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HALK SAVAŞÇISI DİLEK POLAT GÜNEŞE UĞURLANDI!
7 Nisan 2006 tarihinde, Ordu
ilinde partimizin devrimci bir
eylemini gerçekleştirmek üzere
hazırlık yaptığı sırada elindeki
bombanın patlaması sonucunda şehit
düşen
TKP/ML
Karadeniz
Komitesi (KBK) üyesi ve Özel
Birim Komutanı Perihan (Dilek)
Polat
yoldaş;
12
Nisan’da
düzenlenen bir törenle güneşe
uğurlandı. Dilek Polat yoldaşın güneşe uğurlanması törenine yoldaşları, ailesi
ve devrimci dostları katıldı.
Dilek Polat yoldaş, güneşe uğurlanmadan önce gerçekleştirilen
yürüyüşte “Gerillalar ölmez, yaşasın
Halk Savaşı”, “Anaların öfkesi katilleri
boğacak”, “Bedel ödedik, bedel
ödeteceğiz”, “Karadeniz faşizme mezar
olacak”, “Yaşasın partimiz TKP/ML,
Halk Ordusu TİKKO, TMLGB” vb.
sloganları atıldı.
İstanbul Gazi Mahallesi Cebeci
Mezarlığında düzenlenen törene devrim
ve sosyalizm mücadelesinde şehit
düşenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı. Yapılan konuşmalarda
Dilek Polat yoldaşın mücadele yaşamı anlatıldı. TKP/ML İstanbul Üst
Komitesi imzalı bir metin okundu.
Düzenlenen tören sırasında
“Dilek Polat yoldaş ölümsüzdür”
TKP/ML TİKKO yazılı pankart ve
TKP/ML bayrakları açıldı. Dilek
Polat yoldaşımız TKP/ML bayrağına
sarılarak defnedildi. (İstanbul İKK
muhabirleri)

GERİLLALAR ÖLMEZ YAŞASIN HALK SAVAŞI!
DİLEK POLAT YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
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Sunu:
Yeni bir özel sayısı ile daha
birlikteyiz. Bu sayımızı Türk hakim
sınıflarının halka yönelik yeni saldırı
kararları aldığı toplantıların sonrasında
çıkartıyoruz.
TC faşizminin gerçekleştirdiği bu
toplantıların ardından basına yansıyan
kimi
açıklama
ve
beyanatlarda,
önümüzdeki sürecin Türk hakim sınıfları
açısından dizginsiz bir saldırı politikasının
yürütüleceği ve halka karşı her türlü karşı
devrimci yönelimin sürdürülmesi olarak
ele alınacağının işaretleri verilmektedir.
Bu veriler ise bizlere önümüzdeki sürecin
sınıf mücadelesi açısından oldukça keskin
bir biçim ve içerikte tüm yakıcılığı ve
şiddetiyle geçeceğini göstermektedir. Türk
hakim sınıflarının saldırılarıyla doğru
orantılı olarak devrimci kitle eylemlerinin
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ve halkın kendiliğinden eylemlerinin
artacağının işaretlerini vermektedir. Bu
sayımızda konuyla ilgili bir yazıya yer
veriyoruz.
Yine bu sayımızda TC. faşizminin
Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği
saldırganlığa
değinen
bir
makale
yayınlıyoruz. Türk hakim sınıflarının
devletinin
emperyalist
politikalar
doğrultusunda yeniden yapılandırılması
çalışmalarında, “özelleştirme” politikaları
ayrı bir öneme sahiptir. TC. devletinin
emperyalizme ve emperyalist çıkarlara
göre düzenlenmesinin ve “kalkınma
politikası” adı altında yıllarca halkımıza
yutturulmaya çalışılan “ithal ikameci”
modelden, “neyin varsa sat” modeline
geçişin adı olan özelleştirmeye dair bir
yazıya yer verdik.
Önümüzdeki sürece ve ülkemizdeki
sınıf mücadelesine ait yaşanan tarihsel
günlere dair MK imzalı yayınlanan bir
genelgeye sayfalarımızda yer veriyoruz.
Ülkemizde
Komünist
Partinin
kuruluşunun 34. yıldönümüne dair MKSB
imzalı bir bildiri ve makale ile birlikte 1
Mayıs’a ilişkin MKSB imzalı bir bildiride
sayfalarımızda yer almaktadır.
TKP/ML’ye bağlı faaliyet sürdüren
TİKKO militanlarının Dersim’de ve
ülkemizin
diğer
bölgelerinde
gerçekleştirdiği bir dizi eyleme ilişkin
haber ve yorumlarda sayfalarımızda yer
almaktadır.
Ordu’da devrimci bir eylem
hazırlığındayken şehit düşen Dilek Polat
yoldaşa ilişkin MK imzalı bir açıklama ve
güneşe uğurlanmasına dair habere
sayfalarımızda yer veriyoruz.
2006 Ocak ayının son haftası ve
Şubat ayı, TİKKO militanlarının “Parti ve
Devrim
Şehitleri
Anma
Haftası”
vesilesiyle gerçekleştirdiği bir dizi
devrimci eyleme sahne oldu. Bu
sayımızda gerçekleştirilen bu eylem
haberlerine kısada olsa yer veriyoruz.
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mücadeleyi
kendi
dışında
gören
yaklaşımlara önemli bir yanıt olmuştur.
Perihan
(Dilek-Ayfer)
Polat
yoldaş; ülkemiz sınıf mücadelesi pratiği
içinde,
“yapılsa
iyi
olur”,
“gerçekleştirilirse iyi olur”, “hesap
sorulsa iyi olur”, “gerilla savaşını ve
silahlı mücadeleyi yükseltmek lazım”
söylemlerinin sıklıkla kullanıldığı ancak
bu söylemlere rağmen, örgütsüzlüğün
kutsandığı, her türlü sağ ve sol
tasfiyeciliğin revaçta olduğu bir süreçte;
partimizin son dönem savaşı geliştirme
yönelimiyle birlikte, bu yönelimi kendi
dışında görmeyen, bizzat bu yönelimin
gerçekleştirilmesi doğrultusunda görev ve
sorumluluk alan bir pratik hat izleyerek,
yapılması gerekenin ne olması gerektiği,
gerçekleştirilmesi gerekenin ne olduğunu,
partimiz saflarında örgütlenmesinden
şehit düştüğü ana kadarki mücadele
pratiğiyle açık ve berrak bir biçimde
ortaya koymuştur.
Perihan
(Dilek-Ayfer)
Polat
yoldaş; faşist TC devletinin Kürt ulusuna
yönelik uyguladığı zulmün, baskıların ve
katliamların yakın tanığıydı. Doğduğu
köy faşizmin güçleri tarafından yakılmış
ve zorla boşaltılmıştır. Perihan yoldaş
faşizmin Kürt ulusuna yönelik bu
politikaların ortadan kaldırılmasının en
doğru
yolunun
komünist
partisi
önderliğinde gerçekleştirilecek silahlı
demokratik
devrim
mücadelesiyle
olabileceğinin bilinciyle, safını partimiz
önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı
yolundan yana belirlemiş ve mücadele
pratiğini bu doğrultuda şekillendirmiştir.
Perihan
(Dilek-Ayfer)
Polat
yoldaş; ülkemizde kadın olmanın
zorluklarını bizzat yaşayan bir yoldaş
olarak, ülkemizde kadınlara yönelik
baskının, sömürünün ve her türden gerici
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değer yargısının ancak ve ancak silahlı
demokratik
bir
devrimle
çözülebileceğinin bilincinde hareket etmiş
ve
kendisinde
bir
devrim
gerçekleştirmiştir. Ülkemiz koşullarında
kadın olmanın, anne olmanın onun
üzerinde yarattığı “kadınlık rolü” ve
bunun getirdiği bazı dezavantajları,
yetersizliklerini
giderme
azmi
ve
kararlılığıyla aşmıştır. Bu pratiğiyle
Perihan (Dilek-Ayfer) Polat yoldaş,
partimizin son dönem mücadele tarihinde
yaşanan örneklere benzer biçimde
önderleşen,
komutanlaşan
kadın
kimliğiyle öne çıkan bir yoldaş olmuştur.
Dilek Polat yoldaş kendisinden önce
şehit düşen Ayfer Celep yoldaşta
cisimleşen partili komutan kimliğini
kendine örnek alan ve bunu pratikte
cisimleştiren bir yoldaş olarak bugün
bizlere
yürünmesi
gereken
yolu
göstermektedir
Ayfer (Emine) Celep’ten, Dilek
(Ayfer) Polat’a Karadeniz’de cisimleşen
savaş çizgimizdir. Ayfer’den Ayfer’e
şekillenen partili kimliğimizdir.
Bugün yürünmesi gereken yol,
Ayfer’den Ayfer’e şekillenen bu çizgiyi
partinin her alanında pratikleştirmektir.
Halk Savaşçısı Perihan (Dilek)
Polat Yoldaş Ölümsüzdür!
Gerillalar Ölmez, Yaşasın Halk
Savaşı!
Yaşasın Partimiz TKP/ML, Halk
Ordumuz TİKKO, Gençlik Örgütümüz
TMLGB!
Yaşasın Marksizm Leninizm
Maoizm!
TKP/ML Merkez Komitesi
Nisan 2006

39

Özel Sayı

bu
türden
gayretleriyle
engellenemeyecektir.
Halkımızın ve halkımızın değerli
oğulları ve kızlarının, emperyalist
politikalar doğrultusunda faşizmin ve
onun “sivil” uzantılarının, işçi sınıfı ve
emekçi
halkımıza
yönelik
bu
saldırganlığa ve uygulanan politikalara
karşı tepkisiz kalması düşünülemez.
Halkımızın, Komprador Burjuvazi ve
Büyük Toprak Ağaları’nın devleti faşist
TC.’nin
emperyalist
efendilerinin
çıkarları
doğrultusunda
uyguladığı
politikalara karşı çeşitli biçim ve
içeriklerde
süren
mücadelesi
engellenemez. Partimiz halkımızın bu
tepkisinin ve mücadelesinin doğru hedefe
yönelmesi için bütün gücüyle mücadele
etmekte ve savaşmaktadır.
TC. faşizminin ve onun “sivil”
uzantılarının, Dilek Polat yoldaşımızın
şehit düşmesi üzerine, bu türden
demagojik söylemlere başvurarak aciz bir
saldırganlık içine girmeleri, partimizin ve
onun önderliğinde faaliyet sürdüren
TİKKO gerillalarının haklı ve meşru
savaşının
karalanması,
partimiz
TKP/ML’nin önderlik ettiği Halk
Savaşı’na halkımızın katılımının ve
desteğinin
azaltılması
amacını
taşımaktadır.
Partimiz 34 yıllık mücadele ve
savaş pratiğinde halktan insanların zarar
görmemesi için olabildiğince hassas
davranmış ve bu hassasiyetini önemli
oranda hayata geçirmiştir. Ancak kabul
edilmelidir ki her haklı savaşın doğal bir
sonucu olarak, istenmeyen bazı ölüm ve
yaralanmalarda
yaşanabilmektedir.
Partimizin savaş pratiğinde yaşanan bu
türden kayıp ve yaralanmalar ise tamamen
partimizin iradesi ve istemi dışında
gerçekleşmektedir. Ve bu türden kayıp ve
yaralanmalar gerçekleştiğinde ise partimiz
tarafından
gerekli
açıklamalar
yapılmaktan kaçınılmamaktadır. Partimiz
bunu,
halkımıza
karşı
duyduğu
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sorumluluğun
bir
gereği
olarak
kavramaktadır.
Türk, Kürt uluslarından ve çeşitli
milliyetlerden emekçi halkımız;
1973 yılında Dersim Hozat Xceli Haceli- (Dikenli) köyünde doğan ve Kürt
ulusuna mensup olan Perihan (Dilek)
Polat yoldaş; Partimiz TKP/ML ile 9
Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
4. sınıftayken, partimizin komünist
gençlik örgütü TMLGB’de örgütlenerek
ilişkiye geçmiştir. Bir süre bu örgütlenme
içinde faaliyet sürdüren yoldaş, 1999
sonbaharında ise partimize bağlı olarak
faaliyet sürdüren TİKKO Karadeniz
Bölge Komutanlığı’nda örgütlenmiştir.
Bu tarihten sonra ise önce savaşçı olarak
ardından ise 1. Mıntıka Komutanlığı
üyesi olarak faaliyet sürdürmüştür. Ayfer
yoldaş şehit düştüğünde Partimiz, Dersim
Karadeniz Bölge Komitesi’ne (D-KBK)
bağlı, Karadeniz Komitesi (KK) üyesi
ve Özel Birim Komutanı olarak faaliyet
sürdürüyordu.
Perihan
(Dilek-Ayfer)
Polat
yoldaşın bu mücadele pratiğinde öne
çıkan en önemli özellikleri ise,
yetersizliklerini aşma, görev bilinci ve
kararlılıktır. Ülkemizdeki devrimci ve
komünist hareket içinde yaşanan sorunlar
göz önüne alındığın da, Perihan (DilekAyfer) Polat yoldaşın bu yaklaşımı
dikkate değer ve örnek alınması gereken
özellikler olarak öne çıkmaktadır.
Günümüzde gerek faşizm tarafından ve
gerekse de kimi çevrelerce, umutsuz ve
beyhude bir çaba içinde “lanetlenen”
silahlı mücadele ve Halk Savaşı’nın
geliştirilmesi
pratiği
içinde,
“ya
içindesindir çemberin ya da dışında”
diye konumlanan ve aynı zamanda
konumlanmakla
da
kalmayarak,
yetersizliklerinin üzerine giden, görev ve
sorumluluk alan bir mücadele pratiği
sergileyen yoldaş; bu mücadele pratiğiyle
kavga kaçkınlığının, yılgınlığın revaçta
olduğu ve önemlisi de sınıf mücadelesini
ve onun ülkemizdeki tek yolu olan silahlı
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TC Faşizmi Halka Karşı Yeni Saldırılara Hazırlanıyor
DEVRİMCİ KİTLE EYLEMLERİNİ YÜKSELTELİM!
2006 yılının ilk günlerinde TC. sıkıntılara yol açmaktadır. Türk hakim
Başbakanı T. Erdoğan ile Genelkurmay sınıflarının emperyalist politikalar
başkanı Orgeneral Özkök ve kuvvet doğrultusunda adım atma zorunluluğu
komutanlarının
4
Ocakta ve bu adımların ortaya çıkardığı
gerçekleştirdikleri toplantı, 2006 yılının sonuçlar, ülke içinde yaşanan sınıfsal ve
Türk hakim sınıfları açısından nasıl ele ulusal çelişkilerin keskinliği ile
alınacağının işaretini de veriyordu.
birleşince, TC devleti kendisi açısından
Türk hakim sınıfları başta ABD bilinen
“çözüm”(!)
yöntemlerine
emperyalizmi
olmak
üzere başvurmaktadır. Ülke içinde yaşanan
emperyalistlerin
ulusal
ve
sınıfsal
Ortadoğu
çelişkiler, TC devletini
coğrafyasında
her zamanki sınıfsal
yürüttükleri
refleksini göstermeye;
saldırı-işgal
halk kitleleri üzerinde
politikası
ve
terör estirme ve faşist
Burjuva feodal basın Türk hakim
bununla bağlantılı
zulüm
uygulama
sınıflarının yeni saldırı kararları
doğrultusunda yayınlarını sürdürüyor.
olarak
Büyük
politikasına itmektedir.
Ortadoğu
Bir
yandan
Projesi’nin uygulanmasının yarattığı ülkemizde hem özelleştirme politikaları
sonuçların ortaya çıkardığı çeşitli hem de komprador kapitalizmin
sıkıntılarla
karşı
karşıyaydılar. emperyalist politikalar doğrultusunda
Kendileri açısından en önemli olan ve şekillenmesi
nedeniyle
istihdam
bir “savaş sebebi” saydıkları Irak olanaklarının
yaratılamaması
Kürdistanı’ndaki devlet oluşumun artık sonucunda giderek artan işsizlik, öte
kendini iyiden iyiye belli etmesi ve yandan
TC
devletinin
resmi
emperyalist
politikalar
karşısında kurumlarının
açıkladığı
ağır
“kırmızı çizgi”lerin basit ve ucuz bir yoksullaşma süreci ve gelir dengesinde
propagandadan ibaret kalması, onların yaşanan eşitsizliğin artarak devam
bu sıkıntılarını artıran bir işlev halini etmesi gibi ilk elden sayabileceğimiz
aldı. Üstüne üstlük TC devletine, nedenler
sınıfsal
çelişkilerin
emperyalist politikalar doğrultusunda keskinliğini arttırmaktadır.
bölgede biçilen “Büyük Ortadoğu
Bunun yanında Ocak ayında meclis
Projesi”nin bekçisi olma misyonu gündemine gelen Genel Sağlık Sigortası
manevra kabiliyetini giderek azaltan bir ve Sosyal Güvenlik yasa tasarısıyla
duruma sokmaktadır. Türk devleti Türk devleti halka yönelik saldırısında
açısından bu süreç; halkımızın güzel bir yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu
deyimiyle, “aşağı tükürsem sakal, tasarıyla faşizm çalışan emekçileri
yukarı tükürsem bıyık” biçiminde mezarda emekli ederken, sağlık
özetlenebilir.
alanında da “paran yoksa öl” mantığını
Bölgede yaşanan bu gelişmeler TC yasalaştırıyor.
açısından
önemli
sonuçlara
ve
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Öte yandan Türk hakim sınıflarının
Kürt ulusu üzerinde uyguladığı ulusal
baskı politikası hızından hiçbir şey
kaybetmeden devam ederken, Irak
Kürdistanı’nda yaşanan devletleşme ve
bunun Türkiye Kürdistanı’na etkisi,
PKK’nin tüm reformist ve teslimiyetçi
söylemine
rağmen
Türk
hakim
sınıflarının bu tavra azgın bir
şovenizmle ve linç kampanyaları
örgütleyerek yanıt vermesi, gerilla
güçlerine
yönelik
saldırıların
arttırılması ve bununla yetinmeyerek
gerilla cenazelerini sahiplenen halka
karşı tam bir faşist terörle yönelmesi
gibi etkenler ülkemizdeki çelişkilerin
azalması
şöyle
dursun
giderek
artmasına ve sertleşmesine neden
olmaktadır.
İşte tüm bu gelişmeler Türk hakim
sınıflarını eskisine oranla ülke içinde
yeni yeni önlemler almaya itmektedir.
Bir yandan mecliste emekçi halka karşı
yeni
yasalar
çıkartır,
ülkeyi
özelleştirmelerle
haraç-mezat
pazarlarken, öte yandan bu saldırılara
karşı duran ve halka gerçekleri
anlatmaya çalışan, başta devrimci ve
komünistler olmak üzere sisteme karşı
itiraz
eden,
alternatif
olan
örgütlenmelere
karşı
fiili
bir
saldırganlık politikası uygulamaya
başladılar.
Aslında bu önlem ve saldırılar
daha öncesinden faşizmin anayasası
olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde
dile getirilmişti. Şimdiki süreçte ise bu
belgede
belirlenen
esaslar
doğrultusunda fiili adımlar atılmaktadır.
Faşist devlet gerçek anayasasında, PKK
ve Partimizde dahil olmak üzere silahlı
mücadele yürüten kimi devrimci
örgütleri tehdit olarak değerlendiriyor
ve
kendince
önlemler
alınması
gerektiğini ortaya koyuyordu. Bu
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politika doğrultusunda partimizin ve
devrimci örgütlerin halk içinde taban
bulmasının engellenmesi için “sosyal
çalışmalar” yapılması gerektiği ileri
sürülüyordu. Bu tespit nedeniyledir ki
son süreçte devrimcilere ve devrimci
çalışma yürütenlere karşı alabildiğine
dizginsiz
linç
kampanyaları
örgütlenmeye başlandı. Örgütlenen bu
“linç” kampanyalarının faşist devletin
bu sosyal çalışması”ndan bağımsız
olmadığı, bilinçli, planlı ve örgütlü
çalışmalar
olduğu
gözden
kaçırılmamalıdır. TC faşizminin bir
“devlet geleneği” olarak bu türden
politikaları
başarıyla
uyguladığı,
geçmişteki kanlı deneyimlerle fazlasıyla
sabittir.
Yine faşist devlet, devrimci ve
komünist hareketi “ortadan kaldırma”
politikaları doğrultusunda, Dersim’e kış
operasyonu
gerçekleştirdi.
Ancak
büyük puntolarla gazetelerde ve flaş
haber olarak televizyonlarda verilen bu
operasyonun
sonucu
nedense
duyurulmadı. Biz söyleyelim. Bu
operasyon sonrasında gazetelerde üç
uzman çavuşun ölüm ilanı çıktı.
Faşist devlet içinde bulunduğu
çaresizliğe çözüm bulmak adı altında,
“teröre karşı zafer kazanmak için”
toplantı üstüne toplantı almaya başladı.
Partimizin ocak ayının son haftasında
gerçekleştirdiği politik hedefleri isabetli
devrimci eylemlerde dahil olmak üzere
bir dizi gelişme, devletin yüksek
kademelerinde
görüşme
trafiğinin
artmasına yol açtı. Karadeniz’de
yaşanan gelişmeler nedeniyle İçişleri
Bakanı’yla
birlikte,
bölge
milletvekilleri, valiler ve emniyet
müdürleri bir “güvenlik zirvesi”
gerçekleştirdiler. 9 Şubat’ta ise Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar
Büyükanıt daha önce planlanmamış bir
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tarihinde bu tarz eylemler yoktur.
Bununla birlikte, faşizmin ve her türlü
gericiliğin
halkımıza
karşı
kendi
işledikleri suçları gizlemek ve kitleleri
maniple etmek için bu tür eylemlere
dönük kara çalmaları ve yalan
açıklamalarda bulunmaları da kabul
edilemezdir. Faşizmin ve her türden
gericiliğin bu tür eylemlere yönelik
açıklamaları
onların
korkularının
ürünüdür.
Komprador Burjuvazi ve Büyük
Toprak Ağaları’nın devleti olan faşist TC
devleti yetkililerinin Dilek (Ayfer) Polat
yoldaşın şehit düşmesinden sonra burjuva
feodal basın ve medya kuruluşları
aracılığıyla yaptıkları açıklama ve
yayınlarda,
yoldaşımızın,
İslam
dinine
mensup
Müslümanların
kullandıkları bir
ibadethane olan
“cami’yi
bombalayacaktı”
, “hedef ibadet
edenlerdi” yönlü
açıklamaları ise tamamen yalan ve
çarpıtılmış haberlerdir.
Partimizin hedefinde iddia edildiği
gibi bir ibadethane yoktu. Partimizin
hedefinde; bugünde hedef olmaya devam
eden ve bu anlamıyla henüz açıklamayı
doğru bulmadığımız başka bir hedef
bulunmaktaydı. Partimiz cami ve benzeri
hedef
olarak
ibadethaneleri
değerlendirmemekte ve bu türden
hedeflere yönelik saldırıları doğru
bulmamaktadır.
Faşizmin yetkililerinin ve burjuva
feodal kuruluşların, Dilek (Ayfer) Polat
yoldaşın bir kaza sonucunda şehit
düşmesinden sonra gerçekleştirdikleri bu
türden açıklama ve yayınlar halkımızın
yanlış bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Bu türden yalan haber ve spekülasyonlar
partimizin politik iktidar için yürüttüğü
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savaşın gizlenmesi ve çarpıtılması
hedefini gütmektedir. Böylelikle, faşizmin
halkımıza karşı işlediği suçların hesabının
sorulmasına dönük her türlü devrimci
eylemin gizlenmesi, gizlenemediği yerde
ise
çarpıtılması
amaçlanmaktadır.
Nitekim partimizin kısa bir süre önce
gerçekleştirdiği bir dizi devrimci eylem
“özel bir çabayla” halkımızdan gizlenmek
istenmiştir. Dilek Polat yoldaşın bir kaza
sonucunda şehit düşmesi ise gizlenmesi
bir yana, yoğun bir karşı devrimci
propaganda ile faşizm ve onun her türlü
yardakçısı tarafından kendi amaçları
doğrultusunda çarpıtılmak istenmekte ve
yoldaşımızın halktan insanları hedeflediği
yalanı ortaya atılmaktadır.
Bundan
amaçlanan; faşist
TC
devletinin
Başbakanı’nın
kendi ifadesiyle
emperyalist
sermayeye
“ülkemizin
pazarlanması” ve
bu pazarlanmanın
doğal bir sonucu
olarak, faşizmin resmi ve “sivil”
kuruluşlarının, halkımıza yönelik her türlü
saldırganlığının, zulmün ve sömürüsünün
alabildiğince arttırılmasına karşı, partimiz
tarafından sürdürülen devrimci faaliyetin,
hesap soruculuğun, mümkün olduğunca
gizlenmesidir. Gizlenemediği yerde ise
çarpıtılmasıdır.
Ülkemizin her türlü kaynaklarını
emperyalistlere peşkeş çekenlere ve bunu
gerçekleştirirken
de
“vatan-millet”
bayrağını elden düşürmeyerek halkımıza
açlığı,
yoksulluğu,
işsizliği
reva
görenlere, Kürt ulusunun en doğal
taleplerine azgın bir terör ve şovenizm
kampanyasıyla yanıt verenlere yönelik
partimizin sürdürdüğü politik iktidar
hedefli Halk Savaşı’nın haklı ve meşru bir
zeminde
yükselmesi,
faşist
TC
yetkililerinin ve onun “sivil” uzantılarının
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SB imzalı bildiri İstanbul Gülsuyu
mahallesinde yaygın bir biçimde
dağıtılmıştır.
TMLGB MİLİTANLARINDAN
EYLEMLER
Parti ve Devrim Şehitleri Anma
Haftası
vesilesiyle
TMLGB
militanları da, bir dizi molotoflama
eylemi gerçekleştirdi.
 10 Ocak 2006 tarihinde
Adana Turgut Özal Bulvarı’nda
bulunan KOÇ Sistem-Bilgi ve
İletişim Sistemleri AŞ’ye bağlı bir
işyeri
TMLGB
militanlarınca
molotoflanarak yakılmıştır.
 Yine aynı gün Mersin
Mezitli’de,
Ordu
Yardımlaşma
Kurumu Bankası’na (OYAK Bank)

ait bir otomatik para çekme makinesi
TMLGB
militanları
tarafından
molotoflanarak imha edilmiştir.
 20 Ocak 2006 tarihinde
İstanbul
Üsküdar
Libadiye
Caddesi’ndeki Yapı Kredi Bankası
otomatik para çekme makinesi
TMLGB
militanları
tarafından
molotoflanarak yakılmıştır.
 Aynı
günde,
İstanbul
Bahçelievler Siyavuşpaşa’da bulunan
Ziraat Bankası otomatik para çekme
makinesi TMLGB militanlarınca
molotoflanarak
imha
edilmiştir.

HALK SAVAŞÇISI PERİHAN (DİLEK) POLAT YOLDAŞ
ÖLÜMSÜZDÜR!
Türk, Kürt ulusundan ve çeşitli milliyetlerden emekçi
halkımız!
Partimiz
TKP/ML’nin
Karadeniz
Komitesi
üyesi ve Özel
Görev Birimi
komutanı
Perihan
(Dilek) Polat
yoldaş,
7
Nisan 2006
tarihinde Ordu
ilinde,
devrimci
bir
eylem
hazırlığındayken
yaşanan
patlama
sonucunda şehit düşmüştür. Dilek (Ayfer)
Polat yoldaşımızın; Partimiz TKP/ML’nin
34. Kuruluş yıldönümü vesilesi ve son
günlerde
Kürt
ulusundan
emekçi
halkımıza yönelik faşist TC. devletinin
saldırılarının hesabını sormak, Türk Kürt
ve çeşitli milliyetlerden emekçi halkımıza
yönelik
bu
saldırganlığı
yanıtsız
bırakmamak amacıyla gerçekleştirmeyi
planladığı eylemin hazırlığı sırasında
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şehit düşmesi üzerine, burjuva feodal
basının ve faşist TC devleti yetkilerinin
yapmış oldukları “canlı bomba” ve “cami
bombalama” haber ve yorumları tamamen
gerçek dışıdır. Bu türden gerçek dışı
açıklamalar ve yayınlar partimizin 34
yıllık mücadele tarihini karalamaya
yöneliktir. Ancak hiçbir yalan haber ve
çarpıtma, partimizin yüzlerce şehidinin
kanları ve canları üzerinden yükselen
devrimci mirasını karartamayacaktır.
Partimizin 34. yıllık şanlı mücadele tarihi
bunu fazlasıyla ispatlamaktadır. Türk,
Kürt ulusundan ve çeşitli milliyetlerden
emekçi halkımız bu gerçeğe yeterince
tanıktır.
Partimiz; burjuva feodal basın ve
faşist TC yetkililerinin “canlı bomba”
olarak tanımladığı feda eylemlerini doğru
bir
eylem
tarzı
olarak
değerlendirmemektedir. Bu nedenle de bu
tarz
bir
eylem
gerçekleştirilmesi
partimizin savaş yöntemleri içinde yer
almamaktadır.
Partimizin
mücadele
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şekilde Başbakanla görüştü. Ardından emperyalizmine yeni rollere hazır
17 Şubat’ta yapılan Terörle Mücadele olduğunun sinyallerini verdi.
Yüksek Kurulu (TMYK) toplantısı
TC faşizminin bu toplantılarının
gerçekleştirildi. Bu toplantıda gündeme bir yanı, ABD’nin son süreçte başta
alınan konular 23 Şubat 2006’da MGK Irak ve İran olmak üzere bölge
toplantısında da tartışıldı.
ülkelerine ilişkin politikaları ve bu
Başbakan bir kez daha “Şemdinli politikaların TC devletine yüklediği
Sanığı” Yaşar Büyükanıtla görüşerek görevler iken, diğer yanı ise faşizmin
“iç
güvenlik
meselelerini”
ele ülke içinde terörizm bahanesi ile halka
aldıklarını
açıkladı.
Zaten
bu ve
devrimcilere
saldırısının
ön
görüşmenin hemen ardından, başta Kürt hazırlıklarını yapmak, kararlar almak
gerilla güçleri olmak üzere halka dönük olarak anlaşılmalıdır. Nitekim burjuva
fiili bir saldırı politikası izlenmeye basına
yansıyan
boyutuyla
bu
başlandı.
toplantılarda Türk hakim sınıfları gerek
Mart ayında ise Türk hakim ulusal hareket ve gerekse de partimiz ve
sınıfları,
Genelkurmay
Başkanlığı devrimci hareket hedeflenerek, teröre
Terörle
Mücadele
Mükemmeliyet karşı mücadele adı altında, halka karşı
Merkezi aracılığıyla “Küresel Terörizm yeni saldırı planlarının yapıldığı ortaya
ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu” çıkmaktadır. Şemdinli’de faşist devletin
düzenledi. Sempozyumda öne çıkan Kürt halkına karşı saldırganlığında
kavram “terör”dü! Bu kavramın bizzat suçüstü yakalanması ve gerçek yüzünün
emperyalistler
tarafından
ezilen daha bir teşhir olması, ardından Kürt
halkların halklı ve meşru silahlı halkına
yönelik
gerçekleştirilen
mücadelelerini
karalamak
için dizginsiz saldırı ve buna karşı gösterilen
kullanıldığı göz önüne alınırsa, Türk haklı ve meşru direniş, faşist TC
hakim sınıflarının gerek Türkiye devletinin halkımıza karşı saldırısında
halkına ve gerekse bölge halklarına yeni ve daha üst düzeyde planlar
yönelik uygulayacağı faşist terörün yapmasını beraberinde getirmektedir.
meşrulaştırılmasını amaçlandığı açık bir
Nitekim yaşanan bir dizi gelişme
biçimde görülmektedir.
sonucunda, Türk hakim sınıfları, halka
Nitekim sempozyumdan çıka çıka karşı saldırganlığın somut bir adımı
“terörü yöntem edinmiş örgütlerin, olarak yeni “Terörle Mücadele Yasa
terörü
Tasarısı”nı
meclis
savunan
gündemine
akımları
getirdiler.
Hakim
marjinalize
sınıflarca,
terör
etme”
olarak
kullanılan
kararı çıktı.
kavramın
halkın
Halka karşı saldırı kararları alanlar, halkın
haklı
ve
meşru
Bunun ise
devrimci adaletinden kurtulamayacaklar!
mücadelesi olduğu
ezilen
dünya halklarına ve Türkiye halkına ve göz önüne alındığında, bu yasanın
ufak
değişikliklerle
onun devrimci komünist öncülerine meclisten
daha fazla saldırı ve katliam yönelimi çıkartılacağı, halka ve onun devrimci
öncülerine
yönelik
olacağı açıktır. Ve hiç kuşkusuz ki bu komünist
toplantıyla TC devleti, bölgede ABD saldırganlığın yasal dayanağı yapılacağı
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ve saldırıların buna paralel artacağı çok
açıktır.
Önümüzdeki sürecin devrimci ve
komünist hareket açısından önemli
günleri içinde barındırdığı düşünülürse,
bu türden önlemlerin ve yeni planların
yapılması gerekliliği faşizm açısından
anlaşılırdır. 8 Mart’ta, 12 Mart’ta ve 21
Mart Newroz’da geniş kitlerin alanlara
ve sokaklara çıktığı ve taleplerini dile
getirdiği; yine Kürt halkının kendisine
dayatılan “demokrasicilik rolünü” kabul
etmediğinin görülmesi gibi kimi
gelişmeler, faşist TC devletinin
önümüzde ki sürece dair yeni yeni
önlemler
almasının
nedenlerini
oluşturmaktadır.
Bilineceği üzere önümüzdeki süreç
devrimci ve komünist hareket açısından
önemli tarihsel günleri içerisinde
barındırmaktadır. 24 Nisan, 1 Mayıs, 6
Mayıs ve 18 Mayıs gibi tarihsel
önemdeki günler nedeniyle faşist devlet
teyakkuz
halindedir.
İçinde
bulunduğumuz koşullar, önümüzdeki
süreçte devrimci kitle eylemlerinin daha
da artacağının işaretlerini vermektedir.
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Tamda bu işaretler nedeniyle faşizm
kendince önlemler almaya, kitlelerin
eylemlerinin
devrimci
öncüleriyle
buluşmasını engellemeye çalışmaktadır.
Bunu yine her zamanki bildik
propagandalarıyla yapmaktadır. Terör
ve terörle mücadele! Varsın onlar kendi
ürettikleri yalanlarla avunsunlar. 80
küsur yıl avundular da ne oldu? 80
küsur yıldır bu halka “eşkıya”, “şaki”,
“bir avuç çapulcu”, “başıbozuklar” vb.
dediler de ne oldu? Halkın haklı ve
meşru mücadelesini bitirebildiler mi?
Şimdide “terör ve terörle mücadele”
diyerek
kendilerini
kandırıyorlar.
Varsın onlar kendilerini avutsunlar.
Terör ve terörle mücadele adı altında
halka ve halkın evlatlarına yönelik
giriştikleri
katliamlar,
kıyımlar,
işkenceler ve zorla göç ettirmeler sonuç
vermedi! Veremezde! Çünkü onlar bir
avuç zalimin ve efendinin çıkarlarını
savunuyorlar. Biz ise milyonlarız.
Onların kaybedecekleri çok şey var.
Halkın ise kazanacağı yeni bir dünya
var!

TKP/ML MİLİTANLARINDAN BAŞBAKANA BOMBALI YANIT

 Partimiz militanları 21 Şubat 2006’da Mersin Mezitli Adalet ve Kalkınma
Partisi ilçe binasını bombaladı. Şubat ayı içerisinde Mersin’e yaptığı gezi sırasında
AKP Genel Başkanı R.T Erdoğan’ın bir köylüye yönelik sarfettiği hakaretleri, bu karşı
devrimci partinin genel çizgisini oluşturmaktadır. Adı geçen partinin ve bu partinin
başta genel başkanı olan Başbakan R.T. Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan gibi
mensuplarının pratikte gösterdikleri halk düşmanlıklarını, hakaretlere kadar
vardırmaları, içinde bulundukları çıkmazın da en büyük göstergesidir. İşte bu halk
düşmanlarını cezalandırmak amacıyla Mersin Mezitli AKP binası partimiz militanları
tarafından 21 Şubat 2006 tarihinde parça tesirli ve zaman ayarlı bir bomba ile
bombalanmıştır. Bu halk düşmanlarına yönelik yaptığımız bombalama eyleminin yeri,
R.T. Erdoğan’ın halkımıza açıktan hakaret ettiği yer olduğu için Mersin’dir. Bunun yanı
sıra PKK lideri Abdullah Öcalan’ın uluslararası bir komployla Türk egemen sınıflarına
teslim edilmesinin yıldönümü olan 15 Şubat’ta, halk düşmanlarını protesto etmek
amacıyla gerçekleştirmeye çalıştığımız bombalama eylemimiz, teknik bir nedenle 21
Şubat’a ertelenmek zorunda kalmıştır. Son dönemde sivil faşistlerin halkımıza yönelik
artan saldırılarına karşı AKP’nin yanı sıra Mezitli Ülkü Ocakları’nın da bulunduğu bu
binayı bombalamamız, bilinçli bir tercihtir.
6
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kurumlar aracılığıyla devlet, bölgede
halkımız içinde işbirlikçilik ve
itirafçılığı
yaygınlaştırmaya
çalışmakta, devrimcilere ve devrimci
faaliyete karşı, karşı devrimci bir
saldırganlığın yürütülmesi için çaba
harcamaktadır.
Partimizin
bu
kurumlara yönelik bombala eylemiyle
bu
türden
faaliyetlere
izin
vermeyeceğini; halka ve devrimcilere
yönelik
saldırganlığın
yanıtsız
bırakılmayacağını bir kez daha
göstermiştir.



Partimizin
gerçekleştirdiği
bombalama eylemlerinde, halkımızın
herhangi bir zarar görmemesi için
patlama
saatleri
ve
yerleri
belirlenirken buna azami dikkat
gösterilmiştir. Partimiz bütün tarihi
boyunca eylemlerinde halkın canı ve
malına zarar vermeme ilkesine bu
eylemlerinde de sahip çıkmıştır, ancak
buna rağmen ufak çapta yaralanmalar
olmuştur. Bu yaralanmalar ise
partimizin istemi ve hedefi dışında
gerçekleşmiştir.
TKP/ML militanlarından
Pankartlar ve Bildiri Dağıtımı
 28 Ocak 2006 tarihinde
İstanbul-Gazi Mahallesi 8 Evler
bölgesinde bulunan Heykel Parkı’na
saat 04:00 sıralarında “Parti ve
Devrim
Şehitleri
ÖlümsüzdürTKP/ML
TİKKO”
sloganlarını
içeren piknik tüpünden yapılan bomba
süsü verilmiş bir pankart asıldı.
Yaklaşık 4 saat asılı kalan pankart
halkın ilgisini çekti.
 İstanbul-Esenyurt’ta
ise
aynı tarihlerde, E–6 Karayolu bağlantı
geçidine “Parti ve Devrim Şehitlerini
Anıyoruz-TKP/ML TİKKO” imzalı
pankart asıldı. Sabaha kadar asılı kalan
bomba süsü verilmiş pankart, daha

sonra bomba imha ekipleri tarafından
indirildi.
 17 Ocak tarihinde 1 Mayıs
Mahallesi’nin merkezine parti ve
devrim şehitlerini anma amaçlı pankart
asılmıştır. Aksam saat 20:00 sularında
asılan “Parti ve Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür-TKP/ML
TİKKO”
imzalı pankart, yaklaşık iki bucuk saat
boyunca asılı kalmış, sonrasında
bomba imha ekipleri tarafından fünye
ile
patlatılmak
suretiyle
indirilebilmiştir.

 24 Ocak’ta parti ve devrim
şehitleri haftası vesilesiyle işçi ve
emekçileri,
yoksul
halkımızı
şehitlerimizi anmaya ve mücadeleye
çağıran TKP/ML MK-SB imzalı
bildiriler İstanbul – 1 Mayıs
Mahallesi´nde yaygın bir şekilde
dağıtılmıştır. Yine aynı içerikli
TKP/ML TİKKO imzalı pullamalar
yapılmıştır.
 Yine
aynı
tarihlerde,
İstanbul-Sarıgazi’de
Demokrasi
Caddesinde “Devrim ve Komünizm
şehitlerinin
kararlılığıyla
halk
savaşını yükselt-TKP/ML TİKKO”
imzalı bomba süsü verilmiş pankart
asılmıştır. Gece saat 04:00’te asılan
pankart sabah 09:00 civarında düşman
tarafından indirilmiştir.
 Aynı tarihlerde; Parti ve
Devrim Şehitleri ile ilgili “Tarih
şahittir, nicemiz şehittir ki zafer
mutlaktır!” başlıklı TKP/ML MK35
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militanlarımızın
kayıp
vermeden
üslerine çekilmesi, faşizmi rahatsız
etmiştir.
Gerçekleştirilen
bu
başarılı
eylemlerimizden
sonra
faşizm
temsilcileri;
daha
önceden
geçekleştirdiğimiz
ve
ulusal
kamuoyundan gizlenmeye çalıştıkları
eylemlerimizden
de
bahsetmek
zorunda kalmışlardır.
Partimiz bu süreçte aşağıdaki
eylemleri gerçekleştirmiştir:
 26 Ocak 2006 tarihinde,
Adana baraj yolunda Adana Emniyet
Müdürlüğü’ne
bağlı
Çocuk
Şubesi’ne
yönelik
partimiz
militanlarınca
bombalı
saldırı
gerçekleştirilmiştir. Seçilen bu hedef
Adana ili açısından stratejik (merkezi)
bir yer olması açısından önem
taşırken, daha da önemli olan Çocuk
Şubesi olarak kullanılan bu faşist
kurumun özellikle Kürt ulusundan
olan çocuklara yönelik işkence şubesi
olarak
kullanılmasıyla
isim
yapmasıdır. Sokak çocuklarına ve
kimsesiz çocuklara yönelik işkence
uygulanan faşist bir kurum olması
nedeniyle bu kurum partimizin hedefi
olmuştur.
 Partimiz militanlarınca 27
Ocak`ta saat 15:30´da TC. Malatya
Valiliği bombalanmıştır. Bilineceği
üzere bu il Türkiye Kürdistanı’na geçiş
bölgesi olması nedeniyle TC açısından
coğrafi olarak önemli bir konumda
bulunmaktadır. Faşizm de bu gerçeğin
bilincinde olarak bu ile önem
vermektedir. İlde faşizmin bir ordu
örgütlenmesi bulunmaktadır. Nitekim
bu
stratejik
bölgedeki
askeri
operasyonlar bu ilden yönetilmektedir.
Partimiz işte tamda bu nedenle bu
ildeki faşizmin en üst temsil kurumu
olan valilik binasını hedef seçmiştir.

34

İşçi Köylü Kurtuluşu

Partimizin
bombalama
eylemini
gerçekleştirmesi
esnasında,
yeni
atanan vali H. İbrahim Daşöz’ün
tebrikleri kabul esnasında makam
odasının karşısında patlayan partizan
öfkemiz, başta vali olmak üzere bir
bütün olarak faşist devletin maaşlı
memurlarında büyük bir paniğe ve
korkuya sebep olmuştur.
 Yine Partimiz militanlarınca
27 Ocak`ta saat 15:30´da Adana
Türk Amerikan Dostluk Derneği
bombalanmıştır. Sivil görünümlü bu
derneğin partimiz tarafından hedef
alınması açık ve anlaşılırdır. Bilindiği
gibi ABD emperyalizmi bu tür “sivil”
görünümlü dernekler ve örgütlenmeler
aracılığıyla, emperyalist kültürünü
yayma, dünya üzerinde giriştiği
sömürü ve yağma politikalarını aklama
çalışmaları yaparken, aynı zamanda bu
tür
örgütlenmelere
aracılığıyla
uyguladığı
saldırı
ve
vahşet
politikalarını
halk
kitlelerinin
bilincinde tersyüz etme çabasını
vermektedir. Yanı başımızdaki komşu
Irak halkına yönelik uygulanan
katliam, işkence ve vahşet politikaları
orta
yerdeyken,
partimizin
bu
uygulamalara
sessiz
kalması
düşünülemezdi. Nitekim daha öncede
partimiz
militanları
tarafından
molotoflanarak yakılan bu “dernek”,
bu kez de partizan öfkelerimize maruz
kalmıştır.
 16 Şubat 2006 tarihinde ise
Erzincan ilinde, faşist Büyük Birlik
Partisi’ne bağlı faaliyet yürüten
Alperen Ocakları ve Bağımsız
Türkiye Partisi binaları, partimize
bağlı TİKKO militanları tarafından
bombalanmıştır. Adı geçen bu
kurumlar; TC faşizminin bölgede
halkımıza dönük saldırganlığının sivil
ayakları olarak kullanılmaktadır. Bu
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“TARİHSEL GÜNLERİ SINIF SAVAŞIMININ GÜÇLÜ
SİLAHLARINA DÖNÜŞTÜRELİM”
Demokratik Halk Devrimi ve kaderini tayin etmesi olan devrim,
sosyalizm
mücadelesinde
rehber böylesi günlerin bağrında olan kararlı ve
edineceğimiz, mücadelemizin gelişimi örgütlü mücadeleyi benimsemeyi ve
ve ilerlemesi açısından içinde takdire geliştirmeyi gerektirir. Bu günler
şayan değerler taşıyan, geleceğe hem yüksek bilinç, irade, kararlılık ve direniş
kahramanlık, hem yücelik, hem de günleridir. Toplumsal yaşamın değişim
politik bakımdan eğitmenlik içeren ve dönüşümünde, sürecin ileri doğru
tarihi öneme sahip günlere giriyoruz. Bu gelişiminde güçlü etkisi olan bu günler,
günler sınıf savaşımında kitlelerin bilinç günümüzün devrim yürüyüşünün bilinç
ve belleğine önemli oranda etki yapan irade ve kararlılık silahıdır. Tarihsel
günlerdir. Tarihsel önemi olan bu günlerin her birinin anlam ve önemi,
günler; 24 Nisan, 1 Mayıs, 6 Mayıs, 18 koşuları içinde yaşanan çelişkilere
Mayıs, 15–16 Haziran’dır. Sınıf bilinçli çözüm olma gücüyle, oynadığı rol ile
proleterler, bu tarihi
anlaşılır. Ve bu günler
günlerin
sınıf
anlaşıldığı,
kavrandığı
savaşımına
oranda
sürecin
ileri
kazanımlarını,
taşınması için bir kaldıraç
derslerini
işçi
rolünü oynar.
sınıfına, köylülüğe ve
İşçi sınıfının, ezilen
halk
gençliğine
dünya halklarının, ulusların
taşımalı, bu tarihi
tarih sayfalarına kan ve
günleri günün silahı
emekle yazılan bu tarihi
ve ileri bilinci haline
günlerde kazanılan zaferler
getirmelidir.
coşkuyla
kutlanmalı,
Bu
tarihsel
yaşanan katliamlar lanetle
günleri
sembolik,
kınanmalı,
şehitler
takvimsel
ve
coşkuyla anılmalıdır. Ve
“törensel”
günler
her bir gün kendi tarihsel,
“Emperyalizme Karşı
olmaktan çıkarmak
dönemsel koşulları içinde
Savaş Terörizm
etraflıca değerlendirilmeli,
gerekir. Bu tarihsel
Değildir.” TKP/ML
çıkarılan dersler ışığında
günler
sıradan,
sınıf savaşımının hizmetine
olağan
günler
değildir. Bu tarihsel günler, devrim ile sunulmalıdır.
Bu günler yaşanmış bitmiş,
karşı-devrim arasında, sınıf savaşımı
pratiğinde
yaşanan
deneyimlerin takvimsel, sembolik günler ya da
sentezidir. Halk kitlelerinin zulme protokol eylemlikleriyle ele alınması
isyanını ve kendi geleceğine kendisinin gereken günler değildir. Bu tarihsel
karar vermesini sağlamak için, karşı günler, sınıf savaşımının güncel
devrimin
zulmüne
başkaldıran görevleriyle birleştirilip ele alınmalıdır.
örgütlemenin,
eğitmenin,
kahraman savaşçıların, direnişçilerin, Kitleleri
yakınlaştırmanın,
devrime
önderlerin en üst düzeyde mücadeleler partiye
sergiledikleri günlerdir. Halkın kendi hazırlamanın, kurtuluşa, kendi gücüne
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inandırmanın günleri olarak ele
alınmalıdır. Bu tarihi günler, sınıf
savaşımının
somut
güncelliğiyle
birleştirildiğinde ancak anlam kazanır,
layıkıyla anılmış olur ve devrimci
sorumluluk yerine getirilir.
Anma ve protesto günlerini nasıl
ele alacağız? Nasıl örgütleyeceğiz?
Yoldaşlar, bu gibi önemli
günlere
yaklaşımlarımızda
sıradanlaşmış, basitleşmiş, kendini
tekrarlayan üsluplardan, tutumlardan
kurtulmak; günceli yakalayan, kitlelerin
sınıf
mücadelesindeki
somut
yaşadıklarına, devrimimizin bugünkü
aşamasında ihtiyaç olan hedeflere
yönelmek görev kabul edilmelidir. Halk
kitlelerine neleri taşıyacağımıza, onların
sınıf
savaşımındaki
yerlerine,
sorunlarına, gereksinimlerine bakarak
yanıt vermek bir komünistin ilkesel
tutumudur. Ne yazık ki partimizde, uzun
zamandır belirttiğimiz gibi bu anlamda
yanlış
yaklaşımlar,
eğilimler
bulunmaktadır. Kitlesel bir eylemde
neredeyse tamamen ya da ağırlıklı
olarak parti sloganları atmak buna
örnektir. Kitlesel eylemler öncesi,
sürecin partimiz tarafından nasıl
değerlendirildiğinin,
hangi
güncel
politikaları öne çıkarmamız gerektiğinin
örgütlülüklerimize anlatıldığı ve ortak
bir şekillenişin yaratılmaya çalışıldığı
toplantılar örgütlememek ya da buna
yeterince ağırlık vermemek de buna
örnektir. Kitle çalışmalarını organize
etmedeki tutukluluğumuz da buna
örnektir. Oysa, biliyoruz ki, bu
çalışmalar
yapıldığı
taktirde
katıldığımız eylemlerdeki duruşumuz
çok daha sınıf bakış açısına sahip, daha
politik, kitlelerin hareketine daha yakın
ve etkileme gücümüz bu anlamda daha
ileri hale gelmektedir. Kitlelerin
kendiliğinden mücadelesi ile devrimci
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politik mücadelenin birbirinden ayrı,
kopuk ilerlemesi devrimi asla getirmez.
Komünistler devrimin objektif şartların
uygunluğuna bağlı olduğuna açık ve net
olarak inanırlar. Objektif şartların
dışında bir irade savaşı içine girmezler.
Çünkü objektif şartlar, dolayısıyla
kitlelerin sahip olduğu haklar, istemler,
duygular
devrime
ulaştırılabilir
karakterdedir.
Biz
komünistler
sloganlarımızı,
hareket
taktiğimizi
kitlelerin yönelimini ileriye taşımak için
saptarız… Bu da demektir ki, bu
günlere hazırlığımız kitlelerin sınıf
savaşımındaki konumuna göre ve
kesinlikle devrime doğru olmalıdır.
Fazlasıyla aşina olduğumuz, kendimizi
eleştirdiğimiz
ya
da
dışarıdan
eleştirildiğimiz “anma için anma,
protesto
için
protesto”
tarzına
düşmeyelim.
Yasak
savar
gibi,
“sorumlulukları
yerine
getirmiş”
görünmek gibi tutumlarla bu tarihsel
günleri içerik olarak zayıflatmayalım.
Yoldaşlar, her komitemiz parti
önderliğinin öne çıkardığı politikaları
yeniden incelenmeli ve hareketine,
duruşuna, tarzına sindirmelidir. Eğer
emperyalizmin Irak’taki işgaline karşı
mücadelenin Türkiye’den yükseltilecek
destek eylemleriyle halk kitlelerine
benimsetme gereğine işaret ediliyorsa,
sloganlarımıza,
pankartlarımıza,
hareketlerimize bu yansımalıdır. Politik
ayrımlarımızda Irak işgaline karşı tavrı
öne çıkartmalı, çeşitli politik akımları
bu konuda saf tutmaya, ileri adımlar
atmaya zorlamalıyız. Irak işgali basit,
önemsenmeyecek bir olay kesinlikle
değildir. Ve elbette işgal zulmüne karşı
sürdürülen
direniş
de
asla
küçümsenemez, yok görülemez. Bu
büyük direnişi küçümseyenlerin yerleri
ve nerede oldukları bellidir. Türkiye
halkının bu direnişe sempatisi de
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 Partimizin

Karadeniz Bölge
Komutanlığı’na
bağlı
TİKKO
militanlarınca 25 Ocak 2006 tarihinde
saat 16:30’da Trabzon MHP ve yan
kuruluşunu bombalanmıştır. Bilineceği
üzere bu faşist örgütlenme ve onun yan
kuruluşu Ülkü Ocağı, 6 Nisan 2005
tarihinde
devrimcilere
yönelik
gerçekleştirilen
linç
girişiminin
örgütlenmesinde aktif olarak yer
almışlardır. Partimiz bu eylemiyle
devrimcilere
ve
halka
yönelik
gerçekleştirilen her türlü saldırının
yanıtsız bırakılmayacağını bir kez daha
ifade etmiştir.
 Rize’nin faşist Belediye
Başkanı Halil Bakırcı’yı cezalandırmak
amaçlı belediye başkanının makam
odasının karşısına, Partimize bağlı
TİKKO militanlarınca 25 Ocak 2006
tarihinde
bomba
yerleştirilmiştir.
Bomba saat 14.30´da patlamıştır. Faşist
Halil Bakırcı makamında olmadığı için
kurtulmuştur. Halkımızın bildiği üzere
bu faşist, halk düşmanı yüzünü 2 Kasım
2005 tarihinde Ölüm Orucu şehitlerini
anmak için ilde bulunan devrimcilere
yönelik linç girişimine desteğini açık
açık sergilemekten çekinmemiş; “eğer
onlar olduğunu bilsem inip ben de
vururdum. Bir daha bu kadar kolay
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kurtulamazlar”
diyebilme
cüretini
sergileyebilmiştir.
Partimiz
bu
eylemiyle halka ve devrimcilere kalkan
elleri kıracağını bir kez daha deklare
etmiştir.
 Partimize bağlı TİKKO
militanları yine aynı tarihte ve saatlerde
eşgüdümlü bir biçimde AmasyaMerzifon İlçe Kaymakamlığı’nı da
bombalamıştır. Partimizin hedefinde yer
alan, faşist devletin ilçedeki bu en üst
yönetim binasının 25 Ocak 2005
tarihinde saat 14:30’da partimiz
militanlarınca bombalanmasının nedeni
ise ilçede NATO birliğine ait olan 5.
Ana
Jet
Komutanlığı´nın
bulunmasıdır. Merzifon Hava Üssü
gerek Karadeniz´de gerekse de T.
Kürdistanı´nda gerillaya karşı yapılan
operasyonlarda kullanılan aynı zamanda
istihbarat amaçlı radar üssünün de
bulunduğu, Batı ve Orta Karadeniz ile
İç Anadolu Bölgesi arasında köprü
niteliği gören stratejik bir yer
konumundadır. Partimiz bu eylemiyle,
gerillaya ve halka yönelik saldırıların
yanıtsız kalmayacağını ve faşizmin
halka ve gerillaya yönelik saldırılarda
kullandığı bütün askeri kurumlarının
hedefleri
arasında
olduğunu
yenilemiştir.

“Şehitlerimizden savaş meydanlarında devraldığımız bayrağı, savaş
meydanlarında yükseltmeye devam ediyoruz.”
Yoldaşlar; şehit yoldaşlarımız: “Tarih gittikçe yaşlanıyor, ama siz
gençleşiyorsunuz!”
“Ocak ayının son haftasında parti ve tarafından bilinçli olarak seçilen
Seçilen
hedeflerde
devrim
şehitlerini
her
yerde hedeflerdi.
devrimci eylemlerle anacağız” şiarı emperyalizm ve onun ülkemizdeki
doğrultusunda hareket eden parti temsilcileri komprador patron ağa
militanlarımız, “Parti ve Devrim devletinin kurumları hedef alınmıştır.
Şehitlerini Anma Haftası” nedeniyle Bu eylemlerde sivil halktan insanların
ülke çapında bir dizi eylem daha zarar görmemesi için azami dikkat
gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu gösterilmiştir. Eylemlerimizin isabetli
eylemlerde seçilen hedefler, partimiz seçilen politik hedefler olması ve
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durum bölgede yaşanan yoğun işsizlik
ve göç olgusuyla birleşince devletin
gerçek yüzünü, halk düşmanı yüzünü
daha net ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bölge
halkının
bilincinde
kendiliğindende olsa devlet ve sistem
hakkında soru işaretleri oluşmaya
başlamıştır.
İşte tamda bölge halkında yaşanan
bu tepki ve oluşan soru işaretleri
nedeniyle, bölgede devrimci çalışmaya
ve devrimcilere karşı başta linç
girişimleri olmak üzere çeşitli saldırılar
gerçekleştirilmeye
başlanmıştır.
Faşizmin milliyetçilik ve şovenizm
zehirini bu kez her zamankinden daha
fazla kullanmaya başlamıştır. Bir
yandan bölgede gerillaya ve gerilla
faaliyetine yönelik “bitirdik”, yönlü
çeşitli spekülasyonlar yapılırken, öte
yandan Kürt ulusunun haklı ve meşru
mücadelesine karşı saldırılar, bölgede
PKK’li devrimcilerin katledilmesinden
sonra daha da arttırılmıştır.
Faşizm tüm ülkede yaptığı gibi
Karadeniz bölgesinde de, kendisine
karşı gelişebilecek tepkileri önlemek ve
var olan sınıfsal çelişkileri başka
yönlere çevirebilmek için bir yandan
şovenizm, milliyetçilik ve İslamiyet gibi
kitlelerin geri yönleri üzerinden politika
yaparken, öte yandan bölge halkının
üzerinde bu politikaları uygulamak için
çeşitli
örgütlenmelere
gitmektedir.
Faşizmin sosyal demokrat görünümlü
CHP gibi partilerinden, en sağda
kendisini ifade eden partilere kadar, tüm
partiler ve çeşitli “Sivil Toplum
Örgütleri” bölgede devletin bekası için
çalışmaktadır. Ve bilinir ki devletin
bekası için yapılanlarda halkın çıkarı
yoktur. Halk faşizmin politikalarına
uymakla yükümlüdür. TC. faşizminin
Karadeniz’de uyguladığı politikalarda,
MHP, BBP, BTP (Kadiri tarikatı),
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hükümet olanaklarının kullanılması ve
bölge zenginlerinin nemalanmaları
açısından AKP ve bu örgütlenmelerin
yan kuruluşları ayrı bir öneme sahiptir.
Faşizm
bu
örgütlenmeleri
aracılığıyla bölge halkı üzerinde gerici
hakimiyetini tesis etmeye ve MHP, BBP
vb. gibi geçmişi kanlı faşist örgütlerin
“deneyiminden”
olabildiğince
yararlanmaya çalışmaktadır. Bölgede
devrimci faaliyete yönelik yaşanan
saldırılarda bu örgütlenmeler geçmiş
deneyimlerinden yararlanılarak özel
olarak kullanılmaktadır. Bölge açısından
bu örgütlenmelere BTP gibi dinci faşist
örgütlenmede dahildir.
İşte Partimiz bir yandan bölgede
faşist
devletin
politikalarının
uygulanması için aktif bir biçimde
çalışan, bunun yanında bölge halkının
her türlü gerici duygularını kullanarak,
halkın yaşadığı işsizlik, yoksulluk gibi
sınıfsal çelişkileri faşizmin dümen
suyuna yönelten ve bununla da
kalmayıp, devrimci çalışmaya ve
devrimcilere yönelik saldırılarda birer
“üs merkezi” olarak kullanılan bu faşist
odaklara ve faşizmin resmi kurumlarına
yönelik bir dizi eylem gerçekleştirildi.
Bu eylemlerin hedefinde yer
alanlar, bizzat TC. faşizminin bu
politikaların bölge halkı üzerinde
uygulayıcısı olan kişi ve kurumlar
olarak bilinçli seçilen hedeflerdir. Ve
yine bu eylemlerden amaçlanan bir
yandan devrimcilere ve devrimci
çalışmaya karşı geliştirilen bu linç
saldırılarına yanıtsız kalınmayacağının
mesajı verilirken, diğer yandan ise parti
ve
devrim
şehitleri
anmak
amaçlanmıştır.
Partimiz bu bilinç ve yönelimle
bölgede
aşağıdaki
eylemleri
gerçekleştirmiştir:
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bilinmektedir. Çünkü bu direniş aynı
zamanda halkımızın kendi yaşamındaki
emperyalizme de darbeler vurmaktadır.
Çünkü
halkımız
emperyalizme
nihayetinde karşıdır… Bu devrimci özü
bizler
bu
tarihsel
günlerde
canlandırmalı, harlandırmalı ve alevlere
dönüştürmeliyiz.
Yine, işgale karşı direnişi
terörizm olarak suçlayanlara, zulme
isyanın meşruluğunu somut olarak
Irak’taki işgal karşıtı direnişi savunarak
yanıt vermeliyiz. Keza Filistin’de
FHKC liderini esir almak için İsrail
gericiliği
tarafından
bölgedeki
emperyalist güçlerin de rızasıyla
düzenlenen hapishane baskınını protesto
etmeliyiz. Tüm emperyalizm ve
Türkiye’deki faşist rejim bilmelidir ki
halkların mücadelesi tüm dünyada yankı
bulacaktır,
desteklenecektir,
birleşecektir… Ve elbette halkımız da
öğrenmelidir ki ezilenler her yerde aynı
zulme, aynı vahşete farklı biçimlerde
maruz
kalmaktadır.
Tek
başına
yaşadığımız hiçbir zulüm, baskı yoktur.
Yaşadıklarımız tüm insanlık dışı haller
emperyalist sistemin yıkıcı, baskıcı,
zorba dünyasına aittir… Bilincimizi Irak
direnişçilerinin, Filistin devrimcilerinin
yaşadıklarıyla
dirileştirelim,
yumruklarımızı onların mücadelesine
destek için sıkalım ve göklere
savuralım…
Yoldaşlar, son günlerde faşist
TC ordusunun Kürt halkına yönelik
saldırganlığının vardığı noktalar inkar
edilemez bir biçimde deşifre oldu. Faşist
partiler, sözcüler, yazarlar ordunun
gerçekliğini örtmek için ortak bir
çabaya giriştiler. Orduya kimsenin
dokunamayacağı tüm kamuoyuna ilan
edildi.
Yaşar
Büyükanıt
devlet
tarafından
ihya
edilerek
onun
sorumluluğundaki apaçık bir vahşet
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savunuldu. Devletin gerçek yüzü, kime
hizmet ettiği, ne için ve nasıl çalıştığı
bir kez daha görüldü. Halkımıza reva
görülenlerle ordu kurmaylarının rezil
dünyaları gün gibi ortadadır. Kürt
halkının, özelde Şemdinli halkının cesur
hamlesi anılmaya değerdir…
Son olarak işçi sınıfının ve
köylülerin ekonomideki sözde iyileşme,
gelişmelere karşın yaşadıkları sefalet,
işsizlik üzerinde durulmalıdır. Avrupa
Birliği’nin takipçilerine oradaki işçi,
öğrenci ve göçmen eylemlerine
desteklerimizle karşı çıkmaya devam
edelim.
Bütün bu konularda bakış açımız
ve politikalarımız açıktır, bilinmektedir.
Tarihsel günlere yaptığımız hazırlık tam
da bu konulardaki ısrarlı, kararlı ve
bilinçli
duruşumuzu
güçlendirmek
olmalıdır.
Elimizdeki
olanakları
politikalarımızı
kitlelere
taşımak,
anlatmak ve politik mücadeleyi
yaygınlaştırmak için kullanalım…
Propaganda
ve
ajitasyon
çalışmasının en geniş kesime hitap
ettiği, etkili ve (yazılı-sözlü), çok çeşitli
ve çok yönlü araçlar kullanılarak ele
alınmalıdır. Bu tarihsel günlerin
ateşleyeceği, etkileyeceği hitap edeceği
kesimler, hedef kitlesi belli olan
günlerdir. 15–16 Haziran işçi sınıfını, 1
Mayıs işçi sınıfının bütününü ve tüm
emekçileri hedefler. Her bir günün
hedef kitlesi hitap edeceği öncelikli
alacağı kesim tespit edilip, en etkili
tarzda
propaganda
ve
ajitasyon
çalışması örgütlenerek ele alınmalıdır.
İşçi sınıfının ve emekçilerin
örgütlü olduğu tüm alan ve birimlerde,
fabrikalarda, işyerlerinde, sendikalarda,
semtlerde 24 Nisan, 1 Mayıs, 18 Mayıs
ve 15–16 Haziran etkinliklerini en etkili
ve kitlesel şekilde örgütlemek için
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şimdiden
hazırlık
çalışmalarına
başlamak gerekir. Bu çalışma sadece
işçi ve sendikalarda çalışan sınıf bilinçli
proleterlerin
görevi
olarak
algılanmamalıdır.
Aynı
zamanda
semtlerde, kitle örgütlerinde görevli
yoldaşlarla birlikte koordine içinde ele
alınıp, örgütlenmelidir.
Keza 24 Nisan, 18 Mayıs
günlerini proletarya partisinin kitlelerle
bütünleşme onları eğitme ve devrimci
savaşıma kazandırma günleri olarak ele
alınmalıdır. İdeolojik-politik hattın
kitlelerle bütünleşmesinin sınandığı gün
olarak ele alınmalıdır. İşçi sınıfına
emekçilere ezilenlere güven ve coşku
taşıyan, sınıf düşmanlarına korku salan
günler olarak ele alınmalıdır.
Nisan ve Mayıs ayları, devrimci
mücadele ve çalışmaların yoğunlaşma
ve etkinlik kazandığı aylardır. Bu
aylarda öne belli günleri ideolojik,
teorik olarak Marksizm Leninizm
Maoizm bilimine olan bağlılığın ve
inancın
güçlendirildiği,
devrim
programına olan güvenin pratikte
sınandığı günlere çevrilmelidir.
Proletarya
partisi,
tarihsel
günleri (24 Nisan, 1 Mayıs, 18 Mayıs,
15–16 Haziran) parti komitelerini
sağlamlaştırma, kadro ve militanlarını
devrimci düşünüş, devrimci çalışma ve
davranışa, ortak hareket etme düzenli
bir koordineyi sağlama, devrimci

sorumluluk taşımaya seferber etmenin
günleri olarak ele alıp örgütleme
çalışmalarına
hız
kazandırmalıdır.
Partili düşünüş ve çalışma, kitle
çizgisinde, savaş çizgisinde egemen
kılınmalıdır. Her türden küçük burjuva
düşünüş ve yaklaşım, liberal, eklektik,
statükocu, anlayış ve davranışlar hem
düşüncede hem de pratikte terk edilerek
devrimci pratik örgütlenmelidir. Genel,
yüzeysel, parçalı düşünme, söylemle,
belirlemeyle yetinilen pratik tutum
mahkum edilmeli, Marksist Leninist
Maoist düşünüş ve pratik bütün
devrimci çalışma alanında egemen
kılınmalıdır.
Sınıf
bilinçli
proleterler,
fabrikalarda, sendikalarda, semtlerde,
köylerde okullarda üniversitelerde,
meslek odalarında, yöre derneklerinde,
ilerici-demokratik-yurtsever kurum ve
kuruluşlarda olmak üzere, kitleleri
etkilemek,
devrime
ve
partiye
yakınlaştırmak
göreviyle
karşı
karşıyadır. “Kendinde duran” kitleleri
faşizme
ve
emperyalizme
karşı
mücadele için harekete geçirmek, onları
devrim
düşünceleriyle
etkilemek,
partiye yakınlaştırmak görev ve
sorumluluğuyla hareket etmelidir.
Tarihi günleri sınıf savaşımının
pratiğinde anlamlandıralım! Tarihi
tecrübe
ve
deneyimi
günün
mücadelesine
kazandıralım!

“DEVRİMİN ALEVLERİNİ ÖRGÜTLENEREK BÜYÜTELİM!”
Yoldaşlar;
24 Nisan, 1 Mayıs, 18 Mayıs,
15-16 Haziran tarihsel günleri anmak
için kolektivizmi, disiplini, ilkelere
uymayı,
planlı-programlı
hareketi,
militanlığı, kitlelerle ilişkileri daha üst
boyutlara sıçratmamız, önümüze somut
hedefler koyarak ve her adımda bunları
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denetleyerek zaaflarımızı, eksiklerimizi
görmemiz ve tüm bunların sonucunda
her yönden daha ileri noktalara
ulaşmayı hedeflemeliyiz.
24 Nisan, 1 Mayıs ve 18 Mayıs
günlerinin içeriğinden de hareketle
partimizin her yönüyle geniş bir
ajitasyon-propagandasını
yapmak,
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bölgesinde sürdürdüğü devrimci faaliyet
faşizm tarafından her türlü yöntem
kullanılarak
engellenmeye
çalışılmaktadır. Partimizin ve diğer
devrimci örgütlerin bölgede sürdürdüğü
devrimci faaliyet faşist devletin “Milli
Güvenlik Kurulu” gibi kurumlarında
tartışılmakta, “soruna” kendilerince
çözüm bulmaya ve önlem almaya
çalışmaktadırlar. Nitekim partimizin son
gerçekleştirdiği eylemler ve bir dizi
başka gelişmelere sonucunda, faşizm
bölge milletvekilleri, valilerini ve üst
düzeyde yöneticilerini toplayarak bir
“güvenlik toplantısı” gerçekleştirmiştir.
Ardından 23 Şubat’ta gerçekleştirilen
MGK toplantısında konu tartışılmıştır.
Faşist devlet Karadeniz’deki
devrimci faaliyeti engellemek için bütün
imkan ve olanaklarını kullanmaktadır.
Faşizm bu doğrultuda tüm askeri
gücünü seferber etmekte, gerillaya karşı
operasyonlar yapmakta, halk kitleleri
üzerinde bir yandan terör estirirken,
diğer yandan da devrimcileri ve
komünistlere yönelik psikolojik savaş
uygulamaktadır. Karadeniz bölgesinde
çeşitli milliyetlerden halkın yaşadığı
yoksulluk, işsizlik, göç etme ve diğer
sorunların gerçek sorumlusu olan faşist
sistem böylelikle halk kitlelerinin
devrimci
öncüleriyle
buluşmasını
engellemeye ve diğer yandan da varolan
hoşnutsuzluğun ve tepkinin kendisine
yönelmesini engellemeye çalışmaktadır.
Faşizmin halk kitlelerine yönelik
uyguladığı
bu
psikolojik
savaş
taktiklerinin en bilineni milliyetçilik ve
şovenizmdir. Faşizm milliyetçilik ve
şovenizm
zehiriyle
Karadeniz
bölgesindeki
çeşitli
milliyetlerden
emekçi
halkı
zehirleyerek
hem
kendisine karşı gelişebilecek bir kitle
hareketinin önünü almakta hem de
faşizme karşı mücadele eden devrimci
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ve
komünistlerin
engellemeye
çalışmaktadır. Faşizmin, şovenizm ve
milliyetçiliği kışkırtarak, sivil ve resmi
güçlerini harekete geçirip devrimci
çalışmalar karşısında bizzat uygulamaya
koyduğu politikalardan biride, “linç”
saldırısıdır. Bu türden saldırılardan
amaçlanan sadece bölgede devrimci
çalışmaları engellemek değil aynı
zamanda tüm ülkede halk kitlelerine,
devrimci
çalışmaları
sürdürenlere
yönelik psikolojik bir mesaj vermek ve
devrimci çalışmanın “imkansızlığını”
göstermektir.
Son dönemde bu saldırıların
örgütlenmesinde ve yürütülmesinde
Karadeniz bölgesinde fark edilir bir artış
söz konusudur. 6 Nisan 2005 tarihinde
Trabzon’da, ardından Samsun’da, 2
Kasım
2005
tarihinde
Rize’de
devrimcilere yönelik ve Şubat 2006
başında ise Ordu’da reformistlere
yönelik gerçekleştirilen linç girişimleri,
meselenin sadece halkın “bölücüğe karşı
hassasiyet”ten
ve
halkın
“milli
duyguları”ndan
kaynaklanmadığını,
meselenin daha “derin” olduğunu
göstermektedir. TC. faşizmi yüzyılların
komplocu
devlet
geleneğini
Karadeniz’de
yaşanan
bu
linç
girişimlerinde bir kez daha hayata
geçirmektedir.
Faşizm
Karadeniz
bölgesinde var olan hoşnutsuzluğu ve
tepkiyi şovenizm ve milliyetçilik
zehiriyle
devrimci
çalışmalara
yöneltmekte ve Karadeniz bölgesinde
hem devrimci çalışmayı engellemeye
çalışmakta, hem de bölge halkının
faşizme karşı olası tepkilerini daha
baştan saptırmayı amaçlamaktadır.
Bilineceği üzere bu olaylar gelişmeden
önce bölge halkı özellikle Çernobil
Nükleer Santrali’nde yaşanan kazadan
sonra artan kanser vakaları nedeniyle
faşist sistemi sorgulamaya başlamış, bu

31

Özel Sayı

İşçi Köylü Kurtuluşu

katliam politikasının bir ayağı da, bu
zulüm ve katliam politikasına karşı
konulmaması için, halk içinde fuhuşun,
uyuşturucunun ve aşırı alkol tüketiminin
(alkolizm)
yaygınlaştırılmasıdır.
Böylelikle
sosyal
ilişkilerin,
dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin
ortadan
kaldırılması
sağlanmaya
çalışmakta,
toplumsal
ilişkilerin
yozlaştırılması sonucunda ise, halkın
direnişinin,
örgütlenmesinin
ve
savaşmasının
önüne
geçilmesi
hedeflenmektedir. İşte tamda bu nedenle,
faşizmin bu saldırılarına verilecek en iyi
ve anlamlı yanıt, örgütlenmek ve faşizme
karşı savaşmaktan geçmektedir.

TKP/ML;
halkımızın
bu
mücadelesine önderlik edebilmek için
ülkemizin şehirlerinde ve dağlarında
mücadele etmektedir. TİKKO gerillaları
bu amaçla dağ başlarını mesken
tutmaktadır. Dersim halkı bu gerçeğin
çok yakın tanığıdır. Halkın bağımsızlık
ve özgürlük mücadelesine katkı sunmak,
faşizmin yozlaştırma saldırısı da dahil
olmak üzere her türden saldırısına yanıt
olabilmek için; TKP/ML saflarında,
TİKKO gerilla birliklerinde örgütlenmek
ve mücadele etmek bugünün ertelenemez
görevidir.

Onlar Silahla Yaşadılar, Silahla Savaştılar,
Silahla Anılacaklar!

PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİNİ DEVRİMCİ EYLEMLERLE
ANDIK!
Partimizin 1. Konferansında her
yıl Ocak ayının son haftasını “Parti ve
Devrim Şehitlerini Anma Haftası”
olarak ele alma kararı doğrultusunda,
2006 Ocak ayının son haftasında; parti
ve
devrim
şehitlerimizi
anma,
kavgalarının sürdürücüsü olma ve
faşizmden hesap sorma kararlılığımızı
bir kez daha pratikleştirdik.
Patimize
bağlı
TİKKO
militanları parti ve devrim şehitlerimizi
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anma, faşizme ve her türden gericiliğe
karşı hesap sorma bilinciyle bir dizi
eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerde
seçilen
hedefler,
son
dönemde
devrimcilere ve devrimci harekete
yönelik faşist devlet güdümlü bilinçli ve
planlı saldırıların yapıldığı yerler olması
açısından partimiz tarafından bilinçli
seçilen hedeflerdir.
Bilindiği gibi partimizin ve
devrimci
örgütlerin
Karadeniz
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ideolojik-politik-örgütsel
hattımızı, gerçekleştirmeli, gerekli müdahaleler
mücadele tarihimizi ve yönelimimizi en gecikilmeden yapılmalıdır.
geniş
kitlelere
duyurmak
ve
Bu süreçte her hücre ve komite
kavratmaktır. Hedefimizin özü ise Parti tüm güçlerini harekete geçirmeyi
çevresine, ileri kitlelere ve devrimci- hedeflemeli, bunun için planlı, disiplinli
demokrat
kamuoyuna
Partimizin ve koordineli hareket etmeyi ve sıkı
gücünü, olanaklarını ve yönelimini, yani denetimi yaşama uygulamalıdır.
Marksist
Leninist
Maoist
hatta,
Yoldaşlar;
Kaypakkaya yoldaşın çizgisinde ve
Bu süreç yoğun bir eylemlilik
Halk
Savaşı
güzergahında süreci demektir. Böylesine zengin
ilerlediğimizi, tasfiyeciliğin izlerini içerikli ve önemli bir sürece girmiş
kazımakta
olduğumuzu,
yaşanan bulunuyoruz. Eylemliliklerin nicelik ve
olumsuz süreci aşarak, ilerleme yoluna niteliğini
artırmak
zorundayız.
girdiğimizi,
örgütsel
ve
kitlesel Sürecimizin
belirlenen
hedefine
gücümüzün örgütlenip toparlandığı ulaşabilmesi için askeri eylemliliklerin
güne çevirmeliyiz.
de
önemi
görülmek
Bu
hedefimize
kavranmak buna uygun
ulaştığımız takdirde
pratik
örgütlenmek
kitlelerin partimize
zorundadır.
ilgisi, desteği ve
Bu süreçte etkili
katılımı
kitle
gösterileri
genişleyecek, bu da
gerçekleştirilmelidir. Bu
Partimizin
kitle
gösterileri
Parti
mücadelesini
her
tabanının yoğun olduğu
yönüyle
bölgelerde
azami
sıçratmasının itici
kitleselliği,
halkın
gücü olacaktır.
katılımını da hedefler bir
tarzda
yaşama
Yoldaşlar;
Bu tarihsel
geçirilmelidir. Bu kitle
Hindistan’da bir duvar
yazılaması: “Yaşasın Halk
günleri
layıkıyla
gösterileri tüm ayrıntıları
Savaşı TKP/ML,
anmak
sınıf
ile planlanmalı (yer, süre,
HKP/ML(H)”
savaşımın pratiğinde
güvenlik, katılım vb.),
belirlenen hedeflere
zengin
ajitasyon
ulaşıp ulaşmayacağımız tamamen bize materyallerini içermeli (Parti bayrağı,
bağlıdır. İstek ve çabamız, disiplinli, Kaypakkaya yoldaşın portresi, kuş,
ilkeli ve planlı-programlı bir çalışmayla bildiri, pankart vb), militan bir biçim
kolektif tarzda yönlendirildiğinde sonuç taşımalı coşkulu, disiplinli olunmalıdır
alıcı olabilir.
ve düşman müdahalesinde etkin bir
Tarihsel günleri anma süresince karşı koyuşun hazırlıkları yapılmalıdır.
illegalite kurallarına uyma yönünde
* Pankart asma, afişleme,
dikkat ve denetim yoğunlaştırılmalıdır. pullama, kuşlama, yazılama vb.
Bu süreçte her komite ve hücre hem eylemlilikler
yaygın
bir
şekilde
kendi faaliyetini sürekli sorgulamalı ve gerçekleştirilmelidir.
* Gerçekleştirilen tüm eylemler
düzeltmeli, hem de üst komite ve
hücreler
yoğun
bir
denetimi hiç geciktirilmeden tüm araçlardan
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yararlanarak
en
geniş
kitlelere
duyurulmalıdır.
* 1 Mayıs mitinglerine katılımın
en kitlesel noktalara vardırılması için tüm
komite ve hücreler var güçleri ile
çalışmalıdır. Bu amaçla kitlelere yönelik
yoğun bir ajitasyon-propaganda yapılmalı,
kitlelerin gösteri alanlarına taşınması en
ufak ayrıntısına kadar plânlanmalıdır.
* Bu gösterilerde en zengin ve
etkin A/P materyalleri kullanılmalıdır.
(Parti bayrağı, Kaypakkaya yoldaşın
portresi, etkili pankartlar, bildiri, kuş vb.)
* Bu gösterilerde kitlelerin militan
ve coşkulu bir ruha ulaştırılması için her
türlü çaba gösterilmelidir.
* Bu gösterilerde disiplin temel
öğe olmalıdır. Kimin ne yapacağı,
inisiyatifin kimlerde olduğu önceden net
bir şekilde planlanmalıdır. Başı buyruk
davranışlar asla gösterilmemelidir.
* Gösterilere katılan tüm Partililer,
Parti sempatizanları ve taraftarları mutlak
suretle Parti kortejinde yer almalı ve
başından sonuna kadar gösterilerde
bulunmalıdır.
* Bulunduğu illerde etkin 1 Mayıs
faaliyetleri gerçekleşmeyen örgütlülükler
büyük merkezlerdeki mitinglere en geniş
kitle çevreleri ile birlikte katılmalıdır.
Özellikle... daki 1 Mayıs gösterisi esas
alınmalıdır.
* 1 Mayıs günü mitinglere izin
verilmediği,
engellendiği
durumda,
özellikle emekçi semtlerinde illegal kitle
gösterileri düzenlenmesi hedeflenmelidir.
Yoldaşlar;
Bu sürecin sona ermesiyle birlikte
her komite ve hücre faaliyet raporunu
oluşturmalı ve Partiye sunmalıdır. Bu
yapılmadıkça
faaliyet
tamamlanmış
sayılmaz; faaliyetin sonuçlarının sağlıklı
bir şekilde değerlendirilmesi, dersler
çıkarılması mümkün olmaz. Faaliyet
bilinçsiz, hedefsiz, amaçsız bir halde kalır.
*
Tüm
yönetici
organlar
altlarındaki
faaliyet
raporlarını
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değerlendirerek, kendi raporlarıyla birlikte
en kısa zamanda üst organa iletmelidir.
* Faaliyet raporunda kampanya
kapsamında gerçekleştirilen tüm politik
çalışmalar, eylemlilikler, bunların nicelik
ve nitelikleri, örgütün ne kadarının
harekete geçirildiği, ne kadar kitlenin
eylemliliklere kattırıldığı net sayılarla
yansıtılmalıdır.
* Elde edilen deneyimler ve
kazanımlar sistemleştirilerek raporda
işlenmelidir.
* Yaşanan zaaf ve eksiklikler,
kaynakları ve çözüm önerileri ile raporda
yer almalıdır.
Bu süreçte oynayacağımız rol
üstlendiğimiz görev ve sorumlulukla
birlikte partimizin sınıf mücadelesinde
etkin bir güç olduğunu, toparlanma ve
ilerleme sürecine girdiğini dosta düşmana
ilan etmeliyiz. Partimizin savaşçı ve
kitlesel gücünü apaçık bir şekilde gözler
önüne sermeliyiz.
İdeolojik-politik-örgütsel hattımızı
en geniş kitlelere tanıtırken Parti
çevremizde ve ileri kitlelerde Partimize
duyulan umut ve güveni boyutlandırmalı,
genişletmeliyiz. Parti örgütlülüğümüzde
bir yandan Parti çizgimizin kavranışını
derinleştirirken, bir yandan da kolektif,
disiplinli, ilkeli, planlı-programlı çalışma
tarzını geliştirmeliyiz.
Bunlar gerçekleştiğinde sınıf
mücadelesinde olmamız gereken yere
ulaşmamızın önü daha da açılacak, daha
kolaylaşacak ve hızlanacaktır.
Bu süreçte tüm kadro ve militanlar
devimci faaliyette başarıya kilitlenmelidir.
Bilincimizi, cesaretimizi, militanlığımızı,
fedakarlığımızı, yaratıcılığımızı, en ileri
düzeyde kullanarak, çaba ve enerjimizi
sonuna kadar harcayarak, her türlü
özveriyi
tereddütsüzce
göstererek
üzerimize düşen görevleri yerine getirmek
zorundayız.
Nisan 2006
TKP/ML MK
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beraberinde pek çok sorunu getirmektedir.
Faşizm bu saldırganlığını ticarethane adı
altında, restoranlarda, gazinolarda kadın
garsonlar çalıştırarak daha cazip hale
getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle
insanlar birbirine saldırmakta, ölüm ve
yaralanmalar gerçekleşmekte, aileler
parçalanmaktadır.
Var olan bu yozlaştırma saldırısına
karşı Dersim halkı tepkisini göstermiş,
birkaç kez kitlesel gösteriler yapmıştır.
Devrimci örgütler cezalandırma eylemleri
gerçekleştirmiştir. Ancak faşizm bu
“sosyal yozlaştırma” saldırısında ısrar
etmektedir. Açıktır ki bu anlaşılırdır!
halka
karşı
düşmanlığını
Faşizm
sürdürmektedir. Düşman düşmanlığını
yapmaktadır! Dersim halkı ise yıllardan
beridir en değerli evlatlarını komünizm ve
devrim mücadelesine feda etmekten
çekinmemesinin karşılığını düşmanın bu
türden bilinçli saldırılarına maruz
kalmakla almaktadır.
Bu nedenle Dersim halkı, haklı
olarak bu türden işletmelere ve özellikle
bu
işletmelerde
kadın
garson
çalıştırılarak,
kadın
cinselliğinin
pazarlanmasına tepki göstermektedir.
Dersim
halkının
bu
yozlaştırma
saldırısına karşı tepkisini desteklemek,
sorunlarını sahiplenmek, faşizmi ve
faşizmin işbirlikçiliğini yaparak bu sosyal
yozlaştırma saldırısına ortak olan
“ticarethane” sahiplerini cezalandırmak
amacıyla; partimiz TKP/ML’ye bağlı
faaliyet sürdüren TİKKO militanları 25
Mart 2006 tarihinde saat 19:15’te
Dersim Merkez, Moğultay Mahallesi,
Şenlik Sokak’taki bulunan Muhabbet
Gazinosu bombalamıştır. Bombalama
eylemimiz sonucunda işyerinde ağır hasar
meydana gelmiş, bir kadın garson
yaralanmıştır. Militanlarımızın hedefinde
esas olarak gazinonun tahrip edilmesi ve
gazino
sahibinin
cezalandırılması
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bulunmaktaydı. Patlamada bir kadın
garsonun yaralanması irademiz dışında
gerçekleşmiştir. Partimiz militanlarının
hedefinde bilinçli olarak kadın garson yer
almamaktaydı. Daha önceden defalarca
uyarılmasına rağmen, işyeri sahiplerinin
kadın garsonları çalıştırmaya devam
etmeleri, doğallığında bu sonucu
doğurmuştur. Bu nedenle faşizmin
“yozlaştırma” saldırısının birebir ayağı
olan bu işyeri sahiplerini bir kez daha
uyarıyoruz: Dersim halkının sesine kulak
verin. İşletmelerinizde kadın cinselliğinin
pazarlanması amacını güden ve “çalışma
hakkı” kılıfıyla faşizm tarafından bilinçli
olarak
desteklenen
kadın
garson
çalıştırma ısrarınızdan vazgeçin. Partimiz
kadınların çalışmasına karşı değildir.
Kadınların onurlu ve cinselliğinin
sömürülmediği
/kullanılmadığı
bir
biçimde çalışmasına partimizin bir
tepkisi söz konusu olamaz. Ancak
Dersim’de bu “çalışma hakkı” tam
anlamıyla
kadın
cinselliğinin
pazarlanması/sömürülmesi amacıyla ele
alınmakta ve faşizmin yozlaştırma
saldırısının
bir
aracı
olarak
kullanılmaktadır. Dersim halkının tepkisi
bunadır. Bu tepki ise haklı ve meşru bir
tepkidir. Partimiz Dersim halkının bu
yönlü tepkisini kulak vermiştir. Partimiz;
Dersim halkı da dahil olmak üzere, tüm
halkımıza
yönelik
bu
türden
“yozlaştırma” saldırılarının karşısında
olmaya devam edecek, halkımızın bu
saldırılarına karşı tepkisine ses olacaktır.
Ancak bilinmelidir ki faşizmin halka
karşı bu türden saldırıları da dahil olmak
üzere her türlü saldırısına karşı yanıt
olabilmenin esas yolu, faşizme karşı
örgütlenmekten
ve
savaşmaktan
geçmektedir. Başta Dersim olmak üzere
Kürt halkı yıllardır bu gerçeğin
tanıklığını yapmaktadır. Yıllardır Kürt
halkı üzerinde uygulanan zulüm ve
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Türk hakim sınıflarının; Türk, Kürt ve
çeşitli milliyetlerden emekçi halkımıza
yönelik
emperyalist
politikalar
doğrultusunda artan ekonomik ve sosyal
saldırganlığı; Kürt ulusu başta olmak
üzere ülkemizde bulunan çeşitli milliyet
ve azınlıklar üzerinde uygulanan sosyal
şoven politikalar ülkemiz topraklarına
sınır bölgeler başta olmak üzere
gerçekleştirilen emperyalist saldırganlık
ve
bunun
doğurduğu
sonuçlar;
önümüzdeki
sürecin
hem
çeşitli
milliyetlerden halkımız hem de dünya
halkları için saldırganlığın, vahşetin,
kıyımın ve sömürünün daha da artacağına
işaret etmektedir. Bu tablo içinde
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komünistlerin, gerek halkımızın ve
gerekse de dünya halklarına yönelik bir
avuç kapitalistin ve her türlü gericinin,
saltanat ve sefalarının sürmesi için
yaşatılanlara sessiz kalması beklenemez.
Günümüzün bu koşulları bizlere;
emperyalizme, faşizme ve her türden
gericiliğe karşı dişe diş, uzlaşmaz bir
mücadeleyle, halkın ulusal kurtuluş ve
demokratik
devrim
mücadelesini
yükseltmemizi emretmektedir. Komünist
Partisi kuruluşunun 34. yıldönümünde
halkın bu mücadelesinin; silahlı, silahsız,
çeşitli biçim ve içerikte yükseltme azim
ve kararlılığındadır.

TKP/ML’DEN FAŞİZMİN DERSİM’DEKİ YOZLAŞTIRLAŞMA
SALDIRISINA BOMBALI YANIT
Bilineceği üzere; TC faşizmi devrimci batağına
batırılmaktadır.
Bundan
ve komünistlerin faaliyet yürüttüğü amaçlanan açıktır. Halkımızın TC
bölgelerde, devrimci ve komünist faşizmine
karşı
mücadelesini
faaliyetleri askeri saldırganlığıyla, imha, engellemek. Halkımızı bilinçli olarak
gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla yaratılan
bu
batak
ortamında
bitiremeyince, halka karşı yeni saldırı debelenmesini sağlamak, böylelikle
araçları devreye sokmaktadır. Bu siyasal ve sosyal sorunlara yönelmesini
araçlardan en bilineni devrimci ve engellemek!
komünistlerin etkin oldukları bölgelerde,
Dersim’de bu ifade ettiklerimizden
uyuşturucu,
fuhuş,
bağımsız
kumar, aşırı alkol
değildir. Başta
tüketimi vb. teşvik
partimiz olmak
etmek ya da bizzat
üzere devrimci
gerçekleştirerek,
bu
harekete
nice
bölgelerde devrimci ve
oğul ve kızlarını
komünistlerin
vermiş olan bu
yadsınamaz etkisiyle
bölge
halkı
Dersimde Bombalanan Gazino
var
olan
sosyal
faşizmin
bu
dayanışma ve direniş kültürünü zaafa “sosyal yozlaştırma” saldırısından payını
uğratmak amaçlanmaktadır. Böylelikle fazlasıyla almaktadır. TC faşizminin
devrimci ve komünist hareketin etkin yıllardan beridir bu bölgede her türlü
olduğu bölgelerde, halkımıza sosyal bir katliamıyla bitiremediği devrimci ve
yozlaşma
dayatılmaktadır.
Bunun komünist hareket, bu kez faşizmin
saldırısıyla
karşı
sonucunda halkımız arasında dayanışma “yozlaştırma”
kültürü
zayıflatılmakta,
aileler karşıyadır. İl merkezinde faşizmin
parçalanmakta, gençler uyuşturucu ve bilinçli politikalarıyla yaygınlaştırılan
alkolle uyuşturulmakta, kadınlar fuhuş uyuşturucu, fuhuş ve aşırı alkol tüketimi
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FAŞİZM KÜRT HALKINA SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR!
ŞAN OLSUN KÜRT HALKININ DİRENİŞİNE!
Faşizm 2006 yılının başından itibaren,
gerek ülke içi ve gerekse de ülke dışında
yaşanan bir dizi gelişme nedeniyle
genelde emekçi halkımıza özelde ise Kürt
halkına yönelik saldırganlığını arttırdı.
Başta Kürt halkı olmak üzere Türk, Kürt
ve çeşitli milliyetlerden emekçi halkımızın
Türk hakim sınıflarına yönelik gözle
görünür düzeyde artan tepkisine yönelik
bildik
ve
tanıdık
yöntemlere
başvuruyorlar. Halka ve onu devrimci
öncülerine yönelik katletme, tutuklama ve
gözaltı saldırısı tüm hızıyla devreye
sokuldu. Bundan amaçlan hiç kuşkusuz ki
halkın faşizme karşı gelişen tepkisini
kontrol altına almak ve faşizme karşı
mücadelenin
kitleselleşmesini
ve
büyümesini engellemektir.
Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden
Türkiye halkının çeşitli kesimlerinin başta
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
olmak üzere, 12 Mart Gazi, 16 Mart
Halep’çe ve Beyazıt Katliamı gibi tarihsel
önemi olan günlerdeki gösteri ve
etkinlikler düzenlenmesi ve yine başta
Kürt halkı olmak üzere, Türk, Kürt ve
çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının
2006 Newroz’una kitlesel ve coşkulu
katılım, beraberinde faşizmin Türkiye
halkına yönelik saldırganlığını arttırdı.
Bunun yanında Türk Hakim sınıflarının,
özelleştirme saldırısını Sosyal Güvenlik
ve Sağlıkta Dönüşüm Yasası adı altında
devam ettirme yönelimi ve buna karşı var
olan
tepkilerde
bu
saldırganlığın
artırılmasına vesile olmaktadır.
Kısacası Faşizm tüm kurumlarıyla ve
Türkiye
halkına
karşı
güçleriyle
saldırganlığını
sürdürmektedir.
Bu
saldırganlığın
önümüzdeki
süreçte
azgınlaştırılarak sürdürüleceği de faşist

yetkililer ve sözcüler tarafsından her
fırsatta
dillendirilmektedir.
Bu
açıklamaların en dikkat çekici olanı ise
Terörle Mücadele Yasa Tasarı’sının
yeniden
gündeme
alınması
ve
tartışılmasıdır.
bu
Türk
hakim
sınıfları
saldırganlıklarında Kürt halkı daha
“özel” bir yer tutmaktadır. Bu “özel”
saldırganlığın nedeni ise bilineceği
üzere, Türk hakim sınıflarının Kürt
ulusu üzerinde uyguladığı ulusal baskı
ve Kürt ulusunun da bu ulusal baskı
karşısında yıllardır sürdürdüğü silahlı
mücadelenin
oluşturduğu
bilinç
seviyesidir. Türk hakim sınıfları TC
faşizminin kuruluşuyla birlikte ezilen
bağımlı Kürt ulusu üzerinde acımasız
bir ulusal zulüm, katletme ve
asimilasyon politikası uygulamış ve bu
politikalar nedeniyle Kürt ulusu sürekli
bir biçimde faşizme karşı çeşitli biçim
ve içeriklerde mücadele içerisinde
Bugün Türk hakim
olmuştur.
sınıflarının aymazca “Kürt Sorunu”
olarak adlandırdıkları ve “alt kimlik”,
“üst kimlik”, “demokrasi”, “hukuk” vb.
maskeleriyle gizlemeye çalıştıkları
sorunun özü, Türk hakim sınıflarının
Kürt ulusu üzerinde uyguladığı ulusal
zulüm, asimilasyon ve katletme
politikalarıdır. Bu politikalar karşısında
ise Kürt ulusu haklı ve meşru bir
biçimde mücadelesini sürdürmektedir.
Kürt
ulusal
mücadelesinin
önderliğinin
dillendirdiği
“barış”,
“demokrasi” politikası şaşmaz bir
biçimde tarihin gerçekliğiyle, sınıf
mücadelesinin
doğrularıyla
karşılaşmıştır/karşılanmaktadır.
Kürt
ulusal mücadelesi önderliğinin yaptığı
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her barış çağrısı, faşizm tarafından
şiddetle yanıtlanıyor. Kürt gerillaları faşist
Türk ordusu tarafından kimyasal silahlarla
katlediliyor. Tüm bu yaşananlar ise TC
açısından “anlaşılırdır.” Faşizm sınıfsal
tepkisini gösteriyor. Baskı katletme ve
yok etme. Kürt ulusunun önderliğini
yapanlar ise ulusal önderliğin karakteristik
niteliklerini gösteriyor. Ulusal hareket
kendi sınıfsal duruşuna uygun olarak,
reformist ve uzlaşmacı bir hatta
seyrediyor. Kürt ulusal önderliği, Türk
hakim sınıflarına barış eli uzatıyor ama
uzatılan barış eli her defasında “okkalı bir
Osmanlı
tokadıyla”
yanıtlanmakta
gecikmiyor.
Şemdinli’de yaşanan bombalama
eylemi ve ardından yaşanan gelişmeler
faşist TC devletinin Kürt ulusuna yönelik
politikasının nasıl ve hangi boyutta
süreceğini fazlasıyla gösteriyordu. Ancak
bu yaşananlar başta Kürt ulusal çevreleri
olmak üzere bir dizi Türkiyeli reformist
tarafından bilinçli bir biçimde “çete”lerin,
“özel savaş”çıların işi olarak gösterilmeye
çalıştı. Oysa Kürt halkına yönelik izlenen
bu katliam ve saldırılar, birkaç “kendini
bilmezin”, “çete”nin ve “özel savaş
rantçısı”nın işi değildir. Kürt ulusuna
yönelik
uygulanan
bu
katliamlar,
saldırganlık ve asimilasyon politikası,
Türk hakim sınıflarının ve onların devleti
olan Faşist TC’in devlet politikasıdır.
Uygulan politikalar, Kürt halkına yönelik
bütünlüklü bir saldırganlığın sonucudur ve
bu tarz değerlendirmelerle faşizmin Kürt
halkına yönelik işlediği suçlardan
aklanmasına hizmet edilmektedir. Kürt
halkına yönelik Türk hakim sınıflarının
devleti olan TC faşizminin saldırganlığı
tüm hızıyla sürmektedir.
Son
yaşanan
gelişmeler
bunu
fazlasıyla göstermektedir. Newroz öncesi
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Mardin’de 7 PKK gerillası katledildi.
Newroz’da tüm barış ve demokrasi
çağrılarına rağmen Şenyayla’da 14
PKK gerillası kimyasal silahlarla
katledildi. Ardından Silopi’de 7 PKK
gerillası daha katledildi. Kürt ulusuna
yönelik saldırılar bunlarla da sınırlı
kalmadı, şehirlerde yüzlerce insan
demokratik tepkilerini ya da istemlerini
dile getirdikleri için tutuklandı ve
tutuklanmaya devam ediyor.
Kürt ulusunun gerilla cenazelerini
sahiplenmesi ise faşizm tarafından tam
bir katliamla yanıtlandı. Diyarbakır’da,
ardından Batman’da, Kızıltepe’de ve
Türkiye Kürdistan’ının diğer illerinde
ve ilçelerinde yaşananlar faşizmin Kürt
ulusuna yönelik saldırganlığının ve
tahammülsüzlüğünün göstergesi değilse
nedir? Kürt çocukları faşist TC’nin
cellâtlarının kurşunlarıyla katlediliyor.
Faşizm Kürt ulusunun kendi evlatlarını
sahiplenmesine
bile
tahammül
gösteremiyor. Bu en küçük “demokratik
hak” bile TC tarafından kurşunlarla,
panzerlerle ve asker postallarıyla, faşist
katillerden oluşturulan seçme özel
timlerle yanıtlanıyor. Kürt halkının
kendi
evlatlarını
sahiplenmesi
karşısında faşizm saldırganlaşıyor ve
üçü çocuk olmak üzere 12 insanı daha
katlediyor.
Başbakan,
Kürt
çocuklarını
öldürmekle tehdit ediyor. Biz bu
zihniyeti çok yakından tanıyoruz! Daha
birkaç ay önce Kızıltepe’de katledilen
Uğur Kaymaz için bu faşist zihniyetler
“büyüyünce terörist olacaktı” deme
miymişlerdi! Evet, onlar için her Kürt
çocuğu potansiyel olarak büyüyünce
terörist olacak olarak görülmekte ve
katledilmeleri
için
emirler
verilmektedir.
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Komünist
Partisi’nin
ülkemiz
topraklarında
Mustafa
Suphi
önderliğindeki TKP sonrasında yeniden
kurulmasında, bu genç komünistin önemli
bir rolü vardır. Ülke içinde ve ülke dışında
ve özellikle Çin’de yaşanan Büyük
Proleter Kültür Devrimi’yle yaşanan
gelişmeler
sonucunda,
Marksizm
Leninizm Maoizmi temsil eden kadrolar,
bu
süreç
içinde
yetişmişler
ve
revizyonizmle, reformizmle mücadele
ederek, komünist partisinin ülkemizde
yeniden
ayağa
doğrulmasını
sağlamışlardır.
İbrahim Kaypakkaya önderliğinde
sınırlı sayıda kadro, Marksizm Leninizm
Maoizm’in ülkemiz topraklarında yaşam
bulmasının “küçük ama cüretli adımı”
olan Türkiye Komünist Partisi /
Marksist Leninist’i ve onun askeri
örgütlenmesi olan Türkiye İşçi Köylü
Kurtuluş Ordusu’nu; aynı zamanda da
Komünist
Partisi’nin
Komsomol
örgütlenmesi Türkiye Marksist Leninist
Gençlik Birliği’ni, Malatya Kürecik
kırsalında, 24 Nisan 1972’de kurdular.
Komünist Partisi 24 Nisan 1972’deki
kuruluşundan günümüze değin faşist TC
devleti ile sınıf mücadelesinin gereklerine
uygun olarak amansız bir mücadele
yürüttü. Bu mücadelede başta kurucu
önderi olmak üzere, dört genel sekreterini,
onlarca kadrosunu ve üyesini, yüzlerce
savaşçını şehit verdi. Ağır yenilgiler aldı,
sınıf düşmanına kayıplar verdirdi. Ancak
hiçbir zaman mücadelesine ara vermedi.
Komünist Parti bugünde, enternasyonal
proletaryanın Türkiye müfrezesinin öncü
ve önder partisi olarak, sınıf savaşımının
kurmaylığı görevini yerine getirmektedir.
Bugün aradan 34 yıl geçmesine
rağmen, Türkiye Komünist Partisi /
Marksist Leninist; Mustafa Suphilerden,
İbrahim
Kaypakyalardan
devraldığı
komünist mirasla, halkın ulusal kurtuluş
ve demokratik devrim mücadelesine
önderlik etmektedir. Bu amaçla komünist
parti;
ülkemizin
dağlarında
ve
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şehirlerinde,
köylerinde
ve
fabrikalarında, okullarında ve üniversite
anfilerinde halkın mücadelesine önderlik
etmekte, halkın bu mücadelesinin gerek
Türk
hakim
sınıfları
tarafından
engellenmesine,
bastırılmasına
ve
gerekse de reformist, revizyonist ve
tasfiyeci anlayışlar tarafından hedefinden
saptırılmasına
karşı
amansız
bir
mücadele içindedir.
Ülkemiz topraklarında komünist
hareketin yegane temsilci olan TKP/ML,
bugün ülkemiz komünist hareketinin
onlarca yıllık deneyim ve dersleriyle
donanmış birikimiyle ayaklarını yaşam
bulduğu ülke topraklarına daha sağlam
basmakta, bununla birlikte halkımızın
ulusal kurtuluş ve demokrasi talepli
mücadelesine önderlik çabasıyla da
gençliğinin
baharında
bir
süreci
yaşamaktadır. TKP/ML; gençliğinin
baharındadır çünkü yılların birikimiyle
deneyimli bir komünist parti olmakla
birlikte, kitle hareketlerinin, kitle
mücadelesinin içinde yer alma, kitlelerin
mücadelesinden öğrenme çabasında
henüz genç bir partidir. Gençliğin
doyumsuz öğrenme azmiyle halkımızın
mücadelesine yaklaşmaktadır. Halkın
binlerce yıllık mücadele deneyimi, sınıf
mücadelesinin tarihsel seyri, ülkemiz
komünist partisini, genç bir komünist
parti olarak tanımlamamıza neden
olmaktadır.
Partimiz TKP/ML; bugün düne
oranla
özellikle
reformizme,
revizyonizme ve her türlü sağ ve sol
tasfiyeciliğe karşı daha bilinçlidir. Bu
bilinç nedeniyle partimiz; kurucumuz
İbrahim
Kaypakkaya
yoldaşın,
“önümüzde çetin ama şanlı mücadele
günleri var. Sınıf mücadelesinin
denizine bütün varlığımızla atılalım”
bayrak
edinmeye
her
şiarını
zamankinden daha istekli ve azimlidir.
Ülkemizde ve dünyada son yıllarda
yaşanan gelişmeler bu istek ve azmimizi
daha da körüklemektedir.
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gelen komünist vekiller bunun aksini
ispat ettiler; Türkiye’de amele ve rençper
komünist teşkilatı gittikçe genişliyor ve
kuvvet kespediyor.”
Türkiye halkının bu komünist
önderini ve 14 yoldaşını 28–29 Ocak’ta
vahice katleden komprador patron ağa
devleti, onun hayatını adadığı davayı ve
yarattığı patiyi ve bununla birlikte
Türkiye’de
komünist
düşünceyi,
Karadeniz’in soğuk ve karanlık sularına
gömmek istedi. Geçici bir süre olsa da
bunu gerçekleştirdiler. Türk hakim
sınıfları bu başarılarının sonsuza kadar
sürmesini istiyorlardı.
Ancak bunu
başaramadılar.
Bu
parti
bugün,
Türkiye’nin
dağlarında
ve
şehirlerinde
yaşamakta
ve
savaşmaktadır. Tıpkı
Mustafa Suphi’nin
söylediği gibi: “Ne
hapis, ne zindan, ne kan ne ateş halkı
durduramaz.
Ulusal
kurtuluş
ve
demokrasi hareketini durduramaz.”
Evet, hiçbir güç ve kuvvet halkın halkı ve
meşru mücadelesini, halkın emperyalizme
ve onun yerli işbirlikçi/uşak sınıflarına
karşı verdiği ulusal ve demokratik devrim
mücadelesini
durduramaz.
Nitekim
durduramadı da.
Mustafa Suphi bu sözleri söyledikten
kısa bir süre sonra, Kemalistler tarafından
aralarında TKP MK delegasyonunun da
olduğu yoldaşlarıyla birlikte Karadeniz’de
vahşice katledildi. Türkiye’de komünist
hareketi böylelikle büyük bir yenilgi aldı.
Buna rağmen; emperyalizmin ve onun
ülkemizdeki
uşağı
Kemalistlerin
hedefledikleri gerçekleşmedi. Halkın
mücadelesi durdurulamadı. Ancak alınan
bu ağır yenilgi; halkın bu haklı ve meşru
mücadelesine
doğru
önderlik
edilememesini de beraberinde getirdi.
Komünist
hareket
uzun
yıllar
toparlanamadı ve halkın bu mücadelesine
olması gerektiği gibi önderlik edemedi.
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Kemalist faşist diktatörlük bulduğu
her
fırsatta,
halkın
bağımsızlık,
demokrasi ve özgürlük taleplerini
katliamlarla bastırma yolunu seçerken,
faşizmin halka yönelik bu ağır zulmüne
ve katliamlarına karşı komünist hareket
yaklaşık 50 yıllık bir suskunluk dönemi
geçirdi. Emperyalistler ve Kemalistler,
ülkemizdeki
komünist
düşünceyi
Karadeniz’in
karanlık
sularına
gömdüklerini düşünüyorlardı.
Ancak halkın ulusal kurtuluş ve
demokrasi mücadelesi kendi komünist
önderliğini yeniden ve bu kez daha güçlü
bir zeminde yarattı. Ülkemizde komünist
hareket, halkın özgürlük, bağımsızlık ve
demokrasi
mücadelesinde,
sınıf
mücadelesinin
engin denizinde
kendi ayakları
üzerine yeniden
dikildi.
Ülkemizdek
i komünist hareket, 1960 sonlarında
başlayan, 1965 sonrası hızlanan ve
1970’lerde doruk noktasına ulaşan kitle
hareketinin, halkımızın ulusal kurtuluş ve
demokrasi mücadelesinin doğrudan
sonucudur. Bu kitle hareketinin içinde
aynı zamanda Mahir Çayanlar, Deniz
gezmişler gibi devrimci önderlerde
yetişmiştir. Komünist hareket işte bu
kitle hareketinin içinde yeniden ayağa
doğrulmuştur. Komünist hareket bu kitle
hareketinin içinde, hem M. Suphi sonrası
Türkiye komünist hareketinin içinde
bulunduğu durumu, reformist ve
revizyonist hattını, hem de bu kitle
hareketinin ortaya çıkardığı çeşitli
anlayışları eleştirerek, onları yadsıyarak
gelişme göstermiştir.
Komünist hareketin bu gelişiminde
ve ülkemiz topraklarında yeniden vücut
bulmasında, hiç kuşkusuz ki bu süreç
içinde genç bir komünist olan İbrahim
Kaypakkaya’nın, izlediği pratik hat ve
ortaya
koyduğu
teorik
görüşler
belirleyicidir.
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Faşizmin sözcüleri, saldırılarında bir ve zulmün olduğu yerde isyan etmek
adım daha atarak katledilen gerilla kaçınılmazdır ve bugün yaşananlarda
cenazelerinin artık ailelerine teslim bu şaşmaz doğrunun sosyal pratikte bir
edilmeyeceğini açıklıyorlar. Yapılan bu kez daha kanıtlanması anlamına
açıklamayla gerilla güçlerine karşı gelmektedir. Kürt ulusal mücadelesinin
kimyasal silah kullanımının önü iyice önderliğinin içine girdiği reformist hat,
açılırken, öte yandan gerilla cenazelerinin Türk hakim sınıflarını umutlandırmış
kitleler
beraberinde zafer
tarafından
çığırtkanlıklarını
sahiplenil
getirmişti.
Kürt
mesi, bu
ulusal önderliğinin
sahiplenm
reformist
ve
enin
teslimiyetçi hatta
faşizme
attığı her adım,
karşı öfke
uzattığı her “barış
ve
eli”
karşılığında
tepkiye
TC
faşizmin
Şan Olsun Kürt Halkının Direnişine!
yol
tarafından
açmasının
katliamla, baskıyla,
önü alınmaya çalışılıyor. Faşizm en temel tutuklama terörü ve tecritle yanıtlanmış
insani değerlere bile tahammülsüzlüğünü ve yanıtlanmaktadır. AB vesilesiyle
gösteriyor. Halkın kendi evlatlarının atılan bazı adımlar Kürt ulusuna
cenazelerini, kendi şehitlerinin naaşlarını yönelik
baskı
politikasından
sahiplemesine karşı tahammülsüzleşiyor.
vazgeçildiği
ya
da
Türkiye’nin
Açıktır ki halkın kendi evlatlarını demokratikleştiği
anlamına
sahiplenmesi ve onları kitlesel gösterilerle gelmemektedir. Olan şey Türk hakim
defnetmesinden daha doğal bir şey sınıflarının gerek Irak Kürdistanı’nda
olamaz. Faşizm işte bu doğallığa yaşanan gelişmeler ve gerekse de AB
tahammül edemiyor! Faşizm açısından en emperyalistleri karşısındaki sınırlı
doğal, en insani, en temel hak, hukuk ve manevralarından ibarettir. Türk hakim
talepler; kendi iradesi ve kontrolü altında sınıfları bu manevralarıyla emperyalist
değilse şiddetle yanıtlanıyor. Kürt halkının efendileri karşısında rahatlama çabası
özgürlük bağımsızlık ve demokrasi talebi içerisindedirler. Bunu gerçekleştirirken
Kürt
ulusuna
yönelik
bir kez daha acımasız ve katliamcı bir de
biçimde yanıtlanıyor. Faşizmin bu saldırganlılıklarından zerre kadar geri
saldırganlığı ise Kürt halkının direnişini, adım atmamışlardır. Bilinir ki Türk
tepkisini ve öfkesini daha da harlandırıyor. hakim sınıfları açısından “en iyi Kürt
Direniş ateşi ve öfke başta Türkiye ölü Kürt’tür.” Direnen, savaşan Kürt,
Kürdistanı olmak üzere, Türkiye’nin diğer onlar açısından derhal katledilmelidir.
illerine de yayılıyor. Kürt halkı, faşizmin Eğer öldüremiyorsa, kendi hizmetinde,
bu saldırganlığına taşlarla, molotoflarla ve işbirlikçi ve uşak bir Kürt kimliği, onlar
açısından tercih edilendir.
sloganlarıyla karşı koyuyor.
Bunun Türkiye gibi emperyalizmin
Kürt ulusal hareketinin içine girdiği
reformist hat ve barış politikası da bu yarı sömürgesi olan ve demokratik
gerçekleştirememiş
bir
mücadeleyi engelleyememiştir. Baskının devrimini
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ülkede ara yolu, başka bir çözümü yoktur.
Ya ölü Kürtsün ya da işbirlikçi/uşak Kürt!
Tam da bu gerçeklik nedeniyle Kürt ulusal
mücadelesinin
önderliğinin
ileriye
sürdüğü
“demokratik
cumhuriyet”,
politikasının; emperyalizm ve onun
ülkemizdeki yerli uşakları olan komprador
burjuvazi ve büyük toprak ağalarının faşist
diktatörlüğünü
ortadan
kaldırmadan
ülkemizde yaşam bulma şansı ve imkanı
yoktur.
Ülkemizde komünist partisi bu
gerçeği, Kürtlerin bırakalım bir ulus olup
olmadığı, var olup olmadıklarının
tartışıldığı bir ortamda, her türden
reformist,
revizyonist
ve
gericiyi
düşünceyle arasına kalın bir çizgi çekerek;
Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayine
Etme Hakkını kayıtsız şartsız tanıdığını
ilan ederek ortaya koymuştur.
Ülkemizdeki demokrasi sorunu ise bir
devrim sorundur. Kürt halkının gerçek

kurtuluşu ancak ve ancak demokratik
bir devrimle gerçekleştirilebilir. Bunun
olmadığı bir çözümden bahsetmek
demek, çözümsüzlükte ısrar etmek
demektir.
Kürt
Sorunu
olarak
adlandırılan
ancak
Türk
hakim
sınıflarının Kürt ulusu üzerinde ulusal
baskı,
katletme
ve
asimilasyon
politikasından başka bir şey olmayan
sorunun çözümü; Türk Kürt ve çeşitli
milliyetlerden halkımızın TC faşizmine
ve
Türk
hakim
sınıflarına,
emperyalizme ve her türden gericiliğe
karşı mücadelesinden geçmektedir.
Bunun ülkemizdeki tek yolu da Halk
Savaşı yoludur. Çözüm Demokratik
Halk Devrimi’ndedir!
Şan olsun Kürt halkının onurlu
direnişine!
Şehit Namırın!
Devrim şehitleri ölümsüzdür!

TKP/ML MİLİTANLARINDAN PANKART VE YAZILAMALAR

 TKP/ML militanları İstanbul Gazi ve 1 Mayıs mahallerinde faşizm tarafından

katledilenleri anmak amacıyla; 9 Mart 2006’da, İstanbul 1 Mayıs mahallesi, 3001
cadde üzerindeki boş bir dükkâna “Gazi ve 1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür” yazılı ve
“TKP/ML TİKKO” imzalı bomba süsü verilmiş pankart astılar. (İstanbul İKK
muhabirleri)
 TKP/ML militanları 20 Mart 2006 tarihinde, Bursa Merkez Namazgah üst
geçidine “Newroz Ateşiyle İsyana” yazılı ve “TKP/ML TİKKO” imzalı bomba süsü
verilmiş pankart astılar. Bursa’da ayrıca şehitler haftası vesilesiyle emekçi
mahallelerinde yazılamalar yapıldı. (Bursa İKK muhabirleri)
 TKP/ML militanları tarafından Nisan ayı başlarında Elazığ ilinde
yazılamalar gerçekleştirildi. Özellikle emekçi halkın yaşadığı mahallelerde yapılan
yazılmalar yoğun bir ilgiyle karşılandı. Parti imzalı yapılan yazılamalar sonucunda
faşist TC güçlerinde hissedilir bir hareketlilik gözlendi. (Elazığ İKK muhabirleri)
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ülkemizdeki sınıf mücadelesinin hızlı partimiz, proleter dünya devriminin
akışının yüklediği yeni görevlerle ülkemiz özelinde üstlendiği görevini
birlikte daha açık görülmektedir.
yerine
getirmek
için
çıktığı
Bu
görevlerin
partimiz yolculuğunda, 34 yıllık mücadele
önderliğinde
başarılacağına
ve geçmişiyle düşmana korku salmış,
komprador patron-ağa devletinin halkın ileri kesimlerinde sempati ve
ülkemizdeki sultasına son verileceğine takdir toplamış, ciddi bir kitle desteği
olan inancımızın pratik bir değer edinmiştir.
kazanması
bizim
ellerimizde
Bu emek ve potansiyelin
somutlanacaktır. Partimiz tarihi, bunu ülkemiz devrimini daha ileri aşamalara
başarmaya muktedir olduğumuz bir taşımak ve halk savaşını geliştirmek
savaş, mücadele ve direniş geleneğinin için yeterli bir örgütsele güce
büyük
muharebeler
sonucu dönüştürülemediğinin
bilincinde
yaratıldığına tanıktır.
hareket etmemiz ve siyasi iktidarı
Son halkasını Dilek POLAT hedefleyen bir perspektifle düşmana
gerektiği
açıktır.
yoldaşın oluşturduğu şehitlerimizin yönelmemiz
aydınlattığı yolda, onlardan aldığımız Partimizin 34. kuruluş yıldönümünü,
güçle, yıkılmaz bir iradeyle, sarsılmaz demokratik halk devrimi yolundaki
bir cesaretle, engin bir fedakârlıkla ve yürüyüşümüzde daha büyük adımlar
baş eğmez bir kararlılıkla yürümek ve atmamıza gerekçe oluşturan bir
menzile ulaşmak için her geçen gün kavrayışla bilince çıkaralım!
daha fazla nedenimiz birikmektedir.
Uluslararası
proletaryanın
ülkemizdeki öncü ve önder gücü
YAŞASIN TÜRKİYE PROLETARYASININ ÖNCÜ VE ÖNDER
GÜCÜ TKP/ML!
34 YILDIR, ŞEHİTLERİNİN KIZILLAŞTIRDIĞI YOLDADIR
PARTİMİZ!
DİLEK YOLDAŞ FAŞİZME KARŞI EN DERİN ÖFKEMİZ
OLARAK YAŞAYACAK!
HALK SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN
GERİCİLİK!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO VE
TMLGB!
TKP/ML MK SB
Nisan 2006
KURULUŞUNUN 34. YILINDA ŞAN OLSUN
KOMÜNİST PARTİSİNE!
Bundan 86 yıl
önce
M.
Suphi,
Türkiye Komünist
Partisi,
Kuruluş
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Kongresi’nde delegelere ve misafirlere
şöyle
sesleniyordu:
“...Türkiye’de
Komünist Teşkilat olamaz dediler, fakat
Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden
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Partimiz TKP/ML; Türk, Kürt
milletleri ile Arap, Laz, Çerkez,
Ermeni,
Rum,
Boşnak
vd.
milliyetlerden
halkımızın
emperyalizm, faşizm ve feodalizm
üçlüsü tarafından boyunduruk altına
alınmış kölelikten kurtuluşu için savaş
yürütmektedir. Bu amansız mücadele,
emperyalizme bağımlı komprador
burjuvazi ve büyük toprak ağalarının
faşist-Kemalist diktatörlüğüne karşı
verilmektedir.
Partimizin önderlik ettiği ve
halk ordusu TİKKO’nun sürdürdüğü
uzun süreli halk savaşı stratejisi ile
zafere ulaşacak bu kavganın esas
öznesi halk kitleleridir. Devrim
onların eseri olacaktır. Bunun için
kitlelerin
mücadeleye
seferber
edilmesi,
diğer
bir
deyişle
örgütlenmesi gerekmektedir. Örgütsüz
halkın hiçbir şey olduğunu, örgütlü
olunmadan güç olunamayacağını, güç
olunmadan
yaprak
dahi
kımıldatılamayacağını iyi biliyoruz.
Tarih;
düşmanın
elinde
bulunan en gelişmiş silahların ve en
donanımlı orduların kitlelerin gücü
karşısında hiçbir şey ifade etmediğine,
dünyanın her köşesinde tanıklık
etmenin adıdır. Bunu bir kez de biz,
tarihe not olarak düşeceğimize
inanıyoruz. Ancak bunun yolunun
mücadele içinde hızla örgütlenmekten
geçtiğinin
bilincinde
olmamız
gerekiyor.
Hem savaşarak, daha sıkı ve
amansız bir mücadele ve direniş hattı
örüp bu savaş cephesiyle yarattığımız
çekim merkezine kurtuluş arayışı
kitlelerin
içindeki
en
geniş
yönelmesini sağlayarak; hem de halkın
içerisine gidip onları kendi davaları
uğruna savaş için örgütleyerek, bu
görev başarılmalıdır.
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Yoldaşlar;
Dilek
yoldaşın
kızıllaştırdığı
Partimizin 34. kuruluş yıldönümü,
sınıf
mücadelesinin
kritik
dönemecinde hepimize tarihi görevler
yüklüyor.
Emperyalist
projelerin
işletilemediği, hesapların tutmadığı,
işgallerin meşrulaştırılamadığı oranda
öne çıkan ezilen halkların ve ulusların
direniş hareketleri; bir dizi ülkede
süren halk savaşları ve silahlı
mücadeleler
ile
milyonların
metropollerde hiç dinmeyen öfkesinin
sel olup aktığı koşullar, savaşa var
gücümüzle atılmamızı emrediyor.
ABD emperyalizminin 11
Eylül’le başlattığı dünya çapındaki
saldırı kampanyası hız kesmeden
sürerken, ülkemizi de içine alan ve
stratejik olarak en hassas kabul edilen
bölgedeki
yangın
giderek
büyümektedir. Emperyalist sistemin
ülkemizdeki uşaklarınca yönetilen
faşist Türk devleti de dünyadaki
gidişata paralel halkımıza yönelik
sömürü,
baskı
ve
zulmünü
katmerleştirmektedir.
Bu durum, ülkemizdeki halk
demokrasisi, bağımsızlık ve sosyalizm
mücadelesinin keskinleşmesine işaret
etmektedir. Demokratik halk iktidarı
için yürüttüğümüz savaşı, bu devrimci
durum zemininde daha ileri mevziler
elde etmek amacıyla yükseltmek
zorundayız.
Bu
amaçla
bütün
güçlerimizi merkezi olarak tespit
ettiğimiz gerilla savaşının etkinlik ve
süreklilik kazanan bir eylem çizgisine
oturtulması için seferber etmemiz
gerekiyor.
Bu yönelimimiz doğrultusunda
attığımız
adımlarımızı
hem
sıklaştırmak hem de güçlendirmek için
yapılacak çok işimizin olduğu,
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YANGINA KÖRÜKLE GİDELİM!
1 MAYIS’TA ALANLARI ZAPT ETMEK İÇİN İLERİ!
Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza;
120 yıllık tarihi geçmişiyle, başta
İşçiler, Köylüler, Emekçiler;
2006 1 Mayıs’ına faşist Türk
burjuvazi olmak üzere bütün halk
devletinin çok yönlü ve büyük çaplı
düşmanı sınıflara büyük korku salan,
saldırıları altında gidiyoruz. Efendileri
işçi sınıfının birlik mücadele ve
emperyalistlerin dünya halklarına karşı
dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun!
yürüttükleri
genel
saldırı
İşçi sınıfının direnişiyle tarihe
kampanyasının bir parçası olarak
adını yazdıran, ancak süreç içerisinde
gündemleşen bu baskı, sömürü ve
bütün ezilenlerin baskı, sömürü ve
zulüm politikaları; ülkemizdeki yaşamı
zulme karşı direniş ve mücadelesinin
halkın bütün sınıf ve kesimleri
sembol günü haline gelen 1 Mayıs
açısından her geçen gün daha da zorlu
kutlu olsun!
bir hale getirmektedir.
Sömürücü, kan emici hâkim
Dizginsizce ve
sınıfların iktidarlarını
azgın
bir biçimde
sallayan; zorbalara ve
1 MAYIS ALANLARINI
geliştirilen
bu
zalimlere
meydan
ZAPTETMEK İÇİN
sömürü politikaları
okuyan işçi sınıfı ve
TKP/ML SAFLARINA!
nedeniyle işçi ve
ezilen
halkların
emekçilerin ücretleri
bayramı 1 Mayıs kutlu
olsun!
reel olarak sürekli
1 Mayıs, sınıf
gerileme
mücadelesinin
göstermektedir.
yangınına
körükle
Dünyada benzeri çok
gittiğimiz gündür.
az görülen yüksek
1 Mayıs, sınıf
işsizlik oranı (yüzde
düşmanlarımızla
20)
ve
hesaplaşmamızda
sendikasızlaştırma
savaş
sloganlarımızı
şartlarında,
yüzde
yüksek
perdeden
10’ların
çok
haykırdığımız gündür.
üzerindeki
gerçek
1
Mayıs,
enflasyon
oranıyla
kazanacağımıza olan
beraber yoksul ve aç
sarsılmaz inancımızı
nüfus oranı hızla
işçi ve emekçi kitlelerle birlikte
artmaktadır.
paylaştığımız gündür.
Bu
sayede
dünya
dolar
1 Mayıs, iktidar yürüyüşümüzde
milyarderleri listesine yeni isimler
coşkumuzu
artıran,
heyecanımızı
eklemeyi başaran Türk komprador
büyüten gündür.
burjuvalarının şirket hesapları sürekli
1
Mayıs,
zafer
günü
büyük karlar ile kapanmaktadır. Yine
düzenleyeceğimiz
kutlamaların
de azgın sömürü, ne krize ne de azami
provasını yaptığımız gündür.
kar hırsına gem vuramadığı içindir ki
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emperyalist kuruluşların dayattığı
politikalar uygulanmak, bu doğrultuda
yapılanmalar
ve
düzenlemeler
gerçekleştirilmek durumundadır.
Özelleştirmeler bunun için vardır,
bu
yüzden
devam
ettirilmek
zorundadır.
“Sosyal
Güvenlik
Reformu”, “Kamu Yönetimi Temel
Yasası” gibi düzenlemeler bu amaçla
devrededir. Çalışma yaşamına ilişkin
değişiklik yasa tasarıları (sendikalar,
grev ve toplu sözleşme) bu nedenle
hazırlanmaktadır.
Ezilenler, Yoksullar, Gençler;
Bu saldırıları yalnızca işçi ve
emekçi sınıflara yönelik olarak
algılamak yanıltıcıdır. Tıpkı, tarımdaki
sömürü ve yıkım politikalarının
köylülerin; gecekondu yıkımlarının o
mahallelerdeki yoksul halkın; yüksek
öğrenim gençliğine yönelik baskı ve
saldırıların onların özel sorunu
olmaması gibi. Bu konuda genel ve
kapsayıcı bir kavrayış içerisinde
olunmalıdır.
Aynı kavrayış bilhassa Kürt
ulusal sorununda bilince çıkarılmak
durumundadır. Türk hakim sınıflarının
özellikle son 20 yıldır ağırlıklı bir
yönelim içerisinde bulunduğu kesim,
özelde Ulusal Hareket’in örgütlü silahlı
gücü ve destek noktaları olmak üzere,
bir bütün olarak Kürt halkıdır.
Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı
başta gelmek kaydıyla, Kürt halkının
ulusal temelli demokratik hak ve
talepleri de özel olmaktan çıkan bir
ağırlıkta ülkemizdeki tüm ezilenlerin
ortak talebi olarak kavranmalı,
savunulmalı ve haykırılmalıdır.
Nitekim egemenler tüm ezilen ve
sömürülenleri aynı saflarda gören
mantığı kendileri doğru bir biçimde
işleterek, bütün bu saldırılarına karşı
yükselmesi mutlak mücadele ve
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direnişi durdurabilmek ve kırmak
amacıyla, eldeki “terörle mücadele
yasası”nı da ağırlaştırmak için aylar
öncesinden kolları sıvamışlardır.
Yurtseverler,
Demokratlar,
Devrimciler;
1 Mayıs işçi sınıfına, kamu
emekçilerine, köylülüğe, gecekondu
halkına yönelik sınıfsal ve Kürt halkına
yönelik ayrıca ulusal baskıların giderek
katmerleştiği
koşullarda
sahne
alacaktır.
Halk
düşmanlarının
yaptıkları hazırlıklar ve uygulamalar
ile bu koşullarda verdiği mesaj,
bugünkü
şartların
çok
daha
ağırlaştırılacağı yönündedir.
En iyi bildikleri ve anladıkları dil
olan şiddeti olanca çıplaklığıyla
kullandıkları bir Türkiye gerçekliği
içerisinde, güçlü bir mücadele ve
direniş hattı oluşturmamız gerektiği
Faşizmin
saldırılarının
açıktır.
göğüslenebilmesi, kazanılan hakların
korunabilmesi ve eldeki mevzilerin
yitirilmemesi için bütün devrim güçleri
harekete
geçirilmeli,
en
geniş
birliktelikler oluşturulmalıdır.
Bunun önündeki en büyük
engellerden
birisi
sınıf
düşmanlarımızın işçi sınıfı hareketi
içerisindeki uzantıları konumundaki
konfederasyon ve bir dizi sendika
önderlikleridir. Bu faşist, gerici,
revizyonist, reformist sendika ağaları
ve yöneticileri yıllardır komprador
patronların çıkarlarını temsilen iş
görmektedir. Bunları mücadelenin
önüne katıp süpürmenin zamanı gelip
geçmiştir.
Bir dizi görevin başarılmasında
ileri bir adım için 2006 1 Mayıs’ını
başlangıç
kabul
etmeliyiz.
Bu
başlangıcı yapabilecek güç Türkiye işçi
sınıfında vardır. Bunun büyük saldırı
ve yıkım politikaları altındaki işçi
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Yoldaşımız, partisi, halkı ve
devrim uğruna, her türden eyleme hiç
bir tereddüt göstermeden, büyük bir
istekle koştu. Partisine ve yoldaşlarına
büyük bir güven duyuyor, bütün
olumsuzluklara, eksiklere, yanlışlara
ve sorunlara karşın, haklı ve doğru bir
yolda olduğumuz için kesin zafere
ulaşacağımıza sonsuz bir inanç
besliyordu.
O, Marksist-Leninist-Maoist
ideolojinin rehberliğinde hareket eden
partimiz TKP/ML’nin ülkemizdeki
demokratik halk devrimine kumanda
edecek biricik öncü ve önder güç
olduğuna
inanıyor ve bu
nedenle
onun
saflarında örgütlü
bir mücadele yürütüyordu. Partisinin,
34 yıllık deneyimi ile elde ettiği
birikimin giderek sınıf mücadelesine
ağırlığını koyacağına inanıyor ve
bunun için kendisine düşen görevleri
azami oranda yerine getirmek
amacıyla
bıkmadan,
usanmadan,
yorulmadan savaşıyordu.
İşçiler, Köylüler, Gençler;
Ölümsüzlüğe
uğurladığımız
Dilek yoldaşımızın daha da yükseklere
kaldırdığı parti bayrağının ülkemiz
topraklarına dikilmesinin üzerinden 34
geçti.
Önderimiz
İbrahim
yıl
Kaypakkaya
yoldaş
tarafından
Marksist Leninist Maoist öğretinin
bilimsel tezleri doğrultusunda Türkiye
koşullarının
çözümlenmesiyle
oluşturulan
programatik
tezlerle
şekillendirilen partimiz; 24 Nisan
1972’de kuruldu.
“Savaş-öğren-ilerle” ilkesiyle
yol aldık. Savaşı savaşarak öğrenmeyi
rehber belledik. Arkamıza, sadece ders
çıkarmak
için
baktık,
çünkü
felsefemizde “yüzünü hep ileri
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döneceksin” yazıyordu. Aralarında
azımsanmayacak
oranda
önder
kadrolarımız bulunan yüzlerce şehit
verdik. Binlerce gazi ve tutsak
yoldaşımız engellendi. Mücadelenin
dışına düşen, saflarımızı terk eden,
ihaneti seçenler de oldu. Bütün bunları
sınıf mücadelesinin doğal bir parçası
olarak
sindirebilme
olgunluğuna
henüz çok genç yıllarımızda ulaştık.
Bugün, devrim mücadelesi için
bir anlamda kısa bir bakıma da uzun
sayılabilecek bir tarihi geçmişe sahip
olmanın deneyimi ile yolumuza devam
ediyoruz. Gelinen aşama, temel tez ve
tespitlerimizi
doğrulamakla
kalmadı,
bizim
daha
ileri
sıçramalar yaratma konusunda ne
görevlerle
yüklü
kadar
acil
olduğumuzu da daha net ortaya
çıkardı.
Büyük bedeller ödeyerek, yere
düşürmeden ve leke sürmeden
taşıdığımız
proletaryanın
kızıl
bayrağının onca yıldan sonra çok daha
yükseklerde dalgalanması gerektiğini
bilince çıkarttığımız içindir ki hata ve
yenilgilerimizden dersler çıkartarak
ileriye doğru yürümeye devam
ediyoruz. Düşmanlara korku salma ve
halkımızın
kurtuluş
umudu
olabilmenin, ilk günkü heyecanımızı
yaşatmaktan
geçtiğini
biliyoruz.
İbrahim
Kaypakkaya
ve
yoldaşlarının kuşandığı bu heyecan,
komünizm davasına olan sarsılmaz
inancın, kitlelerin düşmanlarımızı ve
bütün engelleri kahredici gücüne
güvenin ve partimizin tayin edici
rolünü kavrayışın ürünüydü.
İlericiler,
Yurtseverler,
Devrimciler;
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mücadelesinin yükseltilmesinden, Yeni
Demokratik
Devrimin
gerçekleştirilmesinden geçmektedir.
Komprador patron ağa devleti
varlığını
sürdürdükçe,
emperyalist
politikaların anda emrettiği görevler
yerine getirilmeye çalışılacaktır. Devletin
sınıfsal yapısı değişmediği müddetçe
özelleştirmeler ya da tersi bir biçimde
devletleştirmeler (1930’larda yabancı
sermayeye ait birçok kamu işletmesi
devletleştirildi. Bu durum TC’nin antiemperyalist olmasından ileri gelmiyordu.
O
anki
şartlarda
devletleştirme
emperyalist sermayenin lehine bir durum
arz ediyordu) komprador patronların ve
emperyalistlerin
karına
göre
gerçekleştirilir. Burada esas kavranması

gereken nokta patron ağa devletinin
halka yönelik bir örgütlenme olduğu
ve bu devletin sınıfsal yapısının
değiştirilmesi
yani
ortadan
kaldırılmasının zorunluluğudur.
Günümüzde öne çıkan biçimiyle
özelleştirme
saldırısı
gibi
emperyalizmin ve onun ülkemizdeki
temsilcilerinin emekçi halkımıza
dönük bir dizi saldırısı, Komünist
Partisi önderliğinde sürdürülen silahlı
mücadelenin büyütülmesi, Halk
Savaşının
yükseltilmesinden
geçmektedir.

 15 Şubat 2006 tarihinde İstanbul-Kaynarca Kavakpınar Mahallesi merkezi
ana caddesine, “Tuzla Deri İşçilerinin Kararlı Direnişini Selamlıyoruz-TKP/ML
TİKKO” içerikli bomba süsü verilmiş pankart asılmıştır. Pankart ertesi gün saat
09:00’a kadar asılı kalmış, halk tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Düşman pankartın
asılı olduğu binayı boşaltarak, geniş güvenlik önlemleri altında pankartı indirmek
zorunda kalmıştır. (İstanbul İKK muhabirleri)
KOMÜNİZMİN SÖNMEZ MEŞALESİ TKP/ML 34 YAŞINDA!
Çeşitli milliyetlerden halkımıza;
Partimizin
34.
kuruluş
yıldönümünü, halk savaşının sıra
neferlerinden
bir
yoldaşımızı
ölümsüzlüğe uğurlayarak karşılıyoruz.
Proletarya
partisinin
değerli
militanlarından,
halk
ordumuz
TİKKO’nun yiğit komutanlarından
Dilek POLAT yoldaşımız, düşmana
karşı gerçekleştirilen nice eylemlerden
bir yenisine yönelmek üzereyken
meydana gelen bir kaza sonucu şehit
düştü.
Dilek POLAT, partimizin halk
savaşı stratejisi doğrultusunda silah
kuşanarak dağlara çıkan ve savaşı en
zorlu koşullarda dahi büyük bir özveri
ve cesaretle sürdürmesini bilen
savaşçılarımızın
en
önde
saf
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tutanlarından birisiydi. Yoldaşımız,
proletaryanın mücadele ve savaş
geleneğini sürdürmeyi, şehit düşen
yoldaşlarımıza verdiğimiz sözün bir
gereği olarak da kavrıyor, bu bilinçle
mücadeleye daha sıkı sarılıyordu.
Partimizin gerilla savaşına
süreklilik kazandırma ve silahlı
mücadelenin kesintisiz bir hatta
oturtulması için yürüttüğü faaliyet
doğrultusunda geliştirilen eylemlerde
önemli
roller
üstlenen
yoldaşlarımızdan Dilek POLAT, aynı
zamanda, düşmanın üstüne korkusuzca
yürümenin sembolü olarak, partimizin
geleneksel kimliğini yaşatan önemli
bir değerimizdi.
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sınıfı ve emekçi kitleler açısından
koşulları
yeterince
olgunlaşmış
bulunmaktadır.
Bütün
ilerici,
demokratik, yurtsever, devrimci güçler
harekete geçirilmeli; işçi sınıfı, 15-16

İşçi Köylü Kurtuluşu

Haziran’ların Paşabahçe, Zonguldak,
SEKA, Seydişehir, TEKEL ve
Tuzla’ya kıvılcım saçan direniş
ruhuyla
ayağa
kaldırılmalıdır.

1 MAYIS’TA ÜRETİMİ DURDURMALI, İŞYERLERİNİ TERK
ETMELİ, ALANLARA ÇIKMALIYIZ!
1 MAYIS HALK VE DEVRİM DÜŞMANLARININ KORKULU
GÜNÜDÜR!
1 MAYIS DEVRİM ANDINA BAĞLILIĞIMIZIN SINANDIĞI
GÜNDÜR!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN
GERİCİLİK!
YAŞASIN 1 MAYIS!
BİJİ YEK GULAN!
TKP/ML MKSB
Nisan 2006

 ÇUKUROVA’DA İŞÇİ KÖYLÜ KURTULUŞU DAĞITIMI
Çukurova bölgesinde, Adana, Tarsus ve Mersin’de, İşçi Köylü Kurtuluşu
gazetesi 4. Özel sayısının dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımın ilk kez
gerçekleştiriliyor olması nedeniyle sınırlı sayıda bir dağıtım yaptıklarını bildiren
militanlar; önümüzdeki süreçte daha yaygın bir dağıtım gerçekleştireceklerini
belirttiler. (Çukurova İKK muhabirleri)

İŞÇİ KÖYLÜ KURTULUŞU’NU OKU, OKUT, HER TARAFA YAY!

TKP/ML MİLİTANLARINDAN BİLDİRİ DAĞITIMI
militanları tarafından, Deri işçilerinin genelde Gönen ve
Çorlu’daki direnişlerini sahiplenmek; özelde ise Tuzla’da direnişteki işçilere
yönelik jandarma, polis, JİTEM, taşeron ve kontraların saldırılarını kınayan ve bu
saldırılarda bulananları uyaran, TKP/ML İstanbul Üst Komitesi imzalı bildirileri
Kaynarca/Kavakpınar mahallesinde aralarında dört kıraathanede olmak üzere
yaygın bir biçimde dağıtıldı. (İstanbul İKK muhabirleri)

 TKP/ML
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ÖZELLEŞTİRME SALDIRISI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR!
TC devleti son yıllarda özelleştirme yapısal krizinin “yeni liberal”
saldırısında önemli adımlar attı. Gerek politikalarla
aşılmasının
Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin(KİT) öngörülmesinin sonucu olarak ortaya
özelleştirilmesi ve gerekse de devletin çıkmaktadır. Emperyalist kapitalist
yeniden yapılandırılması adı altında sermayenin krizinin aşılmasının
meclisten ardı ardına yasalar çıkartıldı.
bizim gibi yarı sömürge ülkelerde
Özelleştirme saldırısının; emperyalist uygulanmasının adı olan özelleştirme
kapitalist sermayenin içinde bulunduğu saldırısı basit bir “alım-satım olayı”
yapısal krizin çözümü olarak bizim gibi olarak değerlendirilemez. Bu saldırı,
yarı sömürge ülkelere dayatıldığı ve emperyalist kapitalist sermayenin
bununda
bütün dünya
ülkemiz
üzerinde
hakim
engelsiz
bir
sınıflarınca
biçimde
devletin
dolaşması,
küçültülmesi,
sermayenin
devletin
önündeki
yeniden
bütün
yapılandırılm
engellerin
ası,
zarar
kaldırılması
Özelleştirme Saldırısı Karşısında
eden
politikasıyla
Birlik-Mücadele-Zafer!
beraber
kurumların
işletilmektedir.
özelleştirilere
k, işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa çözüm Emperyalist kapitalizmin ideologları
bulunması vb. gibi bir dizi yalan dolanla ve ülkemizdeki karikatürleri bunu
yürütüldüğü bugün daha net olarak ortaya liberalizasyon ya da liberalleştirme
adlandırmaktadırlar.
Ve
çıkmaktadır. Ve tamda bu nedenle Türk olarak
hakim sınıfları özelleştirmelerin nedeni bununla birlikte dünya üzerinde ve
üzerine
gerekçe
üzerine
gerekçe özelliklede yarı sömürge ülkelerde,
piyasaların buna göre düzenlenmesi,
üretmekle meşguller.
Özelleştirme saldırısı; emperyalist yeni yasaların çıkartılması, hukukun
kapitalist sistemin, sermayesini daha sermayenin bu dolaşımına göre
yazılması
“verimli” bir biçimde kullanılması için yeniden
önündeki tüm engellerin kaldırılması, gerçekleştirilmektedir.
İşte
ülkemizde
yaşanan
piyasanın
emperyalist
sermayenin
dizginsizce at oynatmasına imkan verir özelleştirme saldırısının arkasında
hale getirilmesi, bunun içinde ülkemizin yatan temel nedenler bunlardır. Bu
iç pazarının emperyalist sermayenin nedenler dolayısıyladır ki ülkemizde
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi özelleştirme saldırısı iki koldan
ve ekonomik liberalizmin getirdiği sürdürülmektedir. Bunlardan birincisi
serbestiyle iç kaynaklarımızın emperyalist KİT’lerin özelleştirilmesi (Seydişehir
Tüpraş,
Erdemir,
tekellere
peşkeş
çekilmesidir. Alüminyum,
Özelleştirme saldırısı, emperyalizmin TEKEL ve limanlar vb.) verimsiz
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ilan edilenlerin kapatılması (SEKA);
İkincisi de, kamu hizmetlerinin (eğitim,
sağlık, sosyal güvenlik, iletişim –
Telekom-, belediye hizmetleri: kitle
ulaşımı, su, doğal gaz, elektrik vb.
özelleştirilmesidir.
KİT’lerin özelleştirilmesi süreci,
birkaç hukuki rötuş dışında hemen hemen
tamamlandı. Özelleştirme saldırısının
başlangıcında daha küçük ve kolay
“lokma”lar sermayeye peşkeş çekilirken
geçtiğimiz aylarda daha büyük işletmeler
özelleştirildi.
AKP
hükümetinin
özelleştirme
saldırısını büyük bir iştah ve hevesle
gerçekleştirdiği görülmektedir. Öyle ki
emperyalist sermayenin uşaklığını yapan
Başbakan hızını alamadı ve kendisini
ülkeyi “adeta pazarlamakla mükellef”
olarak ilan etti. Erdoğan’ın bu “açık sözlü
ifadesi” bu pazarlamacıların gerçek
yüzünü otaya sermektedir. “Bağımsız” ve
“özgür” TC. devletinin Başbakanı,
ülkesini pazarlamakla uğraşıyor! İşte Türk
hakim
sınıflarının
bir
numaralı
sözcüsünün ağzından dökülenler. Bunlar
ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını,
emekçi halkımızın emeğinin ve alınterinin
gasp edilmesiyle kurulan işletmeleri
utanmadan ve hiç sıkılmadan emperyalist
sermayeye pazarlıyorlar. Bu pazarlama
işlerini de otel odalarında, tatillerde, resmi
ziyaretlerde, uluslararası zirvelerde gizli
görüşmelerde yapıyorlar.
AKP
hükümetinin
özelleştirme
saldırısında bu kadar pervasız olmasının
nedenleri var hiç kuşkusuz. Bu İslami
kimliğe
bürünmüş
faşist
güruh
özelleştirme saldırısından kendilerine
düşen payı/komisyonu almaktadırlar.
Ancak bundan da daha önemlisi ve
kanımızca belirleyici neden Erdoğan’ın
temsil ettiği komprador burjuvazi ve
büyük toprak ağalarının bir kesiminin
emperyalist sermaye ile ilişkilerini daha
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sağlama alma kaygısıdır. AKP’yi
iktidara
taşıyan
emperyalist
sermayeye hizmet etmek ve onun
çıkarlarını koruyup kollamak, ülke
içinde komprador burjuvazi ve büyük
toprak ağaları arasında süregelen klik
dalaşlarında, (laiklik, türban, imam
hatipler vesaire) AKP’de kendisini
ifade eden komprador burjuvazi ve
büyük toprak ağalarının bir bölümü
için olmazsa olmazdır.
Komprador burjuvazi ve büyük
toprak
ağalarının
bir
kesimi
karşısında (ki bu klik kendisini esas
olarak CHP’de ifade etmektedir)
iktidarını emperyalist stratejilere en
iyi şekilde hizmet edebildiği ölçüde
koruyabilir. AKP’nin özelleştirme
saldırısında bu kadar pervasız
olmasının esas nedeni budur.
Yani varlığını ya da daha doğru
bir
ifadeyle
iktidarını
“emperyalizme” borçlu olan ve
kendisini AKP hükümetiyle ifade
eden komprador burjuvazi ve büyük
toprak
ağalarının
bir
kesimi,
iktidarını sürdürebilmek adına ne
gerekiyorsa onu yapmaktadır. Bu
yaklaşımımız komprador burjuvazi
ve büyük toprak ağalarının diğer
kliğinin
iktidar
olduğunda
saldırısını
özelleştirme
uygulamayacağı anlamına gelmiyor
elbet. Hiç kuşkusuz ki onların
iktidarında
da
aynı
hevesle
emperyalist stratejiler izlenecektir.
Bu durum ülkemizin emperyalizmin
yarı sömürgesi olmasıyla ilintilidir ve
var olan bu çelişki ancak Yeni
Demokratik Devrimle çözülebilir.
Emperyalizmin
ve
onun
ülkemizdeki
temsilcileri
olan
komprador burjuvazi ve büyük toprak
ağalarının bu saldırılarına karşı tek ve
gerçek
çözüm
yolu
sınıf

21

