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KARL MARKS
5 Mayrs 1818 Trier
14 Mart 1883 London

FRIEDRICH ENGELS
28 Kasrm 1820 Barmen
5. Agustos 1895 London ( Wuppertal)

V.i. LENiN
22 Nisan 1870 Simbirsk
2LOcak 1924 Moskova

JOSEF STALiN
18 Arahk 1878 Gori, Tiflis

5 Mart 1953 Moskova

MAO ZEDUNG
25 Arahk 1893 Shaoshan
9 Eylii! 1975 Peking
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ADI GURURUMUZ, PARTiSi ONURUMUZ,
66nerisi REHBERiMizoinl
pARTiMiZ TKP/MrNiru TURUCU-ONDERi, SRVRS
MUFREzEnniziru SECKiN MiMAnr, DEVR|MiMiziN
AytRT EDiCi oZellirlERiNiN r5SiZ KURAMCIST
yoLDA$ i annx i vt KAypAKKAyA N r N KATLE D i Li$i lU i rU
+0. vr-oolUvrUruoE, oNUN reonisi ve pnnrirSivle

Ciziuui$ YoLU izlevrRer
arleceGi ve oevRirui rnznruncnGrzl
Dtinya proleta rya ha re ketin i n Ti.irkiye toprafirnd a ki ta buru pa rtimiz
TKP/MlJnin kurucusu, devrimci komiinizmin gi.ivenilir pusulasr ve
devrimci komi..inist hareketin en kalifiye temsilcisi yoldag ibrahim
Kaypakkaya'nrn, burjuva-feodal fagist devletin asker-sivil gi.iglerince
Diyarbakrr zindanlarrnda katlediliginin 40. yrl d6ni.lmi.indeyiz:1973-2013
O, bundan 40 yrl once, aylar s[iren igkenceler sonucu, srnrf
dii5ma nlarrnca katledild ifinde, di.inya ve Tiirkiye devrimci ha reketinin
tarihine, silinmezcesine, kandan ve ate5ten harflerle adrnr yazdrrmrgtr.
Aramrzdan koparrlrp alrndrflrnda, onun adr, salt "ser verip srr vermezlifiin"
olUmsUz bir simgesi deEildi; bundan daha da 6nemlisi, onun adr,
devrimimizin amag ve fikrine gergek bir goztimi.i ve bu gtiztime ulagmak
igin uzun sllreli ve dafrnrk halk-gerilla sava$rna fevkalade bir yanrt ve
devrimimizin geligmesinde gergek bir dayanak noktasrnr ifade ediyordu.
O, scizle eylemin bir tek kigilikte, tek bir beyinde ustaca harmanlandrflr
3
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ehem miyette bi r "d Ugiince kazr bilimcisiyd i".

Ama elbette ki, yalntzca bu da defildi. O, Marksizm elbisesi iginde
revizyonizm ve pasifizmi o[reten lafazanlrfla ve aydlnca budalalrfa
kar5r kararlrlrk ve saldrrt ruhu ile meydan okuyugun ve, 1971 Devrimci
Hareketinin dev bir heykel boyutundaki ytkrlmaz abidesiydi. Dahast,
yoldag Kaypakkaya, pasifist-parlamentarist ahmaklrkla ifadesini bulan
kendisinden onceki elli yrllrk donemle koklU .bir kopugun donemeg
noktasrydt. O, Ti.irkiye proletarya hareketindeki ki.lflil ruh halini, ve Suphi
sonrasr biriken elliyrllrk "revizyonist pisliIi" silip siipi.lrme i5ini bilimsel bir
cesaretle iistlenirken, Ttirkiye devrimci hareketine o ana dek verilmeyen
ilstiln bir silah saflryordu: zoq devrimimizin manivelastdtr. Marx'tn
reformistler tarafrndan hasrr alh edilen bu son derece onemli yarglslnl;
"zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir" tezini tsrarla
one grkarryordu. Mao'nun halk savagt teorisi onunla TLirkiyelile5erek oz
suyuna kavuguyordu. Mao'nun "iktidar namlunun ucundadtr" Siartnl
adeta gekigle

ga

ktyord u hastmla

rt n

t

n kafast na.

Zamanda5larr kiigiJk burjuva ihtilalci onderlerle, Deniz ve
Mahirlerle kar5rlaghrrldtftnda, komiinist kimlifiiyle, bu kimlife nitelifiini
veren ideolojik ve politik hathyla, onun, daima bir adrm onde oldufunu
sdylemek asla abarh saytlmaz. Bagka 5eyler biryana, salt Kemalizm, ulusal
sorun ve cumhuriyet tarihinin analizi konusunda bulutsuz havada gakan
gimgek gibi, herkesi gagkrna geviren tezleri bile, bu soylediklerimizin
lehine yeterince tanrklrk etmektedir.
Kaypakkaya, fa5ist Kemalizmin iplifini giin r5r[rna gtkarmantn,
Kilrt ulusal sorununda tabulara meydan okumantn, tasfiyecilife kar5r
,t.
eogus gdfiilse bir ideolojik mt]cadelenin, anayasal gizgide "devrimcilik
oynayanlara" ve "patent sahibi" kagarlanmtg "Marksistlere (!)" kar9r,
komiinizm megalesiydi.
Bilgelikle ma ntrk gticijnUn, evrenselle ozgtiItin, bi.lti.lnle parqa nIn,
genelle 6zelin yaratrct bir sentezi, onun entelektliel zekast ile ya$ayan
gergege biirLinmi.i5; zihinsel kuraklrk onunla son bulmu5, cUce anlayrglar
onunla agrlmr5, devrimimizin aytrt ediciozellikleri onunla yaSam a[acrna
kavuqmug ve, teori, onun di.i5t-ince derinli[iyle yaSamdan damttla
damrtrla gergek bir temel, gergek bir program ve devrimimizin gergek
bir kaldrracr olabilmi5ti.
i5te Partimiz TKP/ML, 40 yrl once temel kolonlart ahlan bu teorinin
granittemeli Uzerinde yiikselerekve bu teoriyle gizilen gtizergahr izleyerek
kendisine yolu agabilmiq yegane kom[.lnist partisi olarak devrimimize
fevkalade bir segenek olmayr ba5arabilmigtir. YoldaS K.rypal<kaya'ntn
4
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geride brrakhfir miras, kudreti ve yakrctlrltyla oylesine bir mirastrr ki,
bu miras, partimiz TKP/ML'nin elinde burjuva-feodal fa5ist iktidarr alt
etmenin gergek bir anahtarr ve yeni topluma ula5mantn bulunmaz bir
gimentosu olmugtur. Partimiz TKP/ML, onun ardr srra brrakhfit "ilkesel
temellere" yaslanarak saygrn bir politik kimlife kavugmug ve uzun siireli
savag stratejisi i.izerinden halk-gerilla savagtnda koklegebilmi5tir. Partimiz,
"kogullar" bahanesine srItnarak, onun temel ilkelerinin "yeniden
5ekillendirilmesi" gibi bir yola asla meyletmedi. Onun, birkag on yrldtr
zamanrn srnavrnda test edilen temel-teorik gortigleri, ytini.imUzi.i tayin
etmede fevkalade bir pusula ve gergek bir dayanak noktastydr herdaim.
Onun devrimimizin niteliIi, perspektifleri ve gorevleri i]zerine
tuttufu gi.igli.i rgrk, bugi.in de parlaklt[tndan bir 5ey yitirmeden yolumuzu
aydrnlatmaya devam ediyor. Kaypakkaya'yt anlamadan ve onun temelteorik ilkelerinin tabanrna yaslanmadan yaprlacak bir devrim yUrUyU5U,
daha bagrndan sakatlanmrg demektir. Yagamrn yaratrcr devrimci eylemi
her adrmda ruhumuzda kuvvet ve azmi tutusturan onun teorisinin lehine
tanrklrk etmeyi sLirdllrmeye devam ediyor.
Partimiz TKP/ML, 21,. yi.izyrlr kucaklama cUret ve sarsrlmaz
kararlrlr[rnr, burjuva-feodal fagist devleti alt etme iddia ve inancrnr ve de
sokecek gafaflr yakalama cesaretini, onun, gururla tagrdrlrmrz adrndan,
ofiretisinden ve pratifinden almaktadrr.
Partimiz TKP/ML, onun teorisi ve pratifiyle gizilmig yolu izleyerek
saygrn bir komilnist kimlife kavu5tu. Ve haklr olarak onun adr, genig
emekgi yrflrnlar iginde sevgi ve Sempatiyle, heyecan ve co5kuyla kargrlanrr
oldu. Bunda aslolansa, onun ideolojik-siyasal-orgiitsel ve askeri gizgisi, bu
gizgiyisilahlarrn elegtirelgi.iciJni.in doni.igtiiri.ici.ili.ifitinde yaSama gegirme
pratifli ve de direnig panteonunun ba5 kogesinde yer edinmesidir.
O, 18 Mayrs 1973'te aramrzdan koparrp alrndrfirnda, ardr srra geride
brraktr!r ideolojik-politik gizgisi, bu gizginin yol gdsterdi[i askeri gizginin
donUgtrirlicii gUcij, bugiin de, onun katlediliginin bu 40. yrl doniJmi.inde
de, bi.iyi.ik ehem miyetini ve ya krcr lr[rn r koru mayr siird U rmekted ir.

lsrarla yineledik ve bir kez daha yineliyoruz: Kaypakkaya, bu
di.inyadan gogiip giderken ardr srra geride brraktrflr kom[inist miras, aradan
gegen birkag on yrllrk zamana kargrn hala "referans" olmayr sUrdiiriiyorsa
ve hala ilerleyen s[.irece gergek bir yanrt olabiliyorsa, ve hala ardrllarrnrn
elinde m[icadele ruhlannrn ategleyicisi olarak diinyanrn Tiirkiye denilen
pargasrnda yakrcrlr[r [izerinden doniigtiiriici.i gticUni.i koruyorsa ve hala
devrimimizi ilerletmenin iletken teli olmayr sUrdi.irriyorsa, bu demektir
ki, Kaypakkaya'nrn teorisi zamantn srnavrndan gegmigtir; ilerleyen sr.ireg,
i.ist liste binen deneyimlerle bu teorinin lehine kuvvetle tanlkllk etmeyi
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ayrr olara k) e5i[inde oldu[u antmsantrsa, antn kendine 6zgU durumunun

si.lrd [] rmekted ir.

Aradan krrk yrl gegmig olmasrna karqrn, onun adr ve ogretileri hala
devrimimizle ayrrlmazcasrna birlegmigse ve hala genig emekgi kitlelerin
elinde havaya kalkan bayraksa, bu demektir ki, onun teorisinin temel
tabanr halk-demokrasisi, bafrrmsrzlrk ve sosyalizm igin, devrimimizin
amag ve politikalarr igin fevkalade bir anahtardrr. Ve bu demektir ki, bu
o$reti, halklarrn istemi ve gereksinimidir. PartimizTKP/ML, bu teorinin

tabanr [.izerinde kendisini yeniden-iiretebilmi5 yegane parti olma
onuruna sahip olabilmigtir.

gurasr bir gergektir ki, o, bir anda ortaya grkmadr; onu verili donemin
aktif birer oznesi haline getiren, onun komiinist fikirlerinin olugmasrnda
maya rolri gdren ve onda devrimciofke patlamalanna yolagan ig ve dr5
kogullar, etmenler ve geligmeler vardr.
Neydi, gerek di.inya ve gerekse Ttirkiye'de onun ortaya grkr5rnda
maya rolri goren etmenler; geligmelerve kogullar?

KAYPAKKAYAYT ORTAYA gTKARAN OuruYn Vr
rURriyrDEKi Ko$ULLAR vE GELi$MELER
Ddnemin uluslararasr durumunun belirgin ozelliIi, drinya tarihinin
gidi5ah rizerinde etkili olan son derece onemli birkag olayrn rlst tlste
gakrgmasr, ulusal ve srnrfsal mLicadeleler ve gerilla savaglarryla dUnyanrn

ateginin yi.ikselmesiydi. Yetmi5li yrllarrn e5igi ve yetmi5li yrllarda dUnya
derin ve yaygrn bir toplumsal kaynagma igindeydi. Hemen her yerde
devrimci patlamanrn fitili ategleniyor; dUnya, devrimler ve devrimci
giri5imlerle sarsrlryordu.
Bir yanda Qin'de yankrlanan Btiyi.ik Proleter Krilti.ir Devrimi'nin
proletarya ve ezilen halklar igin uyarrcr bir igaret figefi rolri gormesi; ote
yanda Vietnam Devrimi'nin dalga dalga yankrlanan sesinin geni5leyen
bir sarmal halinde yer krireye yayrlarak ilham kaynafir haline gelmesi;
ve dahasr, 1968-1969'lu yrllarda, radikalizmi, giddeti ve genig toplumsal
tabanr iizerinden kLiresel karakteri ile ti.lm Avrupa'yr ve difer alanlarr
ga5krna geviren geni5 bir isyan dalgasr ve; gok daha onemlisi, Asya, Afrika
ve Latin-Amerika'da emperyalizm ve dijnya gericiliIine kargr ezilen
halklarrn yatagrndan ta5an ofke selinin her yanr sarrp sarmalayan l<avgasr,

gerilla sava5larr ve devrimci giri5imler; trlm bunlar, bu yrllarrn l<endine
dzgti bu karakteristik ozellikleri, verili siirece devrimci bir maya rolLlnrl
gcirerek drinyadaki geligme ve uzlagmazlrklarr akrl almaz gabuklukla
5iddetlendirmigti. Bu yrllarrn, aynr zamanda, kapitalizmin tarihinde ara
bir donem, bir parantez sayrlan "albn ylllar"ln da sonu vc, sermayenin
donemsel krizinin de (Ekim'den beri igine sLiri-iklendi[i J,,crrcl buhrandan
6

kaos ve kegmeke5le, geligme ve gahgmalarla ig ige yi.iri.iyen bir sUreg
oldufu ve sefalete itilen kitlelere ve stntfa zihinsel birikim saflamada
uygun kogullarr sund uIu kendili[inden anlagtltr.
Ti.lm bu geli5meler; hem drinyada zaten deminde olan devrimin
nesnel ko5ullarrna katalizor etkisi yaph ve hem de tek tek illkelerdeki
devrimci durumun olgunlagmast, kabarmasr, yataf,rndan ta$mast ve

devrimci durumun ortaya gtkmast igin gergek ko5ullarr olu5turdu.
Elbette ki, bizimkisi gibi yarr-s6mtirge ve yarr-feodal Ulkelerde ise,
kabarma-algalma e[risiyle siirefien karakterdeki devrimci durumun

derinlegmesine muazzam katkrda bulundu. Ozetle, devrimci dalga
bu yrllarda da hrz kesmeden devam ediyordu; "d[inyantn Sehirleri" ve
"ktrlan" toplumsal bir kayna5manrn tam ortaslnda bulmuStu kendisini.
Ve arz yuvarlaft, bu ytllarda, her an patlamaya hazrr bir yanardaflrn
iizerinde duruyordu. Bundan dolaytdtr ki, bu donem igin, yoldag
Kaypakkaya, gerek diinya olgefi ve gerekse bu 6lgefiin bir pargasr olan
rllkemizde nesnel kogullar devrim igin son derece elveriSlidir tespitini
yapacakhr. Zira, donemin kogullarrve ozgiin geligmeler, devrimin nesnel
ko5ullan igin idealve elveri5li ortamt fazlastyla saflamt5tt.
DUnya bu yrllarda ABD ve Rus Sosyal Emperyalizmi arasrnda iki
kutuplu bir eksen iizerine oturmus, bu iki emperyalist gUg etrafrndan
krimelenmigti. Emperyalistler arastndaki geligme ve uzlaSmazlrklar son
derece yeIinlegmig olmastna kargtn, dUnya halklarlnr kdleleStirme,
yagmalama ve som[irmede elele vermekten de gekinmeyen bu gliglere
kar5r, diinya proletaryasr ve ezilen halklarrn mijcadelesi yerkUrenin
her santimetrekaresine yayrlmrg ve, verili kogullar ve geli5meler bu
mi.icadeleye derinlik ve geniglik kazandtrarak bu geligmeyi 6ne gtkarmt5tt.
Yoldag Kaypakkaya'nrn da saptadlIr gibi (elbette ki, bu, Mao'nun
saptamasrydr), bu donemde ezilen i.ilke halklarlyla, emperyalizm
arasrndaki geligme, diinyadaki defigme ve geligme slirecini etkileyen ve
tayin eden bag geli5meydi. Halk-demokrasisi, bafilmsrzlrk ve sosyalizm
uIruna verilen mLicadele genel diinya tablosunun aIrrllk merkezini
olugturuyord u.
Baqka geyler bir yana, BPKD'nin Asya-Pasifik yakastndan yankllanan
sesi, arz yuvarlaIrnr dolagarak bir 9ok i.rlkedeki ig antagonist geli5melere

geli5me olanalr saflamrg ve bunun safladlgr zihinsel birikim, volkanik
patlamalarrn fitilini ategtemede drg bir uyanct olmu5tu. Gene aynt
gekilde, "her 5eyi ve hemen gimdi istiyoruz" slogantyla Paris merkezli
ve ozellikle Avrupa'da sokalr ayafa kaldrran "isyan ytllart"ntn diinyaya

yaydr[r dinamik enerji, toplumsal canlanmanln iletken teli olmada
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Ya Vietnam'da uzun yrllara yayrlan kurtulug mijcadelesi. Evet,
yataktan
akan lavlar arz yuvarla[rnda kuvvetli deste[i buldu ve, bu
bu
yrllarrnrn
"Daha Fazla Vietnam!" slogant, sokafl ayafia kaldtran
isyan
gengliflin dudaklannda yankrlanarak genigleyen bir sarmal halinde gok
kubbenin altnda kargrlrgrnr bulmada gecikmedi.

i.ilke igindeki geli5me ve gatrgmalarr keskinlegtirmede lizerine dOgeni
fazlasryla yapmr$t. Qok agrktr ki, d[inyayr sarmalayan bu r0zga4 yetmig

Kapitalist sistem, 1917 Ekim'i ile birlikte uzun siireli genel buhran

faktorler, rilkemizde ortaya grkacak olan devrimci ve komUnist hareketin
ayafia doirulmasrna kuvvetle etkide bulunacak, pasifizm ve reformizm
bu g0gler tarafrndan ya5amrn kenarrna itilerek nefessiz brrakrlacaktr.

gecikmedi.

aSamasrna girmi5, savag cincesi kazanmt5 oldufiu nispi istikrar ve dengeyi

bir kez daha bulamamrg; sermayenin donemsel olarak igine girdigi
a5rrr-tiretim bunalrmr Ekim'le ba5layan bu genel buhranla birlegerek
sermayenin krizini derinlegtirerek, karma5rkla5trarak ve asla ona rahat
ylizi.i gostermeyerek kapitalizmi nefessiz btrakmrg ve onun tUm geli5me
ve uzla5mazlrklarrnrn kolektif olarak patlamastna yol agmrgh. Kapitalist
sistem tam da onu gilgten dtigriren bu etmenlerin afrrlrgr alhnda zar-zor
soluklanryorken, 1970'li yrllarda ortaya grkan yeni ve ozgUn geligmele4
ezilen halklarrn tarihsel geligme yoriJngesindeki tayin edici etkisi,
sistemin "tarihsel 96ktjg"[intin "siyasal gokii5e" evrilmesine geniglik
kazandrrmrgtr. Ve devrim, kaptntn egi!indeki tehlike olarak burjuvazinin
ensesinde solufiunu eksik etmiyordu. Oyle ki, neredeyse bir adrmlrk
mesafedeydi.

Gerek Vietnam devrimi, gerek 1968'in isyan rtizgart ve gerekse
BPKD'nin dUnyayr sarsan etkileri, yr[rnlarrn sol'a ytfitlmast igin, yeni ve
daha derin kavrayt5 igin, ig geligmelerin kamgrlanrp ktgktrhlmasr igin yolu
gosteriyordu. Bu donem, kapitalizmin aflan iginde kapana srkrgmr5 halde
sa

prhl m15, 5a5r rtrlmr5, ko rkutul m u5

st

ntfa;

e

mperya izm in ve bu rjuva zin i n
I

baskr ve somtirl.isU ile bunalhlmt5, geriletilmi5 ve aldahlmrg somtirge
ve yarr-somiirgelerdeki sefalete itilmig kitlelere umut ve kararlrlrIrn
agrlandrIr elveri5li bir si.iregti.

gericilifine karqt bi.iytik tarihsel
hareketin sesinin tonunu perde perde ytikselttifi ve devrimci dalganrn
her yanr gepegevre kugathfir bir mecrada bulmugtu kendisini. Asya, Afrika
ve Latin Amerika halklarrnrn srnrfsal ve ulusal gizgide verdikleri proleter
karakterli ve ktigi.ik burjuva onderlikli mUcadeleleri dcinemin kendine
ozgii nitelifini belirlemede aslolandr. Zira, ezilen halklartn emperyalizme
kargr sUrdiirdtifii.i miicadele verili geligme ve uzlagmazltklartn aItrltk
noktasrydr; ve, asrl akrm devrimdi -bu yrllarda da. Ve d0nya, Llst uste
gelen dogum sancrlarryla kasrlmaya devam ediyordu.
Elbette ki, Ttirkiye devrimci ve i5gi hareketi, di.inyada yaganmakta
olan bu sUregten, bu son derece sarsrcr geli5melerden uzak degildi.
Diyalekti[in hi.ikmi.i gere[i bi.]tiin pargaya, evrensel cizele yanstmrg
ve d[inyadaki devrimin son derece elverigli olan nesnel kogullart,
Arz yuvarlafr, emperyalizm ve dilnya

yrlhk burjuva-feodal fagist diktatorlirk baskr kogullarrnda yokluk ve
yoksunluk iginde ya5ayan [ilkemizin sefalete itilmig insanrnr, emekgileri
ve dahasr i5gi'srnrfrnr etkilemeden edemezdi ve, dr.inyadaki bu lehte

Ama gu da bir gergekti ki, dlinyadaki bu son derece elverigli
etkilere kargrn, TUrkiye'deki geligmeler.her 5eyden cince ve esas olarak
kendi ig geligme ve uzlagmazlrklarr []zerinde yUkselmigti. Her yanr
sanp sarmalayan grevle4 fabrika ve toprak i5galleri, ofirenci direnigleri
6zellikle 1965 yrhndan baglayarak hrz kazanmrg, bu miicadeleler 15/16
Haziran 1970 gibi kanlr gatrgmalara, koyli.ilerin artan toprak iggallerine
dek genigleyerek parlamentarizm ve pasifizmi ya5amrn kenarrnda koyan
yeni ve yaygrn bir nitelik kazanmrgtr. Bu yrlla; sokaklarrn, fabrikalarrn,
okullarrn, kciylerin aya[a kalktrfir ve i.ilkenin oli.im haberleriyle sarsrldr!l
yrllardrr. 15-16 Haziran Bi.iyi.ik lggi Direnigi, bu yi.ikseli5in tepe yaphfir bir
donemeg noktasrdrr. Onceki edilgen ve mezar sessizliginden kokli.i kopug
igin i5aret levhasr gibiydi.

Alttakilerin iisttekilere kargr miicadelesinin doruklara fi rmandrf,

r,

yr[rnlann ho5nutsuzlu!unun ve ofkesinin kanlr gabsmalara varan
eylemlerinin, sokafrn kitlesel ayafia kalkr5rnrn gemberinin olabildigince
hrz kazandr[r bir tablo iginden, toplumun en duyarlr, en diri, en militan ve
en drgUtlU kesimi arasrnda, []niversite gengligi iginden TKP/ML, THKP/C
ve THKO gibi iig bi.iyi.ik akrmr temsil eden donemin ihtilalci onderleri
olarak lbrahimler, Mahirler ve Denizler grkageldiler. Her iig onder de ve
her i.ig akrmda bu koSullar iginde kahba ddktlldU, mayalandrlar.
i5te gerek partimizin kurucu-kuramcrsr yolda5 ibrahim Kaypakkaya
ve gerekse donemin kiigrik burjuva ihtilalci onderleri Mahir ve Denizler
bu kogullar ortasrnda kendilerine yolu aghlar. itte yolda5 Kaypakkaya,
d6nemin pratik miicadelesinin krzgrn ategi iginde bu uygun ve deminde
kogullar ortasrnda verili slirece bir yanrhn adr olarak bu etmenle[ olgular,
olaylar ve kogullarrn bir Uriinil olarak ortaya gtktr. Hem de Deniz ve
Mahirlerden daha ileriye ni5an alarak tiim geleneksel resmi-statiikoyla ve
ozellikle Kemalizm'le k6kli.i kopu5un hareket noktasr olarak. Bir komiinist
olarak onu dcinemin ki.igtik burjuva ihtilalci dnderlerinden farklr yapan
gok ciddi, gok onemli ve asla Uzerinden atlanamayacak denli derin
ideolojik ve siyasal niteliksel ayrrm noktalarr vardr. Onun gerek Tilrkiye
devrimine sundufu muazzam onemdeki devrimci segenek ve gerekse
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resmi-stattlkocu gizgiyi hallag pamufiuna geviren politik yaklaSrmlart
ve gerekse de ideolojik olarak durduIu zemin yoldag Kaypakkaya'ntn
fa rkryd
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Yalnrzca di.inyada
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topraktan frgkrrrr gibi frgkrrmr5 ve Kaypakkaya yolda5 ta.m da bu mecrada
bu sol fideli-k iginde 6nce tip ve FKF riyeli[i, PDA ve liife iginde gerqek
bir komunist olarak kendisine yolu agmrStr. Bu, oylesine yol a9l5tr ki, bu,
1g70,lerin 6ylesine heybetli gi.irleyi5iydi ki, kendisinden 6nce ne varsa,
revizyonist, pasifist, parlamentarist, Kemalist, ezilen ulus dtiSmant ttim
politik duruSlarrn hepsine birden saldrrrp tepip gegerek gergek komi.inist
gizgiye, demokratik devrime yolu agan d6rt baSr mamur bir devrim
segene[iydi.

kdyliilerin miicadelenin giderek Siddet bigimine varan kavgalartntn

gerisinde kalryordu. Bu haliyle de i59i ve koylirlerin dirzen dr5r ofkesinin
ve mi..icadelenin Siddet bigimlerine evrilmesinin oni.lnti kesen reformist
bir dalga krran olarak i5lev gormeye ba5lar. Geli5en mucadelenin kendi
reoformizmini de agacagrnr bilen tip halkrn keskinle5erek ve geniSleyerek
artan dlizen dr5r ofke patlamalartnt segim oyunlartntn bir aleti haline
getirerek kitlelerin radikalizmini frenleyerek pasifize etmekten ba5ka i5e
yaramadt.
Bu arada, TiP'e yonelerek enerjileri bu partinin reformizmi iginde

yanda
yrlrnda
rtisi iktidarr doneminde burjuvauyguladrfr baskr giderek dozunu a

lerin girdi[i yonelimle, ote
yan yana yol alryordu. 1965
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buna paralel olarak da kitlelerin kendilifiinden gelme mircadelesi de
sertle5meye dogru evrildi. Bu parti doneminde safirn radikal gUgleri
de solun boynunu vuran krlrg olarak kullanrldr. Gene bu donemde
KomUnizmle Miicadele Dernekleri kuruldu. Daha onceden kurulan
Cumhuriyetgi Koyli.i Millet Partisi (CKMP) sivil fagistlerin yatafir haline
gelerek Milliyetgi Hareket Partisi (MHP) halini aldr. Ote yandan gene
bu aynr donemde sarr sendika olarak T[irk-lg'ten kopmalar baglar ve
dogrudan igveren org0ti.i gibi hareket eden bu s6zde iggi sendikasrndan
ayrrlanlar 1967 yrlrnda DiSK'i kurarlar. DiSK'i kuranlann Ti.irk-ig iginde
TiP'li ve sc>zde sol'a (siz bunu reformist burjuva solu diye okuyun)yakrn
olan sendikacrlardrr.
1968 ve 1969'lu yrllarda kitlelerin kendilifinden gelme mt]cadelesi
daha gok giddet ofiesini igine alarak daha da hrz alrr. Grevler grevleri izle4
direnigler artar, ofirencilerin eylemleri dofirudan dUzeni hedef ahr ve
daha da onemlisi geligen miicadele TIP'i agarak yeni bir karakter kazanrr.
Tiim bir 1968 yrlr ve 1970'e gelinceye dek gegen sLiregte mricadelenin
sertlegmesi ve,daha radikal bir gizgiye kaymasryla vricut bulur. Ve bu
yrllarda, direni5 ve yiJri.iyi.i5leL grev ve direni5ler can almaya ba5lar; ve
ml]cadelenin ategi iginde gehitler zinciri uzadrkga uzar. Gene bu yrllarda
ve 6zellikle de 1968 yazrndaki ABD'nin Altrncr Filo'sunun i.ilkeye geligi
ogrenci ve sokafir karqrsrna ahr ve deyim yerindeyse, yer yerinden oynar.
Polis, Alhncr Filo'yu protesto eden o[renci a!rrlrklr kitleye saldrrrr ve bu
saldrrrda bir kigigehit olur. Oyle ki, gegen hergiin mUcadelenin sertlegme
dozu artar ve AP iktidarr ki.igi.ik burjuva radikalgi.iglere kar5r son derece
sert tedbirlere bag vurur ve, cjlrlm haberleri ile sarsrlrr i.llke. Bir yandan
devlet, resmi gUgleri sol'un Uzerine saldrrrrken, ote yandan da sivil
fa5istlervurucu giig olarak sol'a kargrsaldrrrsilahrolarak kullanrlrr. Ve bu
durum, bu ti.ir miicadele bigimine bagrndan beri kar5r olan TiP'i teghir
eder ve yi.ikselen ve yeni bir bigim alan milcadele, burjuva reformist
gizgideki TiP'i a5ar. 1970'e bir yrl kalmr5ken iggi ve ofrencilerin kol kola
yUriiytigU ylizti a5krn yaralr ve iki 5ehitle kanlr bigimde bastrrhr. 197f in
srkryonetime ramak kalaya dek de verilen kayrplar otuzlara merdiven
dayayacaktr bu yrllarrn egifiive iginde.

Bu arada iizerinde onemle durulmasr gereken bir bliytik olaya
tanrk olur Ti.irkiye: 15/76 Haziran 1970 Bi.iyi.ik iggi Direnigi. Yoldag
Kaypakkaya bu direnigi, "iilkemizde devrimin objektif gartlannrn ne
kadar olgunlaghIrnrn somut bir delili" olarak gori.ir. Bu direnig burjuvafeodal fa5ist devletin DiSK'i hedef alan (grkarrlacak olan yasayla onu bir
bakrma tasfiye etmek) yeni sendikal yasalarr [.lzerinden ateg alsa da,
aslolan, srntf ve ezilen sefalete itilen yr[rnlarrn yrllar yrlr biriken ofkesinin,
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Zira bu direni5, devrimi amaglamayan her t0rlii darbe (ordudan
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Bu arada gunu da belirtelim ki; ti.im donem boyunca gerici hakim

srnrflar arasrndaki geligme ve uzlagmazlrklar 5iddetlenmig, siirefien
bunalrm gof,u kez siyasal bunalrmr olabildifince gerdirmi5, bunalrmrnrn
Ustesinden gelemeyen egemen giigler de, tiim bir stireg boyunca
sesinin tonunun perde perde yUkseltip koyulagan i5gi, koyli.i, ogrenci ve
aydrnlarrn mlicadelesini kan ve zorbalrkla bastlrma yolunu hep segmigti.
Bu durum ve ozellikle de en sert garprsma olarak L5/1,6 Haziran direnigi
"aga[rdakileri" "yukarrdakilere" kargr bir barikat igine gekmede muazzam
rolgormi.igti.i.

ufra5mrglardrr.) Komprador burjuva
durumu gok iyi fark etmis; bu bUyUk di

lnln

iktidart,
giilerle ve de
kendi kudreti

srkrydnetimle ancak bastrrabilmiSti. Bu
komSulartntn
ve stnrf bilincine varmasl baktmtndan
bilincinde yarathfir stgrama agtstndan tarihsel onemde bir olaydt'
Bu direni5, sonuglarr itibarryla zengin derslerle doluydu. Bu direni5in
burjuva-feodal fa5ist aygttn bekgileri tarafindan en biiyiik bir zorbaltkla
bashrrlmast, o ana dek harekette yer etmi5 olan parlamenter hayalleri
de, orduya umut baglayan hayalleri de bir yana iterek, Kaypakkaya'ntn
defierlendirmesiyle; "devrimin 5iddete dayanacaIrnt, bunun zorunlu
ve kagrnrlmaz oldufunu" gcistermesi bakrmrndan tarihsel bir kilometre
ta5rydr.
Bdylece bu direni5, pa rla mento igi m iicadelele r ka rStstna pa rlamento
drgr mi.icadeleleri koyan son elliyrhn ilk bi.iyUk ornegi igin yolu gostermesi
bakrmrndan da tarihsel bir denemeydi. Ve daha da onemlisi, bu direni5,

devrimde kitlelerin roluni.i g6stermesi baktmtndan da, yani devrimin
ne bir avug darbe tertipgisinin ve ne de stnrftan kopuk kugi.ik burjuva
tam tersine, devrimi
genglilin radikal eylemlerinin
gtstndan da fevkalade
yap.n gergek giici.in kitleler ol
igin nesnel koSullartn
bir 6rnek oluSturdu. ote yand
yeterli olgulukta oldu[unu gdstermesi bakrmtndan da ve bu devrimin,
efer klrlaia gekilmezse, ba5artganslnrn srfrrla ozdeg bUyUkli.ikte olacafrnr
tanrtlamast baktmtndan da onemli derslerle doluydu.
Dolayrsryla 15-16 Haziran 1970 Bi.iyi.ik i59i Direni5i, stradan ve
sonuglarr itibarryla i5gi srnrfrnrn onemsiz kendilifiinden bir giriSimi defil,
srnrf ve emekgi kitleler igin ve ozellikle de o donem iEin yaygrn bir
olan genglik igin
d

:
a

:n'J"',;;:i::
n aYrtlmaz temel

Tilm bu geligmeler burjuva-feodal rejimi siyasal bir agmaza sokmus,
alrgrlageldik parlamenter y6ntemler ve araglarla yonetmek imkansrz
hale gelmig; ekonomik bunahm siyasal geligkiyi daha ug noktalara dek
tagryarak iginden grkrl,maz bir ortam doiurmugtu. Dolayrsryla, iilke 1970'li
yrllarrn ikinci yrlrnrn bagrnda fena halde derinlegen ekonomik ve siyasal
bunalrmla sarsrlryordu.

Gori.iltiyor ki, Ti.irkiye'nin 1968-1969'u; bu isimle anrlan bir kugak
Lizerinden 1970'te eylem gi.ici.ini.in dorufiuna ulaSacak; keskin ve sert
kavga ortasrnda 6li..imlerle, gatr5malarla, grevlerle, toprak ve Universite
i5galleriyle gegen bu birkag yrl, onlardaki biling ve 6rgUtlenme di..izeyini
gegen elli yrllrk donemden gok daha hrzlr ve tam yapacakt.
Tam da bu donemde, yoldag Kaypakkaya'nrn saptadrfir gibi, "silahlr
halk savagrnda girigmek igin, objektif gartlar son derece elverigli" idi; "iggi
ve kdyli.i yrgrnlarrnrn kendili[inden gelme mt]cadelesi gr[ gibi biiyliyor"
ve bu miicadele, "yer yer silahlr gat$malara kadar varryordu".
Kaypakkaya'nrn bu tespiti, hen0z L97L yrlrnrn ikinci geyrefinin
bagrnda ilan edilecek olan srkryonetimden onceki donemin nesnel bir
gozrimlemesidir. Silrecin geldifli noktayr ve devrimci bunalrmrn ulaghgr
dUzeyi saptayrp ona gdre davranrlmasr gerektifiini, yani geli5en bu
m0cadelenin bagrna gegip ona dnderlik yaprlmasrnrn zorunlulufluna
igaret ettifi devamrndaki tespitle birlikte ele ahndrlrnda hem ddnemin
nesnel bir deferlendirilmesi ve hem de bu sLirece mi.idahale edecek
giiglerin niteliiini saptamasr agrsrndan zengin bir dtigUnce gizgisidir.
Bilinir ki, birkag yrllrk grevler, direnigler, boykotlar, toprak i5galleri
gibi mUcadele araglarryla hem srnrfin biling ve 6rgtitlenme dUzeyi hrzla
geli5ecek ve hem de k6ylti ve genglik kanlr gahgmalara varan eylemlerle
yetkinlegece kti. Bu yetkin le5mede d Unyada ki elveri5li ve uygu n ko5u lla r;
krrlardan 5ehirlere do[ru geli5en gerilla hareketleri ve kapitalist
merkezlerdeki6[rencive iggi ayaklanmalarrnrn tecrtibeleri 1970'liyrllarrn
devrimci gahlanr5rnr, bilinglenmesini ve orgUtlenmesini tetiklemede
13
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devrim dalgasr kendi iz dtiSiimiinri []lkede de bulmada gecikmeyecektir'

Qin'de Bagkan Mao'nun dnderliginde yer alan Bliyiik Proleter Kr]lti.lr
Devrimi'nin di.inyayr sarsan etkileri, bi.ltiln bunlar; i.ilkemiz topra!rnda
yrfrnlann mlicadelesine dnderlik edecek geng bir komi]nist hareketin
fi 5krrmasrna elverigli ortamr hazrrlryordu."

pDA iCiNDr

iri gizei

nnUcnoELEsi vE ZoRUNLU
"ERKEN KOPU$"

Bilinir ki, gerek TKP/Mllnin kurucusu yoldag Kaypakkaya ve gerekse
THKO ve THKP-C'nin dnderleri, Denizlerve Mahirler, 1965 yrlrnda kurulan
FKF (Fikir KulUpleri Federasyonu) iginde faaliyet gcistermiglerdir. Tam da

Bu demektir ki, Kaypakkaya, diinya ve TUrkiye'de, anln elveriSli

oldufiu TKP/ML'Ye Yolu agrYordu.

bu yrllarda, yani 1966 yrlrnrn e5i$i ve bagrnda, ba5rndan beri pasifistparlamentarist gizgiyi savunan TiP'le, askeri darbe amag ve fikrine
umut olarak sarrlan Mihri Belli klifi arasrndaki miicadele artan giddette
devam ediyordu. Mihri Belli klifii bu d6nemde giderek militan bir
ka ra kter kaza n maya ba glaya n tj niversite gengliii n in rad ika I mtlcadelesini
kendi darbe emellerinin bir aleti haline getirmek peginden kogmu5tu.
Aralarrndaki dereceli kutuplagmalara ve ikifarkh gizgiye kar5tn, her iki klik
de srnrf muhtevasr itibanyla sosyalizm maskeli milli burjuva akrmlarrydt.
i5te bu her iki sosyalizm maskeli reformcu burjuva klikleri arasrndaki
miicadelenin keskinle5tigi bir agamada, Aydrnlrk Sosyalist Dergisi, yani
Kaypakkaya'nrn da iEinde yer alacafir Aydrnhk grubu Mihri Belli'nin
yanrnda ya da Kaypakkaya'nrn defiigi ile "Mihri Belli'nin kuyrufundan
sahneye grktr".

grI gibi yiikselen miicadelesi, hrzla yayrlan Marksist-Leninist eserler,

Bu ddnemde, sol'a yrfrlan kitlelerin bir boli.imi.i TiP'e yonelirken
di[er yandan da Fikir Kuli.ipleri birlegip FKF'yi olugtururlar. FKF, i.iniversite
genglifinin gekirde[ini olugturdu[u bir yaprlanma olarak gekillenir.
FKF'nin y6netiminide TiP'liler ele gegirir. Elbette bu gegici bir durumdur;
nitekim 1968 yrlrnda yaprlan FKF'nin ikinci kurultaytnda yonetime
MDD'ye yakrn y6neticiler segilir. Ugiinci.i kurultay TiP ile MDD'ciler
arasrnda bir ittifakla sonuglantr.
Kayppakkaya'nrn kendisi, ba5langrgta, yani 1967 ytltnda dokuz
arkadagryla birlikte Qapa Fikir Kultlbi.l'nU kurar ve bu yrllarda aynr
zamanda da TIP'in Uyesidir. Q0nki.i TIP bu yrllarda sol rengine biiriinen
tek orgi.it konumundadrr. Ve FKF iginde de egemen g0gtilr. Ne ki, kendi
degimiyle, "ilerleyen bilincin ve edinilen tecrl]belerin doflal sonucu"
olarak FKF genglik orgi.it[inde bazr goriig ayrtlrklarr belirir. Bu gori.iS
ayrrlrklarr iki ayrr rotada yol alrr. Birincisi, parlamentarist mlicadele
araglarrnr tek milcadele bigimi olarak goren reformist g6ri.ig; ikincisiyse,
milli demokratik devrim (MDD) tezini savunan gizgidir. Bu gizgi agamalt
devrim tezinin de savunucudur.

t4

t5

yold u.

Bu demektir ki, mayalanmakta olan ya$amln kendisine yolu aghgr

temel saflamr5t.
Ne demi5ti TKP/ML'nin ortaya grkr5rnr hazrrlayan koSullarr anlatan
yazrsrnda yolda5 KaypakkaYa?

"Kahraman iggi srnrfimrztn, fedakar koyliilerimizin ve

yifit

gengligin
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Kaypakkaya, bu ayrrlrkta, bu
tezini savunan MDD'ciler arastnda yerini alrr. Bu gortiSi.i ba5langrgta Tiirk
Solu ve Aydrnlrk Sosyalist Dergisi ve daha sonra da, yani ileride ortaya
grkan boli.inmelerden sonra da Proleter Devrimci Aydrnlrk ve l5gi-Koylti
dergisi savunmaya galr5mr5t der Kaypakkaya.
Bu ayrtlrkta neden MDD tezini savunanlartn yantnda yer aldrfrnr

kitlesinden kopardrfrnr gorUyordu. Bdylece Kaypakkaya 6nderlilindeki
Marksist-Leninist muhalefet, sonradan fiifp adrnr alacak olan PDA'nln
Ma rksizm-Leninizm ad rna revizyon izmi savu nd u[u ve uygulad r!rnr pratik
iginde tist Uste binen deneylerle apagrk gordii. Zira, PDA revizyonizmi
Mihri Belli ile kopri.ileri athktan sonra bile, M-L <irti.isii altrnda onun saficr
gorliglerini savunmaya devam ed iyordu.

Kaypakkaya 56yle agrklar Sorgu'sunda

Kaypakkaya'yr dinliyoruz:
"PDA kli[i, gengligin, gittikge alrrlagan fa5ist baskrlara kar5r gehitler
vererek yUriitttifli.i militan ml]cadelesini drgardan seyretmekle ve ona
sdvmekle yetindi. Bu, onun genglik kitlesinden tamamen kopmasrnda

:

Ben bu ayrrlrkta MDD(Milli Demokratik Devrim)'i savunan Srup
igerisinde yer aldtm. Ttlrk Solu ve Aydtnlrk Sosyalist Dergi gevresi, tam ve
-kelimenin gergek anla mrnda- devrimci mahiyette olma ma kla birlikte,
TiP'e gore, i5gilerin, koyli.ilerin, gengli[in ve difier halk kitlelerinin
demokratik ve devrimci anlamdaki eylemlerine biraz daha fazla ilgi
gostermeye galt5tt."
Yrl 1969'u gcisterdi[inde FKF dordiincti kurultaytnt yapar ve
bu kurultay FKF tarihinde de, Kaypakkaya'nrn yeni bir yol ayrtmtna
gelmesinde de bir donemeg olur. Bu kurultayda FKF adtnt Dev-Gen9
olarak (Devrimci Genglik Federasyonu) degiStirir ve bu adtmla birlikte
Dev-Geng, devrimci ciflrenci hareketinin en sivri ucu, "militan" genglifin
orgUtii ve kUgi.ik burjuva eylemlerin odafr haline gelecektir. FKF'nin adtnt
Dev-Geng olarak defiigtirdifii bu kurultay, yeni bir ayrrhfia tantk olur.
Ve biz doprudan tanr[tndan, Kaypakkaya'dan dinleyelim bu
bdliinmeyi:
"1969 yrlrnda FKF'nin DEV-GENQ'e donijgtiifiti kurultayda, DEVGENQ ve Aydrnhk Sosyalist Dergi iginde de aynlrk oldu: Ben bu ayrtltkta
Proleter Devrimci Aydrnlrk ve iggi-Kdylii dergi ve gazetesi gergevesindeki
arkadaglarrn grubunda yer aldtm."
Bir yandan dogrudan pratik, ote yandan devrimciteoride kat edilen
mesafe, Kaypakkaya'da biling stgramastna yol agar ve bunun sonucu
olarak da iginde yer aldrgr PDA grubunun pasifist ve Mihri Belli'nin sagcr
gizgisinden kopmayan yi)ziini.i daha iyi gcirmeye ba5lar. Bir yanda, kanlt
gatr5malara dek varan genglifrin kendililinden gelen m0cadelesini temsil
eden aktif mticadele gizgisi ve buna onderlik eden genglik liderleri, oblir
yanda, her ti.lrlii radikal mi.icadeleyi yadstyan bir gizgiyi temsil eden $afak
grubunun ve bu arada Mihri Belli'nin safict, pasifist gizgisl kar5r karSrya
gelmigti.

ve etrafinda klimelenen M-L muhalefet, genglifiin
eylemleri kiigUk burjuva karakterinden dolayt bir takrm zaaflar ve
Kaypakkaya

yol agt...

6te yandan PDA revizyonizmi, demokratik devrimin ozi.inUn
toprak devrimi oldu[unu reddediyordu. Kdyliilerin devrimci roli..ini.]
reddediyordu. Silahlr miicadeleyi'heniiz gartlarrn elveri5li olmadrfir'
gerekgesiyle redded iyo rd u. Ma rksist-Leni n ist devlet ve devrim teori leri ni
reddediyord u. M illetlerin kendi kaderlerini tayin ha kkrnr reddediyord u.
Burjuva milliyetgilifii devam ediyord u...

Uluslararasr planda, di.inya komiinist hareketiyle modern
revizyonistler arasrnda ortacr bir tutum benimsedi. Sovyetler Birligi'nde
ve Do[u Avrupa iilkelerinde revizyonistlerin iktidarr tekrar ele gegirdifi,
proletarya diktatorli.iIi.ini.in burjuva diktatorli.i[i.ine dontigtiifii.i

reddediliyordu.... Biiyrik Proleter Ki.tltUr Devrimi'nin tecrlibeleri
reddediliyordu.
Sonradan liit<p olarak adlandrrrlan burjuva kulitbi.l bu gartlarda,
bu ideolojik temel lizerinde dofdu. Bir yandan ba5hca konularda
modern revizyonist gizgiyi sl]rdiiren PDA klifi, daha sonra Mao Zedung
D[igiincesi'ne el ath. Bu nasrl mt]mkiln oldu? Elbette Mao Zedung
DU5ri ncesi'nin ozi.l n i.l bi r kena ra blra ka ra k..."
Tam da bu geligme ve geli5melerle siireg devam ediyorken, 15-16
Haziran Biiyi.ik l5gi Direnigi kapryr gahyordu. lggi srnrfinrn kendili[inden
gelme bu muazzam direnigi, PDA saflarrnda, Kaypakkaya onderliiindeki
M-L muhalefet igin bir bakrma bir donemeg oldu. Muhalefet,
Kaypakkaya'nrn sozleriyle, bu direnigten "gereken dersi 9rkarth". pDA
iginde gegmigten beri izlenen gizginin teslimiyetgi ve salcl niteli[ine rgrk
tuttu bu direnig. izlenen gizginin revizyonist nitelifini agrfia gtkarmada bu
direnig tam bir turnusol kafrdr iglevi gdrdi.i.

m[icadeleyi drgarrdan seyreden pasif ve sa[cr durugunun onu genglik

Kaypakkaya'yr yinelemek gerekirse, pratik iginde olan, kitlelerle
baflarr olanlar direni5ten en biiyiik dersi grkarrrken; kitlelerden kopuk
olan bagta yonetime goreklenmi5 olan kesim bir santim bile ileri
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gitmedile; salt bazr kozmetik drlzeltmelerle yetindiler; stire gelen
sa[cr ve teslimiyetgi gizgi oldugu gibi korundu. Baglangrgta, Biiyiik
iggi Direni5ini izleyen srkryonetim d6neminde ve ko5ullarrn zorlaylcl
baskrsryla az gok dogru raya gekllen gizgi, "gok onemli zaaflara raImen
ilk defa olarak kanundt5t bir drgiitlenme ve mUcadele yolu" tutulmastna
kargrn, kogullardaki bir iyile5me ya da srkryonetimdeki biraz gevSeme, az

gok umut veren bu geli5meyi de alrp gottirdi.i ve eski tas eski hamama
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sunduf,u ilkelerin oylanmasrnr da engellediler.
11 ilkede M-L muhalefet tarafindan ileri stirtilenler iizetle gunlardr:
1- Koylrik bolgelerde faaliyet esas, gehirlerdeki faaliyet talidir.

2- Silahh m[icadele esas, difier m[.lcadele bigimleritalidir.

3- illegal faaliyet esas, legal faaliyet talidir.
4- Ulke gaprnda diigman bizden giiglti oldugu miiddetge stratejik
savunma esastr.

ddni.lldi.l.

Ne ki, bu kez de, varolan teslimiyetgi ve pasifist sagcl gizgiyi
gizlemek igin "palavra edebiyat" yoluna gidildi. Bir yandan halk savagt
yere goge srfldrrrlamazken, ote yandan, halk sava5t, yalnlzca bog bir
igaret levhasr gevezeli[i olarak kaldr. Mao Zedung, sa[a stgrayt5lartntn
maskesi haline geldi. Ama 5u da bir gergekti ki, kitlelerden iyiden iyiye
kopan revizyonistler, bazr noktalarda eski safcl gorU5lerinden tornistan
da etmiglerdi. Orneflin, "devlet, ordu ve srkryonetimin stntf muhtevast
gibi Marksizmin-Leninizmin alfabesi olan konularda". Ve dahast, adtm
adrm modern revizyonizme tavtr alma gibi.
Ama dahasr vardt: Kaypakkaya, bunlartn, iktidartn halk sava5t
yoluyla parga parga ve ktrlardan gehirlere dogru altnacaflt tezini de
kabul etmig gorrindiiklerini yaztyor ve ekliyor: Fakat diyor bu defigme
bile oporti.inistge ve sahtekarca oldu. Sanki oteden beri aynt geyleri
savunuyorlarmrg pigkinlifli ile yaptlar bu igi.
Ne var ki, birgok temel noktada, devrimin amag ve fikrinde
demokratik devrimin cizilni.l kavramaktan uzak kaldrlar. Daha da 6nemlisi,
bu savunur gozUktUkleri tezleri yalntzca lafta savundular; ig pratige
geldifinde revizyonist gizgilerinden asla kopmadrlar. Marksist-Leninist
kanatla burjuva onderlik arastndaki miicadele birgok temel konuda
si.iri.ip gitti: Gerek legal yayrn faaliyetinin esas olmast, gerek i59i-koylti
galr5ma komiteleri ve bi.irolar geklindeki orgi.itlenme, kciy galtgmastntn
tali bir galrgma halinde ele alrnmasr, illegatrfaaliyetin ikinci plana itilmesi,
burjuva demokrasisinden medet umulmast, bag ve temel geligmenin
yanlrg tespiti, toprak devriminin yadsrnmasr gibi birgok konuda her iki
kanat arasrndaki mLlcadele si.iriip gitti.
Ve $ubat 1971 Genelgesi ile de M-L muhalefeti hedef tahtasrna
koyarak partilileri aldatma yoluna gittiler. Nihayet, Nisan toplantsrnda
Kaypakkaya etrafrndaki M-L muhalefet, "Ozele5tiride Cesur ve Samimi

Olalrm" ba5lrklr yazrda, esaslr ve samimi

bir ozelegtiri i..izerinden

gegmi5teki revizyonist pisliklerin sUpUriiliip atlmasrnr ister. Fakat onlar
gegmigteki revizyonist gizgide kazrfir gakmrglardr ve ozelegtiri yapmaya
yana5madrlar. Ayrrca M-L kanadrn 11 ilke halinde ozetleyip toplanhya
I8

5- Stratejik savunma iginde taktik saldrrrlar esas, taktik savunma
talidir.

6- Bu donemde, silahlr miicadele iginde gerilla mLicadelesi

esas,

diger mi.icadele bigimleri talidir.

7- $ehirlerde (bi.iyUk gehirlerde), stratejik savunma doneminde,
kuvvet biriktirmek ve firsat kollamak esas, ayaklanmalar diizenlemek
talidir.
8- Orgritlenmede parti 6rgtitlenmesi esas, difer orgi.itlenmeler
talidir.
9- Di$er 6rgiltlenmeler iginde silahlr mUcadele orgUtleri esastr.
10- Kendi kuvvetlerimize dayanmak esas, mtittefiklere dayanmak
ta lid ir.

11- Ulkemizde silahlr mi.lcadele gartlarr vardrr.

Kaypakkaya ve yolda5larr ya da Marksist-Leninist muhalefet,
daha !97f in ilk aylarrnda, PDA'ya 96reklenen burjuva onderlifiin iflah
olmayacafr noktaya gelip dayandrfirnr anlamlglardr. Fakat ig mt]cadele
aracrlrIryla gerek parti igindeki sa!lam ve militan kadrolarrn e[itilmesi
ve gerekse onderlifii M-L tUylerinden yolup grrrlgrplak hale getirerek
revizyonist yrizlerinin sergilenmesi, Kaypakkaya onderlifindeki M-L
kanadrn cjntinde acil bir gorev olarak duruyordu. Nitekim M-L kanadrn bir
umudu da srkryonetimin hallag pamufuna gevirdifii eski galr5ma tarzt ve
mi.icadele bigimlerinin parti igindeki kadrolarr sarsrp revizyonist gizginin
agrfa grkmasrna yardrm edebilecefiydi. Ne ki, M-L kanadrn tlim gabalarr,
yukarrda da soztlnir etti!imiz ozelegtiritalepleri bog kubbede yankrlanan
bir seda olarak kaldr ve burjuva 6nderlik higbir geye yanagmadr. Ne nisan
toplantsr ne sosyalist kurultay higbir sorunu gozemedi. En soylu amaglar
bog sozler, en bUyUk gergekler de birer bayafirlrk halini almrgtr onlarda.

7-8 $ubat 1972 yrhndaki DABK toplantr kararlarr tiit<p saflarrna
bomba gibi dLigtii. Revizyonist onderlik telaga kaprlmrgtr. Bu kararlarrn,
M-L muhalefetin tiimiiyle olmasa da bazr pratik ve teorik sorunlarrnr
l9
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kararla birlikte tiit<P'e kar5r gorLiglerini daha kesin ve tam hale getiren
Kaypa kkaya 6nderlifind eki m uha lefet, "kopr.r gu n" d a on lenemez son u na
gelmig bulunuyordu. Bu anlamda da bu kararlar bir doni.im noktasrdrr.
igte on maddelik kararlarrn en can alrcr btiltimi.intin rizeti:
Gerek diinya dlgefiive gerekse bu olgefin bir pargasr olan [ilkemizde
nesnel kogullar devrim igin son derece elveri5li ve idealdir. Emperyalizm

ve yerli gericiler cephesinde buhranlar buhranlarr izlemekte ve bu da
kargr-devrimcicephenin azgrnca saldrrrlarrna neden olmaktadrr. l5gistnrfr
ve devrimci halklar ise, bu saldrrrya kargr heybetlice ayaga kalkmakta,
gerici giddete kargr devrimci giddetle yanrt vermektedir. Asya, Afrika

ve Latin Amerika'nrn gofu ezilen halklarr iggi srnrfrnrn 6nderli[inde

silahlr m[.icadele yiirtitmektedir. Ttirkiye de bu durumdan baIrgrk
de[ildir. T[irkiye'de de i59i srnrfi, yoksul k6ylril0k ve diger devrimci
srnrf ve katmanlann mlicadelesi son yrllarda kanlr gatrSmalara varacak
denli geli5mi5tir. iggi srnrfi ve yoksul koyliilUIi.in bLiyiik gogunluIu
ku

rtul u gla rrnr n a nca k sila hl r m lrcadeleyle olacaflr

Yaprlacak

nr

kavra m rg d u rumd ad

r

r.

tek gey gehirlerin krrlardan kugafilmasr stratejisi ekseninde

krrlrk bolgelerde kitlelerin ba5rna gegip silahlr mricadeleyi orgLitlemektir.
Bu gizgiyi izlemeyen bir komilnist hareket bu ada layrk deflildir. Bu yolu
tutmayan blr komtlnist drgiit de yrflrnlardan koparak tecrit olur.
Dolayrsryla, hareketimiz, kararlrlrk ve diregkenlikle kitlelerin bagrna
gegip onlarr silahlr gerilla mUcadelesi gizgisinde seferber edecefrine,
eskiden beri muzdarip olduflu sag hatalan devam ettirmekte ve bunlarr
yeni bir bigim altnda stirdLirmeye devam etmektedir. Silahlr mucadele
sozde savunulmakta, ozde ise yadsrnmaktadrr. Ne miicadele ve ne
de orgiit bigimleri silahlr mi.lcadeleyi ilerleten degil, kostekleyen bir
faaliyet ve 6rgi.it bigimleri olarak iglev gormektedir. Mevcut sa[cr gizgi,
silahlr milcadele vermek yerine, onu belirsiz bir gelecefie ertelemek igin
silahlr miicadelenin ba5latrlmamasr igin, gerek Lenin'in devrim kitlelerin
eseri olacaktrr geklindeki dofiru onermesinden amaca uygun olmayan

sonuglar grkarmak, gerek iilke gaprnda orgijtlenmeyi silahlr mt.lcadelenin
temel kogulu haline getirmek cirneklerinde olduIu gibl, her t[.irli.i teorik
ve pratik cambazlrklara bag vurmaktan geri kalmamaktadrr.
Bu Kararlarda,'Acil gorevlerimiz gunlardan ibaret olmalrdrr"
geklindeki 9. maddesinde de "anrn" gorevlerine igaret ediliyor. Bu
gdrevlerin ilk ve temeli, silahlr miicadeleye elverigli alanlarrn segilerek
kadrolarrn 9o[unun bu alanlara seferber edilmesi ve anrn silahlr
mLicadele orgUti.i olarak gerilla birimlerinin olugturulmasr gdrev olarak
saptanmaktadrr.
Ve nihayet, DABK kararlarrnda, silahlr mi.icadeleden rgrk gormiig gibi
20
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kagan revizyonizm igin en old[]rUctr tespite gelir stra:

"E[er gerekliyse gok krsa blr propaganda ve ajitasyon faaliyetinden
sonra derhaI gerilla eylemlerine giri5ilmelidir."
Bu kararlar tiixe burjuva kli!ini gileden gtkartr ve son bir defa kli[in
onderlifii ile gori.igrir. Tarih, 26 Mart 1972'dir. Ne var ki, bu toplantrdan
sonra Tiit(p'le ipleri tilmi.lyle kopartr. Zira onlar arhk iflah olmaz bir
noktaya dek gelmiglerdi ve hatta Kaypakkaya'nrn deyimiyle, '{26 Mart
1,972 larihinde 'birliii korumak igin' (!) tarh$maya 9aIrrdrklart iki
arkadaga, haince bir silahlr komplo dUzenleyecek kadar algalmtSlardt".
Ve 26 Mart tarihli bu toplantr 6rgtitsel ayrrhflln kesinle5tifii son
toplantr olacakb. Bu toplantrda M-L kanattan, hizipgilik yaptrklart
gerekgesiyle ozelegtiri istemigti burjuva onderlik. M-L ise "revizyonizme
kargr mricadele ettikleri igin 6zele5tiri yapmazlar" savtyla yanttladt bu
talebi. Hizipgilik suglamalart da reddedildi bu toplantrda. Yapllacak olan
parti kongresi de revizyonistlerin onderli!inde ve onlartn segti[igomezleri
i.izerinden yaprlacaIr ve dolaytstyla M-L kanattan 9ok stntrlt saytda insan,
Kaypakkaya'ntn sozleriyle bir veya iki kiSi ancak katrlabilecekti. M-L
kanat, kendi teklif edecefi delegelerin de kongreye katlmastnl ko5uluyla
kongreye katr labileceklerini agrklad lar. Teklifl eri redded i ldi ve boylece
M-L kanat kongreye katrlma imkanrndan yoksun kalmr5tr. Ve bdylece
6rgi.itsel ayrrlrkta son nokta konmuStu.
M-L kanadrn katlmaslntn olanakslz oldufiu bu kongreden MarksistLeninistler'in beklentileri vardt. Bunu da Soyle aglklayacakh aynl
r

yazrsrnda Kaypakkaya yoldag:

"Kongreden Marksist-Leninistler'in bekledi[i fayda 5uydu:

Devrimci diigtinceyi bi..iti..in kadrolara ula5trmak, duruma gdre ya iflah
olmaz revizyonist onderlifii tasfiye edip devrimci bir onderlik kurmak,
ya da saflara kazantlan kadrolarla yeni bir orgiitlenmeye gitmek.
QUnki.l kesin gizgilerle birbirinden ayrtlmr5 iki ayrr ideoloji ve politika
aynr te5kilat gahsr altnda barr5 iginde bir arada ya5ayamazdr. Ya biri
hakim olacakt, ya da di[eri. Sapma iginde olanlar dostga elegtiri ve
ikna yoluyla dilzeltilemedi[i taktirde, yani iflah olmaz oportUnistler
olduklarrnr davranr5larryla ispatladrklarr taktirde, halka hizmetin bir
tek yolu kalrr: O da orgi.it igi iktidan iflah olmazlardan almak, bunlart
orgiitten temizlemek. Bu, proletarya ile burjuvazi araslnda bir iktidar
mUcadelesidir. Bu hakkr burjuvaziye tantytp proletaryaya tantmayanlai;
agrk veya gizli halk dti5manlarrdtr.

Kongre, Marksist-Leninistler igin higbir fayda saflamayacaktr.
Burjuva onderlik revizyonist gizgisini, daha gimdiden safladrfil golunlufa
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dayanarak, kongre karan haline getirecekti. Marksist-Leninistler kuru
guri.iltricti gofunluIun oylarr kargrsrnda drigtincelerini ifade etmek
imk5nrnr bile bulamayacakh. Di.igiincelerini ifade etmeleri halinde de
bunlar d6rt duvar arasrnda boflulup kalacaktr.
Ayrrca Ma rksist-Len inistler'e orgrit iginde hayat ha kkr ka ma mr gtr.
Bu 5artlar altrnda orgi.it iginde kalarak mricadeleye devam etmek
hem imkdnstz, hem de faydasrzdl. Proletaryaya ve halka hizmetin
yolu artrk revizyonist klikten cirgiitsel olarak da ayrrlmaktr. Marksist-

elegtirilerden taban yeterince haberdar olamamrgtr.: TIIKP'in etkisi
altndaki kadro ve [iyeler muhalefetin gorii5leri konusunda esas olarak
aydrnlanma olanaf,r bulamamrglardrr. Bu 96rev ML kadrolarrndr; ama
buna da zaman bulunamamrsh. Ne var ki, bu, parti iginde mUcadele
imk6nr bulamayan M-L muhalefetin iradesi dr5rnda geligen zorunlu
bir durumdu. Parti iginde iki gizgi mticadelesi yolunun bkanmasr, M-L
kadrolannrn elini-kolunu bafl amrgtr.

Leninistler de oyle yaptrlar. Burjuva disiplinini reddettiler. ona kargr
cepheden mlicadele etmeye karar verdiler."
Haziran 1972 tarihli, "gafak Revizyonizmi ile Aramlzda ki Ayrrlrkla rrn
Kokeni ve Geligmesi" ba5lrklr onemli makalesinde, yoldag Kaypakkaya,
bu nihai kopu5u 56yle agrkhyor:
"Eski adryla Proleter Devrimci AYDINLtK (pDA), bugrinkri adryla
$AFAK hareketi saflarrnda iki kanat arasrnda bazen agrk, bazen gizli,
bazen sert bigimlere b[]r[inerek, bazen yumugayarak ama kesintiye
uframaksrzrn stiriip gelen miicadele, nihayet iki kanadrn aynr orgi.it iginde
bir arada durmalarrnrn artlk tamamen imkSnsrz oldulu bir noktaya gelip
dayandr. $imdi proleter kanat, revizyonit-burjuva klikle btlti.ln baIlannr
brgakla keser gibi kesip atarak, Marksist-Leninist temeller tjzerinde
yeniden orgiitlenmeye girigmig bulunuyor."
Merkezinde, hem pratikteki yol gostericiligi ve hem sert pratik
mi.icadeleyle ayrrlmazcasrna birlegmi$ teorik ve taktik kuramcrhfryla
yoldag Kaypakkaya'nrn oldu[u Marksist-Leninist muhalefetin pDA ve
sonradan SAFAK revizyonizmine kar5r verdiii ideolojik, politik ve orgi.itsel
miicadele, kendi kcikti ile zorunlu hesaplagma son noktaya varacak
ve, !972 Marhnda orgtitsel kopugla noktalanacak ve 24 Nisan 1972
yrlrnda da kurucu-kuramct yoldag Kaypakkaya'nrn 6nderliginde TKp/ML
devrimci yasamrn yasayan gergefi olarak devrim ve sosyalizm davasrnrn
amag ve fikrine gergek bir yanrt, Trirkiye proletaryasrnrn sljrekli ve genel
grkarlarrnrn temsilci onc0 orgut0 olarak srnrf miicadelesi sahnesinde yer

PARTiSi,NE VERDi6i 6rurvl
gergek
ki, yoldag lbrahim Kaypakkaya'yr ddnemin THKO
bir
$u
ve THKP-C gibi ki.i9i.ik burjuva ihtilalci orgiit 6nderlerinden, Deniz ve
Mahirlerden ayrrt eden temel ayrrm noktalarrndan biri de devrimin
hazrrlanrgr, devrim ve sonrasrnda Komiinist Partisi'ne verdifli o son
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a la ca

ktr.
Hi9 gtiphesiz ki, Kaypakkaya

cinderli[indeki ML muhalefetin tiit<p,le
cenklege cenklege verdikleri miicadele sonucu ortaya grkan 6rgi.itsel
kopu5 zorunlu bir "erken kopu5"tu. Kogullann zorlayrcrsr baskrsrndan
dolayr kaprya dayanan bu erken kopug, Marksist-Leninist muhalefetin
gori.iglerinin tiit<p tabanr iginde yeterince yankr bulmamasrna, go[i.]s
96[tise verilen iki gizgi mtjcadelesine kargrn, bunun salt belirli kesimle
srnrrlr kalmasrna neden olmu5 ve tiit<p revizyonizmine yoneltilen
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derece bi.iyi.ik onemdir. O, partisiz devrim tezi gi.izergdhrnr kullananlarrn
tam kargrsrnda yer alarak proletaryanrn Onci.lsi.i olarak Kom[]nist Partisi
olmadan devrimln ne hazrrlanabilece[ini ve ne de gergek bir devrime
imza atrlabilecefini gok iyi biliyordu.
Daha Ocak 1972 yrhnda fiifp Program Tasla[rnrn Elegtirisi'ne,
Parti sorunu ile baglamr5h. O, Komtinist Partisi'ne oylesine bi.iyiik onem
veriyordu ki, Lenin'in yrllar 6nce sorduf,u gu soruyu Tiirkiye agrsrndan
ele alarak en eksiksiz, en ideal ve en do[ru olana varmaya galrgryordu.
Lenin'in sorusu guydu: Bilimsel olarak dofiru olmasr ve proletaryanrn
siyasi bilinglenmesine katkrda bulunmasr igin partimizin adr ne olmalrdrr?
Yoldag Kaypakkaya, bu soruyu gok yonlii olarak Tiirkiye kogullarr
rizerinden tarhsrr ve $u sonuca varrr: Hareketimizin nitelifiini ve nihai
hedeflerini en kesin, en agrk ve en dofru bir gekilde ifade eden ve
pratikte de iggi srnrfinrn ve diier emekgilerin bilinglenmesine katkrda
bulunan ve bizi her tiirden sosyalizm hainlerinden ayrran adlandrrmanrn
TKP(M-L) olacafr agrktrr. Ve ekler: Her geyden 6nce, TKP(M-L) bilimsel
olarak dofirudur. Ve bizim nihai hedefimizin tam ve agrk bir ifadesidir.

Partimizin adr noktasrnda

bu denli titiz

davranan yoldag

Kaypakakaya'nrn devrimin temel bir arao olan Komiinist Partiye verdigi
onem kdndiliginden anlagrlrr olsa gerektir.
Bilinir ki, proletaryanrn iktidar mUcadelesinde birgok devrimci
miicadele orgUtti vardrr. Ne ki, Parti, proletaryanrn srnrf orgiitlintin
en yi.iksek bigimi, devrimci silahlr milcadeleyi ydneten, proletaryayr
devrime tagryan temel miicadele orgiitiidtlr. O, her geyden 6nce,
proletaryanrn savaS kurmay heyeti, proletaryayr devrime hazrrlama aleti
olarak tiim srnrfin onci.l mi.ifrezesidir. iggi srnrfrnrn en bilingli, en ahlgan,
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en iyi unsurlarrndan olu5an Parti, proletaryanrn irade ve eylem birli[inin
billurlaghfir, srkr bir demir disiplinle kenetlenen, ozelegtiriyi varolu5unun
temel kogulu sayan, proletaryayr iktidar uflruna mlicadeleye, devrime
hazrrlaya n devrimci bir orgi.itti.ir.

Bciyle

oldu[u igindir ki, yolda5

Kaypakkaya, revizyonizmle
t972 yfinda
yoldaglarryla birlikte TKP/ML'yi kuracakhr. Zira o da bilmektedir ki,
burjuva-feodal devletle, merkezilegmig, birlegmig bu kar5r-devrimci
aygrtla baS edebilmenin, anti-emperyalist, anti-feodal devrimin
yaprlabilmesini kogulu, bu devrime 6nderlik edecek savag kurmay
heyetidi6 onci.l milfrezedir; bu da proletarya partisinden bagka bir gey
6rgi..itsel planda ipleri kopardrktan hemen sonra, 24 Nisan

olamaz.
Daha da tjnemlisi, Qin devrimi pratifive bu pratifin yetkinle5tirdifi
teoriye dayanarak yolda5 Kaypakkaya, defalarca belirtmi5tir ki, bizimkisi
gibi ko5ullardaki bir i.ilkede Komtinist Partisi, iktidan burjuva-feodalfa5ist
boyunduruktan gekip almak igin bir savag aletive sava$ genel kurmayrdrr.
Yarr-somUrge, yarr-feodal bir iilkedeki Komilnist Partisi, kapitalist
lilkelerden farklr olarak "savaggr parti" nitelifiyle ortaya grkar. Ve gok daha
6nemlisi, bizde ve bizim gibi iilkelerde Parti, savag ikliminde inga olur;
uzun sUreli savag iginde geligir, gilglenir, deneyim kazanrr ve gelikle5ir.
Kaypakkaya yoldag da biliyordu ki, bizimkisi gibi bir i.llkedeki sava5gr parti
kimli[i, partiye gok daha ciddive kesin onemi olan gorevler yUkliiyordu.
Orgtit igleyigi, disiplin, galrgma tarzryla parti bir bakrma askerile5mek
zorundaydr. OnUndeki zor ve muazzam onem ve btiyiikli.ikteki gorevlerin
l)stesinden gelebilmek ve dahasr, silahlarrn eleStirel giici.inde rsrarla
tutunabilmesi ba5ka geylerin yanrnda, askerilegtirilmig igleyi5 tarzrnr tr-im
parti gcizeneklerine yaymaktan ve bu tarzr partinin ya$am tarzr haline
kararlrca getirmesinden geger.

O, yan-siimtirge, yarr-feodal

[.ilkemizde Kom0nist Partisi'nin
"subjektivizmden,
revizyonizmden ve dogmatizmden annm rS, kitle lerle kayna gm rg, teoriyle
pratifi birlegtiren, ozelegtiri metodunu uygulayan gelik disiplinli bir
kom[inist partisi; boyle bir partinin onderli[inde halk silahh kuvvetleri,
yine boyle bir partinin onderlifiinde halkrn birlegik cephesi: i5te di.igmanr
yenmede kullanacaf,rmrz halkrn iig silahr bunlardrr."
Gortiltiyor ki, Kaypakkaya yoldag, Qin devrim deneyimi ornefiine
yasla narak Pa rti-Ord u-Cephe Ugl tisi.i n ii burj uva-feoda l fa gist iktda n n n
alt edilmesinin zorunlu silahlarr olarak gortir. Bu Ug temel silah iginde
partiye ozgi.in ve ozel bir rol yi.ikler. Parti, ordunun da cephenin de
i.lstljndedir ve onderlik rol[.i onundur; i5in odafrnda olan Partidir. Boylece

niteli[ini ve gorevlerimizi 5oyle resmedecekti:

r
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de cephe ve orducularla arasrna srnlr gizgisini, bu gizgide, de tiim
kesinlifi ile geker. Uzun sUreli savag lizerinden, devrimin tiim gorevleri
ancak Komiinist Partisi aracrlr[r ve onun onderlifiiyle yerine getirilebilir
ve devrim muzaffer olabilecekti. Ci.inkrl o da biliyordu ki, Lenin'in yrllar
once sdyledigi gibi, "proletaryanln iktidar mUcadelesinde orgUtten
bagka silahr yoktur." Ve bu silah her 5eyin merkezindedir ve devrimin
hazrrlanmasrnrn da, devrimin de, devrim sonrastntn da 6nder ve Onc[i
giici.idi.ir.

KAypAKKAyA yOLDA$tN.TuRKiyE DEVilUine DAiR
GORU$LERr
Yoldag Kaypakkaya'nrn gerek heni.iz fiife igindeyken ve gerekse
orgtitsel ayrrlrktan sonra kaleme aldrfir be$ temel belge, gafak
revizyonizminin ele5tirisi [izerinden Ti.irkiye devrimine sundu[u ideolojik- a s ke r i s e g e n e k e r b i.i t i.i n ii
I ri d i.i r.
O, srrasryla, Aralrk 1971 yrlrnda, "T[irkiye'de Milli Mesele", Ocak
197 2' de " Ba gka n M ao' n u n Krzr I Siyasi i ktid a r Ofretisin i Do[ru Kavraya rm"
yazrsrnrve gene aynr ayda "TllKP Profiram Taslaflnrn Elegtirisi" ve "gafak
Revizyonizminin, Kemalist Hareket, Kemalist iktidar Dcinemi, ikinci Di.inya
Savaqr Yrllarr, Sava5 Son rasr Ve 27 Mayrs Ha kkrndaki Tezleri" adlr ele5tirel
makaleleri kaleme alrr. Ve nihayet orgiitsel ayrrhktan sonra da Haziran
1972 yrlrnda "$afak Revizyonizmi ile Aramrzdaki Aynllklarrn Kdkeni Ve
Geligmesi TIIKP Revizyonizminin Genel Ele5tirisi" ba5lrklr galrgmasrnr

po

I

iti k- ri rg [i t se

I

I

I

I

kaleme alrr.

O bir yandan bu yazrlarryla devrimimizin lizerine parlak bir r5rk
tutup gergek bir segenek sunarken, bir yandan da iginden kopup geldili
$afak revizyonizminin "lafazanlr[rnrn elegtirel g0cU" yerine, "silahlarrn
elegtirel gliciin[i" gegirecektir. O, beg temel belgede ortaya konan bu
ideolojik-politik gizginin hem mimarr ve hem de uygulaytcrsrydr.
Yolda5 Kaypakakaya, yukarrda sozU edilen ve hemen hepsi 1971
ve L972 yrllarrnda yazrlan makaleleri ile devrimimizin nitelifii, yolu,
perspektifleri, itici giigleri ve hedefleri, temel ve ba5 geligme, halk
savagr, devlet ve onun niteliii gibi konulara ekonomik ve toplumsal
yaprmrzrn analizi temelinde b0t[inltiklti yanttlar getirir. Onun Kemalizm,
Cumhuriyet tarihi ve Ulusal sorun konusunda makyajsrz gerge$i
gostererek resmi statUkoyu ve tabularr pargalayan son derece yeni ve
parlak goziimlemelerini sayrnryoruz bile. Ve elbette ki, son bagllklarda ele
alacagrmrz ve onun g6riiglerinde maya rolii goren UKH igindeki saflam
durugunu da gimdilik bir yana brrakarak konuguyoruz. Ne ki belirtmeden
edemeyecefiimiz bir Sey var ki, o da, onun goriiglerinin, hem bir zincire
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mlayan ardr$rk halkalar dizisiydi

;;, il;

de, diyaleklt

ut

i9 manhk tutar,lrfir i:i19." devrimimizin ama'

kl tr ta bloyd u.
ve' politi ka la rr na eSsiz bi r a na hta r su na n b i..iti.i n I i.r

Neydi bu tablonun kendisi?
o, bu bi.ltilnli.ikli.i tablonun kendisini, yart-somi.irge, yart-feodal
olarak ortaya koymu5tu'
ekonomik-sosyal yaptnrn dolaystz sonucu
,,genel

standartlarr", kendi
juprresiz ki, Ekim ve cin devriminin
bir tahlili ile
dofiru
ozgil
toplumumuzun ve Ulkemizin kendine
kaynagtrrr labi li rse

a nca

k

ka rSrlr

k bula bi li rd i'

Yolda5Kaypakkaya,iSinbuyanlnabUyiikbirehemmiyetlesartldr.
siirecini
onun Kemilizm ve Ulusal dorun tahlili, KurtuluS savast ve sonraki
adtmadtmsorgulayarakyenivegergekolanavarantitizvezengingalt5mast

g;^"fi" ozgtile-uyarlanmasrnda a5'i*.., gereken zorunlu egikti. Onun bu
getireceEi
lonrt.rOali saglam bakrS agrst olmts'yd' e[er, devrimimize
gitmeyecekti'

Ja zam-anda5larr gibi stf ve stntrlt olmaktan 6teye
kokUyle tam bir
Rncat bu konularda kendisine yolu agtrktan ve onceliyle,
frpriu srgf adrktan sonradtr ki, Marksizmin evrensel damarlarryla ozgUl
olanrn ,"ngin bir sentezi ile genel tabloyu resmedebildi:
geligmenin'
Yart-somUrge ve yart-feodaliteden uq veren iki temel
m i n oz U ne
k
devri
krati
ge li5me lerin de mo
a nti-e mperya isive a nti-feoda I
gdzijmleme'
Bu
iemef tiStli ettifini belirgin bir bigimde ortaya koydu'
de
i.llkenin ioryo-.lonomik yaprsrnrn sonucuydu ve, difier tespitlerin
Ulke
yani
emperyalizmle
Jayanat no'ktasrydr' Bu iki iemel geli5menin,
geligmeler olarak ifade
haikr ve feodalizmle genig halk yrfrnlarr arasrndaki
bu ii<i temel Eeli5me, iEinde bulundu[umuz devrimin

;;;'ti;r

I

"J"Uit"."giriz
nitelifini bize verir.

Bu geli5meler de ancak demokratik halk devrimi

yoluyla

bir
goziimlenebilirler. Bu gu anlama gelir ki, yart-somlirgecilikten dolayr
verili
devrim,
demokratik
bir
da
miiti Oeurlm, yarr-feodaliteden dolayr
i9
,Jr".in, yani demokratik devrim siirecinin nitelifini ortaya kayarlar'
yani
geligmenin ba5 geliSme oldu[u donemlerde,
yrgrntarr ,tat'ndaki geligmenin ba5 geligme oldu[
dJvrimimiz, demokratik halk devrimi, dr5 9el
olarak 6ne grktrflr i5gal vb., durumlarda da, yani
one
emperyalizmte) UttJfratt<t arastndaki geli5menin ba5 geli5me olarak
bilrilnur'
bigimine
devrim
milli
devrimimiz,
da,
grktrlr devrim a5a masr nda
iu g"u deme1tlr ti, iilkemizde, devrimimizin milli yanr ile demokratik
y.nif,"rn ayrrdrr ve hem de birle5migtir. Ayrrdtr gUnkli, her ikisi 9: farkl]
devrim a5amalarrnda one grkarlar; birle5mi5tirler giinkii, her iki devrim

aSamasliiiceeecmistir;feodalizmemperyaliz@
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dolayrsryla, feodalizme vurulan darbe, emperyalizme vurulan darbedir
de.

Boylesine bir devrimin itici gUgleri proletarya, ktiyli.iltik, ki.igi.ik
burjuvazi ve milli burjuvazinin sol kanadr; hedefleri ise emperyalizm,
feoda lizm ve kom prador ka pitalizmd ir. Bizdekikogullara ltrnda kibir Ulkede,
fagizm stirefen karakterlidin komprador burjuvazi ile toprak af,alarrnrn
ortaklaga diktat6rli.i!iidi.lr. Anti-emperyalist ve anti-feodal mlicadelenin
ya da cephenin srnrfsal muhtevasryla anti-fa5ist mUcadelenin srnrfsal
muhtevasr da aynrdrr. Demokratik halk devriminin birinci agamasrndaki
amacr, emperyalizm, feodalizm ve komprador kapitalizm gibi Ug biiyrik
da[r devirip, 6zgir, bafrmsrz, demokratik bir toplumu in5a etmek, yani
anti-emperyalist ve anti-feodal geligmeleri gozmekken, devrimimizin
ikinci agamasr, devrimin siireklili[i 5iarr egli!inde, burada durmaksrzrn
daha ileriye, sosyalizm ve koml]nizm agamasrna devrimi ta$rmakhr.
Boylesi bir devrimi gergeklegtirmenin yolu ise, ya da burjuva-feodal
iktidarr alt etmek igin de, "uzun siireli savag stratejisi" eglifinde, krzrl
politik [.ls alanlarrna, gelecekteki demokratik halk iktidarrnrn rli5eym
halindeki ilk gekirdekleri olacak olan krzrl politik i.is alanlarrna yaslanarak
halk-gerilla savaSrnr, m[rcadelenin esas bigimi haline getirmektir.
Apagrkhr ki, boylesi ko5ullarda bir []lkede, mticadelenin esas bigimi
sava5, org0tlenmenin esas bigimi de ordu olacak ve devrimci 5iddet ya
da devrimci silahlr mticadele devrimimizin temel bigimi olarak ozgtinli.ik
kazanacak ve parti "sava5gr partii nitelifiine bl]rlinecektir. Pek agrktrr ki,
boylesi bir strateji, gehirlerin krrlardan kugatlmasr gizgisini ongorecek ve
bu uzun zamana yayrlan uzun soluklu, inatgr ve yakrcr bir kavgaya denk
gelecektir. Dolayrsryla devrimimizin askeri gizgisi iktidann parga parga
ele gegirilmesini dngoren "krrlardan gehirlere" do[ru bir gizgi olacaktrr.
Bu yan-somlirge, yan-feodal i.ilkemizin ortaya grkardrgr bir tablodur.
Yolda5 Kaypakkaya rsrarla vurgulamr5trr ki, "gehirlerin krrlardan
kugat masr" stratejisin i tayin eden gey, devrimle kargr-devrim a rasrnda ki
kuvvet iligkisinin koylerde, 5ehirlere nispetle, daha fazla devrimin lehine
I

olmasrdrr. Kargr-devrim zincirinin en zayrf halkasrnrn koyliik brilgelerde
olmasrdrr.

Ve devamla aynr yerde, bu gdztimlemesini, bugUne rgrk tutar gibi
s[.irdtirtir: "Feodalizmin giderek gozUlmesi ve ona baflr olarak koyli.i
nUfusunun azalmasr halinde de, bu stratejigegerliliflini korur. Q[inkU yarrsdmrirgelik (veya sdmiirgelik) 5artlarr, bi..iyrik gehirlerde kuvvet iligkisini
kargr-devrim lehine defigtirmi5tir. Meseleye diyalektik materyalist grizle,
kargrlrklr kuvvet iligkileri aErsrndan bakmak yerine, bu baylar 'kdylti
niifusunun gofunlukta olmasr' gibi, bazr gartlarda higbir anlamr olmayan
27
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gartlarrnda) bir formi..il agtstndan baktyorlar
ve bu formi.ile uymayan iurumlarr reddediyorlar' Ve sonuq olarak da'
kadrolarrn kafasinda, kdylii ni.ifusunun azalmast hallnde,'5ehirlerin
koyterden ku5atlmasr' stratejisinin do[ru olmayacagr yolunda bir
Lirr.t uyandriryorlar!". Hig giiphesiz ki, gehirlerin ktrlardan kugatlmast
temel
stratelisinde, "t)zun silreli-ve daIrnrk halk-gerilla savaSl" onun
yerleStr'
teorik gori.iglerinde ba5 ko5eye

ii--"*UCrrt,t n*vatr

devrimci kanadt da cephenin bir bile5eni olarak yer altr'

gereksinimlerini ifade eder.
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bir komi.inist onderin ortaya koyabilecefli gapta ve derinlikte gori.i5lerdi.
Kaypakkaya, daha kurulu5 yrllarrnda Milli Kurtulug Savagt, yaktn
tarih ve Kemalizm konularrnda kendisinden onceki tlim teorik ve siyasal
yaklagrmlarla "koklLi bir kopugu" gergeklegtiren tek kom[inist cinder
olmugtur. Milli Kurtulu5 Sava5rnrn TUrk ticaret burjuvazisi, toprak afialan,
tefeciler ve az sayrdaki sanayi burjuvazisinin bir devrimi oldu[u; milli
burjuvazinin bu devrimin <inderi de[il, yedek glici.i oldufiu ve de bu
devrimin onderlerinin daha savagrn iginde emperyalistlerle igbirlifiine

gir.igerek emperyalizmin bir aleti haline geldi[i, Kemalizm'in de
komprador Ti.irk bUyi.ik burjuvazisinin ve orta burjuvazinin safi kanadrnrn
ideolojisi oldu[u gibi son derece isabetlitespitler, bulutsuz havada gakan
bir gim5ek etkisi yaratmrgh.
Kemalist devrimin iggilerin ve kdyliilerin muhtemel bir toprak
devrimi imkanrna kar5rgeligmi5 bir devrim olduEu; Kemalist diktatorli.i!Un
sozde demokratik ozde ise askeri fagist diktatorli.ik geklindeki tespitle4
Kemalizm hayranlr!rna kesin olarak son veren yolu agan sarsrcr
dU5iincelerdi. Kaypakkaya'nrn bu gdri.i5leri kasvetli havayr da[rtmrg
ve, karanlrk, bu tezlerle aydrnlanmaya ve ol[i hareketsizlik dafirlmaya
baglamrgh. Proletarya ve komgularr ilk kez yalrn gergeklerle kargrlagmrs ve
Kemalizm'in btiyi)sU bozulmu5, si.ingiJsi.i di.igmtigti.i. Yr[rnlarrn gozleriyle
gergek arasrna gekilen Kemalizm ttil perdesi gekilip atlmrsh.

Kaypakkaya, Kemalizm putunu krran, tabulan yrkandrr.
Resmi stat0konun geleneksel kalrplarr pargalanarak ytllar ytlt ikame
edilmeye galrgrlan modern mitolojinin biiyi.isii bozulmugtu. Toplumun
her yanrna sinen Kemalizm saygrnlrir yerle bir olmu5tu. Ba5ka geyler bir
yana, partimizin kurulug yrllarrndaki bu saflam ve dayanrkh saptamalarr,
Ti.irkiye devrimci hareketinin geligmesini kostekleyen ve onun gozlerini
baflayan en btiyiik engeli, ttim kesinlifi ve keskinlifiiyle yrkryordu.
Kemalizmin srnrf karakterinin tutarlr tahlili, yakrn tarihimizin tutarlr
ve doflru bir tahliline de kapryr agryordu. Bu tahlillerin sonucuydu ki,
Ulkemizde cumhuriyet tarihinden beri si.iriip gelen iktidartn komprador
burjuvazive toprak alalannrn fagist diktatorli.i!i.i tanrmrna varrlabilmigti.
Yoldag Kaypakkaya'nrn milli kurtulug savagr, Kemalizm ve yaktn
tarihimizin tahliline iligkin ortaya koydufu gorligler son derece 6nemliydi;
9i.inki.i dcjnemin, ktlgi.lk burjuva ihtilalci 6nderleri bile Kemalizm'le kokli.i
bir kopugu saflayamadrlar; Kemalizm, ulusal sorun ve cumhuriyet
tarihinin analizinde bulanrklrktan, karrgrklrktan ve "eski" resmi tezlerin

birlegmesi."

peginden sLiri.iklenmekten kurtula mad

rla r.

Ve daha da onemlisi, MahirQayan gibiddnemin
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burjuva kafalalndan birisi bile, "Kemalizm, kiigi.ik burjuvazinin en sol, en
raAifat kesiminin milliyetqilik tabantnda anti-emperyalist bir tavtr altgtdtr'
daha
Bu yi.izden de Kemalizm soldur; milli kurtulu5gudur" diyebilmi5 ve
burjuva
ki.ig6k
THKP-C'nin
olan
da Snemlisi, "OncU sava5t agamastnda
aydrn gevrelerdeki miittefiki ancak Kemalistler olabilirler" tespitiyle
,,Kema lizm sa lgrnr"ndan kurtu la ma m r5t r. Za ma ndaSla rt a rast nda ya

I

n

tzca

Kaypakakaya, ia.im b, konularda en uzaga nigan almastnr bilen donemin
tek'komiinist flnderi olarak yfinsiizli.ife ve yonelimsizlife kar5t "deniz

feneri" olarak kaldt.

KAYPAKKAYANIN KATLEDiLMESi VE DU$MAN
KAR$ISlNDAK| DURUSU
fagist
$u bir gergekti ki, yoldaS Kaypakakaya,ntn burjuva-feodal

aygrtrn sivil-asker gi.iglerince i.ig ay siiren korkung i5kencelerden sonra

kailedilmesi srradin bir olay defiildi. Stradan bir olay de[ildi giinkii
devletin istihbarat gugleri de biliyordu ki, o, stradan bir insan ya da
srradan bir devrimci defiildi. o, TKP/ML'nin kurucu-kuramclsl ve onderi
idi. onlar da biliyorlardr ki, onun goru5leri, Tijrkiye topraErna du5miJg
yakrcr bir top mermisiydi; ulkemiz toplumunun fevkalade analizinden
damrtrlmrg gbr0Slerdi. Marksizmin evrensel ve genel ilkelerinin Tiirkiye
devriminin somut pratifiyle kaynaShrtlmasrnrn en rafine temsilcisiydi O.
Kaypakkaya,ntn komi.]nist kimli[i, ideolojik-politik formasyonu,
diigiince'derinii[i, gortiglerindeki i9 mantrk tutarllr[r ve bu goriigleri
y. j.r. gegirmedeki sarsrlmaz kararltlt[r, stnrf diigmanr giigleri harekete
g"glrr.f. u. on, bir an evvel ortadan kaldrrmaya iten temel nedenlerdi.
6nrn gini bilgelikle manhk gi.ici.iniin birleStiEi bir odak merkezin,
komi.inist bir tinderin yasamasl burjuva-feodal devlet igin en bijytik
tehlikeydi. Onun yukaflda ana hatlarryla ortaya koyduIumuz temelteorik gori.i5leri, bu mimarrnrn, bu uygulaylclslnln elinde yasama Eegerse
bozkrrtn krsa sLirede tutu5mast kagrntlmazdr.
Oyleyse, Partiyi bu komiinist dnderden, ona t5tk veren afirrlrk
merkezinden yoksun brrakmak gerekti. Ve oyle de yaptrlar. 18 Mayts
1973',te onu katlederek partiyi, r5rflrnr aldrgr fenerden yoksun brrakhlar.
DU5manrn onu katletmesi tam tig ay gibi uzunca bir siireyi almtgt. onu
limL lime dofradrlar ama o, komi]nist kararlrlrfirndan bir santim bile
geri adrm atmayarak partiye, proletaryaya ve halka baflrltfitn en ytice
6rnefini verdi. D05man gtigleri onu 6ldi.irmekle amaglartna ulaSamadtlar'
Aradan gegen 40 yrl sonra, gergek bir komilnizm me5alesi olmayr hala
si.irdi.iri.iyorsa, bu demektir ki, di.iSman onu katletmekle gergek amaclna
ulasamaclt. zira, onun iiEretisi ve adl etrafinda kilmelenen on binler
30
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hem onu ve hem de partisini yagatmayr kuvvetle, bilingle ve inangla
sUrdi.iri.iyorlar. Ne ki, aradan gegen krrk yrl sonra bile onun adr srnrf
dligmanlarrnca korkulu riiya olmayr stirdrirtiyor. Onun adrnl ananlarrn
ve bu ada sempatiyle bakanlarrn ve bu ada ovgi.iyle yaklaganlarrn hala
mahkemelerde onlarca yrllrk ceza tehdidi altrnda yargrlanryor olmasr,
Kaypakkaya adrna duyulan sonsuz korku de[ilse nedir? Bu korku hakll ve
yerindedir. Ci.lnki.i O, gelecefiive devrimi temsil ediyor!
Yoldag Kaypakkaya'nrn dii5man kargrsrndaki tutumu, sonraki
ku5aklar ijzerinde son derece briyiik etki yaratacak ve, O, Ti.irkiye devrim
panteonunda salt komtinist goriigleriyle defiil, ama aynt zamanda "ser
verip srr vermezlifin" yrkrlmaz abidesi olarak da yer alacaktr. Onun,
olilmi.ini.in ardrndan geride brraktrfir "direnig gelene[i" Partimizin ve
Trirkiye devrimci hareketinin onuru ve sembolrl olmayr siirdUrriyor.
Sorgu'sunda $uhlan soyleyen oydu: "Esasen biz komtlnist
devrimcileL prensip olarak siyasi kanaatlerimizi ve gortiglerimizi higbir
yerde gizlemeyiz. Ancak orgtitsel faaliyetlerimizi, orgiit iginde bizimle
birlikte galrgan arkadaglarrmrzr ve 619iit igerisinde olmayrp da bize
yardrmo olan gahrs ve gruplarr agrklamayrz. Ki5isel sorumlulu[um
agrsrndan gerekeni zaten soylemig bulunuyorum. Ben buraya kadar
a nlath kla rrmr samimiyetle i nandrfrm Ma rksist-Leninist di.igi.i nce uflru na
yaphm. Ve sonugtan asla pigman defilim. Ben bu ufiurda her ti.irli.i
neticeyi gdze alarak ve can bedeli bir mi.lcadeleyi dngorerek falr5trm
ve neticede yakalandrm. Asla pigman delilim. Bir gtin sizin elinizden
kurtulursam gene aynr gekilde galr5aca[rm."
AldrIr darbe kargrsrnda aflayrp srzlarhayan, tam aksine devrim
davasrna sonuna dek baflr bir komLinistin, yoldag Kaypakakaya'nrn
bu tutumu, bir kez yenildifii alana girmekten korkarak devrimden yiiz
gevirenlere, devrime kara galanlara esaslr bir 5amar gibidir.
Bu tutum, bag eflmez tavr; Sorgu'sundaki bu duru5, her devrimcive
komtinist igin, partimiz TKP/ML igin yol gdsterici bir igaret levhasr olarak
ka

lmaya devam edecektir,

KAypAKKAyA YOLDA$IN ULUSLAR ARAST KOMUN|ST
HAREKET igiruOe DURDU6U YER
UKH igindeki "bi.jyUk safla5mada" Kaypakkaya'nln tuttufiu mevzi,
onun kalrba dcjk[ilmesinde, goriiglerinin gUgli.i ve etkili olmasrnda ve
de komilnist kimlifiinin qekillenmesinde fevkalade oneme sahipti. Bu
mevzilenig, Partimiz TKP/ML'nin sonraki geligmesi i.izerinde, 41, yilt
bulan devrim yriri.iyi.i5i.i Uzerinde derin etkiler yapmts, komi.inist iddia ve
inancrnrn da oz suyunu olugturmugtur.
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ADr GURURUMUz, panrisi oNURUMUz,

Hig gtiphesiz ki, bu saflagmanrn, bu ideolojik ve siyasal mUcadelenin

merkezinde bulunan temel 5ey, Marksizm mi, revizyonizm mi sorunu idi.
Kaypakkaya, diinya olge[inde modern revizyonizmle MarksizmLeninizmitemsil eden Mao 6nderli!indeki QKP arasrnda s[ire giden bi.iyUk
ideolojik kavgada, Ku ru5gev-Brejnev revizyon izm ine ka rgr tri m kesin li[i ve
keskinlifiyle agrktan cephe almt5, bu bi.iyi.ik saflagmada QKP'nin yantnda

saf tutarak Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung'un teorisiyle
gizilmig giizerg6hr temel alm tgt r.
Partimizin kurucu ve kuramctsr yolda5 ibrahim Kaypakkaya'ntn
tuttuIu bu yol, partimizin temel-teorik hathntn gizilmesinde bUyUk
ehemmiyette bir grkr5 noktasrydr. Bagka geyler bir yana, bu saf tutug,
partimizin gapr, derinli!i ve dirili[inin de mayast olmugtur. $iiphesiz ki,
bu agrk ve kesin tutum, partimizin komilnist kimlifiinde yagamsal bir
rol oynamr5; on un,politik-askeri-drgUtsel hathntn gekillenmesini bi.iyUk
oranda besleyen kaynak roli.i g6rmilgtiir.
Yoldag Kaypakkaya'nrn UKH iginde durdufu yer, Kru5gev'in sahte
komLinizmine aldr[r c[]retli tutum, partimizin dayanrklrlrIrntn da grici.ini.i
olu5tura gelmi5tir. Bu c[iretli tutum, devrim ve sosyalizmin gorevleri
[izerine gtigli.i bir rgrk tutmug ve partimiz, ytllarca, bu rgrktan gi.ig alarak
birkag on yrlhk srnavdan bagarryla grkabilmigtir.
$ u ra s a pa 9r kh r ki, pa rti m zi n gi m d i le rd e te m s I ettifi M a rksist Le n i n st
Maoist ideolojik kimlifiinin dokusu, yoldag ibrahim Kaypakkaya'ntn bu
saflagmada dayandr[r temel taban i.izerinden MZD'nin sonucu olarak
ori.ilebilmigtir. Zamanda5larr, bu biiyUk saflagmada ya tutum yoklufu
igine girdiler; ya ara yol izleyerek Mao'nun Kruggevin sahte komiinizmine
kargr vuruga vuruga olugturdulu Uluslararast KomUnist Hareketin Genel
Hathna yabancr kalarak ondan 6grenmeye yan gizdiler.
Kaypakkaya'nrn onemi, Marksizm-Leninizm ile revizyonizm
arasrndaki bu ideolojik saflagmada hi9 tereddUtsUz, yerini, M-(i savunan
QKP'den yana belirlemesidir. iginden grkrp geldi!i TiiKP'i, "Uluslar arasr
planda, di.inya komtinist hareketiyle modern revizyonistler arastnda
ortacr bir tutum" takrnmak ve MZD'nin "tizi.ini.i bir kenara" btrakmak
ve de "BiiyUk Proleter KUlti.ir Devrimi'nin tecrlibeleri"ni yadstmakla
elegtiriyordu
$Uphesiz ki, bu tavrr alr5, bu ideolojik-politik mevzilenig, onu
ve o[retisini gi.ini.imtize ta5tmada biiytik ehemmiyette bir durug, ve,
partimizin sonraki geligmesi igin saflam bir temel oldu. Kaypakkaya
adrnrn dayanrkhhfrnrn ideolojik gi.iciJ de buradan gelmektedir.
r
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ACTSTNDAN KAvnAKKAvANrrrr oru
Zamanrn srnavrnda test edilen gori.igleriyle Yoldag Kaypakkaya,
ol[imtinden krrk yrl sonra da partimiz TKP/ML agrsrndan 6nemli ve
vazgegilemezdir. Bu onem, salt partimiz agrsrndan defiil, T[irkiye devrimci
hareketi ve proletaryanrn bagarrlr bir devrim yi.iri.iyiigi.i igin de bdyledir.
Proletarya ve ba!lagrklarr igin, ezilen, som[]rtllen ve sefalete itilen
halk kitleleri igin daima kurtulugu, dzgUrlUIU ve bafrmsrzlrfirtemsil eden
bu ad; aradan gegen bunca yrllrk zaman sonra hala burjuva-feodal fa5ist
devlet igin korkulu bir riiya, o[retisi ise srnrf d[igmanlarrnrn kafalarrnda
galan devrim ganrdrr. Devrim ve sosyalizmle birlikte anrlan bu ad, geni5
emekgi yrf,rnlann yiireklerinde hak etti[i saygrnlr!r ve sevgiyi her daim

cUru

korum u5tur.

Peki oyleyse neydi, gi.iniimiiz agrsrndan yoldag Kaypakkaya'nrn
onemi?
Hig kugkusuz ki bu dnem, her 5eyden once ve esas olarak yoldag
Kaypakkaya'nrn genel olarak devrimin en parlak silahrnr temsil ediyor

olmasr, ozel olarak da onun TLirkiye devriminde devrimci bir maya
rolti goren teorik perspektif britUnlU[U, ideolojik-siyasal gizgisindeki
derinlik ve zenginliktir. Bu gdrii5le4 21. ytizyrlr kucaklamada egsiz bir
anahtar, devrimi kazanmada gergek bir pusuladrr. Bu o[retiler; kendi
dermansrzlrgrnrdevrime bula5trrmak isteyenlere; doneklere, tasfiyecilere,
revizyonistlere, devrimsiz de olabilircilere ve de inang ttikenigine kar5r
devrimci bir volkan piiskiirmesidir. Bu gori.igle; reformizme kargr devrim
kona[rnr temsil etmektedir.
$i.iphe yoktur ki, 2 1. yiizyrl, anca k, 20. yizyt devrim deneyimlerinin,
goreli geriye dciniiglerin sonuglarrnrn yetkinle5tirdifri teori i.lzerinden
kazanrlabilir. Apagrk ki bu da ancak milyonlarrn on milyonlarrn muzaffer
devrim yiJri.iy[igleriyle kanrtlanmrg Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao
Zedung'un iggi srnrfinrn grkarlarrnrn cisimle5tigi ideolojik gizgide yaSayan
gergek halini alabilir. Bu gizginin Tiirkiye topraIrndaki yegane temsilcisi
ise, UKH igindeki bi.iyiik saflagmada tuttugu mevzi ile yoldag lbrahim
Kaypakkaya'drr.

Sermayenin dinmek bilmeyen krizinin kapitalizmin ttim geli5me ve
uzla5mazlrklarrnr britiinliyle agrfa vurarak sistemi kaos ve kegmekege
siJriikledi[i girilen donemde devrim ve sosyalizme olan gereksinim
kendisini kuvvetle hissettiriyor. Ti.irkiye devrimine sundufu segenekle
yoldag Kaypakkaya'nrn gdrligleri ise, devrimi ve gelecefi kazanmanrn
hareket noktasr olmayr s[irdiiriiyor. $urasr bir gergektir ki, yolda5
Kaypakkaya'nrn yrllar once ortaya koydu[u "ilkeseltemeller"le ciz suyuna
-r
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kavugan partimiz TKP/ML ise, proletaryanrn yeg5ne komiinist orgritii
olarak bu gereksinime tek yanrthr. Ulkemiz toprafirndaki tLim toplumsal
ve siyasal deneyimler gostermigtir ki, uzun si.lreli savag stratejisi
iizerinden halk-gerilla sava5rna dayanmayan ve bu savagr kitlelerin ategi
iginde bi.iyi.itmeyen higbir devrimci girigimin bagarr 5ansr yoktur.
Kugkusuz ki partimizin ve onun onderinin gi.iniimiizdeki onemi
salt Ti.irkiye devrimine sundufiu devrimci segenek ya da bize verdifli
biitilnlilkli.l devrim teorisi agrsrndan degil, ama aynr zamanda on yrllardrr
kanayan bir yara olarak ve gdzrim bekleyen Ktirt ulusal sorununa daha
42 yrl 6nce getirdifi gozi.im regetesiyle de bi.iyi.ik cinem tagrmaktadrr.
Ote yandan gimdilerde giderek iplifii pazara grkan ve kimigtiglerin salvo
atglarrna tabi tutulan resmi statiikonun parlak silahr Kemalizm'in onun
tarafindan daha 1970'lerde hurdaya grkanldrfrnr kim unutabilir ki.
O, devrimi ve sosyalizmi, direngen ve dire5kenli[i, umudu ve
gelecefii temsil ediyordu.
Onun teorisini, cijret ve kararlrlr!rnr kuganarak, onun geride
brraktrfr en bi.iyi.ik miras olan partimiz TKP/ML oncrili..i[iinde devrimi
soktip alacak ve sokecek 5afafir varacafirz. Komrinist iddia ve inancrmrzla,
41 yrllrk denenmig komi.inist kimlifiimizle buna muktediriz.
Buradan kuvvetle ve avazrmrz grktrfr kadar haykrrryoruz ki; yoldag,
senin partinin kadrosu, Uyesi, sempatizanr ve taraftarr olmaktan daha
biiyi.ik bir onur yoktur bizim igin. Sana soz veriyoruz ki, bugrine dek
oldufiu gibi, bu partinin adrnr yijce tutacak, onu titizlikle koruyacak

ve onunla gelecefii ve devrimi kazanacalrz! Sana soz veriyoruz

ki,

ruhumuzda kuvvet ve cesareti tutusturan adrnla biitrinle5en ofretinle
burjuva-feodal fagist devleti alt edecek ve, yeni topluma agrlan kapryr
mutlak bigimde fethedecefiiz.
Adrnla gururlandrk, partinle onurland rk, o[retinle ayd rnlandrkl
$an ve 5eref olsun bu adrn arkasrnda yiirriyenlere! gan ve geref

olsun onun partisi etrafrnda saf tutanlara! $an ve 5eref olsun onun
o! retisiyle d evri m yri rliyi.i gti n ii sti rd ti re n Ie re
I
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Yoldag ibrahim Kaypakkaya
* Seni Kalplerimize Giimdi,ik
*Ya$astn Halk Savagr!
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