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Tip Seçimde

Türkiye İşçi Partisi seçimlere katılıyor. Türkiye İşçi Partisi ulusal bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bayrağını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne di-
kecektir. İşçi sınıfımızın, müttefiki yoksul köylülerin, kentli emekçilerin, memur 
kitlesinin büyük çoğunluğunun, ilerici, demokrat aydınların ve gençliğin gerçek bi-
ricik temsilcisi Türkiye İşçi Partisi’dir. Çünkü Türkiye İşçi Partisi sosyalizmi hedef 
alan, sosyalizmi savunan partidir. Gerçek düzen değişikliği kapitalizmden sosya-
lizme geçiştir. Kapitalizmin her biçimi işçi ve emekçi kitlelerin sömürüsüne daya-
nır. Kapitalizmde değişiklikler yapmakla sömürü, yoksulluk, işsizlik, haksızlık ve 
adaletsizlik ortadan kalkmaz. İşçi ve emekçiler gerçek özgürlüğe kavuşmaz. Hayat 
pahalılığı altında ezilenlerin, geçim sıkıntısı çekenlerin, bin zahmetle yetiştirdiği 
ürünlerini ucuzundan tüccara, tefeciye kaptıranların, okula gidebilme ve okuyabil-
me imkânı bulamayanların, ekmeğini kazanacak bir işe giremeyip boşta gezenlerin, 
yoksulluğun pençesinde perişan olanların özgürlüğü olur mu?

Kapitalizmin özgürlüğü, emeği sömürme özgürlüğüdür. Sermaye sahiplerinin 
kâr ve daha, daha fazla kâr edebilme özgürlüğüdür. Ancak sömürünün, yoksullu-
ğun, cehaletin tümüyle ortadan kalktığı sosyalist düzende tüm kol ve kafa emek-
çileri köylü ve kentli üreticiler, yurdumuzun yarınını emanet edeceğimiz gençler 
gerçek özgürlüğe kavuşacaktır. Kapitalizmden sosyalizme bugünden yarına hemen 
geçilmez. Ama bugünden sosyalizme doğru gerçekçi ve geçerli adımlar atılabilir, 
atılmalıdır. İşçi sınıfımızın bilimsel sosyalist partisi olan Türkiye İşçi Partisi bu gö-
revi yapmaktadır. Sosyalizme giden yol, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinin tek bir bütün olarak bileşik verilmesinden geçer. Bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm yolunda, tüm emekçilerin, ilerici, demokratik, yurtsever güçle-
rin işçi sınıfının ve politik partisinin önderliğinde güç ve işbirliği etmesiyle ilerle-
nir. Türkiye İşçi Partisi, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde önderlik 
eden partidir.

Türkiye İşçi Partisi seçimlere katılıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mutlaka 
girecektir. İşçinin, emekçinin; sömürülen ve ezilenin; haksızlığa, saldırıya uğraya-
nın ve baskılar altında inletilenin sesini Meclis’te var gücüyle duyuracak, onların 
hak ve özgürlüklerini yılmadan savunacak, sermaye sınıfları partilerinin oyunları-
na, yolsuzluklarına, kaypaklığına ve kaytarmacılığına tüm gücüyle karşı çıkacaktır.

Vereceğin oylar, bu işlerin başarılmasını sağlayacaktır.

GÖREV, Sayı 1, 22 Nisan 1977


