


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ, BİRLEŞİN!...» 

Tîp i Yer ^ S - 5 1 / 4 
Yıl : • V - V M ' . Cil t : 

B a l ; : 

TSİP YAYINLARI: 4 

YAYIN TARİH*: HAZİRAN 1976 
BASILDIĞI YER : GÜRYAY MATBAACILIK 



G E R E K Ç E 

Çağımız, çökmekte olan kapital izmden sos
yal izme geçiş çağıdır. Ekim devrimiyle bir l ikte 
ilk kalıcı meyvesin i veren sosya l izm, bugün bîr 
dünya s is temi olarak, yeryüzünün üçte bîrinde 
dipdiri gel işen bir gerçekliktir. Sosyal is t s is
tem dışındaki ülkelerde ise, sosya l izm, yüzmil-
yonlarca insanın elde etmek için uğrunda mü
cadele verdikler i yegâne kurtuluş yoludur. Ar
tık, sosya l izm, günden güne geri leyen emper
yal ist kapital izm karşısında, insanlığın i ler iye 
doğru gelişiminin esas yönlendiricisidir. 

Bugün yeryüzünde, geniş emekçi yığınların 
ve halkların ortak düşmanı emperyal izmdir. 
Bu olgu, emperyal izme karış dünyanın dörtbir 
köşesinde yürütülen topyekûn mücadelenin çok 
yönlü bir bütünlük kazanmasını sağlar. Emper
yal izmin kes in yeni lgiye uğratılarak varlığına 
son ver i lmesi , başta dünya sosyal is t s is temi o l -



mak üzere, uluslararası işçi sınıfı hareketi ve 
ulusal kurtuluş hareketlerinin meydana getirdi
ği dünya devr imci sürecinin bütünlüğünün ve iç 
dayanışmasının güçlendirilmesini zorunlu kılar. 
Tek tek ülkelerin halklarının nihaî kurtuluşları, 
emperyal izme karşı verdikleri mücadelede dün
ya devr imci sürecinin bütünlüğünün gereklerine 
sonuna kadar bağlı kalmakla mümkündür. Gü
nümüzde, enternasyonal dayanışma olmadıkça, 
hiçbir ülke halkının, emperyal izme karşı verdiği 
mücadeleyi nihaî zafere ulaştırması mümkün 
olamaz. 

Emperyalizmin sömürü ve baskısı altındaki 
Türkiye halkının mücadelesi, bütün dünyadaki 
anti - emperyal ist mücadelenin ayrılmaz bir par
çasıdır. Bu mücadelenin önderi işçi sıntfımız-
dır. Halkımızın nihaî kurtuluşunu sağlamakla yü
kümlü olan isçi sınıfımız, emperyal izme karşı 
olan mücadelenin sonuna kadar karartı yegâne 
gücüdür. İşçi sınıfımız, aynı zamanda enternas
yonal dayanışmanın da başlıca teminatıdır. Çün
kü ulusal sınırları çoktan aşıp uluslararası bir 
nitelik kazanmış olan sermayeye karşı mücade
le veren bütün ülkelerin işçi sınıfının düşmanı 
tek t i r : Emperyal izm. Nihaî hedefi t ek t i r : Sö 
mürüşüz bir dünya toplumu. Bu somut durum, 



işçi sınıfının birliği i lkesinin en yüce şekli o lan 
işçi sınıfı enternasyonalizmine sonuna kadar 
bağlılığı zorunlu kılar. Enternasyonal izm, aynı 
zamanda ulusların ve halkların kendi gelecekle
rini tâyin hakkını hiçbir önşart koşulmaksızın, 
sonuna kadar savunmayı gerektir ir. Böylece en
ternasyonal izmin, halkların kardeşliği i lkes iy le 
çok daha kapsamlı ve güçlü bir şekilde hayata 
geçiri lmesi gerçekleşir. 

Öte yandan dünya barışını savunmak, koru
mak, güçlendirmek ve barışa hizmet etmek işçi 
sınıfının en önemli enternasyonalist görevlerin
dendir. 

Dünya emperyal ist kapital ist s is temine ba
ğımlı ger i bir ülke olan Türkiye'de, hakim üretim 
tarzı kapital izmdir. Türkiye'de boy vermesi yüz^ 
yıl öncesine uzanan ve bu noktadan günümüze 
kadar gelen süreç boyunca kayda değer serbest 
rekabetçi bir dönem geçirmeyen kapital izm, 
esas gel işimine kurtuluş savaşından sonra ka
vuşmuştur. Kapital izmin bu esas gelişimi bütü
nüyle dünya kapital izminin emperyal ist döne
minde yer aldığı ve palazlanmakta olan yerl i bur
juvazi, giderek, emperyal izmle tam bir işbirliği 
içine girdiği için, Türkiye'de kapital izm EMPER-
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YA Ü Z M E B A Ğ I M L I olmuştur. Bu dönem boyun
ca , yerl i burjuvazinin ortaklık ilişkileri içinde ol
duğu uluslararası f inans - kapitalin tekelc i nite
liği, ülke kapital izmine de aksetmiş, ayrıca Tür-
k iyenin kapitalizm öncesinden gelen toplumsal 
şartlarının da zorlanmasıyla Türkiye kapital izmi 
TEKELCİ bir nitelik almıştır. Sonuçta, Türkiye 
ekonomis i , dar bir parababaları zümresinin te
kel ine girmiştir. 

Kapital izmin, yani pazar için meta üretimi
nin ve buna bağlı olarak mübadelenin ge l işmesi , 
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, şehir
lerdeki ve köylerdeki geniş emekçi yığınlarının 
önemli bîr kısmını, sahipleri bulunduğu üretim 
araçlarından kopararak mülksüzleşt'ırmrş ve iş-
güçlerinden başka satacağı birşeyi olmayan bi
rer ücretli köle haline getirmiştir. Böylece, üre
t im ve dolaşım araçlarının önemli bir "bölümü
nün mülkiyetini tekelinde toplayan az sayıda 
kapital ist in ve büyük mülk sahibinin karşısında, 
emekler iy le onların gel ir ler ini yaratan işçiler ve 
sömürülen diğer emekçiler yer almaktadır. 

Üretim aracından koparılarak proleterleşen 
küçük üreticilerin arasına katılmasıyla, biraz da
ha kalabalıklaşan işçi sınıfının durumu her ge-
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çen gün daha da kötüleşmektedir. Yaygınlaşan 
kapitalistleşme sonucu ist ihdam artsa b i le , daha 
ileri tekniklerin kullanımının yaygınlaşması işçi
ye olan ihtiyacı nisbî olarak azalttığı için, işsiz
ler ordusu gün be gün büyümektedir. Kapital ist 
üretimin kaçınılmaz sonucu olan bu durum, eme
ğin sermayeye bağımlılığını ve dolayısıyla sö
mürüye olan mahkûmiyetini daha da arttırmak
tadır. 

Öte yandan, kapital ist ekonominin anarşik 
yapısı , devamlı olarak ekonomik krizlere yol aç
makta, mevcut kapital ist üretim ilişkilerinin yol 
açtığı bu durum, üretici güçlerin gel işmesini en
gel lerken, proleterleşme ve tekel ler in güçlen
mesi süreçlerini hızlandırmaktadır. Üstelik eko
nomis i , emperyal ist s is teme bağımlı olan ülke
miz, bu s is temin gittikçe yoğunlaşan bunalım
larını daha derinden hissetmekte ve bağımlı ka
pital ist ekonomi derin yaralar almaktadır. 

Kapital izm, emeğin üretkenliğini arttırarak 
yaratılan toplumsal değerin büyümesini sağlar
ken, bu toplumsal değerden yararlanma eşitsiz
liğini beraber getir ir. Bir avuç tekelc iden ve 
onun ger ic i müttefiklerinden oluşan sömürücü
ler, kapital ist mülkiyet ilişkilerinin bir sonucu 



olarak, toplumsal zenginl ikler in büyük bir bölü
müne e l koyarlarken, tüm değerleri yaratan 
emekçiler kıt kanaat geçinecekleri asgarî qeçim 
şartlarında yaşamak zorunda bırakılırlar. Su du
rum işçi sınıfının nisbî Ve bazan mutlak yoksul
laşmasına yol açarken, köylülerin önemli bir 
bölümünün, küçük memUr, zanaatkar, esnaf ve 
diğer halk tabakalarının yoksullaşmalarını had 
safhaya vardırır. Bütün bu toplum kes imler i , 
mevcut düzenin kötülüklerini, yoksul laşmanın 
getirdiği bağımlılığı, sömürünün yoğunlaşması
nı, zulmün ve yaşama güvensizliğinin acılarını 
ve öfkelerini yüreklerinde duyarlar. 

Toplumdaki bu çelişkilerin güç geçtikçe bü
yüyüp derinleşmesi Sınlt kamplaşmalarını daha 
da belirginleştirmekte, sömürü ve baskıya ma
ruz toplum kesimler in in kendi kurtuluşları doğ
rultusunda emperyal izme ve yerl i ortaklarına 
karşı mücadelelerini birleştirmeleri için elveriş
li bir ortam yaratmaktadır. 

Öte yandan kapital ist üretimin sosyal nite
liği ilâ üretim ve dolaşım araçlarının özel mül
kiyeti arasındaki kapital ist toplumun temel çe
l işkisi her geçen gün daha da derinleşmekte ve 
yükselen sosyal leşme sev iyes i özel mülkiyet 
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kabuğunu zorlamaktadır. Bu durumda, burjuva 
toplumunun yukarıda sıralanan çelişkilerinin 
kaynağı olan bu çelişkinin, işçi sınıfının iktidarı 
i le çözülmesi gerekmektedir. Ancak böylece, 
üretici güçlerin gel işmesi önündeki engeller 
kaldırılmış olacak; ancak böylece, ekonomide 
anarşiyi ve devri buhranları yaratan kapital ist 
üretim yerine planlı sosyal is t üretim temellen-
dir i lerek üretici güçlerin alabildiğine serpi l ip 
gel işmesi sağlanacak; ancak böylece, toplum
daki küçük bir azınlığın, büyük bir çoğunluğu sö
mürmesine son veri lerek mevcut düzenden acı 
çeken geniş kit leler kurtarılmış olacak; ve an
cak böylece refahın tüm toplum kesimler ine ya
yılarak, toplumsal zenginl ik kaynaklarının, aynı 
zamanda, sömürü, zulüm ve yoksul luğun da kay
nakları olması önlenecektir. 

İsçi sınıfı bu devr imci sürecin başını çek
mek ve sonuna kadar götürmek zorundadır. Çün
kü işçi sınıfı, üretim araçlarının özel mülkiye
tinden yoksundur. Buna karşılık mevcut düzen
den zarar gören ve acı çeken diğer toplum ke
s imler i , üretimdeki objektif konumları gereği 
özel mülkiyet alanında kalırlar. Ve mevcut üre
t im ilişkilerinin, sosyal is t mülkiyet ilişkileri i le 
değiştiri lmesinde öncü rol oynayamazlar. Bu 



nedenle işçi sınıfımızın, toplumdaki tüm öteki 
sınıf ve tabakalardan, onların dünya görüşlerin
den ve ideoloj i ler inden bağımsız örgütlenmesi, 
politikasını kendi nihaî hedefi doğrultusunda 
bağımsızca bel i r lemesi şarttır. 

Bununla birl ikte işçi sınıfının siyasî hare
keti , toplumdaki tüm sömürülen ve baskı altın
da tutulan diğer toplum kesimler ine, mevcut 
düzendeki durumlarının umutsuzluğunu ve kur
tuluşlarının, ancak işçi sınıfının iktidarı i le bir
l ikte mümkün olacağını gösterir. Onları kendi 
mücadelesinin şaşmaz bir tabiat kanunu gibi 
işleyen bilimselliğine ve haklılığına ikna etmeye 
ve aynı saflarda mücadeleye katmaya çalışır. 

Ülkemizde, gerek sömürüye karşı yürüt
mekte olduğu ekonomik mücadelesini yönSendi-
reb i lmesi , gerekse emperyal izme ve yerl i ortak
larına karşı sürdürdüğü bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyal izm mücadelesini başarıya ulaştırabil
mesi için, işçi sınıfımızın örgütlü siyasî müca
dele yürütmesi şarttır. Ancak böyle yapmakla ik
tidar mücadelesi verebi lmesi , iktidara ge lmesi 
ve iktidarın da uygulayacağı bir ser i köklü giri
şimlerle kendinin ve geniş yığınların geleceğini 
kasteden halk düşmanı komplo ve sabotajları 
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önleyerek, halkın çıkarlarını koruması gerçekle
şebilir. Ancak, böyle yapmakla, bütün halkın 
kurtuluşunu sağlayacak olan kendi nihai hedefi 
doğrultusunda, toplumun yeniden şekillendiril
mesi mümkün olur. 

İşte, Türkiye Sosyal is t İşçi Par t is in in göre
v i , Türkiye İşçi sn ı fm ı b i l imsel olarak zorunlu 
bu iktidar hedefine doğru yöneltmek ve bu mü
cadelesinde onu örgütlemek ve ona bilinç, bir
lik ve mücadele azmi kazandırmaktır. 

Türkiye kapital izminin gelişimindeki tekelci 
nitelik, burjuva demokrasisinin yaygınlaşıp kök
leşmesine meydan vermemiştir. Burjuvazinin 
ı.'kçılujı ve şovenizmi de burjuva diktatörlüğü
nü besleyip güçlendirmiştir. Bunlara, etkin bir 
şekilde varlığını sürdüren kapital izm öncesin
den k?!rp.a keyfî davranışlar ve baskı yöntemleri 
eklenince, kısıtlı burjuva demokrasis inin sınır
larının genişleti lmesi büyük ölçüde zorlaşmak
tadır. Faşist akımların varlığını sürdürmesine 
yol açan bu ortamda, tekelci burjuvazi, zorlandı
ğında ve şartlar elverdiğinde faşist yönetimler 
getirmek için tereddüt etmemektedir. Bütün bu 
şartlar D E M O K R A S İ mücadelesinin ne ölçüde 
hayatî olduğunu gösterir. 
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Ülkemizdeki halk düşmanı egemen güçler 
emperyal izmle işbirliği içindedirler. Kendi çı
karları i le emperyal izmin çıkarları öylesine iç 
içe girmiştir k i , onların emperyal izmden bağım
sız bir tutum göstermeleri, b i l imsel olarak müm
kün değildir. Halkımızın sömürülmesinde işbir
liği içinde olan emperyal izm ve yer l i ortakları, 
onun baskı altında tutulmasında da, ortak çıkar
larının sürmesi açısından işbirliği yapmak duru
mundadırlar. O halde halkımızın emperyal izme 
karşı sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesi, f i i len 
onun yerl i ortaklarını ve bu ik is inin sömürü ve 
baskılarının devamını gerçekleştiren iktidarları 
karşısına almak zorundadır. Bu durumda B A Ğ I M 
SIZLIK mücadelesi, D E M O K R A S İ mücadelesi i le 
bir bütün teşkil eder. 

İşte bu durumda, işçi sınıfımızın yakın he
def i , emperyal izme bağımlı tekelci burjuvazinin 
ve müttefiklerinin egemenliğine son vererek 
bağımsızlığın vc demokrasinin gerçekleştirilme
sidir . Bu hedef, işçi sınıfının örgütlü öncülüğün
de halkın demokratik iktidarını mümkün ve zo
runlu kılar. Halkın demokratik iktidarının kurul
ması için sürdürülen mücadele, ülkemizde çıkar
ları bağımsızlık, demokrasi ve özgürlükten yana 
olan tüm toplum kesimler in in birlikteliğini ge-
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rektir ir. Bu gereksin im HALK CEPHESİ 'nde so-
mutîanır. Ha(lk Cephesin in temel in i işçi - köylü 
ittifakı oluşturur. 

Ülkemizde üretici güçlerin gel iş im sev iyes i , 
bağımsıziık ve demokrasi doğrultusundaki gir i 
şimlerde, demokratik halk iktidarını sosyal is t ta
leplerle de karşı karşıya getir ir. Toplumumuzda 
işçi sınıfının bağımsız ve yönlendirici bir sınıf 
olarak yeralmasının yol açtığı bu durum, demok
ratik halk iktidarının daha ilk adımda, sosyal izm 
doğrultusundaki köklü dönüşümlerini mümkün 
ve zorunlu kılar. O halde Türkiye'de B A Ğ I M S I Z 
LIK ve D E M O K R A S İ için veri len mücadele S O S 
Y A L İ Z M için ver i len mücadele i le birleşir ve ta
mamlanır. 

Türkiye Sosyal is t İşçi Part is i , demokratik 
halk iktidarına giden yolda, halkımızın sürdür
mekte olduğu bağımsızlık ve demokrasi müca
delesinde, emperyal izme ve ger ic i ikt idarlara 
yönelen bütün anti - emperyal ist ve anti • faşist 
girişimleri destekler, bu gibi hareketleri işçi s ı 
nıfının nihai çıkarları doğrultusunda, yörüngesi
ne almaya çaba gösterir. 

Ancak, emperyal izme bağımlılığı, tekelc i 
sermayenin egemenliğini ve anti - demokratik 
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baskıları daha ince metodlarla pekiştirip yaygın
laştıran her türlü reform görüşlerini tümüyle 
reddeder. Yine işçi sınıfının mücadelesini yolun
dan saptırıp, burjuvazinin çıkarlarının peşine ta
karak ona zarar veren her türlü sapmaya; reviz-
yonizme, troçkizme, sol maceracılığa ve işçi s ı 
nıfı dışı bir akım olan anarşizme karşı kararlı 
bir şekilde mücadele eder, başlangıçta bir sap
ma olarak ortaya çıkıp, bugün işçi sınıfı bi l imi
nin karşısında yer alan ve işçi sınıfına düşman 
bir akım olan maoizme karşı amansızca sava
şır. 
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DEMOKRATİK HALK İKTİDARININ 
HEDEFLERİ VE GÖREVLERİ 

S İ Y A S Î HEDEFLER 

Partimiz, işçi sınıfımız önderliğindeki, de
mokratik halk iktidarının görevlerini şöyle tespit 
eder : 

• Ülkemizi emperyal izme bağlayan bütün s i 
yası , askerî, ekonomik ve kültürel anlaşma
lar iptal edi lecektir. 

• Barışçı yanyana varolma i lkesi , dış polit ika
nın temelini oluşturacak, haksız savaşlara 
son veri lecek, ihtilâfların barışçıl yoldan çö
zümlenmesi ve genel silâhsızlanmanın sağ
lanması için olanca çaba gösterilecektir. 

• Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilke
sine tümüyle uygun bir polit ika izlenilecek-
tir. 

• Baştn komşularımız olmak üzere, gereken 
bütün ülkelerle dostluk ve saldırmazlık an
laşmaları yapılacaktır. 
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• Dünya devr imci sürecinin gerektirdiği enter
nasyonal dayanışmanın görevleri eksiks iz 
yerine getir i lecek, anti - emperyal ist polit i
ka, emperyal izm tüm dünyada kesin yenilgi
ye uğratılana kadar kararlılıkta yürütülecek
tir. 

• Tüm yabancı sermaye millileştirilecek ve ya
bancı sermaye ve kredi ilişkileri halkın ya
rarına demokratik halk devleti tarafından 
düzenlenecektir. 

• Uluslararası planda faşizm ve ırkçılıkla ka
rarlı bir mücadele yürütülecek faşist ve ırk
çı yönetimlerle her türlü ilişki kesi lecekt ir . 

• Anayasa, geniş halk kit lelerinin hayati çı
karlarını ve halkın demokratik iktidarını te
minat altına alacak şekilde, ırk, d i l . c ins, 
mezhep ve renk ayrımına bakılmaksızın tü
müyle demokratlaştırılacaktır. 

• Bu anayasaya aykırı bütün kanunlar ve mev
zuat kaldırılacak, geniş yığınların örgütlen
me, söz ve fikir özgürlüğü, doğrudan yöneti
me katılma ve benzeri haklan halkın ege
menliği doğrultusunda düzenlenecektir. 

• Adalet in halk yararına işlemesi için gerekli 
dönüşümler yapılacak, mahkemeler halkın 
oyuyla oluşturulacaktır. 
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• Yurttaşların seçme ve seçilme hakları üze
rindeki tüm kısıtlamalara son veri lecek, seç
menler, temsi lc i ler in i istedikleri anda oy ço
ğunluğuyla görevden alma hakkına sahip ola
caklardır. 

• Devlet, bütünüyle, demokratik halk iktidarı
nın koruyucusu ve bekçisi haline getiri le
cektir. 

• Halkın, gittikçe artan bir oranda, devlet yö
netimine aktif bir şekilde katılması sağla
nacaktır. 

• Her türlü faşist, ırkçı, ger ic i , halk düşmanı 
örgüt kapatılacak, yeniden örgütlenmelerine 
ve propagandasına fırsat ver i lmeyecekt i r . 

• Her türlü halk düşmanı komplonun ve sa
botajın, provokasyonun ve açık saldırıların 
karşısında, halkın kazanımlarını savunabil
mesi için, gönüllü örgütlenmesi gerçekleşti
r i lecektir. 

• Halkın, kendi demokratik iktidarını siyasî ve 
kitle örgütleri yoluyla yönlendirmesi ve de
netlemesi gerçekleştirilecektir. 

• Devletin bütün yönetici kademeleri seçimle 
oluşturulacaktır. 

• Dinin devlet ile olan her türlü ilişkisi k e s i 
lecek, din tamamıyla kendi haline bırakıla-
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cak, din ve mezhep üzerindeki baskılara son 
veri lecekt ir . 

E K O N O M İ K GÖREVLER 

1 — Mil l i leştirmeler: 

• Büyük fabrikalar, büyük kapitalist c i l t l ik ler, 
bankalar, sigorta şirketleri, dış t icaret ve 
büyük ticarî işletmeler, büyük ulaştırma va
sıta ve tesis ler i büyük mülkler, tabii servet
ler, planlı halk ekonomisine gerekl i olmayıp, 
tüketime hizmet eden kuruluşlar, diğer bü
yük kapitalist işletmeler ve ağa toprakları 
bütünüyle millileştirilip demokratik halk ik
tidarının emrine ve çalışanların yönetim ve 
denetimine veri lecektir . 

2 — Merkezi P lan lama: 

• Ekonomi, halk iktidarının yönetim ve dene
timinde merkezi olarak planlanacak, bu 
planlama ile üretimdeki anarşinin ve ekono
mik bağımlılığa yol açan maddi şartların or
tadan kalkması, teknolojinin gel işmesi , işgü
cünün kal i tesinin yükselti lmesi sağlanacak 
ve neyin, niçin, nasıl ve nerede üretileceği 
merkezi olarak tesbit edi lecek, sosyal geliş-
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menin bütün alanları planlı bir eşgüdüme 
sokunarak, kol ve kafa emeği arasındaki çe
lişkinin kaldırılması yönünde tüm imkânlar 
seferber edi lecekt ir . 

3 — Kırsal Ekonomi : 

• İhtiyacı olan köylülere, topraksız ve az top
raklı köyiü'er ilk plana alınarak bedelsiz ola
rak toprak dağıtılacak ve Icollektif tarıma 
doğru yönlendirilmeleri için teşvik ve ikna 
edilecektir. 

• Makine, sulama, gübre gibi imkânlar sağla
narak tarımın ve hayvancılığın ve balıkçılı
ğın geleneksel geriliğine son veri lerek ve 
yükselen üretkenlik ile birl ikte üretimin hız
la artması sağlanacaktır. 

% Emekçi köylünün bağımlılık ilişkileri içinde 
kalmasına sebep olan her türlü borçlanma
lar kaldırılarak insanca yaşaması ve özgür
ce üretime devam etmesi için gerekli yar
dım, teşvik, kolaylık vb. sağlanacaktır. 

• Devlet çiftlikleri ve millileştirilen kapitalist 
çiftlikler, işçilerin yönetim ve denetiminde, 
daha ileri bir teknoloji ile üretimine devam 
edecektir. 

• Ormancılık, sınai üretime yönlendirilecek 
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şekilde demokratik halk iktidarı tarafından, 
ele alınacak, orman köylülerinin emeğinin 
daha verimli olarak değerlendirilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

S O S Y A L GÖREVLER 

1 — Genel Olarak : 

• İşsizliğe son veri lecek, çalışabilecek yaş ve 
güçte olan herkese iş temin edi lecek, çalış
mayan yemeyecektir . 

O Çal ışan insanın bi l imsel olarak alması ge
rekli temel besleyic i maddelerden her yurt
taşın eksiksiz yararlanması sağlanacak, aç
lığın ve eksik beslenmenin maddî şartlan 
kaldırılacaktır. 

• Her türlü sağlık hizmeti sosyalleştirilerek 
hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin tüm yurttaş
lara, devlet tarafından bedelsiz olarak sağ
lanacak, sağlık nedenleriyle çalışamayanla
rın geçimleri temin edi lecek ve gerekli din
lenme hizmetleri devletçe düzenlenecektir. 

• Emeklilerin ve bedeni yetersizl ikten dolayı 
çalışamayacak durumda olanların geçimleri
nin sağlanması , devletin sosyal görevidir. 
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• Bütün yurttaşlara düşük bir kira bedeli kar
şılığında günün sosyal ihtiyaçlarına cevap 
verebi lecek şekilde konut temin edi lecektir . 

• Dolaylı vergiler tümüyle kaldırılacak, gelir 
vergis i , çalışan halkın çıkarları,doğrultusun
da müterakki olarak düzenlenecektir. 

• Eğitim, kültür, sanat ve spor, sosyal ist top
lumun kuruculuğuna ve güçlendirilmesine 
aktif olarak katılacak kollektif insanın yetiş
mesine hizmet edecek şekilde sosyalleştir i-
lecektir. Kültürlerin gel işmesini önleyen en
geller bütünüyle kaldırılacak ve hızla gelişip 
serpi lmeler i için, halkın iktidarı tüm imkân
ları seferber edecektir. 

2 — İşçiler İçin : 

• Her işçinin dilediği yerde ve işde çalışması 
sağlanacaktır . 

• İşçiler, işyerinin yönetimine ve denetimine 
katılacaklar ve son söz hakkı, demokratik 
halk iktidarının politikası ve tesbit ettiği he
defler doğrultusunda, işçilerde bulunacaktır. 

• İşçi sınıfının sendikal hareketindeki bölün
melerin ve dağınıklığın gideri lmesi için ted
birler alınacak, işçilerin üfke çapında tek 
bir sendikal birlik içinde toplanmaları sağ
lanacaktır. 
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• Her işçiye emeği karşılığında ücret ödene
cektir. 

3 — Köylülük İçin : 

• Kırsal alanlardaki baskı ve nüfuzun tama
mıyla yokedi lmesi ve yeniden gel işmesinin 
önlenmesi için, yönetiminde yoksul köylüle
rin ağırlıkta olduğu demokratik köy komi
teleri kurulacak ve mahallî ekonomik, sos
yal yönetim, halk iktidarının politikası ve 
direktif leri doğrultusunda bu komitelerin 
elinde olacaktır. 

O Giz l i işsizliğe son veri lecek, köylerdeki atı! 
işgücünün sanayiye aktarılması için planlı 
bir çalışma yürütülecektir. 

© Köy i!e şehir arasındaki farkın kapanması 
ve köylerin şehir standardına yükselmesi 
için, top!umsal gel işme perspektif i parale
linde gerekli düzenleme ve yatırımlara baş
lanacaktır. 

4 — Diğer Çalışanlar İçin : 

• İşçiler dışındaki bütün çalışanların bir bü
tünsellik içinde sendikal ve meslek? örgüt
lenmeleri sağlanacaktır. 
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5 — Kadınlar İ ç i n : 

• Sömürücü toplumların yarattığı kadın - erkek 
eşitsizliklerinin gideri lmesi ve kadınların, 
ev hayatının köleleştirici etkisinden kurta
rılıp yaratıcı güçlerinin geliştirilmesi sağ
lanacak, organizmasına zararlı olan alanlar
da çalışmaları önlenecek ve kadın - erkek 
ayrımı özetilmeden, eşit işe eşit ücret pren
sibi uygulanacaktır. 

• İnsanlık onurunu ayaklar altına alan fuhuş 
kesin olarak yasaklanacak fuhuşun tuzağın
dan kurtulan kadınların onurlu bir hayata ka
vuşmaları için iş sağlanacak, fuhuşu yara
tan maddî şartlar kaldırılacaktır. 

6 — Gençlik İçin : 

• Gençlik dinamizminin halk yararına yönlen
di r i lmesi , toplumun geleceğinin daha ileri 
bir seviyeye ulaştırılması için, tavırda ba
ğımlı, örgütsel olarak bağımsız sosyal is t 
gençlik örgütlenmesi tüm çalışan ve öğren
ci gençliği kapsayacak şekilde yurt sathına 
yayılacak, diğer demokratik ve meslekî 
gençlik örgütleri teşvik edilerek gençliğin 
tümüyle örgütlü bir bütünlüğe kavuşması . 
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sağlanacaktır. Böylece, üretime dönük giri
şimlerde gençliğin gönüllü yardımı teşkilât-
landırılacaktır. 

7 — Çocuklar İçin : 

• Çocuklar toplumun en değerli varlık hazine
sidir. Yarının insanını ve toplumunu oluştu
racak çocukların, bu doğrultuda yetişmeleri 
için, devlet ile aile tam bir işbirliği içinde 
olacak, devlet, tüm sosyal imkânlarını be
dels iz olarak, çocuğun sosyal is t toplumun 
insanı olarak yet işmesine seferber edecek
tir. 
Türkiye Sosyal is t İşçi Part is i demokratik 

halk iktidarına giden yolda, halkımızın ac i l de
mokratik taleplerinin karşı lanması, işçi sınıfımı
zın korunup güçlendiri lmesi ve onun temel müt
tef iki köylülerin ac i l ta lepler inin gerçekleştiril
mes i için sürekli mücadele yürütür. 

Kendis i i le bir l ikte tüm çalışan halkımızı 
da kurtuluşa götürecek olan işçi sınıfımızın ve 
halkın kurtuluşunun i lk adımı olan Demokratik 
Halk İktidarının gerçekleştiri lmesi amacıyla Par
t imiz, bu programını hayata geçirmeye çalışır 
ve tüm bağımsızlık, demokrasi güçlerini bu prog
ram doğrultusunda bir l ikte mücadeleye çağırır. 
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PROGRAMA EK 
D E M O K R A T İ K HALK İKT İDARINA G İ D E N Y O L D A 
HALKIMIZIN A C İ L TALEPLERİ 
1 — TSİP ülkemizin demokratlaşması ve bağım

sız laşması doğrultusunda şunları talep 
e d e r : 

• Anayasada yapılan anti - demokratik deği
şikliklerin iptal edi lmesi , Anayasanın çalı
şan halkın yararına demokratlaştırılması. 

• Fikir ve örgütlenme özgürlüğünü engel leyen 
her türlü ceza kanunu maddesinin kaldırıl
ması . 

• Kitap ve yayın yasaklamalarının, yayın top
lanmasıyla i lgi l i her türlü yasa maddesinin 
kaldırılması. 

• Kamu hizmeti gören devlet kontrolündeki 
basın ve yayın kurumlarının demokratlaştı
rı lması. 

• Çal ışan halkın ekonomik - demokratik, mes
leki ve kültürel her türlü örgütlenmesini ve 
faaliyetini engel leyen yasal mevzuatın kal
dırı lması. 

• İ şç i -memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalı
şanlara grevl i , toplu sözleşmeli sendikalaş
ma hakkının tanınması. 

• Siyasî Part i ler ve seçim kanununun demok-
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ratlaştırıİması, bütün halkın hayatın her 
alanında ve her sosyal ve ekonomik bir im
de, s iyasî Örgütlenme dahil olmak üzere, 
serbestçe örgütlenmesini sağlayacak hale 
get i r i lmesi , her türlü siyasî faaliyet önün
deki engellerin kaldırılması. 

<• Part i , sendika, dernek ve kuruluşların ulus
lararası ilişkileri üzerindeki bütün kısıtla
maların kaldırılması. 
Siyasî nedenlerle yurt dışına çıkılmasına 
uygulanan anti - demokratik kısıtlamaların 
kaldırılması. 

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ka
rarlarının etkin bir şekilde hayata geçiril
mesi . 

•*• 1 Mayıs ' ın işçi günü, 8 Ma r t ı n Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü, 10 Kasım' ın Gençlik 
Günü olarak kabul ed i lmesi . 

• Seçme yaşının 18'e, seçilme yaşının 21'e 
indir i lmesi . 

• Öğrenimdeki bi l im ve öğrenim özgürlüğünü 
kısıtlayan, öğrencilerin demokratik örgüt
lenmesini engelleyen tüm antidemokratik 
mevzuat ve uygulamaların kaldırılması. 

• Yüksek öğrenime giriş üzerindeki kısıtla
maların tümüyle kaldırılması, her öğrenci
nin istediği yerde ve dalda yüksek öğrenim 

— 26 — 



görmesinin sağlanması . 
• Adalet mekanizmasının iktidarların tesir ine 

maruz kalmayacak şekilde düzenlenmesi, 
Devlet Güvenlik Mahkemeler i ve askerî 
mahkemelerin kaldırılması, savcıların tayi
ninin hakimlerle aynı esasa get i r i lmesi , 
mahkemelerin halkın oyuyla işbaşına gel
mesinin sağlanması . 

• Bütün siyasî hükümlü ve tutukluların ser
best bırakılması. 

• İdam cezasının kaldırılması. 
• Başta 12 Mart dönemi sorumluları olmak 

üzere, bütün faşist uygulamaların sorum
lularının yargı lanması. 

• Gözaltı süresinin hiçbir durumda 24 saati 
geçmemesi . 

• Devlet mekanizmasındaki faşist ve gerici 
unsurların ayıklanması, demokratik kıyımı
na son ver i lmesi . 

• Senatonun kaldırılması, tek mecl is s istemi
nin yürürlüğe konması. 

• Irkçı, şoven baskı ve uygulamalara, asimi
lasyon ve jenosid politikasına son veri lme
s i , özgürce gelişmenin bütün engellerinin 
kaldırılması. 

• Toplum pol is in in kaldırılması. 
• ' Jandarma, komando ve pol is baskısına son 
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ver i lmesi , dayak, işkence ve keyfi muame
lelerin ve rüşvetin sona erdi r i lmesi , sorum
lularının mutlaka kovuşturulması. 

• Hangi nedenle olursa olsun, kolluk kuvvet
leri görevlilerinin suçsuz bir yurttaşı özgür
lüğünden alıkoyması suç sayılmalı ve so
rumluları cezalandırılmalıdır. 

• Suçun niteliği ne olursa olsun gözaltına 
alınmış bütün k imseler in, kimlik saptaması 
da dahil olmak üzere tüm sorgularının yar
gıç yönetiminde ve kendi seçtiği avukat 
önünde yapılması. 

6 Emperyal izmin her türlü ekonomik, siyasî 
ve askerî örgütünden derhal çekilinmelidir. 

+ Sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara parasız 
olarak sağlanması . 

• Gecekondu yıkımının kesin olarak yasak
lanması. 

• Kiraların her belediye çevresinde, sendika
ların, belediyelerin vo kiracı temsi lc i ler in in 
katılacağı bir komisyon tarafından tespit 
ed i lmesi . 

• Fuhuşun kesin olarak yasaklanması, teşvik 
edenlerin cezalarının ağırlaştırılması. 

• Dolaysız vergi lerin kaldırılması, gelir vergi
sindeki adaletsiz durumun son veri lerek 
gider i lmesi ve müterakki s is temin gerçek-
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leştirilmesi. 
2 TSİP işçi sınıfımızın korunup geliştiri lmesi 

için şunları talep eder : 
• Sekiz saatlik işgününün her yerde uygulan

ması . 
• Hafta sonu tati l inin iki gün olması. 
• Fazla mesainin yasaklanması. 
• 16 yaşından küçüklerin çalıştırılmasının ya

saklanması, 16 -18 yaş arasındakilerin iş
gününün 6 saatle sınırlandırılması. 

• Kadın sağlığına zarar veren alanlarda kadın
ların çalıştırılması yasaklanmalıdır. 

• Kadın-erkek ayrımı yapılmadan eşit işe eşit 
ücret ödenmesi . 

• Ne sebeple olursa olsun işçinin ücretinden 
kesinti yapılmasının yasaklanması. 

• İşçilerin işten çıkartılmalarına, işyerinde iş
çilerden seçi lmiş disipl in komitesi kararı 
dışında kimsenin yetkisi olmamalıdır. 

• İşçilerin memur statüsüne sokulmasının ön
lenmesi. 

• Asgar i ücretin, işçinin kendisinin ve ai lesi
nin bi l imsel olarak tesbit edilmiş yaşama 
standardını karşılayacak şekilde, her bele
diye çevresinde, belediye ve sendika tem
si lc i ler inden oluşacak asgarî ücret komite
ler i tarafından bel i r lenmesi ve her yıl yeni-
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den saptanması. 
• İşsizlik sigortası kurulması. 
• Mevcut sigorta kurumlarının, kesin olarak 

işçi temsi lc i ler in in denetimine ve yöneti
mine ver i lmes i . 

• İş kanununun demokratlaştırılması. 
• Genel grev ve dayanışma grevinin yasalaş

ması . 
• Tarım - İş kanununun çıkarılması. 
• Lokavtın kaldırılması ve suç sayı lması . 
• Her türlü grev hakkı üzerindeki bütün kısıt

lamaların kaldırılması, grev hakkına hiçbir 
önşart koşulmaması . 

© Sendikalar ve Toplu Söz leşme Kanununun 
tümüyle demokratlaştırılması. 

O Çal ışma hayatını i lgi lendiren her türlü mev
zuatın demokratlaştırılması. 

• İşçi sağlığına zararlı işkolları için ve iş ka
zalarına karşı koruyucu tedbirler kanunlaş
tırılması ve denetiminin işçi temsi lc i ler i ta
rafından yapılması. 

• Çalışanların korunması ite i lgi l i kanunları 
çiğneyen işverenler için cezai müeyyidenin 
arttırılması ve cezalandırılmalarının mutla
ka sağlanması . 

• Bölge çalışma müfettişlerinin çalışma ba
kanlığının emrinden çıkarılması atama ve 
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ter f i işlemlerinin meslek örgütleri tarafın
dan yapı lması. 

• İşçilerin ekonomik sorunlarıyla i lgi l i dava
ların tek ce lsede sonuçlanması. 

• İş ve İşçi Bulma Kurumları işçi temsi lc i ler i 
nin yönetim ve? denetimine veri lmel idir . 

• Kamu ve özel sektöre bağlı işyerlerinde ve 
her belediye sınırı içinde çalışanların ço
cukları için yeteri kadar kreş, yuva ve ba
kımevleri açı lması. 

3 — Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, işçi sınıfı
mızın en yakın müttefiki olan emekçi köy
lülük için şunları talep eder : 

• Topraksız ve az topraklı köylüye geçimini, 
sağlayacak kadar toprak ver i lmel idir . 

• Emekçi köylüye, tefecinin, ağanın ve aracı
nın sömürü ve baskısından kurtulacak bi
çimde yeterl i kredi temin ed i lmes i , tefeci 
liğin kesin olarak yasaklanması, taban f i
yatların emekçi köylüyü gözetecek şekilde 
tesbit ed i lmesi . 

• Emekçi köylülüğün, tarımda ve hayvancılık
ta, üretimi arttıracak ileri teknolojiden ya
rarlanması için gerekli kolaylıkların göste
r i lmesi . 

• Emekçi köylülüğün kooperatif, bir l ik vb., 
ekonomik ve demokratik örgütlenmesi* 
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önündeki her türlü antidemokratik; engeller 
kaldırılmalıdır. 
Emekçi köylülüğün tefeciler ve bankalara 
olan tüm borçları Bilinmeli ve ipotekler kal
dırılmalıdır. Tefecilik yapanlar ağır hapisle 
cezalandırılmalıdır. 

• Özel durumları olan orman ve dağ köylüle
rinin ürünlerinin değerlendirilmesinde ge
rekli kolaylıkların gösterilmesi, yaşama ve 
çalışma şartlarının köylüler yararına düzen
lenmesi. 

• Kırsal kesimlerdeki her türlü ataerkil ba
ğımlılık ilişkilerinin devamına yol açan 
maddî ve sosyal olumsuzlukların tasfiyesi 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Kendisi ile birlikte tüm çalışan halkımızı 
da kurtuluşa götürecek olan işçi sınıfımızın ve 
halkın kurtuluşunun ilk adımı olan Demokratik 
Halk İktidarının gerçekleştirilmesi amacıyla Par
timiz, bu programını hayata geçirmeye çalışır 
ve tüm bağımsızlık, demokrasi güçlerini bu 
program doğrultusunda birlikte mücadeleye ça
ğırır. 

(21 - 27 Mart 1976 tarihinde yapılan 
I. Parti Kongresinde kabul edilmiştir.) 
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