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ÖNSÖZ 
 
 
Bu tüzük, çeşitli millet ve milliyetlerden Türkiye- Kuzey Kürdistan işçi sınıfının 
öncü örgütü olarak İbrahim KAYPAKKAYA önderliğinde 24 Nisan 1972 yılında 
kurulan Türkiye Komünist Partisi (Marksist-Leninist)’nin ideolojik, politik ve 
örgütsel devamı olarak 15 Eylül 2002 yılında isim değişikliği yapılan MAOİST 
KOMÜNİST PARTİ (MKP)’nin III. Kongresinde merkezileştirilen kararların 
doğrultusunda, Marksist- Leninist- Maoist dünya görüşüne ve genel siyasal 
çizgisine uygun örgütsel alandaki temel yasalarını ifade etmektedir. 
 
Bu tüzük ilk kez Maoist Komünist Parti tarafından hazırlanmadı. Bu tüzüğün 
özü ve ona damgasını vuran örgütsel yasaların esası MKP’nin önceli TKP(ML) 
tarafından 1978 yılının Şubat’ında toplanan I. Konferansında şekillenip ilan 
edildi. 
 
Bilindiği gibi sınıf mücadelesinde her şey önceden yazıldığı ve söylendiği tarzda 
gitmiyor, gitmez de. Bu mücadelenin diyalektik yasaları önceden belirlenen 
yasalarla uyumdaşlık arz etmediği zaman Maoist Komünistlerin buna uygun 
yeni örgütsel yasalar saptaması kaçınılmazdır. Siyasal- örgüt ve örgütlenmeler 
ihtiyaçtan doğar. Her politika da yine bir ihtiyaç sonucu oluşturulur. Örgütsel 
politikanın iki önemli ayağı olduğunu hepimiz biliriz. Bu iki alandan birisi, 
güncel politik gelişmeler karşısında önderliğin örgütü ve kitleleri harekete 
geçirmek için saptadığı taktik politikalar alanını kapsarken, diğeri ise söz 
konusu örgütün ideolojik ve siyasal çizgisine uygun örgütsel politikalarının 
yasalar biçiminde tüzükte ifade edilmesidir. 
 
İlki, sürekli olarak değişkenlik (güncel politik gelişmelere uygun olarak) arz 
ederken diğeri ise kongreden kongreye değişikliği gündeme getirir. Komünist 
bir partinin ilan edilen tüzüğü o partinin örgütsel olarak genel niteliğini 
gösterir. İşte bu örgütsel politikaların yasalar halinde belirlenmiş bu boyutu 
sadece kongreden kongreye değişikliği gündeme gelir, getirilir. Çünkü yasalar 
haline getirilen bu örgütsel ilkeler partinin en üst iradesi olan kongre tarafından 
iradeleştirilmiş yönelimidir. Ya da gerçekleştirilen bir kongreden sonraki 
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kongreyi beklemeden eğer tüzük de değişiklik yapılması için acil ihtiyaç olarak 
görülen öneriler, genel iradeye sunulup tartışmaya açılarak uygun ya da değil 
şeklinde üçte iki çoğunluk iradesi tarafından onaylanması ile ancak tüzük de 
değişiklik yapılır.      
 
Bu MLM bilinçten hareketledir ki TKP(ML) tarafından 1978 yılında ilan edilen 
parti tüzüğünde 2002’ye kadar sadece konferanslar da değişikliğe gidilmiştir, 
gidilebilmiştir. Bunun dışında yapılan değişikliklerin karar mekanizması 
partinin çoğunluk iradesi olmuştur. Örneğin; I. MK döneminde tüzükte bir-iki 
noktaya ilişkin değişiklik ancak parti iradesi tarafından tartışılıp sonuçlandıktan 
sonra yapılmıştır. Tüzükte yapılacak yeni bir değişiklik için her halükarda parti 
iradesinin zorunluluğu şarttır. Bunu, her partili bilince çıkartmak zorundadır. 
 
TKP(ML) ve MKP tarihinde, bugüne kadar birçok Konferans ve 3 Kongre 
yapmıştır. Bu süreçlerde gerçekleştirilen örneğin Konferanslarda pek tabii ki en 
üst organ da Konferanslar olacaktı. Dolayısıyladır ki konferansta alınan herhangi 
bir politik ve örgütsel kararı da ancak yeni bir Konferans (istisnai durumlar 
hariç) bozabilir veya değiştirebilirdi. 
 
TKP(ML) tüzüğünde II. Konferans ve daha sonra TKP (ML)’nin KONFERANS ve 
DABK kanatları tarafından da kendi Konferanslarında çeşitli değişikliklere 
gidilmiştir. Aynı şekilde her iki kanadın örgütsel birliğinden sonra yapılan 
Olağan Üstü Parti Konferansında da (OPK) bazı değişiklikler yapılmıştır. Fakat 
tüm bu değişiklikler içerikte ve esasta değişiklikler değildi. Örgütsel olarak bu 
gün de bazı değişiklikler dışında tüzük önemli ölçüde aynı içeriğini 
korumaktadır. Yani, Parti III. Kongremiz tarafından tüzük üzerinde yapılan yeni 
düzenlemelerin kendisi Partimizin‘78 konferansında ortaya çıkartılan tüzüğüyle 
aynı içerik ve temel esaslar üzerinde şekillenmiştir. Dolayısıyla MKP’nin 
tüzüğüyle TKP(ML) tüzüğü arasında özde bir fark yoktur. 
 
Bu tüzükle İbrahim yoldaşın düşünsel ve genel siyasal çizgisi daha bilinçli ve 
derinlikli bir şekilde yasallaşmıştır, dersek, sanırız abartıya kaçmış olmayız. 
 
Tüzük, örgütsel ilkeler bütünüdür. Devrim ve parti için bu durum tek başına 
yeterli değildir. Devrim için bir partinin program ve örgütsel ilkeleri ne denli 
ihtiyaç ise öyle de bu komünist ilkeler ışığında doğru bir politik önderlik çizgisi 
oluşturmak da ihtiyaçtır. İşte mevcut tüzüğü sınıf mücadelesinin sosyal pratiği 
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içerisinde gerçekliğe dönüştürecek gücün başında hiç kuşkusuz ki kadrolar 
gelir. Çünkü örgütsel politika ve politikaları sınıf mücadelesinin gerçek 
kanunlarıyla buluşturacak biricik gücün başında kadrolar gelir. Bu olmayınca, 
düşünsel olarak ve kâğıt üzerinde ne denli doğru politikalar üretirsek üretelim 
yine de başarı elde edemeyiz, edilemez. Kısacası, her doğru düşünce ve 
politikanın kaderini belirleyecek olan doğru bir örgütsel politika ve onun 
kadrosal araçlarıdır. Her üç cephede (teori, örgütsel ilkeler ve doğru bir politik 
taktik önderlik çizgisi) bilimsel ve doğru bir hattı oluşturmakla birlikte hiçbir 
gerici güç proletarya başta olmak üzere emekçi kitlelerin mücadelesi karşısında 
uzun süreli ayakta duramaz. Gelinen aşamada sözünü ettiğimiz her üç cephede 
de doğru ve bilimsel halkayı, esasta yakalamış durumdayız. Bundandır ki, 
Partimiz 3. Kongresinde son hali verilen bu yeni tüzükle bugün her 
zamankinden daha güç alıyoruz.  
 
 
 

Maoist Komünist Parti (MKP) 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MAOİST KOMÜNİST PARTİ  TÜZÜĞÜ  
 

Maoist Komünist Parti Kongre Belgeleri Sayfa 6 
 

 
I.BÖLÜM 

PARTİ ÜYELİĞİ 
 

 
a) Partiye Üyelik Kriterleri  

 
Sınıf kökeni işçi ve yoksul köylü olanlara öncelik tanımakla birlikte, coğrafya 
ayrımı gözetilmeksizin, aşağıdaki şartları yerine getiren her kişi MKP’ye üye 
olabilir. 
 
1) Parti programını ve tüzüğünü kabul etmek, parti disiplinine uymak, parti 
kararlarını uygulamak. 
2)  Partinin herhangi bir organında faal olarak çalışmak. 
3)  Parti aidatını düzenli olarak ödemek. 
4)  18 yaşını bitirmiş olmak. 
 

b) MKP’ye Üye Olma İşlemi Şu Şekilde Gerçekleşir: 
 

Partiye üyelik, kesinlikle ve yalnızca birey temelinde o lur. Partiye üye olmak 
isteyen her kişi, kendisiyle temas halinde bulunan parti hücresine bu isteğini 
yazılı olarak bildirir. Partiye üyelik isteği, tam  teş ekküllü parti hücresinin oy 
çoğunluğuyla kesinleş ir. Üye olmak isteyen kişi, üye adayı olarak partiye alınır. 
Parti üyeliği hakkında alınan kararlar  bekletilmeden bir üst organlar vasıtasıyla 
M ’ya ulaştırılır. M K ve parti bölge komiteleri parti üyeliği hakkında alınan 
kararları bozabilir. Parti üyeliği için müracaat eden kişi, müracaatı karara 
bağlandığı tarihten başlamak üzere 6 ay süre ile parti üye adayı o larak kabul 
edilir. Partili yoldaşlar, parti üyeliğine layık gördükleri kişilere, hücredeki diğer 
yoldaşların onayını da alarak, partinin programını ve tüzüğünü açıklar ve üyelik 
teklif ederler. Bu teklifin yapıldığı ve teklif edilen kişinin bunu kabul ettiği tarih, 
üyelik müraacat tarihi olarak kabul edilir. 
Adaylık süresince, adayın bağlı olduğu parti hücresi, adayı sıkı bir denetime tabi 
tutar ve bu 6 ay süre sonunda kesin kararını verir. Gerektiği zaman 6 aylık 
adaylık süresi, bir üst organın da onayı alınarak 6 ay kadar uzatılabilir. Adayın 
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üyeliğinin kabul edilmemesi halinde bu durum  adaya gerekçeleriyle birlikte 
yazılı olarak bildirilir. (Parti güvenliğinin gerektirdiği hallerde, bu, 
yapılmayablir). 
 

c) Parti Üyelerinin Görevleri: 
 
1) İdeolojik ve siyasi seviyesini devamlı olarak yükseltm ek, M arksist- Leninist-
Maoist teoriyi devrimci pratikle iç içe öğrenmek, onu bir eylem kılavuzu olarak 
kavramak ve uygulamak. 
 
2) Partinin yayınlarını eleş tirici bir gözle incelemek, M arksizm - Leninizm- 
Maoizm karşıtı tüm akımlara karşı mücadelede uyanık, kararlı ve amansız 
olmak. Proletarya davasına zararlı akımlara karşı mücadeleyi görev kabul etmek. 
Zararlı akımlar hakim  bile olsa, mücadeleden yılmamak. Akıma karşı mücadele 
cesaretine sahip olmak. 
 
3) Partinin gönüllü mücadeleci birliğini ve komünist saflığını bozmaya yönelik, 
her türlü hizipçi çalışmaya karşı uyanık ve mücadelede kararlı olmak. 
 
4) Parti disiplinine kesinlikle uymak, parti kararlarının uygulanmasında yaratıcı 
ve aktif bir rol oynamak. 
 
5 ) Halk kitleleriyle kaynaşmak, halkın dertleriyle ilgilenmek ve halka hizmet 
etmek. Halkın kendiliğinden gelme mücadelelerine katılmak, örgütlemeye 
çalışmak ve bilinçli bir yön vermek için en önde mücadele etmek. Zorlukları 
halkla birlikte çözmeye çalışmak, onlara partimizin siyasetini ve M arksizm -
Leniniz- Maoizm’i kavratmak için yılmadan çaba sarf etmek. 
 
6) Komünist ahlak kurallarına uygun yaşamak. Halkın kurtuluşu davasını, 
proletaryanın sınıfsız topluma varma mücadelesini ve onu temsil eden partiyi 
her şeyin üstünde tutmak. Partinin, halkın, proletaryanın ve komünizm 
davasının menfaatlerini her türlü kişisel menfaatlerinin üstünde tutmak; 
davranışlarında tutarlı, alçak gönüllü, örnek ve her türlü fedakarlığa hazır olmak. 
7) Halka, partiye, yoldaşlara ve kendine karşı dürüst ve açık davranmak. 
Hataları yenme konusunda, eleştiri ve özeleştiriler de açık, kararlı ve cesur 
olmak. Her türlü dedikodu ve arkadan konuşma gibi bayağılaştırılmış ve kişisel 
saldırı aracı haline getirilmiş eleştiriye karşı çıkmak, eleştiriyi; hastalığı tedavi 
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etmek amacıyla ve örgüt içinde yapmak. 
 
8) Parti aidatlarını düzenli bir şekilde ödemek, partinin maddi imkanlarını 
korumak ve geliştirmek için çalışmak. 
 
9) Parti görüş ve kararları doğrultusunda, yaptığı çalışmalar hakkında bağlı 
bulunduğu hücreye düzenli rapor vermek. 
 
10) Sınıf düşmanlarının parti içinde olduğu gibi parti dışındaki saldırılarına 
karşı da uyanık ve cesaretli olmak. Sınıf mücadelesini, düşmanın eline geçmesi 
halinde de sürdürerek hapishane ve mahkemeleri komünizmin propaganda 
alanları haline getirmek. 
 
11) Pozculuk, boşboğazlık, gevezelik, merak gibi küçük burjuva hastalıklarına 
karşı mücadele etmek, parti sırlarını gizlemek. 
 
12)  Cinsiyet ayırımına karşı mücadele etmek. 
 
13) Proletarya enternasyonalizminin görevlerini yerine getirmek, şövenizme ve 
her türden milliyetçiliğe karşı mücadele etmek. 
 
14) Altı ay, düşman engellenmesi ya da Merkez Komitesi çoğunluğu tarafından 
kabul edilen engelleyici ağır hastalık veya uygun gerekçeler dışında gerekçeli ya 
da gerekçesiz görev yapmayan, görev alanına gitmeden verilen göreve herhangi 
bir sebeple itirazda bulunarak bekleyen üye veya Merkez Komite üyesi otomatik 
olarak üyelikten ve Merkez Komite üyeliğinden düşer. Altı ay geçtikten sonra 
isterse tekrar parti üyelik başvurusunda bulunabilir. 
 

d) Parti Üyelerinin Hakları: 
 

1) Çalıştığı tüm parti organlarında  ve katıldığı tüm parti toplantılarında, partinin 
siyasetini ilgilendiren tüm konularda fikrini belirtmek, önerilerde ve eleştirilerde 
bulunmak. Parti siyasetinin tayinine aktif olarak katılmak. 
 
2)  Parti kurullarına seçmek ve seçilmek. 
 
3) Kendisi hakkında disiplin cezasıyla ilgili karar verilecek toplantıya, gizlilik 
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şartları elveriyorsa katılarak, aksi taktirde yazılı olarak savunma sunmak. 
 
4) Kendi parti organı içinde çözemediği herhangi bir sorunu hakkında MK’ya 
kadar tüm üst kademelere parti yoluyla yazılı olarak danışmak. 
 
5 ) Parti üye adayları; seçme ve seçilme, üye alma ve yargılama ve partinin 
siyasetinin tayininde yapılacak oylama hakkı dışında, parti üyelerinin sahip 
olduğu bütün haklara sahiptir. Parti üyelerinin görevleri üye adayları için de 
geçerlidir. 
 
6) Parti, bilinçli unsurların gönüllü birliğidir. Her parti üyesi veya üye adayı 
yazılı bir şekilde gerekçelerini bildirerek kendi isteğiyle partiden ayrılabilir. 
 
7) Hapishanelerde parti üyelerinin kongrelerde parti organlarına seçme ve 
seçilme hakkı olmamakla birlikte kendilerine sunulan alt kongrelerde gündem 
maddeleri üzerinde görüş belirtme ve kararlara ilişkin oy hakkı vardır. 
 

e) Disiplin Cezaları: 
 
1) Partinin birliğini bozan, parti kararlarına uymayan, parti içi demokrasiyi 
zedeleyen, üyelik ve partinin verdiği görevleri amacı dışında kullanan, parti 
disiplinine uymayan, davranışlarıyla partiyi halkın gözünden düşüren parti 
üyeleri ve üye adayları çalıştığı organ veya daha üst organlarca sorumlu tutulur 
ve yargılanır. 
 
2) Kişi, üyesi olduğu en üst organda yargılanır. Parti disiplin cezaları, kişiyi 
yargılayan organ tarafından salt çoğunlukla verilir. Eğer yargılanan kişi, üye 
olduğu üst organda kendisi dışında en az iki parti üyesi yoksa, konu bir üst 
organa götürülür ve yargılama burada yapılır. 
Özel durumlarda parti yönetici organları altında çalışan herhangi bir üye 
hakkında parti üyeliğinden ihraca kadar varan cezalardan her hangi birini 
verebilir. Ancak gerekçeleri zaman geçirilmeden üye ve çalıştığı parti organına 
bildirilir. 
 
Partide herhangi bir organ veya bir parti üyesi, bir parti organı veya üyesi için, 
yargılanması talebiyle Merkezi Denetleme Kuruluna (MDK) başvurabilir. Eğer 
MDK gerekli görürse yargılamayı açar. 
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Bu durumda yargılamayı MDK yapar. Gerekli görmezse bunu gerekçeleri ile 
birlikte, yazılı olarak talep sahibine bildirir. MDK oluşturulmadığı dönemlerde, bu 
görevi MK yapar. Hakkında yargılama talebi getirilen kişi için idari tedbir, 
görevden alma veya görevlerini dondurma vb. kararı somut şartlara göre alınır. 
İşlediği iddia edilen suç parti içinde görevlerini yürütmesine engel değilse, kişi 
hakkında idari tedbir alınamaz. 
 
3) Tutuklanıp hapishaneye konulan tüm üyelerin (hangi konumda olursa olsun) 
kongre süreci de dahil parti üyeliği ve üye adaylığı dondurulur. Bu dondurma, 
süreci boyunca ilgili parti organı tarafından yapılacak araştırma ve soruşturma 
tamamlanıp bir üst organın onayı alındıktan sonra, kişi hakkında alınan karar 
yürürlüğe konulur. MK üyeleri de dondurulma işlemine tabi tutulur. Ancak bu 
üyeler hakkında araştırma-soruşturma ve karar yetkisi tamamıyla MK’ya aittir. 
İşkence haneler de direnerek üyelik vasıflarını eksiksiz yerine getiren kişiler 
araştırma-soruşturma sonrası üyelik haklarını korur. Siyasi polisin bilgisi 
dahilindeki örgütsel bilgiler de olsa, kişinin bunlardan bir bölümünü veya 
örgütsel konum ve görevlerini kabul etmesi durumunda üyeliği düşürülmüş 
olarak kabul görür. Ancak bunun resmileşmesi ilgili organların kararıyla olur. 
 
4) Yargılama şöyle yapılır: Yargılanacak kişi hakkında gelen iddialar kendisine 
iletilerek tavır takınması istenir.  Bu sırada konu araştırılarak ilgili kişi veya 
organların bilgisine başvurulur. Yapılan araştırma sonucunda kişinin 
yargılanması gerekli görülürse, iddianame hazırlanarak savunması istenir. Ya da 
savunmasını bizzat organda sözlü olarak yapar.  İddiaları araştırma veya 
soruşturma komisyonun da iddia sahibi veya iddiaya muhatap olanlar yeralmaz. 
İşlenen suçun partiye verdiği kısa ve uzun vadeli zararlar, yargılanan kişinin 
iddia ve eleştiriler karşısında takındığı tavır, geçmiş faaliyetleri, suçun işlendiği 
zamandaki koşullar ve bu koşulların suç işleyene yaptığı etki ve etkenler 
gözönüne alınarak, yargılamayı yapan organ ya da MDK’nın salt çoğunluğuyla 
aşağıdaki cezalardan herhangi biri verilebilir: 
 

-  İhtar 
-  Ağır ihtar 
-  Görevden alma 
-  Üye adaylığına çevirme  
- İhraç  

Partide ihraç en ağır cezadır.  
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5 ) Yargılama, bir parti organı tarafından yapılmış ve yargılama sonunda parti 
disiplin cezası verilmişse, cezalandırılan parti üyesi, MDK’ya itirazda bulunabilir. 
MDK’nın yargılamayla ilgili verdiği karar derhal yürürlüğe girer. MDK, 
Kongre’ye karşı sorumludur.  Bütün parti disiplin cezaları  üst organ tarafından 
onaylandıktan sonra kesinleşir. 
 
Ceza verilen veya parti suçlarına göre cezalandırılan parti üyesi, en üst organa 
kadar itirazda bulunabilir. 
 
Parti üyeleri hakkında verilen tüm disiplin cezaları zaman geçirilmeden MK’ya 
bildirilir. 
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II. BÖLÜM 

PARTİNİN ÖRGÜTLENME İLKELERİ 
 

 
 
Partinin örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. Demokratik 
merkeziyetçilik ilkesine göre; 
 
a) Partinin asgari programı olan Sosyalist Devrim gerçekleşinceye kadar 
yalnızca MK ve MDK aşağıdan yukarıya demokratik seçimler yoluyla işbaşına 
gelir. 
 
b) Bütün parti yönetici organları, düzenli aralıklarla kendilerini seçen örgüt 
kademelerine hesap vermekle yükümlüdür. Parti yönetici organları, devamlı 
olarak kendilerini seçen örgüt kademeleriyle temas halinde olur, demokratik 
danışma mekanizmasını sürekli olarak işletir. 
 
c) Parti için tek disiplin geçerlidir. 
 
Buna göre; 

- Birey partiye 
- Azınlık çoğunluğa 
- Alt kademeler üst kademelere 
- Tüm parti MK’ya tabidir. 

 
Partimiz iki çizgi mücadelesinin niyetten bağımsız nesnel bir gerçeklik 
olduğunu kabul eder. Doğru yanlış mücadelesi bilgi teorisinin gelişme yasasıdır. 
İki çizgi irademiz dışında yaşamın her alanında vardır. Parti de bunlardan muaf 
değildir. Partimiz iki çizgi mücadelesini gelişmesinin dinamiği olarak görür. 
Saflarımızda bulunan herkes parti disiplini temelinde, olanaklar çerçevesinde 
fikir mücadelesi yürütme hakkına sahiptir. Parti bu mücadelenin doğru araçlarla 
yürütülmesinin koşullarını yaratmakla yükümlüdür. Kimse fikirlerinden 
kaynaklı parti saflarımızda baskı altına alınamaz, engellenemez. Parti içerisinde 
yer alan herkesin fikirlerini demokratik merkeziyetçilik ilkesi sınırlarında ifade 
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etmesini garanti altına alır. Farklı fikirler, doğru temelde ele alındığında 
partimizin birliğini bozan değil, tam aksine geliştiren bir güç olarak 
kavranmalıdır. 
 
Tüm parti organları, üst organlara faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermekle 
yükümlüdür. 
 
Raporlar, raporu veren hücrenin tüm üyelerinin onayından geçmelidir. Rapora 
itiraz varsa raporda belirtilmelidir. 
 
Parti içi demokrasi, her parti üyesine partinin siyasetini ilgilendiren tüm 
konularda fikrini, çalıştığı parti organı içinde ve genel parti toplantılarında 
savunma hakkını garanti eder. Parti üyesi, eleştirisinin, çalıştığı parti organında 
bastırıldığı, dikkate alınmadığı görüşünde ise eleştirisini bir üst organ nezdinde 
tekrarlayabilir. Herhangi bir parti üyesi, partinin aldığı kararı yanlış da bulsa 
uygulamakla yükümlüdür. Karar hakkında gerek çalıştığı parti organlarında, 
gerekse daha üst organlar nezdinde fikrini açıkça savunabilir. Parti içi eleştiriyi 
bastırmak, idari tedbirlerle eleştirinin yolunu kapamak, demokratik 
merkeziyetçilik ilkesiyle uyuşmaz. Tüm parti organları, üyelerinin eleştirilerini 
yapabilecekleri canlı bir tartışma ve bilinçli bir disiplinin hüküm sürdüğü bir 
ortam yaratmakla yükümlüdür. 
 
Hem merkeziyetçiliğin, hem demokrasinin; hem disiplinin, hem hürriyetin; 
hem irade birliğinin, hem şahsi inisiyatif ve canlılığın var olduğu bir siyasi ortam 
yaratılmalıdır. 
 
Partinin yönetici organlarının seçiminde, seçime katılan bütün üyeler gösterilen 
herhangi bir adaya itiraz etme veya yeni aday teklif etme ve her aday üzerinde 
tartışma açma hakkına sahiptirler. 
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III. BÖLÜM 

PARTİNİN TEMEL ORGANLARI 
 
 
Partinin temel organları parti hücreleridir. Parti hücreleri, en az üç üye ya da 
aday üyeden oluşur. Parti üyesi ve üye adaylarının önderliğinde sempatizan 
hücreleri de, hücre örgütlenmesine uygun olarak örgütlenir. 
 
Her parti hücresinde, hücre sekreteri bulunur. Hücre sekreteri, hücrenin 
yürüteceği bütün çalışmalardan birinci derecede sorumludur. Hücrenin bir üst 
parti hücresiyle temasını sağlar. 
Her parti hücresinde, bir de sekreter yardımcısı bulunur. Hücre sekreter 
yardımcısı, hücre sekreterinin engellenmesi halinde sekreterin görevini 
yüklenir. Hücre sekreteri, yardımcısını bu görevi yürütebilecek bir şekilde 
eğitmekle yükümlüdür. 
 
Parti hücreleri; köylerde, fabrikalarda, madenlerde, okullarda, sendikalar da ve 
diğer kitle örgütlerin de, faşist ordu ve devlet daireleri içinde, çeşitli işyerlerinde, 
mahallelerde vs. kısacası kitlelerin olduğu her yerde kurulabilir. Partinin yığınlar 
içinde kök salmasını ve yığınlara önderlik etmesini hücreler sağlar. Hücreler, tüm 
çalışmalarını halk yığınlarını sosyalist devrimini gerçekleştirmek, proletarya 
önderliğinde sosyalizm şartlarında kesintisiz aşamalı devrim perspektifiyle 
sınıfsız topluma varmak için örgütleme ve harekete geçirme hedefine 
yöneltirler. Bunun için tüm parti hücreleri şu görevleri yerine getirirler: 
 
a)Üyeleri sağlam ve düzenli Marksizm-Leninizm-Maoizm eğitiminden 
geçirmek. Her hücre üyesini MLM teorisiyle silahlandırmak. Hücre üyelerini, 
MLM’yi hayatının her alanında uygulayabilecek bir şekilde eğitmek. 
 
b) Yığınlar içinde Marksizm-Leninizm-Maoizm ve partinin siyasal çizgisinin 
propagandasını yapmak; partinin siyasetini ve şiarlarını kitlelere mal etmek. 
 
c) Kitlelerle devamlı temas halinde bulunmak, kitlelerin sorunlarıyla ilgilenmek, 
sorunların çözümünde yaratıcı bir önder olmak. Sorunların kökten çözümünün 
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proletarya önderliğindeki devrimle olabileceğinin propagandasına ara 
vermemek. 
 
d) MLM düşmanı her türlü oportünist akımlara karşı uyanık olmak, ideolojik 
mücadeleyi bir an bile gevşetmeden sürdürmek, halk içinde oportünist 
akımların tecridi için yılmadan mücadele etmek. İdeolojik mücadeleyi halk içinde 
yürüterek halkı eğitmek. 
 
e) Parti içinde her türlü oportünist sapmaya karşı mücadele etmek. 
 
f) Partinin verdiği tüm görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
yürüttüğü çalışmalar hakkında bir üst parti komitesine düzenli rapor vermek. 
 
g) Her türlü milliyetçiliğe ve şovenizme karşı mücadele etmek, proletarya 
enternasyonalizminin gereklerini yerine getirmek. 
 
h)  Partinin gelişip güçlenmesi için partiye yeni üyeler kazanmak.  
 
i)Cinsiyet ayırımına karşı mücadele etmek. 
 
ii)Özgünlükleri dikkate alınarak kadınların partiye kazandırılması ve 
yetiştirilmesi için özel politikalar uygulanmalıdır. 
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IV. BÖLÜM 

PARTİNİN YÖNETİCİ ORGANLARI VE MERKEZİ 
ÖRGÜTLENMESİ 

 
 
Partinin Yönetici Organları; 

- Parti Kongresi, 
- Merkez Komitesi, 
- Bölge Komiteleridir. 

 
Parti Kongresi, partinin en yüksek organıdır. Parti Kongresi, her üç yılda bir 
toplanır. Parti Kongresi, toplantıya MK tarafından çağrılır. Kongreye bir yıldan az 
zaman kaldığı durum da MK’ya herhangi bir atama yapılmaz ve OPK’ya 
gidilmez. Mevcut MK partiyi kongreye götürür. MK’nın çeşitli nedenlerle parti 
iradesini kaybettiği durum da ise, MK mevcut bileşeniyle partiyi kongreye 
götürür. Yine MK’nın parti iradesini kaybettiği durum da ve kongreye bir yıldan 
az bir zaman varsa mevcut MK bileşimi partiyi kongreye götürür. 
 
MK kritik bir noktaya gelmişse ve kongreye bir yılın üzerinde bir zaman varsa 
bu durum da MK bölgelerden temsilcilerini isteyerek güçlendirmeye gider. 
 
Herhangi bir sebeple parti önderliğinin tümünün ya da bir kısmının yitirilmesi 
halinde; parti, kalan Merkez Komite üyeleri önderliğinde, Merkez Komite üyesi 
yoksa kalan organ sorumluları iradeyi derhal işleterek bölgelerin iradesini 
alarak, eğer bölge iradesi alınamıyorsa geriye kalan parti organlarının iradesi 
alınarak Merkez Komitesi oluşturulmalıdır. Kurulan bu yeni önderlik ve mevcut 
parti organlarının görevi ise yapılan son kongre ve konferansların kararlarını 
eksiksiz yerine getirerek, tüzüğe uygun şekilde partiyi kongreye taşımaktır. 
 
Olağanüstü durumlarda MK, Parti Kongresi’ni parti iradesini almak koşuluyla bir 
yıl geciktirebilir. MK’nın isteği veya parti üyelerinin üçte birinin isteğiyle, 
olağanüstü parti kongreleri de toplanabilir. 
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Parti Kongresinde bütün parti üyeleri demokratik bir biçimde seçilmiş delegeler 
aracılığıyla temsil edilir. Eğer delege olarak gelmemişlerse oy hakları yoktur. 
 
Kongre delegeleri isterlerse, MK üyesi doğal delegelerden ve Kongre’ye 
katılmamış üyeler arasından da MK üyeliğine seçim yapabilir. Parti kongresinde 
kaç üyenin bir delege tarafından temsil edileceği, MK tarafından kongre 
öncesinde tespit edilerek bölgelere bildirilir. Ayrıca MK’nın çeşitli nedenlerle 
parti iradesini kaybettiği durumda MK bileşimi partiyi OPK’ya götürür. 
 
MK, partinin iki Kongre arasındaki en yüksek organıdır. MK, iki Kongre 
arasında partiyi, Kongre kararları ışığında yönlendirir. Kongre kararlarının 
hayata geçirilmesi için partiye önderlik eder. 
 
MK, yılda en az bir kere toplanır. Ayrıca MK üyelerinin üçte birinin istemiyle ara 
toplantılar  da yapar. 
 
Kongrelerde olduğu gibi, parti organlarında da kararlar salt çoğunluk sistemiyle 
alınır. Kararlarda salt çoğunluk toplantıya katılanların değil, organ üyelerinin 
toplamının salt çoğunluğu biçiminde ele alınır. 
 
MK, parti işlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için kendi içinden, kendi 
adına iş yapacak bir Merkez Komitesi-Siyasi Büro’su (PMK-SB) ve yedeklerini 
seçer. SB, MK toplantıları arasında, MK’nın  yetkilerini kullanıp görevlerini 
yürütür. 
 
SB, MK toplantıları arasında partiyi, MK kararları doğrultusunda yönetir ve 
yönlendirir. SB, MK’nın aldığı kararları değiştiremez. 
 
MK, toplantıya SB tarafından çağrılır. SB, parti işlerinin kolaylıkla yürütülebilmesi 
için, MK adına doğrudan doğruya SB’ye bağlı özel görev hücreleri kurar. MK-SB, 
gerekli sayıda parti üyesini parti işçisi olarak çalıştırır. 
 
MK ve MK-SB üyelerinin engellenmesi halinde, yedek üyeler, engellenen üyelerin 
görev ve yetkilerini üstlenirler. 
 
MK, gerekli gördüğü zaman demokratik danışma mekanizmasını işletmenin bir 
aracı olan parti konferansları düzenleyebilir. Parti konferansları, seçilen veya 
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tayin edilen delegelerle çeşitli konularda tartışmak ve karar almak için 
düzenlenir. 
 
Yapılan konferanslarda, Parti Kongresi’nin aldığı kararlar kesinlikle bozulamaz. 
 
MK, kongre tartışma sürecinin fiilen başlamasıyla üye alım ve atılmalarını 
durdurur, yeni üyelik başvurularını kabul etmez. 
 
Partinin merkezi örgütlenmesi, bölge sistemi temeli üzerine oturur. Partinin 
çalışma alanları ekonomik, politik ve coğrafi şartlar göz önüne alınarak belli 
bölgelere ayrılır. Her bölgede MK’ya bağlı olarak bölge yönetim kademeleri 
(bölge komiteleri) oluşturulur. Kongre yapılabilen her düzeyde, tavsiye 
niteliğinde olmak üzere, o yerel örgütün yönetimi için aday seçilir. Seçim 
sonuçları adaylara açıklanmaz, üste bildirilir. Yukarıdan aşağıya örgütleme 
yapılırken yerel kongrelerin tavsiyeleri göz önüne alınır. 
 
Bölge Komitesi sekreteri, BK ile MK arasındaki bağı sağlar. Bölgedeki çalışmadan 
birinci derecede sorumludur. 
 
Bölge komiteleri, yılda en az iki kez toplanır. Önüne koyduğu görev ve faaliyetleri 
gözden geçirir. Merkezi siyaset üzerinde tartışır. Merkezi siyaseti kendi 
bölgesine uygulama yönünde somut kararlar alır. Merkezi siyasetin ve aldığı 
kararların uygulanmasında bölgeye önderlik eder. Bölge komiteleri, bölge alt 
komitelerinde demokratik bir biçimde seçilecek delegelerle bölge kongreleri 
düzenler. Bölge kongreleri, bölgedeki çalışmayı gözden geçirir, bölge komitesinin 
raporlarını inceler, karara bağlar ve Parti Kongresi’nde bölgeyi temsil edecek 
delegeleri seçer. 
 
Bölge komiteleri, gerekli gördükleri zaman MK’nın da onayını aldıktan sonra, 
bölgede çalışan parti üyeleri arasında demokratik danışma mekanizmasını 
işletmenin bir aracı olarak bölge konferansları düzenler. 
 
Bölge komiteleri, tüm çalışmaları hakkında MK’ya düzenli rapor verir. 
 
 
 
 



MAOİST KOMÜNİST PARTİ  TÜZÜĞÜ  
 

Maoist Komünist Parti Kongre Belgeleri Sayfa 19 
 

 
 

V. BÖLÜM 
ORDU ÖRGÜTLENMESİ 

 
 
Ordu Örgütlenmesi, MKP önderliğinde kır ve şehir diyalektiği birliğine bağlı 
olarak halkın silahlı gücüdür. Partimiz silahlı güçlerini Askeri Komisyon(AK) 
önderliğinde şehirlerde Partizan Halk Güçleri (PHG), kırlarda ise Halk Kurtuluş 
Ordusu (HKO) ismi altında örgütler. 
 
PHG şehir askeri komiteleri, milis-özel örgütlenmeler, kamulaştırma birimleri, 
kırlarda ise gerilla başta olmak üzere milis ve özel örgütlenme birimleri gibi 
profesyonel ve her an toplanacak silahlı kuvvetler şeklinde çeşitli 
örgütlenmelerden oluşur.  
 
Partimizin askeri örgütlenmesi, Komünist Partinin politik önderliği altında 
sosyalist devrimin siyasi görevlerinin silahlı haliyle yerine getirilmesinin 
aracıdır. MKP, Orduyu Askeri Komisyon (AK) aracılığıyla yönlendirir. Askeri 
Komisyon oluşturulmadığı dönemde bu görevi MK aracılığıyla yapar. MKP, Ordu 
içinde Merkez Komitesi-Askeri Komisyonu’na bağlı parti örgütlenmesi kurar. 
Bu parti örgütlenmesi aracılığıyla Orduyu yönlendirir. 
 
Ordu örgütlenmesi, ülkemiz şartlarında devrimci örgütlenmenin esas biçimidir. 
Ve parti önderliğinde tayin edici role sahiptir. MKP, ordu içinde yönetici-
yönlendirici rolünü sarsacak hiçbir harekete izin vermez. Siyasetin silahlara 
kumanda etme ilkesini pratikte ordu içindeki parti teşkilatları aracılığıyla 
uygular. 
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V I. BÖLÜM 
MAOİST GENÇLİK BİRLİĞİ (MGB) 

 
MGB, MKP önderliğinde komünist gençlik örgütüdür. MKP, MGB’yi Gençlik 
Komisyonu aracılığıyla yönlendirir. 
 
 

V I I. BÖLÜM 
MAOİST KADINLAR BİRLİĞİ (MKB) 

 
MKB, MKP önderliğinde Komünist Kadınlar Örgütüdür. MKP, MKB’yi Kadın 
Komisyonu aracılığıyla yönlendirir. 
 
 

V III. BÖLÜM 
PARTİ KİTLE ÖRGÜTLERİ  

 
MKP, bütün kitle örgütlerinde, özellikle de sendikalarda parti hücreleri kurarak; 
bu hücreler aracılığı ile partinin siyasetini uygulamak için çalışır. 
 
 

IX. BÖLÜM 
PARTİNİN MALİ KAYNAKLARI  

 
MKP, mali ihtiyaç bakımından esas olarak halka dayanıp güvenme ilkesini 
benimser. Amaç ve ilkelerine aykırı yol ve yöntemlerle mali kaynak sağlama 
anlayışını reddeder.  
 
Parti aidatı, parti vergisi, bağışlar ve olağanüstü gelirler partinin mali kaynağını 
teşkil eder. Harcamalar MK adına yapılır. Üye aidatları, üyelerin gelirlerinin en az 
yüzde onudur. 
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Parti hücreleri bu düzenli aidatın yanında, her üyenin durumuna göre belli bir 
parti vergisi tespit edebilir. Bütün hücreler gelir ve giderler hakkında düzenli 
rapor tutmak, hesap vermek zorundadırlar. 
 
Parti işçisi olarak çalışan yoldaşlar, üretime katıldıkları sürece, tüm gelirlerini 
partiye verirler. Parti işçilerinin ihtiyaçları, parti tarafından karşılanır. 
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