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Maoist Komünist Partisi 3. Kongresi 
Başarıyla Gerçekleşti! 

 
Maoist Komünist Partisi 3. Kongresi, Marksizm-Leninizm-Maoizm bilimi 
rehberliğinde onu bir doğma değil, bir eylem kılavuzu olduğu kavrayışına 
uygun olarak, MLM’nin yaşayan canlı ruhu olan somut koşulların somut tahlili 
ilkesinden hareketle, partimizin kurucusu Komünist önder İbrahim 
Kaypakkaya yoldaşın,değişen koşullar realitesini dikkate almadan harfi 
harfine tekrarından sakınıp O’nun ideolojik-siyasi doğrultu temeline ve aynı 
dokudan beslenen bilimsel yöntemine sarılarak başarıyla gerçekleştirildi. 
 
Parti 3. Kongremiz, proletaryanın büyük öğretmenleri Marks-Engels-Lenin-
Stalin ve Mao Zedung yoldaşların ezilen yoksul dünyaya bıraktıkları Komünist 
mirası tereddütsüz biçimde sahiplenerek, onu geliştirmenin gönüllü ve sınıf 
bilinçli neferleri olma kavrayışıyla görevlerini tanımlar. Hiçbir dogmaya, hazır 
reçeteci ezbere ve statikliğe pirim vermeden, idealist-mistik dünya görüşüyle 
arasına mesafe koyarak nesnel gerçeğin bağrında devrimci gerçeklerle yol alır.  
 
MLM bilimi rehberliğinde gerçekleşen 3.Kongremiz, dünya devrim ve 
sosyalizm deneyimleri ile ülke devrimci hareketinin tecrübeleri esasına 
oturan geniş tarihsel pratik ve devrimci gerçeği tahsil eden muhtevayla 
devrimimizin temel sorunları ve görevlerini MLM ilkelerle örtüşen objektif 
gerçekler ışığında saptamıştır. 
 
Parti 3. Kongremiz temel ve stratejik konular başta olmak üzere aşağıda öz 
olarak ifade edip vurgulayacağımız çerçevede gerçekleşmiştir;   
Temsili parlamenter-bürokratik gerici burjuva devletin her biçimine 
karşı, proletarya ve emekçilerin doğrudan katılımcı, Komün, Sovyet ve 
Halk Konseyleri iktidarı; 
Söz-karar-yetkinin doğrudan proletarya ve emekçilerin olduğu, sosyalist 
kamu mülkiyeti temelinde yürüyen, ekolojiye saygılı, cinsiyetçi-ataerkil-
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cinsel yönelimleri ötekileştirici her türlü gericiliğe karşı, seküler-komünal 
bir yaşam ve toplum; 
 
Resmi her bir millet, dil, inanç, tarih, düşünce imtiyazına ve tekeline karşı 
Komünizme yürüyen tam hak eşitliği ve Komünizme kadar devrimi 
sürdürmek; 

 
Gezi Haziran Ayaklanmasıyla dersleri birikerek daha da bayraklaşan 
Komün ve Sovyetler cüreti ile Komünizmin yeni dünyası; 
 
Emperyalist küresel hegemonyanın insanı, doğayı ve yaşamı metalaştıran 
kapitalizmin her türlü manipülasyonuna karşı özgür yaşam; 
 
Ezilen ulusların, azınlıkların, kadınların, LGBTT’ lerin baskı ve kırıma 
karşı kaderlerini ellerine almaları; 
 
Sınıfsız bir dünya için tüm sınıf farklılıklarına, bunların dayandığı tüm 
üretim ilişkilerine, bu temelde yükselen tüm gerici değer ve geleneksel 
fikirlere karşı Komünizme kadar devrimleri sürdürme,   
Perspektifiyle Sosyalizme, asgari devrim strajesi olarak Sosyalist Halk 
Savaşıyla yürüme kararlılığını göstererek Parti 3. Kongremiz başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu zeminde özetlediğimiz Parti 3. Kongremizin ele alıp sonuçlandırdığı 
gündemler muhtevası aşağıdaki başlıklar altında konu edindiğimiz çerçevededir. 
Bahsi geçen gündemlere ilişkin başlıkları belli bir sistematik düzen içinde 
aktararak Kongre gündemleri ve tartışmalarına ilişkin bütünlüklü bir sunum 
yapmış olacağız. Sunum kurgumuzun ilk başlığına geçerken, 3. Kongremizin 
Komünist coşkusu ve bilimsel cüretiyle, başta geniş halk kitleleri olmak üzere, 
fedakar çalışmalar içinde bedeller ödeyen devrim ve Komünizm emekçisi değerli 
yoldaşları ve tüm devrimcileri selamlıyoruz.   
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Emperyalist Dünya Gericiliği Altında Devrimci Dünyanın Ayak Sesleri                                                                                                                                                  

Büyük Çalkantılar Eşliğinde Yükseliyor! 
 

Dünyanın devrimci yolla değişim-dönüşümü, proletarya enternasyonalizmi 
kılavuzluğunda Proleter Dünya Devriminin eseri olacaktır! Bu evrensel ilke, 
Komünistlerin önüne dünyanın Marksist-Leninist-Maoist(MLM) teori ışığı 
altında yorumlanması ve çelişkileri ekseninde edindiği niteliği izah edip 
tanınması görevini koyar. Emperyalizmin analizi ve emperyalist güçler arası 
çelişkilerin incelenmesi, emperyalist dünya sisteminin somut olarak tarif 
edilmesi açısından anlamlıyken emperyalist dünya gericiliğinin ezilen uluslar, 
dünya halkları ve dünya proletaryasına bağladığı prangaların kırılıp 
parçalanması bakımından da gereklidir. 
 
Proletarya enternasyonalizminin somut biçimi, dünya proletaryasının parçası 
olan her bir coğrafyadaki kolunun kendi devrimini özgünlükleriyle ele alıp 
proletarya enternasyonalizminin evrensel ilkelerine bağlı olarak 
gerçekleştirmesi görevidir. Proletarya enternasyonalizminin somut görevi 
budur. Bu görevden hareketle, dünya proletaryasının Türkiye-Kuzey 
Kürdistan kolu olarak coğrafyamızın emperyalist dünya sistemiyle mevcut 
bağıntıları ve bu bağıntı içinde şekillenen somut şartlarını tahlil ederek 
proleter dünya devriminin parçası olan sosyalist devrimimizi 
gerçekleştirmek göreviyle siyasi doğrultumuzu MLM ilkeler rehberliğinde 
tayin etmekteyiz. 
 
Dünya tanınmadan evrensel ilkeler, somut coğrafyalar tanınmadan özel ilkeler 
belirlenemez. Genel ile özelin, evrensel ile özgülün zorunlu ilişkisi ve ilkeleri 
saptanmadan devrimci pratik ve devrimci değişim eylemi başarı temposunda 
gerçekleştirilemez. Bu doğrudan hareketle emperyalist dünya sistemi ve 
emperyalist bloklar arası somut çelişkileri özetlemeyi şart görüyoruz. İkinci 
zorunluluk olarak coğrafya somutumuzun özetlenmesini ve bu yelpazenin 
tarif edilmesini gerekli görüyoruz. 
 
Proleter Dünya Devrimi hedefine bağlı olarak Türkiye- Kuzey Kürdistan parça 
devrimini somut görev olarak omuzlamış olan Partimiz, kendi parça 
devriminin ihtiyaçlarına dönük somut tahlil ve tespitlerde bulunurken, içinden 
geçilen dünya şartlarını izah etmeyi temel bir ihtiyaç ve gereklilik olarak ihmal 
etmez, edemez.  
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Parti 3. Kongremiz bu bilinçten yola çıkarak emperyalist dünya sistemi ve 
emperyalist gericiliğin içinde bulunduğu durumu, bu cephede yaşanan 
gelişmeleri önemle tahlil etmiştir. Elbette dünyanın devrimci şartlarını ve 
uluslararası komünist ve devrimci hareketin durumunu da masaya yatırarak 
değerlendirmiştir.  
 

Emperyalist Dünya Sisteminde Bugünkü Siyasi Şartlar  
 
Emperyalist dengelerin yeniden kurulduğu günümüzde tek kutuplu dünya 
gerçeği tartışma götürmez biçimde geride kalmıştır. Tek kutbun aktörü bu 
pozisyonunu başka aktörlerin etkinleşen pozisyonuyla sarsılmıştır. Aleni 
bloklaşmalar ekseninde cereyan eden emperyalist dalaş ve çelişkilerin ortaya 
koyduğu pratik neticeler, çok kutuplu emperyalist dünyaya yeniden 
dönüldüğünün sağlam kanıtlarıdır. Çok kutuplu emperyalist haydutluğun 
aktörleri de şartları da değişmiştir. Yeni dengelerin oluşmakta olduğunu 
ve/veya oluştuğunu söylemek objektif gerçeğe isabettir. 
 
Putin’in tek kutuplu dünyanın geride kaldığı gerçeğini deklere etmesi, tek 
kutuplu emperyalist dünyanın Rus emperyalizmindeki ciddi toparlanmayla 
son bulduğunun ilanı değildi sadece. Emperyalist dalaşın esasta Rus- ABD 
emperyalistleri ekseninde keskinleşeceği doğruydu. Fakat aynı zamanda ve 
esas olarak emperyalist bloklardaki gelişme ve en önemlisi de bu bloklar arası 
çelişkilerin keskinleşeceğinin de açık işareti, çatışmanın ilanıydı bu. Bu süreçle 
‘’soğuk savaş’’ esintileri yeniden his ediliyordu adeta…  
 
Rus emperyalizmi, ABD emperyalizminin Soros üzerinden de arkasında 
durduğu renkli devrimleri tersyüz ederken dünya hegemonyası yarışında 
başat aktörlerden biri olduğunu ve ABD emperyalizminin artık dünya 
pazarlarında sınırsızca, istediği gibi ve rakipsiz olarak at oynatamayacağını da 
kesin bir tutumla duyurmuş oluyordu. ABD emperyalizminin dünyanın 
jandarmalığı devam etse de, Rus emperyalizmi ve diğer emperyalist güçleri 
görmezden gelerek es geçme durumunda değildi artık… Zira ABD 
emperyalizmi sadece bir emperyalist devleti değil ya da zayıf bir emperyalist 
ittifakı değil, son derece güçlü devletlerden teşekkül olarak güçlenmiş büyük 
emperyalist blokları karşısına almak durumundaydı. Rusya- Çin- Hindistan 
gibi güçlü emperyalist ve gerici devletlerin olduğu, dünya nüfusunun 
çoğunluğunu oluşturan ‘’Şangay Beşlisi’’ bloğunu (ki Rus emperyalizminin AB 
bloğu ülkelerinin birçoğunu Doğal Gaz ticareti ve anlaşmalarıyla kendisine bir 
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biçimde muhtaç bıraktırma avantajı da düşünüldüğünde) ABD emperyalizmi, 
dikkate almamak gibi bir keyfiyete sahip olamazdı. Dahası yıllarca tek başına 
at oynatıp işgalden işgale kan döküp dünyaya karabasan gibi çökerek ve 
Guantanamo gibi işkence merkezlerinin deşifre olmasıyla Irak işgali 
gerekçesinin fiyaskoyla sonuçlanıp dünya halkları nezdinde teşhir olmasıyla 
büyük bir düşmanlık edinmeyi hak ederek başaran ABD emperyalizminin 
siyasal ve ekonomik olarak da sarsıntılar yaşayıp nüfuzunda zayıflamalar 
yaşadığı söylenebilir. (ABD emperyalizminin teşhir olan gerçek yüzünü 
peçelemek için kullandığı Obama faktörünün bu gerçeği ters yüz etmeye 
yetmediği de tüm tarih tarafından kanıtlanmıştır.) Diğer bloklarda toparlanma 
eğilimi, ABD emperyalizminde görece gerileme çizgisi geçerliyken tek 
kutupluluğu sürdürmenin mümkün olamayacağı sır değildir…  

 
Yukarıdaki bu ve daha fazla gelişmeye karşın, ABD emperyalizminin dünya 
proletaryası, devrimci halkları ve ezilen uluslarının baş düşmanı olduğu 
gerçeği hala değişmemiştir. (Dünya üzerinde büyük bir hegemonyaya sahip 
olan ABD emperyalizmi aynı zamanda dünyanın bir çok coğrafyasında işgal ve 
saldırganlıklarıyla savaşların kaynağı, katliamlar gerçekleştiren barbar ve 
kanlı tahakküm gücü durumundadır. Proletarya ve halklara, ezilen uluslara 
kan kusturan, azgın sömürü ve talan altında ezen emperyalist güçlerin başında 
gelmektedir ABD emperyalizmi. Bu gerçek onun baş düşman olma 
pozisyonunu koruduğunu doğrular.)  

 
Tek kutuplu dünyanın aşılması sadece emperyalistler arası çatışma anlamına 
gelmiyordu, ciddi bir rekabet, silahlanmada çılgınlığa varan boyut ve stratejik 
anlaşmalarla örgütlenmelere ağırlık verme vb anlamını da içeriyordu. 
Günümüzün devasa teknolojik gelişmelerinden emperyalist tahakkümün en 
ağır biçimde his edilmesi ve dünya pazarlarındaki etkin görünüm ya da 
dolaşımı, istihbarat ve dinleme skandalları vd gelişmeler bu zemindeki 
gelişmelerdir.  

 
Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişin anlamı ve dikkat 
çekmemizinin önemi, çok kutupluluğun ortaya çıkararak sunduğu emperyalist 
dünya şartlarının durumudur. 
 
Yalın ifadeyle, emperyalist haydutlar dünya hegemonyası uğruna çeşitli 
örgütlenme ve birlikler altında bloklaşarak dünya pazarları üzerindeki 
tahakkümlerini derinleştirip pekiştirme uğraşındadırlar. Bu tahakküm ya da 
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hegemonya uğraşı tabi olarak emperyalist bloklar arası çelişki ve çatışmaları 
da keskinleştirerek derinleştirmektedir. Ancak çelişkilerin keskinleşmesine 
karşın mevcut durumda bu çelişkileri karşılıklı çıkarların korunması esasına 
bağlı olarak belli bir düzeyde tutmakta ve pazarlara aktardıkları lokal savaşlar 
ötesinde bir paylaşım savaşına gerek duymamaktadırlar. Suriye’de en azından 
bölgesel düzeyde büyük birçatışmanın ve genel bir emperyalist savaşın 
eşiğine gelmişken, planlanan askeri müdahalenin Rus Emperyalizminin karşı 
tavırla savaş gemilerini Akdeniz’e çıkararak savaşı an meselesine dönüştüren 
gelişmelere rağmen, Suriye’deki kimyasal silahların denetimi ve imhası 
karşılığında anlaşmanın sağlanması paylaşım savaşlarının tercih edilmediğini 
ya da göze alınmadığını gösterir. (Bir anlamda emperyalist haydutların 
mevcut dengelerde pazarları belli bir uzlaşıyla paylaşıp sömürme eğiliminde 
oldukları söylenebilir.) İran ile ABD emperyalizmi arasında nükleer enerji 
üretimi bahaneli köklü çelişkinin yine bir anlaşmayla en azından geçici de olsa 
yumuşatılıp ertelenmesi aynı gerçeği kanıtlamaktadır. Emperyalist dengeler, 
kimyasal silah üretiminin ve bulundurulmasının yaygınlığı ya da kimyasal 
silahların devasa boyutlara varması, bir dünya savaşının tüm taraflara 
getireceği yıkım ve kaybetme olasılığı karşısında sağlanan aleyhteki 
anlaşmaların doğuracağı sonuçlar vb gibi birçok sebep dünya savaşına 
temkinli yaklaşmalarının esas nedenleri durumundadır. 
  
Devasa bloklar (esasta üç blok) şeklinde örgütlenmiş olan emperyalist 
haydutlar gün itibarıyla derin çelişki ve keskin çatışmalarına paralel olarak 
stratejik planlamalar geliştirme ve bunları geniş dünya coğrafyası üzerinde 
uygulamaya sokarak tasarladıkları sonuçları parça parça 
gerçekleştirmektedirler. Bu süreç emperyalist blokların bir birilerine karşı 
örgütlenip güç biriktirmekten, tahakküm alanlarını koruyarak geliştirme ve 
atılan adımlar üzerinde daha büyük adımlar atmanın hazırlıkları anlamında da 
sürmektedir. Bu süreç çeşitli ülke ve ulusların savaşlara sürülerek, savaştırılıp 
bir birilerine kırdırılmalarına, iç çatışma ve savaşlar kışkırtılıp destekleme 
yoluyla vb bizzat yürütülerek katliamların yaşanmasına, çeşitli ulus ve 
devletlerarasında çelişkilerin büyümesine yol açmaktadır. Bundan da önemlisi 
yoksul dünya halkları, ezilen ulusları ve proleter dünya devrimi ve onun 
bileşenlerine karşı vahşi saldırı ve katliamları devreye sokmakta sınır 
tanımamaktadırlar.  
 
Irak, Afganistan, Suriye, Mısır ve diğer coğrafyalarda yaşanan çatışma ve 
katliamlar emperyalist oyun ve stratejilerden başka bir şey değildir. Irak, 
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Mısır, Afganistan ve Suriye’de her gün onlarca ve toplamda yüz binlerce 
insanın ölümünden ve devam eden katliamlardan sorumlu olan işbirlikçi yerel 
gericiliklerle birlikte esasta bu emperyalist bloklar ve özellikle de yeni dönem 
stratejileri şahsında bahsi geçen hegemonik güçlerdir. 
 *** 
Yaşadığımız dünya, bloklu, çatışkılı, krizli, saldırgan, savaşlı tipik özelliklerde 
karakterize olup emperyalist dünya sistemi ya da emperyalist dünya gericiliği 
nitelemesinde anlam bulan ve sınıf çelişkilerinin giderek keskinleşip 
derinleştiği bir süreçten geçmektedir. Bu çelişkinin esas yönünü emperyalist 
burjuvazi, tali yanını ise proletarya ve emekçi halk kitleleri temsil etmektedir. 
Tüm köhnemişliğine karşın emperyalist dünya sisteminin, bağrında taşıdığı 
tüm yapısal çelişkilerini belirli oranda yapay gündemler ve stratejik planlar 
hüneriyle geri ülkelere aktararak uzatmalara oynamasına rağmen, siyasi 
bakımdan miadını doldurmayan dinamik bir süreç olduğu söylenmek 
durumundadır.  

 
Emperyalist saldırganlık ve bu zemindeki savaşlar onun mezara gömülmesini 
hızlandıran koşullar olacaktır. Her emperyalist barbarlık ve saldırganlık büyük 
kitlelerde anti-emperyalist bilinci uyararak geliştirmektedir. Kapitalizmin 
mezar kazıcısını yaratması gibi, emperyalist haydutluk da panzehirini 
büyütmekten kurtulamaz. Baskının ikizi isyandır. Haksız savaşlar haklı 
savaşlarla ortadan kaldırılacaktır. Gün itibarıyla, yakın bir emperyalist savaş 
tehdidi yoktur. (Sebeplerine yukarıda dikkat çektik.)Aktüel olan bölgesel 
savaşlar ve emperyalist güçler arası kontrollü çatışma ve son tahlilde gerici 
çıkarlar temelinde uzlaşma realitesidir. Emperyalist dünya savaşının eşiğine 
gelindiği anda emperyalist haydutların böyle bir yükü omuzlamaya hazır 
olmadıkları açığa çıktı. Emperyalist dünya savaşının şartları birçok bakımdan 
mevcut değildir. Lakin bu emperyalist savaşların ortadan kalktığı yanılgısına 
yol açmamalıdır. Emperyalizm var oldukça emperyalist dünya savaşı onun 
handikaplarından biri olarak geçerli kalacaktır. 

 
‘’Nasıl bir dünyada yaşıyoruz’’ sorusu bugün en geniş halk kitlelerini 
derinden kavrayan aktüel bir soru durumundadır. ‘’Yeni bir dünya mümkün’’ 
şiarı bu zeminde ifade bularak verilmiş yanıttır. Kuşkusuz bu ‘’yeni dünya’’ 
kavramı sınırsız-sınıfsız-sömürüsüzKomünist dünyadan başkası değildir. 
Proleter devrimciler, Komünist dünya kastıyla anlamlandırdıkları yeni bir 
dünyanın mümkün olmasından öteye, sınıflar mücadelesi yeteneğiyle 
kaçınılmaz olduğunu ileri sürmektedirler. Proleter devrimciler ‘’nasıl bir 
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dünyada yaşıyoruz’’ sorusuna, halkın mantığına uygun yanıtla; ‘’barbarlar ve 
haydutların yoksul dünyayı gerici çıkar ve hegemonya uğruna kana boğduğu, 
doğaya, insana ve özgürlüklere düşman, ezilip sömürülenler aleyhine 
adaletsiz, eşitsiz ve kanlı, zulümkar bir baskı egemenliği olarak hüküm süren 
emperyalist gericiliğin köhnemiş ve paslı-kalın esaret zincirlerine vurulmuş 
dünyada yaşıyoruz’’ diyerek, sınıflar mücadelesinin ileri mevzilerinde öne 
çıkıp görev alarak yanıt vermektedirler! Bu yanıt, yaşadığımız dünyayı tarif 
etmekle birlikte, ‘’nasıl bir dünya istiyoruz’’ ve istediğimiz yeni dünyaya karşı 
yükümlülüklerimizi de ifade etmektedir. ‘’Farklılık ve zenginliklere düşmanlık 
zemininde tüm ezilen ve sömürülenler yaşamına bir karabasan gibi çöken 
gerici sınıfların gayri insani özel mülkiyet dünyasının emek ve insana kökten 
düşman olan vahşi kapitalizmin kanlı kılıcını kurutmadığı zorba bir dünyada 
yaşıyoruz’’ yanıtıyla tarif ettikleri dünyayı, sınıfın kurtuluşundan insanlığın 
kurtuluşuna uzanan serüvenle büyük özgürlüğü zapt ederek değiştirme 
eylemine dikkat çekerek ‘’nasıl bir dünya düşlediklerini de’’ 
özetlemektedirler… 

 
Dünya ölçeğinde olduğu gibi tek tek coğrafyalarda da yoksul halklar gerici 
sistem ve bilumum gerici faşist baskıya karşı isyan edip eyleme geçmektedir. 
Toplumun tüm kesimleri biçimsel olarak ayrı ayrı olan çelişki ve sorunlarda 
olmak üzere sınıf mücadelesinin içeriğine uygun olarak tek kulvarda 
birleşmektedir. Emperyalist talan ve barbarlığın gelişmesine paralel biçimde 
baskı, tahribat, yıkım ve kıyım alanları ile türleri de çoğalmış bulunmaktadır. 
Çevreciler, yeşilciler, hayvan severler, nükleer karşıtları, baraj ve HES 
(hidroelektrik santralleri) karşıtları gibi birçok demokratik ve sivil toplum 
örgütü gibi mücadele kurum ve mücadele alanlarının birçoğu sınıflar 
mücadelesi tecrübesine yeni eklendiği gibi, insan ve toplum yaşamına da 
sonradan giren sorun ya da mücadele ve örgütlenmelerdir. Bu zenginlik 
emperyalist talan ve barbarlığın girerek tehdit etmediği bir tek yaşam alanının 
kalmadığını göstermektedir. Ve bu açıdan bu tablo önemlidir. ‘’Nasıl bir 
dünyada yaşadığımız’’ sadece emperyalist katliam ve saldırganlıklara bakarak 
görülecek bir tablo değildir. İşaret ettiğimiz gerçekte yaşadığımız dünyayı 
anlamak ve yorumlamak da önemli bir veridir. Bu tablonun tersteki yüzü ise, 
toplumdaki örgütlenmelerin gelişmesi ve mücadelelerin toplumun her 
kesimini sarmaladığı şeklindeki olumlu gerçeği göstermektedir.  

 
Yaşadığımız dünya, emperyalist dünya gericiliğinin kalın boyunduruğu altında 
tutulmakla birlikte, emperyalist haydutların merhametine emanet edilerek 
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onların gerici menfaatlerine hasredilmiştir. Lakin son haddine kadar 
sıkıştırılmış olan insan ve doğa öfkesinin patlaması kaçınılmazdır. ’’Baskı 
karşıtını büyütür/baskı isyan doğurur’’ sözü tüm toplumsal pratik tarafından 
doğrulanmaktadır. Ayaklanmalar silsilesi ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki 
Haziran Ayaklanması sosyal pratiğin pozitif belgesidir. 

 
Yaşadığımız dünya hakkında proleter devrimci tespitlerden biri de sınıflar 
mücadelesini doğrudan etkileyen unsur olarak içinde bulunulan çağdır. Ki bu 
çağ tanımı emperyalist dünya sisteminin niteliğini açıklamakla birlikte, bu çağ 
içinde gerçekleştirilecek sınıf devrimlerinin niteliğini de tanımlayıp 
konumlanmasını tarif eden önemdedir. En önemlisi de dünyanın 
değiştirilmesi, onun yorumlanmasını da gerektirdiğidir. Düşmanımızı doğru 
tanımadan sınıflar mücadelesinde doğru pozisyon alamayacağımız gibi, 
devrim ya da sınıf güçlerini isabetle tespit edip birleştirmeyi de başaramayız. 
Bir dizi nicel ve nitel gelişmeye karşın çağımız öz ve niteliğini 
‘’Emperyalizm ve Proleter Devrimler Çağı’’ olarak korumaktadır.  
 
Komünizm heyulası çağımızda da emperyalist dünya gericiliği ve bilumum 
gerici sınıfların korkusu olmaya devam etmektedir. Sınıflar mücadelesini, 
sınıflar ve sınıf çelişkileri ortadan kalkmıştır safsatasına başvurarak inkâr 
etme çabasının arka planında yatan gerçek bu korkudur. Bu korkunun aksine 
sınıf farklılıkları derinleşerek büyüyor ve sınıflar arasındaki makas giderek 
açılıyor, çelişkiler günbegün keskinleşiyor. Bu zeminden inkâr ve demagojiye 
onay çıkmaz, devrimin sübjektif güçleri olan devrimci kuvvetlere destek çıkar. 
Devrimler, nesnel koşulların kendiliğinden ürünü olarak bilinçli bir geleceğe 
ulaşamazlar.Sınıflar mücadelesinde bilinçli bir önderlikle buluştuklarında 
geleceğe yürürler.  
Gerek halk kitlelerinin kendiliğinden gelme devrimci hareketine ve gerekse de 
nesnel durumun leyhte gelişmeler sunmasına karşın, devrimci şartlara iradi 
müdahalede bulunacak Komünist devrimci güç ve önderlikler maalesef son 
derece yetersiz, zayıf ve dağınık durumdadır. Özellikle Uluslararası Komünist 
Hareket(UKH) örgütlülüğünün yokluğu veya dağılmışlığı büyük bir talihsizlik 
olarak gündemdedir. Tek tek parçalarda ayaklanmalara veya devrimci 
süreçlere önderlik yapan, yöneten Komünist parti ve örgütler varlık 
gösteremediği gibi, uluslararası örgüt bağlamında da müdahale ve önderlik 
misyonu boş kalmıştır. Bu sorunun ivedilikle giderilmesi her parça 
Komünistlerinin görevi olduğu gibi, uluslararası komünist örgütlenmenin de 
görevidir. Bu görev yerine getirilemediği içindir ki, emperyalist projeler 
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yaşam hakkı bulmuş ve halkların devrimci enerjisi objektif olarak gerici 
stratejilerin hizmetine sokulmuştur. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var ki, 
mevcut şartlar devrimlerin patlak vermesi ve zafere ulaşması için uygun 
özelliktedir. Devrimci durum ve koşullar pozitif düzlemdedir.  

 
Emperyalist dünya sistemi bağrında taşıdığı çelişki ve derin açmazların ürünü 
olarak halk düşmanı emperyalist saldırganlıklara paralel biçimde yeni 
stratejiler geliştirdiğine yukarıda da dikkat çektik. İşgal saldırganlıkları ve 
dünyayı yapılandırma projeleri uğruna çeşitli ülke, ulus ve halklara dönük 
gerçekleştirilen katliamlar, özellikle de dünyanın adeta bir kimyasal/nükleer 
silah deposuna dönüştürülmesi ve küresel ısınmayla yıkıcı etkileri had safhaya 
varan doğa tahribatının derinleşmesi doğrudan bu emperyalist strateji ve 
hegemonya yarışında ifade bulan kapitalist emperyalist hırsın ürünüdürler. 
Mevcut dünya şartları emperyalist yeni stratejilerden ibarettir.  

 
Aktüel olarak Suriye’ de devam eden ve Mısır’da dinamikliğini esasta koruyan 
iktidar-muhalefet görüntülü çatışma, özünde emperyalist bloklar arası çatışma 
olmakla birlikte, bilinçli emperyalist stratejilerle yüz binlerce insanın 
katledilmesine yol açan emperyalist haydutluğun kanlı ve yeni dönem 
stratejilerle geliştirdiği serüvenidir de. Emperyalist dünya gericiliği çelişki ve 
çatlaklarına paralel olarak dünya halkları ve ezilen uluslarını işgal ve 
emperyalist savaş saldırganlığı eşliğinde kan ve gözyaşına boğmaya devam 
etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu emperyalist serüven devrimci 
isyanların gelişmesine de yataklık yapan zemindir.  

 
Önemle tespit edilmelidir ki, ‘’dünyanın kırları’’ ayaktadır. Devrimin zayıf 
halkaları mevcut durumda Asya, Afrika gibi geri bağımlı ülkeler/bölgeler 
olmaya devam etmektedir. Devrimin fırtına merkezleri emperyalist 
tahakküm ve boyunduruğun en ağır olduğu coğrafyalardır. Yaşanan 
ayaklanmalar pratiği de bunu doğrulamaktadır. Bu pratikle üretici güçler 
teorisinden esin alan veya onun türevi olan Avrupa merkezli görüş açısı bir 
kez daha iflas etmiştir. Teknolojik gelişmeleri esas alıp insanın dinamik rolünü 
küçümseyen, ‘’önce kızıl sonra uzman’’ yerine ‘’önce uzman sonra kızıl’’ 
görüşünü uygulayan anlayışların çürük olduğu yeniden teyit edilmiştir.  

 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasını kuşatarak Asya(veya Avrasya) ülkesi 
olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’ı esasta teğet geçen devrimci dalga süreci kesin 
olarak bitmiş değil, bilakis hala dinamiktir. Sürecin genel olarak dinamik 
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olmasının temeli emperyalist gericilik ve somutta yerli gerici iktidarlarken, 
emperyalizmin yeni dönem stratejileri ve bu stratejilerin işbirlikçi yerli 
iktidarlara emperyalist dayatmalar yoluyla yüklediği görevlerin 
yürütülmesidir.  

 
Ayaklanmalar pratiği ile yaşanan büyük çalkantılar emperyalist dünya 
gericiliği ve sisteminin dolaysız sonuçlarıdır. Ayaklanmaların objektif temeli 
emperyalist gericilik ve onun uzantısı iktidarlar tarafından uygulanan gerici 
faşist diktatörlüklerin baskısı ve bu baskı zemininde halk kitlelerinin 
demokrasi ve özgürlüğe duyduğu nihai olarak önlenemez tutkusudur.  
 

Halkların Ayaklanması Ve İsyanı Devrimcidir! 
 
Ayaklanmalar pratiğinin birinci özelliği, devrimci halkın meşru zeminde boy 
veren devrimci öfkesinin emperyalist güçlerin yeni stratejileri bağlamında 
emperyalist çıkarlara manivela edilmiş olmasıdır. İkinci özelliği ise, halk 
kitlelerinin gerici faşist diktatörlükler şahsında özel mülkiyet dünyasına karşı 
‘’başka bir dünya mümkün’’ bilincine uygun demokrasi ve özgürlük talepli 
isyanı olan objektif gerçeğidir ki, bu gerçek nesnel olarak devrimcidir. 

 
Ne ki, bu ayaklanmalar dalgası aynı zamanda emperyalist haydutlar tarafından 
yönetilip yönlendirilen bir sürece tanık oldu. Komünist ve devrimci önderliğin 
yoksunluğu halk ayaklanmalarının devrimci değişim ve dönüşümlere 
ulaşamamasının ve halkların devrimci enerjisinin emperyalist güç ve bilumum 
gerici sınıflar tarafından manipüle edilmesini kolaylaştıran önemli bir zemin 
oldu. 

 
Dolayısıyla bu sürecin büyük bir tecrübesi olarak, devrimin sübjektif 
güçlerinden olan Komünist önderliğin rolü ve Uluslararası Komünist 
Hareket(UKH)’in enternasyonal örgütlülüğünün önemi bu vesileyle bir kez 
daha açığa çıkmıştır.  

 
Ayaklanma pratikleri hakkındaki bu tecrübe ve özet Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da 81 ilin 80’ ninde cereyan eden ve maalesef yeterli siyasi sonuçlar 
yaratmadan bastırılan muazzam ayaklanma hareketi için de geçerlidir.  

 
Emperyalist ideologların ‘’sosyal patlamalar yüz yılı’’ tespiti, emperyalist 
güçleri vahşi niteliklerindenödün vermeyerek derinleştiren yeni stratejiler 
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geliştirmeye iterken, halk kitlelerinin özgürlük ve demokrasiye olan tutkusu 
yaşanan sosyal patlama veya ayaklanmalar dalgasında bu stratejiler hüneriyle 
ters yüz edilip emperyalist çıkarlara hasredildi. Ancak halkların ayaklanmalar 
pratiğiyle geliştirdiği devrimci kültür ve davranış geleneği, demokratik 
devrimci dünyanın kazanımı olarak bir kez daha tarihe kazındı. 
 
Emperyalist güçler, devrimci sınıf ve halk kitlelerinin demokratik devrimci 
uyanış ve mücadelesini savuşturmaya dönük gerici projeler yürürlüğe 
koyarken, dünya çapında silahlı mücadelelere karşı ideolojik-politik zeminde 
askeri boyutu kapsayan kesin ve ağır bir tasfiye saldırısı da 
yürütmektedirler. Dünya ölçeğinde süregelen ulusal veya etnik hareketler 
neredeyse tamamıyla ezen egemen ulus burjuvazisiyle uzlaşma masalarında 
gerici düzenlere büyük ölçüde entegre edildi. Sınıf orijinli devrimci hareketler 
de bu süreçten bağımsız kalmayarak etkilendi. Reformist tasfiyeciliğin bu 
akımı coğrafyamızda özellikle Kürt ulusal hareketi şahsında köklü bir şekilde 
vücut buldu, bulmaktadır. Elbette coğrafyamız sınıf hareketinin de bu süreçten 
etkilendiği inkâr götürmez kadar aşikardır. 
 
Bu gelişmeler bağlamında dikkat çekilmelidir ki, dünya çapındaki gelişmeler 
her coğrafyayı kapsamakta ve mevcut emperyalist dünya şartlarında hiçbir 
coğrafya parçası emperyalist dünyadan tecrit kalmamakta, kalamamaktadır. 
Özcesi, emperyalist dünya gericiliğinin çelişkileri, şartları ve stratejileri aynı 
zamanda her dünya coğrafyasının da sorunları, çelişkileri ve siyasi gelişmeleri 
olarak nüfuz bulmaktadır. O halde emperyalist dünya sisteminin koşullarıyla 
onun uzantısı durumundaki gerici iktidarların hüküm sürdüğü her bir 
parçanın koşulları genel nitelikte iç içe geçerek benzerlik arz ederken, her 
parça devrimi bu şartları dikkate alarak biçimlenmek durumundadır. 
 
Parçamız devrimine önderlik yapma iddiasını tereddütsüz olarak sürdüren 
Partimiz, coğrafyamız şartları ile parça devrimimizi 3. Kongresinde de bu 
bağlaşıklık içinde ele alarak değerlendirmiştir. Ele aldığı gündemlere uygun 
olarak tartışmalar yürütmüş ve önemli bir dizi kararlar almıştır.  
 
3. Kongremiz coğrafyamız hâkim sınıf kliklerinin keskin çelişkiler içinde 
olmasını devrim lehine bir gelişme olarak tespit etmiş ve bu çelişkilerin 
emperyalist yeni dönem stratejilerin uygulanması zemininde geliştiğine 
dikkat çekmiştir. Sürecin genel karakterinin reformist tasfiyeci olduğuna 
dikkat çekmiştir. Tasfiyecilik, gerici klikler içi ve ulusal hareket özgülünde 
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somutlaşarak genel devrimci sınıf hareketine dönük olmak üzere iki 
niteliktedir. Tasfiyeci sürecin esas yönü ulusal hareket ile Komünist ve 
devrimci hareketi hedefleyen niteliğidir.  Bu bağlamda ‘’demokratikleşme’’ 
safsatasıyla yürütülen demagojinin yanılsamalara yol açması kadar, Kürt 
ulusal hareketini uzlaşma potasına sokan ‘’çözüm’’ ya da ‘’barış’’ süreci olarak 
cilalanan ve Kürt ulusal hareketinin silahlı özelliğinin tasfiyesini amaçlayan 
süreci de ‘’devletin yeniden yapılandırılması’’ adı altında yürütülen 
emperyalist proje ve stratejilerden ibaret olduğunu tespit etmiştir. (Kemalist 
kliğin tasfiyesi ve AKP kliği iktidarının güçlendirilerek tesisi emperyalist 
politikalar açısından baki ve tek eylem planı değildir. Emperyalist güçlerin 
partner değiştirmesi rastlantı değil, gerici ihtiyaçlara bağlı genel bir eğilimdir. 
Dolayısıyla tasfiye edilen Kemalist kliğin yeniden iktidarlaştırılması olanaksız 
değil, bilakis olası ve mümkündür.) 
 
Bu manipilatif süreç halk kitlelerinin düzen partileri veya gerici klik 
partilerinin peşine takılmasına yol açmıştır. Yürütülen tasfiyeci süreç hâkim 
sınıf klikleri arasındaki çelişkileri derinleştirirken, esasta Kemalist ve 
AKP/Cemaat ittifakından teşekkül olan bu klikler ekseninde toplumsal 
kutuplaşma yaratılmış durumdadır. (Gerici çıkarlar birliğinde somutlaşan 
AKP/ Cemaat ittifakıan itibarıyla aynı gerici çıkarların doğası gereği girdiği 
çatışkı süreciyle çatlayarak çatışmalı pozisyondadır…) Demagojik zeminde ve 
aynı zamanda sömürüye dayalı iktidar amacı veya gerici imtiyaz hakkı 
temelinde yapay olarak oluşturulan bu kutuplaşmaya bağlı olarak ve yaratılan 
manipülasyonla halk kitleleri esasta bu kliklerin peşine takılmıştır. Komünist 
devrimcilerin örgütsel yetersizlikleri, Gezi ayaklanmasında olduğu gibi, bu 
tasfiyeci manipülasyon döneminde de halk kitlelerine alternatif sunma 
durumunda olmadığı için kitleler düzen partilerinde çare aramak zorunda 
kalmıştır. Kitlelerin aldatılarak yedeklenmesi başarısı devrimci durum ve 
zeminin uygun olmasını yadsımaz ya da devrimin objektif şartlarının 
olmadığını göstermez. Bilakis, kitlelerin aldatılması demokrasi, özgürlük gibi 
argümanlar üzerinden sağlanmıştır ki, bu durum kitlelerin gerçekte sömürücü 
sınıfları değil, demokrasi ve özgürlükleri benimsediğini gösterir. Bu realite, 
devrimin objektif şartları ile kitle temelinin varlığını kanıtladığı gibi, devrimin 
sübjektif güçlerinin yetmezliğine alenen işaret eder.  
 
Tasfiyeci özü devam eden bu süreç faşist Kemalist kliğin geriletilerek önemli 
oranda tasfiye edilmesine yol açtı. AKP’nin temsil ettiği dinci (Sünni 
İslamcı/Ilımlı İslam sentezi) motifli emperyalizme göbek bağıyla bağlı 
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cemaatler, tarikatlar ve bilumum gericiler bileşeniolan gerici faşist klik 
iktidarını pekiştirerek sağlamlaştırdı. Bu çelişkiler ekseninde Kemalist klik ile 
AKP kliği arasında çatışmalı süreç hala devam etmektedir. Klikler arası dalaşın 
devrimci ajitasyon-propaganda ve örgütlenmeye olanaklar sunduğu, aynı 
zamanda faşist AKP iktidarının halk düşmanı politikaları ve faşist baskılarının 
halk kitlelerinde büyük hoşnutsuzluklara yol açtığı bilinmektedir. Gerici 
sınıfların çatışma içinde olması devrimin lehineyken, bu çelişkiden devrim 
lehine yararlanma siyaseti doğru olandır. Gerici klikler dalaşı kirliliklerinin 
kamuoyu önünde deşifre olmasına yol açmakla birlikte, demagojik olarak 
kullandıkları demokrasi argümanları, onların iradelerinden bağımsız ve 
objektif olarak geniş kitlelerde demokratik mücadelenin meşrulu bilincinin 
gelişmesine hizmet etmektedir. 
 
Özellikle ‘’yaşama müdahale’’ konusunda toplumda büyük bir reaksiyon ve 
tepki gelişmiş durumdadır. Bütünlüklü şartların devrimci zemin olarak uygun 
olduğu açıkken, Gezi ayaklanması bu objektif zemin üzerinde patlak verdi. 
Zaten uygun olan devrimci koşullar Gezi Ayaklanmasıyla iyice gelişmiş, 
toplumda adeta bir bilinç sıçramasına yol açmıştır. 
 
Gerek Gezi Ayaklanması zemini ve gerekse de devam eden tasfiyeci sürecin 
yarattığı tepki zemini dinamik olmaya devam etmektedir. AKP iktidarının 
hemen her politikası kitleler tarafından protestolarla karşılanmaktadır. 
 
Coğrafyamızdaki mevcut somut durum devrimci şartlar bakımından uygun 
olsa da devrimci ve Komünist hareket ve önderlik son derece cılız ve 
yetersizdir. Reformist yapılar örgütsel nicelik açısından devrimci parti ve 
örgütlere oranla daha güçlü durumdadır. Bu güçlülük örgütsel açıdan olup 
göreli ve dar anlamda bir güçlülük kastıdır.  
 
Özetin özeti olarak, Parti 3. Kongremiz yukarıda pozitif/negatif özellikleriyle 
sunmaya çalıştığımız dünya ve ülke somutumuzun mevcut koşullarında 
toplanmış, devrim ve Komünizm yürüyüşünde iddialı olduğu kadar önemli 
kararlar alarak başarıyla sonuçlanmıştır.   
 
Parti 3. Kongremiz, örgütsel açıdan sorunsuz ve yalın demokratik normlar 
içinde tamamlanma yeteneği bakımından olduğu gibi, özellikle ideolojik-
politik içeriği ve ele aldığı ağır siyasi gündemlerin münakaşa edilerek ileri 
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sentezlere ulaşma özelliği bakımından ve güvenlik sorunu dâhil demokratiklik 
şartı gibi diğer tüm bakımlardan da esasta başarıyla sonuçlandı.  
 
Kongremiz esasta başarılı olmasına karşın kimi eksiklik ve zayıflıklarının 
olduğunu veya olabileceğini öngörmekte, bu bağlamda eleştirilere hiçbir 
biçimde kapıları kapatmamaktadır. Eleştirilerin nesnel bilimsel zeminde 
olmasına değer verir. 
 
Gündemler üzerine yürütülen tartışmaların doygunluğa ulaştığı tespiti Kongre 
delegeleri veya delegesince verilen yeterlik önergesinin oylamaya sunulması 
metoduyla karara bağlandı. Bu konuda olduğu gibi, Kongremizin genel 
kararları istisnasız olarak oy çokluğuyla alındı.  
 
Kararlar irade çoğunluğunun oyları ve fikirlerine uygun alınırken, azınlığın 
hakları kapsamında azınlık görüşler esas olarak şerh olarak düzeltilmeden 
ifade edildi ve olduğu gibi tutanaklarda yer aldı. Bu görüşlerin Kongre 
sonuçlarının açıklanmasına yansıtılması da kararlaştırıldı. Azınlığın fikirleri 
gizlenmeden uygun biçimde kamuoyuna yansıtılacaktır.  
 
Tartışmalar gerçek anlamda demokratik ve özgür şartlarda yürütüldü. Farklı 
fikirlere dolaylı/dolaysız engel koyma, baskı uygulama prensip anlayışımız 
gereği olanaklı olmadığı gibi, bu yönlü hiçbir eleştiri gündeme gelmemiştir. 
Tartışma veya söz haklarına sınırlama getirilmemiştir. 
 
Katılımın sağlanması oranında meşru ve yeterli çoğunluğu tartışmasız olarak 
toplayan 3. Kongremizin Parti iradesini temsil etme sorunu tartışmaya yer 
bırakmayacak şekilde nettir.  
 
3. Kongremiz Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapı tahlili başta 
olmak üzere, Sosyalizm tecrübesi ışığında Sosyalizm sorunları ve Bilimsel 
Sosyalizm Teorisinin tali durumdaki zayıf halkaları ve emperyalist dünya 
sistemindeki gelişmeler gibi bir dizi temel konuda yaptığı ileri tespitlerle; 
Partimizin devrim programı, devrimin niteliği ve stratejisi kapsamında köklü 
değişimler gerçekleştirmiş, devrim ve Komünizm yürüyüşündeki kararlılığını 
bir kez daha ve demokratik yöntemle merkezileştirerek iradeleştirmiştir. 
 
3. Kongremizin bu başarısı, Partimizin mücadele tarihi ve politik çizgisinde 
yeni bir dönemin kapısını aralayan nitelikte büyük bir adımın ifadesidir. Parti 
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şartlarımızda atılan bu adıma ve 3. Kongremize, Partimizin siyasi yaşamı ve 
mücadele tarihinde yeni bir çığırdır demek abartı olmaz. 
 
Kongremiz, çığır niteliğindeki bu köklü yenilik veya ileri adımın belli bir 
muhalefetle karşı karşıya geleceğini öngörmektedir. Özellikle Partiye duygusal 
bağlılığı güçlü olan ve ancak geleneksel çizgi savunusu ya da gelenekçi tutumu 
aşamayan yoldaşların bu muhtemel direnci ileri bir muhalefet durumunda 
değildir. Dolayısıyla Partimiz her eleştiri ve muhalefete değer ve anlam vermekle 
birlikte, gelenekçi direnç karşısında bilimsel doğrultu ve yöneliminden ödün 
vermemiştir, veremez de. 
 
Parti 3. Kongremizin son derece önemli ve temel konuları başta olmak üzere, 
aşağıda özetleyeceğimiz bütün hususlara geçerken, Parti Kongre irademiz 
birinci yılına giren Gezi Haziran Ayaklanması direnişinin derslerinden 
öğrenerek gerçekleştirdiği 3. Kongresini Haziran Ayaklanmasına atfederek 
anlamlandırdı.   
 
3. Kongre, evrensel ve özgül konu ve gündemlerin içerikleriyle oldukça ayrıntılı 
ve kapsamlı bir tartışma ve sonuçlandırma içerisinde olduğu belgelerinde de 
görülmektedir. Başta emperyalist kapitalizmin bugüne kadarki gelişim seyri ve 
nicel-nitel değişim süreçleri olmak üzere, demokratik halk iktidarı, sosyalizm ve 
komünizmin sorunları, Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapısının 
geçmişten bugüne somut ve günceldeki tahlili, sınıfların tahlili, bu temellerde 
devrimin yolu, stratejisi ve niteliği, ittifaklar, Sosyalist program, Alt program 
düzleminde Ulus, azınlıklar ve ezilen inançlara yönelik programlar, devrimci 
savaşın evrensel ve her bir özgülde aldığı- alacağı biçim ve içerikler, Komünist 
Enternasyonal Hareket(KEH)’in sorunları, ekonomik alt yapıdan üst yapı 
kurumlarına yönelik izlenecek politikalar, açık ve kapalı alan çalışmaları ve 
mücadele yöntemleri, güvenlik ve daha birçok konu ve noktada oldukça geniş 
meseleleri demokratik merkeziyetçilik ilkesinden taviz vermeden kolektif 
tartışarak kararlarını ve politikalarını merkezileştirmiştir. Bu şekilde irade ve 
eylem birliğini de belirlemiştir.  
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Kapitalist/Emperyalist Sistemde Yaşanan 
Gelişmelere İlişkin Yaklaşımımız 

 
İlk olarak dünya ve Türkiye-Kuzey Kürdistan gerçekliğinde emperyalizmin 
güncel ve somut durumun tahlili üzerinde duracağız. Doğa ve toplum sürekli 
hareket halindedir, bu harekete yol açan çelişki evrenseldir ve her bir şeyin 
mutlak gerçeğidir. Çelişme zemininde mücadele, nicel ve nitel dönüşümler 
işleyen diyalektiğin nüfuzundaki her şeyin gerçeğidir. Zıtların birliği dışında 
hiçbir gelişme ya da hiçbir süreç yoktur. Bu felsefi yaklaşım her şeye 
uygulanmak durumundadır. MLM bilime de kapitalizme de… Zira materyalist 
diyalektik felsefenin sınıfsal özelliğinin yanı sıra uygulanabilir olduğu da her an 
ispatlanan bilimsel bir gerçektir. Sermaye, çıkışından bugüne tek bir hareket 
biçiminden ibaret değildir. Hiçbir şey de böyle değildir. Örneğin kapitalist 
sermayenin tarihsel yürüyüşüne kısaca bir göz atalım. Basit meta üretimi 
süreciyle ilerleyen sermaye giderek manifaktür atelyelere ve fabrikalara 
ulaşıyordu, burada durmuyor tekellere doğru ilerliyordu. Şüphesiz ulusal 
pazarlara sığmıyordu, zira sermayenin yapısal özelliği genişleme-yayılma ve 
merkezileşmedir. Bu gerçeklik onu dünyanın dört bir yanına yöneltiyor, 
rekabetlerle yutma-batırma-savaşlarla uluslararası tekellere doğru götürüyordu.  
 
Önceleri önde olan meta ihracının yanı sıra giderek sermaye ihracının öne 
çıktığı bir tarihsel yürüyüşe yöneliyordu. Bu tarihsel yürüyüş içerisinde de 
değişik siyasetleri söz konusuydu. Önceleri klasik sömürgecilik temelindeki 
sermaye birikimi çıkmazlar ve halkların mücadelesiyle yenilgiye uğradığında 
sürdürülemez hale geliyor ve yerine yeni sömürgecilik ikame ediliyordu. 
Leninist emperyalizm tahlili söz konusu dönemin tarihsel gerçekliklerinin 
bilimsel bir senteziydi. Sermayenin yoğunlaşma ve merkezileşme ekseninde 
tekellere ulaşmış, dünya bölüşülmüş, banka- sanayi sermayesi iç içe geçmiş, 
meta ihracının yanında sermaye ihracı ön plana çıkmıştı. Tüm bunlar doğruydu 
ve yaşandı. Ancak şimdiki tarihsel koşullarda yeni bazı gelişmeler söz 
konusudur. Bunlar, öngörülmüştü. Mesela yoldaş Lenin sermayenin tek bir 
tröste doğru ilerleme trendini vurgulamıştı ama bunun öyle çatışmasız ve rahat 
olmayacağını, kendini inkâr etmeden gerçekleşmeyecek çelişkili yanını da ifade 
etmişti. Marks yoldaş da sermayenin dinamizmini ele alırken onun lokal 
sınırlara sığmayacağını ve dünyayı zapt etmeye yöneleceğini, genişleme ve 
yayılma dinamiğinin bir sonucu olarak belirtmişti. Söz konusu öngörüler bugün 
muazzam bir yoğunlaşma-derinleşme ve merkezileşme boyutuyla kendisini her 
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alanda göstermektedir. Bu merkezileşmenin önünde uşaklar engel olsalar bile 
eski engeller Ortadoğu, Arap yarımadası, Afrika ve her bir yerdeki emperyalist 
işgal ve saldırganlıklarda da görüldüğü gibi yıkıma tabi tutulmaktadır. Derinleşme 
ve merkezileşme siyasette Neo-liberal emperyalist bir stratejik plan olarak boy 
göstermektedir. Her bir alan sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden 
biçimlendirilmektedir. ‘’TC’’ devletinin dizayn edilmesi de bu çerçevededir.  
 

Büyük öğretmenlerimizin yaşamadığı günümüz nesnel gerçekliklerinde 
ortaya çıkan gelişmeler kısaca şunlardır: 

 
Çok uluslu şirketler, ulusal tekellere oranla belirleyici duruma gelmişlerdir. 
Dünya ekonomisi ve ticaretinin yaklaşık %70 inde egemen durumundadırlar. 
Gerçekten de dünya adeta küresel ‘’bir köye’ dönüşmüş durumdadır. Fakat 
bazılarının iddia ettiği gibi bu durum, sınıf çatışmalarını, ulusal eşitsizlikleri 
tarihte veya geride bırakmıyor, ‘’adil- uyumlu’’ bir dünyaya götürmüyor, aksine 
çelişkiler çok daha keskinleşiyor, vahşi- barbar- haksız savaşlarla emperyalist 
hegemonya sürdürülmeye çalışılıyor. Yaşanan gerçekler zaten bunu ifade 
etmektedir. Sermayenin merkezi ihtiyaçları doğrultusunda gümrük duvarları ve 
kotalar yıkılıyor, merkezi uluslararası tekellere göre devletler ve onların 
hükümetleri, hukukları ve her şeyleri yeniden dizayn ediliyor. Sermayenin 
serbest dolaşımı, mal ve hizmetlerin engelsiz hareketi, mülk edinmenin 
önündeki tüm engeller paramparça ediliyor. Ulus devlet denilen uşak mevziler 
uluslararası tekellerin birer yürütme komitesi durumuna getirilmişlerdir. Her 
bir yerel denilen bölge ve alan, çok uluslu tekellerin mikro politikalarıyla 
merkeze endekslenmiştir. Evler, en küçük toprak parçası, aileler, çocuklar vs her 
şey bu merkezin ihtiyacına göre şekillendirilmiş metalar durumundadırlar. 
Bilim, iletişim ve ulaşımda ki gelişmeler sermayenin dolaşımını alabildiğinde 
kısaltmıştır. İMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi örgütlenmeler ile 
her yer çok uluslu emperyalist tekellerin tam bir hâkimiyet kurmasına göre 
düzenlenmiştir. Borsalar, beklentilerin aksine belirgin ve öne çıkan rolleri ile dev 
bir uluslararası kumarhane durumundadır. Lenin yoldaşın etkisinin azalarak 
yitireceğini söylediği borsalar aksine sermayenin özel bir işlev gören ve öne 
çıkan mekanizması olarak etkisini belirleyici bir şekilde arttırmıştır. Bu 
merkezileşme ve yoğunlaşma elbette rakipsiz bir teklik ifade etmemektedir. 
Şanghay, Avrupa Birliği, Nafta gibi bloklaşmalar somut bir olgudur. Ama aynı 
zamanda genel merkezileşme çerçevesinde G-8 ve G-20 gibi genel 
koordinasyonlarda söz konusudur. Aynı şekilde çeşitli bölgesel ve yerel 
birliklerde buna bağlı olarak ortaya çıkmaktadırlar. 



MAOİST KOMÜNİST PARTİ  3.KONGRE DUYURUSU  
 

Maoist Komünist Parti Kongre Belgeleri                                                    Sayfa 20 
 

Özellikle Varşova Paktının dağılarak çöküşü ile ABD emperyalizmi bunu bir 
avantaja dönüştürmüştü. İnisiyatif deyim yerinde ise tek yanlı olarak eline 
geçmiş ve çok kutuplu dünya, bir tek egemenlik sistemi gibi bir hal almıştı. 
Şüphesiz bu tamamıyla görüntüdeki bir durumdu. Sermaye rakipsiz olamaz. 
Bunu anlamayanlar, artık kalıcı bir ABD imparatorluğu tahlili yapmaktaydılar. 
Fakat giderek Rusya ve Çin emperyalistleri kısa sürede toparlanarak Şangay 
şeklinde bir blok olarak ortaya çıktılar. Ayrıca AB emperyalist bloğu zaten böyle 
bir yürüyüş içerisindeydi. Genel görünüm açıktır ve dünya hiç de tek kutuplu 
değil çok kutuplu bir emperyalist dünya olarak sahnededir.  
 
Emperyalizmin krizleri eskiye kıyasla daha kısa aralıklar ile patlamaktadırlar. 
Aynı şekilde bir yerdeki kriz, her bir alana süratle yayılmakta ve bütün dünyayı 
sarmalamaktadır. Bu durum yoğunlaşma ve merkezileşme gerçeğinin bir 
sonucudur. Amerika’da patlayan bir kriz durumu derhal tüm dünyaya, Türkiye- 
Kuzey Kürdistan ve Yunanistan’da ortaya çıkan bir patlama dünyanın diğer 
bölge ve ülkelerine aynı şekilde sıçramaktadır. Aynı gerçeklik devrimci ve halk 
isyanları gerçekliğinde de bu şekilde gelişme göstermektedir. Emperyalistler 
arası paylaşım savaşlarının tecrübelerinden öğrenen emperyalist egemenler, 
hegemonya yarışını Suriye, Irak vb yerlerde gördüğümüz gibi bölgesel savaşlar 
ile sürdürmektedirler. Deyim yerinde ise bugün Ortadoğu’da bir üçüncü 
emperyalist dünya savaşı sürmektedir. Rus ve ABD eksenli bu hegemonya 
savaşının sonuçları Cenevre 1-2 gibi paktlar ile geçici olarak biçimlendirilmeye 
çalışılıyor. Kısacası 21. yüz yıl, küresel emperyalizm açısından daha derin bir 
kriz gerçeğini ifade etmektedir. Yeni Dünya Düzeni, Afganistan, Irak, Libya ve 
her bir yerde batmış durumdadır.  
 
Günümüz küresel emperyalist hegemonya dünyasında hizmet sektörü yaklaşık 
%65 oranında belirleyici durumundadır. Bilişim ve teknoloji alanındaki 
ilerlemeler ile kafa emeği özel önem kazanmıştır. Hizmet sektörünün belirleyici 
hale gelmesi bu durum ile de ilişkilidir. Dolayısıyla devrimci proletaryanın 
tarihsel rolünün yanı sıra sınıflar kombinasyonunda da önemli değişimler söz 
konusudur. Tüm bunlar sınıf tahlillerinin yeniden ele alınmasını 
gerektirmektedir. 
 
Sermayenin eski uluslararası örgütlenmesi şimdi yeni bir biçim almıştır. 
Örneğin eski işbölümünde Avrupa, atölye ve diğer yerler pazar ve işgücü- 
hammadde kaynağı şeklinde düzenlenmişti. Şimdi burada yani bağımlı 
ülkelerdeki pazarlar teknolojinin de götürüldüğü üretim merkezlerine 
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dönüştürülmüştür. Şüphesiz bu durum, tamamıyla emperyalist merkezlerin 
kumandasına bağlıdır. Ucuz işgücü- hammadde- ulaşım ihtiyaçları böyle bir 
transferi gerektirmiştir. Tabi ki bu temelde çok uluslu şirketlere bağlı olarak 
bağımlı ülkelerin sanayi- tarım- üretim- ticaret- parlamento- anayasa- güvenlik- 
ulaşım vd her şeyleri merkezin eyaletleri biçiminde düzenlenmiştir. Artık 
metalar buralarda emperyalizmin kontrolünde bizzat yerinde üretiliyor ve 
sanayi üretim merkezleri biçiminde de buralar dönüştürülüyor. 
 
Bütün üretim alanında gerçekleştirilen üretim, geçmişe göre daha planlı ve 
kapitalist ihtiyaca bağlı sipariş ekseninde kontrollü ele alınarak yürütülmektedir. 
Tabi bu kapitalist üretimin kar amaçlı yapısal anarşisini ortadan kaldırmasa da 
kontrollü üretim ve tüketim denetime alınmaya çalışılmaktadır.   
 
Banka- sanayi sermayesi dışında, tarım, hizmetler ve üretimde karşılığı olmayan 
spekülatif sermaye de bugünün dünyasında özel bir biçim almıştır. Kökleri 
dünde de vardı. Bugün mali sermaye sadece banka- sanayi sermayesi ile sınırlı 
değildir. Hizmet alanı- tarım- hammadde ve tüm yaşam alanlarını kapsamıştır. 
Spekülatif sermaye özel bir önem kazanmıştır. Gıda krizleri olarak kendini 
gösteren durum da bununla doğrudan ilişkilidir.  
 
Dünya pazarı kapitalist sermayenin baştan itibaren genel yönelimi ve stratejik 
eğilimiydi. Bugün bir aşırı yoğunlaşma, merkezileşme ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan nicel ve nitel değişimlerden bahsederken dünden bugüne 
kapitalizmin temel çelişmesi emek ve sermaye çelişkisidir ya da toplumsal 
üretim ve şahsi mülk arasındaki çelişkidir. Emperyalizmin başlıca çelişkileri; 
burjuvazi ile proletarya, emperyalizm ile halklar ve ezilen uluslar, emperyalistler 
ve emperyalist blokların kendi aralarındaki çelişkiler olarak keskinleşerek 
devam etmektedir. Bu başlıca çelişkiler içerisinde mevcut dünya gerçekliğinde 
emperyalizm ile halklar ve ezilen uluslar arasındaki çelişki dünyadaki baş 
çelişkidir. Ama bu hiçbir zaman değişmez şeklinde ele alınamaz. Durum, her 
zaman somut ve verili objektif koşulları itibariyle ele alınmalıdır. Şu durumda 
devrimin fırtına merkezleri yine emperyalizme bağımlı sömürge, yarı sömürge 
ve bağımlı ülkelerdir. Fakat emperyalist ülkeler de rahat yüzü 
görmemektedirler, buralarda da yeni fırtına dalgaları mayalanmaktadır. Eşitsiz 
gelişme yasasının bir sonucu olarak büyük emperyalist güçler içerisinde öne 
çıkan güç ABD emperyalizmidir. ABD emperyalizmi, dünya halkları ve ezilen 
uluslarının baş düşmanı olma durumunu devam ettirmektedir. Diğer tüm 
emperyalist güçlerin düşman olma gerçeğine rağmen öne çıkan bu baş düşman 
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olgusunu saptarken her bir yerde ve coğrafyalar özgülünde baş düşmanın somut 
olarak ele alınması da zaruridir. Mesela Almanya emekçilerinin baş düşmanı 
Alman emperyalizmidir, Rusya halklarının baş düşmanı Rusya emperyalizmidir, 
Amerika emekçilerinin baş düşmanı ABD emperyalizmidir. 21. yüz yılın 
başından itibaren emperyalist kapitalizm, dünya genelinde ve her bir coğrafya 
ve ülkede uzlaşmacı tasfiyeci reformizmi ideolojik politik düzlemde toplumu 
düzene entegre etmede öne çıkarılan yönelim olarak sürdürmektedir.    
 
Çağımız, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız bir dizi nicel ve nitel gelişmeyi de 
barındıran özelliğine rağmen, emperyalizm ve proleter devrimler çağıdır.  
 
Ayaklanmalar ve devrimler yüzyılı günümüz dünyasının atlanamaz 
gerçeklikleridirler. Emperyalist metropollerdeki Wall- Street gibi dünyayı saran 
eylemler, Yunanistan, İspanya ve diğer yerlerde patlayan ve dünyaya yayılan 
isyanlar, Arap halklarının isyanı, Gezi-Haziran Ayaklanması’nın büyük fırtınası, 
Rojava’daki diriliş vd gelişmeler bunu ispatlamaktadır. (Gerici iktidarların veya 
kampların içindeki çatlak ve savaşların proleter devrimlere uygun zemin 
sunduğu gibi, ulusal kurtuluş hareketlerine de aynı imkanlar sunmaktadır. 
Rojava gerçeği bu zeminde cereyan eden köleleştirilmiş ulusun bu bölge 
kesiminin devrimci fırsatının ileri adımdır.) 
 
Sermayenin şimdiki merkezileşme ve derinleşme gerçekliğinde emperyalist 
küresel kapitalizm, proleter dünya devriminin temellerini ve güncelleşmesini 
daha da olgunlaştırmıştır. Eşitsiz gelişme yasası elbette işlemektedir. Proleter 
dünya devriminin emperyalizmin zayıf halkalarının koparılması temelindeki 
seyri şimdiki gidişatın da özelliğidir. Ancak bu yoğunlaşma ve merkezileşme 
gerçekliğinde şimdilik çok zayıf da olsa bölgesel devrim gibi muhtemel 
gelişmelere de açık olmak durumundayız. Zayıf da olsa bölgesel devrimlerin belli 
bir zemininin doğduğundan söz etmek yanlış olmaz. Doktrinerci bir reçeteciliğe 
düşmemek gerekir. İhtimallerden bahsederken ona yönelik bilinçli hazırlıkları 
da ele almak gerekmektedir. Bu açıdan gerek Komünist Enternasyonal 
Hareket(KEH)’in örgütlenmesi, gerekse bölgesel komünist koordinasyonların 
ve birliklerin örgütlenmesi ve buna bağlı olarak uluslararası ve bölgesel anti- 
emperyalist koordinasyonlar vb’lerinin örgütlenmesi özel önemde bir görevdir.  
 
Sözün özü emperyalist-kapitalist dünyanın hareketi klasik nicel bir çerçeve 
içerisinde cereyan eden gelişmeler olarak ele alınamaz. Değişimin ve gelişmenin 
her bir süreci ve döneminin özgün nitelikleri vardır. Bizim yukarıda ifade 
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ettiklerimiz de bu durumun kısa bir özetini teşkil etmektedir.Çelişme 
temelindeki sıçramalı gelişim ve değişim diyalektik ve tarihsel materyalist bakış 
açısının anlayabileceği bir olgudur. Baştan itibaren uluslararası bir nitelik 
taşıyan kapitalizmin gelişmesinin ortaya çıkarttığı olgular yukarıda özet olarak 
vurguladığımız gibidir. 
 
 

Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın  
Sosyo-Ekonomik Yapısı 

 
MLM ekonomi politiğe göre sosyo-ekonomi, insanın ihtiyaçları için gerekli olan 
tüm maddi şeylerin üretimi ve bu maddi şeylerin üretilmesindeinsanlar 
arasındaki ilişki, insanların aldıkları roller ve kullandıkları araçların bütünüdür. 
 
Ekonomi politik, toplumsal sistemleri incelerken üretim ilişkileri, üretim 
araçları, üretici güçler, mülkiyet ilişkileri ve bu mülkiyet ilişkilerine bağlı olarak 
şekillenen sınıf çelişkileri üzerinden ekonomik gelişmeleri açıklar.  Üretim tarzı 
ve ilişkilerini, üretim aletlerini ve sınıf çelişkilerini ekonomik yasalar dışında 
ulus, inanç, cinsiyet gibi kavramlarla açıklamak yanlıştır. Ustaların ekonomi 
politik belgeleri incelendiğinde, mevcut toplumsal sistemlerin analizinde 
ekonomi politiğin kavramları dışında ulus, inanç, cinsiyet gibi kavramlar 
kullanmadıkları görülecektir. 
 
MLM ekonomi politik yasalarına göre Feodal ekonominin dört temel özelliği 
vardır. Bunlar zorunlu önkoşullardır. Öyle ki, bunlar olmadan feodal üretimden 
bahsedilemez. Birincisi; pazar için değil kendi tüketimleri için üretimin yapıldığı 
kapalı ekonominin, diğer bir değişle doğal ekonominin hakim olması 
gerekmektedir. İkincisi; tekniğin bulunan düzeye göre son derece düşük ve 
durgun olması gerekmektedir. Üçüncüsü; köylünün tek geçim kaynağı olan 
toprağa bağımlı olması gerekir. Dördüncüsü; üreticilerin yani köylülerin toprak 
ağalarına kişisel bağlı olması ve iktisadi baskının dışında baskının gerekli 
olması gerekir.  

Kapitalist üretim ise, işçi sınıfının metalaşmış emeğinin sömürüsüne dayalı 
bütün insan ihtiyaçlarının meta haline getirilerek pazar için üretildiği, tarımda 
işçi emeği ve tarımda tek ürün ekimi üzerine şekillenen toplumsal sistemdir. 
Kapitalist toplum basit kapitalist işbirliği, manifaktür sanayi ve makineli sanayi 
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süreçlerinden geçerek dünyada feodalizme ağır gelerek hakim hale gelmiştir. 
Kapitalist sömürüyü modern makinelerle sınırlı tutmak yanlıştır. İşçilerin 
emeğinin gaspı üzerine kurulan ve pazar için yapılan üretim makine olmasa da 
kapitalist üretimdir. 
 
Feodal ve kapitalist toplumsal ilişki ve sömürüler sınıf çelişkilerinden bağımsız 
açıklanamaz; Sınıf mücadelesinden bağımsız bir toplumsal sistem veya bir 
ekonomik belirleme yapmak tamamen burjuva bir bakış açısıdır. 
Coğrafyamızdaki feodal ilişkiler, toprak sahipleriyle köylülerin karşılıklı ilişkisi 
temelinde ele alınmak zorundadır. Aynı şekilde işçi sınıfının kırda ya da şehirde 
kapitalist biçimlerde ücret karşılığı çalıştırılarak artı emeğinin sömürülmesini 
açıklamadan kapitalist sömürüden bahsetmek yanlıştır. 

Ekonomide yerli ya da yabancı işletme ya da üretim aletleri ayrımı yapmakta 
yanlıştır. Bir fabrikanın, tarlanın ya da makinenin her hangi bir ulustan insana 
ait olması ekonomik işleyişi değiştirmez. Ekonomide belirleyici olan fabrikanın 
ve tarlanın hangi biçimde işleyerek üretim gerçekleştirdiği ve insanları hangi 
biçimde sömürüye tabi tuttuğudur. 

Toprağa bağlı tüm üretimleri ve köylüleri feodal görme anlayışı da yanlıştır. 
Kapitalist ya da sosyalist toplumda da toprağa dayalı üretim ve köylüler olacaktır. 
Burada ayırt edilmesi gereken nokta toprak üzerinden yapılan sömürünün 
temel niteliğinin belirlenmesidir. 
Feodal yarıcılıkla, kapitalist kiracılığında doğru ayrıştırılması sosyo-ekonomik 
yapıda önemli bir noktadır. Feodal kiracılık; toprak sahibinin topraklarını 
herhangi bir yasal anlaşmaya bağlı olmadan ya da merkezi feodal devletçe 
belirlenen denetimsiz ve tamamen toprak sahibinin keyfine bırakılan ve istediği 
zaman anlaşmayı yok sayma hukukuyla toprakların köylülere vererek köylülerin 
kendi aletleriyle toprakları işleyip kira karşılığında toprak sahibine emek, ürün 
ya da para rant ödedikleri ve toprak sahibinin de köylüler üzerinde baskı 
uyguladığı biçimdir. (Belirtmek gerekir ki, feodalizmde sömürü biçimi toprak 
rant esasına dayanır. Üretim ilişkileri de bu zeminde nitelik kazanır.) Kapitalist 
kiracılık ise, kiralanan toprakların kullanımı ve ödenecek bedelin anayasal 
belirlemelerle yazılı anlaşmalar ile güvence altına alındığı ve toprak sahibinin 
kiralayan üzerine kaba baskısının olmadığı ilişki biçimidir. 

Bir diğer önemli konu ise emperyalizmin çözülmesini sağlamak suretiyle de olsa 
feodalizmi tasfiye etmeyeceği şeklindeki hatalı yaklaşımdır. MLM ekonomi 
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politika birbirlerine taban tabana zıt olan kapitalist ve feodal üretimlerin bir 
arada kardeşçe yaşayamayacaklarını ve ileri olanın gelişerek geri olanın 
erimesiyle bu sürecin sonuçlanacağını net olarak ortaya koymaktadır. 
Emperyalist sermaye, ihtiyaçlarını karşılamak için artı-emek sömürüsünü 
gerçekleştirmek zorundadır. Bu durum Kapitalist tarzdaki, işçi emeğinin 
sömürüsüne dayalı ilişkileri yaratır. Sömürünün önündeki bütün engelleri 
yıkarak ilerler. Önündeki bu engel, bir dönemler bağımlı ülkelerdeki temel 
ayaklarından birisi olan feodalizm bile olsa, iradesi dışında onu da tasfiye eder. 
Bu tasfiye bir devrim vb tarzında değil, çözülerek erime biçiminde işleyen bir 
tasfiyedir. Dahası emperyalizmin tamamen ihtiyaçlarına veya çıkarlarına bağlı 
olarak eğilim belirlediği-belirleyeceği inkar edilemez. Günümüz şartlarında ve 
özellikle de emperyalizmin gösterdiği gelişmeler vb göz önüne alındığında 
emperyalizmin feodalizmi, feodal üretim ilişkilerini muhafaza etmesi ya da 
feodalizm üzerinden sömürü sürdürmesi akıl karı değildir.Eskiden feodal 
ilişkiler üzerinden yürütülen sömürü daha karlı ve uygundu ama günümüzde 
genel kaide olarak veya ekseriyetten feodal üretim ilişkileriyle sömürü 
yürütmesinin saçma olduğu açıktır. Zira kapitalist üretim ilişkileri günün 
şartlarında daha uygun ve geçerlidir, sömürücü sınıflar açısından daha karlıdır 
da. Emperyalizmin kapitalist üretim ilişkileri yerine feodal üretim ilişkilerini 
tercih edeceğini tasavvur etmek büyük bir yanılgıdır ve dayanaksız sübjektif bir 
tasavvurdur. Emperyalizmin feodalizmi tasfiye etmeyeceği belirlemesinden çok 
herhangi bir coğrafyada bağımsız bir kapitalizmin gelişmesini darbeleyerek 
kendine bağımlı kapitalist ilişkileri geliştirir belirlemesi doğrudur. Dünyada ve 
coğrafyamızda sömürü temeline dayalı yüz yıllık emperyalist sermaye 
hareketleri incelendiğinde bu durum çok açık görülecektir. 

İstatisitiki verilerin güvenilirliği de sosyo-ekonomik yapı tahlilinde önemli bir 
noktayı oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde hemen hemen bütün 
araştırmacıların kullandığı verilerin önemli bir bölümü devletin, sendikaların ve 
belli tekel işletmelerinin verileridir. 
 
Bu nedenle istatistiki verilerin sınıflı toplum gerçekliğinden bağımsız olmadığı 
ve taraflı olduğu bir gerçektir. Bu kurumlar kendi çıkarlarına uygun her noktada 
toplumu yanıltmaya çalıştıkları bilinmelidir. Örneğin işsiz sayısını sürekli 
toplumdan gizleyerek düşük göstermektedirler. Bu gerçeklikten hareketle 
sosyo-ekonomik yapı araştırmasına ilişkin istatiski verilerin herşey için yeterli 
ve kesinlik düzeyinde doğruyu ifade ettikleri söylenemez. Ancak bu istatiski 
verilerin farklı kaynakların verilerinin karşılaştırılmasıyla yaklaşık bir oran-
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doğru çıkarılabilir. Dahası tüm çıplak toplumsal gerçeğin gösterdiği gelişmelerle 
uyum içinde olmaları bu istatiski verilerin kullanılabileceğini gösterir ya da 
kullanılmalarını olanaklı kılmaktadır. Ki, bazı istatistiklerin objektif gerçeğe 
yakın doğruları tespit ederek gerçekleri yansıttığını söylemek yanlış olmaz. 
Misal, illere göre verilen üniversite sayıları veya yeni açılmış üniversite 
istatistikleri somut gerçeği yansıtmaktadır. Gerici hakim sınıfların istatistiklerine 
güvenilmez diyerek toptancı bir şekilde her şeyi reddedemeyiz. 
 
Marks, Lenin, Mao ve diğer tüm usta ve komünist partilerin sosyo-ekonomik 
yapı tahlillerinde kullandıkları verilerde devlet işletmelerinin, tekel gruplarının ya 
da bunlardan yararlanarak yapılan araştırmalardaki verilerin kullanılmasıyla 
yapılmıştır. 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da şimdiki gerici devletin önceli olan Osmanlı, feodal 
ekonomik ilişkiler üzerine kurulan yayılmacı özelliğiyle yaklaşık 600 yıl süren 
bir feodal imparatorluktu. Toprak mülkiyeti padişaha ve ailesine aitti. Padişaha 
ait bu topraklar imparatorluğun ihtiyaçlarını giderme, asker temini ve bakımı 
için, has, zeamet ve tımar biçiminde saray ahalisine, üst düzey ve alt düzey 
askerlere verilmekteydi. Bu kesimler ise aldıkları bu toprakları arazi vergisi 
(aşar/öşür) karşılığında köylülere kiralamaktaydılar. Toprağa dayalı üretimin 
hakim olduğu kapalı feodal ekonomik işleyiş, Osmanlı imparatorluğunun 
başından sonuna ekonomisine damgasını vurmaktaydı. 
 
Osmanlı, feodal bir imparatorluktu. Osmanlı sermayesi 1800’lerden itibaren 
kapitalist ülkelerin sermayeleri karşısında zayıf düşerek yarı-sömürge statüyle 
dışarıdaki kapitalizme bağımlı hale gelmeye başladı. 1838 Ticaret antlaşmaları 
ve kapitülasyonlar ile yabancı tüccar ve şirketlere tanınan imtiyazlarla birlikte 
yabancı sermaye grupları Osmanlı pazarlarında serbest ticaret yapmaya ve 
ekonomide etkin olmaya başladılar. Bu gelişme ile zanaatçıların el üretimleriyle 
ürettikleri gıda, dokuma, tarım aletleri vb ürünler, Avrupalı fabrikasyon malları 
karşısında dayanamayarak günden güne gerilediler. Böylece kapitalist ülkelerin 
denetimine giren Osmanlı sanayi ilk günlerinden itibaren kapitalist ülkelerin 
işletmelerine bağımlılık ilişkisi içerisine girerek bağımlı hale dönüşüyordu.  
 
Bu durum ‘’TC’’nin ilk kurulduğu süreçlerde de devam etmiştir. Kemalist hareket 
de 1913 sanayi teşvik kanunu maddelerini sürdürmüş, 1923 İzmir İktisat 
Kongresi, 1925 Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu, 1927 Sanayi Teşvik Kanunu 
vb gibi peş peşe çıkarılan kanunlarla emperyalist sermayeye bağımlılık ilişkisi 
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ilerletilmiştir.  
 
‘’TC’’ devleti 1947 Truman ve 1948 Marshall planıyla ABD emperyalizminin 
denetimine daha derin girmeye başlamıştır.  
 
1950’lerden itibaren çok uluslu tekellerin belirgin olarak öne çıktığı söylenebilir. 
2. Dünya savaşı öncesi uygulanan devletçi kalkınma modelleri üzerinden meta 
ve sermaye ihracı ile gerçekleşen sömürü politikaları, daha karlı olan ithal 
ikameci biçime dönüştürülmüştür.  
 
1960’lardan itibaren emperyalist ülkelere aşırı borçlanmadan kaynaklı bağımlı 
olan yarı-sömürge ülkeler, dış müdahaleler sonucu yasal düzenlemelerle çok 
uluslu tekellere uygun hale getirilmiştir. Çok uluslu emperyalist tekeller, 
komprador burjuvazi ve büyük toprak ağaları üzerinden büyük çaplı 
işletmeleriyle bu ülkelere yerleşerek, ithalata dayalı denetimli yerinde üretim ve 
tüketim politikasını uyguladılar. Bu gelişmelerle birlikte yarı-sömürgelerdeki 
nispeten yarı-bağımsız ekonomilerin tümü tam bağımlı hale gelmişlerdir. 
 
1960-1970’lerde gıda, otomotiv, kimya, ilaç, iletişim, ulaşım, makine imalatı, 
demir, çelik, tarım ürünleri, petrol sanayi, cam, deri, lastik, plastik, orman ve 
hayvan ürünleri, elektronik eşya, maden sanayi, çimento, haberleşme, enerji, 
finans alanı, silah sanayi vb bütün alanlarda çok uluslu tekeller komprador 
burjuva ve büyük toprak ağaları ile birlikte büyük işletmeler kurmaya başladılar. 
Coğrafyamızda şu anda ekonomiye damgasını vuran 500 büyük holdingin 
içerisindeki Sabancı, Koç, Yaşar, Eczacıbaşı vb işletmelerin esası bu sürecin 
ürünü olarak palazlandırılarak ortaya çıkmışlardır. 
 
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 1970’lerin sonlarına gelindiğinde kapitalist 
üretim biçimi ve emek gaspı üzerine kurulu işleyiş iç ve dış dinamiklerin 
etkisiyle 150 yıllık uzun ve sancılı sürecin evrimiyle önemli bir gelişme 
göstererek, büyük bir güç haline gelse de, gerek kırsal alandaki kapalı 
ekonomideki belirleyici durum ve gerekse de büyük toprak işletmelerinin 
esasında devam eden feodal tarzdaki rant sömürüsü yarı-feodal yarı-sömürge 
statünün ekonomi de belirleyici rolü oynamasına neden oluyordu.  
 
Bu gerçeklik üzerinden bakıldığında Kaypakkaya yoldaşın partimizin kuruluş 
sürecinde ülkenin sosyo ekonomik yapısına ilişkin yaptığı belirlemenin doğru 
ve bilimsel olduğu görülmektedir. 
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Emperyalist güçler ve kompradorlar tarafından 1960-1970-1980 yıllarında onar 
yıl arayla planlanan askeri darbelerle hem şiddet unsurunu kullanmış hem de 
dönemsel ekonomik çıkarlarına uygun olarak yasal düzenlemelere girmiştir.  
 
1980’lere gelindiğinde coğrafyamızın ekonomisinde esasta çok uluslu tekellere 
bağımlı, kısmen de iç dinamikleri üzerinden gelişen kapitalist işleyiş önemli bir 
değişim gösterdi. Sanayideki üretimin esası büyük işletmelerin elinde 
toplanmaya başladı. Ücretli emek, tarım, sanayi ve hizmetler alanında önemli 
oranda artmaya başladı. Ülke genelindeki sanayinin payı tarımla eşit düzeylere 
ulaştı. Hizmetler alanı gelişmeye başladı. Şehir nüfusu kırsal nüfusla dengeli hale 
geldi. Tarım ürünlerinin hemen tamamı, çeşitlenen tarıma dayalı sanayi 
dallarının hammaddeleri haline gelerek kapitalist metalara dönüştüler.  
 
1970’ler ortasında yaşanan büyük ekonomik krizle, çok uluslu tekeller 
sermayelerinin ihtiyacını karşılamakta tıkanan ithal ikameci politika, yeniden 
düzenlenmek durumundaydı. Bu nedenle yarı-sömürge pazarların tümü çok 
uluslu tekel sermayelerine açılmalı ve uygun yeni düzenlemeler ile güvenceye 
alınmalıydı. Bu stratejiye uygun olarak 1980 lerin başında 24 Ocak Kararları, 
1980 askeri darbesiyle yürürlüğe kondu. Serbest piyasa ekonomisine geçilerek 
emperyalist sermayeye bağımlılık ilişkisi güçlendirildi. Kamu İktisadi 
Teşekkülleri (KİT)’nin hepsi özeleştirmeye açıldı. Özetle ülkemizdeki bütün 
ekonomik sektörler, özel teşvik programlarıyla yeni yasal düzenlemelerle çok 
uluslu tekel sermayeleri ve komprador tekelci burjuva ve büyük toprak 
sahiplerine tepside sunuldu. 
 
Çok uluslu tekeller, 24 Ocak 1980 sonrasında yerli işletmelerle, esas payların 
emperyalistlere ait olduğu ‘’ortaklıklar’’ın yanında bizzat kendilerine ait 
işletmelerle sanayi, tarım ve hizmet sektörü alanlarında yerleşmeye başladılar. 
Bu durum, ekonominin bütün dengelerini değiştirmeye başlamıştır. Tarım, 
sanayi ve hizmetler alanında yer alan bir çok küçük, orta ve büyük işletmeler 
rekabete dayanamayarak ya iflas etmiş ya da boyun bükerek direk çok uluslu 
tekelci sermayelere eklemlenmiştir. 
 
Şehir nüfusu, 1985 yılında kırsal nüfusa oranla daha yoğunlaşarak önegeçti. 
Emperyalizm ve yerli işbrlikçileri tarafından uygulanan ekonomik sömürü 
politikaları tarım alanında yaşamını geçindiremeyen insanların hızla kapalı 
ekonomiden koparak şehirdeki ücretli emek sistemine dahil olmaları kapitalist 
gelişmenin en belirgin göstergelerdinden birisidir. 
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1990’lar sürecine girildiğinde, kurulan büyük sanayi işletmeleriyle tekstil, 
otomotiv, gıda vb alanlarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğu 
iflas etmiş, büyük bir bölümü de büyük işletmelere yedeklenerek onların 
hammadde üreticileri ya da parça üreticileri şeklindeki taşeronları haline 
dönüşmüşlerdir. Şehirlerdeki nüfus, kırların neredeyse iki katına çıkmış, büyük 
sanayi kolları ve onlara yedeklenen küçük ve orta ölçekli işletmelerde istihdam 
edilerek artı- değer sömürüsüne maruz kalan işçilere dönüşmüşlerdir. Böylelikle 
üretim, yatırım, ticaret ve istihdam büyük işletmelerde toplanmaya başlamıştır. 
Hizmetler alanı, ücretli emek temeline dayalı olarak satış mağazaları, bankalar, 
ulaşım, iletişim, sağlık, eğitim vb alanlarıyla istihdam, yatırım, ticaret ve milli 
gelirde sanayi ve tarımın önüne geçerek gerek dünya genelinde gerekse de buna 
paralel Türkiye- Kuzey Kürdistan’da belirleyici hale geldi. Tarım ve saniyinin 
istihdam toplamına eşit olan hizmetler alanında tüm insanları sömürü biçimi 
kapitalist ücretli emek temelinde gerçekleşmektedir.   
 
1990’lardan sonra Türkiye- Kuzey Kürdistan’da hem sanayi, hem tarım, hem de 
hizmetler alanında esasta kapitalist işleyiş, feodal üretime göre hakim hale 
gelerek üretime damgasını vurmaya başlamıştır. 
 
Gelinen dünya koşulları temelinde yaşanan küresel gelişmeler de köylülüğün 
pazarla ilişkilenmesini zorlayan nedenlerden biri olmaktadır. Köylülük 
uluslararası ilişkilerin iç içe geçmişliği ve gelişme düzeyine bağlı olarak 
dünyanın tarımsal gıda ve hammadde ihtiyacını da karşılama temelinde dünya 
pazarlarının parçası haline getirilmiştir. Bu durum sadece coğrafyamızla alakalı 
değildir. Son 20 yıllık politikalar sonucunda dünyadaki tüm tarım alanları dünya 
pazarlarının ihtiyaçlarını yüksek karlı metalar şeklinde karşılama temelinde çok 
uluslu tekellerine bağlı hale getirilmiştir. Coğrafyamız 13 üründe dünya 
üretiminde birinci, 20 civarında üründe dünyada ilk ona girerken 10 civarında 
üründe ise dünyada ilk 20 içerisinde yer almaktadır. Birçok üründe de ilk 
otuzlarda yer almaktadır. Tarım ürünlerindeki bu pozitif tabloya karşın, tarımın 
milli gelir içindeki payının gerilemesi ise çelişik görülse de öyle değildir. 
 
Bu verilere göre coğrafyamız dünya sıralamasında tarım ürünleri üretiminde 
ortalamada ilk ona girmektedir. Bu durum coğrafyamızdaki tarımın kapalı 
ekonomiden dönüşerek iç ve dış pazar için meta üreten kapitalist tarım 
ekonomisine dönüştüğünü en açık gösteren yanlardan birisidir. 
 
Tarım alanındaki kapitalist gelişmeyi tarımın gayri safi milli hasıla içindeki 
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payıyla da açık görebiliriz. 2011 verilerine göre Gayri Safi Milli Hasılada tarımın 
payı 105 milyar 098 milyon 918 bin ile % 9,15 paya sahiptir. Tarım alanının 
milli gelir içindeki payının bu denli gerilemesinin en önemli nedeni kapitalist 
gelişmenin düzeyidir.Çünkü kapitalist gelişmeyle birlikte artık tarım ürünleri 
sadece insanların gıda ihtiyaçlarının doğrudan tüketim maddesi ihtiyacını 
karşılamakla kalmamakta bunun yanında esas olarak fabrikaların hammadde 
ihtiyacına dönük üretim yapılmaktadır. Buda tarım ürünlerinin esasının günlük 
tüketilen gıda maddeleri dışında fabrikada işlenmiş sanayi ürünleri halini öne 
çıkarmaktadır. Tarım alanının gayri safi milli hasılada sanayinin üçte biri 
düzeyine inmesi tamda bu gerçeklikten ileri gelmektedir. 
 
Tarım alanına ilişkin ifade ettiğimiz bütün veri ve açıklamalar coğrafyamızda 
150 yıllık sancılı bir geçiş süreci sonucunda kapitalist ilişkilerin çok uluslu 
emperyal sermayeye bağlı olarak bütün bölümlerinde hakim hale geldiğini 
göstermektedir. 
 
Coğrafyamızda burjuvazi ve proletarya önderliğinde bir devrim olmadığından, 
feodalizm, Osmanlının son dönemlerinden başlayarak esasta çok uluslu 
emperyalist sermayenin etkisi olmak üzere, iç dinamiklerin de tali düzeyde 
etkisiyle 150 yıllık uzun bir evrimsel süreçle oldukça sancılı aşamalardan 
geçerek yaşadığı çözülmenin derinleşmesiyle esasta tasfiye olmuş ve kapitalist 
üretim karşısında tali duruma düşmüştür. 
 
1990’lardan 2010’lu yıllara kadar geçen süreç itibariyle de dünyada ve 
coğrafyamızda yaşanan önemli ekonomik, sosyal ve siyasal değişimleri de 
dikkate aldığımızda kapitalist işleyişin çok daha derinleştiği söylenebilir. Tabi ki 
bağımlılık ilişkisi de derinleşmiş ve merkezileşmiştir.  
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan sosyo-ekonomik olarak uluslararası emperyalist 
sermayenin merkezileşmesi ve derinleşmesine uygun olarak günümüzde 
ekonomik- örgütsel ve siyasal açıdan çok daha bağımlılık ilişkisi içerisinde 
bulunmaktadır.    
 
Coğrafyamızda din vs üzerinden bir sosyo- ekonomik yapı belirlemesi de 
yanlıştır. Bilinir ki dünyanın en büyük dinci devletleri arasında ilk akla gelenler 
İsrail ve ABD emperyalist devletleridir.   
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da feodalizmin tasfiye biçimi, emperyalizme bağımlı 
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yarı-feodal, yarı-sömürge ülkelerde ortaya çıkmış özgül ve günümüz biçimidir.  
 
2010’lu yıllardaki Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapısını genel 
olarak özetlersek; 
 
Nüfus Yapısı 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da toplam nüfus 74 milyon 724 bin 269’dur. İl, ilçe ve 
beldelerde yaşayan nüfus 62 milyon 678 bin 751, Köy nüfus ise, 12 milyon 100 
bindir. Kırsal nüfus genel nüfusun 6’da biri durumuna gerilemiştir. Böylelikle 
nüfusun ezici çoğunluğunun kapalı ekonomiden koparak kapitalist işleyişin 
hakim olduğu şehirlere yerleşmiştir. Kırlardaki az sayıdaki nüfus ise iç pazarın 
meta ekonomisinin parçası haline gelmiştir. 
 
İstihdam 
74 milyon 724 bin 269 kişilik nüfusun çalışma yaş gurubuna dahil olan 15 yaş 
ile 65 yaş arası nüfusu 53 milyon 593 bin kişidir.  
 
Bu rakamların 14 milyon 877 bini ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, 1 milyon 244 
bini işveren, 4 milyon 686 bini kendi hesabına çalışan, 3 milyon 304 bini 
ücretsiz aile işçisi 8 milyonun üzerindekiler işsiz (işsizlerin neredeyse tamamı, 
% 95’inden fazlası şehirlerdeki ev kadınları ve diğer işsiz insanlardan 
oluşmaktadır.) 4 milyon 217 bin eğitim-öğretim gören, 3 milyon 616 bin insan 
emekli, 3 milyon 406 bin insan çalışamaz halde olanlar(engelli vb), kalan 6 
milyon insan ise zorunlu olarak çocuk vb. nedeniyle ev işlerinde çalışanlar, 
mevsimlik çalışanlar ve diğerleri oluşturmaktadır. Ayrıca 6 milyon insan ise 
çalışabilir yaş dışında 65 yaş üzeri emekli olanlardan oluşmaktadır. 
 
Bu rakamlara göre emekli ve işsizlerle birlikte çalışabilir nüfus hesaplandığında 
yaklaşık olarak 35 milyon insanın çalışma alanında etkin olduğu görülmektedir.  
Bu nüfusun yaklaşık 30 milyonu kapitalist ücretli emeğin parçası haline gelmiş, 
geriye kalan 5 milyon insan ise tarım alanında işveren, ücretsiz aile işçisi ve 
kendi hesabına çalışan olarak, önemli bir bölümü kapitalist tarzda üretimle 
yaşamını geçindiren durumdadır. Bu durum coğrafyamızda emeğin gasp ediliş 
biçiminin, ezici bir boyutta kapitalist tarzda gerçekleştiğini göstermektedir. 
 
Gayri Safi Milli Hasıla 
2011 verilerine göre GSMH, tarım 105 098 918 ile %9.15, sanayi 317 636 173 
ile % 27.67, hizmetler ise 725 048 331 ile %63’dür. Bulunduğu iklim koşullarıyla 
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dünya tarım ülkelerinden biri olan coğrafyamızın GSMH içindeki payına 
bakıldığında tarım ürünlerinin esası sanayi hammaddesi olduğundan tarımın 
GSMH içindeki payı kapitalist ülke işleyişine uygun olarak % 10’un altına inmiş 
durumdadır. Tarım ürünlerinin dünya ve coğrafyamız pazarındaki yerini 
dikkate aldığımızda GSMH içindeki % 9’luk payın ezici bir bölümününde 
kapitalsit meta ticaretinden elde edildiği düşünüldüğünde, milli gelirin neredeyse 
tamamı kapitalsit işleyişten elde edilmektedir. Bu durumda kapitalist gelişmenin 
göstergelerinden birisidir. 
 
Tarım Alanı 
Coğrafyamızda su yüzeyleri dışında 668 milyon 819 bin 924 dekar toprağın son 
sınırına ulaşmış ekilebilir arazi miktarı 221 milyon 567 bin 527 dekardır. 
Yaklaşık 40 milyon dekar nadas arazi çıkarıldığında geriye, tarla, bahçe ve sebze 
alanları olarak 184 milyon 329 bin 487 dekar ekilebilir arazi kalmaktadır.  
 
Bu arazilerin % 96’sı küçük ve orat boy arazilerden oluşmaktadır. Küçük ve orta 
işletmelerin çokluğu bütün dünya ülkeleri için istisnasız geçerli olan bir 
durumdur. Coğrafyamızda miras yasası nedeniyle toprakların esası parçalanarak 
küçük işletmeler biçimine dönüşerek toprak reformu sınırlarının altına 
düşmüştür. Toplam ekili arazi içerisinde büyük toprak mülkiyeti çok ortaklı 
şekiliyle % 4’e düşmüş durumdadır. Büyük çaplı olan arzilerin esası işçi 
çalıştıran kapitalist çiftliklere dönüşmüştür. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da feodal 
ya da kapitalist işleyişle işlenen bütün büyük toprak işletmelerinin tamamını 
toprak reformuna tabi tuttuğumuzda 200’er dönümlük geçimlik araziyle sadece 
20 bin aileye toprak dağıtılabilmektedir. Tarımda yaşanan kapitalist gelişmenin 
bir sonucu olarak coğrafyamızın toprak reformundan çok, gıda ve hammadde 
ihtiyacının karşılanması için, büyük işletmelerin kamulaştırılması ve toprağın 
parçalılığının giderilerek makinalı ve planlı tarıma geçilmesi öncelikli hale 
gelmiştir. 
 
Tarım alanında 2012 yılı itibariyle üretim ve taşımanın esası gelişmiş tarım 
araçlarıyla yapılmaktadır. Karasaban 50 bin iken, Traktör 1 buçuk milyon 
civarına yaklaşmıştır. Sürülen tarla arazileri hesaba katıldığında Karasaban ve 
çeki hayvanlarıyla yapılan ekim ve taşıma en geniş anlamda dahi 
hesaplandığında % 0.1'in (binde bir) altına inmiş durumdadır. Kapitalist 
makineleşme tarımsal alanın belirleyici unsuru olmuş durumdadır.  
 
Kısal nüfusun genel nüfusun 1/6 (altıda biri) durumuna gerilemesi, tarım 
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alanındaki büyük işletmeler başta olmak üzere, zengin köylüleri, işçi emeğinin 
gaspına dayalı, ileri tekniklerin kullanıldığı, iç ve dış piyasadaki şehirlerin gıda 
ihtiyacını ve fabrikaların hammadde ihtiyacını karşılamaya yöneltmiştir. Kırsal 
alandaki bu değişim sonucunda, coğrafyamızın tarım ürünlerinin neredeyse 
tamamı çok uluslu tekellerin etkisiyle, dünya piyasalarında, birçok tarım ülkesini 
geçerek belirleyici hale gelmiştir. Coğrafyamız seçilmiş tarım ürünlerinde, 13 
üründe dünya üretiminde birinci, 20 civarında üründe dünyada ilk ona girerken 
10 civarında üründe ise dünyada ilk 20 içerisinde yer almaktadır. Bu gerçeklik 
yerinde üretim ve tüketim biçimindeki her üründen bir parça ekme anlayışı olan 
feodal kapalı ekonomiyi başkalaştırarak, bölgelere göre çay, fındık, narenciye, 
pamuk, sebze, hububat vb. biçimindeki pazar için en karlı ürünü yetiştirme 
biçimindeki kapitalist meta işleyişine bağlı ekonomiye dönüştürmüştür.  
 
Kırsal nüfusun şehre oranla altıda bir oranında azalması, tarımda ileri makine 
tekniğinin kullanılması, tarım ürünlerinin fabrika ve gıda ihtiyacı temelinde 
metalaşması, orta ve büyük işletmelerde işçi emeğine dayalı kapitalist emek 
sömürüsünün esas hale gelmesi, büyük toprakların miras yasasıyla 
parçalanarak toprak reformunun geçerliliğini yitirmesiyle her nokta da 
kapitalist hale dönüşmüştür.    
 
Sanayi Alanı 
Sanayi alanındaki 433 bin 307 sanayi işletmesinin % 99’u küçük ve orta boy 
işletmelerden (KOBİ) meydana gelmektedir. Bu durum bütün dünya ülkeleri için 
istisnasız geçerli bir durumdur. Burada önemli olan nokta büyük ve küçük 
işletmelerin üretim, yatırım ve istihdamdaki paylarıdır. KOBİ’ler coğrafyamızda 
istihdamın  % 76’sına, Yatırımın % 38’ine, Üretimin % 37’sine, ihracatın % 
10’una,  katma değerin % 26’sına, kredilerin % 25’ine, sahiptirler. Sanayi 
işletmelerinin % 1’inden daha az olan büyük işletmeler ise istihdamın % 24’üne,  
yatırımın % 68’ine, üretimin % 63’ne, ihracatın % 90’ına, katma değerin %  
74’üne, kredilerin % 75’ine sahip durumdadırlar. Enerjinin de esaslı bölümü bu 
büyük işletmelerce kullanılmaktadır.  
 
Bu durum coğrafyamızda çok uluslu tekel sermayelerinin belirleyiciliğinde 
sanayi alanında yatırım, üretim ve ticaretin esasta büyük işletmelerin eline 
geçtiğini göstermektedir. Yatırım, üretim ve ticaretin büyük işletmelerin elinde 
toplanması bir coğrafyada ki kapitalist gelişmenin en belirgin özelliklerinden 
birisidir. 
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Sanayi alanı her yanıyla kapitalist işleyişin hakim olduğu bir gerçeklikle, 
istihdamda, üretimde, yatırımda, yıllık gelirde tarımın önüne geçerek belirleyici 
hale gelmiştir.   
 
Hizmet Sektörü 
Hizmet sektörü, on milyonu aşan isitihdamıyla eğitim, ulaşım, iletişim, ticaret, 
sağlık, finans, kamu yönetimi, kültür sanat vb  alanlarında tamamen ücretli 
emek gaspına dayalı kapitalist işleyişin hakim olduğu ve kapitalsit kar içerikli 
meta ekonomisinin işlendiği bir alan haline dönüşmüştür. Hizmet sektörü bu 
gereçkliğiyle, tarım ve sanayi alanlarının, ticaret, yatırım, gelir ve istihdamda ki 
paylarını geçerek ülke ekonomisinde belirleyici hale gelmiştir.  
 
Son elli yılda sermaye hareketlerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak, 
toplumsal ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve yeni işbölümleri gelişmişliğin ve 
kapitalist gelişmenin derecesini sanayi alanından, hizmetler alanına 
dönüştürmüştür.  
 
Dünyanın en gelişmiş ülkesi olan ABD’deki sanayi istihdamı coğrafyamızdan 
azken, diğer ülkelerin çoğu coğrafyamızla aynıdır. Fakat hizmet sektöründeki 
gelir payı ve istihdam coğrafyamızdan ortalama 15 puan ileridedir. Ekonomi ve 
istihdamda coğrafyamızda hizmetler alanı ortalama % 50 payla tarım ve sanayi 
ile eşit duruma gelmiştir. Bu durum coğrafyamızdaki kapitalist gelişmenin 
önemli göstergelerinden bir diğer noktayı oluşturmaktadır. 
 
Finans Alanı 
Hizmetler alanındaki önemli bir gelişmede finans kurumları alanında 
yaşanmaktadır. Çok uluslu sermaye gruplarının yönelimine bağlı olarak 
coğrafyamıza yerleşen çok uluslu sermaye gruplarına ait finans kurumları ve 
komprador burjuvaziye ait finans kurumları tarım, sanayi ve hizmetler 
alanındaki tüm sermaye kesimlerini kapitalist işleyişe uygun olarak 
birleştirerek, spekülatif sermayeyle devasa boyutlara getirmişlerdir. Devlet 
güvencesiyle kredi kartları ve değişik politikalarla yasal tefeciler olarak tüm 
kesimleri borç batağına sürükleyerek son kuruşuna kadar sömürmektedirler. 
Kapitalist gelişmenin finans alanındaki bu gelişmesi, yasa dışı tefeci 
sermayesinin de alanını yok ederek banka sermayesi karşısında binde birlere 
düşürerek etkisizleştirmiştir. Finans alanında devasa sermayelere sahip büyük 
finans kurumlarının coğrafyamıza gelmesi ve komprador sermeyeler ile 
coğrafyamızda rol oynamaya başlamalarıyla birlikte, İMF ve Dünya Bankasına 
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olan bağımlılık tamamen etkisizleşerek iç finans kurumlarına olan bağımlılığa 
dönüşmüştür.  
 
Yabancı Sermaye 
Coğrafyamızda 2010 yılı itibariyle 23 bin 933 yabancı işletme faaliyet 
göstermektedir. Esası çok uluslu tekel sermayelerine ait olan bu işletmeler, 
2000’lerde son yüz yılın üç katına çıkmıştır. Ekonomik güç olarak komprador 
burjuva sermayeden kat kat güçlü olan bu sermayeler, komprador nitelikli 
büyük işletmeleri ortaklık ve kredilerle olmak üzere, KOBİ’leri ise fason iş vb. 
biçimde kendilerine yedekleyerek coğrafyamız ekonomisinde belirleyici hale 
gelmişlerdir. Ekonomideki bu etki, sanayi odaları vb. kurumlar üzerinden 
siyasete de yansıyarak, ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel noktada, sömürü ve 
bağımlılığı da geçmişe oranla daha da derinleştirmiş ve bu sermeye kesimlerini 
komprador sermayeye oranla daha belirleyici hale getirmiştir. Üretim, sermaye, 
yatırım, ve ticarette yabancı işletmelerin belirleyiciliği de bunun göstergesidir. 
Bu durum coğrafyamızdaki kapitalist gelişmede çok uluslu emperyalist tekel 
sermayelerinin 200 yılık tarihsel etkileriyle esasta belirleyici etkide 
bulunduklarını da açık olarak ortaya koymaktadır. Bu durumu dünya 
pazarlarında ithalat ve ihracatta otomotiv, demir çelik, elektronik eşya, gıda, 
tekstil vb. birçok üründe ortalamada ilk ona girmelerinden de görülmektedir. 
Ekonomik büyüklük olarak dünyada ilk 15 büyük ekonomiye girmesi tamda çok 
uluslu tekel sermayelerinin coğrafyamızdaki belirleyiciliğinden ileri gelmektedir.  
 
Coğrafyamızda sosyo-ekonomik yapıya ilişkin özet halinde sunduğumuz bilgiler 
incelendiğinde sanayi, tarım ve hizmet sektörleri 150 yıllık uzun ve sancılı bir 
tarihsel süreç içerisinde esasta emperyalist dış etmenlerin etkisi ile, tali düzeyde 
de iç dinamiklerle evrimleşerek 1990’lar süreciyle kapitalist hale dönüşmüş, 
2010’lu yıllarda ise yukarıda verileriyle açıklanan düzeye ulaşmıştır. Türkiye- 
Kuzey Kürdistan’da feodalizmin tasfiye biçimi emperyalizme bağımlı yarı-feodal 
yarı-sömürge ülkelerde ortaya çıkmış özgül ve günümüz biçimidir. 
 

Bütün Bu Gelişmelere Bağlı Olarak Özetle  
Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki Sınıfların Tahlili 

 
Coğrafyamızda esasta çok uluslu tekel sermayesi ve talide olsa iç dinamikleriyle 
gelişen kapitalizm, sınıf ilişkilerinde önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. 
Tarım, sanayi ve hizmetler alanında yaşanan kapitalist gelişmeye paralel olarak 
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işçi sınıfı büyük artış göstermiş, önder güç konumundan, hem önder hem de 
temel güç konumuna gelmiştir. Kırsal alandaki yoksul ve az toprak sahibi olan, 
geçinmek için işçilik yapmak zorunda kalan kesimlerin önemli bir bölümü ve 
şehirlerde işportacılık yapan, aynı zamanda ek işlerde çalışmak zorunda kalan 
kesimlerden oluşan önemli bir yarı proleter sınıf bulunmaktadır. Hizmetler 
alanındaki küçük işletme sahipleri, kafa emeğiyle geçinen emekçiler (memurlar, 
özel sektörde çalışan kafa emekçileri, büro çalışanları vb.), öğrenciler ve kırda 
küçük üretici tabakası içinde yer alan (küçük, orta ve zengin) köylülüğü de 
eklediğimizde önemli bir kır ve kent küçük burjuvazisi bulunmaktadır. Çok 
uluslu tekel sermayeleri ve komprador burjuva sermaye kesimleri, tarım, sanayi 
ve hizmetler alanında hükmetmedikleri ekonomik alan kalmadığından, milli 
nitelikteki ekonomiler, iflas ederek ya da onlara eklemlenerek milli özelliğini 
yitirmiştir. Böylece milli burjuvazide bu ekonomik işleyiş içinde bağımsızlığını 
yitirerek bir bölümü iflas ederek yok olmuş, bir bölümü kompradorlaşmış, bir 
bölümü ise orta burjuva nitelikte taşeronlaşma ya da başka biçimlerde büyük 
sermaye gruplarına yedeklenmiştir. Orta burjuvazi karakteri gereği, devrimin 
ilerleyen süreçlerinde ayrışarak, bir bölümü devrimden yana tavır takınırken, 
diğer bölümü karşı devrim safında yer alır. Bu duruma göre coğrafyamızda halk 
sınıf ve tabakaları içinde yer alan kesim proletarya, yarı proletarya, kır ve kent 
küçük burjuvazisinden oluşmaktadır. Devrimin düşmanlarını ise, çok uluslu 
tekel sahipleri, komprador tekelci kır kent büyük burjuvazisi, bu sınıflara 
yedeklenmiş az sayıdaki orta burjuvazi ve tali duruma düşen toprak ağaları sınıfı 
oluşturmaktadır. Gelişen kapitalizmin günümüz koşullarında devrimin önder ve 
temel gücü olan proletarya ve dostlarının önemli bir güç haline geldiği çok açık 
görülmektedir.  
  
Maoist komünistler, belli toplumsal şartların gelişmesi-değişmesi aşamasında 
olgunlaşan mevcut nesnel gerçeklerin teorik-pratik düzlemde ortaya koyduğu 
gelişmelerin 1990’lar sonrası sürecini doğru temelde okuyamamış ve bu 
ihtiyacın yarattığı basınca karşı tutucu bir direnç sergilenmiştir.  
 
Kurucu önderimiz Kaypakkaya yoldaştan sonraki uzun yılları kapsayan 
mücadele tarihi boyunca, Kaypakkaya yoldaş tarafından ortaya konan tahlil ve 
tespitleri benimseyerek, diyalektik gelişmeye kayıtsız olmayan toplumsal 
koşulları, somut olarak tahlil-tespit etme görevini esasta yerine getirmedik. 
Gelişmelerin yeni niteliğe büründüğü şartlarda bu değişim ve gelişmelere bağlı 
yeni tahlil ve tespitlere gitmememiz kuşkusuz ki olumsuzdur. Gerek uzun bir 
toplumsal süreç geçirilmiş olmasına karşın toplumsal sistemin sosyo-ekonomik 
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yapı tahlilini yapmamış olması ve gerekse de toplumsal gelişmelerin daha 
belirgin olarak ileri sürdüğü gelişmeler aşamasında buna uygun tahlil-tespitler 
yapmaması Maoist komünistler açısından önemli bir eksiklik olarak 
değerlendirilmek durumundadır. 
 
Maoist komünistler örgütsel durum ve bilincindeki sorunlarla birlikte, 
bünyesinin taşıdığı hassasiyetleri dikkate alan baskılanma ile iç dengelerdeki 
gelenekçi direncin egemen eğilimi ve dogmatik sığlığın izlerini taşıyan siyasi 
geriliklerinin ürünü olarak, fiilen ertelenen tayin edici bu görevi ikinci 
kongremizle önüne görev olarak koyup uzun süreli bir araştırma sürecinden 
sonra yetenek, tecrübe ve birikiminin el verdiği en uygun ölçülerde yerine 
getirerek yukarıdaki biçimde sonuçlandırmıştır.  
 
Emperyalizme bağımlılık realitesi zemininde vuku bulan emperyalist sermaye 
ile ilişkilerin, aynı zeminde gelişen emperyalist işletmelerin, yerli- yabancı 
ortaklığı biçimindeki büyük şirketlerin temsil ettiği emperyalist sermaye 
yoğunluğunun ve bu nitelikteki sermaye dolaşımının ülkedeki sanayileşme, 
üretim ve ekonomik yaşama yansımaları toplamında üretim biçimi ve üretim 
ilişkileri üzerindeki etkileriyle ülkede egemen olan yarı- feodal üretim ilişkileri 
ve üretim tarzındaki tasfiye derinleşmiş, yarı- feodal üretim ilişkileri ve üretim 
tarzı egemen olmaktan çıkmıştır. 
 
Yarı- feodal üretim ilişkilerinin esasta tasfiye olmuş olması feodal ilişkilerin 
tümden tasfiye olduğu anlamına gelmemektedir. Yarı- feodal toplumsal sistemin 
üretim ilişkileri niteliğe damga vurmasa da, hala belli biçim ve boyutlarda 
varlığını sürdürmektedir. Kapitalist üretim ilişkileri ve dolayısıyla kapitalist 
üretim tarzı egemen üretim ilişkisi ve biçimi olarak toplumsal sistemin 
niteliğini belirleyen esas durumundadır. 
 
Özetle Türkiye- Kuzey Kürdistan’ın sosyo- ekonomisi, emperyalizme bağımlı 
komprador. tekelci kapitalist niteliktedir. 
 

Türkiye-Kuzey Kürdistan Devriminin Niteliği 
 

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye-Kuzey Kürdistan için de değişmez 
özellikte geçerli olan metot somut koşulların somut tahlili üzerinden bir devrim 
programı ve niteliğini ortaya çıkarmaktır. Ki bu, Maoist Komünistlerin de 
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devrim iddialarına bağlı olarak tabii ve ertelenemez görevleri arasındadır. Bu 
kapsamda emperyalizme bağımlı yarı-sömürge komprador tekelci kapitalizm 
gerçekliğine bağlı olarak şekil alan Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin niteliği, 
demokratik devrimin kalan görevlerini de üstlenen Sosyalist Devrim’dir. 
Buradan hemen anlaşılmalıdır ki Sosyalist Devrimimizin asıl hedefi 
emperyalizm ve ona bağımlı komprador tekelci kapitalizmdir.  
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki Sosyalist devrimin niteliği, geçmiş tarihsel 
süreçlerde proletarya diktatörlüklerinin değişik süreçlerdeki deneyimleri olan 
Paris Komünü, Ekim Devrimi ve Çin Demokratik Halk İktidarı ve Büyük 
Proleter Kültür Devrimi tecrübelerinden doğru dersler çıkararak Komünizme 
doğru ilerleme perspektifinde ifade bulur.  
 
Toplumsal üretimin toplumsal mülkiyetten ziyade özel mülkiyet biçimindeki 
tezahürü ve buna bağlı toplumsal emeğin kapitalist sınıf tarafından 
sömürülmesi, bu burjuva sınıfın toplumsal ilişkileri belirlemesi, toplumsal 
üretimi kendi özel mülkiyetine alma gerçekliği, başta proletarya olmak üzere 
her geçen gün kent ve kır yoksullarını-küçük burjuva kesimleri  kar yasasına 
bağlı olarak sömürmesi ve onların yaşamında yıkıma sebebiyet vermesi, bu 
kesimlerden sürekli olarak proletaryaya yeni bireyler biçiminde katılımı 
çoğaltması, ekonomi başta gelmek üzere onun üzerinden yükselen sosyal, 
siyasal ve kültürel vd üst yapı birimleri olarak her bir şeyi daha fazla kar elde 
etmek için tekelci yapılanmasını merkezileştirmesi ve derinleştirmesi, 
komprador tekelci kapitalizme karşı Sosyalist Devrim seçeneğini 
güncelleştirmiştir.  
 
Konumuza daha başlarken net bir şekilde ifade etmek isteriz ki Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da Sosyalist Devrimin aktüelliği, çeşitli ulus ve milliyetlerden 
emekçilerin esas olarak emperyalizme bağımlı komprador tekelci burjuvazi 
tarafından sömürülmelerini sağlayan Kapitalist sistem veya ifade ettiğimiz 
nitelikteki sınıfların devlete sahip olmasından ileri gelir. 
 
Emperyalizme bağımlı yarı-sömürge olarak gelişen Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’daki kapitalizm süreci komprador tekelci nitelik ve/veya içeriktedir.  
 
Serbest rekabetçi kapitalizmin sonucu olarak tekelleşen sermaye, öz dinamikler 
üzerinden bir gelişim yasasını da sonlandırarak sömürgeci ve yarı- 
sömürgecilik biçiminde uluslararası sermayenin merkezileşme, yayılma ve 
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derinleşmesine uygun olarak bütün ülkelerdeki kapitalist dinamikleri de çeşitli 
biçimler altında kendine bağımlı kılarak uluslararası tahakkümünü pekiştirmiş 
ve bununla bağlantılı olarak kendi iç dinamikleriyle kapitalistleşme sürecinde 
başarılı olamayarak toplumsal ilişkilere milli nitelikte esasta damgasını 
vuramamış ve gelişme aşamasında kalmış olan sosyo-ekonomik yapıları kontrol 
altına alarak bütün ekonomik, sosyal ve toplumsal ilişkileri emperyalizm 
kendine bağımlı kılmıştır.  
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da bu gerçekliğe bağlı olarak kendi öz dinamikleriyle 
gelişen bir kapitalistleşme süreci biçiminde olmayıp, emperyalizmin 
merkezileşmesi ve derinleşmesi sonucu feodal üretim ilişkilerinin çözülmesi 
biçiminde bir gelişim seyri izlemiştir. Bu bağlamda yarı-feodal toplumsal 
yapılanma yerini 1990’lardan itibaren emperyalizme bağımlı yarı-sömürge 
komprador tekelci kapitalist bir nitelik biçiminde hakim kılmıştır. Emperyalizm 
ve proleter devrimler çağı öz ve niteliğini korumasına bağlı olarak burjuvazi 
önderliğindeki hiç bir ‘’gelişme’’ emperyalizmden bağımsız olarak ele alınamaz. 
Bu gelişmelere yol açan tayin edici güç bizzat uluslararası tekelci sermaye ya da 
emperyalizmdir.  
 
Devrimimizin niteliği,  yukarıda vurguladığımız bu süreç ve gelişmeler 
sonucunda Demokratik Halk Devrimi muhtevasından (ki demokratik halk 
devriminin ekonomik özü toprak devrimidir ve demokratik devrim argümanı 
bu özden tecrit ele alınamaz) Sosyalist Devrim muhtevasına bürünmüştür. 
Demokartik devrimi gerekli kılan, feodal üretimin eğemenliği ve orta çağdan 
kalan sistemin yönlendirici özelliğidir. Dolayısıyla bu devrim proleter sosyalist 
devrimin bir parçası olsada burjuva niteliklidir. Ülkemiz gereçkeliğinde feoldal 
eğemenlik tali durama düşmüştür. Arta Kalan tüm burjuva görevler eğemen 
kapitalist ilişkilerin bir sonucu olarak sooosyalist devimin parçaları haline 
gelmişlerdir. Sosyalsit devrim demokrasi için mücadeleyi dışlamaz. Kalan 
görevleri üstlenir ve sosyalsit devrim stratejisine bağlı çözümleme yöneliminde 
yürür.  
 
Yarı-feodal iktisadi şekillenişin  yerini komprador kapitalizmin egemenliğine 
bırakması sonucuyladır ki şehirlere yığılan kitlelerin ve emek faktörünün artı-
değer biçimindeki sömürüsü hakim hale gelmiştir. O zamana kadar üretim 
ilişkilerinin hakim kuvveti olan feodal sınıfları devrimimizin asıl hedefi olması, 
objektif olarak belirttiğimiz süreçten itibaren tali duruma dönüşerek devrimin 
asıl hedefi olarak devleti elinde tutarak iktidar olan emperyalizme bağımlı 
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komprador tekelci kapitalizm olmuştur.  
 
Eşitsiz gelişme yasasına bağlı olarak yarı-feodal üretim ilişkisi tamamen ortadan 
kalkmayıp sadece baş çelişme olma durumu ortadan kalkmıştır. Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da başlıca çelişmeler arasında yarı-feodal ilişkilerin damgasını 
vurduğu çelişme mevcuttur. 
 
Sosyalist devrimimiz, uluslararası sermayeyi(emperyalizm) ve onun işbirlikçisi 
komprador tekelci kapitalizmi hedef alır. Bu düzlemde temel olarak Sosyalist 
devrimimiz, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir muhtevaya sahiptir. Yine 
feodal üretim ilişkilerinden geriye kalan ekonomik ve siyasal, kültürel bütün 
gerici anlayışları, üretim ilişkilerini ve siyasal uygulamaları bu genel 
hedeflerinden bağımsız olarak ele almayıp bunlara karşı da Demokratik 
devrimin-toprak sorunu vd hususları- görevlerini de yüklenmiş Sosyalist 
Devrim perspektifiyle hareket eder. 
 
Sosyalist devrim perspektifimiz aynı zamanda ezilen ulus ve milliyetlerin ve 
ezilen inanç gruplarının demokratik haklarının güvencesi olup hiçbir ulus, 
milliyet ve inancın diğer ulus, azınlıklar ve ezilen inançlar üzerindeki 
ayrıcalığına asla müsamaha göstermeyerek ulusal soruna ilişkin tam hak 
eşitliğini uygularken, inançlar arasındaki eşitsizliğe ve baskılara karşı inançlılar 
ve inançsızların haklarının eşitliğine uygun olarak inançlar arasında hiçbir 
baskıya izin vermez. Proletarya ve emekçilerin Sosyalist devleti, bir inanç devleti 
değil, vicdan ve inanç özgürlüğü politikası savunulurken kendi amacımız olan 
Komünizm doğrultusunda toplumun devrimci temelde sürekli dönüştürülmesi 
göreviyle hareket eder. Ulusal sorunda ise geniş bölgesel özerklik ile doğrudan 
kendi kendini yerinde yönetimi savunur ve uygular.  
 
Çelişki ve bu temelde gerçekleşen eşitsiz gelişme yasasına bağlı olarak kitlelerin 
ihtiyaçlarının çözümü noktasında Sosyalist Çözüm projesi bağlamında; 
demokratik devrimin kalan görevleri, Kürt ulusu ve azınlıklar, Aleviler ve ezilen 
inançlar, Kadın ve Cinsel Yönelimler biçiminde özgün politika ve programlar 
uygulamayı temel yönelim olarak icra eder.  
 
Türkiye- Kuzey Kürdistan’da ki çelişkileri ise şu şekilde sıralayabiliriz. Türkiye-
Kuzey Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapısına damgasına vurantoplumun temel 
çelişkisi ekonomik düzlemde emek-sermaye çelişkisi iken, bu çelişkinin siyasi 
tarifi ise burjuvaziyle proletarya çelişkisidir. Bu kapsamda emperyalizm ve 
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komprador tekelci burjuvazi ile geniş halk yığınları arasındaki çelişki ise baş 
çelişki olma özelliği göstermektedir. Bu temel ve baş çelişki (baş çelişki bu 
süreç içinde değişebilir de), Sosyalist devrim süreci boyunca sürece damgasını 
vuran çelişki olarak varlığını sürdürecektir. Bu çelişkinin ana yönünü 
emperyalizm ve komprador tekelci kapitalizm oluştururken, tali yönünü ise 
çeşitli millet ve milliyetlerden geniş halk yığınları oluşturmaktadır.  
 
Bu temel çelişkiden kaynaklı olarak aynı süreçte bir dizi çelişki de mevcuttur. Ve 
bu çelişkilerin bazıları süreci önemli derecede etkilemektedir. Bunlar; burjuvazi 
ile proletarya arasındaki çelişki, emperyalizmle geniş halk yığıları arasındaki 
çelişki, feodalizm ile geniş halk yığınları arasındaki çelişki, hakim sınıfların 
kendi arasındaki çelişki, ezen ulus burjuvazisi ile ezilen Kürt ulusu arasındaki 
çelişkidir. Bunlara ezen ulus bujruvazisi ve milliyetler arasındaki çelişki, ezen 
ulusun ezen inanç sistemi ile ezilen inançlar arasındaki çelişki vb daha bir çok 
çelişkide dahildir. Bütün bu çelişkilerin dışında bir çok çelişki mevcuttur burada 
ifade eetmeye çalıştığımız süreçte belirgin bir şekilde ortada duran çelişkiler 
gerçeğidir. Tüm bu çelişkilerin çözülmesi ancak sosyalist devrim ile veya 
Sosyalizm ile mümkün olacaktır.  
 
Türkiye- Kuzey Kürdistan’da Sosyalist devrimin temel kuvveti ve öncü gücü, 
üretim ilişkilerinin uğradığı nitel değişiklik ve buna koşut olarak toplumsal 
sistemin egemen niteliğinin farklılaşması ve son tahlilde devrimin niteliği ile 
sınıfların biçimlenmesinden dolayı proletaryadır. Bu bağlamda kent ve kır küçük- 
burjuva kesimleri Sosyalist devrimde proletaryanın müttefikleridirler. 
Sermayenin merkezileşme ve derinleşmesine paralel eşitsiz gelişme yasasına 
bağlı olarak devrimin öncü ve temel güçlerinin konumlanışları temelinde 
şehirler ana mücadele alanları haline gelmiştir. Temel ve öncü güç durumuna 
gelen işçi sınıfı içerisinde çalışmanın esas, diğer güçler içerisinde çalışmaların 
ise bu çalışmaya bağlı hale geldiği söylenebilir. Yine bu temelde kırlık alanlar 
devrimci savaş süreci boyunca şehirlere oranla önem derecesinde bir gerileme 
yaşasa da devrimin geniş sınıf güçleri ve müttefikleri açısından devrimin 
topyekün sürdürülmesinde edilgen değil aktif bir niteliğe sahiptir. Bu düzlemde 
kır-kent diyalektik birliği ve ilişkisi içerisinde ele alınmaktadır. Bu temelde 
Sosyalist devrim, iktidardaki emperyalizme bağımlı komprador tekelci 
burjuvaziye karşı proletaryanın öncü ve temel güç olarak başlattığı ve kent ve 
kır küçük-burjuva kesimlerinin müttefik olduğu Sosyalist Halk Savaşı stratejisi 
aracılığıyla icra edilir.  
 



MAOİST KOMÜNİST PARTİ  3.KONGRE DUYURUSU  
 

Maoist Komünist Parti Kongre Belgeleri                                                    Sayfa 42 
 

Daha önce ve uzun süre boyunca savunu içerisinde olduğumuz demokratik 
devrim perspektifine bağlı olarak halk sınıf ve katmanları arasında görülen milli 
burjuvazi, emperyalist sömürgecilik sonucu kapitalist üretim ilişkilerinin 
hakim hale gelmesiyle  çözülerek komprador tekelci burjuvazi ile kent ve kır 
küçük burjuva kesimleri olarak esasta nitelik değişikliğine evrilmiştir. Türkiye- 
Kuzey Kürdistan’da tümden ya da tamamen olmasa da esasta milli karakterde 
olma anlamındaki milli kapitalizmin ve buna bağlı milli burjuva kesimin son 
derece cılızlaştığını veya yok denecek derecede azalarak önemsizleştiğini 
belirtebiliriz. Yoksa oldukça sınırlı ve cılız da -neredeyse yok denecek düzeyde- 
olsa Türkiye-Kuzey Kürdistan’da eşitsiz gelişme derecesine bağlı olarak çeşitli 
düzeylerde milli karakterde kapitalist işletme ve burjuva kesimin varlığından 
bahsedilebilir. Emperyalizm ve komprador tekelci kapitalist egemenliğe bağlı 
olarak milli niteliğini yiteiren kesimler ise nti-emperyalist karakterini yitirerek 
bir bölümü kompradorlaşmış, bir bölümü iflas ederek küçük burjuva katmanlara 
dönüşmüş, bir bölümü ise orta burjuva nitelikte emperyalizme bağımlı 
komprador tekelci kapitalist sisteme yedeklenmiştir. Emperyalist nüfuzun 
coğrafyamızdaki gelişim düzeyi milli burjuvazinin bu pazarda onunla rekabet 
etmesine imkan tanımayıp eriyip gitmesine yol açmaktadır, açmıştır.   Daha 
önce milli burjuva partileri olarak değerlendirdiğimiz hemen bütün partiler 
burjuva partileri olarak milli ve güdük anti-emperyalist karakterini kaybeden 
yeni ekonomik siyasal olgunun politik partileri haline gelmişlerdir. Bu anlamıyla 
halk sınıf katmanları arasında bir değerlendirmeyi teşkil edecek (ekonomik ve 
sosyal) bağımsız başka sınıf ve katmanlardan ve onların politik partilerinden 
esas da söz edilemez. Uluslararası emperyalist sermayenin dünya genelinde 
merkezileşmesi ve derinleşmesine koşut olarak ulusal bütün hareketlerin de 
niteliği üzerinde etkide bulunarak ulusal bağımsızlık karakterini gerileterek 
burjuva reformist yönelime oturmuşlardır. Bu durum tamamen, uluslararası 
emperyalist sermayenin merkezileşmesi ve derinleşmesinin yol açtığı dünya 
gerçekliği ve onun siyasal olgusu sonucudur. Neo-liberalizm olarak emperyalist 
tahakküm yönelimi, dünyanın burjuva ilişkileri ve oluşumlarında da 
değişikliklere yol açmıştır.  
 
Sosyalist devrimimiz, emperyalizm ve komprador tekelci kapitalizm ve büyük 
toprak sahiplerini hedef alan ve onu aşan bir devrimdir. Bu içeriğindendir ki 
Sosyalist devrimin niteliği proleter sosyalisttir. Sosyalist devrimin, 
emperyalizme bağımlı kapitalist toplumun ortadan kaldırılmasıyla sosyalist 
toplumun inşa edilmesi için geçilmesi gereken bir aşama ve geçiş sürecidir. 
Hem biçimde hem de özünde proletarya ve emekçiler devletinin bu aşamadaki 
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özgül biçimidir.  
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki Sosyalist devrim, çağımızda kapitalist 
toplumlarda uluslar arası emperyalist burjuvaziye ve onun sosyal dayanağı olan 
komprador tekelci burjuva ve büyük toprak sahiplerine yönelen diğer devrimler 
gibi, bu devrim de kesinlikle eski tipte burjuva ya da kapitalist dünyanın bir 
parçası değil, proleter dünya devriminin bir parçasıdır.  
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki Sosyalist devrimimizin nihai gelişme yönü 
kesintisiz ve aşamalı bir şekilde Komünizmdir.        
                       
Örgütlenmiş egemen güç olarak proletarya ve emekçilerin temsili değil 
doğrudan iktidarı, Sosyalist üretim ilişkilerinin maddi temelidir. Üretim ilişkileri 
doğrudan Sosyalist kamu mülkiyetine ve bu temelde yükselen doğrudan 
proletarya ve emekçiler tarafından yönlendirilmesine dayanır. Politik iktidar, 
proletarya ve emekçilerin doğrudan katılımı üzerinden yükselir ve bu temelde 
temsili burjuva çizgi ve uygulamaları her türü reddedilir. Üreticiler, Sosyalizmde 
üretim araçlarının bizzat sahibidirler. Tarihsel zorunluluklar gerekçesiyle, parti 
ve devlet, bürokrasi ve ordu vb araçlar, proletarya ve emekçilerin doğrudan 
katılım, denetim ve yönetimlerinin yerine onları dışlayarak ya da atıl pozisyona 
iterekher hangi bir sıfatla ikame edilemez.   
 
Tarımda ve ekonomide tüm halkın sosyalist çiftlikleri temelinde Sovyet ya da 
Komün perspektifiyle kolektifleştirme ve burada emekçilerin ikna ve dönüşüm 
yoluyla gönüllü olarak teşvik edileceklerdir. Tarımın toplumsallaştırılması, 
proleter sosyalist inşanın ana unsurlarından biridir. Bireysel emeğe ve 
mülkiyete dayalı küçük köylü ekonomisi bilinçli eğitim, gönüllü kampanyalar ve 
örnek girişimlerle dönüştürülecektir.  
 
Komünizme gidiş için Sosyalizmde tüm araçlar, Komünizm amacımıza uygun 
olarak ele alınacak ve devrimci dönüşümlerle ilerletilerek Komünizme doğru 
gidilecektir. Hem alt-yapı hem de üst-yapının bütün halkaları ve yanları devrimci 
dönüşümler temelinde ilerletilecektir. Komünist bilim, ideoloji, siyasi ve örgütsel 
çizgi doğrultusunda sürekli Kültür Devrimleri yönelimiyle Sosyalist devrim 
niteliği Komünizme doğru geliştirilecektir. 
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Türkiye-Kuzey Kürdistan Devriminin Stratejisi 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın emperyalizme bağımlı komprador tekelci 
kapitalizm gerçekliğinden hareketle, asgari programımız olarak demokratik 
devrimin geriye kalan görevlerini de üstlenen Sosyalist devrimin geçerli olduğu 
ve sosyalizme ulaşmanın stratejik anahtarının da Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi 
olarak tespit edilmek durumundadır. Sosyalist Halk Savaşının Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da devrimci savaşın yürütülmesinde doğru ve bilimselliğiyle en geçerli 
savaş biçimi olduğunu vurgulamak isteriz. Bu bölümde Sosyalist Halk Savaşı 
Stratejisinin Proleter Dünya Devrimi ile ilişkisi ve temel karakteristiklerine 
ilişkin açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.  
 
Komünizm, dünya proletaryasının evrensel ortak amacıdır. Bu amaca ulaşmada 
proleter dünya devrimi, proletarya ve emekçilerin ortak evrensel stratejisidir. Bu 
ortak amaca bağlı stratejinin, emperyalist dünya gerçekliğinde ve her bir alan ve 
coğrafyanın özgünlüklerinde özde değil somut görevler bağlamında biçimsel 
farklılıklar göstereceği anlaşılır bir durumdur. Genelin özele, evrenselin özgüle 
uyarlanması bunu anlatır. Proleter dünya devriminin, teorisi ve ideolojisi 
evrenseldir. Bu teori ve ideoloji, her bir alan ve coğrafya için evrensel geçerliliğe 
sahiptir. Elbette bu teorinin somut koşullara ve her bir yere-coğrafyaya 
uyarlanmasında biçimsel temelde nitel farklılıklar olmuştur, olacaktır da. Proleter 
dünya devrim teorisinin bir bileşeni olan proletaryanın askeri çizgisi de 
evrenseldir ve ortaktır. Zira askeri çizgi ve strateji, proleter dünya devrim 
teorisinin bir bileşenidir.  
 
Bu çizginin ana eksenleri nelerdir?  
 
Birinci olarak; gerici burjuva devlet iktidarının devrimci şiddet ve savaşla 
parçalanarak ortadan kaldırılması, proletarya devriminin ön koşuludur. İktidar 
namlunun ucundadır sentezinde özetlenen bu görüş açısı, istisnası olmayan 
evrensel bir kanundur. Tarihi gerçeklerin ve hayatın ispatladığı da budur.  
 
İkinci olarak; proletaryanın her bir yerdeki savaşımına rehberlik eden ideoloji 
ve bilim, Komünizmdir. Bu da istisnası olmayan evrensel bir yönelimdir. Azami 
program olarak sınıfsız ve sömürüsüz Komünist dünya ufku ve toplumu, her bir 
yer ve coğrafyada Komünist hareket ve partilerin istisnasız nihai hedefidir. 
Dolayısıyla proletarya ve emekçiler, andaki asgari görevler ve programlar 
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sınırına hapsedilemezler. Andaki görevleri Komünizme ulaşma perspektifiyle ele 
alırlar ve almalıdırlar. Bu temelde şimdiye kadar dünyada yeni demokratik 
devrim ve sosyalist devrimler görevini ifa etmiş tüm savaşlar oralarda takılıp 
kalarak ya da artık görevlerin tamamlandığı ufkuyla sınırlandırılan bir yürüyüşle 
ele alınamazlar.  
 
Üçüncü olarak; Komünist ideoloji ve teori rehberliğinde her bir özgülde 
Komünist Partisi önderliğiyle birleşmiş proletarya ve emekçi kitlelerin proletarya 
iktidarı ve kesintisiz sürekli devrim eksenli Komünizm perspektifiyle harekete 
geçirilmesi yine evrensel ortak bir yönelimdir. Her bir şey gibi devrimci savaşta 
kendi kendini klasik bir şekilde kaba tekrar eden bir tekerrür olarak ele 
alınamaz. Hayatın gerçeği olarak son derece dinamik bir durum gösterir. Bu, 
Komünist partisi önderliğinde halkın birleşik cephesi ve halk kurtuluş 
ordusunun baştan itibaren stratejik silahlar olarak kavranması ve ele alınmasını 
gerektirir. Bu açıdan bu da evrensel ve ortak bir yönelimdir.  
 
Dördüncü olarak; gerçek kahraman kitlelerdir. Komünizmle birleşmiş kitleler, 
her ‘’mucizeyi’’ gerçekleştirebilirler ve gerçekleştirdiler de. Bundan sonrada 
böyle olacaktır. Bu basit bir cüret gösterisi değildir. Haklı davadan gelen bir 
güçtür ve bu selin önünde hiçbir güç duramaz. Örgütlenmiş bir güç olarak 
proletarya ve emekçi selinin Komünizme kadar sürekli devrimlerin 
sürdürülmesi perspektifiyle özneleştirilerek ilerlenecektir. Teknik silah 
üstünlüğünün değil insanın bilinçli dinamik rolünün esas olduğu, taktik güç 
üstünlüğünün değil stratejik olarak haklı ve ileriyi temsil eden devrimci sınıf 
olduğu için güçlü olan proletarya ve emekçi halk kitlelerinin büyük üstünlüğü 
diğer önemli bir husustur. Komünizm için proleter dünya devrimi 
mücadelesinin her bir özgülde ve coğrafyada alacağı somut biçimler bu ortak 
amacın önüne çıkarılamazlar. Biliyoruz ki sınıflar mücadelesinin ve 
devrim(ler)in ele alınışında yönlendiren temel ilkeler ve Komünizm yönelimi, 
her yer için aynıdır. Söz konusu temel yönelim, farklı ekonomik-sosyal-siyasal 
koşullar içerisinde elbette değişik biçim ve nitelikler halinde olacaktır.  
 
Proletaryanın evrensel devrimci savaş çizgisinin de değişik zamanlarda ve 
değişik koşullarda farklı biçimler alması diyalektik ve tarihi materyalist yaklaşım 
açısından anlaşılır bir durumdur. Ortak amaç, her bir yerdeki somut 
görevlerdeki farklılıkları nasıl yadsıyamazsa aynı şekilde somut görevlerdeki 
farklılıklarda içerikte aynı olan proletaryanın her yerdeki özgün yürüyüşünün 
ortak amaçlardaki birliğini de yadsıyamaz.     
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Paris Komünü, Ekim Devrimi ve Çin Devrimi, proleter dünya devriminin 
bileşenleri olarak somut görevlerde farklılıklar taşıyan ancak aynı ortak amaç 
olan Komünizme yönelmiş, proleter enternasyonalist ortak içerikte yürüyen 
özgün yollardı. Bu objektif ve nesnel gerçekliklerin, doğru anlaşılması ve 
kavranması, oldukça önemli bir halkadır. Bu özgünlükler ya da özgün 
yürüyüşler, birbirlerinin karşısına konulamazlar. Aynı şekilde Paris Komünü, 
Ekim Devrimi ve Sovyetler, Çin Demokratik Halk İktidarı, Büyük Proleter Kültür 
Devrimi özü aynı olan proletarya ve emekçilerin proleter devletinin(proletarya 
diktatörlüğünün) değişik somut koşullarda aldığı özgün biçimlerdir. Tarihsel 
olarak böyle özgün biçimlerde olmuştur ve olacaktır da. Proletaryanın ittifak 
güçleri vb konulardaki somut duruma göre daralması ve genişlemesi meselesi 
bu iktidarların, yani proletarya diktatörlüğünün özünü değiştirmez.  
 
Neden? Çünkü amaç Komünizmdir, burjuva gerici devlet mekanizmasını 
devrimci savaşla parçalayarak ortadan kaldırmadır, egemen sınıf olarak 
proletarya ve emekçilerin Komünizm perspektifine sahip sosyalist iktidarıdır. 
Sürdürülen ve devam ettirilen proleter dünya devrimidir ve önderlik eden 
komünist partisidir. Paris Komününde Komünist partisi önderliğinin olmayışı, 
burjuva gericiliğinin Versay iktidarının parçalanmasına gerekli dikkatin 
gösterilmemesi önemli bir eksiklikti. Buna rağmen Marks ve Engels yoldaşlar, 
onu Proletarya diktatörlüğü olarak selamlamışlardı. Çünkü nihai hedef olarak 
Komünizmi hedefliyor, burjuva devlet mekanizmasını devrimci savaşla 
parçalıyor, örgütlenmiş egemen bir güç olarak proletarya ve emekçilerin iktidarı 
fethetmelerine götüren bir nitelik gösteriyordu. Buradan çıkarmamız gereken 
dersler vardır. Proleter dünya devrimi Paris Komünü, Ekim Devrimi, Çin 
Devrimi ve Büyük Proleter Kültür Devrimi(BPKD) biçimlerini almasına rağmen, 
aynı ortak özü ifade ederler. Bu ortak öz temelinde yürüyen devrimin tesis ettiği 
iktidar somuttaki ve her bir özgünlükte ya da coğrafyada değişik biçimler ifade 
etse de aynı öz ve içeriktedirler.  
 
Öyleyse aynı ortak öz ve içeriğe sahip olan proletarya ve emekçilerin devrimci 
savaşı nasıl ki Paris Komünü, Ekim Devrimi ve Çin Demokratik Halk İktidarı 
döneminde farklı biçimler ve yollar almışsa her bir ülke ve coğrafyada da farklı 
özgünlüklerden kaynaklı olarak genel olarak farklı savaş biçimleri ve yollarda 
yürünecektir. Ama bütün farklı devrimci savaş çizgisi, yolu ve stratejilerine 
rağmen aynı ortak öze sahip olarak devrim icra edilecektir. Her bir ülke ve 
coğrafyada asgari programlar farklı özgünlükler içerse de bunlara ulaşmanın 
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yolları ve stratejik savaş çizgileri ve yöntemleri olarak birbirlerinin kaba 
tekrarları olarak değil evrensel ortak amaçlar doğrultusunda özgünlükleri 
taşıyarak ayrı yollardan aynı amaca doğru yürüyecektir, yürüdü de.   
 
Proletaryanın askeri çizgisinin temellerini Marks yoldaş, Fransa İç Savaşının 
bilimsel tecrübelerinin analizi üzerinden formüle etti. Lenin ve Mao yoldaşlar 
nitel ilerlemelerle bu çizgiyi formüle ettiler. 
 
Proleter dünya devriminin askeri stratejisi, Değişik koşullarda, değişik ülke ve 
coğrafyalarda değişik biçimler alır. Türkiye- Kuzey Kürdistan’da ise Sosyalist 
asgari programa ulaşmanın stratejik devrimci savaş çizgisi ve yolu olarak 
Sosyalist Halk Savaşı stratejisi şeklinde ele alınmaktadır. Neden? Çünkü, 
devrimci savaş devrimin görevlerinin yerine getirilmesinin stratejisidir. 
Devrimin görevlerinden soyut, kendi başına bir savaş stratejisi olmamıştır, 
olmayacaktır da. Türkiye- Kuzey Kürdistan gerçekliğini yukarıdaki yazılarımızda 
ifade etmiştik. İçinde bulunduğumuz devrimci sürecin ve aşamanın Sosyalist 
devrim niteliği ve süreci olduğunu belirtmiştik. Devrimci savaş, bu görevleri 
yerine getirmenin stratejik aracıdır. Sosyalist devrim görevlerinin icrası olacak 
devrimci savaşın Sosyalist Halk Savaşı olarak kavramlaştırılması son derece 
isabetlidir.  
 
Zaman- mekan ve koşullar statik değil dinamiktir. Çelişkinin evrenselliği özgün 
dinamiği reddetmez, edemez. Devrimci savaş, devrimin vazgeçilemez şartıdır. 
Ama devrimci savaş, her bir zaman ve mekanda onun özgün yasalarına göre 
şekillenmek zorundadır.  
 
Geçmişe dair eleştirilerimiz de vardır. Örneğin, kapitalist emperyalist ülkelerde 
devrimci savaş çizgisi elbette koşullar ile alakalı da olarak objektif olarak iptal 
edilmiş ve tatile çıkılmıştır. Buralarda legalist, pasifist, barışçıl ve uzun süreli bir 
birikim stratejisine göre hayatta bilinçli örgütlenemeyecek ve devrimci hünerle 
örülemeyecek bir toplu ayaklanma tasavvur edilmiştir. Ve bu hiç olmamıştır. 
Kitleler ayaklanmıştır ama ortada hiç bir hazırlık olmamıştır. Böyle bir ortamda 
mecalsiz, tasfiyeci bir oportünizm serpilmiştir. Şimdi, bizim, devrimci savaş, her 
bir yerin ve coğrafyanın baştan itibaren zorunlu görevidir tespitimizi legalist 
reflekslerle ‘’fokoculuk’’ olarak ilan edenler vardır. Biz, her şeyden önce mücadele 
biçimlerinin insanların iradesinden bağımsız objektif bir gerçeklik olduğunu ve 
tüm bunların devrimci savaş merkezi görevine bağlı olarak ele alınıp 
örgütlenmesi gerektiğini hiçbir keyfi tasavvurun nesnel ve somut gerçekliklerin 
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önüne çıkarılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bilinen eski, legalist, uzun 
süreli barışçıl söz de ayaklanma stratejisine karşı Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da Sosyalist Halk Savaşı bayrağını yükseltiyoruz. 
 
Uzun süreli, legalist, stratejik olarak barışçıl eksene oturtulmuş bir toplu 
ayaklanma modeli, proletarya devriminin başlangıç yönelimi olan burjuva devlet 
cihazının devrimci savaşla parçalanması çizgisi ile tezattır. Kitlelerin baştan 
itibaren illegal ve şiddete dayalı devrimci savaşla hazırlanması yerine uzun 
süreli barışçıl mücadele çizgisi ile bu yönelim tasfiyeci bir noktadadır ve kabul 
edilemez. Bu noktada özellikle emperyalist kapitalist ülkelerde uzun süreli 
barışçıl ve legalist örgütlenme ve ufkunu bu çerçeveye hapsederek düzen içinde 
boğulan hareketler bizlere gerekli mesajı vermektedir. Aynı şekilde Türkiye- 
Kuzey Kürdistan’da emperyalizme bağımlı kapitalizm gerçekliği karşısında 
pasifist toplu ayaklanma stratejisini salık vererek illegal örgütlenme ve silahlı 
mücadelenin baştan itibaren stratejik tayin edici önemini kavrayamayan 
bilimum anlayış ve örgütlenmeler, pratik de iflas ederek esas da reformizm 
rüzgarına kapılmışlardır. Dünya ve Türkiye- Kuzey Kürdistan objektif ve somut 
nesnel gerçekliğinde reformizm rüzgarı oldukça etkili olarak devam etmektedir 
ve bu yönlü ciddi savrulmalar da sürmektedir.  
 
Geçerken ifade etmek isteriz ki aynı anda iki strateji olmaz. Bir yandan legal 
diğer yandan silahlı mücadele stratejisi olmaz. Sosyalist Halk Savaşı, devrimci  
stratejidir. Ve her coğrafyada değişik bir program temlinde şekil alır. 
Coğrafyamızda da sosyalsist halk savaşı coğrafya gerçekliğine bağlı olarak Kırın 
ve şehrin baştan itibaren merkezi birleşik koordinasyonunu gerektirir. Diğer 
durum, tek ayak üzeri yürümek olur. Böyle bir yürüyüş, topallar ve düşer. 
Coğdayamızın somut gerçeklğinde kır şehir dialektiği temel bir önem taşırken 
bu durum amerika, rusya vb gibi coğrafyalarda aynı şekilde telakki edilemez. Bir 
kır eksenli politika üzeriden düşünmek bile gerkemez. Ancak buralarda da genel 
strateji sosyalsit halk savaşıdır. Ve baştan itibaren savaş perspektifi ülkemizdeki 
gibi her bir yerde hemen silah patlatma anlamına gelmez gelmemelidir. Bunu 
doğru kavrayamayan ukh içzerisinde fokocu anlayışlarında bilincindeyiz. Burada 
bizim ifade ettiğimiz bir genel yönelim meselesidir. Bu genel yönelimin 
örgütlenmesi her bir somut durumda devrimci duruma bağlı oalrak taktik 
olarak silahlı yada silahsız biçimler alabilir. Faat son tahlilde devrimci durum 
geliştikçe tümdünya cğrafyalarında bu günki dünya gerçekliğinde şidet kaçılmaz 
bir ilke oalrak gündeme gelecektir.   
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Biz objektif ve nesnel koşullara rağmen mücadele ve örgüt biçimlerini 
mühendisçe tesis eden uzman bir bölük değiliz. Proleter devrimci savaş, 
stratejik yönelimdir ve buna uygun her bir koşulda örgütlenme ve mücadelenin 
somut ve değişik biçimleri olmuştur, olacaktır. Bu somut biçimleri genel stratejik 
yönelimin tasfiye edilmesi şeklindeki legalist çerçeveye karşı çıkarken mücadele 
ve örgütlenmenin hiçbir biçimini genel amaçlarımıza bağlı olarak 
reddetmediğimizin altını da çizeriz.  
 
Legalist ve parlamenterist yönelime açıkça meydan okurken parlamenter 
mücadele biçimleri de dahil barışçıl ve legal hiçbir mücadele biçimini stratejik 
yönelimimize bağlı olarak ele almayı reddeden bir sol çocukluk içerisinde değiliz. 
Amaç ve ilkelerimize ters düşmemek kaydıyla hiçbir mücadele ve örgüt biçimini 
reddetmeyiz. Sosyalist Halk Savaşı bir profesyonel uzmanlar savaşı değil bizzat 
halk kitlelerinin topyekün seferberliğine dayanan tüm mücadele ve örgüt 
biçimlerini Sosyalist İktidar için koordine eden ve somutta proletarya başta 
olmak üzere tüm diğer emekçi kitlelerin burjuva faşist gericiliğe karşı birleşik 
mücadelesini koordine eden bir yürüyüştür.  
 
Devrimci savaş çizgisini yarı- feodallikle ilişkilendirip bir kapitalist gerçeklik 
içerisinde bunu yok sayan bir çizgi, Komünizm meselesini baştan itibaren 
anlamamış ve kavrayamamıştır. Biz çıplak bir şekilde şunu haykırıyoruz ki, bir 
ehveni şer durumu içerisinde burjuva gerici devletin hiçbir biçimi, bir diğerine 
rağmen ‘’iyi ve ileri’’ değil, sömürücü üretim tarzının hiç biri bir başkasına göre 
‘’ tercih’’ değil, proletarya ve emekçilerin şiddete dayalı devrimci savaşı, her bir 
durumda haktır, görevdir ve meşrudur.  
 
Sosyalist Halk Savaşı eskiden tasavvur edilen genel silahlı ama barışçıl 
hazırlanan, bir ‘’toplu ayaklanma’’ stratejisi değildir. Bu aynı zamanda şehirlerin 
kırlardan kuşatılması biçimindeki yürüyüş de değildir. Sosyalist halk savaşı bazı 
coğrafyalarda ekonomik temelden ve sınıf ilişkileridne kaynaklı şehir ve kırın 
dialektik birliğini gerektirirken, bazı yerlede şehirlerden genel iktidarın fethine 
yürüme şeklini alabilir. Coğrafyamız özgünlüğünde kır ve şehrin diyalektik 
birliği son derece önemlidir. Emparyalizme bağımlı yarı sömürgelik durumu, 
faşist bir rejimin hakim olması gerçekliği, talide olsa yarı feodal ekonomik 
izlerin olması, devrimci durumun bir çok emperyalsit-kapitalist ülkeye oranla 
yüksek olması, uzun yılları bulan bir savaş geçrekliğinin olması vb bir çok 
nedenle kır şehir dialaktiğinin birleştirilmesi ve savaşın baştan itibaren geçerli 
olmasının etmenleridirler. Bizzat tecrübelerimizin de gösterdiği gibi kırlarda 
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gerilla örgütlenmesi ve mücadelesi önemli bir husustur. Şu gerçektir. Nerelerin 
temel alınacağı meselesi, devrimin kuvvetlerinin, güçlerinin esas olarak 
nerelerde yoğunlaştığıyla ilgilidir.     
 
Devrimin kuvvetleri mevcut Türkiye- Kuzey Kürdistan somut gerçekliğinde 
şehirlerde yoğunlaşmıştır. Öncü ve temel gücün derinleştiği alanlar buralardır. 
Dolayısıyla buralar karşı-devrimin zayıf halkalarıdır. Halk kitlelerinin 
kuvvetlerinin Sosyalist Halk Savaşı stratejisiyle küçükten büyüğe kırlardaki 
gerilla eksenli Halk Kurutuluş Ordusu gücüyle de kalkışmasının örgütlenmesi 
gereklidir. Gezi Parkı- Taksim Direnişiyle başlayan Haziran Ayaklanması 
derslerinin öğrettiği de budur. Şehirler mücadelenin esas alanlarıdır. Bu temelde 
Sosyalist Halk Savaşı stratejimiz, kırlarda gerilla eksenli Halk Kurtuluş Ordusu, 
şehirlerde ise Partizan Halk Güçlerinin merkezi birliği temelinde yükselerek 
yürütülecektir. Devrimin öncü ve temel gücü proletaryadır.  
 
Proletarya, eskiden sanıldığı gibi salt sanayi proletaryasından ibaret değildir. Kır 
ve kentlerin yoksul ezici çoğunluğu işgüçleri tamamıyla metalaştırılmış yarı- 
proleter, küçük burjuva nüfus bu orduya dahil olmuştur. Devrimin sosyal tabanı 
klasik sınıfçı ve indirgemeci bir tarzda ele alınamaz. Bir sendikalizm 
çerçevesinde devrim düşünülemez. Varoşlar şu durumda devrimin önemli 
mevzileri ve üsleri durumundadırlar.  
 
Sosyalist Halk Savaşı stratejimiz sınıf içerisinde ki çalışma ve örgütlenmeye 
önem verirken bu gerçeklerin bilincinde olarak genel emekçi seferberliğini 
ciddiyetle ele almak durumundadır. Devrimci savaşımızın hedefleri; 
emperyalizm ve ona bağımlı komprador tekelci kapitalizm ve feodal artıklardır. 
Sosyalist Halk Savaşı stratejisi aynı zamanda Türkiye- Kuzey Kürdistan 
gerçekliğinde özgün farklılıkların da bilincindedir. 
 

Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve 
Komünizm Anlayışımız 

 
Bilindiği gibi Komünizm ve bu düzlemdeki demokratik halk devrimi ve 
sosyalizm mücadelesinin rehber ideolojisi, teorisi ve bilimi, toplumsal 
pratiklerden asla kopuk değildir.  Maddi temeli olmadan hiçbir şey sübjektif bir 
irade ile yaratılamaz. İnsanlar, tarihi ‘’ben (b)öyle istiyorum’’ diye yazamaz. 
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Demek ki maddi gerçekliklerden hareket etmek zorundayız. Sosyalizm ve 
Komünizm için maddi temel, bizzat burjuva toplumların gerçeğidir. Bu maddi 
temel olmasaydı Sosyalizm için mücadeleden bahsedilemezdi. Aynı zamanda 
maddi temel kendiliğinden ve kaçınılmaz olarak Sosyalizme ve Komünizme 
götürmez. Burada önderliğin rolünü yadsıyan evrimci burjuva liberalizmine de 
karşı olduğumuzu vurgulayalım. Komünist çizgi ve Komünist Partinin tayin 
edici önderlik rolünün gerekli ve zorunluluğunun altını bir kez daha çiziyoruz. 
Sınıflar mücadelesi gerçekliğinde kendiliğinden devrim, Sosyalizm ve Komünizm 
gerçekleşmiyecek, aksine devrimci hüner-ler ile sınıf mücadelesine iradi 
müdahale sonucu yön verilerek devrim, Sosyalizm ve Komünizme doğru 
ilerlenebilecek ve zaferler elde edilebilecektir. Kendiliğindenci sözde Komünizm, 
proletarya devrimlerini yadsıyan bir burjuva yönelimidir. Sosyalizm ve 
Komünizmin maddi temelini bugünkü burjuva toplum gerçekliği içerisinde 
görmeyen, sanki ona dışarıdan dayatılmış bir proje imiş gibi ele alan sübjektif 
iradeci idealizm de aynı şekilde burjuvadır, metafiziktir. 
 
İkitdarı elbette gerekli olan Komünist ideolojik politik bir önderlikle birleşmiş 
başta proletarya olmak üzere halk kitlelerinin icra etmesini sağlayacağız. 
Zorunlulukları onları fethederek devrimci temelde dönüştürme meselesi olarak 
görüyoruz.  
 
En baştan ifade edelim ki Sosyalist iktidar, söz-yetki-karar, yasama-yürütme-
yargı, üretim- yönetim-denetim mekanizmaları olarak Komünist Partisiyle 
birlikte proletarya ve emekçilerin olacaktır. Komünler, Sovyetler, Halk Konseyleri 
ve Halk meclisleri Komünist önderlikle bağlaşık biçimde doğrudan kitlelerin 
katılımının eseri olacaktırlar.  
 
Proletarya ve emekçilerin yadsınarak onlar yerine yalnızca ve yalnızca 
Komünist Partinin ikame edilmesi, niyet ne olursa olsun geçmiş süreçlerde de 
görüldüğü gibi burjuva devletin yeniden üretimine götürecektir, götürdü de.  
 
Komünistler, Lenin’in dediği gibi hatalarını cesaretle ortaya koymaktan 
çekinmezler, meşrulaştırmazlar, öğrenmesini bilmelidirler. Evet Sosyalizm ve 
Komünizm bayrağı kapitalizmin yapısal anarşi ve çelişkilerinin ve tüm bunların 
temelini oluşturan üretimin toplumsallığıyla özel mülk çelişmesinin içeriğini, 
tarihselliğini ve nedenlerini deşifre ederek sınıf mücadelesinin Sosyalizme ve 
Komünizme götüreceği ve burada proletarya diktatörlüğünün ifadesi olarak 
Komünist Parti önderliğinden muaf olmayan proletarya ve emekçilerin iktidarı 
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için devrimci zorun evrensel gerçeğinin deklarasyonuydu. 
 
Marks ve Engels’in, Lenin, Stalin ve Mao ile geliştirilen bilimsel sosyalizm 
öğretisi işçi sınıfı ve ezilenlerin tarihsel büyük devrimci rolünün zaferini 
görmemek mümkün mü? Paris Komünü, Ekim ve Çin devrimi, Büyük Proleter 
Kültür Devrimi(BPKD) bu zaferi pratik olarak ispat etmektedir. Biz böylesi bir 
tarihsel mirasa dayanıyoruz. Nedamet ve tasfiyecilik bayrağına sarılanlara karşı 
bu tarihsel mirasın BPKD ile yeniden yaratılması yolunda nitel ilerlemeler 
ihtiyacının bilincinde olarak yürüyoruz, yürüyeceğiz. Olumlu ve 
olumsuzluklarıyla bu tarih bizim. Tarihi mirasımızın ilk tecrübelerimizin 
tarihsel sınırlılıklarının da bilincinde olarak inkârcılığa düşmeden ve bilginin 
pratik yoluyla sürekli sıçramalı ilerleyeceği gerçeğini de kavrayarak ilerleyeceğiz. 
Hatalara karşı tavır bir komünist hareketin ciddiyetinin önemli ölçütlerinden 
biridir. 
 
Yaşanan Sosyalizm deneylerinde ne yazık ki kitleler adına Komünist partisinin 
rolü sadece abartılmamış, parti tekeli ve parti iktidarı gibi uygulamalar söz 
konusu olmuştur. Bu noktada Komünist partisinin zorunlululuğu gibi 
uygulamalar elbette belirli tarihsel koşulların ve objektif verili durumların 
ihtiyacı temelinde önemli ve temel araçlar (hem de stratejik önem) olarak 
kullanılacaktır. Fakat bu durum, Komünist partisinin idealize edilmesi ve ebedi 
olarak mutlaklaştırılması yönlü anlayış ve pratik politikalar Komünizme 
götürmez. O halde Komünist partisi ve önderlik bugünden geleceği doğru ve 
bilimsel temelde Komünizme doğru biçimlenmek ve ele alınmak durumundadır. 
Önderlik, kendini tüm partinin yerine geçiren bir kurum ya da organ değildir.  
 
Komünist partisi, devrim öncesinde de canlı organizmadır ve tekçi, monolitik 
bir mekanizma ve salt bürokratik bir hiyerarşi silsilesi ve sistemi esasına 
oturtulamaz.    
 
Kitleler ve Komünist partisi içerisinde düşünce hayatı hiç bir şekilde 
yasaklanamaz, fikirler üzerinde ambargolar kabul edilemez, yeni bir resmi 
düşünce ve tarih kitlelere zorla ve mecburen uyacakları bir sistem olarak 
empoze edilemez. Şimdiden düşünceye herhangi bir zincir vurmak açık ki 
kuracağımız gelecek toplum projesinin-Sosyalizmin de kötü habercisidir.      
 
Proletarya ve emekçiler açısından bir demokrasi, onlar için tam bir Sosyalist 
demokrasiyi gerektirir. Ayrıcalıklı memur, sürekli ordu, sürekli bürokrasi gibi 
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kurumlar yerine bizzat halk kitlelerinin çoğunluğunun bütün işlevleri, başından 
sonuna kadar bütün görev ve sorumlulukları doğrudan kendisi yerine getireceği 
yönelim ve perspektifle Komünizme doğru gidilecektir.  
  
Burjuva parlamenterizmi ve temsiliyet sistemi, köleliğin yurttaşlık kavramı ile 
yeniden üretimi olduğundan Bu bilinçle tepeden bir elit tarafından atanmış 
yönetimer ve bütün yerel ve bölgesel bürokrasi lağvedilir. 
 
Buna bağlı oalrak bizim Sosyalist devlet sistemimizde iller, bölgeler, yöreler vs 
tamamıyla yerel alanda seçilmiş denetlenebilir, göreve getirilebilir, görevden 
alınabilir yönetici görevlilerin Konseyler soveytler, meclisler, komünler, 
biçimindeki merkezileşmiş ama aynı zamanda tam bir yönetim özerkliğini 
kapsar.  
 
Proletarya ve emekçilerin, yok olup gidecek bir Sosyalist devlete ihtiyacı vardır. 
Zira Marks’dan itibaren aslında tam anlamıyla devlet olmayan devlet şeklinde 
Sosyalist devlet tasavvur ediliyordu. Bütün stratejik ya da taktiksel araçlar, 
amaca yani Komünizme uygun olmalıdır veya Komünizme götürecek ya da 
hizmet edecek bir biçim ve içerikte ele alınmalıdırlar. Amacı aşındıran, onu yiyip 
bitiren hiç bir zafer, amaca hizmet etmez. Nasıl olursa olsun bir zafer değil, bizi 
amaçlarımıza yakınlaştıracak ve ona götürecek bir zafere kilitlenmeliyiz. 
 
Gerekli kadroya sahip değiliz diye çeşitli gerekçelerle proletarya ve emekçi 
kitleler öznelikten çıkarılmış, bürokrasiyi aşmak bir yana ondan medet 
umulmuş ve hatta bürokrasi şişirilmiş, kitlelerin öz yönetim organları ve 
örgütleri emir komuta zincirine hapsedilmiş, her şey genel sekreter, başkan, 
merkezi kontrol komisyonları, Merkez Komiteleri ve Siyasi Büro otoritelerine 
havale edilmiştir.  
 
Devlet erkini ve onun zorunlu-içerisinden geçilmesi gereken örgütlenme 
mekanizmalarını ya da kullanmak zorunda olduğumuz araçları, topluma yayma 
ve böylelikle onları toplumun soğurması yerine, bir elit tekelin elinde toplamak 
kitlelerin kurtuluşunun koşullarını yaratmaz. Sosyalizm, kesinlikle 
kurumsallaşmış bürokratizm, totalitarizm, militarizm ve azınlık yönetimi 
değildir, bütün bunları kökten aşma yürüyüşüdür. 
 
Kapitalist ulus devletler, ‘’sosyalist’’ markalı parti tekeli anlayış ve uygulamalar, 
Komünizme ait değildir. Ne yazık ki hala ‘’proletarya devleti parti tarafından 
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yürütülür ve proletarya partisi, proletarya devletinde başkalarının varlığına 
müsade etmeyecek yegane güçtür’’ vb anlayışıyla Parti tekelini 
savunmaktadırlar. Şu çok açıktır ki, proletarya diktatörlüğü asla parti 
diktatörlüğü şeklinde ele alınamaz. Lenin yoldaş 1918’ lerde ‘’işçiler kendi 
partilerinden memnun değillerse başka bir partiyi tercih edebilirler, hükümeti 
değiştirebilirler’’ demiştir. Ekim Devrimi sonrası, Sosyalist Devrimciler, 
Sovyetlerin bir bileşeniydiler, birçok bakanlığı da elinde bulunduruyorlardı. 
Çin’de de proletaryanın diğer müttefikler ile bir iktidar ortaklığı vardı. Bütün 
bunlar proletarya ve emekçilerin Sosyalist devleti ile çelişmez, aksine Sosyalist 
demokrasisi ile uyumluluk gösterir ve onunla örtüşür. 
 
Temel mesele, devletin sınıf içeriğinin Sosyalist olması, Komünizme yönelmesi 
ve bu doğrultuda devrimi sürdürmesidir. Diğerleri yani bileşim vb tamamıyla 
içerisinden geçilen objektif verili koşullara bağlı olarak çeşitlilikler 
gösterecektir, gösterdi de. 
  
Çok partililik anlayışı, demokratik halk İktidarı ve Sosyalizmin de objektif bir 
gerçekliğidir. Bu geçiş toplumlarında, insanları nasıl yekpare düşünür ve 
tasavvur edebilirsiniz? Kaldı ki yekpare ve monolitik bölünmez bir entegrasyon, 
hiçbir zamanda mümkün değildir. Komünist ideolojimizin anlattığı budur. 
Gerçeklere rağmen toplumu tekleştirenler, halk üzerinde bir baskı 
mekanizmasının ötesine geçemezler. Yıkmaya aday oldukları devletin bir başka 
türünü üretmenin aracı haline dönüşürler ve dönüştüler de. Çok partililik, nasıl 
ki devrim öncesi halkın birleşik cephesi temelinde halk kitlelerinin devrime 
katılması şeklinde bir yönelim ile ele alınıyorsa, iktidarda da proletarya ve 
emekçilerin ittifakı şarttır. Ve iktidarın da birlikte yürütülmesini içermektedir. 
Aynı zamanda bu, tartışmayı kesinlikle yadsımaz, keskin ve amansız bir ideolojik 
mücadeleyi de gerekli kılar. Bu, sosyalist demokrasinin gereğidir.  
 
Marks’ın işaret ettiği gibi ana mesele, devrimci savaşla örgütlenmiş egemen güç 
olarak proletarya ve emekçilerin iktidarı fethetmesidir. Bu ana fikir de proletarya 
ve emekçiler adına bir önderliğin, bir partinin iktidar tekeli baştan itibaren 
reddedilmiştir. Kaldı ki Paris Komün'ünde, Komünist bir önderlik olmamasına 
rağmen- ki bu komünün, öğrenilmesi gereken zayıf bir tecrübesidir- Marks, bu 
yeni devlete proletarya diktatörlüğü dedi. Bunun nedenlerinden birincisi, devletin 
sınıf içeriği idi. Yani proletarya ve emekçilerin örgütlenmiş egemen bir güç 
olarak bizzat ve doğrudan iktidarı icra etmeleriydi. Diğeri ise sınıfsız toplum 
yönelimleriydi. Şüphesiz bu olumluluklarının yanı sıra zayıflıkları da vardı, 
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doğru bir önderliğe sahip olamaması ve karşı- devrimin üzerine topyekûn 
yürüyüp ezmeme gibi… 
 
Komünist partisi ile birlikte halk saflarındaki bütün diğer parti ve 
örgütlenmeler, tamamıyla özgür ifade, düşünme, örgütlenme, ajitasyon ve 
propaganda serbestliğinden istifade edeceklerdir. Komünist partisi de dahil hiç 
bir partinin, hiç bir özel ve kanuni ayrıcalığı olmayacaktır. Proletarya 
önderliğinde emekçi kitleler, doğru ve yanlışın ayrıştırılmasında, tüm parti ve 
örgütlenmelerin konseptlerini özgürce yargılayabilecek ve inisiyatiflerini 
doğrudan kitleler kullanma durumunda olacaklardır.  
 
Komünist parti ve önderliği kutsayan, onları hata yapmaz otoriteler şeklinde 
kavrayan ve yine canlı bir organizma olan kolektifin bir parçası değil de, onun 
üzerinde roller biçerek özel bir imtiyaza dönüştüren tüm anlayış ve 
uygulamaları, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü olarak ortaya çıkan 
hareketimizin ilk çıkışıyla birlikte günümüze kadar gelen tarihsel sürecimiz ve 
özellikle de Parti 1. 2. ve 3. Kongremiz eleştirmektedir.  
 
Kendini adeta tanrı, kutsal bir abide olarak ve fakat kitleleri ve aktivistlerini 
mürid gören anlayışlar, Komünizm ve Kültür Devrimi’ nin asla özü ve ruhu 
değildir. Bu bilinçle tecürebelerimiz, eksiklik ve yanılgılarımızdan kesinlikle 
öğrenebilir ve ilerleyebiliriz.  
 
Ya barbarlık ya Sosyalizm, bugünde insanlığın ve doğanın geleceğine ilişkin 
temel bir sorundur. Sosyalizm, Komünizme gidişte insanlığın özgürleşme 
eyleminin sınıfsız ve sömürüsüzbir toplum perspektifiyle proletarya ve 
emekçilerin kurtuluşu için sınıf mücadelesini sürdürmenin ve cinsiyetçi 
egemenliğe karşı tüm zincirlerin parçalanması ve ekolojik bir toplumun 
yaratılmasının bayrağıdır. Bu bayrak altındaki yürüyüşte insanlık, proletarya ve 
emekçiler olarak Paris Komünarları, Büyük Ekim Devrimi, Çin ve BPKD ile 
muazzam kazanımlar yarattı. Kitlelerin kaderlerini ellerine alabilecekleri, 
sömürüyü def edebilecekleri bizzat pratikler tarafından ispatlandı. Sosyalizm ve 
Komünizm, günümüz dünya halkları ve ezilen ulusları ve son tahlilde tüm 
insanlık için bugün de kazanacaktır. Bu temelde tıpkı Marks, Engels, Lenin, Stalin 
ve Mao yoldaşların teorik önerme ve yönelimlerinde olduğu gibi Bütün İktidar 
Proletarya ve Emekçilere yönelimiyle yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz.  
 
Bugüne kadar devletin önemli ve temel ayaklarından biri olarak görülen 
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profesyonel ve sürekli ordu, sosyalizmin vazgeçilemezi değildir. Şimdiye kadar 
bu konuda önemli kırılmalar yaşanmış, dokunulmaz ve sürekli idealize edilerek 
kalıcılaştırılmaya çalışılan böylesi bir ordunun, komünist ideoloji ve teoride 
aslında yeri yoktur. İlke budur. Daimi ordu, polis, yargı, bürokrasi, asalak 
memurlar hiyerarşisi eski devletin vazgeçilemezleri ve temelidirler. Demokratik 
Halk İktidarı ve Sosyalizm koşullarında profesyonel ve sürekli orduya sonsuz 
bir ihtiyaç yoktur. Aslında proletarya ve emekçiler iktidarında güvenlik ve 
savunma mekanizmaları ve örgütlenmesi, halk kitlelerinin doğrudan silahlı halk 
şeklinde ele alınması ile mümkün olacaktır. İşçi, köylü, emekçi ve asker 
vekillerinin Sovyeti böyle ele alınmıştır. Sovyetlerin üstünde ya da ondan ayrı bir 
şekilde sürekli ordu ve polis ayrıcalığı teoride söz konusu değildir.  Paris 
Komününde de bu durum söz konusudur.  Ancak çeşitli tarihsel koşullar veya 
emperyalist barbarlığın saldırganlıkları gündemde olduğu müddetçe özel bir 
ordu örgütlenmesini gerekli hale getirebilir, getirir. Fakat bu gereklilikten dolayı 
kitlelerin rolünü atlayan kitlelere rağmen teknik bir aygıtın güvence olduğunu 
zanneden yaklşaım ideolojik ve teoirk anlamda problemlidir. En büyük ordu 
kitlelerin silahlanmış gücüdür.  Bu silahlanmış güce bağlı olarak tarihsel 
ihtiyaçlar gereği bazı profesyonel mekanizmaları gerekli kısada kitlelerin 
denetimi dışında kitellerin silahlı güçleri yerine geçirilemez. Ve bu orduya elit 
genle kurmaylar değil proletarya vemekçiler sovyeti kumanda edecektir.  
 
Herkes için ezeli, ebedi, evrensel genel geçerliliğe sahip bir hukuk, yargılama, 
yasama ve yürütme anlayışı yoktur. Tüm bu olgular toplum üzerinden yükseldiği 
üretim tarzına ve toplumsal ilişkilere bağlı olarak değişiklikler içerirler. Tüm 
yasalar belli bir toplumsal temele dayanırlar. Sosyalist toplumda, yasaların, 
anayasanın üstünde bir parti tasavvuru asla kabul edilemez. Mahkemeler, 
anayasa mahkemesi parti yönetimi tarafından atanmamalıdır. Tüm bunlar 
halkın doğrudan seçeceği jürilerden oluşur ve halkın denetimine tabidirler. Halk 
bu denetimini, kendi doğrudan iktidar organları olan Halk Konseyleri, soveyetler, 
meclisler ve komünler aracılığıyla gerçekleştirir.  
 
Anayasada partinin özel ayrıcalıklı bir yeri olamaz. Yargı, yürütme ve yasama 
parti tekelinde bulunamaz. Tüm iktidar en küçük birimlerden merkezlere kadar 
Konseylerin, komünlerin sovyetlerin meclislerindenetimine açıktır. Geçmişte 
uygulanan ve bugün halen de bazıları tarafından savunulan anayasal bürokratik 
‘sosyalist devlet’ tasarımları vardır. Mesela, Amerikan Devrimci Komünist 
Partisi‘nde bu anlayışlar ve kırılmalar mevcuttur.  
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Bankalar, profesyonel ve uzman bankacıların veya memurların değil, doğrudan 
Halk Konseylerinin denetiminde olacaktır. Kamulaştırmaya giden yol buradan 
geçmektedir. Bürokrat tanrıların ve paranın imparatorluğu, kesinlikle böyle 
aşılacaktır. 
 
Sosyalizm koşullarında gizli istihbarat teşkilat(lar)ı, kesinlikle olmayacak ve 
bun(lar)a ihtiyaç duyulmayacaktır. Proletarya ve emekçiler iktidarına rağmen 
paralel ayrı bir derin devlet olmayacaktır. Emperyalsit savaş vb gibi zorunlu 
durumdaki tedirler gerekçe gösterilerek istihbari çalışmalar Proletarya ve 
emkçilerin denetimi dışında ve onlara karşı ele alınmayacaktır. 
 
Adalet anlayışı belirli sosyalist uygulamaların önemli çıkmazlarındandır. Partinin 
önderlik çekirdeği tarafından atanmış olağanüstü bir hal-sıkıyönetim misali 
İstiklal Mahkemelerini aratmayan, özel yetkili mahkemeler aracılığıyla 
düşüncelerinden ötürü -ki bunlar yanlış düşünceler olsalar bile- insanların ajan, 
karşı-devrimci olarak damgalandıkları, itirafa zorlandıkları, baskıya maruz 
kaldıkları, esir kampları ve hapishanelere tıkıldıkları, izolasyona maruz 
bırakıldıkları, karşı-devrimi bastırma adına büyük çoğunlukla ölümle 
cezalandırıldıkları, ayrıca kitlelerin hak ve demokrasi taleplerinin yasaklandığı, 
gösterilerine, protestolarına vs aktivitelerine kurşunlamalarla cevap verildiği 
şeklinde uygulamalar hiç de azımsanmayacak derecededir. Komünist hareket bu 
yanlış hareketlerden köklü olarak kopmalıdır. Kopmamaların, yoldaşları ve halkı 
birbirlerine karşı nasıl düşmanlaştırdıkları, düellolara sürüklediği bizzat 
yaşanan pratiklerde de mevcuttur. 2. Kongremizin adalet açılımı önemli bir 
adımdır. Bu temel üzerinden genelde UKH’nın ve onun bir parçası olarak 
partimizin hatalarından gerekli derslerin çıkarılması bir görevdir.    
 
Bu yürüyüşümüzde, komünist bir çizgi ve onunla birleşmiş kitleler tayin 
edicidir. Kitleler komünizm seviyesine çıkarılabilir. Yürütme, yasama, yargı ve 
ekonominin yöneticisi haline getirilebilir, getirilmelidir. Tüm bu görüşlerin 
temelleri, embriyonik olarak yoldaş İbrahim Kaypakkaya‘da da mevcuttur. Onun 
gelecek halk devleti projesinde ifade ettiği görüşler, şöyleydi ve bugün de bir 
temel sunmaktadır: “Halk devletinin anayasası, herhangi bir milletin, herhangi 
bir imtiyaza sahip olmasını ve milli azınlığın haklarına herhangi bir tecavüzü 
kesinlikle yasaklayacaktır. Her ulusa, kendi kaderini tayin etme hakkı 
tanınacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi için, özellikle yaygın bölgesel 
özerklik ve tamamen demokratik yerel kendi kendini yönetim gereklidir.” 
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Kadın, devrimin yedeği değil bizzat öznesidir. Kadınlar Yönetime Kadınlar 
İktidara şiarıyla Komünizme kadar bütün süreçlerin doğrudan belirleyici 
özneleri haline gelmeleri için zihniyet devrimi ile köklü ve bütünlüklü bir 
yönelim benimsiyoruz. Aynı bilinçle cinsel yönelimler içerisindeki kesimlere 
yönelik de bu sönelimimizi koruyoruz, benimsiyoruz.  
 
Komünizm, proletaryanın her bir yerdeki ortak evrensel amacıdır. Bu amaca 
ulaşmada Komünist Enternasyonal Hareket(KEH), günümüzde de stratejk bir 
ihtiyaçtır. Bu temelde, ideolojik mücadele ile örgütsel mekanizmasını 
ertelemeksizin oluşturmalıyız.  
 
Komünistlerin önemle üzerinde durması ve doğru bir temel üzerinden 
yükselmesi gereken bir mesele de şudur; materyalist diyalektik, toplumlar 
tarihini ele almada ‘’toplumlar mutlak dört aşamadan geçerek’’ sosyalizme 
varabilir şeklinde sosyalizm öncesi kapitalist bir toplumu savunmayı ve ona 
götürmeyi salık veren yanlış ve hatalı anlayışlar mevcuttur. TKP’nin Kemalist 
cumhuriyeti savunması, devrimci hareketin aynı çerçevede kapitalizme 
yönelmiş cumhuriyeti önemsemesi bu mekanik zorunlu toplumlar silsilesi 
anlayışının da ürünüydü. TİP’in ilerlemeci- kalkınmacı, kapitalizmi kutsayan, 
kapitalizmin görevlerini tamamlamasını ve bunun desteklenmesini öngören 
anlayışları da bu çerçevedeydi. Toplumlar tarihinin bu kavrayışı 2. 
Enternasyonalde güçlü bir şekilde söz konusuydu. Aynı şekilde bu zayıflık 3. 
Enternasyonale de bir biçimde yansıdı ve sirayet etti. Bu durum proleter ve 
emekçiler devriminin yerine toplumların klasik gelişme trendine göre bir 
devrim düşünme stratejilerine yol açtı. Tüm bu yollara Kaypakkaya, aykırı bir 
yol olarak karşı çıktı. Geri- ilkel- barbar denilen Kürtlerin, Dersim’in, 
Ermenilerin, azınlık ve ezilen inançlar vd’lerinin başkaldırısının ilerici yönünü 
ortaya koydu. Kapitalizm ve cumhuriyet mutlak yadsınamaz bir aşamadır diyen 
anlayışlara cepheden karşı çıktı. Kaypakkaya yoldaşın bu tarihi yorumu 
devraldığımız mirastır. Dolayısıyla yaşanmış sosyalizmdeki Komintern vb gibi 
‘’hızla demokratikleşen’’ argümanıyla Kemalizm ve burjuva cumhuriyet 
destekçiliğine karşı, aynı şekilde Nepal’de ‘’burjuva demokratik devrimi, 
görevleri ve onun cumhuriyeti zorunlu ve geçirilmesi gereken bir aşamadır’’ 
diye stratejik ve temelden bir kırılmayı yaşayarak emperyalist dünya sisteminin 
bir parçası haline gelmeye karşı yükseltilmesi gereken bir bayraktır. Bu temelde 
Mao yoldaş Çin gibi yoksul ülkelerde devrim ve sosyalizme ‘daha kolay 
geçilebilir’ derken, Avrupa merkezci ve mekanik üretici güçler teorisyencilerine 
karşı da önemli bir bayrak açıyordu. Geleneksel bakış açısı ise geri ülkelerde 
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sosyalizme doğru yol alınamaz diyor ve öncelikle kapitalizme yönelinmesi 
gerektiğini söylüyordu.   
 
Demokratik Halk İktidarı, Sosyalizm ve Komünizm anlayışımız, dün olduğu gibi 
bugün de saldırıya uğramaktadır. Aslında saldırılan, Komünizm ideolojisi, teorisi, 
bilimi ve siyasetidir. Dün, Maoist Yeni Demokratik Halk Devrimi- İktidarı 
öğretisini kavramayanlar, proletarya önderliğindeki proletarya diktatörlüğünün 
özgül bir biçimi olan Demokratik Halk İktidarı’ında iktidar başka sınıflar ile 
paylaşılmış gerekçesiyle Mao’yu, doğmato revizyonistler hedef tahtası haline 
getirmişlerdi. Diyorlardı ki ‘’kesintisiz devrim reddediliyor, proletarya 
diktatörlüğü savunulmuyor, burjuva ve küçük burjuva partilerin varlığına izin 
veriliyor, Komünist partisi bir hizipler partisi biçiminde ele alınıyor vs’’. Bu 
günde geçmişin tecrübelerini özetleyen ulaştığımız yeni sentezleri, böyle 
damgalayarak saldırıya geçenler mevcuttur. Biliyoruz ki dün de aynı mantıkla 
Lenin yoldaşa saldırıyorlardı. Kapitalizmi niye toptan hedeflemiyor diye. Mesela 
Troçkistler gibi. Lenin yoldaş devlet kapitalizmi konusunda yürüttüğü bir 
tartışmada şunu ifade ediyordu; ‘’Sovyet devleti ve proletarya diktatörlüğü, devlet 
kapitalizmi ile birleştirilebilir mi?..Elbette bağdaşabilir. Mayıs 1918’ de iddia 
ettiğim, tam olarak buydu.’’ Buradan hareketle somut durumu hesaba 
katmayanlar, Sosyalizm için tam bir maddi hazırlık açısından tarihi 
merdivenlerden nasıl geçileceğini bilmeyenler Lenin yoldaşı topa tutuyorlardı. 
Bugün bazılarının yaptığı gibi. Oysa Lenin yoldaş ne diyordu ‘’bunlar, küçük 
mülk sahibi(ataerkil ve küçük burjuva) unsura karşı Sovyet devleti yani 
Proleter devleti ile devlet kapitalizmi arasında bir ittifak, bir blok, bir anlaşmadır.’’ 
Yani bazıları proletarya ve emekçiler devletinin içeriği, niteliği ile geçilen çeşitli 
somut koşullarda yapılan ittifakları birbirine karıştırıyorlar. Bu anlamda Çin 
devriminin niteliği ile alakalı olarak milli burjuvazi ile  yapılmış ittifak, ki bu 
kısıtlama ve dönüştürme ekseninde Sosyalizm ve Komünizm hedefine bağlı 
olarak ele alınıyordu. Buna rağmen NEP politikasında olduğu gibi saldırıya 
uğruyordu. Bu yanlış yaklaşımlar, tek bir hamlede pürü pak oturacağını 
zanediyorlar. Oysa tam da Lenin yoldaşın dediği gibi ‘’Sosyalizme götürecek 
kuruluş, ancak bu mücadele içinde, proletarya ile küçük burjuva demokrasisi 
arasında bir sıra anlaşmalar ve anlaşma denemeleri içinde hazırlanabilir.’’ Bunu 
yeterince kavramayanlar Lenin yoldaşa ‘’NEP man’’ ve ‘’Kulak sevdalısı’’ 
diyorlardı. Proletarya iktidarı hiç bir sınıfla paylaşmaz fikrini ittifaklar 
meselesiyle karıştırıyorlardı. Bugün de safkancı sözde proleter devletçilik 
anlayışını keskin bir şekilde savunanlar vardır. Bunlara sorarız, Sovyetlerdeki 
işçi-köylü diktatörlüğü proletarya devleti değil miydi? Paris Komünü ve Çin 
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Demokratik Halk İktidarı, proletarya diktatörlüğü değil miydi?  
 
1917 Ekim devrimiyle ortaya çıkan bu yeni devlet, ittifaklar bileşimi itibariyle 
değişiklikler göstermiştir. Burjuvazinin ayrıcalıklardan yoksun bırakılıp 
bırakılmaması tamamıyla özel bir sorun olarak görülmüştür. Genel bir ilke 
meselesi haline getirilmemiştir. Çıplak bir şekilde Kamanev ve Zinovyevlere 
karşı şu ifade edilmiştir; ‘’Proletarya diktatörlüğü, emekçilerin öncüsü proletarya 
ile proleter olmayan(küçük burjuvazi, küçük mülk sahipleri, köylülük, aydınlar 
vb) bir çok emekçi tabakaların ya da bu tabakaların çoğunluğu arasında özel bir 
sınıf ittifakı biçimidir.’’ 
 
Parti III. Kongremiz, tüm bunlara ilişkin Partimizin I. ve II. Kongresinin 
Muhasebe- İdeoloji belgelerindeki temel üzerinden yükselerek ilerledi. Elbette 
bunun kökleri ‘Partimiz Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünüdür diyen 
kurucu önderiz Kaypakkaya’da ve bu temelde eklektik ve komünist ideoloji de 
kırılmalara meydan okuyan 2. Konferansımız ve sonrasındaki gelişmelerdedir. 
 
Tarih ve günümüz gelişmeleri, proletarya ve emekçiler açısından yukarıda 
önemle vurguladığımız ve geliştirdiğimiz hususlar üzerinden ancak bu yolla 
silah haline getirilebilir. Partimiz, Komünist hareketin önemli tarihsel nitel 
ilerlemeleri ve kazanımları ile bugünlere kadar gelebildi. Geçmiş sosyalist 
tarihsel süreçlerimizin doğru teorik ve pratik tecrübeleri, son derece güçlü ve 
doğru temeller üzerinden yükselmemiz için katkılar sundu. Komünistler 
tarihlerinden öğrenirler ve içerisinden geçtiğimiz nesnel gelişmelere analık eden 
geçmişimizden doğru dersler çıkararak ilerlerler. Bizim gayretimiz de budur. Bu 
bilinçle bir kere daha haykırıyoruz; Sosyalizm ve Komünizm kazanacak! 
 

Gezi Parkı Ayaklanması (Haziran Ayaklanması) 
Ve Dersleri! 

Maoist Komünist Partisi 3. Kongresi, 2013’de halk kitlelerinin değişik sınıf ve 
tabakalarından kendiliğinden gerçekleşen Gezi Parkı- Taksim Direnişi ile 
başlayıp Türkiye- Kuzey Kürdistan’ın hemen tüm şehirleri, birçok ilçeleri ve 
en küçük bölge ve alanlarına kadar yayılarak Avrupa ve dünya’nın birçok 
coğrafyasına da yansıyan ve son derece öğretici dersler içeren Haziran 
Ayaklanmasına atfeder.  
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Maoist Parti 3. Kongresi, günümüzün objektif gerçekliklerine ve halk 
kitlelerinin somut ve güncel durumu ve direnişlerine de doğru ve bilimsel 
temellerde yaklaşmak zorunda olduğumuzdan hareketle çeşitli sentezlerde 
bulunmuştur. 1968 Gençlik Hareketi, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve onu 
da aşarak Komünistlerin öğrenmesine çok önemli zeminler sunan 2013 Gezi 
Parkı ve Taksim’de başlayıp yayılan Haziran Ayaklanması son derece önemli 
öğretici dersler içermektedir. Bu perspektiften hareketle 3. Kongre iradesi bu 
tarihsel mirasa Komünist bilinçle sahip çıktığını ve ilerletme sorumluluğunu 
ilan ederek 2013 Haziran ayaklanmasına ilişkin doğru yanlış temelinde 
ideolojik, siyasal, örgütsel ve askeri çizgi ve siyasal yönleriyle analiz ederek 
önemli sonuçlara ulaşmıştır. Haziran Ayaklanmasının çeşitli özellikleri ve 
çıkarılması gereken doğru dersleri hemen önemle belirtelim ki Maoist 
Komünist Parti 3. Kongre kararlarıyla önemli oranda örtüşmekte ve ulaşılan 
sentezlerin güncel somut nesnel gerçeklikler ile doğrulandığını da 
göstermektedir. Bu halkadan hareketle Maoist hareket Haziran 
Ayaklanmasının ilerici ve devrimci mirasına Komünist bilinçle sahip çıktığını 
ve ilerletme sorumluluğunu ilan etmektedir. Haziran Ayaklanmasının 
derslerini daha güçlü ve keskin bir şekilde özetleyerek tartışmayı 
derinleştirelim. 

Hiç şüphesiz ki ‘’apolitik çapulcu’’ şeklinde egemenlerin kullandığı 
argümanların sübjektif olduğunu öncelikle vurgulamak isteriz. Devrimci 
romantizmin ’68 vari yeni bir özgürlük yürüyüşüyle tüm lokal ve bölgesel 
kimlikleri aşarak küresel yeni bir kültürün bayraklaştığı bir süreçteyiz. Zulme 
karşı isyan edenlerin farklılıklarını birbirlerini ötekileştirmeden anlayan ve 
mücadelenin hedeflerine karşı birlik çizgisini kavrayan Haziran Ayaklanması ile 
yeni bir yol açıldı. Türkiye- Kuzey Kürdistan halk kitleleri doğrudan söz sahibi 
oldukları ve yekpare durumda bulunmadıkları dersini vermiştir. İnançlarını ifade 
eden kesimlerin güvenliği, inanmayanlar tarafından da saygı ile karşılanarak 
inançlara özgürlük lafının garantiye alındığı somutta gösterilmiştir. 
 
Gezi’de başlayan Taksim, Ankara Kızılay, Hatay, Dersim Seyit Rıza, İzmir 
Gündoğdu ve Kuzey Kürdistan’a ve dünyanın değişik coğrafyalarına ulaşan bu 
yürüyüşün tekçi eskinin ‘’yeni’’ devamı AKP kumandalı faşizme meydan 
okuyuşu iyi ve doğru kavramak zorundayız. Gezi yürüyüşü iflas eden tekçiliğe 
karşı halkların, bütün fidanların hem hür hem de kardeşçe ormanlaşmasının 
bayrağıdır. Bu bayrak şimdiki durum ve gelecek açısından nasıl bir toplum- 
demokrasi- yönetim, paylaşım vb problemlerini de anlamamız için somut ve 
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gerçekçi önemli bir derstir. Tekleştirme, tartışmayı yadsıma ve sürüleşme değil, 
Komünalizmin insan doğası ile ilişkisini Gezi’ye çıkan eylemciler ve direnişçiler 
yeterince anlattılar. Aynı şekilde darbeci ve cuntacı kültürlere karşı sadece politik 
değil bir toplumsal devrim ihtiyacının ve buna göre örgütlenme ihtiyacının da 
altını çizdiler. Alışkanlık haline getirilmiş ve statükocu bir örgütlenme ve siyaset 
çizgisiyle yürümediler. Örgütü bir araç olarak kavramak ve mücadelenin her 
biçiminde ustalaşarak yeni özgün ihtiyaçlar temelinde doğru örgütlenme araç ve 
yöntemlerinin derslerini bizlere öğrettiler.  
 
Hiç şüphesiz mücadeleleri bir daha gösterdi ki zorba düzeni aşmada devrimci 
savaş bir ihtiyaçtır. Zaten gerçek Komünistler, halk kitlelerinin ihtiyaçları ve 
gelecekleri konusunu önemserken bu sonsuz Kozmos içerisindeki bir zerre olan 
dünyanın ve genel evrenin yasalarını da anlamak, bencil merkezli çıkarlar ile 
tahrip edilmemesi gereğini de ciddiye alır. Gezi Direnişi ve gelişen eylemler, bize 
bu dersi son derece iyi verdi. Egemen sömürücü iktidarcı, cinsiyetçi ve sadece 
bencil insan merkezci tasavvurların gerici perdesini yırtarak doğru gerçek ve 
olması gerekeni gösterdi. Kaba mekanik materyalizmin yaşamın dinamiğini 
anlamayan reçeteci yaklaşımlarına karşı perspektifimizin geniş ve nasıl olması 
gerektiğini gösterdi.  
 
HES’ler konusunu devrimci hareket olarak ne kadar önemsedik? Barajlar 
konusunu sömürücü hegemonyanın pekiştirilmesindeki içeriğini ne kadar 
anladık? Çoğunlukçu değil çoğulcu seküler hayat gerçeğinin tekleşmeye karşı bir 
ağaç gibi hür olarak ormanlaşma eylemini ne kadar anladık? Gezi ve Taksim’in 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yükselen bayrağı her tür temsili burjuva devlet ve 
parlamentarizme karşı halkların söz, karar, yetki ve denetim de gerçek 
demokrasi işlevini öğreten bir kazanımdır. Haziran Ayaklanması direniş ve 
kazanımı sömürücülerin korku ve sindirme ablukasını parçalamış, cesaret ve 
geleceği kazanma azmini bilemiştir. Türk İslam hegemonyası egemenlerinin 
kaldırdığı zulüm bayrağını açığa çıkarmıştır. Bu kırımdan geçirilen Aleviler ile 
alay etme bayrağı ve ‘’sizleri dün kestik bundan sonra da yeni köprülerimizde 
yine bir modern kesme ve biçme makinası olduğumuzu ilan ediyoruz’’ 
mesajıdır. Topçu Kışlası kararlılığı, Sünni Hanefi yaşam tarzına biat edin 
mesajıdır ve dayatmasıdır. Neo-liberal alışveriş merkezli kent egemenliğine 
boyun eğin, terbiye kurallarımıza riayet edin, ahlak kurallarımızı çiğnemeyin 
çağrısıdır. Kaldırılan Selefi bayrağı, Gezi’deki ağaçları katletmek istedi. 
Katledilmek istenen tam da halkların belleklerindeki tarih ve emekçilerin gelecek 
arzusuydu.  
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‘‘TC‘‘ egemenlerinin tüm herkese genel geleneksel bir kültür, ahlak ve hayat 
tarzı dayatılmaktadır. Ya ıslah olacaksınız ya da ezileceksiniz politikası ile bir 
Selefi İslam hegemonyasının kabulüne zorlanılmaktadır. Sultanların ve 
sömürücü egemenlerin ordu ve polisleriyle muktedir olamadıklarını gerçek 
kahraman halk kitleleri bir kez daha gösterdiler. Eskiden ‘’baldırı çıplak, ayak 
takımı’’ argümanlarının devamı olarak ‘’Ayyaş-çapulcu- marjinal’’ ezilenler 
tarihin seyrini değiştirdiler. Mesaj açıktır. En büyük okul, bizzat devrimci 
eylemdir. Bu devrimci eylem, muhafazakâr gerici hegemonyayı parçalamıştır. 
Ilımlı İslam karargâhı liderinin ''nesilleri ıslah ve beyinleri ele geçirme’’ çağrısını 
yıkmıştır. Havuç politikalarıyla ‘’yangını küçükken söndürün’’ talimatını 
parçalamıştır. Nitekim Gülen Cemaati ‘’karınca istilası’’ diye emekçi 
hareketinden son derece ürkmüş ‘’adab-ı erkan’’ yönelimiyle ‘’piç’’ denilen 
neslimize ıslah fermanı verilmiştir. Islah olmayacağımız açıktır. 1 Mayıs Taksim 
yasağını, Gezi ve Taksim eylemcileri iptal ettiler. Egemen mühendislerin 
davranma, yeme, içme, giyim ve nasıl idare edilecekleri projesini ezilenler iptal 
ettiler. Darbeci değil halkın doğrudan istemleri çerçevesinde fiili yeni bir 
projenin ne olması gerektiğini anlattılar. Hitler gibi burjuva seçim oyunlarıyla 
çoğunluk temeline dayanan faşizme karşı yok sayılanlar Bizde Varız dediler. 
Haziran Ayaklanmasıyla çakan şimşek, dünyanın diğer yerlerindeki öfkeliler, 
işgal hareketleri gibi dalganın bir Türkiye-Kuzey Kürdistan biçimidir. Ve 
dünyanın emekçileri kapitalist hegemonyaya karşı daha eşit ve özgür yeni bir 
dünya mümkün söylemini pratik olarak yazmaktadırlar. Gericilerden haklar 
lütfedeceği çizgisine karşı, bir devrim şarkısıdır söylenen. Bu şarkıyı büyütelim 
ve bu şarkıyla birleşelim. Bu şarkının güftelerini, söz, çağrı ve notalarını 
öğrenelim ve geleceğe yürüyelim. 
 
Tıpkı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişleri gibi Gezi-Taksim ve Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’a yayılarak dünyada dikkat çeken bu yangın göstermiştir ki, devrim 
için devrimci savaş mutlak bir gereksinimdir. Faşist devlete, onun ordu ve 
polisine güven bir kez daha parçalanmıştır. Gerçek kahramanın kitleler olduğu 
bir kere daha görülmüş ve teyit edilmiştir. Dünya ve coğrafyamızda devrimin 
objektif koşulları, devrimci durumun varlığı bir kez daha güncellenmiştir. Tüm 
bunların bilincinde halkların büyük devrimci eylemine de padişahvari değil 
doğru bir öncülük sorumluluğunun halklar ile birlikte nasıl ele alınması 
gerektiği bizzat devrimci eylem tarafından öğretilmiştir.  
 
Yok farz edilen ve bir hiç olarak gösterilen ezilenlerin her şey olduğu mücadelede 
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bilinçli bir özne durumuna geldiklerinde her şeyi kazanabilecekleri bir daha 
görülmüştür. Tabi bu an’ a doğru bir şekilde bilinçli önderlik etme gereğini de 
anlatmaktadır. Gezi ve Taksim direnişi ve eylemleri, halkların doğrudan 
yönetmesinin de mümkün ve gerekli olduğunu da gösterdi. Sağlık, eğitim, 
hukuk, vicdan, ekonomi ve her alanda kitleler bir Komün yaşamı dersi verdiler. 
Mütevazı de olsa Paris Komünü’ ne, Sovyet fikri ve Şangay Komünü 
tasavvuruna somut ve güncelde nasıl olacağına ilişkin katkıda bulundular. 
Elbette son derece gerekli olan Komünist önderlik ihtiyacı da ortaya çıkıyordu. 
En büyük önder olan halk kitlelerinin stratejik ve gerçek önder ve belirleyici 
halka olduğunu gösterdiler. Ve kitlelere güvenmeyen, tabandan biriken öfke 
mayalanmasıyla birleşme görevini yerine getirmeyen, hem tarihini hem de 
günceli çok yönlü ve bütünlüklü olarak sorgulamayıp gerekli dersleri 
çıkaramayan, kendisini ayrıcalıklı ve elit gören hareketleri de silkelemiş ve 
yeniden doğrularak devrimci ve komünistleri görev başına davet etmiştir. Gerçek 
hayatı ve dünyayı olumlu ve olumsuzluklarıyla, ezen ve ezilen cephesinden 
gelişmeleri ve içinden geçilen somut güncel süreçleri doğru okuyamayıp eski de 
ve statüko zaptiyeciliğinde ısrar edenlere ise devrimci eylem adeta tokat atarak 
iyi bir ders vermiştir.  
 
Emperyalist küresel sermayenin mevzisi bir faiz lobisi merkezi olarak işbaşında 
olan egemenlerin, kitle hareketini ‘’dış parmak’’ kaynaklı bir ‘’faiz lobisi’’ eylemi 
olarak göstermesi ‘’vatan- millet’’ edebiyatıyla kitleleri yanılsamalara sürükleme 
operasyonudur. 
 
AKP hükümeti ve egemenliğine karşı diğer başka egemen sınıf blokları da tavır 
almaktadırlar. Bu tavır alış egemen sınıf kliklerinin, klik dalaşlarından ibarettir. 
Halk kitlelerinin öfkesini genelde ortak oldukları sömürücü sistemin şu veya bu 
kesimine kanalize etmede ve kitlelerin eylemini kendi gerici çıkarlarına alet 
etmeye çalışma durumunu deşifre etmek, şövenist kuşatma altında kitle 
hareketini yozlaştırmak için işbaşı yapan CHP ve MHP başta olmak üzere tüm 
kesimlere karşı devrimci bayrak altında ortak cephede toparlama perspektifiyle 
hareket etmeliyiz.  
 
Birlik, devrimin stratejik çağrısıdır. Öncünün, sınıfın ve halk kitlelerinin 
devrimci eyleminin stratejik birlik ihtiyacına Gezi ve Taksim eylemi ve 
direnişçileri de dikkat göstermiştir. Her bir alandaki özgünlükleri atlamadan 
halk kitlelerinin tüm güçlerini birleşik bir eylem perspektifiyle mevzilendirmek 
dönemsel ve taktiksel değil tam da stratejik bir ihtiyaç ve görevdir. 
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Devrimci Kriz:Gezi, sadece yükselen bir devrimci durum gerçeğini değil 
derinleşen bir devrimci krizin de objektif ve somut gerçekliğini gösterdi. 
 
Geçmiş düşünüşten kopamayanlar geçmişin geleneksel ruhlarını çağırarak dün 
yaşayan ama değişimde ölmüş geleneksel fikirlere dayanarak bunu 
anlayamadılar, anlayamazlar. Bu noktada klasik olarak ‘’kendiliğindenci hareket’’ 
yorumuyla ilgisiz kalanlar var. Elbette hareketin bilinçli bir proleter devrim ve 
komünizme yöneldiğini söylüyor değiliz. Büyük bir öncülük ihtiyacının ortada 
olduğu açık bir gerçektir. Hareket karşısında sorumluluklarını atlayan bir 
secdeci tutum içerisinde de değiliz. Ama hareket bir 15- 16 Haziran gibi esasta 
ekonomik talepler ekseninde de değildir. Hükümete ve devlete karşı belli bilinçli 
bir tutumu ve ışınlarını da yansıtmaktadır.  
 
Bazılarının iddia ettiği gibi hareket bir orta sınıf hareketi de değildir. Hayat 
tarzlarına müdahale vb gerekçeler ile bu kesimlerde harekette yer almışlardır. 
Ancak hareket kitlesel bir halk ayaklanmasıdır. Varoşlar, öğrenciler, avukatlar, 
doktorlar, şimdinin emperyalist dünya gerçekliğinde ya potansiyel gelecek 
işsizleri ya da neredeyse ücretli işçiye dönüştürülmüşlerdir. Küresel emperyalist 
sistem neo- liberal strateji ile büyük bir yıkım yarattı. ‘’Orta’’ denilen sınıfları 
metalaştırdı. Haziran ayaklanması bu hegemonyaya ‘’eşitlik-özgürlük-adalet’’ 
haykırışıyla bir başkaldırıdır. Bilinir ki Ekim Devrimi’nde ayağa kalkan kitlelerde 
‘’hürriyet-barış-ekmek’’ isyanıyla ortaya çıkmışlardı. Bir devrim için bu az bir 
şey değildir. Eğer kitleler bunun da ötesinde Komünizmi biliyor iseler Komünist 
önderliğe niye ihtiyaç vardır ki? Tam da böyle bir durumda ayağa kalkan kitleler 
devrim istemektedirler. Eksik olan bu isteğin devrime önderlik edecek Komünist 
bir öncüyle birleştirilememesidir. Sorun, öncüyüm diyenlerdedir. Emperyalist 
küresel nizam ve ona entegre edilen ‘‘TC‘‘ dizaynına ezilenler, hayır demişlerdir. 
Erdoğan kumandalı başkanlık sistemi ve seçim hesapları darbelenmiştir. 
Egemenlerin tasavvur ettiği yeni rejim hesapları saplanıp kalmıştır.  
 
Haziran Ayaklanması, durum nedir ve ne yapılmalıdır sorunsalında devrimci 
komünistlere yeni bir yol açmış ve nasıl bir program sorusunu da objektif 
olarak cevaplamıştır. Tekçiliğe, üniter bürokratik tekelciliğe karşı seküler hayat, 
inanç serbestisi, tüm millet ve milliyetlere özgürlük, kitlelerin doğrudan 
demokrasisi derslerini fevkalade vermiştir. Artık Gezi, klasik şekilde tekrar 
edilemez. Yeni nitel ilerlemelere ihtiyaç var. Bunun için halk kitlelerinin inisiyatif 
ve zekası fevkaladedir. Mahalle forumları ve mahalle meclisleri gibi 
örgütlenmelerle halk kitleleri özne olarak sahneye çıkmıştır. Lenin, Sovyetleri 
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kitlelerin mücadelesi içerisinde ortaya çıkardığı tecrübelerle formüle etti. Biz, 
mücadelenin seyri içerisinde ortaya çıkan bu mücadele ve örgütlenme 
biçimlerine ‘’durun, bu çok hoş değil’’, ‘’siz, bizim bildiğimizi yapın mı’’ 
diyeceğiz. İşte bu devrimci lafazanlık olur. Hareketin seyri içerisinde ortaya 
çıkan ve tarihi materyalizminde böyle anladığı mücadele ve örgütlenme 
biçimlerini koordine etme ve genelleştirme sorumluluğu yerine keyfi icatlar ve 
niyetler ile buyurganlık yapma ya da tepeden inmeci yaklaşma, Marksizm’in 
ruhuna yabancıdır. Bilinçli öncülük asla üzerinden atlanılamaz bir görevdir. Halk 
kitlelerinin seferberliği ve örgütlenmesinin aktivistleri, kitlelerden kitlelere 
dersini unutamazlar. Bu açıdan kitlelerin mücadelesinin yarattığı ‘’açık kürsüler, 
duran adam vb’’ gibi eylem biçimleri kendi dönemleri açısından oldukça 
anlamlıydılar. Mahalleler, Gezi’yi savunma barikatları olarak yükseldiler. Semtleri 
ve ilçeleri dolduran kitleler, köprüleri kırarak Taksim’e ulaştılar. Halk kitlelerinin 
bu dayanışma bilinci, karşı- devrimci şiddet dalgasının barikatlarını 
parçalamıştır. 
 
Üç hilalli Panislamist faşist Türkçü egemenliğine karşı ayaklanan 80 il ve çeşitli 
ilçeler, Kürdün dramını da algılamaya başladığını göstermiştir. Şövenizm zehri, 
nispeten parçalanmış ve Lice’ de devlet operasyonuna karşı Haziran 
direnişçileri ‘’Dayan Lice Taksim Seninle, Her Yer Taksim Her Yer Lice’’ 
diyen kitleler gelecek açısından önemli bir mevzidir. Ötekileştirilen, LGBTT’lerin 
onur yürüyüşü ‘’resmen devrim’’ bayrağıyla kaldırdı. Ardından egemenlerin 
gelen ‘’cadı operasyonu’’, bu devlet ile olmaz fikrini güçlendirmekten başka bir 
şeye hizmet etmedi.  
 
Gezi, Avrupa ve dünyada da etki gösterdi. Beyaz Saray’dan, Çin, Rusya ve AB 
egemenlerine kadar en geniş kesimlerin dikkatini çekerek nüfuzunu ispatlamış 
oldu Gezi/Haziran ayaklanması. Bu yenidünya çığlığından korkanlar, kontrol için 
devreye girdiler. Yoksa tümü tabi ki Haziran ayaklanmasının ortak 
düşmanlarıdırlar.  
  
Gezi Parkı- Taksim Direnişi ve dalga dalga yayılan eylemler, dolayımsız olarak 
emperyalizmin uşağı faşist Türk hâkim sınıfları düzeninin suratına inen ağır bir 
şamardır. 
 
Direniş ya da Ayaklanmanın, Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimi açısından taşıdığı 
büyük önemi ve bize kazandırdığı zengin tecrübeleri de doğru kavramalıyız. 
Türkiye- Kuzey Kürdistan halklarının devrim ihtiyacına tabi stratejik ittifakının 
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gereğini ve ötekileştirilenlerin ötekileştirilenler ile kardeşleşme çağrısını 
yinelemiştir. Kuşkusuz ki bu kardeşleşme, bir egemen tekelle olmaz. Birilerinin 
özel bir ayrıcalığı ile gerçekleşmez. Ki bu kardeşleşme değil, tabi olma, bir 
imtiyazın ve tekçiğin yeni türden üretimidir.  
 
Objektif ve güncel somut şartlar içerisinde ortaya çıkan direniş, Türkiye- Kuzey 
Kürdistan devrimi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu mücadele, 
Türkiye- Kuzey Kürdistan devriminin somut pratiğine birçok hususta ışık 
tutmuş, bir dizi meselenin ortaya serilmesine olanak tanımış, devrimimizin bazı 
meselekerinin aydınlanmasına hizmet etmiştir.  
 
Ülkemizde demokratik, devrimci ve proleter devrimci mücadeleye moral vererek 
pratik harekete sistemlilik katmış, bazı burjuva düşünce ve tezlerini ise yerle 
bir etmiştir. Örneğin liberalizmi ölümcül darbelerle yaralamış, teorik manada 
çökertmiştir. 
 
Emperyalizmin uşağı Türk hakim sınıflar devleti  düzeninin, polis ve emniyet 
kuvvetlerinin karşı-devrimci niteliğini geniş kitlelerin görebileceği şekilde daha 
berrak ve bir kez daha açığa çıkarmıştır. Futbol kulübü taraftarlarının ciddi 
derecede politizeolmasına tanıklık yaparak, spor klüplerini demokratik tavır 
bağlamında ayrıştırmıştır. Futbol ve kulüp fanatizmini darbelemiş, Çarşı 
örneğinde olduğu gibi sorumlu kitleleri devrime yakınlaştırmıştır. Nitekim Türk 
devletinin, emperyalist patentli yeniden dizayn etme operasyonlarından, spor 
kulübü taraftarları da nasibini almaktadır ve alacaktır da. 
 
Direniş, kesinlikle halk kitlelerinin her bir kesimi içerisinde yer alanların 
bilinçlerinde bir sıçramaya zemin sunmuştur. Bu durum, türlü burjuva 
düşüncesinden arınmış bilimsel ve somut ihtiyaçlara uygun örgütlenmiş bir 
kitlesel harekete doğru evrilmelidir. Doğru ve objektif bir evrilmeye de objektif 
olarak yol açmıştır. Direniş, devrimci hareketin bilincinde nitel sıçramalar 
yaratmaya son derece gerekli temeli sunmuştur. Onların komünizmin evrensel 
gerçeğiyle Türkiye- Kuzey Kürdistan devriminin somut pratiğini 
birleştirmelerine yardımcı olmuş ve bu noktada güçlü somut veriler sunmuştur. 
 
Emperyalist küresel askerileşme ve neo- liberalizasyona karşı küresel 
karşıtların bir mevzisi olarak sahneye çıkmış, bu direniş tekrarcı bir hâkim 
model stratejisini de yıkmıştır. 
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Direniş; siyasi, sosyal, kültürel vb her alanda halk kitlelerinin büyük devrimci 
yaratıcılık ve inisiyatifini tekrar tekrar gösterdi. Mizah da, müzik de, edebiyat ve 
sanatta büyük patlamalara yol açtı.   
 
Yürüyüş, özel bir gerillacılık akımının değil gerillanın kitleler ile birleşmiş 
tamamlayıcılığını da anlatmıştır. Şehirlerin ne kadar da önemli olduğunu açık ve 
net bir şekilde ifade etmiştir.  
 
Kategorize edilmiş, hayatı dışlayan ilkeler yerine somuttan hareket edilmesi 
gerektiğini konuşmuştur. Topyekûn Sosyalist Halk Savaşı gerekliliğinde halk 
kitlelerinin bütünlüklü ve merkezi olarak çok çeşitli araçlar ile seferberliğinin 
birleşik koordinasyonuna dikkat çekmiştir. Zira devrimci savaş, kitlelerin 
savaşıdır. Kitlelere rağmen bir yürüyüş söz konusu olamaz. 
 
Direniş, Sosyalist Halk Savaşında şehirlerin artan rolünü de göstermiştir. 
Devrimci savaşımızda kır ve şehir diyalektiğinin merkezi birleşiklik sentezinin 
önemine vurgu yapmıştır. Bir dönemin savaş biçimini, teorileştirilen alışkanlık, 
kültür ve çizgilerine karşı tüm ezberleri bozmuş, yeni bir devrimci savaş çizgisi 
ve siyaseti talep etmiştir. 
 
Direniş, öncelikle devrimin şiddete dayanacağını, bunun da oldukça geniş ve 
çeşitli aşamalardan geçerek yürünebileceğini ve aynı şekilde bunların zorunlu 
ve kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.  
 
Direniş/Haziran Azaklanması; burjuva devlet, ordu, polis, hükümet, burjuva 
parlamentarizmi hayallerini yıkmaya yardım etmiştir. Kitlelerin en demokratik 
ve meşru taleplerinin dahi hakim sınıflar ve hükümetlerinden ve onların ordu ve 
polisi gibi silahlı kuvvetlerinden beklemenin ham hayal olduğunu bir kez daha 
ilan etmiştir. Tıpkı, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinde, yakın süreçlerdeki 
Tekel- İşçi Direnişinde olduğu gibi… 
 
Direniş, gerçek kahramanın kitleler olduğunu bir kere daha göstermiştir. 
Herhangi bir partinin kendi başına (kitlelere rağmen) bir devrim tasavvurunun 
devrimci darbecilikten öteye gidemeyeceğini anlatmıştır.  
 
Direnişin ve dalga dalga ülkede yayılan ve her tarafı kapsayan güçlü etkisi ve 
bunun karşısında düşmanın da daha fazla pervasızlaşarak saldırganlaşması, 
Maoist Komünistlerin sağlam ve güçlü örgütlenme ve nitel 
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kurumsallaşmalarının kesin ihtiyaç duyduğu da bir kez daha çarpıcı biçimde 
açığa çıkmıştır. Aynı şekilde ülkenin değişik bölge ve alanlarında askeri 
örgütlenme başta olmak üzere örgütlenmelere ve militant devrimci eylemlere 
olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır.  
 
İletişimin önemi de direniş ile birlikte alenen ortaya çıkmıştır. Bugün Türkiye- 
Kuzey Kürdistan’da 35 milyon insanın twetter kullandığı düşünülürse, sosyal 
medyanın rolü tartışmasız bir gerçek olarak önümüze çıkar. Örgütlenme 
sorununu ele alışta bu gerçeği de özenle dikkate almamız gerekmektedir.  
 
Direniş, devrimin kitlelerin eseri olacağını ve kitlelerde devrim için objektif 
olarak güçlü bir istek bulunduğunu açık bir şekilde göstermiştir. 
 
Direnişin başından itibaren düşman, direniş güçleri ve devrimci hareket 
arasında parçalayıcı ve dağıtıcı bir strateji izlemiştir. Bu kapsamda ‘’aranızdaki 
marjinalleri dışlayın- onlardan uzak durun- sizlere karışmayacağız’’ vb diyerek 
kitleleri yönetmeye-direnişi bölmeye çalışmıştır. Kitle hareketini anlamayıp 
sloganlar ile hareket etseydik tüm iyi niyetimize rağmen düşmana açık kapı 
siyaseti durumuna gelirdik. Devrimci hareket kitlelerin istemlerine, bilincine, 
yarattığı mücadele ve örgütlenme biçimlerine tam da doğru bir şekilde kayıtsız 
kalmamışlar ve saygılı davranmışlardır. Kitleler temeldir ve onların üzerinde 
onlara rağmen bir devrimcilik bilinçleri yadsıyarak değil onlarla birleşilerek 
sürdürülebilir.  
 
Devrimci ve Komünist hareket olarak bizler bu süreci öngöremedik, sürece 
karşı hiç bir hazırlıktan da söz edilemez. Aynı şekilde gerek Uluslararası 
Komünist Hareket(UKH) gerekse de Türkiye- Kuzey Kürdistan devrimci ve 
komünist hareketi genel olarak parçalı, dağınık, dar ve örgütsüz vaziyettedir. Bu 
objektif gerçeklik karşısında düşmanlarımızda kuşkusuz bizleri marjinal ilan 
ederek tasfiyesini daha da derinleştirmek için kullanmak istemektedirler. 
 
PKK önderliğindeki Kürt ulusal hareketi ve bunun demokratik alandaki 
kurumsal bileşenlerinin, direniş karşısındaki sallantılı tutumunu da 
görmezlikten gelemeyiz. Serhildanlar ile ayağa kalkan militan, dinamik ve politik 
Kürt gerçekliği, ne yazık ki bu süreç içerisinde ilk başta barış planına zeval 
gelmesin diye kayıtsız bir duruma sürüklenmiştir. Haziran ayaklanması 
direnişinin herkesi hizaya getirmesi ve gerçek niteliğini daha net ortaya 
koyması ile birlikte Kürt ulusal hareketi, ikircikli ve eklektik tavrını sürdürerek 
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kitlesini harekete geçirmemiştir. Kuzey Kürdistan’ın çok az bir bölümü hariç 
hemen birçok alanında direnişe destek olunmamış ve kitlesel dayanışma 
gösterilmemiştir. Kürt ulusal hareketinin pragmatist çözüm planı eksenli 
ikircikli ve pragmatist davranışı, harekete gerekli desteği sunmamıştır. Haziran 
hareketi kendini kabul ettirince bu pragmatist yaklaşım yine pragmatist bir 
çizgi ve siyasetle destekleniyor gibi ifade edilse de Kuzey Kürdistan kitlesel 
olarak harbe dâhil edilmemiştir. Bu örgüt hatası ve AKP ile çözüm planına 
iyimserlik yönelimi itibariyle, Gezi Parkı-Taksim Direnişine bir türlü dâhil 
olamamışlardır. Nitekim bu durum, Kürt ulusal hareketinin demokratik 
kurumsal mekanizması içerisinde bir tartışmaya da vesile olmuştur. Özellikle 
BDP içerisinde Gezi Parkı-Taksim direnişine karşı kayıtsızlık ve gereken 
desteğin verilmemesi tartışmalara yol açmıştır. Saflaşma ve netleşme 
önümüzdeki süreçlerde daha da belirgin olarak kendini gösterecektir. 
 
Gerçi bu hatalı çizgi ve siyasete rağmen Kürt ezilen kitleleri önemli roller de 
oynamışlardır. Ezilenler ve onun bir parçası olarak Kürtler, azınlıklar, ezilen 
inanç grupları yekpare değildirler. Tüm bunların sınıf mücadelelerinin önderlik 
ve sorumluluk gerektirdiği açıktır. Bu, komünistlerin bağımsız bir programatik 
yönelimle hem bütün müttefikler ile birlik ve hem de bağımsız ideolojik ve siyasi 
bayraklarını da havaya kaldırmayı gerektirir.   
 
Direnişin daha da geniş kesimlere ve bölgelere kitleselleşerek yayılması ve daha 
etkili-güçlü hale gelmesiyle, hâkim sınıflar bu direnişleri engellemek için daha 
kapsamlı bir seferberlikle işbaşı yapmışlardır. Bizzat iç savaş provasını 
planlamışlardır. Bunun için savunma refleksli mitingler düzenlemişler, gözaltı-
tutuklama vb operasyonları genişletmişler, sürgünlerle yıldırmayı denemişler, 
psikolojik savaşta daha fazla yoğunlaşmışlar, yalan ve demagojilerini 
arttırmışlardır. Çare bulamayınca referandumu kabul etmişlerdir. Bu halkın 
stratejik zaferi karşısında bir yenilgiyi kabul etme durumudur. Ayrıca, 
Yürütmenin emrindeki mahkemelerde sanki adil karar veriyormuşçasına 
Yürütmeyi durdurma kararı almışlardır. Bu da hükümetin kararlılık gösterilerine 
rağmen mahkemeler ile işi idare etme eylemidir. Hatta daha da ileri gidilerek 
bundan sonraki bütün projelerin halk ile birlikte ortak kararlar alınarak hayata 
geçirileceği beyanında bulunularak yanılsama yaratma ve manipülasyona 
yönelmişlerdir.  
 
Halk kitleleri sadece bir tek şey istiyor. Devrim ve geleceğini kararlaştırmak. 
Aldatmalara hayır diyor. Şimdi görev bu istemi ileriye taşımaktır. Tüm bunların 
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bilincindeyiz. Yine de açık gerçek şudur ki halk kitleleri kazanmıştır. Bu 
yatıştırma operasyonlarına karşı görevi ‘’bu daha başlangıç mücadeleye devam 
et’’ demektir. Halk kitlelerinin cevabı budur. Nitekim direnişin sonraki 
evrelerinde ‘bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganı yükselmiştir. Halk 
kitlelerinin devrimci savaş mevzisi olarak sahneye çıkmasına hizmet etmeli ve 
görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Devrimci ve Maoist Komünistlerin halk 
kitlelerine anlatması gereken budur. Bu karşı- devrimci savaş planına karşı her 
devrimdeki gibi devrimci iç savaşın ihtiyaçlarına uygun devrimci hareketin 
mevzilenişi yetersiz kalmıştır. Dahası hareketteki anti-AKP’ci eğilim veya salt 
AKP karşıtlığıyla yetinen ve tüm dinamiği bu olan kesimler de hareketin zayıf 
yanlarını temsil etmekteydi.  

Haziran hareketi, Sosyalizm için ‘’bilinç ışınları’’ taşıyor. Komünist mücadele 
ve yürüyüşe açık bir durum gösteriyor. Yapılması gereken siyasi kampanyalar 
ile objektif gerçeklikleri açıklama ve pratik uygulamalarla yürütmeyi 
benimsetme görevidir. Örgüt, bunun aracıdır. Bir devrim durumu reel pratikle 
gelmiş vaziyettedir. Klasik kalıplar ve şabloncu yaklaşımlarla darbeci 
devrimcilik, dönemi doğru okuyamamakta, sloganlar ile işi idare etmeye 
çalışmaktadır. Kitlelerin bu isyanı, bizi devrimci örgüt görevinden azat etmez, 
aksine ciddi bir çağrı yapar. Ne ekonomizm ne de terörizm gibi 
kendiliğindencilik, döneme cevap olamaz. Ayaklanma tamda bir siyasi 
mücadeledir. Buna siyasal karakter kazandırmak görevi aptalcadır. Sorun 
şudur, hareket burjuva sınırların dışına nasıl çıkacak ve nasıl 
çıkarılabilecektir? Rejime bu şekilde tavır alış, nasıl köklü ve bütünlüklü bir 
devrimci perspektifle birleştirilebilecektir? Ezilenler nasıl kendi kendine değil 
ezilenliği yaratan toplumsal koşullar ile nasıl baş edebileceklerdir? Tüm 
objektif refleksleri bu bilinçle birleştirme sorumluluğu vardır. Bu bilinç yoksa 
derslerinden öğrenme de yoktur. 

Önderlik Anlayışımız 
 

Parti 3. Kongremiz, 1. ve 2. Kongrelerimizde de savunulan stratejik önderlik 
kavrayışına bağlı, kolektif önderlik anlayışını esasta doğru bularak onaylamıştır.  
 
Sınıflı toplumlar gerçekliği ve eşitsiz gelişme yasası, partiler ve önderlikleri 
devrim mücadelesinin zaruri stratejik araçları haline getirir. Araçlara yönelik 
stratejik belirlemesi devrimin gerçekleşmesinde bu araçların tayin edici role 
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sahip olmalarıyla alakalıdır. Komünist Partisi, Halkın Ordusu, Halkın Birleşik 
Cephesi ve bunlara bağlı olarak önderliğin stratejik olması, tam da bu 
gerçeklikten ileri gelmektedir. Özcesi, devrim için olmazsa olmaz olan stratejik 
araçlar inşa edilmeden devrim gerçekleştirilemez.  
 
Önderliğin verili herhangi bir anda zayıf olması onun stratejik yanını ortadan 
kaldırmaz. Tersine devrim için mutlak olarak gerekli olan araçların zayıf olan 
niteliklerinin ilerletilerek kurumsallaştırılmasını gerektirir. 
 
Partimiz, önderliği bu temelde ele almaktadır. Devrim için gerekli olan 
önderliğin, partinin bütünlüklü temelde teorik ve pratik seviyesinin ilerletilerek 
güçlendirilmesi ertelenemez görevdir. 
 
Önderlik kurumunu doğru ele alamayan bir parti, tayin edici role sahip olan 
önderliğin oynayacağı olumsuz rollerle devrim mücadelesinde gerileyebilir ya da 
kazanılmış devrim mevzilerini kaybettirebilir. Sınıf mücadeleleri tarihi 
önderliğin stratejik rolüne bağlı şekillenen sayısız olumlu ve olumsuz örneklerle 
doludur. 
 
Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao ve diğer önderlerin stratejik önderlik 
kurumunun tayin edici rolleriyle, belli tarihsel dönemlerde kitlelere önderlik 
ederek devrimlere taşırken, tersten Kuruşçev, Deng Siao Ping gibi önderler ise 
yine aynı kurumun tayin edici rolüyle devrimleri geriye götürdüklerini, 
gerilettiklerini bilmekteyiz.  
 
Kendi tarihi tecrübemiz açısından bakıldığında da göreceğiz ki, önderliğin tayin 
edici rolüne bağlı olarak partimiz, bazı tarihsel dönemlerde gerilerken, 
Kaypakkaya ve başka nitelikli yoldaşların önderlikte yer aldıkları süreçlerde ise, 
nitel gelişmeler göstermiştir. Kaypakkaya, önderlik kurumumuzda yer aldığı 
kısa bir dönem de oynadığı nitelikli rolle partimize ideolojik, politik, çizgisi 
itibariyle yol göstermiş ve 40 yılı geçen süreç içerisinde, tüm darbelere, 
parçalanmalara ve gerilemelere rağmen devrimci çizgide ilerlememizde önemli 
ve temel olarak pay sahibi olmuştur.  
 
Buradan bazı önderlerin stratejik bazılarının ise taktik olduğu biçiminde hatalı 
bir sonuç çıkarılmamalıdır. İnsanlar, stratejik ya da taktik olarak 
değerlendirilmezler. Stratejik ya da taktik olan araçlardır. İnsan amaçtır ve 
istediği hedeflere ulaşma doğrultusunda gerekli olan taktik ve stratejik araçları 
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doğru kullanması ve sürece uygun nitelikli hale getirmesi halinde mücadelesinde 
başarılı olmaktadır.  
 
Parti tarihi muhasebemizde ifade edildiği gibi, partimizin önemli süreçlerinde 
önderlik kurumuna sol ve sağ yaklaşımlarımız olmuş ve bu yaklaşımlar 
doğrultusunda önderlik kurumumuzun niteliği düşürülerek, zayıflatılmıştır. 
Önem ve tabiatına bağlı ve somut bir sorun olarak da süreğenlik kazanan 
önderlik olgusu partimizde öteden beri tartışılan ve önemini koruyarak, 
günümüzde de tayin edici problemlerimizden biri olarak önümüzde durmaktadır.  
 
Güncel sorunların baskılanması altında stratejik değerdeki bu araç ve 
biçimleriyle oynanmadan önderlik kurumu parti bütünlüğü içinde nitelikli ve 
sürekliliği sağlanmış biçimde inşa edilmelidir. Tüm parti kitlesi, partililer ve 
dönem önderlikleri bu kavrayışla önderliğin süreklileşmesi için çaba sarf 
etmelidir. Önderlik, sadece bir dönemin kadro bileşeni ya da o dönem aldığımız 
görev değil, partinin varlığını sürdürdüğü süreç içerisinde sürekli aktarılan 
tecrübe, deneyim, kadro vs. tümü olarak anlaşılmalıdır.  
 
Sınıf mücadelesinin zorlukları, komünist partilerin, pratik mücadele süreci 
içerisinde, düşman saldırıları ile şehit düşme ya da fiili engellenme, bölünme ya 
da bırakmalarla sürekli olarak çeşitli düzeylerde kadro kayıpları yaşamalarını 
gündeme getirir. Kadroların korunması anlamında, kadroların yitirilmeden elde 
tutulup tecrübe ve birikimleriyle güçlü bir kadro oluşumuna sahip olmak 
mümkünken, kadrolarımızı koruyamayarak yitirmemiz ciddi bir kan kaybı 
olarak kadro ve önderlik sorunuyla yüz yüze kalmamıza neden olmaktadır.  
 
Yitirilen kadroların yerlerinin doldurulması kendiliğinden bir siyasetle olmaz. Bu 
durumda kadro politikası önem kazanır. Kadro yetiştirme ve koruma bütünlüklü 
bir süreçtir. Birbiriyle onlarca bağla bağlı bu süreç kadroyu tanımaktan atamaya, 
seçimden teorik seviyesini ilerletmeye, konumlandırmaktan korumaya kadar 
uzun ve imtina ile çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Bu süreç işletilmeden 
partilerin devrim mücadelesinde, tayin edici olduğunu söylediğimiz önderlik 
kurumuna, davaya bağlı, kitlelerle sıkı bağları olan, ideolojik olarak donanımlı ve 
çok yönlü tecrübe ve birikime sahip Maoist kadrolar kazandırılamaz. 
 
Kadroların pratik süreç içinde pişerek, adım adım her yönlü yetkinleşerek 
ilerletilmesi de ancak bu yöntemle sağlanacaktır.  
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Kadrolar korunsa da, son tahlilde kadro yitimleri genel olarak kaçınılmaz 
olacağından, doğru bir kadro politikası üzerinden, kadro eğitim ve kadro 
yetiştirme ‘’okulları’’ ve kamplar işletilerek kadro yetiştirmemiz şarttır. 
 
Kolektif önderlik kurumu, önderlik ettiği ve bileşeni olduğu partinin devrimdeki 
stratejik rolünün güçlendirilmesinin aracıdır. Parti yukarıdan aşağıya, tüm 
kurumlarının toplamıyla bütünlüklü bir önderlik kurumudur. Kolektif önderlik, 
partide her bireyin, her örgütlenmenin, her kademenin yönetime katılımını 
hedefler. Bunun için parti kararlarının altlara ulaşımı, altların alınacak parti 
kararlarında ve politikalarında söz söyleme, belirleyici olabilmelerinde çeşitli 
yöntemler geliştirir. Parti politikalarını pratikte uygulayan, her aktivistin kendi 
alanında bir önder olması gerçekliği bu anlayıştan ileri gelir. Bugün partide alt 
kademeleri karar ve politikaların belirlenmesine katmayanlar, yarın devrimden 
sonra kitlelerin iktidarın sahibi olmasına da izin vermez, devlette yeni 
burjuvazinin oluşmasının kapısını aralarlar.   
 
Uluslararası Komünist Harekette ve devrimci ve ilerici hareketlerin büyük 
çoğunluğunda var olan önder fetişizmi üzerinden parti kadrolarını, parti 
örgütlerini ve kitlesini nesneleştiren ve hiçleştiren Başkancı ve Şefçi bütün 
anlayışlara hareketimiz kökten karşıdır. Partiler kitlelerin efendisi, önderlikte 
partinin efendisi ve şefleri değillerdir. Maoist komünistler, yönetimde tekelci 
anlayışı kesinlikle reddeder. Sınıflı toplumların zorunlu bir parçası olan 
önderlikler, kitleleri bilinçli olarak devrime seferber etme ihtiyacının gereğidir.  
 
Önderler ve önderlik, partiye, kitlelere ve iki çizgi mücadelesine rağmen 
ayrıcalıklı bir topluluk olarak ele alınamaz. Partiler, bir şahsın ya da şahısların 
kumanda merkezi değil, kolektif bir emeğin görev ayrışımı doğrultusunda 
merkezileşmesini ifade ederler.  
 
Maoist Komünistler, sınıflı toplum gerçekliğinde ve komünizmde bile var olacak 
olan eşitsiz gelişmenin bilincindedir. Bu eşitsiz gelişme, partimizde de belli 
yoldaşları diğer yoldaşlara oranla öne çıkaracaktır. Öne çıkan bu yoldaşlar tüm 
yetkileri kendi tekellerine almadan başkan ya da şef olmadan, kollektif parti 
önderliğinin görev ayrışımı temelindeki parçaları olarak devrim yürüyüşümüze 
tüm katkılarını sunmaları benimsediğimiz bir anlayıştır.  
 
Partimiz, kuruluşundan günümüze var olan parti sekreterlik anlayışını da bu 
çerçevede ele almış ve sekreter olan yoldaşlarımız bulundukları komite 
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üyelerinden oy hakkı vb. ayrıcalıklı bir durumda olmamışlardır.  
 
Kolektif önderlik anlayışı çerçevesinde, tüzüğümüz ve kültürel 
şekillenmemiz de hayat bulan politika, Parti 3. Kongremizde daha da 
güçlendirilmiştir. Merkez Komitesi(MK) içerisinde seçilen Sekreterlik 
başta olmak üzere, parti komitelerinin tümünde hukuksal düzeyler 
gözetilerek, eşit hukuklara sahip olan yoldaşlardan oluşan komitelerde, 
halefler siyasetine ve kadroları önderleştirme yönelimine bağlı olarak, 
parti komite sekreterleri dönemsel koordinatörler biçiminde değişimli ele 
alınacaklardır.  
 
MK yürütmesi olarak seçilen Siyasi Büro üyeleri, dönemsel koordinatörler 
biçiminde parti sekreterliğini değişimli olarak sürdüreceklerdir. Aynı komitede 
iki farklı organ üyelerinin bulunması durumunda ise sorumluluk üst organ 
üyeleri arasında dönüşümlü olarak ele alınacaktır. Üst organ üyesinin tek kişi 
olması halinde ise sekreter yardımcılığı dönüşümlü olarak alt organ üyelerinden 
oluşturulacaktır. Partimizdeki tüm yoldaşlar bulundukları konum ve kademelerde 
sürekli ilerletilme hedefiyle, önderleştirme perspektifiyle ele alınacaklardır.  
 
Maoist komünistler, parti önderliğinin nitel inşasını önemsemeyen, çizginin 
rolünü yadsıyan, bilinçli önderliğin önemini görmeyen, önderlik fetişizmini 
savunan, kendiliğindenci, kitle kuyrukçusu, artçı, popülist, menşevik vb. her 
türlü yanlış önderlik anlayışlarından koparak, MLM kolektif önderlik anlayışıyla, 
stratejik role sahip önderlik kurumumuzu, sürekliliği sağlanmış bir kadro 
politikasıyla güçlendirip devrime yürüme yönelimindedir. 
 

Devrimimizin Silahlı Güçleri Partizan Halk 
Güçleri(PHG)- Halk Kurtuluş Ordusu(HKO) 

 
Devrimimizin üç stratejik silahından biri de halk ordusudur. Zor aygıtı olarak 
şiddet tekelinin kendisi olan burjuva devlet, çeşitli askeri ve hukuki yönelimler 
ve faşist uygulamalar ile kitleleri baskı altına almaktadır. Silahlı karşı-devrimci 
gücün ortadan kaldırılması, devrimci güçlerin silahlı örgütlerini gerekli ve 
zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda bir halkın ordusu yoksa hiçbir şeyi yoktur 
belirlemesi; burjuva zorun, kitlelerin eylem ve istemleri üzerindeki büyük 
yıkıcılığına karşı ortaya çıkmaktadır. Halk kitleleri, taleplerini gerçekleştirmek 
için burjuva devlet aygıtını ortadan kaldıracak siyasi, askeri yönelime ihtiyaç 
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duyar. Bu bağlamda silahlı halk ordusu perspektifi, halkın isyan duruşunda bir 
kurumsallaşma ve bir kazanım yoğunlaşması olarak ele alınmalıdır. Türkiye-
Kuzey Kürdistan siyasal cografyasında burjuva devlet olarak faşist TC greçekliği, 
halk ordusunu bir lüks veya en son baş vurulması gereken bir araç değil, bizzat 
devrim mücadelesinin bütün aşamalarında büyütülüp geliştirilmesi gereken 
örgütlenme olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda Türkiye-Kuzey Kürdistan 
siyasal cografyasında yaşayan çeşitli ulus ve miliyetlerden emekçi kitlelerinin 
ordusu yoksa hiçbir şayleri yoktur belirlemesi doğrudur. 
 
Ordu örgütlenmesi, devrimci savaş süreci boyunca parti örgütlenmesinden 
sonra halkın birleşik çephesi ile beraber, devrimci savaş üzerine kesin etkide 
bulunan bir özelliğe sahiptir. 
 
Parti 3. Kongremiz, ordulaşma perspektifini yeni ve özgün bir yaklaşımla ele 
almaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerinin hakimiyetindeki Türkiye-Kuzey 
Kürdistan coğrafyasında halk ordusuda bu realite içerisinde ele alınmaktadır. 
Silahlı karşı-devrimin kentlerdeki yogunluğu ve hakimiyeti üretim ilişkilerinden 
bağımsız ele alınamaz. Üretim ilişkilerinin şehirleri üretim alanı olarak öne 
çıkarması mal, ticaret, dolaşım ve sermayenin bütün biçimlerinin kentsel 
mekanlar üzerinde esasta hakim kılınması, sermayenin koruma kalkanı olarak 
devlet ve onun bütün askeri siyasal versiyonlarınında bu gerçekliğe bağlı 
kalınarak oturtulmasına yol açar.  
 
Kapitalist sermaye iç pazarı birleştirip yoğunlaştırdığından dolayı burjuva 
devletin bütün araçları genel anlamda siyasal coğrafyada  düne oranla daha 
etkinlik kurmuş durumdadır. 
 
Silahlı halk ayaklanması perspektifi, her coğrafya parçasında özgün biçimler ve 
farklı metotlar üzerinden yürüyeceği bir gerçekliktir. Halk ordusu, şehirlerde 
silahlı halk ayaklanması perspektifine bağlı kalarak, küçükten büyüğe doğru 
halkın silahlı güçlerinin inşa edilmesidir. Çeşitli çaplarda  gerçekleşen bölge ve 
genel silahlı ayaklanmalara aktif katılan öznelerdendir. Gerçekleşen silahlı halk 
ayaklanmalarını ilerletme yönelimine sahip olacaktır. Bu anlamda Ortadoğu’ da 
gerçekleşen silahlı direnişler olarak Cezayir, Libya, Tunus, Mısır vb. örnekler 
oluştuğunda ordumuzun halkın iktidarı için süreçte rolünü oynayacaktır. Burada 
atlanmayacak açık bir ilke vardır. Bu ayaklanma ile oynanamayacağı 
gerçekliğidir. Nihai anlamda ayaklanma sistemli ve güçlü bir plan ve güçlere 
ihtiyaç duyar. Devletin askeri güçlerinin profesyonelleştirilmesi, kolluk 
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kuvvetleri olarak polisin geliştirilmesi ve NATO ordularının, dünyanın sermaye 
ihtiyacı çerçevesinde dünya genelinde yüzlerce askeri üsler bağlamında küçük 
ülkeler oluşturması, devrim ve karşı- devrimci savaşın eskiye oranla çok daha 
şiddetli, kanlı ve çetin  bir biçimde gelişeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu 
anlamda, ne Rus devrimci sürecinde dağılan Rus ordusu ve onunla beraber asker 
Sovyetleri politikası, ne de Çin devrimci sürecinde parça parça devrimci inşa 
sürecinin imkan ve olanakları Türkiye-Kuzey Kürdistan özgülünde esasta geçerli 
değil ve bizat etkinliği belirleyici olma vasfına sahip değildir.  
 
Parti 3. Kongremiz, silahlı halk direnişleri ve silahlı halk ayaklanması pespektifi 
çerçevesinde dünyanın ve ‘‘TC‘‘ nesnel gerçekliği bağlamında ayaklanma 
sürecine gidiş ve ayaklanmayı kitleler ile daha koordineli ve seferber edici 
kuvvetinin  nüveleri anlamında, bir askeri örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunu 
ortaya koyarak bu görevin aracı olarak Partizan Halk Güçleri(PHG)’nin 
örgütlenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Şehir askeri mücadelelerinde 
düşmanın avantajları oldukça fazladır. Bu noktada düşman güçleri belirli bir 
birikime de sahipler. Bizim ve diğer dost devrimci güçlerinde belirli tecrübe ve 
bilgisi söz konusudur. Bunların sentezlenmesi kesin kes gerekliyken, Partizan 
Halk Güçleri aynı tekrarların üzerinden yükselemez. Bu tecrübe ve birikimin 
sentezi olarak yeni yöntem, araç ve örgütü yaratmak durumundayız. Tekrar 
çizgisi değil, devrimin istemine göre yeni bir örgüt inşa  etme görevi açığa 
çıkmış durumdadır. Avantajın stratejik bağlamı düşman açısından yoktur. Taktik 
ve göreceli dönemsel üstünlüğü bulunmaktadır. Kitleler her şeye kadirdir. Bir 
kez ayağa kalktıklarında binlerce imkan, olanak, yöntem, örgüt ve metodu 
yaratırlar. Herşey kitleleri partik devrimci sürece çekmekle ilintilidir. Bunda 
başarı sağlandığında düşmanın bütün teknik üstünlük ve kurumsallığının 
altındaki toprak kalmaz, o zaman avantajlar dezavantajlar biçimde gelişim 
ekseninde olacaktır. Kitlelerin çevirdiği ve kuşattığı hiçbir kent ayakta kalamaz, 
hiçbir sistem varlığına devam edemez, en kutsadıkları silahları kitlelere boyun 
eğdiremez. 
 
Meşru demokratik  halk direniş hareketi ile, silahlı halk direniş hareketinin 
birleşiği olarak genel halk hareketi, başarı  yolunda silahlı biçimlere gereksinim 
duyar. Halk hareketi bu iki karakterin birliğini gerekli kılmaktadır. 
 
Şehir şavaşlarında etkin özne rolünü oynacak olan Partizan Halk Güçleri devrim 
savaşının önemli bir aracı durumundadır. 
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Kırlarda ise bu, genel halk ayaklanmasına bağlı olarak kent ve kırın diyalektik 
birliği bağlamında, Halk Kurtuluş Ordusu(HKO) askeri örgütlenmesi 
sürdürülecek ve geliştirilecektir. Devrimci savaş boyunca, Halk Kurtuluş Ordusu 
gerilla savaşının doğal özü olan yıpratma savaşını tırmandırarak, düşmanın 
madi ve manevi çöküntüye sürüklenmesi, kent merkezlerinde gelişen 
ayaklanmaların desteklenmesi, kırlık alanlarda iktidar boşluğu yaratarak halk 
direnişinin kurumsallaşmasını sağlamak biçiminde olacaktır. Halk Kurtuluş 
Ordusu ve Partizan Halk Güçleri, halkın silahlı güçleridir ve ordusudur. 
Halk Kurtuluş Ordusu geçmiş savaşın eksiklikleri ve deneyimlerinden daha 
köklü olarak öğrenerek, yeni görevleri çerçevesinde kurumsallaştırılacaktır. 
Bunun için Halk Kurtuluş Ordusu’nun faaliyeti  gerilla  alanlarında askeri siyasi 
akademi ile Halk Kurtuluş Ordusu’nun yeniden ve stratejik olgu çerçevesinde 
inşa edilmesidir. HKO, devrimci savaşta etkin bir pratik askeri sürekliliğe 
eriştirilerek, düşmanı üst derecede darbeleyen bir duruma getirilecektir. 
Uzmanlaşma ve profesyonelleşme yönelimi çerçevesinde askeri olarak 
kurumsallaştırılacaktır. 
 
Devrimimiz için silahlı mücadele, başından itibaren stratejik olarak geçerlidir. 
Bu stratejik niteliği Sosyalist Halk Savaşı stratejisi çerçevesinde hem askeri, 
hem de ordu örgütlenmesi olarak hepsinin ekseni silahlı halk ayaklanması 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Yeni teorik perpektifimiz bağlamında, halk 
ordusunu gerilla olgusu ile açıklamıyoruz ona indirgeyip ele almıyoruz. Gerilla 
başta olmak üzere milis, yedek kuvvetler, askeri komiteler, müfrezeler, teknik 
komiteler, istihbarat örgütleri, kamulaştırma komiteleri vb. güçlerin birleşik 
merkezi savaş planının ve genel merkezi karargahın birer parçaları ve mevzileri 
olarak kavranmalı ve bu şekilde ele alınmalıdır. Gerilla, bu şekilde merkezi 
görevin tamamı değil, önemli bir parçası ve halkası olarak ele alınmak 
durumundadır.     
 
Ancak değişik bölge ve yerellerdeki özgünlüklerden kaynaklı halk ordusunun 
örgütlenmesi Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın her bir parçasında, bölgesinde vb. 
farklı özgünlüklerden kaynaklı olarak farklı askeri örgütlenmelerin de söz 
konusu olabileceğini göz ardı edemeyiz. Yani silahlı bir askeri örgütlenmenin bir 
İstanbul’da, bir Dersim’de, bir Amed‘ de, bir Rize’de, bir Hatay’da, bir Ege‘de 
gerilla, milis, müfreze vs. şeklinde askeri örgütlenmelerin alacağı biçimlerde 
farklılıklar arz edebilir.   
 
Parti 3. Kongremiz, silahlı devrimci güçler bağlamında askeri örgütlerini ve 
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genel olarak halk ordusunun stratejik önemine uygun bir kavrayış ve 
politikanın geliştirilmesini şart koşmaktadır. Parti 3. Kongremiz  kentlerin ve 
kırların siyasal-ekonomik birliği üzerinden kentin ve kırın askeri birliği 
olarak halk ordulaşmasını Partizan Halk Güçleri ile Halk Kurtuluş Ordusu 
olarak tanımlar. 
 
Devrimin zor aygıtına baş vurulmadan gerçekleştirilebileceğine dair bolca 
söylemde bulunan, şiddeti ayrımsız mahkum etme yaman demokratlığına 
soyunanların, şiddetin tekel halinde devlette cisimleşmiş karakterini şirinleştiren 
kör akıllarına, şiddetin tarihsel toplumsal  nedenlerini ve özel mülkiyetçi devletçi 
zorbacılık gaspı olarak savaş olduğunu ve yönetebilmek için baskı ve zorla 
hizaya getirmek olduğunu silikleştiren ve neredeyse devrimci savaşın şiddet 
dalgasını mazoşist ve keyfi olarak ele alan liberal solculuklara da  ideoljik-politik 
berrak tutumumuzun bir nevi cevabıdır. Halk ordulaşmasını yayma ve onu yeni 
örgütler ile inşa etme yönelimimiz, bize yol gösteren günümüzün verili objektif 
koşullarında Komünist hareketin-partilerin ordulaşmadan ve cephe politikasını 
da hayata geçirmeden devrimi gerçekleştiremeyeceği gerçekliğidir.   
 
Parti 3. Kongremiz geçmiş doğrularımız ve yanlışlarımızdan daha derin 
öğrenerek savaşın yasalarına uymamanın yol açmış olduğu çok önemli 
sorunların olduğunu, bundan dolayı da bazı darbelerin alınmasın da neredeyse 
tüm şartları kendimizin oluşturduğunu, bunun savaşı gerileten, demoralize eden 
bir hal yarattığını kitlelerin güvenlerini sarstığını ve savaşta ilerlemeler 
yaratacak donanım, bilgi, beceri, şekilleniş ve kararlılığın gelişmesinden ziyade 
savaşa yüzeysel kaba yaklışımın savaşı amatörleştirip tecrübesizleştirdiği, 
savaşın istemi olan kurumsallaşmaların gerçekleşmemesi ile etkin kuvvetler 
olarak askeri güçlerin tüm olumlu çabalara rağmen istenilen kurumsallaşmayı 
yaratamadığını ortaya koymuştur. Savaşa yüzeysel, kaba yaklaşmaktan partinin 
kurtularak daha derin çözümlemeler ve yönelimlere ihtiyacı olduğunu, bu 
çerçevenin merkezde olduğu uzun stratejik inşa perspektifi ile anlık 
kurumsallaşmaların ele alınıp derinleştirilmesi gerektiğini belirtir. 
 

İllegal Alan Çalışması 
 
Komünistler, bütün mücadele, örgüt, araç ve yöntemini tamamen amaçlarına ve 
ilkelerine hizmet etmesi kaydıyla ele alırlar ve bu bilinçle değerlendirerek 
reddederler ya da kabul ederler.Parti örgütlenmelerimizde; illegal örgütlenme  
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esastır, stratejiktir. Bu bilinçle bütün alanlarımızda illegal örgütlenmeler de 
esastır. Buradan hareketle açık, legal ve yasal çalışma (alan değil!) ise talidir. Bu 
talilik önemsizlik olarak anlaşılmamalıdır. Bilakis kitlelere ulaşmada önemli bir 
araç olarak görüyoruz. Karşımızdaki düşmanın karakterini faşist olarak 
tanımlıyorsak, örgütlenmeyi de bu düşman gerçekliğine göre oluşturmalıyız. 
Karşımızda kendi gerici faşist varlığını sürdürebilmek için bizi her fırsatta yok 
etmek isteyecek olan bir düşman var. Bizde, devrim mücadelesinin ilerletilmesi 
için düşmanın bu istem ve yönelimini boşa çıkaracak yol ve yöntemler 
yaratmalıyız. Kuşkusuz bizim yeni bulduğumuz bir örgütlenme modeli değil yüz 
yıllardır çeşitli amaçlar için kullanılan bir yöntemdir. Bizler çalışmalarımızda 
hem daha önce uygulanan yöntemleri geliştirip kullanabileceğimiz bir yöntem 
haline getireceğiz, hemde düşmanın bugünkü durumundan hareketle yeni 
yöntemler geliştireceğiz. Unutmayalım ki bu mücadele yönteminin uzun 
zamandır kullanılıyor olmasından ötürü, düşmanın da bu tarz yöntemleri 
öğrenip, boşa düşürecek- etkisizleştirecek yöntemler geliştirmesine vesile 
olmuştur. Düşman, izleme, dinleme, kontra yöntemler vs noktasında bir hayli 
gelişmiştir. Bizlerde bu gerçekliği atlamadan yeni yöntemler geliştirip 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Düşmanı gözümüzde büyütmememiz gerekirken 
tersinden onu küçümseme hastalığına da kapılmamalıyız. Böylesi yaklaşımların 
getirdiği vahim sonuçlar gerek kendi tarihimizde gerek diğer hareketlerin 
tarihinde mevcuttur. Savaşın yasasıdır, düşmanını küçümser ya da gereğinden 
fazla gözünde büyütürsen girdiğin çarpışmayı kaybetmen kaçınılmazdır. Bu iki 
hastalığa kapılmamanın yolu da çalışmaların sentezlenmesinden, düşmanın 
hareket tarzının öğrenilmesinden, düşmanı boşa çıkaracak yeni yöntemlerin 
geliştirilmesinden, çalışmada kolektivizimden, niceliğe değil esasta niteliğe 
öncelik verilmesinden vs geçer.     
 
Başkaca önemli bir noktaya işaret etmek gerekirse bütün alanlardaki parti 
faaliyetlerini bireysel değil kolektif, yani komite tarzı çalışma olarak ele alıyoruz. 
Bu husus da belirli bir bilinç açıklığı ortaya çıksa da ne yazık ki yeterince hala 
içselleştirilmiş değildir. Komite tarzı çalışma kolektif örgüte gitmenin, 
tecrübenin süreklileştirilmesinin anahtarıdır. Bugün de, yarın da kesinkes en 
ileri düzeyde yaşamsallaştıracağımız vazgeçilmez örgüt modelimizdir. Bugün 
illegal alanda komite tarzının uygulanması diğer alanlara nazaran daha da 
zordur. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için sürekli daha güvenli yöntemler 
gerçekleştirmeliyiz. Örgütlenmenin illegal olması komite tarzının uygulanmaz- 
uygulanamaz olduğu anlamına gelmiyor, gelemezde. Komite çalışmasında hak-
hukuk, rapor alıp verme, iki çizgi ve demokrasi meseleleri bir hayli tartışılır 
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durumlardır. Parti bütün bu süreçlere yeteri kadar vakıf olmazsa ilkelerin ve 
değerlerin erezyona uğramasıyla yüzyüze kalınabilir. Bu meselelerin, parti 
hukuku çerçevesinde tartışılıyor olması iyi bir durumken yetki ve sınırları aşıp, 
deşifrasyona ve hukuk ihlaline varan yaklaşımlar kabul edilemez durumlardır. 
Bir meselenin tartışılıyor olabilmesi o meselenin her durum ve şart altında 
tartışılabileceği anlamına gelmez, bizlerin sorumlu olduğu bir parti hukuku 
vardır. Tartışma ortamının yaratılabilmesinin doğruluğu bizi parti işleyişini hiçe 
sayan bir tutuma götürmemeli. Demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre 
örgütlenen partimiz, bütün alan, organ ve komitelerinde bu ilke esaslarına göre 
örgütlenmeyi birincil görev olarak koyar. 
 
Önemli bir diğer nokta ise düşman, uzun süredir açık ya da kapalı alan parti 
faaliyetlerine ilişkin partimizin düşünce yöntemi ve çalışma tarzını esas da 
çözmüş ve deşifre etmiştir. Bu anlamda düşmanı şaşırtacak değişik modeller de 
izlemek durumundayız. Buradan örgütleri iş yapamaz ve işlevsiz duruma 
düşürücü politikalar ve örgütlenmelerden de hassasiyetle kaçınmak zorundayız. 
Düşmanın çalışma tarzımızı çözmüş olması, başarısız olduğumuz anlamına 
gelir. Bu başarısızlığın nedenleri ve niçinleri irdelenirken yeni bir çalışma tarzına 
dair fikirler geliştirilmelidir. Çözülmüş bir yöntemin üzerinden örgüt inşa 
etmeye çalışmak, bile bile kendini ele vermek, en hafif deyimle acemiliktir. 
Çalışma tarzımızın düşman tarafından açığa çıkarılmasının en önemli nedeni 
zaaflarımız ve acemiliklerimizdir. Öte yandan işleyişi kavrayamamak ve 
disipline uymamak ya da uygulatmamak da önemli faktörlerdendir. Parti hak ve 
hukukları, görevleri, örgütsel işleyiş ve disiplini açık veya kapalı  alan partilileri, 
parti komiteleri ve parti örgütlülükleri için aynı şekilde geçerlidir. Görev ve 
yetkisi-hakkı olmadan yatay ilişkilere giremezler, bölgecilik, hizipçilik ve 
klikçilik yapamazlar, adalet anlayışımıza uymayan uygulamalar içerisinde 
olamazlar, amaç ve ilkelerimize ters düşen politikalar yapamazlar vs. Bütün bu 
olumsuzluklar ve disiplin suçları işlendiğinde tabi ki haklı ve meşru zeminde 
örgütsel işleyiş ve disiplin temelinde gerekli örgütsel yaptırımlar hayata 
geçirilecektir. Hayati ve esas olan çalışma alanımızda kendi hatalarımızdan 
kaynaklı yaşadığımız ya da yaşayacağımız başarısızlıklara karşı, parti disiplini 
ve hukuku çerçevesinde uygulanan yaptırımlar, zorlukla yaratılmış onlarca değer 
ve kazanımın boşa çıkarılması için uygulanmaktadır. Buradan her hatanın aynı 
yaptırıma tabi tutulacağı anlaşılmamalı elbetteki her hatanın nitelğine göre 
farklı yaptırımı olur. Yaptırımdan kastımız bir dönüştürme ve kadronun bu 
değişime uygun olarak devrim mücadelesine faydalı olabileceği diğer alanlarda 
konumlandırılmasıdır. Ayrıca buradaki yaklaşımımızın amacı bir illegal kültür ve 
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kadro modeli oluşturmaktır. Kültürel olarak kanıksanmamış ya da 
yaşamsallaştırılamayan illegalite günübirlik olmaktan kurtulamaz. Partimiz 
illegaliteyi bütün kadrolarının yaşamına uygulamayı amaçlar. İllegalite sadece 
birkaç kurala uyup bunları faaliyette uygulamak değildir. Bir anlamda çift 
kimliklilik olarak tanımlayabiliriz. Her adımımızı, her günümüzü bu anlayışla 
planlayıp programlamamız gerekiyor.  
 
Yine önemli bir hususta uzun zamandır, gerek partimiz saflarındaki gerekse de 
devrimci hareket saflarında eriyen militan yapının yeniden oluşturulması 
sorunudur. Reformizmin sirayet ettiği alanda yarattığı tahribatın sonucu olarak 
militan yapıda yaşanan erimeye karşı tüm alanlarımızda gerek teorik gerekse de 
pratik duruşlar sergilenmelidir. Sağ tasfiyeciliğe karşı bütün alanlarda devrimci 
militan bir yapı oluşturmak birincil görevlerdendir.  
 
Partinin özellikle geçmişten bugüne yürütülen örgütlenme, mücadele ve 
faaliyetleriyle ortaya çıkan tecrübeleri, ne yazık ki yeterli düzeyde 
merkezileştirilememiş ve merkezi bir iradeye dönüştürülerek siyasal ve örgütsel 
alan başta olmak üzere, diğer alanlarda, yeniden pratik mücadeleye yeterli 
derecede kazandırılamamıştır. Bunda rapor sisteminin oturtulamaması başlıca 
etkendir. Rapor sistemi çalışmada eksikliklerin zamanında görülüp giderilmesi 
ve faaliyetin süreklileştirilmesinin sağlanması için gerekli ve zorunudur. Rapor 
sistemi, tecrübünenin aktarılmasını sağlayan arçlardan biridir. Kurumsallaşmış 
bir yapı inşa edebilmek için olmazsa olmazlarımızdandır. Bütün parti organları 
rapor sisteminin oturtulması için çaba göstermeli, bu kaba biçmiyle sadece 
hesap sorma veya hesap verme olarak anlaşılmamalı, burada amaçlanan esasta 
tecrübenin aktarımı ve kurumsal yapılar inşa etmektir. Raporun esasta işlevi 
budur. Raporun diğer işlevide parti içi demokrasinin işletilmesidir. Bütün 
partililerin partide gelişen ve kendilerininde dahil olabileceği tartışma ve 
politikalara katılabilmeleri ve fikir beyan edip yön verebilmeleridir.   
 
Komünist ideolojimizin yaşayan canlı ruhu, somut şartların somut tahlilidir. 
Düşmanın tasfiye amaçlı çok yönlü saldırıları karşısında kendimize çekidüzen 
vererek öncelikle nitelikli örgütlenmelerin ortaya çıkmasına yönelik 
daralmamız gerekmektedir ve onun ardından kararlı, ilkeli ve disiplinli bir 
nitelik üzerinden örgütlenme, mücadele ve faaliyetler yürütmeliyiz. 
Faliyetlerimizde aceleciliğe ve sol çıkışlara mahal vermeden kendinden emin 
adımlarla yürümeliyiz, burada atıl kalmamaya da dikkat edilmelidir. Çünkü 
daralma beraberinde atıl kalmayıda getirebilir. Örgütlenmenin gereklerini kural 
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ve kaidelerini bilince çıkarırsak bu iki durumu aşabiliriz. Yoksa herhangi birine 
kapılmamız kaçınılmazdır. Yine halef yetiştirme bu alanda tecrübenin aktarımı 
için önemlidir. İllegal örgütlenmelerde planlama, esasta uzun vadeli yapılır. 
Kadro ve militanlar bu uzun vadeli planlama çerçevesinde eğitilip 
konumlandırılır. Halef yetiştirmede tez canlı, hedefsiz uygulama ve planlamalar 
başarısızlığı beraberinde getirecektir. Haleften kastımız devraldığı tecrübe ve 
deneyimlerin üzerine yenilerini katabilen, illegalitede günün ihtiyaçlarına göre 
örgütsel yapılar inşa edebilen ve partinin bu esas alanında tüm 
zorluklara,olumsuzluklara rağmen partiyi ve ilkelerini yaşatabilen ve dik 
durabilendir.  
 
İşlevsel olmayan, rol oynamayan, üretmeyen, araştırmayan ve incelemeyen, 
görev ve sorumluluklarının niteliğine uygun hareket etmeyen bir yürüyüş, asla 
kabul edilemez. Kazanmak adına partiye yük edilemez. Nitel inşa bazında 
söylemek istediğimiz budur. Görüntü var, renk yok anlayışı kabul edilemez, tüm 
yoldaşlarında etmemesi gerekmektedir. Partimize, halka ve devrime karşı 
mütevazi ve açık olmak, bir prensip meselesidir. Partiye ve devrime, tabi ki 
halka yük olmamalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirip kendinden emin 
adımlarla yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz. 
 

Ulusal Sorun Üzerine 
 
Ulusal sorun bağlamında Kürt ulusal sorunu, diri karakterde aktüel olup ve 
coğrafyamızda olduğu gibi, haklı olarak bölgede de ciddi düzeyde gündemi işgal 
eden özelliğiyle bir bakıma veya objektif olarak uluslararası bir sorun 
durumundadır. Kürt ulusal sorunu ciddiyetinden aldığı tüm önemine karşın, 
ulusal hareketin bağımsızlık perspektifinden yoksun olan ideolojik-politik 
eğilimi bakımından negatif gelişmelerin hüküm sürdüğü bir süreçten 
geçmektedir. Çünkü Kürt ulusal sorunu aynı zamanda, özünde ve doğrudan bir 
Kürdistan sorunudur! Eklenmelidir ki, Kürdistan sorunu, özellikle Güney 
Kürdistan özerk Kürt yönetiminden sonra, Suriye’de yaşanan iç çatışmalar 
kuşağında Batı Kürdistan-Rojava’da kendi statü ve iradesini ilan eden Kürt 
yönetimi gerçekliği ile birlikte Birleşik Demokratik Kürdistan şiarını güncel 
mesele haline getirerek öne çıkarmıştır.  
 
Ulusların kaderini tayin etme hakkının anlamı olan bağımsız devletini kurma 
hakkı çerçevesinde Kürdistan devleti zemininde bağımsız devletini kurma hedefi 
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taşımayan bir Kürt ulusal hareketi, hiç şüphesiz ki negatif pozisyonda 
durmaktadır. Ve bu durum, bu gün itibarıyla Birleşik Demokratik Kürdistan 
şiarını savunmama anlamında da geçerlidir. Kürt ulusal sorunu ve Kürdistan 
sorununu tartışırken onu tarihçesinden bağımsız ele almak hatalı olacaktır. 
Dolayısıyla sorunun gelişim tarihine özetle bakmakta fayda vardır. 
 
Emperyalist kapitalist sistem Skeys-Picot antlaşması ile 1917’de dönemin 
Ortadoğu halkları üzerinde bir tanzim ve bölüşüm siyasetini icra ettiler. 
Emperyalist kapitalist sistemin ulusal toplulukların kimlikleri, kültürleri ve 
bağımsızlıklarını hiçe sayma pahasına ve uluslararası sermayenin daha fazla 
sömürü imtiyazı elde edebilmek için, bölge de giriştiği bu projeyle bağımlı kukla 
iktidarlar yarattığı gibi, aynı zamanda ulusal toplulukları suni bir biçimde 
bölmüş ve yapay devletler icat etmiştir. 
 
Oluşturulan bu yapay devletlerin işlerlik kazanmasıyla en fazla cendereye alınmış 
olan coğrafya Kürdistan olduğu gibi, en kötü duruma düşen de Kürt ulusu 
olmuştur. Feodal dönemde Kürdistan coğrafyası İran-Osmanlı arasında Kasr-ı 
Şirin antlaşmasıyla ikiye bölünmüş oldu, bu durum 1900’lerin başında (1923) 
Lozan anlaşmasıyla 4’e bölüştürülmüş bir Kürdistan olgusuna dönüştü. Kürt 
ulusu yaşadığı her ülkede baskıya, katliama, tırmandırılan bir kültürel 
soykırıma tabi tutuldu. Yani Kürt ulusuna mensup olmanın karşılığı fiilen fiziki 
ve kültürel soykırıma uğramakla da eş değer oldu. 
 
Emperyalist güçler tarafından dörde bölüştürülen Kürdistan coğrafyası ve 
coğrafyanın etnik kimliği olarak Kürt ulusu, her dört parçasındaki devletler 
tarafından da bir biriyle yarışacak düzeyde ırkçı faşist bir milli zulme tabi 
tutuldu. 
 
Yaratılan Kürdistan ve Kürt ulusal sorunu, inkar ve imhaya dayalı asimilasyon ve 
bağımsızlık hakkını gasp etmekle birlikte, yok sayarak iradesini çiğneyen bu 
tarihsel yönelimin-tarihsel haksızlığın bertaraf edilmesiyle ancak hakkaniyetli 
ve tam hak eşitliği zemininde ulusal bağımsızlık ve birliğini sağlayabilir. 
Kürdistan devlet yapısı bir hak olarak tanınmadıkça, Kürt ulusal sorununun hiç 
bir çözümü asla gerçek ve tam demokratik bir çözüm olmayacaktır.  
 
Kürdistan olgusu veya bağımsızlık talebinden kopuş (ve hatta bugün siyasi 
statüler bakımından gelinen aşamada birleşik demokratik Kürdistan şiarından 
kopuş bile) ulusal sorunun negatif yönelimle ele alınarak, eşit olmayan ve ezen 
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egemen ulusun ayrıcalık hakkı lehine bir çözüme ikna olma anlamı taşır. 
 
Uluslararası emperyalist burjuvazi, gelinen aşamada dünyaya biçim verme 
projelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Uluslararası tekellerin daha fazla sömürü 
elde etme yönelimi, kimi eski yapılanmaların ve yönetim biçimlerinin yeni 
ihtiyaçlar çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmesini şart koşmaktadır. Bu 
anlamda emperyalistler bir biçimiyle yeni bir tanzim süreci işletmektedirler 
denebilir. 
 
Besleme iktidarların cevap vermeyen yapısı ve niteliğinin aşılarak sermaye 
birikimini güçlendirecek ve koruyacak yeni arayışlar ve yeni projeler olarak 
uygulanmaktadırlar. Ulusal bağımsızlık olarak hep sorunlu bir yapı teşkil eden 
Kürdistan sorunu, ikinci olarak dört parçaya bölüştürülerek devam ettirilen daha 
derin bir Kürdistan sorununa dönüştürülmüşken, Kürdistan sorunu Kürt 
ulusunun ulusal isyanlarına indirgenerek silikleştirilemez. Dünya halklarının 
baş düşmanı olan ABD emperyalizmin dünya kaynaklarından daha fazla sömürü 
elde etme istemi yeni tanzim projelerini devreye koymayı gerekli kılmaktadır. 
Aynı zamanda çok kutuplu emperyalist sermaye yöneliminin giderek 
güçlenmesi ve emperyalist bloklar arasında belirginleşen ayrılıkların derinleşme 
süreci, ikinci ve üçüncü emperyalist bloğu temsil eden emperyalist güçleri de 
yeni bir tanzim ve düzenleme yönelimi ile mevcutta hakim olan ABD 
emperyalizminin ayrıcalıklarını daraltarak kendi nüfuzlarını geliştirmek 
istemektedir. 
 
Bu olgu 1900’lerin son on yılı ve 2000’lerin sürmekte olan tarihsel kesitinde 
artarak devam etmektedir. Emperyalizmin dünya kaynakları üzerinde 
hakimiyetini sağlama alma ve sürdürme yönelimi uşak egemen iktidarlara 
biçim verme düzleminde devam etmektedir. Irak işgali bağlamında gelişen 
durum da böyledir.  
 
Sosyal emperyalist Rusya’nın uzantısı olarak siyasal BAAS‘cılık daha sonra ABD 
emperyalizminin kukla iktidarı olarak sürdürülen Saddam Hüseyin’in Baascı 
suni iktidarı, ABD çıkarlarını karşılamada zayıflaması, Irak’a işgaller ve 
katliamlarla biçim vermeyi devreye sokmayı geciktirmedi. Halkları ve ulusları 
katliamdan geçiren Saddam’ı iktidara oturtan ve katliamların arkasında dayanak 
olup bunun hayata geçirilmesini sağlayan emperyalist güçler, eşyanın tabiatına 
aykırı biçimde onu demokrasi götürme adına iktidardan indirdiklerine dair 
dezenformasyon ve manipülasyonlarda da bulundular. Halepçe katliamı cüretini 
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emperyalistler olmadan yapamazdı. Katliam sahipleri sadece Saddam değil, aynı 
zamanda onun efendileri olarak emperyalistlerdir. 
 
Irak işgal süreci, emperyalistler açısından yeni ilişkiler ve tanzim edilerek 
iktidarın düzenlenmesini şart koşmaktaydı. Bu anlamda bu iktidar altında 
derbest edilmiş kesimlerin yedeklenerek yeni sürecin cilasının atılmasına yol 
açtı. Bu bağlamda Kürtler yeni tarihsel süreçte ilk kez bir statü biçiminde 
kendilerini ifade edecek bir siyasal süreç yaşarken, bu ulusal statüyü oluşturan 
veya hakim örgütlü kuvvet durumundaki Kürt feodal ve burjuva sınıfı bunu 
ABD emperyalizmine bağımlılık ilişkisi içerisinde değerlendirerek, Kürdistan’ın 
bu parçasında emperyalist kapitalist burjuvazinin hizmetçisi pozisyonunda 
Kürdistan sorununun Güney Kürdistan parçasında yeni bir bağımlılık ve 
sömürgecilik biçiminde tanzim edilmesini sağladılar. Burjuvazinin tarihsel 
hırsları ve emellerinin ulusal sorunda gerçek bir bağımsızlığa yol açmayacağı 
sosyal pratik tarafından gösterildi. 
 
Suriye özgülünde emperyalist çıkar dalaşı ve nüfuz savaşı, Suriye’nin de bir 
eşikte olduğunu göstermektedir. Baasın politikalarının ezilen ulus, azınlık 
milliyetler ve inançlar üzerindeki baskı ve burjuva feodal çizgilerin kitlelere 
nüfuz edişi oranında tırmanan bir çözümsüz savaş veya başka bir ifade ile 
burjuva çözüm süreci aşamasındaki bir savaş yaşanmaktadır. 
 
Kürtler benzer bir statü oluşturma sürecine burada gitmektedirler. Ama 
emperyalistler arası mücadele ve yönelim kaotik belirsiz bir durumu daha da 
güçlendirmiştir. 
 
Mevcut durumda Kürt politik partilerinin Batı Kürdistan yani Rojava’ daki 
birlikteliği ve ulusal kitlenin yaşadığı mekanı kontrol altına alması Kürt 
ulusunun bir statüyü elde etme sürecinde önemli avantajlar yaratmaktadır. Lakin 
buna karşı TC’nin girmiş olduğu çeteleri destekleme süreci, bu statünün 
oluşturulması için büyük tehlikeler barındırmaktadır. Faşist Türk devleti kontrol 
ve uyuma getirmediği müddetçe Rojava gerçekliğini ezme, bastırma ve 
statüsüzleştirmek için girişimlerine devam edecektir. Emperyalist blokların da 
Suriye özgülünde belirginleşmeyen hâkimiyet tesisi ve istikrarsızlık süreci 
gelişmeleri avantajlar ve dezavantajlar ikliminde kalmasına yol açmaktadır. 
Emperyalistler ve Türk devleti egemenlik,bağımlılık ve kontrole alma 
yönelimlerini tesis etmede bir anlaşmaya vardıklarında, yeni Suriye gerçeği de 
şekillenecektir. Bu bağlamda ikinci Cenevre süreci nasıl bir Suriye nasıl bir 
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bağımlılık ve dizayn olarak tasarlanan sürecin tesis edilmesidir. Hali hazırda 
Kürt Konseyi ile yürütülen tartışmalar bu minvale çekme ve kontrolü sağlama 
yönelimidir. Ulusal topluluğun parçası olan Güney Kürdistan iktidarının Batı 
Kürdistan’daki yönelimi tecrit ve desteksiz bırakması, onu hem kendi ekseninde 
kontrole almakken hem de uluslararası sermaye ve onun sahiplerinin Güney 
Kürdistan’a hâkimiyeti olarak açığa çıkıyor. Ulusal bütünlük stratejisi 
bağlamında Güney Kürdistan Kürt iktidarı, uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına 
ve yönelimine tamamen oturmuş bir Batı Kürdistan ilişkileri yaratmak için 
etken olarak iş görmektedir. Yine Kürdistan olgusunun yönelimi biçimindeki 
strateji olan Kürt Ulusal Konferansının yapılamaması ve ertelenmesi bu 
durumların tesis edilmesi için ertelenip durmaktadır. Hâkimiyet ve kontrol 
bağlamında gerekli durum oturunca emperyalistler için bu zayıflatıcı olmaz 
güçlendirici olacaktır. Bu gün tam olarak bunun sağlandığını söyleyemeyiz. 
 
İran’daki Kürdistan sorunu olarak Doğu Kürdistan süreci de çeşitli ulusal 
hareketlerin politik önderliği altında örgütlenme aşamasında bulunmaktadır. Ve 
tasarruf edilen, dillendirilen İran hakim sınıflarının inkarcı despotik burjuva 
feodal iktidarı altında kalan ve haklı taleplerini dillendiren ulus, azınlık ve inanç 
guruplarının da, dizayn projeleri sürecinde ABD ve Avrupalı emperyalist 
çıkarlar eksenine çekilip, iktidarın yeniden uluslararası sermaye güçlerine 
hizmet edecek şekilde getirilmesi iken halkların gerçek birlikteliği zemininde, 
eşit birliği ve dostlukları üzerinden değil, her an birbirlerine karşı kullanılacak 
düşmanlaştırılmış yapısının korunarak ama belirli istikrarın egemen tekelci 
burjuvazi tarafından sağlandığı bir durum yaratılmak istenmektedir. 
 
Türk burjuvazisi ve emperyalist efendilerinin, Rojava gerçeğini ele alışları ulusal 
sorunun çözüm niteliğini ortaya sermektedir. Nusaybin ve Kamışlo arasına 
yapılmaya çalışılan duvar bir gerçeğin ifşa edilmesidir. Kürt ulusunun ulusal 
hakları ve kendi ulusal çizgileriyle var olmaları değil, var olacaklarsa da 
bağımlılıkların perçinlenmesini şart koşmaktadırlar. Hizaya getirmek ve baş 
eğdirilmenin sürdürüldüğü bir noktada, gelişmeler ulusal çözümde 
müzakerelerin tasfiye planı olduğu ve hizaya getirmek olarak çözüm olduğunu, 
ifşa etmiştir. Barzani’nin bu hizaya getirme isteminin parçası olduğunu 
belirtmek gerekir. Ulusal Konseyin toplanmasındaki engelleyici tutumu, 
Rojava’yı kıskaca almak için sınırı kapatması her türlü geçişi engellemesi, 
akabinde Türkiye ziyareti ve Amed’de Tayip Erdoğan ile görüşmesi PKK‘yi bir 
kıskaca alma hamlesidir. Bu anlamda Türk devleti çözümü gerçek anlamda 
istediğine dair yanılsama yaratarak geniş kesimleri ve Kürt ulusunu etkilemeye 
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çalışırken, Barzani nüfuz sahibi olarak bu süreçte ittifak gücü olarak da 
palazlanıp ulusal önderlik peşinde olup, Kürt ulusu içerisinde PKK etkinliğini 
kırma yönelimindedir. Böylece Barzani üzerinden verilmeye çalışılan mesaj 
bağımlılıkta biat ederseniz ve uluslararası sermayenin kamplaşmalarından ABD 
kampının ihtiyaçlarına uygun davranırsanız bir çözüm zaten var denmektedir. 
Bu aynı zamanda Hüda Par ve Barzanici kesim üzerinden PKK’nin bölgede ve 
çözüm için müzakere masasın da diğer güçlere de yol açmasını sağlayarak 
hareketin talep ettiklerini daha geriye çekme istemidir. Aynı zamanda sürecin 
uzaması ve her defasında PKK dışı devlet ile her türlü inkara oturabilecek Kürt 
kesimlerini de güçlendirmesi yönelimini taşımaktadır. Barzani’nin barışa 
destekçiliği bu anlama gelmektedir. Gelişen dengeler itibariyle TC’nin kısa 
zamanda bu sonuca ulaşması çok mümkün olmamakla birlikte, aynı zamanda 
Kürt şehirli orta burjuva sınıfının bu çözümde daha aktifleşip belirli siyasal 
gruplaşmaların ortaya çıkması kaçınılmaz gözükmektedir,  güçlü bölünme için 
daha erken bir süreçteyiz.  
 
Kimi Kürt siyasetçilerin verdikleri beyanlar ve tartışma programlarında 
yaptıkları siyasal çözümlemeler bunun emareleridir. Buna karşın PKK 
hareketinin daha genişleyip etkinliğini tesis etme uğraşı 2013, 21 Mart’ındaki 
Newroz mesajında PKK önderi Abdullah Öcalan’ın İslam kardeşliği ve hukukuna 
gönderme yapması, daha sonra İslami Konferansın’ın yapılmasını istemesi, 
devletin yönelimine ve politikalarına karşı tersten bir politik süreci örerek 
İslami dini referansın ulusal sorunu zayıflatmasının önüne geçerek bu güçlerin 
politik aktörlüğünü ulusal soruna yoğunlaştırmak iken, aynı zamanda 
iradelerini tanıyıp alan açmaktır. Tüm çapraz ilişkiler içerisinde farklı dünya 
görüşleri ve farklı sınıfsal pozisyonlarından dolayı ulusal harekette politik 
tansiyon gelişmektedir.  
 
Kuzey Kürdistan’da hakim ulus burjuvazisi Kürdistan sorununa ilişkin tarihi 
inkar eğilimine devam etmektedir. Kürdün, ulusal hakları gasp edilip, tasarruf 
altına alındığı gerçekliği orta yerde dururken ve Kürdün nerde bir kalkışması 
varsa hemen onu boğma ve güdümüne alma yönelimi devam ettiği süreçte, 
‘’çözüm süreci’’ adı altına Kürt ulusal hareketini tasfiye etme, Kürt ulusunun 
ulusal haklarını kuşa çevirme konsepti yürütmektedir. Bu konsept ile Kürt 
ulusunun demokratik haklarını ulus olma haklarını en alt düzeyde inkarın başka 
versiyonları biçiminde sürdürülmesi olarak anlaşılmak durumundadır. Türkiye-
Kuzey Kürdistan coğrafyasındaki burjuvazi, Kürt ulusal sorununun çözümü 
olarak inkarın biçimi değişikliğe evirilerek devam ettirilmesi yönelimindedir. 
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Haliyle bir eşitlerin çözüm projesi bağlamına değil, burjuva milliyetçi olmakla 
birlikte çözüm noktalarında burjuva çözümün en dip ve basit başlıklarıyla 
yanaşmaktadır. Bunun adı tasfiye ve ulusal demokratik haklar üzerinde tasarruf 
hakkı kullanarak sınır ve standartlarını yeniden düzenleme olarak çözümsüzlük 
anlamına gelmektedir. Kürdün tarihsel olarak en köleci dayatmalar içerisinde 
yaşamaya zorlanmasını ortadan kaldırmamaktadır. Sadece bu köleci dayatmanın 
dünyanın gelişim ilişkileri içerisinde kabuk değiştirmiş kıstasları minvalinde ele 
alınmasıdır. Burada burjuvazi, Kürt ulusunun görkemli direnişler ve bedeller ile 
hukuksal düzlemde statüye kavuşmamış, toplumsal pratikte icra edilip 
oluşturulan sosyal özerkliğin sonucunu kabullenmektedir. En alt noktadan 
bastırma, teslim alma ve güdüme almayı hiç mi hiç ötelemeden bu araçlara 
başvurmayı bir an dahi olsun kenara bırakmadan, yapmak durumunda olduğu 
bir kabul çizgisi konsepti olarak okunmalıdır.  
 
Kürde reva görülen Kürdün uğrana binlerce yıkımı göze aldığı en demokratik 
hakları değil, Türk egemen sınıflarının ulusal topluluklara reva gördüğü ulusal 
inkârcılığıdır. 
 
Tarihsel bağlamda var olduğu bile kabul edilmeyen bir ulusun, mücadele yoluyla 
varlığının kabul edilmesi durumuna gelinmiş olması, yüzlerce katliam ve 
direnişlerin ürünüdür. Bu bağlamda kabul etmenin ileri bir adım olduğu 
sulandırılmış bir saptırma olarak ulusal değer ve hakların kırıntılara razı 
edilmesini her ne şart altında ifade edilirse edilsin inceltilmiş şovenizmdir. 
Belirtmek gerekir ki, açık açık şoven bir tutum ve milli zulmün devam etmesinin 
nesnel şartlarını ve dayanaklarını örme anlamına gelir. 
 
Bu bağlamda ‘’çözüm projesinin’’ geleceği yeni bir inkar durağıdır. İnkarın 
tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamadığı gibi içerik olarak yeni bir durakta 
yeniden yorumlanarak ve gerçekliğin özünün aşındırılarak manipüle 
edilmesidir. 
 
Ulusal harekette gelişen silahlı reformist yönelim ‘’çözüm projesinin’’ bu yanına 
dair bir farkındalık sahibi olmasına rağmen, ön görülen anlaşma kıstasları bir 
statü temelinde haklar elde etmeye yönelikte olsa, statünün niteliği ve ulusal 
sorunu köklü çözüme ulaştırma perspektifi cılızdır. İkili durum söz konusudur. 
Kürt ulusu genel anlamda bir statüsüz yaşamaya artık son vermek istiyor. 
Statüsüz yaşama hayır perspektifi olarak mücadeleyi somut yönelimlere 
dönüştürürken, genel anlamda statüsüz yaşam esasta Kürtlere dayatılmaktadır. 
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Türkiye-Kuzey Kürdistan özgülünde de Türk hakim sınıflarının statüsüz yaşam 
dayatmaları, Kürt ulusal taleplerinin yüklenimi bağlamında ulusal hareket olarak 
PKK pratiği statü yaratma yönelimindedir. Burada sorunsallık teşkil eden ana 
mesele statüsüzlük biçimindeki köklü inkar reddedilirken, yeni çerçevede 
oluşturulmak istenen statünün niteliği ve ulusal sorunu teşkil eden demokratik 
talepleri karşılama durumudur. Bu bağlamda statü ile yaşama nasıl bir statü veya 
statünün içeriğini önemli bir durum olarak tartışma konusu haline 
getirmektedir. 
 
Kürt ulusu statüsüz yaşayan uluslardandır. Bu bir gerçektir. Köle biçimde yaşam 
dayatmasından belirli bir statü ile kopmak olumlu bir gelişmeyi ifade eder. 
Partimiz diplomasiye ve burjuvaziyle tek tek görüşmelere karşı değildir. 
Diplomasinin temel hakları yemesine, tek tek görüşmeler yerine görüşmeler 
siyasetinin benimsenip uygulanmasına ve Kürt ulusunun demokratik ulusal 
taleplerinin masada müzakere edilmesine karşıdır. Türk hakim sınıflarının 
statüsüzlük dayatmalarına karşın, niteliği zayıf bir ulusal statü talebi düzeyine 
geri çekilmek, ulusal sorunun gerçek çözümü noktasında yanlış bilinç ve 
zihniyetin oluşmasına yol açmaktadır. Sınırlı statü ve ulusal sorunun demokratik 
temellerinin kırpılarak razı edilme anlayışı çerçevesine de hayır. Bu bağlamda 
temel hak eşitliği ilkesinden uzaklaşmak her ne tanım ve proje olarak ifade 
edilirse edilsin, ulusal sorunun çözümünde eklektik oportünist, şovenizmin 
sürgitmesine yarayan bir ana yana sahiptir.  
 
Burjuva silahlı reformist çizginin yönelimine girmiş olan PKK hareketinin statü 
algısı bu anlamda Türk egemen zihniyetinde gedik açarken, ulusal demokratik 
taleplerin kırpılarak kabul çizgisine gerilemesi, onun mevcut iyileştirmeler 
sahasına entegre edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bunun şu an 
gerçekleşememesi ise Türk egemen sınıfının ulusal sorundaki köklü 
inkârcılığının çok güçlü olmasındandır vb vs... Bu konuda da gerçek anlamda bir 
kabulden ziyade ’’çözüm süreci’’ olarak, bunları demokratikleşme yönelimi 
biçiminde sunarak, iktidarın niteliği üzerine yanılsamalar yaratmaktadır. PKK 
girdiği yönelim esasında takındığı tutum dönem dönem yanılsamaları 
güçlendirerek egemen sınıfın niteliğinin kitleler cephesinde doğru anlaşılmasını 
çarpıklaştırmaktadır. 
 
PKK silahlı mücadelesi, statünün bu biçiminin icra edilmesi için devrededir. 
Silahlı reformist yönelimini eleştirmekle birlikte, ortaya çıkan yalın gerçek ise 
Türk hakim sınıflarının milli zulmü ve inkarını kırmada silahlı mücadelenin 
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nasıl temel bir ayıraç olduğu gerçekliğidir. Türk egemen sınıfları işte bu temel 
ayıracı kabullenmemektedir. PKK’yi silahsızlandırmak stratejik darbenin ve 
planın uygulanması anlamına gelecektir. Ulusal ayrıcalık ve eşitsizliğin sürgit 
devam ettiği konsepte nasıl ve ne tür adlarla tanımlanırsa tanımlansın isyanın 
dili olarak silahlı mücadele, sınırların ve uygulamaların bozucu rolü olarak 
etkinlik sahibidir. Bundan dolayı tasfiye süreci olarak’’ çözüm süreci’’ konsepti 
silahların etkinliğinin ortadan kaldırılarak adımların atılacağı yanılsamasına 
sokulmak istenmektedir. 
 
Silahlı reformist çizginin kumandasındaki PKK realitesi ise bu noktada gerçeğin 
farkında olarak statünün belirli biçiminin kabul edilmesi için silahsızlanma 
sürecini haklı olarak en son aşama olarak görmektedir. Bu bağlamda haklı 
olması ayrı bir durum iken reforma sıkıştırılmış ulusal talep için mücadele, 
siyasal perspektif ve uygulama düzlemi ihtiyacı olarak yetersiz ve geri bir 
durumdur. 
 
Faşist devlet niteliğinin bir özelliği ise, uluslara ve inançlara dair baskı 
politikalarıdır. Bu bağlamda burjuva iktidarı olarak TC faşist karakteri içerisinde 
sürmekte olan bu zulüm türlerinde belirli hafiflemeler bu iktidarı demokratik 
kılmaz-kılamaz. Mevcut toplumsal yaşamda sınıfsal kategoriler üzerinden 
yükselen devlet gerçeği ve bunun egemen sınıf çıkarları biçiminde içerik ve 
biçim özellikleri, bu alanda kısmi biçim değiştirmiş yeni inkar çizgisine gelmesi 
onu demokratik kılmaz. Demokrasi ezilen sınıf ve ulus, milliyetler, inançlar 
bağlamında genel sorun olarak devam eder. Bu bağlamda halkların çıkarına bir 
sürecin oluşması, egemen komprador tekelci burjuva sınıfın iktidardan devrim 
yoluyla indirilmesini şart koşmaktadır. Demokrasi sorunu bu coğrafyada tek bir 
kesime indirgenemez onun üzerinden tanımlanamaz. 
 
PKK’nin reformist yönelimi, iyileştirmeleri merkeze alan bir yönelim içerse de, 
genel haksızlığı ortadan kaldıramayacak niteliktedir. Bu bağlamda reformlar için 
mücadele edilmesi ile köklü devrimsel sürece bağlı reformlar için mücadele 
edilerek, ama birikimci yönelimden ziyade devrimci sıçrama sürecinin rehber 
edinilerek mücadele yürütülmesi ayrı ve farklıdır. Düzen sınırlarında durmak 
dünya devrimi ve dünya ezilen halkları ve uluslarının kurtuluş sürecine karşı 
uygun olmayan, aynı zamanda kapitalist restorasyonun kuvvetlenmesini, 
ağırlıklarını çözerek yeni pervasız yönelimlere girişmesine hizmet eder.  
 
Dünya devriminin parçası olmak, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da iktidar gücü olan 
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komprador tekelci kapitalizmi devirmekle açıklanabilir. Bu devrim hedefi 
güdülmeden yürütülen reformist mücadele, burjuvazinin yeni şartlarda nefes 
almasını kolaylaştırıp sömürü yürüyüşünde yeni biçimler edinilerek devam 
etmesine yol açar. Bu anlamda niteliğini değerlendirme, verili coğrafyada, dünya 
devriminin yedeği ve ona hizmet eden perspektifi ile değerlendirildiğinde, bu 
niteliğin PKK‘nin toplumsal projesi bağlamında reformizm olarak izah 
edilebileceği, silahlı biçiminden dolayı da silahlı reformist hareket olarak 
tanımlanır. 
 
Tarihsel perspektif incelendiğinde emperyalistlerin çözüm adına ulusal sorunu 
çözümsüzlüğe ittiği inkar ve imhaya sürüklemeye devam ettiği veya çözüm 
adına eşit olmayan şartların dayatılarak sorunu halletmeye çalıştığı çok açık bir 
biçimde ortada durmaktadır. Son 20 yıllık emperyalist çözüm projeleri olarak 
Filistin ulusal sorunundan İrlanda’ da İRA, İspanya’ da Bask ülkesi ve ETA, Latin 
Amerika ülkelerinde ve Güney Kürdistan gerçekliği çok açık olarak çözümün 
karakterini ve bağımlılığın boyutunu ortaya sermektedir. Bunlar 
emperyalistlerin çözümleridir ve sonuçları da eşitlik bağlamında ortadadır. 
PKK’nin bu tarihsel süreçten doğru sonuçlar çıkarması elzemdir. 
 
Emperyalizmin gelişme kat etmesi ve dünya hakimiyetini daha yoğunlaştırması, 
dünyada ulusal çitleri ve ulusal değerleri ve bağımlılık/bağımsızlık ölçütlerini de 
değiştirmiştir. Sermayenin uluslararası karakterinin bölge ve ülkelerde daha 
yoğun olarak işlerlik kazanması milli olguda değişimlere sebebiyet verip 
bağımlık ölçütlerinde var olma düzlemini derinleştirmiştir. Milli burjuvazi olarak 
telaffuz edilen sermayedar kesimi orta burjuva biçiminde sermayenin 
uluslararası gücünün uzantısı olmuş, bağımsızlık duruşunu kaybetmiş 
eklemlenerek var olma yönelimine girmiştir. Bu realite devlet kuramamış 
ulusların ulusal hareketlerine sirayet ederek onları burjuva reformist eksene 
çekip silahlı ve silahsız burjuva hareketler olarak biçimlenmiştir. Bu nesnel 
duruma rağmen ulusal demokratik hakları desteklemek ve savunmak noktasın 
da geri tutum takınılamaz. Bizzat emperyalizmin kumandasında olmayan 
devrimci komünistler ile ilişkilerinde demokratik tutumlarını sürdüren ve 
devrimci komünistlerin ajitasyon ve propagandaları ile örgütlenme faaliyetlerine 
engel olmayan ulusal hareketler ile ortak birlikler ve taktik eylemlerin 
oluşturulmasında engel bulunmamaktadır. 
 
Partimiz ulusal sorunu ve uygulanan mili zulmü doğru tespit eden bir teorik 
çerçeveye sahiptir. Bu teorik doğruyu pratiğe geçirmede oldukça yetersiz bir 
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durumdayız. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın ulusal soruna 
ilişkin belirlemeleri Türkiye-Kuzey Kürdistan açısından en ileri kavrayışı 
simgelemektedir. Ulusal sorunun çözüm yönelimi olarak sosyalist çözüm olan 
genişbölgesel özerlik ve yerel kendi kendini yönetim projesi, burjuva 
medeniyetçi-cumhuriyetçi paradigmadan en ileri kopuşu temsil etmektedir. 
Partimiz bölgesel özerklik ve kendi kendini yönetim anlayışı ekonomik, sosyal 
ve nüfus bileşenin sonucu olarak geniş bölgesel özerlik, yine bunların içerisinde 
yerel kendi kendini yöneten ve ora halkın öz yönetim araçları meclislerini 
savunmaktadır. Bu bağlamda ulusal ve azınlık milliyetler sorununda demokratik 
çözümün ileri mevzisi durumundadır. 
 
Bu ileri teorik çerçeveye rağmen, maalesef sınıf mücadelesinin birçok alanında 
var olan yetersiz pratiğimizin bir alanı da ulusal sorun, azınlık milliyetlerin 
sorunları ve ezilen inançlar sorununda da ortaya çıkmış durumdadır.  
 
Kürt ulusu özgülündeki ulusal soruna doğru yaklaşmakla beraber, pratiğimiz 
arasında ciddi anlamda sorunlu bir durum söz konusudur. Ulusal sorunun 
çözüm projesini pratikte siyaset olarak uygulayamamak ve bunun üzerinden 
örgütlenememek, ulusal sorunu Kürt ulusal hareketi olan PKK özgülünde 
tartışmaya varan yaklaşıma dönüştürmüştür. PKK realitesi atlanamaz bir 
durumdur.  
 
Sorun demokratik hakların örgütlenmesi sorunudur. Bu anlamda PKK’nin Kürt 
ulusal haklarında ortaya sürdüğü talepleri biz de sahiplenip desteklemekteyiz. 
Ama PKK’nin çözüm projesi olarak ortaya sürdüğü demokratik özerlik 
projesine karşı olmamakla birlikte ulusal sorunun çözümü noktasında çok açık 
belirtelim ki yetersiz bulmaktayız. Önemli ayıraç şudur ki, haklı talepleri 
desteklemenin ötesine giderek partimizin 41 yıldır doğru çözüm olarak açığa 
çıkardığı teorik yönelime bağlı olarak, ulusal kurtuluş sorununa ilişkin kendi 
yönelimimizi esas olarak örgütleme sorunudur. Bunun başarılamaması, PKK, 
talepler ve süreç bağlamına sıkışan teorik tartışmalar ve cılız duruşun ortaya 
çıkması söz konusudur.  
 
Parti 3. Kongremiz ulusal sorun ve azınlıklar ve ezilen inanç kesimleri hakkında 
somut bir yönelime girerek bu konuda özel ve özgün programın yaratılmasını 
karar altına almıştır. Bu anlamda genel sosyalist programız çerçevesinde ulusal 
soruna ilişkin özel bir programımız olacaktır. Partimiz Kürt ulusal sorunu 
ekseninde pratik faaliyetini bu özel program çerçevesinde sürdürecektir. 
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Program bölümünde işlendiği için özel bir ayrıntıya girmeyeceğiz. 
 
Özel ve özgün programlar Türkiye-Kuzey Kürdistan gerçeğinin somut talepler 
ve ihtiyaçlarının gözetilerek özgül sorunları yaşayan kitlelerin taleplerinin 
karşılanması için daha etkin bir yönelim oluşturmaktadır. 
 
Bu bağlamda 1. ve 2. Kongremizden sonra teorik ilerleyişte 3. Kongremiz genel 
teorik doğrumuzun ifadesi manasında teorinin izahı bağlamında ayaklarını yere 
oturtmuştur. Ulusal sorun ve azınlıklar meselesinde var olan teorik 
farmülasyonun karşılığı olarak özel ve özgün programlar partimizin daha güçlü 
anlamda ulusal sorunun bütün burjuva çözüm yönelimlerine karşı sosyalist 
çözüm bayrağını daha güçlü olarak kaldırmasıdır.  
 
Parti 3. Kongremiz, giriş bölümünde ifade ettiğimiz üzere,  uluslararası bir 
sorun olan Kürdistan sorununun dinamik bir olgu olduğu tespitinde bulunarak, 
Birleşik Kürdistan olgusunun tarihsel anlamda yönelim olarak önünün açıldığı 
belirlemesinde bulunmaktadır.  Bugün için böyle bir durum söz konusu olmaz 
ise de, Ortadoğu’daki gelişmeler ve Kürt ulusunda statüsüz yaşamaya karşı ileri 
bir bilincin gelişmesi, aynı zamanda tanzim projelerinin çeşitli uluslararası 
emelleri ve emperyalist kutuplar arasındaki çelişkilerin dozajının giderek 
sertleşmesi Kürdistan gerçeğinin parçalı yapısında, gelişmeler ışığında gelecek 
süreçlerde daha ileri gelişmelerin yaşanacağının güçlü bir olasılık olduğu 
belirlemesinde bulundu. Bunun daha açık ifadesinden biri dinamik Kürdistan 
realitesinin program ve yönelime de dinamik bir içerik vereceğidir.  
 

Azınlıklar ve İnanç Sorununa İlişkin 
 
Parti 3. Kongremiz, daha önce partimiz tarafından yapılan teorik tespitlerin 
doğruluğunu bir kez daha ilan ederek Türk hakim sınıflarının Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’daki Türk-İslam (Sünni) sentezli faşist niteliği diğer ulus, azınlıklar ve 
inanç gruplarına baskı uygulamaktadır. Ermeniler, Araplar, Süryaniler, Lazlar, 
Ezidiler, Rumlar, Çerkezler vs. azınlıkların yanı sıra Aleviler başta olmak üzere 
diğer inanç gruplarına uygulanan baskı, şiddet ve katliam devletin egemen 
niteliği durumundadır. Mevcut olarak söz konusu azınlıklar ve inanç gruplarına 
dair siyasal bir perspektifimiz bulunmaktadır. Bu siyasal perspektifimizin 
güncelleştirilerek örgütsel çalışmalarımızda özgünlüğünün ele alınarak politik-
pratik bir tavrın hayata geçirilmesini karar altına almıştır. Ezilen çeşitli 
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milliyetlere ilişkin sosyalist çözüm yönelimimiz yerinde kendi kendini 
yönetme perspektifidir. Bu perspektif ışığında Türkiye-Kuzey Kürdistan 
coğrafyasındaki azınlık milliyetlerin demokratik taleplerini karşılayabilecek alt 
ve özgün programların oluşturulması ve bu alanlarda bu programların siyaset 
olarak örgütlenmesi yöneliminin oturtulması üzerine belirlemede bulunmuştur. 
Bu bağlamda genel olarak özel yayınların çıkarılması, yayınların çok dilli hale 
getirilmesi gerektiğini belirten parti 3.Kongremiz, ezilen milliyetten azınlıkların 
sorunlarında kendi kendini yönetme perspektifinin bu kitlelerin yaşam 
alanlarında politik örgütlenmelerde dikkat edilecek ana husus olarak işlenmesi 
gerektiğini ve tüm partinin bölgesel özerlik ve kendi kendini yönetme 
perspektifinin teorik olarak kavrayışa çıkarılması ve pratikte işlerlik 
kazanılmasına özel bir önem verilmesi gerektiğini önemle vurgulamıştır. 
 
Yine Parti 3. Kongremiz, Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında yaşayan ulus 
ve azınlıkların tespit edilerek, bunların durumlarının açığa çıkarılması için 
bilimsel kaynaklar ve çalışmalarla Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki ezilen inançlar, 
farklı milliyet ve ulusların tespit edilmesini Parti Merkez Komitemizin önüne 
görev olarak koymuştur. Ortaya çıkan gerçeklik karşısında genel anlayışımız 
çerçevesinde hareket edilerek bu milliyetlere ilişkin de somut yönelimlerin ve 
politikaların oluşturulmasını karar altına almıştır. 
 
Türk-İslam (Sünni) merkezli faşist uygulamalar karşısında ezilen inançlar 
sorununda partimizin somut politikaları bulunmaktadır. Bu bağlamda Parti 3. 
Kongremiz ezilen inançların Sünni baskılanması altında tutularak uğradıkları 
faşizan baskılara karşı inançlara eşitlik ve vicdan özgürlüğü ilkesinden hareket 
etmektedir. İnanç sorununu kişisel tercih ve inanış olarak yasaklamazken, 
ideolojik olarak dine karşı mücadeleyi asla ertelemez. Ezilen inançların 
taleplerine sessiz kalınmaması ve sosyalizm koşullarında inançlar sorununa 
ilişkin yaklaşımımız devrim mücadelesi süreci içerisinde uygulanmaya 
çalışılması gerektiği, faşist Türk-İslam (Sünni) sentezi üzerine yükselen devlet 
gerçekliğine maruz kalan kitlelerin, faşist diktatörlüğe karşı örgütlenmesi 
gerekliliğini özenle belirterek, pratik politikada etkin tavır oluşturulması 
gerektiğini belirtir. 
 
Yine dünyanın mevcut siyasal, ekonomik koşullarının sonucu olarak kitlesel göç 
hareketlerinde süreklilik düne oranla gelişmiş durumdadır. Mülteci pozisyonuna 
düşen yığınların siyasal hakları tanınmalı, bulundukları yerlerde bu şartlar 
oluşturulmalı, eğitim, sağlık, konut hakları, çalışma ve örgütlenme hakları 
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sağlanarak hiçbir statüleri olmayan sığınmacılar olarak yaşamlarına devam 
etmelerine son verilmelidir. 

Parti 3. Kongremiz, Gezi ayaklanma sürecinde ortaya çıkan halk kitlelerinin 
birliği zemininden daha güçlü öğrenilmesi gerektiğine işaret etmiş ve 
farklılıkların, kitlelerin birliğinin önemli noktasını teşkil ettiğini, sosyalist 
demokrasi tutumundan önemli nüvelerin Gezi ayaklanma sürecinde ortaya 
çıktığı belirlemesinde bulunmuştur. Buna göre karar alma yöntemleri, 
forumlar ve oluşturulan kolektif yaşamın pozitif örgütlenmeleri olarak doğru 
incelenmesini, ayaklanmaya katılan kitlelerin önemli bir kısmının yaşam tarzı 
ve yaşam anlayışının ötelenmesinin sonucu olarak ayaklanma pratiğine 
katıldığı tespitlerinden hareketle, ezilen inançlar ve ezilen azınlıklar ve ulus 
özgülünde bölgesel özerlik ve yerel kendi kendini yönetim çözümünün  
sosyalist demokrasinin güçlü bir karakteri olduğunu, bunun için kitlelerin bu 
perspektif ışığında öz örgütlenmelerini oluşturmalarına özel önem atfeder. 

Kadın Sorunu ve Cinsel Yönelimler Üzerine 

Komünistlerin ve hatta insanlığın, en önemli ve temel sorunlarından birisi de 
kadına yönelik genel, özel ve özgül olarak yaşanan sömürü ve cins baskısıdır. 
Komünistlerinde bu konu üzerinde son derece ciddi çizgi hataları bulunmaktadır. 
İnsanlığın ezen ve ezilen bölünmesinin ilk olarak cins baskısı ile başlaması 
eşitsizlikler dünyasının temelini oluşturmaktadır. İnsanlık, Komünizm bayrağı 
altında öncelikle bu alandaki zihniyet ve toplumsal köklü bir devrimle yine 
geleceğe yürüyebilecektir. Bu konuda, her alanda kadına gerçek özne bileşeni ile 
yaklaşan ve hayatın bütün gözeneklerinde buna uygun hareket eden anlayış ve 
pratiklere ihtiyacımız var. ‘En komünistimizi kazıyın altından burjuva çıkar’ 
diyen Lenin yoldaşın bundan yaklaşık 100 yıl önce söylediği bu sözler karşısında 
hiç de azımsanmayacak koca bir asra rağmen Komünistler olarak en olumsuz ve 
en başarısız olduğumuz temel birkaç husustan biri-belki ilki- de Kadın Sorunu’ 
dur. Öncelikle bir zihniyet devrimi yapmamız, büyük ve köklü bir alt üst oluş 
yaşamamız zorunludur. Aslında Komünist hareket daha işe başlarken teorik ve 
pratik olarak insanlığın ilk eşitsizliği ve bunun üzerinden başat hale gelmiş olan 
ataerkilliği hedeflemişti. Bu hedefe rağmen geçmişin ataerkil erkek egemen 
yükleri de hep söz konusu olmuştur. Her ne kadar beyan düzeyinde belirli 
oranlarda oldukça ileri fikirler ve öz eleştirel yaklaşımlar sergilense de bununla 
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sınırlı kalmış ve kesinlikle pratik olarak gerekleri o gün bugündür esasda yerine 
getirilememiştir.  Zira anlayış düzeyinde de stratejik ve köklü sorunlarımız söz 
konusuydu. O halde Kadınlaşmak teriminden gerekli köklü ve stratejik 
bütünlüklü bir ders çıkarmamızın zamanı çoktan geldi ve geçmekte olduğu hızla 
kavranmalı ve harekete geçilmelidir.  
 
Yakın tarihimiz açısından Parti II. Kongre irademizin aldığı kararlar 
doğrultusunda ve oluşturulan Merkezi Kadın Komisyonu(MKK) üzerinden kadın 
alanına ilişkin ortaya koyduğumuz anlayış ve pratik, gerçek hayatta esasta 
başarısız kaldı. Bunun ideolojik, siyasal ve örgütsel temelde olumsuz nedenleri 
vardı. Perspektif uygun olmasına karşın hayata geçirilmesinde yaşanan 
kavrayışsızlık bu alandaki ileri olan durumumuzdan da daha geriye gitmemize 
neden oldu.  
 
Bugün etkili olduğumuz kadına yönelik hareketimiz de dâhil birçok kadın 
hareketi kadın sorununu sadece basit cins sorunu derekesine düşürmüştür. 
Oysa cins baskısı sınıfsal baskı ve sömürünün temelidir. Onun sınıfsal yönüne 
neredeyse hiç vurgu yapılmayan bir durumla karşı karşıyayız. Anlayışta 
kırılmalar söz konusudur ve bu kesinlikle düzeltilmesi gereken bir durumdur. 
Bir cins baskısı ve sömürüsü olsa da kadın sorunu, bir cinsler meselesinin de 
ötesinde sınıfsal baskının tarihsel, stratejik, köklü ve oldukça sistemli özel bir 
türüdür.  
 
Parti II. Kongremizde aldığımız kararlar doğrultusunda uygulamaya 
koyduğumuz pozitif ayrımcılık ve kota sistemi ile sürekli önü açılacak şekilde 
hareket edilmelidir. Yine partimiz aynı düzeyde olan yoldaşlar arasında kadın 
yoldaşların ileri görevlere getirilmesini benimseriz. Özel politikalar ile sürekli 
çözüme yönelik güçlendirici çalışmalar üretmeliyiz. Sorun kolay değil çözümü 
de kolay olmayacak, bin yılların erkek anlayışını üzerimizden atmak için sürekli 
çabalamalıyız. 
 
Kadının kurtuluşunun devrimde olacağını savunan bizler ataerkil sistemin içine 
sıkışmış ya da sistemin kendini yeniden üreteceği sözde çözümleri bir nihai 
çözüm olarak savunamayız. Kadının toplumsal yapı içerisinde maruz kaldığı 
haksızlıkları gidermeye faydalı olacak reform niteliğindeki her talebi destekler ve 
aktif savunucusu oluruz. Sadece devim sırasında ve sonrasında değil daha 
şimdiden devrimin özneleri olarak demokratik ve legal kadın örgütlenmeleri ile 
binlerce ve milyonlarca kadın ile buluşmak için çalışmalarımızı 
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yoğunlaştırmalıyız. Fakat nihai kurtuluşun yolunu da her daim savunmamız ve 
akıldan çıkarmamamız gerekmektedir. Bu gün kadın alanına dair çalışmaların 
esası demokratik kitle örgütleri üzerinden yürütülmektedir. Kuşkusuz bu 
alandaki mücadeleler desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Ancak kesinlikle bu 
yetmez. Partileşmiş kadın olarak bünyemizi donatmak şarttır. Aksi halde gerçek 
kurtuluş ve gelecek yoktur. Pratik politikalarımıza yön vermesi gereken esas 
halka da budur.  
 
Kadın, her şeyden önce köklü ve derinlikli bir içerikle temel ve stratejik 
kapsamda, cins açısından ve sınıfsal, tarihsel, siyasal, toplumsal, örgütsel ve 
kültürel olarak özel, özgün ve özerk bir olgudur. Buradan hareketle partiye bağlı 
ayrı bir kadın örgütlenmesi kurulması uzun zamandır tartıştığımız bir konudur. 
III. Kongre irademiz bu konuda da partiye bağlı ayrı bir kadın örgütünün Maoist 
Kadınlar Birliği(MKB) adı ile örgütlenmesini kararlaştırmıştır. 
 
Tabi Partiye bağlı ayrı bir kadın örgütlenmesini oluştururken bunu öncelikle 
partililerin, parti önderliğinin ve kadroların doğru, köklü ve bütünlüklü olarak 
stratejik bir anlayışla ve yönelimle ele alması gerekmektedir. Bu içerik ve nitelik 
ile kavrayacaklar ki teorik ve pratik adımlar atabilsinler. Önderlikten en alt 
birimlere ve gidilebildiği-ulaşılabilen tüm kitleler içerisinde bu sorunu çözecek 
köklü ve bütünlüklü, merkezi ve stratejik olarak sürekli ele alıp harekete 
geçilerek kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar, siyasetler, uygulamalar çeşitli 
içerik ve biçimlerde gerçekleştirilmelidir. Sadece biçimsel kadın örgütü 
kurmakla bu işi başaramayacağımızı anlamalıyız. Bin yılların sorununu birkaç 
örgütsel adımla değil sürekli yaşamsallaştırdığımız zihniyet devrimleriyle 
gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.  
 
Partide kadın sorununa dair esasta erkek yoldaşlar sürekli eğitime tabi tutulmalı, 
sürekli suretle bütün çalışmalar merkezileştirilmeli, iyi ve doğru bir denetimle 
takipçisi olunmalı, düzenli ve uygun planlamalar ile çeşitli siyasal kampanyalar 
örgütlenmeli, tüm çalışmalarımız da sürekli olarak canlılığını yitirmeyen, 
ötekileştirilmesine ve kulak ardı edilerek unutturulmasına asla müsaade 
edilmemesi için her zaman gündem halinde ele alarak sorunun vahameti ile 
sürekli yüz yüze kalınarak çözüme zorlanmalıyız. Kadınlar, bir sorun ve sorun 
yaratan değildir. Sorun, tam da erkek egemenliğidir. Bundan kaynaklanan 
problemi yaratan ve geliştiren bizzat ataerkil- erkek egemen sistemidir ve 
sorun tam da budur. 
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Partideki erkek yoldaşlar özel olarak kadın yoldaşların öne çıkarılması için çaba 
sarf etmelidir. Kadınlar kesinlikle sistem kontrollü kendi kaderine terk 
edilemezler. Bütün yoldaşlar tüm alanlarda öne çıkarılıp özne olma rolünü 
oynamaları için kadınları teşvik edici yaklaşımlarda bulunmalı, kadınların 
mücadelede özne rolüne vurgu yapan sloganlar üretilip güncellenmelidir. Parti 
III. Kongremiz geniş çaplı bütünlüklü bir kadın muhasebesini ele almış ve 
değerlendirmiştir. Hazırlanacak olan belge ayrıca kamuoyuna sunulacaktır.  
 
Hayatın her alanı ve anında kadına yönelik insanlığın ilk eşitsizliğinin 
kamburları ile canlı ve doğrudan karşı karşıya kalmaktayız. Bunun için 
mücadelemizin daha şimdiki sürecinde yukarıda vurguladığımız ana ve temel 
noktalar üzerinden topyekûn harekete geçmeliyiz. Yine kadın sorununa dair 
sadece belli günlere sıkışmış anma anlayışından da kurtulmak gerekir. Kadın 
sorunu her gün yaşanan bir sorun olduğuna göre mücadele ve gündemleştirme 
de her gün olabilmelidir.  
 
Güncel gelişmeleri işleyen eylemlilikler içerisinde olunmalı yine kadın 
konferansları vs süreklileştirilip belli bir bilinç açığa çıkarılması sağlanmalıdır. 
En başta Komünistler olarak, kendi içimizde köklü bir devrim-buna zihniyet ya 
da Kültür Devrimi de diyebiliriz- gerçekleştirmeliyiz. Asla unutulmamalı ki 
kendilerinde köklü bir değişim ve devrim yaratamayanlar başkalarında da 
yaratamazlar ve güçlü etkiler de bulunamazlar. Bütün faaliyetlerimiz ve 
mücadelemizin her bir gözeneğinde kadın ekseninde bir içerik ve nitelik 
bulundurmayan hiçbir çalışma esasta başarıya ulaşamayacak ve erkek girişimi, 
niteliği ve özü olmaktan kendini kurtaramayacaktır. Kadını bütün 
çalışmalarımızda özneleştirmek ve önderleştirmek için ileri atılmalı ve tüm 
ataerkil erkek egemen anlayış ve pratikler alt edilmelidir. Bunun için hemen 
şimdi harekete geçelim ve görülecektir ki çok uzakta değilmiş kadını ve 
erkeğiyle gerçek ve nitel ilerleme. 
 
Cinsel Yönelimler:  Toplumda ezilen ve baskıya uğrayan cinsel yönelimleri 
itibariyle LGBTT‘liler önemlidir. Kesinlikle son derece meşru yönelimleri 
anlaşılmak ve kavranmak durumundadır. Bunun için de aynı zamanda bu 
hareketin son derece demokratik ve haklı- meşru talepleri görmezden 
gelinmemeli ve kesinlikle desteklenmelidir.  

Maruz kaldıkları şiddetle birlikte gerçek şudur ki bir erkek egemenliği ve 
cinsiyetçi iktidar söz konusudur. Toplumun tepeden tırnağa bütün yanlarıyla 
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erkekleştirildiği bu koşullarda LGBTT’ler ötekileştirilerek aşağılanmalar ile 
baskı altına alınmaları, geleneksel ahlak çerçevesinde daha da 
meşrulaştırılmıştır. Cinsel kimlik ve yönelimleri cinsiyetçi- muhafazakar 
dinsel ahlak çerçevesinde hastalık olarak tanımlayan anlayışlarla mücadele 
edilmeli, bu anlayışın özünün egemen erkek anlayışı olduğu akıldan 
çıkarılmadan kimliklerin kriminal tahlilinden ziyade toplumda hak ettikleri 
yeri almalarının mücadelesi örgütlenmelidir. Komünistler bu meselede hiçbir 
erkek yada kadın anlayışa saplanmadan birlikte mücadelenin kanallarını 
oluşturmalı ve kitlesini de bu yönde eğitmelidir. Partimiz sosyalizm 
koşullarında da toplumdaki bütün cinsiyetlerin ve cinsel yönelimlerin kendini 
özgürce ifade edebilmesini savunur ve haklarının korunması konusunda da 
aktif mücadele eder. Bu bir lütuf değil, kesinlikle bir gerekliliktir. Geleneksel 
ahlakın fethedilmesidir. 

Açık Alan Örgütleri ve Çalışmaları Üzerine 

Partimizin açık alan örgütleri ve çalışmaları üzerine somut politikaları 
bulunmaktadır. Parti 2. Kongremiz demokratik kitle örgütlenmelerinin önemi 
üzerine şu belirlemelerde bulunmuştu. ‘’…demokratik kitle örgütlenmelerinin, 
değişik biçimlerdeki örgütlenmeleri, devrimde önemli yer tutmaktadır. Kitlelerin 
akademik, demokratik, ekonomik talepleri üzerinden şekillenen demokratik kitle 
örgütleri doğru ele alındıkları takdirde, devrimin tüm itici güçlerinin 
örgütlenmesinin aracı haline gelerek büyük kazanımların yaşanmasını sağlar. 
Doğru ele alınmaması ise, mücadeleyi geliştiren değil, önünde tıkaç görevi gören, 
içten içe kemirerek yozlaştıran ve en nihayetinde de devrimin onmaz yaralar 
almasını sağlayan bir sürece dönüşerek, devrimin uzun yıllar ertelenmesine 
neden olur.’’ 
 
Parti 2. Kongremizin bu belirlemesi hala geçerlidir. Bu anlamda 2. Kongremizin 
belirlemesi pratik sahada vücut bulan yanlar barındırmaktadır. 
 
Demokratik kitle çalışması ve kurumsallaşması alanında iki hatalı eğilim 
bulunmaktadır. Bunlardan birinci, sol sekter çizgisel eğilimidir. Sol çocukluk 
biçiminde tezahür eden bu çizgisel eğilim demokratik kitle örgütlerine gerekli 
önemi vermeyerek demokratik kitle faaliyet ve kurumsallaşmasına kaba, geri 
bir yaklaşımla yanaşarak onu önemsizleştirici bir içerikle ele almaktadır. Meşru 



MAOİST KOMÜNİST PARTİ  3.KONGRE DUYURUSU  
 

Maoist Komünist Parti Kongre Belgeleri                                                    Sayfa 101 
 

kitle çizgisi bilincinin zayıflığını sergileyen bu çizgi esas anlamda demokratik 
kitle mücadele, araç ve yöntemlerinin hiçbir özgünlüğünü dikkate almadan, 
demokratik kitle faaliyetine illegal parti formu ile yanaşmaktadır. Militanlık sosu 
ile telaffuz edilerek gerekçelendirilen bu çizginin içerik yoksunluğu, araç, amaç 
yürüyüşü ve özgün biçimlerini göz ardı ederek söylemselleştirdiği yüzeysel, 
militan tanım ve içeriği ile demokratik kitle çalışmasını basit, sıradan, 
önemsizlik derekesine düşürerek, bu alan faaliyetlerinin doğru bir bilinçle 
yapılandırılmasında sorunsallıklar yaratmaktadır. Adeta bu çalışmaları parti 
faaliyetleri karşıtı görmeye gidecek olan, sekter bir yanılgılı duruş söz 
konusudur. Bu anlamda bu yanlış zihniyet tek biçimli araçla devrim savaşını ele 
alan düşünüş tarzı aşılmalıdır. Çünkü bu yaklaşım devrim adına devrimin 
silahsızlandırılmasına hizmet eden bir teorik yanılgılar toplamından 
oluşmaktadır. Demokratik kitle faaliyetinin anlaşılması, devrimci mücadelenin, 
toplumsal yaşamın bütün bölümlerin de örgütlenme bilincinin oluşması ile 
ilişkilidir. Toplumsal yaşamın bütün bölümlerinin farklı biçimleri ve esneklikleri 
olacaktır. Bunu anlayamayan bir çizginin devrim yürüyüşünü sürekli kılması ve 
geliştirmesi zordur. Bu anlamda bu yanlış çizginin sol çocukluk eğilim ve 
yaklaşımları aşılmak durumundadır. 
 
İkinci hatalı çizgi ise akademik demokratik talepli mücadele özelliği olarak 
demokratik kitle çalışma faaliyetlerine uygun şekillenmeyen eğilimdir. Bu 
çizgisel eğilim demokratik kitle mücadelesinde kitle seferberliği için önemli 
avantajlara sahip olan demokratik kitle örgütlerinde ya rutin eylem çizgisinde 
hareket etmekte, ya da çok açık hale gelen birkaç soruna ilişkin belirli tutum 
tavır bağlamında politik- pratik süreç işletmektedir. Esas anlamda kitlelerin 
devrim mücadelesine kanalize edilmesinde çok daha avantaj ve imkanlara sahip 
olunmasına rağmen, planlama, hareket, doğru merkezileşme, güncele müdahale 
bağlamında sürecin okunarak gündemleşmemiş sorunları çeşitli araç, yöntemler 
ile kitlelerin gündemine taşıma, kitleleri bu konularda örgütleme, kitlelerin 
stratejik devrimcilik durumunda gelişmeler kat etmesini sağlayarak pratik 
devrimci pozisyona getirme ve bunu sosyal- siyasal- kültürel- ekonomik- 
akademik vb. biçimlerde sosyalist demokratik yaklaşım çerçevesinde 
örgütlemede önemli açmazları bulunmaktadır. Daha çok rutin çalışmalar ve 
anma günleriyle sınırlı bir açık alan çalışmaları biçiminde yürütülen 
faaliyetlerdir. Bu çalışma yönelimi eksik bir çalışma biçimidir. 
 
Bu eksik kavrayışlı, hatalı çizginin önemli bir açmazı da demokratik, akademik, 
ekonomik talepli mücadelede burjuva sınırlara kendini hapsetmesidir. Bu anlayış 
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adeta ekonomik, demokratik,  akademik mücadelede, sistem yasallıkları sınırı 
içerisinde bir eylem ve söyleme kendini mahkum etmiştir. Bu bağlamda meşru 
demokratik duruşu gerileten bir karaktere sahiptir. Meşru demokratik duruş 
üzerinde esasta yükselmeyen politik- pratik süreç mücadelenin ilerlemesinden 
ziyade, bilinç ve pratik cüretin erozyona uğramasına yol açmaktadır. Devrimci 
birikim bağlamında yönelim ve kurumsallık olarak izah edebileceğimiz 
mücadelenin gelişim diyalektiği, ancak meşru direnme çizgisi temelinde 
gerçekleşir. Devrim toprağı meşruluktur. Devrim, burjuva kırıntılar olarak 
yasallıklarda sisteme uygunluk ve sistemin kabulleri çerçevesinde geliştirilemez. 
Bu hatalı çizgi meşru devrimci duruştan ziyade liberal sol ( reformist) özlü bir 
pratikle kitle mücadelesine yaklaşmaktadır. Eylem hattı da esasta pasifist 
protestoculuğu aşamamaktadır. Bunda da çatışmasız eylem yönelimi esasta en 
belirgin yandır. Sistemin yasallıklarını devrimin ihtiyaçları çerçevesinde 
kullanmak ile sistemin çerçevesinin içerisinde kalmak arasındaki sorunun 
karşılığı devrimcilik sorunu olarak tanımlanır. 
 
Bir halk hareketi yaratmak burjuva yasalarının tüm yanlarından devrim adına 
faydalanmakken, devrim kaba anlamda bir sistemin içerisinden duruşlar ile 
gelişmez. Burjuva devlet aygıtını parçalama hedefi, burjuva yasallıkların 
aşılmasının bütünlüğüdür. Politik, ekonomik, hukuki ve askeri biçimlerde ve 
halk kitlelerin direnme sürecinde var ettiği araçlarının iktidar organları olarak 
telakki edilmesidir. Yani burjuvaziden mevzi koparmak için girdiğimiz 
çalışmalardan, amaçlarımızı bırakma aşamasına gelmemek önemlidir. Temel 
mesele, hayatın her alanında burjuvazinin mevzilerini düşürmektir. Askeri 
alanda, kültürel alanda, akademik, bilimsel alanda, ekonomik alanda, siyasal 
alanda ve hukuki alanda devrimci mücadele süreci, küçük kazanımların atılımları 
ile genel burjuva iktidarınsonlanmasına yol açar. Yaşamın biyolojik alanından 
örnekle izah edersek zehirli olan ve olmayanların birliği söz konusu ve bu 
mücadele halindedir. Zehir’i azaltmak, zehirsizlik alanını geliştirmek devrimi 
kurumsallaştırmak olarak telaffuz edilebilinir. 
 
Yine iki hatalı çizginin burada öz birliği bir kez daha açığa çıkmaktadır. Yapıları 
gereği sosyalist demokratik tutum ve uygulamaların demokratik kitle 
örgütlenmelerinde uygulanma olanakları daha fazladır. Burada bu özgünlük 
atlanarak devrimci savaşın ana yüklenimi olan illegal parti formu ile yanaşmak 
hatalıdır. Savaşın yüklenimi olarak illegal partide haliyle belirli uygulamalar daha 
sınırlı bir yan taşır. Özgünlüğü anlamayan kaba yüzeysel çizgi adeta burada 
sorunlu bir anlayış ve duruşa sahiptir. Olması gereken açık alan çalışmalarında 
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karar alma ve tartışma süreçleri ve politika oluşturma sürecinde genel olarak 
tabanın etkinleştirilmesi gerekir. Özgünlüğü atlayan bu yaklaşım katılımcılığın 
öne çıkışını engelleyen bir haldedir. Bunun nedeni zihniyet yapılanmasıdır. Yani 
ideolojik değerler toplamında, burjuva anlayışın hakimliğidir. Örgüt teknik bir 
sorun değildir. Örgütün özü ideolojidir. Anlayış, ilişkiler, çelişkiler, plan, hedef, 
araç ve yöntem olarak organizasyonudur.  
 
Demokratik kitle çalışmaları geniş kesimler ile bağ kurma durumundan dolayı 
hatalı eğilim ve yaklaşım başta belirtildiği gibi geniş kesimleri sarmalına alan 
devrimi geliştiren değil, gelişmesi önünde bir engelleyici pozisyona düşebilir. 
Ama örgütsel anlamda kapsamı değişmekle beraber tüm örgütsel alanlarda farklı 
kavramlar ve pozisyonlar biçiminde hatalı eğilim yine bu gelişimi frenleyen 
zayıflatan ve gerileten bir durum yaratabilir. Bu binyıllık zihniyet formu ayakları 
üzerinde, kafasında amaları ile sisteme karşıt olma fakat devrimci pratik 
sorunları da çözme uğraşına girmeyen ve onu yenileyerek ilerletmeyen kişilikler 
yaratır. Devrim mücadelesi, özne olma rolünün komünist temellerde inşa 
edilmesinin verimli tek toprağıdır. 
 
Parti 3. Kongremiz sosyalizm ve komünizm yürüyüşümüzde bu burjuva 
zihniyetten köklü kopuşun teorik çözümlemelerini ilerletmiş durumdadır. Bir 
halk hareketinin öneminin altını çizen parti 3. Kongremiz demokratik kitle 
faaliyetinin daha etkin olarak geliştirilmesi, merkezileşmesi, hedef birliğinin 
sağlanmasının şart olduğunu önemle belirtmiştir. Bir halk hareketinin 
yaratılmasının bir ayağı da, demokratik kitle mücadelesi ve onun meşruluk 
çizgisidir. Bu çizgi üzerinden bir halk hareketinin kurumsallaştırılarak 
ilerletilmesi ve merkezi bünye olarak açığa çıkarılmasının önemi, devrimci 
mücadelede yığınların stratejik devrimcilikten, sıçramalı ilerleyişi olarak, pratik 
devrimcilik olarak özneleşmesidir. Yıkıcı ve kurucu özne kitlelerdir. Halk 
hareketi bu öznenin durdurulamaz devrimci pratiğidir. Açık kitle mücadele 
talepleri halk hareketinin güncel politik hattıdır, meşru mücadele yöntemi halk 
hareketinin eylemsel çizgidir. 
 
Parti 3. Kongremiz sosyalist temel üzerinden demokratik kitle 
örgütlenmelerinin örgütlenme gerekliği üzerine yaptığı vurgular ile beraber, 
demokratik kitle örgütlerinden sosyalist karaktere uygun rol koordinasyonu ve 
katılım tarzların geliştirilmesini çalışmalarda kolektif kimliğin sağlam toplumsal 
kimliğin örülmesinin teorik olarak kesin bir biçimde bilince çıkarılarak 
uygulanması gerektiğini özenle belirtir. 
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Parti 3. Kongremiz demokratik, devrimci güçler ile ittifak politikasına uygun 
ilişkilerin geliştirilmesini ve buradan gündem yaratılarak, kitle mücadelesinin 
daha geniş ve etkin örülmesinin bilince çıkarılması gerektiğini, tüm yoldaşların 
bilince çıkarması gerektiğini belirtir. Yine bu birliklerde ve ittifakalar da 
politikada esneklik, ideolojik mücadelede kesinlik ilkesi bağlamında, 
mücadelenin bir alanın da teorik, ideolojik mücadele olduğunun daha etkin 
kavranılması ve sürdürülmesi gerektiğini belirtir. 
 
Parti 3. Kongremiz hayatın bütün alanlarında örgütlenme anlayışının halk 
hareketinin merkezi birliği olarak anlaşılması gerektiğini, tüm alanların 
örgütlenmesi ve genişletilmesinin halk hareketinin gelişim ve kurumsallaşma 
yönelimi olduğunu, bunun için toplumsal hayatın bütün alanlarında özgün 
çalışma ve kurumsallaşmaların geliştirilmesinin şart olduğunu belirtir. 
Merkezileşme hedef ve siyasetin birleşikliği olarak ele alınıp tüm özgün 
karakterli çalışmaların varlaştırılarak geliştirilmesini, doğru merkezileşme 
olarak savunur. Bunun için bir birini zayıflatan alancı, kısımcı eğilimlerin, 
mücadelenin gelişimini engellediği, bütün faaliyetlerin bir birinin Arşimet 
dayanak noktası olarak ele alınması ve bilince çıkarılması gerektiğini özenle 
belirtir. Tüm boşa çıkarıcı anlayış, eğilim ve uygulamalara karşı keskin bir 
ideolojik mücadele verilerek çalışma tarz ve bilincinin dönüştürülmesini özenle 
belirtir. 
 
Halk hareketinin şimdiki nüveleri olan bütün demokratik kurumlar ile ilişkilerin 
geliştirilip güçlendirilmesini ve onun bütün biçimlerinde aktif bir çalışma 
temposu ile süreklileştirilmesi olarak kurumsallaşmaların geliştirilmesini şart 
koşmaktadır. 
 
Demokratik kitle çalışmasında sistemsiz ajitasyon propaganda yöneliminin 
aşılarak sistemli bir hale getirilerek, kitleleri bin bir araçla bilgilendirme, 
seferber etme yönelimlerinin geliştirilmesinin tüm yoldaşlar tarafından köklü 
anlaşılması gerektiğini ortaya koyar. 
 
Hedef birliği, sağlam dostluk ve yoldaşlığın örülerek devrimci demokratik 
faaliyetin ilerletilmesi şarttır. Doğru insani ilişkilerin, doğru birey, toplum 
ilişkilerinin, daha fazla çözümlemeler ile bilince çıkarılmasını moral değerlerinin 
geliştirilerek, neo- liberal felsefi saldırganlığın değersizleştirici ruhun, 
yozlaştırıcı öğelerine karşı, komünal sosyalist kültür ve davranışların 
ilerletilmesi gereğinin tüm çalışmalarda ana hedef olarak ele alınmasının önem 
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büyüklüğünü belirtir. 
 
Parti 3. Kongremiz demokratik mücadele alanının, yaşanan kentleşme 
yoğunluğu çerçevesinde ortaya çıkan kent sorunları karşısında, pratik 
politikaların geliştirilerek kitlelerin gündelik sorun türlerinde yoğunlaşmayı ve 
bunun politika ve eylemler olarak geliştirilmesini, kitleleri seferber ederek, 
direnme kültürünün yaratılarak kazanımların çoğaltılması gerektiğine dair 
belirlemelerde bulunmuştur. 
 
Bu bağlamlarda parti 3. Kongremiz daha fazla yoğunlaşma olarak, halk 
hareketinin dinamik durumdan, isyan ve kurumsallaşması için büyük ve çok 
köklü bir bilinç ve davranış, kavrayış ve metotlar silsilesine ihtiyaç duyulduğunu 
ifade eder, bu anlamda büyük bir seferberlik ve kazanma ruhunun açığa 
çıkartılmasını önemle belirtir. 
 

Gençlik Çalışması Üzerine 
 
Hiç kuşkusuz niteliği ne olursa olsun her örgütlenme çalışmasının yöneleceği 
kitle içerisinde gençlik ile karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu durum bir çok 
nedenle sıralanabilir fakat en belirleyici olanı gençliğin dinamik ve yaratıcı 
yönüdür. Bugün devrimci mücadele yürüttüğümüz coğrafyanın nüfusunun 
yarısından fazlasını gençlik oluşturmaktadır. Sayısı bir hayli kalabalık olan bu 
kesimi mücadeleye katmak için çeşitli araçlar üretiyoruz, üretmeliyiz. Fakat 
gelinen aşamaya kadar bunu esasta başardığımız pek söylenemez. Gençlik 
örgütlenmesine ilişkin partimizin ifade etiği söylem düzeyinde çok önemli 
fikirler mevcut olmasına rağmen pratikteki gidişatımıza baktığımızda bunların 
uygulanmadığı durumuyla yüzyüzeyiz.  
 
Doğru bir siyaset ve perspektife sahip olmamıza rağmen pratik hattaki 
kendiliğindencilik ile gençliği sınıf mücadelesine tam anlamıyla katamayışımız 
bu kesimi ileri taşımada ve daha geniş bir şekilde partiyle buluşturmada atıl 
kalmamıza neden olmaktadır. En başta gençliği ezilen halk sınıf ve 
katmanlarının sorunlarıyla alakadar olmaya sevk etmeliyiz. İsyancı ve dinamik 
yapısıyla hep öne çıkan gençlik kendi içinde öğrenci, işçi, işsiz vs diye ayrılıyor. 
Kitleler nezdin de önemli yer kaplayan bu kesimin hepsine ya da önemli bir 
çoğunluğuna yönelmemiz gerekirken bugün gençlik kitlemizin  esasını öğrenci 
gençlik oluşturmaktadır.  
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Ortaokul, lise ve üniversitelerdeki öğrenci gençlik de güçlü bir dinamik ve 
gelişim açısından oldukça önemlidir. Bunlara yönelik de özel örgütlenmeler ve 
politikalar, genel gençlik örgütlenmesi kapsamındaki merkezi planlamanın birer 
parçaları olarak ele alınmalıdır.  
 
Öncelikle gençlik kesiminin hepsine  yönelik kararlaştırdığımız örgütlenme 
politikamızı kitlesiyle buluşturmayı başarmalıyız. Sadece öğrenci gençlik içinde 
çalışmak ya da diğer gençlik kesimine yeteri kadar gitmemek politikamızı tam 
anlamıyla  hayata  geçiremediğimiz anlamına geliyor. Diğer bir sorun ise 
gençliğin önemli bir kesimini ülkede yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal 
gelişmelere yönlendirememektir. Sadece kendi dar sorunlarıyla ilgilenen gençlik 
yaratmak bizim anlayışımız değildir. Ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere 
vakıf olamayan ve bütün bunlar karşısında yeterince tavır takınamayıp 
pratikleştiremeyen bir gençlik proleter devrimci çizgi temelinde gerçek anlamda 
sınıf mücadelesine katılmış sayılmaz. Kaldı ki böyle bir yönelime girmeyen bir 
gençlik örgütü de entelektüel lafazan pratik sergilemekten ileriye de gidemez. 
Mücadelenin ilk zorlu durağın da havlu atar.  
 
Özellikle öncü ve temel güç olan işçi sınıfının müttefiki konumundaki öğrenci, 
işçi ve işsiz gençlik bugün yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler 
karşısında işgallere, sokak eylemlerine, barikat direnişlerine vd gelişmelere 
duyarlılık göstermeli ve bir fiil eylemin içinde olmalıdır. Gençliğin, 
militanlaşması ve küçük burjuva yanlarından arınmasının bir yanını üretime 
katılmak oluştururken diğer bir yanını da proleter devrimci mücadeleye 
katılmasıyla sağlayabileceği yeterince kavranmalıdır. Gençlik içinde 
örgütlenmenin genel ilke ve prensip olarak amacı bu kesimi bilinçli sınıf 
mücadelesine katmaktır. İşte bu perspektifle yola çıkan  Partimiz diğer 
örgütlenme alanlarında olduğu gibi bu alanda da illegal esaslara göre örgütlenmiş 
bir gençlik hareketi kurmayı hedeflemektedir. Örgütlenmede legal mücadele 
alanlarını reddetmeyen hareketimiz, bu alanda da esas örgütlenme biçimini 
illegal örgütlenme olarak belirler. Partimiz bu temelde bir komsomol olarak 
Maoist Gençlik Birliği(MGB)’nin örgütlenmesini, stratejik ve bilinçli bir 
planlamayla ele almaktadır. Genel politika olarak illegal temellerde örgütlenmiş 
militan bir gençlik örgütü yaratmak hedefimizdir. Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki 
gençliğin özellikle dinamik- enerjik objektif durumu Komünist çizgi ve 
ideolojik- siyasi yönelimimiz ile birleştirilmek zorundadır.  
 
Genç yoldaşların mücadelenin her alanında örgütsel ve siyasi olarak kazanılması 
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hem alanlarda önemli bir sinerjinin yakalanarak faaliyetlerin sürekliliğinin 
sağlanması hemde kadro yaratımı için güçlü bir zemin yaratmaktadır. Geleceğin 
kadroları olan bugünkü genç yoldaşlar her alanda aktif olmalı ve özne rolünü 
oynamalıdır. Partimizde ülkemizde oldukça geniş kesimi oluşturan gençliğin 
çeşitli düzeylerde hareketimize kazandırılması için merkezi düzeyde ve 
yeterince önem verip yoğunlaşarak buna uygun politikalar geliştirmelidir. 
 
Gençliğe dair çıkarılan yayınlarda salt akademik dil ve içerikten kurtulmak 
gerekir. Gençlik yayını sadece öğrenci kesimi ve akademik yönlü değil aynı 
zamanda bütün kitlesini kapsayacak bir içerik ve dille ele alınarak 
yayınlanmalıdır. Öğrenci gençliğe ve hatta onun her bir alt kategorisi olan 
ortaokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik de hem genel hem de her bir dalı 
için yayınlar çıkarılabilir. Bu perspektif ve yönelime kesinlikle karşı olmadığımız 
gibi uygun koşulların olduğu alanlarda özel-özgül yayınların çıkarılmasını da 
doğru bulmaktayız. Hem bu yönlü ne kadar geniş ve yaygın bir çalışma olursa 
bölgesel ve merkezi düzeylerdeki yayınlar için de önemli bir temel ve olumlu 
avantajların ortaya çıkmasınada olanak yaratacağı görülmeli ve kavranmalıdır.  
 
Gençlik yayını kendi kitlesinin güncel sorunlarıyla ilgilenmeli gençliği etkin 
olarak mücadeleye katan bir rol oynamalıdır. Partili genç yoldaşların kesinlikle 
başta ideolojik çizgi ve siyasal, örgütsel işleyiş ve disiplin, kültürel ve moral- 
motivasyon açılarından eğitilmeleri esastır.  
 
Önderlik edilmeyen, donanımı yeterince sağlanamayan, etiketlerle atanmışlık 
eksenindeki hiç bir nicel ve şekilsel mevzilenme derinlikli nitel bir inşa 
yaratamaz. Konjonktürel biçimsel mevzilenme değil stratejik konumlanma esas 
alınmalıdır. Parti III. Kongremizin önemli konuları içerisinde yer alan gençlik 
örgütlenmesi ve çalışmalarına yönelik merkezileştirilen  kararlar ve 
perspektifler doğrultusunda daha nitelikli ve kitlesel bir hareket için şimdi çok 
daha sağlam ve güçlü temellere sahibiz. Gençlik gelecek, gelecek ellerimizdedir. 
 

Enternasyonal Alana İlişkin 
 
Dünya devrimi yürüyüşünün Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki temsilcisi olan 
partimiz, UKH ve uluslararası mücadelenin yadsınamaz öneminin bilincindedir. 
 
Parti 3. Kongremiz; genel ile özelin birliği ve dünyadaki demokratik, devrimci, 
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Komünist güçlerin, uluslarası sermayeye ve bölge-ülke özgülündeki güçlerine 
karşı, ortak mücadelenin daha güçlü örülmesi ve dayanışmanın yükseltilmesi 
için daha büyük çabalar içerisinde olmanın tarihsel bir gereklilik ve zorunluluk 
olarak ortaya koymaktadır. Emperyalist-kapitalist sistemin geriletilmesi, her 
coğrafyada sürdürülen devrimci savaşın yükseltilmesi ve bunların 
enternasyonal birliğini şart koşmaktadır. Bu anlamda devrimimiz dünya 
devriminin bir parçası olarak, dünya devrim mücadelesinin genel ihtiyaçları ve 
istemleri karşısında bir sorumluluğa sahiptir. 
 
Emperyalist kapitalist sistem, dünyayı tarihsel olarak en geniş biçimde bir 
sömürü cenderesine almış durumdadır. Dünya halkları ve ezilen ulusları bu 
sömürgeciliğe karşı, kendi coğrafyalarında yükselttikleri devrim mücadelesi ile 
diğer ülkelerde yükseltilen veya embiriyon düzeydeki mücadeleleri ile daha köklü 
enternasyonal ilişkileri sağlayarak tecrübenin paylaşılması, olanakların 
sunulması ve karşılıklı ideolojik mücadeleler ile devrimci komünizmin teorik 
birikimlerinin geliştirilmesi ve devrim pratiğinin ilerletilmesi bağlamında daha 
fazla etkinlik göstermek durumundadırlar. 
 
Partimiz uluslararası komünist hareketin embiriyonik merkezi olan Devrimci 
Enternasyonal Hareket(DEH)’in gelinen aşamada bu sorumluluğa uygun bir 
yönelim içerisinde olmadığını ve DEH’in atıl bir durumda, iç sorunlarından 
dolayı fiili olarak dağılma sürecinde olduğunu tekrardan belirtmeyi gerekli 
görmektedir. DEH bileşenlerinden ABD Devrimci Komünist Parti ve Nepal 
Komünist Partisi’nin girmiş oldukları hatalı çizgi tartışmaları DEH’i doğru ve 
bilimsel temeller üzerinden inşa etmekten ziyade DEH’ in dağılmasına giden bir 
süreç yaratmıştır. Nepal komünistlerinin oportünist çizgileri ile ABD Devrimci 
Komünist Partisinin sekter anlayışı ikileminde DEH işlevselliğini yitirmiş 
duruma gelmiştir. Bu süreç zarfında partimiz, DEH güçleri ve onun dışındaki 
Maoist hareketler ile beraber bir DEH Konferansının örgütlenmesine ilişkin 
yönelim göstermiş, ama bu yönelim özellikle ABD Devrimci Komünist Partisi ve 
onunla hareket eden DEH güçlerinin sekter çizgileri sonucu yaşam 
bulamamıştır. 
 
ABD Devrimci Komünist Partisi’ nin sekter çizgisi, DEH’ in gerilemesinde Nepal 
Komünistlerinin oportünist çizgileri kadar etkinlik sahibidir. 
 
Devrimci Enternasyonal Hareket’ in bu akıbeti şuphesiz ki var olan çizgi 
sosrunlarından kaynaklanmaktadır. Hatalı çizgilerin yarattığı bir gelişme 
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durumu olarak izah edilmelidir. 
 
Parti 2. Kongremizden bu yana DEH üzerinden Komünist Enternasyonalin 
örgütlenmesi üzerine konu özgülündeki hem 2. Kongre karar ve perspektifleri 
yerine getirilememiş hem de bir türlü toparlanma ve daha yüksek temeller 
üzerinden bir gelişme seviyesi, teorik ve pratik olarak yakalanamamıştır. 
Kuşkusuz bu olumsuz durumun önemli ideolojik, siyasal ve örgütsel temellerden 
beslenerek gelişen çizgi hatalarından kaynaklandığını ifade edebiliriz.  
 
2. Kongremizin hemen akabinde Kongre kararlarına uygun olarak hazırlıklar 
yapılmamış ve çalışmalar kendiliğindenciliğe bırakılmıştır. Yukarıda ifade 
ettiğimiz 2. Kongre kararı bile İngilizce başta olmak üzere yabancı dillere 
çevrilmemiş ve sadece DEH’in yürütme komitesindeki yoldaşlara sözlü olarak 
aktarılmıştır. Aynı şekilde kongre kararları doğrultusunda uygun bir planlama 
şeklinde hareket edilmemiş ve geçmişten bugüne hala devam eden statükocu ve 
dilek temenni temelindeki yaklaşımlar ile faaliyetler sınırlandırılmıştır. DEH’in 
Yürütme Komitesi(DEH-KOM) içerisinde yer almamıza rağmen DEH 
sorunlarından kaynaklı olarak objektif durumdan kaynaklı etkinliği sınırlı olan, 
bir bileşeni olarak faaliyetlerimiz söz konusu olmuştur. Zira DEH-KOM 
toplantıları bile tam bileşenli olarak 2. Kongreden bu yana esasta yerine 
getirilmemiş ve sürekli olarak eksik örgütsel işleyiş sürdürülmüştür. Zira uzun 
süredir devam eden bu durum aslında DEH içerisindeki aşırı merkeziyetçi 
örgütsel karar ve uygulamasından kaynaklı ileri gelmesine rağmen, bu durumun 
aşılması için hem teorik hem de pratik adımları yeterince atamadık. DEH 
imzasıyla yapılacak bir açıklamada dahi tam oybirliği gerekiyordu. Bu katı 
merkeziyetçi örgütsel yapı kuşkusuz hatalı anlayış ve izlenen yanlış çizgilerden 
bağımsız değildi. DEH-Kom’un toplantıları o zamana kadar adeta Amerikalı 
yoldaşların kaderine ve inisiyatifine bırakılmıştı ve onların keyfi yaklaşımları 
doğrultusunda hareket edilmekteydi. Örneğin gerek DEH’e yönelik parti 2. 
Kongre kararı doğrultusunda düşüncelerimiz gerekse de Nepal ve diğer 
meseleler üzerine yaşanan gelişmeler üzerine DEH- Kom içerisinde doyuma 
ulaşmayan tartışmalar karşısında bağımsız ve adeta DEH dışı güçlermiş gibi 
hareket edilerek dışarıda ideolojik tartışmalar yürütülmüş ve pratik yaklaşımlar 
sergilenmiştir. DEH içerisinde tam bileşenli ideolojik tartışmalar yeterince 
yürütülmemiş ve bu yönlü kısmi çabalarımız sürekli suretle olumsuz 
karşılanmıştır. Bu durum öylesine bir hal almıştır ki kaygılar, sekter ve 
hegemonyacı tarzdaki subjektif yaklaşımlar, DEH-Kom’u işlemez duruma 
getirmiştir. Denilebilir ki partimizin dışındaki DEH-Kom bileşenleri DEH’i kendi 
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tarlası gibi sürekli olarak sürmek için hem teorik hem de pratik her türlü yolu 
denemişlerdir. Bunu da DEH içerisinde henüz daha yeterli ideolojik tartışma ve 
mücadele yürütmeden, “biz revizyonistler ile ortak yürümeyiz, onlar ile ortak 
etkinliklerde yer almayız, aynı etkinliklerde yer alırsak onlar bizim kendilerini 
desteklediklerini çevreye yayacaklar, Komünizmi kurtaracak proje bizim 
formülümüzdedir siz de düşüncelerinizi vs ortaya koyup mektubunuzu yazın 
yoksa konferansa ne gerek var bir şey çıkacağını sanmıyoruz, siz 
revizyonistleri ve iftiracıları destekliyorsunuz, bu saatten sonra mevcut DEH 
içerisinden bir şey çıkacağını sanmıyoruz, ayrılar ayrı aynılar aynı yerde artık 
olacaklar ve ayrışım kaçınılmazdır, toplantılara revizyonistleri ve iftiracıları niye 
çağırıyorsunuz onlardan bir şey çıkmaz, vb” diyerek DEH-Kom’un bileşeni olan 
güçler ne yazık ki bir türlü toplantısını yapamamış ve sürekli kendilerini 
dayatmışlardır. 
 
Öyle ki DEH-Kom içerisindeki Nepal Komünist Partisi(Maoist) bir yanda, 
Amerika Devrimci Komünist Partisi ve ona yedeklenen İran Komünist 
Partisi(MLM) diğer yanda, Partimiz MKP ise daha başka bir yanda durmaktaydı.  
 
Objektif olarak oluşan başka bir durumda tersten Amerika Devrimci Komünist 
Partisi’ ni istemeyen bir bileşeninde şekillendiğidir. 
 
Partimiz, DEH içerisindeki çizgi sorunlarının çözüm platformu olarak  
Konferans önermekte ve gerçek çizgi birliğinin sağlanması için bunun 
ötelenemez bir yöntem olduğunu belirtmektedir. 
 
Şüphesiz bu duruşların ideolojik, politik ve örgütsel çizgi meseleleriyle doğrudan 
ilişkisi vardır. NKP(M) çizgisinde daha önce kökleri bulunan kırılmalar giderek 
sistematik bir bütünlüğe dönüştü. Daha önce genelde Halk Savaşı savunulurken 
ve pratik olarak icra edilirken bir yandan da tepeden barışçıl politik müdahale 
yoluyla yeni demokratik devrimin test edileceğine dair ihtimal düzeyinde de olsa 
bir olasılıktan bahsedilmekteydi. Bu yönelimden ötürü bir yandan silahlı halk 
ayaklanmasından bahsedilirken diğer yandan barışçıl bir geçiş yönelimi de 
kambur olarak taşınmaktaydı. Bu hatalı çizgi daha önce parti içerisinde Bhatarai 
tarafından temsil edilen, yeni demokrasiye gitmek için burjuva demokrasisinden 
geçiş Nepal’de zorunlu bir ihtiyaçtır yaklaşımıyla ifade ediliyordu. Bu yaklaşımda 
müzakereler ve ateşkes manevraları bir taktik değil stratejik bir yönelim olarak 
ifade ediliyordu. Phracanda başta bu hatalara köklü olmasa da dikkat çekmişti. 
Ancak daha sonraları eklektik bir ittifakla geriye düştü. Anlaşmalı oportünist bir 
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birlik ekseninde hatalı yönelim derinleşti. Halk Savaşı’ ndan vazgeçiş ve 
böylelikle silahlı ayaklanmanın rafa kaldırılması artık hiç de şaşırtıcı değildi. Yeni 
demokratik devlet iptal edilmiş, burjuva cumhuriyet bir strateji olarak 
yükseltilmişti.  
 
Partimiz MKP,  Amerika ve İran’lı Maoistlerden çok daha önce gerek DEH-KOM’ 
da gerekse de 2. Kongremiz sonrası Nepal’li Maoistler ile yaptığı çeşitli ikili 
görüşmelerde temeldeki kırılmalara ve çizgi hatalarına dikkat çekmişti. Yukarıda 
bahsettiğimiz problemlere yani yeni demokratik devrim öğretisinin tahrif 
edildiğine, Halk Savaşı çizgisinin böylelikle gereksiz hale geleceğine, burjuva 
demokrat bir çizginin egemen olacağına, bunun partinin komünist niteliğini 
tahrip edeceğine, revizyonizmde temel konulardaki ayrım çizgilerinin 
silikleşeceğine, oportünist siyasetin teoriyi, taktiğin stratejiyi yiyeceğine dikkat 
çekmişti.  
 
Barışçıl geçişin tıpkı ÇKP- Sovyet polemiklerindeki gibi giderek Sovyet 
çizgisinin NKP(M) ye egemen hale gelmesine yol açacağını belirtmişti. ÇKP 
tecrübesini özellikle özetlemişti. Ayrıca bu dönemde MLM konusundaki kırılma 
da derinleşme seyrine girmişti. Nepalli yoldaşların Maoizm meselesini yeniden 
tartışacağız, diğer güçler ile birlik için bu gereklidir anlayışı daha 2009 
döneminde belli bir sistem olarak ortaya çıkmıştı. Nepalli Maoistler bu sistemin 
içinde revizyonist Maşal partisiyle bir birlik yönelimine sahiptiler. Geçmişte 
Maşal’ın revizyonist çizgisine yönelttikleri eleştirilerden bir geriye çekilme 
pozisyonuna girmişlerdi. Maşal partisi Maoizm’in bilimimizde yeni nitel bir 
aşama olduğunu kabul etmiyordu. Yarım ağızla Mao’nun bazı katkılarından 
bahsetse de Stalin’in sıradan bir devamı olduğunu söylüyordu. Komintern’in ve 
Stalin’in, Mao tarafından ortaya konulmuş hatalarını kabul etmiyordu. Yani 
eklektik oportünist bir çizgiye sahipti. Bundan ötürü onlarca yıl Nepal’de Halk 
Savaşı pratiğine girememiş, Yeni demokratik devrim anlayışını kavrayamamış, 
parlamenterist-legalist tasfiyeci bir çizgi izleme durumunda kalmıştır.  
 
NKP(M), tüm bu hatalardan kopuş vesilesiyle Halk Savaşı’nı başlatmaya 
muktedir olmuştu. Kendilerinin bu tecrübesi de Partimiz tarafından 2009 da 
Nepalli yoldaşlara yeniden yinelenerek dikkatine sunuldu. Birlik anlayışlarının 
eklektik, ikiyi bir yapan, doğru ve yanlışı eklektik- ortacı bir çizgide uzlaştıran, 
yanlışı doğrudan ayırt etmeyen, doğru ve yanlış bulamacında bir sentezle yol 
alma durumunda yaklaşımları eleştirilmişti. Maoizm konusunda geçmişte 
tartışılıp netleştirilen sentezi terkedip Mao Zedung düşüncesi adına eski eklektik 
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zemine çarkeden, Maoizm’i bir ideoloji, teori, bilim olarak kavrama şüphesiz 
sürekli geliştirme yerine basit bir siyaset derekesine düşüren hatalı anlayışlara 
dikkat çekilmişti. Yoldaşların girdikleri yolda geldikleri nokta tam bir savrulmaya 
götürmüştür. Sadece Maşal ile birlik ile sonuçlanmamış şimdiki kapitalist ÇKP ile 
de- tabi ki emperyalist kapitalist sistem ile de- stratejik dostluk noktasına 
gelmişlerdir. Birleşmiş Milletlere beyan edilen güven çizgisinde de emperyalizme 
ve gericiliğe karşı mücadelenin lafı bile edilmemektedir.  
 
Bugün Kiran önderliğinde Phracanda’ya bazı itirazlar ifade edilip ayrı bir parti-
NKP(M)- olarak ortaya çıkma durumunda olunsa da söz konusu çizgiden her 
yönüyle köklü bir kopuş gözükmemektedir. Zira yeni anayasa, barış, kurucu 
meclis vb konularda eski hatalı çizginin doğru bir muhasebesi 
yapılamamaktadır. Bu açıdan Kiran vb yoldaşların eklektik hattına karşı da 
ideolojik mücadele ertelenemez bir görevdir. Negatif ve pozitif yanları 
incelendiğinde NKP(M) kuşkusuz devrimci partidir. Pratik çizgideki hatalar bu 
gerçekliği öteleyemez. Nepal’ de ortaya çıkan hatalı çizgide, yanlış önderlik 
anlayışının özel bir yeri vardır. İdealistçe önderliğin ve liderin önemini tek yönlü 
abartan, parti üzerinde ayrıcalıklı bir yere koyan, partinin kolektif önderliğini 
yadsıyan yaklaşım, kitlelerin ideolojik olarak silahsızlandırılmasında özel bir yer 
tutmaktadır. Kiran yoldaş bugün şunu itiraf etmektedir. Bir halef olarak 
Phracanda’yı tek yanlı öne çıkarmanın bir hata olduğunu söylemektedir. Ama bu 
hataya yol açan çizgi sorunlarıyla yeterince ilgilenmemektedir. Kolektif önderlik 
olarak partinin üzerine bir lider otoritesinin geçirilmesi bir çizgi sorunudur. 
Nitekim bu çizgi Phracanda Düşüncesi formülasyonunda kendisini sistematik 
olarak ifade etmişti. Ve Kiran yoldaş da bizzat bunun teorisini ve savunusunu 
yapmıştı. Enternasyonal Komünist bilimin her bir özgülün somut koşullarına 
uyarlanması elbette gereklidir. Tartıştığımız bu değildir. Fakat bu özgül 
uygulama durumunu evrensel bilim karşısında özel bir düşünce akımı olarak 
göstermek hem yanlıştır ve hem de bu komünist hareket içerisinde hangi lider 
daha büyüktür rekabetine götürmüştür.  
 
Bugün Maoistler içerisinde Nepal, Peru, Amerika arasında hangi lider büyüktür 
rekabeti mevcuttur ve bu son derece yanlıştır. Ama müthiş bir ortaklıkları da 
vardır. Tüm bu partiler, ideolojik ve siyasal çizgi yerine, partinin kolektif 
önderliği yerine liderlerine yanılmaz ve özel bir rol atfetmektedirler. Mesela 
PKP’ne göre Hefetura dedikleri stratejik tarihi önderlik yanılmaz, Gonzalo 
Düşüncesi ikiye bölünmez, Gonzalo liderliğindeki bir partide oportünist bir çizgi 
ortaya çıkmaz, olsa olsa bir düşman sızması olarak gündeme gelebilir ve bugün 
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olan da budur şeklinde bir anlayış, çizgi ve izlenen siyaset vardır. Yıllarca bu 
yoldaşlara bunun diyalektik materyalizmden tam bir kopuş olduğunu, partinin 
zıtların birliği dışında ele alındığını ve idealize edildiğini sürekli anlattık ve 
eleştirdik. Kabul etmediler, şimdi bazılarının geldiği nokta ne oldu? Durum açığa 
çıkınca nerede çizgi hatası yaptık yerine Gonzalo’yu ve diğer ‘‘stratejik‘‘ 
önderleri hain olarak damgalamaya gelindi.  
 
PKP ve Amerikan Devrimci Komünist Partisi pratiklerinde de bu hatalı önderlik 
vb çizgilerin önemli ve temel etkileri görülmektedir. Amerikan partisi ve 
önderlik anlayışı da aynı hatalı anlayışlardan muzdariptir. Öyleki bu hatalı 
çizginin savunulması yetmiyormuşçasına bir de Bob’u popülarize etmek için 
bizzat parti kararıyla özel kampanyalar düzenlenmektedir. Günlük yaşam, 
davranış vb her şeyine özel bir anlam yüklenmektedir. Yani neredeyse tanrının 
yeryüzündeki silueti şeklinde lanse edilmektedir. Ve onun liderliğindeki sağlam 
çekirdek sadece devrim yapma değil komünizme gitmenin de neredeyse tek 
başına motoru olarak ifade edilmektedir. Kitlelerin rolü hiçleştirilmekte, tekelci, 
darbeci bir parti ve devlet anlayışı komünizmin yerine ikame edilmektedir. Öyle 
bir gelecek tasavvur edilmektedir ki Ayetullahlar rejimine neredeyse benzeme 
durumundadır. Her şey liderin ve çekirdeğin insafına bırakılmıştır. Yargı, 
yürütme, yasama her şey bu eksende tasavvur edilmektedir. Paris 
Komünün’den BPKD tecrübesine kadar Marksist devlet teorisinin tecrübeleri 
tamamıyla iptal edilmiştir. Yeni Sentez biçiminde ifade edilen bu yaklaşıma 
Partimiz çeşitli platformlarda yazılı olarak da cevap verdi. Fakat bunları DEH 
platformuna taşımakta atıl kaldı. Bu konuda ideolojik sorumluluklarımızın 
yeniden altını çizmek isteriz. Partimiz, önderlik konusundaki anlayışını-Daimi 
Komite ve Başkanlık sistemlerinin Maoizm’den kırılma durumuna ilişkin 
görüşleri- da UKH’ nın platformuna taşımaya çalışmıştır. Ancak başta da 
vurguladığımız gibi bu konularda planlı, ciddi, etkili, ideolojik taarruz ruhuyla 
dolu, itinalı bir faaliyeti ne yazık ki yeterince organize edememiştir. Şüphesiz bu 
durumda çizgimizde yeterli bir kavrayışa sahip olmadığımız ile de alakalıdır. 
Partimizin diğer bütün alanlarda ve konularda olduğu gibi bu alanda da önderlik 
ihtiyacına cevap olamadığını göstermiştir.  
 
Partimiz her ne kadar bu alandaki görevlerini de esas da yerine getiremese de 
bunun büyük bölümü içerisinde DEH’ in objektif durumunun yol açtığı 
gerçekliğinide unutmamak gerekir. Buna rağmen bazı girişimleri de olmuştur. 
Bu girişimlere yön veren çizgi doğrudur ve bu çizginin pratik bir plana 
dönüştürülerek ısrarla takip edilip pratik de önderlik yapılması ertelenemez bir 
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ihtiyaçtır. Bu vesileyle söz konusu girişimlerimizi ifade eden mektupları DEH-
Kom ve DEH bileşenlerine 2010‘ da ve Ağustos 2011‘ deki katılımcı üye ve aday 
üyelere göndermiş durumdayız. 
 
DEH noktasında yetersizliklerimizi tekrardan ifade etmek önemlidir. Tüm hatalı 
çizgilere rağmen doğru çizginin doğru bir pratiğe geçirilmemesi bağlamında 
yetersizliklerimizi görerek, DEH’ in gelinen durumunda yetersizlik ve 
kavrayışsızlığımızın payını görmek durumundayız. 
 
Parti 3. Kongremiz Komünist Enternasyonal Hareket(KEH)’ in örgütlenmesi 
noktasında bir perspektife sahip olarak partimizin bu perspektif bağlamında 
yeni dönemde buna uygun bir yönelim içerisinde bulunması ve Komünist 
Enternasyonal Hareket’ in kurulması için daha aktif ideolojik mücadele ve bizzat 
etkin bir pratik icra edilmesini kararlaştırmıştır. 
 
Yine Parti 3. Kongeremiz bölge birlikleri ve örgütlenmelerini önemseme 
siyasetinin pratikleştirilerek geliştirilmesi gerekliliğini güçlü bir içerikle 
tartışmış, bu bağlamda dünyanın atan en güçlü kalbi durumundaki dünya 
halklarının günlük kıyımdan geçirildiği emperyalistler ve uşak iktidarlarının 
proje üzerine proje ürettiği ve halk hareketlerini kendi çıkarlarına hizmet 
edecek yönelimlere girmesi için yoğunlaştığı Ortadoğu bölgesinde, bu bölgedeki 
ilerici demokratik devrimci, komünist hareketler ile çok daha köklü ilişkiler 
geliştirerek, kalıcı birliklerin örgütlenmesine gidilmesi ve emperyalizmin 
buralardaki bütün planlarını boşa çıkarıp demokratik- sosyalist devrimlerin 
örülmesi için Ortadoğu’ ya özel önem atfeder ve gelecek zaman diliminde 
Ortadoğu’ daki demokratik devrimci güçler ile devrimci ilişkilerin geliştirilerek 
devrimci enternasyonal ilişkilerin bu bölgede ilerletilmesine ilişkin 
kararlaşmaya varmıştır. 
 
Parti 3. Kongremizde, hem partimizin belgelerinin çeşitli dillerde çevrilip 
yayınlanması hemde diğer devrimci ve komünist belgelerin çevrilerek takip 
edilmesi ve tartışılması için gerekli hassasiyetin gösterilerek, bu çalışmaların 
oturtulmasının önemi belirtilmiştir. 
 
Parti 3. Kongremiz enternasyonal alan ile ilgili olarak dünya genelinde bu 
ilişkileri sürdürecek ve ideolojik mücadeleyi aktif olarak icra edecek, pratik 
olarak var olan görevlerin yerine getirilmesinde aktif sorumluluk yüklenecek 
olan Enternasyol İlişkiler Bürosu’ nu yetkili kılarak gerek Komünist 
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Enternasyonal Hareket, gerek bölgesel ilişkilerin ilerletilmesi ve geliştirilmesini 
enternasyonal ilişkilerin özel öneminden hareketle bütün enternasyol 
çalışmalarını Enternasyonal İlişkiler Bürosu aracılığı ile icra edecektir. 
 

Hapishaneler Politikamız 
 
Devrimci ve Komünist mücadelenin temel alanlarından biri olarak Hapishaneler, 
önemli bir yerde durmaktadır. Devrim mücadelesi süresince de böyle olmaya 
devam edecektir. Karşımızdaki düşmanın bizi yok edemediği yerde 
etkisizleştirmeye çalışacağı yerler, buralar olmaya devam edcektir.  
 
Parti, öteden beri hapishaneler üzerine ciddi sorunlar yaşamış ve oldukça sınırlı 
düzeylerde tartışmalar yürütmüştür. Partinin genel olarak hapishaneler tarihi; 
gözaltından hapishanelere, yargılanmadan mücadeleye her türlü tutumumuz; 
partinin tutsaklarla ilişkisi ve örgütlenme biçimleri, ölüm oruçlarının genel 
değerlendirmesi ve partinin rolü, hapishanelerde dostlarla ilişki ve hakların geri 
alınması için mücadele yöntemleri, tutsak yakınlarının örgütlenmesi ve 
oluşturulacak araçlar, hapishanelere ilişkin uygulanacak siyaset ve görevlerimiz 
üzerine gelinen aşamaya kadar parti içerisinde yeterli tartışmalar yürütülmediği 
gibi ele avuca sığan ciddi çalışmalar da yapılamamıştır. II. Kongre kararları 
doğrultusunda çeşitli örgütlülüklerin oluşturulması olumlu iken, oldukça önemli 
sorunların da artarak devam etmesi ile birlikte hapishanelere ilişkin hala yeterli 
düzeyde bir örgütsel işleyiş ve mekanizmanın yaratılamadığını söyleyebiliriz. 
Yine diğer dost devrimci yapılarla ortak eylemler ya da ortak tavır yönelimi 
geliştirilmelidir. Düşmanın artarak devam eden F- tipi saldırılarına karşı ortak 
tutumlar kaçınılmazdır. Aksi yanı parçalı tutumlar, kazanımları geciktiren ve 
törpüleyen bir sonuca varır. Bugün hapishanelere ilişkin oluşturulan 
örgütlenmeler atıl durumdadır ya da rolünü yeterince oynayamamaktadr. Bu 
durumu aşmak için daha etkin örgütlenmeler kurulmalı veya var olan örgütün 
yeniden ele alınıp daha da aktifleştirilmesi gerekmektedir. 
 
Hapishanelerdeki yoldaşların kendi yaşadıkları sorunlara üretecekleri çözümleri 
birincil olarak almak temel yönelimimizdir. Yine bu yoldaşların üretimden 
kopmamaları için daha etkin araçlar üretmek görev olarak önümüze 
koyduğumuz konulardandır. Tüm parti kitlemiz hapishaneleri bir okul olarak 
görmeli, bu orayı olumlama anlamında söylediğimiz bir şey değil, tam tersine o 
olumsuz koşullara rağmen hapishaneleri bu perspektifle ele alarak oralardan 
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sınıf mücadelesinin ihtiyacı olan politikalar üretmeye çalışmak gerek, bunun 
yanı sıra gerçekleştirdiğimiz teorik çalışmaları da devrimci, komünist hatta 
UKH’ in kimi teorik sorunlarının aşılmasında da yardımcı olunabilinir. Yine 
kültür, sanat, edebiyat vs. alanında yapılacak çalışmalarda geleneğin tarihine, 
edebiyatına vs  alanlarına yön verebilir. Unutulmamalı ki ülkemizdeki kültür, 
sanat, edebiyat  alanında yayınlanan eserlerin çoğu ya buradan yayınlanmış ya 
da bir dönem buralarda bulunmuş kişilerin yayınladığı çalışmalardır. Yine tutsak 
düşen her yoldaş mekanın sınırlılıklarına bakmadan gelişimi için çabada 
bulunmalı dışarı çıktığında yeniden mücadelenin diğer alanlarında aktif 
olabilmenin koşullarını hazırlamalı ve burayı mücadelenin zorunlu bir durağı 
olarak görüp, buranın ideolojik politik gelişmine öncelik verilmelidir. 
 
Yine düşmanın merkezi saldırılarına karşı tüm hapishanelerde tavır almak 
gerekirken, tek tek hapishanelerde gerçekleştirilen uygulamalara da o 
hapishaneleedeki yoldaşların, koşullar oranında tavır takınması esas alınmalıdır. 
13 yıldır artarak devam eden düşmanın F- tipi saldırıları bugün daha da 
arttırmıştır. Devrimci hareket ve ilerici kamuoyu içerisinde F- tiplerinin genel 
halinin kanıksandığı bir durumla karşı karşıyayız, bu algı parçalanmalı, bunun 
için yaratacağımız araçlarla gerek genel haklar, gerekse de hasta tutsakların 
durumu konusunda iyileştirmelerin yapılabilmesi için, bu alan daha aktif hale 
getirilmelidir. Özellikle düşmanın asmayalım da besleyelim mi politikasının 
başka bir türevi olan F- tipi tecrit tretman politikasının bugün hasta tutsaklar 
üzerinde aldığı biçim, faşizmin iyice azgınlaşması durumudur. Yoldaşlarımızı ve 
siper yoldaşalarımızı hapishanelerde yalnız bırakmamalı ve  düşmanın 
uyguladığı saldırı politikasına karşı bütün alanlarımızda buna uygun 
eylemlilikler gerçekleştirerek, hem düşmana geri adım attırmalı hem de kitleler 
nezdinde bu meselenin sürekli gündemde kalmasını sağlamalıyız. Öte yandan 
uzun zamandır düşmanın gerçekleştirdiği saldırılara karşı dışardan militan 
eylemlerle  cevap verme tutumu genel devrimci harekette zayıflamıştır. Bu pasif 
tutumun aşılması için düşmanın gerçekleştirdiği saldırılara karşı imkanlarımız 
dahilinde en sert biçimde karşılık verilmesi yönünde adımlar atılacaktır. 
Yodaşlarımız ve siper yodaşlarımız hapishanelerde kimsesiz ve yalnız değildir, 
her düşman unsurunun bunu unutamayacağı eylemlilikler geçekleştireceğiz. 
 
Parti 3. Kongremiz, ideolojik, siyasal, örgütsel ve kültürel yanlarıyla Partinin 
Hapishaneler Tarihi Muhasebesini yapmayı kararlaştırmıştır. Zira bu 
merkezileşmiş irade sonucu gerçekleştirilen muhasebe aynı zamanda hem 
partinin yukarıdan aşağıya bütünlüklü ve merkezi bir tecrübeye ve politikaya 
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dönüştürülmesi ve uygulanması açısından hem de partiye katılan yeni yoldaşlara 
bütünlüklü ve çok yönlü bir tecrübenin kazandırılması açısından gerekli ve 
olumlu olacaktır. Hali hazırda gerçekleştirmiş olduğumuz bir hapishaneler 
konferansı mevcuttur bu bir olumluluk olmasına karşın tarihsel gelişmeleri 
değerlendirme açısından bakıldığında bu belgeler tek başına yetersiz 
kalmaktadır.  
 

Çevre ve Ekolojiye İlişkin 
 
İnsanla doğa arasındaki uyum, özel mülkiyetçi toplumsal sistemlerin gelişim 
süreci ile darbelenerek gerilemiştir. Doğanın komünal toplumdaki önemi ve 
toplum yaşamının canlı uyumlu dinamiği ve toplumsallık içindeki yeri, önemi ve 
değeri, gelişen mülkiyetçi topumsal sistemlerinin çıkarlarıyla uyuşmayan bir 
öze, değerler sistemine sahip olmasından dolayı sistemin yıkım ataklarına 
maruz kalmıştır. Kadın köleliği, doğa köleliği, insan köleliği zincirinin 
derinleşmesi, egemen sınfların her tarihsel süreçte  zihniyet köleliliğini 
oluşturma anlayışlarınının temeli olmuştur. İnsanın ürettiğine yabancılaşma 
süreci, bu bağlamda  komünal toplumun  kimliğinden kopması ile ilişkilidir.  
 
Yaşamın çeşitli yanlarına yabancılaşma biçimindeki ortaya çıkan olgu, kontrol 
ederek yönetme sistemleri olarak özel mülkiyetçi barbarlık sistemlerinin 
gelişme kat etmesine yol açmıştır.Özel mülkiyetçi sistemler sürecinin tarihsel 
evreleri olarak, köleci, fedodal ve kapitalist sistemler belirli biçim ve tanımlarla 
ortaya çıkan bu kölelik  sistemliliği ve bunun insan toplumundaki sınıfsal 
ayrışımlarıdır.  
 
Emperyalist kapitalist sistem bu temel özün gelişimi ve yoğunlaşmasıdır. Bu 
anlamda insanın insana, insanın doğaya yabancılaşmasında varılan en ileri 
durumdur. Günümüzde toplumsal ilişkilerin her düzeyde metalaştırılması süreci 
tekrar olmayan biçimde daha yoğun olarak dünün yasallıklarının üzerinden 
yükselmektedir. Bu anlamıyla her şeyin ticari mal olarak görüldüğü bugünkü 
özel mülkiyet sisteminde  doğada bu metalaştırılma süreci ile çok büyük 
yıkımlara uğramaktadır. Bu anlamda yaşanan felaketler ve fırtınalar, yaşanan 
nükleer santral faciaları vb. doğanın yol açtığı sorunlar olarak 
yüzeyselleştirilmeye çalışılmaktadır. Halbuki doğa felaketlerinin artışı arkasında 
emperyalist tekellerin doğa dengesinde yarattığı tahribatın önemli bir sebep 
olduğu anlaşılmak durumundadır. Yüz binlerce insanın doğa olayları ile 
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yaşamlarını kaybetmesinin sebebi doğaya yüklenen emperyalist tekellerin 
eseridir. 
 
Azami karın, emeği toplumsal olarak üreten emekçi sınfların daha fazla sömürü 
altında tutularak elde edildiği gerçekliğini ortaya koyduğu gibi, azami kar yasası 
aynı zamanda doğanın da geri dönüşüm, kendini yenileme yöneliminin hiçbir 
suretle önemsenmeyen bir uygulamaya maruz kalmasına yol açmaktadır. 
Emperyalist kapitalist tekeller, doğal kaynakları köklü bir biçimde yok 
etmektedirler. Doğaya karşı girişilen bu büyük yıkım savaşı, insana karşı 
girişilen yıkım savaşı ile ilişkilidir.  
 
Doğanın ve insanın her düzeyde zapturap altına alınma yönelimi, toplumsal ve  
biyolojik yaşamı yıkım yörüngesine oturtmuş durumdadır. Türkiye-Kuzey 
Kürdistan coğrafyasında da dünyanın başka yerlerinde sürmekte olan bu 
gerçeğin parçası olarak bir yıkım ve kriz süreci devam etmektedir. Kapitalist 
tekellerin, doğal kaynakları her geçen gün daha fazla erozyona uğratmaları, 
suların, ormanların, yaşam alanlarının tahribi biçiminde gelişmektedir. Barajlar 
ve HES projeleri, altın madenleri aramaları ve kullanım teknikleri, kentleşme ve 
kentin ranta açılması, üretim teknikleri ve üretim kaynakları bağlamında var 
olan durumun karşılığı toplumsal krizle iç içe giden bir doğa ve çevre, kriz 
gerçekliğidir. 
 
Son yıllarda Karadeniz ve Kuzey Kürdistan’a peşi sıra inşa edilmekte olan 
HES’ler, Ege’de altın maden aramaları vb. tekellerin, doğayı azami kar ilkesi 
çerçevesinde büyük yıkıma sürüklediği gerçekliğini, daha açık anlaşılmasına yol 
açmış durumdadır.Şehirleşmenin yeniden kentsel dönüşüm adı altında kar 
nesnesi olarak ele alınması yoksulların  yaşam alanları ve evlerinden 
koparılması, sermayenin kendini yeni biçimler altında  dinamik kılarak, 
kentlerin  gelişimi ve sermayenin kenti yeni karlılık olarak dizayn etme anlayışı  
içerisinde,  mekan dizaynı biçiminde uygulamaya koyduğu politikler her ne ad 
takılmaya çalışılırsa çalışılsın ve ne gerekçeler ile manüpüle edilmeye çalışılırsa 
çalışılsın gerçek çıplaktır. Bunun adı  sermayenin  yeniden bir sömürü ve kar 
yönelimidir. 
 
Gezi ayaklanmasının patlama nedeni olarak ortaya çıkan, Gezi parkının 
sermayeye AVM olarak kullanım alanı haline getirilme istemidir. Burada ortaya 
konulan, sermayenin genel anlayışıydı ve bunun her  toplumsal mekanda, farklı 
gerekçeler biçiminde açığa çıkmasıdır. Kimi yerde tarihi tekrardan var etme, 
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kimi yerde deprem riskinin yıkıcılığını azaltma, kimi yerde ulaşım hizmetlerini 
geliştirme adı altında, yaşam alanına bu müdahaleler ile kent içerisinde kalan 
ormanlık, koruluk alanların bu açık elde ediliş biçimindeki yönelimi, sermayenin 
toplumsal yaşamı ve onun dengeleyici moral ve kimlik oluşumda etken olan 
doğa üzerindeki sömürgeciliğini gözler önüne sermektedir.  
 
Kapitalist tekellerin temeli olan özel mülkiyetçi servet biriktirme anlayışı, 
yaşam alanlarının yok edilmesine yol açarken, kent ve kırlarda halk kitlelerinin 
de direnişlerinin gelişmesini de beraberinde yaratmaktadır. Köylülerin HES’ ler 
ve barajlar karşıtı demokratik hareketi yaşam alanının yok edilmesine karşın 
ileri bir direniş kimliğini yansıtmaktadır. Bu anlamda yaşam alanı olarak doğa ve 
doğal kaynaklar ile daha uyumlu köy toplumunun doğanın işgal edilmesine 
duyduğu tepkinin kaynağı olarak yaşamlarının da işgal edildiği gerçekliğini 
görmeleridir. Sermayanin yoğunlaşması ve tekelleşmesi yaşamın ele 
geçirilişinin her düzey ve  bağlaşıklarda derinleşmesi, genel anlamda emekçi 
sınıfların kapitalist vahşeti daha açık biçimde görmelerine yol açmaktadır. Bu 
bağlamda köylülerin direnişi, içerik olarak, anti- kapitalist, anti- emperyalist bir 
mücadeledir.  
 
Bu bağlamda genel bir yönelim olarak doğa sorununda düne oranla daha olumlu 
bir pratiğin, kitleler tarafından icra edildiği gerçekliği söz konusudur. Yine buna 
bağlı olarak bir çok çevre örgütü oluşmuş durumdadır. Nükleer karşıtlığından, 
maden kaynaklarının işgal edilerek yok edilmesi ve doğal yıkıma yol açan 
uygulamalara karşı vb. özgül durumlara bağlı örgütlenmeler gelişmektedir. Bu 
çalışmalar olumlu ve iyi bir durum olarak anlaşılmalıdır. Buna rağmen sorunun 
en temel içeriğine dair, önemli bir sorun olarak, bilinç yani ideolojik zihniyet 
sorununun derinliğine anlaşılmasında eksiklerin olduğudur. Çevre örgütleri 
sadece çevreyi koruma perspektifi ile hareket etme yönelimleri ile çevre 
üzerindeki yıkımı teşhir edebilir ama çevreyi koruyamazlar. Çünkü bu 
hükmetme aynı  toplumun feth edilmesi sürecinden bağımsız değildir, özel 
mülkiyetçi sınıflı devlet yönelimli toplumsal sistemlerin insan üzerindeki 
egemenlik ve tahakküm ilişkilerinden bağımsız değildir. İnsanı sömürme; 
insana yabançılaşmayla beraber, doğayı sömürme ve yabancılaşmadır. Aynı 
zamanda doğaya egemenlik üstünlük yönelimi, insana egemenlik üstünlük 
yönelimi olduğu daha derin kavranmak durumundadır. Bu bağlamda insan- doğa 
ilişkisinin komünal toplumsal yönelime uyumlu ele alınması bütün fikri ve 
uygulamalı alanlarda kökleştirilmesi gerekmektedir. 
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Salt çevre bağlamında kalmak, tecrit bir durum olarak öz karartmasına yol 
açmaktadır. Bütün sorunlar toplumsaldır. Yıkılan toplumsallıktır. Yıkan özel 
mülkiyetçi toplumsal sistemler silsileleridir. Bu bağlamda çevre örgütlerinin 
parspektiflerini ilerletlemeleri doğru toplumsallaşma için zaruridir. 
 
Bir çok uluslararası tekel, doğa yıkımı üzerindeki pay sahipliğini bildiğinden 
dolayı çevre örgütleri kurmakta desteklemektedir. Hata Birleşmiş Milletler de, 
emperyalistlerin yönelimine bağlı olarak çevre konferansları düzenlemektedir. 
İşte bu yönelim ve algı toplumsal bilinçte sömürüyü olağanlaştırma işlevi 
görmektedir. Doğa  ile insan toplumu arasındaki toplumsal ilişkiyi kopararak 
birbirinden bağımsız göstermektedir.Bu anlamıyla çevre örgütlenmelerini 
geliştirmek olumlu bir yönelimdir. Buna bağlı olarak halk kitlelerinin  bu 
örgütler aracılığı ile  eylem birliği ve koordinasyonlara gitmesi, eylemsel pratik 
yönelimi ve dayanışma-direnme diyalektiğini ilerletecektir. 
 
Parti 3. Kongremiz; emperyalist tekellerin azami kar elde etme yönelimi sonucu, 
yarattığı büyük yıkım süreci ve toplumsal ekolojik kriz durumuna karşı, 
devrimci mücadelenin toplumsal alanın bütün dinamiklerinde geliştirilmesi 
anlayışına bağlı kalınarak, perspektifin  yaşam bulması için   çevre 
örgütlenmesinin güçlendirilerek ilerletilmesi, çevre örgütleri ile daha güçlü 
bağların kurulması ve geliştirilmesi, yine  politik- pratik yönelimin 
güçlendirilmesi yayın ve propagandanın etkinleştirilmesinin önemini 
belirtmiştir.  
 
3. Kongremiz aynı zamanda; kentlerde yaşam alanları ve mekanlarının 
savunulması, emekçi semtlerin sermayenin ihtiyaçalarına bağlı olarak yok 
edilmesine karşı, var olan direniş birliklerinin geliştirilmesi, örgütlenmelerin 
oluşturulmasının önemini belirterek özgünlüklere ve ihtiyaçlara bağlı olarak 
yönelimde bir pratik sıçramanın geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 
 
Emperyalist kapitalist sistem azami kar için dünyayı ve insanı, tarihin en 
görülmedik yok oluş ve parçalanış biçimine getirmiştir. Şimdiden doğal 
dengenin evrimine uygun olmayan bir hız ve biçimde bitki ve canlı türlerinin 
tükendiği, temiz su kaynaklarının gittikçe yok olduğu, derelerin ve nehirlerin 
kirletildiği, havada zehirli gaz moleküllerinin çoğaldığı bir dünya gerçekliği 
yaratılmış durumdadır. İnsanı, insanın ve doğanın kurdu yapan bu sömürgeci 
sistem ve onun zihniyetidir. İnsanı kurtarmak doğayı kurtarmak, özgürlüğü, 
etik, ahlak, bilim ve yaşamı kurtarmak hepsinin özü Komünizm ruhu ile 
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mümkündür. 
 
Bu bağlamda Parti 3. Kongremiz, emperyalizm ve komprador tekelci 
kapitalizmin insan ve doğa karşıtı özünün yarattığı, ekolojik ve toplumsal kriz 
durumunun sonlanmasının bütünlüklü olarak devrimci savaşın bütün yaşam 
alanlarında geliştirilerek uygulanmasının zorunluluğunu bir kez daha  köklü 
bilince çıkarılması gerektiğini belirtir. 

 
Kültür Sanat Cephesi Üzerine 

 
Kültür sanat perspektifimiz, yüz çiçek açsın felsefi temelleri üzerinden yükselir. 
Sınıflar mücadelesinde halk iktidarının tesis edilmesi, burjuva sınıfının  
sömürücü  eril zihniyetinden köklü bir kopuşla komünal değerlerin 
geliştirilmesi, zihniyet devrimleri ile birliği bulunmaktadır. Değer yasasının 
burjuva özüne karşı komünal toplumsal bilincin geliştirilmesinin üst yapıdaki 
yaratımı ve toplumsal bireyin ortaya çıkması, gelişmesi ve burjuva medeniyetçi 
paradigmadan kopuşun bir halkası da kültür ve sanat perspektifindeki 
Komünizm ruhu yani çizgisidir. 
 
Bu bağlamda kültür sanat, sınıflar mücadelesinde, devrimin zaferi için mücadele 
döneminde ve devrimci iktidar süreci boyunca sınıf mücadelesinin geleceğini 
belirleme noktasında, kesin belirleyici faktörlerden biri olduğu, bilince 
çıkarılmak durumundadır. Düşüncenin üretim ve yaşayış biçimi olarak kültür 
sanat, Komünizmi fikren ve yaşamda temsil etmenin en açık, sarsıcı, yaratıcı, 
felsefi mücadelenin içsel olarak en köklü alanlarından biridir. 
 
İnsanların kayrayışı, istemleri, hedefleri ve ufukları,farklılıklar ve çeşitlilikler 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Sınıflı toplumlar dünyasında bu yaklaşımlar sınıf 
davranışları eğilimleri ve amaçları içerisinde kendilerini temsil eder. Bireylerin 
farklılıkları, sınıfsal birliklerinin farklı izah biçimleri alanındadır. Ezen 
hükümran sınıfların binlerce emeli ve eğilimleri kendisini çeşitli biçimlerde izah 
ederken, aynı zamanda ezilenlerin amaç ve talepleri kendisini binlerce araç, 
yaklaşım ve eser ile temsil eder. 
 
Herşey tarihseldir. Kültür sanattaki kavrayış ve üretim çizgisi de doğal olarak 
tarihsel bir sürecin ürünüdür. Bu anlamıyla geçmişten günümüze kadar, kültür 
ve sanata ilişkin,  komünistlerin oldukça zengin ve çeşitli-çok yönlü deneyim ve 
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tecrübeleri söz konusudur. Edebiyattan sanata, sinemadan tiyatroya vb. birçok 
kültür ve sanat alanında ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci ve komünistlerin 
oldukça ileri tarihi tecrübeleri bulunmaktadır. Yüz binlerce insan bu eserler 
üzerinden örgütlenmiş, ideolojik ve politik etkilenmeler sonucunda yakınlaşmış 
ve mücadelenin çeşitli düzeylerinde parçası haline gelmiştir. Bu noktanın-
halkanın iyi yakalanması ve ısrarla devam ettirilmesi gerekmektedir.  
 
Ne yazık ki Komünistlerin geçmişinde oldukça ciddi ve temelden yanlışlıkları da 
söz konusudur. Farklı ve muhalif düşüncelerinden kaynaklı onlarca ilerici, 
yurtsever, demokrat, devrimci ve evet komünist aydın, yazar, şair vb kültür 
sanat emekçisi öldürülmüş, sürgün edilmiş, hapishanelere tıkanmış, çeşitli 
cezalara maruz bırakılmış, eserleri yasaklanmış ve sansürlenmiş vb. olumsuzluk 
teorik ve pratik politikalara uğratılmıştır. Dolayısıyla kanun, nizam, tüzük, 
hüküm vs gibi katı ve değiştirilemeyen sınırlılıkları kabul etmeyen esas da tek 
bir alan vardır, o da kültür sanat alanı ve çalışmasıdır. Bu konuda alabildiğince 
esnek olunmalıdır. Öyle ki dar sınırlılıklar altında tekelci- hegemonyacı, elitist-
bürokratik sol sekter çizgi ve siyasetlerin gırla gittiği koşullarda, ne yazık ki 
kültür sanat alanında da halk kitlelerinden kopulmuş ve izole olunmuştur. Nasıl 
ki toplumun aydın damarı partiye kanalize edilememiş ve doğru 
değerlendirilememişse kültür sanat emekçileri de bu elitist, bürokratik sol 
sekter çizgi ve siyasetten kaynaklı partiye kanalize edilememiş ve doğru 
değerlendirilememiştir. Partimizin yeni demokratik kültür sanat cephesi anlayışı 
gayet açık ve net olmasına rağmen kavrayışsızlık sol sekter bir özellik 
kazanarak bu polikamız yok farzedilmiş, halk saflarındaki kültür sanat 
emekçileriyle birleşme bir yana, parti çevresindeki kültür sanat emekçileri dahi 
örgütsel tasfiye eşliğinde bir siyasete dönüşmüştür.   
 
3. Kongremiz ile Partimiz, birçok temel ve stratejik konu ve noktalara ilişkin 
olduğu gibi kültür sanat politikası bağlamında köklü bir ideolojik kültürel 
yönelim içerisine girmiş durumdadır. Dolayısıyla bu alana yönelik de 
Komünizim ruhuna uygun bir kopuş ve kavrayışa bütünsel olarak erişmek 
durumda olmalıyız. Kültür sanat faaliyetinde de gelinen aşamaya kadar önemi 
üzerine bir çok değerlendirme yapılmış olunsa da, teorik anlayış ile pratik 
uygulama çizgisi arasında çok ciddi  farklar bulunmaktadır. Partinin bu alana 
ilişkin kolektif bir irade ve tecrübeyle merkezi bir politikaya sahip olması ve bu 
alanın propaganda ajitasyon ve örgütlnmede stratejik bir alan olarak 
kavranmaktadır. Ortaya çıkan yanlış uygulamalardan ivedilikle ve kesinlikle 
uzaklaşılması ve kopulması şarttır. Subjektif gücümüz itibariyle bugün her ne 
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kadar hemen örgütsel ve pratik politikalara etkin bir müadahil ve alternatif 
olarak giremezsek de, ancak adım adım küçükten büyüğe uygun bir planlamayla 
kültür sanat cephesinin geliştirilmesine ilişkin doğru ve somut bir gelişmeyi 
sağlayabiliriz.  
 
Bugün kültür sanat politikamız pratik alanda aynı zamanda uluslararası bir 
muhtevaya ve çalışmaya da sahip olmalıdır. Hem örgütlenme hem de politik 
mücadele olarak sadece İstanbul merkezli değil Türkiye-Kuzey Kürdistan 
merkezli de ele alınmalı ve mücadele yürütülmelidir.Bu konuda eksiklerimiz 
bulunmaktadır bunun için var olan bütün potansiyelin daha etkin kullanılması 
ve açığa çıkarılması sorumluluığu görev olarak durmaktadır. 
 
Partinin kültür sanat örgütlenmesi ve ideolojik-politik mücadelesi ve çalışmaları 
sadece müzik alanı ile kesinlikle sınırlı ele alınmamalıdır. Her hangi bir yerdeki 
faaliyetleri dünyada ve ülkede hangi sorun ve tarihi-güncel vs gelişmeler 
yaşanıyorsa onlara yönelik de genel ve özel-özgün mücadele kapsamında kültür 
sanat politikaları gerçekleştirilmelidir. Sinema, tiyatro, resim, karikatür, edebiyat 
alanında tüm çalışmalara yönelinmelidir. Tüm sanat dalları aynı önemle ele 
alınarak gereken önem verilmelidir. Basın açıklamalarından tutalım da, çeşitli 
kültür sanat faaliyetleriyle yaşanılanları yazılı ve görsel bir şekilde protesto-
kınama-selamlama vs şeklinde ajite propaganda ve örgütleyici temelde ele 
alınarak hareket edilmelidir. 
 
Maoist Komünistler olarak geniş bir kültür sanat cephesi yaratmalıyız. 
Profesyonel sanatçıların yanında esasta amatör sanatçıları seferber edilmeliyiz. 
Genel anlayışımız olarak sanat özel bir kesimin yeteneği değildir, bu anlayışa 
uygun şekillenmemiz gerekiyor. İdeolojik olarak katı, uygulamada esnek 
olmalıyız. Yüz çiçek fikrine göre örgütlenmemiz kültür sanat politikamızın 
temel doğrusudur. Bizle beraber anti-emperyalist, anti-faşist herkes 
çalışmalarını yapmalıdır. Düşün sanat alanında coğrafyamızda ya da başka 
coğrafyalardaki ileri ürünleri sahiplenmeli ve tanıtma temelli araçlar ortaya 
çıkarılmalıdır. Kültür meselesinde geçmişten bu yana biçimsel meseleler 
üzerinden sanatçı değerlendirmesi söz konusu oluyordu. Bu algı kırılıyor ama 
hala eksiklikler var. Kültür-sanat noktasında katılımcı olunmalıdır, burada illa 
bizden olmalı diye bir bakış açımız olmaz- olmamalıdır. Buna uygun bir 
yaklaşımla davrandığımız takdirde Türkiye- Kuzey Kürdistan’ın demokrat, ilerici 
devrimci birçok aydın ve sanatçısı ve kültür emekçileri ile beraber faşist 
diktatörlüğe karşı halkların haklı taleplerini bu alanda da dile getirilerek 
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toplumsal bilincin yeni eserlerini üretebilir, kitlelerden beslenme perspektifini 
daha güçlü uygulayabiliriz. Bu anlayışa bağlı kaldığımızda, üretme serbestliği ve 
ifade serbestliği alanında ideolojik- teorik ve kültürel bir bilinç ve davranışlar 
edinerek kavrayışımızı kökleştiririz. İki çizgi mücadelesi, ideolojik mücadele 
veya sosyalist demokrasinin kavranışı ve uygulanması bağlamında ilerlemeler 
kat edebiliriz. Bunun sonucu olarak ısmarlama kültür sanat faaliyeti de 
kesinlikle gerileyerek yaratıcılık ve ideolojik özümseme biçiminde gönül 
rahatlığı zemininde birliği pekiştiririz. 
 
Komünizm çizgisine uygun ideolojik, kültürel birikim temel yönelimimizdir. 
Bütün meseleler bu ana çizgi içerisinde değerlendirilerek ele alınmalıdır. 
Komünizme bağlılık, kültür devrimleri ile zihniyet ve uygulamalarda devrim ve 
kesin bir biçimde iki çizgi mücadelesi bağlamında doğru-yanlış temelli mücadele 
perspektifi ile hareket edilmelidir. Partinin kültür sanat alanında etkinliği bu 
ideolojik önderliğin yerine getirilmesi ile alakalıdır. İdeolojik önderlik birlik ve 
mücadeleyi şart koşmaktadır. Liberalize edilmiş halklarımızın çıkarına olmayan 
üretimlerin de eleştirilmemesi değildir. Ama aynı zaman da üretimleri ve 
ifadelerin çeşitli biçim ve tarzlarınada uygulama alanında reddedici kapalıcı kült 
statükoculuğuna saplanmakta değildir. Herşeye mühendislik temelinde 
yaklaşmamak temel duruş noktamızdır. İdeolojik mücadele ile gelişme ve 
geliştirme,devrimci temelde dönüştürme yönelimi hedef olarak pratik ve politik 
yaşamda icra edilmelidir. 
 
Kültür sanat alanında bir halkın, köhne dünyaya ait olunan değerlerinden kopuş 
için temel stratejik önemi bilince çıkarılarak mekan ve zaman içerisinde 
Komünizmin karşılıklarının bilinç ve davranış kazanılması için etkin bir değeri 
bulunmaktadır. Bu bağlamda aydın ve sanatçıların eleştirilmemesi anlamına 
gelmediği gibi,eleştrinin  çalışma alanını daraltmak olarak da uygunlanmaması 
gerekiyor.  
 
Toplumla birlikte kültür sanat anlayışına uygun davranılmalıdır. Kültür sanat 
çalışmaları aynı zamanda topluma taşınmalı bunun için mekana 
sıkıştırılmamalıdır. Yeni yöntemler ile sokaklarda çalışmalara önem 
verilmelidir.Yeni yöntemler ile çalışmaların  kitlelere daha etkin olarak 
götürülmesinin yolları geliştirilmelidir. 
 
Parti 3. Kongremiz bu anlayış ekseninde kültür sanat cephesinin örülmesi için 
gerekli olan ideolojik kopuşu daha da derinleştirerek partimizi daha 
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güçlendirmiştir. Daha derin çözümlemeler ile kültür sanat cephesinin inşa 
edilmesi bağlamındaki sorumluluğumuz, ilerletilmiş ve uygulamaya geçilmiş bir 
görev olarak icra etmeliyiz- edeceğiz. 
 

Birlik Anlayışımız Üzerine 
 
Öncünün, sınıfın, halkın ve komünistlerin birliği üzerine gerek UKH gerekse de 
Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci ve komünist hareketi ve partimiz tarihinde 
bugüne kadar oldukça çeşitli görüşler ortaya konmuştur.  
 
Öncelikle belirtilmelidir ki bütün fikir akımlarının ve bütün örgütlenmelerin, 
kabul etsinler ya da etmesinler, ifade etsinler ya da etmesinler, mutlak olarak, bir 
birilik ve ayrılık anlayışı mevcuttur. Her hareketin, ideolojik savunusu, örgütsel 
ilkeleri vb. biçimindeki belirlemeleri, o hareket dışındaki birey ya da örgütlerin 
ona yakınlık ve uzaklıklarını, yani birlik ve ayrılık yanlarını ifade eder. Belli bir 
amaç doğrultusunda kurulan her örgütlenme, amacı doğrultusunda insan 
kazanma siyaseti sürdüren birlik ve ayrılıklar bütünüdür.  
 
Partimiz, bu anlayışla varlığını sürdürdüğü müddetçe savunduğu temel görüş ve 
örgütlenme ilkelerinden kaynaklı sürekli birilik ve ayrılık anlayışının olacağını 
savunarak birlik anlayışını, devrimin stratejik bir parçası ve ihtiyacı olarak 
görmekte ve bu temelde ele alınarak hareket edilmesi gerektiğini 
savunmaktadır.  
 
Bu nedenle, Komünistlerin birlik anlayışı, komünizme kadar devam eden bir 
görevdir. Çelişkili bir birlik olan Komünizmde de birlik meselesi değişik 
mahiyetler alarak gündemde olacaktır. Zira doğa ve toplum, zıtların birliği 
dışında düşünülemez- tasavvur edilemez. İnsan toplumu açısından şeyleri 
kavrayış ve algılayıştaki farklılıklar, çelişki Komünizmde de mevcut olacaktır. 
Tam da bunun için birlik meselesini konjonktürel, taktik ya da politik bir 
manevra olarak ele alamayız ve kavrayamayız. Pragmatist, oportünist çizgilerin 
yaptığı gibi, popülüstçe, kitleleri etkileme ve gözlerini boyama tarzı olarak asla 
ele alınamaz ve kavranamaz. 
 
Partimiz, doğada, toplumda ve onun her türlü organizasyonunda birlik ve 
mücadelenin sürekliliğine derin bir kavrayışla yaklaşarak, örgüt içi birliği, 
ideolojik mücadele yani iki çizgi mücadelesi yoluyla ele almaktadır.  
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Bu bağlamada MLM felsefi temel üzerinden ele alındığında karşıtların birliği olan 
partiyi yekpare ele alan, partinin sürekli bir gerçeği olan iki çizgi mücadelesini 
yeterince kavramayan ve bunu doğru ele alıp yürütmeyen, aksine farklı ve 
muhalif görüşleri bastıran, örgütsel tasfiyeler ile halleden, bir birlik anlayışı açık 
ki geriye çark etmedir. Bu kavrayışsızlık, Komünistlerin birliği, kitlerin birliği ve 
en temel olarak Komünizmin birlik temelini doğru olarak anlamayan felsefi 
idealizmin ürünüdür. 
 
Komünistlerin örgütsel birliğinden bahsederken, birlik için bir temel kesinlikle 
şarttır. Bunun ilk ve başta geleni ideolojik temel ve seviyedir. İkinci olarak, 
birliğin olmaz ise olmaz bir temeli olan genel siyasal çizgi, örgüt ve strateji- 
taktik alanıdır. Herhangi bir hareket, aynı anda iki strateji ile yürüyemez. İki 
görüş açısı tabi ki olabilir. Hatta program farklılıkları da olabilir. Ancak 
hareketin, andaki pratikte uygulanan, iki programı, iki stratejisi olmaz. Ya da iki 
program, iki strateji, iki askeri çizgi uzlaştırılarak devrime yürünemez. 
Oportünist uzlaşma siyaseti, Komünist birlik olarak telakki edilemez. 
 
Komünistlerin birliğe yaklaşımları stratejiktir. Birliğin yapısının göreceliliği ile 
birliğin stratejik temeli ayrı şeylerdir. Bu anlamda belirli tarihsel şartlar altında 
dünyaya dair, topluma, devrime dair ve onun yol ve metotlarına dair ve bunlara 
ruhunu veren felsefi temellerde uygun olunması halinde, pratik bir birlik 
politikası aktüel hale gelir. Aynı zamanda birlik gelişmelere bağlı olarak, 
yaşanan değişimlerle zayıflayarak ortadan kalkabilir. Birlik zemininin olmasıda, 
hemen birliğin gerçekleşeceği anlayışını doğurmaz. Birlik zemini olan her 
hareket kavrayışı ölçüsünde bu gerçekliği görür ve pratikte uygular. Bazen 
birlik zemini olmasına rağmen, hatalı anlayışlardan kaynaklı örgütsel birlik 
gerçekleşmez, hatta karşılıklı sekter ve geri yönelimler de yaşanabilir. Bazı 
durumlarda ise birliğin zemini olmamasına karşın pragmatist temelde birlik 
yönelimleri ortaya çıkabilir. Bütün bunlar belli temellere dayalı birlik anlayışının 
tarihsel ve stratejik olduğu ve her daim komünistlerin gündeminde olacağı 
gerçeğini ortadan kaldırmaz. 
 
Birliğin düzeyi ve güçleri değişebilir veya ilerleme ve gerilemeler yaşayabilir. 
Ama birlik, Komünizm refaransı ile her zaman, her tarihsel şartta, yeni bir 
tanım, yaklaşım ve yeni güçler biçiminde yürütülen stratejik bir olgu olarak 
varlığını devam ettirecektir. 
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Komünistler açısından birliği stratejik olarak ele almak işin esas yanı iken, 
birliğin andaki pratik örgütlenmeside, tamamlayıcı olan diğer bir önemli yanı 
oluşturmaktadır. Birliğin örgütsel yansımasında da stratejik birlik anlayışına 
uygun pragmatist temellerden uzak, ilkeli olmak zorunludur.  
 
Partimiz, tarihsel süreci boyunca bir çok ayrılık ve birlik süreci yaşamıştır. 1. 
Kongremizde bütün bu ayrılık ve birlik süreçleri muhasebe edilmiş ve hatalı 
yanları mahkum edilerek, birlik anlayışımız teorik pratik bir bütünsellik 
temelinde ilkeli temeller üzerine oturtulmuş ve savunulmuştur. 1. Kongrede 
benimsenen birlik anlayışımız 2. ve 3. Kongrelerimizde de benimsenmiştir. 
Eksik olan yanları ilerletilerek savunulmaya devam edilecektir.  
 
Somutta, TKP/ML ve TKP/ML Maoist Parti Merkezine yönelik birlik çağrımızın 
Kongremizde yapılan değişikliklerle aldığı biçim ise şöyledir;  
 
Maoist Komünistler, komünistlerin birliği temelinde 1999 yılında geçekleştirdiği 
Merkezi Konferansta, ‘94 sürecinde karşılıklı hatalar sonucunda iki parçaya 
bölünen parti güçlerimizin birliği temelinde TKP/ML’yi birlik muhatabı olarak 
görerek birlik çağrısı yapmıştı. 1. Kongre ile bu yaklaşım derinleştirilerek birlik 
anlayışımızın, geçmiş ayrılıklar üzerine değil, birlik kriterlerine uyup uymama 
temeli üzerinden ele alınması gerektiği savunuldu. Birlik, ideoloji, örgütsel ilke, 
devrimin yolu ve devrimin programı kriterleri üzerine oturtularak bir yanı 
pragmatist anlayışa denk gelen dar bakış açısı aşılmış oldu. 1. Kongremiz, 
coğrafyamızda partimizle birlik zemini olan partileri TKP/ML ve TKP/ML 
Maoist Parti Merkezi olarak belirleyerek geçmiş hatalarının köklü ve bütünlüklü 
muhasebesi temelinde her iki yapıya, birlik çağrısı yaptı.  
 
Birinci Kongremiz, bu doğru anlayışına karşın TKP/ML ve TKP/ML Maoist Parti 
Merkezi’ ni partimizin parçaları olarak gördüğü için bir partinin iç meseleleri 
biçiminde iki çizgi mücadelesini kitlelere kapalı biçimde sürdürmeyi 
kararlaştırdı. Bu temelde sürdürülen birlik süreci TKP/ML ve TKP/ML Maoist 
Parti Merkezi’ nin esas da hatalı yaklaşımları nedeniyle gereçkleştirilemedi.  
 
2. Kongremiz, 1. Kongrenin belirlediği birlik kriterlerini esas da doğru bularak 
onayladı fakat 1. Kongrenin, kitlelere kapalı tarzda sürdürdüğü iki çizgi 
mücadelesini, hatalı bularak değiştirdi. Bu süreçten itibaren, birlik çabaları açık 
ideolojik mücadele benimsenerek kitlelere açık bir şekilde yürütüldü.  
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TKP/ML Maoist Parti Merkezi ile yapılan görüşmede, muhataplarımız Maoist 
Parti Merkezi’ nin örgütsel yapısının ortadan kalktığını ve örgüt olmaktan 
çıktığını ifade etmeleri süreciyle, doğallığında bu yapıya ilişkin örgütsel birlik 
anlayışı bireyle birlik düzeyine dönüşerek ortadan kalkmış oldu.  
 
TKP/ML ile açık ideolojik mücadele temelinde sürdürülen birlik çalışmalarıyla, 
halk kitleleri başta olmak üzere, diğer dost devrimci güçler ve her iki parti 
açısından bir kavrayış sağlanarak, geçmiş hatalı pratiklerin muhasebesi 
temelinde daha sağlam birliğe ulaşılması hedeflenmiştir. 
 
Fakat 3. Kongre sürecimize gelindiğinde, 10 yıldan fazla bir süre her iki yapı 
arasında var olan güçlü birlik zemini üzerinden devrimin yaratıcısı kitlelere 
güven vererek örgütleme ve düşmana daha güçlü darbeler vurma özlemiyle 
sürdürülen birlik süreci, gerek bizim parti olarak yetersizliklerimiz ve gerekse 
de esasta TKP/ML’nin bu konudaki kavrayış problemleri nedeniyle, maalesef 
gerçekleşememiştir.  
 
Parti 3. Kongremiz, Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapısında 
ulaştığı sentez, devrimin niteliği ve stratejisi, sosyalizm anlayışı, emperyalist 
kapitalizmin geldiği durum, dost ve düşman sınıflar tanımlanması vb bir çok 
temel konuda ulaştığı yeni kararlaşma süreciyle birlik ve ayrılık kriterleride 
değişikliğe uğrayarak yeni bir biçim almıştır. 
 
Partimiz, coğrafyanın sosyo- ekonomik yapısını kapitalist, devrimin niteliğini 
demokratik devrimin görevlerini de üstlenen sosyalist devrim, devrimin yolunu 
ise Sosyalist Halk Savaşı biçiminde ele almaktadır. Yaşanan bu değişikliklerle 
birlite ortaya çıkan ayrılıklarımızdan dolayı TKP/ML ile 4 temel kriter temelinde 
savunduğumuz birlik anlayışı MLM savunu dışındaki diğer üç noktada ortadan 
kalkmıştır.  
 
Böylece 1999 Merkezi Konferans’ ta kararlaştırdığımız 1. ve 2. Kongremizde 
devam ettirdiğimiz TKP/ML ile örgütsel birlik politikamız, geçerliliğini yitirerek 
sonlanmıştır. Bu bağlamda TKP/ML ile bir örgütsel birlik politikamız 
bulunmamaktadır. 
 
TKP/ML, ülke gerçekliğini doğru okuması ve devrimin niteliği, programı ve 
yolu meselelerinde bilimsel adımlar atarak, partimizle aynı görüşleri savunur 
hale gelmesi durumunda, birlik zeminimiz tekrar oluşacaktır.  
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3. Kongremizle birlikte TKP/ML ile ortadan kalkan birlik zemini doğal olarak 
eylem birliği zeminine gerilemiştir. TKP/ML ile ilişkilerimiz, dostluk sınırları 
içerisinde, ideolojik mücadele eksenli, eylem birliği biçiminde sürdürülecektir.  
 
TKP/ML’ de kabul etmelidir ki esata çok uluslu tekel sermayeleri ve iç 
dinamikler sonucunda yüz elli yılı aşan uzun bir süreçte yaşanan nicel 
değişimlerle 1990’lar sonrasında coğrafyamızın sosyo- ekonomik yapısı 
değişikliğe uğramış fakat her iki parti, bünyesinde bulunan bilimsel yaklaşım 
dışı tutucu dirençlerden dolayı değişimleri görememiş ve coğrafyamıza ilişkin 
ekonomik tahlil gündeme alınmamıştır. 
 
3. Kongremizle bu durumu aşan Partimiz Maoist Komünist Partisi gibi, 
TKP/ML’ de zaman kaybetmeden değişen nesnel zeminin tahlilini yaparak, 
örgütlenmesini, devrimin niteliği, programı ve yoluna ilişkin görüşlerini 
bilimsel temellere oturtmalı, doğru yönelime girmelidir.  
 
Coğrafyamızda bulunan diğer devrimci güçlerle TKP/ML karşılaştırıldığında 
TKP/ML, Marksizm- Leninizm- Maoizm’ i savunması ile, Komünizmin teorik 
temellerini savunan bir parti olarak diğer yapılardan nitelik olarak farklı 
durumdadır. Eylem birliklerinde diğer yapılara oranla Partimize teorik temel 
olarak yakın olan TKP/ML daha öncelikli ele alınacaktır. UKH içerisinde ise 
TKP/ML eleştiri konusu yaptığımız tüm teorik ve örgütsel konuları yadsımayan 
biçimde, dünyadaki diğer Maoist partiler çerçevesinde ele alınacaktır.  
 

Eylem Birliklerine İlişkin Politikamız 
 
Parti 3. Kongremiz eylem birliklerine ilişkin anlayış ve politikalarımız 
bağlamında Parti 2. Kongremizdeki anlayışın teorik olarak yeterli bir temele 
sahip olduğunu belirterek teorik olarak bu doğru anlayışın devam ettirilerek, 
pratik olarak uygulanma düzeyinin geliştirilmesini karar altına almıştır. 
 
Parti 2. Kongremizde belirtildiği gibi “partimizin savunduğu sosyalizmde çok 
partili sistem temelinde devrimci parti ve güçlerin …temsil ettikleri çizgilerin 
yanlış olması, onların sosyalizm güçleri arasında görülmemesi sonucunu 
doğurmaz. Bu sekter ve yanlış bir anlayıştır. Sosyalizmi isteyen, bu sisteme 
karşı olan ve bu uğurda mücadele eden güçler, devrim ve sosyalizmin güçleridir. 
Bunlarla sadece bugün devrim ve sosyalizm mücadelesi için birleşmek değil, 
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yarında proletarya önderliğinde birlikte yürüyeceğimiz gerçekliğini 
unutmamalıyız. Gelecek toplumda (ideolojik mücadele ve devrim görevlerini 
aksatmadan komünizmin bağımsız bayrağını düşürmeden) birbirimizin 
örgütsel ve siyasi varlığına saygı göstereceğiz.” 
 
Bu temel perspektif üzerinden yükselen Parti 3. Kongremiz, sosyalizmin güçleri 
ile eylem birliği politikasının pratik önemin de köklü bir kavrayışa 
erişmesininde temellerini ortaya koymaktadır. Devrim savaşı sürecinde ve 
sosyalizm süreci boyunca eylem birlikleri çeşitli biçimlerde zorunluluk olarak 
sürecektir. Bu zorunluluk nesnel gerçekliklerdir. Bu gerçeklik devrimin ve 
sosyalizmin güçlerinin, egemen faşist sınıfın, iktidardan alaşağı edebilmesi için 
çeşitli birlikler kurması ile halkın güçlerinin birleştirilmesi ve seferber edilmesi 
anlamına gelmektedir. 
 
Bu anlamda eylem birliği, sınıf mücadelesinin değişik boyutlarında ortak çıkarlar 
temelinde ortaya çıkan zorunlulukların karşılığıdır. 
 
Eylem birliği perspektifimiz bağlamında sosyalizmde çok partililik ve cephe 
siyasetimiz ve 2. Kongremizin karar altına aldığı 4 yönelim olarak; 1- İdeolojik 
mücadele 2- Geçmiş tecrübenin paylaşımı 3- Somut eylem birlikleri 4- Sürekli 
merkezi ilişkinin sağlanması olarak oluşturduğu politikalara rağmen, bu 
perspektifimiz pratik politikada oldukça sorunlu bir durumdadır.  
 
Bunun temel nedeni bu ideolojik perspektifin çözümlemeler ile özümsenmemiş 
olmasıdır. Genel teorik perspektif doğru olmasına rağmen pratik politikada katı 
bir tutumun ortaya çıkması pratik kabiliyeti etkisizleştirmektedir. Buna bağlı 
olarak eylem birliklerine gidememek kendi gücümüz ve diğer güçlerin kabiliyeti 
ile gündemi kapsamlı olarak işgal etmek gündem yaratmak ve kitlelerin belirli 
meselelerde daha etkili olarak seferber edilmesinin önüne geçmektedir. Legal ve 
illegal biçimlerde genel olarak uygulamanın düzeyinin güdük kalması 
perspektifin pratikleşmesinin boşa çıkarılması anlamına gelmektedir. 
 
2. Kongre sürecinden 3. Kongre sürecine kadar teorik olarak bu doğru anlayışa 
sahip olan partimiz, bu belirlemelere uygun bir pratik ortaya koyamamıştır. En 
önemli problem bu stratejik belirlemenin çok kapsamlı çözümlemeler ile parti 
geneline özümsetme sorunudur. Bundan dolayı ortaya çıkan pratik-politik 
süreçte bu genel doğrunun nasıl uygulanacağı noktasında bir yeterlilik söz 
konusu değildir. Genel ideolojik eleştiri veya bazı devrim ve sosyalizm güçlerinin 
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pratik olarak içerisine girdikleri yönelimin stratejik olarak reformizmin 
derinleşmesi ve yanılsamaların oluşması bir etken oluştururken, bu güçler veya 
diğer güçler ile eylem birlikleri kuramamamız sekter bir yaklaşımdan 
kaynaklıdır. Kadroların yetersizliği ve kavrayışın eksikliği bu politikanın hayat 
bulmasını zorlaştıran diğer bir yandır. 
 
Teorik olarak ilerlememize karşın, pratikte hayat bulamaması halen eski tipte 
düşünme alışkanlığı kavrayışı ve kültürüne karşı, partimizin çeşitli metod ve 
araçlar ile yönelerek bunu dönüştürme düzeyindeki yetersizliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Kendimizle mücadele ederek eski kavrayış, uygulama ve 
kültürel şekillenişten kopuş göstererek sosyalizm güçleri ile çok çeşitli birlikler 
kurarak, sınıf mücadelesinin pratik kazanımlarını yaratmak durumundayız. Bu 
noktada zıtların birliği ve mücadelesini daha köklü olarak kavrayışa çıkarmak 
durumundayız.  
 
Sorunlu bütün davranış ve anlayışlar hiçbir suretle bu stratejik politikanın 
ötelenmesine yol açamaz, bu bağlamda ideolojik mücadeleden taviz vermeden 
pratikte eylem birliklerinden uzak durmamalıyız- duramayız. 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da devrim ve sosyalizm güçleri ile komprador tekelci 
burjuvaziye karşı toplumsal sınıfsal sorunların devrim bilinci ve perspektifi 
çerçevesinde, eylem birliği politikamızı gerçek yaşamla buluşturarak, devrim 
savaşını güçlendirmek durumundayız. Eylem birliklerinin bileşenleri ve hedefleri 
her daim değişebilir. Değişmeyen genel doğru, sosyalizm güçleri ile bileşenler 
değişse de eylem birlikleri siyasetinin köklü temellerinin sürekli olarak yeni 
tarihsel veya konjonktürel duruma uygun olarak yeni güçler ile bu birlik 
temelinin varlığının olmasını bilince çıkararak, siyaseti pratikte temsil etmektir. 
 
Parti 3. Kongremizin devrimci birleşik cepheye dair yeni kararlaşma düzeyi 
cephenin bir an evvel şartlarının olgunlaşması açısından da eylem birliklerini 
yoğunlaştırmak ve aynı zamanda burada yine ideolojik teorik bir kavrayışı 
derinleştirmek ve bunu kültür ve davranışlar biçiminde geçerli hale getirerek 
kendimizi ilerletmek, kitleleri ilerletmek ve sosyalizm güçlerini ilerletmek gibi 
temel sorumluluğumuz bulunmaktadır. 
 
3. Kongre irademiz bu kavrayışla daha köklü kopuş, daha derin çözümlemeler ile 
sosyalizm güçleri ile daha sağlam birliklerin örülmesini bugün devrim 
mücadelesi açısından önemli bulurken, sosyalizm sürecinde ise proletarya ve 
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onunla ittifak halindeki sosyalizm güçlerinin demokrasi ve birliği açısından 
stratejik olarak ele almakta ve buna uygun bir yönelimin bugün inşa 
edilmesinin ideolojik olarak Komünizm perspektifinin teorik derinliği ile eylem 
birliklerine yaklaşmaktadır. 
 

Ajitasyon ve Propaganda Araçları 
 
Bir komünist hareketin kolektif ajitatör ve kolektif propagandacı olmanın 
yanında aynı zamanda kolektif bir örgütleyici olması açısından da yayın 
politikası, mücadele araç ve yöntemleri stratejik ve temel bir mesele olarak 
görülmelidir. Dünya komünist hareketinin tarihinde de yayın politikası oldukça 
önemle ele alınmış ve ciddi tartışmalar da bugüne kadar yürütülmüştür.  
 
Emperyalist kapitalist sistemin  avantajları-olanakları karşısında Komünist 
hareketin oldukça sınırlılıklar ile yayın alanında da mücadele yürütmesi söz 
konusudur.Bu gün burjuvazi kitlelerin hayatını görsel, yazılı vs  araçları 
vasıtasıyla, kitleleri her yönüyle şekillendirdiği bir durumda komünistler de buna 
ilişkin etkin alternatifler üretmelidir. Burjuvazinin kendi ürettiği araçları 
vasıtasıyla yarattığı, kapitalist tüketime yönelmiş bireyci insan modeline karşı, 
komünistler de yarattığı araçlarıyla halk kitlelerini kolektif üretime ve devrim 
mücadelesine yöneltmelidir. Yarattığımız araçları bu amaç doğrultusunda 
geliştirmeliyiz. 
 
Günümüzde teknik gelişme ve iletişimdeki devasa ilerlemeler karşısında 
denilebilinir ki dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen bir olgu, anında  her 
tarafta yayınlanabilir bir hale gelmiştir. Oluşan bu koşullardan komünistler 
olarak bizde faydalanmalı, propaganda ve ajitasyonumuzu daha geniş kitlelere 
yaymalıyız. İlkesel düzeyde karşı çıkmadığımız her türlü araç ve olanaktan 
faydalanmalıyız. 
 
Partimizin bu alanda, diğer tüm alanlarda olduğu gibi ciddi bir kurumsallaşmaya 
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçtan ötürü 3. Kongremiz bu alana ilişkin merkezi bir 
örgütlenme kurmayı kararlaştırmıştır. Kurulan örgütlülük bu başlık altında 
değinilen bütün konulardan birinci derecede sorumlu olacaktır. Kendi içerisinde; 
Yazı Kurulu, Çeviri Grubu, İletişim Grubu, Yayın Grubu… vs şeklinde alt 
komisyonlar tarzında örgütlenecektir. Yukarıda da belirttiğimiz şekliyle her 
örgütümüzde olduğu gibi bu örgütümüzde de merkezi görev kurumsallaşmış 
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kolektif bir yapılanmadır. Kurumsallaşmamış bir yapılanmada kolektivizmden 
de, araçları etkin kullanmaktan da bahsedemeyiz, merkezi örgütlülüklerimizin 
hedefini kurumsallaşma olarak koymalıyız ki faaliyetlerimiz kendiliğindenci, 
günü birlik olmasın ya da kadro yitimi veya kopması durumunda faaliyeti 
gerçekleştiremez pozisyona gelmeyelim, bunun için önündeki ilk görev 
küçükten başlayıp ileride daha da geliştirilerek kurumsallaşmadır. Bu 
kurumsallaşma sadece basit iş bölümü olarak ele alınmamalı, burada hedeflenen 
alanda yetkinleşmek ve doğru kullanılan enerji ile kitlelere daha etkin araçlarla 
gitmektir. Unutmayalım ki yarattığımız her aracı daha geniş kitleleri mücadeleye 
kanalize etmek için yaratıyoruz, yapılanmalarımız da buna uygun ve uzun 
erimli olmalı.  
 
Bu güne kadar ajitasyon propaganda alanında sadece kendi gücümüze dayanan, 
dar bir kadro yapısıyla sürdürdük, fakat bu kendi içinde bir daralmaya hatta 
marjinalleşmeye doğru gitmeye neden oldu-oluyor. Bu alanın böyle ele 
alınamayacağı aşikar, mevcut durumu aşmak için çözümler üretmek 
kaçınılmazdı ve bunlar yaşamsallaştırmamız gereken yönelimler olmalıdır.  
 
Ajitasyon ve propaganda alanı kendi olanakları dışındaki geniş kesimlerden de 
faydalanmalı, partimiz saflarında ve ilişkilenme olanağımızın olduğu aydın-
yazar-akademisyenler içerisinde oldukça avantajlı bir durumdayız, bu avantajı 
daha etkin hale getirmeliyiz. Araştırma-inceleme olanaklarımız geçmişe oranla 
kat be kat fazladır. Böylesi avantajlı bir durum içerisinde partimizin yayın 
organlarını misyonlarını oynayacakları birer silaha dönüştürmemiz gerekiyor. 
Yayın organlarımızı anında tavır takınabilecek ve kitlelere siyasetimizi en hızlı 
iletebilecek bir planlamayla ele alacağız. Ayrıca bugün misyonlarını 
oynayamayan yayın tarzı ve anlayışından da vazgeçmeliyiz. Yayınlar 
misyonlarına uygun düzenlenecektir.  
 
İnternet ortamı ciddi boyutta ilerlemiş ve toplumların hayatında önemli bir yer 
tutmuştur. Bu durum, hem düşman cephesi hem de dünya halkları ve ezilen 
uluslar ve onların içinden çıkan ilerici, demokrat, aydın, yurtsever, devrimci ve 
komünistler açısından önemini sürdürmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan 
politik gelişmelere bir göz attığımızda internet ortamı üzerinden de kitlelerin 
harekete geçirilebildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Milyarlarca insanın 
kullandığı bu aracı bizde ajitasyon propaganda politikamız ekseninde dahada 
etkin ve faydalı kullanmalıyız. Sadece var olan araçları güncel ve geniş kesimlere 
dönük geliştirirsek kısa vadede kimi hedeflerimize ulaşmamızı sağlayabiliriz. Bu 
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bağlamda gerek görsel, gerek yazılı araçlarımızı diğer ulus ve azınlık milliyetleri 
gözeterek düzenlemeye gideceğiz. Bu alanda diğer dost kurum ve kuruluşların 
örnekleri incelenerek tecrübe edilmelidir. Ayrıca genel politika olarak bugünün 
araçları haber siteleri, internet tv diğer bütün araçlar en etkin ve yaygın bir 
biçimde kullanılacaktır. Bu hem daha geniş kitleye gitmemizi hem de daha geniş 
araçlarla gitmemizi kolaylaştıracaktır. 
 
İllegal parti yayınlarının; parti çizgisi ve politikalarının kavrayışı, yönelim 
birliğinin derinleştirilerek süreklileştirilmesi, parti içi ideolojik mücadelenin 
güçlendirilmesi ve parti bildiri ve perspektiflerinin direk kitlelere götürülmesi 
bağlamında etkisini bilmekteyiz. Lakin, 1.ve 2. Kongrelerimizde 
kararlaştırmamıza rağmen partililer ve parti kitlesine dönük özel yayın 
organları çıkarma bağlamında görevini yerine getirememiştir.  Bu yayınları 
çıkarabilmiş olsaydık bu gün yaşadığımız birçok olumsuzluğun önüne geçmiş 
olurduk.  Bu bağlamda görev ertelenemez bir haldedir. 3. Kongremiz bunu 
bilince çıkarmış ve bu eksikliğin giderilmesi konusunda kararlaşmalar 
sağlamıştır. 
 

Yerel Yönetimler Üzerine 
 
Partimizin yerel yönetimlere ilişkin somut bir perspektifi bulunmaktadır. 
Perspektifin ilerletilmesi, pratik tecrübenin sistemleştirilmesi bağlamında 
geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin uygulama sahasında gelişimler 
göstermesi gerekmektedir.  
 
Devrim mücadelesi çok çeşitli araç ve metotla yürütülmek durumundadır. 
Hayatın geneline uygulanan ve çözüm olan, üreten, geliştiren, kitlelerin 
tecrübeleri ışığında yürüyen, kitlelerin siyasal bilincini pekiştiren bir yürüyüş 
süreci, yaşamın sosyal tüm ögelerinde devrim perspektifinin uygulanması 
bağlamında gerçekleşir. Salt politik yazın, salt askeri duruşla devrimci savaş 
köklü olarak ilerletilemez, bu anlamda yaşamın bütün bölümlerinde 
ideolojik,teorik, devrimci komünist bilinç ve perspektiflerin yaşam bölümlerinde 
uygun araç ve metotlar ile örgütlenmesini şart koşmaktadır. 
 
Yerel yönetimler de, yaşam alanı ve bölümlerinde devrimin örgütlenmesi 
sürecinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Sosyalist yönetim perspektifi, 
kitlelerin yönetimde söz sahibi olmaları, karar mekanizmalarına katılımı, 
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gelecekleri ve yaşamlarına dair söz haklarını kullanmasını gerektirir. Yerel 
yönetimlerin sosyal yaşam özerkliği bağlamında önemi bilince çıkarılmalıdır. 
Sosyal yaşam özerkliği olarak vurguladığımız temel, halkın burjuva iktidar 
altında olunsa bile belli boyutlarda sosyalizm teorik çerçevesi içinde yaşamı 
düzenleme ve yönlendirme yönelimidir. Genel karşı- devrimci iktidar altında tabi 
ki bu sınırlı bir durum olacaktır. Onu engelleyen egemen sınıf ve onun 
devletinin, askeri, hukuki, ekonomik baskısı her daim devam edecektir. Bu 
gerçeğin ana tarafı ve bir yönüdür. Diğer yandan halk kitleleri sosyal alanda 
örgütlenmeleri geliştirmeden, bundan politik ideolojik kültürel değerler 
yaratmadan politik zaferin oluşması da çok genel bir beklenti olacaktır. 
 
Bu bağlamda ekonomik, politik, kültürel yönelimin geliştirilmesi halk 
kitlelerinde bilinç ve davranışa dökülmesi mücadele bilinci ve kazanımı olarak 
genel devrimci yüklenimleri geliştirilmesi çerçevesinde, yerel yönetimler 
önemlidir. Ekonomik olarak tekellerin iktidarı altında ekonomik bir yaşamın 
örgütlenmesi durumundayız. Halk kitleleri için ekonomik kooperatifler oldukça 
önemlidir. Aynı zamanda önemli riskler de barındırmaktadır. Genel kapitalist 
sistemin içerisinde sadece ekonomik kooperatifler yöneliminde asılı kalmak, 
genel bir yozlaşma ve burjuva siyaset yaklaşımının sirayet etmesine yol açar. 
Genel kapitalist egemenlik altında, halk dayanışması bağlamında çalışmalar 
yürütülse de kapitalist pazar süreci bunu yozlaştıracak ve sisteme hizmet eden 
pazar birliği ve pazar derinliğinin oluşmasına yol açacaktır. Bu anlamda 
kooperatif çalışmaları bölüşüm ve yönetim bağlamında ve katılım hakları 
noktasında sağlam yaklaşımlar ile ele alınmalıdır.  
 
Hukuki olarak ise; halkın kentinin var edilmesi, kent yaşamının kent halkı ile 
birlikte kurulması, geliştirilmesi önünde çok ciddi engeller bulunmaktadır. 
Merkezi devlet durumu bürokratik kesimleri öne çıkardığı gibi kentin 
yaşayanlarını ve seçilenlerini arkaya atmaktadır. Tabi bu seçilenler halk 
kitlelerinin çıkarını savunanlar ise bu anlamda hukuki teamüller çerçevesinde 
asılı kalmak sosyalist demokrasinin pratiğe indirgenmesini engelleyen ve halkı 
nesne ve figüran rolüne dönüştürür. Temel yönelim; meşru demokratik duruş 
zemininde halkın alternatif düzlemde örgütlenerek, kenti yönetmeye 
katılmasıdır. Burada çok çeşitli birim ve organ alternatif kurulabilir. Kent 
meclisi, mahalle meclisleri, cadde ve sokak komiteleri ile kentin tüm ihtiyaçlarına 
karşın üretimden, diğer yanlarına kadar yeni örgütlenmeler oluşturulabilir. 
Mimarlar, kültür emekçileri ile kültürel örgütlenmeler ve kültür sanat 
merkezleri, çevre örgütlenmeleri, ziraatçılar ile kırsal kentlerin tarım üretim 
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sürecinin geliştirilmesi, esnaf kolektifleri, kent radyoları ve yayın bültenleri vb. 
çok çeşitli örgütlenme yönelimleri ile kent alanı içerisinde hayatın sosyal siyasal 
örgütlenmesine gidilme yöneliminde olunmalıdır. Tüm bu konuların temel 
birliği olarak; mevcut sistem realitesi bağlamında, politik mücadelenin bu 
yaşam bölümlerindeki araçlarda etkinleştirilmesi gerekmektedir. Hedef birliği ve 
onun parçalarda, özgünlüklerde işlenmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu 
bağlamda ezilen ulus ve milliyetlerin ve ezilen inançların olduğu alanlarda bu 
özgünlükler dikkate alınarak yönelim tüm alanlarda işlenmelidir. Kadınlara ve 
gençlere ilişkin pratik örgütlenmeler ve kurumsallaşmalar sağlanmalıdır. 
 
Yerel yönetimi sadece fen işlerine, bunu da hizmet olarak telaffuz eden burjuva 
yaklaşımın düşünce sınırlarını aşarak ele almak durumundayız. Sadece yol, park 
yapmak ve barajlar veya karakollar sürecine daha pasif protestocu kimlikle 
yetinme ve kendi alanında görmeme algısı durumu söz konusudur. Bu çok 
yetersiz bir bilinç ve duruştur. Bazı noktalarda halkın katılımı ile yapılan 
dayanışma yönelimi olumlu pratikler var, ama bunlar hedeflerimizi 
gerçekleştirme bilinci bakımından çok yetersizdir. Bu bağlamda bunları da 
yadsımayan, ama kitlelerin burjuva sistemi pratik yaşamda belirli ölçülerde olsa 
boşa çıkaracağı yönelimlere girmek durumundayız. Veya akademisyenlerin bilgi 
bilincinden yararlanma mutlaka önemli ve gerekli iken, tek taraflı olarak 
akademisyenlerin kentin politik sosyolojik tuğlalarını örmede, aşırı tek taraflı 
entelektüelizmin abartısı da yanlıştır. Kitlelerin bütün uzmanlık alanlarından 
yararlanmak esastır. Yine burada en önemli olan,kentin halk kitlelerinin bu 
sürece katacak çözüm yolları ve metotlarının geliştirilmesidir.  
 
Halk adına halkın yadsınması, saplantılı bürokratik mühendisliğe yol açar. Çizgi 
olarak yanlış ve kitleleri öteleyen haliyle menfaatlerini de öteleyen bir karaktere 
sahiptir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin yönetim aygıtı, başkan ve meclislerine 
indirgenemez. Rol koordinasyonuna en uygun düzenlenebilecek alanlardan biri 
yerel yönetimlerdir. Bu nokta es geçilmeden ele alınmalıdır. Kitleler daha fazla 
etkin hale getirilmeli, başkanlar ve meclisler ise rol koordinasyonunun pratik 
üstlenicileri olarak kavranmalı, özel tasarruflar ve yetkinlikler olarak, burjuva 
bürokrasisine yönelmemelidirler. Kitlelerin eleştirisine genel anlamda açık 
olmalı ve kitleler yönetim aygıtında görmek istemiyorlarsa geri çekinilmelidir. 
Tabi bunda belirli yeterlilikler söz konusuysa. Bundan kast edilen halkın esası 
yönetimden memnun ve bir azınlık çıkar grubu veya her hangi bir durumdan 
dolayı birleşilmiş azınlığa göre geri çekilmez ama eleştirileri kitleler ile açık 
tartışma toplantıları ile dönüştürülmeye, ikna olma ve ikna etme kitlelerin 
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içerisinde çeşitli biçimde sürdürülmelidir. Hatalı çizgilerin eleştirisinin 
yapılması, menfaat ve çıkar peşinde olan zümrelerin teşhiri için önemlidir. 
 
Yerel yönetim adaylarının seçimi noktasında tepeden aday belirleme anlayışını 
yanlış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bu yöntemde kitleler dışlanmış bir 
edilgenlikle ele alınmaktadır. Söz, karar ve yetkinin halka verilmesi anlayışına 
bağlılık anlamında aday belirlemenin kitleler tarafından tespit edilmesini 
gerektirmektedir. Bunun için adayların, aday adayı olarak ele alınması ve ön 
seçimler ile birlikte kitleler tarafından seçilmeleri sonucunda aday olarak 
tanımlanmasını doğru bulmaktayız. Bu bağlamda yerel, kendi kendini yöneten 
anlayışı çerçevesinde, yerel halkın bu seçimin direk sahibi olarak görüp onların 
iradelerini esas alırız. Kitlelerin üzerinde bürokratik uygulamalara karşı; söz, 
karar ve yekinin halka şiarı  ile yerel yönetim idaresine yaklaşmaktayız. Yerel 
yönetimlerde boykot anlayışının uygulanmadığı süreç boyunca, esas olarak 
politikamız budur. Ve böyle hareket edilmiştir. Devrimci- halkçı yerel yönetim 
anlayışının özü budur. Bu doğrudan irade temsiliyetidir. 
 
Aynı insanların sürekli yönetim mekanizmalarında olmalarını doğru 
bulmamaktayız. Politikanın yönetimde olması, aynı bireylerin yönetimde olması 
anlamına gelmemektedir. Yeni bürokratlaşma olarak da görülebilecek bu eğilime 
karşı, adayların çok dönemli aday olmalarını da doğru bulmamaktayız. 
 
Bu bağlamda Parti 3. Kongremiz yerel yönetim anlayışının ilerletilmesi ve 
uygulamaların daha güçlü hale getirilmesi, kitle demokrasisin icra edilmesini 
önemle belirtmiştir. 
 
Pati 3. Kongremiz bu özgülde anlayışımızın daha fazla kavratılmasını ve öz 
gücümüze temel olarak dayanmanın ve siyasetimize güvenmenin temel halka 
olduğunu, bununla beraber, yerel yönetimler konusunda siyasetimizi 
uygularken, devrimci hareketler ile ittifak politikasının önemi silikleştirilmeden 
ittifak politikası boyutu ile birleştirici, toparlayıcı bir eksende hareket edilmesi 
gerekmektedir. Devrimci-demokratik güçlerle beraber burjuva partilerini, sivil 
tarzda örgütlenmiş karşı- devrimci örgütlenmeleri boşa çıkaracak tarzda 
politikaların geliştirilerek uygulanması gerektiği şeklinde, görev olarak, partinin 
daha fazla yoğunlaşmasını kararlaştırmıştır. 
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Bilim- Kültür- Siyaset Akademileri 
 
Marksist- Leninist- Maoistler devrimci mücadelenin tek bir araç ve yöntemle 
sürdürülemeyeceğinin bilincindedirler. Yaşamın karmaşık yapısı ve 
toplumsallığı, devrimci yöntemlerin de geniş bir yelpazede ele alınmasını gerekli 
kılmaktadır. Egemen sınıflar halk kitleleri üzerinde baskı ve tahakküm 
sistemlerini korumak ve kitleleri amaçlarına hizmet edecek duruma getirmek 
için yüzlerce araç ve metoda başvurmaktadırlar. Kuşkusuz bunun biçimi, 
örgütlü şiddet tekeli olarak devlet organizasyonudur. Devlet örgütlü şiddet aracı 
olarak kitlelerin üzerinde baskı ve bastırma aracıdır. Bunun yanı sıra ideolojik 
hegemonya üretimidir. Egemenler ideolojik hegemonyayı çeşitli biçimlerde 
üretmektedirler. Toplumsal rızalık olarak telaffuz edilen bu durum kültür sanat, 
görsel ve yazınsal yayınlar, edebi eserler biçimi bunlardan bazılarıdır. Eğitim 
politiği ve onun kurumları olarak okulun her biçimi bu hegemonyanın tesis 
edilmesinde ve kitlelerin ruhsal ve bilgi bilinç olarak kuşatılarak biçimlendirilip, 
kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Günümüzün teknik ve sosyal bilgisi 
kitleler tarafından üretilirken kitlelerin yararına olmayan bir biçimde 
kullanılmaktadır. Özcesi; sınıflı toplumda üretilen bilgi, sınıf karakterli olup 
istemleri ve hedeflerini içerdiği gibi, bunların gerçekleştirilmesi için istenilen 
insan oluşumuna da yol açan bir yanı bulunmaktadır. Tekeller çağında, bilgi de 
tekel durumuna alınmış haldedir. Emperyalist kapitalist sistem, bilimsel bilgiyi 
tekeline aldığı gibi sosyal bilimi de yozlaştırarak anlam ve içeriği gerçek manada 
bozmuştur. Tarihsel toplumsal süreçte sınıflar mücadelesi bu karşıtlığı her daim 
yaşamıştır.  
 
Köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplumda çeşitli içerik ve gelişme 
farklılıkları ile olan, bu minvaldedir. Köle emeğinin yaratmış olduğu toplumsal 
emek olarak birikim ve zaman, egemen köleci toplum sisteminin sahipleri 
tarafından bilgi ile ilişkilenmesinde sahip olmasında her tür bilgi üzerinde özel 
hak anlamında ayrıcalık ve kurumsallık olarak oluşmuştur. Feodal toplumsal 
sistemde de bu duruş devam ederek, bilgi, feodallerin zenginliklerinin ve 
şatafatının hizmetine girmiştir. Kapitalist toplumda okullaşmalar, burjuva 
zihniyetin oluşmasının araçları olarak üretme ve kullanılma tasarrufu olarak 
egemen sınıfların elindedir. Eğitim olarak, bilgi kurumları olarak okullar, resmi 
tarihler bağlamında burjuva milliyetçi ve erkek egemen karakterdedir. Örneğin; 
tarih alanında hiçbir zaman kitleler yoktur, tarih büyük kahramanların eseridir. 
Hiçbir savaşın gerçek temeli yoktur, her egemen güç ve kazananların 
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hakimiyetinde bir tarih yazımı söz konusudur. Sanattan politikaya kadar her şey 
ayrıcalıklı ve özel yetenekli kimselere bahşedilerek ele alınmaktadır. Bu 
yarattığına yabancılaşmayı derinleştirerek kitlelerin figüran, değersiz kimlik 
biçiminde oluşmasına yol açmaktadır. Bu anlamıyla günümüzde tek tuşla her 
türlü bilgiye ulaşma esprisi doğru tartışmayı gerekli kılmaktadır. Dev şirketlerin 
olurunu verdiği şeffaf olmayan, her yanı kırpılarak servis edilen bir bilgiler 
kirliliği oluşmuş durumdadır. Halk kitleleri, tarihsel olarak dün de bugün de 
bilginin başka içeriklerini geliştirme ve var olan bilginin eleştirisi bağlamında 
bir süreklilik sürecindedirler. 
 
Böyle bir içerikle oluşan bilgi ve bilme süreci toplumsal yaşamın gerçek 
temellerinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Ve böylece kendi gerçeğine 
yabancılaşma olarak kavramsallaşan bir olguya dönüşmektedir. Gündelik 
yaşamda alışkanlıklar ve düşünüş yönelimi ve içeriği uygulama biçim ve 
karakteri buna bağlı olarak oluşmaktadır. Bireyci, pragmatist anlayış ve felsefi 
idealist tasavvur, halk kitlelerin içindeki sorunların farklılıkların çözümünden 
tutalım da, hayatın bütün alanlarında bu yaklaşımla yaşayış olarak yeniden 
sistemin üretilmesine vesile olmaktadır. Devrimci birey ve örgütlenmelerde 
karşı çabaya rağmen sistem egemenliği ve bin yılların düşünme içeriğinden 
belirgin bir biçimde etkilenerek bunu, siyaset, araç ve yöntemlerde dönem 
dönem belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu konuda çok uzağa gitmeden 
kendi tarihimizde mahkum ettiğimiz işkence sorunun temelleri bu ideolojik 
karakterin sonucu olarak tezahür etti. 
 
Bilgi toplumsal yaşamın çeşitli dallarında üretilmektedir. Doğru bilginin 
kaynakları, sınıf savaşı, üretim ilişkileri ve bilimsel denemeler alanından 
gelmektedir. Bunu da kitlelerin direk olarak binlerce alt ve üst maddi, düşünsel 
emeği getirmektedir. 
 
İdeolojik hegemonya bilinçli davranış ve alışkanlıklar bağlamında bir zihinsel 
algı ve kavrama olarak sosyal pratiğe dönmektedir. Bu süreçle sarmal olarak 
zihnin sömürgeleştirilmesi, helezonik biçimlerde derinleşmesi sağlanmaktadır. 
 
Sınıf mücadelesinin devrim olarak zafere erişmesi bu zihniyet sorunun 
aşılmasını gerekli kılmaktadır. Bunun için bölük parçalı sistemsiz ve kendini 
oldukça uzun zaman süreçleri içerisinde ufak biçimlerde geliştirilmesine bir son 
verilmesini gerekli kılmaktadır. Aslında her şeyin karakteri tarihsel olmasıdır ve 
belli bir zaman dilimine cevap verebilir gerçekliğidir. Bunun süreklileştirilmesi 
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toplumsal kavrayışın ilerletilerek amacın berrak kılınması yöntemlerin amaçlara 
uygun düzenlenip geliştirilmesi ve araçların çoğaltılmasıdır. Bunun karşılığı 
özgünlüklerin görülmesi ve özgünlüğün karakterinin seferber edilmesidir. En 
genel anlamda hayatın her zerreciğinde yeniden ve yeniden örgütlenme olarak 
tanımlanabilinir. 
 
Parti 3. Kongremiz, bu temellerin anlaşılmasında bir ileri duruşun örgütlenmesi 
gerektiğini ortaya koyarak, bilim, kültür ve siyaset akademisinin önemini açığa 
çıkarmıştır. Bu akademi her şeye deva olmayacak ama genel yürüyüş içerisinde 
ciddi katkıları olacak ve yürüyüşün güçlendirilmesini sağlayacaktır. Bilim, kültür, 
siyasetin tekel altına alındığı egemen sistemde, halk kitleleri ve komünizm için 
üretme perspektifi bağlamında bu alanın kazanılması için özel bir önem 
olduğunu belirtir. Burjuva devletin param parça edilmesi sürecinin ve 
yöneliminin parçalarından biride bu alanda ilerlemeler kat ederek kitleleri 
seferber etmek ve faşist burjuva sınıfı devirmeye hizmet etmesidir. 
 
Bu anlamda, karşı bir atak anlamı taşımaktadır. Akademi, bilim, kültür ve siyaset 
alanında yeni üretimler olarak kavrayışı, davranışı ve ufkun açılmasında 
etkilerde bulunacağını belirtmek, hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. Kültürel 
kalıpların dönüştürülmesi, siyaset algısının geliştirilmesi ve bilim temelinin 
güçlendirilerek uygulamalara dönüştürülmesi, halk için soyut kalan kavramsal 
durumu aşmasını sağlayacaktır. Her şeyi hemen ve tüm yönleri ile yapmak 
mümkün değildir. Bu hem gerçeğimizin doğru algılanmaması hem de uzun 
tarihsel süreçte mülkiyetçi toplumsal gerçeğinin yeterli anlaşılamamasıdır. 
Temel referansımız, sosyalizmden komünizme gidişte çok fazla kültür 
devrimine ihtiyaç olduğu, geçmişin alışkanlıklarının aşılması, geleceğin somut 
olarak gerçekleşmesi için, zihniyet olarak devrimlerin geliştirilmesidir. Bu 
anlamda bu felsefi ve politik teori bakış açısı içerisinde, akademi doğru 
anlaşılmalı ve ele alınmalıdır. 
 
Bugün birçok politik entellektüel bilim emekçisi ve kültür emekçisi ile bu 
akademi gerçekleştirilip ilerletilebilir, bünyesinde onlarca dal ve atölyeler 
oluşturulma dinamiği ülkenin demokrat, devrimci ve komünist damarı ile 
yürütülebilir. Bunun için çok fazla dinamik bir güç bulunmaktadır. 
 
Yazın, görsel, ses vb. biçimlerde müthiş üretimler gerçekleştirilebilir. Halk 
kitlelerinin ihtiyacı olanı üretebilir ve halk kitlelerinin bu alanlardaki 
kavrayışlarını derinleştirip bilincini şekillendirebilir. Siyaset üretiminde etkin 
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bir manivela görevi görebilir. Siyaset alanında gündelik politik yaşama yeni 
yaklaşımlar ve kavrayışlar, yöntem ve araçları ortaya çıkarabilir. 
 
Parti 3. Kongremiz, bilgiyi üretme ve devreye koymanın onlarca aracından bir 
tanesinin de akademiler olduğunu ve bu öneme uygun bir yaklaşımın tesis 
edilmesini gerekli görmektedir. 
 
Komünist önder İbrahim Kaypakkaya bu topraklarda komünist ideolojinin 
yeşermesinin büyük sahiplerinden önde gelenidir. Onun ideolojik ve politik 
çözümlemeleri bu ülkede devrim toprağının işlenmesi anlamına gelmektedir. O, 
faşist egemen sınıflar ve onun resmiyetinden kopuştur. İbrahim yoldaş, hatalı 
anlayışın komünistler bile olsa karşısında olarak, Komintern’ in hatalarından 
kopuştur. Partimiz, böyle bir öndere sahip olmanın büyük manevi coşkusunu 
yaşamaktadır. Kaypakkaya, resmiyetçi retoriklere karşı çıkmış ve Proleter 
Kültür Devrimi’ nin üzerinden Partimizin yükseldiğini derin bir ideolojik 
kavrayışla ortaya koymuştur. Bunlardan dolayı bu köklü kopuş olarak akla gelen 
Kaypakkaya çizgisi bağlamında İbrahim Kaypakkaya özgünlüğündeki komünist 
teorik kopuşun derinleştirilmesi ve ilerletilmesi için yeni yol ve yöntemleri 
olarak anlaşılmalıdır. 
 
Bu zihniyet kopuşunun temellerini güçlendirmek için demokrat, devrimci, 
komünist aydınların ve emekçilerin bu yeni zihniyetin davranış, kültür ve 
siyasetin örülmesinde emeklerinin önemini belirtir ve bir ihtiyaç olduğunu 
ortaya koyar. 
 

Türkiye- Kuzey Kürdistan Coğrafyası Dışındaki 
Faaliyetlere İlişkin 

 
Türkiye-Kuzey Kürdistan dışındaki faaliyet alanlarına ilişkin partimizin somut 
politikaları bulunmaktadır. Ekonomik, siyasal ve sosyal nedenler ile dünyanın 
değişik yerlerine göç eden ve etmek zorunda bırakılan halkımızın yaşadıkları 
alanlardaki sorunlara ilişkin mücadele görevi ile sosyal ve siyasal bağlarının 
güçlü olduğu Türkiye-Kuzey Kürdistan siyasal coğrafyasının devrimci 
görevlerinin birliği bulunmaktadır. Bu politikaların geliştirilmesi ve 
uygulanmasında daha ileri bir tutumun ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
Türkiye-Kuzey Kürdistan gündemi ve buradaki politik mücadele ile bağlar belirli 
boyutlarda zayıflamış durumdadır. Bunun tekrardan olumlu anlamda 
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geliştirilmesi gerekmektedir. Genel kitlenin Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci 
sürecine katılımın çeşitli biçimlerinin ivedi sağlanması gerekmektedir. 
Avrupa’daki kitle çalışmalarının, Türkiye-Kuzey Kürdistan çalışmaları ile 
birliğinin ve onun zemininde geliştirilmesi gerekmektedir. Avrupa faaliyeti ülke 
faaliyetinin bir uzantısı olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda özgünlük olarak 
Avrupa’nın sosyal siyasal hayatında devrimci tutum ve sorumlulukla burada 
güncel politik sürece katılım sağlanmalıdır. 
 
Bu anlamıyla iki görevli bir faaliyet perspektifi ortaya çıkarmış durumdadır. 
Bunlar içerisinde seferberlik ve ihtiyaca göre şekillenme ve konumlanma 
perspektifi olarak, Türkiye-Kuzey Kürdistan devrim ve devrimcilik 
gerekliliklerinin bilince çıkarılması ve bu minvalde bir şekillenmenin 
yaratılması gerektiğini belirtmiştir. Dünya devrimi birdir ve komünistlerin, her 
hangi bir coğrafyada dünya devriminin hizmetinde pratik duruşlar 
gerçekleştirmesi, beklenen ve istenen durumdur. Yine buna bağlı olarak, her 
coğrafyada devrimci komünist mücadele somutunda örgütsel faaliyet yürüten 
politik partiler bulunmaktadır. Partimiz Türkiye-Kuzey Kürdistan devrim 
mücadelesinin öznelerindendir. Dünya devriminin parçası ve hizmetinde, ona 
karşı sorumluluklarının bütün biçimlerinde imkan, kabiliyet ve kavrayışı 
düzeyinde katılım göstermektedir. Ama bir gerçek vardır ki partimiz Türkiye-
Kuzey Kürdistan da somut devrimci program ve pratik icra etmektedir. Bundan 
dolayı Avrupa kitlemizin bu anlayış çerçevesinde ikili durumun özgünlüğü 
atlanmadan, ama bu ana gerçek de silikleştirilmeden seferber edilmesi 
gerekmektedir. Avrupa’daki demokratik faaliyet ve kurumsallık çalışmaları da 
yine özgünlük çerçevesinde, Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki kurumsallığın 
içerisinde, ondan ayrı farklı iki örgüt değil, onun kolları olarak ele alınacaktır. 
 
Parti 3. Kongremiz, Yurtdışı Bürosu biçimindeki örgütlenme yönelimine son 
vererek, bütün bölge ve ülkelerindeki çalışmaları, bundan sonra bölgelerin ve 
coğrafyanın adları ile adlandıracaktır.  
 
Parti 3. Kongremiz Avrupa faaliyetlerinin sadece ekonomik destekçi olarak ele 
alan hatalı yaklaşımın, mevcut bir gerçeklik olduğunu belirterek, siyaset ve 
politika dışılık olarak parti faaliyetlerini darlaştıran, kısırlaştıran anlayışın 
aşılarak, faaliyetin hak edildiği politik niteliğinin ön plana çıkarılması 
gerektiğini belirtir. Bu anlamda, tüm partinin mali politikada belirtilen kaynak 
yaratma sorunu ivedi yerine getirerek, ekonomik kaynak olarak Avrupa 
faaliyetlerine yanlış yaklaşımın ve pratik beklentinin ortadan kaldırılması 
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bağlamında kesin bir sınır çizmiştir. 
 
Avrupa çalışmalarında yeni biçim ve tarzların yaratılmasının da gerekliliği 
üzerine duran parti 3. Kongremiz Avrupa alanında siyaset- bilim, kültür ve 
sanat akademilerinin oluşturulmasının teorik bilgi, beceri ve politik entelektüel 
çabayı ilerleteceğini, bunun için gereken önemin verilerek bu perspektifin 
kurumsallaşması için çabaların gösterilmesinin gerektiğini belirtir. 
 
Parti 3. Kongremiz Avrupa çalışmalarında nesnel şartların uygunluğu dikkate 
alınarak, örgütsel çalışmalarda genel katılımcılık öğelerinin daha geniş bir 
çerçevede ele alınmasını ve örgütlenmelerin buna göre ele alınması gerekliliğini 
belirtir. Bu bağlamda daha önce yurt dışı olarak tanımlanan faaliyetlerimizi de 
Avrupa faaliyetleri biçiminde yeniden kavramsal tanım olarak kullanılmasını 
belirtir. 
 

Güvenlik Anlayışımız 
 
Devrimci savaş süreci boyunca partinin örgütsel güvenlik sorunları, genel 
olarak var olmaya devam edecektir. Bu savaşın doğal yasasıdır. Güvenlik 
sorunun, partinin örgütsel yaşamını esasta zafiyete uğrattığı zaman veya 
partinin örgütsel faaliyeti sürdüremez düzeye gelmesi, genel güvenlik 
sorununda parti açısından tehlikenin derinleştiği anlamına gelir. 
 
Partimiz önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır. Fakat bütün bunlar 
aşılmaz şeyler değildir. Doğru bir örgütlenme politikası, ilkeli ve disiplinli 
çalışma yöntemi, düşmanın çalışma tarzının anlaşılarak önlemler alınması ile 
güvenlik riski en aza indirilebilir.    
 
Güvenlik meselesinde birinci kural, güvenlikte esneme olmamalıdır. Güvenlik 
sorunlarını aşma çalışmaları yapmak yerine, var olan sürece teslim olma 
anlayışı kesinlikle benimsenemez. Faaliyetlerin ve örgütlenmelerin güvenlik 
gerekçe yapılarak ertelenerek zaafa uğratılması, aşmamız gereken bir görevdir.  
 
Güvenlik sorunu, teknik araç kullanmak üzerinden izah edilemez ya da sadece 
bununla açıklamaya kalmak yanlış sonuçlara varmaya sebebiyet verir. Güvenlik 
soruna teşkil eden ana mesele düşünce yöntemi ve çalışma tarzıdır. Buna bağlı 
olarak deneyimin süreklileştirilmesi ve senteze ulaştırılamamasının yol açtığı 
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bir durumdur. 
 
Düşünce yönteminde öznelcilik, yanlış veya eksik planlamalar ve çözümlemelere 
yol açmaktadır. Öznelciliğin temel kaynağı olarak çalışma ve planlamada sadece 
kendi gücümüz değil, düşmanın yönelimi, yönelim biçimi ve kabiliyeti kullandığı 
araç gereç ve tarzlar, bizim kabiliyetlerimiz, zayıflıklarımız ve hedeflerimizin 
yerine getirilmesinde asgari şartların oluşturulması için gerekli olan hallerin 
yeterli bir çözümüne erişmeme biçiminde gelişmektedir. 
 
Kültürel şekillenmemiz, yine güvenlik sorunun derinleşmesi veya daraltılması 
açısından hayati önem arz etmektedir. İllegal mücadele, bir kültürel özellik 
yaratmak zorundadır. Bu kültürel özellik mekanik ve dogmatik olmayan, karşı- 
devrimci sınıfın yöntem ve tarzlarında belirli çözümleri geliştiren dinamik bir 
karakterde olmak durumundadır. 
 
Kültürel şekilleniş arasında genel kabuller vardır ki, bunlar her daim 
uygulanması gerekli olan davranış kalıplarıdır. Bu anlamda gereksiz bilgiye 
ulaşma çabası içinde olmamak, faaliyetçilerin faaliyetlerini gizli tutmak, parti 
belgelerinin güvenliğe alınarak gereksiz riske atmamak, iletişim araçlarını 
illegaliteye uygun kullanmaktır. Düşmanın ortam dinleme, mobeseli takip, 
internet üzerinden takip, bilgisayar üzerinden belgelerin ele geçirilmesi 
noktalarına azami önem verilerek, önlemler alınmalıdır. Örgütlü alanlar ve kişiler 
inisiyatifini kabul ettirme temelinde doğru yöntemlerle sorunu çözmek yerine, 
kendisini ve örgütünü deşifre etmekten kaçınmak, açık ve kapalı alan 
örgütlenmelerin kesinlikle birbirine karıştırmayarak belirlenen kural ve disiplin 
içerisinde yürütülmesi, ilgisi olmayan alanlara ve eylemlere katılmayarak 
gereksiz deşifrasyona neden olmamak, başkaları için gereksiz olan bilginin 
genele veya alaka sahibi olmayan kimselere aktarma sorunları ve örgütsel 
faaliyetlerin çeşitli biçimlerinin yatay usuller üzerinden ilişkilenmesinin önüne 
geçmek, toplantı vb. örgütlenmelerin gerekli güvenlikle yapılması vb. parti 
örgütsel faaliyetlerini düşmana açık hale getirecek bütün davranışlardan 
kaçınmak oluşturmaktadır. Çözülmek sadece düşman karşısında konuşarak 
itiraf etmekten ibaret değildir. Yukarıda ifade edilen bütün noktalarda örneğin 
parti materyallerini hatalı bir davranışla düşmana kaptırmak faaliyetçileri ve 
faaliyeti düşmana açık hale getirmek çözülme gibi bir bilgi akışı sağlayarak 
partiyi düşmana açık hale getirmektedir.  
 
Yine genel olarak her şey tarihseldir, bilgi ve yöntemler de tarihseldir. Bu 
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bağlamda, faşist teröre karşı kullanılan yöntemler de faşist terörünün 
uygulayıcılarının, uygulamalardaki değişikliklerine göre yenilenmelidir. Aksi 
halde her şeyin statik olmayan yasası ötelenerek, bir statik yaklaşımla dogmatik 
yaklaşımlar ile düşmanın saldırıları veya darbeleri atlatılamaz, boşa çıkarılamaz 
yahut hafifletilemez. Bu bağlamda bu tarihsel süreçte düşman psikolojik savaş 
ve manipülasyonlar ile çeşitli araçlar vasıtasıyla partiyi karalamakta gözden 
düşürmeye çalışmakta ve yalan bilgiler ortaya sürerek örgütü bulanıklaştırmaya 
çalışmaktadır.  
 
Yine düşmanın genel bir taktiği olarak işbirlikçileştirme ve sızma girişim 
yönelimi tüm devrim güçlerine karşı genel olarak başvurduğu yöntemlerdir. Bu 
anlamda genel uyanıklığa dikkat edilmelidir. Kültürel şekilleniş, donuk ve mat 
bir olgu değildir. Her şey gibi, o da dinamiktir. Ve gelişmelere göre derinleşip 
yenilenmelidir. Aksi halde eski yaklaşımlar bir kültür olarak tanımlansa da bu 
düşmana karşı gerçek anlamda bizi tam olarak silahlandırdığından söz edemeyiz. 
Düşmanın sızma ve işbirlikçileştirme politikalarını boşa çıkarma temelinde 
doğru ve bilimsel yöntemler dışında, hatalı yöntemlerle halktan insanları ve 
yoldaşları kanaatler ve önyargılarla damgalamaktan da özenle kaçınılmalıdır. 
İddialar duyum ve bilimsel şüpheler ulu orta tartışılmadan, parti adaleti 
temelinde gerekli iç işleyişlerle sonuçlandırılarak sonuca gidilmelidir.   
 
Çalışma tarzı izahı olarak ifade edersek, yeteneklerimiz, olanaklarımız ve 
düşmanın yönelimleri ve yönelimin özellikleri çözümlenerek uygulama 
biçiminden bahsetmekteyiz. Planlama yaparken, pratik çalışma yürütürken her 
şeyde düşmanı hesap etmek durumundayız. Bu düşmanını hesap etme olarak 
vuku bulan kavrayış, düşmanı çözümlemekten başka bir anlama gelmiyor. 
Düşmanımıza yoğunlaşmalıyız, daha derin çözümlemelerde bulunarak düşünce 
yöntemimizi geliştirerek, kültürel şekillenişi derinleştirmeli, örgütsel çalışma, 
örgütsel konumlanma vb. noktalarda yeni çözümlemeler ve siyasetler 
üretmeliyiz. Anda tehlikenin hissedilmemesi, düşman yöneliminin ve takibinin 
olmadığı anlamına gelmez. Düşman; elde ettiği bilgilerle yıllarca takip ederek 
darbeler vurmaya çalıştığı bilinmektedir. Sürekli önlemlerle bu yönelimler boşa 
çıkarılmalıdır.  
 
Her örgüt ve faaliyetçi, sürekli olarak faaliyet yürüttüğü alandaki günlük 
yaşamdaki tüm değişiklikleri fark edecek şekilde düşman yönelimini kontrol 
ederek, boşa çıkarmalıdır. Faaliyetleri önceden planlayarak, doğabilecek 
muhtemel riskleri hesaba katarak hareket etmelidirler. Örgüt ve faaliyetçileri 
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gereksiz riske atacak tutumlardan kaçınılmalıdır.  
 
Yine tüm bu şekillenişi parti tabanımıza kadar bütünlüklü bir perspektif olarak 
işlemek durumundayız. Devrim savaşı bütünlüklü bir şekilleniş ve asgari bir 
kıstasın oturtulması ile zafere ulaşacaktır. Bu bağlamda parti tabanımızın 
devrimci savaşın güvenliği bağlamında parti güvenliğini dejenere  edecek 
uygulamalara karşı aktif tutum takınarak, var olan eksikliklerden ivedi bir 
biçimde kopuş göstermesi zaruridir. Parti güvenliği bütünlüklü ele alınarak, 
partinin bütün güçleri ve kitlesi içerisinde belirli kavrayışa erişme ve bunun 
yeterli kültürel bir düzeyde özümsenmesini zorunlu kılmaktadır. 
 
Güvenlik sorunlarına karşı uygulanan ve uygulanacak idari tedbirler ise 
devrimci savaşın sürekliliği ve zafer yürüyüşünde uygulanması gerekli olan 
hallerdir. Bunun için sadece ceza kapsamlı bir değerlendirme eksik bir 
kavrayıştır. Bu anlamda doğru bilincin oturtulmasının farklı bir uygulama çeşidi 
olarak ele alınmalıdır. Güvenlik anlayışının kavranması dışında, partimizin 
güvenlik sorununun aşılması aynı zamanda güvenlik ihlallerine yönelik 
yaptırımları da geçmişe oranla daha zorunlu hale gelmiş durumdadır. Bütün 
faaliyet alanları bu bilinçle kendi içinde bu anlayışı uygulamalıdır.  Zafiyetlerimiz, 
yetersizliklerimizin, imkansızlıklarımızın giderilmesi için tüm parti güçlerimiz 
ve kitlemizin her şart altında parti güvenliği ve örgütsel faaliyetin sürekliliğinin 
sağlanması ve geliştirilmesi için devrimci komünist sorumluluğu daha köklü 
olarak özümseyerek yaşamsallaştırmalıdır.  
 
Özcesi güvenlik bir siyaset meselesidir. Bu siyaset gizemler, gösterişler, şifreler 
şeklinde kendini gösteren tüm dikkat çekici davranış biçimlerinden kopma ve 
bir doğallık sistemi içinde yürümektir. Güvenliğe alınması gereken nokta nerede 
nasıl örgütlü olduğumuzu gizlemektir. Örgüt, bir kural ve ilkeler meselesidir. 
Hiçbir faaliyetçi bu zorunlu kural ve ilkeler meselesinin dışında davranış 
hakkına sahip olamaz, olmamalıdır. Kişilerin ve örgütlerin işleyiş dışı tartışılması 
reddedilmelidir. Tartışmalar parti kanalları içerisinde yürütülmelidir.   
 
Faaliyetçinin güvenliğiyle, partinin güvenliği birbirine bağlıdır. Bu bağlamda her 
faaliyetçi her an düşman yönelimine maruz kalacağını düşünerek, partinin ve 
kendi güvenliğine ilişkin önlem almalıdır. Faaliyetçi örgütsel ilke, kural, disiplin 
ve işleyiş dışında hiçbir ilişki biçimine, bilgi paylaşımına, fikir tartışmasına 
girmemelidir. Örgütsel kanallar dışında gelen bilgileri kabul etmemeli, alanlara 
ilişkin olumsuz gelişmelerde yatay müdahale yerine, parti kanalları üzerinden 
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bilgi alışverişi ve müdahaleler yapılmalıdır. Eski faaliyet alanlarından tanıdığı 
yoldaşlarla deşifrasyona neden olabilecek görüşmeler yapılmamalıdır.   
 
Savaş partisi olma gerçekliği bir an dahi unutulmadan, buna uygun 
davranışların sergilenerek, düşman karşısında partiyi ve devrimci savaşı 
silahlandırma sorumluluğuna uygun davranan, militan bir partinin geliştirilmesi 
sorumluluğunu, bütünlüklü ele alarak cevap olmak durumundayız. Her alan 
güvenlik anlayışımızı kendi alanlarının özgünlüklerine göre zenginleştirerek 
sürekli güncelleyerek pratik bir uygulamaya çevirmelidir. 
 

Parti Muhasebe Belgesi ve 2. Kongre Muhasebesi 
 
MUHASEBE BELGESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
Parti III. Kongremizde, Parti tarihimizin Muhasebe bölümünde yürütülen 
tartışmalarda muhasebe belgesine ve geçmiş tarihsel süreçlere yönelik şu 
düzenlemeler yapılmıştır.  
 
a). Parti İkinci Kongremiz, muhasebe belgesinin ‘94 ayrılık ve diğer bazı 
dönemlerinin, kişilerin isimleriyle açıklanmasını aşağıdaki kararla mahkûm 
etmişti. 
 
İkinci Kongre Kararı;  
 
“Partimizdeki 1994 ayrılığının sadece Askeri Komisyon kliği ile (...) kliği 
arasındaki çekişmeye bağlanması yanlıştır. Yaşanan ayrılıktan esasta 
partinin önderliği başta olmak üzere tüm partiyi sorumlu tutmak yerine 
sadece iki isme ve etrafındaki kliklere bağlamak yanlıştır, bu yönüyle 
Muhasebe belgesinin bilimsel yöntemiyle de örtüşmemektedir. 
Bazılarının birinci derecede rolü olsa da, ayrılıktan MLM kadroların da 
dahil olduğu önderlik başta olmak üzere tüm parti sorumludur.  
 
 Muhasebe belgemizde kimi sorunları, içlerinde halen mücadele 
içerisinde olan bazı kişilerin de bulunduğu isimler vererek açıklamıştır. Bu 
durum söz konusu kişilerin uzun süre mağdur olmalarına neden olmuştur. 
İsimleri verildiği için partimiz söz konusu kişilerden özür diler.”  
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Bu karara rağmen hala belli noktalar, (örneğin AK-HH kliği ve DABK ve belli 
dönemlerin sekreterleriyle açıklanması gibi) parti tartışmalarında ve 
belgelerinde, kişilerin isimleriyle ifade edilmektedir. Partimiz, süreçlerin kişilerle 
açıklanması anlayışını genel yaklaşım olarak reddederek, ilgili dönemleri AK ve 
OPO Kliği, DABK… örgütlenmeleri biçiminde ifade edilmesini onaylamıştır. II. 
Kongrede düzenleme yapılarak, özeleştirel yaklaşılmasına karşın, bu tutumun 
belli boyutlarıyla devam etmesi hem partimiz hem de kişiler nezdinde önemli 
bir eksiklik ortaya çıkarmıştır. Partimiz bir kez daha bu insanlardan özür 
dilemektedir. 
 
b). Parti tarihimizde yapılan yargılamalarda uygulanan yöntemler, komünistlerin 
adaletini, önemli oranda tartışmalı hale getirmiştir. Özellikle 1. Kongre 
sürecinden sonra adalet anlayışında atılan olumlu adımlar ve 2. Kongrede 
merkezileştirilen adalet anlayışı çerçevesinde, partimizin yönelimini gören 
insanlar, kendilerine ya da yakın çevrelerine yönelik geçmiş parti örgütlerimizin 
uyguladığı yaptırım ve cezalandırmalara ilişkin itirazlarda bulunmakta, 
kararların iptal edilmesini talep etmekte ve ya cezalandırmaların daha doyurucu 
açıklamalarını beklemektedir. Oldukça fazla sayıda olan bu talepleri dikkate alan 
kongre irademiz; parti tarihimizin herhangi bir kesitinde partimizin adalet 
anlayışı çerçevesinde yaptırıma maruz kalan insanlardan gelen başvuruların, 
MDK tarafından koşul ve olanaklar çerçevesinde araştırılıp, incelenerek ulaşılan 
sonuçlar iradeye sunulup, sonuçları muhataplarına iletilmesi kararlaştırmıştır.  
 
Geçmişte yaşanan birçok olayda muhatapların bir bölümünün yaşamını 
yitirmesi ya da ulaşılamaz durumda olmaları ve delillerin çoğunun tespit 
edilemez hale gelmesi yapılan ya da yapılacak olan başvuruların önemli bir 
bölümünde doyurucu sonuçlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır, zorlaştıracaktır. 
Şimdiye kadar partimize başvuran veya bundan sonra başvuracak olan 
insanların, bu gerçeği göz önünde bulundurarak, bazı konularda istenilen 
doyurucu sonuçlara ulaşılamayacağı gerçeğini bilerek hareket etmelidirler.  
 
Her halükarda, olanaklar çerçevesinde, samimi bir çaba verilerek muhataplarına 
cevapların verilmeye çalışılacağı bilinmelidir.  
 
c). Muhasebe belgemize ilişkin düzeltilen noktalardan biri ise şudur;  
 
‘96 Kardelen yargılamalarında irade tarafından uygulanan işkence suçuna ilişkin 
Parti 1. Kongremizde ve Muhasebe belgemizde dünya halklarına öz eleştiri 
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verilerek işkencenin mahkûm edilmesi olumlu bir tutum olmakla beraber; karar 
önemli eksiklikleri de taşımaktaydı. İşkencenin mahkum edilmesine karşın, 
işkence altında alınan ifadelerin geçersiz sayılmaması önemli bir eksikliktir. 
Burjuva adalet açısından bile bakıldığında, bu durum oldukça geri bir yaklaşımı 
içermektedir. Buna bağlı olarak 3. Kongre irademiz işkence altında alınan bütün 
ifadeleri geçersiz sayarak iptal etmiştir. Ama bu durum ‘96 yargılamalarında 
cezalandırılan insanların ajan-işbirlikçi olmadıkları ve iddiaların geçersiz olduğu 
anlamına gelmemektedir.  
 
2. KONGRE MUHASEBESİ 
 
Her hangi bir sürecin muhasebe edilmesi gibi, 2. Kongrenin muhasebe edilmesi 
de onu koşullayan genel ve özel şartların bütünlüklü ele alınıp 
değerlendirmesiyle bilimsel zemine oturur. Bu şart ya da özelliklerin eksik ele 
alınması, doğru sonuçlardan uzaklaşarak hatalı tespit ve değerlendirmelere 
varmayı şartlar. Her hangi bir süreç hakkındaki değerlendirmenin objektif ve 
bilimsel gerçeği yansıtması ancak objektif ve sübjektif tüm şartların diyalektik 
bağıntı içinde ele alınmasıyla mümkündür. O halde 2. Kongrenin bilimsel bakış 
açısı ve diyalektik yöntemle objektif zeminde değerlendirilip doğru sonuçlara 
ulaşmak için onun sahip olduğu nesnel ve öznel şartlar toplamına bakmak 
kaçınılmazdır. 
 
2. Kongrenin bütünlüklü şartları şöyle özetlenebilir: 
 
a)-Toplumsal sistem ya da hakim sınıfların içinde bulunduğu durum ikili özellik 
barındırmaktaydı. Bir taraftan iktidarın siyasi olarak nispi istikrar sağladığı, öte 
taraftan hakim sınıflar arası çelişkilerin gelişerek keskinleşme eğilimi taşıdığı 
şartlar mevcuttu. Halk kitleleri esasta gerici-faşist düzen partileri arkasına 
takılmış, toplumsal ya da kitlesel muhalefet cılız durumdaydı. Komünist ve 
devrimci hareket esasta zayıf ve tutuk olup düşük düzeyde seyretmekteydi. 
 
Bugün gelişerek had safhaya ulaşan tasfiyeci süreç toplumsal dinamikleri 
pasifize ederek, beklenti ve yanılgılara sürükleyerek zayıflatmış, devrimci 
demokratik hareketi de esasta büyük bir hareketsizliğe itmişti. Tasfiyecilik, 
ulusal ve uluslararası özelliğiyle ülke devrimci hareketine tesir ederek gerici 
nüfuzu geliştirmişti. 
 
Bugün itibarıyla gelişmiş olan ve hatta ayaklanma pratiği olarak ülke geneline 
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yayılarak muazzam düzeye ulaşmış olan kitle hareketi ve devrimci şartlar faşist 
hakim sınıflar düzeninin yapısal kriz ve açmazlarının ürünü olarak gündeme 
geldi ve bu netice kaçınılmazdı. Gelinen aşamada toplumsal dinamikler ve 
devrimci koşullar tamamen lehte gelişmiş, olumlu zeminde bulunmaktadır. 
Dolayısıyla hakim sınıfların geçici olarak sağladığı nispi siyasi istikrar durumu 
ve devrimci hareketin içinde olduğu negatif şartlar, pozitif anlamda değişmiş 
durumdadır. Ancak 2. Kongre şartları bugünkü gibi değil, esasta bir önceki 
negatif şartlardan oluşmaktaydı… 
 
b)- Partinin şartları yukarıda özetlemeye çalıştığımız şartlar ve özellikle karşı-
devrimci tasfiyeci sürecin gündeme getirdiği şartlardan bağımsız değildi. Ki, 
parti ya da 2. Kongremizin nesnel şartlarının toplumu saran bu şartlardan 
tamamen bağımsız gelişmesi de düşünülemez.  
 
Daha da önemli olan partimizin özel şartlarının ne/nasıl olduğu idi. Partimiz, 
düşmanın stratejik saldırısı sonucu aldığı 17’ler darbesiyle merkezi yapısı ve 
tüm yönetici organlarını yitirmiş, örgütsel olarak esasta tasfiye edilmiş 
durumdaydı. Partimizin tamamına yakın kadroları bu faşist saldırıda fiziken 
tasfiye edildi. İdeolojik-politik-örgütsel bakımdan partimiz büyük bir tecrübe ve 
birikim zayıflığına gömülmüş oldu.  
 
Partimiz ideolojik-politik anlamda yaşadığı gerilemelerle birlikte, örgütsel olarak 
da büyük bir gerileme ve tasfiyenin eşiğine gelmiş bulunmaktaydı. Az sayıda 
parti üyesi ve bir-iki kadro dışında geniş bir parti militanı ve sempatizanıyla 
sınırlı bir parti gerçeğiyle yüz yüze kalınmıştı… 
 
c)- Partimizin yaşadığı ve 2. Kongremizin devraldığı bu ağır şartlar, 2. Kongre ile 
sağlanan merkezi yapı ve bu zemin ya da bu anlamdaki olumlu gelişmelere 
rağmen esasta dönüştürülerek ilerletilemedi. 2. Kongreden 3. Kongreye kadar 
gelinen süreçte bu ağır şartlar parti faaliyetlerini etkilerken, faaliyetlerin 
başarısız olmasında önemli bir neden olarak rol oynadı.   
 
d)- Bütün bunlar partimiz ve dolayısıyla 2. Kongremiz açısından şu anlama 
geliyordu;  
 
1)- Örgütsel tasfiyeye uğramış, ideolojik-politik olarak zayıflayarak gerilemiş 
olan partinin yeni baştan örgütlenerek merkezi yapısına kavuşturulması ve tüm 
örgüt mekanizmasının yeniden tesis edilmesi görevi acil olarak önümüzde 
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dururken, 
 
2)- Ülke devrimimiz ve parçası olduğumuz proleter dünya devriminin görevleri, 
bütünlüklü sınıflar mücadelesinin ağır-kapsamlı görevleri olarak Komünist 
nitelikte konumlanmış olan partimizin önünde dururken, 
 
3)- Partimiz, bu ağır şart ve görevler karşısında, 17’ler darbesiyle Merkezi 
önderlik yapısı açısından örgütsel tasfiyeye uğramış, ideolojik-politik yetenekleri 
ciddi derecede sınırlanmış durumdaydı. Özcesi, bir taraftan ideolojik-politik ve 
örgütsel bakımdan ağır negatif şartlar ve diğer taraftan yerine getirilmesi 
gereken kapsamlı görevler 2. Kongremizin karşı karşıya olduğu şartlardı. 
Önemli oranda zayıflık ve gerilemeler realitesiyle ağır ve kapsamlı görevlerin 
omuzlanması gerçeği; işte 2. Kongre şartlarının özeti buydu! 
 
Objektif olan bu ağır şartlara sahip olan ya da bu şartlar üzerinde yükselen 2. 
Kongre süreci ve 2. Kongrede iş başına gelen önderliğin faaliyetleri, bu 
şartlardan bağımsız gelişemezdi. Nitekim objektif olan bu şartlar 2. Kongre 
süreci veya bu dönem önderliğinin faaliyetlerine önemli oranda hükmederek, 
faaliyetlerin başarısız gitmesinde belirleyici şart ya da etmenlerden biri oldu. 
 
2. Kongrenin sübjektif şartları da yukarıda özetlenen objektif şartlardan 
bağımsız biçimlenmemiştir. Genel anlamda yaşanan gerilemeler ve kadro 
sorunu bağlamında yaşanan realite bu dönem faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
görev ve siyasetlerin saptanması konularında da önemli derecede rol oynuyordu. 
İdeolojik-siyasi gerilik ve tecrübesizlikler bu dönem önderliği ve önderliğin 
örgütsel çizgisine belirgin olarak yansıyordu. 
 
Siyasette sol olarak değerlendirilebilecek abartılı görevler tespit edildi. Bu 
görevler yukarıda tarif etmeye çalıştığımız parti gerçeğine uygun olmayan ileri 
ve abartılı tespitler durumundaydı. Özellikle örgütsel güç ve gerçeklikle uyumlu 
olmayan görevler mevcut tecrübe ve birikim seviyesiyle yürütülebilir nitelikte 
değildi. 
 
2. Kongreden devralınan beş göreve iki görev daha eklenerek yedi görev sürecin 
temel görevleri olarak tespit edildi. Bu görevler esas da doğru da olsa (ki, 
stratejik olarak doğru görevlerdir), mevcut parti gerçeği ve genel şartlarda 
başarılı olarak yürütülmesi son derece zor olan görevlerdi. Komünist devrimci 
mücadele ve bu zemindeki partinin taktik ve stratejik yönelimlerine bağlı olarak 
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kalıcı tabii görevler durumundaki bu görevlerin, 2. Kongrede dönemsel veya 
dönemin temel görevleri olarak belirlenmesi, açıkça bir kavrayış sorununa 
işaret ediyordu. Ki, aynı kavrayış sorunu esasta 1. Kongrenin bu görevleri tespit 
etmesi bakımından da geçerlidir. 1. Kongre somut hedefler ve görev planlamaları 
bağlamında esasta doğru zemindeydi ama stratejik görevleri döneme 
indirgemesi hatalıydı, kavrayış sorunu da buradadır. 2. Kongremiz bu konuda 1. 
Kongrenin yaklaşımını sürdürerek hatalı olarak dönemsel temel görev tespitine 
giderken,  örgütsel gerçeğinden de ileri görevler tespitine düşerek sol sübjektif 
tespitlerde bulunmuş oldu. Zira o bileşenle bu görevlerin dönemsel olarak başarı 
çıtasında yürütmesinin hiçbir gerçekçi yanı yoktu. Kadro ve üye bileşeninin 
niteliği vb. bu görevleri karşılayacak durumda değildi. 2. Kongremiz bunun da 
ötesinde kapsamlı görevler üstlenerek sol sübjektivizme düştü. Sosyo-ekonomik 
yapıdan, sosyalizmin sorunları ve Komünist hareket tarihinin özetlenmesinden 
ideolojik-teorik ve örgütsel alanda bir dizi görev tespitine giderek faaliyetlerini 
dağınık ve yüklü görevlere boğarak, başarısızlığa davet çıkarmış oldu. Nitekim 
birçok görev gerçekleştirilemediği gibi, gerçekleştirilen ya da yürütülen birçok 
görevde de esasta başarısız kaldı. 
 
Tespit edilen bütün görevlerin olağan koşullarda ve genel olarak doğru olduğu, 
yerine getirilmesi gereken stratejik görevler olduğu tartışma götürmez bir 
doğrudur. Ne var ki bu görevleri yerine getirecek örgütsel güç, tecrübe ve 
ideolojik-siyasi donanım bakımından kadro yetersizliğinin hüküm sürdüğü Parti 
şartlarında doğru değil, sol örgütsel çizgiye denk gelen hatalı siyaseti anlatıyordu. 
Nitekim görevlerin yürütülmesinde başarısızlık bu zeminde anlaşılır olarak 
gündeme geldi. Nesnel şartlar ve buna koşut olarak yaşanan sübjektif şartların 
zayıflığı başarısızlığı koşulladı. Görevler planlamasının örgütsel gerçekte 
karşılığı ya çok zayıftı ya da çoğu noktada yoktu. Başarısızlığın doğduğu 
kaynaklardan biri hiç şüphesiz ki buydu… 
 
2. Kongre kadro ve üye niteliği açısından önemli zayıflıklar taşımasına karşın, 
örgütsel politikadaki sol sübjektif hatasını üye alımı ve önderlik kurumunun 
tesis edilmesinde de sürdürdü. Niteliği göz ardı ederek niceliği öne çıkardı ve 
büyük yetersizlikler taşıyan yoldaşları merkezi önderlik kurumuna getirdi. 
Önderliğin geniş bileşenli tutulması pratik önderliğin temsil edilmesi açısından 
taktik başarılar sağlasa da nitelik açısından önderlik kurumunu zayıf kıldı. 
Nitelikteki bu zayıflık parti faaliyetlerinin başarısızlığında rol oynadı. 
Azımsanmayacak sayıda merkezi kadro kısa sürede ve çeşitli biçimlerde devre 
dışı kalarak, önderliğin pratik olarak zayıflamasına etkide bulundu. Görevlerin 
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yürütülmesi sınırlı sayıda kadronun omuzlarına kaldı. Bu kadrolar da önemli 
oranda yetersizlikler taşımaktaydı. Dolayısıyla merkezi önderliğin etkin olarak 
temsil edilmesi ve parti faaliyetlerin başarılı olarak yürütülmesinin zemini 
zayıflığını korudu. Kadro yetersizliği üzerinde beliren önderlik kurumunun 
zayıflığı parti faaliyetlerinde ‘’müdahalesizlik’’ olarak eleştirilen ve esasta 
kendiliğindenliğe oturan özellikte biçimlendi. Sol siyaset ve görev saptanması 
başarısızlığı gündeme getirirken, bu başarısızlık önderlik rolü-şahsında 
tecrübesizlik ve yetersizlikler zemininde kendiliğindenlik olarak nitelendi. 
Önderlik kurumundaki kendiliğindenci hat, partide bir çok sorunu büyüterek 
olumsuzluklara varmasına yol açtı. Çözülmesi son derece mümkün olan 
sorunlar önderliğin yetersiz ve zayıf müdahaleleri (veya eleştirilerde ifade edilen 
müdahalesizliği) bu sorunların yüzeysel zemin ve niteliğine karşın derinleşerek 
örgütsel dağılmalara (kopmalara) yol açtı. Merkezi önderlik bütün bir parti 
faaliyetlerinde başarısız kaldığı gibi, esas mücadele alanı ve biçimi olan merkezi 
görevde de önderlik yapamama başta olmak üzere genel olarak başarısız kaldı. 
Gerilla savaşı noktasında gösterilen olumlu çabalara karşın, esasta gerilla 
bölgesine gerekli olan önemi vermeyerek kendiliğindenci tarza düşmüş, bölgede 
önderlik hissettirilememiştir. Bölge faaliyetinin esasta kendisiyle başbaşa 
bırakıldığı söylenebilir. Bu durum gerilla bölgesinde güçlerin elde tutulamaması 
başta olmak üzere, gerilla savaşı ve gerilla birliklerinin nicel ve nitel açıdan 
geliştirilmesi görevinde başarısız kalınmasına yol açtı.   Merkezi önderlik 
altındaki genel parti faaliyetinin başarısız kalmasında 2. Kongrenin şartlarında 
ifade edilen objektif şartlar kadar, izlenen sol sübjektif siyaset ve kendiliğindenci 
pasifist hat da rol oynadı. Gerilla savaşında somut tahliller üzerinde taktik 
siyaset ve taktik-stratejik planlamalar yapma konusunda olduğu gibi, 
faaliyetlerin somut çelişkilere uygun soyutlanması, değişen şartlara uygun yeni 
politika ve tarzların devreye sokulması, gerilla savaşının doğasına uygun zengin 
biçimlerin uygulanarak, zenginlikler yaratılmasından uzak kalınarak tekerrürcü 
ve dar döngücü kendiliğindencilik sergilenmiştir. Bilinçli ve somut bir planlama 
esasta yapılamamıştır.  
 
2. Kongrenin en önemli zayıflıklarından biri grupçuluğun çığırdan çıkmış açık 
halde seyretmesi ve bu zeminde guruplar arası uzlaşma ya da pazarlıkçı 
yaklaşımın ideolojik mücadelenin önüne geçmesi gerçekliğiydi. Ki 2. Kongrede 
önderliğin tesis edilmesinden birçok anlayışa kadar genel durum bu pazarlıkçı 
yaklaşımın gölgesini taşımıştır. Grupçuluk, ideolojik dejenerasyonla birlikte 
yoldaşlar arası birliği de ciddi anlamda baltalayan gerici bir zemin olmuştur. 
Önderlik kurumunun seçilmesi ya da oluşumunda burjuva grupçu kültür ve 
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tutum etkin olmuş, oy çoğunluğunu elde tutma avantajıyla parti iradesine 
dayatmalarda bulunarak kongreyi esasta zayıflatmıştır.   
 
2. Kongre, 17’ler örgütsel darbesi sonrası demokratik normlar açısından bir çok 
sorun ve kusurla oluşan KÖK ismi altındaki geçici önderlik oluşumunun izlerini 
taşıdı. 2. Kongrenin planlanıp örgütlenmesi KÖK önderliği tarafından sağlandı. 
KÖK 17’lerden hemen sonra gerilla bölgesi esasında oluştu. Partiyi merkezi 
yapısına kavuşturma asli göreviyle rol oynayıp, sürece önderlik etti. KÖK partiyi 
merkezi yapısına kavuşturmak üzere tasavvur ettiği merkezi toplantıyı 
gerçekleştirme tartışmalarında, toplantının ‘’zorunlu’’ olarak sınır dışında 
gerçekleşeceği realitesinden hareketle geride sınırlı sayıda kalan gerilla güçlerini 
de sınır dışına çıkarma kararı aldı. KÖK aldığı geri çekilme kararına uygun 
olarak gerilla bölgesini tamamen boşaltacak şekilde geri çekilme gerçekleştirdi… 
 
2. Kongre sonrası önderliğin başarısızlıklarının yanında başarılı adım ve 
pratikleri de oldu. Örneğin, KÖK kararları ve önderliği altında uygulanan geri 
çekilme politikası veya taktiği süreç olarak bitirilip parti örgütlülükleri ve 
faaliyetleri yeniden başlatılmış oldu. Tamamen boşaltılmış olan gerilla bölgesi ve 
faaliyeti belli bir planlama temelinde yeniden örgütlenerek güçler alana aktarıldı 
ve gerilla faaliyeti fiilen başlatıldı. (Gerilla faaliyetinin belli bir plan temelinde 
başlatılması olumlu ama planlamanın daha somut yapılmaması ve faaliyet alanı 
ile şartlarının incelenerek yeni  perspektifler vb oluşturulmaması eksiklikti...) 
Geri çekilme sürecinin tamamlanarak parti faaliyetlerinin başlatılması 2. Kongre 
ve sonrası önderliğin en belirgin ve önemli bir başarısı olarak değerlendirmek 
yanlış olmayacaktır. Özellikle Partinin tasfiyesine yönelen sağ tasfiyeci eğilimin 
mahkum edilerek parti çizgisi temelinde örgütsel pratiğe geçilmesi önemliydi. 
Ki, partinin merkezi yapısına kavuşturulması ve merkezi önderlik altında 
yeniden teşkilatlanması 2. Kongrenin doğal görevi olsa da bu görev tarihi 
önemde olup devrimci bir adım olarak anlam kazanmaktadır. Bu adım dönem 
önderliği tarafından temsil edilerek diğer başarısızlıklarına rağmen 
sürdürülüştür.   
 
2. Kongrenin olumluluklarından biri de, 1. Kongrede çıkarılan muhasebenin 
deşifrasyona düşen yanları ve yer yer tarihi-gelişmeleri kişilerle açıklama 
hatasına düşen yanlarına dönük karar almasıydı. Karardan ziyade, muhasebenin 
hatalı yaklaşımına doğru bilinçle yaklaşıp bu bağlamda muhasebenin taşıdığı bu 
hatalar bağlamında düzeltilmesine işaret etmiş olmasıdır. Bilindiği gibi 
muhasebemiz, genel olarak tarih bilinci ve olayların, gelişmelerin ele alınıp 
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açıklanması konularında bilimsel bir bakışa sahiptir. Ancak bu bilincine 
rağmen,1994 ayrılığı dönemini ele alırken, ayrılığı iki klik ve bu klik başlarıyla 
açıklamaktadır. Böylece sorunu parti sorunu olmaktan çıkararak kişilerin veya 
kliklerin sorunu haline getirmektedir. Oysa kişi veya klikler parti üstü 
değildirler. Parti veya adı anılan klik ve klik başları dışındaki kadro ve üyelerin 
rolü, görevi, sorumluluğu unutuluyor, partinin bu konudaki payı ortadan 
kaldırılıyor. Zira klik veya klik başları partiyi bölerken, Komünist kadro ve üyeler 
neden gereken rolü oynamadı ya da parti neden bu olumsuzluğa refleks 
göstermedi sorusu, muhasebenin ilgili bölümdeki yaklaşımında kaçınılmaz 
olarak gündeme geliyor. Olağan koşullarda bu ayrılıkta partinin iki kanadı ve 
partinin bütünü sorumluluk sahibidir ve ayrılık tavrı vb. olumsuzdur. 
Değerlendirmenin böyle yapılması, yeterli ve doğru olandı. Fakat muhasebemiz 
sorunu parti sorunu olarak görüp açıklamak yerine, klikler ve klik başlarıyla 
ayrılığı açıklıyor. Bu yaklaşım fiilen muhasebeyi yapan yoldaşların kendilerini 
akladığı eleştirisi veya önyargısına yol açıyor. Aynı biçimde muhasebe, klik 
başlarının kod isimlerini vererek hem deşifrasyona düşmüş oluyor, hem de 
kişileri teşhir etmiş oluyor. 
 
2. Kongre muhasebenin bu yaklaşımını eleştirerek doğru kavrayış ve bilinç 
temelinde düzeltilmesi kararı aldı. 2. Kongrenin bu karar ve yaklaşımını 
muhasebeye teorik bir katkı olarak ifade etmek mümkündür.  
 
2. Kongre sonrası önderliğin olumlu kararlarından biri de, bölge ve alan 
konferanslarının yapılmasına dönük kararıydı. Bu karar partinin kendisini 
tanıması ve siyasi seviyesini geliştirmesi zemininde anlamlı ve isabetliydi. 
Ancak kararlaştırılan konferansların esasta yapılmaması ilgili bölge ve alanların 
eksikliği de olsa bir eksikliği, olumsuzluğu ifade etmektedir. 
 
2. Kongre ve sonrası önderlik örgütsel politikadaki hatalarına karşın, ideolojik-
siyasi zeminde bir dizi doğru karar alıp politikalar belirlemiştir. 2. Kongrede 
seçilen önderlik bu zeminde,‘’devletin yeniden yapılandırılması’’ süreci ve 
emperyalist tasfiyeci süreç, ‘’demokratikleşme, çözüm, açılım’’ süreci, 
‘’Ergenekon’’ ya da hakim sınıf klikleri arasındaki çelişki ve bu zeminde yaşanan 
klik tasfiyesi ve yeni klik iktidarı meselelerinde gelişen siyasi gündem ve güncel 
politik gelişmelere karşıda esasta doğru belirlemelerde bulunarak doğru tavır 
almıştır. 
 
Dönem önderliğinin temel eksikliği partiye önderlik görevinde esasta yetersiz 
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kalması, rolünü oynayamaması ve örgütü yönetip yönlendirme pratiğinde 
başarısızlık göstermesi olarak özetlenebilir. Diğer taraftan yedi görev dahil 
olmak üzere, tespit ederek önüne koyduğu diğer görevlerde başarısız kalmıştır. 
SB 3. Kongreye sunduğu faaliyet raporunda bu başarısızlığını tespit ederek, 
özeleştirisini yapmış ve faaliyetlerin başarısız kalmasının nedenlerini esasta 
açıklamıştır.    
 
2. Kongre iradesi tarafından kararlaştırılarak merkezi önderliğin önüne koyulan 
görevler, esasta abartılı olup sol sübjektif belirlemelerin damgasını taşıyordu. Bu 
sübjektif tespitler merkezi önderliğin görevleri gerçekleştiremeyerek 
faaliyetlerde başarısız kalmasında önemli bir nedendi. Önderliğin genel 
yetersizlik ve zayıflıklarıyla birleşen abartılı görevler tespiti, başarısızlığa davet 
çıkaran kaynaktı. 
 
Objektif ve sübjektif şartlar zemininde başarısız geçen dönem faaliyeti ve 
önderliğin ideolojik, siyasi, askeri-örgütsel pratiği ve çizgisini aşağıdaki gibi 
özetlemek mümkündür. 
 
Dönem önderliği altında izlenen örgütsel ve askeri çizgi bir açıdan sol sübjektif 
hatken, diğer taraftan pasifist ve kendiliğindenci sağ oportünist hat özelliği 
taşımaktadır. Bu dönem örgütsel politika ve tespit edilen görevler açıdan sol 
oportünist bir çizgi izlenirken, bu çizginin başta askeri pratik olmak üzere 
genel pratik faaliyette evrildiği hat esasta ve objektif olarak tasfiyeci pratik 
olmuştur. KÖK önderliği altında yaşanan geri çekilme 2. Kongrenin 
gerçekleştirilmesiyle noktalanmış ve gerilla bölgesine yeniden yerleşilmesine 
karşın, bura faaliyeti kendiliğindenci zeminde kalmıştır. Dahası gerilla alanına 
yerleşilmiş ama yaşanan süreç iyi tartışılarak değerlendirilip gerekli sonuçlar 
çıkarılmamış, gerilla bölgesine gerekli perspektif çıkarılmamış, izlenecek 
faaliyet tarzı veya bu konudaki nüanslar, düşmanın durumu ve hareket tarzına 
bağlı olarak zenginleştirilmiş veya somutlanmış yöntemler, sürecin taktikleri, 
yaşananların tecrübe edilmesi ve bu sürece aktarılması, yeniden gidişle birlikte 
izlenecek politikalarda yetersizlikler mevcut olduğu için bilinçli bir planlama 
temelinde örgütsel faaliyet veya gerilla savaşı-faaliyeti sergilenmemiştir.  
 
Faaliyetlerin merkezileştirilmesinde zaaflar taşıyarak inisiyatifsizlik 
sergilenmesi, disiplinsizliklerin yaygınlaşarak gelişmesi, aşırı demokrasiye 
varan eğilimlerin zedeleyici noktaya varması, siyasi geriliklerin taşınarak 
sürdürülmesi, parti içi sorunlarda müdahalesizlik esasıyla çözümlerde yetersiz 
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kalınması, partide birliğin korunamayarak dağılma ve belli yoldaşlar şahsında 
faaliyetlerin bırakılması pratiğinin yaşanması, çalışmalarda illegalite ve 
deşifrasyon sorunlarının derinleşmesi, örgütsel disiplin ve işleyiş toplamında 
liberal eğilimin güçlenmesi, hata ve olumsuzluklar toplamının moral 
bozukluklarına yol açması, tasfiyeci sürece karşı parti saflarının yetkin olarak 
donatılmaması ve bunun gibi temel konularda yaşanan kültürel bozulma ve 
yabancılaşmanın ürünü olarak düşmana karşı tavırda askeri güçlerimizin 
zafiyet göstermesi, kendiliğindenliğe saplanan oportünist ve yüzeysel, aynı 
zamanda öznelci dogmatik darlıklarla reel politikten uzak kalınması gibi genel, 
örgütsel pratiğin egemen olması, döneme damgasını vuran örgütsel pratik 
olmuştur denebilir. Örgütsel pratikte gerekli önderlik işlevi ortaya 
konulamayarak, partideki erimenin önüne geçilememiş, mevcut bulunan 
örgütlenmelerden geri pozisyona düşülmüş, bu anlamda ve genel olarak gelişme 
çizgisi temsil edilip yürütülememiştir.  
 
Ancak bu olumsuzluklardan hareketle hiç olumluluk taşımayan ve hepten 
olumsuz olan bir faaliyet sürecinden söz etmek de hatalı bir değerlendirme olur. 
Salt olumsuzlukları görmek tek yanlı öznelci bakış açısıdır. Olumsuzluklar veya 
başarısızlıklar silikleştirilmeden başarılardan söz etmek, objektif bakış açısı 
olduğu kadar dönem faaliyetinin gerçeğine de uygundur. Örneğin; parti 
örgütlülüğünün bütün dezavantajlara karşın sürdürülmesi ya da parti örgütler 
toplamının inşa edilerek esasta sürdürülmesi ve elbette parti çizgisi zemininde 
sürdürülmesi olumlu yanlardandır. Zira partinin kurulması ne derecede 
önemliyse, onun sürdürülmesi de en az o kadar önemlidir. Yine bu süreç 
boyunca örgütsel tecrübeden ideolojik-siyasi seviyeye kadar temel meseleler de 
önemli bir birikimin sağlanması başlı başına önemli bir kazanımdır. Örgütsel 
pratikte gösterilen ısrar, çaba gibi faaliyet boyunca ödenen bedeller de faaliyet 
sürecini anlamlandıran temellerdir. Daha da özet söylersek; en azından Parti 3. 
Kongresine belli bir birikim taşınmakla birlikte, 3. Kongrenin yaşamsal 
gündemleri hakkında da ciddi çalışma ve sonuçlar ortaya konmuştur. Kongrenin 
örgütlenerek gerçekleştirilmesi bile görece başarı veya olumluluklar hanesine 
eklenebilir bir meseledir. 
 
Yukarıdaki paragrafa bağlı olarak, kimi konulara kısaca dikkat çekmekte fayda 
vardır. Faaliyeti bırakma tavırlarında partinin yetersizlikleri, hataları vb. rol 
oynasa da her şey bununla açıklanamaz. Örneğin, kamuoyuna çeşitli 
spekülasyonlarla yansıyan ilgili alandaki yoldaşların bırakma tavrı, daha başka 
arka plan taşımaktadır. Bu yoldaşlarda (bire bir hepsi olmasa da, çoğu için 
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geçerlidir ki) uzun zamandır ideolojik kırılmalar, savrulmalar ve hatta 2006-
2007 yıllarında alandaki kimi tartışmalarda grupsal tavır alma ve bırakma 
eğilimleri izlenmiştir. Dolayısıyla elbette ki son tahlilde, bütün olumsuzlukları 
önderlik sahiplenerek dışarıya, kişiye vb havale etmez ama sorunları objektif 
değerlendirmek de gereklidir.  
 
Yine liberalizm ve disiplinsizlikler yoğunlaşmasına karşın,bu tüzük ihlali veya 
suçlarında bir yaptırıma gidilmemiş, parti tüzük ve disiplini işletilmemiştir. 
Dolayısıyla da gerekli düzeltmeler vb sağlanamamıştır. Oysa disiplinsizlikler veya 
disiplin suçlarında tüzüğün öngördüğü yaptırımların uygulanması, en tabi 
işleyiştir. Maalesef burada da liberalizm hortlamıştır ki, örgütü ciddi düzeyde 
bozan liberalizmdir. Liberalizm, sekterizm kadar ve daha sinsi bir yıkıcıdır. Bu 
gerçek es geçilmiştir. Örneğin rapor sistemine ve önemine önderliğin bir çok 
toplantısında dikkat çekilmiş ve hatta tavırlar alınmış, ama buna karşın rapor 
sistemi alt kademe ve komitelerde uygulanmamıştır. Yaptırımın daha 
ciddileştirilmesi ihtiyaç iken önderlik, ‘’rapor vermeyenlerin faaliyetleri 
değerlendirilmeyecek’’ şeklinde karar almak (ve uygulamakla) yetinmiştir. Diğer 
disiplin konularında ise, kayda değer bir tavır ve özellikle yaptırıma gitmemiştir. 
Disiplinini oturtmamış veya sağlayamamış bir örgüt elbette ki ciddi sorunlarla 
yüzleşmekten kurtulamaz…  
 
Merkezi önderliğin, örgütsel işleyiş ve disiplininde önemli oranda liberalizm ve 
müdahalesizlik görülse de, alt örgütlerde bunun tersi uygulama ve pratikler vuku 
buldu ki, bunlar önemli tahribatlara yol açtı. Altlarda veya bir çok alt örgüt ve 
kurumda sekter yaklaşımlar sonucu bir çok yoldaşın örgütsel hukuku kesilerek 
partiden uzaklaştırılmıştır. Parti içinde bir çok sorunun kaynağını da bu sol 
sekter yaklaşım ve bu yaklaşımın pratiği oluşturmaktadır. Ancak merkezi 
önderlik bu sekter yıkıcı tavır ve yaklaşımları kontrol edip,müdahalede yetersiz 
kalarak birinci derecede sorumluluk sahibi olmuştur.   
 
Dönem önderliği, siyasi açıdan alternatif bir misyon esasta oynayamamış, siyasi 
varlık ve gücünü hissettiremeyerek, büyük bir boşluk bırakmıştır. Siyasi ve 
örgütsel çalışmalarında kitleler başta olmak üzere, parti tabanına gerekli olan 
güveni vermekten uzak kalmış ve gelişme yerine, kan kaybı yaşayarak günden 
güne zayıflayarak gerilemiştir. Düşmana karşı etkili bir siyasi çizgi ortaya 
konulmadığı gibi, Kürt ulusal sorunu ve genel demokrasi mücadelesi ya da 
sorununda da silik kalmıştır. İşçi sınıfı ve halk kitlelerinin çeşitli mücadelelerinde 
rol oynayamadığı gibi varlık gösterememiş siyasi gündem ve gelişmeleri esasta 
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geriden takip etmiştir.  
 
Kısacası öngörü ve politika geliştirip gündem yaratmada öncülük yerine esasta 
artçı pozisyonda kalmıştır. Kendiliğindenci siyaset tarzı izlenmekle birlikte, sınıf 
mücadelesi lehine gündeme gelen olanaklar değerlendirilememiştir. Özetle 
dönem önderliğinin siyasi çizgisi el yordamıyla ilerleyen, kendiliğindenci, pratik 
olarak kuyrukçu ve son tahlilde günü-birlik politika ekseninde gelişen 
ekonomist pasif hattır. 
 
Dönem önderliğinin ideolojik açıdan ortaya koyduğu pozisyon ise özetle 
şöyledir; genel MLM teorik çizgi benimsenerek savunulmuş, ama bu savunu 
pratik politika ve örgütsel faaliyete nüfuz ettirilemeyerek lafızda kalmıştır. 
Önderliğin ideolojik-siyasi karar ve politikaları göz önüne alındığında, tüm 
gerilik ve yetersizliklerine karşın,  MLM teoriden sapmayan genel teorik 
çerçevede kalınmış, ideolojik doğrultu ve genel siyasi çizgide bir sapmaya 
girilmemiştir. Ne var ki, bu teorik çerçeve pratik mücadele ve örgütsel faaliyette 
temsil edilemeyerek, teori-pratik birliği ve siyasetin pratiğe yön vermesi 
prensiplerinde geri kalmıştır. Bu tablo merkezi önderliğin somut bir ideolojik 
sapma içinde olmasa da, teori-pratik birliğinde ortaya koyduğu ideolojik çizgi ya 
da duruşunda kaygan bir zeminde olduğuna işaret eder. 
 
Bu gerçeğe rağmen; dönem önderliğinin ideolojik çizgi ve dış ideolojik mücadele 
kapsamındaki tutumu esasta MLM zemindedir. Tasfiyeci reformist eğilime karşı 
devrimci çizgiyi temsil etmiş, esasta MLM ideoloji ekseninde teorik bir hat 
izlemiştir. Gerek uluslararası ölçekte ve gerekse ülke genelinde tasfiyeciliğe tavır 
alma konusunda doğru tavır geliştirmiş, parti çizgisini temsil etmiştir. 
Önderliğin merkezi toplantılarında aldığı karar ve yaptığı planlamalar esasta 
MLM ideoloji ve teorinin damgasını taşıyan niteliktedir. Özet olarak, dönem 
önderliğinin ideolojik çizgisi teorik düzlemde MLM, pratik örgüt ve mücadele 
alanında tutarsız eklektik niteliktedir. 
 
Sonuç olarak, 2. Kongrede uygun bir önderlik esasta tesis edilememiş, nitelik 
göz ardı edilmiştir. Bu durum önderlikte ciddi zaaf ve olumsuzlukların gündeme 
gelmesine yol açmıştır. Aynı biçimde önderliğin işlevli kılınması, tam manada 
işletilmesi ve konumlandırılması doğru yapılamamıştır. Önderlikteki zaaftan 
kaynaklı olarak birçok olumsuzluk yaşanmış ve faaliyetler de başarısız kalmıştır. 
İdeolojik-siyasi gerilik ve örgütsel tecrübesizlik 2. Kongre ve sonrası önderliğe 
damgasını vuran temel problemdir. Örgütsel güç ve gerçeği es geçerek sol 
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örgütsel politikalar izlemek de bu dönemdeki önemli örgütsel çizgi 
sapmalarındandı. Öte taraftan,ideolojik-siyasi kırılmalar ve objektif olarak 
düşülen tasfiyecilik ve ekonomizm, kendiliğindencilik vb. olarak yansımıştır. 2. 
Kongre ve dönem önderliğinin örgütsel-askeri, siyasi ve ideolojik çizgisi önemli 
zayıflıklar ve hatalar barındıran sol ile sağın temsil ettiği eklektik bir hattı ifade 
etmektedir. Teorik düzlemde esasta olumlu pozisyondan söz edilse de, pratik-
politik çizgide cereyan eden hata ve olumsuzluklar anlamında açığa çıkan 
sınıfsal realite, son tahlilde küçük-burjuva sınıf karakterlidir.  
 
Sonuçta yapılması gereken önemli bir özet de şudur: Bugün 3. Kongre bileşeni, 
ideolojik-politik-örgütsel muhtevası, siyasi seviyesi gibi bir dizi konuda 2. 
Kongreden daha pozitif ve avantajlı durumdadır. Partimiz, sayılan hata ve 
başarısızlıklarına karşın, kesin biçimde söylenmeli ki, önemli gelişme 
dinamiklerine sahiptir. Başarısızlık ve yetersizlikleriyle birlikte, önemli 
yeterlilik ve tecrübe birikimi de mevcuttur. 3. Kongrenin yapılması ve özellikle 
de ilgili gündemler itibarıyla yapılması ve başarıyla sonuçlandırılması bu 
olumluluğu ve gelişme dinamiğini kanıtlamaktadır. Partimiz açısından hiçbir 
karamsarlık söz konusu edilemez. Bunun tersini ileri sürenler; devrimci bilinç ve 
ruhunu kaybetmiş, gerici hakim sınıfların manipülasyonlarına yenik düşmüş 
bulanık bilinçlerdir. Devrimci dinamikler, devrimin mantığına uygun olarak hep 
ileriye; yorgun-yılgın tasfiyeci kırılmalar, ruhuna uygun olarak hep geriye doğru 
bakarlar. 
 
 
 
 


