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Dördüncü Büyük Kongre: Bir Dönüm Noktası

Genel Başkan olarak örgüte ilk mesajı, 10 Kasım 1970.

Sevgili Kardeşlerim,
Dördüncü Büyük Kongremiz Partimizin gelişiminde bir dönüm noktasını bel-

gelemiştir. Dördüncü Büyük Kongre, 10 yıllık Parti hareketinde gerçekten sosyalist 
bir birikimin meydana gelmiş ve bu birikimin Partimizi her türlü sapmalara ve sap-
tırma çabalarına karşı koruyacak güçte olduğunu göstermiştir.

Çalkantılar ve iç mücadeleler dönemi büyük ölçüde artık arkada kalmıştır. Bun-
dan böyle de meseleler çıkabilir, ama gerek kişiler, gerekse toplumlar ve örgütler 
için yaşama demek, ardı ardına çıkan meseleler dizisini cesaretle göğüsleyip olumlu 
çözümlere kavuşturmak demektir.

Şimdi birinci görevimiz 4. Büyük Kongre kararları çizgisinde Parti içi disiplini 
güçlendirmektir. Bu, gözü kapalı, mekanik bir şekilde uygulanan bir kışla disiplini 
değildir. Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halklarına karşı sorumluluğunu anlamış, Parti 
örgütüne inanmış sosyalistlerin bireysellikten, bencillikten, sabırsızlık ve hırçınlık-
tan arınmış, bilinçli ve özgürce kabul edilmiş disiplinidir. Parti içi toplantılarda, 
çalışma ekiplerinde, bürolarda ve organlarda tartışma ve eleştirilerin hedefi, sorun-
ları aydınlatarak, kararlarda ve uygulamalarda birleşme ve dayanışmayı sağlayarak 
Parti birliğini daha güçlendirmek, Parti çizgisinde ahenkli ve toplu çalışmayı ger-
çekleştirmektir. Böyle bir demokratik disiplinin gerçekleştirilebilmesi, uygulamada 
sürtüşmesiz yürütülebilmesi için üyeler, örgüt birimleri ve organlar arasında karşı-
lıklı itimat, arkadaşlık ve dayanışma hisleriyle birbirimize bağlanmak, tartışma ve 
eleştirileri kişileri karalama, kişisel hınç alma düzeyine asla düşürmemek şarttır. 
Bu nitelikte ve doğrultuda olmayan eleştiri ve tartışmaların Parti içi demokrasi ile 
hiçbir ilgisi yoktur ve mutlaka önlenmelidir.

Parti birliğini ve yukarıda kısaca niteliğini belirttiğimiz bilinçli sosyalist disiplini 
gerçekleştirmek ve geliştirmek için de Parti kademeleri -Merkez, iller ve ilçeler- ara-
sındaki ve Parti organlarıyla bürolar, çalışma ekipleri ve üye safları arasındaki iliş-
kileri sıklaştırmak, pekleştirmek gerekir. Bu ilişkileri sıklaştırmak ve pekleştirmek 
tek taraflı olmayacaktır. Üst organlarla alt organlar ve organlarla diğer Parti örgütü 
birimleri arasında bir fikir ve karşılıklı haberleşme dolaşımını sağlamak ve bu mak-
satla da belirli bir yöntemi oluşturmak gerekecektir. Üst organlardan alt organlara 
giden karar ve direktifler, alt organlarca dikkatle incelenip değerlendirilmeli ve bü-
rolara, çalışma ekiplerine, haftalık parti içi toplantılarda üyelere sadece duyurmakla 
kalmayıp, etraflıca anlatılmalı, açıklanmalıdır. İyi anlaşılmayan, tereddüt uyandıran 
hususlar, karar veya direktifi veren organa sorulup bilgi istenmeli ve uygulamada 
zorluk ve aksaklıklarla karşılanıyorsa bunlar da bildirilmelidir. Ayrıca, pratiğin, eyle-
min işaretini verdiğini, esinlediği yeni öneriler de ilgili organlara bildirilmelidir. Ne 
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var ki, bütün sorunların, önerilerin bir sonuca vardırılıp karara bağlanacağı yer ilgili 
yetkili organdır ve organların kararları, o organlarca değiştirilmedikçe, bağlayıcıdır.

Bizim Parti disiplini ve Parti-içi demokrasi anlayışımız budur.
Partili Kardeşlerim,
Üst organlarla alt organlar ve Parti safları arasında ilişkileri sıklaştırmak ve pek-

leştirmek için Genel Merkez illere muntazam aralarla temsilci göndermek, bölgesel 
toplantılar yapmak ve zaman zaman il temsilcilerini Merkezde toplantıya çağırmak 
kararındadır. İllerin de ilçeleriyle benzeri ilişkiler kurup toplantılar yapmaları ge-
reklidir.

Parti örgütümüz bu nitelikte bir çalışma düzeyine zaman içinde gelişerek ulaşa-
caktır. Gerek örgütün bu çalışma düzeyine erişmesini sağlamak, gerekse bilinçli ve 
bilgili kadrolar yetiştirerek Partinin işçi sınıfı, yoksul köylü ve diğer emekçi kitleler 
içinde kök salmasını, eylemler yapmasını sağlamak için Genel Merkezimiz eğitim 
ve örgütlenme sorununu çalışma gündeminin birinci maddesine almıştır. Parti içi 
eğitim, örgütlenme ve dışa dönük eylemle birlikte düşünülüp plânlaştırılacak ve uy-
gulanacak bir eğitim olacaktır. Bu plânlama ve somut programlaştırmalar Genel 
Merkezce yapılacaktır. Ayrıca Genel Merkez, mahallî örgütlere eğitimde yardımcı 
olmak üzere teksir edilmiş veya basılmış metinler, zaman zaman eğitimci arkadaş-
lar gönderecektir. Bununla beraber, illerin ve ilçelerin kendi imkânları nispetinde 
bu Merkezden plânlanmış eğitim çalışmalarında sorumluluk ve görev almaları, her 
şeyi Genel Merkezin yapmasını beklememeleri gereği, bütün örgüt kademelerince 
ve Partilerce iyi anlaşılmış olmalıdır.

Bu çalışmalarla bilinçli ve sağlam bir Parti örgütü meydana getirmek, kendi ba-
şına bir amaç değil, bir araçtır. Parti örgütü, bilimsel sosyalizmi işçi sınıfına özüm-
seterek onun demokratik mücadelesini sosyalist mücadeleye dönüştürmek ve işçi 
sınıfını öncü politik bir güç haline getirmek aracıdır. Parti örgütü, işçi sınıfı öncü-
lüğündeki sosyalist hareketi her türlü demokratik kitle hareketleriyle bütünleştirip 
güçlü devrimci bir atılımla iktidara yöneltmek aracıdır. Partimiz bu çalışmalarını; 1) 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin birliğini, bütünlüğünü sürdürme ve geliştirme temel 
şartına bağlı kalarak ve 2) Anayasa ve devletin bütünlüğü çerçevesi içinde yapar.

Sözünü ettiğimiz bütün kitleler, büyüklüğü çeşitli ölçülere varan bir hareketli-
lik içindedir. Bu hareketlere sahip çıkmak, öncülük etmek, bu hareketleri bölük-
pürçüklükten kurtarıp işçi sınıfının sosyalist hareketi etrafında toparlamak, önü-
müzdeki dönemin mutlak gereğidir. Bu nedenlerle:

1. NATO’dan çıkılması, ikili anlaşmaların feshi, bütün yabancı üslerin tasfi-
yesi, yabancı şirketlerin millileştirilmesi ve millî savunma politikamızın 
Türkiye’nin çıkarlarına uygun, gerçek güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi, bağımsız bir dış politikanın gerçekleştirilmesi, Ortak Pazar-
dan [ayrılınması] mücadelemize devam edeceğiz.

2. İşçi sınıfının ekonomik mücadelesinin politik mücadeleye, sosyalizm için 
mücadeleye dönüştürülmesi çalışmalarımızı hızlandıracağız.

3. Tarım işçilerinin, topraksız köylülerin örgütlendirilmesi ve işçi sınıfı ile it-
tifakının sağlanması, küçük üreticilerin demokratik istek ve hareketlerinin 
desteklenmesi görevine önem vereceğiz.
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4. Diğer bütün kol ve kafa emekçisi sınıf ve tabakaların demokratik mücadele-
sini destekleyecek ve bunları işçi sınıfı ideolojisine ve politik hareketine ka-
zandırmaya çalışacağız.

5. Kürt halkına, Alevi yurttaşlar topluluğuna uygulanan ayırım gözetici mu-
amelelere, baskı ve şiddet politikasına bütün gücümüzle karşı çıkacak, bu 
kitlelerin demokratik hak ve özgürlük ve eşitlik isteklerini, mücadelelerini 
destekleyeceğiz.

Bütün bu çalışmalarımızı daima somut durum ve sorunlara indirgeyerek, kitle-
lerin somut ihtiyaç ve isteklerinden hareket ederek yapacağız.

Partimizin önümüzdeki görevleri bunlardır. 
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