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m TİİBKİyE İşçİ PARTİsi 4. BİIYüK KONGRE§İ,
| ' l _ nl.Uye'nin en azından altmış yılclır demokratik aievrim siireei
içinile bulunduğuıu,

_ T'ürkiye'de, demokratik devrimin başlıca amaçlarının, esas itibo-
riyle geıçekleştirilıniş olduğunu,

_ Eakim üretim ilişkiterinin kapitalist üretim üşkileri olıluğunu vo
foodat üretim ili§kilerinin iilke çapında biiytik öl_cüde tasfiyeye uğrayaıak
ancak belir[ bölgelerile kaJ.ıntı haiinde r-e her gegen giin kapitalist iiretim
iişkilerino alönüşorek iteva.m öttiğin!,_ Tiirkiye'de kapitalist gelişmenin emperyalizmin baskı ve sömiirü-
sü alhnda dengesiz ve çarpık bir gelişme olduğunu ve bu neden]e de kal-
kıruna;n, yani belli bir §iirede Tiirkiye'yi çağda§, en i]eri ekonomik ve sos.
yal gelişme düzeyine ulaştırma]n gerçekleşti_ı.emiyeceğini,

_ Mil]| krı{ııluş savaşı srrasında siyasi bağmsızlık kazanılüğ hal-
de, sosyalizın doğrultusunda bir kalkınmaya yönelip iktisadi bağmsızlı-
ğn elde edilemeüğni ve bunun sonucu olarak siyasi bağmsızlıktan da
büyük tavizler verildiğni,

_ Bütiin bu dönemde ve özellikle 1950'lerilen itibaıon kapitaüiğthçı l
mc 8iİrecinİn hElanitğını, geüşen burjuvazinin emperyoliaılo bütiİıılo§eı
ıok liike tginile enperyalimin toptumsal ittifak taba,nııuıı temol trnsurıı_
iu oluştuıduğunu,

- Bu nedenJeıle ıtc tıplumsal 5 apmın temel plişkisi otarı s€ ııa,yo
Ğnok çolişki§inin ayrır ,,,,.manda enper5-alist güçlerle anti_ernpeı7atist gİ&_
İer aıasnilaki çnlişki ile çaJnştığn, "-p"ry,rlir-" l<arg siyasİ nağınsız..
hk fein piicad.lo ilo sosyaiizm için mücadeleyi tek bir bütiin otan ilev-
ıfnci haıeketin iki göriintiistinü teşkit ettiğini,_ Aıti-emperyalist mücadelenin esasen kenclisintle demokratik bir öz
tşıclığnı ve sosyalian içln mücadelenin zoıunlu ve doğal olarak demok-
ratik mücadeleyi de içerdiğini, bu neden]e de emperyaJizırıe ve faşianre
karşı, sosyalizn için mücadelenin bir bütün teşkil ettiğni tesbit ile,. * Tiirkiye'nin öniinaleki tlewim aşanıasınp so§yali§t tleırim otitÜ-
ğııu vo,
ı - Bu aşamaya yönelik harekette emperyalizne ve faşiane karşı,
bağnsızlık, demokraşi ve sosyalizm için verilecek mücailelelerin bütiin-
leştiğini bir keıe daha teyit eder.
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ı;i TÜEKfl,E İşçİ PA.RTl§t 4. BüYÜK KoNGRESİ,
l Z l_ Yol.rr,rdaki bir.numaralr kararda açrklanan nederılerle, Ti,irkiye"

oio örüod"l.i tlevrim aşamasının milli tlemokıatik devrim olduğu tezini:ı

ve buna dayanclırılan milli demokratü devrim stratejisi önerisinin Türki-
ye için geçer}i olınadığıru,- _ rrlUi alenokratik ilevrim önerisinin ve hareketinin Tiirkiye'do ka,

pitaiimıe ve burjuvaaiye ka,rşı nücadeleyi redıleilip vera cr;ciarip dev_

mci sınıflar mücaclelesinin hetiefi olarak feodaiizme ve feodal arhk top-

ra.k ağalannı göstermekle ileşrimci harelreti gergek hedefinılen sa!parü,-

ğ, uİt anti-kapita,list öziinilen boşarthğr vo tiiylece buıju,

vaziye taviz vertliği,'- Türkiye kapitalizmi, emperyalizm aşama§mdaki dünya kapitalist

sistemi ile Uilİiiıleşİlğlne ve emperyalizrnin ülke içindeki toplumsal taba-

nınr, feodal artık 1opral< ağaları sırırfindan ziyade burjuvazi oluşturdu-

ğuna göre, milli tlemokratik devrim hareketiniıı emperyalizme karşr mü-

ca.deleyi battaladığnı,
-j Pyl"- alaİıncta tla millj demokratik devrim hareketinin, hangi acl

altında firütüliirse yiiriitiilsiin ve kenili içinde kaç guruba bölünürse bö
lünsiiı, 

'Tiirkiye İşçİ rartisini pkmak, dağttmak, etkisiz hale getirmek

maksadınr artık hiçbir şüpheye yer bırakmryacak şekilde güttüğü, konu-

sunda kesin yargıya vararak Tiirkiye için ınilli tlerııokratik <lelrim aşgr

mas[ır sa,vuırıanın Tiiırkiye lşçi Fartisi üyetriğ ile as,la bağtlaşmaftğıı1

boya,ıı biler.

ı-i-T TüRKrYE İscİ PAETlsİ 4. BiiYiİK KONGRESİ,
I 
J l - so"ya]l"t mııadelenln ancak işçi srnıfinrn bağmsız siyasi örgtitii

tarafınilan yürütülüp başanya ulaştırılabileceğıi,
_ Tiirİiye İşçi Partisinin, fiirkiye işçi srııtrnm iktiilara yiirüyen ba-

ğmsu siyasi örgütii oliluğuıu,- 
- tll"tly" işçi sınrfinm tanm proleteryasını da kapsaüğnı,
_ Tilrtil,e İİl Pr"tl*l"i", kiiçiik köyliilerin ve köylii - kerıtli iliğer

cmekçi smıfla,iın ha,yati ihtiya,çlanna v-e iizlemlerine işgi smlİı görüş a4ı,

smalaıı, yani bilimseİ sosyalizm a4ısırrtlan, iloğru vo goçrli göziiınler öne-

ıerek, bu sınila,nı iia ittifakım vo de§teği!ıi kaaaııılığuu,

- Parti progra]nılın bitimsel sosyallzn esaslanna dayanmasrnın ve

Parti hareketi-nin gelişmesincle oluşan görüşlerin de alnrı doğrultuda ol-

masının Partinin sosyaiist niteüğinin başlıca kanıtlan olduğunu gözöniine

alarak,
Partitte işçi şınrfinui itteolojik önciilüğünün ilaha da güçlenüril-

rıesinin, bilimsel sosyaliz,min parti katlrolanna öğreüimesi ve öziiçnlenil-

mesinin,
_'P."U üyelerinin toplumsal bileşimi iqinite, biüngti işçi iiyo sayıst

1

v.

\r'



7

U

arthnlarak, partinin işçi hareketlerine daha €ltkin bir şekilde yön verEe-
sinin sağlanması ve liiylece işçi sınıfınrn eylemsel önciilüğüniin de ger-
qekleştirilmesinin,

- Bilim§el sosyalist ilkelere dayalı değerli bir kılavuz olan partİ
progTamrnm, dünyadaki ve Tiirkiye'deki gelişmeler, yeni bilim§el bulgu-
}ar, parti birim]erinin yapacağ araştırma-lar ve şimdiye kadaşki Parti
Qalşmaları rşığnda, ele ahnarak getiştirilmesinin,'_ Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan ve niiftu,unun goğunlu-
ğu tanm kesiminde bulunan Türkiye'de köylü emekçiierin sorun]arrna ve
bu kitleleri sosyalist harekete kazanmaya özel biı önem veri]ınesinin,

Önümüzdeki aşamada başarılmasr başta gelen görivler olduğunu be.
!irtir.

|;1 TÜBKfrT ışçİ PARTİSİ {. Bif üK KONGRE§İ,
|! lYukanda betirtilen, işçi sınıfinın tagütsel, politik. ideolojik ve eylem-
§el öncü]üğünün gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi. küçük köylünün, clİ-

ğer emekçi sınıfların ve devriınci al,dınlaıın Parti politikasına ve eylemi-
ne kazandırıIması için eğtim ve örgüfJenme sorun]arrnrn önceükle ele
alrnmasrru ve bu maksatla,

- Örgütlenme ve eylemle il§kin ve bunlara dönük bir eğitim siste-
hıinin plAıılanıp uygulanmasrnı,

- Eğitimin parti örgütlerinin ihti;,açlarııa cevap verebilmesi ve ör-
ğütlerin niteliklerine göre çeşitlendirilebilmesi için bilimsel örgüt araştır-
nalarrnrn eğitim ve örgütlenme ile birlikte pli.ıtanıp yürütiilmesini,

_ Ailay üyolerin asıl üyeliğe kabuliindeı önce bir eğitimilen geçidl-
mesini ve göıev verilorek stnarımasürı,

- Üyelere hem teorik, hem eylem ve örgütlenme için gerekli pratik
eğitiminin, propaganda ve eyleme yöneltme eğtiminin somut sorıınla,rdan
ve üyelerin ğtim ihüyaçlarından hareket ederek ve üyelerin eğtim sü_
recine faal bir şekilde kafu]malannı sağlıyarak verilmesini,

- Eeı üyenin rnutla,ka bir taüşma ekibinde görovteniliritnesini. gil-
g.ahElsrşı §adgc€ qd&ıde kalıtlı üye bırakrlmaınasını

_ Çalışma ekiplerinin, partinin fiili <irgütlenme şemasrnda i]k ve te-
mel örgüt birimleri olmasrnı,

- Yönetim organiannrn dfuektifi altrnd,a çalışma ekiplerinin işçi ve
emekçi kitlelerin çalışma ve yaşama yerlerine göre kademeleşerek örgüt-
lenmesini ve yığnlaı içinde propaganda, eyleme yöneitme çalışmafarını.
gel§tiritmesinin ve böylece Partinin kitleler içinde kökleşmesinin sağlan-
maglnı,

- Aynca bütiin zama,rurı ve eneıjl§lni Pa6i çalışmalEna hasreıIe-
cek profesyonel kadrolaı meydaıa getirmenin arük ertelenemiyocek bir
aorun ve görev ola,rak bolidiğiııi,
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- Merkez ve yerel örgütlerin sürekli ve süresiz ya5nnlar (dergi, ga-

zete, broşür, bildiri) yapabiJmeleri için qalışImasını tesbit ile,
Yeni seçilecek organJarın bu görevleri yerine getirğıek iizere bütiiı

dmkiılan zorlamaşını ve kıı]lanmasını ister.
i?j TüRKfYE ışçİ PARTİsi 4. BüYüK I{oNGREŞİ,
I 
J l Yukanda belirtilen görevlerin ve çalışmalann yerine getirilebilmesi

lçin Partüıin mali kaynaklannın aıttın]masuun gereğiıe işaret ederek,
_ Eer üveırin getrrinin en az viizde blriııi Pardye vermesinl taahhüt

odiien Parti tiıleneffimutlak surette vo mrrntaJzam olarak topla ma,

6ılıı,

- Parti üyelerinden ve sempatizanlardan bağş toplama kampan,
yalannın sebatla ve siirekü şekilde yürütiilmesini,

- Parti tüzüğünde belirtilen diğer maii kalmaklann harekete getiril-

mesini,

- Her tiirtii gelirler toplamrnrn Merkez organlannca saptaııacak
belli bir yiizclesinin üst kurrıllara gönderilııresini,

Partinin gelişmesinin ve güçlenmesinin zorunlu şartı sayar.

i7İ TiIRKİYE İŞçİ PARTİ§İ 4. BİjYİjK KONGRESİ,
I 
U l _ m.Uy"'nin Poğu'suntla Kiirt hatlçrun ya,saınaküa oliluğunu,

- Kürt ha]kı üzerincle, baştan beri, hakim sınıfların faşist iktidarla-
rııırn, zamaJı zaınan kanh zulüm hareketleri niteliğne bi.irünen, baslu, te-

ıör ve asimilasyon politikasın: uyguladıklarrru,

- Kürt halkının yaşadrğ biilgenin, Tiirkiye'nin öteki b,iilgelerine oran-

la, gerüalmş olmasrnın temel ned,enlerinden birinin, kapitaüzııin eşitsiz
gefume kanununa ek olarak, bu bölgecte Kiiıt hatkının yaşadğ,gerçeğııi

ğörörlln. alan hALjm sı f i]<tialarlannın, güttiikleri ekonomik ve Eosyal
politikanın bir sonucu oiduğınu,

- Bu nedenle, «Doğu *orununu, bir bölgesel kalkınma sorunu olı-
rak ele a]marun, _hXkim sınıf iktidarlarınrn şoven-ıırilliyetçi görüşlerinin
,ııe tutrımunun bir uzantısından ba§ka bir şey olmadrğını,

- Kiirt haIlrının Aireya§al vatandaşIık haklarmr hjtla,iımak vo iliğeı
t'rim ilemolaatik özlem ve istoklerlni gerçeldqtiıınek yolıınilaki miica,ile-

tesınfu, bütıin antideınokıotik, faşıst, tıaskrcr, şoveır_ıııilliyctçi aınırilarıı
am,ıısız aiiişmaıı olan Paftimiz tarafinrlan deste]ıXenınesinin olağaıı vo

zoruıı,lu bir ilerT imci görev oliluğnu,

- I(iirt hatkıım gelişen ileınokratü özleın vo iştelderi:ıi ifado vg

goıçetr<loştlıme mücadeleşi ilo, i§çi sııırfmın ve onrm öncii örgütii Partimi-
i" tı""ııtıga"au yiiıiitiilon sosyalist devrim mücaılelosıni teii tıiş tleııin_
ctiIalgahaıındebııtıııııeştırmekiçin,KiirtveTiirksosyalistlerininPartl
,lgintte omuz omuza çaJışmalan gerektiğini,

_ Kürt halkına karşı ırygdanan ırkçı-milliyetçi şoven burjuva ide,
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otojisinin, Partiüler, so§ya]istlef ve bütiiı işi ve diğer emekgi yığnlar
ğrasıuda .yerle bir edilmesini sağlamanın, Partiıiı fueo§k mücaclelesi-
hin ve gelişmesinin temel ve devamlı bir ctövası olduğunu,

- Paıtinin, Kürt sorıınuna, işçi sınrfmm 
"o"y"ll"t 

devıim mücıde-
llooinin gerekleri açısında.n bek(ığrnı lkabıı] ve iüiı eder.
lTl TIRKiYE İşçİ PARTİ§i 4. Bt]Yü( Koİ-GRr.qİIJ- Son yıtlarda lençllk hareketlerinin diiılada ve İııaumuztta bü-
yük bir yaygıntık ve etkinlik kazandığııu,

. _ 
_ Bugtiıe kadar gösterdiğ geli§me ile gençlik haıeketJerinin öğen-

ci hareketleıiue münhasır kaldığııı, bu neden]e cie surfsal açıdan kügii}
burjuva bir nitelik taşıdığru,, 

- Bu nitelğ dolayısiyle iJ,erici, aıti-empe4.alist bir hareketi oluş-
turduğunu ve bir lısım deııokratik özlem ve isiek]eri dile getirdğni kay-
dederek,

_ Paıtimizin bu gençük ha.rcketlerini, bu niteği ile her za,man ıles-
tekredlğini ve destekiiyeceğini ve iLtidann gençtü üzerindeki bütiin bas-
h|aıına ve yiirütnıek istediğ oyıınlara kaış güt&il r-e güacağrıı,

^_ 
-: Ama bilimsel sosyalian açısından geıçlik hareketlerlnL, Oğen-

ciler dışnda işçi, yoksul köylü, emekçi gençleri de kapsaması ve bu geniş
kapsa.mlı gençIik örgütlerinin, genglerin bir poUda partisi olma niteljğini
fSılly an tıağımsız, kitte örgiitteri o]me1.12 beraber, işçi sınuıfı parti§iniı
eleştiri ve önerilerine açü ve onunla alı:ı geneJ qizgide birl€şik olma]aıı
gerektiğini.

_ Yurdumuzdaki gençlik hareket]eriıiı ğrencilere miinhasır kalıp
söziinü ettiğmiz nitelikte örgütlenmeleıi oluşturaınadığnclan, yozlaşma
belirtileri gösterdiğni ve bir kısmıyla a.naİ§ist-terörist, hatta faşizan ha-
reketlere dönüştüğiinü,

. . _ Emperyalizrnin ve egemen sınıflar ajanlanrun ve kişisel liilerlik ih_
tirasına kapılmış maceracrlann etkisinin bu 1,ozlaşma5n arttırdığını,_ Partimizin bu yozlaşmalara kaşı ve emelıçi kitlelerin d,emokra-
tik mücadelelerini §çi srrufinıı sosJralist tıareketini, öğrenci-gençük hare
ket ve örgütlerinin peşine takma çabalanna karşı nıücadeüe vereceğni ke-
sinlikle be]irtir.

m Tİ.IRKİYE İŞçİ PARTlsİ 4. BtatE roNGREsİ,
] Y l * Sendikal hareketin, işçi sınrfrnrn kapitalist dtlzen içintle vertlği
ekonomü müca.d.elenin somut, örgütienmiş biçimi olduğunu ve sosyalist
hareket açısrndan biiyiik önon taşıdığnı,_ §entlüal hareketin, genel grev, sempati grevleri, protesto miting
ve yijıüyiişieri biçimlerine büriiıerek gittikç poütik blr nitelll< kazanilı-
ğıı ve bu politik oluşumun Tiirkiye sendika"rl.grrd" da beürdiğini,

- Buglin Tiirkiye'de bütün işçi sorunlanıın-toplu sözleşme mekaniz_
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ı

i



masıileçözülebileceğivesendikahareketininpartiler-iistiiyiiriiınesige.
rğni savunan sendikacılık anlalnşı ve hareketi ile işçi smfı sorurrlaıım
oğui ," gerçek göziimiiniin poliütk iktiita,r yolunilan geçtiğ tezini savu-

nan sonilikacrlrk aırlayışıııın ve hareketinin mücailele halinile olduğunu ve

birinci anlayış ve hareketi egemen srnrflarrn, politik iktidann ve emper-

yaüst çevrelerin desteklediğini,

- Politik iktidar konusunda cla mevcut kapitalist sistem qerçevesi

içinile işçi srnrfına tavizler koparmalı öngören sosyal demokrat görüşle,

kapitalizmden sosyalizme geçmek amacıyla işçi srrufının, müttefik ve des-

tekleyiclsi emekçi sınıflarla birlikte iktidara gelmesi görüşünün belirdiği

ni ve çatıştığını,_ nİ"İ",, *r-n arca 274 soylr kanıında, yaprlan ve 275 saylr lıanun,

ira lh yallmasr istenen ileğişikliklerlo işçi sııufınm ekonomfü ıııiica,ilele,

,lr,lu *r, öıremli silA,hı olan toplu sözleşıne ve grev haklannın elinrlou alrn-

üğuu, işçilerin ıtiieiliklet'i senilikaya girme, iİ eüği zaman serbestçe ay-

rİ-m, oİarrrklu",nırr yok etlilmek istenttiğini, hi,kim sınrflann yöüetimin-

a"ul *r., senükalaıa imtiyaz tanın«tığırı, maddi olanakların bu seniüka-

laıa verililiğini, tıöylece ileıı,imci senalikalarrn serlilip geüşmesini öııleıne-

nin amaçlanüğıru gözleyerek,
_ iJçl sınrtrmızın tıu Aırayasal haklannr savünma,'la vereceği müca,-

deleae, İartlmlrlr işçi srnıfirun öncü örgütii olaıak, bıın'tan önee oltluğu

gibı bundan soııra da yera.lrıuı§unn itoğa,l ve zoruıı,lu oltluğunu,

- İşçi sınıfinın sosyalist partisinclen, yani Partimizden bağmsız, ama

o.rro prİİl"lina" ve destekleyicisi durumunda biı sendikal örgiit ve ha,

reketin,

- Ve, ancak sosyali-zni kurmak amacıyla, işçi sınıfinrn, müttefik

ve destekleyicisi emekçi sınflarla birlikte iktiiiara gelmesinin işçi ve

emekçi kitlelerin sonınlanna geçerli gözümler getirebileceğini ve ülkeyi,

s"*İ; tr" sanayileşme, rıızlı kalkınma yoluna sokarak k§a zamanda çağ-

İaş, en ilerl ekonomik ve sosyal gelişme düzeyine ulaştrrabileceğıni, bi-

limsel bir doğru olarak kabul eder,

Tüıkiye İşçi Partisi
' lV. Ejiyük Koıgresi Y,
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sEçİM soNUçtARl
IV. Büyiik Kongreilo Pa,rtinin Merkez Oıganlannı seçitenler seçim

sırasıyla aşağtiadr:

1) GENEL
1) Şaban Yıldız
2) Şatıan Erik
3) Hüsamettin Güven
4) Bekir Yeııigün
5) Kernal Sülker
6) Csman Sakalsız
7) Yakup Erdem
B) F'evzi Kav-.ık
9) Necat Ölrten

10) Hayri Balkan
11) Saffet Kayalar
12) hyas Başyılmaz
.13) Yar.,uz Ünal
14) Naci Eren
15) İs:nail Dönmez
16) Ehliiman Tuncer
17) Dinçer Doğu
18) O:man A]abay
19) Yakup Sönmez
20) Selahattin T\ıran
21) Ömcr Şişmek

YÖNETİM KURULU
1) Behice Boran
2) Sadun Aren
3) Şinasi Yeldan
4) Cema] Kıral
5) Nihat Sargın
6) Turgut Kazan ::
a ) Guner t_lıcin
8ı Yalçln Ce:it
9) ]ıfehıret Seuk -_Ü

10) Sait Ciita_s
11) Adil 6*oi .-l.ı
12) Can Açügöz
13) 1[üşfih Eıem
14) Hijs+}rn Ergün =-.
15) Sa'ori Ery.ılmaz
16) Ner:nin Aksın
17) AJp Selek
18) Şaısa! Dikmen
19) Sülei-ııan Galioğlu
20) -Aji F.ua Duranlı

YE DEK L ER
1)

,., 2)
3)
4)
5)
6)
8)
7.)

9)
10)

Çetin Gözaçtı
Aziz Erkmen
Niyazi Volkan
Erol Öz-kök
Abdullah Gür
Ilamdi Dilber
Ahmet Şahin
Yaşar Ürkmez
Mehmet kök Özaltınh
Adnan Keserbiger

1) _\li Karcı
2) Seı,afettin Atalav
3) Hakkı Erolpay
4) Nurdan Orpen
5) }Iuzaffer Şatır
6) Ersin Özonur
7) Selim Deveci
8) Metin Kurtgözü
9) Irasan tr'ehmi Tuncer

10) Teslim Aslan

-
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MERKEz
1) Mehmet Sevinclik
2) Ealıp Bozkurt
3) Erdoğan Yeşill,urt
4) Selahattin Özakar

1) Zeki Öznen
2) İsrnail Sığn

IIAYSİYET DİVANI
1) Nejat Yazıcıoğlu
2) Minnetullah Eayilaroğlu
3) Fatma Hikmet fumen

YEDEKLER
1) Süleyman Emek

Kongıeden sonıa 1 Kasın 19?0 giinü Anka,re''ıe ilk toplantısını yıpın
Gonol Ydnetirn Kurulu'ntla yapılan seçimlerin neticeleri a§ağdadır:

}[ERKF.Z İİJRÜTME KURULU
Genel Başkan
Behice Boran

\l

Genel Sekreter
Şaban Erik

osman sakalsız
Yaı,uz ünal
Hiısamettin Güven
Necat ökten
Bekiı Yenigün

i

Dinger Doğu
Yakup Erdem
Saffet Kayalar

Genel Sekreter
Sait Çİltaş

üyeleı
Saclun Aren
Can Açıkgöz '

Tur8ut Kazan
Yalçm Cerit
Atlil özkol

YetlekIer
Mehmet Selik
Şinasi leldan
Giiner Eliçin

TüBKİrEİşçİ PARTİ§ı
GENEL ilrDRrtzİ

ı0


