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SUNU:

 Yoldaşlar;
	 Uzun	bir	 aradan	 sonra	partimizin	merkezi	 kitle	 yayın	organı	 olan	 İşçi-Köylü	Kurtuluşunu	yeniden	
çıkarıyoruz.	 Kitlelerin	 örgütlenmesinde	 ve	 savaşa	 seferber	 edilmesinde	 yayınlarımızın	 rolü	 yadsınamaz,	
küçümsenmez.	Partimizin	politikalarını	kitlelere	ulaştırma	da	bir	araç	olan	yayınlarımızın	rolünü	oynaması	ve	
görevini	yerine	getirmesi	ancak	kitlelere	en	yaygın	şekilde	ulaştırılmasıyla	olacaktır.	Bu	anlamda	partimizin	
her	komitesi	ve	her	örgütlü	militanı	yayının	dağıtımı	konusunda	üstün	bir	emek	ve	çaba	göstermelidir.	

Ülkemizde	 yaşanan	 mevcut	 siyasal	 süreç	 partimizin	 sınıf	 mücadelesine	 yön	 veren	 çizgi	 ve	 ilkelerinin	
doğruluğunu	birkez	daha	kanıtlamıştır.	Gelinen	aşamada	görevimiz	bu	doğru	çizginin	emrettiği	şekilde	örgü-
tlenmek	ve	sınıf	mücadelesine	önderlik	düzeyimizi	daha	ileri	noktaya	taşımaktır.	Faşizmi	15	Temmuz	darbe	
girişiminin	ardından	keşfedenlerin	aksine	80	küsür	yıldır	bu	topraklarda	hüküm	süren	Kemalist	diktatörlüğün	
faşist	karakterini	birkez	daha	ve	güçlü	şekilde	görmekteyiz.	İlan	edilen	OHAL‘in	her	türlü	nimetinden	fayda-
lanan	devlet	ülkeyi	KHK‘larla	yönetmektedir.	Saldırının	merkezi	Kürt	Hareketi,	devrimci	ve	Komünist	güç-
tür.	Esas	korkulan	dinamiklere	karşı	aylardır	yürütülen	katliam	ve	operasyonların	nedeni	buradan	okunmalı	
ve	anlaşılmalıdır.

 Yoldaşlar;
	 Aliboğazı	şehitlerimiz	şahsında	bir	kez	daha	parti	ve	devrim	şehitlerini	anıyoruz.	Ölümsüzleşen	dü-
nya	ve	ülkemiz	devriminin	önderleri,	sayısız	devrim	şehidi	ve	partimizin	şehitlerinin	devrettiği	kızıl	bayrak	
partimizin	öncülüğünde	lekesiz	dalgalandırılacak	ve	devrettikleri	görevler	tamamlanacaktır.	Bugün	partimizi	
güçten	düşürmeye,	bir	kez	daha	bölmeye	ve	parçalamaya	kalkışan	hizip	 faaliyetide	dahil	olmak	üzere	her	
türlü	anti-MLM	anlayış	ve	akıma	karşı	mücadelemiz	net,	tavrımız	açık,	safımız	bellidir.	Bu	yaklaşımla	sınıf	
mücadelesinin	görevlerine	sarılacak	ve	her	türden	saldırıyı	görevlerimizi	yerine	getirerek	bertaraf	edeceğiz.	

Bu	inanç	ve	kararlılıkla	tüm	yoldaşlar	görevlerine	sarılmalı,	mücadeleye	atılmalı,	partimizde	kenetlenmelidir!
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Başkanlık Sistemi ve Karşılaştırmalı Tarih Okumaları
	 Referandumda	 evet	 oyu	 çıkması	 halinde	
Türkiye	 başkanlık	 sistemine	 adım	 atmış	 olacak.	
Şüphesiz	 faşizm	 yeni	 sistemle	 daha	 yoğunlaşmış	
bir	karakter	kazanacaktır.	Sistemin	başkanlık	ya	da	
“Türk	tipi	başkanlık”	sistemine	çıkması	T.	Erdoğan‘a	
nasip	olduysa	da	yakın	siyaset	tarihinde	Özal,	Türkeş	
gibi	figürler,	Türkiye‘ye	yakışanın	başkanlık	 siste-
mi	olduğunu	söylemiş,	 savunmuşlardı.	Dolayısıyla	
gelişmeler	 Tayyip	 Erdoğan‘ın	 egosuyla	 bir	 ruh	
hastasının	 dayatmasıyla	 açıklanamaz.	 Şunu	 da	 ek-
lemeliyiz:	 Özal‘ın	 çerçevesini	 çizdiği	 ve	 olmasını	
istediği	başkanlıkla	T.	Erdoğan‘ınki	farklıdır.	Kendi	
koşullarının	 ruh	 verdiği	 bir	 başkanlık	 anlayışı	 söz	
konusudur.

	 Niteliği	 diğer	 biçimlerle	 aynı	 olmasına	
rağmen,	 yani	 faşist	 nitelikli	 olmasına	 rağmen	
başkanlık	 sistemi	 TC	 devletinin	 evrimi	 içerisinde	
onun	en	gelişmiş	biçimidir.	 “Tek	parti	 dönemi”yle	
kuvvetli	 benzerlikler	 taşır.	 En	 önemli	 fark,	 birin-
de	 parlamentoda	 bir,	 diğerinde	 iki	 partinin	 olması	
değil,	 asıl	 fark;	Mustafa	Kemal-İnönü‘lü	CHP‘nin	
orduya	dayanması,	 iktidarını	 ordu	gücü	üzerinden,	
diğerinin	ise,	yani	Tayyipli	AKP‘nin	ise	sandık	gücü	
üzerinden	 kurmasıdır.	 İktidar	 gücünün	 bir	 kişide	
toplanmış	 olması	 tek	 parti	 dönemi	 gibi	 referandu-
ma	sunulacak	şimdiki	başkanlık	sisteminin	de	ortak	
paydasıdır.	Sistemin	 tek	parti	ya	da	başkanlık	üze-
rinden	işletilmesi	esasen	ekonomik	nedenlere	daya-
nan	bir	zorunluluk	sonucudur.	İ.	Kaypakkaya	Türk	
hakim	 sınıflarının	 başından	 beri	 iki	 büyük	 kampa/
kliğe	ayrıldığını	söyler.	Devlet	iktidarı	üzerinde	ki-
min	hakim	olacağı	bu	iki	klik	için	daima	bir	çatışma	
konusu	olmuştur.	Daima	keskin	olan	ve	bazen	büyük	
çatışmalara	yol	açan	bu	çelişki	devletin	sermaye	bi-
rikiminde	 oynadığı	 rolden	 kaynaklanıyor.	 Türkiye	
ve	benzer	ülkelerde	devlet,	artı	emeğin	aktarımında,	
sömürü	ve	yağmada	önemli	bir	işleve	sahiptir.	Dev-
let	 iktidarına	 hakim	 olan	 klik,	 ihaleden	 finansma-
na,	 bütçenin	 yağmasına	 dek	 önemli	 imkanlara	 tek	
başına	sahip	olur.	Sermaye	bakımından	son	derece	
yetersiz	olan	bir	ülkede	bu	imkanlar	komprador	bur-
juvazi	ve	büyük	toprak	ağaları	için	hayati	önemde-
dir.	 Sermaye	 birikimi	 için	 devletin	 tutmuş	 olduğu	
bu	yer,	egemen	sınıf	kliklerinin	esas	çatışma	noktası	
olmuştur.	

 
	 TC‘nin	 kuruluş	 süreci	 ve	 izleyen	 yıllar	
Türkiye‘de	 kapitalizmin	 çok	 daha	 sınırlı	 geliştiği,	
toplam	 sermayenin	 ve	 sermaye	 üretme	 araçlarının	
en	 alt	 düzeyde	 olduğu	 yıllardır	 ve	 artı	 emeğin	
aktarımında	oynadığı	çok	önemli	rol	nedeniyle	dev-
let	iktidarına	hakim	olmak	çok	daha	hayatidir.	Diğer	
hakim	 sınıf	 kliğinin	 siyasi	 temsiline	 izin	 vermey-
ip	 sistemi	 tek	 partiyle	 yönetmek	 bu	 zorunluluğun	
bir	 neticesidir.	Bu	 sistem	 sürdürülemez	 olduğunda	
(ABD	ve	İngiliz	emperyalizminin	Türkiye‘ye	dönük	
egemenlik	mücadelesini	de	eklemeliyiz)	çok	parti-
li	döneme	geçilmiştir.	 İbrahim	yoldaş	“Daha önce 
komprador burjuvazi ve toprak ağalarının yalnızca 
hakim kliğinin partisi varken artık diğer kompra-
dor burjuvazi ve toprak ağaları kliklerinin de parti-
si serbest bırakıldı” diyerek	“çok	partili”liğin	neden	
ibaret	olduğunu	özetliyor.

	 Tayyip	 -AKP	 nezdinde	 bir	 hakim	 sınıf	
kliğinin	devlet	iktidarına	tek	başına	nasıl	hakim	olu-
nur	filmini	izliyoruz.	İçinde	“ayışığı”,	“sarıkız”	gibi	
cunta	oluşumları,	cumhuriyet	mitingleri,	ergenekon-
balyoz-casusluk	 davaları,	 17	 Nisan	 bildirisi,	 15	
Temmuz,	OHAL	gibi	gelişmelerin	olduğu	ve	söz	ko-
nusu	kliğin	adım	adım	iktidar	alanını	genişlettiği	bir	
film.	Devlet	iktidarına	hakim	olma,	tek	başına	hükü-
met	olmanın	getirisiydi	ve	mevcut	sistem	içerisinde	
muhalefete	düşmek	veya	 tek	başına	hükümet	olma	
imkanını	 kaybetmek,	 bir	 olasılık	 olarak	 hep	 mev-
cuttu.	Nitekim	Haziran	2015	 seçimleri	bu	olasılığı	
gerçekleşir	kılmış,	AKP	tek	başına	hükümet	kurma	
gücünü	 kaybetmişti.	 Haziran-Kasım	 arası	 yaşanan	
gelişmeler	 hatırdadır.	 Tayyip	 Kasım‘da	 yeniden	
sandık	kurarak	Haziran	 seçimini	 iptal	 etmiş	ve	bir	
daha	Haziran	2015	gibi	sürprizlerle	karşılaşmamak	
için	mevcut	sistemin	değişimi	demek	olan	başkanlık	
sistemine	kapıyı	aralamıştır.	

	 Tayyip-AKP	 siyasi	 alanda	 komprador	 bur-
juvazi	 ve	 büyük	 toprak	 ağalarını	 temsil	 etmekte-
dir.	 Bununla	 birlikte	 orta	 burjuvazinin	 sağ	 kanadı	
içerisinde	 çok	 büyük	 bir	 kesimi	 de	 yedeklemiş	
durumdadır.	Komprador	burjuvazi	 içerisinde	Tayy-
ip-AKP‘nin	temsil	ettiği	klik	esas	olarak	enerji	sek-
töründe	ve	müteahhitlik	alanındadır.	
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	 Yedeklediği	orta	burjuvazinin	bir	kesimi	ise	
sanayi	üretiminde	yer	almaktadır.	Şunu	da	belirtelim:	
Tayyip-AKP	 kliğinin	 toplam	 sermaye	 içerisindeki	
payı	düşüktür.	Asıl	pay	diğer	klikte	temsil	edilmek-
te,	veya	ona	yakın	durmaktadır.	Y.	Bulut	ve	C.	Ertem	
gibi	danışmanların	“büyüklere	masalları”	bir	yana,	
Türkiye‘nin	büyüyen	bir	ekonomik	krizi	olduğu,	dü-
nyadaki	diğer	gelişmelere	bağlı	olarak	bu	krizin	daha	
da	boyutlanacağı	bir	gerçek.	Devlet	iktidarı	üzerinde	
egemen	 olan	 klik	 için	 devletin	 imkanları,	 devletin	
ekonomik	süreç	ve	ilişkiler	içerisindeki	yeri,	krizin	
büyüdüğü	 ve	 daha	 da	 büyüyeceği	 böylesi	 koşullar	
içerisinde	daha	bir	önem	taşır.	Başkanlık	sistemi	bu	
klik	için	egemenliğini	koruma	ve	sürdürmenin	yolu-
dur.	
	 Buraya	kadar	tek	parti	ve	başkanlık	sistemi	
içerisinde	ekonomik	etkenin	rolüne	değindik.	Dev-
let	 iktidarına	egemen	olmak,	hakim	sınıf	kliği	 için	
esas	olarak	ekonomik	bir	önem	taşır.	Fakat	bundan	
ibaret	 olmadığını,	 ideolojik	 diyeceğimiz	 kültürel,	
ahlaki,	siyasal	nedenler	de	söz	konusudur.	

	 Tek	 parti	 dönemi,	 devlet	 dışı	 gördüğü	 ve	
belli	 düzeyde	 tehlike	 addettiği	 için	 tekke	 ve	 zavi-
yeleri	 kapatmış,	 medrese	 eğitimlerine	 müdahale	
etmiş,	kılık	kıyafet	gibi	yasaklamalara	giderek	zo-
raki	 bir	 kent	 kültürü	 yaratmaya	 çalışmış,	 vs...	 Bu	
dönemde	 “sandık gücü”	 bir	 şey	 ifade	 etmediği	
için	asıl	olarak	 faşizm	olan	Kemalist	 ideolojiyi	 te-
mellendirmek,	 geliştirmek	 gibi	 bir	 görevle	 iştigal	
edilmiştir.	Oysa	bugün,	egemenlik	koşulları	“sandık	
gücü”	 üzerinden,	 yani	 seçimlerdeki	 başarı	 üzerin-
den	gerçekleşiyor.	Tayyip-	AKP,	kitle	desteğini	ko-
rumak	ve	geliştirmek	için	ekonomik	olarak	kitlele-
rin	ihtiyaçlarına	hitap	eden	söylem	ve	davranışlarda	
bulunuyorlar.	 Toplumun	 yaklaşık	 %50‘sine	
yakın	 bir	 kesimin	 bugün	 AKP‘nin	 seçmen	 kitle-
sidir.	 Bu	 kitle	 farklı	 biçim	 ve	 araçlar	 kullanılarak	
kararlı	 bir	 kitle	 haline	 dönüştürülmeye	 çalışılıyor.	
“Dönüştürme”,	AKP‘nin	ajandasının	baş	sırasında	
bulunuyor.	 Devletin	 yalnız	 ideolojik	 değil	 siya-
si,	 idari	 ve	 güvenlik	 aygıtı	 da	 bu	 dönüştürme	 faa-
liyeti	 için	 işlemektedir.	 Tayyip-AKP	 için	 mevcut	
toplumsal	 rızanın	 geliştirilmek	 istenmesi	 bu	 kliğin	
egemenliğinin	 sürdürülmesiyle	 (darbe	 veya	 farklı	
yollarla	düşürülmezse	eğer)	özdeştir.	Bu	yüzden	ik-
tidardaki	hakim	sınıf	kliğinin	çıkarları	için	topluma	
dönük	ideolojik	zeminde	bir	dönüştürme	mevcuttur.

	 Yeri	 gelmişken	 Tayyip-AKP‘nin	 devletin	
ideolojisi	olan	Kemalizm	yerine	yeni	bir	 ideolojiyi	
ikame	 etme	 gibi	 bir	 anlayış	 ya	 da	 çaba	 içerisinde	
olmadığını,	 faşist	 olan	 Kemalist	 ideolojinin	 diğer	
hakim	sınıf	kliği	gibi	Tayyip-AKP‘nin	temsil	ettiği	
klik	 tarafından	 da	 sahiplenildiğini,	 üzerine	 titredi-
klerini	belirtelim.	 İslami	söylemlerin	arttığı,	 çeşitli	
araçlar	 yoluyla	 kitlelere	 İslami	 değerler	 empoze	
edildiği	 bir	 gerçektir.	 Eklektik	 bir	 ideoloji	 olması	
bakımından	 faşizm	 ve	 onun	 ülkemizdeki	 özgün	
biçimi	Kemalizm,	dine	karşı	olmadığı	gibi	kitlele-
ri	mobilize	etmede	yararlı	olacaksa	dini	söylemlere	
sarılmada	bir	an	dahi	tereddüt	etmez.	Bugün	Türk-
İslam	sentezi	Tayyip	gibi	mahir	demagogların	elinde	
can	buluyor.	Kemalizm	için	bundan	ala	ne	olabilir.	
Başkanlık	 sistemiyle	 uyduruk	 ve	 göstermelik	 olan	
parlamento,	 artık	 yeni	 sistemi	 sürdürmenin	 bir	
aparatı	 haline	 gelecektir.	 Bu	 yönüyle	 de	 tek	 parti	
sistemiyle	benzeşiyor.	İbrahim	yoldaş	tek	parti	dö-
neminde	parlamentonun	çok	daha	kaba	ve	uyduruk	
olduğunun	 altını	 çizdikten	 sonra,	 “gerçekte	millet-
vekilleri	 seçimle	 değil	CHP	yöneticileri	 tarafından	
ve	hatta	bizzat	M.	Kemal	 tarafından	 tayin	edilerek	
tespit	 ediliyordu.”	 diyor.	 Bundan	 farklı	 olmayan	
şimdiki	 vekil	 seçimi	 başkanlık	 sistemiyle	 daha	 iç-
ler	 acısı	 olacaktır.	 “Vekil	 tespit	 ve	 tayini”	 dışında	
başkanlık	sistemi	ile	değişecek	olan	şunlardır:
“-	Başkanlık	sisteminde	başbakan	ve	bakanlar	kuru-
lu	olmayacak.
-	Tek	kişi,	yani	başkan	bakanları	seçecek.
-	 Başkan,	 TBMM	 seçimleri	 ile	 birlikte	 seçilecek.	
Milletvekili	 için	 sandığa	 giden	 seçmen	başkanı	 da	
seçecek.
-	Bakanlıkların	kurulması,	kaldırılması,	görev	ve	yet-
kileri,	teşkilat	yapısı,	merkez	ve	taşra	teşkilatlarının	
korunması,	 başkanın	 çıkaracağı	 kararname	 ile	
gerçekleşecek.
-	 Başkan,	 yardımcılarını	 atayabilecek.	 Bakanlarını	
atayabilecek,	onların	görevlerine	son	verebilecek.
-	Başkan,	üst	kademe	bürokratların	tamamını	ataya-
bilecek,	görevlerine	son	verebilecek.
-	Başkan,	milli	güvenlik	siyaset	belgesini	de	belir-
leyebilecek.
-	Başkan,	ordunun	nerde	ve	nasıl	kullanılmasına	ka-
rar	verecek.
-	 Seçimlerin	 yenilenmesine,	 iptaline,	 istediğinde	
meclisin	feshine	de	başkan	karar	verecek.
-	Vergi,	harç,	resim	gibi	mali	yükümlülükleri	de	is-
terse	eğer	değiştirebilecek.”	(Murat	Sevinç)
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	 Bu	 düzenlemeler	 hakim	 sınıfların	 karar	
alma	 ve	 uygulama	 süreçlerini	 kısaltacak,	 daha	
üst	 noktada	 bir	merkezileşme	 ve	 en	 önemlisi	 ege-
menlikte	 bir	 yoğunlaşma	 getirecektir.	 Kompra-
dor	 burjuvazi	 ve	 toprak	 ağaları	 arasındaki	 çelişki	
böylesine	 keskin	 ve	 şiddetli,	 çelişkinin	 yükseldiği	
kaynak	 böylesine	 yaşamsal	 olmasaydı,	 bu	 nite-
likteki	 sistem,	 egemenlerin	 hali	 hazırda	 iktidarda	
bulunan	kesimi	değil,	 tümü	ve	efendileri	emperya-
listler	 için	tercih	edilirdi.	Fakat egemenlerin sınıf 
çıkarlarına hitap etmesine rağmen kliklerden 
birinin çıkarlarını esas alması nedeniyle devlet 
iktidarından uzaklaştırılan kliğin muhalefetiyle 
karşılaşmaktadır. Çünkü	“Türk	tipi”	olan	başkanlık	
sisteminin	kurulu	biçimi	hakim	sınıfların	bir	kesimi	
açısından	mülksüzleştirmeye	değin	çıkacak	bir	teh-
dittir.	
	 Başkanlık	 sistemi	 devlet	 iktidarı	 üzerinde	
egemenliği	geriletilmiş	olan	ve	muhalefete	düşen	klik	
üzerinde	sallanıp	duran	Demokles‘in	kılıcı	olacaktır.	
Bu	yön	kuvvetle	muhtemeldir.	Fakat	başkanlık	siste-
mi	çeşitli	milliyet,	inanç	ve	cinsiyetten	emekçi	Tür-
kiye	halkı	için	sadece	sallanan	değil,	kesip	duran	bir	
kılıç	olacaktır.	Bu	yönüyle	şimdiki	parlamenter	sis-
temi	aratmayan	değil,	nicelik	olarak	onu	aşan	bir	ka-
rakter	 taşıyacaktır.	Başkanlık	 sistemi	bugün	hakim	
sınıfların	 muhalefetteki	 kliği	 ve	 onun	 yedeklediği	
ara	 sınıflar	 ve	 reformist	 temsilcileri	 açısından	
parlamenter	 demokrasinin	 ortadan	 kaldırılması,	
gericiliğin	 diktatörlüğü;	 devlet	 iktidarına	 egemen	
olan	klik	için	ise	halkın	doğrudan	yönetimde	olması,	
halkla	devletin	buluşmasıdır.	Söylemler	bu	yönüyle	
çok	 partili	 dönemi	 çağrıştırıyor.	 Siyasal	 temsiliye-
ti	 yasaklanan	 bir	 hakim	 sınıf	 kliğine	 temsil	 hakkı	
tanınmıştı.	 İbrahim	 Kaypakkaya‘ya	 göre	 “mesele-
nin	 özü	 buydu.”	 İbrahim‘e	 göre	 “söz	 konusu	 olan	
ne	 bazı	 aklı	 evvellerin	 sandığı	 gibi	 ne	 ‚faşizmden	
demokrasiye	geçiş‘tir	ne	de	‚gerici	parlamento‘nun	
başımıza	 bela	 edilmesi	 ve	 böylece	 ‚karşı-devrimin	
pekiştirilmesi‘dir.	 Söz	 konusu	 olan	 şey	 ikisi	 de	
değildi.”	 Söz	 konusu	 olan,	 tek	 parti	 üzerinden	
işletilen	faşist	sistemin	tıkanmış	olması,	izin	verilen	
yeni	 partilerle	 faşist	 sistemin	 çok	 partilik	 biçimde	
sürdürülmesiydi.	70	yıl	önceki	gibi	bugün	de	faşist	
nitelikli	iktidar	yapılanmasının	her	halükarda	faşist	
olan	yürütme-yönetme	sistemi	üzerinde	bir	değişim	
oluyor.
	 Buraya	kadar	yazdıklarımız	olgusal	gerçek-
lerdi.	 En	 azından	 bu	 gerçeklerin	 bir	 kısmıydı.	Ol-
gusal	 gerçekler	 karşısında	 her	 sınıfın	 ve	 katmanın	
tepkisi	kendi	karakterine	uygun	olur.	

 Milli burjuvazinin sol ve küçük-bur-
juvazinin her katmanı genel olarak çelişkinin 
hakim yönünü, yani onun saldırgan, tehdit-
kar, tahakkümcü, vs. yönünü görür. Bu	 görüş	
açısı	 direniş	 tavrında	 zayıflama,	 durumu	 kabul-
lenme,	 itiraz	 ölçeğini	 küçültme	 gibi	 sonuçlara	
götürür.	Bu	 sonuçların	politik	 karşılığı	 reformizm-
dir.	 Proletaryanın	 komünist,	 devrimci	 güçleri	 ise	
çelişkinin	 egemen	 yönüyle	 birlikte	 tali	 yönünü	
de	 görür.	 Tali	 yönü	 nasıl	 geliştirir,	 güçlendiririm	
sorusunu	 kendisine	 sorar	 ve	 buna	 verdiği	 cevap-
la	 politik	 yönelimini	 belirler.	Yani çelişkinin tali 
yönünün geliştirilmesi, siyasetinin özünü, ruhu-
nu oluşturur. Bu	 esasında	 bir	 zamanlar	 Marx‘ın	
ifade	 ettiği	 sefaletin içinde sefaletten başka bir 
şey bulamayanlarla, sefaletin içinde eski toplumu 
alaşağı ederek devrimci, yıkıcı yönü bulan, bunun 
üzerinde yoğunlaşanların farklılaşmasıdır.
	 Başkanlık	 sistemi	 bir	 güç	 yoğunlaşmasıdır.	
Onun	 bu	 özelliği,	 sürdürülebilirliği	 üzerinde	
zorlayıcı,	engelleyici	bir	işlev	görür.	Hakim	sınıflar	
arasındaki	 çelişkiyi	 keskinleştirdiği	 gibi,	 onu	 gün-
celde	sürekli	üretir.	Bunun	yanısıra	ezilen	sınıf,	ulus,	
inanç	 ve	 cinse	 karşı	 onun	 taleplerini	 kısmen	 dahi	
karşılama	 kabiliyetini	 kökten	 yitirecek	 ve	 böylece	
söz	konusu	kesimlerin	direniş,	mücadele,	eğilim	ve	
motivasyonunu	güçlendirecektir.	Bölgemizle	birlik-
te	dünyanın	içerisinden	geçtiği	siyasal	ve	ekonomik	
süreci,	 bunun	 kriz	 yoğun	 özelliğini	 tartışmıyoruz	
bile.	 Suriye‘de	 Kürt	 ulusal	 çıkarlarını	 hedeflemek	
üzere	işgalci	konuma	düşen	T.	Kürdistanı‘nda	dokuz	
kenti	bombalayan,	yüz	binlerle	ifade	edilen	Kürdün	
evini	 başına	 yıkan,	 evlatlarını	 bodrumlarda	 yakan,	
siyasi	 temsilcilerine	 zindan	 ve	 ölümü	 reva	 gören,	
yani	kısacası	bindiği	alamet	atıyla	kendi	felaketine	
doğru	dört	nala	giden	bir	devlet	başkanlık	sistemiyle	
kurtuluşa	değil,	yok	oluşa	daha	da	yakınlaşır.
 Uçurumun başına kadar gitmeyi göze 
almak... işte bu göze alıştır KP‘yi sınıfın en ile-
ri, en bilinçli, en militan unsurlarının bileşini 
yapan.	 Ezilenlerin	 durmaksızın	 gerçekleştirdiği	
tarihsel	 eylem,	 ancak	 ve	 ancak	 uçurumlara	 doğru	
yürümenin	 anlamını,	 rolünü	 bilince	 çıkaranlar	
tarafından	başarıyla	sonuçlandırılır.	Aliboğazı,	uçu-
rum	kenarında	açan	çiçekler	ve	onlar	arasında	göğe	
akan	 sekizler	 kendilerinden	 önceki	 komünizm	 ve	
devrim	 şehitleri	 gibi	 bize	 gücümüzü,	 görevimizi	
anlatıyorlar.	 Onların	 iyi	 bir	 öğrencisi	 olur	 olanca	
gücümüzle	 sınıf	 mücadelesinin	 denizine	 atılırsak	
onlar	bulundukları	yerde	gururla	yatacaklardır.		
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	 Bir	YPG’li	“esas	düşman	Türkiye‘dedir”	derken	bu	
ülkedeki	devrimcilerin	enternasyonal	görevini	de	hatırlatmış	
oluyordu.	

 Rojava’nın	insan	kaynağından	çok	uluslar	arası	alan-
da	desteğe,	bunun	içinde	her	ülkedeki	komünistlerin,	halkın	
mücadeleyi	geliştirmesine	ihtiyacı	olduğu	görülüyor.	Bu	du-
rum	 esas	 görevimizin	 Rojava’ya	 dönük	 saldırganlığa	 karşı	
mücadeleyi	büyüterek	cepheyi	genişletmek	olduğunu	gösterir.		
Bu	görevi	 tali	plana	atmak,	unutmak	veya	belirsizleştirmek	
enternasyonalizmin	 kavranmadığı	 anlamına	 gelir.	 Enterna-
syonalizmi	Rojava	veya	başka	bir	ülkeye	giderek	mücadele	
etmekle	 eşitlemek	 asıl	 görevi	 anlamamak,	 enternasyonaliz-
mi	darlaştırmak,	yanlış	kavramak	demektir.	Bu	görev	doğru	
ve	tam	anlaşılmadığı	ve	yerine	getirilmediği	için	Rojava’ya	
karşı	 saldırganlık	 politikası	 sürdürülebiliyor.	Ağır	 saldıralar	

sonucu	ağır	bedeller	ödemek	zorunda	kalabiliyor.

	Lenin	emperyalist	savaş	durumunda	kendi	görev-
lerini	bu	savaşı	iç	savaşa	çevirerek	kendi	emperya-
list	burjuvazilerini	devirmek	olarak	tanımladığında	
böylece	diğer	halkalara	karşı	enternasyonal	göre-
vin	 de	 yerine	 getirileceğini	 düşünüyordu.	Empe-
ryalist	savaş	iç	savaşa	çevrilerek	burjuvazi	yenil-
giye	 uğratılmış,	 Rusya’nın	 diğer	 halkalara	 karşı	
emperyalist	savaşına	son	verilmişti.	Kuşkusuz	TC	
emperyalist	bir	Rusya	değil	o,	emperyalizmin	bir	

yarı-sömürgesi		ama	aynı	zamanda	jandarmasıdır.	

	 Dolayısıyla	 enternasyonal	 görevimiz	 diğer	 hal-
klara	 karşı	 da	 böyle	 bir	 savaşın	 parçası	 olan,	 böyle	 bir	
savaşı	 yürüten	 egemen	 sınıfların	 bu	 savaş	 siyasetini	 ye-
nilgiye	 uğratmak	 için	 halkın	 örgütlenerek	 mücadeleyi	
geliştirmesini	sağlamaktır.	Halk	örgütsüzken,	emperyalist	
savaşın	 dolaylı-dolaysız,	 	 maddi-manevi	 taraftarı,	 des-
tekçisi	iken	diğer	halklara	nasıl	destek	olunabilir,	enterna-
syonal	dayanışma	nasıl	geliştirilebilir?	

	 Bu	 yerine	 getirilmediğinde	 -ülkede	 devri-
mi	 geliştirme-	 hem	 halkın	 örgütlenmesi	 görevi	 eksik	
bırakılmış	hem	de	diğer	halklar	böylece	halkın	desteğinden	
mahrum	edilmiş	olunur.	Yani	enternasyonalizm	görevi	ye-
rine	 getirilmemiş	 olunur.	 Enternasyonalizm	 kişilerin	 en-
ternasyonal	olmasını	ülke	ülke	dolaşmasını	değil	verilen	
mücadelenin	enternasyonal	olmasını,	diğer	halkların	dev-
rimci	mücadelesinin	desteklenmesini	içerir.

 Enternasyonalizm	sorunu	öteden	beri	bir	tartışma	ko-
nusudur.	Meselenin	eksik	ve	yanlış	kavranması	nedeniyle	bir	
kafa	karışıklığı	yaşanmaktadır.	Bu	nedenle	güncel	önemini	de	
düşünüp	meseleye	dair	 yaklaşımımızı	 ortaya	koymak	gerek-
mektedir.	Zira	meselenin	yanlış	kavranışı	yanlış	bir	şekillenişe	
ve	buna	paralel	sorunlu	bir	politik	tutuma	yol	açmaktadır.	Bu	
sorunlu	 yaklaşım	 ve	 kavrayış	 giderilmeden	 enternasyonaliz-
min	 temel	 gereğinin	 yerine	 getirilmesinde	 sorun	 yaşanmaya	
devam	edecektir.

	 Soruna	Lenin	yoldaşın	söyledikleriyle	giriş	yapalım:	
“Sadece	 tek	bir	 gerçek	 enternasyonalizm	vardır:	 kendi	ülke-
sinde	devrimci	hareketi	ve	devrimci	mücadeleyi	geliştirmede	
özverili	 çalışma,	 istisnasız	 tüm	ülkelerde	aynı	böyle	bir	mü-
cadeleyi	 ,	 aynı	 böyle	 bir	 çizgiyi	 ve	 sadece	 böyle	 bir	 çizgiyi	
(propaganda	yoluyla,	manevi	ve	maddi	yardım	yoluyla)	deste-
klemek”	(Seçme	Eserler	Cilt	10,	s.	16,	
İnter	Yayınları).

 Leninist enternasyona-
lizme göre esas olan yaşanılan ül-
kedeki mücadeleyi geliştirmek ve 
diğer ülkelerde de aynı çizgideki 
mücadeleyi desteklemektir. Bu-
rada “aynı çizgi”den kastedile-
nin komünist çizgi olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. 

	 Her	 KP	 önce	 bulunduğu	
ülkede	 bu	 sorumluluğu	 omuzlamalıdır.	 Ancak	 bunu	 yerine	
getirdiğinde	 emperyalist	 kapitalizmi	 zayıflatabilir	 ve	 diğer	
ülkedeki	 devrimci	mücadelenin	geliştirilmesi	 için	 enternasy-
onal	bir	dayanak,	destek	sağlayabilir.	Rusya	ve	Çin‘de	devri-
min	uluslar	arası	düzeyde	ezilen	ulus	ve	halkların	daha	kararlı	
ve	güçlü	bir	mücadele	yürütmesinin	birer	dayanağı,	karargahı	
haline	 gelmesi	 bu	ülkenin	komünistlerinin	 kendi	 ülkelerinde	
devrimi	gerçekleştirmesiyle	mümkün	olmuştur.	Bu	devrimler	
diğer	 ülkelerde	 yürütülen	 mücadelelere	 güç	 vermiş,	 destek	
sunmuştur.	
	 Stalin	 yoldaşın	 deyimiyle	 tek	 bir	 	 ülkede	 devrim	
başlı	başına	bir	amaç	değildir,	o	diğer	ülkelerdeki	devrimleri	
geliştirme	ve	desteklemenin	de	bir	aracıdır.	O	halde	devrimci	
hareketlerde	 tanık	olduğumuz	 sorun	“tek	gerçek	enternasyo-
nalizm”	 üzerinden	 kavranmadığı	 için	 karmaşıklaşıyor,	 diye-
biliriz.	 Enternasyonalizm	 tartışması	 güncel	 planda	 Rojava	
özgülüğünde	öne	çıkarıldı.	Devletin	Rojava‘ya	 	dönük	özel	
bir	 saldırı	 politikası	 izlediği,	 saldırılarda	 özel	 bir	 yer,	 	 rol	
üstlendiği	biliniyor.	

GERÇEK ENTERNASYONALİZM  NEDİR ?
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 Komünist	hareket	nerede	olursa	olsun	kendi	halin-
de	 enternasyonaldir;	 çünkü,	 her	 komünist	 hareket	 uluslar	
arası	 komünist	 hareketin	 seksiyonudur,	 parçasıdır;	 Onun	
“ulusal-ülkesel”	 karakteri	 koşulların	 zorunluluğundan	 ileri	
gelir	ve	biçimseldir.	Her	ülkedeki	devrim	dünya	devriminin	
bir	parçasıdır.	Tam	da	bu	nedenle	dünya	devriminin	gelişimi	
ve	zaferi	 için	bulunduğumuz	ülkede	devrimi	geliştirme	ve	
zafere	ulaştırma	bilinciyle,	hedefiyle	hareket	ediyoruz.	Me-
seleyi	 böyle	 kavramak	 yerine	 diğer	 ülkelerinin	 komünist-
lerinin	devrimci	hareketi	ve	mücadeleyi	geliştirme	görevini	
onların	yerine	ve	onlara	rağmen	yerine	getirmeye	kalkışmak	
enternasyonalizmin	yanlış	kavrandığını	gösterir.	
	 Lenin	 yoldaşın	 da	 söylediklerinden	 biliyoruz	 ki	
enternasyonalizm	 diğer	 ülkelerdeki	 devrimci	 hareketi	 ve	
mücadeleyi	çeşitli	biçimlerde	desteklemeyi	de	kapsar.	Ama	
bunun	 temel/belirleyici	 özelliği	 destek	olmasıdır.	Enterna-
syonalizmi	 bunun	 da	 ötesine	 taşıyarak	 kendisini	 diğer	 ül-
kelerdeki	devrimi	gerçekleştirmede	belirleyici	bir	özne	gibi	
görmek,	 konumlandırmak	 doğru	 değildir.	 Böyle	 hareket	
edildiğinde	 şu	 sorulara	 da	 yanıt	 verilmesi	 gerekir:	 Neden	
kendi	 halkını	 örgütleyip	 devrimi	 geliştirmiyorsunuz?	 Her	
KP	 kendi	 ülkesinde	 devrimi	 geliştirmezse	 dünya	 devrimi	
nasıl	gelişecek?	Bunlar	yapılmadığında	diğer	halklarla	en-
ternasyonal	dayanışma	nasıl	sağlanacak?
	 Her	ülkenin	komünistlerinin	esas	enternasyonal	gö-
revi	 kendi	 ülkesindeki	 devrimi	 geliştirmek	 ve	 buna	 paral-
el	 diğer	 ülkelerdeki	 devrimlerin	 gelişimini	 desteklemektir.	
Bunun	 dışında	 bir	 enternasyonalizm	 kavrayışı	 yanlıştır.	
Dolayısıyla	 başka	 bir	 ülkede	 savaşa	 katılmanın	 tek	 enter-
nasyonalizm	olarak	görülmesi	çarpık	bir	enternasyonalizm	
anlayışıdır.	Elbette	başka	bir	ülkede	savaşa	katılarak	bedel	
ödeme	ve	oradaki	halkın	mücadelesine	omuz	vermedeki	de-
vrimci	öze,	coşkuya,	fedakarlığa,	kararlılığa	büyük	bir	değer	
veriyoruz;	bunun	büyük	bir	anlama	ve	öneme	sahip	olduğunu	
biliyoruz.		Bizim	eleştiri	konumuz	bu	değil,	bunun	tek	enter-
nasyonalizm	olarak	görülmesi,	kavranması,	dolayısıyla	en-
ternasyonalizmin	esas/temel	gereğinin	kavranmaması,	esas	
olanın	tali,	tali	olanın	esas	hale	getirilerek	enternasyonaliz-
min	özünün	karartılmasıdır.

„Haydutun Büyüğü İçerde“ !

	 Sorunun	 böyle	 yanlış	 ve	 eksik	 kavranmasına	 dair	
bazı	tarihsel	örnekleri	konu	etmek	faydalı	olacaktır.İspanya	iç	
savaşını	ele	alalım.	Bilindiği	gibi	Franko’nun	en	büyük	des-
tekçileri	Hitler	ve	Mussoloni	idi.	Franko’	ya	askeri	bakımdan	
büyük	bir	destek	sundular.	Örneğin	Mossoloni	150	bin	as-
kerle	Franko’ya	destek	sundu.	Almanya	en	nitelikli	hava	
birliklerini	 Franko’nun	 emrine	 sundu.	 Guernica	 	Alman	
birlikleri	tarafından	bombalandı. 

 Bunlara	 karşılık	 Komüntern‘de	 komünistleri	 des-
teklemek	 üzere	 “Enternasyonal	 Tugaylar”	 oluşturma	 kararı	
almış	ve	İspanya’ya	gönderilmiştir. Sovyetler‘de	enternasyo-
nal	dayanışma	temelinde	destek	sundu,	savaşçı	gönderdi.	Bu	
anlamıyla	başka	bir	ülkedeki	devrimci	hareketin	ve	mücade-
lenin	desteklenmesi	her	devrimci	hareketin,	devrim	yapan	her	
ülkenin	görevidir.	
	 Ancak	tarih	gösterdi	ki	enternasyonalizmi	sadece		de-
stek	sunmak	olarak	algılayan-kavrayan	partiler	Franko’nun	en	
büyük	destekçilerine	(İtalya	ve	Almanya)	karşı	kendi	ülkele-
rinde	mücadeleyi	geliştirmemişlerdir.	Almanya,	İtalya,	Fransa	
başta	olmak	üzere	diğer	ülkelerdeki	komünistler	halkı	faşizme	
karşı	örgütlemede,	Franko’nun	destekçilerini	ülkelerinde	ye-
nilgiye	uğratma	konusundaki	görevlerini	esas	almamış	ve	esas	
alarak	 yerine	 getirmemişlerdir.	Yeterli	 çabayı,	 mücadele	 ve	
kararlılığı	göstermemişlerdir.	 İspanya‘ya	 tugay	göndermekle	
enternasyonalizmi	 gerçekleştirdiğini	 sananlar	 kendi	 ülkele-
rinde	mücadeleyi	geliştirme	görevini,	bu	temel	görevi	ihmal	
etmiş,	eksik	bırakmışlardır.	Eksik	bıraktıkları,	 ihmal	ettikle-
ri	 için	 ülkelerinden	Franko‘ya	 büyük	bir	 destek	 sunabilmiş,	
böylece	Franko’nun	eli	güçlenmiştir.	Franko’nun	destekçileri	
kendi	 ülkelerinde	 halkı	 sindirdiği	 ve	 kendi	 savaşının	 yedek	
gücü,	 	 destekçisi	 haline	 getirebildikleri	 için	 İspanyol	 halkı,	
komünistleri	o	halkların	güçlü	desteğinden	mahrum	kalmıştır.	
Bunun	nedeni	de	belirttiğimiz	gibi	enternasyonalizmi	İspanya	
da	savaşmakla	eşitleyenlerin	ondan	ibaret	görenlerin	esas	gö-
revlerini	yerine	getirmemiş	olmasıdır.
	 İspanya	iç	savaşı	enternasyonalizmin	eksik	ve	yanlış	
kavranmasının	 bir	 örneğidir.	Bununla	 birlikte	 enternasyonal	
tugayların	 halklar	 arasında	 yarattığı	 etki,	 dayanışmanın	 bu	
güzel	ve	anlamlı	hali	değerinden	hiçbir	şey	kaybetmez.	Che	
üzerinden	 enternasyonalizm	 anlayışının	 sorunlu	 bir	 şekilde	
tanımlandığını	biliyoruz.	Ama	buna	rağmen	Che‘nin	önemini,	
onun	yarattığı	devrimci	değeri,	halklar	arasında	enternasyonal	
duygu	ve	düşünceleri	geliştirmesini	reddedebilir	miyiz?	Bun-
lar	reddedilecek,	olumsuzlanacak	şeyler	değil,	devrimci	mücade-
lenin	gereği	ve	lehinde	tavırlardır.	Görevlerimizi	doğru	belirlemek	
zorundayız,	 doğru	 belirlemezsek	 rotamızı	 kaybederiz.	 O	 zaman	
niyetimiz	ne	kadar	iyi	olursa	olsun	halkın	davasına	zarar	vermiş	
oluruz.
Emperyalist sosyal-şovenizm!
	 Stalin	yoldaş	Troçkistlerin	ve	Zinovyevcilerin	temsil	
ettiği	 tasfiyecilerle	 mücadele	 ederken	 tasfiyeciliğin	 tehlikeli	
bir	özelliğini	şöyle	 tanımlıyordu:	“Uluslararası	proletarya	de-
vrimine	inançsızlık;	onun	zaferine	inançsızlık;	sömürgelerdeki	
ve	bağımlı	ülkelerdeki	ulusal	kurtuluş	hareketine	karşı	şüpheci	
tutum;	…	enternasyonalizmin	temel	gereğini,	yani	tek	bir	ülke-
de	sosyalizmin	zaferinin	başlı	başına	bir	amaç	değil	de,	diğer	
ülkelerde	 devrimin	 geliştirmek	 ve	 desteklemek	 için	 bir	 araç	
olduğunu	kavrayamamak.’’	(Polemik	s.	195-196)	
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 Kruşçev	yöntemindeki	revizyonist	SBKP	bu	görevden	
kaçmakla	 kalmamış	 ulusal	 kurtuluş	 hareketlerini,	 savaşlarını	
emperyalistlerin	çıkarına	hizmet	eden	“Barış	 içinde	bir	arada	
yaşama”	 siyasetiyle	 tasfiye	edilmesi	 içinde	her	 türlü	yöntemi	
izlemiş,	 onları	 devrimci	 mücadele	 yolundan	 uzaklaştırmaya	
çalışmıştır.	
	 Onlar	 ezilen	 ulus	 ve	 halkaların	 devrimci	mücadele-
lerini	 esas	 almamış,	 onlara	 güvenmemiş	 onları	 emperyalist-
lerle	ilişkileri	geliştirmenin	önünde	engel	gördüğü	için	tasfiye	
etmeye	çalışmıştır.	 	“…	Emperyalizme	sözde	düşmanca	karşı	
duran,	ancak	gerçekte	‚kendi‘	sömürgelerinde	‚kendi‘	burjuva-
zilerini	devirmek	için	devrimci	mücadele	yürütmeyen,	sömür-
gelerde…	devrimci	çalışmayı	sistematik	olarak	desteklemeyen,	
sömürgelere	devrimci	partiler	için	silah	ve	literatür	sokmayan	
partiler,	 alçakların	 ve	 hainlerin	 partileridir.”	 (Lenin	 cilt	 10	 s.	
63)	emperyalist	ülkelerin	proletaryası	-	halkları	kendi	sömür-
gelerinde	kendi	burjuvazilerini	nasıl	 devirecekler?	 İçerde	de-
vrimci	 mücadeleyi	 yükselterek,	 sömürgelerinde	 devrimci	
partileri	 destekleyerek	 tarihsel	 örnekler	 bizim	 bunun	 aksine	
sosyal-şoven	bir	tutum	takınıldığını	gösteriyor.	2.	Enternasyo-
nali,	Kautshy	ve	diğerlerinin	sosyal-şoven	siyasetini,	FKP’nin	
Fransa’nın	sömürgeleri	ile	ilgili	benzer	tutumunu,	revizyonist	
SBKP’nin	ulusal-sosyal	kurtuluş	mücadelelerini	tasfiye	etmeye	
dönük	siyasetini	hatırlayalım.	 	Bunlar	enternasyonalizmin	ru-
huna	rahmet	okutmuşlardır!		Revizyonist,	sosyal-şoven	bir	çizgi	
izleyerek	Lenin	yoldaşın	onlara	verdiği	alçakların	ve	hainlerin	par-
tileri	unvanını	hak	etmişlerdir!
 Fransa	Komünist	Partisi	ABD‘ye	karşı	ulusal	müca-
deleyi	kararlı	bir	biçimde	sürdürmekten	kaçmakla	kalmamış	
bu	mücadelenin	bayrağını,	önderliğini	de	De	Gaulle	gibilerine	
teslim	etmiştir.	Diğer	yandan	Fransa‘nın	sömürgelerinde		ki		
ulusal	kurtuluş	hareketlerini	desteklemek	yerine	onlara	karşı	
bir	 tutum	takınarak	 	burjuvazisinin	emperyalist	 sömürge	si-
yasetini	desteklemiştir.	 “Nerdeyse	son	20	yıldan	beri,	Fransız	
Komünist	 Partisi	 yöneticileri	 Fransız	 emperyalistlerinin	 sö-
mürgeci	siyasetini	izlemiş	ve	Fransız	tekelci	sermayesinin	bir	
uzantısı	haline	gelmişlerdir.’’	(polemik	s.	198)	FKP‘nin	Ce-
zayir	 vd.	 sömürgelerle	 ilgili	 siyaseti	 tamamen	 sosyal-şoven	
bir	 siyasettir.	 Sömürgelerdeki	 halkların	 bağımsızlık	 talebi-
ne	 Fransa’nın	 çıkarına	 olmadığı	 gerekçesiyle	 karşı	 çıkmış,	
sömürgeciliğin	devam	etmesini	savunabilmişlerdir.

Proleter Devrimler ve Proletarya  Enternasyonalizmi!

	 Böylesine	 olumsuz	 partilere	 karşın	 proletarya	 en-
ternasyonalizminin	 en	 güzel	 örnekleri	 de	 	 tarihe	 geçmiştir.	
Sovyetler	ve	Çin	bize	bunun	en	iyi	örneklerini	verdi.	Ezilen	
ulus	ve	halkların	mücadelesi	çeşitli	yol	ve	yöntemlerle	deste-
klendi.	Kore	işgaline	karşı	devrimini	yapmış	bir	ülke		olarak	
Çin	Kızıl	 	Ordusu‘nu	Kore	 devrimini	 savunmaya	 gönderdi.	
Sovyetler	 Kore	 işgaline	 karşı	 	 komünistlere	 destek	 sundu.	

Vietnam	işgaline	karşı	ABD	dahil	dünyanın	her	yerinde	büyük	
eylemler	yapıldı.	Dünya	hakları	Vietnam	halkının	mücadele-
sini	 her	 yere	 taşıdı.	 Böylece	 savaşa	 karşı	 mücadele	 sadece	
Vietnam	halkıyla	sınırlı	kalmadı	ve	ABD	bunun	da	etkisiyle	
yenilgiye	uğradı.	Vietnam	halkıyla	muazzam	bir	enternasyo-
nal	 dayanışma	 sergilendi,	 muazzam	 bir	 enternasyonalist	 bi-
linç	 sıçraması	yaşandı.	Bu	çerçevede	başka	örnekler	olduğu	
da	 biliniyor	 	 ama	biz	 bunlarla	 yetinip	 konuyu	 toparlayalım.	
Dünyanın	 neresinde	 olursa	 olsun	 proletarya	 	 önderliğindeki	
bir	mücadele	 ulusal	 sınırlar	 içinde	yürütülse	 de	 emperyaliz-
mi	zayıflattığı		gerilettiği	için	uluslararası	bir	niteliğe	sahiptir.	
Proletaryanın	mücadelesi	emperyalist	dünya	sistemini	hedef-
ler	ve	bu	hedefe		tek	tek	ülkelerde	ki	devrimlerle	ulaşılır.
	 Bu	anlamıyla	proleter	dünya	devrimi	özü	itibariyle	tek		tek	
ülkelerin	devrimini	içerir.	Bu	yüzden	enternasyonal	bilinç		ve	görev		
öncelikle	esas	olarak	tek	tek	ülkelerdeki	devrimin	geliştirilmesi	ve	
gerçekleştirilmesidir.	Bu	bilinç	ve	görev	dünya	işçi		sınıfı	ve	ezilen	
halklarına	 duyulan	 sorumluluğun	 farkına	 varılmasını	 ve	mücade-
leye	bu	bilinçle	odaklanmayı-yoğunlaşmayı	gerektirir.	Sadece	ken-
di	halkına	karşı	değil	dünya	halklarına	karşı	da	sorumlu	olunduğu	
bilinciyle	devrimin	geliştirilmesi	gerekmektedir.	Enternasyonalizmi	
başka	 ülkelerde	mücadele	 etme	biçiminde	kavramak,	 tanımlamak	
enternasyonalizmin	 darlaştırılması	 ve	 özünden	 koparılmasıdır.	
Diğer	halkların	devrimci	mücadelesiyle	dayanışma	içinde	olmak	en-
ternasyonalizmin	bir	gereğidir	ama	esas	ve	tek	biçimi	değildir.	Esas	
olan	bulunduğun	ülkede	devrimi	geliştirmek	ve	gerçekleştirmektir.	
Bu,	diğer	halklara	en	büyük	enternasyonal	destektir.	Diğer	halkla-
ra	karşı	esas	enternasyonal	görev	budur,	bunun	dışındaki	enterna-
syonal	görevin	temel/	belirleyici	özelliği	“destek”	mahiyetindedir.	
Rojava	 veya	 başka	 bir	 ülkedeki	mücadeleye	 karşı	 	 enternasyonal	
görev	de	bu	çerçevede	ele	alınmalıdır.	Karşı-devrim	cephesine	ait	
her	hedef	hedeftir!	Bu	çerçevede	Rojava‘ya	maddi-manevi	her	türlü	
desteği	sunma	sorumluluğu	da	ihmal	edilmemeli.

 Kendi halkımızı örgütleyip harekete geçirmeden diğer 
halklara karşı enternasyonal görevin güçlü bir şekilde yerine 
getirilemeyeceğini, içerde ve dışarıda onlara yeterli desteğin 
sunulamayacağını unutmadan bulunduğumuz ülkede devrimi 
geliştirmeye odaklanmalıyız. Buna yoğunlaşalım ki halkımıza ve 
diğer halklara karşı esas ve tek gerçek enternasyonal görevimizi 
yerine getirebilelim. Bu göreve yoğunlaşmadan, bu görevi yeri-
ne getirmeden başka ülkede devrime  katılmak devrim yapmayı 
düşünmek, hedeflemek gerçek görevinden yani devrimden 
kaçmak, uzaklaşmak demektir. Devrimden uzaklaşmaya değil 
ona yakınlaşmaya, onu kavramaya ve gerçekleştirmeye ihtiy-
aç var. O yüzden kendi enternasyonal görevimize devrimimize 
odaklanalım.

 
 



Enternasyonal Marş

Uyan	artık	uykudan	uyan
Uyan	esirler	dünyası
Zulme	karşı	hıncımız	volkan
Kavgamız	ölüm-dirim	kavgası
Mazi	ta	kökünden	silinsin
Biz	başka	alem	isteriz
Bizi	hiçe	sayanlar	bilsin
Bundan	sonra	her	şey	biziz.
Bu	kavga	en	sonuncu	kavgamızdır	artık
Enternasyonal’le	kurtulur	insanlık
Tanrı,	patron,	bey,	ağa,	sultan
Nasıl	bizleri	kurtarır
Bizleri	kurtaracak	olan
Kendi	kollarımızdır
Bu	kavga	en	sonuncu	kavgamızdır	artık
Enternasyonal’le	kurtulur	insanlık
Hem	fabrikalar,	hem	de	toprak
Her	şey	emekçinin	malı
Asalaklara	tanımayız	hak
Her	şey	emeğin	olmalı
Cellatların	döktüğü	kan
Bir	gün	onları	boğacak
Bu	kan	denizinin	ufkundan
Kızıl	bir	güneş	doğacak
Bu	kavga	en	sonuncu	kavgamızdır	artık
Enternasyonal’le	kurtulur	insanlık.
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Türk, Kürt ve Çeşitli Milliyetlerden 
Emekçi Halkımıza;

 Yoldaşlar;
	 Ocak	 ayının	 son	 haftası	 vesilesiyle	 birkez	
daha	 parti	 ve	 devrim	 şehitlerini	 anıyoruz.	 Demokra-
tik	Halk	Devrimi,	Sosyalizm	ve	Komünizm	davasının	
zaferi	 için	 ölümü	 yenenleri	 selamlıyoruz	 birkez	
daha.	 Onları	 anmayı	 kuşkusuz	 bu	 takvimsel	 sürece	
sıkıştırmadığımız	gibi	bu	dönem	içinde	onları	anmanın	
sınıf	mücadelesinin	mevcut	güncel	görevlerinden	ko-
pararak	da	anmıyoruz.	Bu	yıl	yapılan	ve	yapılacak	olan	
anmalar	da	başta	Aliboğazı‘nda	ölümsüzleşen	sekizler	
şahsında	tüm	parti	ve	devrim	şehitlerini	anacağız.	

 Yoldaşlar;  
	 Ağır	 bir	 kaybın	 yaralarını	 sarıyoruz.	 Sınıf	
mücadelesi,	savaşçı	bir	örgütün	aldığı	darbeleri	sürat-
le	 telafi	 etmesi	 için	her	 zaman	olanaklar	 sunarak	yol	
almaktadır.	Buna	son	derece	elverişli	günlerden	geçiy-
oruz.	Şehit	yoldaşların	devrim	mücadelesindeki	yerleri	
ve	değerlerine	yüklenmesi	gereken	anlamın	içeriği	bu	
sayede	dolacaktır.	Onlar,	savaş	cephemizin	ön	saflarında	
önemli	bir	misyonun	sıra	neferleri,	komutanları	olarak	
kavgayı	yürütüyordu.	Onların	canlarını	katarak	ürettiği	
emeğin	 asıl	 değeri	 ancak	mücadele	 sürdüğü	 takdirde	
elde	edilecek	kazanımlar	sonucu	ortaya	çıkacaktır.	De-
vrimlerin	şehitlere	borcunu	ödemenin	yolu	budur.	

 Bütün	yoldaşlar,	partimizin	bütün	militanları,	
şehit	düşen	yoldaşlarımızın	güçlü	birer	 ışık	 tuttuğu	
haklı	 davamızın	 yolunda	 bütün	 güçleriyle	 ileriye	
atılmak,	 bıkmadan	 ve	 yorulmadan	 çalışmak,	 yeni	
zaferler	elde	etmek	zorundadır.	
	 Faşist	 TC	 ordusunun	 23-28	 Kasım	 tarih-
leri	 arasında	 Dersim-Aliboğazı‘na	 düzenlediği	
operasyonda	 beş	 yoldaşımızı	 bombardımanda,	
üç	 yoldaşımızı	 ise	 faşist	 ordu	 güçleriyle	 girdi-
kleri	 çatışmada	 ölümsüzlüğe	 uğurladık.	 Şehit	
yoldaşlarımızdan	Ersin Erel, Alican Bulut, Hasan 
Karakoç, Murat Mut, Samet Tosun	 yoldaşların	
kimlikleri	 tespit	 edilmiş,	 üç	 yoldaşın	 kimliği	 ise	
henüz	belirlenememiştir.	Devletin	gerilla	alanlarına	
yönelik	operasyonlarda	kullandığı	kimyasal	silahlar	
bu	operasyonda	da	kullanılmıştır.	
	 Yürütülen	savaşın	şaşmaz	yasalarıdır	işleyen.	
İleri	doğru	akışın	zorunluluklarıdır	yaşananlar.	Şehit	
yoldaşlar	Dersim‘in	doruklarında	dalgalandırdıkları	
bayrağı	 kendilerinden	 önce	 ölümsüzleşenlerden	
devraldılar	 ve	 devrettiler.	 Partimizin	 yürüttüğü	
savaşta	 ne	 aldığı	 ilk	 darbedir	 ne	 de	 sonuncusu	
olacaktır.	

Devrim ve Komünizm Şehitlerini Birkez Daha Anarken;

ONLAR DEVRİMİN SÖNMEYEN MEŞALESİ, 
KAVGANIN SOLMAZ NEFERLERİDİR!

TKP/ML
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Şehit	düşen	yoldaşlarımız	Partimiz	saflarında	savaşı	
büyütmenin,	yürürken	öğrenmenin,	öğrenerek	ilerle-
menin,	ilerleyerek	büyümenin	ve	büyütmenin	adları	
olmuştur.	Genç	yaşamlarına	erken	ölümü	eklemekten	
tereddüt	etmeden	savaştaki	yerlerini	aldılar.	Aldıkları	
isimler	 kendilerinden	 önce	 ölümsüzleşenlerin	 me-
vzilerini	 doldurma	 görevini	 yerine	 getirmenin	
kanıtıdır.	Ve	Onların	adları	mevzilerini	dolduranlarla	
yaşayacak,	büyüyecek.
 

	 Ölümsüzlük,	 insanlığın	 kurtuluşu	 davasına	
yapılan	 katkıyla	 yoğrulmakta,	 partimiz	 bu	 sayede	
ayağa	 doğrulmaktadır.	 Geleceğe	 hükmetmenin	
teminatı	budur.	Uğruna	ödenecek	bedel	yoksa	her	tür-
lü	idealin	içi	boşalmaya,	değeri	zayıflamaya	mahkûm	
olacaktır.	Düşmanlarımızı	korkutan	esas	unsur,	azmi-
miz	ve	kararlılığımız,	ısrarlı	ve	inatçı	mücadelemizdir.	
Bu	mücadelenin	 44	 yıllık	 geçmişinde	 ölümsüzlüğe	
uğurladığımız	 yoldaşların	 şehit	 düştükleri	 mevzil-
erde	 niceleri	 ölümsüzlüğe	 uğurlandı.	 Ali	 Haydar	
Yıldız‘dan,	 İbrahim	 Kaypakkaya‘ya	 Beş‘lerden,	
Şahverdi‘ye,	 Geyiksuyu‘ndan	 	 Aliboğazı‘nda	
ölümsüzleşen	 Sekizlere,	 kendilerinden	 öncekilerin	
sadece	takipçisi	değil,	yarım	kalan	davalarını	büyüt-
meninde	kararlılığını	taşımışlardır.	Şimdi	görevimiz	
yoldaşların	yarım	kalan	görevlerini	tamamlamaktır.	

        Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız;

	 Ülkemizin	 içinden	 geçtiği	 süreç,	 hızla	
yoksullaşmayı,	 işsizleşmeyi	 beraberinde	 getiriyor.	
AKP‘nin	 Haziran	 seçimlerinin	 ardından	 tek	 başına	
iktidar	olamama	gerçeği	karşısında	geliştirdiği	savaş	
politikasının	merkezinde	ezilenler	ve	emekçiler	oldu.	
Sendeleyen	ve	çatırdamaya	başlayan	sistemi	savaşla	
yeniden	 tesis	 etme	 gayretini	 15	 Temmuz	 sonrası	
daha	 da	 tırmandırdı.	 OHAL	 ve	 KHK‘lerle	 baskı	
politikalarına	ara	vermeksizin	devam	edildi.	Sistemin	
kendi	iç	dalaşının	bir	ürünü	olarak	ortaya	çıkan	darbe	
girişiminin	 faturası	yine	 emekçilere	ödetildi.	FETÖ	
operasyonları	adı	altında	muhaliflere	yönelik	tasfiye	
operasyonları	 yapıldı.	 Dernekler	 kapatıldı,	 muha-
lif	basın-yayın	susturuldu,	gözaltı,	 işkence,	infaz	ve	
keyfi	tutuklamalar	yaşamın	olağan	parçası	haline	ge-
tirildi.	T.	Kürdistanı‘nda	seçimle	alamadıklarını	zor-
la,	kayyum	atayarak	aldı.	Belediye	başkanlarını	tutu-
klamakla	yetinmeyerek	milletvekillerini	tutukladı.	
	 AKP	 ülkede	 devrimci	 ve	muhalif	 kesimlere	
karşı	savaş	yürütmekle	kendini	sınırlamayarak,	sırtını	
emperyalistlere	yaslayarak	Ortadoğu‘daki	pastaya	el	
uzatma,	o	pastadan	pay	kapma	savaşına	girmiştir.

	 Suriye	topraklarında	giriştiği	savaş	empery-
alistlerin	 izin	 verdiği	 oranda	 ilerlemekte	 ancak	 bu	
“ilerleyiş”	 halka	 cilalanarak	 servis	 edilmekte.	 Bi-
lanço	sunulanın	aksine	oldukça	ağır	ve	sancılı.	İŞİD	
tarafından	 yakılarak	 öldürülen	 Türk	 askerleri	 için	
“moralimizi bozmaya çalışıyorlar”	türünden	ucuz	
açıklamalar	yapma	ihtiyacı	bile	duyulmamıştır.	Ak-
sine	 internet	 erişimi	 yavaşlatılmış	 ve	 görüntü	 sos-
yal	medyadan	kaldırılmıştır.	Yılbaşı	günü	Reina‘ya	
saldırının	 ardından	 “milli birliğimizi bozmaya 
çalışıyorlar”	 açıklamaları	 ülkedeki	 istikrarsızlığı	
kapatmaya	 yetmeyecek	 denli	 demagojiktir.	 “Eski	
dostun”	 ortada	 bırakılmasının	 acı	 intikamı	 olan	
bu	 katliamların	 siyasal	 istikrarsızlığı	 derinleştiren	
özelliği	ile	birlikte,	her	katliam	muhalif	tüm	kesim-
lere	 ve	 halka	 saldırının	 aracı	 haline	 getirilmekte-
dir.	Reina	katliamının	ardından	da	yine	yaşanan	bu	
olmuştur.	
	 Bu	 sırada	 ekonomik	 kriz	 derinleşiyor.	
Doların	3.5	TL’nin	üstüne	çakılıp	kalan	değeri,	sa-
nayiciyi,	inşaatçıyı	eziyor,	enerji	maliyetini	yüksel-
tiyor.		Uluslararası	yatırımcılar	mevcut	siyasal	tablo-
dan	 kaynaklı	Türkiye‘den	 kaçıyor.	 İktidardakilerin	
ise	para-döviz-faiz	konularında	derin	 iktisat	bilgisi	
“şaşkınlıklar”	 yaratıyor.	 Milli	 hesaplara	 yapılan	
makyaj	 kimseyi	 ikna	 etmediği	 gibi	 dünyada	 alay	
konusu	oluyor.	Döviz	bozdurmayanında	terörist	ilan	
edildiği	 açıklamalarla	 rahatlatılmaya	 çalışılan	 eko-
nomik	 kriz	 lokal	 bir	 sorun	 olma	 özelliğini	 çoktan	
kaybetmiş	 durumda.	 Gerek	 ekonomik	 ve	 gerekse	
de	siyasal	istikrarsızlığın	giderilmesindeki	yeni	çö-
züm	anahtarı	olarak	servis	edilen	başkanlık	sistemi	
ise	 tıkanan	 sisteme	 nefes	 aldıramayacaktır.	Açtığı	
savaş	ve	saldırganlık	siyasetiyle	sona	hızlı	adımlarla	
koşan	AKP	 iktidarının,	 mevcut	 kazanılmış	 demo-
kratik	hakları	 da	budayan	yeni	 sistemle	 sona	daha	
hızlı	adımlarla	ilerleyecek.	

 Yoldaşlar, 
	 Sınıf	 mücadelesinin	 sertleştiği	 ve	 daha	
da	 sertleşeceği	 bir	 döneme	 giriyoruz.	 Bu	 tarihsel	
dönemler	 ve	 dönemeçler	 devrim	 mücadelesinde	
kararlılığın,	 sebatın	 sınandığı	 birer	 turnusol	 kağıdı	
işlevi	 görür.	Reformizm ve tasfiyeciliğin bu dö-
nemlerde daha fazla boy vermesi bir tesadüfler 
zinciri değil sınıf mücadelesinin bir yasası olarak 
gelişir. Devrim	ve	karşı-devrim	arasındaki	 savaşın	
rengi	sertleştikçe	çareyi	“ara	yollara”	sapmakta	bul-
anlar	ne	bugüne	hükmedebilir	ne	de	yarını	kazanma	
cüretini	kuşanabilir.	
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 Onlar	 sistem	 içinde	 ve	 sistemin	 sunduğu	
olanaklar	 kadar	 mücadelede	 vardır	 ve	 ne	 acıdır	 ki	
yarınlara	 dair	 beklentileri	 de	 ancak	 sistemin	 izin	
verdiği	 ölçüler	 kadardır.	 İddia	 sahibi	 olmayı	 yapa-
bilecekler	 ölçeğinde	 gören	 ve	 sınayanlar,	 özünde	
yapılacaklara	 dair	 bir	 iddiasızlıkla	 yol	 yürümek-
tedirler.	 Onlar	 sistem	 içinde	 ve	 sistemin	 sunduğu	
olanaklar	 kadar	 mücadelede	 vardır	 ve	 ne	 acıdır	 ki	
yarınlara	 dair	 beklentileri	 de	 ancak	 sistemin	 izin	
verdiği	ölçüler	kadardır.	İddia sahibi olmayı yapa-
bilecekler ölçeğinde gören ve sınayanlar, özünde 
yapılacaklara dair bir iddiasızlıkla yol yürümek-
tedirler. 
	 Şehitlerimizin	saflarında	şehit	düştükleri	Pro-
letarya	Partisinin	çizgisini,	devrim	anlayışını	savuna-
cak	ve	Halk	Savaşı	güzergahında	sebatla	ve	şaşmadan	
yürüyeceğiz.	 Aliboğazı	 şehitlerimiz,	 Şahverdi	 ve	
Geyiksuyu	 şehitlerimiz,	 Meral	 Yakar‘dan	 Beşlere	
ve	 Ali	 Haydar	 Yıldız‘dan	 İbrahim	 Kaypakkaya‘ya	
devraldığımız	 bayrak	 ancak	 böyle	 lekesiz	 taşınır.	
Şehit yoldaşlarımızın can bedeli yürüttükle-
ri kavganın nihayete ermesi için görevlerimizin 
ağırlığını bilerek ve omuzlayarak yürüyeceğiz. 
Devrettikleri	 bayrağı	 onurla	 taşıma	 görevini	 yeri-
ne	 getirmek	 için	 partimizin	 etrafında	 kenetlenecek	
ve	 her	 türden	 anti-MLM	anlayışa	 karşı	mücadeleyi	
kesintisiz	 yürüteceğiz.	 Saflarında	 şehit	 düştükleri	
partimizi	yıpratmayı	kendine	görev	tayin	eden,	onun	
komünist	çizgisine	kast	etmeyi	ezber	haline	getiren	
küçük-burjuva	anlayışlara	karşı	amansız	bir	mücade-
le	içinde	olacağız.	
	 Şehitlerimiz	 sistemin	 sunduğu	 her	 türlü	
olanak	ve	seçeneği	reddederek	yürüdüler	devrim	yo-
lunu.	Genç ömürlerini ölümle taçlandırdıklarında 
görev olarak ardıllarına yalnızca devrim yolunda 
yürümeyi değil, partiyi koruma ve büyütme göre-
vini de bıraktılar. Bunun	için	öncelikle	sınıf	müca-
delesindeki	konumlanışımızı	geliştirecek	ve	bununla	
birlikte	 partimizin	 birliğine	 yönelen	 anlayışa	 karşı	
konumlanışımızı	güçlendireceğiz.	
	 Sınıf	mücadelesinin	yasasıdır	bu	yol	yürüne-
cek	yoldaşlarımız	ve	 zamanı	 geldiğinde	yollarımızı	
ayıracaklarımız	olacaktır.	Bu	gerçeklik	de	sınıf	mü-
cadelesinin	bir	yasası	olarak	işleyecek	ve	sürecektir.	
Şimdi görevimiz ve şehit düşen yoldaşlarımıza 
sözümüz olsun,  saflarında şehit düştükleri parti-
mizle yürüyecek, uğrunda ölümsüzleştikleri dava 
zafere kadar sürdürülecektir. 

 
PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

SEKİZLER YOLUMUZU AYDINLATAN MEŞALEDİR! 

KOMÜNİST BİR DÜNYA İÇİN ŞEHİT DÜŞENLER ÖLÜMSÜZDÜR!

SÜRÜYOR DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ, SÜRECEK HALK 
SAVAŞI!

TÜKENMEYEN GÜCÜMÜZ, PARTİMİZDİR ÖNCÜMÜZ!

TIRNAĞIMIZLA KAZIYOR, KANIMIZLA YAZIYOR, CANIMIZLA 
KAZANIYORUZ!

Ocak 2017

TKP/ML - MK
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PARTİMİZ TKP/ML’YE GÖNÜL VERMİŞ TÜRK-KÜRT VE 
ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN İŞÇİ SINIFI VE EMEKÇİ HALKIMIZA,

PARTİMİZİN ÜYE VE MİLİTANLARINA

 YOLDAŞLAR;
	 Partimiz	 içinde,	 bir	 süredir	 örgütsel	 sorun-
lar	 eksenine	oturmuş	 ideolojik-politik	 bir	mücade-
le	söz	konusudur.	Bu	mücadelenin	parçası	olan	bir	
grup	 parti	 içi	 gücümüz,	 bu	 tartışma	 sürecini	 parti	
işleyişimize	aykırı	olarak	uzun	bir	süre	disiplinsiz-
likleri	 de	 içerecek	 şekilde	hizip	 çalışması	 şeklinde	
sürdürmüştür.	Özellikle	Yurt	Dışı	örgütlülüğümüzde	
bu	hizip	faaliyeti	parti	güçlerimizin	bir	kısmını	Yurt	
Dışı	Komitemizin	(YDK)	önderliğini	kabul	etmeye-
cek	şekilde	peşinden	sürüklemiştir.	Son	8	aylık	süreç	
boyunca	bu	çalışmalar	önce	gizli	bir	hizip	çalışması	
daha	sonra	ise	parti	içinde	açık	bir	hizip	çalışmasına	
dönüşmüştür.	 14	Aralık	 2016’da	 ise	 “Geçici	 Yurt	
Dışı	Komitesi”	imzası	ile	bir	açıklama	yaparak	hizip	
çalışmasını	kamuoyuna	ilan	etmiştir.
	 Partimiz	 bir	 süredir	 bir	 önderlik	 krizi	 ve	
devamında	bir	örgütsel	kriz	 içerisindedir.	Krizimiz	
darbecilik	 girişimi,	 komploculuk,	 tasfiyecilik	 ve	
devamında	hizipçilikle	taçlanmış	bir	muhtevaya	sa-
hiptir.	Bu sorunların hepsi parti içi işleyiş ve me-
kanizmalar çalıştırılarak demokratik bir zemin-
de tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmalarla Parti 
iradesinin soruna el koyarak çözüm üretmesi 
hedeflenmiştir. Ancak	 bu	 tartışma	 süreci	 oldukça	
zorlu,	 sıkıntılı,	 bütünlüğünü	 sağlayamayan	 bir	 dö-
nemin	yaşanmasına	da	neden	olmuştur.	Partimiz	ni-
hayet	sorunu	tartışmış	ve	Ekim	ayı	itibariyle	sonu-
ca	bağlamıştır.	Ancak	bu	durumda,	var	olan	hizipçi	
çalışmanın	hızını	kesmemiş,	itiraz	ve	başkaldırılarını	
sonlandırmamıştır.
	 Bu	yoldaşlarla	defalarca	sorunun	çözümü	ek-
seninde	 görüşmeler,	 toplantılar	 gerçekleştirilmiştir.	
Parti	 içi	 tartışmaları	ve	mücadeleyi	örgütsel	birliği	
sağlayarak	 sürdürmenin	 her	 türlü	 yol	 ve	 yöntemi	
noktasında	 arayış	 gayretlerimiz	 olmuştur.	 Ekim,	
Kasım	ve	Aralık	ayı	içinde	defalarca	sorun	eksenin-
de	 toplantılar	yapılmıştır.	Belli	noktalarda	uzlaşma	
ve	 birliği	 sağlayacak	 çözüm	 önerileri	 belirlenmiş,	
taslak	haline	getirilmiştir.	

  Hatta	Hizip	faaliyetinin	kamuoyuna	yansıyan	
bildirisinden	 sonra	 dahi	 YDK’mız	 bu	 yoldaşlarla	
görüşmeler	yaparak	“iyi	niyetli”	 çabalarına	devam	
etmiştir.	Ancak	tüm	bu	girişimler,	çabalar	geldiğimiz	
noktada	sonuçsuz	kalmıştır.	Yurt	Dışı	faaliyetlerin-
de,	bu	hizip	oluşumu	hiyerarşik	işleyişimiz	dışında	
kendi	 belirlediği	 faaliyetleri	 Partimizin	 faaliyetle-
ri	 gibi	 kamuoyuna	 sunmaya,	 kendi	 yarattığı	 örgü-
tlenmelerle	 çalışmalarını	 örmeye	 devam	 etmiştir.	
Ayrılıkçılıkta ısrarlı, parti birliğini bozmakta 
kararlı, hizip çalışmalarını “parti çalışması ola-
rak göstermede” tarihsel günlerimizi de kullan-
arak suistimalci davranmakta cevval olmuştur.
	 Yurt	 Dışı	 merkezli	 bu	 hizip	 çalışmasının	
faaliyetleri	 “kimi”	 internet	 sitelerinde,	 basın	 yayın	
organlarında	kendisine	rahatça	yer	bulmaktadır.	Bu	
faaliyetlere	meşruiyet	 katan	bu	yayınların	 partimi-
zin	 çizgisiyle,	 onun	 ideolojik	 politik	 tutumuyla	 il-
gisi	YOKTUR.		Hangi	yayın	ve	internet	sitesi	olur-
sa	olsun	buna	Parti	faaliyeti	olarak	yer	verilmesini	
hizip	 çalışmasına	 kan	 taşımak	ve	 kendi	 yayın	 ilke	
ve	anlayışıyla	çelişmek	olarak	görüyoruz.	Partimi-
zin faaliyetleri, organları ve örgütsel hiyerarşisi 
dışında gerçekleşen örgütlenmelere, faaliyetlere 
yönelik bu meşrulaştırma çalışmasının kendisi 
GAYRİ-MEŞRUDUR. 
 İLAN EDİYORUZ:
 

“GYDK” İMZALI AÇIKLAMALAR, 
ÖRGÜTLENEN FAALİYETLER 
PARTİMİZDE YEŞERMİŞ YURT DIŞI 
MERKEZLİ HİZİBİN ÇALIŞMALARIDIR. 
PARTİMİZ TKP/ML DİSİPLİNİ, PARTİ 
İŞLEYİŞİ VE HUKUKUNUN DIŞINDADIR.
YANİ BU OLUŞUM PARTİ DIŞI KALMIŞ BİR 
HİZİP ÇALIŞMASIDIR. PARTİMİZLE 
ARTIK İLGİSİ KALMAMIŞTIR. 
YAPACAĞI HİÇ BİR FAALİYET PARTİMİZİ 
BAĞLAMAMAKTADIR.
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 Partimizde	 örgütsel	 gücünü	 Yurt	 Dışı’ndan	
alarak	 gelişen	 hizip	 çalışması	 yeni	 bir	 olgu	 değildir.	
Partimizin	 içine	 girdiği	 her	 örgütsel	 ve	 önderlik	 kri-
zinde	 Yurt	 Dışı	 eksenli	 hizip	 çalışmaları	 her	 zaman	
boy	 vermiş,	 hızla	 serpilmiş	 ve	 partimizin	 paçasına	
yapışarak	 aşağı	 doğru	 çekmekte	 beis	 görmemiştir.	
Şimdi	 bir	 kez	 daha	 bununla	 yüz	 yüzeyiz.	 Aylardır 
kamuoyuna ilan edilmemiş hizip çalışmasına karşı 
bir disiplin sürecini işletmeksizin, parti içi bir mü-
cadelenin konusu yaparak sorunu çözmekte ısrarcı 
olduk, kararlı durduk. Hiçbir memnuniyetsizliğin, 
huzursuzluğun, farklı düşüncenin-ideolojik ve po-
litik yaklaşımın örgütsel disiplinle bastırılmasının 
doğru olmadığının, MLM parti anlayışındaki iki 
çizgi mücadelesinin ruhuna ve yaklaşımına kast et-
meye tekabül ettiğinin farkında olarak hareket et-
tik.	Bu	özgülde	Parti	hukukumuzun	“hizip	faaliyetini”	
suç	sayan	açık	hükümlerine	rağmen	tahammül	göster-
dik.	
	 Zamansız	 bir	 kopuşun,	 ideolojik-politik	
hesaplaşmayı	 sağlama	 zeminini	 ortadan	 kaldıracağı	
kaygısıyla	 tüm	koşulları	 ve	 olanakları	 son	 ana	 kadar	
bu	 yoldaşları	 hizip	 faaliyetlerinden	 vazgeçirmek	 için	
zorladık.	Ancak	gelinen	noktada	bu	 sağlanamamıştır.	
Partimiz, hizipler birliği değildir. Artık	 gelinen	
aşama	 hizibin	 ötesinde	 kendi	 örgütsel	 şemasını,	 ör-
gütsel	hiyerarşisini	ve	 faaliyetini	örgütlemiş	ayrı bir 
örgütlenme noktasıdır.	Bu	duruma,	kaosa,	kitle	nezd-
inde	yaratılmaya	çalışılan	kafa	karışıklığına	ve	Parti-
mizin	“iki	başlılık”	görüntüsüyle	küçük	düşürülmesine	
tahammül	göstermemiz	mümkün	değildir.	
	 Bu	 partimizde	 yaşanan	 bir	 bölünme	 değildir.	
Parti	içi	bir	grubun	parti	hiyerarşisini,	işleyişini,	huku-
kunu	ve	partinin	kendisine	(onun	bağlı	olan	güçlerine)	
rağmen	ve	onları	yok	sayarak	kendi	kurduğu	örgütsel	
mekanizma	ile	oluşturduğu	bir	hizip	hareketidir.	Parti-
mizde	bu	vesileyle	bölünmeye	tekabül	eden	bir	rüzgar	
estirilmesi,	kamuoyunda	bunun	olumsuz	sonuçlarının	
oluşmasını	sağlayıcı	yaklaşımları	reddediyoruz.	Bu hi-
zip faaliyeti, partimiz içinde kendi sınıf çıkarlarını 
ayrılıkçı bir tutumla gerçekleştirmeye çalışan bir 
harekettir. İsminden	de	ifade	olunduğu	gibi	bu	rüzgar	
sınıf	mücadelesinin	 yasaları	 ve	 partimiz	 tarihinin	 te-
crübeleri	doğrultusunda	“GEÇİCİ” olmaya mahkum 
kalacaktır.	
	 Bu	hizip	faaliyetinin	hiç	kuşkusuz	bir	sınıfsal,	
siyasal	 ve	 ideolojik	 karakteri	 vardır.	Ülkemizdeki	 si-
yasal	 iklimin	 her	 türlü	 ideolojik-politik	 defosunu	
barındıran	bir	karaktere	sahiptir.	
 

 Partimiz içindeki bu hizip; Legalist, par-
lamentarist, barışçıl, sınıf uzlaşmacılıkla karak-
ter kazanan siyasal iklimin etkisinde kalan par-
ti güçlerimizin, en sağına demirlemiş kesimini 
oluşturmaktadır.
 Bu	hizip	 faaliyetinin	 ben	merkezci,	 ben	 de-
dim	 oldu,	 esen	 rüzgarla	 yelkenini	 doldurma	 tutu-
mu	 tam	 anlamıyla	 küçük-burjuvazinin	 tutum	 ve	
davranışlarına	tekabül	etmektedir.	Partimizde	küçük-
burjuva	 sınıfın	 etkisi	 ciddi	 düzeydedir.	Tarihimizde	
bu	sınıfın	benzer	kalkışmaları	ve	dar	grupçu	çıkışları	
olmuştur.	 Bu	 noktada	 en	 bileneni	 DABK’tır.	 Kır	
küçük-burjuvazisinin	 soldan	bir	 çıkışı	olarak	 tarihi-
mize	yazılan	DABK’ın	dünya	görüşü,	 ben	merkez-
ci	 tutumu,	 kendini	 dayatan	 yaklaşımı	 bugün	 Şehir	
Küçük-burjuvazisinin	 sağdan	 bir	 versiyonu	 olarak	
karşımıza	çıkmaktadır.	Gerekçeler, alınan tutumlar, 
partiye karşı konumlanış, kendi grupsal hesapları 
ve siyasal çizgideki eklektizmle karşımızda bugün 
DABK’ın sağcı sınıf tutumuyla ortaya çıkan ver-
siyonu vardır. Tarihimizde	 soldan	 söylenen	 türkü	
şimdi	sağ	tonlamayla	yeniden	sahne	almıştır.	Bu	an-
lamda	bu	hizip	faaliyeti	Sınıfsal	temsiliyetini	net	bir	
şekilde	ifade	etmek	gerekirse;	Şehir Küçük-burju-
vazisinin sağ kanadıdır. 
 Bu	 sınıfın	 temel	 özellikleri	 olan;	 barışçıl,	
sınıf	 uzlaşmacı,	 legalist,	 kuyrukçu	 karakterini	
taşımaktadır.	İçinden	geçtiğimiz	sürecin	“barış	için-
de	 bir	 arada	 yaşama”	 anlayışından,	 sivil	 toplum-
cu	 yaklaşımlardan,	 siyasal	 iktidardan	 yoksun	 bir	
“sınıf	 mücadelesi”	 perspektifinden,	 Demokratik	
Halk	Devrim‘i	 ilke	 ve	 programını	 ayak	 bağı	 gören	
bir	pratik	hat	ve	 siyasi	 çizgiden	mustariptir.	İttifak 
politikası; ideolojik	 temelde	 bir	 uzlaşmacılık,	 güç	
tapınıcılığı,	 kuyrukçuluk,	 ilkesizlik	 ve	 popülist	 te-
mellere	 oturmaktadır.	 Gelişme	 dinamiğini,	 partinin	
güçlenmesini	 “iktidarsız	 fantezilerde”	 arayan,	 ona	
sarılan	bir	dünya	görüşüyle	süslemektedir.		
 Sağdan gelişen tasfiyeciliğin; eklektik,	geri	
politik	nitelikli,	sistemsiz	bir	izdüşümüdür.	Alancılık,	
ekonomizm	 temelindeki	 yaklaşımla	 dar grupçu 
parçayı	bütünden	üstün	gören	politik	bir	kimliği	söz	
konusudur.	Reformist	niteliğinin	bir	ayağı	burasıdır.
Siyasal	iktidar	perspektifinden	yoksunluk	kitle	mü-
cadelesinde	önder	ve	öncü	rolünü	değil	olanı	kabul	
eden,	siyasi	önderlik	rolünü	silikleştiren	bir	tutuma	
savurmaktadır.	Bu	hizipçi	faaliyet,	Siyasetsizliği	te-
mel	alan	“Sivil	Toplumcu”	anlayışın	partimiz	için-
deki	tipik	politik	yansımasını	temsil	etmektedir.	Bu	
anlamda Siyasal niteliği; Reformizmdir. 
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 Parti anlayışı açısından ise; tasfiyeci-
menşevik bir tutuma sahiptir.	 Bu	 anlayış	 Bolşevik	
anlayışla	karşıtlık	içindedir.	Parti	disiplinini	ayağındaki	
pranga	 olarak	 görmektedir.	 Her	 harekete	 geçişi	 onun	
bu	prangayı	daha	fazla	hissetmesine	neden	olmaktadır.	
Bu	 proleter	 sınıfın	 parti	 anlayışına,	 onun	 çıkarlarına	
karşı	 tepkisel	 bir	 konumlanışta	 demirlemesine,	 onu	
kurtulunması	gereken	bir	pranga	olarak	 ihtiyaç	hisset-
mesine	 neden	 olmaktadır.	Parti anlayışı noktasında; 
“otonomcu-muhtariyetçi”	 bir	 anlayışın	 pratik	
uygulayıcısıdır.	Parti	 işleyiş	ve	disiplinini,	kendi	hizip	
disiplinine	bağlı,	ona	tabi	olması	gereken	bir	anlayışla	
ele	 almaktadır.	 Bu	 bağlamda	 “demokrasiyi”	 kutsayan	
ama	 merkeziyetçiliği-disiplini	 yadsıyan	 bir	 çalışma	
tarzı	vardır.	Kendi	dar	gurup	çıkarlarını	parti	ilkelerine,	
işleyişine	karşı	dayatan	ve	partiyi	bu	eksende	teslim	ala-
rak	kendi	Küçük-burjuva	sınıfının	politik	kazanımlarını	
partiyi	kuşatma	altına	almanın	yolu	olarak	görmektedir.	
Bu	bağlamda	Partimizin 8. Konferans iradesini yok 
sayan, Merkezi iradesini çalışmaz kılan, kendisini 
her şeyin üzerinde görerek yetkilendiren “muhtari-
yetçi”, “bölgeselci” bir yaklaşımın keskin savunucu-
sudur.
 Parti içinde,	 Bolşevik	 parti	 ilkelerine	 yöne-
len,	 buna	 karşı	 tasfiyeciliği	 ve	 menşevizmi	 “sol	 sek-
ter”	biçimlerde	dayatan	ve	partiyi	bu	çizgiye	çekmeye	
çalışan	bir	tutuma	sahiptir.	Örgütsel	anarşizmi	kutsayan,	
sol	sekter,	ayrılıkçı,	yıkıcı	ve	uzlaşmayı	reddeden,	ideo-
lojik-politik	 temelli	 mücadelede	 ürkek	 bir	 çizgidedir.	
Sınıf	mücadelesinde	ise;	Sağcı,	uzlaşmacı,	popülist,	güç	
tapınıcısı,	reformist	siyasi	bir	çizgide	demirlemiştir.	Par-
ti dışı güçlere “yoldaş” diyecek, partili yoldaşlara ise 
“dost olarak bakmayacak” kadar uç noktalardadır. 
Küçük-burjuvazinin	 sağ	 kanadının	 parti içinde ve 
dışında ayrı karaktere bürünen	oportünist	tüm	özelli-
kleri	ve	siyasal	tutumu	bu	hizipçilikte	kendisini	göster-
mektedir.	
 MLM	çizgide	sebatkar	partimiz	iki	çizgi	mücade-
lesini	esas	alarak	bu	oportünizmle	mücadele	ederek	ken-
disini	yetkinleştirme,	geliştirme,	komünist	çizgisini	güçlü	
kılma	 arayışını	 ve	 çabasını	 sonuna	 kadar	 sürdürmüştür.	
Partimiz	 bu	 mücadele	 içinde	 yetersizlikleri	 ve	 eksikli-
klerini,	komünist	niteliğinde	ki	zaafları	da	kuşkusuz	tespit	
etme	 fırsatı	 yakalamıştır.	 Sorunlarıyla	 baş	 etme	 yetenek	
ve	 kabiliyetindeki	 sıkıntıları,	 partimizde	 açığa	 çıkmış	
sorunları,	kadrolarındaki	yetersizlikleri,	önderlik	düzeyin-
de	ki	yoğunlaşma,	çelişkileri	 çözmedeki	zaaflarıyla	daha	
keskin	şekilde	yüz	yüze	gelmiştir.	
 Partimiz bu süreçte kendini aynada görme 
olanağına daha fazla kavuşmuştur.  

 
Kendi	 sorunlarıyla	 barışıklığın	 süreci	 karşılayacak	 çelik	
disiplinli,	  Halk	 Savaşı‘nı	 kumanda	 edecek	 savaşçı	 bir	
partide	yeri	olmadığını	bir	kez	daha,	sınıf	mücadelesinin	
acımasız	yasalarıyla	öğrenmiştir.
 Partimiz TKP/ML önderlik kurumuyla, 
savaşın ve mücadelenin merkez alanındaki örgütle-
nmeleriyle 8. Konferans‘tan aldığı politik yönelim ve 
irade birliğiyle gücü ve koşulları oranında sınıf mü-
cadelesindeki görev ve sorumluluklarının başındadır. 
Bu	hizip	faaliyeti	partiyi	ayrışma	ve	bölünmeye,	iradesiz	
kılmaya,	önderliksizliğe	mahkum	etmeye,	8.	Konferans‘ın	
siyasal-örgütsel	kumandasından	koparmaya	çalışmaktadır.	
Tasfiyeciliğe,	 komploculuğa,	 darbecilik	 girişimlerine,	
Menşevizm‘e,	hizipçiliğe	partimizin	mücadeleci	ruhu,	si-
yasal	 çizgisi	 ve	onun	etrafında	kenetlenmiş	 taraftarından	
militanına,	savaşçısından	parti	üyesine	kadar	hiçbir	bireyi	
müsaade	etmeyecektir.	
 Partimize emek veren çilekeş halkımız, onun 
çizgisini omuzlayan yoldaşlarımız bu girişimi ve 
kalkışmayı geçersiz kılacak irade ve ferasete sahiptir. 
Sınıf	mücadelesinin	yasaları	ve	kendi	doğası	 içinde	olan	
“bir	sorunla”	bugün	karşı	karşıya	oluşumuz	bizi	daha	ileri	
doğru	hamle	yapmaya	zorlamaktadır.
	 Partimiz	 tüm	 güç	 ve	 olanaklarıyla,	 tüm	
bileşenleriyle,	tüm	savaş	gücüyle	MLM’nin	kumandasında	
İbrahim	 Kaypakkaya	 yoldaşın	 programatik	 görüşlerine	
daha	fazla	sadık	kalarak	ve	onun	yöntem	ve	sistematiğinde	
sebat	 ederek	 sınıf	 mücadelesinin	 denizinde	 daha	 cüret-
li	 ve	 daha	 korkusuz	 şekilde	 yüzmeye	 devam	 edecektir.	
Partimizin irade ve eylem birliğini daha üst seviyelere 
taşıyacak kararlılıktan, onu sağlama çabasından asla 
geri durmayacağız.

	 Türk,	Kürt	ve	Çeşitli	Milliyetlerden	Halkımız,	
parti	 militanlarımız,	 taraftarlarımız,	 Dost	 örgüt	 ve	
partiler,	Uluslararası	Kardeş	partiler	bilinmelidir	ki;	
partimiz	 içinde	 ortaya	 çıkan	 bu	 hizip	 çalışmasını	
PROLETARYANIN	 SINIF	 ÇIKARLARINA	 tabi	
kılacak	şekilde	karşılayacağız.	Şehitlerimiz	bize	sa-
dece	 uğruna	 can	 verdikleri	 davayı	 sürdürmemizi	
değil,	 onlardan	daha	 iyi	 yapmamızı	 ve	daha	 ileriye	
taşıyacağımız	inancıyla	canlarını	vermişlerdir.	

	 Şimdi	 biz	 4	 Genel	 Sekreter‘imizin,	 onlarca	
kadromuzun,	yüzlerce	savaşçımızın	bize	verdiği	ener-
jiyi,	politik	bir	güce	çevirmek	için	daha	ileriye	taşıma	
iddiasını	 kuşanarak	 omzumuzdaki	 sorumluluğu	
yükleneceğiz.	



	 İBRAHİM‘DEN	 MEHMET‘E,	
MERAL’DEN	 BEŞLERE,	 ALİ	 HAYDAR’DAN	
CENGİZ’E,	 VARTİNİK’TEN	ALİ	 BOĞAZI’NA,	
KARADENİZ’DEN	 DERSİM’E	 siyasal	 iktidar	
bilinçli	 Komünist	 savaşçılarımızın	 hesapsızca	
ödediği	 bedeli,	 partimizi	 daha	 ileri	 taşımak	 için	
karamsarlığa	 prim	 vermeyecek	 şekilde	 müca-
deleye	 yüklenerek	 sürdüreceğiz,	 tarihin	 bize	
yüklediği	 haklılık	 misyonuyla,	 DEMOKRATİK 
HALK DEVRİMİ, SOSYALİZM VE 
KOMÜNİZM MÜCADELESİNDE MUTLAKA 
KAZANACAĞIZ.

*HİZİPİ MAHKUM ET, PARTİNİN BİRLİĞİNDE  
KENETLEN!

*ANTİ-MLM AKIMA KARŞI MLM SİLAHINI 
KUŞAN!

*PARTİ BİRLİĞİ İÇİN MLM’DE ISRAR ET, 
MÜCADELEYİ YÜKSELT!

*HALK SAVAŞINDA ISRAR PARTİ ÇİZGİSİNDE 
ISRARDIR!

*SINIF UZLAŞMACILIĞI TASFİYECİLİĞE, MLM 
DEVRİME GÖTÜRÜR!

*MENŞEVİZM, TROÇKİZM, REFORMİZM 
TESLİMİYETE; KAYPAKKAYA GÜZERGAHI ZA-
FERE TAŞIR!

*YAŞASIN PARTİMİZİN İDEOLOJİK-POLİTİK-
ÖRGÜTSEL BİRLİĞİ!

*ŞAN OLSUN PARTİMİZ TKP/ML’YE, 
ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO’YA, TMLGB’YE!

OCAK 2017

TKP/ML - MK
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ZORUNLU AÇIKLAMA
DEVRİMCİ, DEMOKRATİK VE İLERİCİ KAMUOYUNA!

“GEÇİCİ YURTDIŞI KOMİTESİ” BULUNDUĞU ALANDAKİ BİR HİZİP KALKIŞMASIDIR! 

TARİHİN NEZDİNDE DE “GEÇİCİ” BİR SAMAN ALEVİ OLARAK KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR!

 
 14	Aralık	2016’da	çeşitli	yayın	organlarında	
“TKP/ML	GEÇİCİ	YURTDIŞI	KOMİTESİ(GYDK)”	
imzalı	 “Türk	 devletinin	 en	 temel	 özelliği	 katliamcı	
olmasıdır”	 başlıklı	 bir	 açıklama	 yayınlanmıştır.	
Kendini	 ilan	 etmek	 için	 kullandığı	 açıklama	 konu-
su	ise	utanç	vericidir.	Adeta	kendini	ilan	etmek	için	
açıklama	yapacak	gündem	aranmıştır.	Konu	bağlamlı	
yapılan	 açıklamanın	 parti	 kamuoyu	 tarafından	 ru-
tin	 dışı	 olduğu	 hemen	 dikkat	 çekmektedir.	 Gemi-
leri	 yaktığını	 ilan	 etmek	 için	 ilgili	 gündem	 adeta	
kullanılmıştır.	Bu	hizipçi	kafanın	acıklı	ve	dramatik	
politik	yaklaşımını	ve	kimliğini	göstermek	açısından	
da	çarpıcıdır.
	 Partimizin	 tarihinde	 çokça	
tanık	 olduğumuz	 bir	 gelişmeyle	
daha	karşı	karşıyayız.	Yurt	dışında	
gelişen,	 serpilen	 ve	 onun	 ruhuna	
göre	 şekillenen	bir	hizip	çalışması	
kendisini	kamuoyuna	 ilan	etmiştir.	
Partimizde	 yaşanan	 her	 kriz	 ve	
kaos durumunda adeta kendi-
ne	 alan	 açan,	 sınıf	 kökeni	 küçük	
burjuva	 olan,	 siyasal	 izdüşümü	
anarşizm-menşevizm	 karakterli	
olan	oluşumlar,	çıkışların	bir	yeni-
siyle	yüz	yüzeyiz.	
	 Partimiz	 TKP/ML’nin	
çizgisinde,	 onun	 hiyerarşik	
yapılanması	 içinde,	 Bolşevik	
parti	 anlayışına	 uygun	 olarak	
örgütlenmiş	 olan	 bir	 Yurt	 Dışı	 Komitesi	 (YDK)	
hali	 hazırda	 görevdedir.	 Bu	 komitenin	 dışında,	 ona	
rağmen	Yurt	dışında	partimiz	adına	bir	faaliyet	ancak	
hizipçi	anlayışın	ve	duruşun	ürünü	olacaktır.	
 Yurt dışında açığa çıkan bu HİZİPSEL 
faaliyet ve açıklamalar partimize açılmış bayrak, 
Yurt dışında parti çizgisi, anlayışı ve hiyerarşisine 
karşı çıkmış bir yapılanmanın deklarasyonudur.

 Bu	 çıkış	 kesinlikle	 bir	 bölünme	 değildir.	
Partimizin	savaş	ve	mücadele	merkezi	bellidir.	Yurt	
dışında	 parti	 irade	 ve	 eylem	 birliğine	 karşı	 orta-
ya	 çıkacak	 her	 hareket	 ve	 oluşum	 kısa	 sürede	 tari-
himizde	 daha	 önceki	 hizip	 ve	 parti	 birliğini	 bozan	
hareketler	 gibi	 yine	 benzer	 şekilde	 yerini	 alacaktır.	
İsminden	 de	 ifade	 olduğu	 gibi	 GEÇİCİ olma-
ya mahkum KALACAKTIR.	 Yurt	 dışı	 merkezli	
olarak	 parti	 içinde	 örgütsel	 anarşizm,	 otonomizm,	
“bölünme”	dalgası	yaratmaya	çalışmak,	bundan	me-
det	 ummak	TKP/ML’nin	 tarihine	 yabancı	 olmaktır.	

	 Partimiz	 TKP/ML	 önderlik	 kurumuyla,	
savaşın	 ve	 mücadelenin	
merkez	 alanındaki	 örgü-
tlenmeleriyle	8.	Konferan-
stan	aldığı	irade	birliğiyle	
gücü	ve	koşulları	oranında	
sınıf	mücadelesindeki	gö-
rev	 ve	 sorumluluklarının	
başındadır.	
	 Bu	 hizip	 faaliyeti	
partiyi	 ayrışma	ve	bölün-
meye,	 iradesiz	 kılmaya,	
önderliksizliğe	 mahkum	
etmeye,	 8.	 Konferansın	
s i y a s a l - ö r g ü t s e l	
kumandasından	koparma-
ya	 çalışan	 tasfiyeciliğe,	
menşevizme,	 hizipçiliğe	

partimizin	mücadeleci	 ruhu,	siyasal	çizgisi	ve	onun	
etrafında	 kenetlenmiş	 taraftarından	 sempatizanına,	
savaşçısından	parti	 üyesine	kadar	 hiçbir	 bireyi	mü-
saade	etmeyecektir.	
	 Partimize	emek	veren	çilekeş	halkımız,	onun	çiz-
gisini	omuzlayan	yoldaşlarımız	bu	girişimi	ve	kalkışmayı	
geçersiz	 kılacak	 irade	 ve	 ferasete	 sahiptir.	 Bugün	
yürüteceğimiz	 güncel,	 pratik	 mücadele	 ile	 yarın	 tarihin	
acımasız	hükmüyle	buna	şahit	olacağız.

TKP/ML-YDK
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 Yaklaşık	8	aydır	Yurt	dışı	eksenli	yürüyen	bu	hi-
zip	çalışmasının,	örgütsel	anarşizmin	ortadan	kaldırılması	
ve	kamuoyu	önüne	çıkmaması	için	sorumlu	ve	“içerden”	
yürüyen	mücadelemiz	gelinen	noktada	sonuçsuz	kalmıştır.	
	 Fiilen	yürüyen	hizipsel	faaliyet	artık	kendisini	ka-
muoyuna	deklere	etmiştir.	Çözüm	üretme	amaçlı	yapılan	
son	görüşmeler	ve	girişimler	hatta	ortaklaşılan	çözümler	
ise	bu	hizipçi	zihniyet	tarafından	bozulmuş	ve	sonrasında	
ret	 edilmiştir.	 Hizipçilikle	 ayrılmaya	 kodlanmış	 meka-
nik	adeta	kaygısız	ve	pervasız	bir	şekilde	çalıştırılmıştır.		
Bu	girişim	 “parti	 birliğine”	 yönelen	bir	 karaktere	 sahip-
tir.	Yurt	dışı	merkezli	boy	veren	hizip	 faaliyetlerine	par-
timiz	 yabancı	 değildir.	 Partimiz	 bu	 hizipler	 karşısında	
donanımlıdır,	tedbirlidir	ve	baş	etme	güç	ve	kudretine	sa-
hiptir.	
	 Yurt	 dışında	 başlayan	 ve	 kendini	 gerçekleştiren	
bir	 hizip	 faaliyetinin	 parti	 tarihimize	 bakıldığında,	
karşılığı	 olmayan	 partimizi	 bölünme	 ya	 da	 parçalanma-
ya	götürecek	etkisi	hiç	olmamıştır.	Ve	yine	öyle	olacaktır.	
Dersim	Aliboğazı’nda	kahramanca	direnerek	şehit	düşen,	
yanmış	bedenleriyle	kimliklerinin	dahi	tespit	edilemediği	
şehitlerimizin	 olduğu	 bu	 süreçte	 bu	 hizip	 ve	 kalkışmayı	
partimizin	proleter	sınıf	duruşu	ve	tarihsel	bilinci	ve	onun	
oluşmuş	birikimi,	güçlü	hafızası	kabul	etmeyecektir.
	 Aktif	ve	faal	olan	tüm	parti	örgütlerimizi,	komi-
telerimizi;	 hapishanede	 bulunan	 tüm	 parti	 komitelerimi-
zi	 ve	 militanlarımızı;	 tüm	 örgütlü	 militanlarımızı;	 tüm	
taraftarlarımızı	 ve	 Türk-Kürt	 ve	 çeşitli	 milliyetlerden	
halkımızı	 bu	 hizip	 faaliyetine,	 partimizi	 sürüklemeye	
çalıştıkları	 kaos	 ortamına	 karşı	 tavır	 almaya	 davet	 ediy-
oruz.
  

 Bu	hizip	faaliyetine	yalanlarla,	manipülasyonlar-
la,	 partinin	 içinde	 bulunduğu	 durumun	 demagojisini	 ya-
parak	ve	kullanarak	dahil	edilen	yoldaşlarımıza	bu	açılan	
HİZİP	bayrağına	karşı	tavır	almaya	davet	ediyoruz.	Parti-
mize	emek	veren,	ona	yıllardır	katkı	sunan	yoldaşlarımızın	
bu	girişimin	niteliğine,	amaç	ve	hedefine	destek	olmaya-
cak	 şekilde	 parti	 saflarında	 kenetlenmeleri	 tarihsel	 bir	
sorumluluk,	parti	birliğini	sağlamanın	yolu	olduğunu	ilan	
ediyoruz.
 Bu oluşumun açıklamasını yayınlayan basın 
yayın organlarının bu açıklamayı derhal geri çekmesini 
ve mahkum etmesini bekliyoruz. Bu	hizip	çalışmasının	
partimiz	faaliyetleriyle	hiçbir	ilişkisi	ve	alakası	olmadığını	
tüm	devrimci,	demokratik	ve	ilerici	kamuoyuna	ilan	ediy-
oruz.

ARALIK 2017 
TKP/ML - YURT DIŞI KOMİTESİ (YDK)
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TKP/ML MARŞI 

Biz biz 
Biz biz biz 
İşçinin köylünün yiğit sesiyiz 
Namluya sürülmüş halk mermisiyiz 
Baş koyduk gönül verdik bu kavgaya
Baş koyduk gönül verdik bu kavgaya
Kurtuluş için çarpar yüreklerimiz 
Bin kere, bin kere, yemin ettik bin kere 
Kızıl bayrak vereceğiz ellere 
Oraklı çekiçli koca ellere 
Hey hey hey, hey hey hey ellere 

Biz biz 
Biz biz biz 
Leninizmin aydınlık izindeyiz 
Silah elde halklar cephesindeyiz 
Kan döktük şehit verdik bu kavgada
Kan döktük şehit verdik bu kavgada
Kurtuluş yolundan asla dönmeyiz 
İhtilal yolundan asla dönmeyiz 
Bin kere, bin kere, yemin ettik bin kere 
Kızıl bayrak dikeceğiz her yere 
Kazılan siperlere, kırlarda tepelere 
Hey hey hey hey tepelere 

Biz biz 
Biz biz biz 
İhtilalde olur ki yeniliriz 
Eksilmez azmimiz artar kinimiz 
Komünist Partisi bu son kavgada 
TKP/ML‘dir bu son kavgada 
İhtilal için yüce önderimiz 
Bin kere, bin kere, yemin ettik bin kere 
Kızıl bayrak asacağız her yere
Kızıl bayrak asacağız her yere
Müstahkem mevkilere, şehirlerde kalelere 

Hey hey hey hey kalelere!... 



  
*Gazi Mahallesi‘nde Silahlı TKP/ML TİKKO ve PKK Militanlardan Aliboğazı şehitleri için 
Gazi ve Sarıgazi’de bombalı pankart
24-29	Kasım	tarihleri	arasında	Aliboğazı’na	dönük	operasyonlarda	ölümsüzleşen	8	TİKKO	gerillası	
için	TKP/ML	militanlarının	İstanbul’da,	Sarıgazi	ve	Gazi’de	“Gerillalar	ölmez,	yaşasın	halk	savaşı”	
sloganlarıyla	bombalı	pankart	astığı	belirtiliyor.

*Dersim-Aliboğazı’nda 6 gün süren operasyon sırasında şehit düşen 8 TKP/ML TİKKO 
gerillaları için militanlar eylem gerçekleştirdi.
2	Aralık	Cuma	günü	akşam	saatlerinde	Gazi	Mahallesi,	Perşembe	Pazarı’nda	uzun	namlulu	silahl-
arla	yol	kesen	TKP/ML	TİKKO	militanları	“Tuncay,	Hakan,	Aşkın	yaşıyor,	TİKKO	yaşıyor”	yazılı	
pankart	 astılar.	Militanlar,	 “Yaşasın	Partimiz	TKP/ML,	Halk	Ordusu	TİKKO	TMLGB”,	 “Şehitler	
Yaşıyor	TİKKO	Savaşıyor”,	“Şehitlerimizin	hesabını	sorduk,	soracağız”	diyerek	havaya	ateş	açarak	
alandan	çekildiler.

*Militanlar Demokrasi Caddesi’ne Pankart Astı
Sarıgazi’de	ise	4	Aralık	Pazar	günü	akşam	saatlerinde	militanlar	Demokrasi	Caddesi’nde	yolu	kese-
rek	TİKKO	gerillalarının	Aliboğazı	direnişini	selamladı	ve	“Kaypakkaya	Yaşıyor	TİKKO	Savaşıyor”	
yazılı	bomba	süsü	verilmiş	pankartı	caddeye	astı.	Sonrasında	“Gerillalar	Ölmez	Yaşasın	Halk	Savaşı”,	
“Yaşasın	Partimiz	TKP/ML,	Halk	Ordusu	TİKKO	TMLGB”	sloganlarıyla	eylemi	sonlandırdılar.

TKP/ML MİLİTANLARINDAN EYLEMLER


