
TKP YAYINLARI 
Türkiye Komünist Partisi 5. Kongre Belgeleri  ( IV ) 

MUSTAFA SUPHİ 100. YIL TEZLERİ 

BASIM TARİHİ: Şubat 1984 
 
 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                    Sayfa 

I.   ÇAĞIMIZIN KARAKTERĠ, DÜNYADA DURUM 

ve TKP'nin GÖREVLERĠ................................................................................7 

NÜKLEER SAVAġ TEHLĠKESĠNE, AMERĠKAN ve NATO 

DAYATMALARINA KARġI-BARIġ, YUMUġAMA,  

SĠLAHSIZLANMA ve HALKLAR ARASI DOSTLUK ĠÇĠN  ..................20 

III.    EKONOMĠK YAPI     ........................................................................ 26 

IV.    SOSYAL YAPI     .............................................................................  43 

V.     POLĠTĠK YAPI    ............................................................................... 56 

VI.   TKP'nin STRATEJĠ ve TAKTĠĞĠ     ...............   ……………………. 62 

VII.  TKP ve YIĞINSAL HALK HAREKETĠ     ..........    ……………….  77 

VIII  TKP ve ULUSAL SORUN   ......................  ………………………    98 

IX.    TKP ve SĠLAHLI KUVVETLER   ................ ……………………   104 

X.     TKP ve DĠNDARLAR   ........................ ………………………….. .108 

XI.    PARTĠNĠN DURUMU   ........................ ………………………….  110 

 

5 
 

 

I- ÇAĞIMIZIN KARAKTERĠ, DÜNYADA DURUM ve TKP'nin 

GÖREVLERĠ 

1)  Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile baĢlayan çağımız, dünya 

ölçüsünde kapitalizmden sosyalizme geçiĢ çağıdır. Temel çeliĢkisi 

kapitalizm ile sosyalizm arasında olan çağımız, sosyalist devrimler, 

ulusal kurtuluĢ devrimleri,   sömürgecilik  sisteminin  çökmesi,  

emperyalizmin yıkılması ve sosyalizmin dünya çapında zafer 

kazanması çağıdır. 



Dünya sosyalist sistemi, kapitalist ülkeler iĢçi sınıfı, ulusal kurtuluĢ 

hareketi emperyalizme karĢı savaĢımın temel güçleridir. Bunlar 

arasındaki birliğin geliĢip güçlenmesi dünya devrimci sürecinin 

ilerlemesinin anahtarıdır. Dünya üzerindeki geliĢme,100. ölüm ve 

165.doğum yıldönümünde, bilimsel dünya görüĢünün kurucusu Karl 

Marks'ın öngördüğü yolda ilerliyor. 

2)   Bugün dünya üzerinde yeni bir karĢılıklı güçler iliĢkisi 

oluĢmuĢtur.  Reel sosyalizm, ekonomik gücünü artırmıĢ, askersel-

stratejik bakımdan emperyalizm karĢısında yaklaĢık bir eĢitlik elde 

etmeyi baĢarmıĢtır ve tarihsel inisiyatifi elinde  tutmaktadır. Tarihte 

ilk kez, emperyalizm ile anti emperyalist güçler arasındaki güçler   

iliĢkisinde   bir   denge   sağlanmıĢtır.   Gelecek, antiemperyalist 

güçlerindir.   Eğer   gerici,   emperyalist çevrelerin tüm  çabalarına 

karĢın yaklaĢık     40 yıldır yeni bir dünya savaĢının çıkması 

önlenebilmiĢse, yumuĢamanın   tümüyle   ortadan  kaldırılması  ve  

gerginliğin egemen  olması   giriĢimleri baĢarısız kalıyorsa,  bunda, 

özellikle, VarĢova AntlaĢması Örgütü ve NATO arasın- 
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da yaklaĢık bir askersel-stratejik  dengenin sağlanabilmiĢ olması 

belirleyicidir. 

3)  Çağımızda, dünya çapında kapitalizmden sosyalizme   geçiĢ   

sürecinin  ilerletilmesinde  yer alan farklı sosyal   ve   politik  güçlerin  



savaĢımlarının  bir  bütünü olan dünya devrimci sürecinin genel 

yasallıkları Ģöyle beliriyor: 

-  Sosyalist sistemin, uluslararası iĢçi sınıfının, dünya komünist 

hareketinin rolünün giderek artması; 

-  Demokrasi için savaĢım ile anti emperyalist savaĢımın  organik   

olarak  birbirine  yaklaĢması, günümüzde ulusal  kurtuluĢ   

devrimlerinin sosyalist eğilimler taĢıması; 

Dünya devrimci sürecinin, tek tek ülkelerde kimi dönemlerdeki geçici 

gerilemelere karĢın, geri döndürülemezliği; 

-  Dünya devrimci sürecinin sıçramalı ve eĢitsiz geliĢmesi,   

devrimlerin   emperyalizmin   zayıf   halkalarında gerçekleĢmesi. 

4)   Dünya   devrimci   sürecinin  bileĢenleri,   sosyalist sistem,  

kapitalist ülkeler iĢçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluĢ hareketidir. Bu 

üç temel gücün ortak savaĢımı, dünya devrimci sürecini ilerletiyor. 

a) BaĢını Sovyetler Birliği’nin çektiği dünya sosyalist sistemi, dünya 

üzerindeki geliĢmenin ana yönünü belirliyor, dünya devrimci sürecine 

öncülük ediyor, onun devrimci merkezini oluĢturuyor. KarĢılıklı 

güçler iliĢkisinin devrimci güçler yararına değiĢmesinin ve dünya 

devrimci sürecinin ilerlemesinin ana yükünü bu güç taĢıyor. Sosyalist 

sistem, komünist partilerinin öncülüğünde iĢçi sınıfının, kooperatif 

köylülerinin ve aydınların ortak aktif savaĢımları sonucu sosyalizm-

komünizm kuruculuğunda atılan adımlarla ve sosyalist ülkeler 

topluluğunun çok yönlü geliĢmesi ve bütünleĢmesi yolundaki 

giriĢimlerle dünyanın devrimci yenilenmesi sürecinin baĢını çekiyor. 

Sosyalist ülkelerdeki tüm sorun- 
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ların çözüm yollarının varlığı, emekçilerin eĢsiz ekonomik, sosyal, 

kültürel kazanımları, bilimsel teknik devrimin kazanımlarıyla 

sosyalizmin üstünlüklerinin birleĢtirilmesinin olumlu sonuçlan, 

sosyalist demokrasinin olanakları, ulusal sorunun çözümü, kapitalist 

ülkeler emekçileri ve ulusal ve sosyal kurtuluĢ savaĢı veren halklar 

için güç ve esin kaynağı oluyor. Sosyalist sistemin ulusal ve sosyal 

kurtuluĢ için savaĢan tüm güçlere verdiği çok yönlü destek ve onun 

ekonomik, politik ve askersel gücüyle emperyalist saldırganlığın 

önündeki en önemli engeli oluĢturması, barıĢın kalesi olması, dünya 

devrimci sürecinin ilerlemesini hızlandırıyor. Sosyalist ülkelerin 

Leninci dıĢ politikası, halkların egemenlik haklarının ve 

özgürlüklerinin korunmasına belirleyici bir katkı sağlıyor. 

b)  Kapitalist ülkelerde iĢçi sınıfının sayısının ve etkisinin giderek 

artması emperyalizmin konumlarını sarsıyor. Bu ülkelerde son yıllarda 

grev hareketinin görece büyük boyutlara varması, bu grevlerde 

ekonomik istemlerin yanı sıra politik istemlerin öne çıkması, barıĢ ve 

demokrasi   için   savaĢım   çevresinde   geniĢ   yığınların birleĢmesi, 

ulusal kurtuluĢ hareketi ile reel sosyalizmle dayanıĢma  eylemlerinin 

yükseltilmesi,  devrimci sürece önemli  etkilerde  bulunuyor. 

Kapitalist ülkelerde iĢçi sınıfı, tekellerin egemenliğine, artan politik 

gericiliğe, silahlanma yarıĢına, savaĢ tehlikesine, derinleĢen ekonomik 

bunalımın yükünün emekçilerin sırtına bindirilmesine karĢı ve tüm 



anti tekel, demokratik güçlerin, barıĢ güçlerinin savaĢım birliğinin 

sağlanması uğrunda yoğun çabalar harcıyor. 

c)  Günümüzde, büyük çoğunluğu politik bağımsızlığına kavuĢmuĢ 

olan Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının emperyalizme karĢı 

savaĢımı yeni bir ivme kazandı. Bu ülkelerde ulusal kurtuluĢ ile sosyal 

kurtuluĢ  uğruna savaĢım giderek içice geçiyor. Bu ülkeler halklarının   

savaĢımları   emperyalizme   büyük   darbeler vuruyor.  Sosyalist 

yönelimli  ülkeler,  dünya  sosyalist 
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sistemi ile iĢbirliği içinde emperyalizmin hareket alanını daraltıyorlar. 

Bağlantısızlar Hareketi'nin, emperyalizme ve yeni sömürgeci 

uluslararası iĢbölümüne karĢı yeni bir uluslararası ekonomik düzen 

için savaĢımının önemi artıyor. Bir sıra ülkede iĢçi sınıfı ulusal 

kurtuluĢ savaĢımının baĢını çekiyor. ĠĢçi sınıfı, ulusal bağımsızlık için, 

demokrasi için, faĢizme, askersel diktatörlüklere, ırkçılığa, ırk 

ayrımına, sömürgeciliğe, yeni sömürgeciliğin her biçimine, silahlanma 

yarıĢına, emperyalizmin müdahalelerine, savaĢ kıĢkırtıcılığına karĢı 

savaĢımların en kararlı yürütücüsü oluyor. Öteki ulusal, demokratik, 

ilerici güçlerin savaĢımlarını destekliyor, bunlarla ortak düĢmana karĢı 

savaĢım birliğini savunuyor. 

5)  Sosyalizm karĢısında çürüyen ve çöken bir sistem olan   

kapitalizmin   genel   bunalımıyla   onun   devresel bunalımlarının  

içice  geçmesi,   enflasyon  ve iĢsizliğin artıĢı  gibi  bir  dizi  bunalım  



öğesini  süregenleĢtiriyor. Enerji, para, ekoloji bunalımları gibi    yapı   

bunalımları ortaya  çıkıyor. Kapitalizmin değiĢen dünya koĢullarına 

uyum  gösterme  olanakları  azalıyor, devlet tekelci kapitalizminin 

düzenleme yöntemleri aĢınıyor. Bilimsel teknik devrimin sonuçlarının 

silahlanma ve azami kâr amacıyla kullanılması, iĢsizliği daha da 

artırıyor. 1980 -1981 yıllarında tüm geliĢmiĢ kapitalist ülkelerin 

ardarda girdikleri son devresel bunalım, Ġkinci Dünya SavaĢı 'ndan bu 

yana en derin ve en uzun bunalımdır. Bu arada emperyalistler arası 

çeliĢkiler de keskinleĢiyor. 

6)  Kapitalizmin bunalımlarının derinleĢmesi emperyalizmi   daha   da   

saldırganlaĢtırıyor.   Emperyalizmin aĢırı gerici çevrelerinin baĢını 

çeken ABD emperyalizmi,  nesnel  gerçeklere  karĢı   durarak,   tarihin 

gidiĢini geri   döndürmek,   yitirdiği   konumları  geri   kazanmak için 

her düzeyde bir karĢı saldırıya geçmiĢtir. Dünya çapında hegemonya 

peĢinde koĢan ABD emperyalizmi sosyalist ülkelere, kapitalist ülkeler 

iĢçi sınıfına, ulusal kurtuluĢ  hareketine   karĢı  politik  baskı ve 

tehditleri 
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artıyor, ekonomik Ģantaj ve psikolojik savaĢın yanı sıra, uluslararası 

iliĢkilerde gerginliği artırıcı, yumuĢama sürecini baltalayıcı her çabaya 

baĢvuruyor, askersel faktörü öne çıkarıyor. Sosyalist ülkeler 

karĢısında askersel üstünlük elde etmek amacıyla silahlanma yarıĢına 

görülmedik bir hız veriyor. Sosyalist ülkelerin çevresini nükleer 



silahların da konumlandırıldığı üslerle sarıyor. Yeni bir dünya savaĢı 

hazırlıklarında NATO baĢrolü oynuyor. ABD emperyalizminin 

askersel-politik stratejisi, "sınırlı", "uzun süreli" nükleer bir savaĢın 

olanaklı ve "kazanılabilir" olduğu yolundaki çılgınca savları, ilk 

nükleer darbe olanağını elde etme çabalan, insanlığın nükleer bir savaĢ 

sonucu yok olması tehlikesini artırıyor.BaĢta ABD emperyalizmi 

olmak üzere,emperyalizm, "Sovyet tehdidi" yalanı temelinde, tarihteki 

en kapsamlı askersel hazırlıkları yapıyor. 

1983 sonunda Batı Avrupa'ya yeni Amerikan nükleer roketleri 

yerleĢtirme giriĢimi,tüm dünyada gerginliği artıracak,nükleer 

silahlanma yansını hızlandıracak,nükleer bir savaĢ tehlikesini son 

derece yakınlaĢtıracak bir nitelik taĢıyor.ABD emperyalizmi,tüm 

silahsızlanma giriĢimlerini engellemeye ve baltalamaya çabalıyor. 

7) ABD emperyalizmi dünya çapındaki ve bölgemizdeki yayılmacı 

giriĢimlerini artırıyor. Bir petrol bölgesi olan Ortadoğu'yu "yaĢamsal 

çıkar bölgesi" sayıyor, bölgedeki emperyalist çıkarların korunması ve 

ilerici, anti emperyalist geliĢmelerin önlenmesi amacıyla, buradaki 

askersel varlığını artırıyor. "Çevik Kuvvetler" ve CENTCOM'u 

kurması,Lübnan'a doğrudan saldırması, bölgedeki ülkelerin içiĢlerine 

karıĢmayı artırması, bölgede yeni askersel ve gerici paktlar oluĢturma 

çabaları, NATO’nun etkinlik alanının özellikle Ortadoğu'ya yönelik 

geniĢletilmesi giriĢimleri, yalnızca bölge barıĢını değil, aynı zamanda 

dünya barıĢını da tehdit eden önemli bir etken oluyor. 

8)Emperyalizm,sosyalist ülkelerin içiĢlerine karıĢma 
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çabalarını yoğunlaĢtırıyor. Sözde "insan hakları","sosyalist ülkeleri 

demokratikleĢtirme", kampanyaları ile yoğunlaĢtırılan bu giriĢimler 

temelinde.sosyalist ülkelerdeki karĢıdevrimci öğeler her türlü araçla 

aktif destekleniyor, sosyalist ülkelerdeki durumu olumsuz göstermek 

için yoğun bir antisovyetik ve anti komünist propaganda yürütülüyor. 

Emperyalizm tarihsel yarıĢmada sosyalizm karĢısında her gün yeni 

konumlar yitirmesi karĢısında, bu ülkeleri "içten zayıflatma" hayaline 

kapılıyor. Sosyalist Polonya'nın içiĢlerine kabaca karıĢıyor. 

9)  Kapitalist ülkelerde iç politikada iĢçi sınıfına tüm barıĢ ve 

demokrasi güçlerine yönelen saldırılar artıyor. Bu ülkeler egemen 

güçleri,burjuva demokrasisinin bile birçok  ilkesini   çiğniyorlar.   

NeofaĢist  akım ve  gruplara taze kan veriliyor.Emekçilerin 

kazanımlarına yönelik saldırılar artıyor. Sendikal haklar kısıtlanmak 

isteniyor. Komünist partilerine yönelik saldırılar tırmandırılıyor. 

YurttaĢların özel yaĢamına dek uzanan yoğun bir polis  denetimi  

getiriliyor.Antisovyetizm ve  anti komünizm kaba-ince her tür 

yöntemle görülmedik boyutlara vardırılıyor. 

10)   Emperyalizmin  baĢta   ABD   emperyalizmi,buyandan yeni 

sömürgecilik yöntemleriyle Asya,Afrika ve Latin Amerika ülkelerini 

kendi sömürü sistemine daha sıkı bağlamaya ve onları kendi saldırgan 

politikasının dümen suyuna sokmaya çalıĢıyor.Bu ülkelerin 

kalkınmasını engelliyor,içiĢlerine  karıĢıyor,sosyalist ülkelerle 

iliĢkilerini baltalamaya çabalıyor.öte yandan ulusal ve sosyal kurtuluĢ 



savaĢımı veren halklara ve kurtulmuĢ ülkelere karĢı doğrudan silahlı 

müdahale de içinde olmak üzere,her türlü yolla saldırıyor. Dünya 

çapında gerici, faĢist ve askersel diktatörlüklere,dünyanın çeĢitli 

bölgelerinde   temsilcisi   saydığı  saldırgan   rejimlere   açık destek 

veriyor. 

11)   Geride bıraktığımız yıllar .farklı toplumsal sis- 
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temlere sahip devletlerin barıĢ içinde yan yana yaĢaması 

politikasının,tüm dünya halklarının çıkarlarına uygun olduğunu somut 

olarak gösterdi. BarıĢ içinde yan yana yaĢamanın korunması ve 

yumuĢamanın egemen olması, her Ģeyden önce sosyalist ülkeler 

topluluğunun ardıcıl çabalarının,sosyalizmin.emperyalizm karĢısında 

ekonomik,politik ve askersel bakımdan güçlenmesi,nükleer güç 

açısından yaklaĢık bir eĢitlik sağlamasının,uluslar arası iĢbölümünün 

geliĢmesi ve sosyalist ülkelerin bu iĢbölümünde vazgeçilmez bir yer 

almalarının ve dünya devrimci sürecinin üst üste baĢarılarının 

sonucudur. 

12)  Farklı toplumsal sistemlere sahip devletler arasındaki iliĢkilerin 

bir biçimi olan barıĢ içinde yan yana yaĢama,bu devletler arasındaki 

anlaĢmazlıkların kuvvet ya da kuvvet tehdidi kullanmadan 

çözümlenmesidir. BarıĢ içinde yan yana yaĢama, sınıf savaĢımının bir 

biçimidir. ĠĢçi sınıfının bağımsız dıĢ politikası olan barıĢ içinde yan 

yana  yaĢama,dünya devrimci sürecinin bileĢenlerinin çok yönlü 



geliĢmeleri için elveriĢli bir temel oluyor. Sosyalist sistemin çok yönlü 

geliĢmesi,sosyalizm-komünizm kuruculuğunun hızla ilerlemesi, 

kapitalist ülkeler iĢçi hareketinin geliĢmesi ve güçlenmesi, ulusal ve 

sosyal kurtuluĢ savaĢımı veren halkların baĢarıları için dünya barıĢının 

korunması gereklidir.Ne ki günümüzde, artık barıĢ   içinde  yan yana  

yaĢama   politikası,tüm  insanlık için de yaĢamsal önemdedir. Ġnsan 

uygarlığını,yeryüzünde yaĢamı yok edebilecek bir nükleer savaĢ 

tehlikesinin arttığı koĢullarda, barıĢ içinde yan yana yaĢama, devletler 

arasındaki iliĢkilerin tek gerçekçi.akılcı biçimidir, nesnel bir 

zorunluluktur. 

13)  BarıĢ.sosyalizmin doğası gereğidir. Sosyalizmde, savaĢ 

hazırlığından,silahlanmadan,yayılmacılıktan çıkarı olan sınıf ve 

tabakalar,güçler yoktur. SBKP'nin 26.Kon-gresi'nde   onaylanan   

"1980'ler  için   BarıĢ  Programı" doğrultusunda   Sovyetler   

Birliği,barıĢı   korumak   için somut ve yapıcı önerilerde ve 

giriĢimlerde bulunuyor. 
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VarĢova AntlaĢması Örgütü üyesi devletlerin 5 Ocak 1983 günlü 

Politik Deklarasyonu, eĢitlik ve eĢit güvenlik ilkesi temelinde barıĢı 

korumanın, yumuĢamayı güçlendirmenin,silahlanma yarıĢını 

durdurmanın,nükleer ve konvansiyonel silahsızlanmayı baĢlatmanın, 

genel ve tam silahsızlanmaya ulaĢmanın yolunu gösteriyor. Kapitalist 

ülkelerde son yıllarda hızla büyüyen, çok geniĢ ve çok çeĢitli güçleri 



içeren barıĢ hareketi,emperyalist saldırganlığın gemlenmesine büyük 

katkılarda bulunuyor. Sosyalist yönelimli ülkeler,Bağlantısızlar 

Hareketi,dünya barıĢının korunması yönünde çaba gösteriyorlar. 

14)  SavaĢ tehlikesi,tüm insanlığı yok edebilecek nükleer bir savaĢ  

tehlikesi,emperyalizmin  saldırgan doğasından kaynaklanıyor. Ama, 

emperyalizm henüz varlığını sürdürürken de savaĢı insanlık 

yaĢamından çıkarmak, barıĢı egemen kılmak olanaklıdır. Bunu 

sağlayacak güçler vardır. BarıĢ savaĢımını yükseltmek, en geniĢ barıĢ 

güçlerinin birliğini bozucu çabaları geri püskürtmek ve tüm barıĢ  

güçlerinin sosyalist ülkelerle  dayanıĢmasını sağlamak  için  savaĢım,   

en önemli görev olarak öne çıkıyor. Saldırgan emperyalist güçler, 

ancak barıĢ için savaĢımla gemlenebilir. 

15)  Komünistler, barıĢın en ardıcıl savunucularıdır. Her zaman 

sömürü ve baskının her türüne karĢı savaĢımın en ön sırasında savaĢan 

komünistler,bugün en temel insanlık hakkı olan yaĢama hakkını 

savunmak için barıĢ savaĢımının aktif savaĢçıları oluyorlar. En geniĢ 

barıĢ güçlerinin   saldırgan  emperyalist  güçlere  karĢı   birliği için her 

çabayı gösteriyorlar. 

16)   Çağımızda dünya çapındaki en etkin ve en örgütlü politik güç 

dünya komünist hareketidir. Gücünü Marksizm-Leninizm ve proleter 

enternasyonalizminden alan dünya komünist hareketi, dünya devrimci 

sürecine yön veren politik güçtür. 

Günümüzde komünist ve iĢçi partileri, artık yalnızca 
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muhalefet partileri olmaktan çıktılar, bir dizi ülkede erk partileri 

oldular, sosyalizm-komünizm kuruculuğuna öncülük ediyorlar. 

Kapitalist ülkelerdeki komünist ve iĢçi partilerinin etkinliği artıyor. 

Her geçen gün halk yığınları bu partilerin katılımı olmaksızın 

demokrasi ve toplumsal ilerleme yolunda kalıcı adımlar atmanın 

olanaksız olduğunu daha çok kavrıyorlar. Dünya komünist hareketinin 

ulusal kurtuluĢ hareketine etkisi günümüzde daha da belirginleĢiyor, 

çok sayıda genç devlet sosyalizme yöneliyor. Komünist partileri, 

ulusal ve sosyal kurtuluĢ savaĢımının içice geçmesinin bağlantısı 

oluyorlar. Bu bağlamda dünya komünist hareketi, uluslararası planda 

da devrimci güçleri pekiĢtiren, birbirine bağlayan bir rol oynuyor. 

Dünya komünist hareketinin büyümesi, geniĢlemesi ve güçlenmesi, 

komünist partilerinin sayısının, üyelerinin ve yığın bağlarının 

artmasında da ifadesini buluyor. 19 70'li yıllar boyunca yeryüzündeki 

komünistlerin sayısı 27 milyon arttı. Bugün yaklaĢık 90 ülkede 

komünist partileri 77 milyonu aĢkın komünisti saflarında birleĢtiriyor. 

17)   TKP, ulusal görevleri, özgül koĢulları reddeden, uluslararası   

deneyimi   dogmatik  yorumlama  anlamına gelen ulusal nihilizme de, 

ulusal görevleri enternasyonal görevlerin   karĢısına   koyan   ve   

uluslararası   deneyimi reddeden  milliyetçi   konumlara  da karĢıdır.   

"Avrupa Komünizmi" ve Maoculuk gibi akımların, gerek tek tek 

komünist   partilerinin  etkinliğine,  gerekse  dünya  komünist 

hareketinin bütünlüğüne zarar verdiği görüĢündedir. 



18)   Bugün  dünya  komünist hareketinde,  komünist ve iĢçi 

partilerinin farklı koĢullarda ve eĢitsiz geliĢmeleri, burjuvazinin 

baskısı, anti komünist ve milliyetçi propagandanın   etkisi,   komünist 

hareketin sosyal  tabanının geniĢlemesi gibi faktörlerden ortaya çıkan 

bazı sorun- 

 

15 

 

lar vardır. TKP'ye göre, bu sorunların tümü, Mark-sizm-Leninizm ve 

proleter enternasyonalizmi ilkeleri temeli üzerinde çözülebilir ve 

çözülmelidir. 

Komünist ve iĢçi partileri arasındaki her türlü iĢbirliği, karĢılıklı 

bağların güçlendirilmesi, deney ve bilgi alıĢveriĢi ile dünya komünist 

hareketinin önünde duran teorik sorunların ortaklaĢa çözümü için 

ortaklaĢa teorik,ideolojik çalıĢma, bu sorunların aĢılmasına katkıda 

bulunacaktır. 

TKP dünya komünist hareketinin birliği yolunda çalıĢmayı, bu birliği 

perçinlemek için çaba göstermeyi görev sayar. TKP, 1957, 1960 ve 

1969 komünist ve iĢçi partileri uluslararası danıĢma toplantıları ve 

1976 ve 1980 Avrupa komünist ve iĢçi partileri toplantıları kararlarına 

sahip çıkar. TKP, dünya komünist ve iĢçi partilerinin yeni bir 

uluslararası forumunun toplanmasını destekliyor. TKP, tüm komünist 

ve iĢçi partilerinin dünya barıĢını korumak için ortak savaĢımı 

güçlendirmelerini savunuyor. TKP, Çin Halk Cumhuriyeti ile sosyalist 



ülkeler arasındaki iliĢkilerin normalleĢmesinin, barıĢ ve toplumsal 

ilerleme savaĢımına önemli bir katkı olacağı görüĢündedir. 

19) TKP, dünya komünist hareketinin bir parçası, onun ülkemizdeki 

temsilcisidir. Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizmi 

ilkeleri temeli üzerinde dünya komünist hareketiyle, öteki komünist ve 

iĢçi partileriyle kardeĢçe bağlıdır. 

TKP, Leninci bir partidir. Leninizm, çağımızın Marksizm’idir. 

Çağımızda, Leninizm’den baĢka Marksizm yoktur. 

TKP, proleter enternasyonalizmi ilkelerini gözbebeği gibi korumayı, 

iĢçi sınıfını utkuya götürecek devrimci politikasının zorunlu bir öğesi 

olarak görür. Türkiye iĢçi sınıfının savaĢımının ulusal ve uluslararası 

yanlarını birleĢtirmeyi, Marksizm-Leninizm’i Türkiye koĢullarına 

uygulamayı, devrimin bu temelde utkuya ulaĢ- 
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masını hedefler. ĠĢçi sınıfının tarihsel misyonunu Türkiye'de de yerine 

getirmesi için savaĢır. 

20)  TKP, aynı zamanda öteki ülkelerde aynı amaçlar doğrultusunda 

savaĢ veren tüm güçlerle, uluslararası iĢçi  sınıfı hareketiyle  

dayanıĢmayı da temel görev kabul eder. BaĢını Sovyetler Birliği'nin 

çektiği sosyalist sistemle,  kapitalist ülkeler iĢçi sınıfı hareketiyle, 

ulusal kurtuluĢ hareketiyle dayanıĢma, proleter enternasyonalizminin   

en   önemli   ölçütleridir.   TKP,   Lenin'in partisi SBKP'ye ve Lenin'in 

ülkesi Sovyetler Birliği'ne karĢı olumlu tutumu, dün olduğu gibi 



bugün de, Marksizm - Leninizm’in ve proleter enternasyonalizminin 

vazgeçilmez   ölçütü  sayar.   TKP   kendim  yalnız   Türkiye iĢçi  

sınıfının   önünde değil,  uluslararası iĢçi sınıfının önünde de sorumlu 

sayar. 

21)   TKP, insanlığın genel sorunu durumuna gelmiĢ olan   barıĢ   ve   

silahsızlanma  savaĢımını     uluslararası alandaki en  önemli  görev 

sayar. TKP, barıĢ ve silahsızlanma yolunda    sosyalist ülkeler 

topluluğunun tüm giriĢimlerini ve önerilerini var gücüyle destekler. 

22)  TKP,   SBKP   ile  ve   sosyalist  ülkelerin  kardeĢ komünist   ve   

iĢçi   partileriyle  Marksizm-Leninizm  ve proleter   enternasyonalizmi   

ilkeleri   temelindeki   iliĢkilere büyük değer biçer. TKP, reel 

sosyalizmin kazanımlarının savunulmasını ve bunların ülkemiz 

emekçilerine tanıtılmasını, sınıf savaĢımının önemli bir öğesi sayar, 

bunun  iĢçi  sınıfının ulusal  görevleriyle  uyum içinde olduğunu   

saptar.   TKP,   Sovyetler Birliği'ne  ve  tüm sosyalist   ülkelere   

yönelen   anti Sovyet,   anti komünist kampanyanın boĢa çıkartılması 

için çalıĢır. 

23)  TKP,   Doğu  Akdeniz,   Yakın  ve  Ortadoğu ve Kızıl  Deniz 

Komünist ve iĢçi Partileri'nin sıkı iĢbirliğine  büyük   değer  biçer.   Bu 

partilerin Marksizm-Leninizm   ve   proleter   enternasyonalizmi   

ilkeleri   temelindeki   birliğinin,   bölgemizdeki   tüm  anti 

emperyalist, 
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savaĢ karĢıtı güçlerin birliğini sağlamlaĢtırmada belirleyici bir etmen 

olarak görür. 

TKP, bölgedeki tüm kardeĢ partilerle, bu arada kardeĢ Yunanistan KP 

ve AKEL ile iliĢkilerini geliĢtirmeye özel bir önem verir. Bölgemizde 

ağır baskılar altında bulunan tüm kardeĢ partilerle, Îran TUDEH 

Partisi ile dayanıĢma içindedir. 

TKP, kapitalist ülkelerde baskı ve kovuĢturmaların her çeĢitiyle karĢı 

karĢıya bulunan tüm komünist ve iĢçi partileriyle dayanıĢma içindedir. 

F.Almanya'da uygulanan anikomünist meslek yasağına karĢı çıkar. 

TKP, Batı Avrupa'da Türkiye'li iĢçilerin bulunduğu ülkelerdeki kardeĢ 

komünist partilerle birliğe ve ortak savaĢıma özel önem verir. 

24)  TKP, Kıbrıs'ın bağımsızlığına, bağlantısızlığına, toprak   

bütünlüğüne   ve   egemenlik   hakkına   saygıyı; baĢta Türk Silahlı 

Kuvvetleri olmak üzere Kıbrıs’taki tüm  yabancı  askerlerin  geri  

çekilmesini, adanın tam demilitarizasyonunu;  BM      kararlarının 

uygulanmasını savunur. Kıbrıs sorununun çözümü için yüksek 

düzeyde yapılmıĢ  ikili anlaĢmalar temelinde toplumlararası 

görüĢmelerin sürdürülmesini ve  BM gözetiminde uluslararası bir 

konferansın toplanması önerilerini destekler. Adanın kuzeyinde sözde 

bağımsız bir Türk devleti kurma görüĢlerine karĢı çıkar. 

25)  TKP,   Türkiye   ile   Yunanistan  arasındaki  Ege sorununun 

Helsinki Sonuç Belgesi ve uluslararası hukuk kuralları, tarafların 

ulusal bağımsızlığına ve egemenlik haklarına  saygı   temelinde,   

herhangi  bir emperyalist örgüt ya da ülkenin karıĢması olmaksızın, 

barıĢçı görüĢmeler yoluyla çözülmesinden yanadır. 



26)  TKP, Filistin halkının kendi yazgısını belirleme ve   kendi   

bağımsız   devletini  kurma hakkını savunur. Filistin halkının tek yasal 

temsilcisi olan FKÖ'nün savaĢımını  destekler.  Ġsrail'in 1967'de iĢgal 

ettiği Arap topraklarından   çekilmesini, bölgedeki  tüm devletlerin 
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egemenlik hakkına saygı gösterilmesini, tüm tarafların katılacakları 

uluslararası bir konferansın toplanmasını, bu sorunun çözülmesi için 

zorunlu sayar. 

TKP, Ġsrail'in iĢgal ettiği Lübnan topraklarından geri çekilmesi, 

Amerikan emperyalizminin Lübnan'a yönelik saldırısının 

durdurulması, Suriye'ye yönelik emperyalist Siyonist komplonun boĢa 

çıkartılması için savaĢım veren tüm güçlerin yanındadır. 

27) TKP, emperyalizme, faĢizme, ırkçılığa ve ırk ayrımına, gericiliğin 

her türüne karĢı savaĢan tüm halklarla dayanıĢma içindedir. Küba'ya 

yönelik emperyalist komploya karĢı çıkar. ġili, Uruguay, El Salvador 

ve Nikaragua halklarıyla omuz omuza savaĢım verir. TKP, Güney 

Afrika ve Namibya halklarıyla dayanıĢma içindedir. Irkçı Güney 

Afrika rejiminin Angola'ya, Mozambik'e ve öteki bölge ülkelerine 

yönelik saldırılarının durdurulmasını savunur. TKP, emperyalizmin ve 

bölgedeki gericilik güçlerinin kıĢkırtma ve yıkıcı faaliyetlerine karĢı 

Afganistan halkının savaĢımını, Sovyetler Birliği'nin bu savaĢıma 

gösterdiği enternasyonalist yardımı destekler. TKP, Güneydoğu Asya 

halklarının barıĢ, güvenlik ve toplumsal ilerleme savaĢımıyla 



dayanıĢma içindedir. Vietnam, Kamboçya ve Laos halklarına yönelik 

tüm saldırgan faaliyetlere karĢı çıkar. 
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II-NÜKLEER SAVAġ TEHLĠKESĠNE, AMERĠKAN ve NATO 

DAYATMALARINA KARġI- BARIġ, YUMUġAMA, 

SĠLAHSIZLANMA ve HALKLAR ARASI DOSTLUK ĠÇĠN 

28)  Emperyalizmin, en baĢta Amerikan emperyalizminin saldırgan 

politikasından kaynaklanan nükleer bir savaĢ  tehlikesinin arttığı 

günümüz koĢullarında dünya barıĢının  savunulması, en temel ve en 

ivedi görevdir. Bu   görev,  ülkemiz  için   özellikle  yakıcıdır.   

Türkiye, çıkabilecek  bir  nükleer savaĢın ilk dakikalarında yok olmak, 

bölgesel bir savaĢın içine sürüklenmek tehlikesiyle karĢı karĢıyadır. 

29)  Ülkemiz açısından tehlikenin bu kadar büyümesinde, Türkiye'nin 

Amerikan emperyalizmine bağımlılığı baĢrolü oynuyor.   Ġkinci 

Dünya SavaĢı'ndan   sonra burjuvazinin erkini  güvence altına almak 

amacıyla ülkemizi saldırgan NATO askersel paktına sokması, 

Amerikan   emperyalizminin   Türkiye   üzerindeki   planları, egemen 

güçlerin ABD ile bağladıkları ikili anlaĢmalar, topraklarımız   

üzerindeki  Amerikan  ve   NATO   üsleri, süreç içinde Türkiye'nin 

emperyalizme askersel-politik bağımlılığını daha da artırdı. Bu 

bağımlılık, ülkemizin bağımsız ve barıĢçı bir dıĢ politika izlemesini 

engelliyor, ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor.  Bu nedenle  TKP, 

ABD ile bağlanan ikili kölelik anlaĢmalarının yırtılmasını,  



topraklarımızdaki  Amerikan ve NATO üslerinin sökülüp atılmasını, 

ülkemizin barıĢçı geleceğini sağlamanın temel önkoĢulları olarak 

görüyor. 

30)  Amerikan emperyalizmi ve NATO egemen çevreleri, öteden beri 

Türkiye topraklarını ve Türk askersel 
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birliklerini, sosyalist ülkelere karĢı bir saldırı üssü, sıçrama tahtası, 

ucuz asker deposu olarak görüyor. 

Türkiye'deki Amerikan üslerini geniĢletmek, nükleer silah depolarının 

sayısını artırmak, AWACS sistemini konumlandırmak, Batı 

Avrupa'dan sonra Türkiye'ye de orta menzilli Amerikan roketlerini 

yerleĢtirmek vb. giriĢimler, bu planların günümüzdeki uzantısıdır. 

Amerikan emperyalizmi ve NATO egemen çevreleri, öteden beri 

Türkiye topraklarını ve Türk askersel birliklerini, Ortadoğu'daki ilerici 

rejim ve güçlere, ulusal kurtuluĢ hareketlerine karĢı her yolla 

kullanmak amacındadır. Ortadoğu'da Ġsrail, Mısır, Suudi Arabistan, 

Pakistan gibi gerici rejimli ülkelerle oluĢturulmaya çalıĢılan üstü 

örtülü askersel pakta Türkiye'yi de katma giriĢimleri, "Amerikan 

Çevik Kuvvetleri" ne Türkiye'de her türlü olanağın sağlanması 

çabaları bu planların günümüzdeki somutlanmasıdır. NATO’nun 

etkinlik alanının Ortadoğu'ya yönelik olarak geniĢletilmesi giriĢimleri, 

Türkiye'ye bölgede saldırgan bir rol verilmesi planıyla da bağlıdır. 



31) Amerikan emperyalizmi, Türkiye üzerindeki askersel-politik 

amaçlarına ulaĢmak için her yola baĢvuruyor. Ülkemizin 

emperyalizme ekonomik bağımlılığının ve NATO üyeliğinin, 

askersel-politik bağımlılığın kendisine sağladığı her olanağı 

kullanıyor. Ekonomik bunalımı, politik istikrarsızlığı, baskılarının 

temeli yapıyor. Türkiye'nin sosyalist ülkelerle, tüm komĢularıyla 

iliĢkilerinin bozulması için her yola, "Ermeni terörizmi" vb. 

provokasyonlara baĢvuruyor. 

ABD emperyalizmi ülkemizin içiĢlerine, politik yaĢamına karıĢıyor. 

Anti emperyalist güçler üzerindeki baskıları destekliyor. Türkiye'de 

faĢist hareketin örgütlenmesinde baĢrolü oynayan emperyalizm, 

Türkiye'yi kendisine daha sıkı bağlamak için gerici, askersel 

devirmelere arka çıkıyor. Emperyalizm, 12 Eylül devirmesini, 

bugünkü askersel diktatörlüğün yerleĢmesini ve adım adım 

faĢistleĢmesini de var gücüyle destekledi. 
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CĠA, Türkiye'de yoğun bir faaliyet yürütüyor, MÎT ile iĢbirliği 

yapıyor, partilere, basma, yığın örgütlerine sızıyor. AAFLI adlı 

CIA'ya bağlı örgüt Türk-ĠĢ içinde çalıĢıyor. Rotary Clup, vb. örgütler, 

mason örgütleri, SISAV türü vakıflar, "Yabancı Sermaye Derneği" vb. 

ülkemizdeki emperyalist faaliyetin en yoğun alanlarıdır. Yeraltı 

dünyasının vurguncuları, uluslararası vurgunculuk Ģebekeleriyle 

birlikte çalıĢıyor. Emperyalizm, tüm bu ve benzeri araçlar, örgütler ve 



kanallar aracılığıyla ülkemizin politik, ekonomik, sosyal yaĢamına 

müdahale ediyor. 

32)  12 Eylül 1980'de ordu üst yönetiminin erke el koymasından   

sonra   cuntanın   izlediği   dıĢ   politika, Amerikancı   çevreleri  

güçlendiren   24   Ocak  programı ve içerde yurtseverler ve barıĢ 

güçleri üzerindeki ağır baskılar,   Amerikan emperyalizminin Türkiye  

ile  ilgili güncel  hedeflerini   yaĢama   geçirmesine  olanak   verdi. 

Emperyalizme olan askersel-politik bağımlılık daha da arttı. 

33)  Ġç pazarları tıkanan, dıĢa açılmak için ekonomik güçleri  çok 

sınırlı olan iĢbirlikçi oligarĢi içinde ABD emperyalizminin  savaĢ  

arabasına  binerek  ve  bölgede askersel-politik güç kullanarak yeni 

konumlar elde etme düĢleri yaygınlaĢıyor.  Bölgedeki  Amerikan  

talanından pay almayı uman bu çevreler, orduya mal satmaktan 

askersel endüstriye  ortak  olmaya dek varan eğilimler gösteriyorlar. 

Cuntacı generaller, Amerikan silah tekelleriyle yeni yeni pazarlıklara 

oturuyor. Bu tekeller ile militarist ordu baĢları arasında dolaysız çıkar 

ortaklıkları oluĢuyor. 

34)  Türkiye bugün bölgede bir güvensizlik ve tehdit öğesine   

dönüĢtürülmüĢtür.  Cunta yönetimi,  Amerikan planları  doğrultusunda 

sosyalist ülkelere yönelik  kin, nefret yayan bir propaganda 

örgütlüyor, ülke topraklarını antisovyetik provokasyonlara araç 

ediyor. Cunta yönetimi, Yunanistan'daki anti emperyalist, savaĢ karĢıtı 
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güçlerin güçlenmesini önlemek için bu ülkeye baskı uyguluyor, Kıbrıs 

sorununu çözümsüz bırakıyor, Suriye'ye yönelik kıĢkırtmalara araç 

oluyor, Ġran'daki anti emperyalist eğilimlerin ve güçlerin ezilmesine 

yardım ediyor, bölgedeki Kürt ulusal hareketinin ezilmesi yolunda 

çaba harcıyor, Arap ilerici güçlerine karĢı Arap gericiliğiyle 

bağlaĢıklık yapıyor, el altından siyonizmle iĢbirliğine yöneliyor. 

35)  Türkiye'nin   nükleer   bir   savaĢta   yok olmasını, Amerikan 

emperyalizminin planları doğrultusunda sosyalist ülkelere yönelik 

saldırılara araç edilmesini ve bölge halklarına jandarma yapılmasını 

önlemek, ancak barıĢ için savaĢımı yükseltmekle olanaklıdır. BarıĢ 

için savaĢım, halkımızın yaĢama hakkı için savaĢımdır. 

36)  Günümüzde, ulusal ve sosyal kurtuluĢ savaĢımlarının baĢarıları, 

reel sosyalizmin güçlenmesiyle, dünya barıĢının korunmasıyla ve 

silahlanma yarıĢına son verilmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle, 

halkımızın hiçbir ulusal çaptaki sorunu, iki karĢıt sistem arasında 

yürüyen   savaĢımdan ayrı  çözümlenemez.  Ülkemizde de ekonomik 

ve sosyal kurtuluĢ uğruna savaĢımın baĢarısı, dünya barıĢının 

korunmasına yapılacak aktif katkıyla, dünya barıĢ güçleriyle 

dayanıĢmayla sıkı sıkıya bağlıdır. 

ABD emperyalizmine ve onun dümen suyundaki faĢist cuntaya karĢı 

savaĢım; barıĢ,yumuĢama ve silahsızlanma için savaĢım ile demokrasi 

ve sosyalizm için savaĢım, birbirinden ayrılamaz. TKP, barıĢ uğruna 

savaĢım ile sosyal devrim için savaĢımı birbirinin karĢısına koyan 

görüĢlere de, savaĢ tehlikesinin kaynağının emperyalizm olduğunu 



gizlemeye yarayan ve barıĢ güçlerini bölen "iki süper güç" teorisine de 

karĢı çıkar. Bu türden sahte ikilemler emperyalizmin iĢine yarıyor. 

37)  Bugün cuntanın izlediği dıĢ politika, iĢbirlikçi oligarĢi dıĢında 

kalan sınıf ve katmanların çıkarlarıyla çeliĢiyor. Bu nedenle, faĢist 

diktatörlük koĢulları altında da barıĢ savaĢımını yükseltmenin nesnel 

temeli, olanak- 
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ları vardır. BarıĢın savunulması, barıĢ içinde yan yana yaĢama 

politikasının uygulanması, silahsızlanmanın sağlanması için savaĢım, 

aralarındaki tüm görüĢ ayrılıklarına karĢın, geniĢ ve çeĢitli politik ve 

sosyal güçleri birleĢtiren bir temel oluyor. 

38) Ülkemizin tezelden ABD emperyalizminin dümen suyunda 

sürüklendiği serüvenci gidiĢten kurtarılması için: 

NATO’nun nükleer silahlanma programına verilen onayın geri 

alınması, VarĢova ve NATO askersel paktları arasında bir 

saldırmazlık anlaĢmasının imzalanması, NATO'nun etkinlik alanını 

geniĢletme çabalarının önlenmesi, Sovyetler Birliği'nin ilk nükleer 

vuruĢu yapmama ve topraklarında nükleer silah bulundurmayan 

ülkelere karĢı bu silahı kullanmama yükümlülüğünü açıklamasına 

dayanılarak topraklarımızdaki tüm nükleer depoların kaldırılması, 

Akdeniz'in ve Balkanlar'ın nükleer silahsız bölge yapılması için; 

Türkiye topraklarına Amerikan nükleer roketlerinin yerleĢtirilmesinin 

önlenmesi için; 



ABD Çevik Kuvvetlerinin topraklarımıza yerleĢtirilmesine > karĢı 

çıkılması, geniĢletilmiĢ üsler plan ve uygulamalarına son verilmesi, 

AWACS sisteminin topraklarımıza konumlandırılmasının 

durdurulması için; 

Türk-Yunan anlaĢmazlığının NATO karıĢması dıĢında çözümlenmesi, 

Kıbrıs sorunun kalıcı ve hakça bir çözüme ulaĢtırılması için; 

Ortadoğu'da gizli ya da açık her türlü yeni askersel bloklar oluĢturma 

çabalarına karĢı durulması; bölgede tüm anti emperyalist güçlerle 

dayanıĢma, Filistin halkının kendi devletini kurma hakkını savunma, 

Ġsrail ile iliĢkilerin tümüyle kesilmesi, emperyalizmin bölgeye 

askersel-politik müdahalesine karĢı çıkılması için; 

Cuntanın onayladığı "SĠA" anlaĢmasının ve ulusal egemenliğimizle 

bağdaĢmayan ABD ile imzalanmıĢ ikili kölelik anlaĢmalarının 

yırtılması, topraklarımızdaki 
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Amerikan ve NATO üslerinin sökülmesi için; 

Amerikan silah ambargosundan gerekli sonuçlar çıkartarak, ulusal 

savunmanın ekonomik geliĢmeyi kösteklemeden çok yönlü iliĢkilerle, 

kendi gücümüz temel alınarak sağlanması; ulusal güvenlik 

politikasının Amerikan askersel doktrinlerine göre değil, ulusal 

çıkarlara göre düzenlenmesi için savaĢım görevdir. 

Türkiye, Cumhuriyetin ilk döneminde olduğu gibi, bölgemizde ve 

uluslararası alanda barıĢçı bir rol oynayabilir. Bunu için farklı 



toplumsal sistemlere sahip ülkelerin barıĢ içinde yan yana yaĢaması 

ilkeleri, bağlantısızlık perspektifi, tüm komĢularımızla iyi komĢuluk 

ve dostluk ilkeleri, dıĢ politikanın temel ilkeleri olmalıdır. Tüm 

komĢularla saldırmazlık anlaĢmaları imzalanmalıdır. 
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MI-EKONOMĠK YAPI 

39)  ülkemiz Türkiye, güçlü ve bağımsız bir ekonomik kalkınma  

gerçekleĢtirmek, sanayileĢmek, tarımını modernleĢtirmek, uluslararası 

iĢbölümünde eĢit haklı bir ülke olarak sağlam bir yer elde etmek ve 

böylece halkımızın yaĢama ve çalıĢma koĢullarını artan ölçüde 

iyileĢtirmek  için gerekli maddesel potansiyele ve insan gücüne sahip 

bir ülkedir. 

ÇalıĢkan ve özverili halkımızın, sanayi ve tarımımızın, doğal 

kaynaklarımızın israf edilen, kullanılmayan geniĢ potansiyelleriyle, 

üretimi kesintisiz geniĢleterek büyütmek, ulusal zenginliği sürekli 

artırmak ve bunu ülkenin ve halkın gereksinimlerine göre 

değerlendirmek olanaklıdır. 

40)  Ülkemiz, kiĢi baĢına ulusal gelir, enerji kullanımı, demir-çelik 

üretimi, dıĢ ticaret hacmi vb. bakımlardan çok sayıda dünya ülkesinin 

gerisinde bulunuyor. Emekçilerin yaĢam düzeyi, beslenme, barınma 

ve sağlık koĢulları, eğitim ve kültür düzeyi, çalıĢma koĢulları, geliĢmiĢ 

kapitalist ülkelerin ve sosyalist ülkelerin çok gerisindedir.  Türkiye  

bugün Avrupa'daki ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, en geri ve en yoksul 



ülkedir. Sayılan alanlarda geliĢmiĢ   kapitalist  ülkelerle  aramız   

giderek  daha  da açılıyor. Sosyal eĢitsizlikler hızla derinleĢiyor. 

Toplumsal yaĢamın tüm alanlarına derin bir yozlaĢma ve çürüme 

egemen   oluyor.   Halkımız   derin   ekonomik,   politik, sosyal 

bunalımların cenderesi altında eziliyor. 
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41)  Türkiye'nin  tüm olanaklarına karĢın gerilikten ve derin 

bunalımlardan kurtulamamasının ana nedeni, ülkedeki emperyalizme  

bağımlı kapitalizmdir. Türkiye bugün dünya kapitalist sistemi içinde 

orta derecede geliĢmiĢ kapitalist ülkelerin alt sıralarında yer alan bir 

tarım-sanayi   ülkesidir.   Türkiye   kapitalizminin   temel karakteri, 

emperyalizme çok yönlü bağımlılık ve görece geriliktir. 

42)  Türkiye'de kapitalizm  görece geç ve karmaĢık koĢullarda geliĢti. 

Buna, özel kapitalist mülkiyetin geliĢmesini güçleĢtiren Osmanlı 

feodal toplum ve devlet yapısı, öncelikle ticarette oluĢan burjuvazinin 

komprador, iĢbirlikçi karakteri, feodal ağalarla bağlaĢıklığı, feodal 

kalıntıların uzun süre varlığını sürdürmesi, emperyalist ülkelere 

bağımlılık ve egemen sınıfların bunlara kölelik politikası neden oldu. 

43)  Kapitalizmin yavaĢ da olsa geliĢmesi, 1908'deki burjuva 

devrimine bir temel oldu. Ama erke gelen "îttihat ve Terakki "nin ve 

onu izleyen hükümetlerin emperyalizmle iĢbirliği politikası izlemesi, 

Osmanlı devletinin Birinci Dünya SavaĢı sonunda emperyalist iĢgal 

altına girmesiyle sonuçlandı. 



44)  Sovyet  Rusya'nın desteklediği ulusal kurtuluĢ savaĢıyla  ulusal  

burjuvazinin  öncülüğündeki  Kemalist ulusal kurtuluĢ devrimi, 

emperyalist iĢgale ve Osmanlı devlet düzenine son verdi. Cumhuriyet 

kuruldu. Ne ki, ulusal burjuvazinin görece zayıflığı, kapitalizm 

öncesinin iliĢkilerine karĢı kararlı önlemler almaması, emperyalizmle 

uzlaĢma kapısını açık bırakması, iĢçi hareketine ve onun öncüsü 

TKP'ne karĢı sınıfsal, düĢmanca tutumu, devrimin yarıda kalması 

sonucunu getirdi. ĠĢçi sınıfının  1930'lardaki gücü, bu devrimi 

tamamlamaya, onu  ulusal  demokratik  devrime  dönüĢtürmeye yeterli 

değildi. 

45)  1930'larda   uygulanmaya   baĢlanan  ekonomide devletçilik 

(devlet kapitalizmi), kapitalizmin yerleĢmesi 
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ve geliĢmesinde belirleyici rol oynadı. Bu dönemde izlenen 

sanayileĢme politikası ve Sovyetler Birliği'nin yardımlarıyla kurulan 

devlet sanayi iĢletmeleri, ulusal ekonominin yaratılmasının temeli 

oldu. Kemalistlerin devletçiliği, devletin devlet sektörünü büyütme 

yatırımları, ulusal burjuvazinin geliĢmesi, konumlarını güçlendirmesi 

için olanaklar yarattı. 

46)  1930'ların   ikinci   yarısında   devlet   ihaleleriyle güçlenen ulusal 

ticaret sermayesinin bir bölümü, öncelikle gıda ve tekstil dallarına 

yönelen sanayi burjuvazisine dönüĢtü. Özel sanayi geliĢmeye baĢladı. 

Aynı yıllarda, devlet bürokrasisinin üst kesimi içinde, bürokratik  



burjuvazi  oluĢtu.   Türk  burjuvazisinin  üst kesimi kapitalizmi  

geliĢtirmek ve korumak için önce Ġngiliz, Fransız, sonra Alman 

emperyalizmiyle iĢbirliğine girdi. Kapitalistlerin Ġkinci Dünya SavaĢı 

sırasındaki vurgunları, özel sermaye birikimini hızlandıran bir etmen 

oldu. 

47)  Ġkinci Dünya SavaĢı sona erdiğinde, ulusal burjuvazinin 

Türkiye'de ulusal bir kapitalizm geliĢtirme çabalarının 

perspektifsizliği iyice belirginleĢti. Türkiye'deki kapitalist  geliĢmenin  

gerekleri,   artan  ölçüde yabancı donatım   ve   teknoloji   dıĢalımını   

zorunlu   kılıyordu. Türkiye'nin döviz kaynakları, bunu sağlamaya 

yeterli değildi.  Türk burjuvazisi, böylece  ABD emperyalizmi ile 

iĢbirliğine yöneldi. 

ABD emperyalizmi 1945'den sonra Türkiye vb. ülkelerde bağımlı 

kapitalist geliĢmeyi hızlandırmak için önlemler alıyordu. Bununla, 

hem kendi pazarını geniĢletmeyi, hem de bu ülkeleri dünya kapitalist 

sistemine daha sıkı bağlayarak artık bir dünya sistemi olmuĢ olan 

sosyalizmden olumlu etkilenmelerini önlemek istiyordu. Ayrıca iki 

sosyalist ülkeye komĢu olan Türkiye, ABD emperyalizminin askersel-

politik planları açısından büyük jeostratejik önem taĢıyordu. Bu 

nedenlerle ABD Türkiye'ye Marshall Planı çerçevesinde büyük 

krediler verdi. Aynı zamanda emperyalist tekeller, ulusal burju- 
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vazinin üst kesimi ile ortaklıklara girmeye baĢladılar. Ticaret ve 

sanayi burjuvazisinin bu kesimi iĢbirlikçi karakter kazandı. 

48)    Bu geliĢmeler, 1950'deki erk değiĢikliğine temel   oldu.  Politik  

erk, iĢbirlikçi  burjuvaziye ve kapitalistleĢmeye baĢlayan büyük toprak 

sahiplerine dayanan Demokrat   Parti'nin   eline   geçti.   Ulusal   

burjuvazinin devlet  üzerindeki   etkinliği   azalmaya   baĢladı.   

DP'nin erke gelmesiyle, devlet  sektörünün geliĢmesinin değil, 

devletin olanaklarıyla özel kapitalizmin geliĢmesini baĢa alan, ulusal 

ekonominin emperyalizm karĢısında korunmasına gereken önemi 

vermeyen bir ekonomik politika egemen  oldu.  Devlet sektörü anti 

emperyalist içeriğini giderek yitirmeye baĢladı. Ülke emperyalist 

sömürü ve yağmaya   açıldı.   ĠĢbirlikçi   burjuvazi,   emperyalizmin 

desteğine de dayanarak burjuva devletin ekonomik olanaklarından 

daha çok yararlanmaya baĢladı. ĠĢçi sınıfının sömürülmesini, 

köylülüğün yağmalamasını artırarak kısa sürede büyüyüp güçlendi. 

49)     Emperyalizme   ekonomik,   özellikle   de   mali bağımlılık,   

adım   adım   politik  bağımsızlığı zayıflattı. Türk burjuvazisi savaĢ 

sırasında Mitler faĢistleriyle Sovyetler Birliği'ne  karĢı belli bir 

iĢbirliği  yapmıĢ  anti-Hitler  koalisyona  destek  vermemiĢti.   1945'de 

Mitler faĢizminin yıkılması, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye' de de 

demokrasiden yana olumlu etkiler yaptı. FaĢizmin belkemiğinin 

kırılmasında Sovyetler Birliği'nin oynadığı belirleyici rol, halkımızın 

her zaman dostu olmuĢ olan bu ülkenin saygınlığını artırdı. Bir dizi 

Avrupa ülkesinde halk demokrasilerinin kurulması, geliĢen iĢçi sınıfı 

üzerinde olumlu etkilerde bulundu.  1946 ve 1947'de politik  partilerin  



ve sendikaların serbest bırakılmasından sonra iĢçi sınıfının  politik 

etkisinin hızla artabileceği açık ortaya çıktı. Kapitalist sömürüyü daha 

da artırmak isteyen Türk burjuvazisi, iĢçi sınıfını ve onun politik 

öncüsü TKP'yi  uzun vadede etkisizleĢtirmede yetersiz 
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kalacağını gördü. Tüm bu nedenlerle ABD emperyalizmi ile Türk 

burjuvazisi arasında antisovyetizm ve anti komünizm temelinde sıkı 

bir iĢbirliği kuruldu. DP hükümeti, Türkiye'yi emperyalizmin 

saldırgan örgütlerine, NATO ve CENTO'ya soktu. Ulusal çıkarlara 

ters, Amerikan yanlısı bir dıĢ politika izledi. 

50)    1950'li yıllarda kapitalizmin hızlı ve eĢitsiz bir geliĢme  

göstermesi, iĢbirlikçi burjuvazinin güçlenmesi, emperyalizme 

bağımlılığın artması, ekonomideki oransızlıkları   ve   sosyal  

eĢitsizlikleri   artırdı.   Tüm  bunlar 1960'a gelindiğinde ekonomik ve 

politik bir bunalıma yol açtı. Ulusal burjuvaziye dayanan subaylar, 27 

Mayıs hareketini   gerçekleĢtirdi.   Ne  ki hareket, kısa sürede 

iĢbirlikçi burjuvazinin ve bürokratik burjuvazinin etkisi altına girdi. 

Üst yapıdaki burjuva demokratik reformlarla sınırlı kaldı, ekonomide 

ve dıĢ politikada bir değiĢikliğe  gitmedi, emperyalizmin, iĢbirlikçi 

burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin konumlarına dokunmadı. 

Bu nedenle DP'nin devamı olan AP, önce erke katılma, sonra da tek 

baĢına erke gelme olanağını buldu. 



51)     1960'lı yıllarda sanayi, ticaret ve finans burjuvazisinin en üst 

kesimi devletin olanaklarını kullanarak ve  yabancı tekellerle  sıkı  

iĢbirliği içinde  adım  adım tekelci iliĢkileri geliĢtirdi, iĢbirlikçi tekelci 

burjuvaziye dönüĢtü. Emperyalizm, tekelci iliĢkileri Türkiye'ye 

taĢıyarak, bu iliĢkilerin geliĢmesini hızlandırdı. 

1960'ların sonlarında ve 1970'lerde tekelci burjuvazi güçlendi, 

sanayide, bankacılıkta ve ticarette konumlarını artırdı, emperyalizmle 

daha sıkı bağlandı. Politik erk üzerindeki etkisini geniĢletti. 12 Mart 

1971'deki askersel müdahale ve özellikle 12 Eylül 1980'deki askersel 

devirme, iĢbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik ve politik gücünün 

daha da artmasının aracı oldular. 

Bugün en tepede 8-10 tekelci grup olmak üzere iĢbirlikçi tekelci 

burjuvazi, sanayide, bankacılıkta, iç ve dıĢ ticarette önemli bir denetim 

gücüne sahiptir. Bunlar 
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tarımı da etkiliyorlar. Tekelci grupların özel bankalarla içice 

geçmeleriyle finans-kapitalin çekirdeği oluĢtu. Bağımlı devlet tekelci 

kapitalizmine özgü yöntemler geliĢiyor, devlet ile tekellerin içice 

geçme süreci ilerliyor. Bu süreçler ĠMF'nin dayattığı 24 Ocak 

politikasının uygulanmasıyla daha da hızlandı. 

52)    1950'lerden  sonra  emperyalizmin yeni sömürgeci yöntemlerle 

desteklediği kapitalist iliĢkilerin hızlı bir geliĢme içine girmesiyle: 

Feodal kalıntılar yok olmaya baĢladı,  iç  pazar geniĢledi, dıĢ  



ekonomik  iliĢkiler geliĢti, üretici güçler kimi sektörlerde görece hızlı 

bir geliĢme gösterdi, üretim arttı. Kapitalizm, tarımsal üretimin önemli 

bir bölümünü de dolaysız egemenliğine aldı. Tarımda kapitalizm 

öncesi üretim iliĢkileriyle bağlı kesimleri dolaylı denetimi altına 

soktu. 1970'li yıllarda sanayi üretimi tarımı geçti. Yeni sanayi dalları 

oluĢtu. Üretim çeĢitlendi. Hizmetler sektörü hızlı bir büyüme ve   

geniĢleme   gösterdi.   Nüfusun   bileĢiminde   önemli değiĢiklikler yer 

aldı, kentsel nüfus kırsal nüfusa yetiĢti. Sanayide, inĢaat, ulaĢım ve 

hizmet sektöründe çalıĢanların toplam sayısı ekonomik bakımdan aktif 

nüfusun %   40'ma   çıktı.   Tarımda  ücret  karĢılığı   çalıĢanların oranı 

hızla arttı. 

Söz konusu geliĢmeler, emekçilerin artan sömürüsü, kentte ve  kırda 

orta  katmanların ayrıĢması, yıkımı sonucunda gerçekleĢti. 

öte yandan dünya sosyalist sisteminin varlığı ve sosyalist ülkelerle 

geliĢen ekonomik iliĢkiler üretici güçlerin geliĢmesi üzerinde dolaylı 

ya da dolaysız olumlu etkilerde bulundu. 

53)    Türkiye'de  sanayi,  ağırlıklı  olarak iç pazara yönelik   tüketim   

malları   üretiminde   yoğunlaĢmıĢtır. Gıda ve tekstil dalları sanayinin 

en geliĢmiĢ dallarıdır. Dayanıklı tüketim malları sanayiyi, metal, 

kimya, lastik ve gemi yapım dallan da geliĢmiĢtir. Ne ki, bu dallar, 

daha çok montajcı bir karakter taĢımaktadır. Az sayıda- 
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ki ağır sanayi iĢletmeleri, yatırım mallarını ve temel sanayi 

hammaddelerini üreten iĢletmeler, devlet sektörün-dedir. Sanayi, 

genel olarak, makine, donatım, ara malı ve hammadde ve özellikle 

teknolojik açıdan emperyalizme bağımlıdır. Bu malların kapitalist 

dünya pazarında artan fiyatları, sanayi yatırımlarının artmasını 

güçleĢtiriyor, özel sektörün yatırımları, çabuk kâr getiren dallara 

yöneliyor. Özel sektör içinde ancak devletin büyük yardımlarını ve 

emperyalist sermayenin desteğini elde edebilenler büyük yatırımlara 

giriĢebiliyor. Devlet yatırımları ağırlıklı olarak altyapıya yöneliyor. 

500'den çok iĢçi çalıĢtıran büyük iĢletmelerin sayısı 500 

dolaylarındadır. Buna karĢılık sanayi iĢletmelerinin ezici 

çoğunluğunu, az sayıda iĢçi çalıĢtıran ve geri teknoloji kullanan küçük 

iĢletmeler oluĢturuyor. Büyük kapitalist üretimin geliĢmesi, küçük 

çaplı üretimi ortadan kaldırmıyor, birçok dalda onun geliĢmesini 

destekliyor. Sanayide dallar arası girdi-çıktı bağlantıları son derece 

düĢüktür ve kapasite kullanımı, % 50 dolaylarındadır. 

54) Türkiye bugün dünyada gıda maddeleri gereksinimini karĢılama 

bakımından kendine yeterli az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. 

Ulusal gelir içindeki görece payı azalmasına karĢın, tarım, ülke 

ekonomisinin temel bir direği olmayı sürdürüyor. DıĢsatımın ana 

ağırlığı, tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinden oluĢuyor. 

Ekonomik bakımdan aktif nüfusun % 60'ı tarımda çalıĢıyor. Tarımda 

üretici güçlerin geliĢme düzeyi düĢük kalıyor. Makine ve ilaç 

kullanımının artmakta olmasına, sulama vb. tesislerin geliĢmesine 

karĢın tarımda üretici güçler yavaĢ bir geliĢme gösteriyor. 



Türkiye'nin tarımının büyük potansiyellerinden yeterince 

yararlanamamasının ana nedeni, topraktaki mevcut mülkiyet 

iliĢkileridir. Milyonlarca köylü topraksızken, bir yanda çok az sayıda 

mülk sahibi elinde toplanmıĢ çok büyük toprak mülkiyeti, öte yanda 

çok yaygın, parçalanmıĢ küçük toprak mülkiyeti ve çok sayıdaki 
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topraksız köylü bulunuyor. Kapitalizm öncesi üretim iliĢkilerinin 

kalıntıları karmaĢık biçimde varlığını sürdürüyor. Kapitalist iliĢkilerin 

geliĢmesi, bu yapıda sürekli engellerle karĢılaĢıyor, kapitalizm tarımda 

Prusya tipi yoldan çok sancılı ve karmaĢık biçimde geliĢiyor. 

Büyük toprak mülklerinin feodal ve yarı feodal üretim iliĢkileriyle 

iĢlenmesi giderek azalmıĢtır. Bu iĢletmeler bugün daha çok ya 

sahipleri ya da kiracılar tarafından kapitalist iliĢkilerle iĢletiliyor. 

Küçük köylülerin topraklarının ele geçirilerek ya da kiralanarak 

birleĢtirilmesiyle oluĢturulan büyük kapitalist çiftliklerin sayısı da 

artıyor. Köylerde sosyal ayrıĢma hızlanıyor. Düzenli ya da mevsimlik 

iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerin sayısı artıyor. Köy burjuvazisi güçleniyor. 

Tarımda çalıĢan nüfusun çoğunluğunu, küçük üreticiler oluĢturuyor. 

Küçük üreticilerin içinde pazar için üretim yapanların sayısı 

çoğunluktadır. Tarımsal üretimin ana yığınını, tahıl üretimi 

oluĢturuyor. Ne ki, sebze, meyve ve sanayide kullanılan tarım 

ürünlerinin ve hayvancılık ürünlerinin payı da sürekli artıyor. 



Devlet tarımda kapitalizmin geliĢmesini, tarımsal üretimin sanayi 

üretimiyle dolaylı, dolaysız bağlanmasını destekliyor. Büyük ve 

tekelci burjuvazinin tarımsal alandaki faaliyetleri artıyor. Tarım-

sanayi kompleksleri geliĢiyor. Büyük sermaye, dolaylı yollardan 

küçük üreticileri kendine bağlıyor. 

Yerli sanayi, tarımın geliĢme gereksinimlerini yeterince 

karĢılayamıyor, öte yandan sanayileĢmenin geri düzeyi, tarımda 

sürekli bir nüfus fazlası oluĢturuyor. 

Kapitalizm, dolaylı ve dolaysız yollardan tarımı egemenliğine almıĢ 

olmasına karĢın, kırsal alanda üst yapıda, toplumsal ve ideolojik 

yaĢam üzerinde kapitalizm öncesinin iliĢkileri ağır etkisini sürdürüyor. 

55) Ticaret ve hizmetler sektörü, ekonomide ağırlıklı bir'yer tutuyor. 

Sanayi ve tarım arasında, büyük ve küçük üretim arasında, üretici ve 

tüketici arasında çok geniĢ ve çok kademeli bir ticaret sektörü 

bulunuyor. 

 

33 

 

Büyük ticaret sermayesi bağımsızlığını giderek yitiriyor, sanayi 

sermayesine bağımlı duruma geliyor. Tekellerin ticaretteki etkinliği 

artıyor. DıĢ ticareti de denetimleri altına alıyorlar. 

Devlet sektörüne ve orduya mal satan büyük tüccarlar ve müteahhitler 

büyük kârlar sağlıyorlar. Son yıllarda müteahhitlik iĢleri tekellerin 

denetimine giriyor. Büyük inĢaat Ģirketleri oluĢuyor. Kara ve deniz 



taĢımacılığı hızla geliĢiyor. Bu alanda son yıllarda büyük yatırımlar 

yapılıyor ve tekelleĢme hızlanıyor. 

Arsa spekülasyonu, önemli bir vurgun alanı olmaya devam ediyor. 

56) Banka sermayesinin ekonomideki rolü artıyor. Banka fonları, 

ulusal gelirin yaklaĢık üçte birine eĢit bir miktardadır. Banka 

kredilerinin büyük bölümü, iç ve dıĢ ticarete yöneliyor. Tarım 

kredilerinin ve esnaf ve zanaatkar kredilerinin payı azalıyor. 

Bankaların önemli bölümü devletin mülkiyetinde ya da 

ortaklığındadır. Öte yandan tekelci burjuvazinin içinde sivrilen 8-10 

holding, tüm özel bankaları ve sigorta Ģirketlerini denetiminde, 

tutuyor. Bu olgu, finans kapitalin geliĢmesine temel oluyor. Son 

yıllarda sayıları artan yabancı bankalar, özellikle dıĢ ticareti 

denetimleri altına almaya yöneliyor ve görece büyük sermayelerle dev 

kârlar sağlıyorlar. 

Büyük burjuvazinin yatırımları, kendi kaynaklarından çok bunun beĢ 

katına varan kredilerle gerçekleĢiyor. Yüksek faiz oranları yatırımları 

olumsuz etkiliyor. Artı-değer ve artı-ürün içinde faiz gelirlerinin 

payını artırıyor. Banka sermayesinin güçlenmesi, legal ve illegal 

yollardan spekülasyonun, vurgun ve kaçakçılığın, dolandırıcılığın 

artmasıyla birlikte gidiyor. Bankalarla sıkı bağlar içindeki tefeciler ve 

büyük ticaret sermayesi, küçük üreticilerin sömürülmesine aracılık 

ediyorlar. 

 

34 

 



57) Devlet, ekonomide belirleyici bir rol oynuyor. Devlet iĢletmeleri 

üretimin yaklaĢık % 40'ını sağlıyor. Demir-çelik, enerji, petro-kimya, 

madencilik gibi stratejik dallar devlet iĢletmelerinin egemenliğindedir. 

Devlet iĢletmeleri, birçok sanayi dalında teknik göstergeler, üretim ve 

sermaye yoğunlaĢması açısından özel iĢletmelerden daha büyük ve 

güçlüdür. GeniĢletilmiĢ yeniden üretimin ana görevini, devlet 

iĢletmeleri yerine getiriyor. 

Devlet iĢletmeleri bankacılıkta, ticarette, ulaĢım ve tarımda da 

belirleyici bir rol oynuyorlar. Yalnızca, bir devlet bankası olan Ziraat 

Bankası ile gene önemli ölçüde devletin denetiminde olan ĠĢ Bankası 

tüm mevduatların yarısını ellerinde topluyorlar. Öteki devlet 

bankalarının eklenmesiyle bu oran % 65'e çıkıyor. Devlet, Merkez 

Bankası aracılığıyla, özel bankaları da etkileyebiliyor. Toplam kredi 

akıĢını düzenleyebiliyor. 

Devlet kendi iĢletmeleriyle, sulama, teknik vb. hizmetleriyle, TMO ve 

çeĢitli birlik ve kooperatiflerle, Ziraat Bankası'yla, taban fiyatlarıyla 

ve destekleme alımlarıyla tarımsal üretime yön veriyor. Tarımda 

kapitalizmi geliĢtiriyor, tarım-ticaret-sanayi arasındaki iliĢkileri 

düzenliyor. 

Ulusal gelirin egemen sınıfın yararına yeniden dağılımının bir aracı 

olan devlet bütçesinin ulusal gelire oranı bugün % 40'a çıkmıĢtır. 

Bütçe gelirleri içinde halktan toplanan dolaylı ve dolaysız vergilerin 

payı artmaktadır. 

Devletin ekonomideki bu büyük olanakları, onun sınıfsal niteliğine, 

sosyal iĢlevine uygun olarak burjuvazinin ve büyük toprak 



sahiplerinin desteklenmesinde kullanılıyor. Büyük ve tekelci 

burjuvazi, devletin ekonomik olanaklarından giderek daha çok 

yararlanıyor. Devlet sermayesi, iĢbirlikçi tekelci sermaye ve yabancı 

sermaye, ortak yatırımlara giriyorlar. Devlet ile iĢbirlikçi tekellerin 

içice geçme süreci, bağımlı bir devlet tekelci kapitalizmi iliĢkilerinin 

geliĢmesi süreci ilerliyor. 
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Devlet  Planlama   TeĢkilatı,  bu amaca hizmet ediyor. 

Bürokratik burjuvazinin en üst kesimi, iĢbirlikçi tekelci burjuvaziyle, 

emperyalizmin ülkedeki temsilcileriyle içice geçiyor. Diktatörlük, 

devlet sektörünün olanaklarını kendini güçlendirmek için kullanıyor. 

Ekonomideki çeĢitli sektörler ve .farklı üretim iliĢkileri yapıları 

arasındaki görece dengeyi kuran ve geniĢletilmiĢ yeniden üretimin 

olanaklı olmasını sağlayan ana güç, devlet sektörüdür. O nedenle 

devlet sektörünü yalnızca tekellerin çıkarına vermenin Önünde nesnel 

engeller duruyor. Devlet sektörü aynı zamanda geniĢ ulusal, anti tekel 

kesimlerin varlığının nesnel bir temeli oluyor. O, öte yandan sosyalist 

ülkelerle karĢılıklı yarar sağlayıcı, ekonominin ulusal temellerini 

güçlendirici, eĢit haklı ekonomik iliĢkilerin geliĢmesi için elveriĢli bir 

temeldir. 

58) Türkiye ağır bir emperyalist sömürü ve yağma altındadır. Ülke 

ekonomisi, artan ölçüde Emperyalizme bağlanıyor, ulusal temelleri 

zayıflıyor. Türkiye'deki kapitalizmin geriliği emperyalizme 



bağımlılıkla sonuçlanmıĢ, ama bağımlılık bu geriliği daha da 

artırmıĢtır. Türkiye her alanda geliĢmiĢ kapitalist ülkelerin gerisinde 

kalıyor, ara daha da açılıyor. Bu, bağımlılığın daha da artmasını 

getiriyor. 

Bağımlılık, sanayileĢmek için gerekli sermaye birikimini önlüyor. 

Tersine, sanayinin bağımlı geliĢmesi, dıĢalımın sürekli artmasını 

getiriyor. Türkiye bugünkü üretimini ayakta tutabilmek için bile her 

yıl emperyalizme daha çok döviz ödemek zorunda kalıyor. Buna 

karĢılık emperyalizm, ĠMF aracılığıyla uygulattığı devalüasyonlar la 

ve baĢka yollardan Türkiye'den aldığı malların fiyatını düĢürüyor. Bu 

eĢitsiz değiĢim yoluyla emperyalistler, halkımızı artan ölçüde 

sömürüyor, ulusal kaynaklarımızı yağmalıyorlar. Emperyalist 

devletler, Türkiye'yi uluslararası kapitalist iĢbölümünde, bir 

hammadde ve ucuz iĢgücü kaynağı, pazar ve sermaye ihraç alanı 

olarak tutmak istiyorlar. Bu koĢullarda Türkiye'nin 
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dıĢ ödemeler dengesi, sürekli büyük açıklar veriyor. 

Türkiye, bu nedenlerle, sürekli emperyalist ülkelerin kredilerine 

muhtaç durumda bulunuyor. DıĢ borçlar sürekli artıyor. Emperyalist 

devletler ve ĠMF, Dünya Bankası gibi yeni sömürgeciliğin kollektif 

örgütleri Türkiye'ye verdikleri krediler için hem yüksek faizler 

dayatıyorlar, hem de bunlar karĢılığında büyük ekonomik ve politik 

ödünler alıyorlar. Kredilerin yalnızca kendi belirledikleri alanlarda 



kullanılmasını Ģart koĢuyorlar. Türkiye hiç yeni borç almasa bile 

1988'e kadar 21 milyar dolar dıĢ borç ödemek zorundadır. 

Emperyalizme olan bu mali bağımlılık sonucunda Türkiye 

hükümetlerinin izledikleri ekonomik politikalar, en baĢta ĠMF 

tarafından belirlenir olmuĢtur. ĠMF'nin amacı, ekonominin ulusal 

dayanaklarını yıkmak , Türkiye'yi emperyalist zincire çok daha sıkı 

bağlamaktır. Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığında mali bağımlılık 

belirleyici rol oynuyor. 

Emperyalist tekeller, Türkiye'deki dolaylı ve dolaysız yatırımlarından, 

patent ve know-how satıĢlarından büyük kârlar elde ediyorlar. 

Yabancı sermaye, görece küçük yatırımlarla sanayinin dinamik 

sektörlerinde, madencilikte, ticaret ve bankacılıkta önemli bir 

denetime sahiptir. Yabancı sermaye, yerli sermayeye oranla daha 

yüksek kâr sağlıyor, bunları yasal ve yasal olmayan yollardan yurt 

dıĢına çıkarıyor. Son dönemde iĢbirlikçi tekelci burjuvazi ile ortak 

yatırımlarını artırıyor. Böylesi iĢletmelere, devlet sektörünün de 

katılmasıyla .yabancı sermaye devletin olanaklarından yararlanma 

olanağını elde ediyor. GeniĢletilmiĢ yeniden üretim sürecinin dıĢa 

bağımlılığı artıyor. Son yıllarda yabancı sermaye giriĢi görece bir artıĢ 

gösteriyor ve öncelikle bankacılık, dıĢ ticaret ve dıĢsatıma yönelik 

tarımsal sanayiye yöneliyor. "Serbest bölge"lerin kurulması, yabancı 

sermayenin sömürü ve yağmasını daha da artıracaktır. 

Türkiye'yi emperyalizme bağlayan bağlar, aynı zamanda dünya 

kapitalist sistemindeki devresel bunalımın yıkıcı sonuçlarının 

ülkemize aktarılmasına da aracılık 
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ediyor. Böylesi dönemlerde Türkiye'deki kapitalist geniĢletilmiĢ 

yeniden üretimin iç ve dıĢ koĢullan daha da kötüleĢiyor. 

Türkiye'nin AET ile ortaklık anlaĢması, halkımızın zararına oluyor. 

AET tekelleri, Türkiye'nin kendilerine sağladığı gümrük 

indirimlerinden yararlanıyor, ama kendi çıkarları zedelendiğinde, 

Türkiye'nin en önemli dıĢsatım malları olan tekstil vb.'ne dıĢsatım 

engelleri koyuyorlar. GeçmiĢte yıllarca azgınca sömürdükleri 

Türkiyeli iĢçileri Ģimdi geri dönüĢe zorlayarak halkımızın sırtına yeni 

sorunlar bindiriyorlar. Federal Alman tekellerinin Türkiye'ye 

verdikleri önemin artması beklenmelidir, iĢbirlikçi tekelci burjuvazi 

AET tekelleriyle halkımızın ulusal çıkarlarına karĢı daha sıkı bir 

iĢbirliği yapabilmek için AET'ye tam üye olmak istiyor. 

Emperyalizm, en baĢta da ABD emperyalizmi saldırgan NATO 

planları gereğince, Türkiye'yi askersel harcamaları sürekli artırmaya 

zorluyor. NATO üyeliği, dev ulusal fonların silahlanma harcamalarına 

yatırılmasını getiriyor. Saldırgan emperyalist çevrelerin Türkiye ile 

sosyalist ülkeler arasındaki ekonomik iliĢkilerin geliĢmesini baltalama 

çabaları sonuçsuz kalmıyor. 

Emperyalist sömürü ve yağma sonucunda dıĢa bağımlı sanayinin dıĢ 

maliyetinin sürekli artması, kâr peĢinde koĢan iĢbirlikçi burjuvaziyi, 

sanayinin iç maliyetini azaltmak için, gerçek iĢçi ücretlerini ve 



tarımsal ürünlerin fiyatlarını düĢürme giriĢimlerinde daha da 

saldırganlaĢtırıyor. 

59) Türkiye ekonomisi, sürekli bir yapısal bunalım içindedir. 

1975'lerden sonra iyice açığa çıkan bunalımın temelinde ekonominin 

çok yapılı karakteri yatıyor. Ekonomi, kapitalizm öncesine, ve 

kapitalizmin ilk, geliĢmiĢ ve son aĢamalarına özgü üretim iliĢkilerini 

bir arada bağrında taĢıyor. Üretim iliĢkileri, tek ve bütünsel bir yapı 

değil, birbiriyle bağlı olan ama farklı nitelikler taĢıyan ayrı yapılar 

oluĢturuyorlar. Her birinin özgül ekonomik yasallıkları olan bu yapılar 

analiz için Ģöyle 
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sıralanabilir: Tarımda, ticarette, para iĢlerinde ortakçılık, yarıcılık, 

aracılık, tefecilik vb. görülen kapitalizm öncesi, yarıfeodal iliĢkiler; 

Tarımda, zanaatkârlıkta , görülen küçük meta üretimi; Kapitalist 

küçük üretim; Büyük yerli kapitalist üretim; Tekelci sermaye; Devlet 

kapitalizmi; Yabancı sermaye. 

Türkiye'de kapitalizmin geliĢmesi, ilk iki yapının önemini azaltıyor, 

ama bunların varlığı sona ermiyor. Tarımda küçük meta üretiminin, 

sanayide küçük kapitalist üretimin önemi azalmıyor. Büyük kapitalist 

üretimin geliĢmesi tekelleĢmeyi hızlandırıyor. Devlet ile tekellerin 

içice geçme süreci ilerliyor, ama her iki yapı farklılıklarını koruyorlar. 

Yabancı sermayenin etkinliğini artırması, büyük kapitalist üretimle ve 

yeni yeni devlet sektörüyle iĢbirliği yapması, onun ayrıcalıklı 



konumunu daha da güçlendiriyor. Farklı yapılar, birbirlerini karĢılıklı 

etkiliyor, içice geçiyorlar, ama aralarındaki çeliĢkiler de varlığını 

sürdürüyor. Ekonomideki bu farklı yapılar arasındaki görece uyum, 

ancak devlet kapitalizminin yönlendirici ve düzenleyici faaliyeti ile 

sağlanabiliyor. O nedenle bağımlı devlet tekelci kapitalizmi 

iliĢkilerinin geliĢmesi, ekonomideki çeliĢkileri ve oransızlıkları daha 

da artırıyor, geri yapıların çözülme sürecine acılı ve karmaĢık bir 

karakter kazandırıyor. 

Ekonominin bu yapısı, üretici güçlerin geliĢmesini güçleĢtiriyor, 

emperyalizme bağımlılığı artırıyor, kapitalist geniĢletilmiĢ yeniden 

üretim sürecinde sürekli olarak tıkanıklıklara yol açıyor. Sanayi ve 

tarım, sanayinin çeĢitli dallan, coğrafi bölgeler, üretim malları üretimi 

ile tüketim malları üretimi, genel olarak üretim ile tüketim arasında 

yapısal büyük oransızlıklar, dengesizlikler ve eĢitsiz geliĢme hızları 

oluĢuyor. Sosyal eĢitsizlikler, sınıfsal ayrıĢmalar derinleĢiyor. 

Enflasyon, iĢsizlik sürekli artıyor, iĢsizlik, en önemli sosyal sorun 

olarak öne çıkıyor. 

Türkiye'deki sosyal, politik, tüm alanlardaki bunalımların temelinde 

yatan süreğen ekonomik bunalım yapı- 
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saldır, yapıdan kaynaklanmaktadır ve bu çok yapılılık sürdükçe sona 

ermez. Kapitalizmin bağımlı ve görece geri karakterinin sonucudur. 

Kapitalist iliĢkilerin daha ileri gitmesi de, ancak bunalımın kimi 



göstergelerinde geçici iyileĢtirmeler sağlayabilir, ama bu çok yapılılığı 

ve yapısal bunalımı ortadan kaldıramaz. 

Köklü anti emperyalist, demokratik dönüĢümler gerçekleĢtirilmeden 

bu yapısal bunalıma son verilemez. 

60) Köklü anti emperyalist, demokratik dönüĢümler gerçekleĢmeden 

bunalımları aĢmanın olanaksız olduğunun en açık kanıtı, 24 Ocak 

politikasının sonuçlarıdır. Bunalımı aĢmak savıyla uygulamaya 

konulan 24 Ocak önlemleri, bunalımın kimi göstergelerinde geçici, 

konjonktürel ve zorlama, görece iyileĢtirmeler sağlamıĢ, ama çok kısa 

sürede bunlar ortadan kalkmıĢ ve bunalım daha da derinleĢmiĢtir. 

24 Ocak 1980 öncesinde, döviz bunalımı vardı, iĢsizlik artıyordu, 

enflasyon artıyordu, sanayide kapasite kullanımı düĢüyordu, ulusal 

gelir artıĢı durmuĢtu, dıĢsatımın dıĢalımı karĢılama oranı düĢüyordu, 

dıĢ borçlar artıyordu, yatırımlar azalıyor ve üretici olmayan dallara 

kayıyordu. 

Bugün 24 Ocak önlemlerinin dördüncü yılı dolarken, enflasyon gene 

artıyor, iĢsizlik hızla büyüyor, sanayide kapasite kullanımı artmıyor, 

ulusal gelir artıĢ hızı geriliyor, dıĢsatımın dıĢalımı karĢılama oranı 

geriliyor, dıĢ borçlar artıyor, yatırımlar azalıyor ve gene üretici 

olmayan alanlara kayıyor, yeni bir döviz bunalımı olgunlaĢıyor. 

Bunalım, bir üst düzeyde yeniden üretiliyor. 

Geçen süre içinde iĢçilerin ve öteki emekçilerin satın alma güçleri 

zorbalıkla, büyük ölçüde düĢürüldü, bankerler vurgunu gibi en iğrenç 

yöntemlerle halk soyuldu, çok sayıda küçük iĢletme iflasa sürüklendi. 

Halkın sömürüsü en büyük boyutlara ulaĢtı. Buna karĢılık tekelleĢme 



hızlandı, iĢbirlikçi tekelci burjuvazi hızla güçlendi. Ulusal gelirin 

dağılımı, çalıĢan yığınlar zararına ve bir avuç holdingin, büyük 

sermaye sahibinin yararına daha 
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da bozuldu. Emperyalist sömürü ve yağma büyüdü. Ekonominin 

ulusal dayanakları zayıfladı, emperyalizme bağımlılık daha da arttı. 

Çok yapılı ekonomideki tüm çeliĢkiler daha da keskinleĢti, 

istikrarsızlık daha da arttı. 

24 Ocak politikasını halkımıza emperyalizm ve iĢbirlikçi tekelci 

burjuvazi birlikte süngüyle dayattılar, sonuçlarından yalnızca bunlar 

yararlandı, bunalımın tüm yükünü halkımızın sırtına bindirip, kendi 

sömürülerini daha da artırdılar. Bu politikanın ana amacı budur. 

1980'de açıkça iflas edene kadar uygulanan ve "ithal ikamesi" diye 

adlandırılan ekonomik politika, Keynesçilikten esinleniyordu. 24 

Ocak politikasına ise Friedman'cı monetarizm temel yapıldı. GeliĢmiĢ 

kapitalist ülkelerin koĢullarında türetilen ve o ülkelerdeki bunalımların 

düzenlenmesini bile baĢaramayan ve iflas eden burjuva ekonomi 

politiğinin yaklaĢımları, Türkiye gibi çok yapılı ülkelerde 

uygulandığında, yapısal bunalımı daha da derinleĢtiriyor. 

61) Emperyalizmin ve iĢbirlikçi tekellerin çıkarlarını baĢa alan 

ekonomik politikaların uygulanması, yapısal bunalımı daha da 

derinleĢtirecektir. Türkiye'deki bağımlı ve geri kapitalizmin geliĢmesi, 

bağımlı devlet tekelci kapitalizminin oluĢması, pratikte ülkemizin 



geliĢmiĢ kapitalist ülkelerin düzeyine ulaĢması gibi bir sonuç 

getirmeyecektir. Onun önünde böylesi bir perspektif durmuyor. Onun 

önünde, emperyalizme daha sıkı bağlanma, daha yoğun bunalım 

duruyor. 

Kapitalist iliĢkiler geliĢtikçe, emekçilerin sömürüsü daha da artıyor. 

Bir yanda bir avuç iĢbirlikçi oligarĢi artan ölçüde zenginleĢirken, öte 

yanda milyonlarca emekçinin yoksulluğu daha da artıyor. 

Mutlak ve görece artı-değer sömürüsü artıyor, îĢçi sınıfı, mutlak ve 

görece yoksullaĢıyor, iĢgücüne, kural olarak değerinin altında ödeme 

yapılıyor. Bugün emekçilerin gerçek gelirleri, 25 yıl öncesinin altına 

düĢmüĢtür. 
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ÇalıĢma koĢullan kötüleĢiyor. Burjuvazi yatırımları artırmaktan çok, 

emek yoğunluğunu artırma yolunu izliyor. Akord, prim sistemleri, 

fazla mesai, vardiyalar, iĢyerlerindeki baskılar, sendikal hakların 

kullanılmaz duruma getirilmesi ile emek yoğunluğu artırılıyor. Kadın 

iĢçilerin ve genç iĢçilerin sömürülmesi artıyor. 

Yeni istihdam yaratılması çok düĢük düzeyde kalıyor. Yeni yaratılan 

iĢyerleri, bunalım nedeniyle iĢten çıkartılan iĢçilerin sayısının bile 

altında kalıyor. 

Bu durumda artan iĢsizlik, en büyük sosyal sorun oluyor, iĢsiz oranı, 

özellikle 1980'den bu yana daha hızlı artıyor. Bugün çalıĢabilir 



nüfusun en az yüzde 20'si iĢsizdir. Bu durum, tüm ekonomi üzerinde 

çok olumsuz etkilerde bulunuyor. 

Tarım ve orman iĢçilerinin, kent ve kırdaki küçük üreticilerin 

sömürülmesi yoğunlaĢıyor. Orta katmanların geniĢ kesimlerinin 

durumu kötüleĢiyor. Çok sayıda küçük ve orta iĢletme sahibi 

kapitalistin durumu sarsılıyor. Ġflaslar artıyor. 

Enflasyon, süreğen fiyat artıĢları halkın soyulmasının bir baĢka aracı 

oluyor. Kentte ve kırda ayrıĢma süreci hızlanıyor. Ulusal gelir 

dağılımındaki dengesizlikler, özellikle 24 Ocak politikasının 

uygulanmasıyla derinleĢiyor. 
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 IV-SOSYAL YAPI 

62) Kapitalist geliĢme ilerledikçe, burjuvazi içindeki ayrıĢma süreci de 

derinleĢiyor. Bugün burjuvazi içindeki çeliĢkiler çok çeĢitlidir. 

Burjuvaziyi bugünkü geliĢme aĢamasında tek bir ayraçla iki karĢıt 

kampa ayırmak olanaklı değildir. 

Burjuvazi içindeki çeliĢkiler en baĢta 1- farklı alanlarda etkinlik 

göstermekten (sanayi,ticaret, vb.); 2- farklı sermaye büyüklüklerinden 

(büyük-orta); 3- tekelleĢmeden (tekel-tekel dıĢı); 4- emperyalizme 

bağımlılıktan (iĢbirlikçi-ulusal) kaynaklanıyor. Bu çeliĢkilerin her biri 

söz konusu burjuva kesimlere farklı özellikler kazandırıyor. Bu 

çeliĢkilerin karĢıt yanlarında yer alan kesimler, her çeliĢki için özdeĢ 

olmuyor, ayrıca her bir çeliĢkinin derinliği farklı oluyor. 



Emperyalizme bağımlılığın artması, tekelleĢmenin hızlanması 

nedeniyle son iki çeliĢkinin önemi artıyor. 

63) ĠĢbirlikçi burjuvazi, etkinlik gösterdiği alanda emperyalist 

tekellerin yeniden üretim süreciyle bağlıdır. Bu tekellerle olan bağları 

olmadan, etkinlik yürütemez. Büyük burjuvazinin büyük bir bölümü 

iĢbirlikçidir, iĢbirlikçi burjuvazi, emperyalizmin Türkiye'deki sosyal-

sınıfsal dayanağıdır. Ulusal burjuvazi ekonomik etkinliğini ulusal 

ekonomik temellere dayanarak yürütür. 

Emperyalizme bağımlılığın artması, ulusal burjuvazinin ekonomik 

dayanaklarını zayıflatıyor. 

Tekelci  burjuvazi bugün özellikle holdingler biçi- 
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minde örgütlenmiĢ ve sanayi, ticaret, hizmet sektörlerinde çok sayıda 

iĢletmeyi mülkiyetinde ve denetiminde tutan küçük bir azınlıktır. Az 

sayıda holding bugün tüm özel bankaları ve sigorta Ģirketlerini de 

denetimine almıĢtır. Tekelci burjuvazi tarımdaki etkinliğini de 

artırıyor. Tekeller, dolaylı ve dolaysız yollardan tekel-dıĢı 

burjuvazinin önemlice bir kesimini de kendilerine bağlamıĢlardır. 

Tekelci burjuvazi iĢbirlikçidir. Bugün bütün tekelci birlikler 

emperyalizmle iĢbirliğinden yanadır. 

Tekelci burjuvazinin oluĢmasında ve güçlenmesinde, üretimin 

yoğunlaĢması ve merkezileĢmesi belirleyici bir rol oynamamıĢtır, 

iĢbirlikçi burjuvazinin üst kesiminin tekelci burjuvaziye dönüĢmesinde 



belirleyici etmen, emperyalizmle iĢbirliği ve devletin bunlara sağladığı 

olanaklar olmuĢtur. O nedenle, tekelci burjuvazinin ekonomik gücü, 

en baĢta üretimden, sahip olduğu iĢletmelerin üretiminin ulusal gelir 

içindeki payından kaynaklanmıyor. Ne ki tekeller, emperyalizmin ve 

devletin desteğine dayanarak, hem kendi iĢletmelerindeki iĢçileri 

sömürüyorlar, hem de tüm tekel-dıĢı kesimleri yağmalıyor, büyük 

tekel kârları ediyorlar. Ellerinde, artan ölçüde, sermaye yoğunlaĢıyor. 

Devlet üzerindeki etkileri, devlet sektöründeki etkinlikleri artıyor. 

24 Ocak politikasının uygulanması, iĢbirlikçi tekelci burjuvaziye eĢi 

görülmedik vurgun olanakları sağladı. TekelleĢme aĢırı hızlandı. 

ĠĢbirlikçi tekelci burjuvazi sanayi yatırımlarından çok dıĢsatıma ve 

onunla bağlı taĢımacılık, müteahhitlik, tarımsal-sana-yi alanlarına 

yöneldi. Banka sermayesinin etkisi arttı. Tüm bunlar iĢbirlikçi tekelci 

burjuvazinin asalak karakterini, dolayısıyla gericiliğini daha da 

derinleĢtirdi. Finans kapitalin güçlenmesi bu asalaklığı ve gericiliği 

daha da artıracaktır. 

Üretici yatırımların azalması, halkın satın alma gücünün düĢürülmesi, 

iç pazarın daha da daralması 
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sonucunu getiriyor. ĠĢbirlikçi tekelci burjuvazi, uluslararası tekellerle 

iĢbirliği içinde, devlet sektörü ve tarım üzerindeki etkisini daha da 

artırmaya, dıĢ etkinliğini yoğunlaĢtırmaya yöneliyor. Bunlar onun 

sıralarında yayılmacı eğilimin güç kazanmasına temel oluyor. 



ĠĢbirlikçi tekelci burjuvazi, burjuvazinin en iĢbirlikçi, en örgütlü, en 

aktif, en hızlı güçlenen ve emekçi halkın sömürülmesinden en büyük 

payı alan kesimidir. Onun en asalak ve en gerici kesimidir. 

ĠĢbirlikçi tekelci burjuvazinin, burjuvazinin öteki geniĢ kesimleriyle 

arasındaki nesnel çeliĢkilere ve ekonomideki sınırlı gücüne rağmen, 

bu gücün çok üzerinde belirleyici bir politik ve ideolojik güç elde 

etmiĢ olması, yalnızca onun uluslararası sermaye ile iĢbirliğine ve 

etkin örgütlere sahip olmasına dayanmıyor. O, büyük bir politik ve 

ideolojik ustalıkla burjuvazinin öteki kesimlerini, küçük mülk 

sahiplerini, bunları anti komünizmle korkutarak, onların "özel 

mülkiyetleri "ni savunur görünerek, kendi amaçlarına bağlıyor. Sol 

hareketin zayıflığından ve dağınıklığından yararlanıyor, bunu 

sürdürebilmek için her yola baĢvuruyor, anti emperyalist ve anti tekel 

güçleri zayıflatmak ve birleĢmelerini önlemek için her aracı 

kullanıyor. Burada en güçlü silah, antisovyetizm ve anti komünizmdir. 

Ulusal demokratik güçlerin birleĢememekten gelen güçsüzlüğü, 

iĢbirlikçi tekelci burjuvazinin gücünün en önemli kaynağı oluyor. 

64) Devlet bürokrasisinin üst kesiminden çıkan bürokratik burjuvazi, 

burjuvazinin özgül bir kesimidir. Bürokratik burjuvazi, 

bakanlıklardaki, devlet iĢletmelerindeki konumlarını kullanarak 

sermaye sahibi oluyor, artı-değer elde ediyor, özel tekellerle dolaylı ve 

dolaysız iliĢkiler kuruyor, ÎMF, Dünya Bankası, Rotary Clup vb. 

aracılığıyla emperyalist çevrelerle bağlanıyor. Burjuvazinin gerici bir 

kesimini oluĢturuyor. 



Ordunun üst kesimi de burjuvazinin özgül bir kesimidir. Bu kesim 

OYAK ve Ordu Vakıfları gibi özgül ekonomik dayanaklara sahiptir. 

Birçok yoldan özel tekellerle 
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bağlar kurmuĢtur. Bu kesim 12 Eylülden bu yana ekonomik gücünü 

daha da artırdı. Pentagon ve NATO ile, silah tekelleriyle olan dolaysız 

iliĢkileri nedeniyle emperyalizmle, özellikle de ABD emperyalizmiyle 

bağlıdır. Bu iliĢkiler, onu daha da gericileĢtiriyor. 

65)  Karaborsa, spekülasyon, tefecilik, kaçakçılık ve devlet sektörüne, 

orduya müteahhitlik yoluyla legal-il-legal yollardan büyük kârlar 

sağlayan "aracı-vurguncu" burjuvazi asalak, gerici bir burjuva 

kesimidir. Bu kesim bir dizi dolaylı yolla emperyalist çevrelerle ve 

iĢbirlikçi tekelci burjuvaziyle,  bürokratik burjuvaziyle, ordu üst 

yönetimiyle bağlıdır. 

66)  Giderek kapitalistleĢen büyük toprak ağaları ve büyük   tarım   

kapitalistlerinden  oluĢan  büyük  toprak sahipleri, toprak rantı elde 

ediyor, egemen güçlerin   özgül bir kesimini oluĢturuyorlar, iĢbirlikçi 

burjuvaziyle, bürokratik burjuvaziyle çeĢitli yollardan bağlı olan bu 

kesim,  kırsal alandaki en gerici güçtür. Cumhuriyetin kurulmasından 

bu yana,  görece azalmıĢ  da  olsa, her dönemde, politik erk üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olmuĢtur. 

67)   Tarımda kapitalizmin geliĢmesi, köylülük içindeki ayrıĢma, az 

sayıda sürekli ya da mevsimlik ücretli iĢçi çalıĢtıran köy burjuvazisini 



(zengin köylü) geliĢtiriyor. OluĢum süreci yavaĢ ilerleyen bu kesimi, 

küçük üretici   orta  köylüden ayıran sınırlar, birçok bölgede henüz 

tam  belirginleĢmiĢ  değildir.  Ücretli iĢçileri sömüren  bu  kesim,  aynı 

zamanda tekellerin ve büyük tüccarların etkinliklerinden zarar 

görüyor. 

68)  Burjuvazi içindeki farklı, ayrıĢma ve çeliĢkilerin toplam sonucu 

olarak, iki karĢıt ana kesim ortaya çıkıyor: 

1) Birinci kesim: iĢbirlikçi burjuvaziden ve onun tekelci kesiminden, 

büyük toprak sahiplerinden, bürokratik burjuvaziden, ordu üst 

yönetiminden, aracı-vur- 
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guncu burjuvaziden ve bunların yanı sıra ülkedeki yabancı sermayenin 

temsilcilerinden oluĢuyor. Bu kesim gerici, tutucu, antidemokratik, 

ulusal olmayan, emperyalizm yanlısı, iĢbirlikçi , Ģoven bir karakter 

taĢıyor. Burjuvazinin bu kesimi görece daha dinamik ve örgütlü ve 

kendi içinde daha sıkı bağlıdır. 

Süreç içinde bu kesimin en tepesi, iĢbirlikçi tekelci burjuvazinin 

çevresinde kenetlenen oligarĢik bir yapı kazanmıĢtır. Bu geliĢme ve 

devlet tekelci kapitalizmi öğelerinin güçlenmesiyle, egemen güçlerin 

sıralarında ekonomik ve politik ayrıcalıkların yeniden dağılımının 

gündeme gelmesi, burjuvazinin bütünü içinde olduğu gibi bu kesim 

içinde de yeni ayrıĢma ve çeliĢkiler yaratıyor. 



2) Ġkinci kesim: Ulusal burjuvaziden, tekellerle bağlı olmayan ve 

sanayide etkinlik gösterenler baĢta olmak üzere, orta ve küçük iĢletme 

sahiplerinden ve köy burjuvazisinden oluĢuyor. Bu kesim, 

emperyalizme karĢı, anti tekel, demokratik, anti feodal, ulusal 

reformist bir karakter taĢıyor. Burjuvazinin bu kesimi, görece daha 

örgütsüz ve dağınıktır. 

69)  Bugün ekonomi ve devlet üzerindeki egemenliği, iĢbirlikçi   

oligarĢi   elinde   tutuyor,   iĢbirlikçi   oligarĢi; iĢbirlikçi   tekelci   

burjuvaziden,   ve   onun   çevresinde kenetlenmiĢ olan iĢbirlikçi 

büyük burjuvazinin, büyük toprak sahiplerinin, bürokratik 

burjuvazinin, aracı-vurguncu burjuvazinin en kodamanlarından, ordu 

üst yönetiminden ve Amerikan emperyalizminin ülkedeki 

temsilcilerinden oluĢuyor.  Bu  kesimler, aralarındaki kimi çeliĢkilere   

karĢın,   halka  ve  onun   ulusal   çıkarlarına karĢı sıkı sıkıya 

kenetlenmiĢlerdir. 

70)  iĢçi sınıfı, üretim sürecinde ve üretimin gerçekleĢmesi için temel 

iĢlev gören alanlarda ücret karĢılığı çalıĢan kol ve kafa emekçilerinden 

oluĢuyor, iĢçiler, ekonomik bakımdan aktif nüfusun yaklaĢık dörtte 

birini oluĢturuyor. Bu oran büyüyor, iĢçi sınıfının toplumdaki 
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nicel ve nitel gücü artıyor. 

Son yirmi yılda sanayi iĢçilerinin sayısı hızla bir artıĢ gösterdi, iĢçi 

sınıfı, bugün sağlam bir sanayi proletaryasına sahiptir. Sanayi 



iĢçilerinin önemli bir bölümü 500'den çok iĢçi çalıĢtıran ve belli 

merkezlerde yoğunlaĢmıĢ iĢletmelerde çalıĢıyor. Buradaki iĢçilerin 

ana yığını, iĢçi sınıfı içinde kalifiyelik, disiplin, genel kültür ve eğitim 

düzeyi görece yüksek bir kesim oluĢturuyor. Bu nitelikler, bu iĢçilere 

görece uzun bir süre aynı iĢyerinde çalıĢma olanağı sağlıyor. 

Büyük iĢletmelerde çalıĢan iĢçiler, bilinç, örgütlülük ve savaĢkanlık 

açısından öne çıkıyorlar. Ama bu, devlet iĢletmelerinde özel sektöre 

oranla geri kalıyor. Egemen güçlerin devlet sektörünü geçmiĢte sosyal 

çeliĢkileri yumuĢatmada bir araç olarak kullanması, buna bir neden 

olmuĢtur. Son yıllarda onların bu olanakları azalıyor. 

Sanayi iĢçilerinin % 80'i beĢ büyük ilde yoğunlaĢmıĢtır. Buralarda 

sendikalaĢma oranı % 100'e yakındır ve iĢçilerin büyük çoğunluğu 

grev okulundan geçmiĢlerdir, öte yandan son on yıl içinde 

Anadolu'nun çeĢitli bölgelerinde oluĢan kırsal alan ortası sanayi 

adaları ayrı bir özellik taĢıyor. Buralarda büyük iĢletmelerde çalıĢan 

iĢçiler, aynı zamanda birlikte, aynı koĢullarda oturuyorlar. Bu olgu, 

buralarda sınıf savaĢımının hızla yükselmesi için elveriĢli bir ortam 

yaratıyor. 

Son yıllarda ikinci kuĢak iĢçiler, babadan iĢçi olan genç iĢçiler 

oluĢuyor. Türkiye iĢçi sınıfının tarihsel geliĢmesindeki bu yeni olgu, 

sınıf savaĢımında yeni bir dönemin baĢlamasına temel olacaktır. 

Türkiye iĢçi sınıfı, toplumda, sayısal gücünün çok üzerinde bir rol 

oynuyor. O, yükselen ve tek doğru dünya görüĢüne sahip 

sınıftır.Sanayi proletaryası, son yıllarda önemli bir politik savaĢım 



deneyi kazanmıĢ, geniĢ iĢçi yığınlarının sendikal savaĢ deneyimi 

kazanmasına öncülük etmiĢtir. Marksist-Leninist ideoloji ile iĢçi hare- 
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ketinin birleĢmesinde önemli adımlar atılmıĢtır. 

Son yirmi yılın tarihinin gösterdiği gibi, ulusal ve sosyal kurtuluĢ 

savaĢımının, tüm öteki halk güçlerini çevresinde birleĢtirerek, utkuya 

ulaĢtırabilecek, toplumun devrimci yenilenmesine öncülük edebilecek 

tek sınıf, iĢçi sınıfıdır. 

71) iĢçi sınıfının büyümesi ve geliĢmesi, kendi içinde eĢitsiz bir nitelik 

taĢıyor. Ekonomideki çok yapılılık, iĢçi sınıfının geliĢmesi üzerinde 

olumsuz etkilerde bulunuyor. Farklı sektörlerdeki, kamu iĢletmeleri ile 

özel iĢletmelerdeki, yabancı iĢletmeler ile yerli iĢletmelerdeki, büyük 

iĢletmelerle küçük iĢletmelerdeki, eski iĢletmelerle yeni iĢletmelerdeki 

iĢçiler arasında, çalıĢma koĢullarına, kalifiyelik düzeyine, genel kültür 

ve eğitim düzeyine iliĢkin farklar artıyor, ücretli iĢçi sayısı, en hızlı 

olarak ticaret ve hizmet sektörlerinde artıyor, buradaki iĢçiler 

çoğunluğu oluĢturuyor, genellikle küçük birimlerde çalıĢıyor. 

ĠĢçilerle önproleter ve yarı proleter kesimler arasındaki sınırlar, her 

durumda kesinleĢmiĢ olmaktan uzaktır. Sanayi merkezleri çevresinde 

yığılmıĢ ya da sürekli bu merkezlerle kırsal alan arasında hareket 

halinde olan önproleter ya da yarı proleter kesimlerin varlığı, öte 

yandan iĢçilerin halâ kırsal kesimle olan çeĢitli bağlan ve küçük 

iĢletmelerdeki çalıĢma koĢullan, genel olarak yüksek olan iĢçi devri, 



iĢçi sınıfının nicel ve nitel oluĢması ve geliĢmesi üzerinde olumsuz 

etkilerde bulunuyor. Onu, burjuva akımların etkisine açık tutuyor. ĠĢçi 

sınıfının geniĢ yığını üzerinde burjuva-reformist görüĢlerin bölücü 

etkisi vardır. Genelde sendikal örgütlenme düzeyi % 50'yi 

bulmamıĢtır. 

Sanayi merkezlerinde iĢçilerin genellikle oturdukları gecekondu vb. 

gibi emekçi semtleri, çok çeĢitli sınıf ve katmanları birlikte 

barındırıyor. Ayrıca bu semtlerde iĢçiler, bölgesel ve etnik kökenlerine 

göre de ayrılıyorlar. Bu durum iĢçi sınıfının sosyal oluĢmasını, sınıf 

değerlerinin ve savaĢım deneylerinin gelenek olarak 
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sınıf  içinde  yerleĢmesini,   sınıf  bilincinin  geliĢmesini güçleĢtiriyor. 

Emperyalizm ve iĢbirlikçi burjuvazi, iĢçi hareketini güçten düĢürmek 

için, iĢyerlerinde, iĢkollarında ve ülke çapında iĢçilerin birleĢmesini, 

sınıf bilincinin geliĢmesini, savaĢımın yükselmesini önlemek, 

yavaĢlatmak ya da yanlıĢ yollara yöneltmek için ekonomik, politik, 

ideolojik, sosyal her çabaya baĢvuruyor. 

72)  Tarım ve orman iĢçileriyle topraksız ve aztopraklı köylüler 

arasındaki sınır büyük ölçüde belirsizdir. Tarım iĢçileri içinde düzenli 

olarak bir iĢletmede çalıĢanların ve topraktan tamamen kopmuĢ 

olanların oranı düĢük kalıyor ( %10). Mevsimlik iĢçiler çoğunluktadır. 

Tarım   iĢçilerinin  örgütlenme,  sendikalaĢma ve bilinç düzeyi çok 

düĢüktür. Devlet Üretme Çiftlikleri, tarım iĢçilerinin önemli 



yoğunlaĢma merkezleridir. Son yıllarda kırsal alanda kurulan sanayi 

iĢletmelerinin sayısı hızla  arttı.   Bu   fabrikalarda,   öte yandan 

madenlerde çalıĢan iĢçiler, topraksız, aztopraklı  köylülerden geliyor. 

Köylerde yaĢayan nüfus içinde, geçimini tarımdı-Ģı alanlardan 

kazananların oranı artıyor. Tarımsal sanayinin geliĢmesi, bunu 

hızlandıracaktır. Köylerin sosyal yapısı   değiĢiyor.   1980'H  yıllarda  

kırsal  alanda   sınıf savaĢımının yükselmesinin koĢulları olgunlaĢıyor. 

Kırsal alanda sınıf savaĢımının yükselmesinde kırsal alandaki iĢçilerin 

örgütlenmesi ve  bilinçlenmesi belirleyici bir rol oynayacaktır. 

Topraksız ve aztopraklı köylülüğün büyük   toprak   sahiplerine   karĢı   

hareketlenmesi,  iĢçi sınıfının desteğine bağlı kalıyor. 

73)  Küçük ve orta büyüklükteki toprak sahibi köylüler,  köy  esnaf ve 

zanaatkarları, köy orta katmanlarını oluĢturuyorlar. Köyde ev 

zanaatlarıyla uğraĢanların sayısı artıyor. 

Büyük toprak sahipleri, yerli ve yabancı kapitalistler, tekeller, büyük 

tüccar ve tefeciler, bunların ardındaki bankalar ve devlet, elbirliğiyle 

küçük üreticiyi 
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sömürüyor. Toprağı az, aracı-gereci eksik, parası ve kredi kaynağı çok 

az olan, ürününü genellikle en elveriĢsiz zamanda ve en düĢük fiyatla 

satmak zorunda kalan, pazardan aldıklarının fiyatı sürekli artan 

örgütsüz küçük üreticilerin ekonomik durumu, son altı-yedi yıl içinde 

büyük ölçüde sarsıldı. KooperatifleĢme hareketi bu dönemde hızlandı. 



1950-1980 arasında kırda kapitalizmin geliĢmesiyle, kendi içine 

kapanıklıktan kurtulan, ulusal alana açılan köy, Ģimdi dıĢ satımın 

artması, tarım sanayinin desteklenmesiyle, uluslararası alana açılıyor. 

Bu olgu, en baĢta tarım kapitalistleri ve zengin köylü için geçerli de 

olsa, küçük ve orta köylüyü de etkileyecek, ayrıĢmayı hızlandıracak, 

köyün politik yaĢamında sert çeliĢkilere yol açacaktır. 

Köy orta katmanları, toplumda büyük yer tutuyorlar. Köylülüğün 

çoğunluğunu oluĢturuyorlar. Nesnel çıkarları onları iĢçi sınıfına 

yakınlaĢtırıyor, bir dizi sosyal-psikolojik etmen ve üretimden gelen 

dağınıklık, onları, burjuva güçleri desteklemeye yöneltiyor. Küçük 

üretici, orta ve küçük köylü içinden bir kesim köy burjuvazisine 

(zengin köylü) dönüĢüyor. Köylü yığınları üzerinde burjuvazinin 

değiĢik akımları etkide bulunuyor. Yurt dıĢındaki iĢçilerin köyleriyle 

olan bağları, reformist etkilerin köye taĢınmasının bir aracı oluyor. Bu 

bağlar ayrıca köyde kapitalist iliĢkilerin ve köy burjuvazisinin 

geliĢmesini hızlandıran bir ekonomik temeldir. Köyde yaĢayan ve 

köyle bağlı emekçi aydınlar, ilerici akımların köye girmesinin 

taĢıyıcısı oluyorlar. 

Sosyal ayrıĢmanın hızlandığı köyde, köylülüğün (zengin köylü de 

içinde) nesnel çıkarları , iĢçi sınıfıyla bağlaĢıklık içine girmesini 

zorunlu kılıyor. Köylülük, Türkiye'de ancak bu yolla devrimci bir rol 

oynayabilir. ĠĢçi-köylü bağlaĢıklığı, Türkiye'de devrimin utkusu için 

birincil önemdedir. Küçük üreticilerin kooperatif hareketi, kırsal 

alandaki yığınsal halk hareketinde geçmiĢte olduğu gibi önemli rol 

oynayacaktır. 



74) Geleneksel üretim iliĢkilerinden kopmuĢ, tarım- 
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sal nüfus fazlasından kaynaklanan ve kapitalist iĢletmelerde sürekli bir 

iĢ bulamayan geniĢ bir önproleter ve yarı proleter tabaka, bugün 

büyük kentlerin çevresinde birikiyor. Kent yoksulları diyebileceğimiz 

bu kesimin sayısı hızla artıyor, üç milyonu aĢıyor. Bu kesimle kırdaki 

aztopraklı, topraksız yoksul Köylülük arasında sürekli bir yer 

değiĢtirme oluyor. Bu kesim kapitalizm öncesinin sosyal iliĢkilerinin 

derin etkisi altında bulunuyor. Burjuvazi, bu kesimin varlığından, iĢ 

güvenliğini tehdit etmede ve ücretleri düĢürmede yararlanıyor. 

Geleceğe güvenle bakmak için hiçbir nedeni olmayan ve 

kendiliğinden hareketlenmeye görece açık olan bu kesim, faĢist ve 

faĢizan akımlara olduğu kadar "sol" serüvenci akımlara da temel 

oluyor. Bu kesimin en alt tabakası lümpenleĢiyor, suçlular dünyasına 

karıĢıyor. Nesnel çıkarları iĢçi sınıfının savaĢına omuz vermekte olan 

ama örgütlenmesi büyük zorluklar taĢıyan kent yoksullarının iĢçi 

sınıfının yanına çekilmesi büyük önem taĢıyor. 

75) Son yirmi yıl içinde kent orta katmanları içinde önemli 

değiĢiklikler yer aldı. GeliĢmiĢ kapitalist iliĢkiler, bir yandan bu 

katmanların belli bölümlerinin yıkıma uğramasını, konumunu 

yitirmesini, öte yandan da bu katmanların geniĢlemesini getirdi. Aynı 

zamanda katman-içi sosyal-sınıfsal ayrıĢma, kutuplaĢma derinleĢti. 



Bu ayrıĢmayı, bu katmanları oluĢturan: a) ücret karĢılığı çalıĢan 

aydınlar, büro ve banka personeli, devlet memurları , 

subaylar.polisler, teknik elemanlar ve sanatçılar vb.; b) serbest çalıĢan 

esnaf, zanaatkar, dükkan sahiplerinin ve ; c) serbest olarak çalıĢan 

avukat, doktor, mühendis, aydın vb.'lerin sıralarında izlemek 

olanaklıdır. Her üç kesimde de çok küçük bir azınlık, azalan ölçüde, 

konumlarım sağlamlaĢtırıp burjuvazinin sıralarına girebilmiĢ, geniĢ 

orta bölümler oluĢmuĢ ve daha geniĢ bölümler ise ekonomik 

bakımdan iĢçi sınıfının konumlarına benzer bir konuma düĢmüĢlerdir. 
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Özellikle ücret karĢılığı çalıĢanların sıralarında eski ayrıcalıklarını 

hızla yitirip iĢçi sınıfının durumuna yaklaĢanların oranı çok yüksektir. 

76) Ücret karĢılığı çalıĢan aydınlar ve devlet memurları, özellikle 

öğretmenler, teknik elemanlar, sağlık personeli içinde ilerici 

düĢünceler köklü bir yer edinmiĢ, demokrasi savaĢımında güçlü bir 

gelenek oluĢmuĢtur. Ekonomik durumlarının giderek kötüleĢmesi, 

uğradıkları ağır baskılar, teknik elemanların üretimdeki rolünün 

artması, bu kesimin ilerici temsilcilerini iĢçi sınıfıyla savaĢ 

arkadaĢlığına yönlendiriyor. Bu kesimdeki ekonomik sosyal durumun 

kötüleĢmesi, ezici çoğunluğu gelecekte bu kesimde yer almaya aday 

olan yüksek öğrenim gençliğinin radikalleĢmesinin bir nedeni oluyor. 

Esnaf ve küçük dükkan sahiplerinin geleneksel kesimlerinin oranı 

azalırken, yeni türleri artıyor. Sosyal-ekonomik yapı, bu kesimi 



sürekli yeniden üretiyor. Bu kesimin içinden burjuvaziye yükselme 

perspektifi giderek daralıyor, kalkıyor. Bu kesimin geniĢ bölümleri 

büyük güçlüklerle varlığını sürdürebiliyor. 

Esnaf ve küçük dükkan sahiplerinin çoğunluğu, anti-komünizmin 

güçlü etkisi altında, nesnel çıkarlarının tersine, burjuvaziye politik 

destek veriyor. Son yıllarda durumlarının hızla kötüleĢmesi, onları bir 

yandan ilerici akımlara, öte yandan da faĢist, faĢizan, ve "sol" 

serüvenci akımlara açık bir duruma getiriyor. Dinsel politik akımlar, 

bu kesimde geniĢ bir taban buluyorlar. 

Sayısal oranı düĢük olmasına karĢın, serbest çalıĢan doktor, avukat 

v.b.leri Türkiye'de önemli bir sosyal ve politik rol oynuyorlar. Bu 

kesimin üst tabakaları burjuva politik akımlara güç ve kadro sağlıyor. 

Öteki tabakaları, artan ölçüde, demokrasi savaĢımında yer alıyor. 

Bilinçli iĢçiler, orta katmanların ana yığınıyla sağlam bir bağlaĢıklık 

kurmak, onlara kendi nesnel çıkarlarını göstermek ve onların anti 

komünizmin etkisinden kurtulmalarını sağlamak için her çabayı 

gösterecektir. Orta katmanlar içinde aydınlar, öncelikle öğretmenler, 

iĢçi 
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sınıfının yakın bağlaĢığıdır. 

77)  Toplumda, sınıfsal iliĢkilerin ötesinde, bunlardan farklı bağlarla 

birbirine bağlanan, ortak çıkarlara sahip üyelerden oluĢan sosyal 

gruplar vardır. Toplumun sınıflara bölünmüĢlüğü, bu sosyal gruplara 



da yansır, onları da kendi içinde ayrıĢtırır. Ama gene de tüm sosyal 

grubu ilgilendiren grubun özgül koĢullarından kaynaklanan ortak 

sorunlar, varlığını sürdürür. Kadınlar, gençler, ordu mensupları, 

Türkiye'de yaĢayan Kürt ulusu, Arap, Ermeni vb. gibi ulusal 

azınlıklar, Alevi vb. dinsel topluluklar böylesi  sosyal  gruplar  

oluĢturuyorlar.   Böylesi sosyal grupların ortak sorunları, farklı 

sınıflardan üyelerin birlikte davranabildiği, ortak sorunun çözümü için 

ortak savaĢım verebildiği  bir hareket için nesnel bir temel yaratıyor. 

Gençlik ve Kürt ulusu, özgül durumları nedeniyle, Türkiye devrim 

sürecinin itici birer gücüdür. ĠĢçi sınıfının bu sosyal gruplarla 

bağlaĢıklığı, devrim sürecinin her aĢamasında belirleyici bir rol 

oynayacaktır. Öte yandan kadınların katılmadığı bir hareket hiçbir 

zaman baĢarıya ulaĢamaz. 

78)    Sosyal yapı üzerinde Ģu sonuçlara varılabilir: Sınıfların oluĢum 

(formasyon) süreci, henüz tamamlanmıĢ değildir. Sınıflar ve özellikle 

katmanlar arası sınırlar çok akıĢkandır, iç içe geçmektedir. ĠĢçi 

devrinin, iĢsizliğin, gizli   iĢsizliğin   boyutları  büyüktür,  marjinal  

kesimler geniĢtir. Küçük üretim, gerek tarımda, gerekse sanayide, tüm 

olarak küçük iĢletmecilik büyük önem taĢıyor. Tüm bu olgular, sınıf 

bilincinin biçimlenmesini, sınıf savaĢımının açık bir karakter 

kazanmasını güçleĢtirici bir rol oynuyor.   Ezilen   sınıfların   politik   

aktifliğinin   düĢük kalmasında   neden   oluyor.   OligarĢi,   karĢıtı   

güçlerin dağınıklığından ve bölünmüĢlüğünden yararlanarak 

egemenliğini elinde tutabiliyor. 



Ama son yılların sınıf savaĢımlarının kanıtladığı gibi, güçlü ve deneyli 

bir çekirdeğe sahip ve tüm öteki 
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ezilen sınıf ve katmanları kendi çevresinde birleĢtirmeye yetenekli bir 

iĢçi sınıfı vardır. ĠĢbirlikçi oligarĢi, attığı her adımla ister istemez iĢçi 

sınıfının bağlaĢıklık tabanını geniĢletiyor, halkın geniĢ kesimlerinin 

durumunu iĢçi sınıfının durumuna yakınlaĢtırıyor. ĠĢçi sınıfının 

iĢbirlikçi oligarĢinin diktatörlüğü ile çeliĢki içinde olan kesimler 

üzerindeki hegemonyasını kurmasının olanakları artıyor. 

 

55 

 

V- POLĠTĠK YAPI 

79)  Türkiye'deki bugünkü rejim, faĢist bir rejimdir. FaĢizm,   

iĢbirlikçi  oligarĢinin terörist  diktatörlüğüdür. Onun temel karakteri, 

baĢını ABD'nin çektiği emperyalizmin en gerici kesimlerine bağımlı 

olması, dıĢ emperyalist güçlerin ve anti ulusal iĢbirlikçilerinin aracı 

olmasıdır. 

6 Kasım 1983'de yapılacak sözüm ona "seçim"le iĢbaĢına gelecek 

parlamento, faĢist rejimin sivil kılıfından baĢka bir Ģey olmayacaktır. 

80)   Türkiye  devleti  baĢından beri burjuvazinin ve onunla  içice   

geçmiĢ   olan büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını temsil  eden bir 

burjuva devletidir, burjuva diktatörlüğünün bir aracıdır. Devletin 



görevi, her zaman kapitalist sömürü düzeninin korunması ve 

güçlendirilmesi, ekonominin egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda 

düzenlenmesi ve yönlendirilmesi olmuĢtur. 

Burjuva devlet hiçbir zaman burjuva-demokratik bir devlet karakterini 

tam olarak kazanmamıĢtır. Egemen güçler, hiçbir zaman burjuva-

demokratik hak ve özgürlükleri eksiksiz savunmamıĢlardır. Halkın 

demokratik hak ve özgürlüklere sahip olmasına her zaman karĢı 

çıkmıĢlardır. Burjuvazinin iĢbirlikçi, gerici rejimi, 1945'lerde 

demokrasi güçlerinin faĢizme karĢı kazandığı dünya çapındaki 

utkunun getirdiği koĢullarda, kendi çıkarları için halkın demokrasi 

istemine sahip çıkar görünmüĢ, bunu politik erki dolaysız ele 

geçirmede 
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kullanmıĢ, ama 1950'den sonra demokrasi güçleri üzerindeki baskılar 

daha da artırılmıĢtır. 

1960'da halkın, gençliğin ve yurtsever subayların DP hükümetine 

yönelen tepkisi, ulusal burjuvazinin etkisindeki 27 Mayıs hareketine 

yol açtı. 1961 Anayasası, dünyada geliĢen güçler iliĢkisi ortamında, 

iĢçi sınıfına ve öteki emekçilere sınırlı da olsa burjuva demokratik 

özgürlükler sağladı. Ne ki iĢçi sınıfının , demokrasi güçlerinin bu 

özgürlükleri kendi çıkarları doğrultusunda yaĢama geçirme çabaları, 

her seferinde 27 Mayıs'tan kısa süre sonra politik erk üzerindeki 

etkinliğini yeniden kuran iĢbirlikçi , gerici güçlerin karĢı saldırılarıyla 



karĢılaĢtı. Ulusal burjuvazi, antidemokratik saldırılar karĢısında 

ikircimli ve tutarsız bir konum aldı, iĢçi sınıfına karĢı tutumu, onu 

kendi nesnel çıkarlarının tersine, gericilikle uzlaĢmaya itti. 

1965'lerden sonra ekonomideki yapısal bunalım temelinde, sınıf 

çeliĢkileri derinleĢti, sınıf savaĢımı keskinleĢmeye baĢladı. Bu süreçte 

15-16 Haziran büyük iĢçi direniĢi tepe noktası oldu. Gerici güçler, 

politik egemenliği, ancak 12 Mart 1971 askersel müdahalesiyle 

güvence altına alabildi. Anayasada bir dizi antidemokratik 

değiĢiklikler yapıldı. Ne ki, halkın yükselen tepkisi ve uluslararası 

alanda yumuĢamanın güçlenmesi koĢullarında askersel yönetimin 

sürmesi olanaksızlaĢtı. Halkın demokrasi istemine dayanan ve 

burjuvazinin ulusal-reformist kesiminin desteğini alan CHP erke geldi. 

Ama onun ülkedeki yapısal bunalımın temelinde yatan emperyalizme 

bağımlılığa ve iĢbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik konumlarına 

karĢı hiçbir önlem almaması, bunalımları reformist yoldan aĢmaya 

çabalaması, iĢçi sınıfına karĢı tutum alması, erkin yeniden gericiliğin 

eline geçmesiyle sonuçlandı. 

81) 1975-1980 arasını iki temel süreç belirlemiĢtir. Bir yanda 

burjuvazi içinde derinleĢen ayrıĢma süreci ve burjuvazinin iĢbirlikçi, 

gerici kesiminin en tepesinin, güçlenen iĢbirlikçi tekelci burjuvazi 

çevresinde kenetle- 

 

57 

 



nerek oligarĢik bir yapı kazanmaya baĢlaması. Öte yanda iĢçi sınıfının, 

öteki emekçi halk kesimlerinin yükselen savaĢımı, TKP'nin ve öteki 

sol güçlerin etkilerinin artması ve bu ortamda ulusal-reformist 

burjuvazinin artan hareketlenmesi. Bu süreçler, sınırlı parlamenter 

rejimi yıprattı, iĢlemez duruma getirdi. Sınırlı burjuva demokrasisini 

bile kendisi için bir ayak bağı olarak gören iĢbirlikçi gerici güçler, 

faĢist MHP'yi, terörizmin tırmandırıl-masını destekledi. ĠĢçi sınıfı 

hareketini, demokrasi güçlerini ezmek, emekçi yığınları amansızca 

sömürmek ve kapitalizmin bunalımını aĢmak için, bilinçli olarak, 

ordunun kıĢladan çıkmasını kıĢkırttı. Bu, ABD emperyalizminin 

dünya çapındaki ve Türkiye üzerindeki saldırgan planlarıyla da 

bağlıydı. 

82) Büyük ve tekelci burjuvazinin, büyük toprak sahiplerinin ve 

emperyalizmin çıkarlarım savunan AP, 1975-1980 arasında izlediği 

anti komünist, iĢçi düĢmanı, faĢist MHP'yi destekleyen, Amerikan 

yanlısı çizgisiyle politik istikrarsızlığı derinleĢtirdi. Ulusal reformist 

burjuvazinin ağırlığındaki CHP içinde, iĢbirlikçi gerici burjuvaziyle 

uzlaĢma, sol güçlerle iĢbirliğini reddetme, iĢçi sınıfına karĢı tutum 

alma, emperyalizme boyun eğme eğilimi ve bunun CHP'nin ana 

koalisyon ortağı olarak iĢbaĢına geldiği hükümetlerin politikasında 

belirleyici olması da politik bunalımın derinleĢmesine neden oldu. 

1975-1980 arasında doğrudan CÎA ve MĠT tarafından yönlendirilen 

uluslararası faĢist hareketten kan alan, burjuvazinin iĢbirlikçi, gerici 

kesimince beslenen ve desteklenen faĢist MHP, politik istikrarsızlığın 

daha derinleĢtirilmesinde, özellikle de terörizmin alabildiğine 



yaygınlaĢtırılmasında belirleyici rol oynadı. MHP, 1975-1980 arasında 

iĢbirlikçi tekelci burjuvazinin ve emperyalizmin ülkemize yönelik 

planlarının uygulanmaya konabilmesi için gerekli olan ortamı 

yaratmada araç oldu. MHP binlerce ilericiye, demokrata, devrimciye, 

komüniste yönelik kanlı cinayetleri, toplu kırımları ile, halk 

yığınlarının terör aracılığıyla sindirilmesine hizmet etti. 
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Bu dönemde Türkiye solu adına ortaya çıkan anarko terörist grupların 

bireysel terör eylemleri, bunlarla öteki "sol" radikal akımlar arasındaki 

sınırların çoğu kez silikleĢmesi, bir yandan iĢbirlikçi gerici güçler ile 

emperyalizmin iĢine yaradı, sol güçlerin saygınlığını azalttı, öte 

yandan da ilerici, sol güçlerin birliğini zedeledi, birlik eğilimini 

baltaladı. FaĢist saldırılar ve askersel devirme olasılığı karĢısında 

ilerici güçlerin güçten düĢürülmesinde önemli bir rol oynadı. 

Bu dönemde, sol güçlerin, ulusal demokratik güçlerin birliğinin 

sağlanamamıĢ olması, faĢist terörün geriletile-memesinde, askersel 

devirmenin önlenememesinde öneli bir rol oynadı. 

Tüm bu etmenler, Amerikan emperyalizminin saldırgan politikası ve 

Türkiye üzerine planlarıyla, kapitalizmin yeni bir devresel bunalıma 

girmesi ve bunun etkilerinin ülkemize yansımasıyla birleĢti. 12 Eylül 

1980 askersel devirmesi oldu. 

83)  Egemen güçlerin en tepesinin giderek oligarĢik bir yapı 

kazanmasının, bağımlı devlet-tekelci kapitalizmi iliĢkilerinin   



güçlenmesinin  önündeki   en  önemli     iki engel, sosyal çeliĢkilerin 

Ģu ya da bu biçimde yansıdığı parlamento ile yükselen iĢçi ve emekçi 

halk hareketiydi. Egemen güçlerin bir fraksiyonu olan generaller, bu 

iki engeli yok etmek amacıyla    12 Eylül 1980'de erke el koydular. 

12 Eylül 1980 devirmesi, parlamentoyu dağıttı. 1961 Anayasasını iptal 

etti. iĢçi sınıfına onun politik ve sendikal örgütlerine, ilerici, yurtsever 

ve barıĢ yanlısı güçlere var gücüyle saldırdı. Bu nedenle 12 Eylül 

devirmesi, bir önleyici karĢı-devrimdir. Devirme bu niteliğiyle, büyük 

burjuvazinin geniĢ kesimlerinin desteğini kazanmıĢtır. Anti 

komünizmle ĢaĢırtılmıĢ orta katmanlar içinde destek bulmuĢtur. 

84)  Askersel diktatörlük altında devletin baskı aygıtları hızla 

güçlendirildi, yaygınlaĢtırıldı. Ordunun halka 
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karĢı örgütlenmesi güçlendirildi, derinleĢtirildi. "Demokrasiye 

geçilecek" demagojisiyle tüm demokratik haklar yok edildi. Ġlerici 

güçler ağır baskılar altına alındı. Devlet daha da merkezileĢtirildi. 

Ordu üst yönetimi, MĠT, siyasal polis ve ABD emperyalizmi ve CÎA 

ile dolaysız bağlar içinde olan güçler, 1982 Anayasası ile devlet içinde 

devlet oldular. Tüm kilit sorunlarda parlamentonun yetkileri yok 

edildi. CumhurbaĢkanına olağanüstü yetkiler verildi. Örgütlenme, 

basın, gösteri, düĢünce, sendikal ve toplu sözleĢme, grev hakları son 

derece sınırlandı. CumhurbaĢkanına verilen yetkilerle her an tümüyle 



yok edilmeye açık hale getirildi. Kürt ulusu üzerindeki Ģoven baskılar 

anayasa maddesi yapıldı. 

Askersel diktatörlük, ĠMF'nin dayattığı Friedmancı ekonomik 

politikayı uygulayarak, tekellerin güçlenmesine, devlet tekel 

kapitalizmi yöntemlerinin geliĢmesine, yabancı sermayenin 

konumlarını pekiĢtirmesine olanak sağladı. ĠĢbirlikçi oligarĢinin 

temellerini güçlendirdi. 

Askersel diktatörlük ABD emperyalizminin saldırgan politikasının 

dümen suyuna girdi, ABD emperyalizmine bir dizi yeni politik 

askersel ödün verdi. Pentagon'un "ulusal güvenlik" doktrinini 

benimseyerek, "iç düĢmana karĢı aralıksız savaĢ" paravanası ardında 

anti komünizmi, antisovyetizmi ve Ģovenizmi tırmandırdı. 

Tüm bu etmenlerin sonucu olarak rejim adım adım gericileĢti, 

sonunda faĢist bir karakter kazandı. 

85) Tüm bu geliĢmeler, tekelleĢmenin her alanda genelleĢmenin 

temeli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ekonomik güçleri görece 

zayıf olan tekeller, devlet egemenliğinin tümünü ele geçirmek, bu 

yolla bağımlı devlet tekelci kapitalizmini geliĢtirmek için gericiliği her 

araçla destekliyorlar. Ordu üst yönetiminin ve bürokratik burjuvazinin 

en tepesinin, ekonomideki etkinlikleri arttıkça, ekonomide kök 

saldıkça, halkın sömürülmesindeki payları arttıkça, yerli, yabancı 

tekellerle daha sıkı bağlandıkça, devleti halka karĢı daha da gerici, 

baskıcı yollarla kullanıyorlar. 
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Türkiye, 1968-1969 lu yıllardan bu yana, temelinde yapısal ekonomik 

bunalımın yattığı politik istikrarsızlıklarla karĢı karĢıyadır. Egemen 

güçlerin politik egemenlik sistemindeki bu süreğen bunalım, geçen 

süre içinde 10'u aĢkın hükümet değiĢikliğinde.askersel müdahalelerde 

ve sonuçta diktatörlüğün kurulmasında ifade buldu. 

12 Eylül askersel devirmesinden sonra da ekonomik bunalımın 

aĢılamamıĢ olması, emperyalizme bağımlılığın daha da artması, iĢçi ve 

emekçi halkın sömürüsünün daha da artırılması sonucunda, politik 

egemenlik sistemindeki bunalım çözülmedi, iĢbirlikçi oligarĢinin 

ekonomik ve politik alanda attığı adımlar, sosyal çeliĢkileri daha da 

derinleĢtiriyor, burjuvazi içindeki bölünmeleri hızlandırıyor, halkın 

demokrasi istemini, ekonomik ve sosyal hak istemlerini artırıyor. 

FaĢist rejim, Türkiye'deki bağımlı ve görece geri kapitalizminin can 

çekiĢme sürecini zorbalıkla uzatmaktan baĢka bir iĢlev görmüyor. 
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VI-TKP'nin STATEJĠ ve TAKTĠĞĠ 

86)  1970'lerden bu yana Türkiye'de   devrimci geliĢmeleri önlemek 

için giriĢilen ve 12 Eylül 1980'den sonra doruk noktasına ulaĢan 

çabalarına karĢın, emperyalizm ve iĢbirlikçileri Türkiye'deki 

egemenlik sistemlerini içine girdiği bunalımlardan çıkaramamıĢlardır. 

Türkiye emperyalizmin zayıf bir halkasıdır. 



87)  Türkiye'deki ekonomik, sosyal, politik tüm geliĢmelerin   

temelinde   baĢlıca   Ģu   çeliĢkiler   yatıyor: 

a)  Kapitalizmin temel çeliĢkisi olan emek-sermaye çeliĢkisi: Bu 

çeliĢki bugün en baĢta büyük ve tekelci burjuvaziyle   geniĢ   halk   

yığınları   arasındaki   çeliĢki olarak keskinleĢiyor. 

b)  Türkiye halkı ile emperyalizm arasındaki çeliĢki: Emperyalizm 

özellikle de ABD emperyalizmi Türkiye'de artık bir dıĢ faktör 

değildir, o artan ölçüde bir iç faktöre dönüĢmüĢtür. Yeniden üretim 

süreci dıĢa bağımlıdır, iĢbirlikçi burjuvazi emperyalizme bağımlılık 

iliĢkilerinin iç sosyal taĢıyıcısıdır. Emperyalizm birçok yoldan ülkenin  

ekonomik, politik yaĢamına içerden müdahale edebiliyor,   kararların   

alınmasına  katılıyor.   Emperyalizm ile halk arasındaki ulusal 

çeliĢkinin sosyal-sınıfsal içeriği derinleĢiyor, ulusal ve sosyal kurtuluĢ 

savaĢımı içice geçiyor. 

c)  Büyük toprak sahipleri ve kapitalizm öncesinin damgasını  taĢıyan 

öteki  öğelerle köylülük arasındaki çeliĢki. 
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d) Egemen Türk burjuvazisi ile Kürt halkı arasındaki çeliĢki. 

KarĢılıklı olarak birbirlerini de etkileyen bu çeliĢkilerin sonucunda, 

Türkiye'de bugün bir yanda emperyalizm ve iĢbirlikçi oligarĢi, öte 

yanda tüm öteki sosyal sınıf ve katmanlar ve gruplar arasındaki 

keskinleĢen çeliĢki, tüm geliĢmelere damgasını vuran çeliĢki olarak 

öne çıkıyor. Toplumsal ilerlemeyi sağlamak için, sömürülenlerle 



sömürenler arasındaki temel çeliĢkiyi çözmenin koĢullarını 

yaratabilmek için öncelikle çözülmesi gereken çeliĢki budur. Bu ancak 

köklü anti emperyalist, anti oligarĢik, anti tekel, anti feodal, 

demokratik dönüĢümlerin gerçekleĢmesi, ulusal sorunun çözümü ile 

olanaklıdır. 

Bu görevler, iki aĢamalı bütünsel bir süreç olan devrimin anti 

emperyalist, demokratik aĢamasında yerine getirilecektir. Anti 

emperyalist, demokratik halk devrimi, TKP'nin yakın amacıdır. 

Bu devrimin baĢlıca geliĢme yolu, iĢçi sınıfının ulusal demokratik 

cephede en geniĢ barıĢ ve demokrasi güçlerini birleĢtirmesi, iĢbirlikçi 

oligarĢinin askersel faĢist diktatörlüğünün, halk yığınlarının bağımsız 

aktif eylemiyle yıkılması, ulusal demokrasinin kurulması,politik erkin 

ulusal, demokratik güçlerin hükümetine geçmesi, anti emperyalist 

demokratik dönüĢümlerin baĢlatılması ve bu süreç boyunca iĢçi 

sınıfının hegemonyasının pekiĢmesi oranında, anti emperyalist, 

demokratik halk devriminin tamamlanmasıdır. 

88) Bugünkü durumda bir yandan ülkemizin, halkımızın önüne yeni 

yeni tehlikeler dikiliyor. ĠĢbirlikçi oligarĢinin parlamenter kılıflı faĢist 

diktatörlüğün elinde ülkemizin Amerikan çıkarları doğrultusunda 

savaĢlara sürüklenmesi, ulusal ekonominin emperyalizme tümden 

kurban verilmesi, halkın yaĢam koĢullarının çok daha 

kötüleĢmesi.baskıların daha da artması söz konusudur. Öte yandan 

ülkemizin ve halkımızın yazgısında köklü bir değiĢiklik sağlamak için 

ilerici güçlerin önünde 
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tarihsel olanaklar açılıyor. 

89)  BarıĢçı,  bağımsız,  demokratik ve sosyalist bir Türkiye'nin 

yolunu açmak için, Amerikan emperyalizminin baskı ve 

dayatmalarına son vermek, faĢist rejimi yıkmak   ve   ulusal   

demokrasiyi   kurmak   zorunludur. TKP'nin ivedi amacı budur. 

iç ve dıĢ koĢullar ulusal demokrasinin kurulması için elveriĢlidir. 

Dünyada emperyalizmin güçleriyle, baĢta sosyalist sistem, tüm anti 

emperyalist güçler arasında bugün yaklaĢık bir güç dengesi 

oluĢmuĢtur. Dünya çapında yükselen barıĢ hareketi ABD 

emperyalizminin yalıtlanmasına katkıda bulunuyor. 

Ortadoğu'da emperyalizm ve gerici rejimler tüm çabalarına karĢın 

güçler iliĢkisini kendi yararlarına kalıcı biçimde kökten değiĢtirmeyi 

baĢaramıyorlar. Türkiye reel sosyalizmin dolaysız etkisinin 

durdurulamadığı bir bölgede bulunuyor. 

Ülkede karĢılıklı güçlerin yer alımı, barıĢ, ve ulusal demokrasi 

güçlerinden yana ağır basıyor. Amerikancı, en gerici, faĢist güçler 

giderek yalıtlanıyorlar. GeniĢ halk yığınları demokrasi, ekonomik ve 

sosyal haklar istiyorlar. SavaĢ serüvenlerine sürüklenmek istemiyorlar. 

Halkın bu istemlerini savunan geniĢ politik güçler var. ABD 

emperyalizminin ve faĢist diktatörlüğün politikası, burjuvazinin geniĢ 

kesimlerinin çıkarlarıyla da çeliĢiyor. 

90)   Ulusal, demokratik güçlerin birliği ve yığınsal halk hareketinin, 

ulusal çapta bir direniĢin yükselmesi ile faĢist cunta rejimine ivedilikle 



son vermek olanaklıdır. Bu rejimin gücü karĢıtlarının dağınıklığından 

kaynaklanıyor. TKP faĢist diktatörlüğü yıkmak için tüm cunta karĢıtı 

güçlerin iĢbirliğini savunuyor, tüm güçleri bugünden ulusal direniĢi  

hazırlamaya çağırıyor,  îĢçi sınıfının ve köylülüğün savaĢımının 

yükselmesi, sol güçlerin birliğinin  sağlanması, ilerici güçlerin eylem 

birliğinin güçlenmesi, Türk ve Kürt emekçilerinin ortak savaĢımı, 
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faĢist diktatörlüğe son verecek bir güçler iliĢkisinin oluĢmasında 

belirleyici olacaktır. Ulusal demokrasinin kurulması, cuntayı 

destekleyen bir avuç iĢbirlikçi oligarĢinin dıĢında kalan, iĢçi sınıfından 

ulusal-reformist burjuvaziye kadar tüm sınıf ve katmanların 

gereksinimidir. Ulusal demokrasi ancak, cunta rejimine son verecek, 

ulusal demokratik cephede birleĢmiĢ güçlerin ortak hükümetinin 

kurulmasıyla yaĢama geçebilir. 

91)Ulusal demokrasi programı özetle Ģunları içermelidir: 

-  Türkiye   dünya   barıĢının   korunmasına   aktif katkıda bulunmalı, 

sosyalist ülkelerle, tüm komĢularıyla barıĢ içinde yanyana yaĢamalı, 

buna zarar veren ABD ve NATO anlaĢmalarının getirdiği üsler vb. 

tüm yükümlülüklerden   kurtulmalıdır.   ABD   ve   NATO'nun   

ülkemiz topraklarını ve silahlı kuvvetlerini üçüncü ülkelere karĢı 

tehdit ya da saldırı amaçlarıyla kullanılmasına olanak verilmemelidir.  

Türkiye  komĢularıyla olan tüm anlaĢmazlıklarını yalnızca barıĢçı 



yollardan çözme ilkesini uygulamalıdır. Tüm ülkelerle karĢılıklı yarar 

ve eĢitlik temelinde çok yönlü iliĢkiler geliĢtirilmelidir. 

-  Genel   politik   af   çıkarılmalı,   koğuĢturmalar durdurulmalı,   

politik   göçmenlerin   yurttaĢlık  hakları geri   verilmeli,  özgürce 

ülkeye dönmelerine  izin verilmelidir.  1982 Anayasası iptal edilmeli, 

1961 Anayasasının  demokratik ilkeleri temelinde ulusal demokratik 

bir anayasa yapılmalıdır. Bu anayasayla tüm erk egemenliği ulus adına 

kullanılacak parlamentoya verilmeli, politik   özgürlükler   ve   

sendikal   özgürlükler,   düĢünce ve vicdan özgürlüğü eksiksiz 

sağlanmalı, faĢizm yasaklanmalı, Kürt halkı üzerindeki ulusal 

baskıların kaldırılması güvence altına alınmalıdır. Devlet aygıtı ve 

özellikle ordu faĢistlerden, cunta kalıntılarından ve emperyalizmin  

ajanlarından  arındırılmalı, tüm devlet aygıtı demokratik   temeller   

üzerinde   yeniden   örgütlenmeli, ordu   ulusal   bağımsızlığı   ve  

demokratik   kazanımları 
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korumakla görevlendirilmelidir. 

- Ekonomik bağımlılığa son vermeyi amaçlayacak, demokratik bir 

toprak ve tarım reformunu gerçekleĢtirecek, yerli ve yabancı 

tekellerin, büyük burjuvazinin, ayrıcalıklarına son verecek, 

eylemlerini sınırlayacak, aracı-vurguncu burjuvazinin eylemlerine son 

verecek, devlet ekonomik sektörünün öncülüğünde, endüstrileĢmeye 

yönelecek, iĢsizliğe karĢı önlemler alacak halkın ekonomik, sosyal, 

kültürel yaĢam düzeyini yükseltmeyi, ulusal gelirin emekçiler yararına 



daha adaletli dağılımını amaçlayacak bir ekonomik ve sosyal politika 

uygulanmalıdır. NATO’nun dayattığı aĢırı askersel harcamalar 

azaltılmalıdır. 

92)  Ulusal   demokrasi programının yaĢama  geçmesiyle anti 

emperyalist demokratik halk devrimi baĢlamıĢ, ilk   basamağı   aĢılmıĢ   

olacaktır.   ĠĢçi   sınıfı,  köylülük ve orta katmanlarla bağlaĢıklık 

içinde anti emperyalist demokratik   halk   devrimini  tamamlamaya  

yönelecektir, îĢçi sınıfı bu ulusal demokrasinin kurulmasında iĢbirliği 

yaptığı öteki güçleri de köklü dönüĢümlere kazanmak için çalıĢacaktır. 

Anti emperyalist, demokratik halk devriminin tamamlanması için: 

Ulusal bağımsızlığın sağlamlaĢması, NATO' dan çıkılması ve AET ile 

eĢitsiz anlaĢmalara son verilmesi büyük ve tekelci burjuvazinin, 

yabancı Ģirketlerin önemli iĢletmelerinin, bankaların dıĢ ve toptan iç 

ticaretin devletleĢtirilmesi, demokratik toprak ve tarım reformunun 

sonuçlandırılması, planlı ekonominin uygulanması, politik yaĢamın ve 

genel olarak kamu yaĢamının tam demokratikleĢtirilmesi, emekçilerin 

toplumsal yaĢamın her alanında yönetime aktif katılmasının 

sağlanması, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının 

gerçekleĢmesi, kültür devriminin baĢlatılması, sosyalist ülkelerle ve 

ilerici rejimli öteki ülkelerle dostluk ve iĢbirliği iliĢkilerinin 

geliĢtirilmesi zorunludur. 

93)  Sosyalizmi   kurmak  ve  oradan  da  bayrağında  
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"herkesten yeteneğine, herkese ihtiyacına göre" ilkesi yazılı 

komünizme geçmek, TKP'nin uzak amacıdır. 

Ġki aĢamalı bütünsel devrim sürecinde demokratik devrim bir dizi ara 

basamaktan geçerek, yolu sosyalizme açacaktır. Ulusal demokrasiyle 

baĢlayan devrimci sürecin derinleĢmesiyle, anti emperyalist 

demokratik halk devriminin tamamlanan görevlerinin giderek 

sosyalist görevlerle iç içe girmesiyle devrimin sosyalist aĢaması 

baĢlayacaktır. 

Sosyalist devrimin öncü, itici gücü, emekçi köylülükle ve kent 

emekçileriyle bağlaĢıklık kuran iĢçi sınıfıdır. ĠĢçi sınıfı, sosyalizme 

geçiĢ öncesinde iĢbirliği yaptığı güçleri de sosyalizm amacına 

kazanmak onlarla iĢbirliğini sürdürmek için çalıĢacaktır. 

Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ve iĢçi sınıfının güçlü iktidarı 

olan proletarya diktatörlüğü temelleri üzerine oturacak olan yeni 

toplumsal düzen, gerçek demokrasidir. Proletarya diktatörlüğü, iĢçi 

sınıfına ve emekçilere hiçbir kapitalist ülkede eriĢilmeyecek geniĢlikte 

bir demokrasi sağlayacaktır. GeniĢ halk yığınlarının toplum 

yönetimine fiilen katılması için, halklar arasında dostluk ve eĢitlik için 

gerekli koĢulların yaratılmasını, ekonominin halk yararına, planlı ve 

bunalım-sız geliĢmesini, emekçi halkın toplumsal ve politik haklarının 

güvence altına alınmasını yalnız sosyalizm sağlayabilir. 

Sosyalist mülkiyet, üretimin planlı örgütlenmesine ve kafa-kol 

emekçilerinin ekonominin yönlendiriciliği ve yönetimine etkinlikle 

katılmasına temel olacaktır. Böylece sosyalizmde bilim çeĢitli 

toplumsal ve ekonomik alanlara girecek, bilimsel-teknik devrimin 



yarattığı tüm potansiyeller ekonomik geliĢmenin hızlanması, 

toplumun tüm üyelerinin gereksinimlerinin karĢılanması için tam ve 

kapsamlı kullanılacaktır. Kültür devrimi sonuçlanacak, tüm kültür 

değerleri en geniĢ yığınlara ulaĢacaktır.Ġnsancıl ve ahlaki değerler 

egemen olacaktır. 

Böylece   insanın   insan   tarafından   sömürülmesinin 

 

67 

 

ve ulusal eĢitsizliklerin tüm biçimlerini sonsuza kadar yoketmek 

olanaklı olacaktır. 

Sosyalizmin kurulup geliĢtirilmesi, iĢçi sınıfının esinlendirip 

yönlendireceği en geniĢ yığınların destek, katılım ve giriĢimlerine 

dayanacaktır. Komünist Partisi tüm olarak sosyalist toplumun 

öncüsüdür. Emekçi halkın, yoğun örgütlerinin artan politik etkinliği, 

kiĢi haklarının çoğaltılması ve sosyalist demokrasinin çok yönlü 

geliĢtirilmesi, halkın eylem ve irade birliğini iler-letecektir. 

Sosyalizmde sömürücü sınıfların ortadan kalkması emekçi sınıfların 

artan kaynaĢması, sosyalist kuruluĢun geliĢmesi koĢullarında 

proletarya diktatörlüğü tüm halkın devletine dönüĢecek ve demokrasi 

daha da geliĢip bir üst düzeye çıkacaktır. 

94) TKP yığın eylemlerini temel savaĢım biçimi olarak alır. TKP her 

zaman, verili koĢullarda iĢçi ve emekçilerin olanaklı olan en geniĢ 

kesimlerini eyleme çekici, onların savaĢım deneylerini geniĢletecek ve 

derinleĢtirecek, bilinç ve örgütlülük düzeylerini yükseltecek ve iĢçi 



sınıfının en ilerici kesimlerini daha ileri ve yüksek istem ve savaĢım 

konumlarına yöneltecek eylem biçimlerini uygular. 

Komünistler yığınların olduğu her yerde çalıĢırlar. Yönetimlerinin 

niteliğine bakmaksızın, sendikalarda, kooperatiflerde, gençlik, kadın 

ve meslek örgütlerinde, her tür yığın örgütünde çalıĢır ve bu 

örgütlerde halkın çıkarların savunurlar. Ordunun yurtsever kesimlerini 

halkın yanına çekmek için her çabayı göstermek komünistlerin 

görevidir. 

Komünistler her zaman yığınların savaĢımlarının en ön sırasında yer 

alır. Onlar, halkın davası için hiçbir özveriden geri kalmaz, iĢçi 

sınıfının, tüm halkın çıkarlarını savunmada, onun savaĢım yolunu 

aydınlatmada en büyük kararlılığı ve giriĢimciliği gösterirler. 

Komünistlerin, çalıĢan insanların çıkarlarından ayrı, özel çı- 
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karları yoktur. Onlar tüm varlıklarını, iĢçi sınıfının ideolojik eğitimine 

onun olgunlaĢmasına, örgütlülük düzeyinin yükselmesine ve devrimci 

süreçte öncü rolünü yerine getirmesine adarlar. Onların yığınlar 

arasındaki çalıĢmalarının baĢlıca amacı, halkın politik deneyim 

kazanması ve devrimci dönüĢümlerin zorunluluğunun bilincine 

varmasına yardım etmektir. 

95)  ĠĢçi   sınıfı   ve   bağlaĢıklarının,   önlerine   çıkan tarihsel   

olanakları  ne  ölçüde değerlendireceği, güçler iliĢkisini  ne  ölçüde 

kendi yararlarına değiĢtirebilecekleri,  topluma  ne  ölçüde ileri  bir 



yön verebilecekleri, TKP'nin yığınlar içindeki etkinliğine, ideolojik-

politik olgunluğuna, ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe 

birliğinin gerçekleĢme düzeyine ve yığın savaĢımlarının ne ölçüde 

köklü hedeflere yöneleceğine bağlı kalıyor. 

Ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliği, sol güçlerin politik 

bloku için çalıĢmak, iĢçi sınıfının eylem birliği için çalıĢmak ve partiyi 

güçlendirmek, onun ideolojik-politik olgunluğunu ve yığınlar içindeki 

etkisini yükseltmek için çalıĢmak, her üçü de, diyalektik olarak 

birbiriyle bağlıdır, sübjektif faktörün etkinliğinin yükseltilmesinin 

birbirinden ayrılmayan farklı yanlarıdır. Bugünkü somut durumda, 

tüm bu çalıĢmalarda belirleyici olan, partiyi güçlendirmektir. 

96)  Devrimci bir durum olmadan, iĢçi sınıfının bağlaĢıklarıyla  

birlikte  erki  ele alması olanaklı  değildir. Devrimci   durum   

istemekle  yaratılamaz.   Ancak,  iĢçi sınıfının, baĢ düĢmanı yalıtlayıcı, 

onun egemenlik aparatını zayıflatıcı, bilinçli eylem ve cephe birliği 

politikasıyla bağlaĢıklarıyla birlikte yükselteceği savaĢım, devrimci 

bir durumun oluĢmasını hızlandırabilir. 

97)  Devrim, yığınların devrimci zor kullanımı olmadan baĢarıya 

ulaĢamaz. Halkın düĢmanları, halka gönüllü olarak erki teslim 

etmezler. Devrimci zor kullanılmasının ne biçim alacağı, devrimin 

silahların kullanılmasıy- 
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la mı, yoksa kan dökülmeden mi utkuya ulaĢacağı tamamen egemen 

güçlerin tutumuna bağlıdır. Eğer onlar, halka karĢı zor kullanarak 

direnirlerse, iç savaĢa, silahlı ayaklanmalara yol açmıĢ olurlar. Eğer 

halkın birleĢik gücü karĢısında zorbalığa baĢvurmaya cesaret 

edemezlerse, devrim barıĢçı yoldan baĢarıya ulaĢabilir. 

TKP, kapitalizmin tarihsel aĢılmıĢlığı ve uluslararası güçler oranının 

dünya devrimci sürecinden yana olduğu saptamasından çıkardığı 

tarihsel iyimserliği, ülkemizdeki objektif gerçekliğin soğukkanlı 

analiziyle birleĢtirmektedir. Emperyalizmin boyunduruğunu kırmak, 

iĢbirlikçi oligarĢinin egemenliğine son vermek, halkın refahı için, 

adaletli, kalkınmıĢ, kültürel bakımdan geliĢmiĢ bir toplum, barıĢ 

yanlısı bir devlet kurmak savaĢımı, iĢçi sınıfının, halkın eĢi 

görülmedik fedakarlığını ve kahramanlığını gerektiren uzun ve çetin 

bir savaĢımdır. 

TKP, devrimin nasıl bir yol izleyeceği sorununda, ülkemizdeki 

burjuva parlamenter geleneklerin görece zayıflığını, devlet aygıtının 

geleneksel militarist, baskıcı niteliğini ve gücünü, periyodik bir dizi 

askersel devirmenin gerçekleĢmiĢ olmasını, Cumhuriyet tarihinin 

büyük bir bölümünün sıkıyönetim altında geçmesini ve iĢçi sınıfının 

yasal politik ve sendikal örgütlerinin her zaman barbarca saldırılarla 

karĢı karĢıya kalmasını dikkate alıyor. Bu somut durum tarihsel ve 

nesnel nedenlere -bağımlı ve geri kapitalizmin yapısal bunalımının ve 

istikrarsızlığının aĢılamamasına, sosyal çeliĢkilerin y umu 

satılmamasına, Türkiye'nin coğrafi konumunun emperyalizm için 

stratejik önem taĢıyor olmasına vb. de sıkı sıkıya bağlıdır. 



12 Eylül devirmesinden sonra, Türkiye'de devrimin barıĢçıl yoldan 

utkuya ulaĢması olasılığı büsbütün yok olmuĢtur. 

TKP, her zaman devrimin barıĢçıl yoldan geliĢmesini tercih edecek, 

çıkan barıĢçıl her olanağı kullanacaktır, ama iĢçi sınıfını, emekçi halkı 

Türkiye'de devrimin barıĢçı olmayan bir yoldan utkuya ulaĢacağı 

konusunda 
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kendi deneyleri temelinde sürekli aydınlatacak, iĢçi sınıfının her türlü 

savaĢım biçimine hazırlıklı olması için çalıĢacaktır. 

98)  FaĢizmin yıkılmasından sonra kurulacak rejim, onu yıkacak 

güçlerin bileĢimine ve uluslararası koĢullara bağlı olarak Ģu ya da bu   

ölçüde sınırlı bir burjuva demokrasisi de olabilir. Bu durumda iĢçi 

sınıfının önünde duran görev, bu yeni koĢullarda yeni bir eylem 

programıyla   anti emperyalist,   demokratik   halk   devrimine 

yaklaĢmak için savaĢmak olacaktır. 

Eylem ve Cephe birliği politikası 

99)  Partimizin strateji ve taktiğini yaĢama geçirmek, iĢçi sınıfına 

tarihsel misyonunu yerine getirmesinde öncülük edebilmek, ancak 

eylem ve cephe birliği politikasını baĢarıya ulaĢtırmakla olanaklıdır. 

Son yılların tarihi hiçbir ilerici gücün tek baĢına kendi amaçlarına 

ulaĢamayacağını çok açık kanıtladı. 

TKP, ulusal demokratik güçlerin, sol güçlerin eylem birliğinin ve 

ulusal demokratik bir cephenin, tek cephenin kurulmasının zorunlu 



olduğu görüĢünü politikasına temel yapan ve bunu sürekli propaganda 

eden ilk politik güçtür. Bugün sol güçler içinde bu görüĢün genel 

geçer benimsenmesi, en baĢta TKP'nin sürekli çabalarıyla bağlıdır. 

TKP propagandasıyla, değiĢik politik güçlere yaklaĢımıyla, yığın 

örgütleri içindeki çalıĢmasıyla, eylem birliği yolunda attığı somut 

adımlarla, bu politikanın yaĢama geçmesine çalıĢtı, iĢçi sınıfının 

yığınsal eylemlerine öteki halk kesimlerinin de çekilmesinde uzun 

süreli grevlere bu kesimlerin gösterdiği dayanıĢmanın 

örgütlenmesinde, sendika, gençlik, barıĢ, demokratik kooperatif, 

kadın, meslek adamları hareketlerinde ve bunlar arasında eylem 

birliklerinin sağlanmasında, CHP'nin önemli kesimlerinin iĢçi sınıfının 

savaĢımlarıy- 
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la dayanıĢma içine girmesinde, 1979 ara seçimlerinde kimi sol güçler 

arasında eylem birliği sağlanmasında, TKP önemli bir rol oynadı ve 

önemli deneyler kazandı. Ne ki, bu eylem birliklerinde kalıcı 

sonuçlara ulaĢmak baĢarılamadı. 

TKP MK 1981 Plenumu, partinin eylem ve cephe birliği 

politikasındaki sekterlik temelindeki kimi yanlıĢları düzeltti, partiyi bu 

alanda güçlü bir silahla donattı. TKP geçen dönem içinde, gerek 

ülkedeki ağır illegal koĢullarda, gerekse B.Avrupa'daki karmaĢık 

koĢullarda Türk ve Kürt sol güçlerle eylem birliği yolunda bir dizi 

somut adım attı. TĠP ile iliĢkilerinde sürekli ve yapıcı bir iĢbirliği 



olanakları arttı. TKP öteki sol güçlerle birlikte bir dizi yığınsal 

eylemin gerçekleĢtirilmesine aktif katıldı. Anayasaya hayır 

kampanyasında ve Türkiye ile dayanıĢma hareketinin örgütlenmesinde 

eylem birliği yönünde somut adımlar attı. TKP bu adımları 

geniĢleterek sürdürmeye çalıĢıyor. 

100) TKP ulusal demokratik güçlerin tek cephesinin kurulmasını 

amaçlıyor. Tek cephe bugün barıĢ yanlısı ve anti faĢist Türk ve Kürt 

tüm güçlerin cephesi olmalıdır. TKP, Ulusal Demokrasi programının 

bugün tek cephe için ortak bir platform oluĢturmada bir çıkıĢ noktası 

olabileceği görüĢündedir. Elbette cephenin platformu ona katılan tüm 

güçlerin ortak eseri olacaktır. TKP hiç bir zaman kendi görüĢlerini 

cepheye dayatma yolunu izlemeyecektir. TKP, tek cephenin anti 

emperyalist demokratik halk devriminin tamamlanması ve 

sosyalizmin kurulmasına kadar zorunlu olduğu görüĢündedir. TKP 

tüm bu süreç içinde, cephenin sınıfsal tabanının değiĢeceği ve farklı 

biçimler altında da olsa, tek cepheyi güçlendirerek korumanın olanaklı 

olduğu görüĢündedir. Cephenin platformu her farklı aĢamada ona 

gönüllü katılan eĢit haklı güçlerin ortak eseri olmalıdır. Tek cephe 

ancak politik platformun yanı sıra ortak politik yönetime de sahip 

olursa yaĢayabilir. 

Bugün sol politik güçlerin, sosyalizmi savunan güçle- 
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rin, barıĢ yanlısı, anti faĢist bir politik bloğunun kurulması, ulusal 

demokratik güçlerin tek cephesinin kurulmasını hızlandıracaktır. 

TKP, antisovyetik ve anti komünist görüĢleri ortak amaçların önüne 

çıkarmayan her güçle eylem birliği yapabilir. 

101) TKP, eylem ve cephe birliği politikasını yaĢama geçirmek için: 

Politikasında ilkesellikle esnekliği bağdaĢtırmayı yet-kinleĢtirerek, iĢçi 

sınıfının politik-ideolojik ve örgütsel bağımsızlığından ödün 

vermeden, politik koĢulları en doğru, en tam ortaya koymaya 

çalıĢarak, gerektiğinde, iĢçi sınıfının savaĢımını ve bilinç düzeyini 

yükseltmeye yardımcı olacaksa, politik ödünler vererek; 

politikasında ve ajitasyon propagandasında köylülüğün, orta 

katmanların, aydınları, gençliğin, kadınların ve Kürt halkının 

çıkarlarını daha iyi savunarak, bu kesimler ve silahlı kuvvetler içinde 

parti çalıĢmasını güçlendirerek, öteki halk kesimlerinin içinde iĢçi 

sınıfının saygınlığını artırarak, onları iĢçi sınıfı ile bağlaĢıklığın 

zorunluğuna ikna ederek; yığınları yüreklendirecek onlarda coĢku 

uyandıracak, onların duygu ve düĢüncelerini yansıtan politik belgiler 

formüle ederek, onların savaĢımlarının en ön sırasında yer alarak, en 

büyük özveriyi göstererek, en kritik yerde en büyük katkıyı yaparak, 

ardıcıl, dayanıklı, kahraman komünistlerin örneğini yaygınlaĢtırarak; 

politik güçlere ayrımlı, eĢit haklı yanaĢarak, bağlaĢıklık içine girmek 

istediği güçlerin politik ve kültürel geleneklerini, öznel tutumlarını 

dikkate alarak, ortak yanları ve çıkarları öne çıkararak, ayrılıklara 

birlik yanlısı bir konumdan, yapıcı yaklaĢımını yetkinleĢtirerek; 



sabırla, adım adım hiç bir ulusal demokratik gücü dıĢlamadan biriyle 

birliği ötekinin karĢısına koymadan, eylem birliklerini geliĢtirerek; 

anti-TKP önyargılara ve antisovyetizme karĢı ideolojik savaĢımı, 

emekçilerin enternasyonalist ruhta 
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eğitimini güçlendirerek; 

öteki ilerici güçlerle birlikte faĢist diktatörlük koĢullarına uygun somut 

örgütsel biçimler bulmaya çaba harcayarak çalıĢacaktır. 

Eylem ve cephe birliği politikasının, sınıfsal ve politik bağlaĢıkların 

baĢarısı, iĢçi hareketinin etkisi ve olgunluk düzeyiyle bağlıdır. TKP 

ideolojik savaĢım ile bağlaĢıklık politikasını birbirinin karĢısına 

koymaz. 

TKP ve öteki politik akımlar 

102)  FaĢizm,   halkımızın   baĢ   politik   düĢmanıdır. TKP'nin ivedi 

görevi iĢbirlikçi oligarĢinin terörist diktatörlüğü olan faĢist erkin 

yıkılması, yerine ulusal demokratik bir hükümetin kurulması, faĢist 

örgüt ve akımların tasfiye edilmesidir. TKP diktatörlüğe karĢı çıkan 

tüm güçlerle iĢbirliğinden yanadır. 

103)  GeçmiĢte   AP   olarak   örgütlenen,   büyük   ve tekelci 

burjuvazinin, büyük toprak sahiplerinin ve emperyalizmin çıkarlarını 

savunan faĢizmin erke gelmesinde büyük sorumluluğu olan, tutucu, 

sağcı politik akım, bugün   emperyalizm   yanlısı   bir   reformist   

anlayıĢla cunta karĢıtı bir tutum alıyor. Oy tabanının faĢizme karĢı 



tepkisinin artması, geçmiĢte desteğini kazandığı, hatta çıkarlarını 

savunduğu kesimlerin önemli bölümünün Ģimdi  faĢizmle  çeliĢki  

içinde olması, bu akımı cuntaya karĢı çıkaran bir etmen oluyor. Bunun 

nesnel olarak burjuvazinin politik   egemenlik sistemindeki bunalımı 

daha da derinleĢtiğinin bilincinde olan AP yöneticileri, cuntayla 

uzlaĢma yolunu seçiyor ve diktatörlüğe karĢı halk muhalefetini kendi 

politik çıkarlarına araç etmeye çalıĢıyorlar. TKP bu akımın 

tabanındaki emekçi kesimlere bu çevrelerin emperyalizm ve 

diktatörlükle uzlaĢma yanlısı tutumlarını sergiler. Bu çevrelerin cunta 

karĢıtı tutumları, bunları izleyen kesimlerin, özellikle emekçi 

tabanının ortak savaĢıma kazanılması için olanaklar sağlıyor. 
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104)  GeçmiĢte ulusal reformist burjuvazinin öncülüğünde CHP içinde 

örgütlenen ya da CHP'ni dıĢardan destekleyen çeĢitli politik akımlar, 

burjuva reformizmi, sosyal demokrasi, devrimci demokrat Kemalistler 

varlıklarını dağınık biçimde sürdürüyorlar. TKP bu akımlarla  cunta  

karĢıtı   harekette   iĢbirliğinden   yanadır.  Bu kesimler geçmiĢteki 

birlik karĢıtı tutumlarının olumsuz sonuçlarından dersler çıkarmalı ve 

ancak iĢçi sınıfıyla birleĢebilirlerse   barıĢ  ve  demokrasi   için  

baĢarılı  bir savaĢım yürütebileceklerini görmelidirler.. TKP geçmiĢte 

CHP  içinde örgütlenen politik güçlerin önemli bir bölümünü ulusal 

demokrasi için savaĢıma kazanmaya çalıĢacaktır. 



105)  GeçmiĢte MSP içinde örgütlenen ve son yıllarda Amerikan 

emperyalizmine, iĢbirlikçi tekellerin vurgunlarına ve cuntaya karĢı 

artan ölçüde eleĢtirel tutum alan dinsel akım içinde fanatik görüĢler ve 

antisovyetik, anti-komünist önyargılar etkisini koruyor. TKP buna 

karĢın bu akımı  diktatörlük karĢıtı harekete kazanmak için 

çalıĢacaktır. 

106)  Sol radikal akımlar içinde, ayrıĢmalar derinleĢiyor, Maoculuğun 

ve anarko terörizmin antisovyetizmin  bu  akımlar üzerindeki  etkisi 

görece azalıyor, Marksizm-Leninizm’in etkisi artıyor. Sol güçlerin 

eylem birliği yolundaki görüĢler güçleniyor. Ne ki antisovyetizmin,   

anti komünizmin,   reformizmin   küçük   burjuva milliyetçiliğinin 

etkileri,  Dev-Yol gibi  örgütlerle TKP arasında kalıcı bir eylem birliği 

kurulmasını güçleĢtiriyor. TKP buna karĢın Amerikan emperyalizmine 

ve iĢbirlikçi oligarĢinin diktatörlüğüne karĢı, bu akımlarla eylem ve 

cephe birliğinden yanadır. 

107)  TKP, Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizmi  

temelinde,  TĠP'le politik birliği amaçlayan her alanda bir eylem ve 

iĢbirliğinden yanadır.,TĠP ile kurulan  olumlu  iliĢkileri   

derinleĢtirmek   için  ilkesel çabalarını sürdürecektir. 
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108)  TKP Marksizm-Leninizm’den artan ölçüde etkilenen Kürt 

devrimci demokrat akımlarıyla diktatörlüğe karĢı ve tüm devrimci 

süreç boyunca eylem ve cephe birliğinden yanadır. 



109)  TKP sol radikal akımlar içinde çıkan Türk ve Kürt anarko-

terörist grup ve örgütlerin geçmiĢten ders çıkarmaları   gerektiği  

görüĢündedir.   Terörist  politikada ayak direyen örgütlere karĢı, 

bunlar ne kadar "sol" tutumlar alsalar da, ideolojik politik savaĢımın 

sürdürülmesi,   bunların  sol  içinde  yalıtlanmasının  sağlanması 

zorunludur. 

110)  TKP en geniĢ ulusal demokratik güçlerin Amerikan 

emperyalizmine ve faĢist diktatörlüğe karĢı birliği yolunda, Türk-Kürt 

tüm sol güçlerin birliğinin sağlanmasını ivedi politik bir hedef 

görüyor. Türk ve Kürt sol güçlerin birliği ulusal demokratik cephenin 

çekirdeği olacaktır. Batı Avrupa'da sol güçler arasında geliĢen eylem 

birlikleri, cezaevlerindeki ortak direniĢler, ülkede tabanda geliĢen 

eylem birlikleri bu hedefin gerçekleĢtirilmesi  için  büyük olanaklar 

yaratıyor.  TKP bu uğurda  her  çabayı gösterecektir.  TKP  parti 

örgütleri sol güçlerin tabandaki birliği için çalıĢmakla yükümlüdürler. 
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VII-TKP ve YIĞINSAL HALK HAREKETĠ ĠĢçi hareketi, sendikal 

hareket 

111)  Türkiye iĢçi  sınıfı tarihinin en ağır koĢulları altında savaĢımını 

sürdürüyor. Gerçek iĢçi ücretleri sürekli geriliyor, iĢsizlik hızla 

büyüyor. Sömürü, özellikle genç ve kadın iĢçilerin sömürülmesi 

artıyor. 12 Eylül 1980'den sonra, iĢçi sınıfının bir dizi kazanılmıĢ 

ekonomik ve sosyal hakkı zorla geri alındı, sendikal hakları yok 

edildi, iĢyerlerindeki   baskılar   olağanüstü  arttı.   Binlerce  öncü 



ilerici iĢçi tutuklandı, iĢten atıldı. DĠSK kapatıldı, bini aĢkın  sendikacı 

idam ve  ağır hapis cezaları istemiyle suçsuz, kanıtsız "yargılanıyor". 

FaĢist diktatörlük yeni sendikalar, grev ve toplu sözleĢme, iĢ 

yasalarıyla, iĢçi sınıfının sömürülmesini artırmaya, iĢçilerin özgürce 

sendikalaĢmasını önlemeye, onları sendikal savaĢımdan uzak tutmaya, 

sendikaları, sıkı devlet denetiminde göstermelik örgütler durumuna 

sokmaya, iĢçilerin özgür toplu sözleĢme yapmasını önlemeye, grev vb. 

savaĢım araçlarını kullanılmaz duruma sokmaya, iĢçi sınıfının 

sendikal birliğini ve sendikaların politik savaĢıma katılmasını 

önlemeye çalıĢıyor. Cuntanın desteği ile Türk-ĠĢ yönetiminde bulunan 

bir avuç sendika ağası cuntayla iĢbirliği içinde Türk-ĠĢ üyelerini 

sendikal savaĢımdan alıkoymaya çalıĢıyorlar. CIA ile bağlı AAFLI 

örgütü Türk-ĠĢ içinde etkinliğini artırıyor. Reformist akımlar iĢçi 

hareketini derinden bölüyor. 

112)  Türkiye iĢçi sınıfı 1970'li yıllarda büyük savaĢ 
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deneyleri kazandı. Bu yıllar ülke tarihindeki iĢçi direniĢlerinin, 

grevlerinin yığınsal iĢçi eylemlerinin en yoğun olduğu dönem oldu. 

DĠSK'in etkinliği, sınıf sendikacılığının güçlenmesiyle arttı, iĢçi sınıfı 

anti tekel içerikli uzun grevler, politik içerikli yığınsal çıkıĢlar 

gerçekleĢtirdi, demokrasi savaĢımında artan bir *ol oynadı. Büyük iĢçi 

önderi Kemal Türkler'in faĢistlerce öldürülmesi üzerine ülke tarihinin 

en yığınsal eylemi gerçekleĢti. Sendikal eylem birliği yolunda ilk 



adımlar atıldı. Türk-îĢ içinde sendika ağalarına sınıf uzlaĢmacılığına 

karĢı tepkiler güçlendi. 

TKP, 12 Eylül öncesinde sendikal hareketin güçlenmesinde, sınıf 

sendikacılığının etkinliğinin artmasında, sendikal demokrasi ve 

sendikal birlik görüĢünün yaygınlaĢmasında ve yığınsal iĢçi 

eylemlerinin örgütlenmesinde büyük ve onurlu bir rol oynadı. 

ĠĢyerlerindeki çalıĢmayı ve sendikal demokrasinin yaygınlaĢması 

çabalarını esas alan, sendikaların her düzeyinde çalıĢmaya önem veren 

komünistler iĢçi eylemlerinin en ön sıralarında yer aldılar. Parti bu 

savaĢımlar içinde yüzlerce komünist, savaĢkan sendikacı yetiĢtirdi. 

TKP bu dönemdeki çalıĢmalarında, sendikaların tabanındaki ve 

yönetim düzeylerindeki çalıĢmaların ağırlığının düzenlenmesinde 

yanlıĢlar yaptı. ĠĢyerlerindeki çalıĢmalar görece zayıf kaldı. Sendikal 

birlik, eylem birliği çalıĢmalarında kimi zaman sekter yanlıĢlara 

düĢüldü. Yönetim organlarında değiĢik politik akımlardan 

sendikacılarla birlikte çalıĢmalarda kimi baĢarısız örnekler vardır. 

DÎSK dıĢındaki sendikalarda, en baĢta Türk-ĠĢ' de çalıĢmaya yeterince 

önem verilmemiĢtir. 

12 Eylül'den bu yana iĢyerlerinde özellikle DĠSK'e bağlı iĢyerlerinde 

iĢçiler küçük de olsa birçok eylem gerçekleĢtirdi. MESS'e karĢı 

grevlerini askersel devirmeye karĢın iki gün daha sürdüren Maden-ĠĢ 

üyeleri, sonraki dönemde de iĢçi sınıfının savaĢım bayrağını yere 

düĢürmediler. ĠĢçi sınıfı faĢist generallere teslim olmadı. Tutuklu 

sendika önderleri, sınıflarının haklı davasını boyun 

 



78 

 

eğmeden mahkemelerde de savundular. YurtdıĢındaki sendika 

önderleri dayanıĢmayı örgütledi. ĠĢçiler tutuklu sınıf kardeĢleriyle ve 

yakınlarıyla dayanıĢma içinde oldular, DĠSK üyesi birçok iĢçi kendi 

aralarındaki örgütlü birliği korudu. ĠĢyerlerinde illegal ve yarı legal 

sendikal amaçlı yapılar oluĢturdular, açık sendikalarda, yasal 

olanaklardan yararlanmak için Türk-ĠĢ sendikalarına, bağımsız 

sendikalara baĢvurdular. Türk-ĠĢ içinde cunta iĢbirlikçisi yönetime 

karĢı tepkiler arttı. TKP tüm bu savaĢımları var gücüyle destekledi. 

ĠĢçi sınıfı bugün sendikal savaĢımını yeniden yükseltmek için güç 

topluyor. 

113) Komünistler açık olan ayırımsız tüm sendikalarda çalıĢmalıdır. 

Komünistler DĠSK üyesi iĢçilerin örgütlü birliklerini korumalarına 

yardımcı oluyor, Türk-îĢ içinde ise Türk-îĢ'in cuntanın denetiminden, 

devlete bağlılığından kurtulması için, demokratik bir iĢlerlik 

kazanması için çalıĢıyor, en geniĢ iĢçi yığınlarının gönüllü olarak her 

iĢkolunda,aynı sendikada ve ülke çapında tek bir federasyonda 

toplanması, sendikalarda sendikal demokrasinin yerleĢmesi için 

savaĢım veriyorlar. ĠĢçi sınıfı ancak birliğini güçlendirerek haklarını 

savunabilir. Komünistler, iĢçilerin ekonomik, sosyal, sendikal en 

küçük bile olsa her istem için verdikleri legal, illegal tüm savaĢımları 

destekliyor, bu savaĢımların en önünde yer alıyorlar. Farklı politik 

görüĢe sahip iĢçilerin ve sendikacıların eylem birliği için, en baĢta da 

iĢyerlerinde eylem birliği için çalıĢıyorlar. ĠĢsizlerin, özellikle de iĢsiz 



kalmıĢ sanayi iĢçilerinin örgütlenmesi, sendikalarla bağlarının 

kurulması için çalıĢma görevi önem kazanıyor. 

Verili koĢullarda,Türk-iĢ ve bağlı sendikalarda sendikal çalıĢma en 

uygun biçimi oluĢturuyor. Bu sendikalar, iĢçilerin birliğinin aracı 

olabilirler.Türk-ĠĢ ve bağlı sendikalar esas olmakla birlikte, somut 

koĢullara göre, bağımsız sendikalar da bu doğrultuda iĢlev görebilirler. 

Sendikal alandaki güncel görev, tüm olanakların kullanılmasıyla, 

iĢçilerin Türk-ĠĢ’te sendikal birliğin sağlanması, Türk-ĠĢ içinde 

sendikal demokrasi için savaĢımın yükseltilmesidir. 
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TKP, yurtdıĢına çıkmak zorunda kalmıĢ olan sendika liderlerinin yer 

alacağı bir birliğin, sendikal birliğin sağlanmasına yararlı olabileceği 

kanısındadır. 

Komünistler sendikalarda, faĢist ideolojiye, sınıf gerçeğini reddeden 

görüĢlere, sınıf uzlaĢmacılığına, "politika dıĢı", "partiler üstü" 

sendikacılık anlayıĢına, sendikaların burjuva partileriyle bağlanması 

gerektiği görüĢlerine, sendikaların öteki yığın örgütleriyle eylem 

birliğine karĢı çıkan görüĢlere, legal savaĢımın yararsız ya da ikincil 

önemde olduğu görüĢlerine, sendikal demokrasinin çiğnenmesine 

karĢı savaĢım veriyorlar. AAFLÎ örgütünün sendikal harekete 

sızmasını önlemek için savaĢıyorlar. DÎSK'in Ģanlı savaĢım 

geleneklerini sendikal harekete mal etmek için her çabayı harcıyorlar. 



Komünistler sendikalardaki çalıĢmalarını daha da yet-kinleĢtirmeli, 

tüm barıĢ yanlısı, anti faĢist sendikacıların birliği için çaba 

harcamalıdırlar. îĢçi sınıfının sendikal birliği için savaĢım yığınsal 

halk hareketini yükseltmek için savaĢımdır. 

Köylü hareketi 

114)  Kırsal alanda tarım iĢçileri, sigortasız, sendikasız,   yasal   

güvenceden   yoksun   vahĢice   sömürülüyor. Yoksul, az topraklı ve 

topraksız köylülerin durumu her geçen   gün   daha   da   kötüleĢiyor.   

Küçük   üreticilerin gelirleri son yıllarda uygulanan ekonomik 

politikalarla sürekli azaltılıyor, kırsal alandaki emekçiler artan ölçüde 

yerli ve yabancı tekellerin sömürü ve vurgunlarına hedef oluyorlar.  

Cunta tarım iĢçilerinin ilerici sendikalarını kapattı, küçük üreticilerin 

kooperatiflerini tam denetimi altına aldı, KÖY-KOOP'u iĢlemez 

duruma soktu. 

115)  12   Eylül  öncesinde,  kırsal  alandaki yığınsal halk hareketi 

kentlerdeki düzeye ulaĢamadı ise de, kırlar çok sayıda tarım iĢçisi 

eylemine, toprak iĢgaline, küçük üreticilerin çeĢitli direniĢ eylemlerine 

tanık oldu. Tarım iĢçilerinin sendikal ve öteki yasal hak istemleri    

güçlen- 
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di. Küçük üreticilerin sıralarında demokratik kooperatif hareketi 

önemli bir güce ulaĢtı, vurgunculuğa karĢı anti-tekel içerikli kimi 

çıkıĢlar gerçekleĢtirdi, iĢçi sınıfı ile köylülüğün eylem birliği yolunda 



ilk adımlar atıldı. Kırsal alandaki örgütlenmesi çok zayıf kalmasına 

karĢın, TKP, özellikle demokratik kooperatif hareketinin 

güçlenmesinde ve burada büyük toprak sahiplerinin, tarım 

kapitalistlerinin ve vurguncu kapitalistlerin etkinliğinin kırılmasında 

küçümsenmeyecek bir rol oynadı. BaĢka sol akımlara bağlı güçler 

kırsal alanda emekçi köylülüğün savaĢımına yardımcı oldular. 

Askersel diktatörlük altında iĢçi sınıfının uğradığı büyük kayıplar, 

ilerici köylü önderlerinin tutuklanması ve baskı altına alınması, köylü 

örgütlerinin etkisizleĢtirilmesi, burjuva muhalefetin ikircimli tutumu 

köylülüğü eylemsiz bir bekleyiĢ içine soktu. 

116) önümüzdeki dönemde kırsal alanlarda geniĢ bir yığınsal köylü 

hareketinin, eskisinden daha ileri bir düzeyde ortaya çıkmasının 

koĢulları vardır. Komünistler köylülüğün devrimci niteliklerinin hızla 

ve güçlü olarak kendini ortaya koymasına yardımcı olmalıdır. 

Köylülük hareketlenmeden, savaĢıma katılmadan köklü dönüĢümler 

gerçekleĢtirilemez. Köylülük, ancak iĢçi sınıfıyla bağlaĢıklık içine 

girerse kendi kurtuluĢunu gerçekleĢtirecektir. 

Komünistler, kırsal alandaki çalıĢmalarını, örgütlenmelerini 

yoğunlaĢtırmalıdır. Her araçla köye ulaĢmalıdırlar. Tarım iĢçilerinin, 

giderek topraksız ve az topraklı köylülerin örgütlenmesini, kooperatif 

hareketinin güçlenmesini ve demokratikleĢmesini, anti tekel bir içerik 

kazanmasını, iĢçi-köylü eylem birliğini sağlamak için çalıĢmalıdırlar. 

Tarım iĢçilerinin sendikaları, ziraat oda ve dernekleri, kooperatifler, 

köyle bağlı öğretmenlerin, teknik elemanların örgütleri, kırsal 

alandaki sanayi ve hizmet iĢçilerinin sendikaları, spor, kültür, folklor 



vb. çalıĢmaları köye ulaĢmanın, köylü hareketini yükseltmenin, iĢçi-

köylü bağlaĢıklığını kurmanın birer aracıdır. 
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Bugün Türkiye köylerinin geniĢ bölümünde, farklı köylü 

katmanlarının temsilcileri, çeĢitli aydın kesimleri ve sanayi ve hizmet 

iĢçileri birlikte yaĢıyorlar. Hem ortak, hem özgül sorunlara sahip bu 

kesimlerin savaĢım birliğinin sağlanmasında, köylerde parti 

örgütlenmesinin güçlenmesi belirleyici olacaktır. Parti, köylü ve tarım 

sorununa iliĢkin teorik çalıĢmalar baĢlatmalı, bunların sonuçlarını 

düzenli yaygınlaĢtırmalıdır. 

Öğretmen hareketi 

117) öğretmenlerin toplumumuzda her zaman saygın bir yeri 

olmuĢtur. Cumhuriyetten beri öğretmenler halkımıza bilgi taĢıyan, 

onunla birlikte sıkıntılara katlanan geniĢ bir yığın oluĢturmaktadır. 

Kısa bir dönem yaĢayan Köy Enstitüleri, köylerle yakın, ilerici, 

yurtsever bir öğretmen kuĢağı yetiĢtirmiĢtir. 1961 Anayasasıyla oluĢan 

görece demokratik koĢullarda TÖS hareketi doğmuĢ, ilk öğretmen 

direniĢleri örgütlenmiĢtir. 12 Eylül öncesinde öğretmenler TÖB-

DER'de örgütlenerek, bir yandan kendi özlük hakları için savaĢım 

verirken eğitim sisteminin demokratikleĢtirilmesi için, faĢist 

saldırılara karĢı halkın savaĢımına aktif katılmıĢ, zaman zaman iĢçi 

sınıfı ile eylem birliğine girmiĢtir! Bu uğurda pek çok değerli 

öğretmen Ģehit düĢmüĢ, baskılara, kıyıma uğramıĢtır. 



12 Eylül devirmesinden sonra ilerici öğretmen hareketi büyük 

baskılara uğramıĢ, TÖB-DER kapatılmıĢ, yöneticileri iĢkencelere 

uğramıĢ, haksız uzun ağır hapis cezalarına çarptırılmıĢlardır. Binlerce 

öğretmen iĢlerinden gerekçesiz atılmıĢ, sürgün edilmiĢ, eĢler 

birbirinden ayrılmıĢ, okullar bir muhbir ağıyla örülmüĢ, ilerici 

öğretmenler ağır baskılara hedef olmuĢlardır. Bugün öğretmenlerin 

meslek onurlarını çiğneyen faĢist cunta eğitim kurumlarını faĢist 

kurumlar haline getirmeye çalıĢıyor. Genç dimağlara faĢist, gerici, 

Ģoven, yoz ideolojiyi akıtmaya çalıĢıyor, bunun için ders kitapları 

hazırlatıyor, din derslerini zorunlu tutarak halkın din 
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duygularını sömürüyor, öğretmenleri bu çağ dıĢı uygulamaların kör 

aracı yapmaya çalıĢıyor, zorluyor. 

Bugün cunta öğretmenlerin ilerici savaĢım geleneklerini yoketmeyi 

baĢaramamıĢtır. 

Komünistler, öğretmenlerin uğradığı haksızlık ve baskılara karĢı, gasp 

edilen, ellerinden alınan haklarını geri alma ve geniĢletme savaĢımına 

katılıyorlar. Örgütlerin yeniden açılması savaĢımını destekliyorlar. 

TKP, tutuklu bulunan öğretmenlerle, baskıya uğrayan, iĢten atılan 

ilerici öğretmenlerle dayanıĢmayı güçlendirme, öğretmen hareketinin 

canlandırılması çabalarına yardım ediyor. Komünistler bütçedeki 

silahlanma harcamalarının azaltılması, bunların eğitime ayrılması, 

eğitimin parasız ve eĢit hale getirilmesi, halkın çocukları için 



harcamak zorunda olduğu eğitim harcamalarının azaltılması, eğitim 

araçlarının ucuzlatılması, okulların ve okul araçlarının 

modernleĢtirilmesi, okulsuz köy, eğitimsiz insan kalmaması için 

öğretmenlerin savaĢımlarını destekliyorlar. 

Teknik elemanlar hareketi 

118) Teknik elemanlar 12 Eylül öncesinde çeĢitli örgütleri ve meslek 

odaları kanalıyla, ülkemizin, kendi meslekleriyle ilgili çeĢitli 

sorunlarını, çözüm yollarını dile getirdiler, kendi hakları için ve 

mesleklerini ülke yararına kullanma yolunda savaĢım verdiler. Konut 

ve gecekondu sorunu, kentleĢme sorunu ile ilgili mimarların ve inĢaat 

mühendislerinin; petrol ve madenlerin devletleĢtirilmesi ile ilgili 

petrol ve maden mühendislerinin; iĢ kazaları ve maden kazaları 

üzerine makine, maden ve gemi mühendislerinin açtığı kampanyalar 

ve yaptıkları bilimsel, mesleki araĢtırmalar, teknik elemanların 

mesleklerini ülke ve halk yararına kullanmak isteklerini yansıtıyordu. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine karĢı iĢçi sınıfının direniĢine 

katılmaları, anti faĢist kampanyalara destek olmaları onların yurtsever, 

demokratik nitelikle- 
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rini kanıtladı. 

12 Eylül askeri darbesinden sonra teknik elemanların örgütleri 

kapatıldı ya da iĢlevsiz bırakıldı. Teknik elemanlar iĢsizlikle.baskılar 

ve ekonomik sıkıntılarla karĢı karĢıya bulunuyor. Kendi haklarını ve 

mesleksel çıkarlarını savunma olanaklarından yoksun bulunuyorlar. 



Komünistler teknik elemanların en geniĢ kesimlerinin istemleri olan 

demokratik, mesleksel haklar için savaĢımlarında onlara yardım 

etmelidir. TKP, meslek örgütlerinin bakanlıklara bağlanarak örgütsel 

bağımsızlığının yok edilmesine karĢı savaĢımı destekliyor. Teknik 

elemanlarla, özellikle fabrika ve iĢletmelerde, madenlerde, tarımda, 

ormancılıkta üretimle bağlı mühendis ve teknisyenler ile daha yakın 

savaĢ arkadaĢlığı kurma, onları iĢçi sınıfının savaĢımına kazanma 

görevleri de bugün daha büyük önem taĢıyor. 

 

Avukatlar ve hukuk adamları hareketi 

119) Ġlerici avukatlar ve hukukçular demokrasi hareketinde onurlu bir 

yere sahiptir. 1961 Anayasası'nda demokratik hakların yer alması, bu 

hakların yaĢama geçmesi için çaba harcamıĢ, burjuva hükümetlerinin 

yargı üzerindeki antidemokratik baskılarına karĢı savaĢım 

vermiĢlerdir. Barolar, ilerici avukatlar yargının görece bağımsızlığını 

da yok edecek olan Devlet Güvenlik Mahkemelerine karĢı direnmiĢ, 

iĢçi sınıfı ile eylem birliği içinde olmuĢlardır. 141-142 gibi çağdıĢı 

faĢist yasalara, iĢkencelere karĢı kampanyalar açmıĢ, faĢizme karĢı 

kampanyalara destek olmuĢlardır. Bir dizi yığınsal eylemler 

örgütlemiĢlerdir. 

12 Eylül 1980 askersel devirmesinden sonra birçok ilerici avukat 

tutuklandı, iĢkence gördü ve haksız hapis cezalarına çarptırıldı. 

Barolar faĢist yasalarla iĢlevsiz hale sokuldu. Avukatlar, savunma 

görevlerini yapamaz hale geldi, sıkıyönetim baskılarına uğradılar. 

Hukukun en temel kuralı olan savunma hakkı fiilen ortadan kal- 
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dirildi, avukatların meslek onurları çiğnendi. FaĢist cunta yargı 

mekanizmasını doğrudan kendine bağladı, hakim ve savcılar doğrudan 

yönetimin kararlarını uygulayan memurlar durumuna getirildi, yargı 

organlarındaki namuslu, ilerici hakim ve savcılar baskı altına alındı, 

birçoğu iĢten atıldı. 

Bugün faĢist cunta ilerici avukatların demokratik direnicini kıramadı. 

Onlar faĢizmin mahkemelerinde her tür baskıya karĢın onurlu bir 

görev yapıyor, tutuklu ilerici, yurtseverleri savunuyorlar. 

TKP, demokrat, ilerici avukatların ve hukuk adamlarının, yargı 

organlarının faĢist kurumlar haline getirilmesine karĢı savaĢımlarını, 

yargının bağımsızlığı ve özgürce görev yapma hakkı için, demokratik 

hak ve özgürlükler için savaĢımını destekliyor. Onların genel politik 

af, cezaevlerindeki iĢkence ve barbarlığın açığa çıkarılması ve 

önlenmesi, baskıların kaldırılması için verilen savaĢıma daha aktif 

katılmaları için çaba gösteriyor. 

Bilim adamları ve öğretim üyeleri hareketi 

120) Ülkemizdeki demokrat yurtsever bilim adamları, her dönem 

gericiliğin, zorbalığın karĢısında olmuĢ, gerici, çağdıĢı eğitime ve 

yönetimlere karĢı çıkmıĢ, demokratik, özerk eğitim kurumlarını 

savunmuĢlar, üniversite gençliğinin savaĢımına destek vermiĢlerdir. 

Bu nedenle dönem dönem çeĢitli baskılara hedef olmuĢ, görevden 

alınmıĢ, kitapları koğuĢturmaya uğramıĢ, kimileri hapse atılmıĢ, 



kimileri faĢist saldırılarda hedef olarak can vermiĢ ya da sakat 

kalmıĢtır. 

12 Eylül askersel devirmesi sonucu erke el koyan cuntanın 

hedeflerinden biri de, demokrat öğretim üyelerini etkisizleĢtirmek ve 

üniversiteleri kendine doğrudan bağlı gerici, faĢist sözde bilim 

adamları yönetiminde kıĢlaya çevirmek olmuĢtur. 12 Eylül'den sonra 

oluĢturulan Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile bir- 
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likte üniversitelerin idari ve bilimsel özerkliği tamamen yok 

edilmiĢtir. Öğretim kurumlarında kendi alanlarında otorite sayılan 

ilerici demokrat bilim adamlarının bir çoğu, üniversitelerden 

uzaklaĢtırılmıĢ, birçok dürüst bilim adamı da istifa etmek zorunda 

kalmıĢtır. Cunta, üniversiteleri de faĢist kurumlar haline getirmeyi 

amaçlıyor. Ülke sorunlarından kopuk kendi rejimlerine hizmet eden 

bir gençlik ve bilim adamları kadrosu yaratmak istiyor. 

FaĢist diktatörlük altında, genel olarak ekonomik, sosyal, politik ve 

demokratik haklarından çok Ģey yitiren, meslek onurları ayaklar altına 

alınan, atılan, kıyıma uğrayan bilim adamları; cuntaya karĢı 

muhalefette yerlerini alıyorlar. Komünistler bilim adamlarının faĢist 

cuntayı yıkma savaĢımına aktif katılması için çalıĢmalı, ilerici 

demokrat bilim adamlarının YÖK'e karĢı üniversitelerin özerkliği ve 

demokratik eğitim için savaĢımına, üniversitelerden uzaklaĢtırılan 

öğretim üyelerinin görevlerine dönmesi savaĢımına omuz 



vermelidirler. Üniversitelerin faĢist kurumlar haline getirilmesine 

karĢı gençliğin ve demokrat bilim adamlarının yürüttüğü savaĢımın en 

geniĢ kesimlerce desteklenmesine çalıĢmalıdırlar. 

Devlet memurları hareketi 

121) Ülkemizde son yıllarda bürokrasinin geniĢlemesine paralel 

memurların sayısı da hızla arttı. 

Cunta tüm devlet dairelerini kıĢlaya çevirdi. Memurların gerçek 

gelirlerini geriletti. Onbinlerce yurtsever memuru iĢten çıkardı. Politik 

haklarını, demokratik haklarını ellerinden aldı. SendikalaĢma ve grev 

yasağını anayasa maddesi yaptı. Devlet memurları içinde sürekli faĢist 

ideolojinin propagandası yapılıyor, muhbirler faaliyet gösteriyor, 

rüĢvet özendiriliyor, memurlarla iĢçi ve öteki emekçiler arasına kama 

sokulmak isteniyor. 

12 Eylül öncesindeki demokratik memur örgütlerinin 
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yürüttükleri savaĢımlar, memurların iĢçi sınıfı ile eylem birliği içinde 

savaĢıma yetenekli olduğunu kanıtladı. Komünistler bu savaĢımları 

desteklediler. 

Memurların örgütlenmesini, sendikal ve demokratik hakları için 

savaĢımlarını desteklemek komünistlerin görevidir. 

Esnaf ve zanaatkarlar hareketi 

122)  Uygulanan  ekonomik  politikanın bir sonucu olarak   faĢist  

diktatörlük  altında  esnaf ve  zanaatkarların   ekonomik   ve  sosyal   



durumları  hızla   kötüleĢti. Bunların örgütlerinin gerici yöneticileri 

cuntayla iĢbirliği   politikası   izlediler,   üyelerinin   çıkarlarına  ihanet 

ettiler. Komünistler ve öteki sol güçler geçmiĢte olduğu gibi, 12 Eylül 

sonrasında da bu kesimde etkili bir çalıĢma yürütemediler. Esnaf 

örgütlerinin demokratik bir yapıya kavuĢması, anti tekel, anti faĢist bir 

savaĢım yürütmeleri için çalıĢmak, esnaf ve zanaatkarların haklı 

direniĢ ve eylemlerini desteklemek, onlara iĢçi sınıfı ile dayanıĢmanın  

ve   eylem   birliğinin zorunluluğunu  kavratmak komünistlerin 

görevidir. 

YurtdıĢındaki iĢçilerin hareketi 

123)  Ġki milyona yakın Türkiyeli bugün yurtdıĢında çalıĢıyor.   

Göçmen   iĢçiler   yaĢadıkları   ülkelerde  eĢit haklara sahip olmayan 

ulusal azınlıklar durumuna geliyorlar. En ağır ve güç iĢlerde 

çalıĢmakta, eĢit iĢe eĢit ücret alamamakta, en kötü konutlarda 

barınmakta, iĢten atılma, sınır dıĢı edilme, çalıĢma ve oturma iznini 

yitirme   korkusuyla   yaĢamaktadır.   Çocuklarının   eğitimi, ana 

dillerini öğrenmeleri, meslek eğitimi, iĢ sorunu, yabancı düĢmanlığı, 

kültürel yozlaĢma yakıcı sorunlardır. Türkiye hükümetleri bu 

sorunlara çözüm bulunması için değil, iĢçilerin emperyalist tekellerce 

daha çok sömürülmesine yardımcı olmak ve onların dövizlerine 
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el koymak için çalıĢmaktadırlar. Batı Avrupa'daki iĢçilerin sıralarında 

hareketlenme artıyor. Kapitalist bunalımın derinleĢmesi, artan iĢsizlik, 



yabancı düĢmanlığı, nükleer savaĢ tehlikesi, cuntaya tepki bunun 

temelinde yatıyor. 

Batı Avrupa'daki göçmen iĢçilerimizin örgütlenme ve savaĢım 

deneyleri zengindir. Komünistler uzun yıllardır bu alanda önemli 

görevler yerine getirdiler. 

Tüm Batı Avrupa'da, ülkeler çapında giderek bölge ve kıta çapında 

göçmen iĢçi hareketinin tüm örgütlerinin tek bir temsili örgüt içinde 

birleĢmesi, en geniĢ yığınların bu örgütlere kazanılması görevi önde 

duruyor. Ortadoğu ülkelerindeki Türkiyeli iĢçilerin örgütlenmesi 

görevi önem kazanıyor. 

Komünistler, göçmen iĢçi örgütlerinin, iĢçilerin yaĢadıkları 

ülkelerdeki ekonomik ve sosyal haklar için, eĢit demokratik haklar 

için savaĢımlarını destekliyor, bu örgütler arasında eylem birliği 

sağlanması, göçmen iĢçilerin söz konusu ülkenin iĢçi sınıfı hareketiyle 

birlikte savaĢımı için, barıĢ savaĢımına aktif katılmaları için ve 

Türkiye halkı ile dayanıĢmayı yükseltmeleri için çalıĢıyorlar. Yabancı 

düĢmanlığına olduğu kadar, cuntanın uzantılarının baskılarına karĢı ve 

faĢist ve Ģoven Türkçülüğe karĢı savaĢım veriyorlar. 

Göçmen iĢçilerin sorunlarına teorik, ideolojik, politik, sosyal-

psikolojik, örgütsel çok yönlü yaklaĢmak gerekiyor. Batı Avrupa, 

azımsanmayacak olanaklara sahiptir, özellikle darbe sonrası bu 

olanaklar daha da artmıĢtır. Ama partimizin göçmen iĢçiler içindeki 

etkinliği olanakların çok gerisindedir. Güncel sorunlar temelinde, 

yığınlar içinde canlı bir politik çalıĢma götürmek kesin bir 



zorunluluktur. Göçmen iĢçi örgütlerinin bu yöndeki çalıĢmalarına 

partimiz her zaman destek olacaktır. 
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Gençlik hareketi 

124)  Gençlik   hareketi toplumumuzun dinamik ve ilerici bir gücüdür. 

Türkiye gençlik hareketinin savaĢım tarihi halkımızın barıĢ, 

demokrasi, bağımsızlık savaĢımı ile iç içedir. 

Ülkemiz gençliği emperyalizme karĢı verilen ilk kurtuluĢ savaĢımının 

en ön sıralarında yer aldı. Özgürlüklerin, demokrasinin, bağımsızlığın 

her zaman en ateĢli savunucusu oldu. Bu uğurda pek çok gencimiz 

canım verdi, veriyor. 

Gençlik ezici çoğunluğu ile her zaman en ileri düĢüncelerin yanında 

yer aldı. 1960'larda yükselen anti emperyalist gençlik hareketi bugün 

Marksizm-Leninizm'den daha çok esinlenen bir konuma yükselmiĢtir. 

Öte yandan anti emperyalist, anti faĢist, anti Ģovenist gençlik hareketi 

geniĢ gençlik kesimlerine yayılmaktadır. 

Bugün faĢist diktatörlük gençliği ağır baskılar altında tutuyor. ĠĢçi 

gençliğin sömürüsü çıraklar üzerindeki baskılar artıyor, çalıĢma 

koĢulları kötüleĢiyor, köylü gençler kendi geleceklerine terkedilmiĢ 

durumda, öğrenci gençlik öğrenimini sağlıklı sürdürme ve bilimsel 

temellerde eğitim görme olanaklarından, eğitim araç, gereçlerinden 

yoksundur, iĢsizlik en baĢta okumuĢ olsun olmasın, gençleri etkiliyor. 



Binlerce yurtsever genç tutuklandı, okuldan atıldı, gençliğin ilerici 

örgütleri kapatıldı. Eğitim kurumları kıĢlaya çevrildi, gençlik faĢist ve 

militarist propagandaya boğuldu, yozlaĢmaya terk edildi. 

125)  Gençliğimizin ulusal bağımsızlık ve demokrasi uğrunda  

yürüttüğü  savaĢım,   1970'li yıllarda ÎGD'nin kurulup güçlenmesiyle 

yeni bir nitelik kazandı. Maoculuğa, anarko-terörizme ve faĢist teröre 

karĢın, ilerici gençlik hareketi iĢçi sınıfı ile eylem birliği içinde zorlu 

savaĢımlardan yüzünün akıyla çıktı. Komünistler ilerici gençlik 

hareketine var güçleriyle omuz verdiler. 
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Ġlerici gençlik hareketi, genç komünistlerin çevresinde cuntanın ağır 

terörüne karĢın savaĢımını sürdürdü, sürdürüyor. TKP, ilerici 

gençlerin özverili çabalarına büyük değer biçiyor. Komünistler 

gençlik içinde faĢist demagojiye, militarist propagandaya, yozlaĢtırıcı 

etkilere, bireysel terörizm eğilimlerine, reformizme karĢı ideolojik 

politik savaĢım yürütüyor, anti emperyalist, anti faĢist, anti Ģovenist 

tüm gençlerin örgütsel birliği için çalıĢıyor, en geniĢ gençlik 

yığınlarının ivedi istemler çevresinde örgütlenmesini ve savaĢımım 

destekliyor. 

TKP, gençliğin iĢ ve okul için, askerliğin gençlik için bir yıkım 

olmaktan çıkarılması ve demokratikleĢtirilmesi için, gençlik düĢmanı 

tüm yasaların ve uygulamaların iptal edilmesi için, gençliğin 

örgütlenme özgürlüğünün kayıtsız-koĢulsuz tanınması için, gençliğin 



toplumsal yaĢamın her alanında yönetime tam ve eĢit biçimlerde 

katılması için, Kürt gençliği üzerindeki ırkçı, Ģoven baskılara son 

verilmesi için, çalıĢma hakkı için, özgürce meslek seçimi sağlanması 

için, gençlerin ve çocukların zararlı alıĢkanlıklara karĢı toplumsal 

olarak korunması için, gençliğe boĢ zamanlarını değerlendirme 

olanakları sağlanması için, yurtdıĢındaki gençlerin sorunları için, 

ulusal demokratik halktan yana eğitim için, herkese öğrenim hakkı 

için, demokratik lise için, demokratik ve tam özerk üniversite için, 

emekçi gençlere eĢit iĢe eĢit ücret sağlanması için, çıraklığın kölelik 

olmaktan çıkarılması için, köylü gençliğe iĢ, toprak ve eĢit öğretim 

hakkı için savaĢımını destekliyor. 

Kadın hareketi 

126) Kapitalist toplumda çifte sömürü altındaki kadınların 

aĢağılanması, emekçi kadınların sömürülmesi artıyor. 12 Eylül 

öncesinde Türkiye'de ilk kez yığınsal bir kadın hareketinin oluĢmasını 

sağlayan ĠKD'nin kapatılmasıyla kadınlarımız örgütsüz kaldı. ĠKD, 

komünistlerin aktif desteği ile çeĢitli sosyal sınıf ve katmanlar- 
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dan en geniĢ kadın yığınlarını birleĢtirmede, onların özgül istemleri 

uğrundaki savaĢımlarını iĢçi sınıfının savaĢımıyla birleĢtirmede, 

kadınlarımızı aydınlatmada önemli görevler gördü. 

ilerici kadın hareketinin toparlanması, yeni koĢullara uygun legal, 

yarı-legal biçimlerde örgütlenmesi, en geniĢ kadın yığınlarını 



örgütlemeye yönelmesi çabalarını desteklemek komünistlerin önünde 

duran görevlerdir. 

Ġlerici kadın hareketinin baskı altına alındığı koĢullarda boy veren ve 

kadın sorununun temelinde sınıf sorununun yattığını yok sayan, 

kadının kurtuluĢunu erkeğe karĢı savaĢla olanaklı olduğu görüĢlerini 

yayan feminist akımlara karĢı ilkesel ideolojik savaĢım önem 

kazanıyor. Bu görev feminist akımları da barıĢ için savaĢıma kazanma 

göreviyle birleĢtirilmelidir. 

TKP, kadınların eĢit iĢe eĢit ücret, eğitimde, iĢte fırsat eĢitliği, analığın 

korunması için, 24 Ocak politikasının sonuçlarına karĢı, barıĢ ve 

demokratik haklar için savaĢımlarını destekliyor. 

Sanat, kültür ve basın adamları hareketi 

127) Ülkemizde sanat, kültür, basın adamlarının ilerici, demokrat 

görüĢlerin yaygınlaĢmasında önemli katkıları olmuĢtur. TKP bu 

geleneğe büyük değer biçiyor. 

FaĢist diktatörlük ülkemizin sanat ve kültür yaĢamını kurutmaya, 

düĢünce özgürlüğünü tanımamaya, basını kölesi yapmaya kararlıdır. 

Sanat, kültür ve basın adamlarının örgütleri ya kapatıldı ya da iĢlevsiz 

duruma sokuldu, sansür ve sıkıyönetim yasakları, gerici anayasa 

halkımızı bilgisizliğe, kör inançlara mahkum etmenin aracıdır. 

Sanat, kültür ve basın adamlarının örgütlenme düzeyi, 12 Eylül 

öncesinde, bu kesimlerin toplumsal etkinliklerinin çok gerisinde 

kalmıĢtır. 

FaĢizm, sanat ve kültür adamlarımızı yanına çekmeyi 
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baĢaramamıĢ, cuntacı generallere hizmet sunmaya sıvanan bir iki 

gazeteci vb. geniĢ kesimlerde yalıtlanmıĢtır. Azımsanmayacak sayıda 

sanat ve kültür adamının, gazeteci ve yazarın, karikatürcünün her Ģeyi 

göze alarak direnmesi, demokrasi ve barıĢ için savaĢımı sürdürmesi 

bunda belirleyici olmuĢtur. Halkımız onlarla övünüyor. Partimiz 

kurulduğundan bu yana halkın ve ulusal değerlerin, insanlığın yanında 

yer alan sanatçılara, sanat çevrelerine yakın olmuĢtur. Partimiz 

sıralarında azımsanmayacak sayıda değerli sanatçılar yetiĢmiĢtir. 

Partili sanatçı Nazım Hikmet, tüm gerçekçi, ilerici sanatçılar için 

tükenmez bir esin kaynağı oluyor. 

128) Komünistlerin sanat ve kültür alanındaki etkinliği 12 Eylül 

öncesinde istenen düzeyde olmadı. 

Partili sanat ve kültür adamlarının, gazetecilerin önünde ağır ve 

sorumlu görevler duruyor. Bu alandaki kafa emekçilerinin 

örgütlenmesine, faĢist sansüre ve baskıya tekelci burjuvazinin bu 

alandaki etkinliğini artırmasına karĢı savaĢımın yükselmesine 

yardımcı olmak, faĢist ideolojiye, kozmopolitizme, yılgınlığa karĢı 

savaĢım vermek en baĢta komünistlerin görevidir. 

Komünistler, anti emperyalist, ulusal ve evrensel değerleri birleĢtiren 

barıĢ yanlısı her kültürel çabayı desteklemekle yükümlüdür. 

Komünistler sanat ve kültür adamlarının geniĢ kesimlerinin anti faĢist, 

ulusal bir kültür hareketi içinde birleĢmesine yardımcı olmalıdırlar, 



dürüst gazetecilik hareketini desteklemeli, sanat ve basın dünyasının 

görece geniĢ her legal olanağını kullanmalıdırlar. 

Komünistler, amatör tiyatro, müzik, karikatür, fotoğraf vb. 

örgütlerinin ve giriĢimlerinin etkinliklerini artırmalarına yardımcı 

olmalıdırlar. 

Komünist Partisi, en küçük bir gerçekçi (realist) yanı olan her sanat ve 

kültür adamının yapıtlarına büyük değer biçer, onlara yönelik 

baskılara karĢı çıkar. 

Parti sanat ve kültüre iliĢkin teorik çalıĢmalar baĢ- 
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latmalı, partili sanat ve kültür adamlarının sosyalist gerçekçiliği 

yetkinleĢtirmelerine yardımcı olmalı, onların emeğinin daha verimli 

sonuçlar getirmesi için gerekli olanakları sağlamaya çalıĢmalıdır. 

Politik tutuklular ve yakınlarıyla dayanıĢma hareketi 

129)  Onbinlerce yurtsever bugün faĢizmin zindanlarında, suçsuz ve 

en barbarca koĢullar altında yaĢamaya, daha doğrusu taksit taksit 

ölmeye mahkum edilmiĢtir. Onların çoğu bu barbarlığa karĢı ölümü 

bile göze alarak   direniyor.   Politik   tutuklular  sorunu,   yalnızca 

onbinlerce   tutukluyu ve onların yüz binlerce yakınını ilgilendiren bir 

insanlık sorunu değil, aynı zamanda demokrasi sorunudur. 

Tutuklu komünistler zindanlardaki direniĢlere var güçleriyle katılmalı, 

tüm tutukluların eylem birliği için çalıĢmalıdırlar. DıĢarıdaki 

komünistler, tutuklularla ve yakınlarıyla maddi-manevi dayanıĢmanın, 



cezaevleri ile ve cezaevleri arası haberleĢmenin örgütlenmesi ve 

cezaevlerindeki durumun yurt ve dünya kamuoyuna ayrıntılı olarak 

duyurulması için öteki ilerici güçlerle birlikte çaba harcamalı, ülke 

çapında yığınsal bir politik tutuklularla dayanıĢma ve genel politik af 

hareketinin örgütlenmesi için çalıĢmalıdırlar. 

Türkiye ile dayanıĢma hareketi 

130)  Türkiye ile dayanıĢma hareketinin güçlendirilmesi için,bu 

amaçla çalıĢan ayrı ayrı giriĢimlerin birleĢtirilmesi ve barıĢ, sendika, 

bilim, sanat vb. adamlarının bu amaçla bir araya gelmesi için çalıĢmak 

görevi komünistlerin önünde duruyor. Tek ve yığınsal bir dayanıĢma 

hareketi, Batı kamuoyunun en geniĢ çevrelerini dayanıĢmaya 

kazanmada belirleyici rol oynayacaktır. 

 

93 

 

Politik göçmenler hareketi 

131)  YurtdıĢındaki göçmen iĢçilerin örgütleriyle birlikte Türkiye 

halkı ile dayanıĢmayı güçlendirmek için özverili çalıĢmalar yürüten 

politik göçmenlerin bunun yanı sıra politik sığınma hakkı, sosyal 

haklar,   yurttaĢlık haklarını yeniden kazanma, ülkeye özgürce dönüĢ 

gibi özgül  sorunları  çevresinde birleĢmeleri,  faĢizme  karĢı savaĢıma 

güç katacaktır. 

Sporcular hareketi 

132)  Spor   yapmak   isteyen   milyonlarca   yurttaĢ, özellikle gençler 

bu olanağa sahip değiller. Bu amaçla örgütlenmek, spor olanakları 



elde etmek için her giriĢimi komünistler destekleyecektir. Amatör spor 

kulüplerinin yaygınlaĢması,  bunların gençliğin yurtsever ve 

demokratik eğitimin birer yuvası olması için çalıĢmak komünistlerin 

görevidir. Profesyonel sporun, rejimin ve tekellerin, yeraltı çetelerinin 

nasıl bir aracı olduğunun sergilenmesi kadar, amatör spor 

çalıĢmalarının tüm ilericilerce    desteklenmesinin    sağlanması    da   

görevdir. 

Genel hareketler 

133)  Eğitim hakkı için, eğitim harcamalarının azaltılması için 

üniversitelerde, yüksek okullarda, her tür öğretim kurumlarındaki 

öğretim üyesi, öğretmen ve öğrenci kıyımını durdurmak için, sağlığın 

korunması, sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi ve ucuzlatılması için,  

konut için, kiraların düzenlenmesi için, zararlı gıda maddelerinin 

önlenmesi için, karaborsaya karĢı, ucuz tüketim malları  için,   hava 

kirliliğine  karĢı  kıyıların temizliği için, kanalizasyon için, 

belediyelerin demokratikleĢtirilmesi için yerel ve ulusal çapta her 

hareketi, kooperatif, dernek vb. türü her örgütlenmeyi desteklemek, en 

geniĢ kesimleri  birleĢtirecek  böylesi  giriĢimleri özendirmek 
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komünistlerin görevidir. 

134)  Komünistler yığın örgütlerinde,  bu örgütlerin güçlenmesi, 

demokratik bir iĢleyiĢe kavuĢması, üyelerinin çıkarlarını ardıcıl 

savunması, onları kendi çıkarları için savaĢıma yönlendirmesi ve bu 



savaĢımın    TKP'nin politik hedefiyle bağlanması için çalıĢırlar. Bu 

çalıĢmalarında örgütlerin tüzüğüne bağlı kalırlar. Komünistlerin yığın 

örgütlerinin üyelerinin çıkarlarından ayrı özel çıkarları yoktur. 

BarıĢ hareketi 

135)  Türkiye bugün BarıĢ Derneği'nin üye ve yöneticilerinin 

yargılandığı dünyadaki tek ülkedir. Türkiye bugün nükleer üstünlük 

peĢinde koĢan Amerikan yönetiminin bir anlık bir çılgınlığı sonucunda 

yok olacak ülkelerin ön sıralarında yer alan bir ülkedir. 

Yığınsal, geniĢ bir barıĢ hareketinin yükselmesi bugün Türkiye'de ne 

denli zor da olsa, en ivedi bir görevdir. BarıĢ Derneği'nin savaĢım 

deneyi, en geniĢ güçlerin barıĢı koruma hedefinde birleĢebileceklerini, 

BarıĢ Demeği yöneticilerinin mahkemedeki yiğit tutumu da barıĢ 

hedefi çevresinde birleĢen güçlerin bu uğurdaki savaĢımlarını en güç 

koĢullarda da ve uyum içinde sürdürmeye yetenekli olduğunu 

gösteriyor. 

Komünistler, Ģimdi daha geniĢ ve etkili bir barıĢ hareketi için 

çalıĢmalıdırlar. Sorun en geniĢ güçlerin, barıĢ dıĢındaki tüm konulara 

iliĢkin görüĢ ayrılıklarını bir yana bırakarak bu somut hedefte 

birleĢmesini ve savaĢım vermesini sağlamaktır. Dünya barıĢ 

hareketinin deneyleri ideolojik, politik, sınıfsal ayrılıklara karĢın bir 

avuç Amerikancı dıĢında en geniĢ güçlerin tek bir örgüt içinde olmasa 

bile barıĢın korunması hedefi çevresinde birleĢebileceğini gösteriyor. 

136) Komünistler öteki sol güçlerle birlikte bugünün koĢullarına 

uygun çeĢitli somut örgütlenme ve savaĢım 
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biçimleri bulmaya çalıĢmalıdırlar. Komünistler en geniĢ güçlerin barıĢ 

için savaĢımı amaçlayan örgüt ve birliklerde birleĢmesi için çalıĢırken, 

nükleer savaĢı olumlayan, savaĢ tehlikesinin kaynağını yanlıĢ 

gösteren, "iki süper devlet" görüĢlerini savunan ve barıĢ için 

savaĢımın Sovyetler Birliği'ne "yarayacağı"nı öne süren gerici 

görüĢlere ya da bu savaĢımın sınıf savaĢımını güçten düĢüreceğini 

yayan sözde "sol" görüĢlere karĢı savaĢım verir, barıĢ yanlısı güçlerin 

birliğini engelleyici her tutumun karĢısına çıkarlar. TKP baĢta 

Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerin barıĢı koruma 

yönündeki aralıksız ve özverili çalıĢmalarına büyük değer biçiyor. 

Komünistlerin görevi sömürü ve baskıya karĢı savaĢımın olduğu gibi 

savaĢ tehlikesine karĢı savaĢımın da en ön sırasında yer almaktır. 

137) KapatılmamıĢ her türlü örgüt, kurum ve kuruluĢlar içerisinde 

onların ilgi alanlarıyla barıĢ savaĢımının konularının bağlanması, 

kongre vb. dönemsel toplantılarına yönelik çalıĢmalar yürütülmesi; 6 

Ağustos ve l Eylül ile 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim vb. gibi 

günlemelerde bu günlerle bağlı olarak barıĢ ve silahsızlanma 

konularında etkinlikler örgütlenmesi; yasal olanaklardan yararlanarak 

yayın yoluyla barıĢ ve silahsızlanma konuları ile bunlarla bağlı 

konularda yazılar, incelemeler yayınlanması, aydın çevrelerin bu 

konularda çalıĢmalarda bulunmaya özendirilmesi; yurtdıĢındaki "barıĢ 

için bilim adamları" ya da "barıĢ için doktorlar", "barıĢ için sanatçılar" 

vb. kimi kuruluĢların, yurt içindeki aynı alanlardaki örgütlere 



yayınlarım göndertmek suretiyle onları bilgilendirmek ve duyarlı 

kılmak için çalıĢılması; Amerikan üslerinin ve atom depolarının 

bulunduğu bölgelerde bunlara karĢı yöresel barıĢ etkinliklerinin ve 

hareketlerin oluĢumunun sağlanması; Batı Avrupa'daki Türkiyeli 

göçmen iĢçilerin ve politik göçmenlerin barıĢ hareketine artan ölçüde 

katılması için çabaların artırılması; yargılanan Türkiye BarıĢ Komitesi 

ile dayanıĢma- 
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nın yükseltilmesi gibi çalıĢmalar barıĢ hareketinin örgütlenmesi ve 

yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. 
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VIII-TKP ve ULUSAL SORUN Kürt sorunu 

138)  Türkiye nüfusunun yaklaĢık beĢte birini oluĢturan Kürt ulusu 

çifte boyunduruk altında yaĢıyor. Kürt halkı hem yerli ve yabancı 

tekellerin, büyük toprak sahiplerinin, aracı ve tefecilerin, 

vurguncuların sömürüsü altındadır, hem de barbarca bir ulusal baskı 

altındadır. 

139)  Türkiye'nin  Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin büyük bir 

bölümünü kaplayan ve Kürtlerin yüzyıllardır toplu   olarak  

yaĢadıkları  Türkiye   Kürdistan'ı,  zengin yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarına sahiptir. Türk    burjuvazisi,   cumhuriyetin  



kuruluĢundan  bu  yana,   Kürtler üzerinde yoğun baskılar 

uygulayarak, bu zengin kaynaklardan kendi bencil çıkarları için 

yararlanıyor. Kürtler, ulusal kurtuluĢ savaĢında emperyalist iĢgale 

karĢı Türklerle  omuz  omuza  savaĢmıĢ  olmalarına karĢın,  Türk 

burjuvazisi Kürtlere karĢı Osmanlı devletinin baskı ve zorbalık   

politikasını  yoğunlaĢtırarak   sürdüre gelmiĢtir. Türk   burjuvazisi   

Kürtlerin  varlığını  bile  kabul etmemekte,burjuva erkleri onları zorla 

TürkleĢtirme politikası izlemekte,   ulusal   demokratik   hak   

istemlerine   artan baskılarla yanıt vermektedir. 

140)  Burjuva   hükümetlerinin   hiç   azalmayan.tersi-ne giderek artan 

Ģoven baskıları altında yaĢayan Kürtlerin, kendi ana dillerinde özgürce 

konuĢma, anadillerinde  eğitim  görme,   devlet  dairelerinde  

anadilleriyle 
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iĢ görme, ulusal kültürlerini geliĢtirme, anadillerinde yayın yapma, 

kendi demokratik ve politik haklarını savunma gibi en temel 

demokratik hakları hiçbir zaman kendilerine tanınmamıĢtır. Bu haklan 

savunan Kürt yurtseverleri her zaman ağır baskılara uğramıĢlardır. 

Türkiye Kürdistanı ekonomik bakımdan geri bırakılmıĢ, buradaki 

feodal iliĢkilerin sürdürülmesine uzun yıllar destek verilmiĢ, bu 

bölgeye her zaman daha az yatırım yapılmıĢ, sanayi geliĢtirilmemiĢ, 

bölgenin doğal kaynaklarından Kürt halkının yararlanması önlenmiĢ, 

halkın cahil kalmasına çalıĢılmıĢ, toplumsal kültürel yaĢamın 



geliĢmesi güçleĢtirilmiĢtir. Türkiye'nin genelinde kapitalist iliĢkilerin 

geliĢip, ekonomiye egemen olması, Türkiye Kürdistanı'nı da etkilemiĢ, 

yavaĢ da olsa feodal iliĢkilerin etkinliğini yitirmesini getirmiĢ, ama 

bölgenin Türkiye'nin en geri bölgesi durumuna son vermemiĢtir. 

141)  Kürt   köylüsü   ve  aydınları  üzerindeki   Ģoven baskılar, 

cuntanın erke gelmesiyle, onun gericileĢme sürecinin faĢist bir nitelik 

kazanmasıyla daha da artmıĢtır. Cunta anayasası Kürt ulusal hakları 

üzerindeki yasakları katmerleĢtirmiĢ, ceza yasasında Kürt ulusal 

haklarını savunmanın cezasını artırmıĢ, 12 Eylül'den bu yana Kürt 

bölgelerinde barbarca cinayetler iĢlemiĢ, halk üzerinde en ağır 

baskıları uygulaya gelmiĢtir. FaĢist cunta barbarlığını, Irak 

topraklarında yaĢayan Kürtlere saldıracak kadar   artırmıĢtır.   

Amerikan   planları   doğrultusunda ikinci Ordunun Malatya'ya 

taĢınması, Türkiye Kürdistanı’nda ki baskıların daha da artmasını 

getirmiĢtir. 

142)  Türkiye  Kürdistanı ve buradaki askersel üsler Amerikan  

saldırgan planlarında  büyük  stratejik önem taĢıyor.   ABD   

emperyalizmi   Türk  hükümetlerinin  ve Ģimdi de cuntanın Kürt halkı 

üzerindeki baskılarını her zaman desteklemiĢtir. Emperyalistler, her 

zaman "böl ve yönet" politikasını uygularlar. Onlar Türk halkının ol- 
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düğü gibi, Kürt halkının da düĢmanıdırlar. 



143)  Kürt köylülerini ve emekçilerini sömüren Kürt toprak ağalan ve 

aĢiret vb. baĢları, özellikle 1945'ler-den bu yana, Türk egemen 

güçleriyle iĢbirliği yolunu seçmiĢlerdir. Türk burjuvazisi, Kürt halkını 

sömürmeyi sürdürmek, onu baskı altında tutabilmek için Kürt egemen 

çevrelerini ekonomik ve politik araçlarla kendilerine bağlamıĢlardır. 

Onlar aynı zamanda Kürt ulusal hareketini güçten düĢürmek için, her 

zaman Kürt aĢiretleri arasındaki çeliĢkilerden de yararlanmıĢlardır. 

144)  Kürt  halkı  ulusal   baskı  ve  eĢitsizliğe karĢı, ulusal hakları 

için, uzun yıllardır savaĢım veriyor. Kürt halkı  12  Eylül 1980 

sonrasında da Ģovenizme boyun eğmedi, direniĢini çeĢitli biçimlerde 

sürdürdü. Anayasa referandumu sonuçları bunun bir göstergesi oldu. 

Kürt emekçileri  bugün  de,  yer yer kendiliğinden yığınsal eylemlerle 

savaĢlarını  sürdürüyorlar. Kürt ulusal hareketi, yığınsal halk 

hareketinin ve ulusal çaptaki direniĢin en önemli bileĢenlerinden 

biridir. 

145)  Kürt   ulusal   hareketine   ilk   baĢta   damgasını basan Kürt 

egemen  güçleriyle  bağlı Kürt milliyetçiliğiydi. Türkiye'de Kürdistan 

da içinde kapitalizmin geliĢmesi, iĢçi sınıfı hareketinin, TKP'nin öteki 

sol akımların, Marksizm- Leninizm’in güçlenmesi, dünyada sosyalist 

sistemin etkisinin artması ve onun dayanıĢma içinde olduğu ulusal 

kurtuluĢ savaĢlarının utkuları 1960'ların sonundan bu yana Kürt ulusal 

hareketinde Kürt devrimci demokratlarının güçlenmesine temel oldu. 

Bugün bu harekete bu akımlar damgasını vuruyor. Irak'taki Kürt 

ulusal hareketine önderlik eden Barzani çevresinin ABD 

emperyalizmi ve Ġran ġahı ile iĢbirliği sonucunda 1975'lerde bu 



harekete verdiği büyük zarardan, Türkiye'deki Kürt devrimci 

demokratları olumlu dersler çıkardılar. Kürt devrimci demokrat 

akımlar, ezilen ulus milliyetçiliğinin   ilerici   eğilimlerinin  olduğu   

kadar,  Marksizm-Leninizm’in de etkisi altındadırlar. Bu akımlar 

giderek 

 

100 

 

Marksist-Leninist konumlara yaklaĢıyorlar. Ne ki Kürt ulusal hareketi 

içinde, ezilen ulus milliyetçiliğinin gerici eğilimleri de etkisini 

tamamen yitirmiĢ değildir. 

12 Eylül öncesinde Türkiye Kürdistanı'nda da terörist akımların ortaya 

çıkması ve terörizmin tırmanması, Kürt ulusal hareketine büyük zarar 

verdi. Türk egemen güçleri, Kürt ulusal hareketinin yığınsallaĢmasını, 

bu hareketin içinde devrimci, demokrat güçlerin etkisini artırmasını 

önlemek, TKP'nin Kürdistan örgütlerini güçten düĢürmek için, terör 

eylemlerinin tırmanmasını desteklediler. 12 Eylül'den sonra tüm Kürt 

yurtseverlerin "terörist", "ayrılıkçı", "bölücü" suçlamalarıyla ağır 

baskılar altına alınabilmesinde, Kürt ulusal haklarını sözde savunan 

terör örgütlerinin eylemlerinin rolü büyük oldu. 

Kürt ulusal hareketi Kürt aydınları, öğrenci ve köylü gençliği içinde 

destek buluyor. Kürt köylüsünün bu harekete katkısının artması söz 

konusu olabilir. 

Önümüzdeki dönemde, Türkiye Kürdistanı'nda yığınların ulusal 

demokratik hakları için hareketlenmesi beklenmelidir. Artan ulusal 



baskı, sınıfsal çeliĢkileri daha da keskinleĢtiriyor. Cuntanın azgın Kürt 

düĢmanlığı, militarizmin güçlenmesi, Kürt egemen çevrelerinin bir 

bölümünün de diktatörlük karĢıtı konumlara gelmesine yol açabilir. 

146) TKP, Kürt ulusal sorununa iĢçi sınıfının çıkarları açısından, 

proleter enternasyonalizmi ilkeleri ıĢığında yaklaĢır. TKP, Türkiye'de 

yaĢayan Kürtler üzerindeki tüm baskıların karĢısına çıkar. Kürt ulusal 

hakları için savaĢım veren güçlerin iĢçi sınıfının çıkarlarıyla, 

toplumsal geliĢmenin gereksinimleriyle uyum içindeki istemlerini 

destekler. Baskı altındaki Kürt yurtseverleri ile dayanıĢma içindedir. 

Baskı altındaki Kürt dilinin ve kültürünün korunması ve geliĢtirilmesi 

çabalarını destekler. 

TKP'ne göre ulusal sorunun çözümü için Kürt ulusunun kendi kaderini 

tayin hakkını elde etmesi zorunludur. Türkiye'de hiçbir burjuva erk, 

Kürt ulusuna bu 
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hakkı tanımaz. TKP Programı'ndaki anti emperyalist demokratik halk 

devriminin gerçekleĢmesi, ulusal sorunun çözülmesinin, Kürt 

ulusunun kendi kaderini özgürce tayin etmesinin önkoĢullarını 

yaratacaktır. 

Türkiye'de yaĢayan Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakları, 

Türkiye'den ayrılarak ayrı bir devlet kurma hakkıdır. TKP kimsenin 

bu hakka karĢı çıkma, onu yasaklama hakkı olmadığı görüĢündedir. 

TKP bu hakkı ödünsüz savunur. Bu hak gerçekleĢtirilmeden eĢitlikten 



söz edilemeyeceğini, Türkiye'de sonuna kadar tutarlı bir demokrasinin 

kurulamayacağını açıklar. Kürt yurtseverlerini bölücülükle suçlayan 

Türk Ģovenistlerinin amacı Kürtleri zorla Türkiye devleti içinde tutma 

isteklerini gizleme çabasıdır. 

Ulusların ayrılma hakkı ile onların Ģu yada bu dönemde ayrılmalarının 

uygun olup olmayacağı sorunu birbiriyle karıĢtırılmamalıdır. TKP bu 

sorunu o dönemdeki somut koĢullara bakarak ve iĢçi sınıfının 

sosyalizm savaĢımının çıkarlarını baĢa alarak çözümler. Eğer Kürt 

halkı özgür iradesi ile Türk halkı ile birlikte kalmaya karar verirse, 

ortak devlet, somut tarihsel koĢullara uygun bir biçimde 

düzenlenecektir. Demokratik devletin anayasasında Kürt halkının 

ayrılma hakkı güvence altında olacaktır. Komünistler her zaman 

gönüllülük temelinde demokratik merkezi bir devletten yanadır. 

147) TKP, bugün Türk, Kürt tüm anti faĢist güçlerin Amerikan 

emperyalizmine ve faĢist diktatörlüğe karĢı barıĢ ve demokrasi için 

iĢbirliğini savunuyor. TKP'nin "ulusal demokrasi" programı, yalnızca 

Türk halkının değil, Kürt halkının çıkarlarını da dile getiriyor. TKP 

Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıya son verilmesini savunuyor. 

Türk emekçilerini Kürk emekçileriyle bağlayan güçlü kopmaz bağlar 

vardır, îki halkın düĢmanı ortaktır. Türkiye iĢçi sınıfı, Kürt ulusu 

üzerindeki baskılara karĢı çıkıyor, iki halkın Amerikan 

emperyalizmine ve iĢbirlikçilerine karĢı demokratik bir Türkiye için 

güçlerini 
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birleĢtirmeleri gerekiyor. Devrim ancak Kürt halkının aktif katılımıyla 

utkuya ulaĢabilir. 

TKP, Türk Ģovenizminin, ezen ulus milliyetçiliğinin, her türüne karĢı 

savaĢımı bir yurtseverlik görevi sayıyor. Türk Ģovenizmi yalnızca 

Kürt halkına değil, Türk halkına da büyük zararlar veriyor. TKP Kürt 

halkının çıkarlarını savunmayı.Türk iĢçi ve emekçilerini anti Ģovenist 

bir ruhta eğitmeyi enternasyonalist! bir görev olarak alıyor. 

TKP, Kürt milliyetçiliğinin gerici eğilimlerine karĢı savaĢımı görev 

bilir. TKP Kürt ulusal hareketi içinde Marksist-Leninist konumların 

güçlenmesi için çaba harcar. 

TKP, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün iĢçilerin -ulusal 

kökenleri Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Arap, Laz, ne olursa olsun- en 

sağlam, en geniĢ birliği için, farklı ulusal kökenli iĢçilerin tamamen 

kaynaĢması, aynı proletarya partisinde, aynı sendikalarda ve sınıfsal 

örgütlerde örgütlenmeleri için savaĢım veriyor. ĠĢçileri ulusal kökene 

göre örgütleme çabalarını milliyetçilik olarak mahkum ediyor. 

TKP devrimci demokrat Kürt örgütleriyle eylem birliğini, karĢılıklı 

görüĢ değiĢ tokuĢunu güçlendirmeyi baĢa alır. 

148)  TKP komĢu ülkelerde yaĢayan Kürtlerin ulusal baskı altında 

tutulmalarına karĢı çıkar, onların uluslararası iĢçi sınıfının çıkarlarıyla 

uyum içindeki savaĢımlarını   desteklemeyi  enternasyonalist  bir  

görev   sayar. Türk, Kürt, Arap, Acem tüm Ortadoğu halklarının 

ulusal ve sosyal kurtuluĢu için bu halkların Amerikan emperyalizmine 

ve siyonizme, gericiliğe karĢı dayanıĢması zorunludur. TKP, 



Ortadoğu'daki erkteki ve muhalefetteki tüm politik güçleri, en baĢta 

Amerikan emperyalizmine ve sosyalist sisteme karĢı aldıkları tutuma 

göre değerlendirir. 

149)  TKP, Arap,  Ermeni,  Rum vb. ulusal azınlıklar üzerindeki 

baskılara karĢı çıkaranların ulusal hak eĢitliğini savunur.GeçmiĢteki 

Ermeni kırımını lanetler. 
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IX-TKP ve SĠLAHLI KUVVETLER 

150)  Egemen sınıfın bir baskı aracı olan ordunun politik yaĢamdaki 

yeri son yirmi yıldır sürekli artıyor. Sivil politik güçleri       

aracılığıyla, sınırlı bir parlamenter demokrasi koĢullarında bile 

egemenliklerini sürdürmede güçlük çeken iĢbirlikçi burjuvazi ve 

büyük toprak sahipleri, silahlı kuvvetlerin politik yaĢama artan ölçüde 

karıĢmasını   desteklediler.   Silahlı   kuvvetlerin   politik yaĢama 

karıĢması artan ölçüde gerici, antidemokratik bir doğrultuda oldu ve 

sonuçta tüm politik erk ordu üst yönetiminin   eline   geçti.   Silahlı   

kuvvetler,   yalnızca egemen güçlerin halka karĢı bir baskı aracı 

olmakla kalmamıĢ, dolaysız erk aracına dönüĢmüĢtür. Yeni 

Anayasayla ordu üst yönetiminin politik yaĢama dolaysız karıĢması, 

damgasını basması kurumlaĢtı. 

151)  Ordu üst yönetimi her zaman egemen sınıfın bir parçası, onun en 

etkin bir kesimi olmuĢtur. Son yirmi yıl içinde OYAK ve ordu 

vakıfları vb. araçlarla ordu üst yönetimi  ile iĢbirlikçi tekelci burjuvazi 



arasındaki  iliĢkiler  geliĢmiĢ,  generaller tekelci burjuvazi ile  içice 

geçmiĢlerdir.  Onlar silahlı kuvvetleri kendilerinin ve bir avuç 

iĢbirlikçi tekelci burjuvazinin, büyük toprak  sahibinin  çıkarı  için,  

halka karĢı, demokrasi güçlerine  karĢı kullanıyorlar.  27  Mayıs 

1960'daki askersel devirmenin  tüm olumlu  sonuçlarını  yok ettiler. 

152)  Son yirmi yıldır ordu üst yönetiminin ABD emperyalizmi ve 

NATO'ya egemen çevrelerle olan iliĢ- 
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kileri hızla geniĢledi. Türk generalleri Pentagon eliyle eğitiliyorlar. 

Silahlı kuvvetlerin silah bakımından Amerikan emperyalizmine 

bağımlı olması, ABD yönetimlerine, ordu üst yönetimine kendi 

çıkarları doğrultusunda davranmayı dayatma olanağı veriyor. Ordu üst 

yönetimi ABD emperyalizminin bir uydusuna dönüĢmüĢ, onun tüm 

çabaları antisovyetik ve anti komünist, ulusal olmayan bir nitelik 

kazanmıĢtır. Böylece ulusal kurtuluĢ savaĢında emperyalist iĢgale 

karĢı savaĢmıĢ, Sovyet Rusya'nın çıkar gözetmez silah ve politik 

yardımlarıyla ve halkın aktif katılımıyla ulusal kurtuluĢ savaĢını 

utkuya ulaĢtırmıĢ olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bugün, VaĢington'da 

düzülmüĢ sözde "ulusal güvenlik" doktrinin doğrultusunda: dıĢta 

Amerikan çıkarlarının bekçisi ve jandarması, içte halka, ilerici güçlere 

karĢı bir saldırı aracı olma iĢlevi veriliyor. 

153)  FaĢist cunta, subay, assubay ve erlerin değil, Amerikan   

emperyalistlerinin   ve   iĢbirlikçi   oligarĢinin temsilcisidir. 



Diktatörlük subay, assubay ve erlerin gönüllü desteğine değil, ordu 

içindeki sert disipline, antidemokratik emir kumanda zincirine, 

baskılara, istihbarat örgütlerine, ispiyonlara,      rüĢvet ve 

yolsuzluklarla zenginleĢen  bir avuç  gerici asalağa dayanıyor.  

Cuntanın politikası silahlı kuvvetleri yozlaĢtırıyor, Halkla arasındaki 

uçurumu daha da derinleĢtiriyor. Bu politika subay, assubay ve erlerin 

ezici çoğunluğunun çıkarlarıyla derinden çeliĢiyor. 

154)  Ordu  üst yönetiminin ulusal  çıkarlara taban tabana karĢıt, 

Amerikan yanlısı politikası, demokrasiye geçileceğine  iliĢkin  orduya 

verdiği sözleri tutmaması, ordu içindeki baskıların artması, ülke içinde 

keskinle-Ģen sınıf çeliĢkilerinin dolaylı da olsa silahlı kuvvetler içine 

yansıması, ordu içindeki huzursuzluğu artırıyor. Silahlı kuvvetler 

içinde tepkiler, çeliĢkiler cunta karĢıtı gruplaĢmalar daha da artacaktır. 
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155)  Silahlı   kuvvetlerin  görevi, ulusal bağımsızlığı korumak, dünya 

barıĢma ve halkın çıkarlarına hizmet etmek  olmalıdır.   Ordu,   

Amerikan doktrinlerine  göre değil, ulusal çıkarları koruma görevine 

göre örgütlenmelidir.   Ordunun silah gereksinimleri,  NATO  

planlarına ve Amerikan kredilerine değil, ulusal kaynaklara 

dayanarak,  çok yönlü iliĢkiler içinde sağlanmalıdır. Ordu demokratik 

bir iç yaĢama kavuĢmalı, baskılara, dayak ve aĢağılamalara  son  

verilmelidir.   TKP   silahlı  kuvvetler içinde   böylesi   hedefler   

savunan   güçleri   destekliyor. 



156)  Subay, assubay ve erlerin belli bir kesimi Amerikan 

emperyalizmine ve iĢbirlikçi oligarĢiye karĢı savaĢım veren halkın 

yanında saf tutmadan, cuntanın yıkılması,   ulusal  demokrasinin   

kurulması, anti emperyalist demokratik halk devriminin utkusu 

olanaksızdır. Ordu içindeki  belli   kesimlerin,   Amerikan  

emperyalizmi  ve iĢbirlikçi oligarĢi ile halk arasındaki savaĢımda 

tarafsızlaĢtırılması,   ordu   içindeki   Amerikancı,   faĢist,   halk 

düĢmanı subayların tasfiye edilmesi, ancak silahlı kuvvetlerin 

yurtsever kesimlerinin halkın safına çekilmesiyle olanaklıdır. Ordu 

içindeki böylesi bir güçler iliĢkisi ne bugün, ne de devrimci durumda 

kendiliğinden oluĢur. Bunun  için silahlı kuvvetler içinde bilinçli ve 

örgütlü çalıĢma yürütülmesi Ģarttır. Silahlı kuvvetler içinde ve askere  

gidecek  gençler arasında anti militarist, nükleer savaĢ karĢıtı, anti 

emperyalist, anti faĢist propaganda ve örgütlenmenin belirleyici önemi 

vardır. 

157)  Silahlı kuvvetlerin tümünü faĢist sayan, silahlı kuvvetler  içinde   

subaylarla   erler  arasında  yapay bir "sınıf savaĢımı" kıĢkırtmaya 

çalıĢan sözde "Marksist" kaba görüĢler, silahlı kuvvetlerin gericiliğin, 

faĢistlerin eline teslim edilmesine yarıyor. 

Silahlı kuvvetlerin "toplumu yönetici" ya da "kurtarıcı" bir iĢlevi 

olduğu yolundaki görüĢler, egemen güçlerin orduyu kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanma çabalarını gizlemeye ve ordu içindeki 

yurtsever kesim- 
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lerin halkla birleĢmesini önlemeye yarıyor. 

Silahlı kuvvetlerin "tarafsız", "sağa da sola da karĢı" olduğu ya da 

silahlı kuvvetlerin politikayla ilgilenmemesi gerektiği yolundaki 

görüĢler, ordu içindeki kaçınılmaz politikleĢme sürecinin Ģimdilik 

gericilik yönünde olduğunu gizlemeye ve ilerici yönde politikleĢmeyi 

önlemeye yarıyor. Silahlı kuvvetlerin kıĢlaya dönmesiyle 

demokrasinin elde edilmiĢ olacağını savunan görüĢler, demokrasinin 

gerçek düĢmanlarının Amerikan emperyalizmi ve iĢbirlikçi oligarĢi 

olduğunu gizliyorlar. Böylesi tutumlar, demokrasinin değil, bu 

güçlerin çıkarlarına çalıĢacak sivil alternatiflerin güçlenmesine 

yardımcı oluyor. Demokrasi güçleri silahlı kuvvetlerin tarafsız 

olmasını değil, halktan yana, barıĢ ve ulusal demokrasiden yana taraf 

tutmasını savunmalıdır. 
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X- TKP ve DĠNDARLAR 

158)  Türkiye'de    son    yıllarda   dinsel   ideolojinin dünyevileĢmesi 

ve  politikleĢmesi süreci hız kazanıyor. Gerici, sömürücü sınıflar dini 

halkın dinsel duygularını sömürerek kendi bencil çıkarları 

doğrultusunda yararlanmak için kullanıyorlar. Öte yandan çeĢitli halk 

kesimlerinin özellikle geleneksel kent ve kır orta katmanlarının ve 

küçük kapitalistlerin kimi temsilcileri, toplumsal sefaletin 

yaygınlaĢmasına ve artmasına karĢı tepkileri, anti emperyalist, anti 



tekel içerik taĢıyan istemlerini dinsel motifler aracılığı ile dile 

getiriyorlar. 

159)  TKP, anti emperyalist, anti tekel istemleri dine dayanarak dile 

getiren güçleri diktatörlüğe karĢı eylem birliğine kazanmaya çalıĢıyor. 

Dünya görüĢlerindeki ilkesel farklılıklar daha iyi bir dünya için ortak 

savaĢıma engel değildir. 

160)  TKP'nin din düĢmanı olduğu, Marksist-Leninist ideolojinin 

Siyonistlerce geliĢtirildiği yolundaki yalanlar, halk güçlerini bölmeyi, 

halkın sosyal, ekonomik, politik sorunlardan uzaklaĢmasını sağlamayı, 

ulusal güçlerin sosyalist ülkelerle anti emperyalist dayanıĢmasını 

önlemeyi amaçlıyor. 

TKP materyalizme dayanır, iĢçi sınıfının ideolojisiyle bağlıdır. 

Devlet ve din iĢlerinin birbirinden ayrı olmasını savunan TKP, dinsel 

inançlara saygılıdır. Din ve vicdan, ibadet özgürlüğünü savunur. 

Alevilik ve öteki mezhepler, 
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dinsel azınlıklar üzerindeki baskılara karĢıdır. TKP halkın dinsel 

inançlarının gerici ve karĢı devrimcilerin politik amaçlarına araç 

edilmesine karĢı savaĢım verir. 

161)  TKP, ülkemizin ve halkımızın sorunlarının yalnızca Ġslama 

inananların dayanıĢmasıyla çözülebileceği görüĢlerini ütopik ve son 

çözümlemede gerici amaçlara hizmet eden bir görüĢ olarak 

değerlendirir. Toplumun sınıflara, dünyanın karĢıt sistemlere ayrıldığı, 



bu karĢıtlıkların keskinleĢtiği günümüzde, sorunlar ancak çıkarları 

ortak olan sınıfsal güçlerin dayanıĢmasıyla, tüm anti emperyalist 

güçlerin dayanıĢmasıyla çözülebilir. Sınıfsal ayrılıklar,  emperyalizm   

karĢısındaki tutumlar, îslâma inananları bölüyor, uzlaĢmaz konumlara 

sürüklüyor, sürükleyecektir.  Ulusal  ve sosyal kurtuluĢtan yana olan 

tüm güçler, bu amaçlarına ancak dünya görüĢündeki ayrılıklara 

bakmaksızın iĢçi sınıfıyla, öteki ulusal demokratik güçlerle, dıĢarıda 

sosyalist ülkelerle dayanıĢma içinde ulaĢabilirler. 

162)  TKP   yığınlar  içindeki   çalıĢmalarında dindar emekçiler  

içindeki   çalıĢmalara  özel  bir  önem verir. 
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XI- PARTĠNĠN DURUMU 

163) TKP 10 Eylül 1920'de Büyük Ekim Sosyalist Devrimi "nin 

doğrudan etkisi altında ve ulusal kurtuluĢ savaĢında doğdu. Partimiz 

63 yıldır sömürü ve baskıya, emperyalizme ve iĢbirlikçilerine karĢı en 

önde savaĢıyor. Partimiz, her zaman proleter enternasyonalizmine 

bağlı kalmıĢtır. ĠĢçi sınıfının uluslararası görevleriyle ulusal 

görevlerini birleĢtirmiĢ, Türk-Sovyet dostluğunu dıĢ politikasına temel 

yapmıĢtır. 

TKP, kurulduğundan iki yıl sonra.illegaliteye geçmek zorunda kaldı. 

Tek parti diktatörlüğüne, iĢbirlikçi Bayar-Menderes hükümetine, 

gerici AP ve MC hükümetlerine karĢı, gerici askersel müdahale ve 

yönetimlere karĢı savaĢımlarda deneyler kazandı. Bugün de faĢist 



diktatörlüğe karĢı savaĢımın en ön sıralarında yer alıyor. Partimiz, 

kurulduğu günden bu yana halkın ulusal çıkarlarının önde gelen 

savunucusudur. O, her yönüyle ulusal bir partidir. 

Partimiz, çok güç, acılı ve kahırlı dönemlerden geçti. 1921'de 

kurucusu Mustafa Suphi'den bugün Merkez Komitesi üyesi Deniz 

yoldaĢa dek sayısı belirsiz yoldaĢı sınıf savaĢlarında Ģehit verdi. Açlık, 

yoksulluk, sürekli polis takibi, göçmenlik, kaç kuĢak komünistin 

yaĢam tarzı oldu. Nazım yoldaĢ ve daha pek çok parti üyesi, yirmi-yılı 

aĢkın bir süre zindanlarda yattılar. TKP'nin sayısız üyesi Sovyet 

Rusya'daki iç savaĢta, Büyük Anayurt SavaĢı'nda, ispanya iç 

SavaĢı'nda, Yunanistan iç SavaĢı'nda enternasyonalist coĢkuyla 

savaĢırken Ģehit düĢtü. 
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Yüzlerce komünist geçmiĢte, uzun yıllar savaĢımı parti bağları kopuk 

kendi baĢlarına yürütmek zorunda kaldılar. 

TKP tarihinde, dün ġevket Süreyya, Vedat Nedim Tor gibi, bugün 

H.Erdal gibi dönekler ve hainler de çıktı. Ancak TKP tarihinde bu 

gibiler parmakla sayılacak kadar azdır. Partimizin tarihi, çoğu adsız, 

yiğit kahramanların kendini iĢçi sınıfı davasına adamıĢ, her koĢulda 

Marksizm-Leninizm’e ve proleter enternasyonalizmine bağlı kalmıĢ 

özverili yönetici ve militanların tarihidir. 

Mustafa Suphi, ġefik Hüsnü, Nazım Hikmet, ReĢat Fuat Baraner ve 

Yakup Demir yoldaĢlar partimizin iĢçi sınıfının davasına bağlı kalmıĢ 

önderleridir. 



Partimizin örgütlü savaĢımı sürdürmesinde, geçmiĢte zayıf ve etkisiz 

kaldığı dönemler de oldu. 1920'den 1951-1952'ye dek onlarca 

tutuklama ve saldırıya ve dönem dönem kopuklukların olmasına 

karĢın, örgütsel yapısını ve çalıĢmalarının sürekliliğini sürdürmeyi 

baĢaran partimiz, 1951-1952 saldırısının olumsuz etkilerini uzun bir 

dönem gideremedi. 

Parti yönetici çekirdeğinin ana bölümünün tutuklanması, parti 

örgütlerinin bağlarının kopması, en önemlisi de, tutuklu parti 

yöneticileri arasında derin ayrılıkların ortaya çıkması, hem 

tutuklamaların geniĢlemesine, hem de partinin uzun yıllar güçsüz 

kalmasına yol açtı. 

Tüm bunlara karĢın parti 1958 yılında illegal radyo yayınını 

baĢlatmayı baĢardı. Ülke içinde dağınık durumda bulunan komünistler 

kendilerini korudular ve savaĢımı sürdürdüler. 1962'de Parti, yeniden 

bir yönetim organına kavuĢtu. Dağınık komünist gruplarla parti 

yönetimi arasında bağlar kurulmaya baĢlandı. 

Bunu izleyen dönemde parti yönetiminin o sıralarda tüm dikkatini, 

legal geliĢme olanağı elde eden sosyalist hareketin güçlenmesine 

vermesinin ve illegal parti örgütlerinin güçlendirilmemesinin 

yanlıĢlığı, 12 Mart dönemi sırasında açık olarak ortaya çıktı. 

Komünistler, baĢarılarıyla, eksiklik ve zayıflıklarıyla 
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tüm TKP tarihinin sahibidirler. Parti düĢmanlarının bu zayıflıkları 

abartmalarına, bunları öne çıkartarak partiye saldırmalarına karĢı kesin 

savaĢım yürütürler. 

164) TKP tüm bu geliĢmelerden gerekli dersleri çıkardı. 1973 yılında 

Ġ.Bilen yoldaĢın öncülüğünde, onun devrimci giriĢkenliğiyle partiyi 

canlandırma, 12 Mart dönemi deneyiminden geçmiĢ, Marksizm-

Leninizm’den etkilenen kadroları saflarında birleĢtirme ve yığınlarla 

bağlama kararı aldı. Önüne atılım hedefini koydu. Parti program ve 

tüzüğünü hazırladı. MK organı Atılım yayınlanmaya baĢladı. TKP'nin 

Sesi Radyosu kuruldu. Ülke içinde parti örgütleri oluĢturulmaya 

baĢlandı. 

1973 Atılımı, t.Bilen yoldaĢın önderliğinde TKP'nin ayağa kalkmasını 

sağladı. Bu, ülkemizde iĢçi sınıfının politik ve sendikal savaĢımı yeni 

bir aĢamaya yükseltmesinde, halk hareketinin yeni bir atılıma 

geçmesinde önemli bir rol oynadı. 

1973 Atılımı, nesnel koĢulların dayatması sonucu, ideolojik 

hazırlıkların eksikliğinden, kadro seçimindeki kimi yanlıĢlıklardan ve 

örgüt biçimlerinin yeterince saptanamamıĢ olmasından kaynaklanan 

eksiklikler de taĢıdı. Bu durum, parti birliğinin yeterince 

sağlanammasına, parti disiplininin ve savaĢ yeteneğinin yeterince 

yükseltilememesine neden oldu. 

Ama gericiliğin en ağır saldırılarına ve dönek ve hainlerin tüm yıkıcı 

çabalarına karĢın, komünistler canlarını vererek , iĢkence 

merkezlerinde, zindanlarda yiğitçe direnerek ve her güçlüğü göze 

alarak yürüttükleri özverili savaĢımlarıyla, partilerini iĢçi sınıfının 



politik savaĢımına öncülük etme ve en ağır baskı koĢullarında örgütsel 

varlığını sürdürebilme yeteneğinde bir parti durumuna getirdiler, 

Mustafa Suphi yoldaĢtan bu yana onbinlerce komünistin uğrunda her 

Ģeylerini feda ettikleri partinin yönetim ve savaĢım sürekliliği güvence 

altına alındı. Bu iĢçi hareketimizin tarihsel bir kazanımıdır. 

 

112 

 

165) 1977 Parti Konferansı, TKP Program ve Tüzüğünü onayladı, 

Parti Merkez Komitesi'ni güçlendirdi, yöre ve il komitelerinin 

güçlenmesinin temellerini attı. Parti konferansından sonra illegal parti 

örgütlenmesi hızla geliĢti, legal olanaklardan yararlanılarak partinin 

etkinliği attırıldı. Çok sayıda kadro kazanıldı. Partinin iĢçi sınıfının, 

gençliğin, kadınların, orta katmanların ileri kesimlerinin savaĢımlarını 

yönlendirme yeteneği arttı. Parti konferansı, partinin yönetim 

yöntemlerini geliĢtirme, partinin örgütsel, ideolojik, politik birliğini 

güçlendirme, yığınlar içinde partinin etkinliğini artırma hedeflerini 

"Artizanlığa Son" ve "Fabrikalar Kalemizdir" belgileriyle ifade etti. 

166)1977-1980 dönemi TKP'nin tarihindeki en hızlı geliĢme dönemi 

oldu. Hemen hemen tüm illeri kapsayan parti örgütleri ya da parti 

görevlileri ağı kuruldu. Sendikal hareketteki parti etkinliği arttı. 

Gençlik ve kadın hareketlerinde parti yandaĢı güçlü örgütler oluĢtu. 

Bir dizi legal yayın organı çıkarıldı. Komünistler yığın savaĢımlarının 

örgütlenmesinde önemli rol oynadılar. Parti bir dizi politik kampanya 

örgütledi. 141-142'nin kaldırılması, TKP'ye legal çalıĢma olanağının 



tanınması istemi, "TKP'ye Özgürlük!" belgisi altında geniĢ kesimlere 

ulaĢtı. Parti örgütleri 1977 seçimlerinde ve 1979 ara seçimlerinde 

deneyler kazandılar. Komünistler faĢist teröre yiğitçe göğüs gerdiler, 

çok sayıda yoldaĢ ve sempatizan anti faĢist savaĢımda canını verdi. 

Partinin örgütsel büyümesi ile ideolojik, politik birliğini güçlendirme 

çalıĢmalarının aynı düzeyde geliĢtirilmemesi, sınıf savaĢımının hızla 

karmaĢıklaĢan koĢullarında, parti içinde fraksiyoncu eğilimlerin güç 

kazanmasına yol açtı. içlerinde iki MK üyesinin de bulunduğu, 

ağırlıkla Ġngiltere parti örgütüne dayalı bir grup, parti yönetimine ve 

çizgisine "sol" oportünist, küçük burjuva anarĢist konumlardan baĢ 

kaldırdı. Parti bu grubu yenilgiye uğratmayı baĢardı. Ne ki "iĢçinin 
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Sesi" adı altında ayrı bir örgüt oluĢturan söz konusu grubun yürüttüğü 

yıkıcı faaliyet partimize önemli yaralar aldırdı. 

167)  12 Eylül 1980'de kurulan askersel diktatörlük, TKP'ni yok etmek 

amacıyla yoğun bir saldırıya giriĢti. Parti bu saldırılarda ağır yaralar 

aldı. Bini aĢkın parti üyesi tutuklandı, önemli iller de içinde birçok 

ilde parti   örgütleri   dağıldı,   birçok   örgütün  partiyle   bağları 

koptu, çok sayıda parti üyesi sürekli gizlenmek, kimileri yurt dıĢına  

çıkmak zorunda kaldı. Ağır iĢkencelerde MK üyemiz Deniz yoldaĢ ve 

Ali Güder yoldaĢımız alçakça   öldürüldü,  birçok yoldaĢımız  sakat 

kaldı.  Partiye karĢı yoğun bir psikolojik savaĢ yürütüldü. 



Cuntanın ağır baskı ve saldırısının yarattığı maddi ve manevi ortam, 

fraksiyoncu öğelerin faaliyetlerini artırmalarına, hareketin yükseliĢ 

döneminde partiye girebilmiĢ küçük burjuva öğelerin umutsuzluğa ve 

yılgınlığa kapılmasına, partiye olan inançlarının sarsılmasına elveriĢli 

bir ortam yarattı. "ĠĢçinin Sesi" grubu partiye yönelik saldırılarını 

alabildiğine artırdı. 1982 Kasımında parti Politik Büro üyesi 

H.Erdal'ın, partiye ihanetinin ortaya çıkması üzerine partiden kaçarak 

"iĢçinin Sesi" Grubuna katılması, provokatörlüğünü açıktan 

sürdürmeye baĢlaması ile bu saldırılar daha da yoğunlaĢtı. 

168)  TKP, 12 Eylül 1980'den bu yana karmaĢık ve zorlu bir savaĢım 

yürütüyor. TKP MK'nin 1981 Plenumu, bu savaĢımda bir dönüm 

noktası oldu. 1981 Plenumu, geçmiĢ eleĢtirel yaklaĢımın ilk adımı 

oldu, partinin ideolojik, politik olgunluğunu artıran, partinin uğradığı 

saldırıda aldığı yaraları sarmasını, parti içi yaĢama Leninci normların 

egemen olmasını sağlayacak kararlar aldı. Parti yönetimini 

güçlendirme yolunda adım attı. 

Parti 1981 Plenumu'ndan sonra kadroları korumayı daha sıkı ele eldi, 

parti örgütlerinin düĢmanın saldırılarına karĢı direnme yeteneğini 

artırdı, süreç içinde dağı- 
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lan örgütlerin yerine yenileri kuruldu, bağı kopan örgütlerle dikkatli 

bir çalıĢma ile bağların yeniden kurulması, cezaevlerindeki parti 

çalıĢmasının örgütlenmesi, yurtdıĢına çıkan partililerin etkin bir politik 



çalıĢma için görevlendirilmesi çalıĢmaları baĢladı, sonuçta ülke 

içindeki parti örgütlerinin toparlanması ve düzenli çalıĢmaya 

baĢlamaları sağlandı. 

1982 MK Plenumu cuntanın saldırısında uğranılan kayıpların 

nedenlerini ayrıntılı inceledi, gereken dersleri çıkardı. Cuntanın artan 

gericileĢme sürecini analiz etti, cuntanın anayasasına karĢı savaĢımın 

politik çizgisini saptadı. 

169)  TKP MK Nisan 1983 Plenumu, parti yönetiminin ve örgütsel 

yapının sürekliliğinin güvence altına alındığını, 1973 atılımının 

hedeflerine baĢarıyla ulaĢıldığını saptadı.   TKP'yi, Türkiye halkının 

yakıcı  sorunlarının çözümünde belirleyici katkıyı yapacak bir güce 

eriĢtirmek için her alanda güçlendirme hedefini koydu, yeni bir  atılım   

görevini saptadı.  TKP'nin  5.Kongresi yeni atılıma ana ivmeyi 

vermeli ve parti tarihinde yeni bir dönemi baĢlatmalıdır. 

170)  Partinin   önündeki  görevleri  baĢarıyla  yerine getirebilmesi 

için parti çalıĢmasını her alanda iyileĢtirmek zorunludur. Parti son 

yıllarda en ağır koĢullarda baĢarılar elde etti. Ne ki Ģimdi, faĢizmi 

yıkma, ulusal demokrasiyi kurma görevlerinin partiye yüklediği 

misyona uygun bir nitelik kazanabilmesi için, bu baĢarılara dayanarak 

her alandaki eksiklik ve zayıflıkların aĢılması zorunludur.   Partiyi  

koruma   önlemlerinin  yetkinleĢtirilmesi, partinin yönetim faaliyetinin 

her düzeyde sağlamlaĢtırılması, parti politikasının bilimsel 

temellerinin güçlendirilmesi,   örgütlenmenin   güçlendirilmesi,   

kadro politikasının iyileĢtirilmesi, ideolojik çalıĢmanın 

zenginleĢtirilmesi, ajitasyon ve propagandanın güçlendirilmesi, 



demokratik merkeziyetçilik ilkelerinin tam uygulanması, partinin 

düĢünce ve davranıĢ birliğinin sağlamlaĢtırılması 
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görevleri bizleri bekliyor. Tüm bunlar 1973-1983 döneminin 

deneylerinin çok yönlü bilimsel genelleĢtirilmesine, bu deneylerden 

çıkarılan derslerin yaygınlaĢtırılmasına dayanmalıdır. 

171)  12 Eylül 1980 öncesi dönem Ģöyle karakterize edilebilir: Bu 

dönemde, 1973 atılımı baĢlıca amaçlarına vardı. Parti kuruculuğu 

görevlerinde sıçramalı bir geliĢme gerçekleĢti. Öne konan ivedi 

görevler önemli ölçüde tamamlandı. TKP ideolojik,politik ve örgütsel 

etkinliğini ulusal çapta yaydı.Hareketli her toplumsal kesim içinde   

örgütlendi,   ülkede   politik   yaĢamın  ayrılmaz  bir parçası oldu, 

sesini geniĢ yığınlara duyurabildi. SavaĢkan bir  çizgi izledi. 

Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizminin,  halkımızın 

ulusal  çıkarlarının kararlı savunucusu  oldu.  iĢçi sınıfının  

öncülüğünü, eylem ve cephe birliğinin zorunluluğunu sürekli savundu. 

TKP bu dönemde illegal örgütlendi ve legal hiçbir olanağı dıĢlamadı,. 

Kimi zaman açıklıkla kavranmamıĢ, sistemli uygulanmamıĢ olsa bile 

genelde somut koĢulların dayattığı her tür savaĢ yöntemini 

kullanmaktan geri durmadı. Ama hiçbir biçimi mutlaklaĢtırmadı. 

Partimiz yığınlar içinde zengin bir çalıĢma deneyi elde etti. 

Fabrikalarda, iĢçi semtlerinde, emekçiler arasında, gençlik, kadın, 

meslek adamları, aydınlar, sendika, dernek, kooperatif gibi 



demokratik örgütler içinde, legal-illegal savaĢımı birleĢtirme 

temelinde, yanlıĢları da içinde olmak üzere kazandığı politik yığınsal 

çalıĢma deneyi, geleceği aydınlatacak derslerle doludur. 

172)  TKP,  halkımızın baĢ  düĢmanlarına, emperyalizme ve 

iĢbirlikçilerine karĢı savaĢımın, MC hükümetlerine, faĢist tırmanıĢa, 

terörizme karĢı savaĢımın, ABD emperyalizminin baskı ve 

dayatmalarına karĢı savaĢımın, barıĢ ve yumuĢama için demokrasi için 

savaĢımın en önünde yer aldı. 
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173) 1977 genel seçimlerinde MC partilerinin ağır bir darbe 

yemesinde, ikinci MC hükümetinin kısa bir süre içinde 

yalıtlanmasında, TKP üzerine düĢen görevi olanaklar ölçüsünde yerine 

getirdi. TKP, CHP'nin öncülüğündeki hükümetin emperyalizmin ve 

iĢbirlikçilerinin halka ve onun ulusal çıkarlarına yönelik saldırılarına 

karĢı tutum almasını sağlamak için çalıĢtı. Bunu yığınların CHP 

hükümetinin politikasına iliĢkin yanlıĢ beklentilere kapılmasını 

önlemek için savaĢımla bağladı. Ancak yığınların savaĢımının 

yükselmesi ve ulusal demokratik güçlerin birleĢmesiyle ülkemizin 

geleceğinde köklü bir değiĢikliğin olanaklı olduğunu sürekli 

vurguladı. 

TKP, faĢist terörün tırmandırılmasına karĢı aktif bir savaĢım yürüttü. 

FaĢist MHP'nin içyüzünü sergiledi, onun halktan yalıtlanmasında 

belirleyici iĢlev gördü. Can güvenliği komiteleri kurulması için çalıĢtı, 



anarko-terörist grupların sözde devrimci terör eylemlerine karĢı ilkesel 

tutum aldı. "Sol" radikal akımların sıralarında bireysel terörizmin 

yalıtlanması için çalıĢtı. 

TKP, eksikliklerine karĢın barıĢ savaĢımının yükselmesinde belirleyici 

bir rol oynadı. BarıĢ ve yumuĢamanın, komĢu sosyalist ülkelerle barıĢ 

içinde yan yana yaĢama ilkelerinin, Türk Sovyet dostluğunun baĢta 

gelen propagandacısı oldu. 

TKP, ülkeyi bekleyen tehlikeleri çok önceden halka duyurdu, faĢist ya 

da askersel bir devirme tehlikesine karĢı halkı 12 Eylül öncesinde 

birçok kez uyardı. Bunu önlemek için yığınların savaĢımını 

yükseltmeye, ulusal demokratik güçlerin birliğini sağlamaya ağırlık 

verdi. 

TKP, 12 Eylül askersel devirmesini ve kurulan askersel diktatörlüğün 

niteliğini ve yapısını, özelliklerini, geliĢme doğrultusunu genel olarak 

doğru saptadı, gerici askersel diktatörlük içinde faĢistleĢme tehlikesine 

dikkati çekti, bunu önlemenin ve demokrasi yönünde bir dönemeç 

almanın yolunu gösterdi. 

Askersel diktatörlüğün açık faĢist bir nitelik kazandığı koĢullarda 

hazırladığı yeni parti programıyla TKP, 
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halkımıza savaĢ tehlikesini önlemenin ve faĢizmden kurtuluĢun 

yolunu gösteriyor. 



174)  TKP, sendikal hareketin, sınıf sendikacılığının 1975'ler 

sonrasında güçlenmesinde, sınıf uzlaĢmacılığının konumlarının 

zayıflatılmasında,   iĢçi sınıfının grev savaĢımlarının yürütülmesinde,  

bu  savaĢımların birçok durumda giderek anti tekel bir karakter 

kazanmasında, sendikal birlik ve eylem birliği görüĢlerinin 

yaygınlaĢmasında, ilk eylem birliklerinin örgütlenmesinde önemli bir 

rol oynadı. 

TKP, öteki iĢçi partileriyle eylem birliği sağlanması için çaba harcadı. 

BaĢını iĢçi sınıfımızın çektiği, çok geniĢ öteki halk kesimlerinin de 

katıldığı l Mayıs eylemleri, DGM direniĢi, DĠSK'in bir dizi eylemi 

gibi politik içerik taĢıyan ve ülke tarihimizin en yığınsal eylemleri 

olan eylemlerin örgütlenmesinde ve gerçekleĢtirilmesinde TKP'nin 

onurlu bir rolü oldu. 

TKP, ilerici gençlik hareketinin güçlenmesinde, kadın hareketinin 

oluĢmasında, demokratik kooperatif ve ilerici öğretmen hareketinde, 

meslek adamlarının yığınsal hareketlerinde ve tüm bu hareketlerin iĢçi 

sınıfıyla eylem birliğinin olanaklı olan ölçülerde sağlanmasında 

önemli rol oynadı. 

Maoculuğun Türkiye'deki etkisinin silinmesinde ana etmen TKP'nin 

bu sapık akıma karĢı savaĢımı oldu. 

TKP'nin savaĢımı, Türkiye'de Marksizm-Leninizm’in ve proleter 

enternasyonalizminin etkisinin sol akımlar içinde artmasına temel 

oldu. 

175)  Bu sonuçlar, bugün partimizin üzerinde yükseldiği sağlam 

temeller, yarını hazırlayacak dersler niteliğindedir. Partimizin 



kazanımlarıdır. Bu kazanımları, onları yok etmeye, gözlerden 

gizlemeye çalıĢan burjuvaziye, parti düĢmanlarına karĢı korumak, bu 

kazanımlar için özverili bir savaĢ veren tüm üyelerimizin görevidir. 

176)  TKP, öncülük rolünü yerine  getirmede  attığı  
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tüm bu adımları Marksizm-Leninizm’e bağlılığına, iĢçi sınıfına olan 

güvenine borçludur. Ne ki partimizin politik öncülüğü gereken ölçüde 

gerçekleĢtirebildiği söylenemez. 

Partimiz Marksizm-Leninizm’i her alanda yaratıcı biçimde ülke 

gerçeklerine uygulamada, politikasını yığınlara mal etmede eksik 

kaldı, partiyi BolĢevikleĢtirme sürecini gereken hızla yürütemedi, 

ulusal demokratik güçlerin, sol güçlerin eylem ve cephe birliğini 

sağlamada olanaklı kalıcı sonuçlar elde etmekte gecikti, zayıf kaldı. 

177)   Teoriye gereken ağırlığın ve önemin verilemeyiĢi, ideolojik 

zayıflık, bir dizi eksikliklerin ve hataların en temeldeki nedeni oldu. 

Bu durum politik planda somut ve esnek taktiklerin ortaya konmasını 

güçleĢtirdi, zaman zaman vurgu hatalarının ortaya çıkmasına neden 

oldu. Partinin ilkesel konumlarının her zaman net görülemeyiĢini, 

politikanın tüm parti örgütlerince aynı biçimde özümsenemeyiĢini 

doğurdu. 

Parti politikası örgütlü pratik savaĢımı politik amaçlar doğrultusunda 

yönlendirmede eksik kaldı, günlük savaĢım ise politikayı her seferinde 



somutu kavrayacak biçimde düzeltmeye yardım edemedi. Kimi yerde 

pratikten kopuk bir politik çalıĢma, kimi yerde dar pratikçilik görüldü. 

Bu durum tüm enerjik çalıĢmaya karĢın parti politikasının yığınlara 

mal olmasında engeller ortaya çıkardı. Partimizin politikası nesnel 

gerçeklere dayanmıĢ olmakla, diğer tüm sol parti ve gruplardan daha 

fazla yığınların ruh halini yansıtmakla birlikte, politika ile örgütlü 

pratik arasındaki bu görece kopukluk, politikanın yığınların ruh halini 

yeterince kavrayamaması sonucunu yarattı. 

178)  Bu   durum   partinin   ideolojik   çalıĢmalarına, özellikle   

propaganda-ajitasyon   çalıĢmalarına   yansıdı, yığınları etkileyen 

somut, canlı bir propaganda götürmede, yığınlarla canlı bağları olan 

bir yayın faaliyetin- 
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de istenilen baĢarı düzeyine varılamadı. 

179)  Teorik-ideolojik   çalıĢmalara  gereken   önemin verilemeyiĢi,  

partimizin  BolĢevikleĢme  sürecinde ciddi olumsuz etkiler yarattı.  

Kadroların eğitimi çok zayıf kaldı, günlük çalıĢmalar daha ağır bastı. 

Bu durum, partinin en baĢta ideolojik birliğini pekiĢtirmede sağ ve 

"sol" ters eğilimleri, fraksiyonculuğu zamanında açığa çıkarmada ve 

onları her Ģeyden önce ideolojik planda yenilgiye uğratma görevinde 

dikkatleri gevĢetti. "ĠĢçinin Sesi" adlı "sol" oportünist, fraksiyon-cu 

grup böyle bir zayıflığın sonucu ortaya çıktı ve bu ortamdan 



yararlanmak istedi. Partimize gelen ağır darbe sonucunda anti parti 

eğilimlerin ortaya çıkmasında bu zayıflığın önemli bir rolü oldu. 

180)  Pratik sonuçları açısından da önemli olumsuzlukların, eksiklik 

ve hataların doğmasının temel nedenlerinden biri de merkez yönetimi 

ile örgütler arasındaki karĢılıklı bağın zayıf kalmasıdır. Bu 

kopukluğun sonucu parti merkezinin, politik ve pratik yöneticilik 

görevi tam olarak yerine getirilemedi. Bu, MK ve PB'dan taban 

örgütlerine kadar politik yönetim faaliyetinin yetersizliği, çalıĢmada 

verim düĢüklüğü, artizanlığın aĢılamayıĢı, günlük sorunlar içinde 

boğulmak gibi bir dizi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına yol açtı. 

Parti politikasının oluĢmasında, kararlar almada parti üyelerinin aktif 

katılımı alt düzeyde kaldı. 

181)   Merkezi politik ve pratik yöneticiliğin eksikliği denetimi 

güçleĢtirdiği gibi,    tüm parti örgütlerini, üyelerini ve tüm parti 

eylemlerini özel olarak    denetleme  mekanizmalarının  

oluĢturulmadığı durumda çok olumsuz sonuçlar doğurdu. YanlıĢların 

anında görülüp, enerjik bir çaba ile düzeltilemeyiĢi, parti çalıĢmalarını 

sürekli iyileĢtirme yönünde adım atılamayıĢı gibi sonuçların yanı sıra 

partinin polise karĢı korunmasında da derin zayıflık ortaya çıktı. 
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182)  Kadro   seçme, yerleĢtirme ve yetiĢtirme görevinde   ciddi 

yanlıĢlar,eksiklikler yapıldı. Polis sızmalarına,  fraksiyonculuğa kapı 

aralayan kadro politikasında sübjektivizm yer yer ağır bastı. 



"Artizanlığa Son" belgisi çok yinelendiği halde, artizanlık aĢılamadı. 

Bunun temel nedeni yukarıda sayılanlarda yatıyor. Ayrıca parti 

çalıĢmaları somut iĢ üzerine oturmadıkça, çalıĢma planları olmadıkça, 

her iĢ için somut karar alıp, kararların uygulanıp uygulanmadığı 

denetlenmedikçe artizanlık aĢılamazdı. 

Her parti üyesine iĢ bulma değil, iĢe uygun parti kadrosu seçmek 

temel ilke olmalıdır. ĠĢbölümü ve kollektif çalıĢma ancak bu temel 

üzerinde baĢarılabilir. Bu ilke yeterince gözetilemedi. ĠĢlevsiz üye 

sayısı az değildi. Parti kadrolarının uzmanlaĢması çok yavaĢ oldu. 

Özellikle, kalkınma döneminin nesnel bir zayıflığı olan yönetici kadro 

eksiği dikkate alınarak, yönetici üye yetiĢtirmeye ağırlık vermek 

zorunluydu. Partimiz yığın önderlerini kendine çekmede önemli bir 

baĢarı kazandı. ĠĢçi liderleri, sendika aktivistleri, gençlik önderleri vb. 

partimize geldiler. Böylece partimizin yığın bağlarında hissedilir bir 

güçlenme ortaya çıktı. Ne yazık ki onların ideolojik-politik 

eğitimlerinin eksik kalması, politik görevleri saptanırken çok yönlü 

düĢünülemeyiĢi çift taraflı olumsuzluklara neden oldu. Onların hem 

parti çalıĢmalarındaki hem de yığın örgütlerindeki eylemlerinde 

uyumsuzluklar, legal, illegal çalıĢmanın doğru birleĢtirilemeyiĢi, 

konspirasyonun zedelenmesi gibi sonuçlar doğdu. 

183)  Partiye kimlerin üye olabileceği, üyelik ölçütleri,  her yöreye 

göre üyelerin bileĢiminin ayarlanması sorunlarına titiz eğilinmedi. Bu 

durum kimi yerde sağlıksız,   kimi   yerde   henüz   hazırlıksız   

sempatizanların partiye  alınması  sonucunu  doğurdu.  Kimi  zaman 



da sempatizan    kadrolara    görev    vermeyi   beceremeyen parti 

örgütlerinin, bu pratik sorunu çözmek için onları 
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partileme yoluna gittikleri de oldu. 

Partiye üye olma normları, yöreden yöreye farklar gösterdiği gibi, 

ülke içi ve dıĢında da farklı oldu. Parti üyeliğinin yüksek bir onur 

olduğu, kolay elde edilemeyeceği, ama partinin kapısının hak eden 

herkese açık olduğu bilinci sempatizanlara yeterince aĢılanamadı. 

Yığınlarla, parti arasında sınır her yerde titizlikle korunamadı. 

184) Bunun sonucu, kadro ve örgüt açısından kimi alanlarda gereksiz 

ĢiĢkinlikler ortaya çıktı, politik hareketliliğin az olduğu alanlarda ise 

parti örgütlenmesi yok denecek kadar cılız kaldı. 

örneğin köylerde, esnaflar içinde ve orduda partimizin etkinliği en alt 

düzeyde kaldı. ĠĢçi sınıfının daha çok öncü hareketli kesimleri içinde 

çalıĢmalara ağırlık verilirken, politik bakımdan görece daha geri 

kesimleri içinde parti çalıĢması çok yavaĢ geliĢti. 

Kent yoksulları içinde parti çalıĢması zayıf kaldı, bunun sonucu "sol" 

maceracı akımlar, faĢist örgütler buralarda üstlendiler. 

Partinin örgüt stratejisi, sınıfsal analize, somut politik geliĢmelere, 

yığınların durumuna iliĢkin derin bir incelemeye dayandırılamadı. Bu 

nedenle örgütlenmede öncellikler, buna dayalı bir örgütlenme planı 

zamanında ortaya konulamadı. 



Bu zayıflık kendini en açık biçimde köylerdeki örgütlenmenin 

geriliğinde ve burada uygun biçimler seçmedeki yanlıĢlar biçiminde 

ortaya koydu. Küçük üreticilerin kooperatif hareketine önem vermek 

yerine, perspektifsiz dernek biliminin seçilmesi en önemli yanlıĢlardan 

biri oldu. 

ġematik örgüt anlayıĢının dıĢına çıkılamadı, Leninci bir partide olması 

gerekli farklı ve karmaĢık örgütsel yapılar, uzmanlık dalları 

kurulamadı. 

Bu eksiklikler 1980 MK Plenumunda ele alınmıĢsa da, geç 

kalınmıĢtır. 
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185) Legal-illegal çalıĢma biçimlerinin uyumlaĢtırıl-masında 

güçlükler, zayıflıklar belirdi. Olanaklı olduğu kadar legal, gerekli 

olduğu kadar illegal çalıĢma ilkesi bilinçle kavranıp, baĢarı ile 

uygulanamadı. 

Demokratik yığın örgütlerinde ve yığınlar içinde çalıĢmada ortaya 

çıkan sekter çalıĢma anlayıĢının nedenlerinden biri de budur. 

Bu ilkeye gerekli dikkatin verilmeyiĢi, legal çalıĢma biçimlerini çok 

daha yetkinleĢtirmek olanaklı iken bu soruna yeterince eğilinemeyiĢi, 

nesnel koĢulların etkisi altında partimizin yarı legal konumlara 

çekilmesini doğurdu. 

Deneyimimiz Ģunu gösteriyor. Legal olanakların fazla olduğu, yığın 

eylemlerinin yükseldiği görece demokratik koĢullarda illegal durumda 



olan komünist partisi legal kanalları geniĢletemezse, gerekli yeni legal 

örgütlenme biçimlerini yaratmazsa, eylem birliğine hız vermezse, ya 

kaçınılmaz konspiratif açıklar verecek ya da geliĢmenin dıĢında 

kalacaktır. Partimizin durumu birincisidir. 

"Birlik DayanıĢma" adı altında ortaya çıkan yarı legal, legal biçimler 

söz konusu durumun doğurduğu kendiliğinden bir geliĢmedir. 

Partimiz, eksik de olsa, yer yer hatalı da olsa, somut koĢulların ortaya 

çıkardığı bu biçimden yararlanmasını bildi. 

Legal kanalların dikkatle hazırlanıp geniĢletilmesine çalıĢılırken, diğer 

yandan illegal parti örgüt yapısını güçlendirmeye özel bir önem 

vermek gerekiyordu. Bu yöndeki çaba da zayıf kaldı. 

186) Partimizin yığın bağları, illegal bir parti oluĢumuz dikkate 

alınırsa azımsanmayacak düzeydeydi. Ama bu bağlar yeterli bilinç 

unsuru ile donatılmamıĢtı. Daha önemlisi nesnel ölçütlerle sürekli 

denetim altında tutulamadı. Çoğu kez demokratik örgütlerin 

etkinlikleri ile partimizin dolaysız etkinlikleri içice girdi. Bu olumsuz 

değildi. Komünist partilerin elde etmek için uğruna savaĢtıkları 

olumlu bir sonuçtu. Ama par- 
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tinin dolaysız etkilerini çok dikkatli eylemlerle geliĢtirmek ve ölçmek 

de gerekiyordu. Bu, belirli bir geliĢme noktasında daha da zorunlu idi. 

Partinin bağımsız politikası ve savaĢ çizgisinin yığınlarca görülmesi, 

desteklenmesi yalnızca gericilik dönemlerine hazırlıklı olma açısından 



değil, genel olarak iĢçi sınıfımızın bağımsız savaĢımı açısından da 

önemlidir. 

187)  Partimizin yığın bağlarını güçlendirme ve yığınlar içinde politik 

yöneticiliğini gerçekleĢtirme açısından temel örgütler-hücrelerin rolü 

belirleyicidir. Bu nedenle yığınların olduğu her yerde parti 

hücrelerinin kurulması Leninci bir ilkedir. 

Partimizin temel örgütleri yığınların içinde oluĢtu. Yığınları 

yönetmede önemli deneyler elde ettiler. Ancak yukardan beri sayılan 

eksikliklerin bir sonucu olarak, politik öncülük, önderlik rolleri olması 

gereken düzeye varamadı. Oysa parti tüm olanakları ile temel örgütleri 

ideolojik, politik, örgütsel, teknik silahlarla donatmaya en fazla 

ağırlığı vermek, onlarla daha sıkı bağlanmanın yollarını bulmak 

zorundadır. FaĢizm koĢullarında bu görev Ģimdi çok daha büyük önem 

kazanmıĢtır. 

188)  Yöneticilik  görevlerinin önemli olduğu ikinci halka   il   

komiteleridir.   Ġl   komiteleri   kendi   illerinde hareketin   tüm  

sorunlarını  çözmede  politik  ve pratik önderlikte en geniĢ 

giriĢimciliği göstermek zorundadırlar. Ġl komiteleri, yöre komitelerinin 

altında böylesi bir giriĢimciliği   gerektiği   ölçülerde   gösteremediler.   

Yöre komiteleri ise  koordinatörlük görevi ile sınırlandı. Bu doğru 

olmakla birlikte, politik yöneticilikle tamamlanmalıydı. 

189)  Pratik deneyimimiz bir örgütsel ilkeyi doğruluyor.  Her örgüt 

kademesi, kendi  sorumluluk alanında ortaya çıkan ve kendi 

çözebileceği hiçbir sorunu bir üst örgüte taĢımamalı, buna üst örgüt de 

izin vermeme- 
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lidir. Çözemiyorsa nedenleri araĢtırılıp bulunmalıdır. Tersi iĢleyiĢ üst 

örgütleri gereksiz sorunlar içinde boğar, aĢağıdan yukarıya deney 

aktarımını, birikimini zayıflatır, üst örgütlerin politik yöneticiliğine 

zarar verir, sorumlulukların karıĢmasına neden olur. 

190)  TKP   MK'si partinin politik ve pratik yöneticiliğini yerine 

getirmede zayıflıklar taĢıdı. Tek tek MK üyeleri   kendi   alanlarında   

deneyli,   yetiĢkin,   değerli yoldaĢlar  olmalarına  karĢın  MK,  

partinin kongreden sonra en üst organı iĢlevini bütünüyle yerine 

getiremedi. Bu durum, parti yöneticiliğinde bilgi ve deney azlığına,  

MK'ne  bağlı   uzmanlık büro ve  seksiyonlarının zamanında  

kurulmayıĢına bağlı  olduğu kadar PB'nun çalıĢma tarzından da 

kaynaklanıyordu. 

191)  PB,   iki   MK   toplantısı   arasında   en   yüksek yönetim 

organıdır. Onun çalıĢmaları MK'nin   çalıĢmalarında baĢarıyı hazırlar. 

PB, MK'nin ele alacağı sorunları, konuları hazırlamakla görevlidir. Bu 

çalıĢma olmaksızın MK en doğru, en gerekli kararları alamaz, somut 

politika çizmekte güçlük çeker. Kararların uygulanmasının,   

sonuçlarının   MK'sine   gelmesinin   sağlanması  da PB'nun görevidir. 

Bu nedenle, PB'nun partinin durumuna ve politik ortamın acil 

görevlerine uygun bir iĢbölümü yapması,   kollektif  çalıĢma  

ilkelerine  uygun, uyumlu bir  çalıĢma  göstermesi, sorunların 

çözümünde tutulacak halkadır. 



192)  Batı Avrupa'da parti çalıĢmaları bugün dünden çok daha fazla 

önem taĢıyor. Göçmen iĢçiler arasında, bilimsel bir inceleme ve 

araĢtırmaya dayalı olarak örgütlenme ve politik çalıĢma perspektifleri 

gözden geçirilmek zorundadır. Bu yapılırken geçmiĢ dönemin 

deneyleri dikkatle değerlendirilmelidir. 

Partimizin ayağa kalkma döneminde Batı Avrupa bir köprübaĢı görevi 

gördü. Bunun kimi olumsuz sonuçları oldu ise de genelde partimizin 

ayağa kalkmasında önemli 
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bir iĢlev gördü. 

Olumsuz sonuçlar, yukarda belirttiğimiz eksik ve hatalardan ayrı 

değildir. Bunların Batı Avrupa koĢullarındaki uzantısıdır. Ancak bu 

alanın özgüllükleri nedeniyle bu eksiklik ve hatalar değiĢik niteliklere 

büründü. 

Ülkedeki sınıf savaĢımı kendini ülke dıĢında dolaysız biçimde 

hissettiremez. Batı Avrupa'daki sınıf savaĢımının keskinlik düzeyi 

Türkiye'ye oranla görece düĢüktü. Ancak bu, bugün yükselme 

eğilimindedir ve Türkiyeli iĢçilerin savaĢıma katılma oranı yüksektir. 

Batı Avrupa koĢullarının olumsuz etkileri de önemlidir. Tekelci 

burjuvazinin güçlü ideolojik etkisi, reformizmin güçlü konumları, 

göçmen iĢçilerin sınıfsal kökenleri, göçmenlik psikolojisinin yarattığı 

olumsuz milliyetçi duygu ve düĢünceler, para biriktirme olanakları, 

artan iĢsizlik ve yabancı düĢmanlığı, cuntanın dolaylı, dolaysız 



baskıları, bütün bunlar nesnel sayılması gereken olumsuz etkilerdir, 

iĢte parti örgütlerimiz bu etkiler altındaki yığınlar içinde çalıĢıyorlar. 

Bu etkileri dikkate alan bir örgüt ve kadro politikası zorunludur. 

Bunların yanı sıra, deneyimli kardeĢ partilerin varlığı ve 

enternasyonalist dayanıĢmaları, güçlü bir barıĢ hareketinin 

yükselmesi, Türkiye’li iĢçilerin sendikal aktifliğinin görece 

yüksekliği, legal olanakların geniĢliği, yabancı düĢmanlığına karĢı anti 

Nazi temelde oluĢan direniĢ gibi olumlu etmenler vardır. Bunlara 

dayanarak parti örgütlerinin yığınsal etkisini artırmak olanaklıdır. 

Bunun için parti örgütlerinin ideolojik-politik etkinliğini artırmak 

tutulacak temel halkadır. Ne yazık ki, bu yöndeki çabalar yeterli 

olmadı. Batı Avrupa parti örgütlerimizin durumu ve sorunları MK'de 

enine boyuna ele alınamadı. 

özellikle 12 Eylül 1980 sonrasında parti politikasının doğru 

kavranması, parti birliği ve disiplini temelinde önemli sayılması 

gereken sorunlar ortaya çıktı. Bu durum, yine bu dönemde çeĢitli 

politik akımların yurt dıĢında etkinliklerini artırdığı koĢullarda 

partimizin güç 
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ve etkinliğine, yığın bağlarına zarar verdi. 

Bugün Batı Avrupa'da partimizin gücü ve etkinliği olanakların 

altındadır. Hızla istenilen ve olması gereken düzeye varmak için ciddi 

hiç bir engel yoktur. Tersine hemen her ülkede olanaklarımız 



artmıĢtır. Yeter ki, esnek ama ilkeleri açık ve sağlam, somut duruma 

uygun bir parti çalıĢması gerçekleĢtirilebilsin. 

Batı Avrupa'da artan gericilik koĢullarında politik çalıĢmayı 

yükseltmek ulusal ve uluslararası, enternasyonalist bir görevdir. 

Zaman zaman içine düĢülen bir yanlıĢ, göçmen iĢçi derneklerinin 

politikası ile partinin bağımsız politikasının karıĢması, sınırların 

silikleĢmesidir. Diğer yandan göçmen iĢçi derneklerinin yığınsal bir 

güce ulaĢması için esnek çalıĢma biçimlerinin uygulanması ile bu 

derneklerin politik görevlerinin uyumlaĢtırılamamasıdır. 

Batı Avrupa'da baĢarılı bir çalıĢma için, parti örgütsel yapısı kendine 

özgü biçimler almak zorundadır. Parti örgüt ve üyelerinin niteliğinin 

yükseltilmesi, sempatizan ve aktif sempatizanların artırılması, 

bunların yönlendirilmesi, bu yollarla geniĢ legal yığınsal çalıĢmanın 

yürütülmesi ve partinin yığınlar içindeki etkisinin artırılması 

sağlanmalıdır. Göçmen iĢçilerin ileri kesimlerinin harekete 

kazanılması görevi henüz tamamlanmamıĢtır. Politik göçmen 

kadrolarla sıkı bir kaynaĢma yaratılmalıdır, ideolojik-politik çalıĢma 

yükseltilmelidir. Diğer yandan çok daha esnek biçimler yaratılmalıdır. 

Marksist-Leninist konumları sağlam, tutarlı bir enternasyonalist çizgi 

izleyen kardeĢ partilerle daha koordineli, daha sıkı iĢbirliği içinde 

çalıĢılmalıdır. 

BarıĢ savaĢımını yükseltmek, yabancı düĢmanlığını, gerici 

hükümetlerin ve tekellerin iĢçi haklarına yönelik saldırılarına karĢı 

savaĢmak, Türkiye demokrasi güçleri ile dayanıĢmayı örmek, eylem 



birliğinde kalıcı, somut sonuçlar almak, Batı Avrupa'daki parti 

örgütlerinin çalıĢmalarının baĢlıca yönüdür. 
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193)  Partiyi   koruma,  partiyi   örgütleme  sorunuyla atbaĢı gitmesi 

gerekli bir görevdir. Partiyi örgütlemeye baĢladığımız her alanda 

paralel olarak partiyi koruma önlemleri   alınamazsa   örgütlenme   

baĢarılamaz,   kalıcı olamaz. Geçtiğimiz dönem bu alanda ciddi 

eksiklerimiz vardı. 

GeçmiĢte uğradığımız ağır kayıpların ana nedeni politik polisin 

üstünlüğü değil bizim zayıflıklarımız, yanlıĢlarımız, gevĢekliğimizdir. 

Bunun faturasını ağır ödedik. 

Partinin polise karĢı korunması tüm parti üyelerimizin uyanıklığına 

bağlı olduğu kadar, kadroların profesyonel devrimci niteliklerinin 

yükseltilmesine de sıkıca bağlıdır. 

Parti örgütleri içinde belirli aralıklarla polise karĢı uyanıklık 

kampanyaları açılmalıdır. Eğitici, aydınlatıcı broĢürler çıkarılmalı ve 

polis taktikleri kadrolara kavratılmalıdır. Polis ajanları deĢifre 

edilmeli, poliste çözülenler kılı kırk yararak saptanmalı, ama 

çözülenlere karĢı ödünsüz olunmalıdır. Deniz yoldaĢımızın ser verip 

sır vermeyen tutumu örnek olmalıdır. 

194)  Partinin örgüt ilkeleri parti tüzüğünde yasallık kazanır. Leninci 

yeni tipten bir parti için tüzük partinin ideolojik-politik birliğini 

örgütsel birlikle tamamlama aracıdır. Pek çok kez sanılanın tersine 



tüzük donmuĢ bir kalıp değildir. Dahası partinin programına oranla 

daha da sık geliĢtirilmesi zorunludur. Parti canlı bir organizmadır.   

GeliĢme  sürecinde ortaya  çıkan örgütsel deneyler derslere dönüĢür ve 

onların en genel ilkeleri tüzüğe girer. 

Parti tüzüğünü böyle kavramamak, onu yalnızca sorunlar çıktığı 

zaman baĢ vurulacak bir yasa gibi görmek yanlıĢtır. 

Geçtiğimiz dönem ne yazık ki parti tüzüğü çoğu kez en az okunan 

parti belgesi durumunda kaldı. Bu ilgisizlik partinin bir düzey 

düĢüklüğünün hem sonucu, 
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hem göstergesiydi. Kimi parti yöneticisi yoldaĢların tüzüğe gereken 

önemi vermemeleri yüzünden, her üyenin tüzüğü okuma olanağı elde 

edemediği durumlar da oldu. 

Tüzük, parti yöneticilerinin ve üyelerinin hak ve görevlerini saptar. 

Her parti üyesi yalnızca görevlerini yerine getirmekle sorumlu değil 

aynı zamanda haklarım kullanmakla da sorumludur. 

Partinin eksikleri, yanlıĢları konusunda zamanında uyarı, eleĢtiri, öneri 

yapmayan, bu hakkını kullanmayan parti üyeleri de eksiklerin, 

hataların sorumluluğunu paylaĢmak zorundadır. Ġdeolojik-politik 

düzey düĢüklüğü bu sorumluluğu ortadan kaldıran bir gerekçe olamaz. 

Sorumluluk hem kiĢisel, hem kollektiftir. Tersi liberalizme, anarĢizme 

kapı açmak olur. 



195)  Açıktır ki, derin gizlilik koĢullarında merkeziyetçilik ağır basar. 

Bu ilke tüm parti örgütleri için geçerlidir. Kimi parti örgütleri için 

çalıĢma koĢullarının daha uygun olması bu ilkeyi değiĢtirmez. 

Demokratik   merkeziyetçilik partinin temel örgüt ilkesidir. Bunun 

doğru kavranması   ve   titiz   uygulanması   zorunluktur.   Kimi 

zaman   demokrasi   yanının  yalnızca  seçimlerle   sınırlı anlaĢıldığı 

oluyor.  Bu yanlıĢtır. Demokrasi çok daha içeriklidir.   Özü  kadroların  

günlük   çalıĢmaları  içinde partinin   kararlarının ve politikasının 

oluĢma sürecine aktif katılması, parti çalıĢmalarını denetlemesidir. 

196)  Parti  yaĢamının  ilkelerinin  baĢında kollektif yönetim gelir. 

Kollektif yönetim partinin her düzeyinde uyulması zorunlu bir ilkedir. 

Onu yetkinleĢtirmek her durumda gözetilmesi gerekli   bir görevdir. 

Zaman zaman gizlilik   nedeniyle   bu   ilkenin  uygulanmasının göz 

ardı edildiği durumlar da görülmüĢtür. Gizlilik ve kollektif çalıĢma 

birbirinin karĢıtı kavramlar değildir. 

Parti içinde açıklık, her yoldaĢın gizli olmayan konularda, partinin 

sorunları üzerine bilgilendirilmesi, her 
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üyenin partiye karĢı açık yürekli olması önemli ilkelerden biridir. 

Kimi zaman parti yöneticisi yoldaĢlar parti üyelerini sorunlar 

konusunda aydınlatmaktan korkmuĢlardır. Böyle bir korku yersiz 

olduğu gibi zararlıdır da. 



Diğer yandan parti üyeliği özveri konusunda komünist yarıĢma alanı 

olmalıdır. Partiye alınacak olanlar ve parti üyelerinde ilk aranması 

gereken nitelik bu olmalıdır. Parti yaĢamı eğer özveri temeline 

dayanmazsa yoldaĢlık iliĢkileri sağlamlaĢmaz, parti disiplini 

çelikleĢemez. Biçimsel parti üyeliği ile gerçek partililik arasındaki 

farkın ölçütü bilinç yüksekliği ve özveridir. 

Partimizin dün ve bugün kazandığı her Ģey parti kadrolarımızın büyük 

özverisi ile gerçekleĢti. Bu övünç kaynağımızdır. Ama bu konuda 

eksikler gösteren yoldaĢlarımız da yok değildir. Onları sabırla 

eğitmek, küçük burjuva alıĢkanlıklarını, tortuları atmaya yardım 

etmek gerekir. 

197) Partinin Leninci çelik disiplini bu ilkelerin yaĢama geçmesine 

sıkıca bağlıdır. Disiplinin ölçütü partinin yığınlarla bağlanmasının 

derecesidir. Çünkü ancak çelik disiplinli bir parti bunu 

gerçekleĢtirebilir. AnlaĢılabilir ki, disiplin de sürekli yetkinleĢmesi 

gerekli bir niteliktir. 

Partimiz her geçen gün disiplinini pekiĢtiriyor. Partinin ideolojik-

politik-örgütsel birliği her dönemeçte yeniden ve yeniden kazanıldıkça 

disiplin daha da çelikleĢecektir. özellikle parti kararlarının, özüne 

uygun biçimde yaratıcılıkla ve tam zamanında uygulanması 

disiplininin en temel göstergesidir. 

Partiye bağlılık disiplinin özüdür. Parti üyelerimizin partiye bağlılığı 

yüksekti. Ne var ki, baĢlangıç için doğal olan soyut bir anlamda 

idealize edilmiĢ bağlılık, hızla bilinçli bir bağlılığa dönüĢtürülmeliydi. 



Bu, partinin sorunlarını bilen, nedenlerini analiz edebilen yüksek 

bilinç düzeyinde yoldaĢların yetiĢtirilmesi demekti. 
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Bu yoldaki gecikmeler partiye darbe geldiğinde sarsıntılara, 

yalpalamalara neden oldu. ġimdi bu durum aĢılmıĢtır. Bundan böyle 

partimiz en ufak disiplinsizliğin, parti birliği ve otoritesine zarar veren 

her tutumun acımasız düĢmanı olmalıdır. 

198)  illegal parti ve kadroları için gizlilik bir yaĢam tarzı olmalıdır. 

Ancak o zaman tüm parti çalıĢmalarında gizliliği  sağlamak  için  

uygun ortam yaratılmıĢ olur. Bu olmadan yalnızca ilkelerin konulması    

yeterli olmaz. Ama gizliliğin korunmasının güvencesi ise gizlilik 

kurallarının açık net konulması ve ilkeselliktir. ilkeler en çok bu   

alanda  katı  biçimde  uygulanmalı,  esnekliğe yer verilmemelidir. 

Geçtiğimiz dönem bu alan, en ciddi yanlıĢların yapıldığı alan oldu. 

Gizliliğin çiğnenmesi, partiye gelen darbenin sonuçlarını ağırlaĢtırdı 

ve partiyi toparlama sürecinin yavaĢ geliĢmesinde belirleyici rol 

oynadı. 

199)  Partimiz derin gizlilik koĢullarında, ağır saldırı altında 

çalıĢmalarını ara vermeksizin sürdürdü. ġimdi partimizde yepyeni 

deney birikimi vardır. Bunların derslere dönüĢmesi partimizi her 

koĢulda savaĢan yenilmez bir parti yapacaktır. 

Yarı-legal koĢullardan derin illegale geçme deneyimiz paha biçilmez 

değerdedir. Bu süreç derin ve soğukkanlı analiz edilmelidir. 



Partimiz, gericilik dönemlerinin Leninci taktiği olan geri çekilme 

taktiğini tam zamanında uygulayamadı. Bunda, deney eksikliğimiz 

kadar, teorik analizlerin yetersizliği, yığınların nabzını derinden 

yakalayamamak, parti içinde "sol" sekter fraksiyoncu hareketin 

olumsuz etkileri, kadroların ideolojik-politik düzey düĢüklüğü de rol 

oynadı. 

Deneyimimiz Ģunu gösteriyor. Eğer komünist partisi bu hazırlığı çok 

önceden gerçekleĢtirememiĢse, karĢı devrimci darbe planının artık 

uygulanmaya konulduğu noktada çok geç kalmıĢ demektir. Çünkü, 

darbe planı- 
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nın birinci maddesi, her zaman komünist partisini yok etmek için, 

onun geri çekilme taktiğini uygulamasına olanak vermemektir. 

Hele darbe altında bu planı uygulamak, artık hemen hemen olanaksız 

olanı gerçekleĢtirmek demektir. Partimiz iĢte bunu gerçekleĢtirebildi. 

KuĢkusuz gecikmenin bedelini ağır ödedi. 

Darbe koĢullarında, yönetici kadrolarda görevini bırakmama duygusu 

öne çıkıyor. Gerçekte bu olumlu ve yüksek bir duygudur. Ama 

bilinçle ele alındığında görülür ki, bu istemin bütün yüceliğine karĢın 

olumsuz sonuçlan partinin yıkımını getirir. Geçici bir süre çalıĢma 

alanından uzaklaĢtırma, yurtdıĢına çıkartma vb. gibi zorunlu önlemleri 

küçümseme eğilimi zararlıdır. Partimizin bugün varlığını ve savaĢ 



gücünü koruması her Ģeyden önce yönetici kadrolarının ezici 

çoğunluğunu, düzenli geri çekiliĢ içinde koruyabilmiĢ olmasına 

borçludur. Ne yazık ki kadrolarımızın önemli bir bölümünü korumak 

olanaklı olmamıĢtır. 

Yine deneyimimizin ortaya koyduğu derslerden biri de, geri çekilme 

taktiğine bağlı olarak örgütsel yapılarda, darbenin yaklaĢtığı ya da 

darbe altındaki koĢullarda ani ve köklü değiĢiklikler yapma 

yanlıĢlığıdır. Kadroları korumayı amaçlayan, ama yeterli dikkatle 

yapılamayan kadro kaydırmaları olumlu olmamıĢtır. Bu iĢlem çok az 

sayıda ve çok özel biçimde yapılmalıdır. 

200) En ciddi sorunlardan biri bağ kopukluklarının yarattığı 

sorunlardır. Deneyimimiz olumlu yönde dersler vermiĢtir. Önceden 

hazırlıksız oluĢa karĢın, bağ kopukluğunun risklerini soğukkanlı 

biçimde göze almıĢ oluĢumuz polis saldırısının can alıcı noktalara 

sıçramasını önlemiĢtir. Soruna acele etmeden ama gecikmeden de 

yanaĢmak doğru tutumdur. Bağ kopukluklarının yaratacağı 

olumsuzlukları örgütsel önlemlerden önce ideolojik, moral etkiyi 

yükselterek önlemek esas alınmalıdır. Parti yönetimi kadrolarına 

güvenebilmelidir. Partimiz böyle 
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bir güvene  dayanmakla yanılmadığını  Ģimdi  daha iyi görüyor. 

201)  Gericilik dönemleri, kimi kadrolarda ideolojik, politik 

yalpalamaların kaçınılmaz biçimde ortaya çıktığı dönemlerdir. Sağ ve 



"sol" sapmalar, eğilimler böylesi dönemlerde   yeĢerdi.   Komünist  

hareketin,   partimizin tarihi, kardeĢ partilerin güncel deneyleri ve 

bizim deneyimimiz bu gerçeği doğruluyor. Burada tipik bir hastalığı 

görmek gerekir. Bu anti parti eğilimidir, içinde sağ ve "sol" sapmaları 

taĢır. Ama bu sapma eğilimleri anti parti hastalığının nedeni değil 

sonucudur. Hastalığın nedeni ise sınıfsal ve ideolojiktir. Küçük 

burjuva sınıf temelinin ve   küçük   burjuva   ideolojik   kalıntıların,   

legalist   ön yargıların  atılamayıĢının, moralsizliğin bir sonucudur. 

Politika dıĢı kalma, illegal savaĢı küçümseme, devrimci hareketin,   

partinin   uğradığı kayıplar, yaptığı hatalar karĢısında paniğe kapılma, 

amaçsız bir eleĢtiri, geçmiĢte kendinin de payı olduğu tüm baĢarı ve 

kazanımları yadsıma,   grupçu,   fraksiyoncu   tutum   vb.   

biçimlerinde kendini ortaya koyar. Bu eğilimleri partimiz yaĢamıĢ ve 

yenmiĢtir. Bu hastalığın kökünü kurutmak için çabaları sürdürmek 

zorunluktur. 

Polisin partimize saldırısı sona ermemiĢtir. Gericilik dönemi 

kapanmamıĢtır, ideolojik savaĢımı, politik etkinliği, partinin proleter 

çekirdeğini güçlendirmek, disiplini sıkılamak, yanlıĢları cesaretle 

ortaya koymak ve her durumda partiyi savunmak bu hastalığı 

yenmenin tek ve etkili yoludur. 

202)  ideolojik  savaĢım tüm parti çalıĢmasının can damarıdır. 

Günümüzde ideolojik savaĢım dünya çapında keskinleĢiyor. 

Emperyalizm ideolojik savaĢımı, Türkiye' de de, psikolojik savaĢ 

düzeyine vardıran bir saldırganlık içindedir. Sınıf savaĢımındaki 

baĢarılar, özellikle faĢizm koĢullarında, bugün her zamankinden daha 



çok, insanların beynini ve yüreğini kazanmak uğrundaki savaĢımın 

sonuçlarıyla bağlıdır. 
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203)  TKP, geçtiğimiz dönemde Marksizm-Leninizm’i ve proleter 

enternasyonalizmini Türkiye'de yaygınlaĢtırmak için büyük çabalar 

harcadı, iĢçi sınıfının ideolojisinin güçlenmesine öncülük etti. Burjuva 

ideolojisinin her türüne karĢı, sağ ve "sol" oportünist akımlara karĢı 

savaĢım yürüttü. BaĢ düĢmana karĢı savaĢımı baĢa aldı. 

12 Eylül 1980 öncesinde TKP, merkez organı Atılım' m ve radyo 

yayınlarının yanı sıra, çok sayıda legal yayın çıkardı. Gazete, dergi, 

kitap, broĢür ve yerel yayınların yanı sıra, parti örgütleri gençlik, 

kadın, sendika vb. yığın hareketlerinin yayın organlarında parti 

çizgisini savundular. BarıĢ ve Sosyalizm Sorunları dergisi legal olarak 

yayınlandı. 

204)  Parti 12 Eylül devirmesinden sonra MK organı Atılım’ın   ülke 

içinde dağıtımını gerçekleĢtirdi. Parti örgütleri   Atılım'ı  ve  baĢka 

materyalleri  ülke içinde basıp dağıtmayı baĢardılar. Gençlik örgütü 

illegal yayın organı çıkarmayı baĢardı. Batı Avrupa'da legal bir 15 

günlük gazete çıkıyor, özellikle Ağustos 1981 MK Plenumu'ndan 

sonra parti basınında önemli bir iyileĢme görülüyor. Bu yılın yaz 

aylarında MK teorik organı Yol ve Amaç'ın yayına baĢlaması yeni bir 

ileri adımdır. 



205)  Parti politikasının açıklanmasında, kavratılmasında, 

doğruluğunun kanıtlanmasında, tüm partiye mal edilmesinde ve 

yığınlara iletilmesinde belirleyici iĢlevi olan ideolojik çalıĢma, 

ajitasyon ve propaganda alanında, geçen dönem yetersizlikler görüldü. 

Parti teorik çalıĢmanın organ ve araçlarını oluĢturamadı. Legal 

basında çıkan birbirinden bağımsız teorik makalelerin ötesinde ileri 

bir adım atılamadı. MK Plenumlarına sunulan raporlarda konan özlü 

biçimdeki teorik genellemeler, bu nedenle yeterince açılamadı. Parti 

bir dizi teorik sorunda tutum almakta, görüĢ geliĢtirmede geç kaldı.Bu 

durum, oportünist akım ve öğelerin partiye saldırıları için elveriĢli bir 

zemin hazırladı. 
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206)  Parti MK organı Atılım gereken ölçüde parti örgütleriyle ve 

yığın savaĢımlarıyla sıcak bağlar kuramadı. Kadroların getirdikleri 

soruları zamanında, yeterince açıklıkla yanıtlayamadı. Radyo yayınları 

yığınların ilgiyle izledikleri bir düzeye ulaĢamadı. 

ideolojik çalıĢmanın, ajitasyon ve propagandanın parti içi 

örgütlenmesi etkince düzenlenemedi. Merkezi çalıĢmayla yerel 

çalıĢmanın, yazılı çalıĢmayla sözlü çalıĢmanın örgütlenme çalıĢması 

ile ajitasyon-propaganda çalıĢmasının bağı her zaman kurulamadı. 

Parti ideolojik alanda kadro seçiminde gereken titizlikle davranamadı. 

Parti basını, parti örgütlerinin savaĢım deneylerinin 

genelleĢtirilmesinin parti içi yaĢamdaki sorunların çözülmesinin, parti 



içi yaĢamın iyileĢtirilmesinin, demokratik merkeziyetçiliğin 

yetkinleĢtirilmesinin bir aracı olarak yeterince kullanılamadı. 

Parti içi eğitim çalıĢmaları sınırlı kaldı. 

1973 Atılımının özgül koĢullarının yol açtığı bu eksikliklere bir dizi 

MK Plenumunda dikkat çekilmesine karĢın, alman önlemler istenilen 

düzeyi sağlamada henüz yeterli olmadı. Bu can alıcı ve güç alanda 

çabalarımızı daha da artırmalıyız. 

207)  Partimizin burjuvazinin, emperyalizmin ideolojisine karĢı 

yürüttüğü savaĢım güçlendirilerek sürdürülmelidir. SavaĢ yanlısı, 

gerginliği artırıcı görüĢlere karĢı, propagandayı barıĢ savaĢımının 

sorunlarının daha. geniĢ kesimlerce anlaĢılır olacağı biçimde 

düzenlemek gerekiyor. Türk Ģovenizmine, milliyetçiliğe karĢı 

savaĢımı güçlendirmek   gerekiyor.   Emperyalizm  yanlısı  

reformizmin yığınları kandırmasını önlemek    için çabalar 

artırılmalıdır. Antisovyetizmin ve anti komünizmin her türüne karĢı 

savaĢımı ödünsüz sürdürmek ana görevdir. Burjuva reformizminin ve 

sol radikal devrimci lafazanlığın  maskesini  düĢürmek  görevi  

önümüzde  duruyor, ideolojik savaĢım parti politikasına bağımlı 

olarak, baĢ düĢmanı yalıtlayacak, en geniĢ güçleri ona karĢı birleĢ- 
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tirecek tarzda yürütülmelidir. 

Gericiliğin, halkın çeĢitli katmanlarının, özellikle proleter olmayan 

katmanların ulusal, dinsel duygularını, geleneklerini, mülkiyet 



duygularını, terörizme olan nefretini sömürmesini önlemek için 

çabalarımızı artırmalıyız. Ajitasyon-propagandada yığınların ruh 

halini ve somut bilinç düzeyini araĢtırmak, bunu dikkate almak 

zorunludur. 

FaĢizmin ve emperyalizmin, TRT'yi, üniversiteleri, öteki eğitim 

kurumlarını, boyalı basını denetimi altına aldığı bugünkü koĢullarda, 

ajitasyon-propaganda çalıĢmasının etkinliğini artırmak can alıcı önem 

taĢıyor. 

208) Sağ ve "sol" oportünizme karĢı ideolojik savaĢımın önemi 

önümüzdeki dönemde artacaktır. Bu akımlara karĢı Marksizm-

Leninizm'in arılığını savunmak, ancak tüm partinin politik 

çalıĢmasının düzeyini yükseltmekle olanaklıdır. 

Demokrasi savaĢımında hegemonyayı gönüllü olarak burjuvaziye 

veren, yığınları devrimci perspektiften yoksun bırakan, yığın 

savaĢımının yükselmesini, iĢçi sınıfının ve partinin bağımsız 

savaĢımını engelleyen sağ oportünizm gibi, demokrasi savaĢımının 

önemini yadsıyan, faĢizmden dolaysız sosyalizme geçmeyi savunan, 

iĢçi sınıfını, bağlaĢıklarından yalıtlamaya çalıĢan ve hegemonyasını 

kurmadan kapitalizme karĢı genel saldırıya geçme serüvenine 

sürüklemek isteyen, bu iĢlevini devrimci lafazanlık ardına saklama 

çabasındaki "sol" oportünizm de Türkiye'nin somut koĢullarında 

varlığını sürdürecektir. 

Sağ oportünizm partiyi burjuva reformizminin peĢine takmaya çalıĢır, 

"sol" oportünizm küçük burjuva radikal akımların kuyruğuna sürükler. 



Her ikisi de partiyi yığınlardan koparan, halkın devrimci savaĢımını 

engelleyen bir iĢlev görürler. 

"iĢçinin Sesi" grubunun yenilgiye uğratılmıĢ olması, "sol" 

oportünizme karĢı savaĢın önemini yitirdiğini göstermiyor. Tersine bu 

akımın platformu küçük burju- 
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va "sol" akımların Troçki'den bu yana geliĢtirdikleri tüm eklektik 

öğretileri içeriyor. Burjuva reformizminin etkinliğini koruduğu 

bugünkü koĢullarda, özellikle önümüzdeki dönemde legal olanakların 

açılma eğilimi göstermesi koĢullarında sağ, oportünist akımların da 

etkinliklerini artırmaları söz konusudur. Parti gerek sağ ve gerekse 

"sol" oportünizme karĢı savaĢımı, güncel durumun gerektirdiği 

vurguyla sürdürmek zorundadır. 

209) Ġdeolojik çalıĢmanın iyileĢtirilmesi ve güçlendirilmesi, merkezi 

yönetimi, örgütlerle ve yığınlarla daha sıkı bağlanması, kadro 

yetiĢtirilmesi, parti basınının niteliğinin yükseltilmesi için gereken 

önlemler alınmalıdır. 

Mustafa Suphi yoldaĢın doğumunun 100. yıldönümü, Marksizm-

Leninizm ve proleter enternasyonalizmi doğrultusunda teorik-

ideolojik çalıĢmaları yükseltmede bir kampanya baĢlangıcı olacaktır. 

Atılım'ın onbeĢ günde bir çıkması, kadrolar ve ileri iĢçiler açısından 

daha doyurucu yapılması, üyelerin katkısının büyük ölçüde artırılması, 



örgütleyici iĢlevinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Atılım tüm parti 

propagandasına yön verebilecek bir niteliğe kavuĢturulmalıdır. 

Gençlik örgütünün yayın organı güçlendirilmeli, daha geniĢ gençlik 

yığınlarına seslenir hale getirilmelidir. 

Radyoda Kürtçe yayın saati artırılmalı, yayın daha canlı yapılmalıdır. 

Parti radyosunun yayınlarındaki iyileĢme ile yetinilemez. Radyo 

yayını, güncellik ve vuruculuk, seslenilen kesimlerin geniĢliği ve 

çeĢitliliği açılarından iyileĢtirilmelidir. 

Bizim Radyo'nun geniĢ sol güçlerin katkılarına açık bir yapıya 

kavuĢturulması hedeflenmelidir. 

Yol ve Amaç dergisi, bu tezlerde konan teorik sorunları, politik 

deneyleri, sıkıcı olmayan bir biçimde açmalı, inceleyebilmelidir. 
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Yeni Çağ'ın çeviri dili iyileĢtirilmeli, dağıtımı geniĢletilmelidir. 

BroĢür, kitap yayınları, özellikle çeviri olmayan yayın artırılmalıdır. 

Merkezi araĢtırma birimi oluĢturulmalıdır. 

Parti içi eğitim, kadroların Marksist-Leninist hazırlığının 

güçlendirilmesi örgütlenmelidir. 

Yayınların dağıtımı merkezi olarak denetlenmeli, paralarının geri 

gelmesi sağlanmalıdır. 

Sözlü, yüz yüze ajitasyona önem verilmeli, her parti üyesi iyi bir 

propagandacı olmalı. Uzman propagandacı ve ajitatörler 

yetiĢtirilmelidir. 



Legal olanaklardan her düzeyde yararlanmak için çabalar 

artırılmalıdır. 

210) TKP   Tarihi   üzerine   Tezler   geliĢtirilmelidir.  

*** 

TKP, Türkiye iĢçi sınıfının, en devrimci sınıfın, toplumun kökten 

devrimci dönüĢtürülmesinden yitirecek hiçbir Ģeyi olmayan, tersine 

her Ģeyi kazanacak olan sınıfın partisidir. 

TKP, iĢçi sınıfına ulusal ve sosyal kurtuluĢun yolunu gösteriyor, iĢçi 

sınıfı en ileri, en seçkin evlatlarıyla TKP' yi besliyor. 

Türkiye iĢçi sınıfı, Ģanlı bir tarihe sahip, bugün yaĢayan, güçlenen ve 

savaĢan partisine dayanarak aydınlık yarınını kuracaktır. 

Doğumunun 100. yılında, partimizin kurucusu ve ilk baĢkanı Mustafa 

Suphi yoldaĢın, onun yolunu izleyen ve 60 yılı aĢkın bir süredir parti 

bayrağını elinden düĢülmeyen Parti BaĢkanı Î.Bilen yoldaĢın örneği 

tüm komünistlere güç veriyor. 
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