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Ülkemiz yeraltý kaynaklarýndan dýþ ticaretine, ekonomisinden politikasýna, kültüründen sanayisine kadar emperyalizmin denetimi altýnda bir ülkedir.
Emperyalizme baðýmlýlýk ve onunla iþbirliði
yapan yerli tekelci burjuvazi, toprak aðalarý, tefeci
tüccar, büyük toprak sahiplerinin, kýsacasý, oligarþinin sömürüsü, ülkenin mevcut yapý içinde kalkýnmasý ve geliþmesi önünde en büyük engeldir.
Ýnsan haklarýnýn hayasýzca çiðnendiði, demokratik hak ve özgürlüklerin kýsýtlandýðý, engellendiði ve sýk sýk ortadan kaldýrýldýðý ülkemizde demokratik halk devrimi kaçýnýlmazdýr.
Bu devrim mücadelesinde kitlelerin politik
savaþ örgütü olan Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi,
baðýmsýz ve demokratik bir ülke yaratmak amacýyla savaþmaktadýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin
zaferi halkýn zaferi olacaktýr ve gerçek bir demokrasinin ve halk iktidarýnýn kurulmasýný saðlayacaktýr.
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I.
HALK ÝKTÝDARININ
TEMEL ÝLKELERÝ
Anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimle
kurulacak halk iktidarý, iþçilerin ve köylülerin, baðýmsýz bir ülkede, insan haklarýna, insan emeðine
saygýlý, hukukun üstünlüðünü kabul eden, laik, toplumsal, devrimci-demokratik iktidarýdýr.
Bu halk iktidarýnda, tüm bireyler temel hak
ve özgürlüklere tam olarak sahip olacaklar ve haklarýný kullanmalarýný ortadan kaldýran, sýnýrlayan ya
da geciktiren her türlü yasa, yasa maddesi, kararname, genelge, tüzük ve uygulamalar iptal edilecektir.
Halk iktidarýnda:
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a) Irk, renk, cins, dil, din, siyasal görüþ
ya da düþünce ve ulusal köken ayrýmý
yapýlmaksýzýn tüm yurttaþlar eþittir ve ayný
haklara sahiptir.
b) Hiç kimsenin özel yaþamýna, ailesine, konutuna, özel yazýþma ve haberleþmesine dokunulamaz.
c) Halk devleti sýnýrlarý içindeki her
birey, yurttaþlýk haklarýna sahiptir ve hiç
kimse bu haktan yoksun býrakýlamaz.
d) Hiç kimseye, hiç bir nedenle iþkence yapýlamaz; zulüm, insanlýk dýþý ve onur
kýrýcý uygulama yapýlamaz ve bu nitelikte ceza verilemez.
e) Her yurttaþ, düþüncelerini özgürce
ifade etme ve yayma hakkýna sahiptir.
Düþüncelerinden dolayý hiç kimseye ceza
verilemez.
f) Her yurttaþ, ülkenin baðýmsýzlýðýný
ortadan kaldýrmaya ve halk demokrasisini yýkmaya yönelik olmadýðý sürece, önceden izin almaksýzýn toplantý düzenleme, gösteri yapma ve örgütlenme hakkýna sahiptir.
g) Her yurttaþ, ülkenin baðýmsýzlýðýna
ve halk demokrasisine karþý olmamak
koþuluyla, belli bir siyasal düþünce etrafýnda, önceden izin almaksýzýn, siyasal
parti kurma ve partiye üye olma hakkýna
sahiptir. Yargý organlarýnýn kararý olmaksýzýn siyasal parti bina ve eklentilerinde
arama yapýlamaz, parti faaliyetleri sýnýrlanamaz ve kapatýlamaz.
h) Hiçbir insan, baský ya da zorla ve
de istemediði iþlerde çalýþtýrýlamaz.
i) Basýn-yayýn organlarý ile sanat faali-
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yetleri ve ürünleri üzerinde öndenetim
yapýlamaz ve hiçbir biçimde sansür edilemez.
j) Onaltý yaþýný doldurmuþ, kadýn ve
erkek her yurttaþ seçme hakkýna ve yirmibir yaþýný doldurmuþ, kadýn ve erkek
her yurttaþ seçilme hakkýna sahiptir.
k) Seçimler, her düzeyde genel ve eþit
oyla, gizli oy-açýk sayým ilkesine göre yapýlýr.
l) Tüm üst düzey devlet görevlileri, seçimle göreve getirilir ve seçmenler tarafýndan ayný biçimde görevden alýnabilirler.
m) Tüm yurttaþlarýn yurtiçi ve yurtdýþý
seyahat haklarý hiçbir biçimde ortadan
kaldýrýlamaz.
n) Hiç kimseye, hiç bir nedenle ölüm
cezasý verilemez.
o) Resmi devlet dili uygulamasý yapýlamaz.
p) Her yurttaþ, tüm hak ve özgürlükleri
kullanma, sosyal ve kültürel faaliyette bulunma, siyasal yönetime katýlma ve çalýþma hakkýný engelleyen, sýnýrlayan ya da
ortadan kaldýran yasalara ve uygulamalara karþý, yargý organlarýna dava açma ve
ilgili yerlere dilekçe verme hakkýna sahiptir. Bu giriþiminden dolayý, bu bireyler
hakkýnda soruþturma açýlamaz, ceza verilemez.
Baðýmsýz ve baðlantýsýz, demokratik eþitlik
ilkesine baðlý, her türlü ilhaký reddeden bir dýþ politikayý temel alan halk iktidarý, bu iliþkilerde açýklýk
ilkesini uygular. Emperyalizme karþý yürütülen halk
kurtuluþ savaþlarýný, maddi ve manevi olarak destekleyen halk iktidarý, her türlü emperyalist, saldýr-
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gan ve yaðmacý savaþlara karþý çýkar.
Halk iktidarý ile, ülkeyi, ekonomik, politik,
askeri, kültürel her alanda tam bir hegemonya altýnda tutan ve sömüren emperyalizmin dayattýðý her
türlü uluslararasý ittifaklardan ve paktlardan çýkýlacaktýr. Emperyalist ülkelerle, açýk ya da gizli, yapýlmýþ her türlü ikili anlaþmalar derhal feshedilecektir;
bu ve diðer anlaþmalardan doðan tüm üs ve tesisler
kapatýlacaktýr. Oligarþik yönetimin yapmýþ olduðu
tüm gizli antlaþmalar, derhal ve olduðu gibi yayýnlanacaktýr.
Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný
ve ulusal azýnlýklarýn tam hak eþitliðini kabul eden
halk iktidarý, ülke sýnýrlarý içinde bulunan Kürt ulusunun bu haklarýný baðýmsýz devlet, özerklik, federasyon, birlik vb. özgürce kullanmasý için gerekli
koþullarý oluþturur. Kýbrýs sorununun çözümünde
tam baðýmsýz ve demokratik bir cumhuriyet kurulmasý esas alýnýr. Hatay ilinin TCye katýlmasýnda ortaya çýkan ve süregelen sorunlarýn çözümünde, demokratik yeni bir referandum da dahil olmak üzere, deðiþik biçimler il halkýnýn doðrudan katýlýmýyla
ele alýnacaktýr.
Halk iktidarýnýn bu temel ilkelerine baðlý olarak, demokratik bir anayasa ilk Halk Meclisince
hazýrlanacak ve halkoyuna sunulacaktýr.
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II.
HALK MECLÝSÝ
Tüm yasama ve yürütme gücü Halk Meclisi
ne ait olacaktýr.
Halk Meclisi üyelerinin 2/3ü, halkýn genel
ve eþit oyu ile, gizli oy-açýk sayým ilkesine baðlý olarak yapýlacak tek dereceli seçimle belirlenecektir.
Seçilme hakký olan her yurttaþ baðýmsýz olarak ya
da bir siyasal parti adýna seçimlere katýlabilecektir,
Halk Meclisi seçimleri dört yýlda bir yapýlacaktýr.
Halk Meclisinin, kalan 1/3 üyesi Genel Halk
Konseyinin kendi üyeleri arasýndan seçilecek ve
görev süreleri iki yýl olacaktýr.
Halk Meclisinin tüm üyeleri, görev süresince
yasal dokunulmazlýða sahip olacaklardýr.
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Halk Meclisi, yürütme gücünü, doðrudan
kendi üyeleri arasýndan seçeceði hükümet baþkaný
ve yeter sayýda hükümet üyeleri ile kullanacaktýr.
Devleti temsil yetkisi, bu seçilmiþ hükümet ve üyelerine ait olacak ve bakanlýk iþleri komiteler aracýlýðý
ile yürütülecektir. Halk hükümeti, tüm faaliyet ve
kararlarýndan dolayý Halk Meclisine karþý sorumlu
olacak ve Halk Meclisi tarafýndan görevden alýnabilecektir.
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III.
YEREL YÖNETÝMLER
Halkýn her düzeyde yönetim ve kararlara katýlýmýný esas alan demokratik halk iktidarýnda, yerel
yönetimlerin halkýn doðrudan siyasal yönetimine
uygun organlar haline getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapýlacak ve devrim sürecinde halkýn
öz inisiyatifiyle kurulmuþ olan kitle örgütleri yasal
kuruluþlar haline getirilecektir.
Bu amaçla, oligarþik dikta yönetiminin uzantýsý olan belediyeler ve muhtarlýk düzeni ve buna
baðlý meclisler, kurullar kaldýrýlacaktýr. Yeni yerel
yönetimler, halkýn doðrudan oyu ile seçilmiþ halk
komiteleri ve Ýl ya da Ýlçe Halk Konseyleri tarafýndan
oluþturulacaktýr.
Ýlçe Halk Konseyleri, halkýn doðrudan oyu
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ile seçilmiþ halk komiteleri ile iþçi konseyleri, köy
komiteleri, sendikalar, kadýn örgütleri, gençlik örgütleri ve diðer kitle örgütleri temsilcilerinden oluþacaktýr. Ýlçe Halk Konseylerinin ilçe nüfuslarýna göre
belirlenecek sayýda gösterecekleri adaylar arasýndan, il halkýnýn genel oyu ile seçilecek temsilciler,
Ýl Halk Konseylerini ve Ýl Halk Konseyleri de Genel
Halk Konseyini oluþturacaktýr.

THKC/HDÖ
Demokratik Halk Devrimi Programý

17

IV.
ÝÞÇÝ SINIFI VE
ÇALIÞMA YAÞAMI
Halk iktidarýnda, her alanda iþçiler ve memurlar için iþgünü 8 saati ve haftalýk çalýþma süresi
40 saati geçemeyecektir. Her çalýþanýn haftada en
az 48 saat ücretli izin hakký ile yýllýk 40 gün ücretli
tatil hakký olacaktýr. Kadýn iþçiler için iþgünü 6 saati
ve haftalýk çalýþma süresi 30 saati geçemeyecektir.
Aðýr sanayide, madenlerde ve yýpratýcý iþlerde
çalýþan iþçiler için iþgünü 6 saati ve haftalýk çalýþma
süresi 30 saati geçemeyecektir. Bu iþkollarýnda ve
iþyerlerinde kadýn emeði kullanýmý yasaklanacaktýr.
Eþit iþe eþit ücret ödenmesi ilkesi getirilecek; sendikasýz ve sigortasýz iþçi çalýþtýrýlmasý ya-
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saklanacaktýr.
Her iþyerinde, iþçilerin yönetime katýlýmýný
saðlayacak ve giderek tüm yönetimi yürütecek bir
sistem kurulacaktýr; iþçilerin kendilerine iliþkin konularda söz ve karar sahibi olmalarý güvence altýna
alýnacaktýr.
Bu amaçla:
a- Devletleþtirilmiþ ve millileþtirilmiþ sanayi
kuruluþlarý ile kolektif devlet çiftliklerinin yönetsel
ve mali idaresi, tümüyle iþçilere býrakýlacaktýr.
Her iþyerinde ve çiftliklerde, iþçilerin gizli oyu
ile seçilmiþ Ýþçi Komiteleri yönetim organý olarak
faaliyet göstereceklerdir. Komite üyeleri iki yýllýk bir
süre için seçilecek ve iþçiler tarafýndan ayný biçimde görevden alýnabilinecektir. Bu komiteler, düzenli
aralýklarla ve sürekli olarak, çalýþmalarý hakkýnda
iþçilere bilgi vermekle yükümlü olacaklardýr.
Ýþçi Komitelerinin yönetimindeki bu iþyerlerinde yönetici müdür ve yardýmcý teknik personel,
iþçi komiteleri ile Ýl Halk Konseyinin ve sendikalarýn temsilcilerinin oluþturduðu bir kurul tarafýndan,
sözleþmeli ve geçici olarak seçilecektir. Bu yönetici
ve yardýmcý teknik personel iþçi komitelerinin saptadýðý politikaya göre faaliyette bulunurlar.
Ýþyeri Ýþçi Komiteleri, Ýl Ýþçi Komiteleri Konseyini ve bu konseyler de, Genel Ýþçi Komiteleri
Konseyini oluþturacaklardýr. Genel Ýþçi Komiteleri
Konseyi, bir bütün olarak sanayi üretiminin ve yönetimin planlanmasýný yapan, genel politikalarý belirleyen ve iþçileri yasal kurumlarda temsil eden bir
organ olarak faaliyet gösterecektir.
b- Özel sanayi kuruluþlarýnda oluþturulacak
Ýþçi Komiteleri, iþyerinde çalýþma koþullarýna ve kendilerine iliþkin konularda, iþverenle eþit haklara sahip katýlým organlarý olacaktýr. Ýþçi alýmý ve çýkarýmýnda ve disiplin iþlemlerinde, bu komitelerin kararý
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esas olacaktýr. Bu iþyerindeki komiteler, kolektif yönetime sahip iþyerlerindeki iþçi komiteleri ile ayný
haklara sahip olarak Ýl ve Genel Ýþçi Komiteleri Konseylerinde de yer alacaklardýr.
Halk iktidarýnda, tüm çalýþanlarýn sendika
kurma ve sendikaya üye olma hakký olacaktýr. Grev
yapma hakký önündeki her türlü engel kaldýrýlacaktýr, özgür bir toplu sözleþme sistemi kurulacaktýr.
Lokavt yasaklanacaktýr.
Ücretlerin belirlenmesinde, iki çocuklu aile
birim alýnarak yapýlacak ve her yýl yeniden düzenlenecek asgari geçim miktarý esas alýnacaktýr. Asgari geçim miktarýnýn belirlenmesinde, çaðdaþ yaþamýn getirdiði gereksinmelerin karþýlanmasýna dayalý nesnel ölçütler kullanýlacaktýr. Ücretler hiç bir
biçimde asgari geçim miktarýnýn altýnda olamayacaktýr ve bu miktar vergi dýþý býrakýlacaktýr.
Gece çalýþmasý sýnýrlandýrýlacak ve ücretli ya
da ücretsiz fazla mesai kaldýrýlacaktýr. Fazla mesai
gerektiren zorunlu durumlarda gerekli kurallar, doðrudan çalýþanlarca belirlenecek ve gönüllülük esas
olacaktýr.
Tüm çalýþanlar için emeklilik yaþý, kadýnlarda 45, erkeklerde 50 yaþ olarak belirlenecektir. Yýpratma oraný yüksek iþlerde emeklilik yaþý erkekler
için 40, kadýnlar için 35 yaþ olarak belirlenecektir.
Her durumda fiilen 20 yýl çalýþmýþ olan erkek ücretliler ile 15 yýl çalýþmýþ olan kadýn ücretliler, yaþ durumuna bakýlmaksýzýn emekli olma hakkýna sahip
olacaklardýr. Emeklilik ödentisinin belirlenmesinde
ücretlinin son yýlki net geliri gözönünde tutulacaktýr.
Ýstisnasýz tüm çalýþanlar (özel iþinde bireysel
olarak çalýþanlar ile köylüler de dahil) Genel Sosyal
ve Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnacak ve bu sigorta konularý geniþletilecektir. Ayrýca tüm çalýþanlarýn
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yararlanacaðý iþsizlik sigortasý kurulacaktýr.
Tüm iþçilerin poli-teknik eðitimi yapýlacaktýr.
Bu amaçla iþçi okullarý oluþturulacaktýr.
Çocuk emeði kullanýmý, istisnasýz yasaklanacaktýr.
Her iþyerinde kreþ ya da çocuk yuvalarý kurulmasý zorunlu olacak ve çalýþanlarýn çocuklarýnýn
buralardan ücretsiz olarak yararlanmasý saðlanacaktýr.
Özel Sanayi Ýþçileri Fonu adý altýnda, geliri
sadece özel sanayi iþverenlerinden saðlanacak bir
fon kurulacaktýr. Bu fon, özel iþyerinde çalýþan iþçilerin iþyerinin kapanmasý ya da iþten çýkarma durumunda kullanýlacaktýr. Bu fonun tüm yönetimi
Genel Ýþçi Komiteleri Konseyine ait olacaktýr.
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V.
TOPRAK DEVRÝMÝ,
TARIM VE KÖYLÜLÜK
Toprak aðalarý, tefeciler, büyük toprak ve
sürü sahipleri ve toprak burjuvazisi dýþýndaki tüm
köylü kitlelerini insanca ve çaðdaþ yaþam koþullarýna kavuþturmak, geri býraktýrýlmýþ bir tarýmsal ekonomiden, ileri ve kolektif bir tarým ekonomisine
geçmek amacýyla toprak devrimi yapýlacaktýr.
Bu amaçla:
a) Özel kiþi ya da þirketlere ait tüm madenler, ormanlar, korular, meralar, limanlar, liman tesisleri, deniz barýnaklarý; akarsular ve bunlar üzerinde
kurulu barajlar, elektrik santralleri, köprüler, deðirmenler; doðal ve baraj gölleri ve bunlar üzerindeki
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tesisler; sulama ve su göletleri, su kanallarý; petrol
baþta olmak üzere tüm yeraltý kaynaklarý ve tarým
dýþý tüm topraklar millileþtirilecektir.
b) Toprak aðalarýnýn, tefecilerin ve karþý-devrime hizmet etmiþ ya da yardýmda bulunmuþ kiþilerin, tüm topraklarýna ve mal varlýklarýna tazminat
ödemeksizin el konulacaktýr.
c) Büyük toprak sahiplerinin, toprak burjuvazisinin, büyük sürü ve sýðýr sahiplerinin tüm topraklarý, mallarý ve tesisleri ile tüm besicilik ve mandýracýlýk tesisleri ve de balýkçýlýk ve diðer su ürünleri
üzerinde kurulmuþ tekellerin tüm mal varlýklarý kamulaþtýrýlacaktýr.
Bütün seralar, meyve ve sebze tesisleri, kurutma kompleksleri vb., özel tarýmsal kurum ve kuruluþlar devletleþtirilecektir.
Bu kamulaþtýrma ve devletleþtirmeler karþýlýðýnda tazminat ödenmesinde, mülk sahiplerinin
ya da ortaklarýnýn devrimci mücadele ve devrim
karþýsýndaki tutumlarý esas alýnacaktýr. Karþý-devrimci faaliyetleri, doðrudan ya da dolaylý olarak finanse
eden, düzenleyen kiþi ve kuruluþ ortaklarýna hiçbir
biçimde tazminat ödenmeyecektir.
d) Yukarýda belirtilenlerin dýþýnda kalan özel
tarýmsal topraklardan, niteliðine, yerine, ekim konusuna ve koþullarýna baðlý olarak, sulu arazide 70
dekar, kuru arazide 200 dekarýn üstünde kalan topraklar millileþtirilecektir. Bu toprak sahiplerine gerçek deðeri üzerinden, Köy Komitelerince yerinde
belirlenecek miktarda bedel ödenecektir.
e) El konulan, millileþtirilen ve kamulaþtýrýlan
tarýmsal topraklar, verimli bir üretim yapacak ve
üreticinin bakmakla yükümlü olduðu ailesinin gereksinmelerini karþýlayacak miktarda olmak üzere,
belirlenen sýnýrlar içinde, kadýn ve erkek ayrýmý yapýlmaksýzýn, 16 yaþýndan büyük, doðrudan üretici
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olan topraksýz ve az topraklý köylülere, bedelsiz olarak ve eþit miktarda daðýtýlacaktýr. Daðýtýlacak topraklar üzerinde kiracý, ortakçý vb. olarak çalýþan köylülere öncelik tanýnacaktýr.
f) 1.000 dekarýn üzerindeki topraklar, bölünmeksizin kolektif çiftlikler olarak düzenlenecektir.
Kamulaþtýrýlan ve devletleþtirilen tarýmsal tesisler,
üretim araçlarý, sürüler vb., bu alanlarda çalýþan
ücretli tarým iþçilerinin kolektif yönetiminde düzenlenecektir.
g) Toprak daðýtýlan her köylüye, tarýmsal
araçlar, kimyasal girdiler, tohumlar, uzun vadeli ve
faizsiz krediyle halk devletince temin edilecektir.
Köylülere gerekli tarýmsal bilgi ve eðitim halk devletince saðlanacaktýr.
h) Köylülerin özgür katýlýmý temelinde demokratik iþleyiþe sahip köy üretim kooperatifleri ve
kolektif çiftlikler kurulmasý teþvik edilecektir. Bunlara, kadýn ve erkek ayrýmý yapýlmaksýzýn, tüm doðrudan üreticilerin katýlýmý esas alýnacaktýr ve katýlanlarýn yýllýk üretim gelirleri devlet tarafýndan garanti
edilecektir. Bu kooperatif ve çiftlik üyelerine bedelsiz konut temin edilecek ya da konutlarýnýn bedelsiz yenilenmesi saðlanacaktýr. Kolektif çiftliklere halk
devleti, her türlü tarým makinalarýný, kimyasal girdileri, tohumlarý, teknik bilgi, eðitim ve teknik elemaný bedelsiz olarak temin edecektir.
Köy üretim kooperatifleri ve kolektif çiftliklerin yönetiminde, üyelerin demokratik ve eþit katýlýmý esas olacak, yöneticiler, üyelerin doðrudan oyu
ile seçilecek ve ayný biçimde görevden alýnabilinecektir.
i) Belli merkezlerde, tüm köylülerin yararlanmasý için traktör ve tarým makinalarý istasyonlarý
kurulacaktýr. Buralardan bireysel özel üreticiler için
yapýlacak bakým ve onarýmlar için hizmet ücreti
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alýnmayacaktýr ve buralardan isteyen köylüye maliyet karþýlýðý tarým makinalarý kiralanacaktýr. Kurulacak Tarým Geliþtirme Merkezlerinden her köylünün yararlanmasý saðlanacaktýr.
j) Tarým ürünlerinin, üreticiler tarafýndan pazarlanabilmesi amacýyla, kentlerde Tarým Ürünleri
Satýþ Merkezleri kurulacaktýr. Bu merkezlerde üreticiler için gerekli konaklama yerleri bulunacak ve
buralardan her köylünün ücretsiz yararlanmasý saðlanacaktýr. Halk devleti, köy üretim kooperatifleri
ve kolektif çiftliklerin ürünlerini, her koþulda satýn
alma garantisi verecektir.
k) Her köyde, köye iliþkin ortak topraklarýn,
meralarýn, sulama kanallarýnýn, göl ve göletlerin eþit
biçimde kullanýmýný saðlamak, köyün geliþimine
iliþ-kin yatýrýmlarý planlamak ve yürütmek, çeþitli
düzeylerde köyü temsil etmek amacýyla Köy Komiteleri kurulacaktýr. Tarýmsal vergi gelirlerinin bir
bölümü ile oluþturulacak Köy Geliþim Fonu, bu komitelerce yönetilecektir. Köy Komiteleri, belli süreler için, köylülerin doðrudan ve eþit oyu ile seçilecek
ve ayný biçimde görevden alýnabilinecektir.
Ýl düzeyinde Köy Komiteleri Konseyleri oluþturulacak ve bu konseylerin yönetim kurullarý Genel Köy Komiteleri Konseyini oluþturacaktýr. Genel
Köy Komiteleri Konseyi, ülke çapýnda tarýmsal üretimin planlanmasýnýn ve köy geliþimine iliþkin plan
ve programlarýn yapýldýðý organ olacaktýr.
l) Her türlü toprak ticareti yasaklanacaktýr.
Toprak, sadece devlete satýlabilinecek ve devlet
bunlarý gerçek deðerleri üzerinden satýn almakla
yükümlü olacaktýr. Baþka alanlarda çalýþmak
isteyen köylü, topraðýný ve tarým aletlerini kolektif
çiftliklere devrettiði takdirde, devlet bunlara iþ bulacak ve konut temin edecektir.
m) Tarýmda bireylerin ücretli-emek kullaný-

THKC/HDÖ
Demokratik Halk Devrimi Programý

25

mý yasaklanacaktýr. Tarým iþçileri kolektif devlet çiftliklerinde istihdam edilecektir.
n) Alacaklýlarýn tarladaki ürüne hasattan
önce elkoyma hakký kaldýrýlacaktýr ve tarým araçlarýnýn, ürünün, tohumun, gübrenin ve çift hayvanlarýnýn, köylü için üretimini sürdürebilmesi için zorunlu
olan bölümüne el konulamayacaktýr.
o) Toprak daðýtýlan köylüler ile kolektif çiftlik
üyesi olan köylülerin ipotek borçlarý ile tefecilere
olan tüm borçlarý iptal edilecektir.
p) Yaþamlarýný balýkçýlýk ve diðer su ürünleriyle sürdüren bireysel üreticiler için, gerekli barýnaklar ve tesisler kurulacak; gerekli üretim araçlarý alýmý
için faizsiz kredi verilecek; ürünlerin en kýsa sürede
tüketiciye ulaþtýrýlmasý için gerekli ulaþým araçlarý
temin edilecektir. Bu üreticiler, Genel Sosyal ve Saðlýk Sigortasý ile Ýþsizlik Sigortasý yanýnda, özel deniz
kazalarý sigortasýna sahip olacaklardýr. Malüllük ya
da ölüm durumunda bakmakla yükümlü olduklarý
aile bireylerinin geçimi, barýnmasý ve çocuklarýnýn
eðitimi devlet tarafýndan üstlenilecektir.
r) Ýki yýl üst üste ekilmeyen topraklar ile karþýdevrimci faaliyette bulunanlarýn topraklarý, bedel
ödenmeksizin kamulaþtýrýlacak ve kolektif çiftliklere devredilecektir.
s) Tarým ve tarým ürünlerinden alýnacak vergilerin aynî olarak ödenmesi kolaylýðý getirilecektir.
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VI.
KÜÇÜK ESNAF, ZANAATKAR
VE ÖZEL MESLEK SAHÝPLERÝ
Halk iktidarýnda küçük esnaf ve zanaatkarlarýn birleþik faaliyetleri teþvik edilecek ve bu þekilde
örgütlenmiþ çalýþma yerlerindeki devlet kuruluþlarýnýn faaliyetleri sýnýrlandýrýlacaktýr. Bu birlik üyelerine, devlet, asgari geçim miktarýna eþit bir geliri garanti edecektir.
Tüm küçük esnaf, zanaatkar ve özel meslek
sahipleri Genel Sosyal ve Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnacaktýr. Taþýma ve ulaþtýrma sektöründe bireysel olarak çalýþanlara kaza sigortasý ile bakým,
onarým ve yenileme sigortasý kurulacaktýr.
Taþýma birlikleri kuran taþýt sürücülerine halk
devleti iþ garantisi saðlayacaktýr.
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Kent içi ve dýþý yolcu taþýmacýlýðý yapanlarýn,
araçlarýnýn mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere,
kamu kitle taþýma kuruluþlarýna katýlmalarýna olanak saðlanacaktýr. Özel binek araçlarýnýn, ücretli
sürücülerce ticarette kullanýlmasý önlenecektir. Bu
þekilde kullanýlan araçlarýn, ücretli sürücü tarafýndan
satýn alýnmasý için gerekli kredi, öncelikle ve faizsiz
olarak temin edilecektir.
Emeklilik hakkýný almýþ her ticari taþýt sahibi
sürücü, aracýný cari fiyatlarla devlete devrederek
emekliye ayrýlabilecektir. Bu þekilde emekli olanlarýn, emekli ödentisinde son yýlki geliri esas alýnacaktýr.
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VII.
SANAYÝ
VE EKONOMÝ-POLÝTÝKA
Baþta ABD emperyalizmi olmak üzere, tüm
emperyalist ülkelerin ve çokuluslu tekellerin açgözlü
sömürüsünün ve yerli iþbirlikçilerinin talanýnýn sonucunda ortaya çýkmýþ olan çarpýk ve geri bir sanayiye
sahip ülkemizde, demokratik halk devrimi, gerçek
ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal
ekonomi yaratarak, halkýn yaþam düzeyini sürekli
yükseltmek amacýyla, halkýn öz inisiyatifine, emeðine ve örgütlü gücüne dayalý bir ekonomik yapý
oluþturmaya olanak saðlar.
Halka dayalý, demokratik katýlýmý esas alan
ve emeði tüm deðerlerin yaratýcýsý olarak gören halk
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iktidarýn ekonomi-politikasý, herþeyden önce yenisömürgeciliðin hýzla tasfiyesini amaçlar. Reformist
deðil, devrimci nitelikte olan bu ekonomi-politikanýn yürütülmesinde, halk iktidarý, yeni-sömürgeciliðin tasfiyesi ve oligarþik sömürünün ortadan kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri alacaktýr.
Bu amaçla:
a) Sanayi, tarým, madencilik, mali ve hizmetler sektöründe yabancý þirketlerin doðrudan yatýrýmlarýna son verilecektir. Bu sektörlerde emperyalist ülkelere ait tekelci þirketlerin ve filyallerinin tüm
mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin millileþtirilecektir. Diðer ülkelere ait þirketlerin mal varlýklarý,
gerçekleþtirdikleri kâr transferleri ve ana sermayeleri gözönünde tutularak hesaplanacak bir tazminat
karþý- lýðýnda millileþtirilecektir.
b) Ýstisnasýz tüm sektörlerde faaliyet gösteren, yerli tekelci ve iþbirlikçi sanayi ve ticaret burjuvazisine ait tüm þirketler ve kuruluþlar ile bunlarýn
kiþisel ya da ailesine ait mal varlýklarý, tazminat
ödenmeksizin millileþtirilecektir. Bu þirket ve kuruluþlarýn, yabancý þirket ve kuruluþlarla ortaklýk halinde olmalarý durumunda, yabancý ortaklara hiçbir
tazminat ödenmeyecektir. Ýþbirlikçi tekelci burjuvazinin yabancý þirket, kuruluþ ya da devletlerle yapmýþ
olduklarý her türlü anlaþma, sözleþme ve garantiler
iptal edilecektir.
c) Emperyalist devletlere, þirketlere, mali kuruluþlara ya da uluslararasý finans kurumlarýna (IMF,
Dünya Bankasý, IFC vb.) oligarþinin özel ya da devlet
adýna yapmýþ olduðu, kýsa, orta ve uzun vadeli her
türlü borçlar iptal edilecektir. Diðer ülkelerle yapýlmýþ olan ekonomik ve sosyal amaçlý devlet kredi
ve borçlarýnýn ödenmesinde ise, uzun vadeli bir
plan dahilinde, ana para olarak tasfiyesi esas alýnacaktýr. Ancak, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin
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açýk çaðrýsýndan sonra, devrimci savaþ sürecinde
bu ülkelerin oligarþinin devletine vermiþ olduklarý
ekonomik ve sosyal amaçlý borç ve krediler hiçbir
biçimde ödenmeyecektir.
d) Kimya, madencilik, metalürji, petrol ve
petrol ürünleri, otomotiv, inþaat, askeri malzeme
üretimi, ulaþým, haberleþme, ilaç, tütün, çay üretimi
ve diðer temel ihtiyaç maddeleri sektöründe þirket
ve kuruluþlarýn faaliyetlerine son verilecektir. Diðer
sanayi kollarýnda, 30dan fazla iþçi çalýþtýran tüm
þirket ve kuruluþlar devletleþtirilecektir. Bunlara
ödenecek tazminat miktarý, Ýþçi Komitelerince belirlenecektir. Halk iktidarýnda karþý-devrimci faaliyette bulunan ve toplumsal çýkara aykýrý faaliyet
sürdüren özel sanayi kuruluþlarý, tazminat ödemeksizin devletleþtirilecektir.
e) Dýþalým ve dýþsatým devletleþtirilecektir.
f) Tüm özel bankalar, mali kuruluþlar ve özel
sigorta kuruluþlarý devletleþtirilecektir. Bunlar ve diðer devlet bankalarý birleþtirilerek tek bir merkez
bankasý oluþturulacak ve bu banka ülkedeki tüm
bankacýlýk iþlemlerini yerine getirecektir.
Altýn, gümüþ vb. deðerli madenlerin ticareti
sýnýrlandýrýlacak ve bu alanda faaliyet gösteren kuyumcu, sarraf vb. kiþi ve kuruluþlarýn elindeki stoklar kamulaþtýrýlarak Merkez Bankasýna devredilecektir.
g) Lüks tüketim malý üretimine son verilecek ve bu mallarýn ithalatý yasaklanacaktýr.
h) Gece kulübü, bar, pavyon, gazino ve büyük özel maðazalar kapatýlacaktýr.
i) Büyük özel marketler, özel turizm tesisleri
devletleþtirilecektir. Deniz kýyýlarýnýn yaðmalanmasýyla yapýlmýþ olan tüm özel lüks konutlar, villalar
vs. kamulaþtýrýlacaktýr.
j) Önemli bir ekonomik gücün ve emeðin
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yok olmasýna yol açan bürokrasi yeniden düzenlenecek ve bürokratik iþlemler basitleþtirilecektir.
k) Sanayi ürünlerinde standartlaþmaya gidilecektir.
l) Özel sanayi kuruluþlarýnýn merkezi plana
göre üretim yapmalarý saðlanacaktýr. Bu kuruluþlarýn
plan hedefleri üstünde üretim artýþlarý saðlamalarý
için gerekli teþvikler yapýlacaktýr. Küçük-sanayiler
için, organize sanayi bölgeleri oluþturulacak ve var
olanlar yeniden düzenlenecektir.
Alýnan bu ekonomik önlemlere paralel olarak merkezi planlamaya özel önem verilecektir. Alýnan önlemler ve uygulamalarla ortaya çýkacak toplumsal sermaye ve emek-gücü, mevcutlarýyla birlikte merkezi plana göre kullanýlacaktýr. Merkezi planýn amacý, halkýn genel yaþam düzeyini sürekli yükseltmek ve bireylerin maddi ve zihni gereksinmelerini karþýlamak olacaktýr.
Merkezi plan þu temel ölçütlere göre yapýlacaktýr:
1) Nüfus artýþý gözönüne alýnarak, bu
artýþý aþan düzeyde ve kiþi baþýna düþen
miktarý zaman içinde artýran ve de bunun sürekliliðini güvence altýna alan bir
üretim artýþý saðlamak,
2) Üretimde daha fazla doðal kaynak
kullanýlmasýný saðlamak,
3) Üretimi rasyonelleþtirerek ve demokratik biçimde örgütleyerek, kaynak
baþýna mevcut verimliliði artýrmak,
4) Eskimiþ, aþýnmýþ ve verimliliði düþük fabrika ve donatýmý yenilemek ve ileri
teknoloji kullanmak,
5) Tüketim mallarý üretiminde ileri
teknoloji kullanýmýna hýzla ve öncelikle
geçmek,
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6) Tarýmsal verimliliði arttýrmak için
makinalaþmaya ve kimyasal girdi kullanýmýna aðýrlýk vermek, üretim kooperatifleri ve kolektif çiftlikler yoluyla büyük
üretim alanlarý yaratmak,
7) Temel tüketim mallarý (dayanýklý)
üretiminde artýþlar saðlamak amacýyla
üretim mallarý üretimine öncelik vermek,
8) Sanayi yatýrýmlarýnda sermaye-yoðun teknikler kullanýlmasýna aðýrlýk vermek,
9) Toplumsal ve kültürel alanlarda,
saðlýk, eðitim ve konut üretimi öncelikli
olmak üzere, yatýrýmlarda mevcut kaynaklarý ve emek-gücünü kullanmak,
10) Çalýþma durumundaki tüm bireylere iþ bulmak.
Bu ekonomi-politikanýn uygulanmasýnda, her
düzeyde devlet gelirleri olarak vergiler yerinde düzenlenecek ve vergi sistemi deðiþtirilecektir.
Bu nedenle :
aa) Baþta KDV olmak üzere, tüm vasýtalý vergiler kaldýrýlacaktýr,
bb) Her türlü bürokratik iþlemden alýnan
harç ve resimler kaldýrýlacaktýr,
cc) Gelir vergisinde asgari geçim miktarý vergi dýþý tutulacak ve bunun üstündeki gelirden artan
oranlý vergiler alýnacaktýr. Her durumda, gelir vergisi oranlarý, ücretli iþçiler ve devlet ya da kamu kuruluþunda çalýþanlar için % 20nin; özel bireysel iþinde
çalýþan esnaf, zanaatkar ve özel meslek sahipleri
için % 25in; ücretli emek kullanan esnaf ve zanaatkârlar için % 35in; özel sanayi kuruluþ sahibi ve
his- sedarlarýndan % 45in üstünde olmayacaktýr.
Tarým-daki özel üreticilerden, asgari geçim miktarýnýn yýllýk tutarýnýn üstündeki gelirlerinden, Tarým
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ve Köy Geliþim vergisi olarak % 20 oranýnda tek bir
vergi alýnacaktýr.
dd) Kurumlar vergisi, üçten fazla iþçi çalýþtýran tüm özel iþyerlerinden, Genel Ýþçi Komiteleri
Konseyine baðlý iþyerlerinden ve büyük tarýmsal
iþletmelerden alýnacaktýr. Net ürün geliri üzerinden
alýnacak bu vergi % 50yi geçemeyecektir.
ee) Dýþalým ve dýþsatýma iliþkin vergiler kaldýrýlacaktýr. Ýç ticaretten alýnan vergi oraný % 50 olacaktýr.
ff) Miras ve intikal vergisi, mirasýn konusuna
baðlý olarak ve yýllýk asgari geçim miktarý gözönünde tutularak, beþ yýllýk zaman için tahakkuk edecek
gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi miktarý
düþüldükten sonra, kalan kýsým üzerinden %70 olarak alýnacaktýr.
gg) Bireysel mülkiyete ait (kentlerde) seksen metrekarenin üstündeki konutlardan, özel iþyerlerinden, perakende ticaret ve hizmet binalarýndan,
deðeri üstünden ve artan oranlý olarak emlak vergisi alýnacaktýr.
Kiraya verilmiþ bireysel mülkiyete ait konutlardan, iþyerlerinden, depolardan vb. emlak vergisi
yanýnda, yýllýk kira geliri üzerinden, artan oranlý ek
gelir vergisi alýnacaktýr.
hh) Özel binek otolarýndan, traktörlerden,
motosikletlerden vb. alýnan Motorlu Taþýtlar Vergisi
tümüyle kaldýrýlacaktýr. Taþýtýn niteliðine ve çalýþma
konusuna baðlý olarak ticarette kullanýlan araçlar
ile lüks binek otolarýndan alýnacak Motorlu Taþýtlar
Vergisi, sürücüler birliði temsilcileri ile Genel Halk
Komiteleri Konseyi temsilcilerinin oluþturacaðý bir
kurul tarafýndan belirlenecektir.
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VIII.
TOPLUM
VE TOPLUMSAL YAÞAM
Halk devleti, toplumun sürekli geliþimini esas
alarak, her düzeyde bireylerin katýlýmýný saðlayan
bir toplumsal örgütlenmenin gerçekleþmesi için, her
türlü olanaðý toplumun emrine sunmakla yükümlüdür.
Tüm yurttaþlarýn konut sahibi olmasýný hedefleyen halk devleti, tüm ücretlilerine, mülkiyeti devlete ait olmak üzere, yaþam boyu yararlanabileceði
ve kullanacaðý konutlarý bedelsiz olarak temin edecektir.
Tüm saðlýk hizmetlerinden her yurttaþýn ücretsiz olarak yararlanmasý saðlanacaktýr. Koruyucu
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saðlýk hizmetlerine aðýrlýk verilecek ve her bireyin,
doðumdan itibaren yýllýk genel saðlýk denetimi saðlanacaktýr.
Her yerleþim yerinde yeter sayýda açýk halk
yemekhaneleri ve temizlik merkezleri kurulacaktýr.
Buralarýn her türlü araç ve gereçleri devlet tarafýndan temin edilecek ve yönetimleri Halk Komiteleri
ne býrakýlacaktýr.
Çarpýk kentleþmenin getirdiði sorunlar, yeni,
çaðdaþ bir kent planlamasýyla birlikte ele alýnacak,
hýzla çözümlenmesi için gerekli önlemler alýnacaktýr. Köylerin çaðdaþ toplumsal yaþamdan uzak ve
yalýtýlmýþ niteliklerini ortadan kaldýrmak için gerekli önlemler alýnacak, buna uygun kurumlar oluþturulacaktýr.
Halk iktidarýnda, saðlýklý bir çevre yaratmak
temel olacaktýr. Bu amaçla, emperyalist sömürünün ürünü olan ve çevre kirlenmesine neden olan
sanayi kuruluþlarý, termik santraller kapatýlacaktýr.
Nükleer santraller kurulmayacak, bu santrallere iliþkin oligarþik yönetimin yapmýþ olduðu her türlü anlaþma derhal feshedilecek, kurulmuþ olanlar kapatýlacaktýr.
Tüm yurttaþlara gerekli dinlenme ve tatil olanaklarýný, en ucuz biçimde ve en iyi koþullarda temin etmek amacýyla, dinlenme ve tatil merkezleri
kurulacaktýr. Kamu kuruluþlarýnýn düzenleyeceði
yurtdýþý gezilerinden tüm çalýþanlarýn eþ ve çocuklarý
ile birlikte eþit biçimde yararlanmasý saðlanacaktýr.
Herkesin ücretsiz olarak yararlanacaðý kültür
ve sanat merkezleri kurulacak ve bu amaçlarla kullanýlabilecek binalar, salonlar ve araçlar kamulaþtýrýlacaktýr. Ayný amaçla, devlete ait binalar, salonlar
ve araçlar, bu merkezlerin hizmetine verilecektir.
Buralarda tüm sanatçý ve sanatçý gruplarýnýn ürünlerinin kitlelere ulaþtýrýlmasý saðlanacaktýr.
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Halk iktidarýnda, her çeþit öndenetim ve sansürden arýndýrýlmýþ olarak, sanatçý ve sanatçý gruplarýnýn özgür faaliyetleri için gerekli önlemler alýnacaktýr. Sanatçýlara ya da sanatçý gruplarýna maddi
ve teknik olanaklar, karþýlýksýz olarak ve hiçbir koþul
olmaksýzýn halk devleti tarafýndan saðlanacaktýr.
Kültür ve Sanat Merkezlerinin yönetimi, sanat
emekçilerinin oluþturacaðý örgüte verilecektir.
Bireylerin düzenli ve saðlýklý spor yapmalarý
için gerekli olanaklar halk devleti tarafýndan saðlanacaktýr. Sporun her dalýnda profesyonellik yasaklanacaktýr. Yetenekli sporcularýn geçimleri, beslenmeleri, gerekli malzemeleri, çalýþtýrýcýlarý vb. halk
devletince saðlanacaktýr. Ýnsanlýk onuruna aykýrý
spor faaliyetlerinde bulunulmasý yasaklanacaktýr.
Toplumu aþýrý ve lüks tüketime yönelten, tüketiciyi yanýltan ve kadýnlarý cinsel metalar olarak
sunan her çeþit mal ve hizmet reklamý yasaklanacaktýr.
Her düzeyde, halkýn tüketim kooperatifleri
kurmalarý teþvik edilecek ve halk devleti bu kooperatifler ile üreticiler arasýnda düzenli baðlar kurulmasý için gerekli önlemleri alacaktýr.
12 yaþýna kadar tüm çocuklara günlük olarak ve bedelsiz taze süt verilmesini saðlayacak olan
halk devleti, kreþlerde, çocuk yuvalarýnda, okullarda bulunmayan çocuklarýn sütlerinin evlerine teslimini saðlayacaktýr.
Her yerleþim yerinde çocuklar için oyun yerleri, parklar vb. kurulacaktýr. Eþlerin geçici sürelerle
çocuklarýný býrakabilecekleri, gece ve gündüz her
saat görev yapan çocuk bakým birimleri kurulacaktýr. Çocuklarýn temel öðrenim kurumlarýndaki tüm
eðitim araç ve gereçleri devlet tarafýndan bedelsiz
olarak saðlanacaktýr.
Toplumun doðru ve saðlýklý haber almasýn-
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da, eðitilmesinde, dinlenmesinde özel bir yere sahip
olan radyo ve televizyon yayýnlarýna iliþkin oluþturulacak kurumlarýn yönetsel özerklikleri saðlanacak
ve her düzeyde kitle örgütlerinin ve siyasal partilerin eþit yararlanma hakký getirilecektir. Özerk radyo
ve televizyon kurumunun yönetici personelinin,
doðrudan Genel Halk Konseyi tarafýndan belirlenecek adaylar arasýndan Halk Meclisince atanmasý
saðlanacaktýr.
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IX.
KADIN HAKLARI
VE DEVRÝM
Halk iktidarýnda, cinsiyet farký gözetmeksizin
tüm bireylerin eþitliði açýk ve net biçimde ortaya
konacak ve kadýnlara karþý her türlü ayrýmcýlýk kaldýrýlacaktýr. Yeni yurttaþlýk yasasýnda kadýnlarýn özgür olarak eþ seçme, serbest ve tam istemle evlenme ve boþanma hakký kesin güvenceye alýnacak,
aile içinde eþlerin eþitliði ilkesi getirilecektir.
Kadýnlarýn kendi özgür iradeleri ile çocuk
sahibi olma ya da kürtaj yaptýrma haklarý getirilecek
ve bu hakkýn kullanýmýný engelleyen sýnýrlamalar
kaldýrýlacaktýr.
Hamilelik ve analýk izni olarak tüm kadýnlara
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120 gün ücretli izin verilecektir. Hamilelik süresince
kadýnlara zararlý olduðu saptanan iþlerde çalýþmasý
önlenecektir. Halk devleti, kadýna, hamilelik, loðusalýk, doðum ve doðum sonrasý dönemlerde gerekli hizmetleri ve hamilelik ile emzirme döneminde
yeterli beslenmeyi saðlayacak olanaklarý, karþýlýksýz
olarak saðlayacaktýr. Emzirme döneminde kadýn
çalýþanlara, bir iþgününde ikiden az olmamak üzere, düzenli aralýklarla emzirme molasý verilecektir.
Kadýn çalýþanlarýn güvenlikli koþullarda çalýþmalarý saðlanacaktýr. Saðlýðýna ve doðurganlýðýna
zarar verecek iþlerde kadýnlarýn çalýþmasý yasaklanacaktýr. Kadýnlarýn bir iþgününde 20 kilogramdan
fazla yük taþýmasý önlenecektir.
Toprak daðýtýmý ve konut temininde kadýnlarla erkeklerin eþit haklarla yararlanmalarý esas alýnacaktýr.
Kadýnlarýn eviþlerine kölece baðlý kalmalarýný ya da günün büyük bir bölümünü eviþleriyle
geçirmelerini engelleyecek olanaklarýn saðlanmasýna özel önem verilecektir. Bu amaçla, çaðdaþ yaþamýn getirdiði ve eviþini asgariye indiren ev araç ve
gereçlerinin, konutla birlikte teslimi saðlanacaktýr.
Her çeþit kadýn ticareti ya da kadýnlarýn meta
olarak kullanýmý yasaklanacaktýr. Ticari meta olarak kullanýlmýþ ve belli yaptýrýmlara sokulmuþ kadýnlarýn topluma yeniden kazanýlmasý ve onurlu bir
yaþam sürdürebilmeleri için gerekli önlemler alýnacak, eðitimleri yapýlacak ve iþ temin edilecektir.
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X.
EÐÝTÝM
VE DEVRÝM
Halk iktidarýnda, bireylerin bilimsel bilgi, gerçek ve demokratik kültür sahibi olmalarý ve bunu
sürekli olarak geliþtirmeleri; toplumsal ve siyasal
olaylarla ilgili olarak bilgilendirilmeleri; ekonomik,
toplumsal ve siyasal oluþum ve geliþimin yasalarýný
kavramalarý amacýyla, emeðin tüm deðerlerin yaratýcýsý olduðunun bilincinde, yurttaþlýk hakkýný koruyan ve kullanan, toplu yaþamýn ve üretmenin evrenselliðini bilen, özgür bireyler olarak yetiþmeleri
için, her düzeyde eðitim ve öðretim parasýz olacaktýr.
Bu amaçla. emperyalizmin dayattýðý ve oli-
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garþinin yürüttüðü, tek biçimli ve emirlere kayýtsýz
þartsýz uyan kullar yaratmaya yönelik, ezbere dayalý gerici eðitim sistemi kaldýrýlacak ve yerine demokratik, çoðulcu, katýlýmcý ve üretime yönelik bir eðitim sistemi kurulacaktýr.
Yeni eðitim sistemi, okul öncesi eðitim sýnýflarýndan baþlayarak, 8 yýllýk temel eðitim ve 4 yýllýk
orta-öðretim þeklinde olacaktýr. 8 yýllýk temel eðitim
tüm bireyler için zorunlu olacaktýr. Sýnýf geçme yerine ders geçme kuralý getirilecek ve ders öðretmenliði kurulacaktýr. Rehber öðretmenlik kurumlaþtýrýlacaktýr. Orta öðretimde üretime yönelik dersler konulacaktýr.
El becerisine dayalý mesleklerdeki çýraklýk
uygulamasý kaldýrýlacak, bu mesleklere iliþkin eðitim, orta-öðretimde ders olarak konulacaktýr. Bu
derslerde eðitmenlik yapacak meslek sahiplerine
belli bir ücret ödenecek ve asgari kazançlarý devletçe garanti altýna alýnacaktýr.
Orta-öðretimi bitiren her öðrencinin sýnavsýz
olarak üniversite ve yüksek okullara girmeleri saðlanacaktýr. Kurulacak 2 yýllýk poli-teknik yüksek okullarla öðrencilerin kýsa sürede üretime katýlmalarýna
olanak saðlanacaktýr.
Üniversiteler, gerçek bilimsel ve yönetsel
özerkliðe sahip kurumlar haline getirilecektir.
Üniversite öðrencilerinin, kendilerine iliþkin
konularda söz ve karar sahibi olmalarýný saðlamak
ve eðitim planlamasýna katýlmalarý için, demokratik
esaslara baðlý Öðrenci Temsilcileri Konseyleri oluþturulacaktýr. Tüm üniversite öðrencilerinin yurt olanaklarýndan ücretsiz olarak yararlanmasý saðlanacak ve çaðdaþ yaþamýn olanaklarýndan yararlanmayý
saðlayacak miktarda kredi ve burs temin edilecektir.
Okul dýþý ve açýk kitle eðitim kurumlarý oluþ-
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turulacaktýr. Eðitim ve öðretimin toplumsal niteliðini
ortadan kaldýran ve onu ticarileþtiren tüm özel eðitim kurumlarý, okullar, üniversiteler, dershaneler kapatýlacaktýr.
Her düzeydeki eðitim ve öðretim kurumlarýnda görev yapan öðretmenlere ve öðretim üyelerine, uygun ve saðlýklý konutlar devlet tarafýndan
temin edilecek ve buralardan bedelsiz olarak yararlanmalarý saðlanacaktýr. Öðretmen ve öðretim üyelerine, emeklilik durumunda, istedikleri yörede yaþam boyu kullanma hakkýyla bedelsiz konut temin
edilecektir.
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XI.
YARGI, YASALAR
VE DEVRÝM
Hukukun üstünlüðünü ve yargýnýn baðýmsýzlýðýný temel alan demokratik halk iktidarý, tüm bireylerin ýrk, renk, dil, cins, dini inanç, siyasal görüþ
ya da düþünce ve ulusal köken ayrýmý yapýlmaksýzýn yasalar önünde tam ve gerçek eþitliðini saðlamak amacýyla, baþta ceza yasasý olmak üzere, temel yasalarý, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanýlmasýna olanak tanýyacak biçimde deðiþtirecektir. Mevcut Medeni Yasa laðvedilecek, demokratik
bir yurttaþlýk yasasý çýkartýlacaktýr.
Halk iktidarýyla birlikte, tüm askeri mahkemeler, sýkýyönetim mahkemeleri ve DGMler kapa-
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týlacaktýr. Anayasa Mahkemesi, Danýþtay, Yargýtay
ve Sayýþtay üyeleri dahil olmak üzere, tüm yargýç
ve savcýlarýn halkoyu ile göreve getirilmeleri ve ayný
biçimde görevden alýnmalarý esasý getirilecektir.
Ceza yargýlamalarýnda, halkýn doðrudan katýlýmýna dayalý jürili yargýlama sistemi getirilecektir.
Tüm yasalarýn Anayasa Mahkemesince incelenerek yürürlüðe girmesi saðlanacak ve her yasa
için, bireylerin doðrudan Anayasa Mahkemesine
iptal davasý açma hakký getirilecektir. Danýþtayýn
yürütmeyi durdurma, iptal vb. kararlarýna, yürütmenin kesin olarak uymasýný saðlayacak düzenlemeler yapýlacaktýr.
Bir suç ile itham edilen her birey, suçluluðu
yasal olarak kanýtlanana ve hüküm giyene kadar
masum sayýlmasý esas olarak, bireye en kýsa zamanda yöneltilen suçlamanýn niteliði ve nedenleri,
anladýðý bir dilden ve açýk olarak kendisine bildirilecektir. Sanýða her durumda susma hakký tanýnacaktýr. Sanýk, yargýç huzuruna çýkarýlmadan ve
yargýç kararý olmaksýzýn, 24 saatten fazla gözaltýnda
tutulamayacaktýr.
Her sanýk savunmasýný hazýrlamak için gerekli zaman ve olanaklara sahip olacak ve savunma hakký, hiçbir biçimle ve süreyle sýnýrlanmayacaktýr. Sanýk savunmasýndan dolayý ve savunmasýnda ileri sürdüðü düþünceleri nedeniyle cezalandýrýlamayacaktýr.
Ýlk gözetim anýndan itibaren, yargýlamanýn
her aþamasýnda sanýklarýn avukat bulundurma hakký getirilecektir. Sanýk avukatlarýnýn, yargýlama konusuna iliþkin olmak üzere, savcýlarýn sahip olduðu
tüm olanaklardan yararlanmalarý saðlanacaktýr. Devlet, istemleri halinde, her sanýða ücretsiz avukat temin edecektir.
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XII.
SÝLAHLI GÜÇLER
Halkýn üstünde ve halka karþý bir güç olan,
emperyalistlerin ve oligarþinin hizmetinde bulunan
ve profesyonel silahlý personele dayalý silahlý kuvvetler tümüyle tasfiye edilecektir. Halkýn özerk ve
istemsel silahlanmasýna dayanan Halk Ordusu, ülkenin iç ve dýþ güvenliðinden sorumlu tek silahlý
güç olacaktýr. Halk Ordusunda görev alanlar, tüm
yurttaþlarýn sahip olduðu bütün haklara sahip olacaklardýr.
Halk Ordusu içinde, halk milislerine dayanan
ve Halk Konseylerine baðlý bir iç güvenlik sistemi
kurulacaktýr. Bu güvenlik örgütünün üst yöneticileri
doðrudan halkoyu ile seçilecek ve ayný biçimde
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görevden alýnabilinecektir.
Tasfiye edilen oligarþinin polis ve jandarma
gücü ile ordusunda görev yapmýþ profesyonel personelden, insanlýk suçu iþlememiþ, devrime ve halka karþý faaliyette bulunmamýþ ya da Türkiye Halk
Kurtuluþ Cephesinin açýk çaðrýsý ile görevinden ayrýlmýþ bulunan yurtsever ve demokrat bireyler, kýdem durumlarý gözönüne alýnarak Halk Ordusunda
görevlendirilebilinecektir.
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
SOSYALÝST DEVRÝM
PROGRAMI

GÝRÝÞ
Türkiye sýnýrlarý içinde proletaryanýn siyasal
savaþ örgütlenmesi, proletaryanýn öncü müfrezesi
olan Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, dünyanýn her
yanýndaki, tüm uluslarýn devrimci proleter hareketlerinin tarihsel deneyimlerine dayanýr; teorik ve
pratik faaliyetlerinde, önkoþulsuz olarak, Marksizmi
ve onun emperyalizm ve proleter devrimler çaðýndaki ifadesi olan Leninizmi eylem kýlavuzu olarak
kabul eder.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, diyalektik ve
tarihi materyalizmin mücadelesini ve propagandasýný yapar; gerçekliði devrimci bir biçimde dönüþtürmek üzere kavramada devrimci yöntem olarak onu
kullanýr; burjuva dünya görüþü ile oportünizm ve
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revizyonizme karþý Marksist-Leninist ilkeler temelinde aktif bir biçimde mücadele eder; tutarlý proleter sýnýf mücadelesi temelinde proletaryanýn geçici, grupsal, ulusal ve kýsmi çýkarlarýný, onun sürekli, genel ve uluslararasý çýkarlarýna tabi kýlar.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, ülkemizde demokratik devrimin tamamlanmadýðý, emperyalizme baðýmlý olduðu ve emperyalizmin yeni-sömürgecilik koþullarýnda kapitalist geliþmenin dýþ
dinamikle biçimlendiði gerçeðinden hareketle,
proletaryanýn, kesintisiz devrim perspektifine uygun
olarak programýný belirlemiþ ve buna baðlý olarak
mücadele edeceðini açýkça ortaya koymuþtur.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin asgari programý,
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin ideolojik, politik
ve askeri öncülüðünü esas alan Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin devrim programý olarak biçimlendirilmiþtir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin bu programý, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin programý olarak somutlaþan asgari programla organik bir iliþki
geliþtirmiþ olmakla birlikte, tüm dünya komünist
partileri için geçerli olan temel ilkeleri, görevleri ve
yönelimleri içermektedir. Bu açýdan Türkiye Halk
Kurtuluþ Partisi programý, yalýn olarak proletaryanýn ulusal/ülkesel bir programý olarak tanýmlanamaz.
Kapitalist sistemin mezar kazýcýlarýnýn, yani
devrimci proletaryanýn ülke sýnýrlarý içindeki örgütü
olarak Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin programý,
proletarya diktatörlüðü uðrundaki mücadelenin devrimci programýdýr, dünya komünizminin mücadele programýdýr.
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I.
ÝNSANLIÐIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ
VE SINIFLI TOPLUMLAR
Ýnsanlar varolduklarý andan itibaren yaþamak
için mücadele etmiþlerdir. Yaþamak ise, her þeyden
önce, yemek, içmek, barýnmak, giyinmek vb. þeyleri
içermektedir. Bir insanýn yaþayabilmesi için gerekli
olan ilk ve temel gereksinmeleri bunlardýr. Ýþte insanýn temel tarihsel eylemi, bu gereksinmelerin karþýlanmasý ve geliþtirilmesi için gerekli araçlarýn üretimidir, maddi yaþamýn üretimidir.
Bu ilk ve temel gereksinmelerin doyumu,
doyurma eylemi ve doyum araçlarýnýn üretilmiþ olmasý yeni gereksinmelere yol açmýþtýr. Ýlk tarihsel
eylem olarak bu yeni gereksinmelerin yaratýlmasý,
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herhangi bir dýþsal engel ve içsel bunalýmlar olmadýðý sürece, artan yeni gereksinmeler doðurarak evrenselleþmiþtir. Bu evrenselleþme, gereksinmelerin,
insani gereksinmeler olmalarý þeklinde olmuþtur.
Ve insanlar kendi yaþamlarýný yeniden üretmek için, bu temel ve yeni gereksinmeleri doyurma eylemi yanýnda, bizzat kendilerini de yeniden
üretmeyi sürdürmüþlerdir.
Böylece insanlar, bir yandan doða ile iliþki
içindeyken, diðer yandan kendi aralarýnda bir iliþki
geliþtirmiþlerdir. Doðaya karþý mücadele ya da doðaya egemen olma savaþý, insanlarýn birlikte faaliyetini zorunlu kýlmýþtýr. Öte yandan kendilerini yeniden
üretmeleri, kadýn ile erkek arasýnda bir toplumsal
iliþkiyi zorunlu kýlar. Ýnsanlar, hiçbir zaman yalýtýk,
atomize bireyler olarak yaþamak ve kendi kendilerini üretmek durumunda olmamýþlardýr. Tüm bunlarýn anlamý, insanlarýn varoluþlarýndan itibaren,
maddi koþullar tarafýndan belirlenmiþ bir birliktelik
içinde olduklarý ve elbirliði ile yaþama ve kendilerini üretme durumunda olduðudur.
Ancak insanlarýn kendilerini yeniden üretmelerinden baþlayarak, doðal eðilimler (fiziksel güç
vb.), gereksinmeler, rastlantýlar vb. nedeniyle iþbölümü geliþmeye baþlamýþtýr.
Ýnsanlýk, baþlangýçta, temel ve yeni gereksinmelerin sýnýrlýlýðýna raðmen, bunlarý doyurma araçlarýnýn (üretici güçlerin) az geliþmiþliði nedeniyle,
tüm bireylerin ya da bireysel-ailelerin gereksinmelerini doyuracak durumda deðildi. Böylece geliþen
iþbölümü, az geliþmiþ üretim araçlarýnýn özel mülkiyetiyle birlikte, tek tek bireylerin ya da bireyselailelerin çýkarý ile birbirleriyle iliþkide bulunan tüm
bireylerin ya da bireysel-ailelerin çýkarý arasýnda bir
çeliþki ortaya çýkarmýþtýr.
Bu çeliþki, üretici güçlerin, yani gereksinme-
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leri doyurma araçlarýnýn az geliþmiþliði nedeniyle
çözülememiþ ve giderek çözülmesi olanaksýz bir
görünüm kazanmýþtýr. Böylece insanlarýn özel-bireysel çýkarlarý ile ortak-toplumsal çýkarlar arasýnda
tam bir zýtlýk bulunduðu ve bunun insani, doðal ve tanrýsal olduðu þeklinde bir bilinç oluþmuþtur.
Toplumsal güç, yani çeþitli bireylerin
iþbölümü ile belirlenmiþ el birliðinin sonucu olarak bir kaç misline çýkmýþ olan üretici güçler, bu bireylere, kendilerinin birleþik gücü olarak görünmezler; bunun nedeni, elbirlikteliðinin istemsel deðil, doðal olmasýdýr. Bu üretici güçler onlara, nereden gelip nereye gittiklerini bilmedikleri
ve dýþlarýnda varolan yabancý bir güç
olarak görünür; onlarýn denetleyemedikleri bir güçtür bu; hatta insanýn iradesinden ve eyleminden baðýmsýz olarak çeþitli
geliþim evrelerinden geçer, bununla da
kalmayarak insanýn eylem ve iradesine
de yön verir.
Her yeni üretici güç, sadece mevcut üretici
güçlerin niceliksel geniþlemesine deðil, ayný zamanda iþbölümünün bir geniþlemesine de yol açar. Toplumsal ölçekte ilk büyük geliþme (avcýlýk ve
balýkçýlýk yanýnda hayvanlarýn yetiþtirilmesi), giderek
topraðýn iþlenmesine olanak tanýyan araçlarýn ve
yöntemlerin geliþmesine ve böylece tarýmsal üretimin baþlamasýna yol açmýþtýr. Doðal olarak bu geliþmeyle birlikte, bu faaliyet kollarýnda çalýþanlar birbirlerinden ayrýlmaya baþlamýþlardýr. Bu ilk toplumsal iþbölümü, sanayi ve ticari faaliyetlerin ayrýlmasýyla ikinci büyük iþbölümüne yol açmýþtýr.
Tarým ile sanayi ve ticaretin ayrýlmasýyla, kýr
ve kentin ayrýlmasý ve bunlarýn çýkarlarý arasýnda
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bir çatýþmanýn ortaya çýkmasý gündeme gelmiþtir.
Giderek yetkinleþen iþbölümü, en açýk biçimine maddi-emek ile zihni-emeðin birbirinden ayrýlmasýyla ulaþmýþtýr. Bu andan itibaren birey, doðduðu andan itibaren belli bir iþbölümüne tabi olarak, yaþam boyu belli bir konuda faaliyette bulunur
hale gelmiþtir.
Zihni-emeðin maddi-emekten ayrýlmasý,
doðrudan üreticilerin her türlü entelektüel ve kültürel faaliyet dýþýna itilmesi ve düþünsel olarak geri
durumda kalmalarýný getirmiþtir. Böylece de, düþüncesiz eylem ile eylemsiz düþünce ortaya çýkmýþtýr.
Toplumsal gereksinmelerin doðrudan üreticilerinin entelektüel ve kültürel faaliyetin dýþýna itilmesi, onlarýn her türlü yaratýcý faaliyetini engellemeye baþlamýþtýr. Giderek bu durum, üretimin geliþtirilmesi ve yönetimine iliþkin her türlü faaliyetin dýþýna
itilmelerini kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Çünkü onlar, bunu
gerçekleþtirebilecek bilgi birikiminden yoksun býrakýlmýþlardýr. Sonuçta, insanlarýn büyük bir çoðunluðu, kendi ürünlerine bile sahip olmayan bireyler
olarak ve salt pratik gereksinmelerin çerçevesi içine itilmiþlerdir. Bu da insani duyularýn giderek bozulmasýný ve yer yer yok olmasýný getirmiþtir. En
temel insani gereksinmelerin baþýnda gelen yemek
yeme eylemi bile, hertürlü tad alma duyusundan
ayrýlmýþ ve giderek içgüdüsel (ya da hayvani) bir
eylem haline dönüþmüþtür. Ýnsanlarýn kendi tarihsel eylemlerinin ürünü olan her türlü insani duyu
ve duyu nesneleri, insanlarýn çoðunluðunun dýþýnda
bir deðer ve anlam sahibi olmuþtur. Ýnsanlar, kendi
emek ürünlerinde olduðu gibi, bu kendi özgüçlerinden ayrýlmasýyla, kendi geleceklerine tam bir
kayýtsýzlýk göstermeye itilmiþlerdir.
Ýþi bölerek, insan da bölünür. Bir tek
faaliyetin yetkinleþmesi, bütün öbür fiziki
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ve entelektüel yeteneklerin feda edilmesi sonucunu verir. Ýnsanýn bu solup sararmasý, en yüksek geliþmesine manüfaktürde eriþen iþbölümü arttýðý ölçüde artar. Manüfaktür, sanayiyi tekil parçasal iþlemlerine ayýrýr ve bu iþlemlerden her birini ömür boyu mesleði olarak tekil bir iþçiye verir, böylece onu bütün yaþamý boyunca belirli bir parçasal göreve ve bir
akte zincirler. Ýþbölümü sadece iþçileri
deðil, ama iþçileri dolaylý ya da dolaysýz
biçimde sömüren sýnýflarý da kendi faaliyetlerinin aleti durumuna düþürür; iþlenmemiþ zekalý burjuva, kendi öz sermayesi ve kendi öz kâr hýrsýnýn; hukukçu,
kendisini baðýmsýz bir güç gibi egemenlik altýna alan kemikleþmiþ hukuk düþüncelerinin; kültürlü sýnýflar, genel olarak,
bir yýðýn yerel önyargý ve küçüklüklerin,
kendi öz fizik ve moral miyopluklarýnýn,
bir uzmanlýða uyarlanmýþ bir eðitimden
ve saf bir tembellik de olsa bu uzmanlýðýn kendisine yaþam boyu zincirlenmelerinden doðan sakatlanmýþlýklarýnýn
kölesidirler.
Tüm çeliþkileriyle iþbölümünün oluþumu ve
geliþimi, ayný zamanda emeðin ve emek ürünlerinin, nicelik ve nitelik olarak eþitsiz daðýlýmýyla birleþerek insanlar arasýnda özel mülkiyetin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. (Bu mülkiyetin ilk biçimi, aile
içinde, kocanýn kadýn ve çocuklar üzerindeki egemenliðini saðlayan aile mülkiyeti olmuþtur.)
Kýsacasý, iþbölümü ile özel mülkiyet birbirine
baðlýdýr ve iþbölümü, insanýn pratik faaliyetidir; mülkiyet ise bu faaliyetin ürünüdür.
Ýþte insanlýðýn tarihsel geliþmesinde ortaya
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çýkmýþ olan köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum, bu antagonist çeliþkilerin belirlediði
ve bu çeliþkilerin keskinleþtiði toplumlardýr.
Kapitalist toplum, burjuva toplumu, insanlýðýn son antagonist þeklidir. Bu son antagonist toplumun ortadan kaldýrýlmasýyla insanlýðýn gerçek ve
nihai kurtuluþu gerçekleþecektir.
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II.
THKPNÝN NÝHAÝ HEDEFÝ :
DÜNYA KOMÜNÝZMÝ
Proletarya partisi olarak Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin ulaþmaya çalýþtýðý nihai hedef, tüm
dünya proletaryasýyla birlikte kapitalist dünya sisteminin yerine komünist dünya sistemini geçirmektir.
Tarihsel geliþim sürecinin kaçýnýlmaz sonucu olan komünist toplum, insanlýðýn tek çýkýþ yolu,
tek kurtuluþ yoludur. Çünkü ancak bu toplum, insanlýðýn elde kalmýþ son insani yanlarýný da yok etmekle tehdit eden ve bir bütün olarak insanlýðýn
yok oluþunu maddeleþtirmeye çalýþan kapitalist sistemin temel çeliþkilerini ortadan kaldýrabilir.
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Komünist toplum, toplumun sýnýflara bölünmesine son verir; üretimdeki anarþiyi kaldýrarak,
insanýn insan tarafýndan sömürülmesinin bütün
biçimlerini ortadan kaldýrýr, uzlaþmaz çeliþkilere sahip sýnýflarýn yerine emeðin dünya çapýndaki bütünsel birliðini geçirir; insanlar, ilk kez kendi tarihlerini
bilinçli olarak kendileri yapmaya baþlarlar; sýnýfsal
ve ulusal savaþlarda sayýsýz insanýn yaþamýnýn ve
insanlýðýn yaratmýþ olduðu tüm insani zenginliklerin yok edilmesi yerine, insanlarýn bütün yetenek
ve emeðini, doðaya ve doðanýn insanileþtirilmesine,
kendi kolektif gücünü geliþtirip güçlendirmeye yöneltir.
Komünist dünya sistemi, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyeti kaldýrýp, bunlarý kamu mülkiyetine dönüþtürmeye paralel olarak, üretimdeki
anarþiye, rekabetin yýkýcý egemenliðine, toplumsal
üretimin bencil çýkarlar için geliþmesine son vererek, insanlarýn insani gereksinmelerine uygun olarak üretimin toplumsal-planlý biçimde dünya çapýnda düzenlenmesine geçer. Böylece üretimdeki
anarþi, üretim bunalýmlarý ve paylaþým savaþlarý kaybolur.
Özel mülkiyetin kaldýrýlmasý, sýnýflarýn yok olmasý, insanýn insan tarafýndan sömürülmesine son
verir. Çalýþma, sömürücü sýnýflara yarayan bir yaratma iþi olmaktan çýkar. Çalýþmak, salt bir yaþam
aracý olmaktan çýkarak, yaþamýn en baþta gelen
insani gereksinmesi durumuna ulaþýr. Yoksulluk
ortadan kaybolur, insanlar arasýndaki ekonomik
eþitsizlik, ezilen sýnýflarýn sefaleti onlarýn maddi varoluþlarýndaki genel yoksulluk ortadan kalkar; insanlarýn iþbölümü içindeki hiyerarþileri ve bununla birlikte maddi-emek/zihni-emek arasýndaki karþýtlýk ortadan kalkar; ve cinsiyetler arasýndaki toplumsal
eþitsizliðin bütün izleri silinir. Tüm bunlarla birlikte
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ve ayný zamanda, sýnýf egemenliðinin organlarý olan
devlet ve devlet zoru söner. Böylelikle her türlü zor
kavrayýþý da yokolup gider.
Sýnýflarýn ortadan kalkmasý, sömürücü sýnýflarýn her türlü entelektüel üretim ve yönetim tekelinin bir daha geri gelmemek üzere kalkmasýný getirir.
Kültür, kiþisel, ulusal ve sýnýfsal farklýlýklarýný yitirerek, herkesin ortak malý haline gelir. Komünist toplumda üretici güçlerin geliþmesi, bütün insanlarýn
yaþam düzeylerinin yükseltilmesi ve maddi üretime ayrýlan zamanýn büyük ölçüde azaltýlmasýný
mümkün kýlarak kültür alanýnda tarihte eþi görülmemiþ bir çiçek açma dönemini baþlatýr.
Bütün ulusal-devlet sýnýrlarýný parçalayan, tarihlerinde ilk kez birleþmiþ insanlýðýn bu yeni kültürü, insanlar arasýnda açýk ve temiz iliþkilere dayanacaktýr. Bu nedenle, o, mistisizmi, dini önyargýlarý ve
batýl inançlarý ortadan kaldýracak ve böylelikle zafere ulaþan bilimsel bilginin geliþmesine büyük bir
itilim saðlayacaktýr.
Bu gerçek ve nihai kurtuluþun gerçekliðinde, bireyler için çalýþma bir yük deðil, bir zevk olacaktýr. Hiç kimse için tek bir özel faaliyet ya da iþ
zorunluluðu olmayacak, herkes istediði her dalda
çalýþabilecektir. Toplum genel üretimi düzenlediði
için, insanýn bugün bir þey, yarýn baþka bir þey yapmasý, sabahleyin avlanmak, öðleden sonra balýk
tutmak, akþam hayvan yetiþtiriciliði yapmak, yemekten sonra eleþtiri yapmak mümkün olacaktýr.
Birey tüm bunlarý yaparken, bir avcý, balýkçý, çoban
ya da eleþtirmen olmaksýzýn bir zihne de sahip olacaktýr.
Komünist toplumda, insanlar, insanileþtirilmiþ bir doðada, insani duyulara sahip olarak özgürce yaþamak, üretmek ve gereksinmelerini doyurmak durumunda olacaklardýr. 19. yüzyýl Fransýz
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proletaryasýnýn þu ünlü talebinin gerçekleþtiðini bayraklarýna yazacaklardýr:
HERKESTEN YETENEÐÝNE GÖRE,
HERKESE GEREKSÝNMESÝNE GÖRE.
Bu nihai amaç, yani komünist toplum, hiçbir
biçimde yerel düzeyde ya da dar ulusal sýnýrlar içinde gerçekleþemez. Komünist toplum evrensel bir
gerçekliktir ve tüm dünya proletaryasýnýn ortak ve
birleþik eylemiyle gerçekleþecektir. Henüz kapitalizm koþullarýndayken ve hatta kapitalist geliþimin
daha alt düzeylerindeyken bile proletarya, böyle bir
amaca yönelik olarak tüm faaliyetlerini birleþtirmek
zorundadýr. Bu birleþik hareket, proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelerde sosyalizmin inþasýnýn, yani
komünist toplumun önkoþullarýnýn yaratýlmasý faaliyetinin birleþtirilmesi demektir. Bunun yolu ise,
nihai amaca uygun olarak ve bu amaca ulaþmak
için tek ve ortak sosyalist programdan geçer. Ve
ancak böyle bir program çerçevesinde, yerel ve
ulusal sýnýrlar içinde faaliyet söz konusu olabilir.
Ulusal sýnýrlar içinde proletarya ve partisinin görevi,
bu ortak tek program hedeflerine uygun olarak ve
ona ulaþmak için, kendi ulusal engellerini hýzla aþmak olacaktýr.
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III.
PROLETARYA DEVRÝMÝ
VE PROLETARYA DÝKTATÖRLÜÐÜ
Çaðýmýz, emperyalizm ve proleter devrimler
çaðýdýr.
Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüþmesiyle birlikte, üretim araçlarýnýn
özel mülkiyeti ile üretimin toplumsal niteliði arasýndaki çeliþki, sonal olarak çözümlenebilecek boyutta
bir antagonizma kazanmýþtýr. Bu antagonizma, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýný ortaya çýkararak, sosyalist devrimlerin nesnel koþullarýný olgunlaþtýrmýþtýr.
Günümüzde kapitalizmin sürekli ve genel
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bunalýmýnýn III. dönemi yaþanmaktadýr. I. ve II. bunalým dönemlerinden farklý olarak bu dönemde
emperyalizm yeni-sömürgecilik yöntemleriyle sömürüsünü ve baskýsýný sürdürmektedir. Dünyanýn
1/3nün emperyalist sömürünün dýþýna çýkmýþ olmasý, emperyalizmin tarihinde en büyük pazar sorunu ile karþý karþýya kalmasýna yol açmýþtýr. Bir yandan pazar sorunu, diðer yandan pazarlarýn sürekli
olarak devrimlerle yitirilmesi karþýsýnda emperyalizm, artan oranda ekonomisini askerileþtirmiþtir.
Askerileþtirilmiþ ekonomi, III. bunalým döneminde, gerek emperyalist-kapitalist ülkelerdeki proleter devrimci mücadelelerin, gerekse geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin halk devrimlerinin gerçekleþtirilmesinde, proletaryanýn ve ezilen halklarýn karþýsýna büyük bir emperyalist askeri gücün çýkartýlmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu durum, gerek kapitalizmin
iç dinamikle geliþtiði ülkelerde, gerekse bu dinamiðin çarptýrýldýðý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, proletaryanýn sosyalist devrim yönündeki mücadelesine þiddete dayanan devrimden baþka bir yol býrakmamaktadýr.
III. bunalým döneminde emperyalizmin yenisömürgecilik metotlarý ve ekonominin askerileþtirilmesi, dünyanýn her yerinde barýþçýl mücadele biçimlerinin yürütülmesini ve bu yolla burjuva iktidarlarýnýn yýkýlmasýný olanaksýz kýlmýþtýr.
Emperyalizmin muazzam askeri gücü karþýsýnda, sosyalist devrimlerin barýþçýl yolunun kazanýlmasý olanaksýzdýr. Bu, proletaryanýn barýþýn, barýþçýl mücadelenin mutlak karþýtý olmasýnýn bir ürünü deðildir. Proletarya, her zaman böyle bir yolun
olmasýný ister ve buna karþý direnecek son kiþiler,
proleterler ve komünistler olmuþtur.
Ancak sýnýf mücadelelerinin tarihi göstermiþtir ki, toplumun ve insanlýðýn yeniden inþasý, ger-
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çek ve kalýcý kurtuluþu tek bir sýnýf tarafýndan, proletarya tarafýndan gerçekleþtirilebilinir. Proletarya,
insanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþunun nasýl gerçekleþeceði ortaya konduðu andan itibaren, her
zaman ve her yerde burjuvazi tarafýndan bir devrime zorlanmýþtýr.
Zor araçlarý tekelini elinde bulunduran burjuvazi, bu araçlarla, yani þiddet yoluyla varlýðýný korumak ve proletaryanýn insanlýðýn gerçek kurtuluþuna yönelik tarihsel hareketini engellemek için çaba
göstermiþtir. Bu koþullar altýnda proletaryanýn, burjuvazinin dayatmalarý karþýsýnda geri çekilmesi, insanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþu amacýndan vazgeçmesi olanaksýzdýr.
Eðer burjuvazi, kendi silah tekeline dayanarak ortaya koyduðu dayatmalardan, kendi kendine
uzaklaþabilecekse, bundan proletarya sadece memnunluk duyar ve bunun kalýcýlýðý koþullarýnda zora
baþvurmaktan kaçýnabilir. Ama sadece bu koþulla.
Böyle bir geliþmenin, kapitalizmin ve emperyalizmin nesnel gerçekliði ile çatýþacaðý de açýktýr.
Bu nedenle, burjuvazinin böyle bir tutum içine girmesini istemek, ütopya dan baþka bir þey deðildir.
Burjuvazinin zora baþvurmasýnýn, savaþlarýn
ortadan kaldýrýlmasýnýn tek yolu,bu ülkelerde iktidarýn proletaryanýn eline geçmesidir. Yoksa proletaryanýn tek yönlü olarak, kendisine baðlý ve kendisinden istenen bir barýþçýllýðý savunmasý olanaksýzdýr. Tersine bir tutum, silah tekeline sahip burjuvazi karþýsýnda proletaryanýn silahsýzlandýrýlmasýndan baþka bir anlama gelmez.
Toplumsal devrimlerin ve insanlýðýn gerçek
kurtuluþunun barýþçýl yollardan olup olmayacaðý
nesnel bir sorundur ve öznel olarak sadece burjuvaziye baðlýdýr ve burjuvazinin sorunudur. Proletarya,
tarihsel olarak, burjuvazinin kendisine karþý ilan
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etmiþ olduðu savaþý kabul etmekten baþka bir þey
yap-mamýþtýr ve yapmayacaktýr da.
III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri
sonucu dünya proletaryasýnýn ve halklarýnýn devrimci mücadelesinin karþýsýnda birleþmiþ bir emperyalist güç bulunduðu gerçeði de, artan oranda proletarya enternasyonalizmini gerektirmektedir. Artýk alt
edilmesi gereken, yalnýzca ulusal ya da ülke ölçeðinde egemen sýnýflar ya da burjuvazi deðil, bir bütün olarak emperyalist sistemdir. Bu ise, tüm yerel
ya da bölgesel çeliþkilerin uluslararasý bir boyut kazanmasý demektir. Böyle bir geliþmeden, tek yönlü
olarak yapýlmýþ anlaþmalarla ya da ABD emperyalizmi ile yapýlacak ikili anlaþmalarla uzak durmak
olanaksýzdýr.
Emperyalizm, iktidara geçmiþ proletaryanýn
emperyalist ülkelerle doðrudan bir savaþýyla da yok
edilemez. Emperyalist devletler ile proleter devletlerin doðrudan savaþýnýn kaçýnýlmazlýðý teorisi, son
tahlilde, dünya proletaryasýnýn ve emekçi kitlelerinin gücüne güvenmemenin ifadesidir ve troçkist
devrim ihracý teorisinin bir yansýsýdýr.
Emperyalist ülkelerde proletaryanýn zaferi,
bizzat bu ülkelerin proletaryasýnýn eseri olacaktýr.
Bugün bu ülkelerde mevcut komünist partilerin
pasifist ve revizyonist nitelikleri unutularak, bu ülkelerde proleter devrimlerin gecikmesinin nedenleri açýklanamaz.
Mevcut tarihsel koþullarda emperyalist ülkelerde proletarya devriminin, süreç olarak en son
geliþeceði ve gerçekleþeceði düþüncesiyle, devrimin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki zaferine bel baðlamak da, ayný oranda hatalýdýr.
Bugün emperyalist ülkelerde proletarya devriminin nesnel koþullarý her zamankinden çok daha
fazla olgundur. Eksik olan öznel koþullardýr ve bun-
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larýn yaratýlmasý da, herþeyden önce, bu ülkelerdeki proletarya partilerinin pasifizmden, reformizmden ve revizyonizmden arýndýrýlmasý ile mümkündür. Bir baþka deyiþle, bu ülkelerdeki Marksist-Leninistlerin, doðru bir çizgiye sahip olarak yeniden,
örgütlenmeleri þarttýr.
Savaþmaya cesaret edemeyenlerin zaferden
söz etmeye haklarý yoktur.
Zorlu ve kanlý bir iç savaþ olmaksýzýn ya da
böyle bir savaþ olasýlýðý göze alýnmaksýzýn, yani barýþçýl yollarla, emperyalist ülkelerde proletaryanýn
iktidarý fethetmesi mümkün deðildir. Böyle bir iç
savaþlarý, salt geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emekçi halkýnýn katlanmasý gereken bir olgu olarak görmek
ve böyle bir savaþý kendi burjuvazisine karþý yürütmekten kaçýnmak, proletaryaya ve onun devrimine
ihanetten baþka bir þey deðildir.
80li yýllarda, özellikle Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerinde yaygýnlaþan nükleer savaþ tehlikesine karþý barýþçýllýk, bu ülkelerde proletaryanýn
burjuvaziye karþý mücadelesini olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaþmýþtýr. Kurgusal idealizmin
perspektifinden bakarak, emperyalist burjuvazinin
çýlgýnlýðýna dayalý senaryolar yazýlmasý, bizzat burjuvazinin her ne pahasýna olursa olsun kendi varlýðýný koruyacaðý anlayýþýný güçlendirmektedir. Ve
her yerde bu senaryolarý destekleyen burjuvazi olmaktadýr.
Emperyalist burjuvazinin nükleer silahlarýný
kullanmasýný engellemenin tek yolu, onlarýn ülkesini, savaþýn öncephesi haline getirmekten geçer.
Bu da, bu ülkelerin proletaryasýna, son elli yýlýn en
aðýr ve zorlu görevini yüklemektedir. Revizyonist
ve pasifist komünist partilerin bu ülkelerde, geribýraktýrýlmýþ ülke halklarýnýn kanlý savaþlarýnýn zaferleriyle elde ettikleri seçim zaferlerinin sonu gelmiþtir
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artýk.

Emperyalist ülkelerin proletaryasýnýn bu parti yöneticilerinin aldatmalarýyla refahtan pay alma
mücadelesine sokularak pasifize edilmiþlikleri, bugün dünya proleter devrimci mücadelesinin en
önemli engeli durumundadýr.
Ulusal sýnýrlar içinde ya da ülke çapýnda proletarya partilerinin görevi, tek bir program çerçevesinde ve bu programý gerçekleþtirmek için, iktidarý
burjuvazinin elinden almaktýr. Bu iktidar mücadelesi, emperyalist ülkelerin birleþik ya da tek tek müdahalesi koþullarý içinde yürütülecektir. Gerek kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerde, gerekse
henüz demokratik devrimin tamamlanmadýðý bizim gibi ülkelerde proletarya ve partisi, böyle bir
çatýþmaya girmeksizin sosyalist devrimi ya da sosyalist devrim yolunu gerçekleþtiremeyecektir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde demokratik halk
devriminin, ancak ve ancak proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþebileceði gerçeði de, bu ülkelerin
proletaryasýna deðiþik görevler yüklemektedir.
Bizim gibi ülkelerde proletarya ve partisi, kesintisiz devrim perspektifi içinde demokratik halk
devrimi ile sosyalist devrim arasýnda sürekli ve sistemli bir baðlantý kurmak ve asgari program ile
azami program arasýnda organik bir iliþki geliþtirmek
zorundadýr.
Yeni-sömürgecilik koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ bir ülke olan Türkiyede, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, Leninist devrim anlayýþý ile demokratik
halk devrimi (anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim) programýný sosyalist devrim programýyla organik bir baðlantý içinde oluþturmuþtur.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin asgari programý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimle iktidarýn ele geçirilmesinin programýdýr. Bu halk ikti-
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darý, iþçilerin ve köylülerin, baðýmsýz bir ülkede, insan haklarýna, insan emeðine saygýlý, hukukun üstünlüðünü kabul eden, laik, toplumsal, devrimcidemokratik iktidarý olacaktýr. Türkiye Halk Kurtuluþ
Cephesi programý olarak maddeleþen bu asgari
program hedeflerine ulaþýlmasý, Türkiyede sosyalist devrimin gerçekleþtirilmesi için gerekli koþullarý
yaratacaktýr. Ve ancak bu þekilde sosyalist devrimin barýþçýl gerçekleþmesi olanaklý hale gelebilir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, bu baðlamda,
proletaryanýn ulusal ya da ülkesel düzeyde iktidarý
ele geçirdiði her yerde, kapitalizmin geliþme düzeyi
ne kadar eþitsiz olursa olsun, þu temel sorunlarý
çözmek için, belirlenmiþ amaçlar doðrultusunda
faaliyet gösterilmesinin zorunluluðunu kabul eder:
1) SÖMÜRENLERÝN BASKI AYGITININ
PARÇALANMASI VE PROLETARYA
DÝKTATÖRLÜÐÜNÜN KURULMASI
Dünya çapýnda devletin sönmesine yönelik
bir sürecin ilk halkasý olarak proletaryanýn görevi,
burjuvazinin devlet aygýtýný parçalamaktýr. Ancak
bu görev, anarþizmin savladýðý gibi, devletin hemen
yok edilmesi demek deðildir ve olamaz da.
Burjuva devlet aygýtýnýn proletarya tarafýndan
parçalanarak ele geçirilmesi, bürokrasi ve militarizmin köklü bir biçimde dönüþümünün gerçekleþtirilmesi demektir.
Ýlkin, burjuvazinin özel silahlý adamlarýna dayalý militarist aygýt laðvedilerek, yerine proletaryanýn özerk silahlý örgütlenmesi geçirilecektir.
Dünya çapýnda proletaryanýn zaferi gerçekleþmediði sürece, kapitalist-emperyalizm varlýðýný
sürdüreceði için, silahlý örgütlenmelerin tüm olarak
ortadan kaldýrýlmasý olanaksýzdýr. Gerçek bir silah-
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sýzlanma ve kalýcý bir barýþ, ancak ve ancak proletaryanýn dünya çapýndaki zaferi ile olanaklýdýr. O ana
kadar, proletarya kendi iktidarýný, emperyalist saldýrganlýða karþý savunmak zorundadýr. Ancak bu
zorunluluk, profesyonel bir silahlý gücün varlýðýnýn
nedeni olarak kabul edilemez.
Ulusal/ülkesel düzeyde iktidarý ele geçiren
proletarya, dünya proletaryasýyla aktif bir dayanýþma
içinde, kendi ülkesinde ve ülkesine yönelik her türlü
emperyalist saldýrýya karþý tüm emekçilerin istemsel silahlanmasýna dayanmak zorundadýr. Tüm proleter devrimci savaþlarýn ve halk kurtuluþ savaþlarýnýn gösterdiði gerçeklere dayanarak inþa edilecek
bir savunma stratejisi, ancak böyle bir silahlý örgütlenmeyle baþarýlý olabilir.
Teknolojik geliþmeye baðlý olarak gün be gün
konvansiyonel silahlarýný yetkinleþtiren emperyalizme karþý ayný yetkin silahlarýn üretilmesini tek hedef
olarak alan bir savunma sanayi ve buna dayanan
bir silahlý örgütlenme, toplumun sosyalist geliþimini
engelleyen büyük çeliþkiler yaratmadan, varlýðýný
sürdüremez.
Ýktidarýn proletarya tarafýndan ele geçirildiði
koþullarda, yetkin silah üreticilerinin daha az yetkin silah üreticilerini yeneceði belirlemesinin devletler arasý bir savaþ için geçerli olduðu unutularak
yapýlacak bir silahlanma ve silahlý örgütlenme, diðer sorunlarýn yanýnda, burjuva devlet aygýtýnýn parçalanmasý önünde önemli engeller oluþturacaktýr.
Ayrýca bu tür bir silahlý örgütlenme, sosyalist ülkelerde profesyonel yöneticiler ve uzmanlaþmýþ görevler ortaya çýkartarak, uzun dönemde iþbölümünün daha da yetkinleþmesine neden olabilecektir.
Ýþte bu ve benzeri nedenlerle, daha da önem
kazanan militarizmin tasfiyesi yönünde iktidardaki
proletaryanýn eylemi, her zaman ve her yerde, pro-
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letaryanýn özerk silahlý örgütlenmesine dayanmak
zorundadýr.
Ýktidarý ele geçiren proletaryanýn diðer temel
görevi de, bürokrasiyi daðýtmak olacaktýr.
Bu görev, ilk andan itibaren bürokratik iþlemlerin basitleþtirilmesi eylemi ile, bu görevlere getirileceklerin seçim yoluyla belirlenmesi þeklinde maddeleþecektir. Siyasal yönetim ile diðer toplumsal
yönetim faaliyetlerinin kitleselleþtirilmesi söz konusu olacaðýndan, bu basitleþtirme eylemi büyük
öneme sahiptir. Bürokratik iþlemlerin basitleþtirilmesi, her düzeyde yönetimin kitleselleþtirilmesi için
bir ön koþuldur.
Bu basitleþtirme eylemi, öncelikle, ürünlerin
deðerinin belirlenmesi, emeðin üretim topluluklarýna daðýtýlmasý ve emek-zamanýnýn düzenlenmesi
yönünden basitleþtirilmiþ bir muhasebe sisteminin
kurulmasý demektir.
Üretim araçlarýnýn devlet mülkiyeti haline getirilmesiyle birlikte, üretim sürecine iliþkin tüm bürokratik iþlemler, devlet bürokrasisi içine girmiþ
olacaktýr. Böylece kapitalist toplumdaki ikili bürokratik faaliyet, tek bir bürokratik faaliyet olarak, yani
devlet faaliyeti olarak birleþerek, olaðanüstü boyutlar kazanma eðilimini taþýr. Bu nedenle de, bürokratik iþlemlerin basitleþtirilmesi ile bürokrasinin daðýtýlmasý görevleri birleþik olarak ele alýnmak zorundadýr.
Özel mülkiyete dayalý toplumlardaki devletin baský aygýtýnýn iþlevlerinin bürokrasisi, ilk andan
itibaren basitleþtirilerek, bu iþler bürokratlara özgü
bir meslek olmaktan çýkartýlacaktýr. En çok ve en
sýk görülen zimmetleme ve yargýsal iþlemlerin özel
bir yere sahip olduðu hesaba katýlacaktýr. Kiþilerin
yazýlý hukuk sözleþmelerine olan baðlýlýklarý ve bu
belgelerin yasal kanýt olarak benimsenmesi, burju-
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va iliþkiler içinde bürokratik iþlemlerin yoðunlaþmasýnýn bir nedeni olduðu gerçeðinden yola çýkarak,
hukuki düzenlemeler ivedilikle yapýlacaktýr. Bu düzenlemeler, kiþilerin sözlü beyanlarýna dayalý bir
sis-tem yönünde ele alýnacaktýr.
Üretimin ve nesnelerin yönetimi ve denetimi, tüm toplum tarafýndan yapýlmasýnýn saðlanmasýyla, bu iþlerin uzmanlaþmýþ bireyler yoluyla gerçekleþtirilmesine son verilir. Toplumun bunu yapabilmesinin temel önkoþulu, bürokratik iþlemlerin
basitleþtirilmesiyse, ikinci önkoþulu da yerinden yönetim ve görevlilerin seçimle iþbaþýna getirilmeleridir.
Doðrudan üretim sürecine iliþkin defter tutma ise, ürünlerin emek-zamanýna baðlý bir deðer
ölçüsü ile yürütülür. Bunlar, bilgisayar teknolojisindeki geliþmelerle merkezi bir stok deðerlendirme
sistemi haline dönüþtürülür. Üretim ile tüketim arasýndaki gerçek ve tam uyumu saðlamak, üretici
güçlerin verimsiz kullanýmýnýn önüne geçeceði için,
bu sistemler özel bir öneme sahiptir. Kapitalist üretim iliþkileri çerçevesinde ortaya çýkmýþ olan veri
okuma ve deðerlendirme sistemleri, her düzeyde
toplumsal üretim ve tüketim dengesi saðlayacak
hale getirilebilir.
Bilgisayar teknolojisinin bugün maliyetleri düþürerek artý-deðer üretimini artýrmak amacýyla kullanýlmasý, kapitalist üretim iliþkilerinin bir sonucudur
ve doðal olarak, bu araçlarýn toplumsal amaçlarla
kullanýlmasý önünde engel oluþturmaktadýr. Üretimin toplumsal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel
mülkiyeti arasýndaki uzlaþmaz çeliþkinin bu dýþa
vurumu, genelde önemli bir yanýlsama yaratmaktadýr.
Bu yanýlsama, kapitalizm koþullarýnda bilgisayarýn uluslararasý planda iliþkilerin düzenlenmesi
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için bir iletiþim aracý olarak kullanýlabileceðidir. Bilim bankalarý, tele-konferans, çokterminalli bilgisayarlar vb. geliþmeler, bilgisayar teknolojisinden
çok, iletiþim teknolojisindeki geliþmelerle ilintili
olduðu unutulmaktadýr. Kapitalist mülkiyet altýndaki
fabrikalarýn tek bir merkezi yönetimde birleþtirilmelerinin, mekan olarak gereksizleþmesi, doðrudan
özel mülkiyetin gereksizliðini ifade etmektedir. Bu
nedenle, mülk edinilemeyen ya da edinilmesinin
kârlýlýðý ortadan kalkmýþ bilgilerin uluslararasýlaþtýrýlmasý, kapitalizmin ulaþabileceði limitleri belirler.
Bugün üretim araçlarýnda kapitalistin mülkiyet konusu yapmadýðý alanlardaki uluslararasýlaþma
çabalarýna bakarak, geleceðe dönük içsel geliþmelerden söz etmek yanlýþ olacaktýr.
Burjuva devlet aygýtýnýn bu parçalanmasýna
paralel olarak proletaryanýn özerk silahlý örgütlenmesine ve bürokratik iþlemlerin alabildiðine basitleþtirilmesine dayanan yeni sosyalist devlet, yani
proletarya devleti, çoðunluðun iktidar aygýtýdýr ve
çoðunluðun yönetimini ifade eder. Bu devlet ayný
zamanda, egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn diktatörlüðünün aracýdýr. Proletarya diktatörlüðü, emekçi halk için demokrasidir ve sömürücülerin, halký ezenlerin, halklarý yüzyýllardýr demokrasiden dýþlamýþ olanlarýn zorla bastýrýlmasý, demokrasiden dýþlanmasýdýr. Tarihsel olarak komün,
sovyetler olarak gerçekleþmiþ bulunan bu devlet,
siyasal yönetimin kitleselleþtirilmesidir.
Proletaryanýn ve diðer emekçi kitlelerin bulunduðu her yerde oluþturulan komiteler, proletarya iktidarýnýn yönetim gücünü oluþtururlar. Güçler
ayrýmý doktrinin yadsýnmasýna dayanan, doðrudan
yönetimin gerçekleþmesine olanak tanýyacak sayýda nüfusun olduðu yerlerde oluþturulan yerel birimler, proletarya iktidarýnýn gerçek alaný olacaktýr.
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Bu birimler, kapitalizm koþullarýnda sýradanlaþtýrýlmýþ belediyelerden farklý olarak, siyasal karar ve
yönetim organlarý olarak faaliyet gösterirler. Ayný
þekilde yargý organlarý, bu birimlerce seçilmiþ kiþilerce oluþturulur. Böylece yasama ile yürütmenin ve
giderek yargýnýn ayrýlýðý ortadan kalkar.
Proletarya iktidarýnda, tüm görevler seçilmiþ
komiteler tarafýndan yürütülür ve komiteler faaliyetlerinden dolayý seçmenlerine karþý sorumludurlar. Seçimler, mümkün olan ve toplumsal faaliyetlerin nesnel koþullarý tarafýndan belirlenen zaman dilimlerinde yenilenir. Seçilmiþ görevliler, görev süresi dolmadan da, seçmenlerin çoðunluðunun istemi
ile geri çaðrýlabilir.
Yerel yönetim komiteleri, bölge düzeyinde
konseyler oluþturarak, birimlerde alýnmýþ kararlarýn
ve önerilerin, bölgesel olarak bütünleþtirilmesini
gerçekleþtirirler. Bölge konseyleri de, dünya sosyalist toplumu kurulana dek, ülke düzeyinde Genel
Konseyi (Genel Ýþçi Sovyeti) oluþtururlar. Genel Ýþçi
Sovyeti, bölge konseyleri üyeleri arasýndan, bölgelerde yapýlacak doðrudan seçimlerle oluþturulur. Ancak bu seçimlerde bölge konseylerinde yer almamýþ
yurttaþlarýn da aday olmalarýný saðlayacak düzenlemeler yapýlýr.
Genel Ýþçi Sovyeti, yasama ve yürütme gücü
olarak, ülkenin bütününe iliþkin bir organ niteliðinde olacaktýr. Sürekli çalýþma durumunda olan Genel Ýþçi Sovyetinde ele alýnacak her öneri, ilkin yerel
birimlerde ve bölge konseylerinde görüþülür. Genel
Ýþçi Sovyeti, bu görüþmeler sonucunda ortaya çýkan kararlarýn birleþtirildiði bir platform görevini de
yerine getirir.
Ýlk bakýþta bu yönetim tarzý, hýzlý karar alýnmasýný engelleyici gibi görünse de, toplumun genel kurallarý belirginleþtiði ve yerleþtiði oranda,
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önemsiz bir sorun olarak kalýr. Ayrýca toplumun
sosyalist örgütlenmesinin yetkinleþmesiyle, insanlar,
kendi tarihlerini bilinçli olarak kendileri yapacak
durumda olacaklarýndan hýzlý karar alma sorunu
ortadan kalkacaktýr. Zaten özgürlüðün egemenliði,
insanlarýn dýþtan bir zorlamayla çalýþmalarýnýn bittiði yerde baþlar.
Proletarya diktatörlüðünde tüm bu faaliyetlerin yanýnda, burjuva hukukunun aþýlmasý için, gerekli kitlesel eðitimle birlikte çeþitli düzenlemeler
yapýlacaktýr. Özellikle proletaryanýn kapitalizme karþý
olumsuz eylemiyle birlikte ortaya çýkmýþ olan bazý
yasalar ve uygulamalarýn, olumlu eylemin geliþmesine paralel olarak yeniden biçimlendirilmesi gerekecektir. Burada olumsuz eylem sürecinde partiyle
birlikte özne olan kitlenin, olumlu eylem döneminde, ayný zamanda nesne haline getirilmesinin hukuksal durumlarý önde tutulacaktýr.
2) KIR/ÞEHÝR ÇELÝÞKÝSÝNÝN
ÇÖZÜMLENMESÝ
Dünya çapýnda proletarya iktidarlarýnýn gerçekleþtiði koþullarda nihai çözüme ulaþacak olan
kýr/þehir çeliþkisi, proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði her yerde ve ele geçirdiði andan itibaren çözümüne yöneleceði sorunlarýn baþýnda gelir. Bu faaliyette, nihai çözüme baðlý olarak, dünya tarihsel
çözüm faaliyetleri öne geçecektir.
Kapitalist sanayileþmenin þehirlerde merkezileþmesi ve þehir çevresinde yoðunlaþmasý, her þeyden önce önemli bir konut ve çevre sorunu yaratmýþtýr. Haberleþme ve ulaþým araçlarýnýn az geliþmiþliðinin ve üretim tekniðinin geri düzeyine denk
düþen kapitalist sanayileþme, saðlýksýz sorunlar ve
çevre kirlenmesi olarak belirginleþen sorunlarý, ta-
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rih sahnesine çýktýðý andan itibaren güncelleþtirmiþtir. Doðanýn insanileþtirilmesinin en önemli engeli
olan kapitalist mülkiyet, burada, doðanýn özel tahrip edilmesiyle daha aðýr sorunlar üretmektedir.
Çeþitli burjuva unsurlarca ileri sürülen çözümler bir yana býrakýlarak, gerçek yaþam olgularýndan yola çýkýlarak, bu sorunlarýn bilinçli bir çözümüne yönelinecektir. Ulaþýmda meydana gelen geliþmeler, insanlarýn üretim merkezlerinde yerleþik olarak bulunmalarýný gereksiz kýldýðý gibi, üretim tekniðindeki geliþmeler üretimin belli merkezlerde toplanmasýný da gereksiz hale, daha bugünden, getirmiþtir. Bugünün teknolojisiyle bile, ulaþým araçlarýnýn toplumsal mülkiyet altýnda bedelsiz olarak
kullanýlmasýyla, bireylerin üretim alanlarýna istediði
ve istenilen zamanda ulaþmasý mümkündür. Öte
yandan, ürün ve üretim süreçlerinin faktör içeriklere göre parçalara ayrýlmasý ve her bir parçanýn tek
bir ürünmüþçesine, farklý üretim yerlerinde gerçekleþtirilebilecek ölçüde geliþmesiyle, insanýn iþe
gitmesi yerine, iþin insana gelmesi coðrafi olarak
mümkün hale gelmiþ-tir. Tüm bunlarýn gerçekleþtirilip, maddeleþebilir olmasý için üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetin kaldýrýlmasý zorunludur. Aksi
halde, bu parçalanma, iþin daha da bölünmesini
getirerek, toplumun içsel olarak çöküþüne yol açacaktýr.
Sanayinin bazý dallarýnda üretim sürecinin
bölünmezliði söz konusu olduðu oranda, bu üretim
dallarý belirli bir merkez olmayý sürdürecektir. Ancak ulaþým araçlarýndaki geliþme, bu üretim alanlarýnda belli bireylerin faaliyetlerinin yerleþik ve sürekli kýlýnmasýnýn önüne geçecek olanaklarý saðlamýþtýr.
Sanayi alanýndaki bu geliþmelerin yaný sýra,
doðal koþullara baðlýlýðý en aza indiren tarýmsal üre-

76 THKP/HDÖ

Sosyalist Devrim Programý

tim tekniklerinin uygulanmasý, tarýmsal üretimin belirli zamanlarla sýnýrlandýrýlmasýnýn önüne geçilmesini saðlayacaktýr. Kimyasal alandaki geliþmeler, topraðýn verimini deðiþtirebilme olanaðýný saðladýðý için,
tarýmsal elveriþli arazi arayýþý sona erecektir. Böylece tarýmýn belli alanlarla sýnýrlanmasý aþýlacaktýr.
Bu geliþmeler, sonal olarak, doðanýn insanileþtirilmesi eyleminin parçalarýdýr ve bu eylemin
etkinliðine baðlý olarak gerçekleþecektir.
Kapitalist sanayileþmenin kaçýnýlmaz sonucu olarak doðanýn bozulmasý ve çevre kirliliði, toplumun sosyalist örgütlenmesinde en temel sorunlarýn baþýnda gelir. Proletarya iktidara geçer geçmez,
kapitalizmden devraldýðý sanayi kuruluþlarýný bu açýdan yeniden organize etmek, gerekirse bunlarý kapatmak ya da yerlerini deðiþtirmek gibi bir sorunla
karþý karþýyadýr. Geçmiþ dönemde ivedi bir sorun
durumunda olmayan doðanýn bozulmasý ve çevre
kirliliði, kapitalizmin çeliþkilerinin gün be gün derinleþmesiyle, proletaryanýn önüne birincil bir sorun
olarak çýkmýþtýr.
Yine özel mülkiyet konusu olan topraðýn kamu mülkiyeti haline getirilmesiyle, insanlarýn saðlýklý koþullarda yaþamalarý önündeki engeller tümüyle
kaldýrýlacaktýr. Böylece konut sorunu, sonal olarak
çözümlenme koþullarý içinde bulunacaktýr. Kýr ve
kentin ayrýlmasýna dayanan kentleþme ve kent mimarisi, sosyalist toplumda, insanlarýn toplu yaþama
gereksinmeleri ile bireysel yaþam alanlarý arasýndaki uyumla yer deðiþtirecektir. Ýnsanlarýn kendi
üretimleriyle yaþam birimlerinin yeniden düzenlenmesi, mevcut kentleri giderek gereksiz hale getirecek ve sözcüðün tam anlamýyla, bu kentleri birer
tarih müzesine ve sanat kültür merkezleri haline
dönüþtürecektir.
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3) MADDÝ-EMEK ÝLE ZÝHNÝ-EMEK
ARASINDAKÝ ÇELÝÞKÝNÝN ÇÖZÜMLENMESÝ
VE KÜLTÜR DEVRÝMÝ
Proletarya iktidarý ele geçirdiði andan itibaren, el-emeði ile kafa-emeði arasýndaki ayrýmýn ifadesi olan uygulamalara son vermeye giriþmek durumundadýr. Doðrudan üreticilerin, üretim araçlarýndan ve ürünlerinden ayrýlmasý ve üretim sürecinin
dýþsal olarak bölünmesi nedeniyle, iþin sýradanlaþmasý ve ürünün yabancýlaþmasýnýn önüne geçilecektir. Bu amaçla, tüm bireylerin, bütün üretim sürecine iliþkin bir eðitimden geçirilmeleri ve bunun
bilgisine sahip kýlýnmalarý amacýyla poli-teknik eðitim gerçekleþtirilecektir.
Diðer yandan, entelektüel üretim ve kültür
üzerindeki özel mülkiyet tekeli yýkýlarak, bu alanlarda tüm bireylerin faaliyette bulunmalarý saðlanacaktýr. Her bireyin kendi yeteneklerini geliþtirmesi için
gerekli koþullar saðlanacak, bireylerin zihni faaliyetleri için gerekli her türlü araçtan yararlanmalarý
gerçekleþtirilecektir. Bugünden ortaya çýkmýþ olan
iletiþim araçlarýndaki geliþmeler, insanlýðýn tarihsel
birikiminin ürünü olan her türlü bilgiye ulaþmalarýna
olanak saðlayacak durumdadýr.
Mevcut özel mülkiyet iliþkileri içinde uluslararasý bilgi deðiþimi, tümüyle bir aldatmacadan
ibarettir. Bu iliþkilerde, insanlarýn zihni üreticiler olarak varolmalarý için gerekli bilgileri içermemektedir. Gerçek geliþmeyi saðlayacak bilgiler çok gizli
kayýtlarý ile kapitalist mülkiyet altýnda tutulmaktadýr. Bu tarzla, bilgi parçacýklarý ne kadar kitleselleþtirilirse kitleselleþtirilsin, burjuvazinin entelektüel üretim ve yönetim tekelini ortadan kaldýrmamaktadýr
ve hatta bu tekelini daha da yetkinleþtirmektedir.
Bu açýdan bugün emperyalist ülke merkezli bilgi
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deðiþimi ile toplumun sosyalist örgütlenmesinde
gerçekleþecek uluslararasý bilgi deðiþimi temel bir
çatýþký oluþturur.
Yüzyýllar boyu çalýþan sýnýflarýn her türlü entelektüel üretim faaliyetlerinden sürekli olarak
dýþlanmýþlýklarý, ezilen sýnýflarýn evrensel ölçekte kalýcý bir kültürün oluþumuna yönelik çok az veri biriktirmelerini getirmiþtir. Proletarya iktidarýnda,
insanlýðýn tarih-öncesi olarak tanýmlanan bu geçmiþin getirdiði kültürün özel-sýnýfsal niteliðini ortadan kaldýrarak, evrensel bir insanlýk kültürünün yaratýlmasý için gerekli düzenlemeler yapýlacaktýr. Bu
evrensel kültürün temeli ise, kendisini sýnýf olarak
ortadan kaldýracak olan bir sýnýfýn, yani devrimci
proletaryanýn kültürel birikimidir.
Öz olarak kültür devrimi olarak adlandýrdýðýmýz bir toplumsal eylemle evrensel kültürün
oluþmasý ve sömürücü sýnýflarýn biçimlendirdiði kültürel yozluktan kurtulunmasý için gerekli maddi ve
entelektüel faaliyetler organize edilecektir. Burada
ulusal kültür öðelerinin kalýcý ve insani yanlarýnýn,
proletaryanýn evrensel nitelikleriyle biçimlendirilmesi esastýr. Özellikle proletaryanýn kapitalist üretim
iliþkileri içinde, yalýtýk iliþkiler içine sokulduðu koþullarda geliþtirmeye çalýþtýðý toplumsal yaþam unsurlarýnýn özel bir deðeri olduðu göz önüne alýnacaktýr.
4) TOPLUMSAL YAÞAMIN
SOSYALÝST ÖRGÜTLENMESÝ
Ýnsanlarýn toplumsal iliþkilerinin baþlangýcý
olan kadýn-erkek iliþkisi, toplumun sosyalist örgütlenmesinde her türlü ekonomik çýkardan ve baskýdan arýndýrýlacaktýr.
Karý-koca ailesini, toplumun ekonomik birimi olarak tutan özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla, ka-
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dýn, toplumdaki gerçek yerini alacaktýr. Cinsler arasýndaki toplumsal farklýlýklar ortadan kaldýrýlacaktýr. Bunun için her þeyden önce, özel eviþi, kamu
sanayi haline getirilecektir. Bu da, yerel birimlerde
özel eviþi konusu olan faaliyetlerin kamu faaliyetleri halinde düzenlenmesi demektir.
Sosyalist üretim iliþkileriyle hýzla geliþecek
olan üretici güçlerin yaratacaðý yeni olanaklarla barýnma, beslenme vb. iþlerin kamu kuruluþlarýnca
yerine getirilmesi, kadýnýn ev iþlerine kölece baðlýlýðýný sona erdirecektir. Buna baðlý olarak aile reisliði
kavrayýþý, kavrayýþ olarak ortadan kalkacaktýr.
Evlilik iþlemleri alabildiðince basitleþtirilecektir. Eþler istedikleri taktirde kendi aile soyadlarýný
kullanabileceklerdir. Boþanma iþlemleri, eþlerin istemi durumunda, evlilik kaydýnýn silinmesiyle, gerçekleþtirilebilinecektir.
Çocuklar, evlilik içi ya da dýþý ayrýmý yapýlmaksýzýn, eþit haklara sahip olacak ve annenin istemine baðlý olarak nüfusa ana adýyla kaydedilebilinecektir.
Toplumun sosyalist örgütlenmesinde üretici
güçlerin geliþimi, kadýnlarýn her türlü kamu iþinde
çalýþmasý için gerekli olanaklarý yaratacaktýr. Eðitimin sosyalist örgütlenmesinin katkýsýyla, kadýnlar
her türlü iþte çalýþma bilgi ve becerisine ulaþacaðý
için, bu alanda hiç bir nesnel engel bulunmayacaktýr. Sanayi ve tarým üretimi için gerekli emekgününün kýsaltýlmasýyla birlikte, hizmetler sektörünün alaný ve yeri sürekli geniþleyeceðinden, kadýnlarýn daha yoðun biçimde toplumsal üretim sürecine katýlmalarý olanaklý olacaktýr.
Sosyalizmde, yeni bir kuþak yetiþince, yaþamlarýnda bir kadýný asla parayla ya da baþka bir toplumsal güç aracýlýðýyla satýn almamýþ olacak yeni
bir erkekler kuþaðý; kendini, gerçek aþktan baþka
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hiçbir nedenle bir erkeðe vermeyecek ya da bunun
iktisadi sonuçlarýndan korkarak kendini sevdiði
kiþiye vermekten vazgeçmeyecek olan yeni bir kadýnlar kuþaðý ortaya çýkacaktýr. Ýþte bu insanlar dünyaya geldiði zaman, bugün onlarýn nasýl davranmalarý gerektiði üzerine düþünülen þeylere hiç kulak
asmayacaklar; kendi pratiklerini ve herkesin davranýþýný yargýlayacaklarý kamuoyunu kendileri yaratacaklardýr.
5) SOSYALÝST EKONOMÝNÝN
ÝNÞASI
Ulusal/ülkesel sýnýrlar içinde iktidarý ele geçiren proletarya, ekonominin sosyalist inþasýnda, dünya çapýnda sosyalizmin kurulmasý hedefini gözönüne alarak merkezi planlamaya geçecektir. Dünya
çapýnda sosyalizmin kurulmasýnýn olasý uzun zaman almasý durumu, bu hedefin deðerini hiçbir
biçimde azaltmayacaktýr.
Hangi düzeyde olursa olsun, sosyalist ekonomi, temel olarak üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti ile üretimin toplumsal niteliðine dayanacaktýr. Dolayýsýyla bireylerin, bu alanda veraset haklarý
olmayacaktýr. Toplumsal üretim ile ürünlerin toplum tarafýndan temellükü, sosyalist üretim iliþkilerinin temelidir. Üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyete konu olmasýyla birlikte, sanayi ve tarýmýn yönetimi tümüyle toplum tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Bu da her üretim biriminin doðrudan üreticiler
tarafýndan yönetilmesi demektir.
Sosyalist toplumda, bireylerin tek ve sürekli
belli bir üretim dalýnda, tek bir iþle sýnýrlý faaliyetine
olanak verilmeyecektir. Bir baþka deyiþle, bireylerin
iþbölümünün yabancýlaþtýrýcý etkisinden kurtarýlmasý
yanýnda, böyle bir yabancýlaþmanýn yeniden üreti-
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mine de olanak tanýnmayacaktýr. Bu nedenle politeknik eðitimden geçmiþ bireylerin, deðiþik üretim
alanlarýnda ve dallarýnda çalýþmalarý saðlanacaktýr.
Bunun yolu ise, genel üretimin bir bütün olarak
toplum tarafýndan planlanmasýndan geçer.
Sosyalist ekonominin temel özelliði merkezi
planlama olacaktýr. Merkezi ve toplumsal planlama, bireylerin tek ve sürekli iþkollarýný temsil ederek
oluþturduklarý yönetim konseyleri tarafýndan ekonominin merkezi planlanmasýnýn aþýldýðý her yerde
ve oranda gerçekleþtirilir. Tek ve sürekli bir iþkolunda çalýþan birey düzeyinin aþýlmasý ise, üretimin
sanayi ve tarým adý altýnda ayrýþmasýnýn ortadan
kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr. Bu da, toplumun, belli
sayýda nüfusun oluþturduðu komün örgütlenmesi
demektir.
Sosyalist ekonominin uzun dönemdeki temel birimi olan komünler, ilk dönemde tarým ve
sanayi alanlarýnda örgütlenmiþ kolektif üretim ve
yönetim birimlerinin birleþtirilmesiyle oluþturulabilir.
Kapitalizmden çýkýldýðý andan itibaren ve çýkýlýr
çýkýlmaz komünlerin kurulmasýna giriþmek, ütopik
olduðu kadar, kaynak ve emek savurganlýðýna yol
açtýðý deneyimlerle görülmüþtür. Proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði bazý ülkelerde kurulmuþ olan sanayi ve tarým komünlerinin, birer komün karikatürü
olmaktan öteye gidememiþ olmalarýnýn nedeni de
budur.
Tarýmsal üretimin kolektivizasyonu, kolektif
çiftliklerden tarým komünlerine doðru geliþim süreci
olarak ele alýnacaktýr. Bu baðlamda, küçük-üreticilik sorunu, doðrudan tarým komünlerinin oluþturulmasý ve giderek kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin
aþýlmasýyla orantýlý olarak çözümlenecektir. Ancak,
yalýn olarak komünlerin tarýmsal nitelikte kalmalarý,
giderek küçük-meta üretiminin daha geniþ ölçekte
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üretilmesine yol açarak sosyalist inþada bozulmalara yol açacaðý göz önüne alýnacaktýr. Bu nedenle,
tarým komünleri ile sanayi komünlerinin birleþtirilmesi hedefine baðlý olarak, öncelikle tarým ve sanayi
kolektiflerinin düzenli bir iliþkisi geliþtirilmek zorun
dadýr.
Bu süreç sonucunda, kýr/kent çeliþkisinin
aþýldýðý yerlerde ortaya çýkan sanayi, tarým ve hizmetler alanýnda bütünsel ve birleþik faaliyette bulunan toplumsal örgütlenmeler, komünler olacaktýr.
Ve ancak toplumun bu komün örgütlenmesine
ulaþýlmasýyla, insanlarýn, insanileþtirilmiþ bir doðada, insani duyulara sahip olarak özgürce yaþamalarý,
üretmeleri ve de maddi ve manevi gereksinmelerini doyurmalarý mümkün olacaktýr.
Böyle bir sonal amaca ulaþmada sosyalist
inþanýn mevcut yarým yüzyýlý aþkýn süredeki deneyiminden yararlanýlacaktýr. Özellikle dünya sosyalist devriminin tamamlanmasýna kadar ülkesel/ulusal ölçekte yapýlacaklarýn belli bir sýnýrlamaya sahip
olacaðý gerçeðinin proletaryanýn bilincine çýkartýlmasý gerektiði, bu deneyimle ortaya çýkmýþtýr.
Bu sýnýrlýlýk içinde, eðitimden bilimsel ve teknik araþtýrma geliþtirme faaliyetlerine kadar bir dizi
özel sorun, genel çerçevenin geliþme dinamiklerine göre çözümlenmeye çalýþýlacaktýr.
Bu temel çerçeve içinde merkezi-toplumsal
planlama, iktidarýn proletaryanýn eline geçmesinden sonraki, belli bir döneme kadar emekçi halkýn
yaþam düzeyini sürekli yükseltmek ve bireylerin
maddi ve manevi gereksinmelerini karþýlamak þeklinde güncelleþecektir. Bu, Türkiye Halk Kurtuluþ
Partisinin asgari programýnda ortaya koyulmuþ olan
merkezi planlama ölçütlerinin çeþitli düzeylerde
geliþtirilmesi demektir.
Özellikle nüfus artýþý gözönüne alýnarak, bu
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artýþý aþan düzeyde ve kiþi baþýna düþen miktarý
zaman içinde artýran ve de bunun sürekliliðini güvence altýna alan bir üretim artýþý saðlanmasýnda,
bilimsel ve teknik araþtýrmalara daha yoðun olanak
ve katýlým saðlanacaktýr. Bunun için bilimsel ve teknik araþtýrmalarýn kurumlaþtýrýlmasýyla, buralardan
bireylerin yararlanmalarý ve katýlýmlarýný saðlamak
için gerçekçi düzenlemeler yapýlmasý gerekmektedir. Araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinden saðlanan
her yeni geliþme, üretim mallarý üretiminde olduðu
kadar tüketim mallarý üretiminde de uygulanacaktýr.
Her yeni biçim deðiþikliðini (nicelik ve nitelik olarak) yansýtacak biçimde tüketim ürünlerinin
yaratýlmasý ve bunlarýn tüketilmeleri ile, eski ürünlerin süreç dýþý kalmalarý arasýndaki çeliþki aþýlacaktýr. Bu da, standartlaþmanýn dinamik ölçülere kavuþturulmasý ile olanaklýdýr. Bir ya da daha fazla
sayýda beþ yýllýk kalkýnma planlarý kapsamýnda sabit kalan tüketim standartlarý anlayýþýna sapýlmayacaktýr. Her türlü tüketim ürünlerinde, nicel ve nitel
deði-þiklikler, ürünün verimliliðini, kullanýmýný ve
kullaným istemini artýrýcý olduðu oranda gerçekleþtirilmesi esas alýnacaktýr.
Toplumsal ve kültürel alanlarda, özellikle saðlýk, eðitim ve konut üretiminde mevcut kaynaklarýn
ve emek-gücünün yoðun kullanýmýndan, geliþmiþ
teknoloji kullanýmýna geçilecektir.
Ýþte ulusal/ülkesel sýnýrlar içinde iktidarý ele
geçiren proletaryanýn, dünya çapýnda sosyalist toplumun kurulmasý ve sonra komünist toplumun gerçekleþmesi yolunda yapmasý gereken temel görevler bunlardýr. Bu görevlerin tek tek ülkelerde nasýl
yerine getirileceði, o ülkenin somut tarihsel koþullarýna göre biçimlenir ve örgütlenir.
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IV.
SOSYALÝST ÜLKELER
VE ENTERNASYONALÝZM
Bundan birkaç yýl öncesine kadar dünyanýn
pek çok ülkesinde proletarya, deðiþik yollarý izleyerek iktidarý ele geçirmiþ bulunuyordu. Genel olarak
sosyalist ülkeler olarak adlandýrýlan bu ülkelerde,
birbirinden farklý uygulamalar ve farklý geliþim düzeyleri ortaya çýkmýþtý. Bu farklýlýklar, giderek her
proletarya iktidarýnýn kendine özgü bir yol izlemesi
gerektiði düþüncesinin ortaya çýkmasýna yol açmýþtý.
Sosyalist toplumun inþasýnýn yarým yüzyýlý
aþkýn süredeki deneyimi göstermiþtir ki, proletarya
iktidarý ele geçirdiði her yerde, varolan diðer proleter iktidarlarýyla sýký bir ortaklýða (elbirliðine) girmek
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ve geniþ bir perspektifle ortak ve birleþik planlamalara yönelmek zorundadýr. Aksi halde, sosyalist inþa
sürecinde bir dizi fiili farklýlýklar ortaya çýkacaktýr
ve çýkmýþtýr da.
Bu ortak ve birleþik faaliyetin ilk alaný ulusal
sýnýrlarýn ve ulusal ölçütlerin aþýlmasý olmaktadýr.
Proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelerin karþý
karþýya bulunduklarý en önemli sorun bu olmuþtur.
Üretimin alabildiðine toplumsallaþtýðý ve üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin bir zorunluluk olduðunun kapitalistler açýsýndan bile görüldüðü
bir dünyada, proletarya iktidarlarýnýn ayrýksý tutumlarý dünya çapýnda sosyalizmin zaferi için en önemli
engel durumuna gelmiþti. Emperyalistler arasý entegrasyonun ürünü olan ve temelinde artý-deðer sömürüsü yatan uluslararasý emperyalist kuruluþlarýn
örgütlenme düzeyinden çok daha geri konumdaki
sosyalist giriþimler revizyonist nitelikleriyle sosyalizmin engeli haline gelmiþti. Varþova Paktý ve
COMECON adýyla anýlan bu revizyonist oluþumlar,
son tahlilde, NATO ve ATnin basit bir taklidi görünümündeydiler.
Bugünden yarýna, ülke düzeyinde iktidarý ele
geçiren ya da geçirecek olan proletaryanýn görevlerinden birisi de, bu duraðan iliþkileri aþmak yönünde faaliyet göstermek iken, revizyonizm yüzünden
mevcut duruma boyun eðilmek zorunda býrakýlabilinmiþlerdir. 70 yýllýk sosyalizmin inþasýnýn deneyimi
göstermiþtir ki, devrimin eþitsiz geliþimi ile devrim
öncesinde ülkelerin eþitsizlikleri, sosyalist ülkeler
arasýndaki iliþkilerde aðýr bir yük ve engel durumuna gelmemesi için, ülke düzeyinde yapýlmasý gerekenlerin hýzla yerine getirilmesi yanýnda, sosyalist
ülkeler arasýnda, coðrafi engelleri de gözeterek, belli
bir bütünsel ve birleþik faaliyet yaratýlmasý bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, ulusal düzeydeki geliþmele-
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rin uzun süreli belirleyiciliði terk edilmesiyle belirlenmiþtir. Bu faaliyetler, hiçbir biçimde, belli ülkelerin/uluslarýn, belli birkaç konuda uzmanlaþmalarý
ile karýþtýrýlmamalýdýr. Bu amaçla, dün olduðu kadar, gelecekte de, sosyalist ülke insanlarýnda güçlü
bir enternasyonalist bilinç saðlanmalý ve bu bilinçle
proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelerde ulusal dar
görüþlülükler ortadan kaldýrýlmalýdýr. Bu yapýlmadýðý sürece, baþta SSCB olmak üzere, pek çok ülkede
ortaya çýkan geliþmeler kaçýnýlmaz olacaktýr.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, tüm bunlarýn
gerçekleþtirilmesinde proletaryanýn yüksek bir sýnýf
bilincine ve uluslararasý sýnýf disiplinine sahip olunmasýný zorunlu görür. Bunun en önemli önkoþulu
ise, proletarya partilerinin öncü görevlerini yerine
getirme kararlýlýðý ve ustalýðýdýr. Parti ile toplumun
ve devletin sosyalist örgütlenmesi arasýnda organik
bir bütünlük kurulmasý zorunludur. Bunun bir yaný
partilerin ideolojik düzeylerinin sürekli yükseltilmesi
iken, diðer yaný parti yapýlanmasý ile toplumsal ve
siyasal yapýlanma arasýnda bir paralellik kurulmasýdýr.
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SONSÖZ
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, programýnda
ortaya koyduðu genel ve özel hedeflere yönelik mücadelesini, proletaryanýn uluslararasý sýnýf cephesinin bir parçasý olarak gördüðü Türkiyede, burjuvazinin kanlý terörüne karþý, proletaryanýn zorunlu,
kaçýnýlmaz zaferinden emin olarak, cesaret ve
kararlýlýkla yürütür.
Komünistler görüþlerini ve amaçlarýný gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm
mevcut toplumsal koþullarýn zorla yýkýlmasýyla ulaþýlabilineceðini açýkça ilan ediyorlar. Varsýn egemen
sýnýflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler.
Proleterlerin zincirlerinden baþka kaybedecekleri
birþeyleri yoktur. Kazanacaklarý bir dünya vardýr.
BÜTÜN ÜLKELERÝN ÝÞÇÝLERÝ BÝRLEÞÝNÝZ !
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