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TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 
KURULUŞ BİLDİRİSİ 

Türkiye İşçi Köylü Partisi kurucuları, 28-29 Ocak 
günleri toplanarak Partinin Tüzük ve Programını ka
rarlaştırmışlar ve kuruluş dilekçesini bugün İçişleri 
Bakanlığına vermişlerdir. 

Partimizin kuruluşu, Türkiye işçi hareketinin bü
yük önderi Mustafa Suphi ve on beş yoldaşının geri
ciler tarafından Karadeniz'de boğdurulmasının elli 
yedinci yılına rastlamaktadır. B u olay göstermekte
dir ki , Türkiye emekçilerinin devrim davasını k a n ve 
zulümle yok etmeye imkan yoktur. TİKP, Mustafa 
Suphi ve Şefik Hüsnülerden devraldığı bayrağı Tür
kiye halkının elinde zafere ulaştıracağını i lan etmek
tedir. 

Partimizin son amacı sınıfsız toplumu gerçekleş
tirmektir. TİKP, bu amaca ulaşmak için emperyaliz
mi, sosyal-emperyalizmi ve ortaçağ karanlığını tasfi
ye edecek olan mill i demokratik devrimi gerçekleşti' 
recek ve işçi-köylü ittifakına dayanan proletarya ikti
darı altında devrimi devam ettirerek sosyalizmin ku
ruluşuna önderlik edecektir. 

Günümüz dünyası, insanlık tarihinin en büyük 
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sömürücüleri ve zalimleri olan Sovyetler Birliği ile 
Birleşik Amer ika arasında şiddetli bir rekabete sahne 
olmaktadır. Bütün dünya halkları ile baskı ve tehdit 
altındaki bütün ülkelerin iki süper devlete karşı tek 
bir cephede birleşmelerini savunuyoruz. B u cephe, 
esas darbeyi daha tehlikeli olan Sovyet sosyal-emper-
yalistlerine indirmeli ve iki süper devletin kundakla
yacağı yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı hazır
lıklı olmalıdır. Türkiye halkı, iki süper devletin meza
r a gömülmesinde üzerine düşen görevi mutlaka yeri
ne getirecektir. Mustafa Kemal'in belirttiği gibi, «Maz
lum milletler zalimleri bir gün elbette mahv-ü perişan 
edeceklerdir». Partimiz işte bunun için mücadele et
mektedir. 

Sevgili yurdumuz, bugün bir kargaşalık içinde
dir. Türkiye, emperyalist işbirlikçisi hükümetlerin tes
limiyet politikası yüzünden iki süper devlet arasında
k i hakimiyet mücadelesinin girdabına sürüklenmiş
tir, îşte bu şartlarda halkımızın bağımsızlık ve demok
rasiye kavuşması, her şeyden önce iki süper devlete 
karşı mücadeleden geçmektedir. Bugün önümüzde 
çözmemiz gereken düğüm, Türkiye'nin dış meselesidir. 

Bağımsız bir Üçüncü Dünya ülkesi olan Kıbrıs'a 
askeri müdahale, ancak şu ya da bu süper devlete da
yanarak ve bağımsızlığımızdan yeni yeni tavizler ve
rilerek devam ettirilebilirdi. Bugüne- kadar da böyle 
olmuştur. Kıbrıs macerası bugün Türkiye'nin baş me
selesi haline gelmiştir. 
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Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalede direnmesi Sov
yet sosyal-emperyalistlerinin yurdumuzun efendisi ol
ma emellerinden başka hiç bir şeye hizmet etmiyor. 
Partimiz, Moskova'daki Yeni Çarların Türkiye ile Y u 
nanistan ve Kıbrıs'ı birbirine kışkırtan emperyalist 
politikalarını boşa çıkarmak için kararlı bir mücadele 
yürütecektir. 

İki süper devlet, Kıbrıs ve Ege'den ellerini çekme
lidir. Kıbrıs'ın işlerine hiç bir yabancı ülke karışma
malıdır. Kıbrıs'ın Türk ve Rum toplumları kendi ülke
lerinin meselesini barışçı yollardan çözmelidirler. 
Partimiz Türk ordusu dahil bütün yabancı askerlerin 
Kıbrıs'tan çekilmesini savunmaktadır. TÎKP, Kıbrıs 
halkının mill i eşitlik ve özgürlüğün hüküm sürdüğü, 
toprak bütünlüğüne sahip, egemen, bağımsız ve de
mokratik bir Kıbrıs için yürüttüğü mücadeleyi destek
lemektedir. 

Partimiz, Ege anlaşmazlığının Yunanistan ve Tür
kiye yararına hakkaniyet temelinde barışçı yollardan 
bir an önce çözülmesini savunmaktadır. Ege denizi, 
Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine bağlayan bir barış 
ve dostluk denizi olmalıdır. 

Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Y a Yunanis
tan'la ve başta Orta Doğu ve Balkan ülkeleri olmak 
üzere bütün Üçüncü Dünya ülkeleriyle dostluk, ya 
da Rus sosyal-emperyalistlerine teslimiyet! Sovyetler 
Birliği'nin «barışçı» bir ülke olduğu hayalleri yurdu
muzun geleceği için son derece tehlikelidir. Unutma-
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yalım ki, Sovyetler Birliği'nin Avrupa , Balkanlar, O r 
ta Doğu ve Türkiye üzerindeki baskı ve tehdidinin 
ağırlaştığı şartlarda yaşıyoruz. 

Bugün yurdumuzun yumuşama ve silahsızlanma 
masallarına değil, Yeni Çarlara karşı kararlı b ir dış 
politikaya ve mil l i savunmasını güçlendirmeye ihti
yacı vardır. Partimiz, öz kaynaklarımıza ve halkın 
silahlanmasına dayanan bir yurt savunması siyasetini 
savunmaktadır. Partimiz diğer yandan, A B D emper
yalizminin Türkiye üzerindeki her türlü baskı, sömü
rü ve denetimine karşı mücadele edecektir. Y u r d u 
muzda tek bir yabancı asker ve üs istemiyoruz. Ordu 
içinde askerlere uygulanan her türlü baskıya, dayağa 
ve hakarete son verilmelidir. TİKP, süper devletlerin 
yıkıcı faaliyetlerine ve revizyonistlerin ordu içinde 
yaymaya çalıştıkları mil l i teslimiyetçiliğe karşı ka
rarlı bir mücadele yürütecek ve Kurtuluş Savaşımızın 
devrimci geleneklerini canlandıracaktır. 

Hitler'in izinden giden Moskova Çarları, bugün 
esas olarak askeri güçlerine dayanarak yayılma poli
tikası izliyorlar. Diğer yandan onlar, Türkiye'nin için
de bulunduğu güçlüklerden yararlanarak ekonomik, 
siyasi, kültürel ve diplomatik alanlarda yurdumuza 
karşı çok yönlü bir taarruza girişmişlerdir. Moskova 
yöneticileri ekonomimizin kilit noktalarına el atmak
ta, yurdumuzun elektrik ihtiyacını denetim altına al
maktadır. 

«TKP» adını sahtekarca kul lanan İsmail Bilen re-
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vizyonist kliği, sosyal-emperyalistlerin Türkiye'deki 
beşinci koludur. Partimiz, Sovyet revizyonistlerini yur
dumuzun efendisi yapmaya çalışan bu işçi düşmanı 
milli ihanet şebekesi ile sonuna kadar mücadele ede
cektir. 

Partimiz, M C hükümetlerinin kapılan Rusya'ya 
açma politikalarını burada bir kere daha mahkum e-
der. Rusya ile «İşbirliği ve Dostluk» perdesi altında 
tezgahlanan teslimiyet anlaşmalarına karşı kararlı 
olarak mücadele edeceğiz. Türkiye'nin Boğazlar üze
rindeki egemenliği sınırlanamaz. Boğazlar Yeni Çar
ların savaş gemilerine kapatılmalıdır. 

Bugüne kadarki iktidarlar, emperyalizme bağım
lılığın ortaya çıkardığı bütün meseleleri emperyalizme 
daha fazla bağlanarak çözmeye çalıştılar. Partimiz, 
bağımsız bir ekonominin inşasında Türkiye halkının 
yaratıcı gücüne güvenmektedir. Partimizin önderlik 
edeceği mill i demokratik devrim, emperyalist serma
yeye el koyacak ve bütün halkın mülkiyetine geçire
cektir. 

TÎKP, hangi partiden ve hangi görüşten olursa 
olsun herkesi, 45 milyonluk Türkiye halkını iki süper 
devlete karşı sımsıkı birleşmeye, mill i bağımsızlığımızı 
ve devlet egemenliğimizi savunmaya çağırmaktadır. 
Partimiz, bütün halkı birleştirecek olan yurtsever cep
henin ancak halkın özgürlüğü ve demokrasi temelin
de kurulabileceğini savunur. 

Her gün yeni bir cinayet işleyerek ellerini kana 
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bulayan Kontrgerilla faşistleri ve Türkeş'in komando
ları ülkemizin başına bela olmuşlardır. Bunlar, iki sü
per devlete karşı mücadelenin biricik güvencesi olan 
halka saldırarak yurdumuzun düşmanlarına hizmet 
etmektedirler. Bunlar, azgın bir toprak ağası politi
kası gütmekte, milliyet ve mezhep çatışmalarını kö
rükleyerek halkı bölmekte ve Türkiye'yi zayıf düşür
mektedirler. Bugün halkın can güvenliğini ve özgür
lüğünü sağlamanın, böylece milleti birleştirmenin yo
lu Kontrgerillaya ve MHP'ye karşı geniş halk yığın
larını mücadeleye sevketmek ve faşizmle kesin bir he
saplaşmaya gitmektir. 

Bazı sahte «solcu» grupların Kontgerilla ile aynı 
siyaseti izleyerek CHP hükümetini baş düşman ilan 
etmeleri doğrudan doğruya faşizme hizmet etmekte
dir. Partimiz, bugün «faşizme karşı mücadele» adı al
tında yapılan başıbozuk maceracılığın ve bireyci te
rörün kesinlikle karşısındadır. Bugün sağa sola bom
ba atmak, banka soymak, adam kaçırmak, adam öl
dürmek gibi sorumsuz eylemlerin devrimcilikle hiç 
bir ilgisi yoktur. Maceracıların bu tür eylemleri artık 
halk düşmanı bir karakter kazanmış ve Kontrgerilla-
nın eylemleriyle birbirine karışmıştır. Partimiz, faşiz
me ve Kontrgerillaya karşı geniş yığınları aktif mü
cadeleye seferber edecektir. 

TİKP, gençliğimizin öğrenim özgürlüğü ve can gü
venliğine kavuşmasını Ülkemizin çok önemli bir mese
lesi olarak görmektedir. Hangi görüşte olursa olsun 
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cebinde öğrenci kimliği olan herkes can korkusu ol
madan okuluna serbestçe gidebilmeli ve öğrenim gö
rebilmelidir. Bütünüyle yurtsever olan gençlik kitle
sini bölen politikaların karşısındayız, öğrenci kitle
sine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Gençlik içindeki 
bütün meseleler ikna yoluyla ve serbest tartışma or
tamı içinde çözülebilir. Gençlik meselesinde çıkar yol, 
öğrencileri siyasetten uzaklaştırmak ve polis tedbir
lerini artırmak değil, gençliğe en geniş özgürlüğü sağ
lamaktır. Gençliğin buna hakkı vardır, çünkü ülke
mizin geleceğini temsil etmektedir. Bütün gençliği, 
can güvenliği, öğrenim özgürlüğü, demokratik bir eği
tim ve iki süper devlete karşı sımsıkı birleşmeye çağı
rıyoruz. 

Partimiz, halkın özgürlüğü ve demokrasi için mü
cadele ediyor. Türkiye halkı, 141-142. Maddeleri, bun
ları icat eden Mussolinilerin yanma gönderecektir. 146. 
Maddenin sonu da farklı olmayacaktır. Baştan aşağı 
antidemokratik bir kanun olan Siyasi Partiler Kanu
nu kaldırılmalıdır. Katillerden ve işkencecilerden he
sap sorulmalıdır. Genel af ilan edilmeli, bozuk düze
nin kurbanı olan mahkumlar serbest bırakılmalıdır. 
Cezaevlerindeki baskıya, dayağa ve her türlü zulme 
son verilmelidir. 

Partimiz, herhangi bir bölgenin veya ırkın diğer
lerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasına 
karşı mücadele edecektir. Türkiye halkının eşitlik ve 
özgürlük temelinde devrimci birliğini savunuyoruz. 

TBMM KUTUPHANESI



15 

Partimiz, işçi nmflmıasm iş güvenliğine, sekiz sa
atlik işgününe ve genel grev hakkına kavuşması, ya
şama şartlarının düzeltilmesi ve lokavtın kaldırılması 
İÇin mücadele edecektir. Partimiz, Sovyet sosyal-em-
peryalizminin beşinci kolu, işçi düşmanı sahte TKP 
revizyonistlerinin işçi sınıfımızı baskı altına alma ça
balarını yerle bir edecektir. TİKP, işçi sınıfı içindeki 
baş düşman olan revizyonizme karşı «Kıralım revizyo
nist zinciri, sendikalar işçinin» şiarını yükseltecektir. 
İşçi Binıfımın bölen sendika rekabetine karşıyız. Türk-
lş, DİSK ve diğer bütün sendikalara üye olan veya 
sendikasız bütün işçilerin eylem birliğini savunuyo
ruz. 

Partimiz, işçilerden, köylülerden, esnaftan, zana
atkardan, memurdan ve milli sermaye sahiplerinden 
oluşan tüm halkımızın emperyalizmin pençesinden ve 
ortaçağ karanlığından kurtulması için mücadele edi
yor. Partimiz halkın menfaatlerinin yılmaz savunucu
sudur. Halkımızın Partimiz önderliğinde gerçekleştire
ceği milli demokratik devrim, yoksulluğa, hayat pa
halılığına, her türlü acıya ve baskıya son verecek ve 
emekçi halkın aydınlık Türkiyesini yaratacaktır. 

Partimiz, demokrasinin temeli olarak köylünün 
toprağa ve özgürlüğe kavuşmasını görmektedir. De
mokratik halk iktidarı, ortaçağ karanlığını köyden, 
şehirden ve toplumumuzun her alanından temizleye
cek, toprak devrimini gerçekleştirecektir. Bütün ağa 
toprakları yoksul ve topraksız köylüye bedelsiz ola-
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rak dağıtılacaktır. Angarya, ortakçılık, yarıcılık, k ira
cılık, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik vb. yollarla ya
pılan bütün sömürü ve bağımlılıklara son verilecek
tir. Köylü yığınları toprak devrimini komiteler kura
rak kendi elleriyle uygulayacaktır. Bütün köylüleri 
Partimiz bayrağı altında mücadeleye çağırıyoruz. 
«Toprak, hürriyet, bütün tefeci ve banka borçlarının 
iptali». Şiarımız budur. 

Ecevit hükümetine karşı siyasetimiz hem dostluk 
hem mücadeledir. Hükümetin yurdumuzun bağımsız
lığından yana olan ve halkın özgürlüğüne hizmet eden \ 
her davranışını destekleyeceğiz, ö te yandan ik i süper 
devletle, özellikle Sovyetler Birliği ile uzlaşan, faşiz
me taviz veren siyasetler izlediği her yerde hüküme
te karşı mücadele edeceğiz. Ecevit hükümeti, Kıbrıs' 
tan geri çekilmede, Yunanistan'la dostluk kurmada, 
Üçüncü Dünya ile birleşmede, Kontrgerillanın üzeri
ne yürümede cesur olmalıdır. O zaman halkın ve Par
timizin desteğini kazanacaktır. 

Geleceğin aydınlık Türkiyesini yaratacak biricik 
• güç, 45 milyonluk Türkiye halkıdır. Hiç bir yabancı 

kuvvet bunu halkımız adına gerçekleştiremez. Parti
miz, bu inançla her türden haksızlığa, zulme ve sömü
rüye karşı kitle mücadelesinin başına geçecek, Tür
kiye halkının devrim davasını mutlaka zafere ulaştı
racaktır. 

Geniş toprakları ve zengin doğal kaynaklan olan 
bir yurdumuz var. Tarihinde şanlı bir Kurtuluş Sa-
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vaşı veren halkımız, emperyalistler ve zalimler önün
de hiç bir zaman boyun eğmemiştir. Ne Amerika , ne 
de Rusya, halkımızın kendisine barış ve özgürlüğün 
hüküm sürdüğü, bağımsız, demokratik bir yurt yarat
masına engel olamaz. 

Yiğit işçilerimizi, cefakar köylülerimizi, esnaf, 
zenaatkar, memur ve mill i sermaye sahiplerini, bu
gün hangi partiye oy verirlerse versinler, bağımsız ve 
demokratik Türkiye için birleşmeye ve mücadeleye 
çağırıyoruz. 

N E AMERİKA N E R U S Y A , BAĞIMSIZ D E M O K 
RATİK TÜRKİYE! 

TİKP Kurucuları Adına 
Doğu Perinçek 
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TÜRK IYE işçi KÖYLÜ PARTÎSÎ 
PROGRAMı 

T E M E L İLKELER 

1. Türkiye İşçi Köylü Partisi, Türkiye işçi sınıfının 
devrimci siyasal partisidir. Partinin eylem kılavuzu 
bilimsel sosyalizmdir. 

2. Türkiye İşçi Köylü Partisinin son amacı, herke
sin yeteneğine göre çalışıp ihtiyacına göre pay aldığı 
sınıfsız toplumu gerçekleştirmektir. 

TİKP, bu amaca ulaşmak için emperyalizmi, sos-
yal-emperyalizmi ve feodalizmi tasfiye edecek olan 
milli demokratik devrimi gerçekleştirir ve işçi-köylü 
ittifakına dayanan proletarya iktidarı altında devri
mi devam ettirerek sosyalizmin kuruluşuna önderlik 
eder. 

3. TİKP, bütün ülkelerin proletaryası ve ezilen 
halkların kurtuluşu için, Rus sosyal-emperyalizmini 
ve Amer ikan emperyalizmini yıkma hedefine yönelen, 
Üçüncü Dünyayı temel güç alan ve İkinci Dünya ile 
ittifak eden devrim stratejisini savunur ve uygular. 
Parti, savaş kundakçısı iki süper devlete ve özellikle 

TBMM KUTUPHANESI



19 

daha tehlikeli olan Rus sosyal-emperyalizmine karşı 
dünya halklarının en geniş birleşik cephesi için mü
cadele eder. 

MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM 

4. TİKP, milli demokratik devrimi zafere ulaştı
rarak proletarya önderliğinde, işci-köylü ittifakına da
yanan ve küçük burjuvazi ile milli burjuvazinin ka
tıldığı demokratik halk iktidarını gerçekleştirir. 

5. Demokratik halk İktidarı, emperyalizmin ve 
sosyal-emperyalizmin Türkiye üzerindeki her türlü 
baskı, sömürü ve denetimine son verecektir. Ülkemiz
deki bütün yabancı sermaye halkın mülkiyetine ge
çirilecektir. NATO ve diğer emperyalist örgütlerden 
derhal çıkılacak, emperyalist devletlerle yapılan bü
tün anlaşmalar yırtılacaktır. Yurdumuzda tek bir ya
bancı asker ve üs bulunmasına izin verilmeyecektir. 

TİKP, halkın silahlanmasına ve öz kaynaklarımı
za dayanan bir yurt savunması siyasi izler ve hege-
monyacılığa karşı Türkiye'nin devlet egemenliğini sa
vunur. 

6. Demokratik halk iktidarı, ortaçağ karanlığını 
köylerden, şehirlerden ve toplumumuzun her alanın
dan temizleyecek ve toprak devrimini gerçekleştire
cektir. Ağa topraklan Toprak işleyenindir* ilkesine 
göre topraksız ve az topraklı köylülere bedelsiz ola-
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rak dağıtılacaktır. Angarya, ortakçılık, yarıcılık, k i 
racılık, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik vb. yollarla 
yapılan her türlü sömürü ve bağımlılıklar tamamen 
kaldırılacaktır. Köylülerin tefecilere ve bankalara o-
lan bütün borçları iptal edilecek, ipotekler kaldırıla
caktır. 

Toprak devrimi, tarım işçilerinin ve yoksul köy
lülerin önderlik ettiği ve bütün köylülüğün katıldığı 
köylü komiteleri tarafından yürütülecektir. 

7. Demokratik halk iktidarı, halkın söz, basın, 
toplanma, gösteri, yürüyüş, örgütlenme, sendika, grev 
ve haberleşme gibi bütün temel özgürlükleri ile can 
ve mal güvenliğini ve konut dokunulmazlığını gerçek
leştirecektir. İşkence yasaktır. 

TÎKP, dini, mezhebi, dili, cinsi ve ırkı ne olursa 
olsun bütün yurttaşların eşitlik ve özgürlüğünü sa
vunur. 

8. Demokratik halk iktidarında herkese yeteneği
ne göre bir iş sağlanacaktır. Eşit işe eşit ücret ilkesi ve 
sekiz saatlik işgünü uygulanacaktır. Bütün emekçi
lerin çalışma ve yaşama şartları düzeltilecektir. 

Sosyal güvenlik, parasız eğitim, parasız sağlık hiz • 
meti gerçekleştirilecek, kadınlar üzerindeki her türlü 
baskıya son verilecektir. Devlet, evliliği ve çocukları 
koruyacaktır. 

Halkı baskı altına alan emperyalist, revizyonist 
ve feodal kültür bütün temelleri ile tasfiye edilecek, 
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işçi sınıfının devrimci kültürü, sanatı ve edebiyatı ge
liştirilecektir. 

9. TİKP, Siyasi Partiler K a n u n u ve diğer kanun
lardaki mill i eşitlik ve özgürlüğe aykırı bütün anti
demokratik hükümlerin kalkması için çalışır. Parti, 
herhangi bir bölgenin veya ırkın diğerlerine hakim 
veya diğerlerinden imtiyazlı olmasına karşı mücade
le eder, bütün Türkiye halkının eşitlik ve özgürlük te
melinde devrimci birliğini savunur. 

10. TİKP, milletlerin kendi kaderlerini tayin hak
kını savunur. Emperyalizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, 
hegemonyacılığa ve her türden gericiliğe karşı dev
letlerin bağımsızlık, milletlerin kurtuluş ve halkların 
devrim mücadelelerini kararlı olarak destekler. De
mokratik halk iktidarı dış siyasette bu ilkeyi temel 
alır ve farklı sistemlere sahip ülkelerle, bağımsızlığa, 
egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, 
saldırmazlık, iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşı
lıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama ilkeleri
ne dayanan ilişkiler geliştirmek için çaba gösterir. 
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TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 
TÜZÜĞÜ 

A D V E M E R K E Z 

1. Türkiye İşçi Köylü Partisi, Türkiye işçi sınıfının 
devrimci siyasal partisidir, kısa adı TİKP'dir. Merkezi 
Ankara'dadır. 

A M A Ç 

2. Türkiye İşçi Köylü Partisinin son amacı, her
kesin yeteneğine göre çalışıp ihtiyacına göre pay al
dığı sınıfsız toplumu gerçekleştirmektir. TİKP, bu 
amaca ulaşmak için emperyalizmi, sosyal-emperya-
lizmi ve feodalizmi tasfiye edecek olan mil l i demok
ratik devrimi gerçekleştirir ve işçi-köylü ittifakına da
yanan proletarya iktidarı altında devrimi devam etti
rerek sosyalizmin kuruluşuna önderlik eder. 

ÖRGÜTLENME İLKESİ 

3. Demokratik merkeziyetçilik TÎKP'nin örgütlen
medeki temel ilkesidir. Bütün Parti üyeleri Partiye, 
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azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere ve 
bütün Parti merkez organma bağlıdır. 

Bütün üyeler, çalıştıkları organlarda kararların 
alınmasına katılırlar, görüş, eleştiri ve önerilerini Mer
kez Komitesine kadar ulaştırabilirler. Yönetici organ
lar, kollektif çalışmanın yürütülmesine, canlı bir dü
şünce hayatı yaratılmasına ve eleştiri-özeleştirinin uy
gulanmasına önderlik ederler. 

PARTİ ÜYELİĞİ 

4. Parti Tüzük ve Programını benimsemek, Parti 
örgütlerinden birinde görev almak, Parti ödentisini 
düzenli olarak vermek ve Siyasi Partiler Kanununda 
üyelik için belirtilen diğer hususlar, Parti üyeliğinin 
şartlarıdır. 

Üyeler Partiye tek tek alınırlar. 
Partiye üye olmak isteyenler oturdukları ya da 

çalıştıkları yerdeki ilçe (yoksa il) örgütüne yazılı ola
rak başvurur. Üyelik için başvuranlar aday üye ola
rak kaydedilir. A d a y üyelik süresi altı aydır. B u süre 
en çok bir yıla kadar uzatılabilir. 

Üyelik, başvurulan Yönetim K u r u l u kararı ile ke-
sinleşir ya da reddedilir. B u karar, aday üyelik süresi 
dolmadan d a alınabilir. A d a y üyenin seçme ve seçil
me hakkı yoktur. 

Üyeliği reddedilenler, bildirimden itibaren üç ay 
içinde bir üst organa itiraz edebilirler. 
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5. Bilimsel sosyalizmi incelemek ve hayata uygu
lamak, Partinin birliğini savunmak, açık yürekli ve 
dürüst olmak, emekçi halkla aynı kaderi paylaşmak, 
çalışkan ve sade bir hayat sürmek; revizyonizme, her 
türden oportünizme, bölücülüğe, komploculuğa, iki
yüzlülüğe, bencilliğe, kibirliliğe ve mevki düşkünlü
ğüne karşı mücadele etmek, Parti üyesinin görevleri
dir. 

PARTİ DİSİPLİNİ 

6. Partinin Tüzük ve Programına aykırı davra
nanlar sorumlu tutulur. 

Bilimsel sosyalizmin, Parti Tüzük ve Programının 
yolundan ayrılanlar, hizipçiler ve mevki düşkünleri 
ile Parti disiplinini ihlal eden iflah olmazlar Partiden 
çıkarılır. 

Diğer cezalar geçici çıkarma, görevden alma ve 
uyarı cezalarıdır. Geçici çıkarma cezası alanlar sınan
dıkları süre içinde yöneticilik yapamazlar, seçme ve 
seçilme haklarını kullanamazlar. Görevden alma ce
zası alan üyenin yöneticilik görevi sona erer. Partinin 
bütün kademe ve örgütleri de kendilerine bağlı üye
ler hakkında uyarı oezası verebilirler. 

7. Partinin bütün kademe ve örgütlerinin, kendi
lerine bağlı üyeleri, kendi kademelerindeki Disiplin 
K u r u l u n a sevketme yetkileri vardır. Disiplin Kurulu
na sevkedilen Parti üyelerine, en az bir hafta olmak 
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üzere uygun bir süre içinde yazılı savunma yapma 
hakkı tanınır. Dileyen üye bu hakkını sözlü olarak 
da kullanabilir. 

İl Disiplin Kurulunca verilen cezalara karşı bir ay 
içinde Merkez Disiplin K u r u l u n a itiraz edilebilir. 

Daha önce Partiden çıkarılmış bir üyenin yeniden 
Partiye alınması için Merkez Komitesinin onayı ge
rekir. 

ÖRGÜT 

Genel Kongre 

8. Partinin en yüksek organı Parti Genel Kong-
residir. Parti Genel Kongresi iki yılda bir Parti Mec
lisinin çağrısı ile toplanır. Toplantının yer, gün ve 
gündemi Parti Meclisi tarafından belirlenir. Parti 
Meclisi olağanüstü durumlarda Genel Kongreyi za
manından önce toplantıya çağırabilir. 

Genel Kongre, Parti Meclisi üyeleri ile Siyasi Par
tiler Kanununda belirtilen diğer tabii delegeler ve İl 
Kongrelerince il örgütünün üye tam sayısının otuzda 
biri oranında seçilecek delegelerden oluşur. İl örgütü 
bulunmayan yerlerde Genel Kongre delegeleri aynı 
ölçüye göre İlçe Kongrelerinde seçilir. 

Partinin Genel Kongresi, Tüzük ve Programı ka
bul eder ve değiştirir, Partinin siyasal çizgisini belir
ler, Parti Meclisini seçer ve denetler. 
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Parti Meclisi 

9. Parti Meclisi, Genel Kongreler arasında Par
tinin karar ve denetim organıdır. Parti Meclisi, Parti 
Genel Kongresinin kararıyla bağlıdır ve Kongreye 
karşı sorumludur. Parti Meclisi on beş asil, beş yedek 
üyeden oluşur. Altı ayda bir toplanır. 

Merkez Komitesi ve Parti Başkanı 

10. Parti Meclisi, Parti Başkanını ve Merkez Ko
mitesinin diğer dört üyesini seçer. 

Merkez Komitesi, Partiyi yönetir. 
Merkez Komitesi, Başkanın çağrısıyla ayda bir 

kere toplanır. 

Merkez Disiplin Kuru lu 

11. Merkez Disiplin Kurulu , Genel Kongre tara
fından seçilen yedi asil, üç yedek üyeden oluşur. 

İl ve İlçe Örgütleri 

12. İl ve İlçe Kongreleri, iki yılda bir Yönetim K u 
rullarının çağrısı ile toplanır. İl ve İlçe Kongrelerinin 
toplanmasında Genel Kongreye ilişkin diğer hüküm
ler kıyas yoluyla uygulanır. 

İl Kongresi, kanunda belirtilen tabii delegeler ile 
İlçe Kongrelerince ilçe örgüt üye tam sayısının onda 
biri oranında seçilecek delegelerden oluşur. İlçe ör
gütü bulunmayan İl Kongreleri bütün üyelerle top-
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lanır. İlçe Kongresi, ilçeye kayıtlı tüm üyelerden olu
şur. 

İl ve İlçe Kongreleri, Partinin siyasal çizgisini ken
di bölgelerinde uygulamak için kararlar alırlar. Yö
netim Kurullarını seçer ve denetlerler. 

13. İl Yönetim K u r u l u yedi asil, üç yedek üyeden 
oluşur. İlçe Yönetim K u r u l u beş asil, üç yedek üye
den oluşur. İl ve İlçe Yönetim Kurulları kendi üyeleri 
arasından başkanlarını seçer ve görev bölüşümü ya
parlar. Yönetim Kurulları, başkanlarının çağrısıyla 
ayda bir toplanırlar. 

İl ve İlçe Yönetim Kurulları Merkez Komitesinin 
talimatlarım ve kendi kademelerindeki Kongrelerin 
kararlarını uygular ve bölgelerindeki Parti çalışma
sına önderlik ederler. 

14. İl Disiplin Kuru lu , İl Kongresi tarafından se
çilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur. 

15. Yeni örgüt kurulacak i l ve ilçelerde Geçici Yö
netim K u r u l u Başkan ve üyeleri b ir üst organ tara
fından atanır. Tüzük ve Programa aykırı hareket eden 
İl ve İlçe Yönetim Kurulları, bir üst organ ya da Mer
kez Komitesi tarafından görevden alınabilir ve yeri
ne Geçici Yönetim K u r u l u atanır. B u durumda kırk 
beş gün içinde İl ya da İlçe Kongresi toplanır ve Dai
mi Yönetim K u r u l u n u seçer. 
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Maha.Ue ve Köy Görevlileri 

16. Köy, mahalle ve diğer muhtarlık bölgelerinde 
Parti çalışmalarını yürütmek üzere o mahalde bulu
nan Parti üyelerinin kendi içlerinden seçecekleri bir 
asil, bir yedek Parti görevlisi; İlçe (yoksa İl) Yönetim 
Kurulları tarafından demokratik danışma yoluyla 
atanır. 

Çalışma Komiteleri 

17. İl ve ilçe örgütleri Partinin geniş halk kitlele
rine önderlik etmesi için fabrikalara, köylere, diğer 
üretim birimlerine ve meslek esasına dayanan Çalış
ma Komiteleri kurarlar. 

Meclis Grupları 

18. T B M M ' n i n Partili üyeleri, üyesi bulundukları 
Meclislerde Siyasi Partiler Kanununda öngörülen e-
saslar çerçevesinde Parti Meclis Grupları kurarlar. 
Partinin Meclis Grupları ve organlarının çalışma yön
temleri, seçim ve görüşme usulleri Parti Meclisi tara
fından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Mahal l i meclislerde görev alan Parti üyeleri de 
Parti Meclisi tarafından çıkarılacak yönetmelik uya
rınca gruplar kurarlar. 

G E N E L HÜKÜMLER 

19. Kongrelerdeki organ seçimleri gizli oy, açık 
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sayımla yapılır. Organlar oyçokluğu ile iki yıl için se
çilir. 

Bu Tüzükte belirtilen bütün yönetici organlar, 
kendilerine bağlı bürolar, komiteler, kollar kurmaya 
yetkilidirler. 

Yönetici organlar, Siyasi Partiler Kanununda 
gösterilen defter ve kayıtları, Parti Meclisinin hazır
layacağı yönetmeliğe uygun olarak tutarlar. 

20. Partinin seçime katılacağı illerde göstereceği 
adayların tespiti, kanun hükümleri uyarınca Parti 
Meclisi tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

21. Üyelik ödentisi ayda elli liradır. Parti, Siyasi 
Partiler Kanununun 65. ve sonraki maddelerinde be
lirtilen gelirleri sağlayabilir. Partinin mali işleri Siya
si Partiler Kanununun üçüncü kısmında yer alan hü
kümlere göre düzenlenir. 
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TİKP M E R K E Z KOMİTESİ, PARTİ MECLİSİ V E 
M E R K E Z DİSİPLİN K U R U L U 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı: 
Doğu Perinçek 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üye
leri: 

Doğu Perinçek, Gün Zileli, Durmuş Uyanık, Hasan 
Yalçın, M . Kemal Çamkıran 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Parti Meclisi Üyeleri: 
Doğu Perinçek, Gün Zileli, Durmuş Uyanık, Hasan 
Yalçın, M. Kemal Çamkıran, Hal im Spatar, Hüseyin 
Karanlık, Hasan Bayık, Hüseyin Bülbül, K a m i l Say
dam, M . Fikret Yalçınkayalar, Cezmi Kenan Arkış, 
Mehmet Çetin, Mustafa Karayünlü, A l i Tekin 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Parti Meclisi Yedek 
Üyeleri: 
Fuat Terzi, Kamer Albayrak, Erdoğan Yemenici, Ke
mal Öztürk, İsrafil Tekin 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Disiplin K u r u l u 
Üyeleri: 

Kabi l Konyalı (Başkan), Ahmet Şencan, E r k a n Yücel, 
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A l i Rıza Sarı, Mehmet Kurtal , Cüneyt Akalın, Fatma 
Bursalı 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Disiplin K u r u l u 
Yedek Üyeleri: 
İnci Ataberk, Hüseyin Değerli, Hasan Öz 
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T l K P K U R U C U L A R I V E 
İLK ÜYELERİ 

Partinin kurucu ve ilk üyelerinin meslekleri : 
İşçi 15, tarım işçisi 2, köylü 7, seyyar satıcı 1, bak

kal 1, hukukçu 1, yazar 1, yüksek mühendis 1, ida
reci 1, muhasebeci 1, emekli öğretmen 1, tiyatro sa
natçısı 1, gazeteci 1, iktisatçı l , eğitimci 1, çevirmen 
1 kişi. 

Kurucular arasında, Simko, Koruma Tarım İlaç
ları, Camialtı Tersanesi, Parsan, Modaş, Pemko, Cey
han Temel Civata, Mersin Çimento Fabrikalarından 
ve Sütlüce Mezbahasından işçiler; çeşitli işçi mücade
lelerinde A d a n a Çimento, Ege Sanayii, Java-Motor, 
Demir Döküm fabrikalarından ve Diyarbakır TSE'den 
işten çıkarılmış işçiler; İzmir, Elazığ ve Tunceli'den 
inşaat işçileri; Söke'nin Avşar, Germencik'in Turan
lar, Tunceli'nin Burmageçit, Milas'ın Selimiye Pazar-
cık'ın Salmanıpak ve Demirciler, Ödemiş'in Bıçakçı 
köyünden köylüler ve tarım işçileri; DİSK'e bağlı ASİS 
Sendikası Genel Yönetim K u r u l u üyesi ve Çitos-İş 
Mersin Şubesi Başkanı ve çeşitli mesleklerden kafa 
emekçileri bulunmaktadır. 
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TİKP'nin kurucuları çeşitli örgüt ve gruplardan 
gelen proleter devrimcilerden oluşmaktadır. K u r u c u 
lardan Hal im Spatar 1951 yılında T K P Davasından 
yargılanmıştır. Ha l im Spatar, 1950 Berl in Barış Fes
tivalinde Türkiye gençliğini temsil etmiştir. K u r u c u 
lardan yedisi 1960'larda TİP'e üye olmuşlar ve A r e n -
Boran revizyonizmine karşı mücadele etmişlerdir. 
Kuruculardan dokuzu Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Par
tisi Davasında, ikisi Dev-Genç Davasında, ikisi TÖS 
Davasında yargılanmışlardır. Kuruculardan bazıları 
Üçlü Oportünist Blokun oportünist çizgisini mahkum 
ederek proleter devrimci saflara katılan arkadaşlar
dır. 

Kurucular yurdumuzun dört bir yanında çalışan 
ve mücadele eden devrimcilerdir. Kurucular arasında 
İstanbul, Ankara , İzmir, Adana , Diyarbakır, Söke, 
Germencik, Silifke, Ulukışla, Tunceli, Milas, Ödemiş, 
Mersin, Elazığ, Ceyhan, Pazarcık, Samandağ'da bulu
nan devrimciler yer almaktadır. 

Kumcuların en yaşlısı Turanlar köyünün 64 ya
şındaki Kabi l dayısıdır. En gençleri ise Tunceli'nin 
Burmageçit köyünden inşaat işçileri Mehmet A t a ve 
Hasan öz'dür. K u r u c u ve i lk üyelerin yaş ortalaması 
34'tür. Kurucuların toplam 75 çocuğu ve 18 torunu 
vardır. 
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DOĞU PERİNÇEK — TİKP Başkanı 

(Hukukçu - Ankara) 

1942 yılında Gaziantep'te doğdu. 1964 yılında A n 
kara H u k u k Fakültesini bitirdi ve asistan olarak H u 
kuk Doktorası yaptı. Evl i , iki çocuk babasıdır. 

1965 yılında bilimsel sosyalizmi benimsedi ve o 
dönemdeki anti-emperyalist kitle hareketlerine katıl
dı. 1967 yılında TİP'e kaydoldu ve Dönüşüm dergisi 
yazı kurulu ile TİP Bi l im Kuru lunda çalıştı. 1967'de 
Almanya'da Türk Toplumcular Ocağının kuruluşuna 
önderlik etti ve ilk başkam oldu. 1968'de TİP'in opor
tünist yöneticilerine ve onların Fik ir Kulüpleri Fede
rasyonu üzerindeki hakimiyetlerine karşı mücadele
ye önderlik etti ve 1968 Martında F K F Genel Başkam 
seçildi. Türk Solu dergisi çevresinin yöneticileri ara
sında yer aldı. Kasım 1968'de diğer arkadaşlarıyla bir
likte A Y D I N L I K dergisini kurdu. 1969 yılında İŞÇİ -
KÖYLÜ gazetesinin çıkarılmasına önderlik etti. 

1969 yılı sonunda M i h r i Belli'nin revizyonist çiz
gisine ve modern revizyonizme karşı çıktı ve arka
daşlarıyla birlikte Proleter Devrimci A Y D I N L I K der
gisini kurdu. Maceracılığa, Kıvılcımlı revizyonizmine, 
tasfiyeciliğe karşı mücadele etti. 

12 M a r t döneminde Sıkıyönetim tarafından aran
dı ve 1972 Mayısında tutuklanarak TİİKP Davasından 
yargılandı. Cezaevinde ve mahkemelerde faşizme kar
şı mücadele etti. 
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1974'te hapisten çıktıktan sonra TSİP revizyoniz-
mine, 1975 başından sonra da Üçlü Blokun oportünist 
çizgisine karşı mücadeleye önderlik etti. 

Doğu Perinçek'in yayınlanan kitapları şunlardır : 
Faşizm Halkın Mücadelesini Durduramaz, Kıvılcımlı' 
nın Burjuva Devlet ve Ordu Teorisinin Eleştirisi, Kıb
rıs Meselesi, Sosyal - Emperyalizme ve Revizyonizme 
Karşı 1970'te Açılan Mücadele, Sahte TKP'n in Reviz
yonist Programının Eleştirisi, Bozkurt Efsaneleri ve 
Gerçek, Doğru Eylem Nedir, Kemalist Devrim. 

GÜN ZİLELİ — TİKP Parti Meclisi ve Merkez Komitesi 
Üyesi 

(Yazar - Ankara) 

1946 yılında Ankara'da doğdu. Tutuklandığı için 
D T C F Felsefe Bölümü ikinci sınıfından ayrılmak zo
runda kaldı. Evl i , bir çocuk babası. 

1963 yılında devrimci mücadeleye katıldı. 1964'te 
TİP'te çalışmaya başladı ve emperyalizme karşı kitle 
mücadelelerine katıldı. 

1968 Kasımında A Y D I N L I K dergisinin kurucuları 
arasında yer aldı. D T C F Sosyalist Fikir Kulübü Baş
kanlığı ve F K F Merkez Yürütme K u r u l u üyeliği yaptı. 
1969 yılında Dev-Genç Merkez Yürütme K u r u l u üye
liğine seçildi. Aren-Boran oportünizmine karşı müca
dele etti. 
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12 Mart döneminde TÖS, Dev-Genç ve TİÎKP D a 
valarından yargılandı, Cezaevi ve mahkemelerde fa
şizme karşı mücadele etti. 

1974 yılında hapisten çıktıktan sonra A Y D I N L I K 
dergisinde çalıştı, 1975 yılında tutuklandı ve A Y D I N 
LIK Davasında yargılandı. Çeşitli kitle mücadelele
rine önderlik etti. 

DURMUŞ U Y A N I K — TÎKP Parti Meclis i ve Merkez 
Komitesi Üyesi 

(Köylü - Söke) 

1934 yılında Söke'nin Sarıkemer köyünde doğdu. 
Evli , beş çocuk babasıdır. 

1964 te TİP'e üye oldu. 1965 ve 1969 seçimlerinde 
TİP Aydın milletvekili adayı oldu. 1960ların sonunda 
Ege'de yükselen köylü mücadelesinin önderleri ara
sında yer aldı. TİP'in oportünist yönetici kliğine karşı 
mücadele etti. 1970'ten bu yana proleter devrimci ha
reketin saflarında çalıştı. 

12 M a r t döneminde TİİKP Davasında tutuklu ola
rak yargılandı. Cezaevi ve mahkemelerde faşizme 
karşı mücadele etti. 

Hapisten çıktıktan sonra çeşitli kitle mücadelele
rine önderlik etti. Toprak-îş Sendikası kurucuların
dandır. Halen Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üye
sidir. 

TBMM KUTUPHANESI



38 

HASAN YALÇIN — TİKP Parti Meclisi ve Merkez 
Komitesi Üyesi 

(Yüksek Mühendis - Ankara) 

1044 yılında Hadim (Konya) kazasında doğdu. 
İTÜ Elektrik Fakültesini bitirdi. Evli, bir çocuk baba
sıdır. 

1965'ten itibaren devrimci gençlik mücadelesi 
içinde yer aldı. 1966'da İTÜ Elektrik Fakültesi Talebe 
Cemiyeti, ertesi yıl ise İTÜ Talebe Birliği başkanlığına 
seçildi. Gençliğin çeşitli mücadelelerine önderlik etti. 

1968 yılında TİP'e üye oldu. FKF içinde Boran re-
vizyonizmini mahkum ederek devrimci saflarda yer 
aldı. 1969 Şubatında FKF Genel Yönetim Kurulu üyesi 
oldu. 

12 Mart döneminde TÖS, İstanbul Dev-Genç, TİİKP 
ve çeşitli «hakaret ve mukavemet» davalarında yargı
landı. Cezaevi ve mahkemelerde faşizme karşı müca
dele etti. 

1974'ten sonra da devrimci saflarda mücadeleye 
devam etti. 

M . KEMAL ÇAMKIRAN — TİKP Parti Meclisi ve 
Merkez Komitesi Üyesi 

(İdareci - Ankara) 

1947'de Ödemiş'te doğdu. Siyasal Bilgiler Fakül
tesini bitirdi. Evli, bir çocuk babasıdır. 
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1964'ten beri devrimci mücadele içinde çeşitli kitle 
gösterilerine önderlik etti. TİP oportünizmine ve da
ha sonra içinde yer aldığı İlkesiz Birlik Cephesine kar
şı çıktı. 12 Mart döneminde Dev-Genç Davasından 
yargılandı. Cezaevinde ve mahkemelerde faşizme kar
şı mücadele etti. 1972 başlarından itibaren proleter 
devrimci hareketin saflanndadır. 

KABİL KONYALI — TİKP Merkez Disiplin Kurulu 
Başkanı 

(Köylü, duvarcı ustası - Turanlar, Germencik) 

1914 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlkokul mezu
nudur. Evli, iki çocuk babasıdır. 

1938'de Hitlerci faşist Bulgar ordusundan tam 
teçhizatıyla firar ederek Türkiye'ye geldi. Birçok şe
hirde işçi olarak çalıştı. 1963 yılında TİP'e üye oldu. 
1960'ların sonunda Aren-Boran oportünizmine karşı 
devrimci saflarda yer aldı. 1970*te Turanlar köyünün 
toprak mücadelesine önderlik etü. 1976'daki ödemiş -
İzmir «Akdeniz Akdenizlilerindir» yürüyüşüne katıl
dı. Halen Toprak-İş Sendikası Merkez Disiplin Kuru
lu üyesidir. 

HÜSEYİN KARANLIK — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(Gazeteci - İstanbul) 

1950'de Afyon'un Şuhut ilçesinde doğdu. 
1969'dan beri proleter devrimci hareket safların-
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dadır. Gençlik mücadelesi içinde yer aldığı bu yıllar
da Çapa Fikir Kulübü Yönetim K u r u l u ve Dev-Genç 
Genel Yönetim K u r u l u üyeliği yaptı. Üyesi olduğu 
TÎP'te Boran revizyonizmine karşı mücadele etti. 

12 Mart döneminde TİIKP ve istanbul Dev-Genç 
Davalarında yargılandı. Cezaevinde ve mahkemelerde 
faşizme karşı mücadele etti. 

Halen H A L K I N SESÎ dergisi sahibidir. 

H A S A N B A Y I K — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(İşçi - İstanbul) 

1942'de Salihli'de doğdu. Motor Sanat Enstitüsü 
ve Deniz Assubay O k u l u n u bitirdi. Evli , bir çocuk ba
basıdır. 

1960'lardan beri devrimci mücadele içindedir. 
1967'de TİP'e üye oldu ve Salihli İlçe Yönetim K u r u 
lunda görev aldı. Almanya'da işçilik yaptığı sırada 
proleter devrimci saflara katıldı. 12 M a r t döneminde 
TİİKP Davasında yargılandı. Cezaevi ve mahkemeler
de faşizme karşı mücadele etti. 

1974'ten sonra iki süper devlete yönelen kitle ha
reketlerine ve işçi sınıfının revizyonist sendika ağa
larına karşı mücadelesine önderlik eden devrimciler 
arasında yer aldı. 
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HÜSEYİN BÜLBÜL — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(İşçi - Ceyhan) 

1945'te Maraş'm Göksün kazasının Küçükçamur-
lu köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evl i , dört ço
cuk babasıdır. 

1967'den bu yana devrimci mücadele içinde, 1974' 
ten beri ise proleter devrimci hareketin saflanndadır. 
Toprak-İş Sendikası Ceyhan Şubesi ve İşçi Birliği Der
neğinin kurucusu ve halen yönetim kurulları üyesi
dir. Çeşitli kitle mücadelelerine katılmış, birçok kere
ler gözaltına alınmıştır. 18 yıllık işçidir. Halen Cey
han'daki Temel Civata Fabrikasında çalışmaktadır. 

KAMİL S A Y D A M — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(Emekli öğretmen) 

1932 yılında Silifke'nin Çadırlı köyünde doğdu. 
Düziçi Köy Enstitüsü mezunu olup öğretmenlikten 
emeklidir. Evl i , beş çocuk babasıdır. 

Kami l Saydam, TÖDF'ye bağlı Silifke Öğretmen
ler Derneği, TÖS ve TÖB-DER'de yöneticilik yaptı. Öğ
retmen mücadelelerine, çeşitli miting, yürüyüş ve gös
terilere önderlik etti. Halen M E M - D E R Silifke Şubesi 
başkanıdır. 

Silifkede Halk Kitabevini çalıştırmaktadır. 
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M. FİKRET YALÇINKAYALAR — TİKP Parti Meclisi 
Üyesi 

(İşçi - Adana) 

1943 yılında Kemaliye'nin (Erzincan) Pedigan 
köyünde doğdu. Lise ikinci sınıftan ayrıldı. 

1970'ten beri devrimci mücadele içindedir. Alibey-
köy İşçi-Köylü Bürosunda çalıştı. 12 Mart'ta tutuk
landı. Hapishane ve mahkemelerde faşizme karşı mü
cadele etti. Birçok fabrika ve işyerinde çeşitli grev ve 
mücadelelere önderlik etti. Çağdaş Metal-lş Sendika
sında koordinatörlük yaptı. 

AHMET ŞENCAN — Merkez Disiplin Kurulu Üyesi 

(İnşaat ustası - İzmir) 

1922'de Yugoslavya Tikveş'in Dolni Disan köyün
de doğdu. Evl i , altı çocuk babasıdır. 

A l m a n işgali altında Yugoslavya'da faşizme karşı 
savaştı. Partizan ordusunda bölük komutanlığı yaptı. 
1954'te Türkiye'ye göçtü, İzmir Gültepe'ye yerleşti. K u 
rulduktan hemen sonra TİP'e üye oldu. 1970'de Gülte-
pe İşçi-Köylü Bürosunu kurdu. 

Makedonca, Sırpça, Bulgarca, Rusça ve az A l 
manca bilir. 
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E R K A N YÜCEL — TİKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi 

(Tiyatro Sanatçısı - Ankara) 

1944'te Ankara'da doğdu. Evl i , bir çocuk babası
dır. 

Çeşitli Tiyatrolarda oyunculuk, yazarlık ve yö
netmenlik yaptı. 1969, 1970 ve 1973 yıllarında «Yılın 
Oyuncusu», Endişe filmindeki başrolüyle Anta lya F i lm 
Festivalinde «Altın Portakal» ve 1977 San Remo F i lm 
Festivalinde ise «En İyi Erkek Oyuncu» ödüllerini aldı. 

1969'da İşçi-Köylü Gazetesinin çıkmasından bu 
yana proleter devrimci hareket saflarında mücadele 
etti. 12 M a r t döneminde TİİKP Davasında yargılandı. 
Cezaevlerinde ve mahkemelerde faşizme karşı müca
dele etti. Çeşitli sanatçı örgütlerinde yöneticilik yaptı. 
Sanatçıların birçok mücadelesine önderlik etti. 

ALİ RIZA S A R I — TİKP Merkez Disiplin Kurulu Üyes* 

(İşçi - İstanbul) 

1944 yılında Şiran'ın (Gümüşhane) Sifon köyün
de doğdu. Evli , dört çocuk babasıdır. 

12 senelik işçidir. 15-16 Haziran işçi mücadelesine 
katıldı ve önderler arasında yer aldı. Çeşitli işyerle
rinde sendikal mücadelelere önderlik etti. Birçok de
fa polisin baskısıyla karşılaştı, tutuklandı ve yargı
landı. Çeşitli kitle gösterilerine aktif olarak katıldı. 
Halen Modaş Ağaç Kaplama fabrikasında çalışmak-
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tadır. ASÍS sendikasının Genel Yönetim K u r u l u üye
sidir. 

CEZMİ K E N A N ARKIŞ — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(İşçi - Diyarbakır) 

1946'da Diyarbakır'da doğdu. Ticaret Lisesi mezu
nudur. Evl i , ik i çocuk babasıdır. 

1975'te Devrimci Kültür Derneğinin sekreterliğini 
yaptı. Birçok kitle mücadelesine katıldı. Diyarbakır' 
d a faşizme ve revizyonizme karşı mücadelelere ön
derlik etti. 

M E H M E T ÇETÎN — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(Köylü - Pazarcık) 

1947'de İslahiye'de doğdu. İlkokul mezunudur. 
Evl i , yedi çocuk babasıdır. 

Pazarcık'ın Demirciler, Emiroğlu ve Salmanıpak 
köylülerinin ağalara karşı mücadelelerine önderlik et
ti. Pazarcık Ovasında köylülerin dayanışmasını sağ
lamada aktif rol oynadı. Çeşitli yürüyüş ve gösterile
re katıldı. 

Halen Demirciler köyünde sakalık yapmaktadır. 
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M E H M E T K U R T A L — TİKP Merkez Disiplin K u r u l u 
Üyesi 

(Köylü - Pazarcık) 

1950 yılında Pazarcık'ın Salmanıpak köyünde doğ
du. Evli , beş çocuk babasıdır. İlkokul mezunudur. 

1975 Salmanıpak toprak mücadelesinin önderle-
rindendir. Salmanıpak köylülerinin bağımsızlık ve 
toprak yürüyüşünün tertip komitesi üyesiydi. 

Halen tarım işçiliği yapmakta olup, Toprak-lş Sen
dikası Pazarcık Şubesi Yönetim K u r u l u n d a görevli
dir. 

CÜNEYT A K A L I N — TİKP Merkez Disiplin K u r u l u 
Üyesi 

(Gazeteci - İstanbul) 

1945 yılında İstanbul'da doğdu. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi mezunu. Evli , bir çocuk babasıdır. 

SBF Öğrenci Derneği Sekreterliği yaptı. Öğrenci 
gençliğin mücadeleleri içinde yer aldı. 1969 yazında 
proleter devrimci harekete katıldı. Türk Solu'nda ya
zılar yazdı. 

12 Mart döneminde tutuklandı ve TİİKP Dava
sında yargılandı. Mahkemelerde ve cezaevinde faşiz
me karşı mücadele etti. 
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M U S T A F A KARAYÜNLÜ — TÎKP Parti Meclisi Üyesi 

(îşçi - İstanbul) 

1948 yılında Şiran (Gümüşhane) kazasının İnözü 
köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evl i , iki çocuk 
babasıdır. 

14 yaşından beri çeşitli işlerde çalışmaktadır. Ça
lıştığı fabrikalarda işçilerin sendikal mücadelelerine 
önderlik etti. Parsan'da baştemsilcilik yaptı. Maden-
İş'in revizyonist sendika ağalarıyla mücadele etti. 

1970 yıllarında proleter Devrimci A Y D I N L I K gö
rüşlerini benimsedi. Sonraları tasfiyeci cereyana ka
pıldı. 1977 yılında. H . Birliği şeflerinin oportünizmine 
karşı çıkarak yeniden proleter devrimci saflara katıldı. 

ALİ TEKİN — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(Köylü, inşaat işçisi - Tunceli) 

1951 yılında Tunceli'nin Burmageçit köyünde doğ
du. İlkokul mezunudur. Evl i , b ir çocuk babasıdır. 

1973'ten beri proleter devrimci fikirleri benimse
yerek mücadeleye atıldı. Tuncel i halkının emperyaliz
me ve faşizme karşı mücadelesinde yer aldı. Birçok 
miting ve yürüyüşe katıldı. 
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F A T M A B U R S A L I — TİKP Merkez Disiplin K u r u l u 
Üyesi 

(Çevirmen - İstanbul) 

1943 ylında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fa
kültesi Sosyal Antropoloji bölümü mezunudur. Evli , 
ik i çocuk anasıdır. 

12 M a r t döneminde TİİKP Davasında tutuklu ola
rak yargılandı. Mahkemelerde ve cezaevinde faşizme 
karşı mücadele etti. Hapisten çıktıktan sonra İşletme 
Fakültesinde asistanlık yaptı. Çeşitli kitle örgütlerin
de çalıştı. TÜMAS İstanbul Şubesinin kuruluşuna ka
tıldı. M E M - D E R İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. 

Halen çevirmen olarak çalışmaktadır. 

F U A T TERZİ — TİKP Parti Meclisi Yedek Üyesi 

(Bakkal - Samandağ) 

1946 yılında Samandağ'da doğdu. Lise mezunu
dur. Bekardır. 

1974'te kurulan Samandağ Devrimci Gençlik Der
neğinin sekreterliğini ve Samandağ Devrimci Genç
lik Birliği başkanlığını yaptı. İki derneğin de kurucu
larındandır. Birçok miting ve yürüyüşe katıldı. Çe
şitli işlerde çalışmış olup halen bakkallık yapmakta
dır. 
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İNCİ A T A B E R K — TİKP Merkez Disiplin K u r u l u Ye
dek Üyesi 

(Eğitimci - İstanbul) 

1946'da İstanbul'da doğdu. Gazetecilik Enstitü
sünden ayrıldı. Evli , iki çocuk anası. 

1971 yılında devrimci fikirleri benimsemeye baş
ladı. 12 Mart döneminde T H K O ' y a yataklık suçundan 
yargılandı. 1975'de proleter devrimci harekete katıl
dı. 1976'da İstanbul Tumad-Der'i kurdu. Halen derne
ğin başkanı olup Çocuk Esirgeme K u r u m u n d a Y u v a 
Müdürü olarak çalışmaktadır. 

K A M E R A L B A Y R A K — TİKP Parti Meclisi Yedek 
Üyesi 

(İşçi - İstanbul) 

1945 yılında ailesinin mecburen iskan edildiği Kü
tahya'nın Tavşanlı ilçesi Beçan köyünde doğdu. T u n 
celi'nin Nazimiye kazasının Yiğitler köyündendir. İlk
okul mezunudur ve evlidir. 

1963'ten beri İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştı. Ha l 
kın çeşitli talepleriyle ilgili mücadelelere katıldı ve 
önderlik etti. Revizyonist sendika ağalarına ve sonra
ları, içinde yer aldığı Üçlü Oportünist Blokun şefle
rine karşı çıktı. 1977 yılında oportünizmi mahkum ede
rek proleter devrimci saflara katıldı. 
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ERDOĞAN YEMENİCİ — TİKP Parti Meclisi Yedek 

Üyesi 

(Tarım işçisi - Milas) 

1947 yılında Milas'ın Selimiye bucağında doğdu. 
İlkokul mezunudur. Evl i ve iki çocuk babasıdır.. 

Kitle mücadelelerine katıldı. Birçok yürüyüş ve 
mitingte görev aldı. Dört yıldan beri Toprak-lş Sen
dikası Denetleme K u r u l u Üyesidir. 

Eskiden terzilik yapıyordu. Halen tarım işçisi ola
rak çalışmaktadır. 

K E M A L ÖZTÜRK — TİKP Parti Meclisi Yedek Üyesi 

(İşçi - Mersin) 

1951 yılında Bor (Niğde) kazasının Havuzlu kö
yünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evl i ve üç çocuk 
babasıdır. 

İşçi mücadeleleri içinde yer aldı. Sendikal çalış
malar yaptı. Çitos-İş Sendikası Mersin Şubesi başka
nıdır. 

Halen Mersin Çimento Fabrikasında çalışmakta
dır. 

İSRAFİL TEKİN — TİKP Parti Meclisi Yedek Üyesi 

(İşçi - İstanbul) 

1945'de Gümüşhane'nin Kelkit kazasında doğdu. 
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Ortaokul mezunu olup, evli ve ik i çocuk babasıdır. 
1963'ten 1977'ye kadar CHP'de çalıştı. 1 Mayıs olay

larından sonra proleter devrimci harekete katıldı. H a 
len Alibeyköy Güzelleştirme ve Kültür Derneği baş
kanıdır. Karaağaç Kurumları Mezbahasında işçi ola
rak çalışmaktadır. 

HÜSEYİN DEĞERLİ — TİKP Merkez Disiplin Kuru lu 
Yedek Üyesi 

(İşçi - İstanbul) 

1953'te Sivas Kangal ilçesi Dere köyünde doğdu. 
İlkokul mezunu olup bekardır. 

Çeşitli işçi mücadelelerine katıldı. Revizyonist 
sendika ağalanna karşı mücadele etti. Halen Profilo' 
da çalışmakta ve Maden-İş ünite temsilciliği yapmak
tadır. 

H A S A N ÖZ — TİKP Merkez Disiplin Kumlu Yedek 
Üyesi 

(Köylü, inşaat ustası - Elazığ) 

1955 yılında Tunceli'nin Burmageçit köyünde 
doğdu. İlkokul mezunu ve evlidir. 

12 yaşından beri tarım işçisidir. 1970'ten beri in
şaat işçiliği yapmaktadır. 
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ŞAHİN ÇÖMEZ 

(İşçi - İstanbul) 

1951'de Boyabat'ın Gazidere köyünde doğdu. 
İlkokul mezunu, evli, iki çocuk babasıdır. 

İşçi mücadeleleri içinde yer aldı. S a n sendika
cılığa karşı mücadeleye önderlik etti. Sungurlar ve 
Ümraniye mücadelelerine katıldı. 1977 yılında Ha l 
kın Yolu tekkesini mahkum ederek proleter devrim
ci saflara geçti. 

Halen Camialtı Tersanesinde işçidir. 

M U S T A F A O V A C I K 

(Tarım işçisi - Ödemiş) 

1943 yılında Ödemiş'in Bıçakçı köyünde doğdu. 
İlkokul mezunu, evli ve üç çocuk babasıdır. 

15 yaşından beri tarım işçiliği yapmaktadır. Fa
şizme ve emperyalizme karşı çeşitli kitle mücadele
lerinde yer aldı. Toprak-İş Sendikasımn Disiplin K u 
rulu Üyesidir. 

D U R S U N A K S U 

(İşçi - İstanbul) 

1950 yılında Erzincan Refahiye'nin Baştosun kö
yünde doğdu. İlkokul mezunudur. E v l i ve üç çocuk 
babasıdır. 
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îşçi sınıfının çeşitli mücadelelerine katıldı. Kitle 
örgütlerinde ve sendikalarda mücadele etti. 1977'ye 
kadar TBP'de çalıştı. 

Halen K o r u m a Tarım İlaçlan Fabrikasında iş
çidir. 

U F U K İLSEVER 

(Gazeteci - İstanbul) 

1953 yılında Kars'ta doğdu .Diyarbakır Tıp Fa
kültesinde öğrenciyken Sıkıyönetim tarafından tu
tuklandı ve öğrenimini y a n d a bırakmak zorunda 
kaldı. Evlidir. 

1971'den itibaren devrimci mücadele içinde yer 
aldı. Öğrenci hareketlerine katıldı. 12 Mart dönemin
de TİİKP Davasından yargılandı. Hapishane ve mah
kemelerde faşizme karşı mücadele etti. 

1974'ten sonra A Y D I N L I K Dergisi İzmir büro
sunda çalıştı. 1975 A Y D I N L I K Davasından arandı. 
İzmir ve Adana'da çeşitli yerlerde çalıştı. 

Y U S U F SAĞIROĞLU 

(İşçi, seyyar satıcı - Ceyhan) 

1945 yılında Erzurum Aşkale'nin Özler köyünde 
doğdu. E v l i ve ik i çocuk babasıdır. 

12 M a r t döneminde devrimci fikirleri benimse
di . Çeşitli miting ve gösterilere katıldı. Toprak-İş 
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Sendikası Ceyhan Şubesi Yönetim K u r u l u üyeliği 
yaptı. 

Çeşitli fabrikalarda çalıştı. Halen seyyar satıcılık 
yapmaktadır. 

H A S A N AKŞEN 

(İktisatçı - Ulukışla) 

1950 yılında Ulukışla'nın Darboğaz kazasında 
doğdu. l.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. Bekar. 

Çeşitli mücadelelere katıldı. Niğde çevresindeki 
birçok kitle gösterisine önderlik etti. Çeşitli revizyo
nist görüşlerden etkilenmesine rağmen, Üçlü Blokun 
Üç Dünya Teorisini reddetmesinden sonra, önderlik 
ettiği Darboğaz köylüleri ile birlikte revizyonizmin 
zincirini parçalayarak proleter devrimci saflara ka
tıldı. 

Halen Ulukışla'da İngilizce öğretmenliği yapıyor. 

M E H M E T A T A 
(Köylü, inşaat işçisi - Tunceli) 

1955 yılında Tunceli'nin Burmageçit köyünde doğ
du. Bekardır. Köyünde tarım işçiliği ve esas olarak in
şaat işçiliği yapmaktadır. 

İki süper devlete ve faşizme karşı mücadelelere 
katıldı. 
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HÜSEYİN DOĞAN 

(İşçi - İstanbul) 

1954 yılında Tokat Çamlıbel'in Karkınçık köyünde 
doğdu. İlkokul mezunudur. Evl i ve iki çocuk babası
dır. 

1 Mayıs 1977'den sonra proleter devrimci fikirleri 
benimsedi. Fabrikada revizyonist sendika yöneti
cilerine karşı mücadele etti. Halen Simko fabrikasın
da çalışmaktadır. 

S A D I K YILDIRIMOĞLU 

(İşçi - İstanbul) 

1954'te Boyabat'ın Yanalak köyünde doğdu. Or
taokuldan ayrılmıştır. Bekardır. 

Çalıştığı fabrikalarda sarı sendikacılığa karşı mü
cadele etti, revizyonizme karşı çıktı. 1 Mayıs'ta Kontr-
gerillanın tertip ve saldırısına ve Üçlü Blokun provo
kasyonuna göğüs gerdi. 
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DÜZELTME 

Partimizin kurucularından Hal im Spatar, kurucu
lar ve ilk üyeler listesinde bir hata sonucu yer alma
mıştır. Okurlarımızın aşağıdaki açıklamayı 39. sayfa
daki ilk paragraftan sonraki yerine koymasını rica 
eder, özür dileriz. 

HALİM S P A T A R — TİKP Parti Meclisi Üyesi 

(Muhasebe yardımcısı — İstanbul) 

1929da Simav'da doğdu. 1950 yılında Tıp Fakülte
si öğrencisiyken tutuklandığından öğrenimi yarıda 
kaldı. Evl i ve üç çocuk babasıdır. 

1947 yılında İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Der
neğine girdi. 1950 yılında T K P üyesi olarak Berlin Ba
rış Festivali ile Uluslararası Gençlik Birliği ve Dünya 
Demokratik Gençlik Federasyonu kongrelerinde Tür
kiye gençliğini temsil etti. Konuşmalar yaptı. 

1950 Kasımında tutuklandı. T K P Davası sonucun
da iki yıl hapis ve sekiz ay sürgün cezasına mahkum 
oldu. Hapishane ve mahkemede Zeki Baştımar reviz
yonistine karşı Şefik Hüsnü safında yer aldı. 1966'da 
Türk Solu dergisinin kurucuları arasında yer aldı ve 
Aren-Boran revizyonizmine karşı mücadele etti. 1909 
sonundaki ayrılıkta M . Belli'ye karşı çıktı ve proleter 
devrimci safta yer aldı. 

12 Mart döneminde ve daha sonra bilimsel sosya
lizmin temel eserlerinden çeviriler yaptı. Halen bir 
şirkette muhasebe yardımcısı olarak çalışmaktadır. 
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