Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

Halkın iradesi belirleyicidir !

Atılım’ın tekrar yayımlanmaya başlaması ülkede çok ciddi
ve olumlu tepkiler doğurdu. Özellikle www.tkp-online.org
sitesinde Atılım’ın baskıya hazır nüshasının bulunması ülke
çapında yoldaş ve sempatizanlarımızda büyük memnunluk
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çoğaltarak çalışmalarını geliştirdi. Gelen tepkileri, diğer
parti birimlerine ve henüz bağ kuramadığımız tek tek
yoldaşlara örnek olması açısından bir dahaki sayımızdan
itibaren yayınlamaya başlayacağız.
Şimdi artık elimizde güçlü bir silah var. Geçen sayımızda
da belirttiğimiz gibi Atılım, “kollektif bir propogandist,
kollektif bir ajitatör ve kollektif bir örgütleyici” olarak
bundan sonraki çalışmalarımızda bize eşlik edecek. Neki,
bu silahı daha iyi kullanabilmek ve illegalite koşullarında
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alışverişinde

değerlendirebilmek için sizlerin aktif katkıları gerekiyor.
Parti birimlerimiz ve tek tek yoldaşlarımız çalıştıkları
işletmelerden, yaşadıkları semtlerden, üyesi bulundukları
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vasıtasıyla bizimle konspiratif iletişim kurabilirler. Bu

Türkiye Komünist Partisi, 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında devletin ve
hükümetin YSK eliyle uygulamaya koyduğu, halkın iradesini hiçe sayan
uygulamaları mahkum ediyor. Halkın demokratik oylarıyla seçilen Hatip Dicle ve
beş “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku” milletvekilinin TBMM’nde görev yapma
olanaklarının engellenmesi anti-demokratik bir uygulamadır.
Her sözlerine “Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir” saptamasıyla
başlayan egemen güçler, demokrasiden ne anladıklarını ve kimin demokrasisinden
söz ettiklerini böylece ispat etmiş oldular. TKP her vesile ile demokrasinin soyut
bir kavram olamadığını, sınıfın demokrasisi olduğunu tekrarlayagelmiştir. Görece
burjuva demokratik haklar bile ancak zorlu mücadeleler ile elde edilebilmekte ve
elde edildikten sonra da korunması ve geliştirilmesi için yine zorlu mücadeleler
gerektirmektedir.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazısının büyük harflerle yazılmış olduğu
TBMM kendini inkar ediyor. İşte bu koşullarda da komünistlere ve diğer ilerici
güçlere, burjuvazinin uygulamak zorunda kaldığı ve aslında yetersiz gördükleri
burjuva demokratik hakları savunmak düşüyor. Bu dünyanın her ülkesinde
Komünist Partilerin yazgısı olmuştur.
Kürt Özgürlük Hareketi, adı bile ifade edilmeyen ulusal haklarını ülke gündemine
getirebilmek için 30 senedir zorlu ve fedakar bir mücadele yürüttü. Bunun
sonucunda kendi toplumsal kurumlarını ve legal siyasi hareketlerini yarattı.
Egemen güçler istemeyerek bu gerçekleri kabul etmek zorunda kaldılar.

yoldaşlarımız şimdi eski ilişkiler ile de bağ kurarak kendi
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oluşturmalıdırlar.
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kendilerini tehlikeye sokacak hiç bir bilgi veya belge
kullanılmamalıdır. Bu iletişimin zaman içinde düzenli
iletişime dönüşmesi için gerekli bilgi ve talimatlar size
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malzemesi konularında ilgili büroların çalışmaları yazılı
olarak bu basın-yayın araçlarına yansıtılacaktır. Bundan
sonraki sayılarda ayrıntılı yazılarımız olacaktır.
Yoldaşlar, “su uyur düşman uyumaz”. Kendinizi legal
alışkanlıklara

kaptırmadan,

deşifre

olmuş,

güvenlik

güçlerince bilinen ve faaliyetlerimize katılan yoldaşlarla
ilişkileri ayrı bir düzeyde ele alarak, kısacası dikkati elden
bırakmadan çalışıyoruz. Gizlenmenin en iyi yolu yığınların
içinde, onların olduğu yerde bulunmaktır. Yığınların içine
gizlenmektir. Kendimizi deşifre etmeden, görüşlerimizi
yaygınlaştıracağız.
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Kürt Özgürlük Hareketi, sınıf mücadelesinin en dinamik kesimi olarak Türkiye işçi
sınıfı hareketi, devrimci, demokratik güçleri ile birlikte 12 Haziran seçimlerinde
bir Blok oluşturdu. Bu Blok parlamento seçimlerinde 36 milletvekili ile büyük
başarı elde etti. TKP, THKO ve THKP-C geleneğinden gelen sosyalistler de bu
güçbirliği sayesinde
parlamentoya girdiler. Blok bileşenleri bundan sonra
çalışmalarını birlikte oluşturacakları bir Çatı veya Cephe Partisi ile yürütmeye ve
TBMM’de kurulacak bu Parti adına grup kuracaklarını ilan etti.
AKP’nin karşısında gerçek muhalefet bu Blok ve oluşturulan bu Parti’dir. Bu Parti
aynı zamanda parlamento çalışmalarında CHP grubu içinde devrimci demokrat
konumlar alabilecek nitelikte olan milletvekillerini de etkileyecektir. TBMM’nin
kimyası değişecektir.
İşte iktidar bu gerçeklerden korkuyor. Onun için Hatip Dicle gibi, Kürt devrimcidemokrat geleneğinden gelen halk önderlerini TBMM’den uzak tutmaya çalışıyor.
Seçim sonuçlarını değerlendirirken yaptığımız önemli niteliksel saptamanın altını
tekrar çizmek istiyoruz: Blok adaylarının seçimlerde elde ettikleri başarı
parlamenter çalışmanın sonucunda oluşan bir başarı değil, parlamento dışı
mücadelenin parlamentoya yansımasıdır. Bu çok önemlidir. İktidar yarın başına
gelecekleri görüyor. Halkların gerçek muhalefetinin TBMM’de temsilini onun için
engellemeye çalışıyor. Ama nafile... Gelişen halk hareketinin karşısında hiç bir
güç duramaz. Onun için yalvarmıyoruz, şikayet etmiyoruz. Sadece meşru
haklarımızı verin, kendi koyduğunuz yasaları çiğnemeyin, değilse zaten bu yanlış
kararlarınızdan vazgeçmek zorunda kalacaksınız diyoruz. Bizi daha fazla
yormayın, kendinize de daha fazla zarar vermeyin.
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Türkiye Komünist Partisi onlar için farklıdır. Bunu pratikte
de göreceğiz ama mesele daha önce yaşananları yeniden
keşfetmeden,

yani

örgütlememizdir.

zarar

görmeden

Türkiye Komünist Partisi

faaliyetlerimizi
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Çağrı
KUZEY AFRİKA VE ARAP HALKLARI İLE DAYANIŞMAYI YÜKSELT !
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Ülkeler Topluluğunun karşı-devrim
sonucu yıkılması ile dünya halkları dünya, barışının korunması ve
emperyalist yeni sömürgecilik politikalarına karşı savaşımda en
önemli ve güvenilir bağlaşıklarını yitirdi. Emperyalizm, dünyanın
yeniden paylaşımı için harekete geçti. Afganistan, Irak,
Yugoslavya’nın parçalanması derken sıra Kuzey Afrika ve diğer Arap
Ülkelerine geldi.
Uluslararası Finans Kapitalin emri ile yürütülen ve koşullar
elvermediği için çok fazla dirençle karşılaşmayan bu saldırılar yeni
bir boyuta yükseliyor. Direnç için koşulların elvermemesi için önce
Sovyetler Birliği ve Sosyalist İlkeler Topluluğu safdışı bırakılması
gerekiyordu. Yugoslavya ve Irak’ta bu kadar rahat hareket
edebilince şimdi saldırılarını daha farklı ülkelere yayıyorlar. Bunlar
stratejik amaçlardır.
Dönemin ABD Başkanlık danışmanı Zbigniev Brezinski “Tek Süper
Güç” adlı kitabında bu gerçeği açık açık kaleme alıyor; “ ABD ancak
Avrasya’ya hükmederse dünya çapındaki egemenliğini sürekli olarak
garanti altına alabilir. Avrasya’ya hükmetmek aynı zamanda
NATO’nun Rusya’nın güney sınırlarına ve Çin’in batı sınırlarına kadar
genişlemesini sağlayacaktır. Avrasya’dan Kuzey Afrika’ya da daha
hızlı müdahale etme olanakları elde edilebilir ve gerektiğinde
Avrupa baskı altına alınabilir.” Bu, ABD Emperyalizminin dünyaya
kendi hükümdarlığını perçinlemek için savaş ilanıdır.
Bu amaçlarına ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar.
Yugoslavya’da katliamlara giriştiler ve sonuçta eski Yugoslav
halklarına “Birleşmiş Milletler Barış Gücü” kisvesi altında NATO
ordularının süngüsü altında kendi kararlarını kabul ettirdiler.
Yugoslavya’da Hristiyan Sırp ile Müslüman halkları bu amaçları için
birbirlerine kırdıranlar, katliam düzenleyenler kendileridir ve
onların ajanlarıdır, Sırp sosyalistleri değildir.
Afganistan’da hain Gorbaçov ile anlaşarak “Sovyet Ordusunun geri
çekilmesi” süreci sonrasında kendi
ajanlarını ülke yönetimine
getirdiler, ancak kendi kazdıkları çukura kendileri düştüler. İşin
içinden çıkamayınca 11 Eylül 2001 senaryosunu düzenleyip, onun
sağladığı sözde icazet ile önce Afganistan sonra da Irak’a en modern
savaş teknikleri ile bizzat kendi orduları ile girdiler.
Irak’ta provokasyonlar sonucunda ülkedeki etnik ve dinsel ayrılıkları
da körükleyerek amaçlarına ulaşmak istediler. Bu yolla başarılı
olamayınca Saddam Hüseyin’i gözden çıkarıp işgal ve savaş yöntemi
ile müdahale ettiler.
Kuzey Afrika’da Mısır, Tunus, Fas’ta, Arap yarımadası ve Körfez’de
Yemen ve Bahreyn’de, Orta Doğu’da İran ve Suriye’de
provokasyonlarını sürdürüyorlar. “Halk ayaklanmaları” olarak lanse
edilen ayaklanmalar ilk aşamada halk ayaklanmaları olarak
başlamamıştır. Uluslarası Finans Kapital, ABD ve müttefikleri eliyle
Libya, İran ve Suriye hariç, bu ülkelerde bugüne kadar kendilerine
şu veya bu şekilde hizmet eden temsilcilerinin feodal yönetim
biçimleri yerine “Türkiye Modeli Ilımlı İslam” Cumhuriyet modelini
yerleştirmeye çalışıyor. Libya, İran ve Suriye’de ise varolan
yönetimleri ise kendi amaçları uğrunda kullanamadığı için onları da
aynı şekilde değiştirmek istiyor. İran’a güçleri henüz yetmiyor,
dönem dönem denemeler yapıp geri çekiliyorlar. Ancak adı geçen
diğer ülkelerde istedikleini sağlayabilirlerse sıra İran’a gelecek.
Bu ülkelerdeki devrimci demokrat güçler bu koşulların yolaçtığı
olanaklardan yararlanarak halk hareketlerinin içinde yer alıyorlar ve
muhalif hareketlerin emperyalizme karşı bir başkaldırı olarak
gelişmesini örgütlüyorlar. Komünistler bu mücadelenin tam
ortasında yer alıyor ve yıllarca baskı altında yasaklı olan parti
yapılarını yeniden örgütlüyor. Ülkelerdeki işçi sınıfı hareketlerini
emperyalizme ve iç gericiliğe karşı örgütlüyorlar. Şu aşamada oluşan
muhalif halk hareketlerinin, yarın emperyalizmin denetiminde ve

onların çıkarlarına hizmet eder hale gelmesini engellemek için
yönlendiriyorlar.
Türkiye bu süreçte Emperyalizmin temsilciliğini üstlenmiş ve bizzat
bu ülkelerdeki organizasyonların içinde fiilen aktif görev yürütüyor.
Kuşkusuz ki bunu yaparken iç politikada tepkileri azaltmak için
kendi bölgesel emperyalist amaçlarını kullanarak bunu gizlemeye
çalışıyor ve “barış elçisi ağabey” rolüne giriyor. Ama işin özü farklı.
Türkiye, İsrail ile birlikte Uluslararası Finans Kapitalin emperyalist
devletler eliyle uygulamaya koyduğu bütünsel planın bir parçasını
oluşturuyor.
Kendi ülkesinde Kürt halkına ve devrimci toplumsal muhalefete
savaş açan bir yönetim, Suriye ve Irak yönetimlerine muhaliflere
sert davranmayın uyarısında bulunuyor. Bunun hiç inandırıcı bir yanı
yoktur.
Düne kadar İslam aleminde en önemli bağlaşıkları ilan ettikleri
Libya Devlet Başkanı Muammer El Kaddafi’yi bir anda satıverdiler
ve Kaddafi’nin 1969 yılında yıktığı Kral İdris’in artıklarını tanıdılar.
Onların bayraklarında ay yıldız olması acaba bir tesadüf eseri mi ?
Sonuçta Kaddafi’yi bir anda satmadıkları, aslında başından itibaren
yürüyen planın farklı olduğu anlaşılıyor.
Beğenelim veya beğenmeyelim, Muammer El Kaddafi 1969
senesinde Kral İdris’i devirerek sömürgeciliğin artıklarını temizledi
“Sosyalist Arap Cemahiriyesini” kurdu. ABD ve İngiltere, Libya’daki
askeri üslerini terketmek zorunda kaldı. ABD’nin kontrolündeki
petrol yataklarını, rafinerileri ve petrol ticaretini toplumsallaştırdı.
Afrika’da sömürgeciliğe karşı savaşta küçümsenemeyecek düzeyde
aktif rol üstlendi. Sosyalist Ülkeler Topluluğu ve Bağlantısızlar
Hareketi ile birlikte emperyalizme karşı dik durdu. Filistin Halkının
haklı mücadesine destek verdi, Mısır ile İsrail arasında imzalanan
Camp David ihanet anlaşmasını tanımadı. Dönemin ABD Başkanı
Ronald Reagan daha 1986 yılında Kaddafi’nin ölüm emrini vermişti.
Dolayısıyla ilerici güçler bugün Libya’da emperyalist müdahaleye
karşı çıkarken bu gerçekleri de dikkate almalıdırlar.
Sözkonusu olan ABD ve müttefiklerinin dünyanın en yoksul halklarını
daha da fazla sömürmek için yeni sömürgeci politikalarını
uygulamaları gerçeğidir. Bunu başarmak için ise her yöntemi
uyguluyorlar ve uygulamaya devam edecekler.
Komünistler, Marksist Leninistler
ilkesel olarak teröre karşı
olmalarıyla birlikte halkların baskıya ve sömürüye karşı verdikleri
özgürlük mücadelerini ve kullanmak zorunda kaldıkları savaş
yöntemlerini emperyalizmin ajanlarının terörist eylemleri ile
karıştırmazlar ve kararlı bir şekilde ulusların kendi haklarını tayin
etme hakkını savunurlar.
Bu gerçeklerden yola çıkarak komünistler, dünyadaki diğer barış ve
demokrasi güçleriyle beraber zorbalıkların hemen durdurulması,
tüm işgalci emperyalist orduların geri çekilmesi ve verdikleri
zararların her yönüyle tazmin edilmesi için mücadele ediyorlar. Bu
çağrı Libya için hemen uygulanmalıdır ve diğer ülkelerde
emperyalizm daha fazla ilerlemeden engellenmelidir.
Türkiye Komünist Partisi, Türkiye ve Kürdistan Barış ve Demokrasi
Güçlerini, Erdoğan hükümetinin işgalci ve yeni sömürgeci
zihniyetini teşhir etmeye çağırıyor.
Türkiye İşçi Sınıfı ve Kürt Özgürlük Hareketi, Kuzey Afrika ve Arap
halklarının emperyalizme karşı mücadelerinde yanındadır.
Yaşasın uluslararası dayanışma !
Yaşasın Kuzey Afrika ve Arap halklarının emperyalizme karşı direnişi!
Türkiye Komünist Partisi
06 Temmuz 2011
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Ulusal Sorun ve Kürt Sorunu Konusunda
Türkiye Komünist Partisi’nin Güncel Önerisi
Türkiye Toplumunun Yeniden Yapılanması Demokratik Devletin İçeriği:
Türkiye’deki halklar, başta Kürt halkı Türk
halkıyla
eşit
haklı,
özgür,
barışcıl
demokratik bir ortamda birlikte yaşamak
istediklerini beyan etmektedirler. Böylesi
bir yaşam, demokratik bir devleti zorunlu
kılmaktadır. Bu devletin merkezi ve
demokratik
olarak
örgütlenmesi
gerekmektedir:
1Demokratik
Cumhuriyet
veya
Demokratik
Devlet,
bugunkü
Türkiye
sınırları içinde yaşayan bütün ulusların ve
sayısal olarak büyük veya küçük milliyetler,
ulusal
azınlıklar,
ulusal
topluluklar
olmalarına bakılmaksızın tümünün ortak
iradesini ve temsilini ifade etmesini içerir.
Bu halklar Türk, Kürt, Laz, Rum, Ermeni,
Yahudi, Asuri-Süryani, Arap, Çerkez, Gürcü
ve diğer Kafkas halkları, Makedon, Boşnak,
Arnavut, Bulgar, Romen ve diğer Balkan
halklarıdır.
Demokratik
Devlette
bu
halkların yerleşik veya dağınık olmalarına
bakılmaksızın bunların tümünün merkezi
erkte temsil edilmesi gerekir.
2Demokratik
ve
Merkezi
esaslar
temelindeki yeni yapı, özerk devlet ve
otonom bölgelerden oluşacaktır. Merkezi
erk, Türkiye halklarının tümünün temsil
edildiği bir erk olacaktır.
3- Merkezi hükümetin elinde yalnız
demokratik devletin genel işlevi olacaktır.
Buna göre:
a- Dış ticaret de dahil olmak üzere, dış
ilişkiler, deniz, hava, demiryolları ve ulusal
güvenlik, haberleşme, mali ve gümrüklerle
ilgili sorunlar merkezi erk tarafından
yürütülecektir.
b- Merkezi erkin ve Özerk devletlerin erk ve
idari organlar sisteminin ilkeleri ve bunların
çalışma
düzeni
merkezi
ve
özerk
yönetimlerin
anayasalarında
belirlenir.
Merkezi erkin kararları bağlayıcıdır. Özerk
cumhuriyetler, kendi ulusal özgül çıkarları
açısından bu ilkelerin geliştirilmesinde
yetkili olacaktır.
Merkezi erk, ülkenin birlik içinde politik ve
ekonomik bakımından gelişmesinin güvence
altına alınması amacıyla
özerk devletin
anayasa ve öteki yasalarla çelişen karar ve
talimatlarını ertelemek veya iptal etmek
yetkisine sahip olacaktır.
4- Özerk erk veya cumhuriyet (devlet),
demokratik
devletin
sınırları
içinde
belirlenmiş
topraklar
üzerinde
(Kürt
ulusunu alacak olursak) Kürt ulusunun kendi
sorunlarını kendisinin çözmesi demektir.Bu
Kürt halkının egemenliğini yansıtacaktır.
Özerk erk, demokratik devletin kendi iç

örgütlenmesidir.
Buna göre:
a- Özek Kürdistan Cumhuriyetinin en yüksek
organı olan meclis, Türkiye Kürdistanındaki
il,
ilçe,
köylerden
seçilmiş
halkın
temsilcilerinden oluşacaktır. Şimdiye kadar
T.C.’nin
uygulayageldiği,
merkezi
atamalarla oluşturduğu, yerel ve bölgesel
yönetim makamları kaldırılacaktır.
b- Özerk Kürdistanda yaşayan tüm halkların
özerk yönetimin organlarında sayısal olarak
temsil edilmesi o cumhuriyetin veya
otonom bölgenin nüfusuna
oranıyla
saptanacaktır.
Bu
ilke
diğer
özerk
cumhuriyet ve otonom bölgeler için de
geçerli olacaktır.
c- Seçimlerde, tespit edilmis temsilcilikleri
aracılığıyla bütün halklar nispi olarak
merkezi
erkin
yasama
ve
yürütme
organlarında temsil edilecektir.
d- Özerk cumhuriyet, merkezi erkçe
onaylanmak koşuluyla kendi bölgesinin iç
taksimatını ve sınırlarının tespitini kendisi
yapacaktır.
c- Özerk cumhuriyet, merkezi devlet
yasalarının
karar
ve
talimatlarının
uygulanmasına,
cumhuriyetin
eğitim,
sağlık, tarım, sanayi, yerel ticaret, trafik,
maliye ve vergilerin örgütlenmesine, kendi
bütçesinin
hazırlanmasına
ve
kamu
düzeninin
korunması ve denetlenmesi
özerk cumhuriyette yaşayan
bütün
halkların haklarının korunmasına görevli ve
yetkili olacaktır, bu merkezle uyum içinde
yürütülecektir.
f- Özerk cumhuriyetin devlet organlarında
ve eğitim kurumlarında Kürt halkının ulusal
dili Kürtçe konuşulacaktır. Bütün dillerin
gelişip güçlenmesi
için bütün olanaklar
sağlanacak her ulus ve ulusal azınlık kendi
dilinde okuması yazması yayın yapması
yasaklanamaz.
5- Türkiye Komünist Partisi, ulusların kendi
yazgılarını kendileri tarafından çizilmesi
hakkının Leninci özgül içeriğinden hareket
ederek, Türkiye Kürdistanında Kürt halkının
ulusal, siyasi ve coğrafi özerklik istemini
tanır ve bunu Türk, Kürt ve diğer tüm
ulusal azınlıkların ortak çıkarları için adil
bir çözüm yolu olarak görür. Partimize göre,
Türkiye
Kürdistanında
özerkliğin
yerleşmesiyle Kürt halkı yaşadığı topraklar
üzerinde, demokratik kültürünü, ulus ve dil
eşitliğinin özgürce gelişmesini sağlayacak,
Kürt ve Türk halkının ve diğer tüm ulusal
azınlıkların karşılıklı
yakınlaşmaları için

objektif eğilimlerin gelişmesine büyük
olanaklar sağlayacaktır. Ulusal Siyasi ve
Coğrafi Özerklik, Demokratik devletin bir iç
örgütlenmesidir.
6- Ulusların kendi yazgılarını kendilerinin
belirlemesi hakkı, ulusal eşitsizliği ve
ekonomik bakımdan zayıf olan ulusu
egemenlik altına almayı getiren ve bir
burjuva teorisi olan „ulusal kültürel
özerklik“ ile
temelden ayrılır. TKP,
ulusların
kendi
yazgılarını
kendileri
tarafından çizmesi hakkını „etnik kültürel
sorunlara „ ve „etnik kimlik“ lere
indirgeyen görüşlere karşı aralıksız savaşır.
Partimiz, güncel programında öngördügü
Demokratik toplumun, ulusal siyasi ve
coğrafi özerkliği, sosyalizm için savaşın
kopmaz bir parçası olarak görür.
7- Türkiye Komünist Partisi, tüm etmenleri
ile ulus özelliğini koruyan ve tarihsel
gelişimi itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti
tarafından yok sayılan, savaş ve terörle
asimile edilmeye çalışılan Kürt Ulusuna ayrı
bir önem ve yer vererek Kürt halkının
özgürlük mücadelesinde görevini yerine
getirmekte kararlıdır. Türkiye Komünist
Partisi, Kürt Ulusunun bu ayrıcalık ve
önemini vurguladıktan sonra, Türkiye’deki
diğer ulus ve ulusal azınlıkların da kendi
haklarına sahip olabilmeleri için Türkiye
Kürdistanı dışında diğer ulus ve ulusal
azınlıkların
(Lazların,
Çerkezlerin,
Arnavutların v.s.) yoğun olarak yaşadığı
coğrafi
bölgelerde
benzer
özerklik
uygulamaları
yaşama
geçirilmelidir.
Dolayısıyla Türkiye’nin bugünki coğrafı
bölgeleri,
gerekli
düzenlemeler
ve
düzeltmeler yapıldıktan
sonra siyasi
topraksal anlamda Özerk Cumhuriyetler
olarak yapılandırılmalıdır.
Komünistler,
Yeni Demokratik bir Anayasa tartışmasında
bu
önerilerin
dikkate
alınması
için
çalışacaklardır.
8- Türkiye Komünist Partisi, örgütlenme
modelini de bu yapılanmaya uygun olarak
düzenleyecek,
özerk
cumhuriyetlerdeki
yöre parti örgütleri Türkiye Komünist
Partisi’nin birer seksiyonu olarak kendi
adlarını taşıyacaktır.
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Bildiri
SİVAS MADIMAK KATLİAMININ
SUÇLULARI AÇIKLANMALIDIR
Bundan 18 yıl önce, 2 Temmuz 1993’de gerici faşist güçlerin planlı
organizasyonu ile Sivas’ta Madımak Otelinde "Pir Sultan Kültür
Etkinlikleri"ne katılanlardan 35 aydın, sanatçı, yazar, kadın,
erkek, genç, her şeyden önce insan yakılarak katledildi.
Bu katliam, ülkede Alevi inancına bağlı yurttaşlarımızı provoke
etmek, yıldırmak ve etkinliklerini engellemek için düzenlendi.
Ancak silah geri tepti. Alevi inancına bağlı yurttaşlar bu saldırıdan
bilenerek çıktılar, daha güçlü örgütlenmeye, haklarına daha fazla
sahip çıkmaya başladılar.
Devlet, Dr. İzzettin Doğan ve kendi kurdurduğu Cem Vakfı
vasıtasıyla “kendi Alevisini” yaratmak için aktifleşti. Neki,
devrimci, demokrat, sosyalist ve komünist Aleviler bu oyunu
bozdu. Alevi inancından yurttaşlarımızın dini ve kültürel haklarını
kazanmak için örgütlenmelerini geliştirdi. Alevi Hareketi bugün
Kürt Özgürlük Hareketinden sonra en yığınsal güç haline geldi.

www.tkp-online.org

Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve Şehirlerden
1. MEKTUP:
Değerli TKP emekçileri. Benim sorum partinize web adresinizden üye olmak
istiyorum bende sizler gibi komünist rejimden yanayım bana yardımcı olun.
...............’dan Bayram 02 Mayıs 2011
2. MEKTUP:
Ben TKP’ye üye olmak istiyorum. Benimle ilişki kurun. Başarılar.
...............’den Barış 06.Mayıs 2011
1. ve 2. MEKTUBA YANIT:
Değerli dostlar,
Türkiye Komünist Partisi'ne maalesef web üzerinden üye olmanız mümkün
değildir. Çalışmalarımıza, yayın ve görüşlerimizi çevrenizde yaygınlaştırarak
katılabilirsiniz. Sizinle gerekli ilişki süreç içinde kurulacaktır.
Partimize üye olmak için kıdemli başka bir parti üyesinin sizi Partiye
önermesi gerekiyor. Ondan sonra tüzük gereği 1 yıllık aday üyelik süreci
yaşıyorsunuz. Aday üyeliğin sonunda asil üye oluyorsunuz. Üye olmanın
kıstasları, Parti tüzük ve programını kabul etmek, bir parti biriminde
çalışmak ve düzenli aidat ödemektir.
3. MEKTUP

ABD fikir kuruluşları da Alevi Hareketini ilgi ve dikkatle izliyor,
çeşitli yöntemlerle ilişki kurmaya, etkilemeye, yönlendirmeye
çalışıyorlar. Varolan kurulu ilişkiler ve bu tuzağa gelenler
tarafımızda saklı kalmak kaydı ile dikkatle takip edilmektedir.

Gaziantepliyim

....

Türkiye Komünist Partisi, Alevi Hareketindeki devrimci, demokrat
yöneticileri bu tezgahlara karşı uyarmaktadır. “Devrimci” maskesi
ile sahneye çıkan ve ABD’den maval okuyan döneklere dikkat
edin. Onların oyunlarına gelmeyin.

3. MEKTUBA YANIT:

yıldır

Antepte

yaşıyorum.

Benim

düşüncelerime

tercüman oluyosunuz.haklı savaşınızda gücümün yettigince sizinle olmak
isterim fakat Antep il binasında kimse yok birkaç defa gittim. .......
tekstilde ........... olarak çalışan emekciyim 053...............tel numaram.
7 Mayıs 2011
Değerli dost,
Seninle, ilgili parti birimimiz süreç içinde ilişki kuracak. Yukarıdaki dostlara
yazdığımız senin için de geçerlidir. Bizim partimiz Mustafa Suphi ve
yoldaşları tarafından 1920 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk politik partisidir.

Devlet ve hükümet, Sivas Madımak Katliamının gerçek faillerini
açıklamalıdır. Bunun açıklanması 12 Eylül 1980 öncesi,
Kahramanmaraş, Sivas ve Çorum tertiplerinin aydınlanmasına kapı
açacaktır. Bu tertiplerin aydınlatılması, 12 Eylül faşist darbesinin
planlayıcılarının izledikleri yöntemlerin aydınlanmasına katkıda
bulunacaktır.

CHP bile partimizden 1 yıl sonra kurulmuştur. Neki, egemen güçler
partimizin kurucu önderlerini 28-29 Ocak 1921 gecesi Karadeniz’de
boğdurarak

Ulusal

Kurtuluş

Savaşının

,

Toplumsal

Kurtuluş

Savaşına

yükselmesini engellemeye çalışmışlardır. Partimiz o günden beri illegaldir.
Senin Antep’te gittiğin ve kimse ile karşılaşamadığın Sahte “TKP” 2001
senesinde devlet eliyle icazetli kurulan bizimle alakası olmayan milliyetçi
bir partidir, Marksçı-Leninci Komünist Partisi değildir. Onun için de yasaldır.

Türkiye Komünist Partisi’nin Alevi üye ve sempatizanları
yurtiçinde ve yurtdışında, bulundukları bölgelerde demokratik
Alevi kuruluşlarında faaliyetlere aktif olarak katılmaktadırlar.
Komünistler bu faaliyetlerinde Sivas Madımak Katliamının
faillerinin ortaya çıkarılması için çabaların daha da arttırılması
için çalışmalıdırlar. Bu konuda sistemli bir çalışma yapılması ve
konunun gündemden düşürülmemesi için bu işin takipçisi
olmalıdırlar. Hükümetin
sözde “Alevi Açılımı” dahi geçmişe
sünger çekerek uygulanmamalıdır.
Katiller bulunmalıdır demiyoruz, açıklanmalıdır diyoruz, çünkü
onların kimler olduğu devlet ve hükümet tarafından bilinmektedir.
Sivas Madımak Katliamı şehitlerini saygıyla anıyoruz.
Türkiye Komünist Partisi
02 Temmuz 2011

Yoldaşlardan ve Parti birimlerinden
haber, görüş ve öneriler için
Elektronik posta adresimiz:
info@tkp-online.org
Ederi: 50 Kuruş

Biz bu halimizle milyonlar ile bağ içindeyken, sendikal ve demokratik
örgütlerde, “Emek,Demokrasi ve Özgürlük Bloku” içinde aktif çalışırken,
Sahte “TKP” Türkiye çapında 12 Haziran seçimlerinde ancak 60.000 seçmen
oyu alabildi. Senin Antep’te karşılaştığın tüm Türkiye için geçerlidir. Sahte
“TKP” devletten icazetli bir tabela partisidir.
4. MEKTUP:
Değerli Yoldaşlar.
Biz İlerici Gençlik Örgütü-İGÖ üyesi gençler olarak partimizin yeni
atılımlarını selamlıyoruz. Patimizi likide eden hainler boşuna sevinmesinler.
Bilen yoldaşın torunları biz genç komünistler işçi sınıfını bilimi ve onun yol
göstericiliği ile üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İGÖ, partimiz
TKP’nin

yedek

gücüdür,

geleceğidir.

Bu

çetin

savaş

yolunda

sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve ona layık olmaya çalışacağız. Gençliğin
yolu işçi sınıfının yoludur!
İLERİCİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ - iGÖ
27 Haziran 2011
4. MEKTUBA YANIT:
Değerli genç yoldaşlar, Komsomollar,
Biz de sizleri en içten komünist duygularımız ile selamlıyor birlikte
yürüttüğümüz onurlu mücadelemizde başarılar diliyoruz. Partimiz sizlerin de
sayesinde ihaneti yeniyor ve düşmana inat savaş alanlarında onurlu yerini
alıyor.
İlerici Gençlik Örgütü bugün ve gelecek günler için Partimizin teminatıdır.
Komünist selamlarımızla.
ATILIM Kollektifi

