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Egemen güçlerin, başta işçi sınıfı olmak üzere tün emekçi sınıf ve tabakalar özerinde 

sürdürmekte olduğu faşist baskı ve t erer yoğunlaşırken, ülkemiz bir seçim sorunuyla 

karşı karşıya, kalmış ve nihayet seçim sürecine girmiş bulunmaktadır.

Dışa bağımlı tekelci burjuvan inin, bunalım:.!:;, bir çözüm olarak görmesi ve bu bunalıma 

karşı yükselen toplumsal muhalefetten ürkmesiyle gündeme getirilen erken seçim sorunu, 

M Cnin  bir kanadının doğal desteğini s!ırkta- ana muhalegetin önemli biı> itirazıyla 

karşılaşmamıştır.

1977 yılında yapılacak seçimlerin anemi ve Türkiye r.çr^ındân anlamı hiç kuşkusuz 

yadsınamaz. Ancak, seçim eşittir kurtuluş br.çiminde bir yaklaşım mekanik bir yaklaşımdır. 

Böyle bir anlayış, faşist baskı ve terörün yoğun olduğu bit orsamda en azından emekçi 

sınıf ve tabakalara doğru olmaya: bir mesajı iletmekten öte bir anlam taşımaz.
*

Seçim, erken veya geç, emperyalizm ve fafiz:ae karşı demokratik güçlerin birlikte ver

mekte olduğu uzun soluklu mücadelede bir c ’açtırş ancak kurtuluş değildir. 1977 orta

mında ise seçim, bağımsızlık demokrasi mücadelesinde özel cnem taşıyan bir sıçrama 

taşıdır.
if

Emperyal ist-Kapital ist sistemin ülkemizde de ¿ay ut tığ’, kaçınılmaz bunalımlar ve bu 

bunalımlardan kaynaklanan faşist baskılara xarşı mücadele gscal; işçi sınıfının öncü

lüğünde tüm demokratik güçlerin vereceği ortak mücadele sonucu, kesin başarıya ula- 

ş ac aktır.

Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele, Türkiye’nin bugünkü koşullarında bir seçim 

döneminin kısa zaman aralığına s ığdırıl ampyao ağı gibi , tüm d cm o rratik güçlerin asgari 

taleplerini ortaya koymadan seçim amaçlı, kayıtsız şartsız bir destek .anlayışıyla da 

ele alınamaz»

Bu amaçla biz, demokratik kitle örgütleri ol a: 'ak, s eç imi erin, faşist baskı ve terörün 

görünürdeki temsilcisi MC'nm  bulunduğu bir ortamda yapılmasını sen derece sakıncalı 

görüyor ve bunun ötesinde aşağıdaki talep!er:m...ai ::,iiarci temelle::-:,yİ e emperyalizme ve 

faşizme karşı mücadelede on elana cnkan;ry:. kararlaş iirmiş bulunuyoruz*

T A n E P :L E R T M İ Z

1- İŞçi-memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara fravli topı . solleşmeli sendika

hakkı, s o: d ika seçme özgürlüğü (raf romdum) tan m ..al ı; grev silahıyla donatılmamış 

sendika aldatmaca olduğundan reddad:: İ mel i, i o] avt yasaklanmalıda! , Tün alışanlara 

işçi sınıfı sendikalarında, örgütlenme hakkı a ağlar malıdır.

2- Genel grev ve dayanın. . grevj hakin kayıtsız şar ’nna sağlanma'1.ıc'ır0

3-amokratik hak ve özgü--lükleri cıgell^-en ,a yar., initejeri , Özell'iklel41-142. 

maddeler /e idam cezası ka,ıdia*:.r -lı, b-ıgıan ıı, yarnı ve savunma anki ilkelerine aykırı 

yasalar değiştirilmeli,siyasi eylemlerden hüküm giyenler için af çıkarılmalıdır.



4- "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu" demokratikleştirilerek!

a) Tüm memurlara siyasi partilere üye olma hakkı tanınmalı,

b) Seçmen yaŞi 18 ,;e indirilmelidir.

5-Çal ış sn halkın eken om ik-demokr atik, mesleki ve kültürel her türlü örgütlenmesini ve 

eylemini engelleyen yasalar kaldırılmalı, özellikle dernekler, toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri yasaları demokrat iki eştir ilmeli ve dernekler mülki amirlerin keyfi deneti

minden kurtarılmalıdır.

6- Analık toplumsal bir işlev sayılmalı,yaşaman her alalında kadın erkek eşitliğini 

engelleydi yasa maddeleri kaldırılmalıdır e

7- eğitim kur unlarında can güvenliği, öğrenim ve öğretim özgürlüğü sağlanmalı, eğiti

min faşistleştirilmesine y atı el ik mevzuat ve uygulamalara sön verilmeli, faşist öz ta? 

şıyan, özellikle MC'nin ders kitapları kaldırılmalı, ders kitapları bilimsel bir içe

riğe kavuşturulmalı.

Tüm yüksek öğrenim kurumlar anın öserk ve demokratik olması sağlanmalı, hüküm eilisr in 

üniversite yönetimine el koyma yetkisi kaldırılmalıdır.

Faşist baskılar sonucu hakları ellerinden. 1 uıan öğrencilerin kayıpları giderilmelidir.

8- Kamu Kuruluşlarındaki faşist ve gerici unsurlar ayıklanmalı, kıyıma uğrayanların 

mağduriyeti gider il mel i, TRT demokratik- özerk bir ^curum haline getirilmelidir.

9- Doğu'daki emekçi halk üzerinde uygulanan ırkş ı-?ş öven, as im il asy oncu uygulamalara 

san verilmeli, soykırımcı girişimler öılenmeliş işkencelere, yasa dışı tutuklamalara

ve soruşturmalara son verilmeli bu uygulamaların sorumlularından, cinayet şebekelerinden 

mutlaka hesap sorulmalı, her alanda can güvenliği sağlanmalıdır.

10- T .C . Hükümetinin de imzaladığı 1975 Helsinki, Avrupa, Güvenlik ve İşbirliği Sözleşmes 

nde garanti altına alınan tüm haklar hayata geçirilmelidir.

11- Kamu personeli, kendi kurumlar an an yönetim ve denetimine katılmalı,

a) SSK,Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurumlan tek bir örgüt 

haline getirilerek yönetim ve denetimi üyelerine verilmeli,

b) MEY AK kesintilerine son verilip birikmiş kesintiler faizleriyle iade edilmeli,

c) Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu yaygınlaştırılmalı, ilaç tekellerine pazar 

yaratan insan sağlığanı sömürü aracı yapmayı amaçlayan genel sağlık sigorta yasa 

tasarısı çıkarılmamalı,

d) Asgari ücretten hiçbir vergi alınm;alalı, işsizlik sigortası sağlanmalıdır.

12- Emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel örgütlerinden çıkılmalıdır.

Biz demokratik kitle örgütleri olarak, yukarda belirtilen taleplerimiz doğrultusunda, 

seçimlerden önce ve sonra dün olduğu gibi bugün ve yarın da en kararlı bir biçimde 

mücadelemizi sürdüreceğimizi ve bu taleplerimizden ödün vermeyeceğimizi kamuoyuna 

duyururuz.


