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G İ R İ Ş 

TEMEL ÇELİŞKİ KAPİTALİST SİSTEM İLE 
SOSYALİST SİSTEM AR \SİNDAD!İ< 

Tarihinin başlangıcından beri insan toplumlarmın her 
zaman karşılıklı i l işki ler i olmuş ve bu i l işki ler toplumların 
içsel durumlarını değişik ölçülerde etk i lemişt i r . Çağımıi'-
da ise toplumlar arası i l işki ler öylesine gel işmiş ve kar
maşık duruma gelmişt i r ki, hiçbir toplum dünyanın gidi
şinden soyutlanarak ele alınamaz. Genel toplumsal evr im 
aşamaları açısından geri konumda olan küçük ve güçsüz 
ülkeler ise, böyle oldukları oranda, dünya koşullarının et
ki ve baskısına daha çok açıktırlar. 

Çağımız Kapitalizmden Sosyalizme G< ç'ş Çavıdır 
Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Ya

kın geçmişe kadar kapitalizm tüm dünyayı kapsayan bir 
s istem iken, bugün dünyanın önemli bir bölümü kapitaliz
min dışına çıkmıştır ; artık bir kapital ist dünya s is temi , bir 
de, sosyal ist dünya sistemi vardır. Temel çel işki bu iki 
s is tem arasındadır. Sistem ayrımını doğuran temel öge, 
üret im güçleri i le üret im i l işki ler i durumunun iki sistemde 
ni tel ikçe ayrı, birbir inin karşıtı olmasıdır. 

Çağımızda kapital izm devamlı ger i lemekte, alanı da
ralmakta, sosyalizm ise güçlenmekte, genişleyip yayıl -
maktadır. Alanı daralan bu kapital ist dünya emperyal izm 
aşamasındadır ve hammadde kaynaklarını, pazarlannı ve 
özell ikle sermaye ihracı ve yatırım alanlarını devamlı ge
nişletmek zorundadır. Emperyalist aşamanın bu gerekleri 
ile dünyada sosyalizmin genişlemesinin doğurduğu f i i l i 
daralma durumunun çel işk is i , kapital izmin kronik bunalt-
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mını daha da der in leşt i rmekte, çel işki ler keskinleşmekte, 
büyük köklü dönüşümler in, devr imler in koşulları oluşmak
tadır. Gel işmiş kapital ist toplumlarda emek-sermaye çeliş
kisi şiddetini artırarak sürmekte, bu ülkelerde işçi sınıf
larının barış, demokrasi ve sosyalizm için mücadeleleri 
güçlenmekte, dünya işçi sınıfı hareketi yeni aşamalara 
doğru yükselmektedir. Tüm toplumlar şu, ya da bu yoldan 
ve er geç sosyalizme geçecekt ir . 

Çağımız Aynı Zamanda Ulusal Kurtuluş Hareketleri ve 
Devrimleri Çağıdır 

Çağımız aynı zamanda emperyal izm aşamasındaki ka
pital ist dünya içinde yer alan sömüren ve sömürülen top
lumlar arasındaki çel işki ve çatışmaların keskinleşt iğ i , u-
lusal kurtuluş hareket ve devr imler in in oluştuğu bir çağ
dır. Emperyalizmin sömürü ve etki alanı, ulusal kurtuluş 
hareketleri ve bu ülkelerin giderek bağımsızlığa kavuşma
ları dolayısıyla da sarsıntı geçirmekte, dünya, emperya
l ist s is tem için gi t t ikçe güvensiz duruma gelmektedir. 

Ulusal Çelişki ve Çatışma, Sistemler Çelişkisinden 
Bağımsız Değildir 

Yukarıda bel i r t i len ulusal çel işki ve çatışma, kapita-
ta l is t ve sosyal ist s istemler çel işkisinden bağımsız, kendi 
başına bir çel işki değildir. Emperyalist - ant iemperyal ist , 
sömüren - sömürülen ülkeler çe l işk is i , son tahl i lde kapita
l izmin temel indeki emek - sermaye çel işkisinden kaynak
lanmaktadır; onun toplumlar arası düzeydeki bel i r t is idir , 
ö t e yandan, söz konusu ülkeler in hem kapital ist dünyanın 
i l işk i ler ağı içinde kalıp, hem de gerçek bir bağımsızlığa 
kavuşmaları ve bağımsızlıklarını perçinlemelerr mümkün 
deği ld i r ; bu ağın dışına çıkmaları, bunun için de sosyalizm 
doğrultusunda iç yaplarını değişt i rmeler i zorunludur. Ulu
sal kurtuluş hareketler i ve devr imler i , objekt i f olarak, dün 
yadaki kapital izmden sosyalizme geçiş mücadele ve süre
c in in bir parçasıdır. 
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Günümüzde dünyanın üçte bir in in, toplumsal evrimde 
kapital izmle sosyalizmi ayıran nitel çizginin ötesine geç
miş, çeşi t l i b iç im ve derecelerde sosyalizmi kurma ve ger
çekleştirme yoluna girmiş olması, böylece kapitalizm kar 
şısında sosyalizmin tar ih sahnesinde yerini sıkıca almış 
ve bu yeri genişletmekte olması, gel işmiş kapital ist ülke
lerdeki işçi sınıfı hareketinin ise gi t t ikçe güçlenmesi ve 
yoğunlaşması, geri ülkelerde bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin içice geçerek, bütünleşerek ve 
durmadan sosyalizmden yana güçlenerek yürütülmesini ve 
başarıya ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. 

Türkiye'deki bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm ha
reket i de dünyadaki bu oluşum ve hareketlerin bir parça 
sidir ve ondan soyutlanamaz. Bu gerçeği göz önünde tu 
tan Türkiye İşçi Part isi, dünya sosyalizmindeki gel işmeleri, 
işçi sınıfı hareketler indeki i ler lemeler i , ant iemperyal ist 
bağımsızlık mücadelelerindeki başarıları yakından izler, 
o lumlu karşılar; bu oluşum ve hareketlerle kardeşçe da
yanışmayı öngörür. 

Emperyalist - Kapitalist Ülkeler Arasmdaki Rekabet ve 
Çelişki Devam Etmektedir 

Dünyadaki temel çel işkinin iki s istem arasında olma
sı, emperyal ist kapital ist ülkeler arasındaki rekabet ve çe
l işki ler i ortadan kaldırmamış, hatta haf i f le tmemişt i r . Ger
ç i , özell ikle ikinci Dünya Savaşından sonra, sosyalist dün
ya karşısında, büyük kapital ist devlet ler bir bir leşme ve 
dayanışma çabasına gi rmiş lerdi r . Ama emperyal izmin nite
l iği değişmemiş bir «ultra-emperyalizm» oluşmamıştır. Em
peryal ist ülkeler arasında çel işki her zaman var olmuştur 
ve olmaya devam edecektir ; çünkü kapital izmin eşitsiz ge
l işme yasası İşlemektedir ve kapitalizm var oldukça da iş
leyecektir . Bu temel yasa dolayısıyla emperyal ist ülkeler 
arasındaki güç oranları değişmekte ve bu, aralarındaki i l iş
ki lere yansımaktadır. Emperyalist - kapital ist dünyanın ba
şını A .B .D. çekmekle bir l ik te, A.B.D. bugün Avrupa'l ı or-
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taklarına ve Japonya'ya, İkinci Dünya Savaşının hemen 
sonrasındaki dönemde olduğu kadar söz geçirememekte-
dir. Daha önce bel i r t i ld iğ i üzere, sömürülen ülkelerin di
renişi ve sosyalizm de güçlenmişt i r . Türkiye, emperyal ist 
ülkeler arasındaki bu rekabet ve çel işmeler in alanı içinde
dir. 

TÜRKİYE. EMPERYALİZM AŞAMASINDAKİ 
KAPİTALİZMİN İLİŞKİLER ACI İÇİNDEDİR 

Türkiye, emperyalizm aşamasındaki kapital izmin i l i ş 
ki ler ağının içindedir ve emperyal izmin pol i t ik, ekonomik 
ve askerî baskı ve sömürüsü altındadır. Emperyalizm için 
bugüne kadar Türkiye'nin özell ikle stratej ik önemi daha 
ağır basagelmiştir. Öte ysndan Türkiye, emperyal ist odak
ların gel işme durumlarına ve aralarındaki güç dengesine 
göre, bunlarla çeşi t l i i l işki ler içine gi rmişt i r . Ancak, geri 
ülkelerin çoğunun durumundan farklı olarak, bir odak dai
ma ön plânda olmakla bir l ikte ekonomik, pol i t ik ve aske
rî düzeylerdeki bağıntı ve i l işki ler aynı süre içinde her za
man tek bir odak doğrultusunda ve birbir iy le çakışır du
rumda olmamıştır; günümüzde de durum böyledir. 

Türkiye Geri Ülkeler Arasında, Eakat Birçoklarına Oranla 
Daha Gelişmiş Bir Ülkedir 

Türkiye, emperyalizmin baskı ve sömürüsü altındaki 
geri ülkeler arasında olmakla b i r l ik te , onların birçoklarına 
göre daha i ler i , üret im güçleri daha gel işmiş bir ülkedir. 
Hiçbir zaman tam sömürge olmamış, f i i l i i l işki lerde ne 
denli bağımlı duruma düşse de, «bağımsız devlet» statüsü
nü y i t i rmemişt i r . Türkiye, sözü edilen geri ülkelerin birço
ğu gibi kapitalizm — öncesi bir aşamada değildir. Bu aşa
manın kalıntıları özell ikle doğu ve güneydoğu bölgesinde 
sürmekle bir l ik te, oralarda da kapital ist leşme başlamış ve 
gel işmektedir . 

6 TBMM KUTUPHANESI



Egemen Ü.etim İlişkileri Bakımından Türkiye Kapitalist 
Bir Ülkedir 

Egemen üret im i l işki ler i bakımından Türkiye kapital ist 
bir ülkedir. Burjuvazi uzun bir süredir iktidardadır ve za
manla iktidarını güçlendirmişt i r . Cumhuriyet dönemi, feoda
l izmin tasf iyesi , kapital izmin ve onunla bir l ikte burjuva ik
tidarının güçlenmesi ve Türkiye'nin, bütününde, dışa ba
ğımlı ve geri de olsa, kapital ist topluma dönüşmesi dönemi 
olmuştur. Bu süreç içinde, feodal i l işki ler içindeki toprak 
ağaları sınıfı , büyük ve egemen kesimiyle, kapital ist işlet
meci l ik yapan büyük toprak sahipleri sınıfına dönüşmüş, 
burjuvalaşmıştır. 

Türkiye'de Burjuva Demokratik Devrim Esas İtibariyle 
Yapılmıştır 

Türkiye'de geri ve güdük kapital izmin burjuvazisi kendi 
çapında bir burjuva demokratik devrimini yapmıştır. Sultan
lığın ve hal i fel iğin kaldırı lması, seriye mahkemelerinin kal
dırılarak tek, laik yargı organları s isteminin get i r i lmesi , ge
nel oy hakkı ve tek dereceli seçimler, çok part i l i re j im, san
sürsüz basın, sınıf esası üzerinden örgüt lenme, sendikalaş
ma, toplu sözleşme ve grev hakkı, kapsamı genişlemekte 
olan sosyal sigortalar vb., uygulamada kısıtlanmış olsa da, 
Türkiye'de burjuva demokratik devriminin bell i başlı öğe
leridir. Demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlı oluşu, bas
kıların sürdürülmesi bu yargıyı değişt irmez. Burjuvazi, uy
gulamada imkân bulduğu oranda sınırlamalara ve baskılara 
başvurur. En «demokratik» bir burjuva rej imi bile son tah
l i lde burjuvazinin diktatoryasıdır. Faşizm bunun açık teröre 
dayanan, hak ve özgürlükleri s i l ip götüren en sert biçimi
dir. 

Türkiye için bir mi l l i demokratik devrim söz konusu 
değildir. M i l l i demokrat ik devr im, egemen üret im i l işki ler i 
açısından özell ikle kapitalizm öncesi aşamada bulunan, ye
ni bağımsızlığına kavuşmuş ülkeler için öngörülmüştür. Bu 
teze göre, söz konusu ülkelerde mi l l i demokratik devrim 
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i le, kapital izm öncesi üret im i l işki ler i tasf iye olunacak, 
onunla b i r l ik te eski pol i t ik yapı da ortadan kaldırılacaktır. 
Bu nedenle mi l l i demokrat ik devr im, özünde bir burjuva 
demokrat ik devr imidir . Ama eski alt ve üst yapı ortadan 
kaldırı ldıktan sonra batı modelinde bir kapital ist düzen ku
rulmasına geçi lmeyecek, «kapital ist olmayan yol» denilen 
bir yöntemle ve dünya İşçi sınıfı hareketinin ve sosyalist 
dünyanın destek ve yardımlarıyla kalkınılarak sosyalizme 
varmak hedef alınacaktır. Bu açıdan ve mi l l i demokratik 
devr im mücadelesi emperyalizme karşı ver i ld iğ inden, bu 
mücadele ve hareketler dünya sosyal ist hareketinin bir 
parçasıdır. Oysa Türkiye kapital ist aşamaya kesinl ikle geç
miş, burjuva demokratik devr imini esas i t ibariyle yapmış ol
duğundan, artık onun için bir mi l l i demokrat ik devrim söz 
konusu deği ldir . Bundan böyle devr im gündeme geldiğin
de, bu, sosyal ist devr im olacaktır. 

Bununla b i r l ik te İçinde bulunduğumuz dönemde, de
mokrat ik leşme sürecini hızlandırıp gel iş t i rme, demokratik 
hak ve özgürlükleri koruyup genişletme, toplumu demokra
t ik leş t i rme, kısacası demokrasi için mücadele ve ülkeyi 
emperyal izmin boyunduruğundan kurtarma görevi ve mü
cadelesi gündemdedir. Kapital izm çerçevesinde kalındıkça 
bu mücadele başarıya ulaştırı lamayacağından, bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesi zorunlu olarak sosyalizm için mü
cadele İle bir leşmekte, içice geçmektedir. 

TÜRKİYE'DE KAPİTALİSTLEŞME SÜRECİ 
BATlDAKlNDEN FARKIJDIR 

Türkiye'de kapital ist leşme ve demokrat ik leşme süreci 
geçen yüzyılda Batıda yer aldığı biçimden farklı olmuştur ve 
olmaktadır. Bu süreç, Batıda toplumların kendi iç dinamiği 
gereği ve feodal düzen içinde kapital ist i l işk i ler in gel işmesi 
sonucu olarak ve daha İleri düzeyde egemen ekonomiler in 
varolmadığı bir ortamda yer almıştır. Oysa Osmanlı Impa-
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ratorluğunda daha i ler i aşamadaki ekonomiler in baskısı al
tında ve zorlaması sonucu olmuştur; bugün de dış müda
haleler ve baskılar altında süregi tmektedir . En önemlis i de, 
Türkiye kapital izminin emperyal izmle bütünleşmesidir . Em
peryalizmle bütünleşen yalnızca bir avuç «işbir l ikçi burju
vazi» veya «finans ol igarşisi» deği ldir ; büyük burjuvazinin 
yabancı sermaye ile içl i dışlı olmasının yanı sıra, Türkiye 
kapital izmi bir s is tem olarak kapital ist dünya ile ekonomik, 
teknoloj ik, mal i , pol i t ik ve askeri bağımlılık i l işk i ler i içinde 
bütünleşmişt i r . 

Bununla bir l ik te bütünleşme, özdeşleşme deği ldir ; ör
tü lü veya açık çel işki ve sürtüşmeler i de içerir. Bütünleşme 
daima karşılıklı i l işk i ler i gerekt i r i r ; yani emperyal izmin 
baskı altına aldığı ve sömürdüğü ülkeler, hatta en geri dü
zeyde olsalar bi le, toplumsal içeriği olmayan, emperyal izmin 
di lediği gibi içini doldurduğu «boş bir kap» deği ld ir ler; em
peryal izm, toplum içi güçler ve koşullar üzerinde oynaya
rak ve onların direncini kendi isteğine göre yönlendirerek 
İşleri yürütür. Başka bir deyimle, toplumların her zaman 
kendi iç dinamikler i vardır. Türkiye gibi hiçbir zaman tam 
sömürge statüsünde olmamış, imparatorluk kurmak gibi 
toplumsal örgüt lenme deneyi geçirmiş ve yüzyılı aşkın bir 
süredir kapital ist leşmekte olan bir ülkede, toplumun yapı
sal güçler i ve koşulları —iç d inamiğ i— daha da ağır ba
sar. Üstel ik Türkiye, bir ulusal kurtuluş savaşı vermiş, bir 
süre pol i t ik bağımsızlığına t i t iz l ik le sahip çıkmış ve mali 
alanda da dışa bağımlılığını en az düzeye indirmiş bir ül
kedir. 

Kurtuluş Savaşı İle ikinci Dünya Savaşı arası olarak sı
nır layabileceğimiz bu sürede Türkiye, emperyal ist - kapita
l ist i l işki ler ağının dışına çıkamadığı, bunun için de hızla 
sanayileşip kalkınamadığı iç in, objekt i f olarak dışa bağım
lı bir ekonomi durumundan kurtulamamıştır. Çünkü ulusal 
kurtuluş savaşına önderl ik eden t icaret burjuvazisi ve kü
çük burjuva kadrolar, tabiatları gereği , kapital izm çerçevesi 
dışına çıkmak niyet ve gücünde deği ldi ler ve kapital ist yol-
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dan kalkınmayı seçt ik ler i için de «çağdaş uygarlık» a ulaşıl
ması mümkün olmadı. 

ö t e yandan, diğer burjuva devr imler inde de görüldüğü 
gib i , iktidarı ele geçiren burjuvazi bütün hak ve özgürlük
leri kendine sakladı. Türkiye burjuvazisi kapital ist üret imde 
artık değere daha fazla ve daha güvenle sahip çıkabilmek 
ve kendi elinde sermaye bir ik imini gerçekleşt i rmek için, iş
çi sınıfına ve halk k i t le ler ine demokratik özgürlükleri tanı
mayan baskıcı bir yönet im uyguladı. Demokratik hak ve 
özgürlükler in, göreceli de olsa, gel işmesi daha sonraki 
yıllarda oluştu. Söz konusu dönemde Türkiye burjuvazisi ve 
küçük burjuva yönetici kadroları Batıya karşı bağımsızlık
larını ve güvenl ik ler ini sağlama bağlamak için Sovyetler 
Bir l iği ile yakın i l işki ler içinde oldular; ama Türkiye'nin ka
pital izm çerçevesi dışına çıkmaması için de içerde antide
mokrat ik, baskıcı uygulamaları sürdürdüler. Böylece, iç po
l i t ikaları , dış i l işki lerde başarmak istedikler iy le devamlı 
çe l iş t i ; çünkü gerçekten bağımsız ve i leri bir düzeye ulaş
mak, ancak emperyal ist - kapital ist dünya i l işki ler in in dışı
na çıkmakla mümkündü. Bu ise, toplumun demokrat ik leşt i 
r i lmesini , halk ki t le ler ine demokratik hak ve özgürlüklerin 
tanınmasını gerekt i r i rd i . 

Bununla bir l ikte Cumhuriyet in ilânını izleyen dönemin, 
yukarda bel i r t i len çel işk i l i ve olumsuz yanlarına karşın, ulu
sal bağımsızlık açısından kurtuluş savaşının anlamı ve öne
mi küçümsenemez. 

Türkiye Kapitalizmi Emperyalizme Bağımlıdır 
Liretim güçlerini yeter ince gel işt i r ip ülkeyi sanayileşti-

remeyen Türkiye burjuvazisi 1930'ların sonundan it ibaren 
esasen i l işki ler in i koparmamış olduğu Batı dünyasına açık 
ça yönelmiş ve giderek, kendi gücüyle gel işt i r ip sömüre-
mediği ulusal pazarı yabancı sermaye ile paylaşmak ve ele 
geçirdiği artık değeri -karlarını- bu yoldan arttırmak yolunu 
seçmişt i r . Ayrıca dünya işçi hareketinde savaş sonrasında 
görülen büyük gel işme ve kendi işçi sınıfı karşısında kapıl 
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dığı güvensizl ik duygusu da bu yönelmede büyük rol oy
namıştır. Savaş sonrasında emperyal izmin Nato'su, Cento'-
su. ik i l i anlaşmaları, üsleri vb. İle Türkiye'ye g i r iş i , zorla da
yatarak deği l , egemen sınıfların ve iktidarlarının istekleriy
le olmuştur. Bu anlamda Türkiye egemen sınıfları ve onla
rın pol i t ik ikt idarları «bağımsız» hareket etmişlerdir . Ama 
isteyerek girdik ler i i l işki ler bağımlılık i l işk i ler id ir , ardından 
yabancı sermaye ve şirket lere kapıları açan yabancı serma
yeyi teşvik ve petrol kanunları gelmişt i r . 

ö t e yandan, İkinci Dünya Savaşından sonra doğan yeni 
durumda Türkiye'nin A.B.D. emperyal izminin Ortadoğu'daki 
çıkarları pçısından stratej ik önemi çok artmışt ı . A.B.D.'nin 
önce Truman doktr inini ilan etmesi ve ardından Marshall 
yardımını i ler i sürmesi , A.B.D. emperyal izminin kendi çı
karları açısından Türkiye'nin bölgedeki stratej ik önemini 
kavradığını gösterir. 

Türkiye burjuvazisinin yabancı sermayenin gel iş ine, em
peryalizmle içl i dışlı olmaya istekl i davranmış ve onu ül
keye davet etmiş olmasından, emperyal izmin yayılıcı ve 
dayatıcı ni tel iği olmadığı sonucu çıkmaz. Bu demektir k i , 
iki tarafın istemler i üst üste çakışıyordu. 

Türkiye Kapitalist Yoldan Kalkınıp İleri Uygarlık 
Düzeyine Çıkamaz 

Yukarda anlatılan nedenlerle, Türkiye burjuvazisi bugü
ne kadar toplumun sanayi leşmesini, modern teknoloj i ile do
nanmasını ve toplumun i leri bir düzeye ulaşmasını sağlaya
madığı g ib i , bundan sonra da sağlayamayacaktır. Türkiye 
ekonomisinin dışa bağımlılığı buna engeldir. Bu bağımlılık 
i l işk i ler i devam ett iğ i sürece Türkiye burjuvazisinin gerçek
leşt i rebi leceği sanayileşme, bir yandan kendi kaynakları
nın, öte yandan emperyal izmin dayattığı iş bölümünün sı
nırlayıcı etkisini taşıyacaktır. Türkiye'de burjuvazinin i leri 
teknoloj i kullanan temel ağır sanayie geçerek ve ki t leler in 
gelir dağılımına i l işkin istemler ini ve demokrat ik özlemleri
ni karşılayarak kalkınmayı başaracağını ummak bir hayal-
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dir. Buna karşılık, Türkiye'nin iç dinamiğindeki kapital ist 
leşmeyi inkâr derecesinde ihmal etmek veya gözden kaçır
mak ve Türkiye kapital izmini dünya finans kapitalinin içte 
uzantısı olan bir avuç «finans ol igarşisi» ve onunla kaynaş
mış yine çok azınlıkta bir «tefeci bezirgan» sınıfının men
genesinde sıkışmış «asalak» bir s istem olarak nitelemek 
de gerçek durumu çarpıtan ve işçi sınıfı hareketi açısından 
yanlış sonuçlara götüren bir tanımlama olur. 

Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi Bir 
Bütündür 

Türkiye burjuvazisinin ve pol i t ik ikt idarlarının yukar-
daki bölümlerde bel i r t i len ni te l ik ler iy le davranışından ve 
bunun yarattığı durumdan şu sonuçlar çıkmaktadır. 

Ulusal pazarı kendine alıkoymak gücünde olmayan 
Türkiye burjuvazisi, özell ikle 1940'lardan it ibaren yabancı 
sermayeye karşı çıkmamış; ulusal bağımsızlıktan yana, an-
t iemperyal ist bir tu tum içinde olmamıştır. Son zamanlarda 
pazar sorunu ile daha büyük ölçüde karşılaşan bazı sana
yic i ler in ve sanayici gruplarının azçok yabancı sermaye
ye ve Ortak Pazar'a karşı bir tavır almaları temelden bir 
karşı çıkış, i l işk i ler i koparma isteği deği ldir ; dışla bütün
leşmenin, yukarda bel i r t i ld iğ i üzere, özdeşleşme demek 
olmadığını, sürtüşme ve çekişmeler i içerdiğini gösteren 
bir olaydır. 

Türkiye'de ant iemperyal ist mücadele esasında küçük 
bir azınlık dışında ulusun tümünün katı ldığı, ulusal düzey
de bir mücadeleyi deği l , emperyal izmle bütünleşmiş iç ka
pi tal izmi de hedef alan sınıfsal düzeyde bir mücadeleyi 
içer ir . Bu durum, ant iemperyal ist mücadelenin sosyalizm 
için mücadeleden ayrılamayacağını ve bağımsızlık, demok
rasi ve sosyalizm mücadelesinin bir bütün olarak ele alın
ması gereğini kanıtlar. 
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T Ü R K İ Y E ' D E S O S Y A L S I N I F L A R A R A S I İL İŞKİLER 

Yukardaki kısa tahl i l ışığında Türkiye'de sosyal sınıf
lar arası i l işki ler şöyle görünmektedir : 

EGEMEN SINIFLAR VE ARALARINDAKİ 
İLİŞKİ VE ÇELİŞKİLER 

Osmanlı imparatorluğundan beri süregelmekte olan 
kapital ist leşme sürecinde, ihraç edilen tarım ürünlerini ye
t iş t i ren toprak ağaları sınıfı i le bu ihracatı yapan büyük 
t icaret burjuvazisi arasında bir i t t i fak oluşmuş ve bunlar 
egemen sınıflar durumuna gelmişlerdir . Bunlara kıyasla, 
sanayi burjuvazisi daha geride kalmış olmakla bi r l ik te, yi
ne de varolduğu ölçüde bu egemenlik it t i fakına «küçük 
ortak» olarak katılmışlardır. 

Devletçi l ik pol i t ikası ve devlet sektörün kanadı altın
da ve İkinci Dünya Savaşı koşullarında bir b i r ik im ve ma
yalanma dönemi geçirdikten sonra özel sektör sanayii, 
özel l ikle 1950'den sonra gel işmiş, zamanla sanayileşmenin 
hız oranı yükselmişt i r . Sanayileşme 1960'larda daha da be
l i rg in leşmiş ve sanayici kesimi kendisini tüccar kesimin
den ayırarak kendi adına ve çıkarına istemler i ler i sürme
ye başlamıştır; mevcut f inansman kaynaklarını ele geçir
mek açısından t icaret ve tarım burjuvazisi ile çel işki l i du
ruma gelmişt i r . 

Bir yandan daha «klasik» modelde bir sanayi sermayesi 
b i r ik imi ve dış kaynakların da katkısıyla bir özel sektör sa
nayi leşmesi gerçekleşirken, öte yandan çeşi t l i alanlarda 
bir ikmiş büyük sermaye tekelc i sermayeye dönüşerek ve 
yabancı sermayeyle işbir l iğ i yaparak sanayi dışındaki çe
ş i t l i ekonomi dallarına da el atmıştır . Bunun sonucu ola
rak tekelc i büyük sermaye ile tekel dışı sermaye grupları 
arasında çel işk i l i bir durum bel i rmişt i r . 
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Tekelleşme Süreci, 'Tekelci Büyük Sermaye 

Bil imsel bir ter im olarak «tekelleşme» ve «tekel» söz
cükleri Batı'da sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşme
si yasası uyarınca oluşan tekel leşme sürecini ve onun 
doğurduğu, ekonominin kontrol edici egemen noktalarında 
yer almış iş letme ve kurumlar topluluğunu ifade eder. Bu
nun, devlet g i r iş imler in in «tekelci»l igiyle ve gümrük duvar
larının koruyucu kanadı altında yeni bir sanayi dalında ilk 
kurulan iş letmeler in sahip olduğu «tekelci»»Iik ile karıştırıl
maması gerekir. 

Türkiye'de kapital ist leşme, başlangıçtan beri devlet 
kapital izmi olarak oluşmuş ve gel işmişt i r . Bu devlet ka
pi tal izmi, Batı'da merkant i l is t dönemde devlet in ekonomi
ye müdahalelerinden yapısal farklı l ıklar gösterdiği gibi , bu
günkü devlet tekelci kapital izminden de farklıdır. Osmanlı 
İmparatorluğunda ve Türkiye'de, ne devlet kapital izmi, no 
de emperyal izmin müdahaleleri ve yabancı sermaye yatı
rımları, «serbest rekabet» piyasa mekanizması içinde bir 
kapital ist leşmeyi ve sermaye bir ik imini önlememişt i r ; hat
ta devletçi l ik pol i t ikası buna yardımcı olmuştur. Devlet 
seklörünün ve özel sektö.ü koruyucu polit ikanın oluştur
duğu elveriş l i koşullarda bir sermaye bir ik imi ortaya çık
mış, bu bir ik im 1950'lerden sonra daha da artarak serma
yenin yoğunlaşması ve merkezi leşmesi olayına dönüşmüş 
ve son 10-15 yılda tekel leşmeye yol açmıştır. Türkiye'de 
Batı'daki tekel leşmeye benzer, ama içinde birtakım özel
l ikler ve farklı l ıklar da barındıran tekel leşme budur. 

Gerçekten Türkiye'deki tekel leşme ve tekelci serma
ye ile gel işmiş kapital ist ülkelerdeki tekel leşme ve tekelci 
sermaye arasında önemli farklar vardır. İleri kapital ist ül
kelerdeki tekel leşme ve tekelci sermaye uluslararası d ü 
zeye çıkmıştır ; kendi ulusal pazarlarının dışında büyük 
yatırımlara yönelik ve gerek ulusal, gerekse uluslararası 
ekonomik alanda egemen durumdadır; pol i t ik gücü de et
kindir. Türkiye'deki tekel ler in ise dünya çapında yatırım-
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lan, etki ve güçleri yoktur; işbir l ikçidir ler ve ne kadar bü
yüyüp güçlenseler de dışa bağımlılıkları sürecektir . Tür
kiye'nin kapital ist yoldan gel işip çağın i leri düzeyinae sa
nayileşmeyi başarması ve bunun sonucu olarak, özel sek
törde kendi gücüyle dünya çapında rekabeti kabul edebi
lecek bir sermaye bi r ik iminin ve tekel leşmenin oluş'.nası 
mümkün değildir. En güçlenmiş halinde bile Türkiye özel 
sektör sermayesi gerek uluslararası gerekse ulusal düzey
de, ancak, dünya kapital izminin ve tekel ler in in izin verdi
ği veya boş bıraktığı yerler i doldurabi lecekt ir . 

Yoğunlaşma ve merkezi leşme özel l ik ler i bakımından 
Batı'daki benzerlerinden geri düzeyde olan Türkiye'deki te
kel leşme eği l iminin önünde daha alabileceği mesafe bu
lunmaktadır. Tekeller arası rekabet henüz i leri kapital ist ül
kelerdeki düzeye çıkmamıştır. Tekellerle banka sermayesi 
arasındaki bütünleşme tamamlanmış olmaktan uzaktır. Ta
sarrufları doğrudan toplayıp yatırımlara aktarma iht iyacı, 
büyük iş letmeler le bankaları karşı karşıya get i rmektedir . 
Ancak bu karşı karşıya gelme, banka sisteminin küçük ve 
orta sanayi üzerindeki hegemonyasını etk i lememektedir . 

Sonuç olarak, tekelci büyük sermaye, burjuvazinin di
ğer kesim ve dalları üzerinde hegemonyasını tam olarak 
kurup on an kendine bağımlı kılarak yeni bir sınıfsal itti
fak biçimi oluşturamamıştır. Egemen sınıflar ittifakı için
deki çözülme ve sürtüşmeler ise politik düzeyde bir ikti
dar boşluğu yaratmaktadır. 

Orta Burjuvazi İle İlişkiler de Bozulmuştur 
Egemen sınıflar arası i t t i fak ve i l işki ler bozulduğu gibi 

orta burjuvazi ile de i l işki ler bozulmuştur. İhraç edilecek 
malların toplanıp şevkinde ve ithal edi len mamuller in da
ğıtım ve satışında iş gören ve veresiye satış ve faizle pa
ra işleterek tefeci l ik yapan Anadolu tüccarında bir serma
ye bi r ik imi olmuş, bu sermaye sanayide ve diğer kesimler
de yatırım alanları arar hale gelmişt i r ; büyük kentlerin bü
yük sermayesi karşısında sesini duyurmaya başlamıştır, ö t e 
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yandan, serbest ve geleneksel iç t icaret biç imi yerine, bü
yük yabancı ve yer l i f i rmaların temsi lc i l iğ i ve bayil iği ağır 
basmaya başlamıştır. Bu dönüşüm, orta burjuvazinin ve 
perakende t icaret in büyük tekelc i f i rmaların kontrolüne 
g i r ip ona bağımlı hale gelmesi demekt i r . Bugün büyük 
üret im ş i rket ler i üret imler in i pazarlama şi rket ler i de kur
maktadırlar. Halen bu alanda bir sürtüşme ve uyuşmazlık 
görülmektedir . Pazarlama i le perakende satışların kapita
l is t f inansmanı yetersiz olduğundan yerel temsi lc i ve ba
yi ler, merkezi f i rmanın yönet im ve kontrolünün azçok dı
şında hareket edebi lmekte, mal son alıcıya, tüket ic iye ula
şıncaya kadar yüksek kârlar elde etmektedir ler . Büyük ser
maye bu yüksek kârları alt kademelerdeki lere kaptırmama 
peşindedir. «Taksitle satışların finansmanı kanunu» ve «Bü
yük mağazalar» kurulması öyküsünün ardında bu çıkar çe
k işmesi vardır. 

Bugün Anadolu'da tefec i l ik denilen kısa vadeli yüksek 
faizle para iş letmek yürür lükteyse de, «tefeci» ni tel iğini 
giderek y i t i rmektedi r . Faizle para iş letmeyi «tefeci» yapan 
öge, uygulanan «normal» faiz oranlarının çok üstünde faiz 
alınması olgusundan çok, bu çeşi t para iş letmeci l iğ in in 
üret im düzeniyle i l işk is id i r . Tefeci l ik kapital izmin olmadı
ğı yerde bel l r ip çiçek açar, geri ve cılız olduğu yerde de 
varlığını sürdürür. Kapital izmin gel işmesiyle bir l ik te tefe
ci para sermayesi kapital ist üret im düzeninin gereklerine 
boyun eğer, t icaret ve sanayi yatırımlarına yönelir ve ka
pi ta l is t düzenin kredi mekanizması egemen duruma gelir. 
Türkiye bu süreç içindedir. 

Eegemen sınıflar arası ve onlarla orta burjuvazi arası 
i l işki ler tablosu ana çizgi ler iy le böyledir. Türkiye'de ne 
«feodal mütegallibe» toplum yapısına damgasını vuran ve 
iktidarda hegemonyasını yürüten durumdadır, ne de «fi-
nans oligarşisi», İktidarı, burjuvazinin tümünden kendi eli
ne almış ve «tefeci bezirgan» sınıfı İle kaynaşık olarak ül
ke ekonomisine ve politikasına egemen olmuş durumda
dır. 
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Türkiye, bütününde, kapitalist bir ülkedir; egemen sı
nıf bütünüyle burjuvazidir. Kapitalist işletmeci büyük top
rak sahipleri burjuvazinin kapsamı içindedir; feodal ilişki
ler kalıntısını sürdüren toprak ağaları kesimi burjuvazinin 
iktidarına ortaktır. Burjuvazinin iktidarında başı çeken bü
yük burjuvazidir. 

Türkiye işçi Partisi, burjuvazi karşısında tavrını alır ve 
pol i t ikasını saptarken elbette burjuvazi içindeki bu farklı
lıkları ve çel işk i ler i dikkate alır. Tekel dışı burjuvazinin 
tekel lere karşı çıkışında, büyük toprak mülkiyet inin vergi
lendi r i lmesi , vergi kaçakçılığının önlenmesi, dış t icaret in 
devletçe düzene sokulması talepler inde destekleyici ola
caktır. Sanayici sermaye kendi varlığını korumak kaygu -
suyla Ortak Pazar'la bütünleşmeye ve imtiyazlı yabancı 
sermaye yatırımlarına karşı çıktığı ölçüde de Parti 'nin des
teğini görecekt ir . Ne var ki Parti, bu karşı çıkışların ni
te l iğ ini ve çapını, Türkiye kapital izminin bir s is tem olarak 
emperyal izmle bütünleşt iğini ve burjuvazinin hiçbir kesimi
nin bu bütünleşmeden kopamayacağını ve kopmak da is
temeyeceğini dikkate alarak saptar. Burjuvazi Cumhuriyet 
dönemi boyunca kendi varlığının genel l ik le dünya kapita
l izmine, özel l ikle Avrupa kapital izmine bağlı bulunduğu
nun bi l incinde olmuştur ve ikt idarları , bu anlayışla pol i t i 
kalarını yürütmüşlerdir . Avrupa Ekonomik İşbir l iği ve Kal
kınma Örgütü (OECD), Dünya Bankası ve Nato itt i fakına 
katılışın ve daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ka
tı lma isteğinin altında bu bi l inçten doğan pol i t ik tercih 
vardır. 

Ayrıca, tekel dışı sermayenin tekelci sermayeyle olan 
çatışması temel, uzlaşmaz bir çelişki değildir, oysa işçi sı
nıfı ile çelişkisi bu niteliktedir. Türkiye İşçi Part isi, bu te
mel , uzlaşmaz çel işk iy i bir an gözden kaçırmayacak, bu 
sermaye karşısında işçi sınıfının haklarını sonuna kadar 
savunacak ve asıl amacın sosyalizme varmak olduğunu dai
ma canlı tutacaktır . Sermaye-emek çelişkisi Parti politika
sının belirleyici faktörü olacaktır. 
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İŞÇİ SINIFI V E DİĞER EMEKÇİ SINIFLAR 

Toplum yapısının genel değişme süreci, toplumun di
ğer temel sınıfı ve burjuvazinin karşıtı olan işçi sınıfında 
ve onun yanı sıra, büyük sermayenin baskı ve sömürüsü 
altında bulunan emekçi sınıflarda da kendini göstermekte
dir. 

İşçi Sınıfımızın Yüzyılı Aşkın Bir Mücadele Geçmişi 
Yardır 

İşçi sınıfımızın yüzyılı aşkın bir mücadele tarihi var
dır. Türkiye'de modern anlamda işçi sınıfı , 19. yüzyıl baş
larında el sanayinin çöküşü ve ilk fabrikaların doğmasıyla 
başlamıştır. 1816- 1845 yıl ları arasında özell ikle ordunun 
gereksinmeler ini karşılamak üzere ilk devlet fabrikaları ku
rulmuştur. 1845 den sonra yabancı ve müslüman olmayan 
yerl i sermayenin kurduğu fabrikalar açılmış, Zonguldak 
bölgesinde maden kömürü çıkarılmaya başlanmıştır. Böy
lece İstanbul, Bursa, İzmit, Adana, İzmir, Tarsus ve Zon -
guldak gibi şehir ler imizde sanayi ve maden işçi ler i toplu
lukları ; Adana yöresinde pamuk yet iş t i r i lmesine başlanma
sıyla, 1820'den sonra burada da bir tarım işçi leri topluluğu 
meydana gelmişt i r . Avrupa kapitalizmine demiryol ları ve 
maden iş letme imtiyazları ver i lmesi , işçi sınıfımızın kısa 
zamanda sayıca büyümesine ve yurt düzeyinde yayılmasına 
yol açmıştır. 

Çalışma koşullarının ağırlığı ve düşük ücretler, işçi
ler imizin daha başlangıçta topluca hak arama ve direnme 
hareketlerine ve örgüt lenmeler ine neden olmuştur. 1845 
tar ih l i Polis Nizamnamesi 12. maddesi hükmünden, daha 
o tar ihlerde işçi ler in toplu bir halde eyleme geçerek hep 
bir l ik te işlerini bıraktıklarını ve zamanın iktidarının «telâş
lanarak» bunu iht i lâl saydığı, bu hareketler in önlenmesi
ni ve işçi derneklerinin ortadan kaldırılmasını istediği an
laşılmaktadır. Bilinen ilk grev ise 1872'deki tersane işçile
r inin grevidir. 
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Bu orada bazı işçi l ider ler inin pol i t ik bir bi l ince eriş
t ik ler i ve istibdat ile savaşan gizli derneklere katıldıkları 
görülmektedir . Daha sonraları ise bir bölük aydın da işçi 
sınıfının hak ve çıkarlarını savunmayı amaç edinen gir i -
s imlerde bulunmuşlardır. Sosyalist görüş ve düşünceleri 
yansıtan çeşi t l i gazete, dergi ve kitaplar yayınlanmaya baş
lanmıştır. 

İkinci meşrut iyet ilân edi l ir edilmez, Selanik'ten Ege, 
Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına kadar bir grev dalgası ül
keye yayılmıştır, «özgürlük, adalet, eşi t l ik ve kardeşlik» 
sloganlarıyla ikt idarı almış olan yeni hükümet, bu grevler i 
sert bir b iç imde bastırmış ve ilk iş olarak grevi yasakla
yan, sendika hakkını kaldıran yeni bir yasa çıkartmıştır. 

Bir inci Dünya Savaşı'ndan sonra mütareke ve Ulusal 
Kurtuluş Savaşı yıllarında işçi sınıfı hareketi yeniden can
landı; hem sendikal, hem de poli t ik örgüt lenmelere gidi l
d i . Sosyalizmi hedef alan part i ler kuruldu, yayınlar yapıl
dı . İmtiyazlı yabancı şirket lere karşı ısrarlı grev hareketler i 
sürdürüldü. 

Cumhuriyet in ilânından sonra ise, işçi sınıfımızın sen
dikal alanda olsun, pol i t ik alanda olsun açıkça örgütlen
mesine imkân tanınmadı. 1925 Takrir-i Sükûn kanunundan 
sonra hükümetin kanadı altında ve yardımlaşma sandıkları 
ni tel iğinde olan işçi derneklerinden başka işçi örgütü kal
madı. 

Çok uzun bir süre işçi sınıfımız demokratik hak ve 
özgürlüklerden, sendikadan, grevden, toplu sözleşmeden 
yoksun kaldı, bunlardan söz açmak bile suç sayıldı. Bu ko
şullar altında sosyalist düşünce ve hareketler gizl i l iğe 
i t i ld i . 1925'ln Takrir-i Sükûn kanunundan sonra, 1936'da 
İtalyan ceza kanunundan faşist re j imi koruyucu maddele
rin TCK'na aktarı l ışı, işçi sınıfı ile emekçi halk ki t le ler i ve 
i ler ic i aydınlar üzerindeki baskıların hukuki temel direkler i 
oldu. 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu, işçi lere özgürce ör
gütlenme ve grev, toplu sözleşme haklarını tanımayan, iş-
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çi yararına get i r i r göründüğü hükümleri uygulanmayan, iş
ç i ler in işverenin insafına bırakıldığı bir yasadır. 

ikinci Dünya Savaşının demokrat ik cephenin zaferi ile 
sonuçlanması ve özel l ik le içerde burjuvazinin iç farklılaş
masının gel işmesi i le tek parti rejimine karşı muhalefet in 
ş iddet lenmesi , hükümeti çok part i l i pol i t ik hayatı kabule 
zorladı. 

Muhalefet in bir kaynağı, savaş yıllarında büsbütün 
yoksullaşıp sıkıntıya düşen, rej imin baskısını tüm şiddeti 
i le üst ler inde hisseden işçi sınıfı ile emekçi halk ki t leler i 
id i . Aydın kesiminde ve basında da, düşünce ve söz özgür
lüğünün baskı altına alınmış olmasına karşı bir direniş var
dı . İkinci kaynak ise, toprak ağaları sınıfı ile özell ikle t i 
caret burjuvazisi id i . Tek parti re j iminin kır tasiyeci , bürok
ratik devletç i l iğ ine karşı çıkılıyor, daha liberal bir rej im 
İsteniyordu. 

İ lk in, her iki muhalefete de kendisini ifade etme ola
nağını verecek bir or tam doğar gibi oldu. 1946'da Dernek
ler Yasası'nın 9. maddesinin değişt i r i lmesiy le sosyal sınıf 
esasına göre dernek kurmak yasağı kalktı ve işçi sınıfı
mız hemen sendikal örgüt lenmeye g i r i ş t i ; değişik ölçüler
de sosyal ist n i te l ik te part i ler kuruldu. Ama daha aynı yıl 
sona ermeden işçi sınıfının özgürce kendi içinden sendi
kalaşmasına set çek i ld i ; part i ler in başta gelen ikisi hak
kında kovuşturma açılıp yönet ic i ler i mahkemeye veri ldi ve 
tutuklandı. Sol kanat yine bastırı lmış ve gizl i l iğe i t i lm iş t i . 
Böylece Türkiye'de «çok part i l i demokrat ik rej im» büyük 
sermayeyle toprak sahipleri sınıflarının çıkarlarını savunan, 
bu sınıfların temsi lc is i ve sözcüsü part i ler le sınırlı kaldı. 

Egemen sınıflar bir yandan işçi sınıfının pol i t ik örgüt
lenmesini ve faal iyet ler ini bastırırken, öte yandan da eko
nomik alanda örgüt lenmesini -sendikalaşmasını- balta
lamak ve güdümlü hale get i rmek için el ler inden geleni 
yaptılar. Bütün bu ters koşullara karşın işçi sınıfımız sen
dikal alanda üstten kontrole ve güdümlülüğe karşı müca
dele verdi ve mücadele verdikçe bi l inçlendi . 
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Dış görünüşüyle bir askerî darbe olan 27 Mayıs hare
ket i , tepede ikt idarın el değişt i rmekle kaldığı bir «saray 
darbesi» olmamıştır , öneml i toplumsal sonuçlar yaratmış, 
ülkenin demokrat ik leşt i r i lmesin i hızlandırıcı yolları açmıştır. 
İktidardaki Demokrat Par t in in burjuvazinin karşılaştığı so
runları çözemez hale geldiği bir sırada, küçük burjuva ra
dikalizmi bu ikt idarın 1950 - 1960 arası aldığı biçime ve uy
gulamalara karşı çıkmış ve bunun sonucunda meydana ge
len 27 Mayıs hareketi ister istemez demokrasiden ve bu
nun için de halk ki t le ler inden yana 1961 Anayasasını da 
b i r l ik te get i rmişt i r . Ekonomik, pol i t ik ve sosyal sorunlar 
açıkça tartışı lmaya başlanmış, işçi sınıfımızın gi t t ikçe ağır
lığını duyuran dinamik bir güç olarak ortaya çıktığı görül
müştür. 1961 sonrasındaki 150 bin kişi l ik Saraçhane mi
t ing i , kısa süre sonra Ankara'da yapı işçi ler inin Mecl is 'e 
doğru yürüyüşü, Anayasanın kabulünden hemen sonra baş
latılan ve yürütülen grevler, sendika toplantı larının, ülke 
sorunlarının görüşüldüğü pol i t ik toplantı lar haline gelme
s i , işçi sınıfındaki b i r ik imin açığa vuran bel i r t i ler iyd i . 

Bu b i r ik imin en önemli bel i r t is i de Türkiye İşçi Par-
t is i 'n in kuruluşu oldu. Bu kuruluşun, görünürdeki ayrıntılı 
somut nedenleri her ne olursa olsun, asıl derinde yatan 
nedeni, toplumsal nedeni, işçi sınıfının yüzyılı aşkın müca
deleler sonunda vardığı aşamadır. İşçi sınıfımızın pol i t ik 
bi l inçlenme ve örgütlenmede diğer emekçi sınıf ve taba
kalara öncülük etme nitel iği bu kuruluş ile de kanıtlan
mıştır . Parti 'nin kısa süre sonra sosyal ist aydınlara açıl
ması ve onlarla bütünleşmesi bu yargıyı pekişt iren diğer 
bir noktadır. 

1961 - 1971 arası işçi sınıfımız sanayileşmeye paralel 
olarak sayıca artmış, pol i t ik bi l inçlenme ve örgüt lenmesi 
güçlenmişt i r . Türkiye İşçi Partisi sürekl i olarak gel işme 
göstermiş, 1961 Anayasasının emekçi halktan ve sosya
lizmden yana yorumunu get i rmiş ve bunun kamuoyuna mal 
edi lmesinde büyük katkısı o lmuş; dış pol i t ika, emperya
lizm ve bağımsızlık sorunlarını ilk o açıklığa kavuşturarak 
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emperyalizme karşı çıkmış, Türkiye'nin kapital ist yoldan 
kalkınamayacağı ve sosyalizme geçişin zorunluluğu konusu
nu vurgulamıştır . 

Ayrıca ülkenin düşünce ve yayın yaşamında sosyalist 
düşünce ve yayınlar hızla gel işmiş; yüksek öğrenim genç
liği g i t t ikçe pol i t ik leşmiş, ülkenin iç ve dış sorunlarına ya
kın ilgi göstermeğe başlamıştır. Ülkenin emperyal izmle 
i l işk i ler i , pol i t ik, askerî, ekonomik ve malî bakımlardan dı
şa bağımlılığı iyice açığa çıkmış, ant iemperyal ist hare
ketler yoğunlaşmıştır. 

Burjuvazi bütün bu demokrat ik gel işmelerden çok te
d i rg ind i ; çok part i l i «demokrasi» kendi güdümünde olmak
tan çıkmaktaydı; burjuva part i ler inden bir inin iktidara ge
lip diğerinin indiği , pol i t ik tahtaravall i oyunu şimdi karşıt 
sosyal sınıf ların pol i t ik mücadelesine dönüşüyordu. Bur
juvazi bunu hoş görecek deği ld i . 

Türkiye İşçi Par t is ine kaba kuvvet saldırı ları, ceza 
yasası hükümlerini ağırlaştırma g i r iş imler i , 1965'ten önce 
İnönü koalisyonları döneminde yer aldı. Ve bu yıllarda 
Anayasanın tanıdığı sendikalaşma ve grev hakları özel bir 
yasa ile sınırlandı, bu hakları kullanmak güçleşt i . 

1965'ten sonra toplumsal hareketl i l ik daha da ar t t ı . 
Türkiye İşçi Partisi Parlamentoya girdi ve bunun verdiği im
kânı ülke sorunlarını kamuoyuna duyurmakta başarı ile kul
landı, örgüt lenmesi bütün i l lere yayıldı. 

1967'de o güne kadar sendikalı işçi ler in hemen tümü
nü içinde barındıran, burjuvazinin onayı altında Amerikan 
sendikacılığı i le i l işki ler kurup, aslında burjuvazinin dü
men suyunda ve işçi ler in pol i t ik bi l inçlenmesini ve örgüt
lenmesini önleyici «parti ler üstü» bir yol tutmuş olan Türk-
İş Konfederasyonu'ndan bir bölük T.İ.P. li sendikacı ayrı
larak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonumu (DİSK) 
kurdu. 

İşverenlerin sendika seçme özgürlüğünü engellemele
r i , işçi ler in direnişler ine, fabrikaları işgallerine yol açtı . 
Gençlik hareketleri Üniversi te ve eği t im konularını aşarak 
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pol i t ik sorunlara yöneldi , eylemler birbir ini izledi. Toplum
sal hareketl i l ik, yürüyüşler ve boykotlar esnafa ve bürok
rasinin çeşi t l i kesimlerine kadar yayıldı. 

Burjuvazi bu hareket l i l iğ i ve direnişi durdurmaya ka
rarl ıydı. Seçim, ceza, üniversi teler, TRT, toplantı ve göste
ri yürüyüşler i , sendikalar yasalarını ant idemokrat ik yönde 
değişt irecek tasarılar hazırlandı. İşe her zaman olduğu gi
bi önce işçi sınıfından başlandı. Seçim yasasından millî 
bakiye yöntemi kaldırılarak Türkiye İşçi Par t is in in seçim 
şansı baltalanmak istendi ve 274 sayılı sendikalar yasası 
sendikalaşma özgürlüğünü ortadan kaldırır biçime sokul
du. İşçi ler in tepkisi burjuvazinin ve iktidarın beklemediği 
kadar ser t t i . 15-16 Haziran işçi hareketi işçi sınıfımızın 
tarihinde önemle yer alacak bir olay oldu. 

Başka bir önemli gel iş im de küçük burjuva radikaliz
minin güçlenmesi, ülke polit ikasında etkin rol oynamaya 
yönelmesiydi . Bir bölüm asker, sivi l kadrolar ve aydınlar 
sosyal adaletçi reformlar ist iyorlar, bunun için de yönetim 
biç imini değişt i rmek gereğini duyuyorlardı. Bu küçük bur
juva kadro ve aydın kesimler iy le burjuvazi arasındaki çe
l işme ve sürtüşme, özell ikle tekel leşme yönelişi dolayı
sıyla keskinleşerek sürüyordu. 

Toplumun çeşi t l i sınıf ve tabakalarındaki gel işmeler, 
kökünde hep sınıf yapısının değişmesinden kaynaklanıyor 
ve soldaki çeşi t l i eği l im ve hareketler, işçi sınıfı hareke-
ket inin doğurduğu dalgalanmalar, yansımalar olarak oluşu
yordu. Bu yapısal değişmeler ve işçi sınıfının artan gücü 
ve bi l inç l i l iğ i Türkiye İşçi Partisi 'ne de yansıdı. Parti, ilk 
yıllarından başlayarak bir süreç içinde sosyal ist ni tel iğ ini 
güçlendiren bir doğrultuda gel işmişt i . Bu, işçi sınıfının ni
cel ve ni tel gel işmesinin bir sonucuydu. Ama 1968e doğru 
Parti bu gidişe ayak uyduramaz oldu, tersine Parti l ider l iği 
hareketi sınıfsal içeriğinden boşaltıcı genel bir halkçılık 
çizgisine kaydı. Partinin sağlıklı eleman ve kadrolarının, 
dışarda MDD grubuna ve öbür sapmalara, içerde ise po
pül izm sapmasına karşı amansız bir mücadele vermeler i 
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sonucu Türkiye İşçi Partisi bu yozlaştırıcı etkenlerden arın
dı ve 1970 sonlarındaki 4. Büyük Kongresi i le işçi sınıfı
nın sosyal ist çizgisine sağlamca oturdu. 

Bu toplumsal gel işmeler in doğurduğu sorunlar ve çal
kantılarla A.P. ikt idarı başa çıkamıyordu. Bu ikt idarın, ta
şınmaz malları ve tarım gel i r ler in i vergi leme konusunda
ki hazırlıkları, Türkiye kapital izminin özell ikle sanayi kesi
minin satış sorunu ve buna bağlı olarak düşük kapasite 
kullanımı ile karşılaşması A.P. ni burjuvazinin bazı çevre
lerine de ters düşürüyordu. 

Çözüm 12 Mart muhtırasında ve onu izleyen «olağan
üstü hükümetler» döneminin açılmasında bulundu. 

12 Mart dönemi hiç kuşkusuz burjuvaziye yaradı. Tür
kiye İşçi Partisi kapatıldı, yönet ic i ler i tutuklanarak mah
kûm edi ld i . Demokrat ik hak ve özgürlüklerin kaldırılmasın
da i lk darbe, y ine işçi sınıfının pol i t ik örgütüne vuruluyor
du. Açık terör le solun diğer kesimler inin de başı ezilmek 
İstendi. Grevler ya yasaklandı, ya da haklar çok kısıtlana
rak, koşullar çok zorlaştırı larak ancak yapılmasına müsaa
de edi ld i . Ne var k i , bütün bunlara rağmen işçi sınıfının di
renişi kınlamadı. 

Sonuçta İse, 12 Mar t döneminden toplumumuz sağ -
sol ayrımları daha bel i rg in leşmiş, halk k i t le ler i daha bil inç
lenmiş ve sola kaymış olarak çıkt ı . 

Sosyal Demokrat Eğilim 
Daha bi l inçlenmiş ve sola kaymış halk ki t le ler inin ba

şında işçi sınıfımız gel ir . İşçi sınıfında bel ir l i bir sosyalist 
b i r ik im oluşmuş ve bu bi r ik im 12 Mart döneminden yeni 
deneyler kazanarak, daha da güçlenmiş olarak çıkmıştır. 
Bu bi r ik imin dışında kalan işçi kesiminde ise pol i t ik bi
l inçlenme i ler lemiş, sermaye part i ler ini ayırt etmeksizin 
kollamayı İfade eden «part i lerüstü polit ika»yı görünürde 
olsun bir yana bırakma zorunluğu duyulmaya başlanmıştır. 
İşçi sınıfı sağ kanadında yer alan bu yeni pol i t ik eği l im 
bir yanıyla da sendikaların kendilerinin doğrudan parti leş-
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meye gi tmeler i doğrultusundadır. Her iki biç imi ile bu, sos
yal demokrat bir çizgidir. Sendikaların doğrudan parti leş
meye g i tmeler i halinde de sosyal demokrat çizgiyi aşma
yacaktır. İşçi sınıfının pol i t ik part isini sendikalardan oluş
turmaya kalkmanın altında işçi sınıfı hareketinin özgül ağır
lığının sendikalarda olduğu sanısı yatar ve bu, part iy i , sen
dikaların pol i t ik düzeyde uzantısı gibi dar sınıf sorunları 
ve çıkarları içinde sınırlamak tehl ikesini taşır. Oysa işçi 
sınıfı part is i , işçi sınıfını dar sınıf çıkarlarının üstüne çı
kartarak pol i t ik bi l inçlenmesini gel işt i recek ve onu sosya
l ist iktidara hazırlayacak part idir. 

İşçi sınıfında sosyal demokrat eği l imin ortaya çıkma
sına neden olan objekt i f ve sübjekt i f öğeler şöyle tanım
lanabil ir : Bir yandan, işçi sınıfının kapital izmle olan çeliş
kisinin bi l incine varması ve burjuva ideoloj is inden, sosyal 
değerler inden sıyrı lması zamanla olur, bu süreç kuşaklar 
boyu sürebi l i r ve hiç bir zaman işçi sınıfının tümünü kap
samına almaz. Bugün dünyanın ve Türkiye'nin koşulları bu 
bi l inçlenmeyi hızlandırmaktadır, ama yine bu bir zaman 
alacaktır. 

Mülksüzleşip işçi leşen küçük burjuva emekçi ler in işçi 
sınıfına katılışı da beraberinde sınıf kökenlerinin ideolojik 
etk i ler in i get i r i r . Ülkemizde, yeni sanayileşme ve kentleş
me sonucu, işçi sınıfının önemli bir bölümünün köyden ye
ni gelmiş ilk kuşak işçi ler oluşu, işçi sınıfının bi l inçlen
mesini yavaşlatan, burjuva etki ler in i sürdüren bir başka et
kendir. 

ö t e yandan, burjuvazinin işçi sınıfı içinden bi l inçl i 
olarak seçt iği yetenekl i , işbi l ir , sözü geçer kimselere özel 
olarak uyguladığı yüksek ücret, iş güvenliği gibi maddî; 
ustabaşı vb. gibi sıfatlarla tanıdığı manevî ta tmin, işçi sı
nıfı içinde bir ayrıcalıklı lar k i t lesi ortaya çıkarmakta, buna 
modern teknoloj i İle çalışan büyük iş letmeler in, geri tek
noloj i l i orta ve küçük iş letmelere göre, işçi ler ine sağla
dığı geniş imkânların yaratabileceği ayrışım eklenmekte
dir. Buna birçok sendika yönet ic is ini de eklemek gerekir. 
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Bu yönet ic i ler ortalama işçi ki t lesine göre çok daha üst 
düzeyde yaşayabilen, ki t le lerden kopuk, ayrıcalıklı bir ta
baka oluşturmaktadır. Sendika bürokrasisi işçi sınıfının yal
nız sendikal hareketini deği l , pol i t ik hareketini de olumsuz 
yönde etki leyen bir öge olmaktadır. Bu yüzden birçok sen
dika yönet ic is i , işçi sınıfının en b i l inç l i , cesur, mi l i tan bi
reyleri olacak yerde, temsi l etmek iddiasında oldukları kit
lenin de gerisinde kalmışlardır ve çok defa işçi sınıfının 
burjuvaziye karşı mücadelesi, doğrudan patronlara karşı 
değil de sarı sendikacılığa ve sendika bürokrasisine karşı 
mücadele biç iminde ortaya çıkmaktadır. 

Bütün bunlara bir de, burjuvazinin, işçi sınıfını ideo
loj ik etkis i altında tutmak için harcadığı b i l inç l i , kasıtlı ça
ba ve baskıları eklemek gerekir. 

Ki t le ler en iyi kendi deneyleriyle öğrenir. Ülkemizin 
koşul ları , sosyal demokrat eği l imin uzun bir süre işçi sını
f ı içinde egemen, yönlendir ic i veya ağırlık taşıyıcı bir öge 
olmasına elver iş l i deği ldir . Türkiye ekonomisinin sosyal de
mokrasiyi uzun boylu deneyip oyalanabilecek gücü yoktur. 
Ki t le ler de sabırsızdır, gel ir dağılımından daha büyük pay 
istemeler i ve demokrat ik özlemleri ivedidir, beklet i lemez. 
Türkiye kapital izminin objekt i f gel işmesi , çel işk i ler i keskin-
leşt i r ic i , k i t le ler in hoşnutsuzluğunu ve direncini arttırıcı 
doğrultudadır. Sağlam örgüt lenme ve doğru b i l inç lendi r 
meyle bu objekt i f gel işmenin sübjekt i f düzeyde tamamlan
ması gerekmektedir. İşçi sınıfı part is inin görevi budur. 

Tanın İşçileri 
Tarım işçi ler i işçi sınıfının kırsal kesimini oluşturmak

tadır. Devlet üret im çi f t l ik ler inde veya büyük kapital ist iş
letmelerde sürekl i çalışanlar veya topraksız olan, fakat or
takçılık, yarıcılık yapmayıp çeşi t l i ürünler in, tarlayı hazır
lama ve hasat mevsimler ine göre sırasıyla çeşi t l i bölgele
re gidip çalışanlar esas tarım işçi ler idir . Kentler in işçi sı
nıfına en yakın olanlar sözü geçen bu sürekl i tarım işçile
r idir . 
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Tarım işçi ler in in çoğunluğunu oluşturan diğer kesimi 
ise, bell i köylerde oturup köylü yaşamını sürdüren ve ken
di köyü veya çevre köylerde başkalarının toprağında üc
ret le çalışan, orman iş letmeler inde mevsiml ik işçil ik yapan 
veya yazın başka bölgelere ailece veya köyce göçerek iş
ç i l ik yapanlardır. Bu tarım işçi ler i çoğu kez yazın kazan
dıkları ile kışın da geçinmek zorundadırlar. 

Tarım işçi ler inin çoğunluğu ile kentsel işçiler arasın
da şu ayrımlar görülmektedir : Tarım işçi leri a) sürekli 
olarak aynı işyerinde çalışmazlar, büyük çoğunluğu mev
siml ik işçidir; bundan dolayı kentteki fabrika işçi ler i gibi 
bir işbölümü çerçevesi içinde bir l ik te çalışır ve dayanışır 
durumda olmadıklarından onlar kadar sosyal leşmiş değil
dir ler; b) esas geçimler i ücret de olsa, bir bölüğünün bir
kaç dönümlük ve daha çok kıraç toprağı vardır; c) köyde 
yaşadıklarından köy toplumsal yaşamının değer yargıları ve 
alışkanlıklarını büyük ölçüde sürdürürler; d) bu son nok
taya bağlı olarak da, tarımda kapital ist iş letmeci l iğ in emek 
gücü talebine karşı, köylü emek gücünün sunuluş biçimi 
«elci»lik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu biçim emek gücü 
arzı ve İş sözleşmesi, özell ikle Doğu ve Güneydoğu bölge
lerinden gelen işçi lerde görülmektedir . Bu durumda elci 
denilen k iş i , tüm köy adına iş sözleşmesi yapmakta, çalış
ma koşullarını ve ücret ler i saptamakta ve bundan kendisi
ne büyük pay çıkarmaktadır. Kuşkusuz kapital ist leşme iler
ledikçe bu biç im emek gücü arzı ortadan kalkacak, tarım 
işçisi ile işvereni kapital ist üret imin gerekt i rdiği biçimde 
karşı karşıya geleceklerdir. Şimdiden elci l iğ in yerini sen
dikaların alması hareketi başlamıştır. 

Tarım işçi ler i işçi sınıfının en örgüt lenmemiş kesimi
dir. Sendikalaşma hareketi başlamış ve gel işmekte ise de, 
tarım iş yasasının çıkarılmamış olması, tarımsal emeğin 
esasen zor olan örgüt lenme işini daha da zorlaştırmakta
dır. 

Bunu göz önüne alan Türkiye İşçi Partisi, tarım işçi-
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lerinı'n örgüt lenme ve bi l inçlenmesine özel bir önem ve
r ir . 

Yoksul Köylüler İşçi Stntfının Doğal Müttefikleridir 
Yukarda tar ım işçi ler i arasında ele alınan ve işçileş-

me sürecindeki köylülüğün İşçi n i te l iğ i ağır basan bölümü 
dışında bir de yoksul köylüler bulunmaktadır. Bunlar kü -
çük bir toprağı, onun sahibi olarak veya ortakçı, yarıcı ya
hut kiracı olarak işleyen yahut da üret im araçlarına sahip 
olmadığı veya kendi ai lesinin emek gücü yetmediği için 
küçük toprağını ortakçıya ya da kiracıya veren ve bu yol
larla ancak ölmeyecek kadar düşük bir geçim düzeyinde 
varlığını sürdürmeğe çalışan köylülerdir. Bu uğraşlarının 
dışında imkân ve fırsat buldukça rastgele geçici işlerde de 
çalışırlar, fakat asıl geçim kaynakları topraktır. 

Çalışan nüfusun en kalabalık kesimini meydana ge
t i ren bu sınıf sürekl i er imektedir . Öte yandan artan nüfu
sun toprağa baskısı devam ett iğinden orta ve küçük top
raklar daha da parçalanarak çok sayıda cüce işletmelere 
dönüşmektedir. 

Kapital izm var oldukça bunlar için vasıfsız işçi olarak 
işçi leşmekten veya işsizler ordusuna katılmaktan başka 
bir gelecek yoktur. Onun için de işçi sınıfının doğal müt
tef ik ler id i r ler . 

Diğer Emekçi Sınıflar Giderek Artan bir Yıkıntı 
İçindedir 

Emekçi sınıflar, işçi sınıfı gibi doğrudan üret im iliş
k i ler i içinde olmaktan çok, kapital ist pazar içinde dolaylı 
bir sömürüye maruzdurlar. Kapital ist gel işmeyle sermaye
nin yoğunlaşması ve merkezîleşmesi süreci sonucu sürekl i 
olarak tasf iye olunup ortadan kalkma tehi ikesi ile karşı kar-
şıyadırlar. 

Zanaatkarların önemli bir bölümü son 15 yıldır tam bir 
yıkıntı süreci içindedir. Kapitalizm bu emekçi ler i bir yan
dan ortadan kaldırıp işçi leşt i r i rken öte yandan kapital ist 
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üret imin yeni gerekler ine uygun yeni orta sınıf kesimleri 
yaratmaktadır. Küçük sanayi bağımsız iş letmeler durumun
dan çıkmakta ve büyük kapital ist sanayiin kendisine bağımlı 
yan kolları durumuna dönüşmektedir. 

Aynı süreç t icaret te de görülmektedir . Büyük pazarla
ma şi rket ler i kurulmakta ve bunlar ülkenin dört bucağına 
yayılan temsi lc i - bayi örgüt lenmesine gi tmektedir . Büyük 
mağazalar ve bunların merkezlerinden gayri yerlerde zin
c i r leme şubeler açılması evresi başlamıştır. Esnaflar ve 
kendi başına bağımsız iş gören küçük tüccar bunlarla re
kabet edemez hale gelmektedir. Tekeller perakende tica
ret alanına kadar sokulmaktadır. 

Yine aynı yoğunlaşma ve merkezîleşme süreci tarım
da toprağın az elde toplanmasına, zaten kapital ist paza
rın ağır baskı ve sömürüsü altında olan küçük ve orta üre
t ic i ler in mülksüzleşip topraktan kopmasına yol açmaktadır. 
Tarımda bel irgin bir kutuplaşma gel işmektedir . 

Küçük burjuva emekçi sınıflar ayakta kaldığı sürede 
ise hammadde, araç, gereç ve kredi yetersiz l iğ i , pazarla
ma imkânlarının sınırlı olmasının yarattığı güç koşullar al
tında ezi lmektedir ler. 

Burjuva ikt idarları pol i t ik nedenlerle ikt idarlarının kit le 
tabanını oluşturmak ve söz konusu kesimler in sola kay
masını önlemek amacıyla bir takım tedbir ler almaktadır. 
Türkiye'de bu poli t ikayı emperyal ist güçler de destekle
mektedir. Küçük esnaf, küçük sanayici ve tarımda orta üre
t ic i lere «kontrol lü kredi» ver i lmesi böyle bir poli t ikanın ifa
desidir. Bu kredi lerde AID yardımının da katkısı vardır. 
Kontrol lü kredide, krediyi alan tarım üret ic is i , zanaatkar 
ve küçük sanayiciye, krediyi kul lanması, iş letmesini düzen
lemesi , ver imi arttırması konusunda «yardımcı» olunmak
tadır. Kentlerde zanaatkarlar ve küçük sanayiciler için ayrı 
sanayi s i te ler i kurulup bu üret ic i ler in iş yerlerine sahip kı
lınması uygulaması da, bir yanıyla, sözü edilen politika
nın bir parçasıdır. 
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Burjuvazinin aldığı bu ve benzeri tedbir ler bunları gü
venceye kavuşturmak ve durumlarından hoşnut kılmak ba
kımından çok yetersiz kalmaktadır. Büyük sermayenin ve 
tekel ler in baskı ve sömürüsünü üzerinde duyan ve yukar
da başlıca öğeleri kısaca bel i r t i len zor durumlarla karşı 
karşıya bulunduklarından, büyük sermaye çevrelerine karşı 
tavırları ve direniş ler i vardır. Bu nedenle genel olarak bü
yük sermayenin, tekel ler in gücüne ve ayrıcalığına karşı 
bir tutumdadır lar. 

ö t e yandan varolan durumlarını tüm y i t i r ip işçileş-
mekten de ürkerler, küçük mülkiyet ler ine ve yaşam dü -
zeylerine sımsıkı yapışırlar. Bundan dolayı bugün en sağ
da ve tutucu part i ler in oy kaynağı da bu sınıflardır. 

Yukarda bel i r t i len kapital ist leşme süreci sonucu bu 
emekçi küçük burjuva sınıflarda bir ayrışım olmuştur. Bir 
kesim, kapital ist gel işme ve nüfus artışı ile bir l ikte sayı
larını artt ırmakta ve ekonomik bakımdan durumunu azçok 
koruyabi lmektedir ; diğer kesim ise, yoksullaşmakta, ya iş-
ç i leşmekte, ya da işsizler ki t lesine katılmaktadır. 

Bu sınıflar, büyük sermaye ile işçi sınıfı karşısındaki 
çel işk i l i tavır ları ve içinde bulundukları belirsiz, güvence
siz durumları dolayısıyla sahte sosyal ist sloganlarla ve 
sözde sosyal adaletçi talepler le ortaya çıkan faşist dikta-
toryasının ki t le tabanını oluşturmaya yönelebi l i r ler. Bunu 
önlemek işçi sınıfının ve pol i t ik part is inin görevidir. 

Küçük burjuva aydın kesimi de genel olarak işçi sını
fı ve burjuvazi karşısında benzeri bir çel işki içindedir. Bu 
kesim bütününde kapital izmin, tekel ler in ve dışa bağımlı
lığın get irdiği baskılar ve zorluklar altındadır, meslekî ve 
sendikal örgüt lenme ve buna i l işkin diğer demokratik hak
ların çoğundan yoksundur. 

Bağımsızlığına yeni kavuşmuş geri ülkelerde küçük 
burjuva aydınlar, yer l i burjuvazinin yokluğu veya güçsüz
lüğünden, devlet ve ordu kadrolarını kendi ler inin oluştur
masından dolayı artan etk in l ik ler iy le toplumlarında, küçük 
burjuva aydınların Batı'da oynamadıkları bir rol oynamış ve 
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oynamaktadırlar. Türkiye'de de küçük burjuva aydınların 
büyük bir kesimi devlet in sivi l ve asker kadrolarını dol
durmuşlar, bu ve diğer nedenlerle Osmanlı İmparatorlu
ğunun son döneminden bu yana ülkenin tarihinde aktif ol
muşlar, burjuva demokrat ik hareketlerde önemli rol oyna
mışlardır. 

Küçük burjuva aydın kesim konusunda şu noktalar göz 
önünde tu tu lmal ıd ı r : 1) Bu tabaka düzenle kaynaşıp uyu
şan, burjuvaziyle işbir l iğ i halinde olan, tekel ler in yüksek 
gel i r l i yönet ic i ler i olarak onlarla uyum içine giren üst ka
deme bürokrat ve teknokrat kesim i le, yaşam düzeyleri ve 
koşulları emekçi ki t le lerden farklı olmayan, hatta bir ke
s imiy le altında olan kalabalık memur k i t les i , öğretmenler 
ve tekel leşmenin kendilerini sermayeden giderek daha çok 
uzaklaştırdığı teknik elemanlar olarak ikiye bölünmüş du
rumdadır. 2) Oyak, Meyak gibi kuruluş ve g i r iş imler le si
v i l - a s k e r kadroların, bütününde düzenle kaynaştırı lması ça
baları sürdürülmektedir . 3) Bu kaynaştırma çabalarına ve 
kaynaşma olgusuna karşın, s i v i l - aske r kadroların hiç de
ği lse bir kesimi ile burjuvazi arasındaki çel işki ve çekiş
me süregelmektedir . Bu kadrolar bir yanıyla daha uzlaşıcı 
bir duruma girerken, bir yanıyla da daha radikal leşmekte 
ve reformcu, ant iemperyal ist ni tel ik ler i daha be l i rg in leş
mektedir. 

Ülkemizde istek ve görüşlerini bi l inçl i olarak di le ge
t i ren bu kesim içinde i lerici elemanlar çoktur. Sosyal ada
letç i , sosyal demokrasiye ve küçük burjuvazi sosyalizmi
ne yatkındırlar. Bağımsızlıkçı bir potansiyel ler i vardır. Sos
yal ist aydınların önemli bir bölümü bu kesimden çıkar. Ay
rıca bu kesimin genell ikle üyeler ve yönet ic i ler arasında 
egemen durumda bulunduğu küçük burjuva aydınlarının 
i ler ic i demokratik kuruluşları ve meslek örgüt ler i , ülkenin 
demokrat ik güçler i arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Yukarda kısaca bel i r t i len özel l ik ler inden dolayı küçük 
burjuva aydın kesimi içinde Parti programını ve dayandığı 
sosyal ist görüşler i yaymak ve bu kesimin, işçi sınıfının po 
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l i t ik hareketine desteğini ve katkısını sağlamak ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

Aynı toplum kesimi içinde yer alan, ama ayrı bir du
rumda olan bir k i t le de yüksek öğrenim gençl iğidir, öğ
renci gençlik, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok 
hareketlidir ve politikleşmiştir. ilerici gençlik hareketinin 
antiemperyalist ve demokratik bir karakteri vardır. 

öğrenc i gençl iğin burjuvazinin ısrarla savunduğu üze
re yalnız dersler i ve kitapları i le meşgul olmaları elbette 
beklenemez. Yurt ve dünya sorunları ile i lgi lenmek hem 
hakları, hem de görevler id i r . Sorunlarının gerçek çözüme 
kavuşması ülkenin ve emekçi halkın sorunlarının çözümü
ne sıkı sıkıya bağlıdır. Ne var k i , bir örgüt olarak, i ler ici 
demokrat ik k i t le kuruluşları olarak, öğrenci örgüt ler in in ilk 
görevi , mesleki ve sendikal ki t le kuruluşlarında olduğu gi
b i , kendi k i t lesinin somut sorunları ile i lgi lenmek, uğraş
maktır. Demokrat ik i ler ic i k i t le örgütü olarak görevlerini 
ancak bu koşulla yerine get i rebi l i r ler . Yakın tarihte rast
ladığımız üzere öğrenci gençl iğe, ülkenin i ler ici güçleri 
arasında yaratı lması zorunlu olan uyum ve bir l iğ i zedele
yecek biç imde, gerçekte sahip olmadığı ni tel ik ler ve gö
revler ver i lmes i , bu kesimin kendi başına bağımsız dev
r imci bir güç, üstel ik «öncü» güç sayılması yanlıştır. İle
r ici gençlik hareketi işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesinin yanında payına düşen önemli 
yeri alma durumundadır. 

Türkiye İşçi Part isi , izlediği pol i t ikada, hem tümüyle 
emekçi küçük burjuvazinin yukarda bel i r t i len çel işki l i du
rumunu, hem de içinde barındırdığı bu ayrışmış kesimleri 
dikkate alacaktır. Bu sınıf ve kesimler in kapital ist düzen 
içindeki ta lepler i desteklenecek, çalışma ve yaşam koşul
larını iy i leşt i r ic i öneri ler get i r i lecek, bunlar için mücadele 
edi lecekt i r . Bu emekçi sınıfların durumuna kapital ist ge
l işmenin gerekleri açısından bakıp, gel ir dağılımında pay
larının artmasına karşı çıkmak, herhalde işçi sınıfı sosya
l ist partisinin İzleyeceği bir pol i t ika değildir. Ama bu kit-
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lelere İ l işkin olarak Par t in in güdeceği pol i t ika bununla da 
yet inmeyecekt i r . Bir yandan güncel is tekler i , talepler i ve 
büyük sermayeden, tekel lerden şikâyet ler i desteklenirken, 
öte yandan bugünkü zor durumlarının nedeni, teknoloj ik ve 
ekonomik gel işme karşısında ekonomik ve mesleki durum
larının karanlık geleceği açıklanacak, kendi ler inin ve ç o 
cuklarının insan ve yurttaş olarak gelecekler inin gerçek 
güvencesinin ancak işçi sınıfının sosyal ist hareketine ka
t ı lmakla sağlanabileceği, ancak sosyalizmin onlara daha 
yüksek bir ekonomik ve kültürel yaşam düzeyi verebilece
ği anlatılarak bu ki t le ler işçi sınıfının bağımsızlık, demok
rasi ve sosyalizm mücadelesine kazanılmaya çalışılacaktır. 
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T E M E L G Ö R E V 

Türkiye işçi Part isi, bir işçi sınıfı part isi olarak toplum 
yapısını oluşturan sınıf ve tabakalara karşı objekt i f , bi l im
sel ver i lere dayalı bir pol i t ika izler ve toplumsal evr imin 
gündeminde olan kaçınılmaz sosyalizm aşamasını, bi l inçl i 
örgütsel çalışmalarının doğrultusunu saptayan hedef olarak 
kabul eder. 

Türkiye işçi Part isi, kapitalizmden sosyalizme geçişi 
ve sosyalizmin gerçekleşmesini sağlayacak tar ihsel t o p 
lum gücü olan işçi sınıfının part is idir , ama dar sınıf çıkar
ları güden ve işçi sınıfıyla sınırlı bir part i değildir. Görevi 
işçi sınıfını güncel dar sınıf sorun ve çıkarları üstüne çı
kararak onu, yur t ve dünya sorunlarını, olaylarını ve ge
l işmeler in i doğru gözleyip doğru değerlendirecek ve ey
lemini bu ver i lere göre düzenleyecek bir düzeye e r i ş t i r 
mektir. İşçi sınıfı ancak böyle bir b i lg i , bi l inç ve eylem 
düzeyinde tarihsel görevini başarıyla yerine get i rebi l i r ve 
kendisiyle b i r l ik te tüm emekçi ler i , halk k i t le ler in i her tür lü 
sömürü, baskı, şiddet ve horlanmalardan kurtarabi l i r , top
lumu bir üst evrim aşamasına, sosyalizme ulaştırabi l i r . 

Toplumlar bireyler in iradesinden bağımsız, objekt i f 
yasalara göre gelişir ve değişir ; ama somutta bu toplum
sal yasalar, İnsanların somut davranışlarında, düşün ve ey
lemlerinde ifadesini bulur. İnsanların, hele bireyler olarak 
tek tek insanların değil de, bel i r l i topluluklar olarak insan
ların, bu yasaların bi l incine varmaları , davranış ve eylem
lerini buna göre düzenlemeleri , toplumun kendil iğinden 
oluşan evrimine iradî olarak müdahale eden ve giderek onu 
kontrol altına alıp çabuklaştıran yeni bir öge olarak be
lirir. Türkiye İşçi Partisi 'nin görevi , bu bi l inçlenmeyi ve bu 
bi l inçl i eylemi gerçekleşt i rmekt i r . 

işçi sınıfı toplumsal düzeni değişt i rmedeki tar ihsel 
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görevini tek başına başaramaz. Türkiye İşçi Partisi, bir 
yandan işçi sınıfını daha üstün pol i t ik bil inç ve eylem dü
zeyine çıkarmaya, örgüt lenmesini gel iş t i rmeye ve bir l iğ ini 
sağlamaya çalışırken, öte yandan toplumun diğer sınıf ve 
tabakaları içinde özel l ikle emekçi k i t le ler içinde amaç ve 
programını ve bu amaç ve programa temel olan sosyalist 
dünya görüşünü benimsetmeye çaba gösterecekt i r ; işçi 
sınıfının yoksul köylüler le ve kapital izmin her geçen gün 
yıkıntıya uğrattığı köylü-kentli bütün emekçi sınıf ve ta
bakalarla i t t i fakını gerçekleşt i rmeye çalışacaktır. 

özet len i rse, Türkiye İşçi Partisi, gerek bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesini yürütürken, gerekse işçi ve emek
çi k i t le ler in güncel sorunlarıyla uğraşırken, bütün bu ça
lışmalarını sosyalizm amacına ve mücadelesine yönelik ve 
bağımlı kılarak yapacaktır. Bağımsızlık, demokrasi ve kit
leler in yaşam düzeylerini yükseltme mücadelelerini kendi 
başına, bağımsız olarak ve öncel ikle çözüme ulaştırı labile
cek mücadeleler olarak görüp yürütmek, yukarda açıkla
nan anlayış ve amaçla sözü geçen mücadeleleri yürütmek
ten tüm farklıdır. Türkiye İşçi Partisi 'nin demokrasi ve ba
ğımsızlık konusunda, diğer demokrat ik veya sol hareket
lerden ayırt edici ni tel iğ i budur. 

SOSYALİZM DOĞRULTUSUNDA ÜLKENİN 
DEMOKRATİKLEŞMESİ VE EMPERYALİZMİN 

GERİLET İLMESİ İÇİN YAPACAĞI MÜCADELEYİ 
PARTİ, AŞAĞIDA ÖNERİLEN BİÇİMLERDE 

SOMUT L AŞTIRIR 

Bugün ve önümüzdeki sürede Türkiye'nin güncel ve 
ivedi sorunu pol i t ik alanda ülkenin demokrat ik leşmesidir . 
Türkiye egemen ni tel iğ iy le kapital ist olmakla bir l ikte geri 
bir kapital ist ülkedir. Türkiye'de kapital izm yani alt yapı 
geri olduğu için üst yapıda da gel işmiş kapital ist ülkelerin 
demokrasisi düzeyinde bir pol i t ik demokrasi oluşmamıştır, 
ö t e yandan Batı'da çeşi t l i b iç imlerde faşizmin ve faşizan 
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hareketler in bel i rmiş olması ve bu ülkeler burjuvazilerinin 
demokrasiden ayrılma eğ i l imi , Türkiye burjuvazisini ve de
mokrasi uygulamalarını da etk i lemişt i r . Üstel ik Türkiye 
burjuvazisi ve ikt idarları toplumun sola, sosyalizme kayan 
potansiyel ini baştan beri sezinlemişler, bu konuda kendi 
güvenceleri açısından son derece sert bir tu tum içinde 
olmuşlardır . 

Türkiye'de demokrat ik leşme öncelikle pol i t ik alanda 
ivedidir. Demokrasinin ge l iş t i r i lmesi , düşün, söz, basın, 
yayın ve örgüt lenme özgürlükler inin engelsiz sağlanması 
gecikt i r i lemeyecek kadar ivedidir. Toplumun gel iş imi bu 
noktaya gel ip dayanmıştır, kısıt lamaların ve baskıların kalk
masını zorlamaktadır. 

Bununla b i r l ik te, uzun süreli açıdan, demokrat ik leşme 
yalnız pol i t ik alanda deği l , tüm toplum yapısında gerçek
leşmesi gereken bir süreçt ir . Demokrasi toplum yapısının 
ve yaşamının her kesim ve kademesinde ve her anında 
iş lemel idir . Halk k i t le ler in in yalnızca bel ir l i sürelerde oy
larına başvurulması demokrat ik bir yönet imin gerçekleşt i
r i lmesine yetmez. Ekonomik, sosyal, pol i t ik her alanda ve 
günlük işlerin yürütülmesinde de k i t le ler in sesi ve karar
ları kendisini bell i e tmel i , yönet imi yönlendirmel idir . 

Demokratik hak ve özgürlüklerin gel iş t i r i lmesi ve ya
şamda bel i rmesi , halkın ülke işler inin yönetim ve yürütü-
müne etkin bir biçimde katılmasının sağlanmaya çalışılma
sı , egemen sınıfların ve emperyal izmin baskı ve sömürü
sünü dizginleyebileceği g ib i , aynı zamanda sosyalizmin de 
yolunu açacaktır. 

Emperyalizm, kendi nüfuz alanındaki ülkelerin demok
rat ik leşmesine kesinl ik le karşıdır. Bağımsızlık ve demok
rasi is temler i ve mücadeleleri b i r l ik te oluşup gel iş t iğ i , bi
ri olmadan diğeri olamayacağı ve demokrat ik leşme, işçi sı
nıfıyla diğer emekçi sınıfların ülke polit ikasında güçlen
mesine yol açtığı için emperyal izm yerl i gerici güçlerle 
b i r l ik olur, bağımsızlık ve demokrasi hareketler inin bastı
rı lması için dolaylı ve dolaysız müdahalelerde bulunmaya 
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çalışır. Bu bakımdan demokrat ik leşme, bağımsızlık ve gi
derek sosyalizm sorunu i le sıkı sıkıya bağıntılıdır. 

Türkiye İşçi Partisi sosyalizm doğrultusunda ülkenin 
demokrat ik leşt i r i lmesi ve emperyal izmin ger i le t i lmesi için 
t ü m demokrat ik olanakları sonuna kadar kullanarak yapa
cağı mücadeleyi aşağıda öneri len biçimlerde somutlaştı-
r ı r : 

Türkiye'nin, emperyalizmin her türlü baskı ve sömürü
sünden kurtarılması ve antiemperyalist aktif bir dış poli
tika izlenmesi için Türkiye işçi Partisi, 

— Emperyalizmin nüfuz ve egemenliğini korumak ve 
kollamak üzere plânlanmış ve emperyal ist ülkeler in bir in
ci derecede söz ve karar sahibi olduğu ekonomik, pol i t ik 
ve askerî bütün anlaşmaların, özel l ik le A.B.D. ile yapılan 
ik i l i anlaşmaların ve tüm yabancı üslerin kaldırı lmasını. 
Nato, Cento ve Ortak Pazar'dan çıkı lmasını, 

— Türkiye'nin güvenliğini ve bölgede barışı sağlamak 
için Türkiye'nin çevresinde sağlıklı ve barışçı bir kuşak 
oluşturulmasını ; bu amaçla ve emperyal izmin kendi istem
leri uyarınca karşı karşıya get i rdiği halkların aslında çıkar 
bir l iğ i içinde olduğu i lkesinden hareketle, aramızda mev
cut bütün sorun ve pürüzlerin karşılıklı eşi t l ik ve çıkar te
mel i üzerinde ve barışçı koşullarla çözüme kavuşturula
rak bütün komşu devlet ler le dostluk ve saldırmazlık an
laşmalarının yapılmasını; 

— Mi l l î savunmamızın, yalnızca «yurt savunması» ge
rekler i açısından yeniden düzenlenmesi ve örgüt lenmesin i ; 

— Bölgede ve dünyada barışı güçlendirecek, termo
nükleer bir dünya savaşını önleyecek, uluslararası gergin
l iği azaltacak her tür lü onurlu g i r iş imin desteklenmesini ; 

— Ant iemperyal is t Üçüncü Dünya Ülkeler iy le iyi i l iş
ki ler ge l iş t i r i lmesin i , emperyal izm karşısında ortak ve eş
güdümlü bir pol i t ika iz lenmesini , bu ülkeler in emperyaliz
me direnen davranışlarının ve ulusal kurtuluş savaşlarının 
desteklenmesin i ; 
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— Yalnızca borcun faizini , süresin i , ödeme biçimini 
saptamaktan gayri koşullar i ler i sürmeyen ve devletten dev
lete olan kredi ler in alınmasıyla yet in i lmesin i , vericiye özel 
ekonomik ve pol i t ik haklar sağlayan veya böyle bir sonuç 
doğuran kredi ve sözde yardımların reddini ; 

— Ulusal sanayimizi emperyal ist tekel ler in güdümü
ne koyan bütün yabancı sermaye yatırımlarının kamulaştı
rı lmasını, yabancı sermaye ve petrol yasalarının kaldırıl -
masını; 

— Çeşi t l i ü lkeler le tek tek veya bir l ik te ve bağım
sızlık, eşitlik ve karşılıklı çıkar bir l iğ i çerçevesi içinde 
ekonomi ve t icaret anlaşmalarının yapılmasını; 

Demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilme
s i , bu yoldaki bütün antidemokratik engellerin temizlen -
mesi için Türkiye işçi Partisi, 

— 1971 sonrasında değişt i r i l ip ger i le t i lmiş olan 1961 
Anayasasının düzelt i lerek demokrat ik bir içeriğe kavuştu
rulmasını; 

— Düşün, sanat, basın, yayın, toplant ı , örgüt lenme, 
seyahat vb. her çeşi t demokrat ik hak ve özgürlüklerin bü
tünüyle ve kısıntısız olarak uygulanabilmesi için bir bölü
ğü 1971' den sonra daha da ant idemokrat ik hale get i r i len 
bütün yasaların gözden geçir i lerek, ant idemokrat ik madde 
ve hükümler in tamamen kaldırı lmasını ve yasaların demok
ratik bir içeriğe kavuşturulmasını, bu cümleden olarak 
TCK'ndakl 141 ve 142. maddelerin yürür lükten kaldırılma
sını, ölüm cezasının yasalardan çıkarı lmasını, Devlet Gü
venl ik Mahkemeler i 'n ln kaldırı lmasını; 

— Sendikalaşma ve grev haklarını kısıtlayan hüküm
lerin değişt i r i lmesin i ve genel grev, dayanışma grevi hak
larının tanınmasını, demokrat ik hak ve özgürlüklerle bağ
daşmayan lokavtın yasaklanmasını; 

— Memurlar dahil tüm çalışanlara sendikalaşma, grev 
ve toplu sözleşme haklarının kabul edilmesini; 
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— Devlet daireler i ve tüm kamu kuruluşlarında yeni
den düzenleme ve örgüt lenmeye gidi lerek, bunlarda işle
rin savsaklanmadan kolayca ve ivedi l ik le sonuçlanmasını, 
her kademedeki yönetici ve görevl i ler in bütün yurttaşlara 
eşi t ve saygılı davranmasını, kısacası bu daire ve kuruluş
ların demokrat ik bir yapıya kavuşturulmasını; 

Kişilere ve kitlelere karşı baskı ve şiddet uygulama
larının, ırkçı, şoven politikaların sona erdirilmesi için Tür
kiye İşçi Partisi, 

— Suçluların ortaya çıkarılması gerekçesi altında ve
ya başka nedenlerle yapılan her tür lü işkence ve kötü mu
amelenin sona erd i r i lmesin i , savunma hakkının, kovuştur
manın her safhasında tam anlamıyla kullanılabilme imkâ
nının sağlanmasını; 

— İnsanın maddi ve manevi gel işmesini sınırlayan 
pol i t ik, ekonomik ve sosyal bütün engeller in kaldırılmasını 
öngören Anayasanın 10. maddesinin tastamam uygulanma
sını ; 

— Yurttaşlar arasında sosyal durumu veya başka ne
denler dolayısıyla ayırım gözet i lmemesini ; di l inden, dinin
den, mezhebinden, vicdani kanaat ve felsefî görüşünden 
dolayı kimseye maddi ve manevi baskı yapılmamasını, kü
çül tücü muamelelerde bulunulmamasını ve Anayasa'nın bu
na i l işkin hükümler inin hayata geç i r i lmesin i ; 

— Irkçı, şoven pol i t ika, hareket ve uygulamaların son 
bulmasını; 

İşbirlikçi, tekelci büyük sermaye ve büyük toprak sa
hiplerinin gerici, baskıcı ve sömürücü egemenliklerine son 
verecek ekonomik düzenlemelerle toplumun demokratik -
leştirilmesi için Türkiye İşçi Partisi, 

— Dış t icaret in, bankaların ve sigorta ş i rket ler in in 
dev let leşt i r i lmesin i ; 

— Petrol, kömür, su kuvveti gibi çeşi t l i temel ener
j i kaynaklarında ve diğer yeraltı zenginl ikler indeki bütün 
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yabancı ve özel yatırımların sona erd i r i lmesin i ; enerji ve 
maden kaynaklarının devlet el iy le iş le t i lmesin i ; 

— İşbir l ikç i , tekelci büyük sermayenin ulusal pazarı 
kontrolü altına alan ekonomik gücünü, tekel ler in egemen
liğini sınırlayacak ve giderek etkisiz kılacak kamulaştırma
ların yapılmasını; bu ekonomik temel üzerinde ve işlerl iği 
olan etkin bir plânlamanın uygulanmasını; 

— Topraksız ve az topraklı köylüler için yurt çapında 
uygulanacak bir toprak reformunun ve buna bağlı olarak 
bir tarım reformunun yapılmasını; 

— Kamu ve özel sektör iş letmeler inde işçi ler in, diğer 
kurul ve kuruluşlarda çalışanların veya üye olanların yöne
t im ve denet ime etkin bir biçimde katılmalarının sağlan
masını; 

İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel yaşam düzeylerinin yükseltilmesi için Türkiye İşçi 
Partisi, 

— Devamlı ağırlaşan hayat pahalılığı ve enflasyon kar
şısında ücret ve maaş gel i r ler in in satın alma gücünü artı
racak biçimde gel iş t i r i lmesin i , buna uygun yöntemler in uy
gulanmasını; 

— Tarım işçi ler ini de kapsayacak işsizlik sigortası ya
sasının derhal çıkarılmasını, kamu yatırımları yoluyla yeni 
iş imkânlarının yaratı lmasını; 

— Tarım işçi ler inin çalışma hayatlarını demokratik bir 
biçimde düzenleyecek «Tarım jş Yasası»nm ivedi l ik le çı
karı lmasını; 

— İş güvenl iğini sağlayacak ve iş kazalarını önleye
cek etki l i tedbir ler in işverenleri kesin olarak sorumlu tu
tacak biçimde alınmasını ve uygulanmasını; 

— Vergi yükünün çalışanların sırtına yüklenmesi so
nucunu doğuran vergi lendirme yöntemler inden vazgeçil
mesin i ; işç i ler in, memurların, dar ge l i r l i le r in , esnaf ve za-
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naatkfir ların üzerindeki vergi yükünün azaltı lmasını; asga
ri ücret ler in , k iş inin ve ai lesinin gerçekten asgari yaşamı
nı gerçekleşt i rebi lecek bir düzeye çıkarılmasının ve vergi 
muaf iyet ler i sınırının da bu düzey olarak kabulünün sağlan
masını; 

— Esnaf ve zanaatkarlara, küçük ve orta iş letmelere 
ve köylülere kooperat i f leşme gibi yol lar la kredi imkânları
nı genişletecek ve modern araç, gereç kullanımını teşvik 
edecek tedbir ler in alınmasını; 

— Hekiml iğ in tüm ülke çapında tam sosyal leşt i r i lme-
s in i , ilâç sanayiinin dev let leşt i r i lmesin i , daha kısa ve yo
ğun öğrenimle ülke ihtiyacını karşılayacak hekim ve yar
dımcı sağlık personelinin yet iş t i r i lmesi için sağlık öğre
niminin yeniden düzenlenmesini ; sosyal sigortalar uygula
masının bütün çalışanları, özell ikle köylüler i de kapsaya
cak biçimde ve amacına uygun bir işleyişe kavuşturulma
sını ; 

— Eğit im, kültür ve sanat faal iyet ler inin bütün halkın 
faydalanmasını sağlayacak program ve planlar yapılarak ye
niden düzenlenmesini ; eği t imin ülkenin ekonomik ve sosyal 
durumu i le b i r l i k te düşünülerek ele alınmasını, herkese ye
tenekler in in oluşturulması ve gel iş t i r i lmesi imkânlarının 
tanınmasını; k i t le haberleşme araçları, özel l ikle radyo ve 
televizyonun bu yönde görev görür hale get i r i lmes in i ; 

— Toplu ulaşımı rahatça sağlayıcı ve çevre kirlen
mesini önleyici modern kent leşme gerekler ine uygun bi
ç imde ve her ai lenin bir konut sahibi olmasını sağlamak 
üzere, kent leşmede, yabancı ve yer l i tekel ler in ve onların 
paravan kuruluşlarının müdahalelerine son ver i lmesin i , top
lu konut üret iminin emekçi ler yararına kamu kuruluşları 
el iy le gerçekleşt i r i lmesin i ve kent toprakları ile kıyıların 
kamulaştır ı lmasını; 

— Yasalardaki ant idemokrat ik hükümler in kaldırılarak 
kadınların yaşam ve çalışma koşullarının kolaylaştırı lması
nı , çalışan kadınların ana olma durumlarından doğan zor-
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lukları karşılayıcı, iş ler l iğ i olan etkin tedbir ler in alınma
sını, emekçi kadınlar için eşit işe eşit ücret kuralının tit iz
l ik le uygulanmasını, kadınların kamu işler inin her kademe
sinde, toplum hayatında yer alıp toplumun gidişinde aktif 
rol oynamalarının sağlanmasını, emekl i l ik süresinin kapita
l izmin kadını yıpratıcı yaşam koşulları dikkate alınarak yeni
den saptanmasını; 

— Gençler in toplumun ekonomik ve pol i t ik hayatında 
daha akt i f olarak yer almalarını sağlayacak tedbir ler in alın
masını, çırakların ve diğer çalışan gençler in eği t imler in i ta
mamlamalarının sağlanmasını, öğrenci gençler in, eği t imin 
her kademesinin yeniden düzenlenmesi ile demokratik ve 
f ı rsat eşi t l iğ in i gerçekten sağlayıcı bir öğrenime kavuştu
rulmalarını, öncel ik le de bütün gençlere yarınlarından gü
ven duyuracak, onlara iş bulma ve çalışma imkânlarını sağ
layacak temel imkânların yaratılmasını öngörür. 

Türkiye İşçi Partisi, bu somut hedeflerin gerçekleşti
rilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, ül
kenin demokratikleşmesi ve emperyalizmin geriletilmesi 
için tüm demokratik olanakları sonuna kadar kullanarak 
mücadele eder. 

Türkiye İşçi Partisi, bu hedefler etrafında bütün anti-
emperyalist ve demokratik güçlerin dayanışmasını ve ey
lem birliğini sağlamayı görev bilir. 

Türkiye İşçi Partisi, bağımsızlık ve demokrasi müca
delesini İşçi sınıfının sosyalist hareketinin gerekleri açı
sından ele alır. 
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S O S Y A L İ Z M G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L E C E K T İ R 

SOSYALİZME GİDEN YOLLAR AÇILACAKTIR 

önceki bölümde belirtilen nitelikte bir eylem programı 
ve birliği ve böyle bir hareket içinde işçi ve müttefiki e-
mekçi sınıf ve tabakaların kendi sosyalist niteliğini koruyan 
mücadelesi, bu uğurda atılan her adım ve kazanılan her 
başarı, yalnız emperyalizme ve faşizme karşı olan demok
ratik güçlerin etkinliğini arttırıp 'emperyalizmi ve faşizmi 
geriletmekle kalmayacak, 

— Kitlelerin politik bilincini geliştirip yükseltecek ve 
onları sosyalizm çizgisine sürekli yaklaştıracak, 

— Sınıfsal güçler ilişkilerini kitlelerden yana geliştire
rek toplum yapısında derin ve köklü dönüşümler oluştura
cak ve bu oluşumu hızlandıracaktır. Sosyalizme giden yol
lar açılacaktır. 

Sınıfsal i t t i faklar yelpazesini bu süreç içinde derece 
derece oluşturup pekişt iren işçi sınıfı, böylesine geniş bir 
tabana dayanarak kendi Partisi aracılığıyla iktidara gelecek 
ve kendisiyle b i r l ik te tüm kol ve kafa emekçi ler in i , halk 
k i t le ler in i her tür lü sömürüden, baskı ve şiddetten kurta
rarak gene bir süreç içinde Türkiye'yi , dünyanın en i leri 
ülkeler i arasında yer alan tam bağımsız ve özgür bir top
lum düzeyine çıkaracak olan sosyalizmi gerçekleştirecek
t i r . 

SOSYALİZMİN GERÇEKLEŞMESİ SÜRECİNDE 

Büyük Üretim Araçları Kamulastırılacak, Devletçilik ve 
Devlet Sektörünün İçeriği Sosyalistleştirileeektir 

Türkiye İşçi Partisi ikt idara geldiğinde, dış t icaret, ban
kalar ve sigorta ortaklıklarının tümü derhal, ulusal ekono
mide ki l i t taşı durumunda olan diğer büyük üret im ve mü-
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badele araçları da ekonomik-teknoloj ik ve toplumsal i lerle
menin gerekli kıldığı bir sıra izlenerek kamulaştırı lacaktır. 
Yeraltı kaynakları ve ormanlar devlet mülkiyet inde olacak 
ve devlet el iyle iş let i lecekt i r . 

Teknolojik ve ekonomik gel işme zorunlu olarak üret im 
ve mübadele araçlarının büyük ölçekl i olmasını gerektir
mektedir . Bu büyük ölçekl i araçlar ve kurumların özel ka
pital ist mülk iyet i , ulusal ekonominin, bu mülk iyet sahibi 
azınlığın -sermaye sınıfının- ekonomide ve polit ikada ege
men güç haline gelmesi sonucunu doğurmaktadır. Böyle 
bir durumda özel kapital ist mülk iyet in «kamu yararına ay
kırı» düştüğü açıktır. Bunu önlemenin yolu ise, bu mülki
yeti kamu mülkiyet i haline dönüştürmekt ir , yani toplumun 
tümüne mal etmekt i r . Bunun hukuksal biçimi ise devlet 
mülkiyet id i r . 

Kamulaştırmalar ve ekonomide devlet mülkiyet i yara
t ı lması ve bunun geniş let i lmesi bir devlet kapitalizmi uy
gulaması olmayacak, sosyalizmi gerçekleşt i rmenin ilk ev
reler inin görevler i olarak yapılacaktır. Bunun, gel işmiş ka
pi ta l ist ülkelerde uygulanan veya geri ülkelerde toplumu 
kapital ist gel işme yoluna sokan devletçi l ik polit ikasıyla 
bir i lgisi yoktur. Oysa çoğu kez devletçi l ik , devlet leşt i rme 
ve devlet mülk iyet i konusunda kapital ist devletçi l ik pol i t i 
kası ve uygulamaları ile sosyalizm birbir ine karıştırılmak
ta, düşünsel bir kargaşa ve bulanıklık meydana getir i lmek
tedir . 

Gel işmiş kapital ist ülkelerde zarar eden, ama kapita
l ist s istemin bütünüyle ayakta kalıp iş leyebi lmesi için var
lıklarının sürdürülmesi gereken iş letmeler, hatta üret im 
kol ları devlet leşt i r i l i r . Ayrıca, büyük tekelc i sermayenin 
dahi gücünü aşan veya bu sermayenin kendine yararlı gör
mediğ i , is tekl i olmadığı büyük yatırımlar da devletçe yapı
lır. Bu çeşi t devletç i l ik pol i t ikasının ve devlet sektörünün 
sosyalizmle veya sosyalizme geçişle hiçbir i lgisi yoktur. 
Bir başka deyimle, bu yoldan adım adım geçilerek zamanla 
sosyalizm gerçekleşt i r i lecek değildir. Tersine, devlet in eko-
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nomlye bu çeşi t müdahaleleriyle burjuvazinin ekonomik ve 
ona bağlı olarak pol i t ik gücü korunmakta, tümüyle kapita
l is t s is temin devamı sağlanmaktadır. 

Geri ülkelerde toplumu kapital ist gel işme yoluna so
kan ve o yolda tu tan, henüz zayıf olan burjuvaziyi güçlen
d i rmeye yarayan devletç i l ik pol i t ikası ve bir devlet sektö
rü yaratma ve gel iş t i rme çabaları da sosyalizmle i l işk i l i 
deği ldir , bir devlet kapital izmidir. 

Devlet kapital izmi i le sosyal ist içer ik l i devlet leşt i rme 
ve devlet sektörünü ayıran temel ölçü, devlet in ve devlet 
mülk iyet indeki İş letmeler sektörünün hangi sınıfın veya sı
nıflar i t t i fakının kontrol , denet im ve hizmetinde olduğudur, 
ne çeşi t b ir üret im i l işk i ler i düzeninin amaçlandığıdır. Bur
juvazinin denet im ve hizmetinde olan devletçi l ik ve devlet 
sektörü devlet kapital izmidir ve kapital ist s is temin, bütü
nünde ayakta kalabi lmesini , varlığını sürdürmesini sağlar. 
İşçi sınıfının ve müt te f ik i emekçi sınıf ların denet im ve hiz
met inde olan ve sosyalizme geçişi amaçlayan, devlet sek
törüne sosyal ist bir içer ik kazandıran devlet sektörü ise 
sosyalizmin kuruluşunun uygulamalarındandır. 

Devletçi l ik ve devlet sektörü yaratma ve genişletme, 
emeğe göre gel i r i lkesi uyarınca bölüşüm ile ve devlet ör
gütünün tümünde olduğu gibi devlet iş letmeler in in de de
mokrat ik bir b iç imde yönet i l ip yürütülmesiy le tamamlana
caktır. 

Bu kuruluşların yetk i kaynağı ve sorumluluk merci i iki
l i olacaktır. Bir, yasalarla ver i lmiş yetk i ler i ve hesap ver
me durumunda oldukları üst kademeleri , bir de, iş letme or
ganlarını oluşturan İşçi ve personel ki t lesinden aldıkları 
yetk i ler ve onlara karşı sorumlulukları olacaktır. Bu iki l i 
yetk i kaynağı ve sorumluluk merc i i , temelde birbir inden ay
rı ve kopuk deği ldir . İkt idar işçi ve müt te f ik i emekçi sınıf
ların İktidarı olacağı ve demokrat ik bir biçimde oluşup yü
rütüleceği iç in , iş letmeler in kendi emekçi k i t lesinin oluş
turduğu yetk i l i organlarla uzlaşmaz bir çel işk i içinde olma
yacaktır. Bu ik i l i yetk i ve sorumluluk İşçi ve emekçi klt le-
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ler in denet im ve yürütümde olmalarını daha etkin ve işler 
biçimde sağlayacaktır. 

Bu düzen, tabanda tek tek oluşmuş iş letme, kooperatif 
kurum ve başka kuruluşları temel b i r imler sayıp onların 
özgül konseylerinden başlayarak yukarı doğru şu veya bu 
çeşi t b i r l ik ler , federasyonlar örgüt lenmesi yani «autoges-
tlon» uygulaması olmayacaktır. Toplumda köklü dönüşüm
leri başarabilmek, toplum yapısını bütünüyle dengeli ve 
uyumlu olarak sosyalizm doğrultusunda gel işme yoluna so
kabi lmek İçin güçlü bir merkezi s isteme gerek vardır. Yal
nız bu s is temin yukardan aşağı, tek taraf l ı iş görmesinin 
önlenmesi , k i t le ler in etk in katkısının sağlanması gerekir. 
İşte bu İki l i yetk i ve sorumluluk çerçevesinde de, toplum 
yapısını bütünüyle dengeli ve uyumlu olarak sosyalizm doğ
rultusunda bir gel işme yoluna sokabilecek merkezi bir sis
tem oluşturulurken, öte yandan bu s is tem içinde ki t le ler in 
yönet im ve yürütüme etkin biçimde katı lmaları sağlanacak, 
sosyal izmin özüne aykırı bürokratlığa son ver i leceği gibi 
yeniden doğması da önlenecekt i r . 

Çok sayıda küçük bi r imlerden oluşan üret im ve hiz
met kollarını merkezi karara bağlamanın objekt i f olarak 
pratik iş ler l iğ i yoktur. Ayrıca yatır ım kaynaklarının sınırlı 
oluşu ekonomik sosyal yarar açısından devlet yatırımların
da bir öncel iği gerekt i recekt i r . Hiç kuşkusuz öncelik en 
i ler i teknolo j i l i temel sanayi olan ağır sanayiin (madenci
lik ve metalür j i , üret im araçları ve kimya sanayii) kurulma
sında, kaynakların bu alanlara yönelt i lmesindedir . 

Bu nedenlerle sosyalizmin kuruluşunda, bir yandan 
ekonominin k i l i t noktalarındaki iş letmeler ekonomik ve tek
noloj ik gel işmenin gerekt i rdiği sıraya göre kamulaştırılır-
ken, öte yandan da temel sanayiin devlet el iy le kurulması
na geçi lecekt i r . Devralınan devlet iş letmeler ine ek olarak 
yapılan kamulaştırmalarla ve yeni kamu yatırımlarıyla ge
niş let i len ve sosyal ist bir içeriğe kavuşturulan devlet sek
tö rü , ulusal ekonominin önemi ve etk inl iğ i devamlı artan ve 
genişleyen yönlendir ic i temel kesimi hal ine get i r i lecekt i r . 
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Doğrudan merkezi karara bağlanmayan ve özel mülkiyete 
bırakılan Iş kolları ve iş letmeler merkezi planlama ile top
lumun ekonomik ve sosyal gel işmesinin gerekler iyle u-
yumlu hale get i r i lecekt i r . 

Tüm Toplum Hayatını Kapsayan Merkezi Plânlama 
Uygulanacaktır 

Sosyalizmin kuruluşunu başlatacak böyle bir devletçi
lik ve devlet sektörü pol i t ikası işçi ve emekçi k i t le ler in ül
kenin pol i t ik hayatına, devlet iş ler inin yürütülmesine aktif 
bir biçimde katılmalarıyla ve bu katılma ve denet im altın
da tüm toplum işler inin ve gidişinin rasyonel ve uyumlu bir 
merkezi plânlamaya bağlı tutulmasıyla mümkündür. 

Merkezi plânlama yalnızca bir ekonomik programlama 
olmayacak, tüm toplum hayatını kapsayacak bir uygulama 
olacaktır. Çünkü yalnızca ekonomik bir sorun olmayan kal
kınmanın gerçekleşmesi için toplumun bütün kesimler iy le 
b i r l ik te uyumlu ve eşgüdümlü bir biçimde gel işmesi gere
kir. Ayrıca bir alandaki gel işme diğer alanlarda da geliş
meyi gerekl i kı lmakta, örneğin hızlı bir sanayileşme tek
noloj ide ve eği t imde, halk sağlığı hizmetler inde, beslen
mede vb. hızlı bir gel işme sağlanmasına bağlı olmaktadır. 

ö t e yandan plânlama yalnızca çeşi t l i toplumsal faali
yet alanlarının eşgüdümlü gel işmesi olarak da düşünüle
mez. Bu eylemler arasında amaçların ve varılacak hedef
ler in, öncel ik ler in saptanması önem kazanır. Bu hedefler in 
gerçekleşt i r i lmesinde yapılacak işler in yurt çapında coğra
f i ve dengeli dağılımı da dikkate alınır. 

Merkezi plânlama devlet sektörü (dışında kalan özel 
iş letmeler içinde uyulması zorunlu bir plân olacaktır. 

Merkezi plânlama yalnız devlet sektörü için deği l , da
ha değişik bir ölçüde olmakla bi r l ik te, devlet sektörü dı
şında kalan özel iş letmeler iç in de uyulması zorunlu bir 
plân olacaktır. Böylece tüm yatırımların yur t kalkınmasının 
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gerekt i rdiği öncel ik lere yönelebi lmesi sağlanacaktır. Hangi 
yatırımların yurdun nerelerinde özel yatırımlara bırakılaca
ğı plânda gösteri lecek ve kaynak israfını, atıl kapasite ya
ratılmasını ve geri teknoloj i l i kuruluşları önlemek için, ya
t ı r ımlar somut ve ayrıntılı bir biçimde saptanacaktır. Özel 
yatırımların plânda öngörülen koşul ve ni tel ik lere uygun 
olarak gerçekleşt i r i lmesi istenecek, ön projeler inceleme 
ve onaydan geçir i ld ikten sonra uygulanabilecektir. 

Halkın yaşam düzeyini belirleyen tüketimi düşürmeme 
koşuluyla ağır sanayie öncelik tanınacaktır: 

Merkezi plânlamanın temel görevlerinden b i r i , kalkın
mada en i ler i ve uygun sonuçları, ağır sanayi ile tüket im 
sanayi i , sanayi i le tar ım arasındaki gel işme hızı oranlarını 
ve yatırımlardaki öncel ik ler i saptamak olacaktır. Halkın 
yaşam düzeyini bel i r leyen tüket imler i düşürmemek koşu
luyla ağır sanayie, yatır ım malları yapan sanayie ağırlık ve
r i lecek onun gel işme hızı daha yüksek olacaktır. Tüketim 
sanayiinin gereği gibi gel işmesi ve tüket im mallarının ço
ğalması, bu sanayie gerekl i makine, donanım ve gereçleri 
yapan sanayiin kurulup gel işmesine bağlıdır. 

Sosyalizm «bir lokma bir hırka» felsefesi değildir. Her
kesin aynı şeyleri yeyip içmesi , aynı giysi ler i giymesi gibi 
bir kışla hayatı eşi t l iğ in i öngörmek de değildir. Sosyalizmin 
ve merkezi plânlamanın, işçi sınıfı ve emekçi halk ki t leler i
nin yaşam düzeylerini yüksel tmesi , tüket t ik ler i mal ve hiz
met ler in nicel ikçe artmasını ve çeşi t lenmesini sağlaması 
asıldır. Ne var k i , tüket im kendi başına bir yaşam amacı 
da deği ldir . Yaşamın zevkini, anlamını ve amacını tüket im
de aramak sosyal ist felsefeye uymaz. Bu, yaşamın daraltı l
ması ve yüzeysel leşt l r i lmesi , insanın insan olma yetenek
lerinin kör leşt l r i lerek pasif bir tüket ime yönel t i lmesi olur. 

Sosyalizm kurulup i ler ledikçe, sanayileşme hızlanıp 
gel işt ikçe, tüket im sorunu daha önem kazanacaktır; tüket im 
mallarında çeşi t l i l ik , bireysel zevk öğesi, daha «lüks» sayı
labilecek malların üret imi daha öneml i bir yer alacaktır. 
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Bu durumda, kapital ist toplumlar benzeri bir «tüket im top
lumuma kayıtmamasına önemle dikkat edi lecekt ir . 

Merkezi plânlama halkın toplum islerinin yönetim ve 
yürütümüne katılmasının, demokrasinin de bir aracı 
olacaktır 

Türkiye İşçi Part is i , merkezi plânlamanın merkezde bir 
uzmanlar kurulu tarafından hazırlanıp kesin hale get i r i lerek, 
yukardan aşağı tek taraf l ı b ir iş lemle uygulanması anlayı
şında deği ld ir . En yetenekl i uzmanların yer aldığı merkezi 
plânlama örgütü, plânlama kapsamına giren tüm sektörler, 
iş kolları ve tek tek iş letmeler le sürekl i i l işki içinde ola
rak, karşılıklı bi lgi al ışverişi ve işbir l iğ i içinde çalışacaktır. 
Plânın hazırlanışında, yatay bölümlerden ve dikine kade
melerden -en alt taki tek tek iş letme ve kurumlara kadar-
kendi mevcut durumları hakkında bi lgi ler ve plânın neler 
get i rmesi konusunda öneri ler merkezi plânlama örgütünde 
toplanacak ve örgüt bunları dikkate alarak ve ekonominin, 
toplumsal hayatın en ver iml i ve uyumlu biçimde işleyip ge
l işmesini sağlama hedefinin ışığı altında merkezi plân ta
sarısını hazırlayacak; tasarı sektör lere, iş kollarına, iş letme 
ve kurumlara dağıtılarak tartışı lacak ve sonuçlar yeniden 
merkezde toplandıktan sonra değerlendir i lerek plâna son 
b iç im ver i lecekt i r . Bu yöntemle hazırlanan plân mecl is lere 
gönderi lecekt ir . Yıl l ık programlarda ve f i i l i uygulamalarda 
da bu i l işk i , dolaşım, demokrat ik çalışma yöntemi sürdü
rülecekt i r . Böylece merkezi plânlama, halkın toplum işle 
r ln ln yönet im ve yürütümüne katılışının, demokrasinin de 
b i r aracı olacaktır. 

Kent - köy ikiliğinin kaldırılmasına gidilecektir 

Merkezi plânlamanın sanayi, hizmetler ve tarım kesim
lerini plana bağlarken göz önünde bulunduracağı önemli bir 
nokta da kent ve köy ik i l iğ in i , aradaki uçurumu zamanla or
tadan kaldıracak tedbir ler i alması olacaktır. Sanayi, kalkın
manın motoru ve ekseni ise tarım da nüfusun beslenme 
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ve sanayiin hammadde kaynağıdır. Bunları dışarıdan daha 
ucuza elde etmek mümkün olsa bi le, bu yola g ld i lmeyip iç 
kaynaklar sonuna kadar gel iş t i r i lecekt i r ; dışa bağımlılıktan 
olanaklar ölçüsünde kurtu lmuş, dengeli ve uyumlu bir ulu
sal ekonomi meydana get i r i lmesi temel amaç olarak daima 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Tarımsal Üretim Yeniden Düzenlenecek; Yurt Çapında 
Bir Toprak ve Buna Bağlı Tarım Reformu Uygulanacaktır 

Toprak ve Tarım reformu hem ekonomik, hem de poli
t ik yanı olan bir konudur. Böylece, 1) tarımda üretkenl ik ve 
toplam üret im (ver iml i l ik ) arttırı lacak, beslenme ve sanayi 
açısından gerekl i ürün çeşi t l i l iğ i sağlanacak; 2) bu geliş
me emekçi köylü k i t le ler i yararına gerçekleşt i r i lecek, hem 
onların yaşam düzeyleri yüksel t i lecek, hem de işçi sınıfı
nın müttefiki ve yardımcısı olarak sosyalizm davasına ka
zanılacak; 3) büyük toprak sahibi küçük bir azınlığın sö
mürgenl iği ve tu tucu, toplumu ger i let ic i pol i t ik nüfuzlarına 
da set çek i lmiş olacaktır. 

Reform, bundan yararlanacak köylü ki t lesinin aktif kat
kısıyla gerçekleşt i r i lecekt i r . Reform uygulamasının bürok
rat ik gecikt i rme ve engel lenmelerden, amacından saptırı l
maktan kurtarı labi lmesi için yoksul köylü k i t le ler in i örgüt-
leyip bu uygulamalarda aktif rol almaları sağlanacaktır. Bu 
örgüt leme ve ki t le katkısını sağlamada Parti"nin yerel ör
güt ler ine öneml i görev düşmektedir . 

Kuşkusuz toprak ve tarım reformu, b i r somun ekmeği 
d i l imley ip dağıtmak gibi toprakları parsel leyip dağıtmakla 
yet inmek deği ld i r ; dağıtılan toprakların yeni sahiplerine 
donanım ve İş letme kredi ler i sağlamak ve teknik yardımlar 
yapmakla da sorun çözümlenmiş olamaz. Temel sorun, ta
rımsal Üretimin yeniden örgütlendirilip düzenlenmesi (re-
organizasyon) ve çağdaş teknolojiye kavuşturulmasıdır. 
Tarımda üretkenliğin ve toplam üretimin artması ancak böy
le gerçekleştirilebilir. Çağdaş i ler i teknoloj in in ise büyük 
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iş letmeler gerekt i rd iğ i , küçük iş letmelerde kullanılmaya el
ver iş l i olmadığı b i l inen bir gerçekt i r . 

Kapital izmde bu sorun, küçük ve orta iş letmeler tasfi
ye edi l ip bunlarda çalışan tar ım emekçi ler i mülksüzleşt i r i -
l ip perişan edi lerek ve g i t t ikçe büyüyen iş letmeler, büyük 
sermayenin kontrolünde ve sömürüsünde «tarlalarda fabri
kalar» haline get i r i lerek çözümlenmeye çalışılır. «Azami 
kâr» hedefine yönel ik sermayenin yoğunlaşma ve merkezi
leşmesi yasası, tarımda da insafsızca ve insan öğesini hiç 
hesaba katmaksızın işler. 

Sosyalizmde ise teknoloj ik ve ekonomik sorunlar dai
ma insan öğesini göz önünde tutarak, k i t le ler in talepleri
nin karşılanması ve ta tmin edi lmesi ön plânda gözeti lerek 
çözüme kavuşturulur. Kuşkusuz bu karşılama ve ta tmin, 
sosyal izm doğrultusundaki gel işmeye ters düşmeyecek ni
te l ik te olur. Bu, hem sosyalizmin insancıllığının bir sonu
cudur, hem de pol i t ik, hattâ geniş anlamda ekonomik bir 
zorunluluğun i fadesidir. 

Burjuva ikt isatçı ları , emek gücünü genel l ik le makina-
lar ve gereçler gibi yalnızca bir «üret im öğesi» olarak gö
rür ve sorunu öyle koyarlar. Oysa emek gücü o ni tel ikte 
bir üret im öğesi deği ldir ; çünkü öbür üret im öğeleri gibi 
cansız, tarafsız bir öge deği ldir . Emek gücü o gücü harca
yan İnsanın bütünlüğünden, k iş i l iğ inden, umut ve istekler in
den koparılamaz, soyutlanamaz. Emekçinin hoşnutluğu, is
tekle çalışması, yaptığı işe sübjekt i f bağlılığı, üret imin 
aksamadan ve İyi yürümesinde, üretkenl iğin yükselmesin
de öneml i bir öğedir. Polit ik yönüyle de k i t le ler in desteği
nin kazanılmasının önemi açıktır. İktidarın gerçek kaynağı 
top lum katlarmdadır. Ancak işçi sınıfı ve emekçi k i t le ler le 
kaynaşıp bütünleşmiş bir sosyal ist parti gerekl i dönüşüm
leri ve bu arada tarımsal üret imin reorganizasyonunu ger
çekleşt i rebi l i r . 

Bütün bunlardan dolayı sosyal ist açıdan, toprak ve ta
rım reformunun, hem ekonomik - teknoloj ik gereklere ce
vap veren hem de ki t le lere kabul e t t i r i l ip benimseti lebi le-
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cek ni te l ik te olması zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye'
de yoksul köylü ki t le ler inde ne derece bir «toprak açlığı» 
vardır, ne derecede ki t le ler doğrudan toprak özlemi içinde
dir; ne derece «daha iyi yaşamak» ve böyle bir yaşayışı 
sağlayabilecek bir işe sahip olma isteği ağır basmaktadır 
sorusu, toprak reformunun ni te l iğ in i yakından i lg i lendir i r . 
Sanayileşme, hızlı kent leşme, dış ülkelere göç ve tarımda 
işçi leşme göz önünde tutulursa, doğrudan toprağa sahip 
olma ve onu işleme özleminin zamanla gücünü yi t i receği 
söylenebi l i r . Bugünden toprak özlemi ve isteğinin bölgeden 
bölgeye değişt iği b i l inmektedir . 

Tarımda kooperat i f leşme ve devlet ç i f t l ik ler in in duru
mu konuları da ayrıntılarıyla p rogramlaş t ı rmadan önce, 
köylü k i t le ler in bölgeler i t ibar iy le objekt i f ve sübjekt i f du
rumlarının saptanması gerekecekt i r . 

Böyle bir saptama başka bir açıdan da gerekl i olacak
t ır . Modern araç ve gereçler le yapılan İleri tarımsal üret im
de nüfusun bugünkü kadar büyük bir bölümünün tar ım ke
siminde kalması mümkün deği ldir . Çok daha çeş i t l i , çok 
daha büyük ölçüde üret im, çok daha az emek kullanılarak 
sağlanabilecektir, ö t e yandan, gel işen sanayiin emek ihti
yacı ve ta lebi artacaktır. Tarım kesiminin dışa i t ic i , sanayi 
kesiminin ise kendine çekici etk i ler i sonucu, tarımdan sa
nayie ve hizmet sektör ler ine büyük nüfus aktarması ola
caktır ; ş imdiden de bir ölçüde olmaktadır. Merkezî plânla
manın çok öneml i bir görevi de, tar ım ile sanayi ve hizmet
ler, kırsal bölgeler le kentler arasında nüfus hareketini ve 
dağılımını düzenlemek olacaktır. 

Demokrasi, Toplumsal Yaşamın Her Anında ve Her 
Kesiminde Gerçekleşecektir 

Demokrasi yalnızca pol i t ik yaşam ve düzene özgü de
ği ldir . Toplumsal yaşamın ve kurumların tümü demokrasi
nin kapsamına girer. Demokrasi toplumun bütününü kap
sadığı zaman ancak, biçimsel olmaktan çıkar; ekonomik ve 
toplumsal bir öz kazanarak tam anlamda gerçekleşir. Dev-
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let mekanizmasının emekten yana iş leyebi lmesi , yapılan 
iş ler in gerçekten halk k i t le ler in in yararına olabi lmesi için 
bu k i t le ler in , toplum yaşamının her kesiminin denet imine 
ve iş ler in yürütü lmesine katılması gerekir. Yönet im bir im
ler inin halktan kopmuş, kır tasiyeci l iğe boğulmuş -kısacası 
bürokratlaşmış- bir duruma düşmemesi için halk ki t le ler i 
nin her kesim ve kademede sesini duyurabi lmesl , yönet imi 
etk i leyebl lmesi şart t ı r . 

Türkiye İşçi Part isi 'nin demokrasi anlayışına göre top
lumun yönet ic i , yürütücü ve i t ic i gücü işçi sınıfı ve emek
çi k i t le lerdir . 

Bütün işç i ler ve çalışanlar, çalıştıkları kurumun yönet im 
ve denetimine etkin b iç imde katı lacaktır: 

Türkiye İşçi Part isi 'nin ikt idarında, tüm toplum yapısı
nın demokrat ik leşmesi için bütün iş letme, kurum ve örgüt
lerde çalışan işçi ler in memurların ve/veya üyeler in, bağlı 
oldukları iş le tme, kurum ve örgütün yönet imine ve deneti
mine etk in biçimde katı lmaları sağlanacaktır. Ki t le lerde gi
r işkenl iğ in ve toplumsal sorumluluk bi l incinin gel işt i 
r i l ip güçlendir i lmesi için halkın, çeşi t l i ortak erekler ne
deniyle gönüllü olarak örgüt lenmesi teşvik olunacak, böyle 
örgüt lenmeler iç in gereki l or tam yaratı lacaktır. 

Bütün bu yöntemler le , bireyler in ve k i t le ler in devlet 
ve top lum İşler inin yönet imine, yürütümüne ve denetimine 
biç imsel olarak deği l , gerçekten katı lmaları ve yönet imin 
k i t le lerde kökleşmesi ve onlarla bütünleşmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Yerel yönetimler, tek bir yönetim örgütlenmesinde 
birleştirilerek demokratikleştirilecektir: 

Türkiye işçi Partisinin iktidarında yerel yönetimler 
(yerel devlet yönet imler i ve belediyeler) demokrat ik leşt i 
r i lecek, halkın etk i ve katkısı gerçekleşt i r i lecekt i r . Bu a-
maçla i l ve İlçe gibi yerel devlet yönet imler i i le belediye
ler tek b i r yönet im örgüt lenmesinde bi r leşt i r i lecekt i r . Ye-
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rel organlar, meclisler ve başkanları seçimle göreve gele
cekler, görevlerini başaramadıkları veya kötüye kullandık -
lan zaman yasalarda gösterilecek yöntemle görevden dü
şürüleceklerdir, iyi işlerliğin ve girişkenliğin sağlanması 
için yerel yönetim organlarına ve mercilerine geniş yetki
ler tanınacak, ama aynı ölçüde de sorumlulukları ağırlaşa-
cak, yakından denetime bağlı tutulacaklardır. Böylece, kit
lelerin isteklerine ve yörenin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık 
verilebilmesi, merkezle yerel merci ve organlar arasında 
kırtasiyeciliğin, bürokratik işlemlerin büyük ölçüde ortadan 
kalkması sağlanmış, daha dinamik, işlerliği daha etkin bir 
yönetim biçimi gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bölgesel yönetim organları geliştirilecektir: 
• Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla birden 

fazla ili İçine alan çevrede bu hizmetler için yetki genişli
ğine sahip kuruluşlar» meydana getirilecek, giderek iller 
gruplandırılıp bölgesel yönetim organları geliştirilecektir. 
67 ilin, teker teker ve doğrudan merkeze bağlanması etkin 
İşlerliği olan bir örgütleme biçimi sayılamayacağından, il 
ile merkez arasındaki boşluğu doldurmak üzere bölgesel 
düzeyde kademeler meydana getirilecektir. 

Yönetimsel bolünüm yeniden gözden geçirilerek bu 
bolünüm ile nüfusun yerel dağılımı ve sosyolojik biçimle
nişi birbirine uyumlu, birbiri üzerine çakışır hale getirile
cektir. Böylece, örneğin, bir kentin veya kasabanın ve çev
resindeki yörenin yönetim bakımından bir il veya ilçeye, 
ekonomik ve sosyal bakımlardan da başka bir il veya ilçe
ye bağımlı olması gibi sık rastlanan durumlar düzeltilecek
tir. Bölgesel yönetimler de, aynı veya benzeri nitelikteki 
iller birarada guruplaştırılarak meydana getirilecektir. 

Düzeltilerek yeniden düzenlenecek yönetim sistemin
de, üst kademeler ile alt kademeler, merkezle yerel yöne
tim, yönetim kademeleri arasında karşılıklı ilişkiler ve et
kiler kanallarının iyi işlemesine, bürokratik tıkanmalar ol
mamasına özellikle dikkat edilecektir. Bu sistem bir «ade-
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mi merkeziyetçi l ik» deği ldir ; merkezi s is temin halk yararı
na daha iyi işler hale get i r i lmesi , demokrat ik leşt i r i lmesi-
dlr. 

Sosyalizm yalnızca bir ekonomi ve refah sorunu değildir; 
insanların her türlü sömürüden, baskı ve eziklikten, ya
bancılaşmalardan kurtulacağı ve yeteneklerini özgürce 
sonuna kadar geliştirebileceği bir toplum düzeni gerçek
leştirilecektir. 

öncek i bölümlerde, sosyal izmin gerçekleşme süre
cinde, toplumun her kesiminde yapılacak yeniden düzen
lemeler le i lg i l i bazı temel terc ih ler bel i r t i lmeye çalışı ldı. 
Bunlar hayata geçir i ld ikçe, kol ve kafa işç i l iğ i , köy ve kent 
ayırımları son bulacak; herkes toplumsal yaşamın her ke
simine aktif olarak katı labilecek, her tür lü sömürü, baskı ve 
ezikl ik i le yabancılaşmalardan kurtulmuş olarak kişi l iğ ini 
sonuna kadar ge l iş t i rme imkânını elde edecektir. Bu nok
tada, sanayileşme ve üret im sorunu i le insan yet iş t i rme, 
sosyal ist toplumsal değerler i yer leşt i rme sorunu kesiş
mekte; sosyal izmin yanlızca bir ekonomi ve refah sorunun
dan İbaret olmadığı ön plâna çıkmaktadır. Sosyalist ekono
mi ve k i t le ler in maddî refahı bunun temel koşuludur, ama 
kendi başına yeter l i koşulu deği ldir . Böylece sanayileşme 
ve ekonomik kalkınma sorunu, yalnızca bu işleri başaracak 
teknik ve mesleki elemanları -kadroları- yet iş t i rmek açısın
dan deği l , ekonomik çıkarları aşan sosyal ist moral değer
ler i özümlemiş insanlar yet iş t i rme açısından da, en geniş 
anlamıyla eğ i t im sorunu İle üst üste çakışmaktadır. Ancak 
karşılıklı olarak b i rb i r ler in i etk i leyen, ekonomik kalkınma 
ve refah i le b i r l ik te böyle bir kül türel gel işmenin yaşamda 
boy atmasıyladır k i , sosyalizm tüm yönler iy le gerçekleşe
cek ve Türkiye'miz, İnsanlık ai lesinin sosyal ist ülkeler i ara
sında özgür ve onurlu yer in i alacaktır. 
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B Ö L Ü M I 

A D , K A R A K T E R V E A M A Ç 

Ad 
Madde 1 — Parti 'nin adı Türkiye İşçi Partisi dir. Mer

kezi istanbul'dadır. Merkez Yönet im Kurulu kararıyla başka 
bir i l merkezine nakledi lebi l i r . 

Karakter ve Amaç 
Madde 2 — Türkiye İşçi Part is i ; işçi sınıfımızın, müt

tef ik i emekçi sınıf ve tabakalarla bir l ik te yasal yoldan ikt i
dara yürüyen sosyal ist, demokrat ik, bağımsız, pol i t ik ör
gütüdür. 

Türkiye İşçi Part isi; ırk, d i l , d in, mezhep, kadın-erkek 
ayrımı gözetmeden hangi sınıftan gel irse gelsin, Parti 'nin 
tüzük ve programını benimsemiş bütün yurttaşlara safla
rını açık tutar. 

Çağımız temel ni tel iğ iy le kapi ta l izmden sosyalizm'e 
geçiş çağıdır ve bütün toplumlarda sosyalizmin er geç 
gerçekleşeceği bi l imsel bir doğrudur; ayrıca y i rminci yüz -
yı l ın ikinci yarısında bel i r l i toplumsal koşullarda bu geçişin 
barışçı yoldan olabi leceği bir imkân olarak ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu bi l imsel doğru ve gözlemden hareket 
eden Türkiye İşçi Par t is in in amacı; işçi sınıfının, müt tef ik i 
emekçi sınıflarla bir l ikte ve Parti 'si aracılığıyla iktidara 
gelmesini sağlamak ve iktidara geldiğinde sosyalizmi kur
maya gir işmekt i r . 

Parti bunun iç in: 
— İşçi sınıfının bi l inçlenme ve örgüt lenme düzeyini 

yüksel tmeye, bir l iğ ini sağlamaya ; 
— Parti'nin amaç ve programını ve bu amaç ve prog

rama temel olan sosyal ist dünya görüşünü toplumun her 
katında yayarak benimsetmeye; 
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— işçi sınıfının, yoksul köylülerle ve kapital izmin her 
geçen gün yıkıntıya uğrattığı köylü-kentli bütün emekçi sı
nıf ve tabakalarla i t t i fakını gerçekleşt i rmeye çalışır. 

Emperyalizm aşamasındaki kapital ist dünyanın i l işki ler 
ağı içinde yer alan ve emperyal izmin pol i t ik, ekonomik ve 
askerî baskısı altında olan Türkiye gibi bir ülkede emper
yalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi için 
ver i len mücadeleyi kapsamayan bir sosyal ist mücadele ola
mayacağı g ib i , işçi ve emekçi k i t le ler in sosyalizm için mü
cadelesi ekseninden yoksun bir bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesi başarıya ulaşamaz, kalıcı sonuçlar veremez. 
Ancak İşçi ve müt tef ik i emekçi sınıfların iktidarda ve sos
yal izmi kurma yolunda olduğu bir Türkiye, kapitalist - em
peryal ist i l işki ler ağının dışına bir daha geri dönmemek 
üzere çıkabil ir ve gerçekten bağımsız, özgür ve âdil bir 
top lum olabi l ir . 

Parti bu durumu dikkate alarak: 
— Türkiye'nin, emperyal izmin her tür lü baskı ve ege

menliğinden kurtarı lması; barışçı ve anti-emperyalist aktif 
bir dış pol i t ika iz lemesi; 

— Demokrat ik hak ve özgürlüklerin korunup gel işt i r i l 
mesi, bu yoldaki bütün anti-demokratik engellerin temiz
lenmesi ve bu arada, 1971 sonrasında değişt i r i l ip ger i let i l 
miş olan 1961 Anayasa'sının düzelt i lerek demokrat ik bir 
içeriğe kavuşturulması; 

— Kiş i lere ve ki t le lere karşı baskı ve şiddet uygu
lamalarının, ırkçı şoven pol i t ikaların sona erd i r i lmesi ; 

— İşbir l ikç i , tekelci büyük sermaye ve büyük toprak 
sahiplerinin ger ic i , baskıcı ve sömürücü egemenlikler ine 
son verecek ekonomik düzenlemelerle toplumun demokra
t i k leş t i r i lmes i ; 

— İşçi sınıfı ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal ve 
kül türel yaşam düzeylerinin yüksel t i lmesi için bütün anti-
emperyal ist ve demokrat ik güçler in dayanışmasını ve ey
lem bir l iğ ini sağlamayı görev bi l i r . 
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Bu ni te l ik te bir eylem programı ve bir l iğ i ve böyle bir 
hareket içinde işçi ve müt tef ik i emekçi sınıf ve tabakala
rın kendi sosyal ist ni te l iğ ini koruyan mücadelesi, bu uğur
da atılan her adım ve kazanılan her başarı, yalnız emper
yalizme ve faşizme karşı olan demokratik güçlerin etkinl i 
ğini artt ır ıp emperyal izmi ve faşizmi ger i letmekle kalmaya
cak; 

— Kit le ler in pol i t ik bi l incini gel iş t i r ip yükseltecek ve 
onları sosyalizm çizgisine sürekl i yaklaştıracak; 

— Sınıfsal güçler i l işk i ler in i k i t le lerden yana gelişt ire
rek toplum yapısında derin ve köklü değişimler oluştura
cak ve bu oluşumu hızlandıracaktır. Sosyalizme giden yol
lar açılacaktır. 

Sınıfsal i t t i faklar yelpazesini bu süreç içinde derece 
derece oluşturup pekişt i ren işçi sınıfı , böylesine geniş bir 
tabana dayanarak kendi part isi aracılığıyla iktidara gelecek 
ve kendisiyle bir l ikte tüm kol ve kafa emekçi ler in i , halk 
k i t le ler in i her tür lü sömürüden, baskı ve şiddetten kurta
rarak gene bir süreç içinde Türkiye'y i , dünyanın en i leri ül
keleri arasında yer alan tam bağımsız ve özgür bir toplum 
düzeyine çıkaracak olan sosyalizmi gerçekleşt i recekt i r . 

B Ö L Ü M II 

ÜYELİK 

Üyelik İçin Başvurma Koşulları 
Madde 3 — Üyelik için başvurma koşulları aşağıdadır: 
a) Yasa uyarınca bir siyasi partiye girme hakkına sa

hip olmak; 
b) Diğer bir siyasi partiye kayıtlı olmamak; 
c) Parti 'nin tüzük ve programını benimsemiş olmak; 
d) 59. madde uyarınca aidat ödemeyi, bel i r l i süreler

de Parti k iml ik kartını yeni lemeyi ve Parti tarafın-
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dan tüzük uyarınca ver i lecek görevleri yerine get i rmeyi ka
bul etmiş olmak, 

Başvurma Yolu 
Madde 4 — Parti 'ye girmek isteyenin başvurma yeri 

oturduğu veya çalıştığı i lçenin yönet im kuruludur. 
İstekl in in imzaladığı «Giriş Belgesi»ni alan İlçe Yöne

t im Kurulu, adayın durumunun yasa ve/veya tüzüğe aykırı 
olup olmadığını inceleyerek kendisini tanıyan üyelerin de 
bi lgis ine başvurduktan sonra, istekl in in aday üyel iğinin ka
bul veya reddine karar ver i r ve istekl iye tebl iğ eder. 

Her iki durumda da gir iş belgesinin ilk bölümü ilçede 
alıkonup 2. ve 3. bölümler i İl Yönet im Kurulu'na sunulur, 
i l Yönet im Kurulu'nca da 2. bölüm alıkonup 3. bölüm Genel 
Merkez'e sunulur. 

Par t in in i lçe örgütü bulunmayan yerlerde istekl i , aynı 
usul ler çerçevesi içinde İl Yönet im Kurulu'na, o da yoksa 
doğrudan Genel Merkez'e veya varsa bölgesindeki Parti 
temsi lc i l iğ i 'ne adaylık için başvurabil ir. Bu durumdaki is
tekl in in üyel iği onaylandığı takdirde, kendi i lçesinde örgüt 
kuruluncaya kadar geçici olarak en yakın ilçe veya i l i n 
üyesi olarak görevlendir i lebi l i r veya gir iş belgesi Genel 
Merkez'deki özel dosyasında beklet i l i r . 

Adaylık Durumu 
Madde 5 — Adaylık süresi başvurma gününden itiba

ren 6 aydır. Bu süre Merkez Yönet im Kurulu kararıyla ve 
bütün adayları kapsamına almak üzere 1 yıla çıkarılabil ir. 
2. fıkra hükümleri saklıdır. 

İ lgi l i yönet im kurullarının olumlu görüşleri ve Merkez 
Yönet im Kurulu'nun kararıyla veya Merkez Yönet im Kuru-
lu'nun doğrudan vereceği kararla herhangi bir adayın aday
lık süresinin kısaltı lması da mümkündür. 

Il ve İ lçelerde kurucu kurul olarak kendilerine yetki ve
r i len kimseler yukardaki hükümler in dışında olup yetki len-
d i r i ld ik ler i andan it ibaren Parti üyesi sayılırlar. 
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i lg i l i yönet im kurul ları , aday hakkındaki olumlu görüş
ler in i , adaylık süresinin bi t iminden önce Genel Merkeze 
ulaşacak şeki lde bir üst kademeye i let i r veya üyeliğini red
deder. 

Üyel ik her üç kademe kurullarınca neden gösteri lmek-
sizin reddedi lebi l i r . Aday üyenin, red kararına karşı bir üst 
kademede it iraz hakkı vardır. Merkez Yönet im Kurulu'nun 
kararı kesindir. Her red kararı, it iraz edi lmese de üst ku
rullara i let i l i r . 

Aday üyenin üyel iğ i , Genel Merkez' in, üyenin özel si
ci l numarasını kapsayan onay yazısının i lçesine i let i lmesiy-
le kesin les in İlçe Başkanlığınca durum üyeye tebl iğ edile
rek k iml ik kartı ver i l i r ve i lçedeki kayıt defter ine işlenir. 
Üyel ik kesinleşt ikten sonra Parti 'deki kıdem için ilk baş
vurma tar ih i geçerl idir . 

Aday üye, adaylığı süresince üye yükümlülükler in i ye
rine get i r i r ; üyelere açık toplantı lara katı labil ir ve görüş
lerini b i ld i rebi l i r ; ancak diğer üyelik haklarından yararlana
maz ve Parti 'de resmî görev alamaz. 

Kimlik Kartı 
Madde 6 — Her üye, Genel Merkez ve i lgi l i yönetim 

kurulunca mühürlü ve özel sici l numaralı k iml ik kartını Par
t i İle i lg i l i bütün çalışmalarında yanında taşımakla yüküm
lüdür. 

Kiml ik kartının geçerl ik süresi 1 takvim yılıdır. Bu sü» 
re, Merkez Yönet im Kurulu kararıyla 1 yılı aşmamak üzere 
uzatılabil ir. 

Kartın yeni leme iş lemi, Merkez Yönetim Kurulunca, o 
dönem için ayrı bir tar ih bel i r t i lmediğ i takdirde, Ocak-Şubat 
ayları İçinde, üyenin kayıtlı olduğu ilçe yönet im kurulunca 
yapılır. 

Üyelik Hak ve Görevleri 
Madde 7 — Parti üyesi : 

— Parti 'nln amaç ve programını geniş ki t lelere anlat-
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mak ve benimsetmek için her f ırsattan yararlanır. Kit lele
r in Parti pol i t ikası doğrultusunda görüş ve eylem bir l iğ ine 
varmalarını sağlamak, Parti 'ye yeni taraftarlar ve üyeler 
kazandırmak için çalışır. Seçimlerde Parti adaylarının ka
zanması iç in var gücüyle uğraşır. 

— Tüzük, program ve yetk i l i organların kararları doğ
rultusunda kendisine veri lecek görevler i eksiksiz yerine ge
t i rmeye çalışır. Olanakları oranında üstesinden gelebi leceği 
her göreve çağrı beklemeksizin kendil iğinden istekl i olur. 

— Parti meseleler in i , bağlı olduğu organ veya kuru
luşta ve onun görev ve sorumluluğu çerçevesinde en geniş 
özgürlük, objekt i f ve yapıcı e leşt i r i havası içinde tartışır. 
Parti yararına doğru ve geçerl i sonucun alınmasında yar
dımcı olur. Konu sonuca bağlanıp yetki l i organca karar ve
r i ld ikten sonra, kendi karşı görüşte de olsa karara uygun 
davranır ve kararın yürürlüğe konup gerçekl ik kazanması 
için bütün olanaklarıyla çabada bulunur. 

— Kiml ik kartının, kendisini Parti 'nin manevi varlığı ile 
bütünleşt i ren i lk maddî kanıt olduğunu, kartını göstermek
sizin Parti çalışmalarına katılamayacağını bi l i r ; daima yanın
da taşır ve süresi içinde yeni ler. 

— Parti 'nin başlıca maddi dayanağının üye aidatı oldu
ğunu, yapılan bütün çalışmaların üyelerin ortak maddi kat
kısı sonucu olduğunu, bunun, Parti 'nin bağımsızlığını sağ
lamada en büyük maddi güç olduğunu bir an hatırdan çı
karmaz ve aidatını gecikt i rmeksiz in öder. Daha yüksek bi
r imde aldat ödemek için maddi olanaklarını zorlar. 

Parti 'de seçmek ve seçi lmek her üyenin hakkıdır. Aidat 
borcu olan üye her kademedeki yönet im ve disipl in kurulla
rına seçi lemez; yoklamalarda aday adayı olamaz. 

Nakil 
Madde 8 — Hiçbir üye birden fazla ilçeye kayıtlı ola

maz. 
Ev veya işyerinin değişmesi dolayısıyla üyenin başka 

bir İ lçeye nakl i , bağlı olduğu i lçeye yazılı başvurmasıyla 
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mümkündür. İs tem, i lgi l i yönet im kurulları el iy le ve kade
meler arası normal yazışma yoluyla gerçekleşt i r i l i r . 

Başka bir i lçede parti çalışmalarına katılmasında Parti 
yararı görüldüğü takdirde, üyenin önceden yazılı onayı alın
mak kaydıyla, bağlı olduğu il yönet im kurulu kendine bağlı 
diğer bir i lçeye, Genel Merkez ise diğer bir İl 'e üyenin 
kaydını nakledebil ir . 

Şu kadar k i , Merkez Yönet im Kurulu'nca bell i edilen 
kongre süreler i içinde hiçbir nakil işlemi uygulanmaz. 

Üyelikten Çtkma ve Çıkmış Sayılma 

Madde 9 — Parti 'den çıkmak serbestt i r . Çıkmak iste
yen üye yazılı ist i fasını bağlı olduğu ilçe başkanlığına i let ir . 
İstifasına k iml ik kartını eklemek zorundadır. İstifayı alan İl
çe Başkanlığı durumu İl Başkanlığı el iy le Genel Merkeze 
i let i r ve üye kayıt defter ine işler. 

Yazılı ist i fa dışında, kiml ik kartını süresi içinde yenile
memiş ve son yazılı b i ld i r ime cevap vermemiş olan üye 
Parti 'den çıkmış sayılır. 

İst i fa eden üyenin Par t iye yeniden girebi lmesi Mer
kez Yönet im Kurulu'nun iznine bağlıdır. 

Kiml ik kartını süresi içinde yeni lemediğinden dolayı 
Parti 'den çıkmış sayılan üyenin kaydı ise, varsa aidat borç
larını ödemek koşulu ve i lg i l i il yönet im kurulunun Genel 
Merkez'e bi lgi vermek suret iy le aldığı kararla yeni lenir. 

B Ö L Ü M ili 

PARTİ Ö R G Ü T Ü 

Madde 10 — Parti örgütü : 
a) Merkez organları olan Büyük Kongre, Merkez Yö

net im Kurulu, Başkanlık Kurulu ve Merkez Disipl in Kuru
lu, il organları olan il kongreler i , il yönet im kurulları ve il 
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dis ip l in kuru l lar ı ; i lçe organları olan i lçe kongreleri ve ilçe 
yönet im kurul larından; 

b) T.B.M.M. grupları ve mahall i mecl is gruplarından; 
c) Bunların dışında tüzük ve yönetmel ik ler uyarınca 

yapılan II temsi lc i ler i toplantısı , bölge temsi lc i ler toplan
tısı ve diğer toplantı lar; Genel Merkez görev l i le r i ; merkez, 
il ve i lçe denetç i l ik ler i ; Parti tems i lc i l iğ i ; Parti görevl i ler i 
ve çalışma ek ip ler i ; merkez ve il büroları ; geçici ve daimi 
komisyonlar. . . gibi organların çalışmalarına yardımcı kuru
luş ve merci lerden oluşur. 

B O L Ü M IV 

M E R K E Z Ö R G Ü T Ü 

A — BÜYÜK KONGRE 
Kuruluş 

Madde 11 — Büyük Kongre Parti 'nin en yüksek organı
dır. Seçi lmiş ve tabi i üyelerden kurulur. 

a) Seçi lmiş üyeler : İl kongrelerince seçi l i r . Seçilecek 
üyelerin sayısı il örgütü tüm sayısının el l ide bir idir . Hesap
lamada tam sayıdan küçük sayılar tam sayıya tamamlanır. 
Şu kadar k i , il örgütü tüm üye sayısı ne olursa olsun, Bü
yük Kongre'ye seçilecek üye sayısı yasaca belir lenen üst 
sınırı aşamaz. 

İlçe örgütü bulunup da henüz il merkezi açılmamış il
lerde 1 i lçe mevcutsa kendi kongresinde, 1den fazla ilçe 
mevcutsa i lçe kongrelerinde seçi len il kongresi üyeleri , Ge
nel Merkez temsi lc is in in çağrısı i le aralarında toplanarak, 
2. fıkrada yazılı oran İçinde Büyük Kongre üyelerini seçer. 

Büyük Kongre, Parti 'nin gel işme durumunu ve örgü t 'ün 
tüm üye sayısını gözönüne alarak, Merkez Yönet im Kuru-
lu'nun önerisi üzerine vereceği kararla Kongreden sonraki 
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dönem için, Büyük Kongreye seçilecek üye sayısının he
saplanmasında daha düşük yüzdeler öngörebi l i r . 

b) Tabii üyeler: Genel Başkan, Merkez Yönet im Ku
rulu üyeler i , Merkez Disipl in Kurulu üyeler i , Parti üyesi ba
kanlar ve T.B.M.M. üyeleridir . Taşıdıkları sıfat dolayısıyla 
Büyük Kongre üyesi olan kimseler ayrıca il kongrelerinde 
Büyük Kongre üyesi olarak seçi lemezler. 

Toplanması 
Madde 12 — Büyük Kongre olağan olarak iki yılda bir 

toplanır. 
Toplantının yer i , günü ve gündemini Merkez Yönetim 

Kurulu kararlaştırır ve toplantıdan en az 1 ay önce ö r g ü t e 
bi ld i r i r . 

Olağanüstü toplantı lar, Genel Başkan'ın, Merkez Yöne
t i m Kurulu'nun veya Büyük Kongre üyelerinden en az beşte 
b i r in in yazılı is temi üzerine yapılır. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 13 — Büyük Kongre'nin başlıca görev ve yetki

leri aşağıdadır: 
a) Merkez Yönet im Kurulu'nun yurt ve dünya olaylarını 

ve part i çalışmalarını içeren raporunu tartışmak ve Merkez 
Yönet im Kurulu'nun gelecek dönem için yapılmasını öner
diği İşler hakkında karar vermek; 

b j Hesapları İncelemek; Merkez Yönet im Kurulu'nun 
aklanması, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısının onay
lanması konusunda karar vermek; 

c) Tüzük ve program ışığında yurt ve dünya olaylarını 
ve Parti meseleler in i incelemek, değerlendirmek, gerekl i 
sonuçları çıkartıp karara bağlamak; 

d) Merkez Yönet im Kurulu, Merkez Disipl in Kurulu ve 
ayrı bir seçimle bu kurulların yedek üyelerini seçmek: 

e) Par t in in amacı doğrultusunda olmak kaydıyla tüzük 
ve programda değişik l ik yapmak. 

Parti 'nin tüzük ve programında değişikl ik yapılmasına 
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dair tek l i f ler i le toplum ve devlet düzenine veya kamu faali
yet ler ine yahut Parti pol i t ikasına dair tek l i f le r i karara bağ
lamak iç in, bunların Genel Başkan veya Merkez Yönet im 
Kurulu yahut Büyük Kongre üyeler inin en az yirmide bir i 
tarafından i ler i sürülmüş olması gerekir. Bu tek l i f ler , Büyük 
Kongre'ce seçi len bir komisyonda görüşüldükten sonra, Bü
yük Kongre komisyon raporunu inceler. 

B — MERKEZ YÖNETİM KURULU 
Kuruluş 

Madde 14 — Merkez Yönet im Kurulu, Büyük Kongre 
tarafından seçi len 21 üyeden kurulur. Büyük Kongre ayrıca 
7 yedek üye seçer, iki kongre arasında üye sayısında azal
ma olursa, boşluklar Büyük Kongre'ce seçi len yedekler ta
rafından aldıkları oy sırasına göre doldurulur. 

Toplanması 
Madde 15 — Merkez Yönet im Kurulu, Büyük Kongre

nin kapanışından sonra derhal toplanır. İlk toplantıda ço
ğunluk olmazsa, kongreden sonraki i lk Pazar günü çağrı 
beklemeksizin yeniden toplanır. 

Merkez Yönet im Kurulu olağan olarak ayda bir topla
nır. Her toplantısında bir sonraki toplantının yerini ve gü
nünü saptar. Olağanüstü toplantı lar, Genel Başkan'ın, Baş
kanlık Kurulu'nun veya en az 7 kurul üyesinin yazılı istemi 
üzerine olur. 

Kurulun gündemi Başkanlık Kurulu'nca hazırlanır. En 
az 7 kurul üyesinin istemi i le gündeme yeni maddeler gö
rüşmesiz olarak eklenir. 

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi tamamla
nıncaya kadar sürer. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 16 — Merkez Yönet im Kurulu'nun başlıca gö

rev ve yetk i ler i aşağıdadır: 
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a) İlk toplantısında Genel Başkan, Genel Sekreter ve 
dJğer Başkanlık Kurulu üyeler i i le kendi üyeleri dışından en 
az 2 merkez denetçisi seçmek; 

b) İki kongre arasında, tüzük, program ve Büyük Kong
re kararlarına uymak kaydıyla, Parti 'yi i lg i lendiren bütün 
konularda karar almak ve Parti pol i t ikasını çizmek; 

c) Parti iş ler ini düzenleyen yönetmel ik ler yapmak; 
d) Yeni il ve i lçe yönet im kurulları kurarak parti örgü

tünü yur t çapında geniş letmek; 
e) A l t kademe yönet ic i ler i ve bütün parti üyelerinin 

pol i t ik , ekonomik ve sosyal konulardaki bi lg i ler in i art t ırmak 
üzere konferans, kurs ve seminer ler düzenlemek, yayıniar 
yapmak; 

f ) Genel Merkez'de görevlendir i lecek kadrolu eleman
ları . Genel Merkez görevl i ler in i ve Parti temsi lc i ler in i ata
mak ; 

g) Seçimlerde Genel Merkezce gösteri lecek adayları 
seçmek; 

h) Yılda iki defa il temsi lc i ler i toplantısını ve bölge 
temsi lc i ler toplantısını düzenlemek; bu toplantı larda orta
ya çıkan görüşleri Kurul gündemine alarak tartışıp gerekli 
karar ve d i rekt i f ler i vermek; 

I) Büyük Kongre'yi toplantıya çağırmak, gündemini ha
zırlamak; ö rgü t 'ün görüşünü almak suret iy le Büyük Kong
re'ye sunulacak «tekl i f maddeleri»ni saptamak; Büyük Kong-
re'ye yurt ve dünya olayları ve part i çalışmaları hakkında 
rapor, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısını sunmak; Bü
yük Kongre'de yapılacak seçimler le i lg i l i olarak aday tavsi
ye l istesi hazırlamak. 

Merkez Yönet im Kurulu, kendi adına karar almak üze
re bazı görev ve yetki ler in i Başkanlık Kuru luna devredebi
leceği g ib i , zorlayıcı nedenler dolayısıyla Büyük Kongre'nin 
toplanamadığı hallerde Parti nin hukuki varlığına son ve
r i lmesiy le tüzük ve programın değişt i r i lmesi dışında bütün 
kararları alabi l ir . 
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C — GENEL BAŞKAN 
Seçimi 

Madde 17 — Genel Başkan, Merkez Yönet im Kuru lu 
nun Büyük Kongre'den sonra yapacağı i lk toplantıda, kendi 
üyeler i arasından üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile 
seçi l i r . İlk turda bu çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan 
iki aday arasında veya tek aday varsa -yahut tek aday kal
mışsa- o aday için aynı seçim yeter sayısıyla seçim yenile
nir, ik inci turda da seçim sonuçlanamazsa seçim gene ye
ni lenir. Üçüncü ve gerekirse sonraki turlarda seçim yeter 
sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Genel Başkan
lık boşaldığı takdirde, Merkez Yönet im Kurulu aynı usul ve 
koşullarla yeni Genel Başkanı seçer. 

Genel Başkan'ın görevden alınması iç in, Merkez Yöne
t im Kurulu üye tam sayısının en az üçte bir inin gerekçeli 
yazılı is temi ve üye tam sayısının üçte ikisinin kararı gere
kir. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 18 — Parti 'yi Genel Başkan temsi l eder. Genel 

Başkan, d is ip l in kurulları dışında kalan bütün parti örgütü
nün tabi i başkanıdır. 

Yurt ve dünya olaylarıyla i lgi l i olarak Parti 'yi bağlayıcı 
demeç ve tebl iğ ancak Genel Başkan veya görevlendireceği 
bir Başkanlık Kurulu üyesi tarafından ver i lebi l i r . 

Genel Başkan; tüzük, program, Büyük Kongre, Merkez 
Yönet im Kurulu ve Başkanlık Kurulu kararları ışığında Par
t i pol i t ikasını çizmek, Parti 'yi yönetmek, Parti örgütünün ça
lışmalarını koordine etmek ve yetk i l i kurullarca veri len ka
rarların uygulanmasını sağlamak konusunda bir inci derece
de görevl i ve sorumludur. 

Genel Başkan, Merkez Yönet im Kurulu ve Başkanlık 
Kurulu toplantı larına başkanlık eder. Gerekt iğinde bunları 
gündemini kendi hazırlayarak bizzat toplantıya çağırır. Ay
rıca T.B.M.M. Parti gruplarının başkanlarını, başkan veki l-
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ler in i , yönet ic i ler in i . Merkez Yönet im Kurulu veya Başkan
lık Kurulu ile b i r l ik te veya ayrı ayrı toplantı lara çağırabil ir. 

Genel Başkan'ın yokluğunda Genel Sekreter ona vekâ
let eder ve onun adına görev ve sorumluluk alır. 

D — GENEL SEKRETER 

Seçimi 
Madde 19 — Genel Sekreter, Merkez Yönet im Kurulu'-

nun Büyük Kongre'den sonra yapacağı ilk toplantıda, Genel 
Başkan'ın Merkez Yönet im Kurulu üyeleri arasından göste
receği aday veya adaylar arasından, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile seçi l i r . Eğer göster i len aday tekse veya tek 
kalmışsa ve seçi lmek için yeter l i oyu sağlayamamışsa, Ge
nel Başkan'ın o aday dışında göstereceği yeni aday veya 
adaylar arasında bir aday yeter l i oyu sağlayıncaya kadar 
seçim yeni lenir. 

Genel Sekreter ' in görevden alınması için Merkez Yöne
t i m Kurulu üye tam sayısının en az üçte bir inin gerekçel i 
yazılı is temi , Genel Başkan'ın onayı ve üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun kararı gerekir. 

Görev ve Yetkileri 

Madde 20 — Genel Sekreter, Genel Başkan'ın en yakın 
çalışma arkadaşı ve yardımcısıdır. Genel Başkan'ın direk
t i f i altında ve Merkez Bürolarının ve sekreter ler in in çalış
malarını koordine etmek suret iy le Büyük Kongre, Merkez 
Yönet im Kurulu ve Başkanlık Kurulu kararlarının uygulan
masını sağlar. Parti bir l iğ ini korumak, örgüt çalışmalarını 
düzenlemek ve etk in leşt i rmek başlıca görevidir . Genel Sek
reter, Genel Merkez'de işlerin güvenlik içinde düzenli ve 
sürat l i o luşumunu sağlamak için gerekl i bütün tedbir ler i 
alır. 

Genel Sekreter ' in yokluğunda ö r g ü t Bürosu sekreter i 
ona vekâlet eder. 
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E — BAŞKANLİK KURULU 
Kuruluş 

Madde 21 — Genel Başkan; Genel Sekreter; Genel 
Sayman (Mal i İşler Bürosu Sekre ter i ) ; ö r g ü t Bürosu sek
re ter i ; Eği t im, Bi l im ve Araşt ı rma Bürosu sekreter i ; Ha-
beralma, Propaganda ve Basın Bürosu sekreter i ve Kit le 
ö rgü t le r i Bürosu sekreter i 7 üyeden meydana gelen Baş
kanlık Kurulu'nu oluşturur. 

Genel Sayman ve diğer merkez büroları sekreter ler i 
Merkez Yönet im Kurulu'nun Büyük Kongre'den sonra yapa 
cağı i lk toplantıda kendi üyeleri arasından seçi l i r . 

Toplanması ve Görevleri 
Madde 22 — Başkanlık Kurulu olağan olarak haftada 

bir Genel Başkan'ın başkanlığında toplanır. Olağanüstü top
lantı lar Genel Başkan'ın veya en az 3 kurul üyesinin istemi 
i le olur. 

Kurul gündemi, Genel Başkan'ın onaylaması kaydıyla 
Genel Sekreter tarafından hazırlanır. En az 3 kurul üyesi
nin istemi i le gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak 
eklenir . 

Başkanlık Kurulu, Büyük Kongre ve Merkez Yönet im 
Kurulu'nca alınan kararların uygulanmasını ve böylece ger
çek l ik kazanmasını sağlar. Alınacak yeni kararlara ışık tut
mak üzere merkez bürolarınca ayrı ayrı veya ortaklaşa ya
pılan çalışmaların sonucunu İnceler; yeni çalışma ve uygu
lama yöntemler in i saptar. Merkez Yönet im Kurulu'nca Baş
kanlık Kurulu'na ver i len görevler i yerine get i r i r . Merkez 
Yönet im Kurulu'nun toplanmasına imkân bulunmayan ivedi 
ve zorunlu durumlarda Merkez Yönet im Kurulu adına görev 
ve sorumluluk alır. 

F — MERKEZ BÜROLARI 
Madde 23 — Merkez büroları , büro sekreter inin baş

kanlığında ve büro görevl is i olarak Başkanlık Kurulu'nca 
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atanan Parti üyeler i i le b i r l ik te toplanır ve büro sekreterle
r in in sorumluluğunda olmak üzere adlarının bel i r t t iğ i konu
larda Merkez Yönet im Kurulu ve Başkanlık Kuru lunun ken
di ler ine verdiği görevler i yerine get i r i r ler . 

21. madde 1. fıkrasında adları yazılı bürolar sınırlayıcı 
durumda deği ldir . Merkez Yönet im Kurulu Parti için yarar 
gördüğü hallerde Başkanlık Kurulu üyelerinden birine bağlı 
ve onun sekreter l iğ inde olmak üzere yeni merkez büroları 
kurabi l i r veya bir büronun görevini birden fazla büroya bö
lebi l i r . 

G — İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI 
Madde 24 — il temsi lc i ler i toplantısı ; Merkez Yönet im 

'Kurulu üyeler i , il başkanları ve sekreter ler i veya bunlar
dan bir inin yokluğunda il yönet im kurullarının o toplantı için 
kendi üyeleri arasından seçt iği bir üye ile yapılır. Henüz il 
örgütü kurulmamış i l lerde, önce kurulmuş 2 i lçenin başkan
ları da bu toplantıya katılır. Bunların dışında Genel Başkan 
ve Merkez Yönet im Kurulu, yapılacak toplantıda konuşula
cak konuları göz önüne alarak part i l i bakan ve T.B.M.M. üye
ler i , part i l i b i l im adamları, part i l i ki t le örgüt ler i yönetici le
r i , Genel Merkez görevl i ler i , Parti temsi lc i le r i , merkez bü
roları üyeler i . . . gibi görüşlerini bel i r tmeler inde yarar um
duğu başka Parti üyeler ini de o toplantıyla sınırlı olmak 
kaydıyla İsmen toplantıya çağırabil ir . 

İl temsi lc i le r i toplantısı yılda 2 defa Merkez Yönet im 
Kurulu'nca saptanan yer, gün ve gündemle yapılır. Baş
kanlık Kurulu veya Merkez Yönet im Kuru lunun isteği ile 
olağanüstü toplantı lar da yapılabil ir. 

İl temsi lc i ler i toplantısında, Par t in in yurt çapında et
kinl iğ ini arttıracak ve örgütünü genişletecek yönde ve Ör
g ü t l e i lg i l i d i lekler le, toplantıya çağıran Kurul 'ca görüşül
mesinde yarar umulan konular görüşülür. 

// — BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI 
Madde 25 — Merkez Yönet im Kurulu yurdu muhtel i f 
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bölgelere ayırarak, yılda en az 2 defa o bölgelerdeki i l ler in 
yönet im kurul ları üyeler i i le i lçe başkan ve sekreter ler in in 
veya bunlardan bir inin yokluğunda i lçe yönet im kurullarının 
o toplantı için kendi üyeleri arasından seçt iği bir üyenin 
ve Merkez Yönet im Kurulu'nca uygun görülecek diğer par
t i l i üyeler in katılacağı bölge toplantı ları düzenler. Bu top
lantıya, görevlendir i lecek bir Merkez Yönet im Kurulu üyesi 
veya Genel Merkez temsi lc is i başkanlık eder. 

Bölge temsi lc i le r toplantısında, o bölgede Parti 'nin ör
gütünü genişletecek ve etk in l iğ in i arttıracak yönde dilek
ler le, Merkez Yönet im Kurulu'nca görüşülmesinde yarar 
umulan konular görüşülür. 

7 — MERKEZ DİSİPLİN KURULU 
Kuruluş 

Madde 26 — Merkez Disipl in Kurulu, Büyük Kongre ta
rafından seçi len 7 üyeden kurulur. Büyük Kongre ayrıca 3 
yedek üye seçer, ik i kongre arasında üye sayısında azalma 
olursa, boşluklar Büyük Kongre'ce seçi len yedekler tarafın
dan aldıkları oy sırasına göre Genel Başkan'ın Kurul'a çağ
rısıyla doldurulur. 

Toplanması 
Madde 27 — Merkez Disipl in Kurulu, Büyük Kongre'-

nln kapanışından sonra Genel Başkan'ın çağrısıyla ilk top
lantısını yaparak kendi arasından bir başkan ve 2 raportör 
seçer. 

Merkez Disipl in Kurulu'nun daha sonraki toplantı ları 
Genel Başkan, Genel Sekreter veya kendi başkanının çağrı
sıyla olur. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 28 — Merkez Disipl in Kurulu'nun görev ve yet

k i ler i aşağıdadır: 

a) Merkez Yönet im Kurulu ve Başkanlık Kurulu üye
ler i , Merkez Disipl in Kurulu başkan ve üyeler i , il yönet im 
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kurul ları başkan ve üyeler i , il d is ipl in kurulları başkan ve 
üyeler i , Genel Merkez'e bağlı Parti temsi lc i le r i , Genel Mer
kez görevl i ler i , merkez ve i l ler denetçi ler i ve part i l i T.B.-
M.M. üyeler i hakkında açılan veya birden fazla il çevresini 
i lgi lendirerek Merkez Yönet im Kurulu'nca el konulup yü
rütülen dis ipl in kovuşturmalarında doğrudan disipl in kararı 
vermek; 

b) il d is ipl in kurullarınca veri len ve itiraz edilen karar
ları İt irazla sınırlı olarak inceleyip kesin karara bağlamak; 

c) il Disipl in Kurulu'nun bulunmadığı veya toplanama
dığı hallerde onun görevler ini de üzerine almak. 

Merkez Disipl in Kurulu'nun vereceği karar kesindir. 

B Ö L Ü M V 

İL V E İLÇE Ö R G Ü T L E R İ 

A — / / - KONGRESİ 

Kuruluş 
Madde 29 — İl kongresi seçi lmiş ve tabiî üyelerden 

kurulur. 
a) Seçi lmiş üyeler : İlçe kongrelerince seçi l i r . Seçi

lecek üyeler in sayısı i lçenin tüm üye sayısının onda bi
r idir . Hesaplamada tam sayıdan küçük sayılar tam sayıya 
tamamlanır. 

b) Tabiî üyeler : O seçim çevresinin part i l i T.B.M.M. 
üyeler i , İl Yönet im Kurulu Üyeleri ve İl Disipl in Kurulu üye
leridir. Ancak tüzüğün 48. maddesine göre görev yapan 
geçici il yönet im kurulu üyelerinin tabiî üyel ik hakkı yok
tur . 

Eğer yukarıdaki oran içinde kongrenin toplam üye sa
yısının 1000*1 aşacağı anlaşılırsa, Merkez Yönet im Kurulu 
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daha önce o i lde i lçe kongreler ince seçilecek il kongresi 
üyesi oranını yeniden saptayarak bi ld ir i r . 

Toplanması 
Madde 30 — İl kongresi olağan olarak 2 yılı aşmayacak 

aralıklarla ve Merkez Yönet im Kurulu'nun bel l i edeceği 
kongre süresi içinde İl Yönet im Kuru lunca saptanan yer, 
gün ve gündemle toplanır. 

Olağanüstü toplant ı , kongre üyeler inin en az beşte bi
r inin yazılı is temi veya İl Yönet im Kurulu'nun kararı ve bu 
is tem veya kararın Merkez Yönet im Kurulu'nca onaylanma
sıyla olabi l i r . 

Kongre'nin gündemi, İl Yönet im Kurulu tarafından v e 
Merkez Yönet im Kurulu'nun görüşülmesini istediği konu
ları mutlaka içine alacak şekilde hazırlanır. 

Kongre, i l Başkanı veya Sekreteri yahut görevlendir i
lecek il Yönet im Kurulu üyesi, bu da yoksa Genel Merkez 
temsi lc is i el iy le açılır. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 31 — İl kongresinin başlıca görev ve yetki ler i 

aşağıdadır. 
a) İl Yönet im Kurulu çalışma raporunu, mali rapor 

ve denetçi raporunu incelemek, il Yönet im Kurulu'nun ak
lanması ve kesin hesap konusunda karar vermek; 

b) Merkez Yönet im Kurulu ve il Yönet im Kurulu'nca 
tek l i f edi len maddeleri ve bütçe tasarısını tart ışıp karara 
bağlamak; 

c) i l çevresinde parti meseleler ini ve Par t in in etkin 
l igini artırıcı tedbir ler i görüşmek, yurt ve dünya olaylarını 
tüzük, program ve üst organların kararları ışığında tartışıp 
bu kararların II çapında yürürlük ve gerçekl ik kazanmasının 
somut yol larını incelemek ve karara bağlamak; 

d) Büyük Kongre'ye gidecek üyeler i , yeni il yönet im 
kurulu ve il d is ip l in kurulu üyeler ini ve 2 il denetçisini 
seçmek. 
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B — //. YÖNETİM KURULU 
Seçimi, İş Bölümü ve Toplanması 

Madde 32 — İl Yönet im Kurulu, İl Kongresi tarafından 
seçi len 7 - 1 3 üyeden kurulur. Seçilecek üyenin kesin sa
yısı , kongreden önce Merkez Yönet im Kurulu'nca belli edi 
l ir. iki kongre arasında üye sayısında azalma olursa boş
luklar İl Yönet im Kurulu'nun tekl i f edeceği en az iki katı 
aday arasından Merkez Yönet im Kurulu'nca seçilerek dol
durulur. 

Seçimden sonraki ilk hafta içinde eski İl Yönetim Ku
rulu Başkanlığının çağrısıyla toplanan il Yönet im Kurulu, 
kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile bir başkan seçer. Sekreter, başkanın göstereceği aday 
veya adaylar arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile seçi l i r . 

Daha sonra sayman seçi l i r ve üyeler arasında iş bölü
mü yapılır. 

Başkan, il kademesinde Par t iy i temsi l eder. Parti tü
zel k iş i l iğ i adına dava açma ve davada husumet yetk is i , 
kendi kademesinde İl Başkanına ai t t i r . Başkanın görevden 
alınması iç in, İl Yönet im Kurulu üye tam sayısının en az 
üçte bir in in gerekçel i yazılı istemi ve üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun kararı gerekir. 

Sekreter, Başkan'ın en yakın çalışma arkadaşı ve yar
dımcıyıdır; bütün yazışma iş ler ini Başkana yardımcı ola
rak ve onunla bi r l ik te yürütür. Yokluğunda ona vekâlet 
eder. Sekreter in görevden alınması için Başkan'ın onayı ile 
bir l ik te il Yönet im Kurulu üye tam sayısının salt çoğun
luğunun kararı gerekir. 

Sayman İl ' in hesap işlerine bakar. 
i l Yönet im Kurulu, zorunlu haller dışında haftada en 

az bir defa toplanır. Toplantı gündemini başkan ve sekre 
ter b i r l ik te hazırlar. Hazır bulunan üyenin en az üçte bi
rinin istemi İle gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak 
eklenir. 
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Görev ve Yetkileri: 
Madde 33 — il Yönet im Kurulu'nun başlıca görev ve 

yetk i ler i aşağıdadır: 
a) Genel Başkan, Genel Sekreter, Başkanlık Kurulu ve 

Merkez Yönet im Kurulu'nun karar ve d i rekt i f ler in i yerine 
get i rmek, i lçeler in bunları uygulamasını sağlamak; 

b) i l Kongresi 'nde alınan kararları gerçekleşt i rmek; 
c) İ lçe yönet im kurullarının çalışmalarını koordine et

mek ve denet lemek; 
d) Zorunlu haller dışında en az iki ayda bir, İl Yöne

t i m Kurulu üyeler i İle bağlı i lçe başkan ve sekreter ler in 
nln veya bunlardan bir inin yokluğunda ilçe yönet im kurul
larının o toplantı iç in seçeceği birer temsi lc in in , ayrıca o 
toplantıda bulunup görüşler ini bel i r tmeler inde yarar um
duğu il üyesi par t i l i ler in o toplantı için ismen çağrılacağı 
• i lçe temsi lc i le r i toplantısı» düzenlemek; bu toplantıda, 
Part l 'nin II çapında örgütünü genişletecek ve etkinl iğ ini ar
tıracak yönde di lek ler le, İl Yönet im Kurulu'nun görüşülme
sinde yarar umduğu konuları görüşmek; ortaya çıkan gö
rüşler i i l Yönet im Kurulu gündemine alarak tartışıp gerekl i 
karar ve d i rekt i f ler i vermek; 

e) Yeni i lçe Yönet im Kurulları kurarak Parti örgütünü 
geniş letmek; henüz örgüt kurulmamış i lçelerde Parti tem
s i lc i l ik ler i açmak; yakın il ve i lçelerde örgütün kurulması 
için Merkez Yönet im Kurulu'na ve diğer il yönetim kurul
larına yardımcı olmak; 

f ) i lçe yönet im kurul ları üyeleriyle Parti görevl i ler i 
ve çalışma ekipler i başkanlarının ve diğer part i l i ler in po
l i t ik, ekonomik ve sosyal konulardaki bi lg i ler in i artırmak 
üzere kurs ve konferanslar düzenlemek; 

g) İl kongresini , kongreye sunulacak çalışma raporu, 
bi lanço ve kesin hesabı kapsayan mali rapor ve bütçe ta
sarısı i le kongrede yapılacak seçimler le i lg i l i olarak aday 
tavsiye l is tesi hazırlamak; 

80 TBMM KUTUPHANESI



h) Altı ayda bir il'in ve bağlı ilçelerin hesap durumu 
hakkında genel Merkez'e rapor vermek. 

C — İL DİSİPLİN KURULU 
Seçimi, İş Bölümü ve Toplanması 

Madde 34 — İl Disiplin Kurulu, İl Kongresi tarafından 
seçilen 3 - 5 üyeden kurulur. Seçilecek üyenin kesin sayı
sı, kongreden önce Merkez Yönetim Kurulu'nca belli edi
lir. İki kongre arasında üye sayısında azalma olursa, boş
luklar İl Yönetim Kurulu'nun teklif edeceği en az iki katı 
aday arasından Merkez Yönetim Kurulu'nca seçilerek dol
durulur. 

il Disiplin Kurulu, kongreden sonra İl Başkanının çağ
rısıyla ilk toplantısını yaparak kendi arasından bir başkan 
ve bir raportör seçer. 

İl Disiplin Kurulu'nun daha sonraki toplantıları, İl Baş
kanı veya kendi başkanının çağrısı ile olur. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 35 — İl Disiplin Kurulu; mahalli meclis grup

ları, İlçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri, ilçe denetçi
leri, parti görevlileri, çalışma ekipleri başkan ve üyeleri, 
il'e bağlı Parti temsilcileri ve diğer Parti üyeleri hakkında 
disiplin kararı verir. 

İl Disiplin Kurulu'nun uyarma ve kınama sevk istem
leri İle ilgili olarak verdiği karar kesindir. Geçici veya ke
sin çıkarma İstemleri İle ilgili olarak verdiği karara karşı 
süresi İçinde Merkez Disiplin Kurulu'na itirazda bulunula
bilir. 

D — İLÇE KONGRESİ 
Kurulusu, Toplanması, Görev ve Yetkileri 

Madde 36 — İlçe Kongresi, o ilçeye bağlı üyelerden 
kurulur. Eğer İlçe üyelerinin toplam sayısı 600'ü aşacak 
olursa, il Yönetim Kurulu daha önce o ilçede kaç üyeye bir 

81 TBMM KUTUPHANESI



i lçe kongresi üyesi seçi leceğini ve seçim şekl in i saptaya
rak bi ld i r i r . 

İ lçe kongresi olağan olarak 2 yılı aşmayacak aralıklar
la ve i l Yönet im Kurulu 'nun bel l i edeceği kongre süresi 
içinde i lçe Yönet im Kurulu'nca saptanan yer, gün ve gün
demle toplanır. 

Olağanüstü toplant ı , i lçe üyeler inin en az beşte bir i
nin yazılı is temi veya İlçe Yönet im Kurulu'nun kararı ve bu 
istem veya kararın i l Yönet im Kurulu'nca onaylanmasıyla 
olabi l i r . 

Kongrenin gündemi İlçe Yönet im Kurulu tarafından ve 
Merkez Yönet im Kurulu i le il Yönet im Kurulu'nun görüşül
mesini is tedik ler i konuları mutlaka içine alacak şekilde ha
zırlanır. 

Kongre, İlçe başkanı veya sekreter i veya görevlendir i le
cek İlçe Yönet im Kurulu üyesi , bu da yoksa İl Yönet im Ku
rulu temsi lc is i el iy le açılır. 

i lçe Kongresi, kendi i lçesi çap ve sınırları içinde ol
mak kaydıyla İl Kongresi 'nin görev ve yetk i ler ine sahiptir. 
İ lçe Kongresi 'nde yeni İlçe Yönet im Kurulu üyeler i ile 2 i l
çe denetçis i ve İl Kongresi 'ne gidecek üyeler seçi l i r . 

E — İLÇE YÖNETİM KURULU 

Seçimi, İş Bölümü ve Toplanması 

Madde 37 — İlçe Yönet im Kurulu. İlçe Kongresi tara
fından seçi len 5-9 üyeden kurulur. Seçilecek üyenin kesin 
sayısı, kongreden önce i l Yönet im Kurulu'nca, bell i edi l i r . 
İki kongre arasında üye sayısında azalma olursa, boşluklar 
i lçe Yönet im Kurulu'nun tek l i f edeceği en az iki katı aday 
arasından İl Yönet im Kurulu'nca seçilerek doldurulur. 

Başkan ve sekreter seç imi , iş bölümü, toplanması ve 
gündem hazırlanması gibi konular, tüzüğün 32. maddesin
de il yönet im kurulları için bel i r t i ld iğ i şeki lde gerçekleş
t i r i l i r . 
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Görev ve Yetkileri 
Madde 38 — İ lçe Yönet im Kurulu'nun başlıca görev ve 

yetk i ler i aşağıdadır: 
a) Üst organ ve merci ler in karar ve direkt i f ler in i ye

rine get i rmek, üyeler in bunlara uymasını ve o doğrultuda 
hareket etmesini sağlamak; 

b) İlçe Kongres inde alınan kararları gerçekleşt i rmek; 
c) Parti görevl i ler in in çalışmalarını koordine etmek ve 

denet lemek; yeni parti görevl i ler in i atama veya seçimini 
sağlama yolu ile Par t in in i lçe çapında bütün mahalle ve 
köylere kadar yayılmasına çalışmak; yakın i lçelerde örgü
tün kurulmasında İl Yönet im Kuru luna yardımcı olmak; 

d) İ lçedeki bütün part i çalışmalarını tamamen kendi 
sorumluluğunda kuracağı «çalışma ekipleri» yoluyla ger
çekleşt i rmek; bu ekipler in çalışmalarını koordine etmek ve 
denet lemek; daha üst bir organ veya yardımcı kuruluşta 
görevl i olmayan her i lçe üyesinin bu ekiplerden birinde 
görev almasını, böylece bütün üyelerin hem Parti'de aktif 
bir eleman olarak çalışmalarını, hem de iş içinde eği t i l ip 
aydınlatı lmalarını sağlamak; 

e) Aday üyeler in tüzük, program ve üst organların ka
rarları doğrultusunda ve parti çalışmaları yönünden eğit i l 
meler i ve adaylık süresi sonunda yet işmiş bir üye olarak 
Parti saflarına katılmalarını sağlama konusunda özel bir 
dikkat ve çaba göstermek; 

f ) Zorunlu durumlar dışında ayda bir, İlçe Yönet im Ku
rulu üyeler i i le çalışma ekipler inin başkanlarının ve parti 
görevl i ler in in, ayrıca o toplantıda bulunup görüşler ini be
l i r tmeler inde yarar umduğu ilçe üyesi diğer part i l i ler in İl
çe Yönet im Kurulu'nca o toplantı için ismen çağrılacağı 
«aylık toplantı»lar düzenlemek; bu toplantıda çalışma ekip
leri ve part i görevl i ler in in istek ve di lekler iy le ilçe çapın
da part i çalışmalarını koordine edici ve Parti 'nin etkinl iği
ni artırıcı tedbi r ler i görüşmek; ortaya çıkan görüşleri İlçe 
Yönet im Kurulu gündemine alarak tartışıp gerekl i karar ve 
d i rekt i f ler i vermek; 
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g) i lçe Kongresi 'n i , Kongreye sunulacak çalışma ra
poru, bi lanço ve kesin hesabı kapsayan mali rapor ve büt
çe tasarısı İle Kongre'de yapılacak seçimler le i lg i l i olarak 
aday tavsiye l istesini hazırlamak; 

h) Üyeler in aidatlarını düzenli ödemeler ini ve süre
si içinde k iml ik kartlarını yeni lemeler in i sağlamak; 

i) A l t ı ayda bir i lçe'nin hesap durumu hakkında İl Yö
netim Kurulu'na rapor vermek. 

F — PARTt GÖREVLİLERİ 
Madde 39 — öze l l i k le i lçe merkezinden uzakta bulu

nan köy ve mahalle muhtarl ık bölgelerinde Parti 'ye kayıtlı 
bulunan üyeler İkiyi geçt iği takdirde muhtarl ık bölgelerin
de part i İşler ini yürütmek ve İlçe ile üye arasında her tür
lü bağıntıyı sağlamak üzere İlçe Yönet im Kurulu tarafın
dan bir part i görevl is i atanır. 

Daha sonra o bölgedeki üyeler yılda bir, İ lçe Yönet im 
Kurulu'nun göstereceği tar ihte ve ilçe temsi lc is in in baş
kanlığı altında toplanarak yeni görevl iy i seçerler. 

Parti görevl is i İlçe Yönet im Kurulu tarafından her za
man görevinden alınabil ir . 

G — PARTİ TEMSİLCİLİĞİ 
Madde 40 — Genel Merkez veya i lg i l i il yönet im ku

rul ları henüz il veya ilçe örgütü bulunmayan yerlerdeki 
II veya i lçe merkezler inde, başvuran yurttaşlara ilk elden 
Parti hakkında bi lg i vermek; tüzük, program ve diğer parti 
yayınları i le rozet, f lama ... gibi parti sembol ler ini satmak, 
dağıtmak; üyelik için başvuran vatandaşların gir iş belge
sini kabul etmek ve böylece o yerde Parti örgütünün ku
rulmasına olanak sağlamak sınırlı maksadı ile ve tama
men İ lgi l i yönet im kurulunun sorumluluğunda olmak üzere 
görevlendirecekler i bir part i üyesi el iy le «Parti temsi lc i l i 
ği» açabil ir . 

O II veya i lçede Parti örgütü kurulduğu anda temsi lc i 
l iğin görevi kendi l iğinden sona erer. 
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B Ö L Ü M V I 

M E C L İ S G R U P L A R I 

A — T.B.M.M. GRUPLARI 
Kuruluş 

Madde 41 — Parti'nin Millet Meclisi Grubu partili mil
letvekillerinden. Cumhuriyet Senatosu Grubu ise partili 
senatörlerden kurulur. Millet Meclisi Grubu ile Cumhuri
yet Senatosu Grubu üyeleri birlikte Parti'nin T.B.M.M. Gru-
bu'nu meydana getirir. 

Gruplar en az 10 üyeden kurulur. Meclislerdeki parti 
üyelerinin sayısı onar kişiden azsa, bunlar gene bir baş
kan etrafında topluca hareket ederler. 

Genel Başkan, üyesi bulunduğu Meclis Grubu'nun ve 
T.B.M.M. Grubu'nun da başkanıdır. Eğer Genel Başkan 
T.B.M.M. üyesi değilse aynı görevi Genel Sekreter üstle
nir. O da T.B.M.M. üyesi değilse üyeler aralarından birini 
başkan seçerler. 

Meclis gruplarının sözcülüğünü başkanları veya grup 
yönetim kurullarının görevlendireceği bir üye yapar. 

Çalışması 
Madde 42 — Partili milletvekilleri ve senatörler mec

lislerdeki çalışmalarında; tüzük, program, Büyük Kongre, 
Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Kurulu'nun karar ve 
direktifleri İle Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu
nun kararma uymakla yükümlüdür; Parti'nin merkez organ
larınca veya Grup'ça karara bağlanmamış konularda tüzük 
ve program çerçevesi içinde görüşlerini açıklamak ve oy 
kullanmakta serbesttirler. 

İç Yönetmelik 
Madde 43 — Parti'nin T.B.M.M. grupları ile yönetim ku

rullarının çalışma, seçim ve görüşme usulleri Merkez Yö
netim Kurulu'nca hazırlanan bir Yönetmelik'le düzenlenir. 
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IS — MAHALLİ MECLİS GRUPLARI 
Madde 44 — Par t in in mahall i mecl is gruplar ı , o Mec-

l is ' in part i l i üyelerinden kurulur. Bunlar iki kişiden çoksa 
aralarında bir başkan seçerler. Grubun sözcülüğünü baş
kan veya görevlendireceği üye yapar. Mahall i mecl is grup
ları üyeleri çalışmalarında tüzük, program ve üst organla
rın karar ve d i rekt i f ler i i le kendi kademelerinin kongre ka
rarlarına ve Grup kararlarına uymakla yükümlüdür. 

B Ö L Ü M V I I 

S E Ç İ M L E R D E A D A Y L A R I N B E L İ R L E N M E S İ 

Madde 45 — Partl 'nin seçime katılacağı i l lerdeki mil
letveki l i ve senatör aday l is teler i yasa, tüzük ve yönetme
l ik ler uyarınca yapılan aday yoklamaları sonunda bel ir lenir . 

Parti 'nin seçime katılacağı i l lerde göstereceği mi l let
veki l i ve senatör adayları içinde merkez kontenjanı olarak 
göster i lecekler i yasaca bel ir lenen en üst sınıra kadar Mer
kez Yönet im Kurulu seçer. Bu adayların hangi seçim çev
resinde ve kaçıncı sırada yer alacakları Merkez Yönet im 
Kurulu'nca serbestçe bel l i edi l i r . İstenilen seçim çevresin
de göster i lecek kontenjan adayı sayısı, mi l le tveki l i seçim
lerinde o seçim çevresinin çıkaracağı mi l le tveki l i sayısı
nın altıda b i r in i , senato seçimler inde ise o seçim çevre
sinin çıkaracağı senatör sayısının üçte bir ini aşamaz. Şu 
kadar k i , mi l le tvek i l i ve senatör sayısı ne olursa olsun her
hangi bir seçim çevresinde Merkez Yönet im Kuru lunun en 
az 1 kontenjan adayı gösterme hakkı saklıdır. 

Bir seçim çevresinde Parti 'nin göstermesi gereken 
aday sayısından az istekl i bulunması halinde, adaylar Mer
kez Yönet im Kurulu'nca seçi lebi l i r . 

Herhangi b i r nedenle aday yoklamalarında tamamlana
mayan aday sayısı kadar adaylıklar veya aday l istesinin ke-
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sinleşmesinden önce herhangi bir nedenle bu listede bo
şalma olursa, boş olan adaylıklar Merkez Yönet im Kurulu '-
nca doldurulur. 

öze l yasalara göre yapılacak diğer seçimlerde aday 
bel i r lenmesi işi yasa, tüzük ve yönetmel ik uyarınca yapılır. 

B Ö L Ü M V I I I 

D E N E T L E M E V E D İ S İ P L İ N İŞLERİ 

A — MALÎ DENETİM 
Merkez, İl ve İlçeler Denetçileri 

Madde 46 — Tüzük uyarınca seçi len denetçi ler, kendi 
kademesindeki part i hesaplarını denet ler; altı ayda bir 
kendi kademesi ve bir üst kademe yönet im kuruluna ra
por verir . Ayrıca i l ve ilçe denetç i ler i , kendi kademelerinin 
kongresinden önce hesapları son bir defa denetleyerek 
hazırlayacağı raporu Kongre'ye sunulmak üzere kendi ka
demesi yönet im kurulu başkanlığına i let i r . 

Bunun dışında her üst yönet im kuru lu, kendine bağlı 
örgütün hesaplarını her zaman inceleyip denetleyebi l i r . 

B — GENEL MERKEZ GÖREVLİLERİ 
Madde 47 — Genel Merkez'ce alınan kararların ö rgü t ' 

te uygulanmasını sağlamakta yol göster ic i ve koordine 
edici olarak kademe yönet im kurullarına yardımcı olmak, 
diğer yandan örgüt kademelerinin ihtiyaç ve istekler ini ye
rinde saptayarak Genel Merkez'e aktarmak üzere, Merkez 
Yönet im Kurulu tarafından, Parti üyeleri arasından gereği 
kadar «Genel Merkez görevl isi» atanır. 

Genel Merkez görevl i ler i , ayrıca kendilerine tanınan 
yetk i sınırları içinde Genel Merkez adına ö r g ü t çalışma
larını inceleyip denetler ve iz lenimler ini raporla Genel Mer
kez'e sunarlar. 
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Genel Merkez görevlileri belirli bir bölgede veya bü
tün Parti örgütü içinde gezici olarak görevlendirilebilir. 

C — İŞTEN E L ÇEKTİRME 
Madde 48 — Merkez Yönetim Kurulu, tüzükte sayılı 

görevlerin yerine getirilmediğini saptadığı, yahut Parti'nin 
genel politikasına aykırı veya Parti'nin varlığını ve geliş
mesini tehlikeye düşürecek tutum ve davranışta bulunul
duğu kanısına vardığı takdirde, derhal seçeceği 3 kişilik 
geçici bir kurulla yönetilmek üzere, il ve ilçe yönetim ku
rullarına her zaman İşten el çektirebilir. Şu kadar ki, işten 
el çektirme tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ola
ğanüstü kongreye gidilerek yeni yönetim kurulunun se
çilmesi gerekir. 

D — DİSİPLİN CEZALARI 
Disiplin Cezalartnm Türü 

Madde 49 — Parti üyeleri hakkında verilebilecek di
siplin cezaları ağırlaşma sırasıyla : 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c ) 6 ay-1 yıl süreyle geçici çıkarma, 
d) Parti'den kesin çıkarma 

olmak üzere 4 türlüdür. 
Kınama cezası alan üye görev gördüğü organdan dü-

şürülür. O dönemde aynı organda bir daha görev alamaz. 
Geçici çıkarma cezası alan üye, çıkarılma süresi için

de, aktif olarak çalışmalarına katılamayacağı Parti organ, 
kurul ve mercilerine hiçbir teklif yapamaz ve Parti'de hiç
bir görev alamaz. Ancak tüzük, program ve yönetmelikler
le organ ve kurulların bağlayıcı kararlarına aynen uymak 
zorundadır. 

Disiplin Cezalarım Gerektiren Durumlar 
Madde 50 — Üyelerin disiplin cezaları almalarına yol 

açacak durumlar aşağıdadır. 
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a) Yetkili organ, kurul ve mercilerce verilen Parti gö
revlerini savsaklamak; veya yetkisini aşmak; yahut görev 
ve yetki verilmediği halde verilmiş gibi göstermek; 

b) Parti İçi toplantılarda yapılan konuşmaları ve alı
nan kararları, yetkili organın kararı olmaksızın her nerede 
olursa olsun açıklamak; 

c) Parti defter, evrak, para ve malını gereği gibi ko
rumamak; israf etmek, yitirmek, zimmetine geçirmek; 

d) Parti çalışmalarından özel çıkar sağlamak veya bu 
yolda çaba göstermek; 

e) Parti örgütünün birliğini ve dayanışmasını bozacak 
şekilde davranmak; 

f) Parti tüzüğüne, programına ve bunların doğrultu
sunda yetkili organların vereceği kararlara karşı cephe ala
rak bunların uygulanmasını engellemeye çalışmak; 

g) Parti aleyhindeki maksatlı çalışmaları meydana çık
mak; 

h) Seçimlerde Parti adayları aleyhine çalışmak; yet
kili kurulların seçim konusunda alacağı kararlara aykırı bi
çimde davranarak bağımsızlar veya başka parti adayları le
hine çalışmak, onlara oy vermek. 

Sevk yetkisine sahip olan yönetim kurulu ve karar ve
ren disiplin kurulunun, olayın ağırlığı oranında, istenecek 
ve verilecek disiplin cezasının türünün belirlenmesinde ge
niş takdir yetkisi vardır. Şu kadar ki, yukarda (f, g, h) fık
ralarında belirtilen durumlardan en az birinin mevcut ol
duğu hakkında yeterli bilgi edindiği ve kanıya vardığı za
man istenecek ve verilecek ceza, geçici çıkarma ceza
sından daha hafif olamaz. 

E — KOVUŞTURMA USULÜ 
Şikâyet Hakkt 

Madde 51 — Her üye ve organ, disiplin cezasını ge
rektiren durumlardan dolayı şikâyet hakkına sahiptir. 

a) Olayı öğrenen üye, bunu bağlı olduğu yönetim ku-
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ruluna b i ld i r i r ; ş ikâyeti yönet im kurulundan ise bir üst ku
rula başvurur. 

b) Olayı kendisi öğrenen veya şikâyet b i ld i r imin i alan 
yönet im kurulu, olayın gerçekl iği konusunda inandırıcı bil
g i ler i de varsa, dosyayı gereği yapılmak üzere i lgi l i disip
l in kuruluna veya —kendis i sevK yetkis ine sahip deği lse— 
sevk yetkis ine sahip kurula sunar. 

Sevk Yetkisi 
Madde 52 — Sevk yetkis ine sahip olan kurul lar ve yet

ki sınırları aşağıdadır : 
a) İlçe yönet im kurul ları : Bağlı Parti görevl i ler i , ça

lışma ekipler i başkan ve üyeler iy le diğer üyeler i ; 
b) i l yönet im kurul ları : Bağlı i lçe yönet im kurulları 

başkan ve üyeler i , i lçe denetç i ler i , bağlı Parti temsi lc i le
r iy le mahall i mecl is grupları üyeler in i ; 

c) Merkez Yönet im Kurulu : 
1 — İl yönet im kurul ları başkan ve üyeler i , il d is ip l in 

kurul ları başkan ve üyeler i , bağlı Parti tems i lc i le r i , mer
kez ve i l ler denetç i ler i , genel merkez görevl i ler i ve 
T .B.M.M. üyeler in i ; 

2 —• Geçici çıkarma veya kesin çıkarma istemiyle sı
nırlı olmak ve daha önce gündeme alınmak kaydıyla ve 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun vereceği kararla 
kendi üyeler ini ve Merkez Disipl in Kurulu üyelerini disip
l in kuruluna sevk yetkis ine sahiptir. Her üst kuru l , alt ku
rul ların yetk i ler ine de sahipt ir . 

Genel Başkan ve Genel Sekreter ' in disipl in kuruluna 
şevki , ancak bu sıfatların önceden kaldırı lmasıyla müm -
kündür. 

Tedbir 
Madde 53 — Parti 'den geçici veya kesin çıkarmayı ge

rekt i ren durumlarda dis ipl in cezası ver i lmesi için sevk ka
rarı vermeye yetki l i kurul lar, d is ipl in kuruluna sevk edi
len üyeyi , tedbi r n i te l iğ inde olmak üzere, Parti İçindeki gö
revler inden derhal uzaklaştırabil ir. 
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Sevk İstemi 
Madde 54 — Sevk yetkis ine sahip kurul tarafından, 

olayın kurulca öğreni l iş inden başlayarak en geç 2 ay ve 
kararın ver i l iş inden en geç 1 hafta sonra i lgi l i disipl in ku
rulu başkanlığına ver i lmek üzere hazırlanan «sevk iste
mi »nde : 

a) 1 Sevk istemine esas olan kurul kararının tarih ve 
sayısı, 

b) Gerekirse dis ipl in kuruluna açıklayıcı bi lgi vermek 
üzere kurulca seçi len sözcünün adı ve soyadı, 

c) Hangi üye veya üyeler hakkında sevk isteminde 
bulunulmuşsa ad ve soyadları i le Parti 'ce bi l inen adres
ler i , 

d) Her üye hakkında ayrı ayrı olm&k üzere istenen 
dis ipl in cezasının türü , 

e) Olayın ni te l iğ i ve ispatlayıcı bi lg i ler, 
bulunur. 

Disiplin Kurulunun Karart 
Madde 55 — Sevk istemini alan dis ip l in kurulu, sevk 

isteminde bulunulan üye veya üyelere iadeli taahhütlü 
mektupla is temi tebl iğ ederek yazılı savunmasını ister. Her
hangi bir nedenle mektup üyenin eline ulaşmadan geri gel
diği takdirde, derhal üyenin bağlı olduğu i lçenin lokal ilân 
tahtasında aynı mektup örneğinin bir hafta süreyle asıla
rak İlân yoluyla tebl iğ in i sağlar ve i lçe yönet im kurulundan 
ilân yoluyla tebl iğ in yapıldığı hakkında alacağı yazıyı dos
yasına ekler. Savunma İçin ver i lecek süre 1 haftadan az 
olamaz. 

Savunmayı alan kurul olayı ve bi lg i ler i değerlendir i r ; 
gerekirse sevk isteminde bulunan kurulun sözcüsünü de 
dinler; durumu inceleyerek karara bağlar. 

Disipl in kurulunca mektup veya ilân yolu ile yapılan 
tebl igatta bel i r t i len süre içinde savunma yapılmadığı tak
dirde, kurul dosyadaki bi lg i lere göre karar verir . 
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Disiplin kurulu kararında sevk isteminde belirtilenden 
daha ağır bir ceza verilemez. 

Verilen karar, gerekçesiyle birlikte en geç 15 gün için
de İlgili üyeye ve sevk İsteminde bulunan kurula tebliğ 
edilir. 

Disiplin kurulları çalışmaları sırasında geniş özgürlük 
ortamı içinde takdir hakkını serbestçe kullanarak âdil bir 
çözüme varmak; fakat adaletin geç ortaya çıkmasının da 
bir adaletsizlik olduğu ilkesinden hareketle, karara varma
sını geciktirici veya savsaklayıcı nitelikte gördüğü her du
ruma kesinlikle karşı çıkıp önleyici tedbirini almak ve 
mümkün olan en kısa sürede olayı bir sonuca bağlamakla 
yükümlüdür. 

İtiraz ve Kesinleşme 
Madde 56 — il disiplin kurullarının verdiği kesin veya 

geçici çıkarma cezasına uğrayan üye tarafından, veya ge
çici veya kesin çıkarma İstemiyle disiplin kuruluna başvur
duğu halde disiplin kurulunca bunlardan hafif bir cezanın 
yeterli görüldüğü veya bir ceza takdirine gerek görülme
diği durumlarda sevk İsteminde bulunan kurul tarafından 
verilen karar aleyhine Merkez Disiplin Kurulu'na itirazda 
bulunulabilir. 

itiraz süresi, kararın tebliğinden başlayarak 15 gün
dür. 

İtirazda bulunulan karar ve dosyası bekletilmeksizin 
Merkez Disiplin Kurulu'na gönderilir. 

İtiraz durumunda Merkez Disiplin Kurulu İncelemesi
ni dosya üzerinde yapar ve kesin kararını verir. 

Kesinleşen disiplin cezası kararı, gereği yapılmak üze
re, dosyası İle birlikte Genel Başkanlığa gönderilir. Dos
ya Genel Merkez'de saklanır. Kararın özeti, Genel Mer-
kez'deki üye giriş belgesinin arkasına işlenir ve aynı şe
kilde İşlenmek üzere ilgili il ve ilçe yönetim kurullarına 
tebliğ edilir, ilçe Yönetim Kurulu'nca aynı zamanda üye 
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kayıt def ter indeki yerine de işlenir ve karar gereği yerine 
get i r i l i r . 

Af 
Madde 57 — Kararın kesinleşmesinden başlayarak ge

çici veya kesin çıkarma için 2 y ı l , diğer cezalar için 1 yıl 
geçt ik ten sonra i lg i l i üye tarafından cezasının affı için şah
sen af di leğinde bulunulabi l i r . 

A f yetk is i : Uyarma ve kınama cezaları iç in, bu ce
zalara esas olan sevk isteminde bulunan yönet im kurulu
na, geçic i ve kesin çıkarma cezaları için Merkez Yönet im 
Kurulu'na a i t t i r . 

A f d i leği reddedi len i lg i l i , başvurmasının üstünden 1 
tam yı l geçmeden di lekçesini yeni leyemez. 

B Ö L Ü M I X 

M A L İ H Ü K Ü M L E R 

A — PARTİ GELİRLERİ 
Gelirlerin Türü 

Madde 58 — Partl 'nin sağlayabileceği gel i r ler in tür
leri aşağıdadır : 

a) Üyel ik aidatı ; 
b) Parti l i T.B.M.M. üyelerinden alınan aidat; 
c) Seçimlerde adaylık için başvuranlardan, yoklamaya 

katılmadan önce yönetmel ik uyarınca alınan özel aidat; 
d) Fiyatları Merkez Yönet im Kurulu'nca kararlaştırı

lan Parti yayınları i le Parti bayrak, f lama, rozet gibi sem
bol ler in in satışından elde edilen gel i r ler ; 

e) Parti k iml ik kart ları i le makbuz, defter, kâğıtlarının 
sağlanması karşı l ığı elde edi len gel i r ler ; 
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f ) Parti lokal ler inin iş let i lmesinden elde edilen gelir
ler; 

h) Yasa uyarınca Parti mallarından elde edilen gel i r ler; 
i) Bağış ve kredi ler, 
j ) Yasaya ve yasama mecl is ler i iç tüzüklerine göre 

Devlet 'çe sağlanan yardımlar. 

Üyelik Aidatı 

Madde 59 — Üyel ik aidatı, ayda 10, 25, 50 ve 100 TL. 
olmak üzere 4 ayrı b i r im üzerinden ödenebil ir . Üye, mali 
olanakları ve ai lesinin durumuna göre, hangi b i r im üzerin
den aidat ödeyeceğini serbestçe seçer ve bunu üyelik için 
ilk başvurmasında bi ld i r i r . Üye, sonradan olanakları elver
diği ölçüde, i lçe başkanlığına bi ld i rmek suret iy le daha yük
sek aidat b i r imler inden bir ini seçebi leceği gibi , üyenin 
maddi bakımdan durumu sarsıldığında, İlçe Yönet im Kuru
lu kararıyla daha düşük bir b i r im üzerinden aidat ödeme
si veya aidat yükümlülüğünün geçici olarak kaldırı lması da 
mümkündür. 

Aidatın aylık d i l imler olarak ödenmesi asıldır. Ancak 
üyenin bu tür lü ödemede güçlükle karşılaşacağı özel di-
rumlarda aidat 3 aylık, 6 aylık veya yıllık d i l imler olarak 
da ödenebi l i r . 

T.B.M.M. Üyelerinin Aidatı 

Madde 60 — Parti l i T.B.M.M. üyeler i , asıl olan üyelik 
aidatının yanısıra özel olarak T.B.M.M. üyesi sıfatıyla da 
aldat öderler. Bu aidatın miktarı ve bu yolla toplanan pa
raların ne kadarının Grup çalışmalarına, ne kadarının Ge
nel Merkez'e ayrılacağı, Parti 'nin T.B.M.M. Grubu kararıy
la bel l i edi l i r . 

Parti l i T.B.M.M. üyeler in in, T.B.M.M. üyesi olmaktan 
doğan özel görevler in in gerekt i rd iğ i yol lukları hesap dışı 
tu tu lmak üzere, ödeyecekler i özel aldat ile Parti çalışma
ları için yapacakları muhtel i f maddi katkıların toplamının 
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hesaplanmasında, Parti 'nin 65. madde uyarınca ödediği mik
tar Grup'ça göz önünde tutulur. 

Bağış ve Krediler 
Madde 61 — Parti 'nin her kademe yönetim kurulunca, 

yasanın engel lemediği bütün gerçek ve tüzel kişi lerden ba
ğış ve kredi alınabil ir. Gerçek ve tüzel k iş i ler in herbir i-
nin, 1 takv im yılı içinde Parti 'ye yaptığı bağışların toplamı 
25.000 TL. sını aşamaz. 

Gelir Makbuzları 
Madde 62 — Parti 'nin ge l i r ler i , Parti adına makbuz 

karşılığında alınır. Makbuzlar ancak Merkez Yönet im Kuru-
lu'nca bastırı l ıp ö r g ü t e dağıtı lır. Makbuzlar, kademe ku
rullarınca imza karşılığında alınır ve ilk yönet im kurulu top
lantısında seri ve sıra numaraları karar defter ine geçir i
lerek imzalanır. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı 
z incir leme numara bulunur. Gel i r in sağlandığı kimsenin adı 
soyadı i le makbuzu düzenleyenin imzası makbuzda ve dip 
koçanda yer alır. Makbuzların dip koçanlarının saklanma 
süresi 5 yıldır. 

B — PARTİ GİDERLERİ 
Harcamada Usul ve Mali Sorumluluk 

Madde 63 — Harcamalar ve gir iş i lecek mali yükümlü
lükler, Genel Merkezde Parti tüzel k iş i l iğ i adına, i l lerde 
İl Yönet im Kurulu adına ve i lçelerde de İlçe Yönet im Ku
rulu adına yapılır. Harcamalarla i lg i l i saptayıcı belgeler ka-
demelerce 5 yıl süreyle saklanır. 250 TL. sını geçmeyen 
harcamanın, harcamayı yapan tarafından belgelendir i lmesi 
yeter l id i r . Ancak, miktar ne olursa olsun, bütün harcama
ların yetk i l i yönet im kurullarının kararına dayanması ge
rekir. Şu kadar k i , yetk i l i kurulca onaylanmış bütçede ön
görülmüş harcamalar iç in, ödenekleri sınırı içinde kalmak 
koşuluyla, ayrıca karar alınması gerekmez. 
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Parti örgütleri bağlı oldukları üst kademeye, kendi ka
demesi ve ona bağlı kademelerin hesap durumu hakkında 
altı ayda bir bilgi vermekle yükümlüdür. 

örgüt kademeleri tarafından Parti tüzel kişiliği adına 
bağıta girişilmesi ve yüküm yüklenilmesi, ancak Merkez 
Yönetim Kurulu'nun önceden yazılı yetki vermesiyle müm
kündür. Buna aykırı olarak örgüt kademelerince girişilen 
bağıt ve yüklemlerden Parti tüzel kişiliği hiçbir suretle so
rumlu tutulamaz; bu durumda sorumluluk bağıta girişen 
veya yükümü yüklenen kişi ve kişilere aittir. 

Parti Giderlerine Ortaklaşa Katılma 
Madde 64 — Parti organları ve tüzel kişiliği adına üst 

kademelerce yapılacak bütün harcamalara, Parti'nin her 
kademesinin ortaklaşa katılması asıldır. Bunu sağlamak 
üzere, gelirin elde edilmesi için yapılan masraf çıkıldık
tan sonra, 58. maddede yazılı yolların herhangi biriyle el
de edilen net gelirin yarısı, kendi kademesinin harcamaları 
için ilçe kademesinde alıkonur; yarısı il kademesine ileti
lir; II kademesinde de, kendisine ulaşan veya bizzat sağ
ladığı gelirin yarısı alıkonup kalan yarısı Genel Merkez'e 
iletilir. Yukardaki esaslar doğrultusunda yapılacak işlemler 
Merkez Yönetim Kurulu tarafından yönetmelik veya genel
gelerle belli edilir. 

Parti'ce Geçimin Sağlanması 
Madde 65 — Başkanlık Kurulu üyeleri ile Genel Merkez 

görevlileri ve aldıkları görevler dolayısıyla zamanlarının bü
tününü Parti çalışmalarına ayırmak zorunda olan diğer par
tililerin, eğer geçimlerini sağlamaya yeterli gelirleri yok
s a , geçimleri, Parti'nln mali olanakları oranında Parti'ce 
sağlanmaya çalışılır. 

Bunun İçin gerektiğinde Parti tüzel kişiliği adına ve 
Merkez Yönetim Kurulu kararıyla aylıklı kadrolar açma yo
luna gidilir. 
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B Ö L Ü M X 

O R T A K H Ü K Ü M L E R 

Kurulların Dikey Kademeli Bağlantısı 
Madde 66 — Parti kurulları birbir ler ine kademeli ola

rak bağlıdır. Bir üst kurulun kararı bütün alt kurulları bağ
lar. Her a l t kademe üst kademeye karşı sorumludur ve üst 
kademe kurulu, bağlı alt kademe kurullarını denetler. 

Kademeler arası bağıntı ve yazışmanın dikey bağlantı 
yoluyla yürütü lmesi asıldır. Paralel bir kademe veya ken
dine doğrudan bağlı olmayan alt kademe ile bağlantı an
cak üst kurul aracılığıyla yürütülür. Pek ivedi ve zorunlu 
durumlarda doğrudan bağıntı gerekt iğinde, nedeni ve so
nuçları hakkında bir üst kademe yönet im kuruluna derhal 
bi lgi ver i l i r . Aynı şeki lde ivedi ve zorunlu durumlar dışın
da üst kurullar, bağlı alt kademeyi aşarak doğrudan daha 
alt kademe ile bağıntı kurmaz. 

Alt ve Üst Kademeler Arasında Uyarlığın Sağlanması 
Madde 67 — Kademeler arasında uyarlığın sağlanması 

iç in, üyeler ve alt kurul ların görüşler inin en doğru şekil
de üst kurula i le t i lmesi , üst kurulda alınan kararın da bü
tün bağlı al t kademelerce kesinl ik le tastamam uygulanma
sı gerekir. Bu nedenle alt kademe yönet ic i ler i , tabanın gö
rüş ve eğ i l imler in i mümkün olan en doğru şekilde üst ka
demeye i letmekle ve üst kurul kararlarının nedenlerini de 
alt kademe kurul ları ve üyelere sabır ve dikkatle açıkla
makla yükümlüdür. Böylece üst kurulun yerinde ve geçerl i 
kararlar verebi lmesi , ver i len kararın da kesinl ikle ve bütün 
alt kurullar ve üyelerin bi l inçl i katkısıyla yürürlüğe konup 
gerçekl ik kazanması sağlanmış olur. 

Eğitim, Aydınlanma ve Yönetime Hazırlanma 
Madde 68 — Parti 'nin başlıca görevler inden bir i önce-
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l ikle üyeler ini ve bunlar yoluyla bütün işçi sınıfını ve 
emekçi k i t le ler i Parti 'nin amaç ve programı ışığında eğit ip 
aydınlatmak, böylece onları Parti kanalıyle ve onun ilke
leri doğrultusunda toplumu yönetmeye hazırlamaktır. 

Bu nedenle her kademedeki yönet ic i ler ve bütün üye
ler, işçi sınıfını ve emekçi k i t le ler i eği t ip aydınlatmak ve 
Parti 'nin üye bi leşiminde işçi üyeler in ağırlığının devamlı 
artmasını sağlamak üzere olanaklarını sonuna kadar kul
lanmak zorundadır; ayrıca hem çalışma sırasında eği t i l ip 
aydınlanmak; hem Parti yönet imi yoluyla toplumu yöneti
me hazırlanmak, hem de işçi sınıfının ağırlığını koyması 
i le Parti 'nin i lkeler i doğrultusunda i ler leme ve etkinl iğ ini 
artırmasına yardımcı olmak üzere, işçi ler in her kademe or
ganında çoğunlukla aktif görev ve sorumluluk almalarını 
sağlamak için devamlı çaba harcamakla yükümlüdür. 

Bu cümleden olarak, Par t in in bütün organlarında gö
revl i bulunanlardan imkânlar oranında en az yarısının, ken
disi üret im aracı sahibi olmadığı için emek gücünü üret im 
aracı sahiplerine satarak yaşayanlar veya işçi sendikaları 
yönet im organlarında görevl i bulunan üyeler arasından se
ç i lmiş olması gözet i l i r ; yönet im kurullarınca kongrelere su
nulacak aday tavsiye l is teler i bu ilke doğrultusunda düzen
lenir; kongrelerde oy kullanan üyeler de adaylar arasın
da en yetenekl i olanları seçerken, bu ilke ve nedenlerini 
daima göz önünde bulundurur. 

Kongreler 
Madde 69 — İ lgi l i yönet im kurulları kongrelerin top

lanmasından en az 10 gün önce, kongrenin yer, gün, saat 
ve gündemini ; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa en az 
5 gün önce aynı gündemle yapılacak ikinci toplantının yer, 
gün, saat ve gündemini yerel hükümet görevl is ine yazıyla 
bi ld i rmek ve bütün kongre üyelerine yazılı çağrı gönder
mekle yükümlüdür. Büyük Kongre için ayrıca gazetelere 
ilân ver i l i r . Diğerler inde gazete veya diğer yerel ilân va
sıtalarından yararlanılır. 
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İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci top
lantıda hazır bulunan üye ile yet in i l i r . 

Kongrenin açılışında, önce 1 başkan, 2 başkan veki l i 
ve yeter i kadar sekreterden oluşan Başkanlık Divanı seçi
mi yapılır. İl ve i lçe kongrelerinde 1 başkan veki l i ve 1 
sekreter le yet in i lebi l i r . 

Kongreye katılan üyelerin en az onda bir inin yazılı 
is temi üzerine gündeme Kongrenin görev ve yetki sınırları 
içinde yeni maddeler eklenebi l i r . 

Kongrelerde tabiî üye olarak bulunan yönetim kurulu 
üyeleri bağlı oldukları kurulun aklanması için yapılan oyla
maya katılamaz. 

Kongrede yapılan konuşmaların özetleri ile alınan ka
rarlar ve seçim sonuçlarını kapsayan tutanak özeti üç nüs
ha halinde yazılıp Başkanlık Divanınca imzalanır ve kongre 
sonunda i lg i l i yönet im kuruluna bütün belgeleriyle bir l ikte 
tes l im edi l i r . 

İlçe ve il kongreler inin kapmışından başlayarak 3 gün 
içinde : a) Üst kurul temsi lc is i , b) İ lgi l i kademe yönetim 
kurulu veya c) Kongre üye tam sayısının en az beşte bi
r inin yazılı is temiyle, bir üst kurula kongrenin, sonuca et
ki edecek şeki lde toplanması, çalışmaları ve seçim sonuç
larında yanlışlıklar veya usulsüzlükler olduğuna i l işkin it i
razda bulunulabil ir . Bu durumda üst kurul kongre tutana
ğını ve belgeleri inceler; gereğinde i lg i l i ler i de dinler ve 
kongrenin geçer l i l iğ i ve gerekiyorsa seçim sonuçlarının dü
zel t i lmesi i le i lg i l i kararını ver ir . Kongrenin geçersizl iği 
konusundaki karar, Merkez Yönet im Kurulu'nun onayı ile 
kesinleşlr. 

Büyük Kongre'nin kapanışından başlayarak 3 gün için
de, kongre üye tam sayısının en az beşte bir inin yazılı 
is temiy le seçim sonuçlarına i l işkin itirazda bulunulabil ir. 
Bu durumda Büyük Kongre Başkanlık Divanı en geç 3 gün 
içinde yeniden toplanıp tutanak ve belgeleri inceleyerek 
kesin kararını ver i r . 
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Kurul Toplantıları 
Madde 70 — Parti 'nin bütün organlarında toplantı ye

ter sayısı, tüzükte daha büyük çoğunluk öngörülmemişse, 
üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kongrelerle i lgi l i 69 
madde 2. fıkra hükmü saklıdır. 

özür bi ld i rmeksizin ardı ardına 2 toplantıya veya 1 
yıl İçinde 7 toplantıya gelmeyen üye bağlı olduğu kuruldan 
İst i fa etmiş sayılır. 

Karar 
Madde 71 — Parti 'nin bütün organlarında karar yeter 

sayısı, tüzükte daha büyük çoğunluk öngörülmemişse, ha
zır bulunan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oylarda eşit 
İlk halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Parti İçi Seçimler 
Madde 72 — Parti 'nin bütün organlarında seçimleri . ı 

gizl i oy, açık sayım kuralına göre yapılması asıldır. Se -
çimden önce yoklama yapılarak oylamaya katılacak üye sa
yısı bel i r lenir . Kongre başkanlık divanı seçimler iy le il ve 
ya i lçe kongrelerindeki seçimlerde seçilecek üye sayısın
dan fazla aday olmadığı takdirde açık oylama ile seçim yo
luna gidi lebi l i r . 

Seçimlerde, seçi lecek aday ve oy kullanacak üye sa
yısı göz önünde tutularak önceden hazırlanmış boş ve mü
hür lü oy pusulaları kullanılır. Seçilecek üye sayısı kadar 
adayın ismi oy veren tarafından bizzat yakılarak pusula 
doldurulur. Seçilecek üye sayısından fazla aday ismi yazıl
mışsa, sayım sırasında faz'a isimler alttan başlayarak çi
zi l i r . Aynı is im birden fazla yazılmışsa bir sayılır. Eğer : 
a) Seçilecek üye sayısından az aday ismi yazılmışsa, 
b) Bir ismin okunamaması veya aynı ismin birden fazla 
yazılmış olması yahut aday olmayana oy ver i lmiş olması 
dolayısıyla sonuçta, pusulada seçilecek üye sayısından az 
aday İsmi kalmışsa, c) Pusula özel olarak işaret lenmişse 
o pusula geçersiz sayılır. 
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Seçim yeter sayısı, tüzükte daha büyük çoğunluk ön-
görülmemişse, oylamaya katılan üye sayısının salt çoğun
luğudur. İlk oylamada seçilecek üyelerin tamamı veya bir 
kısmı için bu çoğunluk sağlanamamışsa, yeter l i oyu ala
mamış adaylar Hk oylamada aldıkları oy sayısına göre sı
ralanır ve seçi lecek üye sayısının iki katından fazlası alt
tan başlayarak çizi l i r . Kalan adaylar arasında seçim yeni
lenir, ik inci oylama sonunda alınan oy oranları ne olursa 
olsun, sırasıyla en çok oyu almış olanlar seçi lmiş sayılır. 
Oylarda eşi t l ik halinde Parti 'deki kıdem göz önünde tutu
lur. 

Tutulacak Defter ve Dosyalar 
Madde 73 — Her yönet im ve disipl in kurulu, yasanın 

öngördüğü şeki lde, bir karar def ter i , bir gelen-giden yazı 
defter i ve dosyası tutar. Yönet im Kurulları ayrıca, yine 
yasa uyarınca bir gelir-gider def ter i , saptayıcı belge dos
yası ve demirbaş eşya defter i tutacağı gib i ilçe yönetim 
kurul ları da bir üye kayıt defter i tutarlar. Üye kayıt defter i 
i le gelir-gider defter inin sayfalarının ve kaç sayfadan iba
ret olduğunun Noter tarafından onanması yasa gereğidir. 

Karar defter ine i lg i l i kurulun kararları, tar ih ve numa
ra sırasıyla geçir i l i r . Karar al t lar ı , kararın alınmasında oy
lamaya katılanlar tarafından önce adları yazılmak suret iy le 
imzalanır. 

Gelen ve gönderi len yazılar, tar ih ve numara sırasıyla 
gelen-giden yazı defter ine kaydedil ir. Gelen yazıların asıl
ları i le giden yazıların örnekler i bu tar ih ve numaralar al
tında dosyada saklanır. 

Elde edilen gel i r in ne yolla elde edi ldiği ve yapılan 
harcamaların da ne gibi işler ve yerler için yapıldığı i lg i l i 
deftere sıra ile ve saptayıcı belgeleri bel ir tecek şeki lde 
geçir i l i r . 

Üye gir iş belgesinin birer örneği ilçe ve il kademe
leri i le Genel Merkez'de ayrı bir dosyada saklanır. 

Demirbaş eşya defter inde Parti 'nin demirbaş eşyası, 
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ne yolla elde edildiği ve gerçek değeri — veya bu biline-
miyorsa var sayılan değeri — elde ediliş sırasıyla belir
tilir. 

Yukardaki fıkralarda belirtilen defter ve dosyalar sınır
layıcı durumda olmayıp her kurul, gerekli ve uygun gördü
ğü diğer defter ve dosyaları tutabilir. 

Bütün kurullar, kendilerinde bulunan defter, dosya, ev
rak, makbuz ve yayınlarla demirbaş eşyanın iyi korunup 
kullanılmasından zincirleme olarak sorumludur. Yeni kurul
ların görevi devraldıkları gün, bütün bunların da devir ve 
teslim işlemleri yapılır ve bu konuda bir tutanak düzen
lenerek ilgili taraflarca imzalanır. 

Bağdaşamayacak Görevler 
Madde 74 — Parti'de bağdaşamayacak görevler aşağı

dadır : 

a) Partl'nln disiplin kurullarında görev alanlar; kongre, 
T.B.M.M., il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri 
dışında, diğer organ, kurul ve mercilerde görev alamaz
lar. Bu kimseler, Parti'ye bir hizmet bağıyla bağlı olmaz
lar ve Parti'den hiçbir suretle gelir sağlayamazlar; 

b) Belli bir disiplin kurulunda görev alan bir üye di
ğer bir disiplin kurulunda görev alamaz; 

c) İl veya ilçe yönetim kurullarından birinde görev alan 
bir üye diğer bir II veya ilçe yönetim kurulunda görev ala
maz; il veya ilçe başkanları için de durum aynıdır. 

Yukarda belirtilen ve yasa gereği olarak birbirleriyle 
bağdaşamayacak görevlerin dışında, partili T.B.M.M. üye
lerinin Merkez Yönetim Kurulu'nda üçte bir oranını aşma
ması gözetilir. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu ve Bü
yük Kongre önceden gerekli tedbiri alır ve uyarmayı yapar. 
Büyük Kongre'de oy kullanan üyeler de adaylar arasında en 
yetenekli olanları seçerken bu ilkeyi daima göz önünde 
bulundurur. 
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B Ö L Ü M X I 

S O N H Ü K Ü M L E R 

Parti'nin Feshi 
Madde 75 — Parti'nin kendi kendini feshe karar vere

bilmesi için, bu gündemle toplanan Büyük Kongre'de üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğunun hazır bulunması ve 
hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin feshe karar vermesi 
gerekir. 

ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplan
tıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih ka
rarı verilebilir. 

Parti'nin feshi halinde mevcut para ve malları, fesih 
kararını veren Kongre tarafından belirlenen, Parti'nin ilke
lerine en yakın doğrultudaki bir tüzel kişiliğe devrolunur. 

Parti'nin Kurnadan 
Madde 76 — Parti'nin kurucularının kimlikleri aşağı

dadır : 

1) C a n AÇIKGÖZ Muhasebeci, Aziz, Bafra 1940, T .C. , B. 
Evler, İsmail Paşa Sok. 1 0 / 1 , Bakır
köy - is tanbul . 

2) İlhan A K A L I N Sosyal-tş Sendikası Genel Eğitim Sek
reteri, D l S K Temsilciler Meclis i üyesi, 
Cemi l , Tokat 1938, T .C. , Ballıbaba sok., 
80 /9 , Küçükesat - Ankara 

3) Fikret A K M A N Büro işçisi, Cevdet, İzmit 1931, T.C., 
K(irfez mah., 42 evler, Güven sok., 12, 
t zmi t 

•1) Nerrnin A K S I N Avukat , Türkiye Lastik - İş Sendikası 
hukuk müşaviri, İrfan, İstanbul 1936, 
T.C. , Yıldız Saray, D . 7, Merter Sitesi-
tstanhul 
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5) Mehmet A l i A L T A Y 

6) Nurterı A R I C A N 

7) Osman A S L A N B A Y 

S) Yusuf Z iya 
B A H A D I N I J 

9) Hüsamettin 
H A K A N 

10) M u h i t t i n 
B A K I R S A N 

11) Sabri B A S A N 

12) Behice B O R A N 

13) Ceyhun C A N 

Adnan C E L A Y İ R 

Ziraatçı, H a l i l , Gebze 1942, T C , (tü
zeller malı., Orhangazi cad., 17, Gebze 

Kimya işçisi, Türkiye Kimya - İş Sen
dikası Genel Yönetim Kuru lu üyesi, 
Şükrü, Ordu 1939, T .C. , Nuripaşa malı., 
56. sok., 14, Zeythıburnu - İstanbul 

Tornacı, Türkiye Maden - İş Sendikası 
Seydişehir bölge temsilcisi, A l i , Araklı 
1932, T .C. , Selçuk cad., 67 /2 , Seydi
şehir 

Yayıncı - yazar, 2. dönem mi l le tvek i l i , 
Mehmet, Yozgat 1923, T C . Moda cad., 
193/7, Kadıköy - İstanbul 

K i m y a işçisi, Türkiye Kimya - İş Sen
dikası Genel Sekreteri, DİSK Genel 
Yönetim Kuru lu üyesi, Mehmet, Ayvaz-
pınar 1938, T.C. , Melekhoca cad.. D i 
rim sok., 2 / 1 1 , Karagümrük-lstanbııl 

Taş tornacısı, Hüseyin, Erzurum 1921, 
T .C. , Aksaray cad., 44, istanbul 

Şoför, Ahmet , Bandırma 1340, T.C., 
Kümbet malı., 22. sok., 15, Edincik 

Sosyolog, 2. dönem mi l le tvek i l i , Sadık, 
Bursa 1911, T.C. , Nure t t in A l i Berkol 
sok.. Çamlık Palas apt., 37 /3 , Şaşkın 
bakkal - İstanbul 

Avukat, Mustafa, Kozan 1940, T.C. . A l i 
Münih cad., Toprak İş Hanı, 330, 
Adana 

Büro işçisi, M . Fevzi , Elazığ 1945, 
T.C, . Mustafa Maziıar b**y sok., 27/14, 
Selamiçeşme, Kadıköy - İstanbul 
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15) l l . i s . u i Bedri 
D O Ğ A N A Y 

16) Dinçer DOĞU 

17) Yalçın C E R İ T 

18) Tank Ziya E K İ N C İ 

1')) Müşfik K R E M 

20) Hıza E R D O Ğ A N 

21) Erg im E R G O N 

22) Şaban ERİK 

2-0 Turgut GÖKDERE 

Sosyal - İş Sendikası Genel Örgütlenme 
Sekreteri, DİSK Temsilciler Meclisi 
üyesi, Ö. Osman, Zonguldak 19-12, 
T.C. , Emek malı., 72. sok., 36 <S, A n 
kara 

Kimya işçisi, Türkiye Kimya - İş Sen
dikası Genel Başkam. DİSK Yürütme 
Kuru lu üyesi. Hal im, Samsun 1939, 
T . O , Hürriyet Yapı koop. Kk lv»lüm. 
5, Meıter sitesi - is tanbul 

Öğretmen, H . Tahsin. Ağın 1033, T .C. , 
Tıp Fakültesi cad., Kartaltepe durağı. 
2 1 / 2 1 . Ankara 

mi l le tveki l i , ((âmil, 
Al i E m i r i , b. sok.. 

Hekim, 2. dönem 
L i c e 1341, T .C. , 

11 l f ) . Diyarbakır 

Y. Mimar , Mimar lar Odası İstanbul Şu
be Başkanı, Hamit , İstanbul 1931, T.C. , 
Bağlarbaşı cad., 113 0, Kuzguncuk-
Istanbul 

T u r i z m - İş Sendikası Genel Sekreteri, 
D l S K Genel Yönetim Kuru lu üyesi, 
Mahmut , Zara 1930, T . O , Barbaros 
cad., 1. Sok., 6/5, Bakırköy - İstanbul 

İnşaat teknisyeni. Ar i f , Balıkesir 1912, 
T.C. , Alaylar mah., 13 /A, Seydişehir 

Emekl i karayolu işçisi, 2. dönem mil le t 
vek i l i , Emin , Edi rne 1926, T.C., Çelebi 
sok., 6 /19 , Erenköy - İstanbul 

T u r i z m - İş Sendikası Genel Başkanı. 
DİSK Genel Yönetim Kuru lu üyesi, 
M u h i t t i n , Erzurum 1936, T.G., Emekli 
Subay Evler i , 18/3, Esentepe-lstanbul 
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24) Çetin G Ö Z A Ç T I 

25) A l i K A R C I 

20) Sadri K A Y A 

27) Saffet K A Y A L A R 

28) özcan KESGEÇ 

29) Zek i K I L I Ç 

30) Kemaiot t in KOYAŞ 

31) A l i K U R T 

32) Gündüz M U T L U A Y 

33) Nurdan O R P E N 

34) Hüseyin Ö Z Y f L M A Z 

Tesviyeci, K imya - İs, Sendikasında gö
revl i , Kasım, Kdz . Ereğlisi 1941, T .C. , 
Hacı Hakkı B. sok.. Anadan apt., D:2, 
Erenköy - İstanbul 

Matbaacı, 2. dönem mi l le tvek i l i , Sü
leyman, Gaziantep 1926, T.C. , Çuvalcı 
sok., 5, A . Hisarı - İstanbul 
Sıhhi tesisatçı, Selahattin, Bilecik 1937, 
T .C . , Lale sok., 38, Küçükyah-lstanbul 
Döküm işçisi, Naşit, Akhisar 1940, T.C. , 
Körfez man., 42 evler, Güven sok., 12, 
i z m i t 

Sosyal - İş Sendikası Genel Başkanı, 
DİSK Genel Başkan Vek i l i , Vel i , D i nar 
1945, T .C . , Necatibey cad.. Sezenler 
sok., 2 /14 , Ankara 

Tek-Bank-lş Sendikası Genel Sekreteri, 
Bekir, Ağrı 1945, T .C. , Güvenlik cad., 
22/3 , A . Ayrancı-Ankara 

Demirc i , Nazif, İnegöl 1339, T.G. . 
Zambak sok, 7, Alüntepe, Küçükyah-
lstanbul 

Teknisyen, Davut , Nevşehir 1930, T .G . 
Et ibank Ai le lojmanları, Bağlar sok., 
7 /6 , Seydişehir 

Kitapçı, N u r i , Mersin 1944, T .C . , Kı-
zıltoprak mah., Akıncı sok., 2, Eskişe
h i r 

Avukat , Türkiye Kinıya-Iş Sendikası 
hukuk müşaviri, A . Naci , Kuşadası 1942 
T.C. , Kürkçübaşı Külhan sok., 3 6 / 1 , 
Aksaray - İstanbul 

Motor tamircisi , İsmail, Gönen 131 i , 
T .C. , Kurtuluş mah., 55, Gönen. 
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35) F ro l C»ZKÖK Karayolu işçisi, Hüseyin, Amasra 1940, 
T.C. , Ortaklar cad., 2 3 / 9 Mecidiyeköy 
is tanbul 

30) İbrahim P O Y R A / Terzi , Mustafa, Gaziantep 1927, T.C. , 
Konak mah., Kızılelma sok., 27, Gazi
antep. 

37) Derviş SABIR Türkiye Gıda-lş Sendikası Mersin böl
ge temsilcisi, îsa, Tarsus 1929, T.C. , 
Zabazark malı.. Şelale cad., 72, Tarsus 

38) Ersen S A N S A L Avukat , M . P^ahri, Kilis 1940, T .C. , Ko
nur sok., 4 7 / 1 , Kızılay - Ankara 

39) Nihat S A R G I N Hekim, M . Fahri , İstanbul 1920, T.C., 
Pasalimaııı cad., 109, Kuzguncuk - İs
tanbul 

40) A l p S E L E K Avukat , Cemal, Ankara 1930, T . C , 
Kantarcı durağı. Yaprak apt., D : I, Ka
dıköy - İstanbul 

41) CemaJ Hakkı S E L E K Avukat , 2. dönem mi l l e tvek i l i , i smai l . 
Kuşadası 1902, T .C. , Cengiz Topel 
sok., 8 / 1 , Kalamış - İstanbul 

42) Muzaffer ŞATIR Muhasebeci, Şuayip. Üsküp 1927, T.C. , 
Sakarya mah. Dönüş sok., 27, Adapa
zarı 

43) Fer idun Seyyar satıcı, Sabri, Kostivar 1930, 
T O K A O Ğ L U T.C. Hamam yolu cad.. 88, Eskişehir 

44) Selâhattin U Y A R Yol inşaat teknisyeni, A l i , Adana 1933, 
T . C , Ziya Paşa mah., 667. sok., 6 1 , 
Adana 

15) Yavuz Ü N A L Elektrikçi - nıontör, Mehmet, İnebolu 
1939, T . C . Hacı Hakkı B. sok.. Ana
dan apt.. D : 2, Erenköy - is tanbul 

46) Hanefi Tesviyeci - montör, İshak, Yugoslavya 
V A T A N S E V E R 1943, T . C , Plevne cad., 10, Pendik • 

İstanbul 
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1,) Necati 
YAZICIOĞ1 U 

•18) Bekir Y E N İ G U N 

49) Erdoğan 
YEŞİLYURT 

5ü) Mehd i ' / A N A 

Hek im, i i . Azmi , A d a n a 1941, T . C 
Simitaş evleri 7. blok, ( i l , Merter si
tesi - İstanbul 

Tornacı, karayolu işçisi, İbrahim, Ke
maliye 1934, T . C , Nisbetiye cad.. Sel
çuklar sok., Evren apt. D : 3, Levent 
İstanbul 

Kaportacı, Hakkı, Samsun 1930, T . C , 
Gülsuyu mah., Sosyal meskenler, 19/8 
Maltepe - İstanbul 

Terzi , H i l m i , Diyarbakır 1940, T . C , 
Ar pasajı, 12, Diyarbakır. 

Kurucular Kurulunun Görev ve Yetkileri . 
Geçici Madde — Büyük Kongre i l k toplantısını yapıncaya 

kadar, Büyük Kongre ye tk i l e r in i Kurucular Kuru lu kullanır. Genel 
Başkan, Merkez Yönetim K u r u l u ve Merkez Dis ip l in K u r u l u Baş
kan ve üyeleri i le p a r t i l i T . B . M . M . üyeleri bu k u m l u n tabi i üyesi
di r . Par t i 'n in kurucuları i lk Büyük Kongre 'n in tabi i üyeleridir. 

İlk Büyük Kongre toplandığı anda bu geçici madde kendi l i 
ğinden yürürlükten kalkar. 
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