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KURULUŞ nİr»İRİ§İ
- Açtklomolı Gerekce|i Sovunmolı -

Gerçekte sosyol bir vorllk olon «komünist», en soyut tonıml iİe, -in-
son toplumunun gelİşmesinin konunu demek olon- moddeci torih onloyı-

şlno sohip bulunon ve doloylsiyle bu konunlo çotışmodon, bu konuno (ide-

oloiiye) uygun olorok çollşıp yoşomoyl bilen kimsedir.
Moddeci torih onloyıŞlno göre inson toplumunun gelişme oşomolorl

«üretim torzl» ile korokterize edilir. inson toplumundo mevcut üretim iIİş-

kileri, bu üretim ilişkilerinin boğrlndo gelişen üretim güçleri toroflnd(ın zo-
runlu olorok değiştirilir. Üretim ilişkiteri bir top|umun «üretim torzl»nİ (Ve-

yo üretim şeklini) belirler.
inson toplumunun getirmekte olduğu üretim şekilleri zinciri inson

toplumunun oriiini demek olon «ilkel komünol toplum» şeklinden sonro
boşlor,

Ve inson toplumu, ge9irdiği Ve geçİrmekte olduğu boşlıco dört büyük
üretim şekıi (toplum şekli) oşomosındon sonro, slnlflorln, sınlrlorın Ve dev-
letlerın bulunmoyocoğl bir dünyo toplumu, (modern komünist toplum» ho-
line gelecektir...

Bütün bu soyut -teorik- ifodeleri bilmek, belıemek ve Voozetmek
komünist olmok demek değlldir.

Çünkü en genel torifiyle bile «komünist» liğ in, skolostik onlomdo «bil-

ge»likle (yoni bir ideole lnonon Ve yolnlz onu düşünüp Voozeden, yqni o
yer ve zomondo yoşomoyt reddeden inson} Veyo bütün dünyo insonllğı_
no hükmeden ve dünyodo işçilik mesleğini h6klm kllmok isteyen mitoloiık
bir «iş tonrlsı» olmoklo uzokton yokındon olakosl yoktur; ki böyle bır bil-
geye inonlp ayinlerine odom toployon, veyo böyle bir tonrıyo toplnlp onun

emir|eri yönünde cihot oÇon mürid ve mücohİtler sözkonusu olobilsin.,.
Komünıst, «moddeci torih onloyışlno sohip bulunon» Ve fokot -oynl

zomondo- bu onloyışo sohip bulunduğunu, yoni moddeci torihin biıincı-
ne vordığını «bu konuno uygun olorok çollşlp yoşoyorok» ispot eden ki_

Şidir.
Demek ki en genel onlomdo bile komünist olobi|mek icin, mevcut üre-

tim ilişkilerini, gelişmekte olon üretim güçlerinin yönünden değiştirmek
yolundo çolışmok gerekir. Amo bu, gelişmekte olon üretim gü9lerinin,
mevcut demode üretim torzınl fiilen değiştirmeye boşlomosındon önce, bu
üretim torzlnln belirlğmış olduğu yerleşik «üst yopl»yo, Ve bilhosso bu
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cümleden olon hukuk onloylşlno, bireysel v€yo grupsol olorok isyon et-
mek demek değİldir.

Demek ki en genel tonımlylo bilo (komünist»likte, bellİ bİr zomon Ve

mekondo, gelişme seviyesi hongi derecede olurso olsun, mevcut üretim
ilişkileri iÇinde, -sunileşmed€n 

(münzevi Veyo isyonkar olmodon)- yo-

şomok Ve üretim ilişkilerinin belirlemiş bl]lunduğu «üst yopt»yo (gelenek,
görenek, sonot, ohlak, hukuk gibi) bİrgysel Veyo grupsol olorok *küçük
buriuVü bunollmlndon koynoklonon «öfI(e»lerin doğurocoğı sübiektivite
ile- isyon etmemqk gibi boğiaylcl şortlor Vordlr. Doloylsiyle bu şortlor
gözönüne olünclığlndo, forkll yer Ve zomoniordo bulunqn komünistlerin Ço-
lışrnoloi,ının do forklı olocoğı sonucu çtkor.

Buno göre «zornon Ve mekondon mün€zzeh» olmok onlomındo soyut
bir tontmt bulunmoyon komünistlik, -en genel olorok- belli bir zomon
ve mek6n orollğlndoki toktikcllik demektir.

Burodokı toktik, genel olorok moddeci torıh onloylş|nın evrensel ko-
nuniyetine ters düşmeden, özei olorok, doho genlş zomon Ve mekonlordo
bğşorl ile uygulonmlş ve uygulonmokto olon toktıklerİn çizdİği Ve çizmek-
te olduğu grofİkleri protikte yön toyini içın doimo gözönünde bulunduro_
rok, ve bulunulon yer Ve zomondo mevcut gerici güÇlerle, boşorı kozonı-
lomıyocok Çotlşmoloro girmekten dikkotle ko9lnorck, yoşoyıp çoltşocok
yollorı bulmok demektir.

o holde, insonlığın bütün istİkbolıne «ipotek koymok» gibi skolostik
bir onloyışo yer Vermemesi gerek€n modern hukuk, komünistleri, belli bir
zornon Ve mekon orolığındo yopocoklorl çolışmolorlo, y6ni toktikıeriyle in-
celemek durumundodlr.

Komünistlik, toktik9iIik demek olduğundon, toktik ise en somut, pro-
tik Ve uygulonobilir fikirler sistemi d€nlek olduğundon, komünistlİk somut_
to oynı zomondo bir kodroculuk demektir. Çünkü somut, protik Ve uygu-
lonobılir bir fikir etrofındo birçok kişi toplonlr ve birçok kışinin birleştiğı
bir fikir oncok somut, protik ve uygulonobilir demektir.

o ho|de komünistlik genel olorok -oynı zomondo- bir kodronun elo-
monl olmok demektir...

Bütün bunlordon çlkorocoğlmız sonuç olorok diyebiliriz ki, bugün (Mo-

d€rn Komünist Toplum ger9ekleştirilmeden) hi9bir hukuk, genel, evr€nsel
bir «komünist» torifı yoplp değerlendiremez; ve buno cezo biçemez.

Hukukun incoleme, değerlendirme sohoslno gİren, belli bir komünist
kodronun, bel|i bir mekondo ve belli bir zomon orolığındo uygulodlğı tok-
tiktir oncok...
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Bu genel doğru, büyük §osyolist devlotleri yönotgn komünl§t kodro-
işr (portiler) için dohi geçerıidir.

Büyük Çopto tüzük, progrom Ve kodro değişikliği (yöni toktik doktrlrr
değİşikIiği) yoptlk|orl holde, ideoloiik hedef doğİultusunu sembolİzs etti-

ği ıtin isim değiştirmeyen «Komünist Portiier»in lsrorlo öne sürdüklerİ d9-
Vomllllk iddİosl ise _bilimsel olorok- oncok, gittikçe geniş ylğünlorln,

bir9ok holklorln sosyo-ekonomİk entegrosyonunu soğloyorok onlQro reh,
berlik yopobilmeleri ile gerçeğe y,okloşlr,

Burodo «devomllllk iddiosl» djyoruz; çünkü in§onllğln «Modern Ko-
münist Toplum»o gidiş stroteıisi diye bir klişe mevcut değildır Ve olomqz.

Ayrlco «gerçeğe yokıoşlr» djyoruz; çünkü sözkonusu «devomlılık id-
diosı»nın tom onloml ilo -bilimsel olorok- gercekleşmesi cemek, «mo-
dern Komünist Dünyo Toplumu»no vorıImosı demektir; ki 

-ıdeoioiiye 
gö-

re- o zomon do komüni§t portilerjn (kodrolorln), ne y]ğlnlorlo, doloylsİy-
le ne de biribiıleriyle bir forkt -y6ni Voroluş sebepleri- kolmoyocok_
tlr. ..

Holbuki T. c. Devleti konunlorı, 1920 ylllndon bu yono Türkİye Komü-
nist Fırkosü, Türkiye Holk İştirokiyyun Fırkosı, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sos-
yo|ist Ftrkosl gib| odlorlo ortoyo Çıkon kodrolorln boşorllı olmoyon, hoto-
ıı toktiklerınden ve soğuk sovoşIn çorplitlğı bir biıinçle değerlendirilen boş_
ko ülkelerdeki komün.ist toktİklerinden genelleme yoplİorok tonımlonmlş

-doIoylsiyle 
«doğuşton lanetli»- bjr (komünist» deyimini ihtivo etmekte.

dir.

Hukukcutorımızın, komünistliği bozt cezo konunu mdddelerinin (mo-

selö 141 _ 142} kopsomıno olmok için yozdlklorl gerekçelerde, «komüniŞt»,
«Her hol Ve şortto Ve her imkant kulıonorok, herşeyi muboh soyorok ik-
tidorı olıp, boskt ve zulümie sürdürmey€ çolışocok olon yıkıcı, bölücü vo
hotto bir yoboncl sosyolist devlet oiorit inson» şeklinde tonımlqnmokİo_
d ır.

Bu goyet sübiektif, hotto sokot bir düşüncenin ürünüdür.

Çünkü bu yorgıyo Vorlllrken, Millı Kurtuluş Sovoşı'mızdo düşmonlo
ilk olorok ve en önde sovoşon komünizon çeteler (Kuwoy-ı seyyore), Vi_

etnom Kurtuluş sovoşl'ndo boşı çeken komünlst kodro, Yugoslovyo gibi
ulusol nitelikli birÇok forklıllkloro sohip bir ülkenin sovoş ve borlş içinde
bütünlüğünü soğloyon komünıstler Ve üIkodeki gücü, oyoklonmo yopmok
iÇin yeterli iken, dlş foktör Ve dış.dinomizm hesoplorı yoporok ülkenin bir-
lik, dirıik Ve bütünlüğünün korunmosl için iktidor ortokllğl İ|e yetinen ltolyon
Komünist Portisi Vb. örnekler gözönüne hiç ollnmomlştlr...
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Bizim bu Tüzük Ve Progrom'lo belirlenen toktiğimiz -oçıkço 
görüle-

ceği üzere- mekdndo Türkiye ülkesi, zomondo do mevcut devletin de-
voml (idomesi) ile sınırlıdır.

Biz bu Tüzük ve Progrom'lo «siyosi porti» hükmi şohsıyeti kozonon
kuruluşo «Türkiye Komünıst Portisi» odlnı Veriyoruz.
, Bu Porti üyeleri, Veyo bu Tüzük'ün , şortlorlno uyon.Ve bu Progrom'ı

benlmsemiş olon kişiler «komünist» odlnl olocoklordlr.
tsu Tüzük ve Progrom'do, mevcut T. C. Devleti yosolorl ile çelişen b|r

torof bulunmodlğl onloşlldtğlndo, 648 soylll siyosi Portilor Konunu'nun
«komünist» sözcüğünü ihtivo eden 106. moddesinin genel mont|k oçısın_
don -bile- porodoksol olduğu oçlkço görülecektir: Çünkü komünistliği
tonım|oyocok Ve ortoyo koyocok Qlon, bu Tüzük ve Progrom'dIr. o hoıde
bu Tüzük Ve Progrom «komünist»likle suçlonıp yosoklonomoz...

Portimizin Türkiye Komünist Portisi odl ile yosol olorok kurulmosının
boŞhco gereği, Türkiye'nİn bugün emperyolizm toroflndon itilmekte oldu-
ğu ve sonu bir silohll sovoşo Vorocok oıon «soğuk sovoş» çıkmozındon
kurtorllmosıdlr. Böyle bir tobo oynl zomondo «soğuk sovos» mihroklorıno
korşı coydırıcı olmok, doloylsiyle ent€rnosyonol olondo «detont»ln korun-
moslno kotkldo bulunmok demektir.

Bilindiği gibi Avrupo'do ortlk yosoı Komünist Portisi bulunmoyon ül-
ke kolmomlştlr. Doloylsiyle bugün ortlk -her zomondon doho kesin olo_
rok- bir ülkede komünist portisinin bulunmoylşl o ülkenin «soğuk sovoş»
yonllsı (veyo olonl) olduğunun en oçlk öl9üsü olmoktodlr.

Emperyolizm bugün «Türkiye Komünist Portisı» odınl, olobiİdiğine is-
ti§mor etmekte Ve,bu etİket,oltıno top|odlğl, holkımızo yobonclloşmış mo-
ceroperest Ve sorumsuz kişilere, olmodlk provokosyonlor yoptlrorok, bu
oloylorln holkto yorotocoğt tepkiler üzerinde foşizon kodro|or örgütleme-
ye Çollşmoktodlr.

Böylece, suni olorok üretılen foşizon kodrolor Vosıtosly|o, yosol Ko-
münist Portisinin kurulmosı imkanslz hole getirilmek, Ve doloylslyle Tür-
kiye, ho|klorl muhtelif devletler toroflndon kurtorılmosl gereken onti _ de-
mokrotik bir ülke durumuno sokulmok istenmektedir.

Bugün Porlomento'do grubu, üyesi bulunon portiler, izoh edemedik-
leri Ve nedenleri ülkenin sosyo - ekonomik yoplslndo oronmosl gereken
holk horeketlerini, ylğlnsol horek€tleri bile, görünmeyen, bilinmeyen, etle
tutulmoyon doloyısıyle muhotop ollnomoyon birtoklm «gomonist umocl»lo-
rln morifetleri olorok değerlendirme şortlonmoslno sokulmuştur. Bu, çeliş_
kılerle do|u bir metofizik onloyıştır.
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Bu onloylşto olon Ve bugün politik iktidorln sohibi ve yoklnl bulunon
portiler, birİbirlerıni, sözkonusu görünmez «umocl»lorlo iŞbirliği yopmok-
lo Veyo bunlorl korumoklo suçlomok gibi sonuç ollnmoz skolostik medrese
tortlşmolorlno gömüImüş|erdir.

Bu portİlerin tümü de en yetkili sözcüterinin oğzındon Türkiye Komü-

nist Portisİ'nin yosol oiorok kurulmoslno korşl çlkmoyocoklorınt oçıklodık,
lorı holde, hepsi de, diğerlerinin bu kuruluşu koloyloştlrtcı yönde bir çobo-
stnl (mesela yoso değişİkıikleri) gördüğünde, onlorl «komünistlerle işbir-
liği» yopmoklo suçlomok İçin,bunu fırsot bilecek durumdodırlor.

Bütün bunlorl iyi hesoployon emperyolizmin beyinteri, Türkiye Komü-
nİst Portisi'nin yosol kuruluşu için Porlomento'nun yoso değişikliği (örne-

ğin TcK 141 ve 142. moddelerinin değiştirİlmesi) yopmosı gerektiğini ıleri
sürmektedirler.

Holbuki bu «gerek şort (!)»ln yerine getirİlmesini beklemek beyhude
bir bekleyjştir. Böyle bır bekleyiş Türkiye'de «soğuk sovoş»ln iyice tlrmon-
dlrllmoslnü, Türkiye'nin geriye dönüşü olmoyon bir «silohlt sovoş» eşiğine
getırilmesin i beklemek demektir,

Elbette emperyolist mihroklgr beklemeyi tovsiye eder veyo önerir.

Çünkü onlor dünyodoki geniş sömürgelerine doyonorok kendi -milli- ül-

kelerınde kurduklorl «konslz dikto»lorlrio demokrosi görüntüsü Verebilmek
için icot ettikleri Ve biribirlerinden «biroz doho devletçi»lik ile «biroz doho

liberol» olmok gİ,bi İnce nüons forklorl i|e oyrllobilen portilere oynottlkıor|
«iktidor - muholefet» oyunu 9eklindeki siyosi reiimlerini (!), sömürülen Ve

gelişmemiş ülkelere -bir süre yopocoklorl ekonomik yordlmlo (!} berober-
«sİyosi meto» imlşçesine ihroç ettİklerinde, böyle bir ithol reiimin o geliş-

memiş ülkelerde bö|ücülüğe Ve iç sovoşo yol oçocoğlnI goyet iyi bilir|er,

ontor detoylorlno kodor bilirler ki gelişmemiş ülkelerde ekonomik dor-

boğozloro girildiğinde, oşoğıyukorı oynı korokterdeki (buriuvo) kordeş por-

tiler -Veyo kodrolor- biribirlerinin boğozıno sorıllr, ve o ülkede milliy€t_

Çiliğı tekele olorok bir «konll dikto» (foşizon dikto) kurmok itin yorlşlrıor;

Ve böylece ülkeyi de bir «kordeş kovgosl»no sürüklerler.

Holbuki böyle ülkelerde, bu gıbi durumlordo Komünist Porti legole ç|k-
tlğındo sözkonusu kordeş -buriuvo* 

portiler, komünist portisinin gertek
muholefetine korşı sovunmo durumundo hemen bİrleşecekler Ve bu şekİl-
de ülke, ekonomisinin gereği olon gerçek demokrotik siyosi reiimıne kovu-

şocoktlr.
Bugün Türkiye'de CHP - AP zltloşmosl şeklinde tezohür eden siyosi

bunollmtn orkosındo bu gerçekler yotmoktodlr.
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Ve bugün mevcut siyosi reiimi oçmok, T. c. Öevleti'ni doho demokro-

tikleştirmek !çın bekl€meye zomon do yoktur.
o holde Türkiye Komünist Portisi'nln yosolloştlrllmos| sorununun çö_

zümünü, bu konudo cçmozo girmiş olon yosomo 
-Porlomento-- orgonln-

don beklemek yerino, bu sorunu öncelikle T.c. Devleti'nin doho temet or-
gonl olon ve doho obiektif tovır olobilen yorgl orgonlnln sorumıuluk soho-
Slno getirmek gerekmekt€ydi.

Ve öyle de yoptık.
Türkiye Komünist Portisi'nin bugün bu odlo ve bu şekilde kurulmo

gereği, og|klomolorıylo berober küsoco budur... Arzederiz...

Koleme Alon ve ilk onoyloyonıor:

Alİ Ergin GÜRAN
Mohmut AçlKsÖz
süleymon MlzRAK
Ferdo AYKAN
MUSO UYSAL
orhon SELEN
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pınriı,ıiıı ıoı
1- Porti'nın qdı Türkiye Komünist Portısi (TKP} dir. Merkezi iston-

bul'dodır.

GOREV Ve KARAKTER

2 - Porti Tüzüğü, Türkiye cumhuriyeti ülke§i i9in ve Buriuvo Demok_
rotik Aşomo süreci boyunco geçerlidir. Bu Tüzük, bir ülkede biricik irode
holine gelerek sosyolizmİ kurmok yğtkisini olmtş bir porti tüzüğü değildir.
Doloylslyle Portimiz tek boşIno iktidoro geldiğinde -ki o zomon Türkiye'de
sosyolizmi kurmok yetkisİni olmlş olocoktlr- bu Tüzük geçerliliğini yitirir
ve Genel Kongre torQflndon iptol edilİr; yerine, «iktidor» şortıorlnln gerek-
tİrdİği şekilde yeni bir tüzük yopllır.

3 - Türkiye Komünigt portisi, Türkiye'de, T.c. Votondoşlorı orosın-
don, "genel olorok, ülkesini enternosyono| plotformdo temsiI edebilecek,
yoksul holklnln hoklorını sovunup koruyobilecek, emperyoıi§t mihroklorln
ökselerine tutulmoyocok, onlorln oyunlorlno olet olrnoyocok, özeı olorok
komünistlerorosl -enternosyono|- doyonışmo (enterno§yonolizm} gere-

ğİnin bilincinde olmoklo berober, ülkesinin güncel özel|iklerine doyoll bir
«toktık doktrin»e sohip bulunon Portisinin, diğer komünist portiler orosln-
doki boğlmslz tovrlnı (toktİk forklllığlnü), Ve özde herbirİ birer «boskı oro-
cı» olon -tüm- devletlerin, «progmotİk (çlkorcl) Ve oportüni§t (ftrsotÇ|)
po|İtiko» denilen spesifik münosebet yöntemİ ile tosollutuno korşı kendi-
nin ve Portisinin özgür vorlığtnı, koruyobilecek düzeyde bilinçli ve bilgili
komünistler yetişİİrmeye çoltştr.

4 - Türkiye Komünist Portisi'ne bugün hoyot Veren €sos güc, Tür-
kiye'nin bugün kozonmlş olduğu iç dinomizmdir. Portimiz, sözkonu§u iç
dİnomizmin en belirgin tezohürünün, sğnoyi Ve iorlm olonlorlndoki lşyer_
lerinde emekçiler torofındon yopllon işgol - boykot horeketlerİ olduğunu
tesbit etmiştir.

Doloylsiyle Portımİz, zomon, mek6n Ve kot|lon emekçi soylst olorok ge_

nış boyutloro uloştığl için «ylğln ottllmİ» diye nitelediğımİz bu horeketlerin
siyosi rehb€r kodrosudur.

5 - Portimiz, bu ylğün horeketinin işyerlerinde «işçİ Konseyi» odlı
müesseseler kurmoyt omoçlod|ğlnt ve hotto bu müesseselerin ilkel örnek-
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lerinİ oluşturduğunu tesbit etmiş Ve bu müesseselerin gelişmiş şekillerde
kurulmoslndo rehberlİk etme görevini üstlenmiştir. Porti Progromı, işçi
Konseyleri'nin, ülkemizde bugün olmosı gereken ve olocoğı şekil hokkın-
do oldukço somut bir «çerteve tosorl» vermektedir.

6 - Portimİz, bu müesseselerin ileri biçimlerde yoygln olorok kurul-
mosı ile Türkiye'nin ilerİ Dğmokrotik (Burıuvo Demokrotik) bir oşomoyo
vorocoğıno Ve bu oşomodo Portİmizin de siyosi iktidoro ortok otocoğıno
in on lr.

tünkü Portimiz, ülkemiz işci sınıfının ve onun tobii müttefiki emekçi
köylülerin, bulunduklorı üretim İlİşkileri ioinde (y6ni işyerlerinde somut e-
konomik konulordo potronloro, oğoloro korşı} politikoyo boşlomölorl ite
oolitik boklmdon doğru bilinçlenme yoluno girecekler| ve doıoyısiyle mer-
l(ezi iktidor mücodelesinde -seçimlerde- kendi çtkor|orını sovunon siyo-
si kodrolorl giderek doho iyi oylrtedebilecekleri görüşündedir.

7 - Bugün Türkiye'nin kozonmış olduğu iç dinomizmin ono mecro-
slnln, işyerlerınde yopllmqkto olon işgol - boykot horeketleri olduğu görü-
şünde bulunduğumuzdon Ve bu mecronın bilimsel konuniyetini bulup, bu-
nu cnoyosol reiim içinde, hukuk konunlorl holine getirerek bütün detoy_
lorl i|e meşruloştlrmoyı görev edindiğimizden, sözkonusu ono mecronln
önüne set çekmeyi veyo yönünü soptlrmoyl Veyo bütünlüğünü bölmeyi
omoçloyon ciddi -ve 6ni- girişimler 

-provokosyonlor- korşısındo Por-
timİzin tovrl şöyle olur:

o) Genel olorok «mevcut Devlet yopıst ---orgonizosyon- içindeki
bozı orgon ve örgütler kulİonılorok, devletin diğer orgon ve örgütlerine
karşl yopllon yosol olmoyon (illegol) müdohole» diye tonlmıoyobileceği-
miz «Dorbe»ye korşı, yığInloro, colışmokto olduklorı işyerlerini işgol etmğ-
leri ve zorboloro kqrşı sovunmolorl içİn «Genel işgol» coğrısı yopllır Ve
Porti en sürotli bir şekİlde hukuki veyo fiilİ olorok yosol Vorılğlno son Ve-
rir.- 

b} T. c. Devletı'ne -her nosllso- Atotürkçü onloyış ve görüş yeri-
ne «Yurtto sulh, cihondo sulh» ilkesini çiğneyecek bir emperyolist görüş
hokim olup, boşko bir ülkeye korşı silohtı soldırlyo (hoksız hücumo) kol_
kıştlğındo, ylğlnloro moholli gerillo direnişi (bulunulon bölgelerin kontrol
oftIno olınmosl ve sovunulmosı) çoğrısı yqpılır ve Porti yine en sürotli bir
şekilde hukuki veyo tiili olorok yosol Vortİğlno son verir.

c) Türkiye cumhuriyetı ülkesi slnlrlorl içerİsıne doloyh Veyo doloy-
sız olorok hongİ yoboncl dev|etten gelirse gelsin ve hongi sebepte olur-
so olsun yopılocok oskeri veyo slvil silohlı soldırı korşısındo, Porti Millt
Kurtuluşçu cephe'de yerini o|ır Ve obiektlf şortlorln elverdiğİ -6zomi öl-
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çüde görev yüklenerek_ her türlü imk6n ve toktikıe yurdun sovunu|mo-
sı yolundo ylğlnlorl orgonize etmeye çoılşlr.

8 - Porti bugünkü Türkiye cumhuriyetİ üIkesi sınırlorı itinden, T. C.
Devleti konunlorlnln geçerli olmoyocoğl veyo bozl değişiklikterle geçer|ı
soyılocoğı «Serbest Bölge» veyo «Serbest Limon» gibi bölgelerin oyrllmo-
sl İçin sürdürülen 9ok yönlü, sınsi Ve inotç| çoboloro korşı doimo uyonlk
bulunur; ve ortoyo çlkocok her somut durumdo sürotıe tovrınl belirliyerek,
o somut durumun gerektirdıği şekillerde mücodele eder.

Ve gerektığinde y6ni T.C. Devleti'nin -tüm orgon ve örgütlerinin-
emperyolıstler toroflndon bu konudo iğfol edildiği (kondırıldığı) doloytsiy-
le T.C. Devİeti'nİn holklmlzdon tomomen soyutlondlğı onloşlldlğlndo, Por-
ti yine en sürotli bir şekilde huküki Veyo fiili olorok yosol vorlığlno son
Verir.

üyeı-lr
9 - T.c. Devleti yosolorlno göre engeli bu|unmoyon her T.c. Vo-

tondoşl, Porti'nin Progrom Ve Tüzüğünü benimsemek ve Porti'ye 
-kendi,eşi ve reşit o|moyon çocuklorı için- mol (servet) beyonlndo bulunmok

şortiyle odoy üye olorok girebilir.

10 - Porti'ye üye olmok lsteyenler, oturdukıorl veyo çulıştıklorı ye-
re en yokın olon llçe Porti teşkilatlno, yokso en yokın il Porti teşkildtlno
ve il Portı teşkilotlorı kuİuluncoyo kodor Genel Merkeze boşvururlor. iko-
metgahlnı veyo işini nokledenlerin üyelıklerİ de yeni İkomet veyo işyerle_
rine en yoktn yere nokledilir. Ancok Kongreler süresince nokİller bu süre-
nin bitimıne €rtelenir.

11 - Adoy üyeler Porti Tüzüğünde be|irlenen yetki ve sorumluluk-
lorl toşımozıor.

12 - Adoy üyeler os|l üye olobilmek iç|n kendilerine ketiı olmoyt ko_
bul edecek en oz iki osil üyenİn çoğrtsl üzerine Po|itik Büro Eğitim sekre_
terliği'nce t€şkil olunocok bİr komisyon torofındon yopllon «bi|İnt Ve blt-
gi ölçme» mül6kotındo boşorılı olmok zorundodırlgr.

13 _ Adoy üye, üyelik için boşVurmo torihinden itiboren iki yll için-
de mülakot komisyonunun toplonmoslnı soğloyocok kefi|leri bulomoz vg-
yo iki yll içınde gireceği mülokotlordo boşorılı olomozso, Porti ile bütün
ilişkisi kesilir.

14 - Her üye, her Genel Kongre'ye yeniden servet beyonlndo bulun_
mok zorundodtr, Bu şortı yerine getirmeyenlerin üyeliği otomotikmon dü-
şor.
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15 - Eksik Ve hotoll §ervet beyonlndo bulunmok «kesin İhrot» sebe-
bidir.

16 - Her türlü Ve her ölçüde foiz, komisyon (oroclllkton soğlonon
gelir), ront (kİro), ve kEr gelirine sohip bulunonlor ile, kendi ve oilesinin
fertleri dlşündo -her ne şekilde olurso olsun- emekçi tolıştlron toprok
Ve hoyvon schipleri ve de böyle kişilerin konuni VOrisi olup do oynl zomon-
do onlorın konuni Vekillİğini yopon!or içın -geterli olmok üzere- Por-
ti'nin tüzel kişılığine Ve Portili gerçek kiş!ieİe korşl doloyll do olso -yanimihrok Ve Vosıto do olunso_ ekonomik istismor (sömürü) Ve rekobet gi-
rişlminde bulunmok; Ve Porti yönğtim hiyerorşisinde en oz bir üst kode_
meyi hoberdor etmeden bozl Portili kişi Veyc kişilere her ne şekil Ve yol_
don olursq oIsun moddi çlkor soğlomok «kesin ihroç» sebebjdjr.

'l7 
- Porti üyeleri birİbirlerinİn bilgi Ve bilınç düzeyinden sorumlu-

dUrlor:
Her Portili, osil üye oldukton itiboren her iki ylldo bir (Bu süre

Genel Kongre'de yeniden gözden geoij.ilir) en oz bir odoy üyenin osil
olmoslno, gerek kefil oIorok mülakot komİsyonuno çoğrl yopmok Ve
rekse müldkot komisyonundo bcşorı onoyl Ve!,mek şeklinde kotkıdo
lunmok zorundodır.

Bu hükmü ihlol edenier hokkindo «kesin ihroç» toleblyle Disiplin Ku-
rullorıno boşvuri.ılobilir. Ancok Polit-Büro üyeleri görevde koldıklcrı süre-
yi yukorldo belirlenen lİmit süreye ilöve edebjlirler.

Kefil olon üyeler, kefil olduklorı odoy üyelerin mülokottoki boşorısız-
|ıklor;ndon mütdkot komjsyonunde bulunon üyeler de boşorl onoyl ver-
cikleri iiyelerin Porti Disipiln Kurullorl'ndo olocoklorl cezolordon sorumlu-
durlor.

18 - Üyeler toplontlloro kotltmok Ve Verilen görevleri yerine getir-
mek zorundodlrlor.

19 - TBMM üyeıer| oncok Merkğz Komite kororıylo Porti'ye üye olo-
bilirler.

önGüı ve yöNETiM
A _ iLtE öRGüTü

İ!çe Kongreleri
20 - i|çe Kongreleri iki yl!do bir kere toplon!r.
21 - ilçe Kongre Delegeleri, ilÇeye koyütll osil Porti üyeleridir. Üye_

ler ,o|tlyüzü geÇerse, delegeler, üyeler torofındon seçimle tespit edilir. il-
çe yönetim kurulu Boşkc:ı ve üyeleri ilçe kongrelerinin tobil üyeleridir.

her
üye
ge_

bu_
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22 - ilÇe Kongreleri, 5 osil Ve 2 yedek üyeden oluşon llçe Yöneİ;m
Kurullorını Ve her on delegeye bir kişi oImok üzere iü Kongre DelegeIerİ-

ni seçer|er.
23 - ilÇe KongreIerinln gündem', ilçe Yönetim Kurulu torcflncjon Ve

Politik Büro direktifleri ile ll Yönetim Kurulu'nun görüşleri esos cllnoi,ok
tespit edilir. Günceme delegeIerin ondo birinin teklif!eı,i ile bışko nıoci-

deier eklenebı]ır.
24 - oloğcnüstü iop]cntl Poii;ik Büro direkiif] Veyc il \'önetinr Ku-

rulu kororı Veyo deiege!erin on(io birinin tolebİ üzerine il Yöneiiİn İ(uruİu'-
nun onoyl İle yoplllr.

25 - ilöe Yönetİm Kurulu'nun mevcut üyc sğylsl -hcr ne seb:lı|c
o|urso olsun- üye tom soylslnln sclt çcğuniuğunLin oltıno düşiilği| lrol-
lerde oloğonüstü toplontlnın gündemİni Politik Büro'nuil cjirektiii dOğü-ı|i-

tusundo il Yönetim Kurulu hoz]rlor. Böyle dururn|ordo do F.ongre Deıe-
gelerinin ondo blrinin teklİflerı İie gündeme boşko mccj(jeler ekIenelhiiİ],.

26 - ilte Kongrelerı, okIonomcıyon ilÇe Yönetim Kurulu'nu, soit Ço-

ğunluğun istemi üzerine iı oisipıın Kurulu'no sevkeder.

ilçe Yönetim Kurulu

27 - ilçe Yönetim Kurulu'nun 5 osİl üyesi
ilçe Yönetim Kurulu Bcşkcnı seÇerler. l(öiorior
üyelerin solt çoğunluğu lle olınır.

11

kendi crolorindcn bjrini
topı3iltlCjo hozır bu]u nıJi,ı

l.^i,ı/,n.1^ il-_^28 - il9e Yönetim Kurulu, politik, moli Ve ldori işıer
Kcngresi'ne Ve üst Kurulloro hesop Vermek zorundodlr.

29 - ilçe Yönetiıı,ı Kurulu, il Yöne'iirn i(urulu'nun oldığı j(oi,crior doğ-
rultusundo Vereceği direktitleri uygul3mok Ve her oy il Yörletiın Kuru]u'-
no, 1lÖe çoplndo -porti teşkilötı icinde ve dlşındo- edindiğj bilgilerİ Ve
yoptlğı çolışmolorı ve moli durumunu ropor elmek zcrundğdlr.

30 - ilce Yönetin] l(Ui,ulu cn cz oydo bir defo tcp;onir. ı.s.İ \'ölıei;nı
Kurulu üyeliklerinden boşoimo olursc, yecje]( üyeler l(oi,igre'de ğlcjİj(loİ] oy
çoklLığu sırosıylo yczıyio göreve çoğrılır.

31 - ilçe Yönetim Kuruiu, o ilteye boğtl Portj üyeter:ni, cezoyl ge-
rektirecek fiillerinden Cloloyl il Disipiin KuruIu'no scvkeder.

32 - Görevlerini yopmoyon veyo sovsokloyon ilce Yönetim Kuruiu
üyelerinin bir kısmı Ve}c h(,psi, il Yönet;m i(uruIu kırorıylo iı Dısıptin Ku-

rulu'no sevkeiilirler.
33 - ilte Yönet!m Kurutu, diğer il Veyo iiçeler:c i<urocoğı iii9kiden,

boğll bulunduğu iI'i hoberdor eder.
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İl Kongrelerl

34 - |l Kongreleri iki ylldo bir kere topıonlr.
35 - !ı Kongreleri, o ile boğIı ilçelerin Kongre üyeleri oroslndon on-

do bir oronındo seçtikleri delegelerden ve tobii üye olon o seçim çevre-
§inin Portili TBMM üyeleri, il Disıpıin Ve il Yönetim Kuru|lorl Boşkon Ve üye-
lorinden oIuşur. !l Kongrelerine kotllocok delegeler binden fozlo olurso,
ilçoler, göndereceği delegeleri il Yönetim Kurulu'nun vereceği yeni bir
oron lo seçor.

36 - il Kongreleri 7 osit Ve 2 yedek olmok üzere il Yönetim Kurulu'-
nu Ve 5 osil 2 yedek üyeden oluşon il Disiplin Kurulu'nu seçerler. il Kon-
greleri Delegeleri, soyılorlnın ondo biri oronındo oImok üzere Genel Kon-
gre Delegelerinİ secerler.

37 _ il Kongrelerinin gündemi, il Yönetim Kurullorı toroftndon ve Po-
litik Büro'nun dir€ktifi esos ollnorok tespit ediIir. Gündeme delegelerın
ondo birinln teklifler1 ile boşko moddeter ektenebilir.

38 _ oloğonüstü toplontı Politİk Büro direktifi Veyo delegelerin on-
do birinin tolebi Ve Politik Büro'nun onoyı ile yopllır.

39 - iı Yönetım Kurulu'nun mevcut üye soyısı -her ne sebeple oıur_
so olsun- üye tom soylslnln solt çoğunluğunun oltüno düştüğü hollorde,
oloğonüstü toplontln|n gündemini politik Büro hozırlor. Gündeme, detege_
lorin ondo b|rinin teklifleri ile boşko moddeler eklenebiıir.

40 - İI Kongreleri, oklonomoyon iı Yönetim Kurulu'nu, solt çoğun-
luğun istemi üzerine Merkez Disiplin Kuruıu'no sevkeder.

il yönetım kuruıu 
.

41 - il Yönetim Kuruıu'nun 7 osil üyesi kendi orolorındon il Yöne-
tim Kurulu Boşkonınl segerler. Kororlor toplontldo hozlr butunon üyelerin
60lt çoğunluğu İle ollnır.

42 - iı Yönetim Kurulu, politik, idori Ve moli işler hokkındo il Kon_
gresine hesop Vermek zorundodtr.

43 - iı Yönetim KuruIu, Merkez Komıte'nin o|ocoğl kororlor| gerçek-
leştirmek üzere, Politik Büro'nun vereceği direktıfıerİ uygulomok ve her
oy |l copındo -Porti teşkildtl içİnde ve dlşlndo- edİndiği biıgileri, yop-
ttğı çollşmolorl ve m6li durumunu Politik Büro'yo ropor €tmek zorundo-
dır.
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44 - il Yönetim Kurulu her oy en oz bİr kere toplonlr. Yönğtim Ku-

rulu üyeliklerİnde osillerden boşolrno olurso, yedek üyeler Kongre'de ol,
dıklorı oy 9okluğu slroslylo yozlylo göreve 9oğrtllr.

45 - il Yönetim Kurulu, o ile boğtr Porti üyelerinİ cezoyı gerektirecek

fiillerinden doloyl iı Disipİin Kurulu'no sevkeder.
ı16 - Görevlerini yopmoyon veyo sov§okloyon il yönetim kurulu üye-

lorinin bİr klsmt Veyo hepsi, Politik Büro kororıylo Merkez Disiplin Kuru-
lu'no sevkedilirler.

47 - il Yönetim Kurutu diğer illerle kurocoğl ilişkiden Politik Büro'-
yu hoberdor eder,

C - MERKEZ ÖRGÜTÜ

Genel Kongre

48 - Genel Kongre iki ylldo bir kere toplontr,

49 - Genel Kongre, il Kongre delegeleri orosındon her on kişi için,

bir delege olmok üzere secilen delegelerden ve tobii üye olon Porti Gen€l

Boşkonl, Merkez Komite üyelerİ, Merkez Disiplin Kurulu üyel€ri, Pqrti üye-

si Bokonlar iıe Portili TBMM üyeıerinden oluşur. Genel Kongre'ye illerden
gelen Kongre delegelerinin soylst T8MM üye tom soylslnln iki kotlnl oş,
tığı toktirde iller, Genel Kongre'ye gönderecekleri delegeleri -Merkez
Komİte'nin Vereceği- yeni bir oronlo seçer.

50 - «Genel Kongre'nin toplontl yeter soyısl, Genel Kongre üye tom

soylslnln solt çoğunluğudur. ilk çoğrı üzerine yopl|on toplontıdo, topİontl

yeter soyısı bulunomıyorso, ikinci çoğrt üzerine yoptlocok toplontldo, top,

lont| yeter soylsl oronmoz.»

5'l - Gene| Kongre, 15 osil ve 3 yedek üyeden oluşon Merkez Ko_

mİte'yi ve 7 osİl 2 yedek üyeden o|uşon Merkez Disıplin KurulÜ'nu seçer,

52 - Genel Kongre'nin, Porti'nin kesin hesobını kobul ve Merkez Ko-

mite' i ibro etmek, yohut kesin hesobl reddetmek yetkisi vordlr, Genel

Kongre, oklonomoyon Merkez Komite üyelerini çoğunluğun İstemi üze_,

rine Merkez Disiplin Kurulu'no sevkeder.

53 - Genel Kongr€, Porti'nin feshine Veyo boşko bir Porti ile birlBş,

mesine Ve mollorln|n tosfiyesine Ve tosfiye şekline koror Verir,

54 - oenel Kongre'de ollnocok kororlor i9in yeter soyl oylomoyo ko,

tl|onlorln solt çoğunluğudur.
55 - Normol olorok iki yıtdo bİr toplonon Genel Kongre, Merkez

Komite Veyo Genel Kongre delegelerinin beşte bİrinin tolebiyle oloğotlüs-

73
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tü topionlr. o;oğonüstü toplonttlordo gündem, bu çoğrıyı yopon merciler-
ce hozır]on ır.

56 - Genel Kcngre güncemini Merkez l(omıte tespİt eder. Delege-
lerın on(jo b!rinin tğkliflerİ ile gündeme boşko moddeler eklenebilir. Gün-
dem iespİt edildikten sonro boşko teklif yopllmoz.

57 - Pcrti'nin 'l'üzük Ve Progrom'ındo değişiklik, Genel Kongre de-
legelerinİn üüre tom soylslnln üçte İki Çoğunluğunun kororlylo yopl!lr. An-
cok Tüzük'ie bulunon ], 2,7,8,9, i2, 14, i5,16, 70, 80, 120 nolu moddeler
cieğ iştiriIemez, Tüzi]k'ten cıkorılomoz Ve bunlorlo ilgili tekİif hiçbir üye Ve-
yo orgon toroflndon getir]lemez.

Meıkez kcmiıe

58 - Porti'nin bütün politik, idcri Ve moli işlerini yönetıp denetle-
}/en en yetikili Ve sonuncu orgon olon Merkez Komite, Genel Kongre'ye fo-
oliyet bildirmek Ve hesop Vermek zorundodlr.

59 - ı.1erkez Komİte, Genel Kongre toroflndcn setilen 15 osil Vo 3
yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler tcplontllordo bulunmoklo berober oy-
lomoIoro kotllomozlor. Asil üyeierden boşoimo olurso, Genel Kongre'de
oldlklorı oy çokluğu sıros|ylo Yedek ü}ıe|er yozıylo göreve çcğrıIır.

60 - Merkez Komite, Genel Kongre'den sonro hemen toplonır. Bu
toplontlda, Gğnol Boşkon, üye tom soylslnln ittifokı,ilo seçilir. Genel Boş-
kon, Merkez Komlte üyeleri oroslndon bir Geı]ei Sekreter seçer. Genel
Bcşkon odoyl bu ittifckl soğlcyomczsa, Genel Bışkonlık Vekoleten, Mer-
kez komıt€ Üü,e tom soyısının solt çoğunluğu ile seçılecek bır Genel sek_
reter toroflndon yürı.itülür. Aynl İoplontldo Poiıtik Büro t]yelerinin se9imi
oyj'l oyrİ yopjlır; bu oylolTüqlordo oc.loylor orosındon en çok oy olonlor se-
çlIir.

61 _ Merkez Kcmite, Genel Boşkcn seçİlemediği hollerde, istediği
toktlrde l\aerkez Dısıp]in Kurulu Boşkonını «Fohrİ Genel Boşkon» ünvonı
ile on urlondlrlr,

62 - Merkez Komite, Genel Kongre gündemini hozlrlor. Genel Kon-
gre'yo sunuİocok kesin hesop, bilonço ve bütte tosorlslnı tespit eder.

63 - Merkez Kcınite en oz oltl oydo bir kere toplınlr. oloğonüstü
toplontılor, Gene] Boşkon'ın Ve},o Gene| SekrJter'in Veyc Meı-kez Komite
üye tom soylslnln solt çoğunIuğunun çoğrlsl jle yopllır. Kororlorl tcplon-
tl(jo hozlr bulunon üyelerin solt çoğunluğu ıle olır.

64 - Merkez Komiie, Porti'nİn gerekli konulcraoki Yönetmeljklerİn i

ycıPor.
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65 - Porti'nin seçimlere kctliıp kotllmomostnl, Hü(ümete ortok olup
olmomoslnl kororloştlrtr.

politik Büro

66 - Merkez Komite odıno Porti'yİ ivedi bir şekilde yönetip denet-
leyecek ve Merkez Komite'nin tlkorocoğı yönetrnelikleri uyguloyocok olon
en yetkili orgon Politık Büro (Polit-Büro) dur. Polİt-Büro, Merkez Komite
üyelerinin orolorındon seçtikleri Genel Boşkoı1 Veyo oynı yetkileri hoiz
Genel Sekreter, bir Örgütlenme sekreteri, bir Bİlİmsğl Aroştlrrnc Ve Eği-
tim sekreteri, bir Moli Sekreter Ve bir Propogondo-Aiitosyon sekreteri olo-
rok 5 kişiden oluşur. Genel BoŞkon vorso bu soyının dlşündodlr.

67 --: Genel Boşkon veyo Genel Sekreter yosoclo belirlendiği şeki!de
yetkı Ve sorumluluk toşlr. Diğer sekreterler, oluşturocoklorl Bürolorlo,
Portİ'nin, bronşlorl dohilindeki bütün çollşmolorlnl yönetir Ve denetlerler.
Merkez Komite'nin diğer üye|eri.Polit-Büro sekreterliklerinin çol!şmolo-
rlndo yordlmcı olurlor. sekreterıer, Genel Boşkon Veyo oynı yetkiyı hoiz
Genel sekreter'e çollşmolorl iIe ilgill ropor verirler.

68 - Polit-Büro üye|erinden her biri, kendi konusundoki Büro'nun
çoIlşmo sohos]ndo Porti'nin her kodemesinde görevli olon her Portilİyi
«kesin ihroç» ısteml ıle Merkez Disiplin Kuruıu'no gönderebilirler.

69 - Hiobir orgon Veyo merci Polit-Büro üyelerini Disİplin Kurulu'no
sevkedemez.

70 - Porti'nin Genel Boşkon!, Genel sekreter'i ve diğer Polit|k Büro
üyeleri oynı zomondq TBMM üyesi olomoz|or,

7'l - Politik Büro, en oz oltl oydo bir toplonqcok olon Merkez Ko-
mite'ye, her toplontıdo, yopllmış işler, edinİlmiş bilgi Ve tecrübeler hok-
kındo ropor Vermek Ve Merkez Komite'nin beliiteceğİ görüş|er, olocoğl
kororlor ışığınd.o gelecek için progrom hoztrlomok Ve Merkez Komite'ye
sunmok zorundodlr.

72 - Politik Büro üyeleri, Merkez Komite üye tom soytstnln so|t Ço-

ğunluk koron iIe görevden olünobilir. Ancok Genel Boşkon Veyo Vekili du-
rumundoki Gene| sekreter'in muholefeti holinde üçte iki toğunluk orontr.

73 - Politik Büro, il Yönetim Ve Disİplİn Kurullorl ile ilçe Yönetim
Kurullorl Boşkon Ve üyelerinin bir kısnıını veyo tomomlnl Ve dığer Porti
üyelerini oyrl oyrl Veyo toplu olorok -forkll veyo oynl sebeple- Merkez
Disiplin Kurulu'no sevketmeye yetkilidir.

74 - Genel Boskon Veyo Veklli durumundoki Genel Sekreter Veyc

15
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Poİit_Büro üye tom soylslnın solt çoğunluğu istlfo ettiği toktirde Potit-Büro
müniesih olur. Ve Merkez Kornİte torofındon _hemen_ yenl bir Polit-Bü_
ro oluşturulur.

Genel Boşkon

75 - Her zomon Ve her konudo Porti'yi temsil etme, Porti odlno gö-
rüşmeler yopmo, demeçler Verme ve görüş bildirme yetkileri Genel Boş-
kon veyo Vekili durumundoki Genel Sekreter'e olttir. Ancok Genel Boşkon
Veyo vekili durumundokİ Genel sekreter -geçici bİr süro ve sınlrlı ko_
nulor i9inde-,bir görevin yerine getirilmesi için Portili bir heyetİ Veyo
bir üyoyi görevlendirebilir.

76 _ Genel Boşkon Veyo vekilİ durumundoki G6nel sekreter, Mer_
koz komlte kororlorının ve polıLBüro direktiftorinln tobiı sözcüsüdür.

77 _ Genel Boşkon veyo vekili durumundoki Genet sekreter, Mer-
kez Komite'nin üye tom soylsınln üçte İki çoğunluğunun kororı İle görev-
den olınobildiği gibi, Polit-Büro'nun -Genel Boşkon ve vekili durumun-
doki Genel sekreter dohiı- üye tom soylsınln solt çoğunluğunun istifos,
ile de müstofi soyllır.

DlslPLlN KuRULLARl

78 - Porti Progrom ve Tüzüğüne ve her kodemede Portİ koror| ve
direktitlerine oykırı dovronon, bu koror Ve direktifleri yerİne getirmeyen,
sovsokloyon Veyo Porti disıplinine uymoyon üyeler Porti Dİsiplin Kurul-
lorı'no verllirler.

79 _ Disiplin Kurullorı uygun gördükleri sovunmo sürelorini kendİ-
lsri toyin ederler.

B0 _ Disiplin Kuruıu üyeleri oynl zomondo TBMM üyesi olomozlor.
81 - Disiplin Kurullorı, Verdİkleri bütün kororlorln ve koror gerek9e-

lerinin örnekler|ni Polİtik Büro'yo gönderirl€r.

82 - Porti suclorlnln yosol suç niteliğinde Ve yorgılomo konusu ol-
mos|, Disiplin Kurullorının görev yopmosıno ve cezo verme§ine engel ol-
moz,

83 - Geçici Ve kesin çıkormo i9in Disiplin Kurulu'no sevkedilenlor,
sevk edenler torofındon derhol görevİnden uzokloştlrllobilir.

84 - Sevk işlemi, Verilecek cezo i§temİ |le berober sebebınİ de ho-
vi olryiolldır.
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iı Disiplin Kuruüu

8s - i| Disiplin Kurulu, il Kongreleri İoroflndon seçilen 5 osil 2 ye-
dek üyeden oluşur, ilk toplontldo kendi orolorlndon bjr boşkon seterler.

86 - iı Dısip|in Kurulu, Porti teşkilotlndoki bütün üyelere her türlü
cezoy| Verebilir. Bu Kurul'un vereceği «uyormo» ve «kınomo» cezotorl ke-
sindir. Ancok «geçici gıkormo» ve «kesin çlkormo» kororlorlno korşl Mer-
kez Disıplin Kurulu nezdinde itiroz edilebilir.

87 - il Disip|in Kurulu, sevkte «geçici çlkormo» Veyo «kesin çIkor
mo» cezosl tolep edildiği holde buno uymozso, sevki yopon Kurul, Mer-
kez Disiplin Kurulu nezdinde itiroz edebilir.

Merkez Dİsiplİn Kurulu

88 - Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kongre toroflndon secİlen 7 osiİ
2 yedek üyeden oluşur. ilk toplontıdo kendi orolorındon bir boşkon se-
çerIer.

89 - Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçiminde, üyenin uzun müco-
dele sürecine, en temiz bir sicile Ve en oz s€rvete sohip bulunmolorl ön
şort olorok gözÖnüne olın ır.

90 - Merkez Disiplin Kurulu, oynü nedenle sevkedilenıerin «kesin cı-
kormo» kororlorlnl topluco olmoğo yetkilİdİr.

91 - Merkez Disiplin Kurulu, Genel Boşkon veyo vekili durumundo-
ki Genel sekreter Veyo Merkez Komite çoğunluğunun çoğrısıylo ve il Di-
siplin kurullor|'ndo cözülememiş sorunlor doloyısiyle yopllon itirozlor üze_
rine otomotİk olorok toplonlr.

92 - Merkez Disiplin Kurulu üyeleri -her ne sebeple olurso olsun*
hitbir merci toroflndon Dısıplin kurulu'no sevkedilemezler.

SEçiMLERDE ADAYLAR|N BELiRLENMEsi

93 - Seçime kotllocok odoylor, Porti'nin o seçim bölgesindeki odoy
yoklomosl ile soptonır. Bu seçimde en Çok oy olonlor sırosıylo Porti odq-
yl olur1,or. Merkez Komite'nin o setimde, Porti'nin göstermesİ gereken
odoylorın yüzde beşini uygun gördüğü illerde ve sırolordo 'gösterebilme
hokkl soklldır.

94 _ Porti'nin göstermesi gereken odoylorı, oz isteklı bulunmosı ve-
yo odoy boşolmosı nedeniyle İlteler ı9İn il Yönetim Kurulu ve iller itin,
Merkez Komite tespit eder. Ayrlco yoklomo sonuglorlnln yetkili kurullor-
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co geÇersiz soyllmast nedeniyle iptoli Veyo odoy oylorlnln eŞit olmosı du-
rumlorlndo do odcylor yine oynl şekilde beIirlenir.

95 - Gerekirse TBMM üyeliğl, Beiediye BoŞkonlığl, il Genel ve Be-
ledİye Mecljsi üyeliği için porti ,odcylorlnln seçimi ile odoy yoklomolortnın
nosıl yopılocoğını gösterir bir «Yönetmelik» düzenlenir.

MEcLis ve MAHALLi ioanrı-en MECLıSLER! GRuPLAR|

A _ TBMM Gruplorı

96 - En oz on üyeden kurulur, Üyelerin sıyısı ondon ozso, gene oıc-
lorındon sececekleri bir boşkon eırofll]do bİrlİkte horekei ederler. Sözcii-
lüğü boşkon Veyo görevlendirecekleri bir üye yopor.

97 - Merkez Disiplin ıiurulu ile Grup Disipliİ Kurullo;ı'nln ortok top-
lontl Ve collşmolorı Meı,kez Kon]ite'c3 tespit ec|ilir. Ayrıco Merkez Komİ-
te, bu konuıorl kopsoyon ve Gruplorın tollşmo, secjm ve görüşme usul-
lerini düzen|eyen bir «Yönetmelık» hozlrloyobiiir.

B - Moholli Meclis Gruplofl

98 - Porii'nin i! Gene] ve 83lediye Meclisi'ndeiiİ üy3ieıi, bir grup
oluştururlor. Portilj Belediye BoŞkonl, Belediye Meclisi'ndeki Porti Grubu'-
nun tobii üyesidir.

99 - il Bcşkonı, iı Genet MecIisi Ve Belediye Meciısİ Gruplorlnın, il-
ce Ecışkonı cio i]çe ve ÇeVi,ğsindeki Belec]iye lreclisi Glupllrl'nln başk.i-
nıdır. oy kullon lrlo r.

1c0 - Porti'nin Moholii lvieclis Grup üyeleri, kendi oruplorlnln ve üst
kurullorİn kororlorlno uymok zorundodır.

101 _ Merkez Komjte, gerekli görürse Gruplqrln 9c llŞmo]cırlri l, İİiş-
kilerini Ve diğer konulart düzenleyen «YönĞtmeiik» hozlrloyobilir,

MALi HÜKÜMLER ve TUTU!_ACAK DEFTERLER

A - Gelir Koynğklor|

102 - yoso Çertevesinde belirlenen gelirlerden iborettir.
103 -- Gİriş Ve üyelik oidoil, genel durumo ve şoriioro boğil oiorok,

üyenin durumuno Ve şoİtİcırıno göre ve yosodo belirlenen slnlrlor içinde
olınlr,

'l04 * Porti'ye ollnocok her türlü gelir «Porti Gelir Mckbuzu» ile oll-
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nlr. Bu mok'üuzlor, Merkez Komite odınc Polit-Büro Mo!i Sekreterliğı'nce

bOstlrlllr Ve seriler hojİnde Ve z!mmet kcrşİltğl ilgilİlere Ver!lir,

105 - Merkez Komite gereklİ görüİse bu konulorl belirleyen bİr (Yö-

netmel!k» hozırlor.

B - Giderler

106 - Her ilçe ve il Yönetim !(urulu kendj bütçesinİ yopor, Bütçeier,

iıteler iÇin il Yönetim l(urulu'nun, iller için Po!it-Büro'nun onoyl ile yürür-

lüğe gi!,er. Bİr iist yönetimin recldettiği bütçeler, üst yönetimin görüşü doğ_

rultusundo yeniden düzenlen ir.

107 - Ono},lonmış bütçeye göre horcomolor, yeniden koror olmoğ]
gerek kolmodon yopılır. Büt9e düşı horcornolor için bir üSİ yöneiimin kcl-

rorı gereklidir.

108 - Merkez Örgütiı'nün bütçesl, Poiit-Büro torofındon h3zırIonır,

Merkez Komite'de Ve Polit-Büro'dq mdli konuIor MoIi Sekreter'ce yürü-

tülür vğ porti'nin her kodğrnesi _vöiletilir ve ajeneilenir.

109 - il ve ilçeler kendi Yönetim Kurutlorl'nln l(ororı V3 denet]mi ile

malİ konulorl yöneiir Ve denetleT{ef. Her *odeme bir üste Ve gereğinde

doğrrıdon olorok Merkez Komite Ve Pciit-Büro odıi,,]c horek3t eden t\4oli

sekreterliğe korşı sorumludur.

110 - soğloncn ge!irİerden ne kodorlnln o kcdenreye blrokllocoğ!
Veyo oilnccoğl Veyo ne şekiICie destek olunocağl üst yöneiim k.demelo-
rınce ko rorIoşttrılır. Ve gerektiğinde Mer](ez Kcmite bu ilişkileri bir <ıYö-

netmelik» holinde Sistemleştirir.

111 - Bir üst yönetimin izni olmodcn Porii odıno boğlt (okit) ycpı_

lomqz. Böyle bir bcğlt },opon veyc böyle bir boğlto girişenler List kodeme-

lere Ve yosoloro korşl scrumtuc{urtor. Portİ TüZeI Kişiliği bL| ttir boğltlcr-

don sorumlu tutulomoz.

c - Tutulocok Delteİler

112 - Her kodemecieki Porti ol,gonl torof ündon, yosocjo belirtildiği

şekilde: Üye Koyıt Defteri, Koror Defteri, Gelen Ve Giden EVrok Koyüt Def_

teri. Geıir Ve Gider Deİte!,i, Demirhxş Eşlio Defteri ıle },olnlz Pclit-Bürc to-

rcf|ndon BilonÇo ve Kesiiı Hesop De{ierİ tutulur.

113 - Üye Koyıt DeiLeri iie Gelir ve Gider Defteri'nin scyf clerünın V9

koç soyfodon iboret olouğunun Noterce oncnmosı gereki:,. Diğer defter_
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lerin soyfolort numorolonorok, son soyfostno koç soyfodon ibor€t oldu-

ğu rokom ve yozıylo yozılır,

114 - Koror Defterleri'ne, ılgili kurulun kororıorl torih Ve numoro sı-
roslylo Ve kororı oyloyon|orın odlorı yozılmok Ve imzolon ollnmok suretiyle
yoztllr. Muholefet şerhlerİ «Not» olorok düşülür. Kurullorln devir Ve teslim-
ıerini Koror Defieri'ne !şlemeleri gerekir.

115 - Gğlen ve giden yozülor torih Ve numoro sırosıylo Gelen ve Gi-
den Evrok Defterleri'ne ve korşılıklı boğlonttlorl kurulorok koydedilir. Ay-
rıco yozılor torihlerine göre dosyolordo soklonır.

'l16 
- Elde €dilen gelİrin koynoğı ve horcomolorln yeri Ve miktort

defterlerinde oçlk9o belirtilir. Gelir ve gider belgeleri slroylor Vo numoro-
lonorok soklon lr.

117 - Demirboş Eşyo Defteri'ne, §lroslno göre eşyonln ollnlş tori-
hı, cinsi, ne yoldon elde edildiği Ve nltelikleri yozlllr.

118 - Porti'ye oit bütün belge Ve evroklor en oz 5 yll soklonlr. Bu
süre sonundo belgelerden hongilerinin soklonlp, hongilerinin yokedılecğ-

ği bİr üst yönetim kodemesinin kororlno boğlldlr.
119 - Merkez Komite, oyrl oyrı veyo bütün kurullor için yeni d€fter-

ler tutulmosl Ve üye özetlerinin nosll Merkez'e gönderileceğinin sopton-
mosı konusundo koror Vermeye ve bu konulordo «Yönetmelik» hozlrlomo-
ğo yetkilidİr.

soN MADDE

Portlnin Fiili Olorok Yosol Vor|ığıno Son Vermesi :

120- Pollt.Büro, bu Tüzük'ün 7. moddesinin o ve b fıkrolorındo Ve 8.

moddesinde sözkonusu edilen durumlorln ortoyo glktlğlnl Ve Porti'nin hu-
kuken yosol vorllğıno son Vermesi {kendini feshetmesi) i9ın gerekli zomo-
nln bulunmodüğını lldn ettiği on, bütün Porti üyeİeri Porti'den istifo eder-
le r.
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PRoGRAM
ışçi KoNSEYLERı

Porti'nin Tüzük'te de işoret edilen boşllco görevi işyerlerinde işci Kon-

seyleri kuruluşunu gerçekleştirmektir.
Porti, işçi Konseyleri'ni, tosorlonon şu çerçeve içinde gerçekleştirme-

yi hedef olmlştlr:
işçi Konseyleri'nin yoplsl Ve fonksiyonu Devlet orgonlorınln işlevleri

ile borober o şekilde düzenlenmelidir Ve düzenlenecektir ki:

A) işçııer, işyerİnde -berober çohşocoklorı- orkodoşlorlntn işe
o|lnmosl ve işten çıkorılmosı konulorındo, kendileri koror Verebilmelidir-
ler ve vereceklerdir.

B} işçiler, işyerind€, merkezi pıonlçmonln tespit ettiği «k6r hodlerİ»
Ve «osgori ücret» limitlerini kontrol etmeli Ve bu limitler oroslndo, kdro gö-
ro ücret tesp|ti sorunundo söz hokktno sohip olmolldırlor Ve olocoklordlr.

Yoni piyosodo fiyot istikrorlnı §oğIoyocok bir «m6lİyet kontrolu» me-
konizmostno oktif olorok kotllmolldırlor Ve kotılocoklordır; çünkü işçiler
(emekçiler) oynl zomondo, -ülkedekı- en büyük tüketici kitlesini teşkİl
ederıer.

c) . işçilerin, işyor| ilo ilgili olorok Devıetİn soğlodlğl her imkondo Ve
işyer|nin üretimi için yoptlğt her «teşVik»de hoklorı, olocoklorı vordır: iş-
yeri için Devlet torofindon soğlonon yotırım koloylıklorl Ve üretim i9in yo-
pllon Vergi Ve gümrük iodoleri vb. (mese|6 krediler de), -komu 

yororl go.
zetilerek- o üretimin yopılmosını Veyo orttlrılmoslnl teşVik goyesi güt-
mektedİr... En ozındon böyle bir yorum bugünkü Anoyoso'yo uygundur.

o hoıde yotlrllon ve dönen sermoyenin, Devlet teşVikleri ile korşılon-
mış bulunon klsmlnln tüm tosorrufuno doğrudon doğruyo belli bir oron
dohi|inde o ışyerindo 9ollşon iş9iler de ortok olmolldırlor ve olocoklordlr.

Ancok merkezi iktidor ve Devletin özü «Kopıtolist Buriuvo» korokteri-
ni muhofozo ettiğinden sözkonusu «Devlet teşVikleri», oynl zomondo ko-
pitolistıerın 

-buriuvo 
felsefesinin «komu yororl» onloylşlno göre-, «mü-

toşebbis»lik vosıflorını geliştİrmek goyesi güder.

Bundon doloyl, Devlet yordlmlorının soğlodlğı çıkorlorln bölüşümün-
de, işçi Konseyleri'nin kororlorıno korşl potronlor|n -bu bölüşümü koldl-
rıcı yönde- bır «veto» hokkl doğmoktodlr.
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Ancok bu «Veto» hokkı, İşçİlerin «temel slnİf çıkorlorı» ile Çelişmeme-
si için şöyle bir gerek şorto boğlonmolıdlr Ve boğlonocoktlr: Devletİn bir
işyeri icin «teşVik», «destek» Veyo «koloylık» odlorl ile yoptlğl yordlmlor-
don §oğlonon tüm tosorruf, işci Kcnseyi'nİn gözetimi oltındo, -oynen-herhongi bir yotlrüm proiesine koynok olorok gösterilmek suretiyle, potron
torofındon kullonllobilir...

Yukorldoki çerçeve, yerıi Ve yobcncı sermoyeye (işçi çolüştlron, yotı-
rlImlş sermoye değerindeki toprok Vb.lere) de Porti rehberliğiııde koloy-
co odopte edilir.

«ToPRAK ve TAR|M REFoRMU» yeİine KlRsjl.L KE5IME
işçi «oıısşvı-rRi,ni-., Totbiki

Buriuvozi bir dizi -rodikol- reiormlor yopmodon, egemenlığini sür-
düremez... Bu reformlor dizısinin boşlndo toprok Ve torlm refcrmlcrl ge-
iir. Buriuvo devriminin rodjI(oIize olduğu ve buriuv3 sInıfınIn merl<ez'i ik-
tidort tek boşlno ele geçirdiği zomonIordc çeŞitli toprok reformlorl görü-
yoruz. Ancok bu teşitlilik, çlkorl!on yo§olorln ifode şekiIIeriyie yğni yü-
zeysel forkllllkIorlo kısıtlldlr. Merl(ezi iktİdorl ele geçirmiş buriuVozlnin
yoptlğl ilk «Toprok Reformlorl» temelde şu orİCk korokterİ hoizdir:

Geniş toprok sohiplerinı kopitol sohibi şeklin9 Eetil,erek buİ.iuvoloştür_
mok Ve devrİmde yondoş olorok olınqn, -burjuVo devriminin ll,]otor gü-
cü- yoksu| köy|ülüğü toprok sohİbi yoporck ödü |lendirmek...

Buriuvozinİn doho ileri -geIişmiş- oşomolordo çıkorcığl «Torım Re-
formu» yosolorı ise, «sonoyi deVrimi» ürünierini kırsol k.esime yoymck
omoclnl güder; Ve çok doho kormoşlk bir yop|yo schiptir.

Bu oşomodon sonro, -bugün 
gelişmiş kopitol]st ülkelerde gözienen

odur ki_ buriu!,ozi «sonoy! devrlmi» ürünlei.İni kırscl kesime yoymok0,0,
köylüleri işçileştirmekten boşko, yonİ tüın toplLimu sosyolist sürece ho_
zlrlomokton boşko birşey yopınonıcktodır. Şoyet ıüorksizm'in onc coğru-
lor|, reolitede birer klişe olorok ortcyo cıko rllobilsğydi, en «şlk» sosyolist
deVrimlerin, buriuVozinln bütün köylü!eri iş9ileştirmesinden sonro yop|_
lobİleceğı de söylenebilirdİ.

Ancok reolitede, öyle görüyoruz ki -çok yerde- buriüVozinin nefesi
bu kodor uzun süremiyor. Bu durumdo !şçiler, yoksul köylülükle ittifck.yo-
plp merkezi lktidorl elo gecİrmek zorundo kol|yorlor. Doloylsiyıe böyle
sosyolist devrimlerde, ilkel durumdo bulunon köylü tobokolcrı icin, ilk Ve
en ilkel toprok reformlorlndon boşloyorok, bütün buriuvo toprok Ve to-
ılm reformlorlnln geçicİ süreçler içinde Ve birorooo, kormoşık olorok uy-
gulonmosı gerekli hole geliyor..,
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Bugün Türkiyo'nin -gonel değerlendırmesinde- kürsol kesimde ob-

iektif durum şudur:
Çok zor şortlordo Ve «dış rüzgorlor»ın etkisiyle merkezi iktidoro geçe_

bilen cıllz buriuvozi, devriminde kendİsine yondoş olmuş -motor 
gücü

olmuş- köyiütere dohİ hokkını Verememiş yoni en ilkel çeşitten bir «Bur-

iuvo Toprok Reformu» bile uyguloyomomıŞtlr... Buno boğll olorok «sono-

yi devrimi»ni de yopomoyon Türkiye buriuvozisi, iktidorlnl oncok kobo bir

«zorbollk» biÇıminde sürdürebildiği son dönemlerde, çok dcho kormoşık
ve çözümsüz bir hol olmlş olon bu ono sorununu, ismi güzel -Ve uygun-
fokot muhtevqs| «demogoiik», «Toprok ve Torım Refornıu» yosolorıylo

«örtbos» etmeye çolışmoktodtr. Belli ki buriuvozinin nefesi tÜkenmiştir ve

toprok Ve torlm reformlorlnl tek boşıno yopmo olonoğı )ioktur... Holbu-

ki, -objektif- 
gerçeklikte bu reformlorın -Vokit 

geçirilmeden yopılnıo-

sl- gereklilığini gösteren b6riz belirtiİer Vor(jır, Kırsol kesimde, ücretli to-

rlm işoiliği Ve kolıektif çollşmo geli§,mektedİr. Bunu örnek oIon yoksul Ve

toprokslz köylüler, -toprok 
sohibi olmok içln değil- doho 9ok torüm olo-

nındo iş sohibi oiobilmek Ve sottlğl ern9k değerini yük3eltebilmok için yl_

ğınsol «işgol-boykot» horeketterine girişmektedirler... Ama dİğer torofton,

bu horeketlerin, sonoyi kesİmindeki işçilerin «işgol-boykot» horeketleri ils
birleşse dohi, -şimdilik- bir sosyolist devrim slçromosü yopobilmesi olo_

nokslzdlr cünkü hOlen herl1 «sonoyi ışçisi» spesifii( korokteriyl9 ortoyo

çlkıp örğütlenememiştir Ve hem de köyden şehire kodor çok çeşitli küçük
buriuvo tobokolor, büyük bir otdlet Ve dlrenç göstermektedir.

o holde, bu cjurumdo, ne burjuvo slnıJ|, nlerkezi iktidordon bohşede-

ceği bir yoso ile «Toprok ve Torım Reformu» yopobilir, ne de köylülük,

iŞçilerlo birleşerek, rodikol bir şekilde sosyolist devrim sürecini boşloto-
bilir. Aynt şekilde, ne buriuVozi bu yoksul köylü otılınrlnı -zor kuIlono-

rok- uzun müddet boskl oltındc tuicbilir, lle de yoksul köylüler, ekono-

mik zorunluluğo doyonon bu hcreketlerindcı vızgeoip suskun durobil!r-

ler... Burıuvozi torofındon uygulonocok böyle bİr «zor kullonmo», yoksul

köylülerin bu ylğln otıllm!nl, gerici Ve bölücü okımlorln p-,şİne tokor... zo-
ten böyle blr durumdoki buriuvğzinin «zcr l(uIlonı?o»si, en gerİci Ve şo-
Ven bir (iburıuvo dikto»sı onlomınclocır ki; bu co hemen korşIslndcki yok_

sui köylülerin hokll ekonomik to|epleri üzerine inşo edilİVerecek, çoşkulu,
yeni bır miiliyetçilik homdsetinden cevoblnl olıverir...

Bugünkü *Buriuvo Demokrştık Devrim sürecine girmiş bulunon_
Türkiye'de, kırsol kesimde gereken relorm biçimi, oşorr,oyı -veyo devri-

mı- korokterize eden ylğtngcl köylü eylemleri reolitesinin üzerinde şekil-
Ienmelidir. Bugünkü reolitede Vorolon ylğlnsol köylü eylsmleri, Ve buno

23
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korşt horekete geçen gerici Ve tutucu -reziston§- 

güç|er, obiektif olo-
rok tespit edilip, ilerıci bır metodlo ele ollndığlndo, zorunlu olon klrsoı ke-
sim reformunun, €rtelenmiş bulunon bütün buriuvo toprok ve torım re-
formlorlnl, olt şekiller Ve geçici süreçler olorok ihtivo edeceğİ -Ve bun-
lorın bütün güçlükıerinİ de oynen toşlyocoğı- gerçeği de oçıkço orto-
yo çıkor.

EVet, Türkiye'nin bugün geldiği noktodo, obiektif gereklilik, -en il-
kel şekilde de olso- torım işçiliğinin doğmosıno yologmlştır. Yoksu| köy-
lüler, torlolordo yığınlor holinde ücretli olorok çolışmoktodırloi; ve bu ör.
nek -veyo deney- bütün yoksul köylülükte, torım işcisi olmok eğilİmİnı
doğurmokto Ve bu eğılim zomon zomon, işlenmey€n Veyo oz işlenen ko_
mu Veyo büyük oğo toproklorlnl -işlemek üzer+- işgol etmek şeklinde,
kendini oçıkço göstermektedir.

Amo bununlo bğrober, buriuvozinin -değil rodikol bir torzdo, uzun
süreçler içinde dohi- en ilkel toprok reformunu bile tomomloyomomlş
olmosı, hal6 eski büyük toprok sohiplerinin -bir oyoğını şehire otmlş do
olso- klrsol olondo (toprok özel mülkiyeti» fetişini kuvvetle sovunmolo-
rlno Ve büyük bir gerici, tutucu güç oluşturmolorlno sebep olmoktodlr.
Holbuki bir buriuvo devriminden hemen sonro, feodol|te kollntı6ı, bütün
,eski büyük toprok sohiplerinin 

-sülalesiyİe berober- toproklorlndon
orındırıllp -biroz zorlo biroz özendirilerek- şehirlere sürüklenmesİ ge-
rekirdi; bu şekilde, ileride devrimin oyok boğı olocok «ortoçoğ ideoloi|si»
nin yuvolorlndon do kurtulunmuş olurdu... Demek ki bugün Türkiye'de,
merkezi iktidor hokimiyetinı yolnlz «özel kopitol» tobusu ile değil, «toprok
özel mülkiyeti» fetişi ile de sürdürmektedİr. Şu nokto oçlkllklo onloşllmo-
lldır ki, «toprok özel mülkİyeti» fetişi ifodesi yolnlz büyük toprok sohip_
lerinin vorlığı onlomlylo klsıtlı değ|ldir; bu ifode oynl zomondo yoksul köy_
lülükteki «toproğın özel mülkiyetinın dokunulmozlığı» şeklindeki bir geri-
ci ideoloiik Şortlonmoyl do ifode eder.

Bütün bunloro göre, bugünkü Türkiye'de merkezi iktidor torofındon
«toproklorln poroylo sotın ol|nmosı» şeklindeki rodikol bir reform girişi-
mınden söz oçmok, ,bir «totlt buriuvo vqodi»inden boşko birşey değildir.
Amo merkezi iktidorln, poroslz -zorlo- komuloştlrmo yopmosını öner-
mek de, bİr ,«proleter ihtiloli hoyoli» peşinde hovolonmok demektir...

Bugünkü ---obiektİt- oluşumun gündeme getirdiği ve Buriuvo Demok-
rotik Devrİm'in diğer olt yoplsol (endüstri kesimi) Ve üst yoplsol oluşum
gorekleriyle berober uygulonobilecek olon, «Klrsol Kesim Reformu»nun

-ono hotlorlo- şekll şudur:
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Torlmsol Üretim Birimlerind€ işçi Konseyleri...

Merkezi plonlomo ile, moholli özeıliklerin, yurdun tümüyle ilişkileri
gözönüno ğlınorok, «Torımsol Üretim Birim|eri» seçilir; her birim i9inde
çeşitli torlmsol üretim yoplllyor olobilir. (Birimrin sınırlon, 620mi miktor-
do köylüye -yll içinde- 6zomi zomon süresince çolışmo olonoğının soğ-
lonmosı şeklİnde çizilir. Demek, ki bu birimlerde esgs oltnon «vosıfsız iş
gücü», zomon zomon vostflI emek istemeyen değişik işlere yöneltilebllir.
Bu. Torlmsol Üretim Birimleri'ne dohit olorok; bu birimlerde yetiştirİlon to_
rtm ürünlerinl işıeyen endüstri kollorl -otelye veyo tobrikolor- do bulu-
nocoktlr. Bu tobrİkolorın, vosıflı emek istemeyen bölümlerinde de, vosıf_
sE tollm emekçileri -değişerek- çol!şobilecektir... Önceleri, torımsol
üretim birimlerının, hem endüstri kesiminde, hem de or6zi mokinolorlndo,
bir kolifiye emekçiler zümresi bulunmoklo berober, üretim biriminin foo-
lİyetİ çerçevesinde bulunon eğitim kurumlorlnln etkinliğini göstermesiy:
ıe berober, kolıteıi-kolitesiz emek forkl gittikçe ozolocoktlr. Üretim bi-
rimlerinin büyüklüğü Ve Vorılmlş bulunon üretim şeklinın gelişmişlİğinin
yetersiz olduğu durumlordo, oynı or6zi içinde de olso, soyıco çok işpi
çollşttron ve modern yoptdo o|on bir fobrikonln, bu birime dohil edilmesi
düşünülem6z.

Üretim Birimi'nde toproğl olon, otolyesi, fobrikosl Veyo mokinosı olon
mülk sohibi şohlslor, Üretim Birİmi'nin potronlor grubunu oıuşturur. No_

sll örgütlenırlerse örgütlensınler, bir Veyo birçok potronlorln teşkil ede-
ceğİ «hükmi şohsiyet: tüzel kişilik», korşllor|ndo, bütün emekçiler odtno
muhotop olorok işci Konseyi'ni bulocoklordlr. Bu işçi Konseyleri'nin too-
liyet teroev€si ---ono hot|orlo- endüstri işçi|erininki gibidir...

{(Bu «Klrsol Kesim Reformu» do, Buriuvo Demokrotik Devrim içinde,
oncok Porti rehberliğinde gerçekleştirilebilir Ve gerçekleştiril€cektir.

işçi xoNsıyı-ıRı ve SENDıKALAR

Bugün Türkıye'deki reolite odur ki: işci slnlfl horeketi, işgol - boykot
şeklind€ki yığ|n otlllmlor| ile sendikolizmi oşmlştlr. sendikolorın cevop Ve-
remediğl g€reksinmelerden koynoklonon bu otılımlorlo işçi slnlfl, kendine
yobonclloşm!ş ve çıkorlorıno ters düşmüş olon sendikolorl do denetime
olmoyl omoçlodtğlnl gösterrniştir.

sendikoıizmi oşon bir ytğln otl|lmı, pek tobiidir ki sendikolorln
tünde, sendikoıor| kontrol edecek, sendiko yönetimini toyin edecek
müessese oluşturocoktt..,

üs_
bir
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Ve nitekim, gittikçe bu ot|llmlor, işyerl€rinde işci KonsĞyleri odı ile

mü€sseseleşerek, sendİkolortn üstünde, yoni işciye doho yokın blr yığın
rnüessesesi oluşturmuştur.

işci Konseyteri'nİn ilk yopocoğl -somut- iş, oidot vererek oluştürup
yoşottıklorl sendlkolonn yön€timlerini ele geçirmektir.

Bunun için de, işçi temsilcilerini, sendiko seoimlerine gönderilen de-
legeleri, İşçi Konseyi seçmeli; ve İşçi Konseyi'ne korşı olmoyon kişilerden
ve İşçi Konseylerl'nin geliştiritmesi, güçtendirilmesi yönünde çglışocok
kişilerd€n seçmelidir Ve seçecektir.

Ve gidorek işçi Konseyleri, sendlko yönetimlerinğ( boşkonltk dohil)
oyn, kişilerln üst üste İki dönem seçilmemesl için, bir seçim sİstemi _te-
omülü- gelİştirmelidirler Ve golİştirecekıerdir.

Bu yöndekı çohşmolor, pek tobıi ki 
-send|ko oğolor oligorşisinin de-

ğişmezliği ilkesine göre düzenlenmiş- mevcut sendiko tüzüklerini zor-
loylcı ve değlştiricİ şekilde olmohdür Ve olocoktlr.

Bugün Türkiye'deki 
-odıno, |6yık- sendikolor, kuruluştorını tomom-

lomlş ve doloylsİyle sendikocılık bir ihtisos işi olmokton tlkmlşttr. sen-
dikolor ortlk, bütün bürokrosisi _her türlü donışmonlort- İle kendi ken-
dine işler durumdodlr. onun i9in herhongi bir iş9i, bugün rohotço sen-
dıko boşkonlığı yopobilir; ve bu görevi, tok doho iyi ve ideolistçe yopo-
bilir. Çünkü «yerine ıs|nmış» koşolot bir sendikocı, sendikol işlerle -buişleri sendiko memur|orıno bırokorok_ hİç moşgul olmomokto ve kozon-
dlğl büyük -ortık_ zomondo do her türlü mel6netle berob€r, yerini ömür
.boyu gorontilemek ve oyr|co kendine bir de politlk koriyer hozırlomok itin
türlü - 9eŞitlİ entrikolğrlo uğroşmoktodlr.

sendİkolonn bugünkü -yoz- düzeninde 9olışon komünist sempotİ-
zonı nomuslu kİşiler, sendiko yönetiminin iş9i Konseyleri'ne boğlı olorok
düzenlenmesi girışımini destekleyeceklerdir. cünkü onlor hoyot goronti-
lerini -üç beş sendiko oğosının kuyruğundo değİl- Port|'de görecek ko-
dor uzok görüşlüdürler...

' 
DEMoKRATİK AşAMA TÜRKiYe,sinae EĞİTiM

slnlflı toplumlordo eğitım -iterİk olorok- genol hotlordo ikiye oy_
rlllr:

1) Hokim slnlf Eğitimi: Müesses sosyol ilişk|lerin, hokim ıdeotoıiye
göro düzenlenmesi ve yığtnlordon, bunlorı en |yi bir şekilde belliyebilen
bireylerin sg9ılmes| --devşirilmesı- domektir.

Hokim sınlf, böyle bir «didoktİk» ve «ellminotif» eğitim vosltosiyle,
üretim güçlerine boskl yopmo (bukoğt vurmo} Ve hokimiyetini sürdürmeyİ
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soğloyocok moddi şortlorl yorotmo, yoni bir «devŞırmeler ordusu» (me-
selo bürokrosi) kurmo omoclnİ güder.., Bu eğitim biçiminin «imtihon uso_
lü», geniş ylğlnlordon en İyi ezbercileri (hdftzlorl) bulmoyo yoror. Aynı
zomondo, -geniş y|ğ|nlor oclslndon- bu eğitim, şons|l (!) bireyıeri, bu-
lunduklorı çevrelerin üretim ilişkilerinden oyırıp _kurtorıp (|)-, onloro
hokim slnlf ioinde yoşomo imk6nı soğloyon bir «lotoryo» onlomındodır.

2) D€Vrimci Eğitim:

o - Entellektüel Eğitimi: Müesses sosyol ilişkilerin, hokim ideoloii_
nin -bilimsel 

plotformdo- gereklİ yüksek geviyede eleştirisini yopobile-
cek, yoni hokim sınlft, 

-evrensel çğpto bir buriuvo s|nıfl olorok- ink6r
(negotion) edebilecek devrimci oydınlorın yetiştirilmesi demektir... Bu dev_
rimci oydınlor, her bronşto, buriuvo ideoloiİsini evrensel çopto e|eştirebi-
lecek vo mohkom edebilecek kolitede yetiştirilir, Yonİ bunlor, bronşlortn-
do, dünyo 9oplndo birer mütehossls olorok yetİştirilirler; yoni memleket
çoDındo «bİz bize benzerlz» mostürbosyonunun, Veyo (koyunun olmodlğı
yorde, keçi obdurrohmon çelebidir.» onloyışının oyuncoğl ediımezlar.

Bu eğitimde kontite değil, entellektüel kolite önemıİdir.. . Ve bu eği-
timin yop|locoğl müesseselerİn !smi -genellikle-, Bilİmsel Aroştlrmo En§-
titülgrİ'dİr.

b - Yığın (holk) Eğitimi: Üretim iiişkilerinin düzenlenmesi demektir;
ve bu ilişkilerin, üretim oroçlorı Ve üretim biÇimi ile berober gel'üştirilmesi
omocını güder.

Bu ilişkilerın geliştirilmesi, bu ilişkilerin doğurocoğl ideoloiik filizle-
rin geliştirilmesi onlomındon oyrılomoz. ProtiKe ortoyo çlkocok bosİt ip-
uçlorl, hokim ideoloilnİn el€ştİrisinde, entellektüel -teorik- ifodesini bul-
molldlr... Aynl şekilde Bilİmsel Aroştlrmo Enstitüleri'nde elde edilecek teo-
rik oç|llmlor, protikte mütekobılıni oromolldır.

Bundon doloyı, entel|ektüel eğitim müesseseleri ıle holk eğİtim mües_
seseleri, be|irli -devomlı- bir ilişki i9İnde bulunurlor.

:t*

Bil'ndİği gibi bugün bizim buriuvozinin de -mol bulmuş moğribi gi_

bi- Botl'don kopmış olduğu «Ü'niversite» tipi eğitim, «monorşi»lerin (tek
odom yönetimi) felsefesindön doğmuş olon bir «oll6me-i kül» yetiştirmek
eğitimidir. Tobii ki monoİklor, oncok, kendilerinin «ollame-i kül»den ol_
duklorlnl iddio ederek, «tek odom yönetimi»ni, 

-yığınloro- en rosyonel
yönetim biÇİmi olorok empoze edebi|iyorlordt.
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Buriuvozı de doğuşundo, kendİ ideoloiİsıni «nihoi hokikot (son ger-

çek)» olorok görüp, tonltmoyo boşloylnco, bu en evrensel (!) ve son (!)

dünyo görüşünü yoymok için, üniversiteleri, monorklorın kendisi icin biç-
miş olduğu bir «kofton» gibi gördü; ve hğmen benimsedi.

Bizİm buriuvozi ise bu müesseseleri, -medreselere ook benzemesin-
den doıoyl- hit yodırgomodı.

Holbuki, -bugünkü oşomodo- toptumdoki sınıflorı kobut etmek du-
rumundo koIon ileri kopİtolist ülkeierin yöneticileri bile, «üniversel t ilgi»
dİye bırşey Veremeyeceklerini kobul edip, üniversiteleri geri plono iten
yeni eğitim müessese|erinin kurulmoslno korşl çlkomomo ktodlrlor.

Kopitolizmin bugünkü gerici|ik döneminde, -mevcut mülkiyet ilİşki-
|erinin entellektüel gösterilişi olon- sosyol ilişkİlerin belletilmesi onlomln-
doki «üniversite eğitimi», hem üretim ilişkiıerinden (en yoygın üretim bi-
çiminin ilişkileri onlomlndo} soyutlonmlş, hem de entellektüel oşomoc|ltğo
(bilimsel oroştlrmoloro, sonot çotlşmolorlno} cevop veremez, oyok uydu-'
romoz durumo ge|miştir.

onun için bugün -hele devrimciler oçlslndon- sözkonusu olon, «üni-
versite reformu» değil, «eğitim reformu»dur. Üniversiteler, bugün, yıktlmo_
yo yüztutmuş bir düzenin, en çok Çürümüş müesseselerinden birıdir.

üniversite eğitimi -bugün içın orttk- bir «devekuşu eğitimi»dır. ..

Cünkü bu müesseselerden çıkonlor, ne 
-herhongi bir bronşto- yüksek

entellektüel seviyeye olkobİlmekte, ne de üretim ilişkilerine oturorok, pro_

tik sorunlorln tözümünü yüklenebllmektedirler... Yoni üniversite mezun_
lorl, ne «kuş», ne de «deve» olobilmektedırler; üstelik, protik ve entellek-
tüel hoyotto, zor durumlordo ko|dlklorlndo, tıpik küçük burıuvolortn. so-
rumıuluk olmoyon Ve gerçeklerden koçon (demogoii yopon) tovrlnı tokl-
norok, -boşını kumo gömen «devekuşu»- imoiını, iyice conlondırmck-
todlrlor...

Bugün ülkemizdeki -hokİm- sosyol İlİşkilerin özünde, -kormoşlkolorok- feodol ve Lturiuvo mülkiyet ilişkilerı yotmoktodlr. Fokot buno kor-

şl, hem klrsol kesimde Ve hem de endüstri kesimindg, sürotle sosyclize
olon emeğin (conll üretim gücünün) bitimlendirdiği, sosyolist üret|m iliş-
kileri gelişmektedir,

Bir «holk eğİtimi», bu üretim ılişkilerinin serbestçe geliştirilmesini soğ-
lomok icin, -herşeyden önce-, müesses §osyol ilişkilerin, üretim güçle_
ri üzerıne yoptlğl boskıyl koldırmok omoclnl güder:

Bugün Türkİye'de ücretle torlm emekçiliği yopon bir odom, İeodol
mülkiyet ilişkilerinin (onloylşlntn} icine hopsedilmiştir. o, torlm işçiliği ni_
teliğini gelİştirmeye -slnıf bilincini orttlrmoyo- çollşmok yerİne, bütün
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gücünü mesela oile§inl --feodol müIkiyet itişkilerinİn belirlediği- teodol
morol, estetik, hukukı (örf ve odet şeklinde d€ olso) düzenini korumok
ve bu düzendo istİkbolinİ soğlomok i9in horcomoktodlr. onun protlkte

bulunduğu üretim ilişkileri içinde, feodol mü|kiyet ilişkilerinin empoze et-

tiği «oile nomusu» fetişini sovunmok Ve korumok i9in horcodlğı güç, üre-

ticiliğinin ve yorotıclllğtnln büyük bir kısmlnl yok etmektedir... «Toprok

sohibi otmok» tutkusu İse onu kohreden bir boskı unsuru olmokton boşko
birşey ifode etmez.

Rodikol sol onloyışlo, yopllocok didoktik bir sol eğitiml€, on|oro «top-

rok mütkiyetinİ kotdtrıyoruz!» Veyo «bu nomus onloylştnı değiştiriyoruz!»
demek, hoyollerine bİr mülk holİnde yerteşmiş olon «Toprok sğhibi olmok
ümİdi»ni veyo hoyotlndo bınbir güçlük|e edindiği tek «helali»ni zorlo elin-
den olmok demektir. Böyle bir dovronış ise, koşolot toprok sohiplerınin
boşVurobileceği bir «korşl devrirn»e müttefik kozondtrmokton boşko bir
sonuç vermez., Uzun zomondır bir fobrikodo Veyo otölyede çolışon Ve toproklo il!ş-
kisini kopormlş olon bir sonoyi işçisi ise bütün gücüyle 

-emeğinin koli-
tesini yük§eltip slnlf bilincini geliştirerek- işçi olorok kendine soğlom bir
istikbol hoztrlornok yolundo çollşocoğl yerde, buriuVo mülkiyet İlİşkileri
(yoni müosses sosyol ilişkiler) onun gücünü, «biroz poro biriktirip ufok bir
dükkön oçorok kopitolistleşmek» hoyoli yolundo tüketiyor.

Buriuvozi bugün, doho çok gelışmiş oıon Vosltolorlo -yoyln oroçlo,
rıylo- feodol ve buriuvo mülkiyet ilişkilerinin, yoni müesses sosyol iliş-
kllerin propogondosınl çok doho sistemli Ve bilincli olorok yopmoktod|r.

Aınoolorı üretım güçlorin|n gelişmesini önlemek pohoslno kendi hokimi-
yetinl sürdürmektir.

Bugünkü Türkiye şortlorlndo, üretim ilişkilerinin düzenlenmesi Ve ge_

liştirilmesi onlomındo bir «eğitim», tobii ki üretim yopmo fiili -Veyo çollş-
mo sootleri- dışındo düşünülebilecektir. Bu durumdo eğitim, gelişmekte
olon üretim oroçlorlnın ton|tllmosl ve üretim torzln|n formülleştirilmesin-
den iboret olon bİr «didoktik öğretim» ile her türıü kültürel ilişkiyİ kopso-
yon bir «eğlonce» kotegorisine oyrıltr.

sözkonusu olon «eğİtim» üretim İlişkilerinin geliştirilmesi demek ise,
horşeyden önce üretim birimlerinİn yoklnlorıno büyük -Ve tobİi ucuz-
(Eğlence Honlor|» kurulmolıdır. Böylece «eğlence» kovrom| feodol oile ve
«conciğer» orkodoş gruçjlorının kı§ır sürtüşmelorİni (grup mostürbosyonu}
oşocok Ve gen|ş ylğtnlorın kültürel ı|işkileri onlom|nl kozonocoktlr. Tobii
bu onlom,. herşeyden önce, domode ohldk, estetik onloylşlort ve her türlü
_s€kter- tekke doktrinlerinin ylkllmostnı itermektedir.
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Önceıiklg sonoyi kosİmi işçıleri, için düşünüıobilecek olon (eğlence»
kotegorisi eğit|m, oynt zomondo, sonoyi işçisinin «şehirli» olmo bilincini
sürotle gelİştirecekt|r. Böylelikle sonoyİ iştisi şğhiri benimseyecek, bir şe_
hirli Slnlf olduğunu onloyocok ve şeh!rin morol Ve kültürel üst yoplslnı yo-

ğurorok ono, -toplumdon kopuk olmoyon- dengeıi, gerçek şekıini V€re-
cektir. Yokso, kenorındo, gecekondulordo yoşoyon geniş yığınlorln bulun-
duğu, göbeğindeki |üks oportmonlordo do onloro «kem gözle» bokon bir
ovuc kopitolistin borlnmoyo çollştığl şehir, -vorlığını bu şekilde sürdür-
mesino imkan bulunmodığı torihen görülen- 19. yüzyılın İlk yorılorının

şehridir. Ve bu ilkel şehir, esnot fi16n gibi 
-tompon- 

«orto toboko» yorot-
moklo do, iş9i slnıftnın -kendi- içine girmesİnİ önleyememiştir...

o holde emekçi yığınlorın eğıtimi, önce emekçi|erin ömür boyu işçi
olorok kolobilmelerini soğloyocok (yanİ mesela politik nedenlerle işçiliği-
ne son verilemeyecek} demokrotik gşomoyo vorılmosı ve oynı zomondo iş-

çilerin ekonomik özgürlüğe sohip olmolort için Devlete yoptırlm (müeyyi-

de) uyguloyocok oıon Porti'nin öncülüğü ile çözüm yoluno girebilir. sen-
dikolor ise oncok Porti'ye -ve bu düzenlemeye- yordtmcl olobİlirler.

Yenl üretim oroçlorının tonltülmosı Ve gelİşmekte olon üretim ilişkiıe-
rinin formülleştirilmesİ onlomlndoki «dİdoktik eğİtİm»in 

-günümüz 
Türki_

ye'sindeki ters gidişe nozoron- değer|endirilmesi İse şöyle yopılobilir: Bİr
sürü sel yotoklorlnln vo derelerin üstüne köprü geieken veyo bir sürü köy
yolu ihtiyocı olon Veyo bir sürü köy tipi mesken eksiği bulunon bir ülkede
«bilim doktoru» ünvonh bir inşoot mühendisine korşıllk belkİ yirmi, otuz
tone eğİtilmİş toş9l ustolorl gerekir. Şimdi bilİnçli bir şekilde (tobii kİ bol

çimento, demir gibi molzemeler sotorok müteohhıtleri zengin etmek ve
«devekuşu» mühendislere yüksek mooş vermek için) kökü kozlnmokto oİon
«Mimor sinon'lorın ohvodı» toş köprü ustolorl, oz bir eğitim ile bugünkü
teknikten de yororlonmoslnı öğrenerek meseld 40 _ 50 metre oçlklıkto köp-
rüleri bile yopobİlirler.

Koldl ki bugün bizde, gelişmiş ülkelerin ileri tekniğini bilen ve uygulo-
yobilon bılim doktoroll mühendisler de yoktur: olso do gelişmİş ülke-
lere koçor; 9ünkü o tür gel|şmiş üretİm bizde yopllomıyor. Diğer torofton
gelenekten, protikten yetışmiş Ve mevcut üretim biçimİne uygun olorok
eğitilmiş toşçl ustolorİ do yetiştirilmemektedir. ikisi orosl üretimden ko-
puk (üretim ilişkilerinden uzok) fokot beş ytllık oğlr (!) bir belıetme eğitİ-
minden geçmış, doloylsiyle müesses sosyol ilişkilere şortlonorok «insonco

Yoşomok» dıye lüks bir hoyot özlemi i9ine düşmüş yiyici bir zümro vordlr.
Bunlor kendilerine uygun bir iş bulomoz; doloyısiyle ilgisiz memurluklordo
İstihdom edilmeye çollşllır.
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- Aynı şekilde on bosit soğllk hizmetlerİnin ytğtnloro götürülemediği bir
memlekette, bronşlndo mütehossls bir hokime korşılık belki 20 - 30 tone
eğitilmiş «kırık çlklkçl», «ebe honım» ve «loknıon hekim»ler gerekirken,

oğ|r bir belletme eğitiminden ge9miş, protİkten kopuk fokot yüksek hoyot

stondordı bekleyen, doloylsİyle gelişmiş üIkelere koçobilmek için flrsot kol-

|oyon, ülkesine küskün, bedbin Ve ruhen hosto durumdo pek cok tobipler
Vordır.

Örnekleri 9oğoltmok gerekirse, borudon tüfek tobonco yopon, ilkel
olonoklorlo motorlu oroçlorl -yeniden 

yopor gibi- tomlr eden ustolor
Vorken, kitoplor oroslndo mokine mühendisleri yetiştirmek, bİzim ioproklo_
rı ve ürünlerini herkesden iyi tonlyon nice usto bohçevonlor, Çiftçiler Vor_

ken, -toproklo ilglsi olmoyon bürokrot çocuklorlndon- uzun ve poholı

bir belletme eğitimi i|e, yoboncl ülkel€rin yetiŞtirdiği toprok ürünlerinin fo_

ziletlerini bilen ziroot Fühendislerİ imol etmek gibi -doho 
pek çok- te_

lişik durumlor do soyllorok, bu düzendeki eğitim sorununun ontogonıst yo-

pısl hokkındo doho genİş Ve somut bir toblo ortoyo konulobilİr.

Amo esos sorun, bütün bunlorln -merkezi 
ıktidoro yürüyen Porti reh-

ber|iğind+- protik ıcinde çözüm yollorlnl oromok ve bulmoktlr...

PROPAGANDA Ve AJ|TASYON

Porti, yopocoğl her türlü (neye korşl Ve ne sebeple olurso olsun)
propogondo Ve oiitosyon çollşmolorlndo, «Vood», «tolep», «tovsiye», «teh_

dit», «h(mosi {obortmolı) öVgü Veyo yergi» torzlndo ifodeler kullonmokton
titizllkle koclnlr. Aünkü Porti, «btöf politikost»tlo kesinlikle boşVurmoz; gös_

tereceği hedefler mutloko gerçekleşir Ve ger9e kleştirillr.

Porti, diğer siyosi portilere Ve siyos'i iktidoro korşI yopocoğı muhole-

fette oncok Ve yolnız «soru yöneltmek», «teklif (öneri) getirmek» ve «kor-

şl çlkmok» torzlndo ifodeler kullonlr.

Porti, -münfesİh 
veyo mülgo o|mo noktoslno gelmedikçe- «siyosı ik-

tidor»lorl «foşist» diye nitelendirmez Veyo suçlomoz.

Porti, Türkiye'deki ozlnllkıordon olon üyelerinin, özellikle Ve öncelİkle
nüfus boklmlndon Türkiye'deki on büyük ozlnltk olon -Ve gittikçe, emper-
yolist|erin tosollutuno doho fozlo m6ruz kolon- Kürt'lerin dno dillerinde
yoyln yopmolorınl soğlor... Bu şokilde Porti, ortodoğu'do ulus olmo son_

cllorı çeken Kürt holklorınln emperyollst mİhroklor toroflndon iğfol Ve is-
tismor odilmeıerine (kondlrlllp sömürülmelerine) korŞı mücodele eder.

31



KATKı
Porti pronsip olorok, toplum bireylerinin hoyot şortlorını hep berobor

-kollektif olorok- geliştirmeleri (iyıleştirmeleri) gerektiği görüşünde ol-
duğundon, üye|erini, çeşitli konu Ve şekıllerde kooperotifler kurmoyo teş-
vik eder.

porti, merkezi iktidoro yokloştlğl ve ortok olduğu nisbette progrom'ını
yenil9r, Ve sorunlorın detoylorlno inerek gellştirir.

Sohibi; A. E. Güron; Yozı işleri Sorumlusu: A. E. Güron, Aylık siyosi Dergi -
Her oyın i|k hoftğstndo çlkor - ilün kobul etmez - Yğzlşmo odİesi: Dıvdnyolu
Hocı Tohsin Bey sokok No.5 suttonohmet/isTANBul

Gönderilen yozllor yoyınlonsln veyo yoylnlonmosln geri verİlmez _ Yılhk
Abone 50.- Altı Ayhk 30.- TL. Dizgi ve Boskı: KENT BAslMEVi, israNgul
Gene| Doğttlm: Yozışmo odresi. Boskı Torihi: 24/7 /1978
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