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Faaliyet Programı Üzerine Teklifler

1966 sonu veya 1967 başında TİP Merkez Yürütme Kuruluna sunulan rapor.

Üç aylık faaliyet programı üzerine teklifler:
1. Parti teşkilatının genişletilmesine yöneltilecek faaliyetler.
2. Önemli politik, sosyal ve ekonomik meseleler üzerinde yürütülecek 

faaliyetler.
Bu iki faaliyet alanı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Parti teşkilatını genişletmek 

sadece ferden üye kazanmaya çabalamak ve yeni yerlerde parti teşkilâtı kurmaya 
teşebbüs etmekle olmaz. Parti, günün önemli meselelerini aydınlatmakta, olumlu 
çözüm yollarını savunmada, çevredeki diğer teşekkül ve kişilerin her türlü ilerici 
hareketini, çabasını desteklemekte etkili bir organ haline geldiği oranda Parti’ye üye 
ve taraftar kazanılır, yeni yerlerde Parti teşkilâtı kurmak kolaylaşır. 

Partimiz, kanunların teminatı altında ve kanunî yollardan mücadeleci bir parti 
olmak zorundadır. Ancak böyle mücadeleci, canlı, faal bir parti taraftar kazanır ve 
tutunur.

1. Parti’nin iç teşkilâtı ile ilgili olarak gerçekleştirilmesi gereken işler:
A. Merkez Yürütme Kurulunun çalışmalarını düzenleyecek bir yönetmeliğin 

hazırlanması ve harfiyen uygulanması.
B. Hazırlanmış bulunan Gençlik Teşkilatı yönetmeliği uyarınca merkezde ve il ve 

ilçelerde Gençlik Teşkilatı’nın bir an önce kurulmasına geçilmesi ve faaliyete 
başlatılması.

C. Kadınlar Teşkilatı Bürosu ve Kadınlar Teşkilatı yönetmelikleri hazırlanıp 
onaylanarak bu büro ve teşkilatın il ve ilçe kademelerinde kurulmasına vakit 
kaybedilmeksizin geçilmesi.

D. Merkez Yürütme Kurulu için civar illere bir gezi programı tespiti ve gezilere 
hemen başlanılması. Bu suretle, Parti teşkilatının bulunduğu yerlerde 
durumun incelenmesi ve şahsî temaslarla takviyesi, bulunmadığı yerlerde de 
teşkilatın kurulması için zemin hazırlanması. İl Yönetim Kurullarına kendi 
ilçeleri ile ve civar illerle aynı şekilde temas kurmaları lüzumunun bildirilmesi, 
gezi ve temas sonuçlarının Merkeze raporla bildirilmesinin istenmesi.

E. Önemli olaylar üzerinde Parti görüşünü bildiren bir bültenin muntazam 
fasılalarla yayınlanması; il ve ilçelerin bu bültenler üzerine toplantılar tertip 
ederek Parti görüşlerini üyelere anlatmaları ve konuyu tartışmaları.

Bültenle ilgili olarak, iktisadî, malî konularda yetkili Ankaralı arkadaşlardan 
Meclis’e getirilen kanun tasarılarını izleyerek bunların esas noktalarını 
özetleyip kendi eleştirileri ile birlikte bize bildirmelerinin istenmesi; bu 
arkadaşların bu görevi sürekli olarak yapmak  üzere görevlendirilmeleri.
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F. İl ve ilçelerden, malî kaynakların kuvvetlendirilmesi amacı ile para getirecek 
sosyal faaliyetlerde bulunmalarının istenmesi ve Merkeze borçlu oldukları 
malî yardımların aksamadan yapılmasının bir kere daha hatırlatılması.

G. Bütün büroların, özellikle Sendikalar, Eğitim ve Köy İşleri Bürolarının bir an 
önce faaliyete geçerek Parti’nin bu konularda faaliyetlerinin hızlandırılması.

H. Seçimler konusunda Parti’nin durum ve tutumunun tespiti.

2. Bu devrede önemle üzerinde durulması gereken politik, sosyal meseleler:
A. Gericilik:
Gericilik hareketleri son zamanlarda yeni bir canlanma ve hızlanma kaydetmek-

tedir. Belirtilerin siyasî sui-kast teşebbüsüne kadar varması, üzerinde önemle durul-
ması gereken bir olaydır. Bu canlanma bir tesadüf eseri değildir. Reformların daha 
fazla kaçınılmaz oluşu ve hükümetin bu yolda yarım tedbirler mahiyetinde de olsa 
atmak zorunda kaldığı adımlarla ilişkindir. Gericiliği, politik ve ekonomik yönleri 
ile ve reformlara karşı olan niteliği ile ayrıntılı bir şekilde aydınlatan bir genelgenin 
il teşkilatlarına gönderilmesi ve onlardan bu konularda faaliyetlerde bulunmaları-
nın istenmesi. Örneğin:

a- Partide bu konuda toplantılar yaparak konunun öneminin üyelere anlatılması 
ve tartışılması. Mümkünse bu konuda halka konferanslar verilmesi.

b- Çevredeki ilerici teşekküllerle temas kurulması (Öğretmenler Derneği, Devrim 
Ocağı, Mustafa Kemal Derneği ve daha başka gençlik ve kadın teşekkülleri, 
kültür kurumları); işbirliğine varmaya çalışılması.

c- Çevredeki kurumların, basın organlarının, kişilerin giriştikleri ilerici 
hareketlerin desteklenmesi, veya bunlar gericilerin saldırılarına uğradıklarında 
savunulması (Örnek: Kırklareli müftüsünün Atatürkçü bir öğretmene karşı 
saldırısında söz konusu öğretmenle temasa geçmek; toplantı yapmak, bildiri 
yayınlamak, veya Müftünün hareketine karşı imza toplamak gibi faaliyetlerle 
Atatürkçü öğretmeni savunmak,

B. Reformlar:
Reformların zorunluğu ve hükümetin bu yoldaki teşebbüslerinin yetersizliği 

üzerinde kampanya açılması. Reformlarla gericiliğin arasındaki ilişki üzerinde du-
rulması. Yukarıda A maddesinde sözü edilen, benzeri faaliyetlerle reformlar konu-
sunun üyelere ve halka anlatılması ve hükümeti bu yolda etkileyecek hareketlere 
girişilmesi (örnek: seçmenlerin kişi olarak veya gruplar halinde veya dernek veya di-
ğer teşekküller adına kendi illerinin milletvekili ve senatörlerine reformların bir an 
önce yapılması dileği ile mektup, telgraf göndermeleri, miting, yürüyüş yapılması).

Vergi konusunda özellikle durulması. Gerici çevreler halkın vergilere karşı olan 
duygularından ve tutumundan faydalanarak demagoji yapmaktadırlar. Vergilerin 
zorunluluğu, ama bunda sosyal adalete riayetin gerekliliği, vergilere ancak bu yön-
den itiraz edilmesi gerektiği halk kütlelerine anlatılmalı.

Küçük esnaf ve zanaatkârlarla ilgili kanun Meclis’ten çıkmak üzeredir. Parti 
kademelerinin kendi çevresindeki esnaf ve zenaatkârla ve bunların meslekî teşek-
külleri ile bu konuda temasa geçmeleri, konuyu aydınlatıp dileklerini öğrenmeleri 
ve halkoyuna ve hükümete duyurma teşebbüsüne geçmeleri. Bu vesile ile esnaf ve 
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zenaatkârlar tabakası ile devamlı temas kurulması.
Parti kademelerinin kendi çevrelerindeki köylü kütlesine Parti’nin toprak refor-

mu programını duyurmaları, anlatmaları ve bu konuda köylüleri harekete geçirme-
leri (yürüyüş tertibi, köylü dernekleri kurulması gibi).

C. Sendika ve grev hareketleri karşısında Parti’nin tutumu:
Parti’miz sendikalarla sıkı bir temas kurmuş değildir. Sık sık yer almakta olan 

grev hareketleri karşısında da sessiz ve hareketsiz kalmaktadır. İşçi sınıfını Parti’ye 
kazanmak ve politik bir güç haline getirebilmek bakımından bu tutumun zararları 
açıktır. Partimiz ilk kuruluş devresini atlatmış olduğundan işçi hareketleri ve grev-
ler karşısında daha aktif bir tutuma geçebilir ve geçmelidir de (Bu konuda sendikacı 
arkadaşların görüş ve tavsiyeleri). Hiç değilse şimdilik aşağıdaki işler yapılabilir:

A. Sendikalar Bürosu’nun meseleyi acilen ele alarak incelemesi ve tavsiyelerini 
bildirmesi.

B. Bilgi edinmek maksadı ile sendikalarla devamlı temasa geçilmesi.
C. İlçelerin işyerleri temsilcileri yolu ile işyerleri, geçen olaylar, işçilerin dilek ve 

şikâyetleri konusunda bilgi toplamak ve dosya tutmak.
D. İşçiler arasında anketler yaparak sosyal, ekonomik ve politik durum ve 

görüşlerini tespit etmek.

Gündeme alınıp Merkez Yürütme Kurulunda görüşülmesini dilerim.
Saygılarımla,

M.Y.K. Üyesi,
Behice Boran

TÜSTAV Arşivi




