
Partimizin bağış kampanyasını destekleyelim! 
Devrim ve sosyalizm mücadelesini güçlendirelim!

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışan 
işçi ve emekçi kardeşlerimize! 

Partimizin Yurtdışı Örgütü olarak yeni bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bu yılki 
bağış kampanyamız üç anlamlı günle çakışıyor. Bilindiği gibi bu yıl Ekim Devrimi’nin 100., komünist 
hareketimizin 30., partimizin 19. yıl dönümüdür. Bu durum, bu yılki bağış kampanyamızı daha da 
anlamlı ve önemli hale getiriyor. 

İşçiler, emekçiler,

Halen, patimizin yıllar önce bilimsel bir öngörü ile saptadığı “Bunalımlar, savaşlar ve 
devrimler dönemi”nin içindeyiz. Emperyalist dünya, günümüzde, geride bıraktığımız yüzyıldaki 
krizlerden daha kapsamlı, daha derin, daha şiddetli ve de çok yönlü yeni bir krizle boğuşuyor. Bu kriz uzun yılların birikimi 
temelinde patlak veren bir krizdir. Tam da bu nedenledir ki, bugüne dek alınan tüm önlemlere rağmen aşılamamıştır.

İnsanlığın 20. yüzyılda yüz yüze geldiği iki dünya savaşının deneyiminden de biliyoruz ki, emperyalist burjuvazi sımsıkı 
yakasına yapışan bunalımını olağan yöntemlerle aşamadığı her durumda çözümü yeni bir paylaşım savaşında aramaktadır. 
Dünyanın çeşitli coğrafyalarında cereyan etmekte olan emperyalist saldırganlık, etnik, dinsel ve mezhepsel biçimler altında 
cereyan eden bölgesel savaşlar serisi, çılgınlık düzeyinde seyreden bir silahlanma yarışı, emperyalist büyük devletlerin 
devasa boyutlar kazanan savaş bütçeleri ve gitgide şiddetlenen ve tehlikeli boyutlar kazanan ve bugünkü ana sahnesi 
Ortadoğu olan nüfuz mücadeleleri, bunların tümü birden insanlığın, öncekilerden de yıkıcı yeni bir emperyalist ve gerici 
savaş gerçeği ile yüz yüze olduğunu anlatmaktadır.

Özellikle Almanya başata olmak üzere, tüm Avrupa’da, ucu polis devletine açılan baskı uygulamaları, azgın bir göçmen 
ve mülteci düşmanlığı olarak yaşanan ırkçı-faşist saldırganlık, faşist propaganda, eylem ve örgütlenmenin boylu boyunca 
önünün açılması, bunun dolaysız sonucu olarak neonazi akımların gelişip güçlenmeleri ve faşizmin büyüyen bir tehlike 
haline gelmesi, insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu bir diğer tehlikedir.

Emekçi kardeşler,

Emperyalist dünyanın organik bir parçası olan Türkiye’nin tablosu çok daha iç karartıcıdır. Türkiye, tarihinin en karanlık 
döneminden geçmektedir. 15 yıldır iktidarda olan dinci-gerici AKP iktidarının, esas olarak da ebedi şefi Tayyip Erdoğan’ın 
hastalıklı marifeti ile bırakalım bir “hukuk devleti” olmayı, bir kanun devleti olmaktan dahi çıkmıştır. Türkiye’de öteden 
beridir bir rejim krizi vardı. Başarısız 15 Temmuz darbesi ile birlikte şimdi buna bir de devlet krizi eklenmiştir. Kürt sorunu 
başta olmak üzere, sosyal ve siyasal sorunlar daha da ağırlaşmakta, giderek toplumun kaldıramayacağı bir noktaya doğru 
evrilmektedir. Dış politika cephesinde tam bir iflas durumu yaşanmaktadır. Dinci-gerici iktidarın, emperyalist efendileri 
ile de ciddi sorunları var. Öte yandan ne denli inkar edilirse edilsin, dövize endeksli ve ancak dış borçla işleyen Türkiye 
ekonomisi de bir çöküşe doğru gidiyor. Esasında, dinci-gerici AKP iktidarı çoktandır yıkılmayı bekliyor.

Kardeşler,

Dünyada ve yaşadığımız kapitalist Avrupa ülkelerinde sosyal ve siyasal sorunlar her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. 
Sistemin bünyesindeki çelişkiler daha da keskinleşiyor ve böylece, yeni devrimlerin, demek oluyor ki, “Yeni Ekimler”in 
zemini bizzat döşeniyor. İşçi sınıfının, emekçilerin ve halkların günden güne güç kazanan ve yayılan mücadeleleri, tam da 
gelmekte olan devrimlerinin daha bugünden ilk işaretleridir.

Fakat, yine bizzat tarihsel deneyimlerden biliyoruz ki, kapitalizm sonu gelmez krizlerin içinde debelense de, 
kendiliğinden yıkılmayacaktır. O ancak işçi sınıfının devrimci önderliği altında birleşmiş emekçilerin örgütlü gücüyle 
yıkılabilir. Onun nasıl yıkılacağını, ne yolla yıkılması gerektiğini ise, bu yıl 100. yılını kutlayacağımız Büyük Sosyalist Ekim 
Devrimi tüm insanlığa göstermiştir. 

Emperyalist propagandaların tersine Ekim Devrimi bugün de tüm güncelliğini koruyor. Bundan dolayıdır ki, biz 



komünistler “Yolumuz EKİM’in yoludur!” diye haykırıyor, insanlığın, kapitalizmin yıkıcı ve tüketici barbarlığından ancak ve 
ancak “Yeni Ekimler” yoluyla kurtulacağını düşünüyoruz.

İşçiler, emekçiler,

Partimiz, Ekim 1987’den Kasım 1998’e uzanan zorlu bir parti inşa sürecinin ürünü olarak kuruldu.

Partimiz solda yenilginin, yıkımın, yılgınlığın ve davadan kaçışın egemen olduğu bir tarihi dönemde ortaya çıktı. En 
zor koşullar altında ve en sınırlı olanaklarla mücadeleye başlamış, buna rağmen bugünkü gelişme düzeyine ulaşmayı 
başarmıştır. Bu aynı zaman dilimi içinde, geçmişin şaşaalı kimi parti ve örgütleri yok olup gitmiş, bazıları ise reformist bir 
kimlik kazanıp düzenin icazet alanına kapaklanmıştır. Partimiz, Türkiye’de devrimin biricik temsilcisidir.

“Partimizin kuruluşu, insanlığı ve uygarlığı tükenişe ve yıkıma sürükleyen emperyalist-kapitalist dünya düzenine karşı 
kendi coğrafyamızdan yükseltilen militan bir mücadele çağrısıdır. Partimizin kuruluşu, on yıllardır yıkılmayı bekleyen 
Türkiye’nin kokuşmuş ve çeteleşmiş kapitalist sömürü düzenine militan bir savaş ilanıdır. … Partimizin kuruluşu, kapitalist 
sömürü düzenini tarihe gömecek ve bu uğurda tüm emekçilere önderlik edebilecek yetenekteki tek gerçek toplumsal güç 
olan işçi sınıfının devrimci önderlik ihtiyacının somut olarak karşılanmasıdır.”

Komünist hareketin ortaya çıkışının üzerinden 30 yıl, partimizin kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçti. Son derece 
elverişsiz koşullarda ve son derce kısıtlı imkanlarla yola çıkıldı. Gerçekten de çok zorlu süreçlerden ve en şaşmaz ölçü olan 
pratiğin acımasız sınavlarından geçti. Bilanço her bakımdan yüz ağartıcıdır. Devrimci parti programız yıllar önce bir bayrak 
gibi dostun düşmanın önünde göndere çekilmiştir. Sınıfla birleşmede paha biçilmez deneyimler, Greif ve Metal Fırtına ile de 
sınıfın bağrında önemli mevziler elde edilmiştir. Öte yandan, burjuva gericiliğinin ve tasfiyeci oportünizmin sonu gelmeyen 
saldırılarına rağmen illegal temellere oturan devrimci örgüt fikri ve pratiğinden ödün verilmemiştir.

Gururla ifade ediyoruz ki, TKİP, işçi sınıfı ve devrimci hareket cephesinde, son 40-45 yılın en büyük kazanımıdır. TKİP 
Türkiye’nin devrimci geleceğidir.

İşçiler, emekçiler, yoldaşlar,

Devrimci bir işçi partisi ancak işçi sınıfı ve emekçilere dayanarak var olabilir ve mücadelesini de ancak sınıf ve emekçi 
kitlelerin desteğiyle sürdürebilir. Partimiz sadece ideolojik, politik ve moral açıdan değil, maddi bakımdan da işçi ve 
emekçilere dayanmaktadır. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bağış kampanyamızın amacı da buna yöneliktir.

Yurtdışındaki işçi ve emekçi kardeşlerimizi partimizin başlatmış bulunduğu bağış kampanyasına katılmaya, devrim ve 
sosyalizm mücadelesini güçlendirmeye, tüm yoldaşlarımızı, tüm sempatizan ve taraftarlarımızı ise, Ekim Devrimi’nin 100., 
komünist hareketimizin 30., partimizin 19. yılına denk gelen bu yılki bağış kampanyamızın tam bir başarı ile sonuçlanması 
için, çok daha özel bir heyecanla ve çok daha özel bir çalışma kapasitesi ortaya koymak üzere seferber olmaya çağırıyoruz.

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yılında, Yeni Ekimler için ileri!

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi! 

Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!

TKİP Yurtdışı Örgütü
Aralık 2016


