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TÜRKİYE PROLETARYASININ SOSYALİST VE DEMOKRATİK PLATFORMU 
 
Türkiye proletaryası, ekonomik, toplumsal ve politik kurtuluşu için bütün dünyada mücadele eden dünya 
proletaryasının bir kolu olarak, Türkiye'de mücadele ediyor. 
 
Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve politik gerçekleri, Türkiye proletaryasının uğruna mücadele ettiği 
amaç ve görevlerinin kısa ve bilimsel formülasyonu olan programının, biri azami, diğeri asgari olmak 
üzere iki kısımdan oluşmasını gerekli kılıyor. Proletaryanın sosyalist amaç ve görevlerini içeren azami 
program, özlü bir formülasyonla, proletarya diktatörlüğü aracılığıyla komünizmin örgütlendirilmesidir. 
Kapitalizmin özel tarihsel ürünü olan dünya proletaryasının bir parçası olan Türkiye proletaryasının da 
özel tarihsel görevi, temel sosyalist görevi, insan toplumunun geçici olan sınıflara bölünmüşlüğünün 
ortadan kalkmasının koşullarını hazırlamak yoluyla insanlığı evrensel özgürlüğe kavuşturmaktır. Türkiye 
toplumunun proletaryası, Türkiye toplumunun sınıflara bölünmüşlüğüne diğer ülkelerin işçi sınıflarının 
zorunlu olan enternasyonalist yardımıyla son verecek tarihsel koşulları yaratacaktır. 
 
Enternasyonal proletaryanın Türkiye kolu olarak, dünyanın, özel olarak da Türkiye toplumunun 
komünizm yönünde değiştirilmesi işine girişmesi, görevini yerine getirmesi için Türkiye proletaryasının 
temel aracı kendi öz sınıfsal diktatörlüğüdür, proletarya diktatörlüğüdür. 
 
Komünizmin örgütlenmesi için proletarya diktatörlüğü zorunlu bir önkoşuldur. Proletarya diktatörlüğü 
olmaksızın toplumun sosyalist dönüşümü, asıl olarak ekonomik olan komünist toplumun kurulması 
olanaksızdır. Proletaryanın son amacını, yani sınıfların ortadan kalkması ve dünya komünist toplumunun 
kurulması amacını gerçekleştirmek için tek yol proletaryanın egemen sınıf olarak, devlet olarak 
örgütlenmesidir. Proletaryanın devleti amaç değil, bir araçtır. Birinci Enternasyonal Tüzüğü’nde 
açıklandığı gibi, İşçi sınıfının ekonomik kurtuluşu asıl büyük amaçtır ve her politik hareket, bu arada 
proletarya diktatörlüğü, bir başka deyişle proletaryanın politikayı yönetmesi de bu amacın bir aracıdır. 
Proletarya diktatörlüğünün kurulması anlamında sosyalist politik devrim, kapitalist üretim ilişkilerinin 
sosyalist üretim ilişkilerine devrimci dönüşümü olan sosyalist ekonomik devrimin kaldıracıdır. 
 
Proletarya diktatörlüğü, yalnızca devrilmiş, sınıf olarak dağıtılmış olan kapitalist burjuvazinin, uluslararası 
gericiliğin yardımıyla, iktidarını yeniden kurma girişimlerini bastırmak İçin değil, sosyalist kuruluşta 
küçük-burjuvaziyi yönetmek ve proletarya diktatörlüğü sisteminde henüz aşılmamış bulunan meta 
üretimi koşullarında gelişen yeni bir burjuvazinin filizlerine ve bürokratik yozlaşma tehlikesine karşı 
mücadele bakımından da bir zorunluluktur. 
 
Proletarya diktatörlüğü sosyalist demokrasi rejimidir ve işçi, köylü ve asker meclisleri gibi politik biçimler 
olarak örgütlendirilir. Bu meclisler, özyönetim, mücadele ve iktidar organlarıdır. Meclisler biçiminde 
örgütlenen sosyalist cumhuriyet, demokrasi bakımından en yüksek devlet biçimidir. İşçi sınıfı ve diğer 
emekçilere haklarını kullanmalarının maddi temelini sağlayan meclisler devletinde en yüksek iktidar 
organı yüksek meclistir. Proletarya diktatörlüğü sisteminde, proletarya, komünist partisinin önder rolü 
aracılığıyla irade ve eylem birliğini sağlar ve görevlerini yerine getirir. 
 
Politikanın temel sorunu olan iktidar sorununun proleter çözümünde proletaryanın en önemli aracı 
komünist partisidir. Burjuvazinin boyunduruğunun kırılmasını amaçlayan proleter sınıf mücadelesinin 
bilinçli ifadesi olan ve Marksizm-Leninizm bilimi ile donanmış olan komünist partisi, teoride ve pratikte 
proletarya diktatörlüğü için mücadele eden en yüksek sınıf-bilinçli, en aktif, proletarya davasına en bağlı 
proleterlerden oluşur. Proletaryanın komünist partisi reformizm, modern revizyonizm, oportünizm gibi 
her türlü burjuva, küçük-burjuva ideolojisine karşı mücadele içinde bilimsel komünizm ile işçi sınıfı 
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hareketinin birleşmesi temelinde, komünist işçi hareketi temelinde kurulacaktır. Proletaryanın egemen 
sınıf olarak örgütlenmesi için mücadelede komünist partisinin önderliği olmazsa olmaz bir koşuldur. 
 
Türkiye proletaryası, Türkiye gerçeklerinin zorunlu kıldığı anti-emperyalist demokratik devrim aşamasını 
kentin ve kırın yarı-proletaryası ve küçük- burjuvazisi ile stratejik ittifak içinde geçtikten sonra, küçük-
burjuva sınıfsal karakterdeki devrimci-demokratik halk cumhuriyeti sistemi içinde politik demokrasi 
rejiminden sermayenin her türüne karşı mücadelenin örgütlendirilmesinde yararlanacak, temel sloganı 
proletarya diktatörlüğünün kurulması olan sosyalist devrime hazırlanacak ve bilinç, örgütlülük ve 
sosyalist devrimde müttefiki olan yarı-proletarya ile birleşme derecesine göre demokratik devrimden 
sosyalist devrime geçecektir. Bu, proletaryanın yarı yolda durmadığı kesintisiz devrim olacaktır. 
Proletarya, partisi önderliğinde, sınıf mücadelesi İçinde, özellikle devrimi gerçekleştirmenin yolu olan 
politik mücadele içinde devrime hazırlanır ve anti-emperyalist demokratik devrimin zaferi anlamına 
gelen proletarya ve köylülüğün devrimci-demokratik diktatörlüğü koşullarında proletaryanın sosyalist 
diktatörlüğüne, proletaryanın tek başına iktidarına barışçıl geçiş olanaklı olmazsa sosyalist devrime karsı 
çıkan sınıf ve güçlere karşı iç savaşa girişir ve diktatörlüğünü kurar. Böylece, işçi sınıfının düşünsel ve 
politik hegemonyası altında işçi-yarı-proleter ittifakı temelinde devlet olarak örgütlenmiş Türkiye 
proletaryası, dünya proletarya diktatörlüğü sisteminin kurulması ve sağlamlaştırılması İçin 
enternasyonalist görevlerini ‘egemen' sınıf olarak yerine getirme olanaklarına kavuşacaktır. 
 
Uzun tarihsel sosyalist ekonomik devrim sürecini başlatacak olan proletarya diktatörlüğü aracılığıyla, 
sözcüğün gerçek anlamında proletarya olmaktan çıkan işçi sınıfı, çeşitli gelişme aşamalarından geçerek, 
özel sermayenin ve demokratik devletin mülkiyetinde olan tüm üretim araçlarını toplumun malı 
durumuna dönüştürecek ve böylece tüm toplumun gereksinmelerini gözeten bilimsel merkezi 
planlamayla kentte ve kırda sosyalist üretim ilişkilerini kuracaktır. Kapitalizmin temel çelişkisi olan 
üretimin toplumsal karakteriyle mülk edinmenin özel karakteri arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın ortadan 
kalkmasıyla kapitalist meta üretiminin yerini gereksinme maddelerinin üretiminin bütün toplum 
tarafından sosyalist örgütlenmesi alacaktır. Ekonominin uyumlu ve orantılı gelişmesi için düzenli 
ekonomik plana göre yapılan üretime, dağıtımının planlı yönetimi eşlik edecek ve gerekli toplumsal 
fonlar çıkarıldıktan sonra "herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre" ilkesine göre bölüşüm 
gerçekleştirilecektir. 
 
Proletarya diktatörlüğünü ve sosyalist üretim ilişkilerini kurmak suretiyle Türkiye proletaryası, dünya 
proletarya diktatörlüğü ve sosyalist dünya ekonomik sisteminin kurulması için üzerine düşen 
enternasyonalist görevlerini yerine getirecektir. 
 
Kapitalizmin, sanayi sermayesinin egemen olduğu tekel-öncesi (serbest rekabetçi) dönemden mali 
sermayenin egemen olduğu tekelci kapitalizme, emperyalizme, yani bir dünya sistemine dönüşmesi, 
yıkılması ve sosyalizmin kurulması için gereken maddi önkoşulları (üretim araçlarının yoğunlaşması, 
emeğin dev boyutlarda toplumsallaştırılması, üretici güçlerin devasa gelişmesi ve ulusal sınırlara 
sığmaması, işçi sınıfı örgütlerinin güçlenmesi, vb.) yaratmıştır. Emperyalizmin sosyalizmi için maddi 
önkoşulları yaratmış olması anlamında XX. yüzyılla birlikte kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı, sosyalist 
devrim çağı başlamıştır.1914-1918 emperyalist paylaşım savaşıyla birlikte kapitalizm genel bunalım 
dönemine girmiştir. Emperyalizm ve proletarya çağı olan çağımızın ilk ürünü, büyük komünist 
J.V.Stalin'in ölümünden sonra ihanete uğrayan Sovyet işçi sınıfının Marks, Engels ve Lenin'in bilimsel 
teorisinin kılavuzluğunda gerçekleşen şanlı Büyük Ekim Devrimi'dir. 
 
Kapitalizmin mutlak bir yasası olan ekonomik ve politik gelişmenin eşitsizliği yasası emperyalizm 
döneminde daha da belirginleşmiş, etkisini daha da artırmış ve böylece tek ülkede burjuva 
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diktatörlüğünün devrim yoluyla yıkılması ve proletarya diktatörlüğü altında sosyalizmin kuruluşu olanaklı 
duruma gelmiştir. Söz konusu yasa nedeniyle sosyalist devrimin bütün ülkelerde zamandaş olarak zafer 
kazanması, proletarya diktatörlüğünün kurulması olanaksızdır. Türkiye proletaryası Leninist sosyalist 
devrim teorisinin ışığı altında, uygun objektif ve sübjektif iç ve uluslararası koşullarda kendi öz 
diktatörlüğünü kuracak ve sosyalist ekonominin örgütlendirilmesi işine başlayacaktır.  
 
Kapitalizmin eşit olmayan ekonomik ve politik gelişme yasası değişik ülke ve devrim tiplerinin ortaya 
çıkmasına neden olduğundan bütün ülkelerin, büyük çoğunluğunun çeşitli ara aşamalardan geçerek, 
proletarya diktatörlüğüne ulaşmaları sonucu dünya proletarya diktatörlüğü kurulacak ve böylece 
proletarya diktatörlüğü ulusal sınırlar içinde bir diktatörlük olmaktan çıkacak, giderek artan sayıda 
ülkenin katılmasıyla uluslararası bir diktatörlük ve en sonunda da tüm ülkeleri içeren bir diktatörlük 
durumuna gelecektir. Dünya proletarya diktatörlüğünün kurulması süreci, doğrudan doğruya sosyalist 
devrimler, demokratik devrim görevlerini de yerine getiren sosyalist devrimler, sosyalist devrime 
dönüşen anti-emperyalist demokratik devrimler ve ulusal kurtuluş savaşları gibi değişik tipte devrim 
aşamalarını içeren ve sonuçta her ülkede proletarya diktatörlüğünün kurulmasına varacak olan tarihsel 
bir süreçtir. 
 
Türkiye işçi sınıfı, dünya proletarya diktatörlüğü sistemi içinde, diğer ülkelerin işçi sınıflarıyla işbirliği 
içinde sosyalist dünya ekonomisinin kurulmasına katılacaktır. Böylece bütün ülkelerin işçilerinin 
yapacakları ortak bilimsel plana göre işleyecek bir sosyalist dünya ekonomisi dünya proletarya 
diktatörlüğüne eşlik edecektir. Türkiye işçi sınıfı, kapitalizmden komünizme geçiş süreci boyunca kendi öz 
diktatörlüğünü sağlamlaştırarak, toplumun üretim araçlarının özel mülkiyeti temelinde sınıflara 
bölünmesinin ortadan kalkmasının koşullarını hazırlayarak, tarihsel materyalizm teorisinin kanıtladığı 
gibi, kaçınılmaz olan dünya komünist devrimine katkıda bulunacaktır. 
 
Kapitalizmden komünizme geçiş bir sürekli devrim sürecidir, sosyalist devrim sürecidir. Bu süreç, 
toplumun sınıflara bölünmesinin aşılması için gerekli koşulların, gelişen kolektif ekonomi biçimleri temeli 
üzerinde hazırlanması sürecidir. Bu sürecin tamamlanması dünya komünist devriminin tam zaferi 
olacaktır. Komünist devrim sürecinin tamamlanması için, üretim araçlarının tüm topluma ait olması 
bakımından komünist toplumun alt aşaması olan sosyalizmden, sözcüğün gerçek anlamında komünist 
toplumun üst aşamasına, sınıfsız topluma geçmek için başlıca dört koşul yerine getirilmek zorundadır. 
Proletaryanın özel tarihsel rolü bu koşulların gerçekleştirilmesi olarak somutlaştırılabilir. Bu koşullar 
şunlardır:  

a) bilim ve tekniğin bütün toplumun gereksinmelerini karşılayacak üretimi gerçekleştirebilecek 
düzeye yükselmesi;  

b) kent (sanayi) ile kır (tarım) arasındaki farklılıkların silinmesi;  
c) kafa emeği ile kol emeği arasındaki farklılıkların silinmesi;  
d) komünist bilinçli yeni bir insanın yetiştirilmesi. 

Ancak bu koşulların gerçekleştirilmesiyledir ki, üretime ve bölüşüme yön veren "herkesten yeteneğine 
göre, herkese emeğine göre" ilkesinin yerini "herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinmesine göre" 
ilkesi alacaktır. Böylece, proletaryanın büyük öğretmeni Karl Marks’ın belirttiği gibi, burjuva hukukunun 
dar sınırları aşılacak, insanlar arasında gerçek eşitlik, ekonomik eşitlik sağlanmış olacaktır. Üretim 
yetersizliğinden (ve bunun sonucu olarak bölüşümdeki farklılıklardan) doğan toplumun sınıflara 
bölünmesinin ortadan kalkmasıyla birlikte bundan kaynaklanan tüm toplumsal eşitsizlikler de 
kendiliğinden kaybolacak ve böylece dünya komünizmine, evrensel özgürlük dünyasına girilecektir. Bir 
zamanların Türkiye'sinin sınıf ve ulusal karakterlerini kaybeden üreticileri de dünya komünist ailesinin, 
dünya üreticilerinin dünya komünist toplumunun üyeleri arasındaki yerlerini alacaklardır. 
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Enternasyonal proletaryanın ve onun bir kolu olan Türk ve Kürt uluslarından ve ulusal azınlıklardan 
Türkiye proletaryasının tarihsel politik görevi, Rus sosyal-emperyalizmini de içeren emperyalist sistemi 
yıkmak yoluyla dünya proletarya diktatörlüğü sistemini kurmak ve bu sistemde tam demokrasiyi 
gerçekleştirerek demokrasiyi gereksiz duruma getirmektir. Proletaryanın son politik amacı tüm devletin, 
dolayısıyla sosyalist demokrasinin ortadan kaldırılmasıdır. İçten ve dıştan gelen kapitalist restorasyon 
girişimlerini bastırmak ve bütünsel sosyalist kuruluşta küçük-burjuvaziyi yönetmek için hâlâ özel bir güç 
olan proletarya diktatörlüğü, sözcüğün gerçek anlamında (sömürücü bir azınlığın topluma yabancılaşmış 
zor aygıtı olma) devlet değildir ve sosyalist devrim sürecinde tam demokrasinin gerçekleşmesiyle, yani 
sosyalist demokrasinin devlet ve toplum işlerinin özel görev alanları olmaktan çıkmasına yol açarak 
gereksiz olacak derecede yaygınlaşmasıyla sönüp gidecektir. Kapitalizmden komünizme devrimci politik 
geçiş dönemi olan proletarya diktatörlüğü dönemi, devletten devletsizliğe geçiş dönemidir. Proletarya 
diktatörlüğü, onu tarihsel bir zorunluluk kılan toplumun sınıflara bölünmüşlüğü durumunun ortadan 
kalkmasına paralel olarak, komünist toplumsal örgütlenmenin üst aşamasının eşiğinde yok olup gider. 
 
Diktatörlüğünü kuran Türkiye proletaryası, biricik bilimsel ideoloji olan Marksizm-Leninizm’in yol 
göstericiliğinde proletarya enternasyonalizmi ilkesini dış politikasının temeli olarak kabul eder. Türkiye 
proletaryasının dış politikası, bütün ülkelerin işçileri, emekçileri, devrimcileri ve ezilen uluslarla tüm 
emperyalistlere ve dünya gericiliğine karşı ittifak olacaktır. Proletarya enternasyonalizminin en başta 
"kendi" ülkesinde devrim yapmak olduğunu kabul eden proletarya, ulusal dar görüşlülüğü, küçük-
burjuva milliyetçi ideolojiyi reddeder. Uluslararası kapitalizme karşı mücadelede bütün devrimci 
hareketlerin ateşli, kararlı destekleyicisi olan proletarya, uluslararası devrim sürecinin bütün unsurlarına 
gereken enternasyonalist dayanışmayı gösterecektir. Türkiye proletaryası, proletarya enternasyonalizmi 
ilkesi temelinde, uluslararası işçi ve komünist hareketini desteklemeyi sosyalist görevlerinden biri olarak 
kabul eder. 
 
Kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizm aşamasına yükselmesi, kapitalizmin eşit olmayan, 
sıçramalı ekonomik ve politik gelişmesi yasası gereği, insanlığın büyük zararlara, acılara uğramasına 
neden olan ve her iki örnekte de görüldüğü gibi dünya savaşlarına dönüşen emperyalist savaşları 
gündeme getirdi. Proletarya, kapitalizmi dünya çapında yenmek ve kapitalist burjuvaziyi 
mülksüzleştirmek yoluyla emperyalist savaşları olanaksız duruma getirecek ve böylece gerçekten 
demokratik ve sürekli bir dünya barışı sağlanacaktır. Böylesi devasa bir görevin yerine getirilmesi için, en 
başta Sovyet modern revizyonizmi olmak üzere revizyonizme, oportünizme ve pasifizmin her türüne 
karşı Marksizm-Leninizm konumundan mücadele zorunlu bir önkoşuldur. Emperyalist savaşlara ve her 
türlü haksız savaşa karşı olan Türkiye proletaryası işe, devrim aşamasına göre değişen müttefikleriyle 
birlikte, Türkiye’de emperyalist hâkimiyeti ve ona bağımlı olan kapitalizmi ve genel olarak kapitalizmi 
yıkarak başlayacak, kapitalist-emperyalizmin dünya çapında yıkılması mücadelesinde diğer ülkelerin 
işçileriyle omuz omuza dövüşecektir. 
 
Türkiye proletaryası, dünyanın tek sosyalist devleti olan Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyetini sosyalist 
kuruluşta ve emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve tüm dünya gericiliğine karşı ortak mücadelede 
proleter enternasyonalist bir ruhla destekler.  
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TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, TOPLUMSAL VE POLİTİK YAPISI 
 
Türkiye, kapitalizmin orta derecede geliştiği yarı-sömürge bir tarım-sanayi ülkesidir. Türkiye kapitalizmi, 
emperyalizme bağımlı (komprador) ve egemen olan tekelci kapitalizmin (özel ve devlet) ve 
emperyalizme bağımlı olmayan özel kapitalizmin bir bileşimidir. Pre-kapitalist ilişkiler, Türkiye Kürdistanı 
kırında güçlü olmak üzere, varlığını sürdürmesine karşın Türkiye kırında kapitalizm egemen üretim 
biçimidir. 
 
Türkiye, Türk ve Kürt uluslarının ve çok sayıda ulusal azınlığın yaşadığı bir Asya ülkesidir. 
Türkiye'nin toplumsal, politik ve uluslararası durumu emperyalizme bağımlı kapitalist ekonomi 
tarafından belirlenir. Başta mali bağımlılık olmak üzere emperyalizme ekonomik bağımlılık sonucu, 
görünüşteki devlet bağımsızlığına karşın, Türkiye, emperyalizme, en başta da Amerikan emperyalizmine, 
politik bakımdan yarı-bağımlı bir ülkedir. 
 
Ekonomik olarak egemen sınıflar, emperyalizme bağımlı tekelci kapitalizmin temsilcisi olan işbirlikçi 
(komprador) tekelci büyük burjuvazi ve kapitalist ve yarı-feodal büyük toprak sahipleridir. Asıl ekonomik 
güç işbirlikçi tekelci büyük burjuvazinin elinde toplanmıştır. Tekelci olmayan- sanayi ve ticaret 
kapitalizminin temsilcileri orta ve küçük kapitalistlerdir. Orta ölçekli tarımsal kapitalizmin temsilcisi 
zengin köylülük, yani kır orta burjuvazisidir. Bu sınıflar sömürücü sınıflardır. 
 
Sömürülen sınıflar şunlardır: proletarya, yarı-proletarya ve küçük-burjuvazi. Aydın tabaka da genel olarak 
sömürülen bir tabakadır. Devlet bürokrasisinin geniş kesimleri de sömürülmektedir. 
 
Ekonomik olarak egemen olan sınıflar politik olarak da egemendirler, yöneten sınıflardır. Türk devleti 
işbirlikçi tekelci büyük burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin devletidir. Devlette önemli komuta 
noktaları tekelci burjuvazinin elindedir; ikinciler devlette ikincil bir konuma sahiptirler. Her devletin 
olduğu gibi Türk devletinin de temel kurumu olan ordunun üst kademesi ve yüksek devlet bürokrasisi 
tekelci burjuvazinin çıkarlarını korur, onu temsil ederler. 
 
Türk devletinin bugünkü politik biçimi egemen sınıfların en gerici, en şoven ve emperyalizme en bağımlı 
unsurlarının ordu güdümlü parlamenter maskeli faşist diktatörlüğüdür. Devletin en önemli komuta 
noktaları (kilit noktalar), başta da temel kurumadan ordunun komuta noktaları askeri ve sivil otoritenin 
faşist kadrolarının elindedirler. 
 
İç (yarı-feodal teokratik monarşi, komprador burjuvazi, bir kısım yarı-feodal toprak ağaları ve din 
adamları tabakasının üst kesimi) ve dış (İngiliz, Fransız, İtalyan emperyalizmi ve gerici Yunan devleti) 
gericiliğe karşı kendiliğinden halk hareketi olarak başlayan, anti-emperyalist ve yarı-feodal teokratik 
monarşiyi yıkması anlamında da anti-feodal olan ve uluslararası komünist hareket ve sosyalist Sovyet 
Rusya tarafından ulusal-devrimci karakterinden dolayı desteklenen 1918-1923 burjuva ulusal devriminin 
önderliğini bir kısım yarı-feodal toprak ağaları ve bir kısım din adamları ile işbirliği içinde ele geçiren 
komprador olmayan Türk ticaret (ve sanayi) burjuvazisi, burjuva ulusal kurtuluş aşamasında kalan 
devrimin zaferiyle birlikte, 23 Nisan 1920'de Ankara da kurduğu anti-demokratik burjuva-feodal 
diktatörlüğü ülke çapında gerçekleştirdi. Anti-halk karakterine karşın burjuva anlamda ulusal-devrimci 
olan diktatörlük giderek gericileşti, işbirlikçi tekelci burjuvazinin ve yarı-feodal toprak ağalarının 
devletine dönüştü ve nihayet faşist bir politik biçim aldı. (1) 
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DEVRİMİN KARAKTERİ 
 
Bugünün Türkiye’sinde üretici güçlerin özgürce gelişmesinin, dolayısıyla toplumsal gelişmenin ve 
proletaryanın sosyalizm uğruna mücadelesinin önündeki asıl engeller ekonomik planda emperyalizm, 
emperyalizme bağımlı kapitalizm, büyük ölçekli tarımsal kapitalizm ve yarı-feodal toprak ağalığı 
sistemidir; başka sözcüklerle kentte ve kırda tekelci mülkiyettir. Sınıfsal planda, emperyalist burjuvazi, 
tekelci burjuvazi, büyük toprak burjuvazisi ve yarı-feodal büyük toprak sahipleridir. Politik planda, 
egemen sınıfların bugün faşist diktatörlük biçiminde olan devletidir. Emperyalizm ve iç gericilik, işte 
bunlar proletaryanın yakın düşmanlarıdır. 
 
Türkiye proletaryasının ve Türkiye devriminin baş düşmanları, içte Amerikancı faşist diktatörlük, dışta ise 
iki en büyük emperyalist devletten biri olan Amerika Birleşik Devletleridir. Bunlar devrimin önündeki en 
büyük engellerdir, en önde gelen hedeflerdir. Bütün yakın düşmanları tasfiye etmek için devrimin sivri 
ucunun kendilerine yöneltilmesi gereken düşmanlardır. 
 
İç ve dış gericiliğe karşı devrim yapabilecek güçler proletarya, kentin ve kırın yarı-proletaryası, kentin ve 
kırın küçük-burjuvazisi ve iç ve dış gericilikten zarar gören halk aydınları, özellikle öğrenci gençliktir. 
Bunlar halkı oluştururlar. 
 
Tekelci olmayan kent burjuvazisinin ve orta toprak burjuvazisinin sınıfsal çıkarları, emperyalist işgal 
koşulları dışında, genel olarak devrimin desteklenmesini gerektirmediği gibi, devrime aktif olarak karşı 
çıkmayı da gerektirmez. Orta ve küçük kapitalistler, iç ve dış gericilikle devrim arasındaki çatışmada 
oportünist politikanın temsilcileri olacaklardır. Proletaryanın kentin ve kırın emperyalizme bağımlı 
olmayan kapitalist burjuvazisine karşı genel politikası tarafsızlaştırmak ya da tecrit etmektir. Proletarya, 
bu sınıfla, halk üzerinde ideolojik ve politik hegemonya kurmak için kıyasıya mücadele etmek zorunda 
kalacaktır. 
 
Emperyalist boyunduruk, tekelci kapitalist sömürü, köylülüğün yarı-feodal yöntemlerle sömürülmesi, 
politik özgürlük yoksunluğu, Kürt ulusunun ve ulusal azınlıkların Türk egemen sınıfları tarafından ulusal 
baskı altında tutulmaları Türkiye devriminin etkenleridirler. Bu etkenler, küçük-burjuvazinin, demokrat 
aydın tabakanın ve Kürt ulusal hareketinin proletaryanın devrimde müttefikleri (dolaysız yedekleri) 
olduğunu gösterir. Özellikle tarım sorunu ve ulusal sorun küçük-burjuva köylülük bakımından büyük 
önem taşır. 
 
Türkiye gerçekleri proletaryanın hemen önündeki politik görevin, yakın politik amacın proletarya 
diktatörlüğünün kurulması olmadığını gösterir. Türkiye proletaryası, emperyalizme, sosyal-
emperyalizme, emperyalist işbirlikçisi tekelci burjuvaziye, büyük toprak sahiplerine ve egemen sınıfların 
devletine karşı ülkenin bağımsızlığı ve demokrasi için mücadelede yalnız değildir. Hemen önündeki 
politik görevleri başkalarıyla birlikte yerine getirme olanağına sahiptir. Sosyalist devrimde de dolaysız 
yedeği olan kentin ve kırın yarı-proletaryasının yanı sıra, yukarıdaki güçler tarafından sömürülen ve baskı 
altında tutulan, proletaryanın bu düşmanlarına karşı devrimci mücadeleyi sonuna kadar (devrimin zaferi) 
götürebilecek olan diğer bir dolaysız yedeğe, potansiyel bir müttefike daha sahiptir: küçük-burjuvazi. 
Tarım sorunu ve iki biçimiyle ulusal sorunun varlığı, özellikle kır küçük-burjuvazisini bugünkü iç ve dış 
gericiliğe karşı mücadelede proletaryanın vazgeçilmesi olanaksız dolaysız bir yedeği kılar. Küçük-
burjuvaziye, özellikle kır küçük-burjuvazisine (orta köylü) karşı takınılacak politik tutum devrimin temel 
sorunlarından biridir. 
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İşte, Türkiye kapitalizminin ekonomik ve politik gelişmesi ve bunun sonucu olan sınıflararası ilişkiler 
Türkiye toplumunun biri anti-emperyalist demokratik halk devrimi, diğeri sosyalist devrim olmak üzere 
iki aşamadan geçmesini zorunlu kılar. Bugün Türkiye, ekonomik ve toplumsal özü bakımından burjuva 
olan birinci aşamadan geçmektedir. Bu aşama, halk kitlelerinin kendi bağımsız ekonomik toplumsal ve 
politik talepleriyle politik mücadele sahnesinde yer alacağı bir halk devrimidir, ekonomik ve toplumsal 
özü bakımından bir proletarya devrimi değil. 
 
Proletaryanın devrimdeki yedekleri sorunu devrimin karakterini belirler. Bugünkü devrim aşamasına 
burjuva karakterini veren proletaryanın küçük-burjuvaziyle stratejik ittifakıdır. Bu devrim aşamasında 
proleter demokrasi, her koşul altında proleter hareketin bağımsızlığını koruyarak, küçük-burjuva 
demokrasisi ile geçici bir ittifaka girecektir. İşçi-köylü ittifakı temelinde kurulacak olan halkın birleşik 
cephesi devrimin zaferi için zorunlu bir koşuldur. 
 
Emperyalizme bağımlılık ve tekelci egemenlik ulusal burjuvazinin de çıkarlarına zarar verdiğinden o, 
belirli aşamada ve belirli bir zaman için, emperyalizme karşı devrimci hareketi destekleyebilir. Bu 
durumda onunla geçici ittifak veya blok kurulabilir. Ayrıca Kürt ulusal burjuvazisi, milliyetçi çıkarları 
gereği, Türk egemen sınıflarının ulusal baskısına karşı çıktığı ölçüde proletarya onunla geçici anlaşmalar 
yapabilir.  
 
Anti-emperyalist demokratik halk devrimi aşamasında devrimin düşmanlarını, başta da baş düşmanlar, 
kapitalist SSCB ile birlikte dünya halklarının ve devrimlerin baş düşmanlarından biri olan ABD 
emperyalizmini ve Amerikancı faşist diktatörlüğü yıkmak için kavranacak halka faşist diktatörlüğe karşı 
devrimci mücadeledir. Faşist diktatörlüğün yıkılması ve devrimci-demokratik halk cumhuriyetinin 
kurulması iç ve dış gericiliğin tasfiyesi ülkenin bağımsızlığı ve halk demokrasisinin gerçekleşmesi 
anlamına gelecektir. 
 
Anti-emperyalist demokratik halk devriminin içeriğinin esası emperyalizmden ulusal kurtuluş (ulusal 
bağımsızlık) ve politik özgürlüklerin (demokrasi) elde edilmesidir. Tarım devrimi ve onun bir bileşeni olan 
toprak devrimi bu devrimin zorunlu bir parçasıdır. 
 
Türkiye'de politik devrimin görevi, eski tipte demokratik devrimlerde olduğunun tersine ekonomik 
altyapıya uygun düşmeyen politik üstyapıyı yıkıp ikisi arasında uyum sağlamak değildir. Bu ikisi arasında 
uyum zaten vardır, anti-emperyalist demokratik halk devrimi yalnızca eski politik üstyapıyı devirmekle 
yetinemez; üretim araçlarının emperyalist, emperyalizme bağımlı kapitalist ve yarı-feodal mülkiyet 
ilişkilerine dayanan sınıfların toplumsal imtiyazlarına da son verir. Bundan dolayı bu devrim, aynı 
zamanda, genel olarak üretim araçlarının özel mülkiyetini hedeflemeyen toplumsal bir devrim olacaktır. 
Tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahipleri, üretim araçlarının mülkiyetini yitireceklerinden toplumsal bir 
kategori olmaktan çıkacaklardır. Devrim bu anlamda toplumsal bir devrim olacaktır. 
 
Proletaryanın asgari programı proletarya ve yarı-proletarya için yaşamı daha kolay duruma getirmek ve 
sosyalist devrim mücadelesini kolaylaştırmak için gereken dönüşümleri içerir. Proletarya açısından 
demokratik devrimin asıl önemi de buradan gelir. Bundan dolayıdır ki asgari program olarak anılır. 
Küçük-burjuvazi için ise azami programdır. Küçük-burjuvazinin devrimciliği bu programın sınırları 
tarafından belirlenir; küçük-burjuvazi bu sınırları aşamaz. 
 
Anti-emperyalist demokratik halk devriminin görevleri işbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak 
sahiplerinin devletini yıkmak, halk için demokrasi demek olan devrimci-demokratik halk diktatörlüğünü 
kurmak, emperyalizmi, emperyalizme bağımlı kapitalizmi ve büyük toprak sahipliğini ulusallaştırma 
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yoluyla tasfiye etmek, Kürt ulusu ve ulusal azınlıklar ve dinsel mezhepler üzerindeki baskılara son 
vermek, Kürt ulusuna kendi politik kaderini tayin etme olanağı tanımaktır. Devrimin zafere ulaşmasıyla 
Türkiye, sosyalist bir sistemle sıkı işbirliği yapmanın olanaklı olmadığı koşullarda -ki, bugün durum 
böyledir- kapitalist dünya ekonomik sisteminin dışına çıkmamakla birlikte, ulusal bakımdan bağımsız ve 
demokratik bir ülke olacaktır. 
 
Anti-emperyalist demokratik halk devrimin zaferiyle birlikte Türkiye devrimi yeni bir aşamaya, sosyalist 
devrim aşamasına yükselecek ve küçük-burjuvazi ile irade birliği sona erecektir. Proletaryanın 
demokratik devrimden asıl beklediği politik özgürlüktür, devrimci burjuva demokrasisidir. Politik 
demokrasi olmaksızın proletarya sosyalist devrim için gerekli olan bilinç ve örgütlülük derecesine 
ulaşamaz. Politik özgürlükleri özgürce kullanan proletarya, demokratik devrimde çakılıp kalmayacak 
bilinç, örgütlülük ve yarı-proletarya ile birleşme derecesine göre sosyalist devrime geçecektir. Bu 
kesintisiz devrimdir. Bu devrimde proletaryanın müttefikleri değişecektir; proletarya, yarı-proletarya, 
özellikle yoksul köylülük ile stratejik ittifak politikası izlerken, küçük-burjuvaziyi tarafsızlaştırma politikası 
izleyecektir. Ancak sosyalist devrimin zaferi anlamına gelen proletarya diktatörlüğünün kurulmasından 
sonradır ki, proletarya azami programını (sosyalist program) uygulayabilecektir. 
 
İKTİDAR SORUNU 
 
“Her devrimin temel sorunu, iktidar sorunudur.” Anti-emperyalist demokratik halk devriminin de temel 
sorunu, proletaryanın asgari politik programının kilit noktası, mevcut egemen sınıfların devletinin 
yıkılması, yerini devrimci-demokratik halk cumhuriyetinin almasıdır. Bu devrimin temel sloganı devrimci-
demokratik diktatörlüktür. Bunun gerçekleşmesi bu devrimde temel sorunun, politikanın temel 
sorununun çözülmesi demektir. Mevcut devlet mekanizmasının silahlı halk tarafından şiddet yoluyla 
parçalanması ve yerine devrimci-demokratik diktatörlüğün kurulması, devlet iktidarının düşman 
sınıflardan devrimci sınıfların eline geçmesi anlamında devrim tamamlanmıştır olacaktır. 
 
Demokratik bir anayasa temelinde kurulan devrimci-demokratik diktatörlüğün politik biçimi halk 
meclisidir. Halk egemenliği, yani en yüksek devlet iktidarı, Türk ve Kürt uluslarından ve ulusal 
azınlıklardan halkın tümü tarafından demokratik koşullarda genel, gizli ve doğrudan oyla seçilmiş halk 
temsilcilerinden oluşan genel halk meclisinin elinde toplanacaktır. Genel halk meclisi yasama ve yürütme 
görevlerini birlikte üstlenir. Proletaryanın asgari, küçük-burjuvazinin azami programını gerçekleştirmekle 
görevli olan devrimci-demokratik hükümet bu meclise karşı sorumludur. Halk egemenliği anlamına gelen 
demokrasi, merkezi, bölgesel, yerel işçi, köylü ve asker temsilcileri meclisleri aracılığıyla uygulanacaktır. 
İşçi ve köylü demokrasisinde genel halk meclisi (ve diğer meclisler) burjuva parlamenter sistemdeki 
parlamentodan tamamen farklıdır. Halk meclisleri temelinde örgütlenen, onlara dayanan devrimci-
demokratik devlet, halktan ayrı, seçilemez ve görevden alınamaz devlet görevlilerinin askeri-bürokratik 
gerici devlet aygıtını parçalar, sürekli ordu ve polisi dağıtır ve yerine halkın doğrudan silahlanmasını ve 
halk milisini geçirir. Devrimci-demokratik devlette görevliler seçimle işbaşına gelirler ve seçenler 
tarafından her an görevden alınabilirler. 
 
Proletarya için sosyalist devrim uğruna sınıf mücadelesinde geçici bir amaç olan devrimci-demokratik 
diktatörlük, uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının üstünün iyice açılmasını sağlayan, proletaryanın genel olarak 
kapitalizme karşı sınıf mücadelesini kolaylaştıran, bu mücadelenin kentte ve kırda özgürce yürütülmesini 
olanaklı kılan bir mücadele örgütüdür, bir düzen örgütlenmesi değil. Devrimci-demokratik diktatörlük, 
proletaryanın sosyalist diktatörlüğü değil, demokratik devrimden sosyalist devrime geçiş sürecinde onun 
başka bir sınıf ile küçük-burjuvazi ile iktidarı paylaştığı küçük-burjuva sınıfsal karakterde geçici bir devlet 
örgütlenmesidir. Devleti ve toplumun tüm alanlarını demokratikleştiren en demokratik, en tutarlı 
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burjuva demokratik devlet sistemidir. Devrimin düşmanları için diktatörlük halk için demokrasidir. 
Emperyalizm, büyük sermaye ve büyük toprak mülkiyetinin tasfiye edildiği toplumsal sistemin özetidir. 
 
KENTLERDE ULUSALLAŞTIRMA 
 
Devrimci-demokratik diktatörlüğün kentlerde en başta gelen ekonomik görevi büyük sanayi, ticaret, 
bankacılık, haberleşme ve ulaştırmanın ulusallaştırılması, yani devrimci-demokratik devletin mülkiyetine 
geçirilmesidir. Büyük işletmelerin ulusallaştırılması sosyalist bir önlem değil, demokratik-halkçı bir 
önlem, sosyalizme giden yolda atılmış bir adım olacaktır. 
 
Devlet mülkiyetinin karakteri devletin sınıfsal karakteri tarafından belirlenir. Demokratik devlet genel 
olarak kapitalizmi, ücretli emek sistemini ortadan kaldırmaz, kaldırmaya yönelmez. Bundan dolayı 
devrimci-demokratik devletin mülkiyeti kapitalist karakterde olacaktır -proletarya ve yarı-proletarya 
tarafından denetlenen devlet kapitalizmi. Demokratik devlette büyük sanayi, iç ve dış ticaret, bankacılık, 
ulaştırma, haberleşme, vb. üzerinde ancak fabrika ve işyeri komiteleri aracılığıyla işçi denetimi 
sağlanabilir ve bu denetim sayesinde devlet kapitalizmi halk yararına kullanılabilir. 
 
TARIM SORUNU 
 
Türkiye kırında kapitalizm egemendir. Özellikle Türkiye Kürdistanı kırında olmak üzere yarı-feodal kölelik 
ilişkilerinin varlığını sürdürüyor olmasına karşın köylü kitlelerinin egemen sömürülme biçimi kapitalisttir. 
Geniş köylü kitleleri yalnızca tarım kapitalistleri ve yarı-feodal toprak sahipleri, tüccar ve tefeci 
sermayeleri tarafından değil, banka sermayesi ve ticaret yoluyla hammaddesi tarım ürünleri olan sanayi 
tekelleri ve emperyalist tekeller tarafından da sömürülmektedirler. 
 
Meta üretimin ulaştığı boyutlar uzun yıllar öncesinden ticari ekonominin egemenliğini sağlamıştır. Doğal 
ekonomi yok denecek kadar zayıftır. Türkiye köylülüğü, feodal kalıntıların en güçlü olduğu yörelerde bile, 
pazara bağımlıdır. Pazara bağımlılık nedeniyle para kazanma zorunluluğu doğal ekonomiden ticari 
ekonomiye geçişi doğurmuştur. 
 
Küçük meta üretiminin kırı bir ağ gibi saran yaygınlığı (işletme sayısı ve nüfus bakımından 
değerlendirilecek olursa köylü kitlelerinin çoğunluğu küçük meta liretimi ilişkileri içindedir ve bu anlamda 
olmak üzere egemen üretim biçimi küçük meta üretimidir) köylülüğün asıl sömürülme biçiminin 
kapitalist olduğu gerçeğini değiştirmez. Türkiye gibi sanayi devrimini yaşamamış ülkelerde küçük 
işletmenin özgül ağırlığı kentte olduğu gibi kırda da büyüktür. Kırsal nüfusun çoğunluğunu küçük meta 
üreticileri, yani küçük burjuvazi oluşturur. 
 
Türkiye'de tarımsal kapitalist gelişme süreci, küçük meta üreticilerinin mülksüzleşmesi, köylülüğün 
farklılaşması sürecinin yanı sıra, feodal ve yarı-feodal büyük toprak işletmelerinin iç başkalaşım 
geçirmeleriyle (Prusya tipi tarımsal kapitalist gelişme) kapitalist büyük toprak işletmelerine dönüşmesi 
yoluyla gerçekleşti, gerçekleşiyor. 
 
Doğal ekonomiden ticari ekonomiye geçiş paranın gücünü sağlamlaştırdığı gibi, köylülüğün farklılaşması 
sürecini de hızlandırmış ve Türkiye kırında sınıf çelişkilerini, var olan feodal kalıntıların üzerlerini 
örtemeyeceği biçimde, açığa çıkarmıştır. 
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Türkiye kırında büyük toprak mülkiyeti genel olarak kapitalist niteliktedir. Yarı-feodal büyük toprak 
mülkiyetinin var olmaya devam etmesi, birçok durumda büyük toprak sahipliği sisteminin kapitalist ve 
yarı-feodal özellikleri birleştiriyor olması burada önemli bir rol oynamaz. 
 
Yarı-feodal toprak ağalığı ekonomisi çeşitli büyüklüklerde toprak ağaları tarafından temsil edilir. Ancak 
bu ekonominin asıl temsilcileri yarı-feodal büyük toprak ağalarıdır. 
 
Türkiye kırında var olan ekonomi biçimleri şunlardır: 

a) kapitalist büyük toprak sahipliği ekonomisi; 
b) yarı-feodal toprak sahipliği ekonomisi; 
c) zengin köylü ekonomisi; 
d) orta köylü ekonomisi, 
e) küçük köylü ekonomisi; 
f) yoksul köylü ekonomisi. 

Bu ekonomi biçimlerini kapitalist, yarı-feodal ve küçük meta üretimi olmak üzere üç başlıca kategoriye 
indirebiliriz. 
 
Tefeci sermaye (sınıfsal olarak rantiye tabaka) çoğu kez kapitalist ve yarı-feodal toprak sahipliği ile iç içe 
geçmiştir. 
 
Türkiye kırında sınıfsal yapı da şöyledir: 

a) kapitalist büyük toprak sahipleri; 
b) yarı-feodal toprak ağaları; 
c) zengin köylülük; 
d) orta köylülük; 
e) küçük köylülük; 
f) yarı-proletarya; 
g) tarım proletaryası. 

 
Kırsal alanlardaki sınıf karşıtlıklarının iyice belirginleşmesi ve bu alanlardaki sınıf mücadelesinin serbestçe 
gelişmesini kolaylaştırmak amacı tarım sorunu alanında Marksist-Leninist teorinin odak noktasıdır. Sınıf 
mücadelesi kırsal alanlarda da temel etmendir. Proletaryanın tarım politikası ve programı bu olgunun 
kabulüne dayandırılmalıdır. Proletarya, kentte olduğu gibi kırda da umutlarını sınıf mücadelesinin 
gelişmesine bağlar. Böylece, komünistler, teorilerini ve dolayısıyla kendilerini çeşitli burjuva, küçük-
burjuva teorilerden ayırırlar. Ve komünistleri ilgilendiren asıl sorun da tarım proletaryasının ne yapması 
gerektiğidir, köylü kitlelerinin ne yapması gerektiği değil. 
 
Kırsal alanlarda tarım proletaryası ve yarı-proletarya ile zengin köylülük arasındaki sınıf karşıtlıkları ne 
kadar belirginleşir ve sınıf mücadelesi ne kadar gelişirse kırda sosyalist devrimin zaferi o kadar yakınlaşır. 
Proletaryanın devrimci-demokratik köylü hareketini desteklemesinin nedeni budur. Kırda proletarya için 
başlıca acil hedef proletarya diktatörlüğünün kurulmasına yönelik olan proletaryanın sınıf mücadelesinin 
özgürce gelişmesini sağlamak üzere yolu açmaktır. Bunun için tüm feodal kalıntıların ve iç gericiliğin 
temel ekonomik dayanaklarından olan genel olarak büyük toprak mülkiyetinin devrimci yoldan tasfiyesi 
zorunludur. Bunun gerçekleşmesi için proletarya yoksul ve küçük-burjuva köylülüğe yardım edecektir. 
 
Demokratik devrimin zorunlu bir parçası olan tarım devriminin içeriği köylü kitlelerinin emperyalist ve 
işbirlikçi büyük sermaye ve yarı-feodal sömürü biçimlerinden kurtulması olacaktır. Köylü hareketi buna 
yöneldiği sürece proletarya onu destekleyecekle bütün gücüyle program taleplerinin azamisi için 
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çalışacaktır. Köylü hareketine olanaklı olduğunca devrimci bir karakter kazandırmaya çalışacak olan 
proletarya, devrimci köylü hareketinin gelişmesine yardımcı olacak her talebi destekleyecektir. 
 
Toprak devrimini de içeren tarım devrimi, eş deyişle devrimci-demokratik köylü hareketi, ekonomik ve 
toplumsal içeriği bakımından burjuva karakterde olan anti-emperyalist demokratik halk devriminin 
özünü oluşturmamakla birlikte onun zorunlu ve önemli bir parçasıdır.  
 
Türkiye proletaryası, Türkiye devriminin içinde bulunduğu anti-emperyalist demokratik halk devriminin 
düşmanları olan iç ve dış gericiliğin kırsal alanlardaki ekonomik dayanakları olan feodal kalıntıların, büyük 
kapitalist toprak sahipliğinin, büyük tüccar sermayesinin ve tefeci sermayenin ortadan kaldırılmasını 
hedef alan bir görüşle ve önündeki engelleri temizleyerek kırsal alanlardaki sınıf mücadelesinin daha 
serbestçe gelişmesini kolaylaştırmak amacıyla bir tarım programına gereksinme duyar. Bu program, 
proletaryanın kırsal alanlarda yaşayan çeşitli sınıf ve tabakalara ilişkin politikasıdır. 
 
Küçük-burjuva köylülüğü devrimci mücadeleye çekmek ve hegemonya kurmak için, proletarya radikal bir 
tarım programı formüle etmek zorundadır. Böylesi bir program olmaksızın küçük-burjuva köylülük kır 
büyük ve orta kapitalist burjuvazisinin ideolojik ve politik etkisinden kurtarılamaz. Proletaryanın 
demokratik devrimdeki görevlerinden biri de burjuvazinin küçük-burjuvazi üzerindeki ideolojik ve politik 
hegemonyasını yıkmaktır. 
 
Proletaryanın bugünkü aşamadaki tarım programı, kır proletaryasının ve yarı-proletaryanın kır 
burjuvazisine ve tüm burjuvaziye karşı sınıf mücadelesini kolaylıkla ve özgürce sürdürmesi amacıyla, 
bütün köylüler için elde edilmeye çalışılması gereken dönüşümleri içerir. 
 
Tarım programının tarım işçileriyle ilgili bölümünde asgari, köylülerle ilgili bölümünde azami talepler, 
sırasıyla toplumsal-reformcu talepler ve toplumsal-devrimci talepler yer alır. Köylülerle ilgili bölümde 
sınıf mücadelesinin serbestçe gelişmesi koşuluna dayandırılan toplumsal-devrimci taleplerin yer 
almasının nedeni yarı-feodal ve kapitalist büyük toprak sahiplerinin kırsal egemenliklerinin yıkılmasının 
kapitalist ilişkiler sisteminde (burjuva düzende) de olanaklı olmasıdır. Kırlardaki devrim bu anlamda 
yalnızca politik değil, toplumsal da olacaktır. İşçilerle ilgili bölümde toplumsal-devrimci talepler değil, 
toplumsal-reformcu talepler yer alacaktır; çünkü işçiler için toplumsal-devrimci taleplerin gerçekleşmesi 
ancak tarım kapitalizminin tasfiyesi sürecinde olanaklı olabilir. Ücretli emek sistemini, yani sömürüyü ve 
üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti ve kapitalist devlet mülkiyetini ortadan kaldırmaya yönelmeyen 
bir devrimde (demokratik devletin mülkiyeti de kapitalist karakterdedir) işçiler için toplumsal-devrimci 
talepler öne sürülemez. 
 
Demokratik devrim ile sosyalist devrim arasında kesintinin yer almaması gerektiği görüşünde olan 
komünistleri kırlarda asıl ilgilendiren sorun, demokratik devrimin zaferinden önce de sonra da, tarım 
proletaryasının politik eğitimi ve örgütlenmesi, yarı-proletarya ile eylem birliğinin sağlanması ve böylece 
kırlarda sosyalist devrime geçişin sübjektif koşullarının hazırlanmasıdır. Tarım proletaryası ne yapmalıdır? 
Asıl sorun budur işte. Demokratik devrimden sosyalist devrime, demokratik diktatörlükten sosyalist 
diktatörlüğe kesintisiz geçiş sorunu bunu gerektirir. 
 
Demokratik devlet sistemi içinde tarımsal üretimin örgütlenmesini görev edinmeyen ve programında da 
buna yer vermeyen proletarya, nasıl bir tarım sistemi sorununa kayıtsız kalamaz. Demokratik devrimin 
kırlardaki zaferiyle birlikte nasıl bir tarım sisteminin kurulması gerektiği konusunda komünist partisi, 
proletaryanın ve yarı-proletaryanın kır burjuvazisine karşı sınıf mücadelesinin serbestçe gelişmesini 
sağlayacak, sosyalist devrimin zaferini yakınlaştıracak ve proletarya diktatörlüğü altında tarımsal 
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sosyalist ekonominin kurulmasını kolaylaştıracak olan en uygun tarım sistemini destekler ki, bu da bütün 
toprakların ulusallaştırılmasıdır. 
 
Nasıl bir tarım sistemi ya da zoralımı gerçekleştirilen topraklar ne olacak sorusuna yanıt verecek olanlar 
köylülerdir. Politik koşullara bağlı olarak, proletarya, devrimci köylü kitlelerinin taleplerini, bunlar 
ekonomik olarak geçici geri adımlar da olsalar, destekleyecektir. Bu, komünist partisinin, tarım 
programında köylünün şu ya da bu talebine yer vererek daha baştan yükümlülük altına girmesi anlamına 
gelmez. Komünist partisi tarım programında kapitalist büyük toprak işletmelerinin bölünerek köylülere 
dağıtılması talebine yer veremez. Özellikle zoralımı gerçekleştirilen büyük özel ve devlet toprakların 
mülkiyetinin köylülere devri talebine hiç. Tarım programının toprağa ilişkin temel talebi bütün büyük 
toprak mülkiyetine el konulmasıdır ve tarım programı köylüler için bundan fazla bir yükümlülük altına 
giremez. 
 
Yarı-feodal üretim ilişkilerinin egemen olduğu toprakların bölünmesi politik bakımdan olduğu kadar 
ekonomik bakımdan da ileri bir adım olurken, kapitalist büyük toprak işletmelerinin bölünmesi ekonomik 
olarak geçici bir geri adımdır. Ancak, bu ikincisi, politik bakımdan, köylü kitlelerinin devrime daha geniş 
ve daha kararlı bir şekilde katılmaları bakımından devrimci bir rol oynayabilir. Böylesi bir durumda 
ekonomik olarak geri bir adım atmamak adına devrimci köylü hareketinin gelişme hızı ve boyutlarını 
düşük tutmak devrimci politik sınıf mücadelesi bakımından kabul edilemez. Kırsal alanlardaki demokratik 
devrimde gericiliğin kırsal dayanaklarına karşı devrimci-demokratik köylü hareketinin gelişmesi ve zafere 
ulaşması için politik olarak kabul edilebilir her talep desteklenmelidir. Ekonomik bakımdan geçici bir geri 
adımı kabullenmemek için devrimin zaferini geciktirmek ya da tehlikeye sokmak kötü sonuçlar 
doğuracak oportünist bir politika, kötü anlamda doktrincilik olur. Devrimci köylü kitlelerinin kapitalist 
büyük toprakların da bölünmesi talebini desteklerken, proletaryanın komünist partisi bunun ekonomik 
bakımdan geri bir adım olduğunu, küçük bireysel üretimin tarımsal üretici güçlerin gelişmesini 
engellediğini, kurtuluşun büyük ölçekli tarımsal kolektif üretimde olduğunu, tarım proletaryasının ve 
yarı-proletaryanın çıkarlarının tarımsal büyük işletmelerin korunmasını gerektirdiğini propaganda 
edecektir. Belirtmek gerekir ki, bir ülke ekonomik olarak ne kadar geriyse toprakların bölünmesi de o 
kadar gerekli olur. Ayrıca toprak satışı da her durumda reddedilemez. 
 
Devrimci köylü kitlelerinin zoralımı gerçekleştirilen toprakların mülkiyetinin de köylülere devrini talep 
etmesi durumunda, komünist partisi bu talebi de destekleyecektir. Bu durumda da bunun ekonomik 
olarak geri bir adım olduğunu, küçük ölçekli üretimin yanı sıra, küçük mülkiyet dahil toprakta özel 
mülkiyetin üretici güçlerin özgürce gelişmesini engellediği ve toprağın mülkiyetinin demokratik devlete 
devredilmesi gerektiğini propaganda edecektir. Proletaryanın komünist partisi, içinde bulunulan politik 
koşullarda politik bakımdan uygun olan talepleri desteklerken, köylü kitlelerinin kurtuluşu bakımından 
ekonomik olarak doğru olanın ne olduğunun propagandasını ısrarla ve sistemli olarak yapmaktan 
vazgeçemez. 
 
Toprağın Ulusallaştırılması 
 
Burjuva üretim ilişkileri içinde en ileri, en istenen burjuva önlem toprakta özel mülkiyetin kaldırılması, 
yani toprağın ulusallaştırılmasıdır. Kapitalizmin gelişmesi bakımından "en sağlam temel"in (Lenin) 
atılması olan toprağın ulusallaştırılması, kapitalizm koşullarında azami burjuva demokratik tarım 
reformudur. 
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Bütün toprakların demokratik devletin mülkiyetine geçmesi, kapitalizmin gelişmesi bakımından en 
sağlam temeli oluşturduğu gibi, "sosyalizme geçiş açısından en elverişli tarım sisteminin" (Lenin) de 
kurulması demektir. 
 
Toprakta özel mülkiyetin kaldırılması proletaryanın sosyalizm uğruna mücadelesi bakımından en uygun 
tarım sistemi olmasına ve komünistler, uygun politik koşullarda, bundan yana olmalarına karşın, 
kapitalizm koşullarında ulusallaştırma sosyalist değil, burjuva bir önlemdir. Burjuva üretim ilişkileri 
sistemi içinde toprağın ulusallaştırılması olanaklıdır ve bu demokratik bir reform olur, sosyalist bir reform 
değil. Lenin'in dediği gibi, "...mal üretimi ve kapitalizm çerçevesi içinde kaldığımız sürece toprakta özel 
mülkiyetin kaldırılması, toprağın millileştirilmesidir. 'Millileştirme' terimi yalnızca bir eğilimi bir isteği, 
sosyalizme geçişe hazırlığı anlatır." 
 
Toprağın ulusallaştırılması, toprağı kullanma hakkının değil, toprağın mülkiyetinin devrimci-demokratik 
devlete geçmesi demektir. Toprağa sahip olacak ve yararlanmanın yerel koşullarını belirleyecek olan 
bölgesel ve yerel köylü meclisleridir. Bundan dolayıdır ki, toprağın ulusallaştırılması köylünün topraksız 
kalmasına yol açmaz. Tersine, özel toprak mülkiyetinin ve dolayısıyla mutlak rantın kalkması ile birlikte 
daha iyi koşullarda topraktan yararlanma hakkını elde eder. Bu aynı zamanda küçük-burjuva köylülüğün 
toprağın özel mülkiyetine sahip küçük meta üreticisi olarak çözülmesinin de sonu demektir."... 
Ulusallaştırma, toprağın mülkiyet hakkının, toprak vergisi alma hakkının devlete devredilmesi demektir, 
yoksa toprağın kendisinin devredilmesi değil. Ulusallaştırma, hiç bir şekilde, köylülerin kendi topraklarını 
herhangi bir kimseye devretmeye zorlanmalarını içermez. ..."(Lenin) Ve anlaşılırdır ki, ulusallaştırılan 
topraklar üzerinde tarım yapan köylünün, toprağın mülkiyetinin ona ait olmaması nedeniyle, toprağı 
satma hakkı yoktur. 
 
Yalnızca zoralımı gerçekleştirilen büyük toprakların devlet mülkiyetine geçmesi, Lenin'in dediği gibi, eski 
koşullara dönmek için kolaylık sağlar. Bundan dolayı, proletaryanın sosyalizm için mücadelesinin çıkarları 
bakımından yalnızca zoralımı gerçekleşen toprakların ulusallaştırılması ile yetinilemez. Ne var ki, bütün 
toprakların ulusallaştırılması politik koşullara, daha tam bir deyişle köylü kitlelerinin eğilimine bağımlıdır. 
Bu konuda proletarya ve komünist hareket köylü kitlelerinin isteklerine rağmen tutum takınamazlar. 
Devrimci köylülüğün talep etmesi durumunda bütün toprakların ulusallaştırılması talebi 
desteklenecektir. 
 
Toprağın ulusallaştırılması ancak demokratik bir devlet sisteminde ilerici bir önlemdir. Bu koşul yoksa 
komünistler toprağın ulusallaştırılması talebini desteklemezler. 
 
Köylü kitlelerinin toprağın ulusallaştırılmasını kabul etmemeleri durumunda da komünist partisi, kırlarda 
sosyalizmin kurulmasının maddi temellerinin hazırlanması bakış açısıyla demokratik kooperatif 
hareketini destekleyecektir. 
 
Bir ülkenin tarımında kapitalist ilişkiler ne kadar gelişmişse ve küçük toprak mülkiyeti ne kadar yaygınsa 
toprakta özel mülkiyeti koruma eğilimi o denli güçlüdür. Feodal kalıntıların güçlü olduğu ekonomilerde 
köylülüğün toprakta özel mülkiyeti koruma isteği ne kadar zayıfsa, toprağın ulusallaştırılması isteği o 
denli güçlüdür. Türkiye kırında kapitalist üretim ilişkileri, birçok emperyalizme bağımlı ülke ile 
karşılaştırma İçinde, oldukça gelişmiştir. Türkiye’de küçük meta üretiminin temsilcisi geniş bir küçük-
burjuva köylü kitlesi vardır ve bu kitle içinde özel mülkiyet tutkusu, bu arada özel mülkiyet düşüncesi 
derin kökler salmıştır. Bu durum demokratik bir devlet sistemi içinde toprağın ulusallaştırılması 
bakımından olumsuz bir etkendir. Bu yalnızca demokratik devlette ulusallaştırma bakımından değil, 
sosyalist devlette toplumsallaştırma bakımından da böyledir. 
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Tarım Programı 
 

1. Yarı-feodal toprak ağalarına, büyük kapitalist toprak sahiplerine ve gerici devlete ait olan tüm 
büyük toprak mülkiyetine ve mallara köylülük yararına el konulması; 

2. Kırsal alanlarda devrimci otoriteyi sağlamak ve el konulmuş toprakların ve diğer üretim 
araçlarının ve hayvanların ne olacağına devrimci-demokratik halk cumhuriyetinin merkezi 
iktidarının kararlaştırmasına kadar toprağın tasarrufunu sağlamak amacıyla, sonra köylü 
meclisleri ile birleşecek ve yerel iktidar organlarına yardımcı olacak olan devrimci köylü 
komitelerinin kurulması; 

3. Devrimci-demokratik devletin yerel iktidar organları olarak işçi ve köylü meclislerinin kurulması; 
4. Köylüyü yarı-feodal bağımlılık ilişkileri içinde tutan her türlü anlaşmanın iptal edilmesi ve toprak 

kiralarının azaltılması; 
5. Yoksul, küçük ve orta köylünün, devlet bankalarına olanlar da dahil, tüm borçlarının iptal 

edilmesi, böylece onların toprakları üzerindeki her türlü ipoteğin kaldırılması, banka kredi 
faizlerinin düşürülmesi ve kredi olanaklarının artırılması; 

6. Tefeci sermayenin ve iç sanayi sermayesi ve emperyalist sermayenin köylü kitlelerini 
sömürmesine aracılık eden büyük tüccar sermayesinin tasfiye edilmesi; 

7. Tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi. 
 
ULUSAL SORUN 
 
Türkiye'de iki tür ulusal sorun vardır. Birincisi, Türk ve Kürt uluslarından ve ulusal azınlıklardan halk 
kitlelerinin emperyalist baskıdan kurtuluşu sorunudur. İkincisi, Kürt ulusunun ve ulusal azınlıkların Türk 
egemen sınıflarının ulusal baskısından kurtulmaları sorunudur. 
 
Proletaryanın ulusal soruna ilişkin politikasının temelini Kürt ve Türk uluslarının ve ulusal azınlıkların 
proleterlerinin ve diğer emekçilerinin emperyalizmin ve onunla işbirliği yapan, ona bağımlı olan Türk, 
Kürt ve ulusal azınlıklardan büyük burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin her türlü egemenliklerine son 
verecek ortak devrimci mücadele içinde birleştirilmesi oluşturur. Türk egemen sınıflarıyla Kürt egemen 
sınıfları (bunlar ulusal baskının suç ortaklarıdırlar, ulusal haindirler) ve emperyalizm Türkiye'de yaşayan 
bütün emekçilere karşı işbirliği içindedirler, dolayısıyla ulusal politika bu gerçeğe göre belirlenmelidir. Bu 
politika sınıf bilinçli proletaryanın ulusal sorunun çözümüne toplumsal gelişmenin ve proletaryanın 
sosyalizm için sınıf mücadelesinin çıkarları açısından yaklaşma politikasıdır, tek doğru politikadır. Ulusal 
sorunda çeşitli milliyetlerden proleterler (ve yarı-proleterler) arasındaki yakınlaşma birinci plandadır. 
 
"Türkiye Cumhuriyeti" sınırları içinde Türklerden başka Kürtler de bir ulus oluştururlar. Ancak ulusal 
devlet olarak örgütlenme tekeli Türk ulusunun elindedir. Kürt ulusu ilhak edilmiş ezilen bir ulustur. 
Türkiye Kürdistanı Türk devleti sınırları içine zorla bağlanmıştır, yani ilhak edilmiştir. Türkiye 
Kürdistanı'ndaki Türk ordusu işgal ordusudur. Türk ulusu ile Kürt ulusunun aynı devlet sınırları içinde bir 
arada bulunması zora dayanmaktadır. Proletarya ve onun gerçek politik temsilcileri olan komünistler, 
bütün ilhaklara olduğu gibi Türkiye Kürdistanı'nın ilhakına da karşıdırlar. Devrimci proletarya, gönüllülük 
temelinde demokratik merkeziyetçi bir birlikten, demokratik merkeziyetçi bir devletten yanadır. 
Proletaryanın ve tüm emekçilerin çıkarları olanaklı olduğunca geniş bir demokratik devletin kurulmasını 
gerektirir; ama zor yoluyla değil. Tüm ulusların ve ulusal azınlıkların işçi ve emekçi kitlelerinin özgür ve 
kardeşçe birliği yoluyla ulusların yakınlaşması ve giderek kaynaşması proletaryanın isteğidir. Türkiye 
Kürdistanı'nda ilhaka son verilmesi talebi Kürt ulusunun kendi politik kaderini tayin hakkı ilkesinin 
sınırları içinde olan bir taleptir. 
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Ulusların kendi politik kaderini tayin hakkı demokratik ilkesinin kayıtsız koşulsuz savunucusu olan sınıf 
bilinçli proletarya, Kürt ulusunun bu hakkını, ulusal kendi kendini yönetme hakkını kullanmasının politik 
koşullarını hazırlamayı genel demokratik görevlerinden biri olarak kabul eder. Kendi geleceğini tayin 
etme hakkı, ayrı bir devlet kurma hakkı başta gelmek üzere, Kürt ulusunun kendi politik geleceğini 
kendisinin özgürce tayin etmesi hakkına sahip olması demektir. Kürt ulusu geleceğini politik olarak 
ayrılmadan, yani ayrı bir ulusal devlet kurmadan yana belirleyebileceği gibi demokratik bir devletin 
sınırları içinde bölgesel özerkliğe sahip özgür bir ulus olarak kalmadan yana da belirleyebilir. Kendi 
geleceğini politik olarak belirleme hakkı, politik olarak ayrılma zorunluluğu anlamına gelmez. Kürt 
ulusunun ayrılma hakkı vardır ve ayrılmaya ya da demokratik politik koşullarda Türk ulusuyla (ve ulusal 
azınlıklarla) birlikte yaşamaya karar verecek olan yalnızca ve yalnızca Kürt ulusudur. Kürt ulusunun ayrı 
ulusal devlet kurma ya da parçası olmak istediği devleti özgürce seçme hakkı kayıtsız koşulsuz 
savunulmalıdır. Türkiye Kürdistanı'nda yaşayan Kürt ulusunun ayrı bir ulusal devlet kurmaktan yana 
olmaması durumunda, onun hangi devletin, birleşik bir Kürdistan devletinin mi, demokratik bir Türkiye 
devletinin mi, yoksa başka bir devletin mi parçası olmayı belirleme hakkı kendi geleceğini belirleme hakkı 
ilkesinin sınırları içindedir. 
 
Ulusal eşitsizliklere, baskılara karşı sürekli propaganda ve ajitasyon proletaryanın genel demokratik 
görevleri arasındadır. Kürt ulusu üzerinde Türk egemen sınıflarının baskısına karşı propaganda ve 
ajitasyon görevi ilk planda ezen ulusun, kendisi de emperyalizm tarafından ezilen Türk ulusunun 
proleterlerine düşer. Bu yapılmadan ve Kürt ulusunun ulusal baskıya karşı en azından demokratik içeriğe 
sahip olan eylemleri desteklenmeden Kürt ulusunun kendi geleceğini belirleme hakkının tanınması boş 
bir söz, bir aldatmaca olarak kalır. 
 
Türkiye'de ulusal sorunda asıl savaşılması gereken ulusal baskı emperyalizmin ulusal baskısıdır. 
Emperyalist baskıdan kurtuluş gerçekleşmeksizin ikinci tür baskıdan, Türk egemen sınıflarının ulusal 
baskısından kurtulmak olanaksızdır. Türk şovenizmi, ezen ulusun egemen sınıflarının egemen ideolojisi 
olarak, mücadele edilmesi gereken asıl ideolojidir. 
 
Kürt ulusunun kendi politik geleceğini belirleme hakkının kayıtsız koşulsuz tanınması ve savunulması, 
ayrılma isteğini de içeren her ulusal hareketin de kayıtsız koşulsuz desteklenmesi anlamına gelmez. 
Devrimci proletarya her bir somut durumu somut olarak değerlendirir ve ayrılma isteği yönündeki 
hareketi destekleyip desteklemeyeceğine karar verir. Ayrılma hakkını tanımakla, ayrılma talebini 
desteklemek aynı şey değildir. Tersi bir görüş proletarya enternasyonalizmine yabancı, küçük-burjuva 
milliyetçi bir görüştür. Ayrılma isteğine gösterilecek destek, proletaryanın sosyalizm mücadelesinin 
çıkarları koşuluna bağlıdır, yani kayıtsız koşulsuz değildir. Proletarya, Kürt ulusal hareketini 
emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve iç gericiliğe karşı olduğu, dünya karşı-devriminin temellerine 
darbe vurduğu koşullarda destekler. Çünkü, ulusal ayaklanmalar, ulusal kurtuluş savaşları emperyalizmin 
egemenliğini sarstığından dünya proletarya devriminin dolaysız yedekleridirler. 
 
Ulusal soruna ilişkin önemli bir nokta da şudur ki, Türk proletaryası Kürt ulusunun ayrılma hakkını 
propaganda ederken, Kürt proletaryası 'bilinçli ve gönüllü birlikten yana propaganda yapar. Bu 
proletarya enternasyonalizmi ilkesinin bir gereğidir. 
 
Emperyalizm ve her iki ulusun ve ulusal azınlıkların büyük burjuvazisi kapitalist ve yarı-feodal büyük 
toprak sahipleri birleşiktir. Bunlar arasında ekonomik ve politik ittifak vardır. Her iki ulustan ve ulusal 
azınlıklardan proletarya birleşik egemen sınıflar tarafından sömürülür ve politik baskı altında tutulur. 
Ulusal baskı uygulayan ve bu baskıya suç ortaklığı yapan güçlerin birleşikliği, onların karşısına ulusal 
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baskıya ve her türlü baskıya karşı olan güçlerin birleşikliği ile çıkmayı gerektirir. Faşist diktatörlüğe ve 
ulusal ilhakın biçimlerinden biri olduğu ulusal baskıya karşı mücadelenin talepleri, ancak başta Kürt ve 
Türk uluslarından ve Ermeni, Arap, Rum, Yahudi, Çerkez, vb. ulusal azınlıklardan proletaryanın sımsıkı 
ittifakıyla karşılanabilir. Bu ittifak ancak bütün Türkiye proleterlerinin bilinçli ve gönüllü bir ittifakı olabilir 
ve bu ittifak temeli üzerinde tüm halk kitlelerinin ittifakı gerçekleştirilebilir. Her iki türden ittifak bu 
uluslar ve ulusal azınlıklardan proleterlerin ve başta yarı-proleterler gelmek üzere diğer halk kitlelerinin 
karşılıklı güven duygusunu gerektirir kİ, bunun yolu da ulusal çıkarlara özel bir titizlik ve dikkat 
göstermektir. Bu konuda, gerektiğinde, ezilen ulus milliyetçiliğine ödün de verilebilir. 
 
Bütün uluslardan ve ulusal azınlıklardan proleterlerin birliği her türlü örgütte birlik anlamına da gelir. 
Aynı devlet sınırları içindeki proleterlerin, tek bir komünist partisi dahil, sınıf örgütlerinde ortak 
örgütlenmeleri proletaryanın örgütlenmesinde proleter enternasyonalist tutumdur. Kürt ve Türk 
uluslarından ve ulusal azınlıklardan proleterlerin gönüllü örgüt birliğine karşı çıkmak, ayrı ulus-ayrı örgüt 
sloganı atmak küçük-burjuva milliyetçi bir politik tutumdur. 
 
Her iki tür ulusal sorunun çözümü ulusal bakımdan gerçekten bağımsız demokratik bir devletin 
kurulmasının, bir başka deyişle başarılı bir anti-emperyalist demokratik halk devriminin sonucu olabilir. 
Türkiye’nin emperyalist boyunduruktan kurtulması ve devrimci-demokrasinin kurulması, iç ulusal 
sorunun çözümünün önkoşuludur. Anti-emperyalist ve demokratik bir halk devrimi gerçekleşmeksizin 
ulusal sorunun çözümü için maddi önkoşullar oluşturulamaz. Her türlü ulusal baskı ve ayrıcalığa izin 
verilmeyecek olan devrimci-demokratik devlet sistemi koşullarında ulusların ve ulusal azınlıkların hak 
eşitliği sağlanacaktır. Resmi bir devlet dili olmayacaktır. Demokratik ve merkeziyetçi devlet sisteminin 
demokratik anayasası azınlık haklarını da güvence altına alacaktır. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin 
hakkının kullanılması için demokratik bir yöntem, devrimci anayasa güvencesine kavuşacaktır. 
 
Ulusların ve ulusal azınlıkların gerçek eşitliğini ve barış içinde bir arada yaşamalarını gerçekten güven 
altına alacak olan tek sistem proletarya diktatörlüğü sistemidir. Demokratik bir devlet sistemi içinde olsa 
bile, kapitalizm koşullarında ulusların ve ulusal azınlıkların eşit olabilecekleri ve barış içinde bir arada 
yaşayabilecekleri görüşü küçük-burjuva milliyetçi bir görüştür, bir düştür. Uluslar ve ulusal azınlıklar 
arasındaki her türlü ekonomik, toplumsal ve politik eşitsizliklerin (politik hak eşitsizliği değil, fiili eşitsizlik-
ler), ulusal ön yargıların, güvensizliklerin, vb. yok olmaları uzun bir tarihsel süreçte, sosyalist devrim 
sürecinde gerçekleşecektir. Başta ekonomik eşitsizlikler gelmek üzere, Kürt ve Türk ulusları ve ulusal 
azınlıklar arasındaki her türlü eşitsizlik tarihin ürünleridir ve yok olması da uzun bir tarihsel süreç içinde 
gerçekleşecektir. Komünistler eşitlikten asıl olarak ekonomik eşitliği anlarlar. Bu eşitlik sağlanmadığı 
sürece, bir başka deyişle sınıf ayrılıkları varlıklarını korudukça ekonomik eşitsizlik temeli üzerinde diğer 
eşitsizlikler gitgide azalarak varlıklarını koruyacaklardır. Bu, ulusal duygulara ve çıkarlara özel dikkat ve 
özel bir titizlik göstermeyi gerekli kılar. Yanı sıra, ezilmekten kurtulmuş olsa da, ulusal eşitsizliklerden 
hâlâ kurtulamamış olan ulusa ve ulusal azınlığa ödünler verme yükümlülüğünü de. Ulusların çıkarlarına 
yönelik en doğru davranış, Lenin'in dediği gibi, "o çıkarları tam olarak tatmin etmek ve bu alanda 
herhangi bir çatışma olasılığını ortadan kaldıracak koşulları yaratmak" tır. 
 
Kürt ve Türk uluslarından ve ulusal azınlıklardan işçilerin birliği, Kürt ve Türk uluslarının ve ulusal 
azınlıkların tam hak eşitliği ve demokratik devlet sistemi. İşte ulusal sorunda proleter enternasyonalist 
slogan. 
 

XXX 
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Türkiye proletaryasının yakın görevlerinden biri de gittikçe artan emperyalist dünya savaşı tehlikesine 
karşı mücadeledir. Türkiye proletaryası, emperyalist dünya savaşı tehlikesine karşı mücadeleyi, başta iki 
en büyük devlet olmak üzere, bütün ülkelerin emperyalist burjuvazisine ve tüm dünya gericiliğine karşı 
mücadele olarak kabul eder. Bu mücadelede kavranacak halka dünya halklarının ve devrimlerin baş 
düşmanları ve baş savaş kışkırtıcıları olan emperyalist ABD ve SSCB devletlerine karşı mücadeledir. 
Savaşa karşı mücadele başta iki en büyük devletin destekçi güçleri gelmek üzere, savaş kışkırtıcılarının 
destekçi güçlerine, işbirlikçilerine karşı mücadele ile birleştirilir. 
 
Bütün ülkelerin işçilerini ve emekçilerini hâlâ yanıltmaya devam eden sosyalizm maskeli Sovyet modern 
revizyonizmi kapitalist-emperyalist SSCB'nin savaş arabasına bağlanmış uluslararası gerici bir akımdır. Bu 
akıma karşı mücadele, emperyalist savaşı önlemek, önlenemediğinde de savaşı devrimci iç savaşa 
dönüştürmek için vazgeçilmesi olanaksız bir koşuldur. Sovyet modern revizyonizmin bütün 
işbirlikçileriyle, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, proletaryanın hiç bir ortak yanı yoktur ve bu güçlerle, 
istedikleri kadar kuzu postuna bürünsünler, hiç bir anlaşma yapmaz. Türkiye’de özellikle sahte TKP 
tarafından temsil edilen bu modern revizyonist işbirlikçiler Türkiye devriminin düşmanları içindedirler ve 
proletaryanın ve komünist hareketin bunlara karşı politik tutumu diğer düşmanlarla birlikte onları da 
tasfiye etmektir. 
 
10 Ocak 1986 
A. H. YALAZ 
 
(1) Diğer bazı teorik görevlerin yanı sıra, Türkiye'nin politik tarihinin tahlili önümde bir görev olarak 
durduğundan dolayı, TKP Hareketi Koordinasyon Komitesinin 30 Kasım 1976 tarihli genelgesinde 
açıklandığı gibi, Türk devletinin 12 Mart 1971 askeri darbesiyle birlikte faşist bir biçim aldığı görüşünü 
hâlâ koruyorum. 
 
Bu vesile ile belirtmek isterim ki, bu platformun daha başka eksikliklerinin var olduğunun bilincindeyim. 
İlgili sorunlarda düşünce açıklığına kavuştukça ilgili görüşler çeşitli yazılarla komünist harekete ve genel 
olarak devrimci kamuoyuna sunulacaktır. 
 
Platforma yöneltilebilecek eleştiri ve önerileri beklediğimi eklemek isterim. 
 
8 Şubat 1986 tarihli ek: 
 
Her türlü ulusal baskının tutarlı düşmanı olan Türkiye proletaryası, faşist Türk ordusunun Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin kuzeyini 1974 Temmuz ve Ağustos işgalleri sırasında ve sonrasında, Kıbrıs Türklerinin 
çoğunluğunun desteğini almış olmasına rağmen, genel olarak Kıbrıs halkının isteğine karşın işgal etmesi 
ve Kuzey Kıbrıs'ın Türk devleti tarafından fiilen İlhak edilmesi durumuna derhal son verilmesini ve "Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" gibi kukla devletin derhal tasfiye edilmesini talep eder. 
 
Başta Türk işgal birlikleri olmak üzere, bütün yabancı askeri birliklerin derhal çekilmesini, bütün yabancı 
askeri üs ve diğer tesislerin kaldırılmasını, emperyalist, gerici dış müdahalenin durdurulmasını talep eden 
Türkiye proletaryası, emperyalizm, özellikle ABD ve İngiliz emperyalizmi, Türkiye ve Yunanistan yönetici 
sınıfları ve Kıbrıs gericiliği tarafından yaratılan Kıbrıs sorununun, Kıbrıs proletaryası ve diğer halk sınıf ve 
tabakalarının çıkarları yönünde bağımsız ve demokratik çözümü için, bağımsız ve birleşik demokratik 
Kıbrıs devleti için tek yolun emperyalizme, sosyal-emperyalizme, Türk ve Yunan devletlerine ve iç 
gericiliğe karşı, birleşik Kıbrıs proletaryası önderliğinde demokratik ulusal kurtuluş devrimi olduğuna 
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inanır ve Kıbrıs proletaryasının dış ve iç gericiliğe karşı mücadelesini proleter enternasyonalist bilinçle 
destekler. 
 
www.komunistdevrim.org 
 

http://www.komunistdevrim.org/
http://www.komunistdevrim.org/

