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A. 
Burjuvazi ve işçi sınıfı, kapitalizmin iki temel ürü

nüdür. 
Kapitalizm, feodalizmin bağnnda ve üretici güçler-

deki gelişmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya 
çıktı. Manüfaktürle başlayıp 18. yüzyılın ikinci yarısında 
sanayi devrimiyle makinalı üretime dönüşerek ilerledi. 
Kendisini genişleterek yeniden üreten büyük ölçekli 
üretimin, teknik temeli ilerlediği ölçüde, küçük ölçekli 
üretimin yerini aldığı tarihsel süreçte, gelişerek, egemen 
hale geldi. Bilim ve tekniği geliştirerek, emek araçlannın 
verimliliğinde ve emeğin üretkenliğinde, toplumsal 
üretimin artışında tarihin o güne kadar tanık olmadığı 
büyük bir ilerlemenin yolunu açan burjuvazi, aynı za
manda kendi uzlaşmaz karşıtı işçi sınıfını da geliştirdi. 
Sınıflar ortaya çıktığından bu yana, her türlü baskı ve 
sömürü ilişkisinin yokedildiği sınıfsız bir toplum, tüm 
ezilenlerin ve sömürülenlerin düşü olmuştu. Burjuvazi 
ve kapitalizmin gelişmesi, binlerce yıllık bu özlemin 
gerçekleşmesinin maddi koşullannı hazırladı. Onu, ta
rihsel bir zorunluluk haline getirdi. 

Sınıfsız toplumun kuruluşunu gerçekleştirecek top
lumsal güç, işçi sınıfıdır. O, her türlü baskı ve sömürü 
ilişkisini yoketmedikçe, kendi kurtuluşunu gerçekleşti
remeyecek olan sınıftır. 

Emperyalizm, kapitalizmin son ve ölümcül aşaması
dır. Çünkü, üretici güçlerin gelişmesini ve toplumsal 
ilerlemeyi engellemektedir. Ama aynı zamanda, kapita
list topluma özgü tüm çelişkileri keskinleştirmiş; işçi 
sınıfının, tarihsel gelişmenin ona yüklediği rolü yerine 
getirmesinin koşullarını da dünya ölçeğinde olgunlaş-
tırmıştır. 
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mayenin emek üzerindeki baskısı dayanılmaz bir hal 
aldı. Tüm bunlar, emekçiler arasında hoşnutsuzluğun 
artmasına, onların sermayeye ve mali sermayenin baskı 
ve sömürüsüne karşı ortak mücadelelerinin gelişmesine 
yol açtı. 

Kapitalizmde, üretim sınırsız büyüme eğilimindedir. 
Oysa, pazarın büyümesi sınırlıdır. Emperyalizm, bu 
çelişkiyi keskinleştirmiştir. Bu çelişkinin kaçınılmaz so
nucu olarak, kapitalist ekonomide aşın-üretim krizleri 
patlak vermektedir. Tekelci aşamada, bu krizlerin süresi 
ve onları izleyen durgunluk dönemleri uzarken, ik i kriz 
arasındaki süre kısalmıştır. Sermayenin tekelci, egemen
lik koşullan, krizlerin tüm yüklerini, ezilen ve sömü
rülen sınıflarla ezilen uluslar ve halkların yanı sıra te-
kel-dışı burjuva kesimlerin sırtına da yıkma olanaklarını 
genişletmiştir. 

Sermaye ihracının büyüyüp öne çıktığı bu aşamada, 
sermayenin kendisi ve kapitalist üretim de uluslararası-
laştı. Bütün ülkeler, bir zincirin halkaları gibi tek bir 
dünya ekonomisi içinde birleşti. Emperyalizm, ileri ka
pitalist ülkelerde gelişmeyi yavaşlatmak pahasına, dün
yanın en geri ülke ve bölgelerinde bile, kapitalizmi ve 
onun bir ürünü olan işçi sınıfını geliştirdi. Emperyalizm, 
dünyanın zayıf ve geri uluslan ve halklarının köleleşti-
rilip baskı altına alınması ve yağmalanmasıdır. Ama aynı 
zamanda, ezilen ulusları ve halkları geriliklerinin yo-
laçtığı uyuşukluktan uyandırmış, emperyalizme ve ka
pitalizme karşı mücadelenin güçlerini geliştirmiştir. 

Mali sermayenin egemenliği, sermayeye karşı müca
delenin uluslararası temelini genişletti ve güçlendirdi. 

Kapitalizm, ülkeler ve bölgeler arasındaki gelişme 
farklarını büyüterek ilerledi. Geri ve gelişmiş ülkeler 
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arasındaki hu farklılaşmanın neden olduğu bölünme, 
tekelerin egemenlik çağında, derinleşti. Dünyanın hu 
l>ölünmesi, emperyalizmle ezilen uluslar ve halklar 
arasında lx>lünme olarak, küçük bir azınlık ve ezilen 
milyarlar arasında uçurumlar yarattı. Ezilen uluslar ve 
halkların sömürgeciliğe ve emperyalist boyunduruğa 
karşı mücadelesi, dünya işçi sınıfının devrimci hareke
tine bağlanarak, onun temel müttefiki haline geldi. 

Dünyanın paylaşılmasının tamamlandığı emperyalizm 
aşamasında, emperyalist ülkeler ve uluslararası tekelci 
gruplar arasında, pazarları, hammadde kaynaklarını ve 
dünyayı paylaşma uğruna mücadele, şiddetlendi. Kapi
talizmin sıçramalı gelişmesinin güçler ilişkisini sürekli 
değiştirmesi, işçi sınıfını, halkları ve insanın varlık ko
şulu olan doğayı felakete sürükleyen emperyalist dünya 
savaşlarını kaçınılmaz kıldı. 

Bu kaçınılmazlık, 1. ve 2. Dünya savaşlarıyla kanıt
landı. İnsanlığı, 1. ve 2. Dünya Savaşları'yla kıyaslan
mayacak felaketlere sürükleyecek üçüncü bir savaş, 
ancak işçi sınıfı ve halkların mücadelesiyle engellene
bilir. Emperyalist savaşlara kesin olarak son verecek 
olansa, dünya devriminin zaferidir. 

Emperyalizm, militarizm, gericilik, demokrasi düş
manlığı ve ilhak eğiliminin yoğunJaşmasıdır. 

Emperyalizm, kapitalizmin son ve ölüm aşaması, 
dünya proleter devriminin arifesidir. Bu, dönemsel 
krizlerinin yanı sıra, kapitalizmin genel bunalım döne
mine girmesi demektir. 

Kapitalizmin genel bunalımının ilk aşaması, 1. Dünya 
Savaşı içinde oluştu. Kapitalist emperyalist sistem, Ekim 
Devrimi'yle Rusya cephesinden yarıldı. Bu, kapitalizmin, 
genel bunalımı içine yuvarlandığını ve ölüm aşamasında 
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bulunduğunu kanıtladı. Emperyalist savaşın ardından iç 
savaşın tam bir yıkıma uğrattığı SSCB'de, işçiler ve 
köylüler, milyonların coşkusu, inisiyatifi ve yaratıcılığını 
gösterdiler. Sennayenin sömürü, yağma ve talan üzerine 
kurulmuş köhne dünyasına karşı emeğin yeni dünya
sını kurmaya başladılar. Sermayeye dayanmayan yeni 
bir uygarlığın olanaklı olduğu pratikte kanıtlandı. Sö
mürücü sınıfların ve sömürünün tasfiye edildiği Sov
yetler Birliği, her alanda, tarihin o güne kadar tanık 
olmadığı bir hızla ilerledi. Dünya işçi sınıfı ve ezilen 
halklarına muaazzam bir örnek ve destek sunan Sov
yetler Birliği, onların desteğini aldı. Sovyet işçi ve 
emekçileri, emperyalistler arası çelişkilerden de yarar
lanarak, döneminin en güçlü ve gelişmiş savaş aygıtına 
sahip faşist saldırganlan yenilgiye uğrattılar. Böylece, 
sadece anavatan olarak kurmaya çalıştıklan yeni dün
yanın değil, özgürlük ve demokrasinin de faşist bar
barlar tarafından çignenmesini engellediler. 

Kapitalist-emperyalist sistem, 2. dünya savaşıyla bir
likte genel bunalımının 2. aşamasına girdi. Bu sistem, 
halk demokrasili rejimlerin kurulmasıyla yeni cepheler
den yarıldı. Dünya işçi sınıfı ve ezilen halkların dev
rimci cephesi yeni zaferler kazandı. Ezilen uluslar ve 
halklann hareketindeki yükselişe de bağlı olarak, eski 
sömürge sistemi dağılma sürecine girdi. 

Devrim, karşı-devrimi geliştirerek ilerler. Emperya
lizm ve dünya gericiliği, bütün güçlerini ve olanaklannı 
kullanarak, dünya devrim cephesine karşı yeni bir sal
dırı başlattı. ABD emperyalizminin 2, dünya savaşından 
emperyalist sistemin tek hakim gücü olarak çıkması, 
emperyalizm ve dünya gericiliğine, ilk kez, sosyalizme, 
işçi sınıfı ve halklann devrimci hareketine karşı tek 
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merkezden yönetilen, birleşik bir saldırı başlatma ve 
yürütme olanağı sağladı. 

Dünya işçi sınıfının devrimci hareketi, başında ABD 
emperyalizminin bulunduğu dünya gericiliğinin cephe
den yürüttüğü güçlü saldırı dalgasıyla karşılaştı. Em
peryalist saldırı, işçi hareketi ve emeğin yeni dünyasının 
kararsız ve uzlaşmacı unsurlarını kışkırttı ve besledi. 
Bunlar, sosyalizm karşıtı saldırıya katılarak uğursuz 
rollerini oynadılar. Böylece, saldırı dalgası, çok yönlü 
ve birleşik bir saldırı olarak gelişti. İşçi sınıfı ve dev
rimci hareketi, bu saldırılan püskürtme ve kazandığı 
zaferleri pekiştirme yeteneğini gösteremedi. 

Uluslararası işçi hareketi, tarihinin en büyük zafer
lerini kazanmasının hemen ertesinde, 1950'li yılların 
ikinci yarısında, tarihinin en ağır yenilgisini aldı. İşçiler 
ve emekçiler tarafından kurulan ve geliştirilmekte olan 
emeğin dünyası yıkıldı. Bu, dünya devriminin bir bile
şeni ve işçi sınıfının devrimci hareketinin temel mütte
fiki ezilen uluslar ve halkların hareketini de derinden 
etkiledi. Dünya işçi sınıfı ve ezilen uluslar ve halkların 
devrimci hareketi, 1950'li yıllann ikinci yarısında aldığı 
ağır darbeyle, 1980'lerin sonlarına kadar uzanan yenilgi 
ve gerileme yıllannt yaşadı. 

Ancak bu, boyutu ve tahrip edici sonuçlarının ağır
lığına karşın, geçici bir yenilgidir. Dünya işçi sınıfının 
ve ezilen halkların devrimci hareketi ve kazandığı za
ferlerin üzerinde yükseldiği temel, yenilgi döneminde 
zayıflamak bir yana, güçlenip genişlemeye devam etti. 

Bilim ve teknikteki devrim ve sermayenin uluslara-
sılaşmasının kazandığı hız, bu temeli zayıflatmadı; ter
sine daha da güçlendirdi. Üretimin yoğunlaşması ve 
sermayenin merkezileşmesi süreci, durmadan gelişti. 
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Buna Irağlı olarak, emeğin ve üretimin toplumsallaşması 
ile mülk edinmenin özel karakteri arasındaki çelişki 
de şiddetlenerek öncesiyle kıyaslanmayacak düzeylere 
ulaştı. Sermaye ihracının çok büyük boyutlara erişmesi, 
özellikle geri ve bağımlı ülkelerde kapitalizmin geliş
mesini hızlandırdı. İşçi sınıfınının büyümesine yolaçtı. 
İşçi sınıfı ve yarı-proleter kitleler, dünya ölçeğinde, hem 
oran hem de sayı olarak, 50'li ve '60'lı yıllarla kıyas
lanmayacak düzeye ulaştı. 

İşsizler ordusunun büyümesi, sömürünün yoğunlaş
ması, emeğin sermayeye bağımlılığının artması, mülk-
süzleşmenin yığınsal ilerleyişi, mülksüzlerle mülk sa
hipleri arasındaki uçurumun derinleşmesi, kapitalizm 
koşullarında, bi l im ve teknikteki ilerlemenin kâr hırsıyla 
sanayiye uygulanmasının sonuçlandır. 20. yüzyılın ikinci 
yarısında, kapitalizmin bu sonuçlan, yığınların yaşamını 
katlanılmaz kılmakta, sisteme karşı öfkelerini kabart
maktadır. 

Ezilen uluslar ve halklar, 2. Dünya savaşı sonrasının 
elverişli uluslararası koşullannda yükselen mücadeleleri 
sonucu kazandıkları mevzileri neredeyse tamamen y i 
tirdiler. Bunun sonucu, üzerlerindeki emperyalist sö
mürü ve baskı yoğunlaştı. Bağımlı, yarı sömürge ülke
ler, yeni sömürgeci yöntemlerin uygulandığı yeni bir 
sömürgeleşme sürecine sokuldular. Bugün, bu süreç, 
devam etmektedir. 

Kapitalizmin sıçramak gelişmesi sonucu, emperya
listler arasındaki eski güçler dengesi alt-üst oldu. Bu, 
uluslararası tekelci birlikler ve belli başlı emperyalist 
devletler arasında dünyanın yeniden paylaşımını gün
deme getirdi. 

Ekonomik kriz ve durgunlukların, dünyanın yeni bir 
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paylaşımı için güç sınama ve kesin bir hesaplaşmaya 
hazırlanmanın tüm yükleri, işçi sınıfı ve halkların sırtına 
yıkılmaktadır. Nüfuz Ve etki alanlarını genişletmek ve 
sağlamlaştırmak için, ulusal, dinsel ve mezhepsel tüm 
çelişkiler kışkırtılmaktadır. Emperyalist amaçlarla kö
rüklenen bölgesel savaşlar, üretici güçlerin tahribine, 
yoksulluğun artmasına ve kitlesel göçlere yolaçmaktadır. 
Bu savaşlar, aynı zamanda, emperyalist devletler ve 
uluslararası tekelci birliklerin, aralarındaki mücadeleyi, 
ekonomik, mali ve diplomatik yollarla sürdürmekte 
zorlandıklarını ve çelişkilerinin keskinleştigini göster
mektedir. 

Emperyalizm, uluslararası ölçekteki topyekün saldı
rışım, sözde kesin zaferini ilan etmesinin hemen ar
dından başlattı. "Sosyalizm öldü" sloganı yayılarak, işçi 
ve emekçiler buna inandırılmaya çalışıldı. "Sosyal dev
let" ilkesinden vazgeçildi. Özelleştirme, sendikasızlaştır
ma, taşeronlaştırma, "esnek çalışma", "kalite çemberi" 
uygulamaları, işçi sınıfına yönelik saldırının başlıca 
yönleri kılındı. İşçiler arasında rekabet körüklendi. 
Gerçek ücretler, çalışma ve yaşam koşullan yoğun ve 
yaygın bir saldırganlığın alanı haline getirildi. Ezilen 
halkların yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla birlikte bütün 
haklan, aynı saldırganlığın kurbanı oldu. Uluslararası 
burjuvazi, bütün bunlara "yeni dünya düzeni" adını 
taktı. Bu "düzenini", dünya işçileri ve emekçileri ile 
ezilen halklara yönelttiği ekonomik, siyasal, kültürel ve 
askeri saldırılarla, işgaller, müdahaleler, açlık ve sefalet 
sonucu ölümler ve kan dökücülükle kurmaya girişti. 
Yüz milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşa
makta olup ölüme terkedildigi bölgeler, son yılların 
gerçeğidir. 
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Ancak bu saldırı, dünya işçi sınıfı ve ezilen halkların 
hareketinde yeni bir atılımın koşullarını geliştimıekte-
dir. 

Kapitalist emperyalist sistem, bütün çelişmelerinin 
keskinleşmekte olduğu yeni bir köklü alt-üst oluşlar, 
savaşlar ve devrimler dönemine doğru hızla yol alıyor. 
Kapitalizm, genel bunalımının yeni bir aşmasına gir
mektedir. Bu kesindir ve sorun, işçi sınıfı ve ezilen 
halkların bu yeni döneme hazırlanmasıdır. 

Emek Partisi, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin 
buna uygun hazırlanmasını, temel görevi bilir. 

B. 
Kapitalizmin, emperyalizm aşamasına geçtiği 20. 

yüzyılın başlarında, Türkiye, meta üretiminin belli bir 
gelişme gösterdiği bir ülke durumundaydı. Kapitalist 
üretim ilişkileri henüz uç vermiş, feodalizm çözülme 
sürecine girmişti. Ancak feodal üretim ilişkilerinin hâlâ 
egemen olduğu geri bir tarım ülkesiydi. Türkiye'de 
kapitalizm, dünya kapitalizminin emperyalizm döne
minde, egemen hale geldi. 19. yüzyılın sonlarında bir 
yarı sömürgeye dönüştürülen Türkiye'de, kapitalistleşme 
süreci, emperyalizmin tahakkümü altında yaşandı. Tür
kiye'de kapitalizmin gelişme ve egemen hale gelme 
sürecini, tekelci kapitalizmin temel özellikleri belirledi. 

Türkiye'de kapitalizm, emperyalizme bağlanarak ve 
uluslararası sermayenin azami kârını garanti eden te
kelcilik koşullarında gelişti. 

Emperyalizm, teknik üstünlüğüne, ekonomik, mali, 
politik ve gerektiğinde de askeri gücüne dayanarak 
ülkeyi kendine bağımlı kıldı. Başta toprak ağaları olmak 
üzere en gerici sınıflarla ittifaka girdi. Ulusal burjuva-
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zinin bir bölümünü de işbirlikçisi haline getirdi. Türki
ye'nin bağımsız kapitalist gelişme yoluna girmesini, 
kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin devrimle tasfiye 
edilmesini engelledi. 

Emperyalizmin Türkiye'deki egemenliği, özellikle 
ulusal savaştan sonraki süreçte ik i önemli sonuç do
ğurdu: 

1) Kapitalizmin gelişmesi hızlandı. Ulusal sermayenin 
gelişme olanakları budanırken, gelişen kapitalizm gide
rek işbirlikçi tekelci bir karakter kazandı. Böylece, 
nüfus, taraflarını, burjuvazi ve işçi sınıfının oluşturduğu 
iki temel karşıt sınıfa bölündü. 

2) Emperyalizm, yarı feodal toprak ağa ve sahiplerini 
işbirlikçi burjuvaziyle aynı cephede birleştirdi. Bu
yanda, emperyalizm, burjuvazi ve gericilik, öte yanda 
da, işçiler, gitgide parçalanan köylülük ve nüfusu hızla 
artan kent emekçi yığınlan olmak üzere, bir toplumsal 
bölünme ve karşıtlık ortaya çıktı ve derinleşti. 

Bu iki bölünme ve karşıtlık, Türkiye'nin ekonomik 
ve toplumsal yaşamına damgasını bastı. Ülkedeki eski 
ve yeni sınıflar arasındaki ilişkilerin geleceğini tayin et
t i . 

Emperyalizme bağımlı kapitalizmin Türkiye'deki ya
yılması ve hakim hale gelmesi, değişik aşamalardan 
geçerek ilerledi. Kapitalizmin gelişmesinin aşamalan, 
Türkiye burjuvazisi ve gericiliğinin özelliklerinin şekil
lenmesinin de aşamaları oldu. 

a) 1930'lu ve 40'lı yıllar, Türkiye burjuvazisi ve ge
riciliğinin uluslararası işçi hareketi ve sosyalizme karşı 
emperyalizmin oluşturduğu savaş mihrakına açıktan 
yaklaştığı yıllardır. Savaş koşullarına da yaslanarak ül
kedeki rejim, tam bir polis ve jandarma rejimine dö-
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nüştü. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan köy
lülük ve henüz nicel olarak cılız durumda bulunan işçi 
sınıfı, polis ve jandarma terörünün eşliğinde azgınca 
sömürüldü ve yağmalandı. Bunlar, tekelci devlet kapi
talizminin geliştirilmesinin dayanakları oldu. 

b) 2. Dünya savaşı sonrası, 50'li ve 60'lı yıllar, 
köylülüğün kitleler halinde tam bir talan sofrası haline 
getirilen pazara sürüldüğü dönemdir. Kapitalizmin ge
lişmesinin bu döneminde, tekelci sermaye bütün ülkeye 
yayıldı. Bu yayılma, '30'lu ve '40'lı yıllarda elde edilmiş 
sermaye birikimine ve emperyalizmin desteğine dayan
dı. Dönemin belirgin özelliği, ülkenin emperyalizme ve 
emperyalist tekellere açıktan bağlanması ve kapitalizmin 
bütün ülke ölçeğinde yayılmasıydı. Bunun yanı sıra, 
köylülüğün yağmalanması ve mülksüzleştirilmesi süreci 
hızlandı. Kentlere göç ile birlikte, geniş yarı-proleter 
işsizler kitlesi ve işçi sınıfı önemli bir büyüme gösterdi. 
Aynı yıllarda, türedi-vurguncu öğelerle burjuvazinin 
safları da genişledi. 

c ) 70'li 80'li yıllar; işbirlikçi sermaye ve gericiliğin, 
ulusal savaş sürecinde edinilmiş ulusal demokratik ka-
zanımları bütünüyle terkettiği yıllardır. 50'li yıllardan bu 
yana sözde savunulan parlamenter "erdemler" de, de
ğerini yitirdi. Bağımlı kapitalist ekonomi, işçi ve emekçi 
yığınları harekete geçiren krizler ve İMF dayatmaları ile 
ilk kez bu yıllarda tanıştı. Ekonomi yönetimi, uluslara
rası finans merkezlerinin direktifleri dışına çıkamaz 
duruma düştü. Ülkenin tam sömürgeleşmesi yolunda en 
büyük dönemeç alındı. Rantiyeci, asalak özellikleri yo
ğunlaşan sermaye, holdingler biçiminde merkezileşti. 
Bireysel ve küçük işletmeler görülmemiş derecede bir 
yıkıma sürüklendi. Tarım ve üretici köylülük tam anla-
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mıyla emperyalist tekellerin yağmasına açıldı. Kentli 
isçilerin kitlesi yeni ve geniş çaplı bir büyüme gösterdi. 
Yıkıma uğrayan kesimlerin yığınlar halinde kentlere 
göçü, proleter ve yan-proleter işsizler ordusunu ola
ğanüstü büyüttü. 

Kapitalizmin Türkiye'deki gelişme ve egemen olma 
süreci, bu üç asamadan oluştu. Bu gelişme süreci, 
Türkiye kapitalizmini, başından itibaren asalak, çürüyen 
bir kapitalizm olarak şekillendirdi. Bu, aynı zamanda, 
bu temel üzerine yükselen burjuvazinin de vurguncu, 
rantiyeci, anti-demokratik özelliklerini koşullandırdı. 
Burjuvazi, çıplak zorbalığı, egemenliğinin kuralı haline 
getirdi. 

Bütün bu sürecin alt sınıflar açısından yol açtığı 
başlıca önemli sonuçlar şunlardır: 

1) Sanayi işçileri başta olmak üzere, işçi sınıfı kitlesi, 
önemli bir toplumsal güç oluşturacak derecede büyüdü, 
tşçi sınıfı, ara sınıf ve tabakaların ilgi ve dikkatlerini 
üzerinde toplayan sınıf özelliklerini kazanarak olgun
laştı. 

2) Başlangıçta nüfusun büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan köylülük, uzun süren acılı bir mülksüzleşme 
ve çözülme sürecine sokuldu. Geniş kitlelerinin sürül
düğü kent varoşlarında yoksulluk ve sefalet içinde ya
şamaya mahkum edildi. 

İleri düzeyde olmasa bile, yeni üretim teknikleri ve 
yöntemleri üretime uygulandı. Bunun düzeyini, emper
yalistler arasındaki rekabet ve emperyalist tekellerin 
ihtiyaçları koşullandırdı. Bu duaım, özellikle kriz dö
nemlerinde, işçi, emekçi ve tüm halk yığınlarının ya
şamını çok daha zorlaştırdı. Ücretlerde yeni bir düşüş 
dalgasına, kentlerin yanısıra kırsal kesimde de mülk-
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süzleşmenin, işsizliğin, sefaletin katlanarak büyümesine 
yol açan da budur. 

Bütün bunlar, emek ile sermaye, emperyalizm ve 
gericilik ile kent ve kırın bütün sömürülen ve ezilen 
yığınları arasındaki çelişkilerin derinleşmesine neden 
oldu. Çıkarları karşıt olan sınıf ve tabakalan giderek 
daha açık bir biçimde karşı karşıya gelmeye ve arala
rındaki mücadeleyi şiddetlendirmeye zorladı. Bununla 
da kalmadı. Ezilen ve sömürülen kent ve kır emekçi
leriyle sayıları milyonlara varan işsizler kitlesini işçi sı
nıfına yakınlaştırdı. Mücadelelerini, emeğin semıayeye 
karşı mücadelesiyle birleştirme eğilimine soktu. 

Tekelci kapitalizm, emekçi üretici sınıfların, yıkıma 
ve sefalete sürüklenmiş işsiz, proleter ve yarı proleter 
yığınlarının harekete geçmesi ve mücadelelerinin şid
detlenmesini kaçınılamaz kılar. 

Tekelci kapitalizm, küçük ölçekli üretimi yıkarak 
gelişti. Onun yerini çok sayıda işçiyi biraraya getiren 
büyük ölçekli üretim aldı. Üretimin sosyal karekteri ile 
mülk edinmenin özel biçimi arasındaki çelişkiyi şid
detlendirdi. Bu gelişme, ülkeyi, üretim araçlan üzerin
deki özel mülkiyetin, toplumsal mülkiyete dönüştüğü 
bir ülke olmaya doğru yakınlaştırdı. Bu, kaçınılmaz 
olarak, işçi sınıfının saflarında ve eyleminde yankı 
buldu. Zira, işçi sınıfı sermayenin özel ürünüdür. Kur
tuluşunu, kapitalizmi tasfiye ederek, mülkiyeti, üretimin 
toplumsal karakterine uydurmakta bulan bir sınıftır. 

Nitekim, Türkiye'de kapitalizmin gelişmesi ve em
peryalizmin egemen olması, başta işçi sınıfı olmak üzere 
geniş halk ve gençlik yığınlarının mücadelesinin geniş
lediği bir sürece de yol açmıştır. Halk yığınlarının saf
larında demokrasi ve özgürlük isteği, emperyalizm, 
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sermaye ve gericiliğin tasfiyesi talebi ve sosyalizm eği
limi birikmiş ve eyleme dökülmüştür. 

Burjuvazi ve gericilik, her değişik dönemde, halka, 
yasaklamalar, süngü zoruyla ezme ve dağıtma girişimleri 
de dahil, değişik biçimlerle saldırdı. Ancak, mücade
lenin, özgürlük, demokrasi istekleri ve sosyalizm eğili
minin genişlemesinin önünü alamadı. 12 Eylülcü rejim 
de, halka azgınca saldırdı. Bu yıllarda uluslararası öl
çekte işçi hareketi de dibe vurmuştu. Buna rağmen, işçi 
ve emekçilerin 1985-95 yılları arasındaki hareketlenmesi 
durdurulamadı. Bu dönemde, emeğin çeşitli kesimleri, 
çıkarları ve mücadeleleriyle işçi sınıfına daha da ya-
kınlaştılar. 

1985-95 yıllan arasındaki halk hareketi; işçi sınıfı, 
kent emekçi tabakalan, Kürt halk hareketi ve zaman 
zaman katılan gençlik hareketinin toplamından oluşan 
bir hareketti. Bu, işçi ve emekçi yığınların ana kitlesinin 
düzenden kopuşunun, bugüne kadarki en ileri ve en 
kapsamlı düzeyini temsil ediyordu. Başında işçi sınıfının 
yer aldığı bu hareket, toplumun bagrındaki temel kar-
şıtlıkların son on yıldaki keskinleşmesinin ifadesiydi. 
O, aynı zamanda, sınıfın ve halkın bağrında sermayenin 
kapsamlı saldınlan, açgözlülüğü ve zorbalığına karşı 
birikmiş tepkinin dışavurumuydu. Emek Partisi, buradan 
doğmuştur. EP, işçi sınıfı ve halkın, bütün bu dönem 
boyunca vermiş olduğu mücadelenin ve emek dünya
sının ilerici, demokratik ve sosyalist birikiminin ürünü 
ve mirasçısıdır. 

C. 
İşçi sınıfı ve halkın tarihsel birikimi ve son on yıldaki 

mücadelesinin kazanımlanndan başta geleni, Emek 
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Partisi'nin kurulmuş olmasıdır. Emek Partisi; a) son on 
yıldaki mücadelelerin örgütleyicileri olmuş, bu müca
deleler içinde yetişmiş ileri işçi kümeleri, b) işçi emekçi 
sendika hareketinde bugüne kadar olandan farklı pro
leter bir sendikal tarzın geliştiricileri ve temsilcileri ol
muş sınıf sendikacıları, c) sınıfın rolünün "bittigi"nin ilan 
edildiği koşularda, mücadeleleri ve yaşamlanyla sınıfa 
sadakatle bağlı kalmış, ileri işçilerin saflarına katılmakta 
duraksamamış devrimci ve sosyalist aydınlann, işçi sınıfı 
ve emekçiler arasından başlayan ve yayılan girişimleri
nin ürünü olarak kurulmuştur. 

Emek Partisi'nin ideolojisi, bilimsel sosyalist ideolo
jidir. EP, işçi sınıfına dayanır. Emeğin sermayeden kesin 
ve nihai kurtuluşunu ifade eder. 

Liberal solculuğun, Gorbaçovcu burjuva "sosyaliz
mimin kökleri, uluslararası işçi hareketi ve işçi sınıfı 
iktidarlarının 1950'li yıllarda ağır bir yenilgi almasının 
ideolojisi olarak ortaya çıkan "Avrupa komünizmi" ve 
Kruşçevci revizyonizmdedir. Emeğin ideolojik temeli 
olan sosyalizm, kendini; bu burjuva sosyalizminden, 
maceracı, anarşizan ve terörist nitelikteki sınıf dışı kü
çük burjuva "sol" ideolojilerden ayınr. Emek Partisi'nin, 
işçi sınıfı ve sosyalizm adına ortaya çıkmış öteki parti
lerden ayrılmasının güvencelerinden birisi buradadır. 
EP'nin bu sosyalizm anlayışı, işçilerin sermayeden kur
tulması ve kendi dünyalarını kurmalarının eğitimi ve 
örgütlenmelerinde onlara yardıma olması anlamına ge
lir. Öte yandan, özgürlük ve demokrasinin sınıf teme
line oturtulmasını da vurgular. 

İşçi sınıfı, gelişmesi sürecinde uluslarasılaşan ve 
emperyalizme geçen kapitalizm ve bujuvazinin karşı
sında yer almaktadır. Bu nedenle, bütün ülkelerin işçi-
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leri, ortak sınıf çıkarlarına sahiptir. Emperyalizmin kar
sısında yer alması ise, onu, emperyalizmin yağma ve 
baskısına uğrayan ezilen ulus ve halklarla birleştirir. 

Türkiye işçi sınıfı, uluslararası burjuvazi ve dünya 
kapitalizmi karşısında yer alan uluslararası işçi sınıfının 
bir parçası ve emperyalist boyunduruk altındaki ezilen 
ulus ve halklar, onun başlıca müttefikidir. 

Türkiye işçi sınıfının örgütü ve emeğin sesi olan 
Emek Partisi, işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesini, tek 
bir uluslararası işçi eylemi; halkların kurtuluşu müca
delesini, emperyalizme karşı yöneltilmiş tek bir anti 
emperyalist eylem ve Türkiye işçi sınıfının mücadelesini, 
bu birleşik eylemin bir parçası olarak görür. Emek 
Partisi'nin enternasyonalist anlayışının özünü, bu yak
laşımı oluşturur. Bu yaklaşım, aynı zamanda, Emek 
Partisi'nin, emperyalizmi zayıflatan her eyleme verdiği 
destekte yansır. 

Türkiye, emperyalizme bağımlı, uzunca bir süredir 
kapitalizmin hakim olduğu, ama, feodal kalıntılann da 
varlığını sürdürdüğü bir ülkedir. Emperyalizm, ege
menliğini, işbirlikçi burjuvazi ve büyük toprak sahiple
rinin iktidarı aracılığı ile ve onlara dayanarak sürdür
mektedir. Onun egemenliği, ülkenin yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarına el konulması, emeğin katlanan aşırı sö
mürüsü ve üretici güçlerin gelişmesinin frenlenmesi ve 
sistematik tahrip edilmesinde dile gelir. Emperyalizm ve 
işbirlikçi burjuvazi ile büyük toprak sahibi sınıfının 
egemenliği, üretici güçlerin gelişmesi ve ülkenin geri 
kalmışlığı aşmasının önündeki ana engeldir. Bağımsız
lığın biçimselleşmesi ve gitgide ortadan kalkması, de
mokrasi ve özgürlüğün hiç yaşanmamasıyla karakterize 
olmuştur. Bu nedenle, ülkenin içinde bulunduğu devrim 
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aşaması, ulusal bağımsızlığın, demokrasi ve özgürlüğün 
elde edilmesi temeli üzerine oturan anti emperyalist 
demokratik devrim aşamasıdır. İşçi sınıfı, çıkarını ve 
geleceğini, iktidar olmak, sermaye egemenliğini tasfiye 
etmek ve sınıfları kaldırmakta bulur. Ancak o, yolunu 
açacak, güçlerini çoğaltacak ve iktidarı ele geçirmesine 
olanak sunacak bu devrim karşısında kayıtsız kalamaz. 
İşçi sınıfı, bütün halk sınıf ve tabakalarını, demokratik 
halk iktidarına varacak bir devrimde örgütleme ve on
ların ilerlemesine yardım etmeyi, kendisinin en yakın 
ve acil görevi bilir. 

Emek Partisi, yakın hedef olarak, emperyalizmin, 
tekelci kapitalizmin ve yan feodal kalıntıların tasfiyesini 
öngörür. Bunun için demokratik halk iktidannı amaçlar. 
Çünkü, Emek Partisi, tüm diğer sömürülen ve ezilen 
yığınları kurtarmadan, işçi sınıfının kendi kurtuluşunu 
gerçekleştirmesinin olanaksız olduğunu öngören bir 
temel üzerinde şekillenmiştir. 

Emek Partisi, işçiler başta olmak üzere, halk sınıf ve 
tabakalarının; köylülerin, kent emekçilerinin, gençlik ve 
kadın kesimlerinin ve öteki ezilenlerin yaşamlannı iyi 
leştirmek ve demokrasi ve özgürlüğü elde etmek için 
öne sürdükleri bütün talepleri koşulsuz destekler. EP, 
mücadele ve örgütlenmelerinde ve tekelci sermayedar
ların, tefeci tüccarların ve büyük toprak ağa ve sahip
lerinin sömürü ve yağmalamalan ve hükümetlerin zor
balıkları karşısında, demokrasi ve özgürlük cephesi 
oluşturmalarında, onlara her yönden yardım eder. 

Emek Partisi'nin, emeğin ve halkın çıkarından ayrı 
özel bir çıkarı yoktur. Bu nedenle, emeğin partisi, işçi 
ve emekçi sendikalannı, halk örgütlerini, gençlik ve 
kadın birliklerini destekler. Mücadelelerini, emperyaliz-
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min ve işbirlikçi gericiliğin egemenliğinin tasfiyesi ve 
demokratik halk iktidarının kurulmasına kadar geniş
letmelerini teşvik eder. 

D . 
Talepler 
Emekçilerin kurtuluşu, emekçilerin kendi eseridir. 

Emekçi halk kitleleri, kurtuluşlarının ancak halk iktidarı 
koşullarında olanaklı olabileceğini, günlük eylemleri 
içinde ve kendi deneyleriyle öğrenebilirler. Emek Par-
tisi'nin yakın amacı, halkın kendini kurtarmayı öğren
mesi ve emeğin kurtuluşunun koşulunu hazırlayacak 
demokratik halk iktidarının gerçekleşmesidir. Demok
ratik halk iktidan, halk sınıflarının ve ezilen milyonların 
aşağıdaki taleplerini gerçekleştirecektir. Emek Partisi, 
Türk ve Kürt bütün kadın ve erkek işçi ve emekçileri, 
kent ve kırın yoksullarını ve kız ve erkek gençleri, 
demokrasi ve özgürlüğü en tam biçimiyle elde etmek 
için mücadeleye çağırır. 

1) Politik alanda 
a) Türkiye'yi, büyük devletlere, emperyalizme ve 

uluslararası sermayeye bağlayan bütün bağımlılık ilişki
lerinin kopartılması; 

NATO ve BAB'dan çıkılması, Avrupa Birliği, Gümrük 
Birliği ve emperyalistlerle yapılmış iki l i politik ve askeri 
anlaşmaların halka açıklanması ve iptal edilmesi, 

b) Egemenlik ve iktidarın halka ait olması; 
başta MGK, Kontr Gerilla, MİT, Özel Birlikler, Ko

rucular örgütü, siyasi polis gibi halkın egemenliği 
önünde engel oluşturan gizli ve açık, askeri ve sivil 
bütün organ ve örgütlerin feshedilmesi, örtülü öde
neklerin yasaklanması ve ordunun halka dayalı olarak 
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demokratikleştirilmesi f 

c ) 12 Eylül Anayasası ile anti demokratik yasaların 
ve bunlara dayanan bütün kurum ve aygıtların kaldı
rılması; 

egemenliğin ve iktidann halka verilmesini güven
ceye alan demokratik bir halk Anayasası; 

fabrikalarda, işyerlerinde, yerleşim alanlannda ve 
toplumsal örgütlerde, temsilcilerini anında görevden al
ma ilkesi üzerinde örgütlenmiş iktidar organlarına da
yanan ve başka bir iktidar odağına olanak tanımayan 
demokratik bir halk devleti, 

d) Halk sınıf ve tabakalannın sendikal ve siyasal 
mücadele ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki bütün 
yasal ve kurumsal engellerin kaldırılması, sendikasız
laştırma girişimlerinin yasaklanması; 

bütün çalışanlara koşulsuz toplusözleşme, grev, da
yanışma grevi, genel grev ve siyasal grev hakki; 

lokavtın yasaklanması; 
genel siyasal bir affın çıkanlmasi; 
gerici ve faşist örgütlenmenin yasaklanması ve dar

beci ve provakatif girişimler karşısında halkın özgürlü
ğünün tam güvenceye alınması, 

e ) Kişisel inanç sorunu olarak dinin devlet işlerinden 
tam ve gerçek ayrılması; 

devletin dini parasal destek ve Diyanet İşleri ve 
vakıflar gibi araçlarla kullanmasının yasaklanması, 
inanç ve ibadetin politikanın aracı olarak istismannın 
önlenmesi ve herkes için din, vicdan ve ibadet özgür
lüğünün güvence altına alınması; 

f) Kürt sorununa demokratik halkçı çözüm: Emper
yalizm, sermaye ve Türk ve Kürt gericiliğinin, Kürt 
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halkını ezme, Türk ve Kürt halkını düşmanlaştırma fa
aliyetine son-, 

Kürt halkı üzerindeki bütün yasakların kaldırılması, 
ordunun ve öteki silahlı güçlerin bölgeden geri çekil
mesi, etnik kültürlere, milliyetlere ve dillere tam öz
gürlük ve tam hak eşitliği; 

ulusal özgürlük, hak eşitliği, Türk ve Kürt halkının 
eşit ve özgür birliğini güvenceye alan baştan aşağı 
demokratikleşmiş bir devlet biçimi. 

g) Komşu ülkeler ve bölge devletleriyle ilişkilerin 
halka açıklanması; 

tıpkı Türkiye'nin bağımsızlığını yok ve bölge ülke
lerini tehdit eden ABD üsleri ve Çekiç Güç'ün ülkeden 
çıkarılması gibi, Kıbrıs'taki birliklerin de geri çekilmesi, 
ordunun sınır ötesi bölgelere gönderilmesinin yasak
lanması; 

kime karşı nasıl korunacağına halkın karar verdiği 
bir ulusal güvenlik politikası; 

silahlanma harcamalarının artırılmasına, kimyasal ve 
nükleer silahlanmaya ve Ix3lgesel askeri bloklaşmalara 
karşı olan barışçı bir dış politika; savaş kışkırtıcılığının 
yasaklanması, iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğüne 
saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı sal
dırmazlık temeline oturmuş iyi komşuluk; 

emperyalizmle mücadele eden halklar ve demokratik 
ülkelerle dayanışma, anti emperyalizm, demokrasi ve 
barış politikası. 

2) Ekonomik ve sosyal alanda 
a) Emperyalist tekellere, Gümrük Birligi'ne, İMF ve 

Dünya Bankası'na verilmiş ekonomik imtiyazların kal-
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dırılması, emperyalist lx>rç ödemelerinin durdurulması 
ve iptal edilmesi; 

özelleştirme ve işletme tasfiyelerinin durdurulması, 
başta sanayi, bankacılık, madencilik, tarım, ticaret, 
ulaştırma, haberleşme sektörleri olmak üzere, emper
yalist ve işbirlikçi tekelci işletmelerin ulusallaştırılması, 
işçi denetimi ve halkın yönetimine verilmesi; 

toprağın, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle birlikte 
ulusallaştırılması, devlet çiftlikleri ve büyük kapitalist 
tarım işletmelerinin işçi denetimi ve halkın yönetimi 
altındaki kollektif çiftlikler olarak işletilmesi, yarı feodal 
toprakların köylüye devri, kooperatifler kurulmasının 
teşvik edilmesi; 

b) Bütün ücretli işçiler için, dört kişilik bir ailenin 
ihtiyaçları üzerinden hesaplanan genel asgari ücret; 

zorunlu mesailerin yasaklanması, ücretlerde indirime 
gidilmeksizin, işgününün sekiz ve iş haftasının kırk 
saatin altına indirilmesi, cinsiyet ve yaş durumundan 
bağımsız olarak eşit işe eşit ücret; 

taşeron işçiliğin, işten atmanın, hak gaspının yasak
lanması, işsizliğin önlenmesi ve iş güvenliği; 

sigorta özelleştirmelerinin durdurulması, işsizlik, yaş
lılık ve katılım paysız genel sağlık sigortası; 

sendikasız sigortasız çalışmanın yasaklanması, işyeri 
disiplin kurullannı işçiden yana değiştiren, kazanılmış 
hakları, iş koşullarının iyileştirilmesi ve sigorta sistemini 
güvenceye alan yeni bir iş yasası. 

c ) Kamu çalışanlarına adil bir ücret sistemi, sendika, 
toplusözleşme ve grev hakkı; 

sürgün ve kıyımların durdurulması, gizli sicil sistemi 
ve keyfi despotik atama ve terfi sisteminin kaldırılması, 
iş yaşamının demokratikleştirilmesi; 
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memura politik yasaklara son, siyasal mücadele öz
gürlüğü. 

d ) Köylünün, bankalara ve tefecilere olan borçlarının 
iptali, topraklar üzerindeki her türden ipoteğin kaldırıl
ması; 

uluslararası ve yerli tekellerin köylülük üzerindeki 
sömürü ve baskısının kırılması, küçük üretici ve az 
topraklı köylüye ucuz kredi desteği sağlanması; 

üretici sendikası hakkı, baş fiyat uygulamasının kal
dırılması, sendikanın da söz sahibi olduğu taban fiyat 
politikası; 

az topraklı, topraksız köylüye iş, karşılıksız toprak 
ve özgürlük. 

e ) Temel tüketim mallarına ve toplu ulaşım araçla-
nna zammın yasaklanması; 

başta KDV olmak üzere dolaylı vergilerin kaldırıl
ması, asgari ücretin vergi dışı tutulması; 

kapitalist işletmelerdeki karların kısıtlanması, lüks 
tüketimin vergilendirilmesi, gelirle artar oranlı vergi 
sistemi; 

yoksulluğu meşrulaştıran ve kişiyi aşağılayan 
"fon"ların kaldırılması, yetersiz beslenme ve açlığa karşı 
zorunlu önlem, asgari geçim ve beslenme standardı, 
halk sağlığında koruyucu sağlık sistemi ve kır ve kentte 
herkese uygun konut; 

evsizlere ev, bütün halka genel işsizlik, sağlık ve 
yaşlılık sigortası. 

3) Kültür, sanat, spor ve çevre sağlığı alanında 
a) Kültür, bilim ve sanat hayatı üzerindeki emperyalist 
ve gerici sermaye tekeline son verilmesi; 

28 

TBMM KUTUPHANESI



Kültür yaşamının özgürce gelişmesinin önündeki 
engellerin ve üreticisi aydın kide üzerindeki yasal ve 
kurumsal kısıtlamaların kaldırılması; 

emperyalist, gerici ve yoz kültürel ve sanatsal ablu
kanın, sermayenin kültür, bilim ve sanat alanını uyuş
turucu propaganda alanı ve ticari pazar olarak kullanan 
tekelinin kırılması; 

insanlığın tarihsel kültür birikiminin ve modem ilerici 
kültür, bil im ve sanat eserlerinin toplumsal yaşantıda 
sahiplenilmesi ve desteklenmesi; 

işçi, emekçi ve genç aydının, bu kültürel birikimi 
yaşantısına alma, özümseme, eleştirme ve estetik beğeni 
düzeyi ve yaratıcı yeteneğini geliştirmesine her yönden 
yardım edilmesi; 

uluslararası proleter, ulusal demokratik kültürel ve 
sanatsal mirasın ülkede yeniden tanınması, sınıfın ve 
halkın manevi yaşamının şekillenmesinin kültürel temeli 
haline gelmesi, bu temel üzerinde bilimin, proleter ve 
halkçı kültür ve sanatın gelişmesine özel destek veril
mesi; 

yetişmiş ilerici, sosyalist aydınla yetişmekte olan genç 
aydın kuşağın ve uyanan işçi, emekçi ve gençlik kit
lesinin yüz yüze geleceği, birbirlerinin yaşantılarına gi
receği ve karşılıklı öğreneceği kültürel kurum ve araç
ların gelişmesi ve yayılmasının özel olarak teşvik edil
mesi; 

kültür üretici, yaratıcı ve emekçilerinin haklarının ve 
halka bağlanan özgürlüklerinin korunması, 

b) İnsanlığın doğuşundan bu yana ülke toprakla
rında kurulmuş uygarlıklardan bugüne kalan mirasın 
korunması; 

halkların temsil ettiği kültürel birikimin yok sayılması 
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ve inkarının önlenmesi, bugünkü ulusal ilerici ve halkçı 
kültürün gelişmesinin tarihsel temeli ve unsuru olarak 
halka mal edilmesi; 

ülkede yaşayan ulusal kültürlerin ve dillerin, ortak 
ilerici halk kültürünün bir unsuru olarak özgürce ge
lişmesine destek ve tam güvence sağlanması, 

c ) Gençlerin ve çocukların oyun, bedensel eğitim 
ve enerjisini kullanma ihtiyacının karşılanması; 

sporun, gençliğin uyuşturulması, yerel ve ulusal 
düşmanlıkların, ilkel şövenist duyguların ve bireyci re-
kabetçiliğin halk arasında meşrulaştırılma aracı ve ticari 
bir sömürü sektörü olarak kullanılmasına son verilme
si; 

boş zamanın verimli değerlendirilmesi, bedensel 
eğitim olanaklarının genişletilmesi; 

insani, halkçı, uygar spor ahlak ve kültürünün ge
liştirilmesi ve spor yapan gençliğin, bedensel ve ruhsal 
sağlığını ve halkın kültürel gelişmesini gözeten yapıcı 
kitle sporunun teşvik edilmesi. 

d) Kapitalist kâr hırsı ve tekelci rekabetin çevreyi 
kirletmesi ve denizleri, akarsuları, ormanları, toprağı ve 
havasıyla doğayı tahribetmesine son verilmesi; 

nükleer ve kimyasal silah denemelerinin yasaklan
ması, doğanın korunması ve çevre sağlğının toplumun 
sağlığı ile özdeş hale getirilmesi, teknolojinin kar gü
düsünün emrinden çıkarılması ve üretimin artırılması 
kadar doğa ve çevre sağlığının korunması için kulla
nılması; 

insanı ve sorunlarını hiçe sayan sermaye karşısında, 
çevre sorununun, insanlığı temsil eden ilerici sınıfın ve 
halkın kendi sorunu haline getirilmesi, 

yağmanın dışlanmasıyla köy ve kent sağlığının ko-
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runması, kültürel yaşamın gelişmesini güvenceye alan 
bir imar politikası izlenmesi. 

4 ) Kadınlar ve gençler için 
a) Kadın cinsine erkek karşısında tam hak eşitliği; 
cinsler arasındaki eşitliğin ve kadının çalışmasının 

önündeki yasal ve kurumsal engellerin kaldırılması, 
kadının toplumsal ve politik hayata katılımının her 
yönden desteklenmesi; 

kadınlığın meta olarak kullanılması ve kadının cinsel 
aşağılanmasının önlenmesi; 

kadın emeğinin, erkek emeği ile eşitliğinin sağlan
ması ve kadın sağlığına zararlı işlerde kullanılmasının 
yasaklanması; 

çalışan kadına doğum öncesi ve sonrası yeterli sü
reyle ücretli izin, işyerlerinde çocuk bakım odaları, semt 
ve mahallelerde ücretsiz kreş ve ana okulları, ev ka
dınına doğum ve düzenli çocuk bakım yardımı, pardsız 
genel sağlık ve yaşlılık bakım sigortası hakkı. 

b) Çocukların emekçi aileye yük ve çocuk emeğinin 
istismar konusu olmasının önlenmesi, kimsesiz ve ailesiz 
çocuklara bakım ve eğitim güvencesi, 16 yaşın altındaki 
çocukların çalıştırılmasının yasaklanması; 

her türden okul katkı payı ve harcının kaldırılması, 
öğrenim ve eğitim kurumlarındaki özelleştirmenin dur
durulması, çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği; 

ilk orta ve yüksek öğrenimde, demokratik bilimsel 
parasız eğitim; 

YÖK ve ÖSS tenzeri kurum ve uygulamaların kal
dırılması, özerk demokratik üniversite; 

öğrencilere, hak talep etme, örgütlenme ve politik 
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yaşama katılma özgürlüğü. 
c ) 18 yaşından küçük çalışan gençlere altı saatlik 

işgünü, gece ve sağlığa zararlı koşullarda çalıştırılmala
rının yasaklanması; 

genç işçi ve çıraklar üzerindeki yan feodal baskının 
kaldırılması, her türden aşın çalıştırmanın, çıraklığın ve 
sigortasız çalıştırmanın yasaklanması; 

işsiz gençlere iş, evsiz gençlere ev. 
d) 18 yaşından yukarı gençlere seçme, 21 yaşını 

dolduran gençlere seçilme hakkı; 
asker gençlik üzerindeki dayağın, her türden kişisel 

eşitsizlik ve baskının kaldırılması, askerlik yaşamının 
demokratikleştirilmesi, süresinin kısaltılması, er ve er
başlara sendika kurma hakkı; 

genç kız ve erkeğe, aynmsız dinlenme, bedensel-
ruhsal gelişmesini gerçekleştirme olanağı. 
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PARTİNİN ADI V E TANIMI 
Madde 1 
Partinin adı, Emek Partisi'dir. 
Emek Partisi, aralarında din, cins ve ırk ayrımı gö

zetilmeyen işçilerin, işçi sınıfı saflarına katılan aydınların 
ve kaderini işçi sınıfıyla birleştiren emeğin bütün güç
lerini kapsayan partisidir. 

Parti'nin kısa adı, EP'dir. 
Partinin merkezi, Ankara'dadır. 

AMAÇ 
Madde 2 
Emek Partisi'nin amacı, sosyalizmin bir ön adımı 

olarak, demokratik halk iktidarını kurmak ve bağım
sızlık, demokrasi ve siyasal özgürlüklerin kazanılıp 
yerleştirilmesiyle kesintisiz sosyalizme yönelmek ve ni
hai olarak sınıfları kaldırarak her türlü baskının kalkı
şının koşullarını yaratmaktır. 

ÖRGÜTLENME İLKELERİ V E İÇ YAŞAMI 
Madde 3 
Emek Partisi'nin örgütlenme ilkesi, işçilerin iradesinin 

ortaya çıkması ve eylem birliğinin gerçekleşmesi demek 
olan demokratik merkeziyetçiliktir. EP, kanatlar ve hi 
ziplerin varlığı ve disiplinsizlikle bağdaşmayan bir irade 
ve eylem birliğidir. 

Parti politikalarının yürütülmesi ve parti görevlerinin 
yerine getirilmesinde, azınlık çoğunluğa, alt kademeler 
üst kademelere ve bütün Parti, Genel Yönetim Kuru-
lu'na tabidir. 

Partide üstten ve alttan denetim birlikte uygulanır. 
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Parti içinde bilgi akışını sağlamak üzere, işçilerin ve 
partinin çıkarlarına uygun düşen bütün araçlar kullanı
lır. 

Emek Partisi'nde parti içi tartışma, işçilerin ve 
emekçilerin uyanışının, yaratıcı inisiyatifinin ve eylemini 
geliştirmenin aracıdır. Parti, bir mücadele aracıdır. 

Parti'de yetkili kurul ve kurumlar seçimle oluşturulur. 
Görevden alma ve atama ancak zorunlu hallerde uy
gulanır. Seçici üye ya da delegelerin seçtikleri yöneti
cileri geri alma haklan vardır; bu hak, organlar aracı
lığıyla gerçekleşir. 

Parti'de bütün üyeler eşittir ve eşit haklara sahip
t i r ^ 

Hataların ayıklanması ve yetersizliklerin aşılmasınının 
aracı olan eleştiri ve özeleştiri, kişisellik konusu değil
dir. Parti program ve politikalarının kavranması ve ha
taların düzeltilmesi üzerinden gerçekleşen bir eğitsel 
çalışma olduğu kadar, parti program ve politikalarının 
geliştirilmesine, mücadele gücü ve kararlılığının yük
seltilmesine, partinin teorik ve pratik birliğinin, partiyle 
sınıfın birliğinin ve bizzatihi emeğin birliğinin gelişip 
kökleşmesine ve işçi ve emekçilerin eyleminin ilerle
mesine hizmet eder. 

Emek Partisi'nin çalışma ve örgütlenme alanlan, 
başta fabrikalar olmak üzere, emeğin yoğunlaştığı bi
rimler ve yerleşim birimleridir. Parti, fabrika, işletme, 
mahalle ve köylerde gruplar kurarak delegeler edinir. 
Tabandaki örgütlenme ve çalışma, üçe ve illerde mer-
kezileşir. 
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ÜYELİK 
Madde 4 
Partiyi benimseyip sahiplenen işçi ve emekçiler ve 

Parti'nin program ve tüzüğünü kabul eden herkes, EP 
üyesi olabilir. Bunun için, Parti organ ve gruplarından 
birinde çalışmayı, Parti aidatını düzenli olarak ödemeyi 
kabul etmek ve 18 yaşını doldurmuş olmak zorunlu
dur. 

ÜYE AİDATI 
Madde 5 
Parti üyelerinin ödeyeceği aylık aidatların alt sının 

250.000 TL., üst sının ise, 5.000.000 TL.'dir. 

ÜYE OLMAK 
Madde 6 
Üyelik başvurusu taban örgütüne yapılır. Başvuruda 

ik i parti üyesinin referansı aranır. Üyeliği reddedilenler, 
on beş gün içinde bir üst organa itiraz edebilirler; üst 
organın karan kesindir. İlçe ve i l örgütleri başvurulan 
sonuçlandırır ve vakit geçirmeksizin bir üst organa ile
tir. 

Genel Yönetim Kurulu ve 11 Yönetimi Kurullan da, 
başvuru ve üyeliği doğrudan kabul edebilirler. 

ÜYELERİN H A K V E GÖREVLERİ 
Üyelerin görevleri 
Madde 7 
Sınıfı, emeği ve halkı, emeğin örgütü ve halkın 

sözcüsü Emek Partisi'ni savunmak ve desteklemek, 
Çalışması ve yaşamıyla emeği ve halkı savunmak 
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onun geri kalmış kesimlerinin uyanışı, örgütlenmesi ve 
Parti'ye katılmasına yardım etmektir. 

Yönetici, özel görevli, büro ve komisyon üyelerinin 
ek görevleri 

Madde 8 
Parti program ve politikalarını savunmak ve yaygın

laştırmak, 
Canlı ve aktif bir çaba ve çalışma içinde olmak, 
İşçiden tek farkının sahip olduğu bilgi ve politik 

birikimin düzeyi olduğunu ve ancak öylelikle sınıf ve 
emekçi yığınlar içinde kök salabileceğim ve onlara ey
lemlerini geliştirmede yardımcı olabileceğini bilerek, bir 
işçi olarak ya da onun gibi yaşamak ve davranmak, 

İşçilerin ve emekçilerin pratik gündelik eyleminin 
içinde yer almak, bu eylemin pratik sorunları üzerinden 
düşünmek, çözümleriyle ilgili yaratıcı öneriler geliştir
mek ve ilgili politikalann geliştirilmesine katkıda bu
lunmak, 

Çalışma alanında örgüt kurmak, 
Başta kendininkiler olmak üzere hatalara karşı eleştiri 

özeleştiri silahını kullanmak, 
Parti yayınlarıyla partinin desteklediği yayınları takip 

edip tartışmak ve öğrenmek; bu yayınların dağıtımını 
örgütlemek ve dağıtmak. 

Üyelerin Hakları 
Madde 9 
Yetkili organlara önerilerde bulunmak, 
Bilgilendirme, tartışma ve politikalar saptanıp kararlar 

alınması için toplantılar istemek, 
Gereğinde yöneticileri Tüzük hükümleri uyarıncan 
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geri alabilmek, 
Kendi organında çözümlenemediğini düşündüğü 

konular ve eleştirilerini, en üst organa kadar, üst or
ganlara, sırasıyla iletmek ve yanıt istemek, 

Seçim ve karar süreçlerine katılmak ve yönetici or
ganlara aday olmaktır. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA 
Madde 10 
Parti gönüllü bir birliktir ve her üye dilediğinde 

üyelikten istifa etme hakkına sahiptir. 
İstifa, kayıtlı bulunulan Parti örgütüne yazıyla bildi

rilir. Parti örgütü, istifayı işleme koyar ve üst organlara 
iletir. 

ÖRGÜTÜN YAPISI 
Madde 11 
Parti, örgütsüz bir yığın değil, örgütlü bir birliktir. 

Mücadelesi ve iç yaşamını, görev ve sorumlulukları 
l^elirlenmiş organ ve örgütleri aracılığıyla gerçekleştirir. 
Parti, taban örgütleri ve yönetici organların toplamından 
oluşur. 

Parti örgütü, merkez organları, i l , ilçe ve belde ör
gütleri, TBMM parti grubu, II Genel Meclisi grupları ve 
Belediye Meclisleri gruplarından oluşur. 

M E R K E Z ORGANLARI 
Madde 12 
a- Genel Kongre 
b- Genel Başkan 
c- Genel Yönetim Kurulu 
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d- Merkez Yürütme Kurulu 
e- Merkez Disiplin Kumlu 

İL, İLÇE V E B E L D E ÖRGÜTLERİ 
Madde 13 
a- t l ve İlçe Kongreleri 
b- I I ve ilçe Başkanlan ile Yönetim Kurulları 
c- Belde örgütleri 
d- Taban örgütleri 
e- I I Disiplin Kurulları 

PARTİ GRUPLARI 
Madde 14 
a- TBMM Grubu Genel Kurulu 
b- TBMM Grubu Yönetim Kurulu 
c- TBMM Grubu Disiplin Kurulu 
d- I I Genel Meclisi Parti Gruplan 
e- Belediye Meclisleri Parti Gruplan 

G E N E L K O N G R E 
Madde 15 
Kongre, Parti'nin en üst organıdır. Seçilmiş ve doğal 

delegelerden oluşur. 
Delegeler 11 Kongreleri'nce seçilir, i k i Kongre ara

sında seçimli Olağanüstü I I Kongresi yapılmışsa, son 11 
Kongresi'nde seçilmiş delegeler Kongre delegesidir. i l 
lerin seçeceği delege sayısı, illerin milletvekili sayısının 
en çok iki katı kadardır. Genel Kongre delegelerinin 
sayısı ve seçim yönteminin ayrımdan, Parti Kongreleri 
öncesinde, Genel Yönetim Kurulu tarafından yönetme
likle düzenlenir. 
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Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleriyle 
Merkez Dişilin Kurulu üyeleri ve üyeliği devam eden 
Parti kurucuları ile partili milletvekilleri ve hakanlar, 
Kongre'nin doğal delegeleridir. Parti kurucularının sa
yısı, Genel Kongre'nin seçilmiş delegelerinin yüzde on 
leşinden çoksa, kurucular aralarında toplanarak, bu 
oranı sağlamak üzere, delegelerini seçerler. Kurucular, 
11 Kongreleri'nde ayrıca Genel Kongre delegesi olarak 
seçilemezler. 

Genel Kongre, olağan olarak iki yılda bir toplanır. 
Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ya da Kongre 

delegelerinin beşte veya tüm Parti üyelerinin onda bi
rinin yazılı isteğiyle, Genel Kongre, olağanüstü olarak 
toplanır. İstek halinde, gündem, istendiği gibidir. Yeterli 
sayıda üye ya da delegenin isteğinin Genel Merkez'e 
ulaşmasından başlayarak en çok iki ay içinde, Genel 
Başkan, Kongre'yi toplamakla yükümlüdür. 

Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde, 11 ve 
İlçe Kongreleri ile birlikte Kongre'yi en çok bir yıl er
teleyebilir. 

Olağan ya da Olağanüstü Kongre'nin yeri, günü ve 
gündemi, bir ay öncesinden örgüte bildirilir. 

Kongre'de delegelerinin onda birinin imzasıyla gün
deme madde eklenmesi kararlaştırılabilir. 

Kongre'nin toplantı yeter sayısı, delegelerin salt ço
ğunluğudur. İlan edilen gün ve saatte toplanmak için 
yeter sayı oluşmazsa, Kongre, aynı gün ve yerde, aynı 
gündemle, ik i saat sonra, katılan delegelerle toplanır. 
Bu durumda, karar yeter sayısı, katılanların salt ço
ğunluğudur. 

Kongre Divanı, bir başkan, ik i yardımcısı ve ik i 
sekreterden oluşur ve açık oyla seçilir. 
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Kongre'ye sunulacak rapor ve belgeler, en az on beş 
gün öncesinden örgüte ulaştırılır ve Parti iradesinin 
yansıması ve Kongre'nin aynı zamanda eğitim aracı 
olması için, örgüt içinde tartışılması sağlanır. 11 ve İlçe 
Yürütme Kurulları, bu çalışmayı örgütlemekle yüküm
lüdür. 

Kongre, dünya, ülke ve Parti'yi ilgilendiren tüm 
konuları tartışır ve Parti'yi bağlayıcı kararlar alır. 

Kongre, Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve 
Merkez Disiplin Kurulu'nu seçer. 

Kongre, Parti'nin gelir-gidcr hesaplarını inceler, 
GYK'nun faaliyetini onaylar ya da reddeder, kesin he
sap, bilanço ve tahmini bütçeyi kararlaştırır. 

G E N E L YÖNETİM K U R U L U 
Madde 16 
Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Kongre'de 

seçilen 14 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Genel Yö
netim Kurulu'ndaki boşalmalar, en çok oy alan yedek
ten başlayarak doldurulur. 

GYK, kendi içinden Merkez Yürütme Kumlu'nu ve 
MYK üyeleri arasından, gerektiğinde Genel Başkan'na 
vekalet edecek Genel Başkan Vekili ile Genel Sayman'ı 
seçer. Genel Sayman, Parti gelir ve giderlerini planla
mak, gelir kaynaklarını örgütlemek ve harcamaları tu
tumlulukla yapmakla görevlidir. Gelir-gider defterlerinin, 
demirbaş kayıüarının ve kesin hesapların düzenli tu
tulmasını sağlar. 

Genel Yönetim Kurulu, iki Kongre arasında Parti'nin 
en yetkili organıdır. Parti program ve tüzüğüne, Kongre 
kararlarına uygun olarak, tüm konularda tam yetki ile 
kararlar alır, Parti'nin ilke ve politikalarını belirler ve 
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uygular. 
GYK, Partinin tüm tüzel kuruluşlarla ilişkisini ve bu 

ilişkinin yürütülmesinde izlenecek yol ve yöntemleri 
kararlaştırır. 

Çalışma dönemiyle ilgili Kongreye sunulacak raporu, 
görüşülmesini istediği öneriler ve karar tasarılarını ha
zırlar. 

Parti bütçesini kararlaştırır, kesin hesabı onaylar. 
GYK, program, tüzük, Kongre ve merkez organları

nın ilke, politika ve kararlarının uygulanmaması duru
munda, 11 Yönetim Kurulu'nu görevden alabilir. İYK 
görevden alınmışsa, GYK tarafından bir Geçici 11 Yö
netim Kurulu atanır. Bu kurul, en geç 45 gün içinde 
11 Kongresi'ni toplar; toplantıda İYK seçilir. 

GYK, en geç 4 ayda bir toplanır. 
GYK, Genel Başkan tarafından, en az 7 gün önce

sinden, MYK'nın hazırladığı gündemi bildirilerek top
lantıya çağrılır. 

Olağanüstü GYK toplantılan, Genel Başkan, MYK ya 
da 5 MYK üyesinin yazılı isteğiyle, istek varsa, belirtilen 
gündemle yapılır. 

GYK, kendi içinden, Genel Başkan hariç, 6 kişilik 
MYK'nu seçer. 

M E R K E Z YÜRÜTME K U R U L U 
Madde 17 
Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan ve GYK ta

rafından kendi üyeleri içinden seçilmiş 6 üyeden olu
şur. 

MYK,- Parti program, tüzük ve Kongre kararlarıyla, 
GYK kararlarının yürütülmesinden sorumludur. İşçi ve 
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emek hareketinin sorunlarını izler, çözümler ve Parti'nin 
özel politikalannı geliştirip uygular. 

Parti içi yaşam ve eğitimi ve parti yayınlarını plan
layıp örgütler ve yönetir. Kongre çalışmalarını örgütleyip 
gerekli hazırlıkları yapar, bununla ilgili yönetmelikleri 
hazırlar. 

Parti bütçesini hazırlar. 
MYK'nın alıp uyguladığı bütün kararlar, GYK'nın 

onayına sunulur. 
MYK, parti üyeleri ve partisizlerden çalışma büro ve 

grupları, komisyonlar oluşturabilir. 
Merkez Yürütme Kurulu, en geç on beş günde bir 

toplanır. 

G E N E L BAŞKAN 
Madde 18 
Genel Başkan, bütün Parti örgütünün başkanıdır ve 

Parti'yi temsil eder. Parti'yi bağlayıcı açıklamalarda bu
lunmaya, görüşmeler yapmaya, ilişkiler kurmaya yetki
lidir. 

Genel Başkan, Parti yönetim organlarını, kurul ve 
komisyonlan, görevlileri birlikte ya da ayrı ayn top
lantıya çağırabilir ya da MYK üyelerini bu işle görev
lendirebilir. Parti çalışmalarının uygun şekilde yürümesi 
için gerekli önlemleri alır. 

Genel Başkan, GYK ve MYK'nın başkanıdır. 
Genel Başkan, Kongre'de karar yeter sayısıyla ve 

gizli oyla seçilir, t ik ik i oylamada yeterli oy sağlana
mazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan, başkan seçi
lir. 

Genel Başkanlık'ın herhangi bir nedenle boşalması 
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halinde, Genel Kongre toplanıncaya kadar, GYK, Parti'yi 
temsil yetkisini, kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi 
eder. En geç 45 gün içinde Genel Kongre'yi toplantıya 
çağırır. 

Genel Başkan, kendisine, parti üyeleri arasından 
yeterli sayıda yardımcı alır. 

İL ÖRGÜTÜ 
Madde 19 
11 örgütü, 11 Yönetim Kurulu, İlçe ve Selde örgütleri, 

taban örgütleri ve II Disiplin Kurulu'ndan oluşur. 

İl Kongres i 
Madde 20 
11 Kongresi, ik i yılda bir toplanır. İlçe Kongreleri'nde 

seçilen delegelerden oluşur. Delege sayısı 600'ü geçe
mez. İlin Partili milletvekilleri ile İl Yönetim Kurulu ve 
11 Disiplin Kurulu üyeleri, I I Kongresi'nin doğal dele
geleridir. 

I I Kongresi'nin toplanmasına ve delegelerin belir
lenmesine ilişkin yöntem ve aynntı, toplantıdan en az 
iki ay önce GYK tarafından hazırlanan yönetmelikle 
düzenlenir. 

Kongre delegelerini, İl Başkanı'nı, I I Yönetim Kurulu 
ve I I Disiplin Kurulu'nu seçer. 

I I Kongresi, dünya ve ülke sorunlanyla Parti politika 
ve kararlarının ile uygulanışını tartışır ve kararlar alır. 

lYK'nm çalışma raporuyla mali raporu tartışıp kesin 
hesapla birlikte kararlaştmr ve tahmini i l bütçesini 
onaylar. 

I I Kongresi, ÎYK'nın belirlediği yer, gün ve gündemle 
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toplanır. Çoğunluk sağlanarak çağrılan gün, yer ve sa
atte toplanamazsa, aynı gün ve yerde, iki saat sonra 
çoğunluk aranmaksızın toplanır. 11 Kongresinde, dele
gelerin onda birinin önerisiyle gündeme madde ekle
nebilir. 

Olağanüstü 11 Kongresi, GYK'nın isteğiyle, İYK ka
rarıyla veya il delegelerinin beşte birinin yazılı isteğini 
ilörgütüne iletmeleriyle toplanır. Delegelerin istekleriyle 
toplandığında, gündem, istekte belirtildiği gibidir. 

İl Yönet im K u r u l u 
Madde 21 
11 Yürütme Kurulu, 11 Başkanı içinde olmak üzere, 

yedi asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kendi içinden 
bir 11 Saymanı seçer. 

İYK, Parti program ve tüzüğüyle merkez organları 
ve 11 Kongresi kararlan ışığında ildeki işçi ve emekçi 
hareketine katılır ve yardım eder, ildeki parti çalışmasını 
yönetir. 

II Yönetim Kurulu, program, tüzük, merkez organlar 
ve İYK ilke, politika ve kararlannın uygulanmaması 
durumunda İlçe Yönetim Kurulu'nu görevden alır ve 
bir Geçici İlçe YK atar. Geçici Kurul, en çok 30 gün 
içinde İlçe Kongresi'ni toplar, toplantıda İlçe YK seçi
lir. 

İYK, yeteri sıklıkta toplanır. 

İLÇE ÖRGÜTÜ 
Madde 22 
İlçe örgütü, en az 5 üyeden oluşan İlçe Yönetim 

Kurulu tarafından yönetilir, ilçe örgütü, ilçe sınırları 
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içindeki bütün parti örgütleri toplamından oluşur. 

tlçe Kongresi 
Madde 23 
İlçe Kongresi, en çok 400 delegeden oluşur. Dele

gelerin seçimine ilişkin yöntem ve ayrıntı, GYK tara
fından yönetmelikle düzenlenir. 

İlçe Kongresi, i l delegelerini ve İlçe Başkanı ile İlçe 
Yönetim Kumlu'nu seçer. 

Parti ilke, politika ve kararlarıyla üst organların tali
matları ışığında, başlıca ilçenin politik durumu ve işçi 
ve emekçi hareketinin sorunlarını tartışır, özel politikalar 
saptar. 

İlçe Yönetim Kurulu'nun çalışma raporunu tartışıp 
kararlar alır; ilçe örgütünün gelir-gider hesaplarını ve 
tahmini bütçeyi onaylar. 

İlçe Kongresi, iki yılda bir toplanır. Tarihi, 11 Kong-
resi'ni mümkün kılacak şekilde, İlçe Yönetim Kumlu 
tarafından saptanır. 

İlçe Kongresi'nin toplanması ile ilgili kurallar, Tü-
zük'te 11 Kongresi için belirtilen kuralların aynısıdır. 

Toplantı yeter sayısının sağlanmaması ihtimali karşı
sında ve bu durum oluştuğunda, 11 Kongresi açısından 
gerekli önlemlerin benzeri alınır. 

Olağanüstü İlçe Kongresi, İlçe YK karan ya da bir 
önceki İlçe Kongresi delegelerinin beşte birinin yazılı 
istemiyle toplanır. Delegelerin istemiyle toplandığında, 
gündem, istekte belirtildiği gibidir. 

tlçe Yönet im K u r u l u 
Madde 24 
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İlçe Yönetim Kumlu, İlçe Başkanı da içinde olmak 
üzere, 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. İçinden bir 
sayman seçer. 

İlçe Yönetim Kumlu, ilçedeki işçi ve emekçi hare
ketine katılır ve yardım eder; ilçedeki Parti çalışmasını 
yönetir. 

İlçe Yönetim Kumlu, yeterli sıklıkta toplanır. 

Belde Örgütü 
Madde 25 
Beldelerde 3 üyeden oluşan Belde Komitesi kurulur. 

Bu komite, l^eldedeki Parti üyeleri arasından, İlçe YK 
temsilcisinin gözetiminde seçilir. Komite, üyeleri ara
sından bir başkan seçer. 

Üst organlar, henüz parti örgütünün kurulmadığı 
yerlerde, bir parti üyesini, kendi sommlulugu altında 
Parti Temsilcisi olarak görevlendirebilir. İlgili yerde Parti 
örgütü kumlduğunda, temsilcilik görevi kendiliğinden 
sona erer. 

Partinin bütün yönetici organları kendilerine bağlı 
büro, komisyon ve çalışma grupları kurma yetkisindedir. 
11 ve İlçe örgütleri, başta fabrikalar olmak üzere, işlet
me, mahalle, köy ve diğer çalışma ve yerleşim birim
lerinde çalışma gruplan kurar ve onlara dayanırlar. Bu 
gmplar, muüaka işçi ve emekçi hareketinin içinde yer 
alır, ona aktif olarak katılır, bu hareketin ilerlemesine 
yardım eder ve doğrudan bu hareket içinde kendilerini 
ve partiyi yeniden üretir ve çoğalırlar. 

Taban Örgütü 
Madde 26 
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İlce örgütü, gerekli gördüğü yerlerde, belde örgütü 
kurduğu gibi, telde örgütünün kurulamadığı yerlerde, 
taban örgütü (çalışma grubu) kurabilir. 

KONFERANSLAR 
Madde 27 
Genel Yönetim Kumlu, gerekli gördüğünde, parti 

üyeleriyle sınırlamadan, katılımcılannı önceden belirle
yerek, merkezi ve iller düzeyinde genel ve özel kon
feranslar toplayabilir. Konferanslar, danışma ve eğitime 
yöneliktir; karar organı değillerdir. 

DİSİPLİN, DİSİPLİN ORGANLARI V E DİSİPLİN 
HÜKÜMLERİ 

Madde 28 
Emek Partisi, disiplinli bir partidir. Disiplin, partinin 

işçilere ve işçi hareketine dayanması ve sınıfın bir ör
gütü olmasından, onun emek karakterinden ve üyele
rinin gönüllü katılımından kaynaklanır. Bu disiplin ihlal 
edilemez. 

Sınıfın, halkın ve Parti'nin çıkarlarına, Parti program 
ve tüzüğüne, organ kararlarına aykm ve sorumsuzca 
davrananlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır. Bu 
hükümlere karar vermeye yetkili organlar, disiplin ku
rullarıdır. 

Madde 29 
Merkez Disiplin Kurulu, Kongre tarafından gizli oyla 

seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. 11 Disiplin 
Kurulu, 11 Kongresi tarafından gizli oyla seçilen 3 asil 
ve 1 yedek üyeden oluşur. TBMM Grup Disiplin Ku-
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rulu, TBMM Gaip Genel Kumlu tarafından gizli oyla 
seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. 

Madde 30 
Gerekli olduğunda, disiplin hükümleri, uyarı, kına

ma, görevden alma, üyelikten geçici ve kesin çıkar
madır. 

Parti ilke ve kararlarına uymayanlar, uyarılır. 
Bu tutumda ısrar edilmesi halinde, uyarı kınamaya 

Çevrilir. 
Görevden alma, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtil

miştir. 
Sınıfın, halkın ve partinin çıkarının gözetilmemesi, 

parti program ve tüzüğüne, organ kararlarına uyma
makta ısrarlı olunması ve parti üyelerine haksız suçla
malarda bulunulması durumunda, geçici çıkarma yoluna 
gidilir. 

Üyelikten geçici olarak çıkartılanlar, hükmü uygula
yan disiplin kurulu kararına göre, bir ila iki yıllık süre 
için yöneticilik yapamaz, seçme ve seçilme haklarını 
kullanamazlar. Belirlenen süre sonunda, disiplin kurulu, 
ilgili parti örgütünün raporu üzerinden, üye hakkında 
karara varır. Tutumlarını değiştinneyenler, partiden ke
sin olarak çıkarılır. Aynı hüküm, sınıfın, halkın ve 
partinin değerleri ile program ve tüzüğünü kökten 
çiğneyenler, hizipçilik yapanlar ve parti disiplinini ısrarla 
reddedenlere de uygulanır. 

Geçici ve kesin çıkarma, Merkez Disiplin Kurulu'nun 
onayı ile kesinleşir. 

Partiden çıkarılmış üyenin yeniden kabulü, Kong-
re'nin onayına bağlıdır. 
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Disiplin kurulları, sevk edilen üyeler hakkında en 
geç iki ay içinde karar verirler. 

Disiplin kumluna sevk etme yetkisi, üyenin bağlı 
olduğu 11 ya da İlçe Yönetim Kumluna aittir. 

Merkez organları üyelerinin disiplin kuruluna sevk 
edilmesi, GYK kararıyla olur. 11 ve İlçe Yönetim Kumlu 
üyelerinin sevk kararları, bir üst organ tarafından alı
nır. 

11 Disiplin Kumlu kararlarına bir ay içinde itiraz 
edilebilir; itiraz mercii, Merkez Disiplin Kurulu'dur. 

Disiplin kurulları, kesin çıkarma kararını üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla, diğer kararlarını salt ço
ğunlukla alır. 

Disiplin kurullannın çalışması ve sevk edilenlerin 
itiraz sürelerine ilişkin ayrıntı, GYK tarafından hazırla
nan yönetmelikle düzenlenir. 

Kesinleşen disiplin hükümlerini kaldırma yetkisi, 
Kongre'dedir. 

G E N E L HÜKÜMLER 
Madde 31 
11 ve İlçe örgütlerinin yeni kumlduğu yerlerde ku

mcu 11 ve İlçe Yönetim Kurulları, bir üst organ tara
fından atanır ve kendi üyeleri arasından başkan ve 
saymanını seçer. 

11 ve İlçe Yönetim Kumlları'nın çekilmesi dummunda 
da, bu madde uygulanır. 

Madde 32 
Parti üyeleri, her göreve aday olabilir, aday göste

rebilir ve gösterilebilirler. Parti organlarına üye seçim
leri, gizli oy ve açık ve aralıksız sayımla yapılır. Seçime 

51 

TBMM KUTUPHANESI



ilişkin diğer esaslar, Genel Yönetim Kurulu tarafından 
yönetmelikle belirlenir. 

Madde 33 
istifa, görevden alma ya da başka nedenle II ve ilçe 

başkanlıkları boşaldığında, II ve ilçe Yönetim Kurulları, 
kendi üyeleri arasından, gizli oy ve salt çoğunlukla yeni 
başkanını seçer. Boşalan Saymanlık için de aynı yöntem 
geçerlidir. 

Madde 34 
Merkezi ve yerel organlarda herhangi nedenle üye 

eksilmesi durumunda, eksikler, en çok oy alan yedek
ten başlayarak tamamlanır. 

Madde 35 
Parti üyeleri, TBMM, Belediye ve II Genel Meclisle-

ri'nde gruplar kurarlar. Çalışmalarını, hazırlanacak iç 
tüçük uyarınca yürütürler. 

Madde 36 
Genel ve yerel seçimlerde aday olacak parti üyeleri, 

illerdeki üye ya da delegelerin oy kullanacağı ön se
çimle veya merkez yoklamasıyla belirlenir. Olanaklı 
olduğu her durumda ön seçim yöntemi kullanılır. Ay
rıntı için, GYK tarafından yönetmelik düzenlenebilir. 

Madde 37 
Parti kongreleri, gazetelerde ilan edilmeyebilir. 
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Madde 38 
i lk Kongre'ye kadar, Kongre yetkilerini Kurucular 

Kurulu kullanır. GYK kuruluncaya kadar partiye üye alır 
ve partiyi yönetir. 

Madde 39 
Parti'nin gelir-giderleri, bütçe, bilanço, gelir-gider 

hesabı ve kesin hesaplannın tutulması, GYK tarafından 
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 40 
Parti üyesi gençler ve kadınlar; Gençlik Komisyonu 

ve Kadın Komisyonu'nda örgütlenir. Gençlik ve Kadın 
Komisyonlarının kurulması ve çalışması, yetki ve gö-
revleri,feshedilmesi, GYK tarafından hazırlanacak yö
netmelikle düzenlenir. 
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01. Abdullah Levent TÜZEL, Bulancak-1961, Avukat 
Arabacı Beyazıt Mah. Kuvayi Milliye Cad.Nol9/18 
Kocamustafa Paşa/İSTANBUL 

02. Hüseyin ÖVER, Kandıra-196l, işçi 
Akşemsettin Mah. Cengiz Topel Cad. Temizlik işçileri 
Blokları 123.Blok No:20 Alibeyköy-İSTANBUL 

03. Hanife TÜRKMEN, Ceyhan-1960, îşçi 
Pınar Mah.Mücahitler Cad. No:2 Seyhan-ADANA 

04. Osman Nuri ŞENOL, Gölcük-1947, Emekli Öğretmen 
Şirintepe Mah.Güzel Sokak B - l Blok No:2/4 Kocaeli 

05. Şükrü Sunay AKIN, Maçka, 1962, Serbest 
Gelengül Sokak Neşe Apt. 3/1 Caddebostan/İST. 

06. Çevriye EFTELİOGLU, Amasya, 1960, Avukat, 
Kaptanpaşa Mah. Bilaş Sitesi C. Blok No:35 Şişli/İST. 

07. Şükrü TAŞ, Akçadağ, 1960, Serbest 
Haznedar Mah.Tevfik Fikret Sok. 54/3 Güngören/İST. 

08. Nedim KÖROĞLU, Tirebolu, 1958, Serbest 
Camcı Fevzi Sokak No: 34/9 Beyoğlu/ÎSTANBUL 

09. Abdurrahman ÇAKMAK, Aram, 1948, E. Öğretmen 
Göndoğdu Mah. 1116. Sokak 17/5 MERSİN 

10. Turhan UYSAL, Sazlı,1962, İşçi 
Ümmühan Mah. Cumhuriyet Cad. No: 12/A-2 
Ayvacık-ÇANAKKALE 

11. Al i COŞGUN, Afşin, 1947, Emekli İşçi 
Gül Sokak No: 162 Kuruçay-Çakırlar/ANTALYA 

12. Necati KOTAN, Aşkale, 1958, İşçi 
Aşağı Dudullu Gazi Mustafa Kemal Cad. No.-27/l İST. 

13. Ruşan TURAN, Selim, 1962, İşçi 
6819 s o k . N o : l / l l Evka 2 Çiğli-İZMİR 

14. Metin BİRAKCA.İZMİR, 1961,Serbest, 
2143 sok.No:52 M.Erener mah.IZMİR 

15. Can YÜCEL,lstanbul,1926,Yazar, 
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Kuzguncuk,Hamam sok.No:18 Üsküclar.lSTANBUL 
16. Suna KESKİN,Kars,1957, Ev hanımı, 

İçerenköy Mah.Kavaklı sok.Paşabahçe sitesi.b.blok. 
No.22/7 Kadıköy-IST. 

17. Hüseyin ELlTAŞ,Muhundu, 1957,işçi, 
Bağlık mah.lsmail Mazlumcu sok.Ho:59/10 K.Ereğli. 

18. Nedim DEĞlRMENCl,Adapazarı,1963,Avukat, 
Türbe cad.No:47/8 Yeşilyurt ÎZMİR. 

19. Alxlülaziz TOPRAK,Divriği,1949,Emekli Öğretmen, 
Cihangir sok.Mermer 2 apt.No:4l Bahçelievler İST. 

20. Ayla EYÜBOĞLU.Maçka, 196i,İşçi, 
Fatih cad.Gürsel sok.No:6/2 YALOVA. 

21. Gülsüm AKYÜZ,Sütçüler,1948,Şair-Yazar, 
Barboros mah.Veysipaşa sok.100.yil sitesi.E blok No:23 
ÜSKÜDAR/IST. 

22. Halil ALP,Karhova,1965,Işçi, 
Tathkuyu mah.1340 sok.Huzur apt.No:28 
Gebze -KOCAELİ 

23. Kemal ŞAHAN,Göksun,1963,Işçi, 
Levent mah. 1035/17 sok.No:21 Yüreğir ADANA. 

24. Atlen YILDIRIM,Kaman,1957,Işçi, 
Gevher Nesibe mah.Hastane cad.Kıvanç sok .No: l l /4 
KAYSERİ 

25. Muharrem ÖZlNEL,Çorum,1954,Emekli Öğretmen, 
Bahçelievler mah.Bahar cad.Pınar apt.55/21 ÇORUM. 

26. Nuran GEZER ,Çay,1958,Ev hanımı, 
Kurtuluş mah.Onur sok.No:55/25 ESKlŞEHlR 

27. Kalender lMREK,Elbistan, 1961,Serbest, 
Zaviye mah.Esen sok.6.ara,No: 14/10 MALATYA 

28. Beytullah KİRAZCI,Zengen 1962,Esnaf, 
Han mah.N0:23 Kemerhisar,BOR,NÎĞDE 

29. Hüseyin ŞENLİ,Tunceli,1959,lşçi, 
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Cumhuriyet mah.Anıl yapı koop.evleri.No:4 TUNCELİ. 
30. Musa YULA,Tunceli, 1944,Emekli memur, 

Esentepe mah.No:32 TUNCELİ 
31. Hasan ŞAHÎN,Akçadağ,1952,Çiftçi, 

Keller köyü,Akçadag,MALATYA. 
32. Ensar lLYASOĞLU,Kars,1949,Emekli Öğretmen, 

Cevatpaşa mah.Züteyde hanım sok.B hlok.51/18 
ÇANAKKALE 

33. Mehmet Fatih AVŞAROĞLU,Topaklı,1956,îşçi, 
I.Yagız cad.No:9 Aşıkpaşa KIRŞEHİR. 

34. Mehmet UÇMA.Ankara 1966,tşçi, 
19 Mayıs Mah.Taşdemir Sok.28/8 İncirli- ANKARA 

35. İbrahim AKKAYA, Çorum, 1963, İşçi 
Boğaziçi Mah.3.Sok.No.ll Mamak-ANKARA 

36. İmdat Gürsel DURMUŞ, Fırdıklı, 1960,Avukat 
Fatih Mah.Yüzük Sok.No:7/9 TRABZON 

37. Şemseddin KÜÇÜK, Mazgirt, 1960,lşçi 
Karaelmas Mah.Fazer Sok.No:30 ZONGULDAK 

38. Yıldız IMREK, Hekimhan, 1964,Avukat 
Zaviye Mah.Esen Sok.Melita Yapı Koop.No: 14/10 
MALATYA 

39. Hüseyin ÖZDEMİR, Yavuzeli, 1961,Dokumacı 
Cengiz Topel Mah.l8.Sok.No:l4 
ŞAHİNBEY/GAZİANTEP 

40. Ahmet KARATAY, Zile,1966,îşçi 
Gazi Man. 1339 Sok.No:30 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 

41. Mürüvet GÜNEL, Zile,1962,lşçi 
İnçirtepe Mah.lnönü Mah.l.Sok.No:42/A 
Esenyurt/İSTANBUL 

42. Namık TÜRKMEN, Gebze, 1965,lşçi 
57.Sok.No:2/l Esenler/ISTANBUL 

43. Erdal TEKTAŞ, Çıldır, 1962,İşçi 
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Kurtuluş Mah.Rüştüpaşa Sok.No:7/8 
Lülehurgaz/KIRKLERELİ 

44. Seyit ASLAN, Zara,1964,lşçi 
Zübeyde Hanım Mah.1276 Sok.No:12/A-2 
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 

45. Nusret TÜRKKAN, Yugoslavya, 1956,E. Mühendisi 
Merkez Mah.Neşe Sok.Kamberoğlu Apt.No:7/A 
Küçükyalı/İSTANBUL 

46. Musa ULUSOYLU, Sungurlu,1959,îktisatçı 
Baglarbaşı Mah. Goncagül Sok.No:9/l 
Keçiören/ANKARA 

47. Haydar KAYA, Çorum, 1942,Emekli Öğretmen 
Dikmen Cad.No:270/3 Çankaya/ANKARA 

48. Hüseyin ÖZLÜTAŞ, Açık,1946,Makina Mühendisi 
Teşvikiye Ihlamur yolu ilkbahar Apt.No:62/3 
Şişli/ISTANBUL 

49. Hasan Kazım TUĞRUL, Bor,1953,Işçi 
I.D.Ç.Bekar Lojmanlan Siteler İskenderun/HATAY 

50. Enver TERZİ, Düzce, 1957,lşçi 
Emek Mah.Orhangazi Cad.C-2 Blok Daire 16 
Danca/KOCAELÎ 

51. Fahri ŞENER, Aydoğdu,1956,lşçi 
Karagül Çıkmazı No: 13/3 Kaynarca Pendik/ISTANBUL 

52. Al i GÜNSILI, Elazığ, 1954, işçi 
izzet Paşa Mah. Tek Koop. No:7 ELAZIĞ 

60 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI




