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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa, 

Türkiye Komünist Partisi oradadır!

31 Mart Yerel Seçimleri’nde partimiz 
HDP’nin seçim stratejisini desteklemek‐
tedir. HDP adaylarının olduğu il ve 
ilçelerde HDP adayları desteklenecek, 
diğer il ve ilçelerde ise HDP’nin seçim 
stratejisi doğrultusunda AKP ve MHP 
adaylarının kaybettirilmesi için oy kul‐
lanılacaktır. Güncel doğru devrimci tu‐
tum budur.

Adına “komünist” diyen kimi resmi 
parti ve gruplar bu seçimlerde kendi 
adayları ile ortaya çıkmışlardır. Kendile‐
rine göre bağımsız sınıf politikaları izle‐
diklerini ileri sürmekte ve bu nedenle 
“komünist” adayların doğru tavır olduğu‐
nu söylemektedirler. Bunu söylerken de 
HDP’yi bir burjuva partisi olduğunu be‐
lirtmektedirler.

HDP’nin sosyalist bir parti olduğunu 
bugüne kadar kimse iddia etmedi. An‐
cak HDP bir düzen partisi de değildir. 
Günümüzün acil demokratik çözümleri‐
ne yönelik politikalar geliştiren devrimci-
demokratik bir kitle partisidir. MHP ve 
AKP bu nedenle sözde “komünist” 
adayları değil, HDP’yi baş tehlike olarak 
görerek saldırıyor. 

Bugün HDP’nin seçim stratejisi 
dışında bir strateji izlemek burjuvazinin, 
egemen sınıfların, AKP, MHP ve Saray‐
’ın ekmeğine yağ sürmektir. Devrimci 
mücadelenin bugünki siyasi hedefleri ve 
devrimci güçlerin konumlanışı HDP’yi 
fiili ve aktif olarak desteklemeyi gerektir‐
mektedir. Onun dışındaki her seçim tav-
rı, devrimci-demokratik oyların bölün‐
mesini, azalmasını ve stratejik olarak 
hedefine varmaması sonucunu doğura‐
caktır. 

Politika yığınlara mal olursa doğru‐
dur ve bir karşılığı vardır. Değilse kendi 
dar dünyanızda geliştireceğiniz en kes-
kin söylemler ve dile getireceğiniz he‐
defler kendini kandırmak anlamına gel‐
mektedir. Bu yorumun iyi niyetli yanıdır. 
Aynı tavır devrimci-demokratik güçlerin 
mücadelesine engel olma amacını da 
içerebileceğinden düşmanı sevindirecek 
sonuçlara götürür tespitini yapabiliriz. 
Ve maalesef ki, partimizin adını izinsiz 
olarak kullanarak, o isimle yürütülen bu 
tür seçim stratejileri partimiz tarafından 
seçimler sonrasında tekrar değerlendiri‐
lip sonuçlar çıkarılacaktır. Bugün seçim 
sathı mahallinde devrimci-demokratik 
mücadeleye zarar vermemek adına ko‐
nuyu erteliyor ve oylar HDP’ye, HDP 
adaylarının olmadığı il ve ilçelerde ise 
AKP ve MHP’ye kaybettirecek adaylara 
diyoruz.

31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de Mahalli İdare Seçimleri - Yerel 
Seçimler gerçekleşecektir. Bu seçimler Genel Seçim değildir, 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi de değildir, ancak en az onlar kadar önem 
taşımaktadır. Faşist Rejim’in geriletilmesi, ellerindeki kimi mevziilerin 
ellerinden alınması onlar açısından sonun başlangıcı olacaktır. Bu 
nedenle bu seçimlere büyük önem veriyorlar ve sınırları zorlayarak 
özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de en ağır toplarını aday 
gösteriyorlar. Yetmiyor, CB Erdoğan seçim kampanyasını bizzat 

kendi yürütüyor. Çünkü, bu seçimleri kendi adına bir “ölüm-kalım” seçimi olarak görüyor. 
Bu nedenle de bu seçim sürecini bir “beka” mücadelesi olarak nitelendiriyor. 

Ülke ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Seçim ekonomisi ile bu krizin üstü örtülmeye 
çalışılsa dahi en geç 1 Nisan sabahı krizin etkileri toplumun bütün ana ve kılcal 
damarlarında daha etkin hissedilmeye başlanacak. İşçi sınıfı, emekçi halklar ve 
yoksulların tepkisini önlemek için ülkede yıllardır süren adı konmamış bir baskı ve terör 
rejimi var. Ülke açık bir karakola dönüştürülmüş, bir polis devleti niteliğindedir. Trafik 
ışıklarından, mağazaların içine kadar, toplu taşıma araçlarının içinden sosyal medya 
kanallarına kadar her alan kameralarla ve dinleme teknikleri ile donatılmış vaziyettedir. 
Kürt halkı üzerinde amansız baskı ve terör artarak sürmekte olup, Kürt halkının kültürel, 
politik ve demokratik haklarını savunmaya yeltenen Türk-Kürt ve diğer uluslardan her 
ferd anında soruşturmaya uğramakta ve yüksek oranda tutuklanmaktadır. Cezaevlerinde 
yer kalmamıştır. Cezaevlerinde, başta üç yıldır Abdullah Öcalan üzerinde olmak üzere, 
tüm siyasi devrimci ve demokrat tutuklular üzerinde ağır, insanlık dışı ve ne ulusal  ne de 
uluslararası hukuk kuralları ile bağdaşmayan bir tecrit politikası uygulanmaktadır. 

Bu koşullar normal koşullar değildir. Ancak kendi gölgesinden korkan bir rejimin 
uygulayacağı yöntemlerdir. Kazanacağından emin olan veya kendi deyimleriyle 
“parlamenter demokrasiye” inanan rejim partilerinin oy kaybetseler dahi bu kadar 
paniklememeleri gerekirdi. Kendilerle çelişiyorlar ve de korkularını açık ediyorlar. 
Yaşananlar, iyi çalışılırsa rejime darbe vurulabilineceğine işaret ediyor. Bu sonucun 
alınmasında tüm barış ve demokrasi güçlerinin, iktidar ve rejim karşıtı güçlerin birlikte 
tavrı gerekiyor. İşçi ve emekçi yığınların, yoksul halkların doğru aydınlatılması gerekiyor. 
Evet, tüm basın-yayın araçları rejimin kontrolünde. Kesif bir sansür politikası 
uygulanıyor. Devrimci demokratik muhalefetin olanakları çok sınırlı. Ancak, bu noktada 
devrimci-demokratik muhalefetin önemi ve özellikleri gündeme geliyor. Bu da işçi, 
emekçi ve yoksul yığınların olduğu her yerde çalışmak, örgütlenmek ve propaganda 
çalışması yapmaktır. Bütün basın-yayın kanalları kapalıysa biz de yığınlara doğrudan 
gideriz demek gerekiyor. Bunu da terör, baskı ve tutuklamalar ile engellemeye 
çalışacaklardır ancak biz bu yöntemlere teslim olmamalıyız ve olmayacağız. 

Halkların Demokratik Partisi - HDP’nin yerel seçim stratejisi bu koşullarda yaşama 
geçirilmesi gereken tek doğru yoldur. Kürdistan’da kayyımları geri almak ve belediye 
sayısını artırmak, Türkiye’nin diğer bölgelerinde ve metropollerde ise MHP destekli AKP - 
Saray rejimine mümkün olduğu kadar fazla kaybettirmek. HDP’nin seçim stratejisi 
demokratik bir seçim stratejisidir. Partimiz bu seçim stratejisini desteklemektedir ve 
sadece desteklemekle kalmayacak örgütlerimizin ve yoldaşlarımızın olduğu her alanda 
gerçekleşmesi için aktif olarak çalışacaktır. Bu seçimler AKP ile HDP arasında 
belirlenecek bir seçim niteliğini almıştır. CB Erdoğan’ın HDP’ye bu denli saldırmasının 
nedeni budur. Bizler de bunun hakkını vermeli ve görevlerimizi yerine getirmeliyiz. MHP 
destekli AKP - Saray rejiminin geriletilmesi sınıf mücadelesinin gelişmesi için yeni 
koşullar yaratacaktır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Şubat 2019

Güncel Görev MHP Destekli

AKP - SARAY Rejimini

Geriletmektir

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Şubat 2019 Tarihli Açıklaması
OYLAR HDP'YE!
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Değerli Yoldaşlar,

III. Hamlemiz 111 günlük bir maraton olarak gerçekleşti. Bir 
anlamda hamle süreci yetmedi. Bazı toplantıları hamle süreci 
sonrası da sürdürme kararı aldık. Biz kendi adımıza yapılan tar‐
tışmalardan ve merkeze ulaşan raporlardan çok faydalandık. 
Tüm yoldaşlarımızın ve parti örgütlerimizin de tartışmalardan 
benzer düzeyde yararlandıkları sonucunu çıkarıyoruz. 

Programın içeriği, genel yönelimi ve kurgusu ile ilgili tam bir 
mutabakat söz konusu. Ancak önemli kimi noktalarda, içeriği 
değiştirmeyecek ama anlamını daha net ifade etmek için düzelt‐
me önerileri yapıldı. Ayrıca kimi kavramlar üzerine de içerikli tar‐
tışmalar yürütüldü ve yeni öneriler yapıldı. 

Program tartışmasının bu sürecinde en olumlu yan, sadece 
eksiklerin veya itiraz edilen noktaların dile getirilmesi değil, aynı 
zamanda yerine ne önerildiği konusunda kapsamlı hazırlık sunul‐
masını da içermesiydi. Bu yan programın tartışma sürecinin diğer 
aşamalarında eksik kalmıştı. Daha çok eleştiri getiriliyor ama yeri‐
ne ne önerildiği formüle edilmiyordu. Dolayısıyla program tartış‐
ma süreci aynı zamanda kapsamlı bir eğitim çalışması işlevini de 
yerine getirdi. 

Üzerinde mutabakat sağlanan temel konulardaki köşe taşları 
şöyle özetlenebilir:

1. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere Dünya Sosyalist Siste‐
mi’nde 80’li yılların sonunda ve 90’lı yılların başında yaşanan 
karşı-devrime rağmen çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş 
çağı olarak tarif edilmektedir. 

2. Sovyetler Birliği merkezli gelişen karşı-devrim, Lenin ve 
Stalin sonrası yöneticilerin revizyonist politika ve uygulamaların‐
dan kaynaklanmaktadır. Bu Marksist-Leninist ideolojinin iflası 
değildir, ancak uygulamada ciddi ideolojik sorunlar ve olumsuz 
anlamda revizyonlar yaşanmasının sonucudur. 

3. Lenin’in Emperyalizm teorisi güncelliğini korumaktadır. 

4. Türkiye, orta derece gelişmiş bir kapitalist ülkeden, gelişmiş 
bir kapitalist ülke niteliğine geçiş süreci yaşayan bir “eşik” ülkesi‐
dir. Ancak başta ABD emperyalizmine olmak üzere emperyalizme 
göbekten bağlı bir ülkedir. Türkiye NATO’dan çıkmadan ve tüm 
emperyalist uluslararası kurumlar ile anlaşmaları yırtıp atmadan 
emperyalizmin sömürgesi statüsünden kurtulup ulusal bağımsız‐
lığını ilan edemez.

5. Türkiye’de devlet bugün işbirlikçi tekelci burjuvazi, sivil bü‐
rokrasi ve askerlerden oluşan emperyalizm ile işbirliği içinde bulu‐
nan bir merkez olan işbirlikçi oligarşi tarafından yönetiliyor.

6. Kemalizm ile ideolojik tüm bağlar koparılmadan Türkiye’de 
Marksist-Leninist komünist bir ideolojik, politik ve örgütsel çizginin 
oturtulması ve sürdürülmesi mümkün değildir.

7. Ayrılma hakkı dahil ulusların kendi kaderini tayin hakkı Le‐
ninci ilkesinin kabulü, savunulması ve uygulanması ülkemiz de‐
vrimci mücadelesi açısından Türk milliyetçiliği ile aramıza kesin 
bir sınır çizme açısından ilkesel bir konudur.

8. Kürt ulusal sorununun çözümü için mücadele Türkiyeli ko‐
münistler açısından sınıf savaşımının ayrılmaz bütünsel bir bi‐
leşenidir ve ayrıca demokrasi mücadelesi açısından ayırt edici bir 
özelliğidir. 

9. Partimiz bu program taslağında partimizin birinci pro‐
gramının ilkelerine sahip çıkarak Türkiye Federatif Sosyalist 
Cumhuriyeti modelini ortaya koymuştur. Gerek sınıfsal, gerekse 
de ulusal sorunların çözümü ve ülkenin ekonomik-politik olarak 
önünü açacak olan yapılanma ve yönetim modeli budur. Bu yapı 
demokratik merkeziyetçi bir devlet yapısıdır ama aynı zamanda 
eyalet ve bölgelere özerklik tanıyan bir özelliğe sahiptir. En yük‐
sek organı Meclisidir.

10. Partimiz Marksist-Leninist temelde bir Sosyalizm an‐
layışını savunmaktadır. “Demokratik Sosyalizm” veya “21. Yüzyıl 
Sosyalizmi” gibi sosyal-demokrat modellere prim vermez. Üretim 
araçları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılması, proletarya dik‐
tatörlüğü ve merkezi planlı sosyalist ekonomi uygulamaları ol‐
mazsa olmaz ilkelerimizdir.

11. Stratejik amaç sosyalist devrimi gerçekleştirmek ve sosya‐
list toplum düzenini kurmaktır. Sosyalist devrim süreci kesintisiz 
bir devrim sürecidir. Sınıf savaşımının durumu ve ona bağlı ola‐
rak siyasal ve toplumsal bağlaşıklıkların niteliği bugün anti-empe‐
ryalist, anti-kapitalist, anti-faşist ve anti-oligarşik bir Demokratik 
Halk Devrimi’ni güncel hedef olarak önümüze koyuyor. Demokra‐
tik Halk Devrimi ile Sosyalist Devrim süreci kesintisiz bir devrim 
süreci olarak tarif edilmektedir.

12. Türkiye Devrimci Hareketi’nde oluşmuş olan bölün‐
müşlüğü aşmak devrim sürecinde oluşacak olan Devrimci Ce‐
phesi vasıtasıyla mümkün olacaktır. Partimiz, Türkiye Devrimci 
Hareketi içinde 1971 öncesi ve sonrası oluşan tüm siyasi hare‐
ketleri, parti ve cepheleri, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinin, Devrim 
Cephesi’nin, partimiz ile birlikte, temel politik bileşenleri olarak ni‐
telendirmektedir.

13. Türkiye’de Kürt Ulusal Sorunu’nun politik çözümünü kalıcı 

III. Hamlemizin Sonuç Değerlendirmesi
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olarak sağlamak Türk, Kürt ve diğer uluslardan halkların sınıfsal 
temelde birleşik mücadeleleri ile mümkün olacaktır. Devrim mü‐
cadelesi bu anlamda bir Birleşik Devrimci Mücadele’dir.

14. Türkiye Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nde erk Devrimci 
Halk Cephesinin erki olacaktır. Türkiye Komünist Partisi’nin politik 
önderliğinde ve doğrudan katılımı ile oluşacak Devrimci Halk Ce‐
phesi, bileşeni olacak olan toplumsal katmanları temsil eden to‐
plumsal kuruluşların ve yığın örgütlerinin bütünlüğünde, aşağıdan 
yukarıya seçilerek gelecekler, oluşacak olan her düzeyde Meclis’‐
ler en üst yönetim organı olan Türkiye Federatif Sosyalist Cum‐
huriyet Meclisi’nin merkezi idaresinde yönetilecektir. 

15. Partimiz Proletarya Enternasyonalizmi ilkesine sıkı sıkıya 
bağlı enternasyonalist bir partidir. Bu çerçevede Dünya Komünist 
Hareketi’nin uluslararası merkezi yapılanmasına büyük önem ver‐
mektedir. Sağ partilerin, sosyal demokratların ve hatta liberallerin 
birer uluslararası çatı örgütlenmesi varken Komünist Partilerin bir 
Enternasyonal’lerinin veya Komintern niteliğinde bir örgütlenme‐
lerinin yaşama geçmemiş olması büyük bir eksiklik ve ihtiyaçtır. 

16. Partimizin programının sonul stratejik amacı Komünist To‐
plum Düzeni olarak tarif edilmektedir.

Yoldaşlar!

Program tartışmaları üzerine bu bilgileri aktarırken, parti pro‐
gramının yaşama geçirilmesi için mücadele eden örgütün tü‐
züğünün önemine de bir kez daha değinmek istiyoruz. Parti tüzük 
taslağı 1975 tüzüğü temel alınarak hazırlanmıştır. Komintern tü‐
züğünün ilkelerine ve maddelerine sahiptir. Bu tüzük Leninci Parti 
niteliğinde bir partinin tüzüğüdür. Üzerinde tartışılacak çok nokta 
yoktur. Bu tüzüğün maddelerine karşı çıkmak Leninci Parti an‐
layışını kavrayamamak ile bağlantılı yorumlanabilir. Günümüzde 
moda deyimiyle “demokratik” bir işleyiş aranıyorsa onun hası bu 
tüzükte mevcuttur. Demokratik Santralizm ilkesi, Kollektivizm ve 
Disiplin ilkeleri birlikte ele alındığında ortaya çıkan tüzük en ileri 
demokratik anlayışı, sosyalist içeriği içinde barındırmaktadır.

Burada tekrar değinmek isteriz. Parti tüzüğü, parti üyesinin 
yaşamını kısıtlayan ve ona partili yaşam tarzını gösteren bir bel‐
gedir. Önce buna hazır olmak gerekmektedir. Buna hazır olmak 
da bir ideolojik-politik bilinç konusu ve tüm küçük-burjuva alışkan‐
lıklardan kurtulmuş olma meselesidir. Özellikle bizim durumumuz‐
da olan partilerde bu konu belirleyicidir. 

Parti tüzüğü uygulanmak zorundadır. Sadece disiplin cezaları 
için baş vurulan bir fihrist değildir. Tam tersine bütün maddeleri 
günlük parti çalışmasında ve yönetiminde bir an dahi akıldan çı‐
karılmadan uygulanması gereken bir belgedir. Parti tüzüğüne 
uyamayacak olan, yaşamını ona göre düzenleyemeyecek olan 
parti sempatizanlarının partilenmesi doğru değildir. Böyle bir hata, 
baştan yanlış bir ilişki biçimini oluşturur ve partiye gönül vermiş 
arkadaşlarımızı olumsuz etkiler. Ancak, bunu sadece parti organ 
ve yönetimlerinin değil, ideolojik ve politik olarak partinin görüşler‐
ini savunan arkadaşlarımızın da görmesi gerekmektedir. Parti 
üyeliğinin ciddi yükümlülükler içerdiğini bilirlerse, ve samimi ola‐
rak bu kurallara uyamayacaklarını görürlerse, üye olmaktansa 
partiyi kendi güçleri oranında dürüst ve çalışkan olarak destekle‐
meleri, parti etrafındaki yığınsal halkalar içinde çalışmaları çok 
daha verimli sonuçlar getirecektir. Aksi taktirde ilişkiler zedelen‐
mekte, yıpranmakta ve ayrılıklara dahi neden olmaktadır ki bu en 
istenmeyen durum olmalıdır. 

Tüzüğün en önemli maddesi üyelik tarifinin yapıldığı madde‐
dir. Partinin program ve tüzüğünü kabul eden, bir parti biriminde 
(hücresinde) çalışan ve düzenli aidatını ödeyen kişiler partiye üye 
olabilir der. Bu ilkesel, çok önemli ama bir o kadar da genel bir ta‐
riftir. Neden geneldir? Çünkü, asıl uygulama, partinin kapısından 
içeriye adım attıktan sonra başlamaktadır ve tüm parti yaşamı 

boyunca uygulaması aksamaya uğramaması gereken bir kuraldır. 
Genelde kabul edip uymamak veya uygulamamak bütün ilkesel‐
liği yok eder. Ve de bu ilke, partimizin daha önce yayınlanan kimi 
yazı ve belgelerinde de özellikle vurgulandığı gibi, görevi, görevi‐
nin düzeyi ve parti stajı ne olursa olsun, istisnasız tüm parti üye‐
leri için geçerlidir. Üye partiye parti birimi (hücre) önerisi ile alınır 
ve üyeliğin kararı son tahlilde yine birim (hücre) tarafından verilir. 
Üst organlar onay verir veya itiraz eder. Parti birimi ile ilişkisi ol‐
mayan bir partili, partililik görev, sorumluluk ve yetkilerini nerede 
kullanacak? 

Çok özel konspiratif nedenlerle, parti merkez organları kararı 
ile bir partili, parti birim çalışmasından muaf tutulabilir. Bunun için 
özel bir görevi veya gerekliliği olması gerekir. Değilse parti birimi 
partilinin -görevi ne olursa olsun- partinin ve toplumun nabzını 
tuttuğu yerdir. Parti temel biriminde parti yaşamına katılmayan 
yönetici görevleri olan yoldaşların politik ve örgütsel karar almaya 
katılımlarında eksiklikler ortaya çıkar ve partinin merkezi çalışma‐
larını olumsuz yönde etkiler. Onun için, çeşitli ara ve üst organla‐
ra seçilmiş veya bir parti kolektifinde görev üstlenmiş her bir 
partili yoldaşımız, aynı zamanda parti biriminin toplantı ve faa‐
liyetlerine katılmak zorundadır. Yaşadıkları veya çalıştıkları alan‐
larda bir parti birimi yoksa öncelikle onu oluşturacak bir çalışmayı 
önlerine görev olarak koymak durumundadırlar. Bu aynı zamanda 
yoldaşlarımızın rüştlerini ispat edecekleri belirleyici bir konudur. 
Ara veya üst organlarda yönetici görevler üstlenmiş 
yoldaşlarımız, bu görevleri sona erdiğinde, parti çalışmalarını te‐
mel parti birimlerinde sürdürmeye devam ederler. Kazandıkları ek 
deney ve yetenekleri parti birimlerinin çalışmalarında mütevazi bir 
biçimde değerlendirirler, kolektifleştirirler.

Partili yaşadığı şehrin dışına çıkacağı zaman bağlı olduğu 
parti birimini bilgilendirir ve izin alır. Bir partilinin yurt dışına çık‐
ması Merkez Komitesi’ne verilecek dilekçe sonucunda alınacak 
onay ve izine bağlıdır. Bu kurallar hem her bir yoldaşımızın gü‐
venliği için düşünülmüştür ve gereklidir ama aynı zamanda parti‐
nin güvenliği açısından da gereklidir.

Kimi belirlenmiş partililerin, partili oldukları hiç kimse tarafın‐
dan bilinmiyor olması gereken koşullar ve durumlar da vardır. Bu 
kararı hiç bir partili kendi kendine veremez. Üst organların MK 
onayıyla verdiği bu tür kararlar durumunda yoldaşlarımız temel 
parti birimi çalışmalarına katılmaktan muaf tutulurlar ve bu konu‐
daki eksikliği tamamlamak için bu görevleri üstlenmiş yoldaşlarla 
ikili bir ilişki sürdürülür veya özel parti birimleri oluşturulur. Bunlar 
tamamıyla gizli çalışma koşullar nedeniyle özel görevlerde uygu‐
lanması gereken yöntemlerdir.

Bir partili açık sözlü ama aynı zamanda partiye ve yoldaşları‐
na karşı dürüst olmalıdır. Partili aklına geldiği gibi konuşmaz. 
Söyleyeceği sözün nereye gideceğini ve nasıl etkiler yaratacağını 
hesap etmek zorundadır. Bu özellik de göstermelik olmamalıdır. 
Parti toplantılarına hazırlıklı gelinmeli ve görüşler toplantılar 
sırasında oluşturulmamalıdır. Toplantılar sırasında yürüyen tartış‐
malar sonucunda ancak görüş gelişebilir, hatta kimi durumlarda 
değişebilir, ne ki hiç bir yoldaşımız toplantılara, parti politikalarına 
ve örgütsel çalışmalara olan katkılarını toplantıların akışına göre 
gelişir düşüncesiyle değerlendirmemelidir. Her bir yoldaşımız 
çalışma alanında elde ettiği deneyimler, ilişki içinde bulunduğu 
yoldaş, sempatizan, parti çevresi ile ilişki içinde bulunduğu işçi ve 
emekçilerden elde ettiği görüşleri süzüp değerlendirerek ve oku‐
dukları ile toplantılara hazırlıklı katılmak zorunluluğundadır. 

Partililik kendini sürekli çalışıp yenilemek ile içselleşmiş bir 
anlayışı ifade eder. Gerek teorik, gerek ideolojik  ve gerekse de 
günlük toplumsal politik gelişmeler ile ilgili bir fikrimiz ve sürekli 
bir çalışmamız olmak durumundadır. Yaşam ve çalışma alan‐
larımızda, etrafımızdaki toplumsal olguları ve olayları sürekli ola‐
rak politik bir anlayışla irdelemek gerekmektedir. 

Her bir partilinin bilgili, ilkeli ve kararlı ama aynı derecede mü‐
tevazi, alçak gönüllü ve ikna edici olması gerektiğine değinmek 
ayrıca önem taşıyor. Bu özelliklerin bünyesinde taşıyan bir yoldaş 
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partinin çıkarlarına, kararlarına, politikalarını savunma konusunda 
üstün bir partililik anlayışı ve bilinci sergiler. Parti saflarına küçük-
burjuva anlayışlar dönem dönem sızar. Yeni yoldaşlarımız bazen 
bu sıkıntıların taşıyıcısı olurlar. Ancak parti yaşamı, eğitim ve ör‐
gütlü çalışma içinde bu olumsuz anlayış ve davranışlar süreç için‐
de aşılabilir, aşılmak zorundadır. Değilse sorunlar çözülemez 
noktaya gelir ve parti faaliyetinin gelişmesinde tıkayıcı bir özellik 
arz eder. Doğru bir parti örgüt yaşamı içinde bulunmamış eski 
yoldaşlarımızda da bu tür özellikler baş gösterebilir. Eski ya da 
yeni, hiç bir yoldaşımızın küçük-burjuva, reformist ve liberal an‐
layışların taşıyıcısı olmalarına izin vermemeliyiz. Bu da sürekli bir 
eğitim konusudur.

Yoldaşlar!

111 günlük süreçte gerek program gerekse de tüzük taslağı 
üzerinde bu değerlendirmemizde ele aldığımız ve kimilerini de bu 
değerlendirmeye yansıtamadığımız verimli bir çok çalışma, tartış‐
ma ve eğitim niteliğinde toplantılar gerçekleşti. Şimdi, bu değer‐
lendirme ile bu çalışmayı sonlandırmış olmuyoruz. Aksine, bu 
çalışma anlayışını bir süreklilik halinde sürdürmeyi ön görüyoruz. 

Önümüzdeki dönem sınıf savaşımının keskinleşeceği bir dö‐
nem olacak. Faşizan yönetim tarzı daha da kurumsallaşabilir. 

Saldırılar artabilir. Aslolan düşmanın ne yaptığı değil, ona karşı 
bizim ne yaptığımız ve yapacağımızdır. Sahada, toplumun tüm 
hücrelerinde ve gözeneklerinde etkin olmak, sınıf mücadelesinin 
önderliğini yürütmek, ancak ve ancak teorik, ideolojik, politik ve 
örgütsel olarak savaş yeteneği ve manevra kabiliyeti yüksek bir 
örgütle mümkündür. Üzerinde çalıştığımız konu budur.  Bu 
alanda bu yılki III. Hamle dönemimizde önemli adımlar attığımızı, 
ancak henüz yerine getirmemiz gereken bir dizi görev olduğunu 
da tespit ettik. Merkezi organlarımız yapılan tüm toplantıların ve 
iletilen tüm yazılı belge ve raporların sonuçlarını titizlikle değer‐
lendirmiş ve gereken sonuçları çıkarmıştır. Merkez Komitesi Se‐
kreterliği ve Politik Büromuz bundan sonraki adımı “Süreklilik 
içinde Yenilenme” niteliğinde tarif etmiş ve tüm parti örgütü ve 
yoldaşlarımızı IV. Hamle dönemine kadar bu konuda hazırlanma 
ve uygulama ile görevlendirmiştir.

Tüm parti örgütlerimizi, yoldaşlarımızı, partimizin geniş çevre‐
sini ve sempatizanlarımızı yoldaşça göreve çağırıyoruz.

Komünist selamlarımızla

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
12 Şubat 2019 
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o Yaşar KEMAL

“Lenin’in öldüğü yerle Moskova arası seksen kilometre. İşçil‐
er, Lenin'in ölüsünü seksen kilometre, Moskovaya kadar elleri 
üstünde taşımışlar. Bu, halk sevgisiyle bir devrimcinin candan 
sevgisinin birleşmesidir.

Halkın Yüreğinde

Lenin, şurası bir gerçek ki, insanoğlunu en çok etkilemiş de‐
vrimcidir. Lenin'in birinci özelliği onun devrimciliğidir. İnsanoğlu 
hep onun bu büyük yanı üstünde durdu. Daha çok onun bu büyük 

yanını araştırdı. Lenin'in büyük de‐
vrimciliğinin ana kaynağı sevgiydi. 
Somut halk sevgisiydi. Bütün düşün‐
cesini bu sonsuz sevgi oluşturdu. Le‐
nin eğer insan soyunun en büyük 
devrimini yapabilmişse içindeki bitip 
tükenmeyen sonsuz sevgi yüzünden 
olmuştur bu. Çağımızın bu kar‐
maşıklığı içinde Lenin'in bu yönüne 
pek o kadar dokunulmadı. Onda son‐
suz bir doğa sevgisiyle sonsuz bir 
halk sevgisi el eleydi. O, doğaya ve 
halka sevgisinden daha çok güve‐
niyor ve inanıyordu. Giriştiği akıl al‐

maz dövüş bu güvenden geldi. Akıl almaz başarısının sonucu da 
bu yüzdendir. Lenin mucizesinin temelinde büyük bir sevgi ve gü‐
ven yatar.

Lenin'in öldüğü evin bahçesinde bir heykel var. İşçiler ölü Le‐
nini sırtlamışlar, taşıyorlar. Leninin öldüğü yerle Moskova arası 
seksen kilometre. İşçiler, Leninin ölüsünü seksen kilometre, Mo‐
skovaya kadar elleri üstünde taşımışlar. Bu, halk sevgisiyle bir 
devrimcinin candan sevgisinin birleşmesidir. Lenin ve halk sevgisi 
üstüne büyük bir destan yazılabilir. Leninin hayatında bu büyük 
sevgiye dair çok şey bulunur.

Lenini halkı yarattı ve kendi suretinde yarattı. Lenin hiçbir za‐
man hastalanmayacak, yaratıcılığını yitirmeyecek halkın sağlığıy‐
dı.

Sosyalizmin anhası minhası insan soyunu tekmil yabancılaş‐
malardan kurtarıp kendi asliyetine iade etmektir. Karşımıza bir 
sorun çıkıyor, nedir insanın asliyeti? İnsanın asliyeti, yaratma 
gücüdür. Sonsuz yaratıcılığı, durmadan, her an yaratıcılığıdır. 
Doğa gibi. Ve Sosyalizm insanoğlunu bu yaratıcılığa geri ka‐
vuşturmak için bir araçtır. Kimdir sosyalizmi kuracak olan, kimdir 
sürdürecek olan, emekçi halktır. Lenini emekçi halk sevgisiyle, 
gücüyle, dostluğuyla ve yaratıcılığıyla büyütüp geliştirmiş ve ken‐
di dövüşçü sağlığı yapmıştır. Soyut bir lider olsaydı Lenin, yalnız 
kitaplara, düşüncesine boğulmuş, belki de bu yıllarda devrim 
başarıya ulaşamazdı. Leninin bir eli kitaplarda, düşüncede, bir eli 
halktaydı. Sosyalist kavgayı tez günde bitirmek istiyorsak Leninin 
getirdiği bu en büyük özelliğe dört elle sarılmalıyız.”
28.4.1970 / Ağacın Çürüğü

Lenin’in Büyük Devrimciliğinin Ana Kaynağı Sevgiydi,
Somut Halk Sevgisiydi


