duya duya yaşa

mak demektir. 
Ancak şunu öncelikle bilelim ki bunla

rın hiç biri büyük sermayenin hakimiyeti al-
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tında olmaz. CHP'yi yaşadık, biliyoruz. AP'yi 
geçmişten biliriz. MHP'yl MC iktidarlanndan 
tanınz. Her gün üst üste öldürülen işçilerin. 
köylülerin. gençlerin ve aydınlann kanları
na, canlarina vurulan faşizm damgasından 
tanınz. 

Hiç bir burjuva partisi bizi kurtaramaz. 
Bizi bizden başka kimse kurtaramaz. 

KARDEŞLERI 

Yalnız değiliz. Güçsüz de değiliz. Hem 
çok kalabalığız ve hem de çok güçlüyüz. Biz. 
burjuvazinin bize dayattığı bunalımın fatu
rasını ödemek zorunda değiliz. Ödemeyebi
l1riz. Ödememeliyiz. 

Hani çaresiz kaldığımızda -halden anla
yan birisi önümüze düşse,. deriz. Hani deriz 
ki -biri yol gösterse,.. 

İşte Türkiye, İşçi Partisi, sizlere, hepimize 
yol gösteriyor. 

Şimdiye kadar Türkiye İşçi Partisi ne de
diyşe doğru çıktı. Çünkü O, yolu biliyor. Çün_ 
kü O. bilimsel sosyalist partidir. Çünkü O. 
senin, sadece senin partindir. 

Bak, diyoruz ki, bizi bizden başkası kur
taramaz. O halde ne diye hala. burjuva par-
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tHerine destek olalım. Bizim gücümüz birli

ğimizdedir. Birlik olursak ve de yürürsek bir

likte emperyalizmin üstüne, büyük sermaye

nin üstüne, bak o zaman açılır kapılar. Gi

der karanlık, kıpkızıl bir güneş dOğar, apay

dınlık olur her yer. 

Karanlığın zorbalan çaresiz ve güçsüz 

kalırlar, yenilirler. Kimi defolup. kimi yok 

olup giderler, hem de bir daha gelmemesine. 



DÜNYA HALKLARl 
SOSYALİZME 
YÜRÜYOR 

ışçiLER, YOKSUL KÖYLÜLER, 
EMEKÇILER, İLERİcİ AYDıNLAR, 
GENÇLERI 

Tüm dünya halkları sosyalizme gidiyor. 
Emperyalizm tarih sahnesinden silinmek üze. 
re, tıpkı geçmiş dönemlerdeki benzerleri gi
bi, köleeiler, derebeyleri, krallar, sarayhInr 
gibi. Tarihin çöplüğüne atılmak üzere. 

Sosyalizm bugün güçlü, çok güçlü. Tüm 
halklar sosyalizme gidiyor. Sosyalizm gelişi
yor. 

Sosyalizm, savaşı değil, silahlanmayı de
ğil, sadece kalıcı bir dünya barışını istiyor. 
Bun;un için mücadele ediyor. Sosyalizm, in
sanıann olabildiğince. şimdi düşünemeyeee
ğimiz kadar özgür olmasını istiyor. Herkesin 
yeteneklerini sonuna kadar geliştirmesini ve 
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mutluluğuna varmasını istiyor. 

Sosyalizm çocuklar ölmesin, üzülmesin, 

ağlamasm ist.iyor. Onlara rahat bir yaşam 
içinde kişiliğini özgürce geliştirebilme olana
ğı vaad ediyor. 

Kapitalist ülkeler işçi sınıfı sosyalizm için 

dövüşüyor. Bir kısmı iktideo'r l{apılarma da

yandı. Bir kısmı daha yürüyor. Ulusal kur

tuluş savaşları artık emperyalizm tarafından 
ezilemiyor. Çünkü arkalarında sosyalizmin 
gücü var. Çünkü sosyalizm yenilmez. 

Tüm ilerici insanlık sosyalizmin çevre
sinde toplanıyor. Sosyalizm için toplanıyor. 
Kapitalizm gidiyor artık. Onun dünya sistemi 

olan emperyalizm gün gün geriliyor. Buna-
1ıından bunalıma yuvarlanıyar. 

Artık tüm toplumların gündeminde sos

yalizm var. 

Yüzyıllardır insanlığın rüyası olan sos
yalizm, artık bir düş değil, gerçek bir dünya 
sistemi. İnsanlığın beşte ikisi sosyalizmde ya
şıyor. Hem de nasıL. Bizim düşünemeyeceği

miz kadar coşkulu, bizim düşünemeyeceği
miz kadar özgür, bizim düşünemeyeceğimiz 
kadar mutlu. Sosyalizm artık tüm insanlığa 
yol gösteriyor. Tüm insanlık için mÜjdeler ve-
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riyor. Sosyalizm kapitalizmi geçiyor ve dq.n
yanın gidişini belirliyor artık. 

Her toplumda yoksul köylüler, kır ve 

kent emekçileri, aydınlar, gençler, işçi sını

fının öncülüğünde gelişen ve güçlenen sos
yalizm için mücadelelerini yükseltiyorlar. 

Tüm dünya sosyalizme gidiyor artık. 
Kardeşler! Ülkemiz de sosyalizme gidi

yor, sosyalizm ülkemizin dört bir yanında 

bayrak bayrak dalgalanıyor. İnsanlarımız 

sosyalizm için kavga veriyorlar. 

KARDEŞLERI 

Biz, Tilrk, Kürt, Arap, Aceın, Yunanlı, 
Sovyet, Bulgar, Alman, Amerikalı. . .  tüm dün

yanın işçileri, proleterleri, emeği ile yaşayan 
insanlarız. Bizim aramızda ne gibi bir çıkar 

çatışması olabilir? Bizim bu ülke halkların
dan ne talebimiz olabilir? Onların bizden ne 

talebi olabilir? Ama gelin görün ki, burju

vazi bizi birbirimize düşman etmeye çalışı

yor. Neden mi? Önce bizim birliğimizdem 
korktuğu için. Biz birlaşİrsek onlar zayıflar

laI), yok olup giderler. İkincisi, bizi birbirimi

za düşman ederek, bizi kendi şoven milliyet

çi tutumlarına ortak ederek mücadelernizi 
saptırıp kolayca yönetmek için. Burjuvazi 
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ounyad.S ve çeşıtli bölgelerde gerginlikler ya� 
ratarak sadece başka halkları tehdit etmi
yor. Silahlanarak önce kendi halkını (ehdit 
ediyor. Gerektiğinde, iktidarını tehlikede gör
düğünde, kendi halkı üzerine ateş açmaktan. 
kendi halkını kırmaktan, imha etmekten çe� 
kinmiyer. Bunun dünyada yüzlerce örneği 
var. En son örneği Nikaragua. Ama sonun
da Somoza'nın diktatörlüğü yerle bir oldu. 
lı·an'da Şah rejimi yıkıldı gitti. 

Burjuvazi kendi ulusunun işçi sınıfından. 
emekçi halkından, aydınından, gencinden 
korkuyor. Bunun için silahlanıyor. Silş..hların 
gölgesine sığınıyor. Ama, o silahları kullana

cak olanların da işçi-emekçi çocukları olduk
larını unutuyor. Bu nedenle de şu veya bu 
kadar sonra o silahlar kendine dönüyor. 

Kardeşler! Biz dünya işçilerinin ve pro
leterlerinin birliğini savunuyoruz. Bizi güç

lendirecek olan bu birliktir. Bizi zafere ulaş
tıracak olan bu birliktir. 

Silkinelim, dOğrulalım ve yürüyelim üze_ 
rine büyük sermayenin hep birlikte. 

İşçiler! Hiç sizinle patranlann çıkan bir 
olabilir mi? Siz ne kadar az ücret alırsanız 
onlar o kadar fazla kazanınıyor mu? Bilelim 
ki, bizler bu sömürü ve baskıdan ancak sos
yalizmi kurarak kurtulabiliriz. Gelin, Parti-
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mizin açtığı onurlu sosyalizm bayrağı altın
da birleşelim. 

Yoksul Köylüler! Her biriniz kendi top
rağınızda misafir gibisiniz. Tüccarı, tefecisi, 
bankeri ve sanayicisi sırtınızdan milyarlar 
kazanıyor ama sizin yoksuııuğunuz günden 
güne artıyor. Ürününüz sizi seneye çıkarını
yor. Gelin, işçi sınıfının sosyalizm mücadele
sinde birleşelim. Birleşelim, büyük topra Iç 

sahiplerine, büyük tüccarlara, bankerlere, 
büyük sanayicilere ve onların yönetimindeki 
bu düzene karşı. Gelin, işçi sınıfının güçlü 
sosyalizm bayrağı altında birleşelim. 

ilerici Aydınlar! Sizin sanatınız, aydınlık 
d üşünceleriniz, edebiyatınız, biliminiz, insan
lara daha iyi bir yaşam hazırlamak için öğ
rendiğiniz uzmanlık dalınız, sadece ama sa
dece sosyalizmde gerçekten topluma dönebi
lir. Ancak sosyalizmde sizler gerçekten hak
ettiğiniz saygı ve sevgiyi bulabilirsiniz. Sizin 
Uerjci düşünceleriniz, sanatınız, uzmanlığımz 
ancak sosyalizmde insanların mutlulUğU için 
tüm toplumda işlev görebilir, güç kazanabi
lir. Bu düzen size, sizin fikirlerinize, fikirle
rinizin yaşama geçmesine düşman. Bu dü
zen size düşman. Gelin, düşmana karşı gücü
müzü birleştirelim. 
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İlerici Gençler! Bu düzen artık size hiç 
bir şey, ama hiç bir şey vaad etmiyor, İşsizlik� 
sefalet, yozlaşma ve çürümüşlükten başka, 
Okuyup kendinizi yetiştirebilme. bir iş bula
bilme olanaklarınız giderek daha da dara1ı
yor, ortadan kalkıyor. 

Sizler toplumumuzun geleceğisiniz, Gelin 
geleceği birlikte kazanalım, Emperyalizm si
ze düşman, faşizm size düşman. kapitalizm 
size düşman. Sizin bir tek dostunuz var, O 
da sosyalizm. Gelin, sosyalizm için mücade
lemizi birleştirelim. SaflarımıZ! sıklaştırahm. 

Biz kendimiz kendimize yeni bir dünya. 
hazırlamazsak, bize hiç kimse bizim istediği
miz dünyayı vermeyecektir, 
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SOSYAliZMi 
GERÇEKLEŞTİRECEGİZ 

IŞÇiLER, EMEKÇiLERI 

Emperyalizm ve yerli egemen sınıflar 
sosyalizmden korkuyorlar. BiHyorlar başıarı� 
na gelecekleri. egemenliklerinin yok olacağı
m biliyorlar. :Bunun için sosyalizm düşman-

• 

Iıgı yapıyorlar. 
Ülkemizi Y'ııar boyu boydan boya hapis

haneye çevirdiler, her türlü ilerici düşünce
yi hapsettiler, yasakladılar. Baskı altına al
dılar. Ama sosyalizm gene çıktı karşılarma. 
bundan kurtuluşlan yok. 

Bunu onlar da biliyorlar. Bildikleri için 
ince oyunlar tezgahlıyorlar. ilericileri, sos
yalistleri bölmeye, parçalamaya ve böylece 
güçsüz düşürmeye çalışıyorlar. Bu uğraşla
rmda kendilerine yardım edenler de var. 
Bunlardan birisi maoeular. 
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, Egemen sınıflar sosyalizm düşmanlığın
da Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülke
lere düşmanhkta sadık bir dost buldular yan
larına. Maocular. siyasi partileriyle. partileş
memiş gruplarıyla. yayın organlarıyla em
peryalizmi ve büyük sermayeyi destekliyor-

- lar. NATO'yu destekliyorlar. Ortak Pazar'ı 
destekliyorlar. ABD emperyalizmini destek
Hyorlar. Hem de sosyalizm adına yapıyorlar 
bunu. Saflarımızda bu düşüncelere yer ver
meyelim. Bu bölücüleri aramıza almayalım. 
Aramızdan kovalım bu, bize düşman olan
ları. 

Bir de bireysel çıkışlar1a devrim yapabi
leceğini sananlar, buna kalkışanlar var. Bu 
küçük gruplar Donkişot'un değirmenlere sal
dırması gibi, saldırarak burjuvaziyi yenebi
lecekleri düşü içindeler. Burjuvazinin ajan
ları, kışkırtıcııan da var bunların arkasında. 
Burjuvazi bunlardan çok memnun. Çünkü, 
bu grupların ve eylemlerinin sosyalizm mü
cadelemizle, sınıf mücadelemizIe uzaktan, 
yakından bir ilgisi yok ama, burjuvazi bun
ları sosyalizm diye gösteriyor ve demokratik 
hak ve özgürlüklerirmze saldırınak için baha
ne olarak kullanıyor. Kimileri de devrimcilik 
adına, sanclık başına gitmemeyi önerip faşist-

, 
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lerin, gericilerin, büyük burjuvazinin ekme
gine yağ sürüyor. 

Burjuvazinin bizlere, sınıf mücadelesine. 
sosyalizme yönelik başka silahlan da var. 
Bunlardan biri de, sosyalist hareketi, parça
lanmıştır diyerek küçük göstermek ve kitle
leri sosyalizm mücadelesinden böylece geri 
çekmeye çalışmak. 

Bu oyunları bozalım. BUrjuvazinin kur
duğu tuzaklara düşmeyelim. Birliğtnlizi sağ
layalım. Biz güçlendikçe, yanhş yerde olanlar 
saflanmıza katılacaklardır. Biz. güçlendikçe 
yanlışlann etkisi azalacaktır. Biz güçlendik
çe, burjuvazi köşeye sıkışacaktır. Ya teslim 
olacaktır, ya da teslim alınacaktır. 

41 



ÖHGÜTLÜ 
MÜCADELE İÇiN 
iLERİ 

IŞÇILER, YOKSUL KÖYLÜLER, 
iLERiCI AYDıNLAR, GENÇLER! 

Örgütsüz mücadele olmaz. Sınıf sendika. 
mız olmadan patrona karşı nasıl mücadele 
edebiliriz? Kendi kooperatifimiz olmadan te
fecİye, tÜcc8.ra ve büyük toprak sahiplerine 
karşı mücadele edebilme olanağımız var mı? 

Bir de düşünün patronları, büyük top· 
rak sahiplerini ve öteki egemen güçlerin dü
zenini, düzenlerinin koruyuculanm, bunlara 
karşı örgütsüz mücadele etme olanağı var 
mı? Örgütlenmezsek egemen sınıfıara karşı 
hiçbir şey yapamayız. Tek başımıza çözüm
süz, çaresiz kahrız. 

İşte bu nedenle onlar bizim örgütlerimi
ze düşmandır. Önce bizim örgütlerimize sal
dındar. iasaklarla, engellemelerle gelişme
sini önlemeye çalışırlar. Ellerine fırsat geçin
ce bizim örgütlerimizi kapatırlar. Çünkü bi-
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lirler ki, işçııerın ellltH1.t,.:JltH uı vq'�""'''''Vh ._ ..... 

patıhrsa onları baskı altına almak daha ko
laydır. 

Tüm bu nedenlerıo onlar bizim sınıf sen
dikamıza, biz yoksul köylülerin yönetimin
deki kooperatiflerimize, demokratik kitle ör
gütlerimize düşmandırlar. Ama. onlar asıl bi
zim sınıf partimize düşmandırlar. Çünkü bi
lirler ki, sınıf partimiz ne kadar güçlü oİur
sa, öteki sınıf örgütlerimizde, yani sendika
lanınız, derneklerimiz, gençlik örgütlerimiz, 
kooperatifIerimiz de o denli güçlü olur. Çün
kü sınıf partimiz olmazsa, sendikal mücadele 
ile, dernekler içinde verdiğimiz mücadeleler
le bu düzeni değiştiremeyiz. Bu yüzden on
lar asıı bizim sınıf partimize düşmandırlar. 
Yani onlar Türkiye İşçi Partisi'ne düşman
dırlar. 

IŞçiLER, YOKSUL KÖYLÜLER, 
iLERiCi AYDıNLAR, GENÇLERI 

Türkiye İşçi Partisı'ne düşman olanlar, Sı
nıf mücadelemize düşman olanlardır. Bağım
sızlık mücadelemize düşman olanlardır. De
mokratik hak ve özgürlüklerimize düşman 
olanlardır. Sosyalizme düşman olanlardır. 

Türldye İşçi Partisi'ne düşmanlık, eme
ği ile yaşa)'anlara, yaşayabilmek için hergün 
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yeniden emek gücünü pazara çıkarmak zo
runda olanlara düşmanlıktır. 

Tii,rkiye İşçi Partisi'ne düşmanlık gelece
ğimize düşmanlıktır. 

Türkiye İşçi Partisi'ne düşman olanlar 
bir avuç lokmamızda gözü olanlardır. 

Türkiye İşçi Partisi'ne düşman olan hal
kımıza düşman olandır. 

Türkiye İşçi Partisi'nin düşmanları sana 
düşmanlık edenlerdir. Tİp düşmanlığının 
kaynağı emperyalizm ve büyük sermayedir. 

Çünkü sadece Türkiye İşçi Partisi'dir her

gün gelişip güçlenen bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelemizin örgütü. 

Çünkü sadece Türkiye İşçi Partisi'dir em
peryalizme ve faşizme karşı mücadelemizin 
en tutarlı, en kararlı ve en güvenilir örgütü. 

Çünkü sadece Türkiye Işçi Partisl'dir sı
mf hareketimizi geliştirip güçlendiren. 

Çünkü sadece Türkiye İşçi Partisi'dir mü
cadelemizi her koşulda sürdürüp zafere gö
türecek olan. 

Sadece Tİp mücadelesini ödünsüz sürdül'
meye kararlıdır. Bunun kanıtı Türkiye İşçi 
Partisi'nin şanlı geçmişidir. Tİp hiçbir za
man boynunu eğmemiştir zorbalığa. Hiçbir 
zaman işçi sınıfımızın mücadelesinden geri 
durmamıştır. 
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Ne söylediyse onu yapmıştır: Ne bir ek� 
si k, ne bir fazla. Türkiye İşçi Partisi tutarlı. 
geçerli ve gerçekçi mücadele hedefieriyle, de
nenmiş kadroları ile, bilimsel sosyalizmi kıla� 
vuz edinmiş eylemleriyle ülkemizin bugün· 
den kurtanlmış geleceğinin habercisidir. Sa· 
dece habercisi değil, bunun için mücadele 
eden örgüttür. Türkiye İşçi Partisi sınıfımı
zın partisidir. 

Türldyc İşçi Partisi yoksul köylillerin ör
gütüdür. 

Türkiye İşçi Partisi ilerici aydınların ve 
gençlerin örgütüdür. 

Türkiye İşçi Partisi tüm halkımızın Çı
karlarının şaşmaz savunucusudur. 

Daha geriye gitmeye gerek yok. TIp yö
neticileri ve üyeleri sınıf mücadelesinin ön
cüsü olduklarını 1 Mayıs 1979'da bir kez da
ha ispat etmişlerdir. 

Türkiye İşçi Partisi, 
tutarlı mücadelesi ve şanlı geçmişiyle, 
deneyli, öngörütü, yetişkin, smanmış mi� 

litan,lkadrolanyla. 
çalışkan, mücadeleci, yiğit örgütleriyle, 
sınıf hareketimiz! geliştirip güçlendIrme

nin teminatıdır. 
Türkiye İşçi Partis! sınıf mücadelemizın 

öz örgütüdür. 



TIP'E 
.EVET» 
DEMEK ÜZERE 
SANDıK BAşıNA 

IŞÇiLER, YOKSUL KÖYLüLER, 
EMEKÇiLER, iLERIci AYDıNLAR, 
GENÇLER! 

Türkiye İşçi Partisi'na sahip çıkalım. 
Onun sesine daha bir dikkatle kulak vere
lim. Mücadele hedeflerini benimseyelim. 
Türkiye İşçi Partisi senin partindir, senin ve 
çocuklannın geleceğinin partisidir. 

Şimdi seçim zamanı. Biz gene burjuva 
partilerinden, biz gene onlardan birini seç
mek zorunda değiliz. Biz kendi geleceğimi
zi kendimiz belirlemek durumundayız. İçin
de bulunduğumuz sıkıntıları sorumlusunun 
sırtına yüklemek için bu seçimler önemli bir 
olanaklır. Öncelikle faşisl MHP'ye gidecek oy
ların yolunu keselim. Bunlara işçi emekçi 
köylü desteği vermeyelim. Kendi yalnızlık1a
rı içine hapsedelim. 
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Faşizmin ve gericiliğin koruyucusu AP' 
nin kitle desteğini kırabın. Oylanınızı bu par
tiden uzak tutalım. 

MSP ve öteki tüm gerici ve baskıcılan 
saflanınızdan uzaklaştıralım. 

CHP bugünkü politikasıyla emperyaliz
min ve büyük sermayenin çıkarlarına hiz
met etmekte. Oylarımızla ona ders verelim. 

Bilelim ki oylanınız, emperyalizme, fa
şizme, her türlü gericiliğe ve nihayet kapita
lizme karşı sıkılmış bir yumruk olacaktır. Bu 
amaçla Türkiye İşçi Partisi için verilen her oy 
sınıf mücadelemizin gelişip güçlenmesinde 
bir adım olacaktır. 

Oylanmızı Tİp listelerinde toplayalım. 
Saflarımız! sıklaştırıp gücümüzü artıralım. 
Burjuvaziyi geri püskürtelim. Bunalımın yü
künü taşımayacağımızı o�11ara gösterelim. 
Oylarımızı TİP için kul1analım. 

Yaşasın bağımsızlık, demokrasi, sosya
lizm mücadelemiz. 

Yaşasın mücadelemizle kazanacağımız, 
özgür-mutlu geleceğimiz. 



Türki.ye lşeı Portısı 
Eki!n....l919 

Secim BildIrgesi 
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