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İŞTE TKP’NİN ÇÖZÜMÜ
1- İÇ POLİTİKA

Türkiye yüz yılı aşkın bir süre önce saltanatla hesaplaşmış bir ülkedir. 
Türkiye Komünist Partisi bu hesaplaşmayı tüm sonuçlarıyla tamamla-
yacak, halkın siyasal karar alma mekanizmalarına katılmasının önün-
deki kurumsal ve ideolojik engelleri yok edecektir. TKP, önceleri padi-
şahlık içinde reform talepleriyle su yüzüne çıkan, sonra Meclisin iktidara 
ortak kılındığı Meşrutiyet rejimine 1908 Devrimiyle ulaşan, nihai olarak da, 
Ulusal Kurtuluşu takiben 1923’te Cumhuriyet ile taçlanan mücadelelerin 
tarihsel mirasçısıdır. 

Bu süreç boyunca hilafet ve saltanatı var eden toplumsal düzen yıkıldı. 
Türkiye’de sanayileşme, kentleşme alanında önemli ilerlemeler sağ-
landı, yurttaşlık bilinci şekillendi; özetle modernleşme sürecinde ciddi 
yol alındı. Ancak modern Türkiye’nin yine bir sömürü toplumu olarak 
biçimlenmesi, yaşanan tarihsel ilerlemelerin altını oydu. Çünkü mülk 
sahibi yeni sömürücü sınıflar ve onların siyasal temsilcileri, halk kitleleri-
nin siyasette etkin biçimde yer almalarını, kendi açılarından haklı olarak 
tehdit sayıyorlardı. Bu güçler emekçileri örgütsüz bırakmak için ellerin-
den geleni yaptılar. 

Bu sınıfsal tercihin sonuçları, AKP döneminde nihai noktaya vardı. Baskıcı 
bürokratik bir yapı oluştu. Bu yapı, zengini daha zengin etmeye, yoksulu 
kaderine mahkûm etmeye ayarlanmıştır. Cumhuriyet anti-emperyalist 
bir savaşın eseri olmuşken, yeni rejim uluslararası alanda emperya-
list Batıyla köprüler inşa etmeyi hep gözetmiş, bir süre sonra bu eğilim 
açık bir teslimiyet biçimini almıştır. Türkiye’nin NATO üyeliği sadece bir 
dış politika unsuru değil, içerideki anti-komünist, emek düşmanı, gerici 
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yapının bir parçasıdır. 

Parlamenter seçim dendiğinde düzenin partileri Cumhuriyetin ilk döne-
minde dağıtılan veya baskılanan tarikatları sahneye çağırmış, siyasal 
İslam bizzat laik olduğu iddia edilen rejim tarafından yeniden inşa edil-
miştir. Milliyetçilik anadili Türkçe olmayan kesimleri dışlamak yönünde 
işlemiş, bu yolla kâh eski zengin sınıflardan yeni burjuvaziye servet akta-
rılmış, kâh emekçi halkın arasına ayrımcılık ve düşmanlık serpilmiştir. 
Sermaye sınıfı ve temsilcileri, emekçilerin örgütlenmesinden, hakları-
nın kurumsallaşmasından, aydınlanmadan yana akım ve güçlerin mevzi 
kazanmasından huzursuz olmakla kalmamış, düzenin kendi içindeki 
denetim mekanizmalarının çalışmasına bile engel olmuşlardır. 

Özetle, bugün AKP’nin imzasını taşıyan ortamda, dinci gericilik son 
derece geniş yetkilere sahip bir merkez etrafında bütün toplumu baskı 
altına almışsa, emperyalist-kapitalist sistemle derin bağımlılık ilişkileri 
rejime damga vuruyorsa, bunların temellerini Cumhuriyet’in kapitalist 
bir düzen üzerine kurulmasında aramak gerekir. Cumhuriyet’in kuru-
luşundan günümüzde uzanan bu özellikler sermaye sınıfının çıkarlarını 
yansıtmaktadır. 

Kapitalizm, toplumun refahını ve ülkenin kalkınmasını, ancak mülk sahip-
lerinin zenginliğini arttırdığı ölçüde gözetir. Toplumsal refah ve kalkınma 
ile mülk sahiplerinin çıkarı arasında çelişmelerin ortaya çıkması sık sık 
kaçınılmaz olur. Sonuç olarak Türkiye’de de düzenin kendi yarattığı ve 
çözemeyeceği sorunlar yeni güçlere alan açtı: İşçi sınıfının kalabalık-
laşması ve hak arayışına girmesi, aydınlanmacı, demokratik, kalkınmacı, 
ilerici akımların kentlerde kök salması, Türkiye’de 1960’larda sosyalizmi 
gerçek bir alternatif haline getirdi. Bu gelişme karşısında egemen güçler 
darbelerden kontrgerilla örgütlenmesine, faşist hareketten tarikatlara, 
gericiliğin olabilecek bütün kozlarına başvurdular. Türkiye’nin saltanatla 
hesaplaşması ve halkın siyasete katılımı böylece kesintiye uğratıldı. Bu 
tek sözcükle bir karşıdevrimdir. Gelinen nokta akıl almaz bir adaletsiz-
likten, toplumun çözülmesinden, ülkenin uçuruma yuvarlanmasından, 
yani yıkımdan başka bir şey değildir. 

Türkiye Komünist Partisi işte bütün bu süreci tersine çevirecektir. Bu 
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mümkündür, çünkü işçi sınıfı geçmişten çok daha yaygın ve kalaba-
lık, ilerici birikim çok daha olgun ve düzenin çözümsüzlüğü çok daha 
derindir. Karşıdevrimi püskürtmek mümkündür, çünkü tarihsel ilerle-
meye, cumhuriyetin kazanımlarına karşı yıkıcı müdahaleyi gerçekleştiren 
AKP ve büyük sermaye, yıktığının yerine yeni bir yapı koymaktan acizdir. 
Kısaca değindiğimiz süreçte serpilen toplumsal güçler AKP’nin tasarla-
yıp inşa etmeye kalktığı yapılanmaya sığmamaktadır. Karşıdevrim duvara 
çarpmaktadır. 

TKP, çaresiz bir mağdur olarak dışlanan işçi sınıfını örgütlemekte, siyase-
tin merkezine taşımaktadır. Türkiye’yi sermaye sınıfı yıkıma sürükledi, 
TKP’nin öncülüğündeki işçi sınıfı ayağa kaldıracak. Bu düzeni yıkaca-
ğız, yerine gerçekten emekçi halkın söz sahibi olacağı bir sosyalist işleyiş 
kuracağız. 

YÖNETİMİN TEMEL İLKESİ LİYAKATTİR 
Türkiye AKP’nin elinde liyakat kavramını unuttu. Yöneticilik için en önemli 
koşul imamlık haline gelmiş durumda. Ancak liyakatsizlik, sadece ahbap 
çavuş ilişkileriyle iş yürütmek, rüşvet alıp vermek, torpille iş yapmak değil. 
Liyakatsizlik esasen patronların çıkarlarını her ne pahasına olursa 
olsun kollamayı düstur edinmiş kadroları öne sürmek, halkı ise kuralsız 
ve sınırsız biçimde sömürmek üzere orman kanunlarına teslim etmek 
demektir. Bu keyfiliği meşrulaştırmanın en kolay yolu dincilik oldu. Oysa 
Türkiye, Cumhuriyet’in mirası olan meslek insanları ve aydın birikimiyle 
hem ahlaklı ham nitelikli kadro potansiyeline sahiptir. Geçmişte zengin-
lerin ayrıcalığı olan eğitim topluma çoktan yayılmış durumdadır ve Tür-
kiye eğitimli bir işçi sınıfına sahiptir. Bu düzenin, üretenleri yöneticilik-
ten uzak tutması basbayağı sınıfsal bir tercihtir. Türkiye Komünist Partisi 
emekçiye kapalı tutulan kapıları kırıp açacaktır. 

LİYAKATİN GÜVENCESİ ÖRGÜTLÜ TOPLUMDUR 
Liyakati ölçecek olan mekanizmaların başında seçim geliyor. Türkiye’de 
ise seçim onlarca yıl boyunca yozlaştırıldı, AKP’li yıllarda büsbütün güve-
nilmez hale getirildi. Egemen güçler seçimleri daha baştan kazanabili-
yorlar! Bunun yolları aşiretlerin toplu oylarından tarikatların partilere 
yuvalanmasına, paranın siyaseti belirlemesinden medyanın sermayenin 
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borazanına dönüştürülmesine, açık baskılardan karmaşık hilelere kadar 
uzanıyor. Bunlara kapıları kapayacak olan güç, yalnızca örgütlülükten 
elde edilir. Halkın gerçeklerle tanışmasının, ideolojik, toplumsal ve fiziki 
baskıların bertaraf edilmesinin yolu örgütlülüktür. Emekçilerin örgütleri 
işyerinde, fabrikada, mahallede, köyde, okulda yani kapsadıkları her bir 
alanda yetkili birer iktidar örgütü haline gelecektir. Halkın iradesinin her 
düzeyde sandığa yansıması sağlanacak, seçimin bir manipülasyon aracı 
olmasına son verilecek, gerici güçler etkisizleştirilecektir. Büyük serma-
yenin beli kırılacağı için, haber alma, paylaşma ve gündeme dair söz söy-
leme kanalları kamusal ve bilinçli hale getirilecek, medya toplumcu bir 
doğrultuda yeniden yapılandırılacaktır. 

Dinin toplumsal örgütlenmesine de, siyaset tarafından istismar edil-
mesine de izin verilmeyecektir. Siyaset bütün topluma yayılacak, 
seçme ve seçilme hakkının önündeki engeller temizlenecektir. 

Bütün bunların kural veya yasa olarak ilan edilmesi yetmez, hayata 
geçirilmeleri için sürekli örgütlü mücadele yürütülmesi gerekir. TKP bu 
mücadelelerin öncüsü olacaktır. 

BÜTÜN GÖREVLERE SEÇİMLE GELİNECEK 
Halkın işyerinde, yaşam alanında, eğitim kurumunda, yani her alanda, 
mesleğine göre, işkoluna göre örgütlenmesi ve bu örgütlenmelerde 
özgür seçim mekanizmalarının işletilmesi güvence altına alınacaktır. 
Ülkenin en yüksek karar organı olan Meclis seçiminin sağlıklı gerçek-
leşmesi ancak bu anlamda örgütlü bir toplumda mümkündür. Siyase-
tin parayla bağlantısı tamamen kesileceği için seçilmek bir ayrıcalık 
olmaktan çıkarılacaktır. 

Yönetenler kendilerini seçenlerin temsilcisi olmaktan öte bir ayrıca-
lığa sahip olamazlar. Denetim sürekli olacak, seçmenler temsilcilerini 
görev süresi tamamlanmadan önce de görevden alabileceklerdir. En 
temel taban örgütünden Meclise kadar siyaset bir meslek değil, kamu 
görevi olacaktır. Seçmenlerle bağının gevşemesine imkân verilmeyen bu 
temsilciler, katılacakları toplantılar ve yürütecekleri temsil çalışmaları 
dışında kendi mesleki işlerini veya eğitimlerini sürdürmek durumundadır-
lar. Profesyonel görevlendirmelerde ise ücret kalifiye bir işçinin kazan-
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cından fazla olamayacaktır. 

Türkiye Komünist Partisi “sahtekâr siyasetçi” tipolojisini, zübükleri 
sermaye sınıfıyla birlikte tarihe gömecektir. 

TÜRKİYE MECLİSLE YÖNETİLECEK 
Türkiye şans oyunu oynar gibi sandığa atılan oya indirgenmeyen, kademe 
kademe örgütlü toplum tarafından canlı bir şekilde belirlenen ve sürekli 
denetlenen bir Meclis tarafından yönetilecektir. Başkanlık sistemi, dön-
dürdüğü sömürü çarklarının denetlenmesini istemeyen, karar meka-
nizmalarını halktan kaçıran sömürücülerin rejimidir. TKP buna kökten 
son verecektir. Yasama örgütlü toplumun uzantısı olacak, Meclis baş-
kanlığı veya başbakanlık, bakanlıklar gibi yürütme görevleri bu Meclisin 
içinden seçilecektir. Meclis’in üzerinde hiçbir otorite olmayacaktır. 

Diğer üst düzey yöneticilerin belirlenmesinde bütün kriterler şeffaf 
biçimde toplumla paylaşılacak, görevlendirmeler Meclis ve onu seçen 
halkın denetimine açık olacaktır. Devlet toplumun üstünde bir organ 
olmaktan adım adım çıkartılacaktır. Toplumun örgütlülüğü devletin içine 
yayılacak, mümkün olan her görev için seçim yapılacak, her koşulda 
denetim kanalları tanımlanacaktır. 

LAİKLİK SULANDIRILAMAZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ 
AKP Türkiye’sinde laiklik Anayasada yazılı durmaya devam etse de, 
neredeyse ayıplanacak hale düşürüldü. Yobazların uydurduğu ve düzen 
muhalefetinin kabullendiği teze inanacak olursak, laiklik inanan insanları 
dışlamanın yolu olarak hayata geçirilmiş... Oysa laiklik tebaanın yerini 
yurttaşların aldığı sınır çizgisidir. Yönetenlerin ihsanda bulunması biter, 
halkın hakkı başlar. Emekçilerin mücadelesi de öyle. Laikliğin bütün 
düzen güçleri tarafından elbirliğiyle suçlu ilan edilmesinin nedeni, dinin 
siyasallaşmasının egemenlere maksimum sömürü vaat etmesidir. 

Laik Türkiye’de din hukuk sisteminden tamamen çıkartılacaktır. Siyasetin 
üstünden dinin gölgesi kaldırılacaktır. Siyasetçilerin dinsel söylemlerde 
bulunması, ibadetlerini teşhir etmesi dinsel inançların istismar edilme-
sinden ve toplumun inançlara göre parçalanmasından başka bir şey 
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değildir. Din temelli örgütlenme bir özgürlük değil, toplumun kazanılmış 
haklarının gasp edilmesine açılan kapıdır. Tarikat ve cemaatler tamamen 
tasfiye edilecektir. Ayrıcalıklı tarikatların devleti parsellemesini sağ-
layan Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacaktır. İnsanların din hakkında 
bilgilenme, ibadet biçimlerini öğrenme yönündeki talepleri ayrımsız 
biçimde karşılanacak, ihtiyaç kadar ibadethane oluşturulacaktır. 

Laikliğin “Anayasa güvencesi” altına alınmasının yetmediğini görmüş 
bulunuyoruz. Laiklik, asıl, örgütlü halk tarafından güvence altına alınma-
lıdır. Türkiye Komünist Partisi laikliğin bir halk aydınlanması olarak kitle-
lere mal olmasında öncülük görevi üstlenir. 

TARİHSEL KAZANIMLARI GERİ VERMEYİZ 
Yalnızca laiklik konusunda değil, 1923 Cumhuriyet’inden bize miras kalan 
ve sosyalizmle birlikte atılacak bütün ileri adımların korunması müca-
delenin konusudur. TKP, yasal ve hukuksal olarak suç ilan edilecek olan 
insanın insanı sömürdüğü düzene geri dönülme ihtimaline karşı halkı 
aydınlatır ve örgütler. Temel toplumsal ihtiyaçlardan başlayarak ekono-
minin tamamının kâr amacıyla değil halkın yararı doğrultusunda orga-
nize edilmesi sağlanacak, daha önemlisi, bu ilerlemenin korunması için 
emekçi halkın mücadelesi örgütlenecektir. Ekonominin merkezi olarak 
planlanmasına emekçi halkın örgütleri aracılığıyla katılımı ve denetimi 
sağlanacaktır. Kopartıp atacağımız emperyalist bağımlılık ilişkileri-
nin geri getirilmesine karşı halkın uyanıklığı ve direnişi örgütlenecektir. 
Sömürüye son verecek olan toplumda çeşitli ayrıcalıkların korunmasının 
veya yeniden tesisinin karşısına bilinçli emekçilerin çıkması sağlanacak-
tır. Özetle örgütlü halk kazanımlarını asla geri vermeyecektir. 

TOPLUMUN BİRLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ 
Kapitalist Türkiye’de çeşitli toplum kesimlerine dönük düşmanlaştırma 
AKP iktidarında doruğa çıktı. Kadın düşmanlığı bir katliama dönüştü. 
Aydın düşmanlığı her yerde, örneğin hastanelerde dışa vuruluyor. İnsan-
lar inançlarına, ana dillerine, memleketlerine göre birbirine düşürülüyor. 
Çünkü sermayenin çarkları bu bölünmüşlüğün üstünde daha kolay dönü-
yor. Toplumun yerel, ulusal, etnik, kültürel, sosyal, cinsel kimlik grupla-
rına ayrılması normaldir. Normal olmayan bu kimliklerin bazılarının diğer-
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leri üstünde ayrıcalık kazanmasıdır. Toplumun bütününün eşitliğin ilke 
edinildiği bir kalkınmaya emek verdiği, kimsenin bir diğeri üstünde 
önceliğinin olmadığı, özgürlüklerin yasalar ve örgütlü emekçiler tara-
fından güvence altına alındığı bir ülke kurmak mümkündür. Böyle bir 
düzen için mücadelenin kendisi toplumun birliğinin güvencesidir. Ortak 
bir geleceği birlikte inşa edenlerin dayanışması toplumda gönüllü birliği 
de sağlayacaktır. Türkiye Komünist Partisi ülkemizin gönüllü birliğinin de 
öncülüğünü üstlenir. 

HALKLARIN KARDEŞLİĞİNİ YARATACAĞIZ 
Türkiye’de farklı anadilleri olan ulusal ve etnik topluluklar olarak birlikte 
yaşıyoruz. Bu farklılıkların siyasete bire bir yansıması diye bir zorunluluk 
yoktur. Farklılıklar bir ayrıcalık nedeni oluşturmaz. Her topluluğun zen-
gini ve yoksulu, sömüreni ve sömürüleni var. Halkın birliğini sağlama-
nın yolu her etnik gruptan, her kültürden, her anadilden emekçilerin 
birlikte örgütlenmesidir. Halkların birbirinden uzak düşmesinin nedeni 
sömürü düzeninin ta kendisidir. TKP Türk, Kürt ve diğer kökenlerden 
bütün emekçilerin partisidir. Sosyalist iktidarımız şu veya bu ulusal toplu-
luğun değil bütün emekçilerin iktidarı olacaktır. Emperyalist pazarlıkların 
konusu olan göçmenler, gitmek istedikleri ülke ve dönmek isteyecekleri 
kendi memleketlerine insanca ulaşma ve yerleşme imkânları sağlanana 
kadar Türkiye emekçileri tarafından kapsanacak, sosyalist kalkınmanın 
parçası haline getirilmeye çalışılacaktır. 

GÜVENLİK DE ÖRGÜTLÜLÜKLE SAĞLANACAK 
Her türlü suçun kaynağı toplumdaki adaletsizlikler ve eşitsizliklerdir. 
Sömürü düzeni önce suçu yaratmakta, sonra suçu önlemek ve suçluyu 
cezalandırmak için bu düzeni koruyan mekanizmalar kurmaktadır. İç 
güvenlik örgütü tam da budur. Her şeyi alınıp satılır mala çeviren ser-
maye düzeni, kendi yarattığı güvenlik sorunlarının çözümü için de kârlı 
bir sektör yaratmış, özel güvenlikten para kazanır olmuştur. Önce-
likle bu tuhaflığa son verecek, güvenliği bir ekonomik sektör olmak-
tan çıkaracağız. Güvenlik örgütlü toplumun doğal bir işlevi haline gel-
melidir. Türkiye Komünist Partisi çıkarcılığın yerini dayanışmanın alması, 
her tür ayrıcalığın tasfiyesi, eşitsizliklerin yok edilmesi, anlaşmazlıkların 
toplumcu değer yargıları ile çözülmesi için mücadele etmektedir. Bütün 
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bunlar adım adım suçu azaltacaktır. Profesyonel güvenlik mekanizma-
ları, her düzeyde halkın örgütlü denetimine ve katkısına açık biçimde 
organize edilecektir. Her alandaki halk örgütlerinin bir gündem maddesi 
de güvenlik olacaktır. 

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜKTÜR 
Sermaye düzeni, emekçilerin haklarını gasp eder ama söz özgürlüklere 
geldiğinde kesenin ağzını cömertçe açar. Zenginlerin ve yoksulların, 
sömürenlerin ve sömürülenlerin olduğu bir toplumda özgürlük palavra-
dır. Konuta, eğitime, sağlığa, iletişim ve ulaşım olanaklarına eşit biçimde 
erişemeyenler özgür bir toplum oluşturamaz, özgür bireyler olamazlar. 
Bu toplumda ne kadar paran varsa o kadar özgür olursun; özgürlük de 
alınıp satılan bir maldır. Türkiye Komünist Partisi toplumsal ihtiyaçla-
rın kâr amaçlı faaliyetlerin konusu olmasına son verecektir. Eşitliğe 
giden yolda özgürlükler mümkün hale gelecek, insanca yaşama, ken-
dini geliştirme, gezme ve eğlenme gibi özgürlük alanları da genişleye-
cektir. Dine dayalı siyaset, sermaye düzeninin hak ve özgürlükleri gasp 
etmesi için muazzam bir mazeret icat etmiş, AKP bunu resmi politika 
haline getirmişti. Buna göre kimilerinin daha az özgür olması onların fıt-
ratında vardı, zaten bu dünya bir sınavdan ibaretti, aslolan öteki dünyaydı. 
Din siyasetin dışına çıkartıldığında siyasal İslam’ın sömürü ve adaletsizliği 
aklamasına da son verilmiş olacaktır. En temel insan haklarından olan 
inanç ve ibadet özgürlüğünün arkasına sığınarak eşitsizlik ve adaletsizliği 
gizlemeye çalışanlara pabuç bırakılmayacaktır. 

TKP eşitliğe dayanan sosyalist iktidarda her alanda özgürlük mücadele-
lerini cesaretlendirecek, bu mücadelelere öncülük edecektir. 


