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12 Eylül 1980 ile hesaplaşmak
12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinin üzerinden 31 yıl
geçti. Belki de devrimci hareketin en zorlu 31 senesi
geçti. Yaralar sarılmaya çalışıldı, dersler çıkarıldı,
neden bu faşist darbeye karşı kitlesel devrimci bir
direniş ile yanıt verilemediği tartışıldı. Bu süreçte
Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi büyük darbeler alıp
gerilerken, Kürt Özgürlük Hareketi farklı bir çizgi
izledi. Zora zor ile yanıt vererek, örgütlülüğünü yeni
koşullara uyarlayarak niteliksel ve niceliksel bir
sıçrama gerçekleştirdi. Onbinlerce şehit verdi.
Bugün 31 yıl ardından dün ile bugünü
karşılaştırdığımız zaman, bugünkü “demokratik”,
“liberal”, “muhafazakar” maskeli iktidarın köşe
taşlarının 12 askeri faşist cuntası döneminde
döşendiğini tespit edebiliyoruz. Erdoğan  Gül iktidarı
12 Eylül ile hesaplaşmıyor, öyle bir niyetleri de yok.
Onlar bugünkü konumlarını 12 Eylülcü generaller
çetesine borçlular.
Türkiye kapitalist bir ülkedir. Erk kapitalist
burjuvazinin elindedir. Türkiye emperyalist sistemin
bir parçası, onun savaş makinesi NATO’nun üyesidir.
Bu ülkede iktidar ister “Ulusalcı Kemalist” isterse de
kendini “Muhafazakar Liberal” olarak adlandıran
güçlerin elinde olsun, ikisi de egemen sermaye
burjuvazisinin temsilcileridir. 12 Eylül 1980’de darbe
yapan ordunun tepesi de, bugün işçi sınıfının haklarını
savunan devrimcileri, demokratları tutuklayan ve Kürt
Özgürlük Hareketine savaş açan ordunun tepesi
egemen sermaye burjuvazisinin kolluk kuvvetleridir.
Dönek, liberal, işçi sınıfına ihanet etmiş her soydan ve
boydan, “solcu” geçinen hainler bugün AKP iktidarının
12 Eylül cuntası ile hesaplaştığını öne sürüyorlar. AKP
iktidarının uygulamalarını demokrasinin geliştirilmesi
olarak savunuyorlar. Bu zavallılar herkesi kendileri gibi
hafif meşrep takılan unsurlar olarak görüyorlar. AKP
iktidarının ana omurgasını oluşturan, onun ideolojik ve
politik arka planını oluşturan Fethullah çetesinin
başvaizi Fethullah Gülen hakkında 12 Eylül cuntası
döneminde sözde arama emri çıkarılmışken
örgütlenmesini hızlandırmadı mı ? İlk kurdukları okul
olan İzmir Yamanlar Koleji o dönemde geliştirilmedi
mi ? Ardından bütün şehirlerde özel üniversite hazırlık
dershaneleri ve kolejler aynı süreçte kurulmadı mı ? Siz
hiç Fethullah Gülen’in ağzından darbeci generaller ve
ordunun tepesi hakkında bir eleştiri duydunuz mu ?
Duyamazsınız, çünkü onların beslendikleri kaynak
odur. Bu gerçeği kendi konuşmalarında da dile
getirmektedir.
İşçi Sınıfı Hareketini geriletmek için her türlü baskı ve
terörü uygulayan bu zihniyet şimdi Kürt Özgürlük
Hareketi ile Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinin güçlerini
birleştirerek gelişmesini engellemek için elinden geleni
ardına koymuyor. Yasal olarak seçilmiş 3000 BDP
yöneticisi cezaevlerinde. Seçilen Blok
Milletvekilleri’nin hakları YSK eliyle ellerinden
alınıyor. Köylerde siviller bombalanıyor. 12 Eylül
mamulü Özel Harekat Ordusu yeniden oluşturuluyor.
SDP yöneticileri düzmece davalar ile aylardır
cezaevlerinde. Türkiye’de temelleri 12 Eylül’de atılan
AskerPolis Devleti sistemi kurumsallaştırılıyor.
Anayasa sadece göstermelik düzenlemelerle
kendilerinin istediği gibi Türkİslam sentezini devlet
yönetiminde pekiştirecek şekilde hazırlanacak.

Bildiri
TKP 91. Yaşında Yeni Atılımların Eşiğinde

Türkiye Komünist Partisi Türkiye’nin en eski partisidir. 10 Eylül 1920’de Ulusal
Kurtuluş Savaşının ateşleri içinde kurulmuştur. CHP, Türkiye Komünist
Partisin’den üç yıl sonra 9 Eylül 1923’de kurulmuştur. Propaganda edildiği gibi
Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi değildir. TKP’nin ilk Genel Başkanı
Mustafa Suphi yoldaşımız, Genel Sekreteri Ethem Nejat yoldaşımız ve 13 önder
yoldaşımız, TKP kurulduktan dört ay sonra 28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece,
Kemalist yönetim tarafından Karadeniz’de boğdurularak katledilmişler, ardından da
Parti yasaklanmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşını, Toplumsal Kurtuluş Aşamasına
yükseltmek, savaşı bizzat yürüten komünist silahlı birliklerin koordinasyonunu
güçlendirmek ve Mustafa Kemal ile görüşmek için Ankara’ya gitmekte olan bu
önder kadrolar katledilmeseydi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi gelişimi de farklı
olacaktı.
TKP o günden beri yasaklıdır. Değişik tevkifatlar ve operasyonlar yaşamış,
yöneticileri, üyeleri en azgın işkencelerle karşılaşmış, katledilmişlerdir. Düşman,
dışardan baskı ve terör ile partiyi yok edemediği, gelişimini engelleyemediği
dönemlerde parti içinde oportünistleri, ajan ve provokatörleri devreye sokmuş,
partiyi bölmeye, bitirmeye çalışmıştır. Egemen güçler, partimiz 1973 Atılımı ile
Bilen yoldaşın önderliğinde Leninci temelde yığınları kucaklamaya başlayınca ve
muhalafet hareketleri içinde belirleyici, yönlendirici konuma erişince, önce baskı ve
terör ile, bu yöntemle de sonuç alamayınca ajanprovokatörler vasıtasıyla partiyi
likide ederek bizden kurtulacaklarını sanmışlardır.
Uluslararası bir tertibin ülkemiz somutunda da uygulanması ile 1991 yılında artık
geri dönüşü olmaksızın Türkiye Komünist Partisinden kurtulduklarını
düşünmüşlerdir. Partinin en yüksek karar organı olan Kongre kararı ile politik
yaşamına son vermesi gibi bir gaflete düşmüşlerdir. Böyle bir örnek dünyada az
görülür. Likidatör, ajanprovokatör Nabi Yağcı çetesi, bugün bulundukları yer
itibarı ile bu işi neden yaptıklarını çok iyi anlatıyorlar. Türkiye Komünist Partisinin
Leninci kadroları, Bilen yoldaşın kız ve oğulları bunun hesabını bu çeteden
soracaktır. O dönemin Merkez Komitesinde görev yapıp da bu karara karşı
çıkmayan her ferd işlediği suçun derecesine ve likidasyona olan katkısı oranında
eninde sonunda bunun hesabını verecektir. Türkiye Komünist Partisi, kuruluşunun
91. yılında o dönemin Merkez Komitesinde görev yapıp parti suçu işleyen unsurları
açık özeleştiriye davet ediyor. Kimler veya hangi güçler sizi böyle bir ihanete
sürüklemiştir ? Bunu neden yaptınız ? Kendinizi nasıl affetireceksiniz ? Savunmanız
nasıldır ? Yazılı olarak savunmanızı partimizin elektronik posta adresine iletiniz.
Size 31. Aralık 2011 tarihine kadar süre veriyoruz.
Parti içinde hainler bu uğursuz görevi yerine getirirken, düşmanın diğer kolları da
hareketsiz kalmadı. Baktılar ki TKP’yi geri gelmeyecek şekilde yok edemiyorlar,
2001 senesinde Troçkist karması bir gruba „TKP adını alın partinizin adını
değiştirin“ dediler. SİP adlı partinin adı birden bire TKP oluverdi. Biz bu
vatandaşlara 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden sonra „bu fırsatı değerlendirin,
seçim yenilgisini değerlendireceğiniz kongrenizde adınızı değiştirin“ dedik. Bu
söylemimizi ciddiye almalarını tavsiye ediyoruz.
Türkiye Komünist Partisi 91.yılında yeni girişimlerin eşiğinde. Temel altyapısını
yeniden oluşturan, önemli merkezlerde örgütlenmesini yeniden sağlayan, işyerleri,
yerleşim birimleri ve gençlik içinde birimlerini yeniden kuran, aktif bir politik güç
olma konumunda ciddi adımlar ile ilerliyor. Bunu yaparken geçmiş hatalardan
çıkan dersler temelinde konspirasyona titizlikle uyan bir örgüt ve çalışma ağı
yaratıyor. Artık düşman partinin en tepe yöneticilerinden birine ulaşsa dahi parti
örgütlerini çözemeyecektir. Herşeyi bildiği zannedilen o yönetici dahi istenilen
bilgilere sahip değildir.
Partinin önünde programını yenileme ve geçiş süreci sonrası yeni yönetim
organlarını belirleme görevi duruyor. Dolayısıyla bu dönemde hem bilimsel teorik
çalışmanın önemi artacak, hem de günlük pratik mücadeleler içinde tek tek
yoldaşlar sınanacak. Başlayan bu sürecin sonunda parti yeni donanımına ve
yönetimine kavuşacak. Partimizin konferanslar sürecinden sonra toplanacak
7.Kongresini işçi sınıfımıza ve halklarımıza duyuracağımız o günü heyecanla
hazırlıyoruz.
Hiç bir grup bu sürece grup olarak katılamayacaktır. İllegal parti çalışmasının
gereklerine uygun olan ve konspirasyon kurallarının zedelenmesi sonucu örgüte

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
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oradadır!
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Kapitalist  Emperyalist Sistemin barış koşullarında çıkarıyoktur. Daha önce Sosyalist Ülkeler Topluluğunu barışa engelolarak gösteren emperyalist güçler, 1991 karşı devrimisonuncunda tek kutuplu dünya ortamında daha da azgınlaştı.1991 yılından beri dünyanın her bölgesi savaş ocaklarına dönüştü.Irak, Yugoslavya, Afganistan, Haiti, Somali, Abhazya, Çeçenistan,Libya herkesin hafızasında ilk akla gelenler. Ve öyle bir gemi azıyaalmışlar ki, sanki kendi mahallelerinde top oynar gibi dünyanınbir ucundan öteki ucuna gidip, bağımsız ülkelerin özlük haklarınıhiçe sayarak, babalarının çiftliği gibi hareket ediyorlar. 1979yılında meşru Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyetiyönetiminin emperyalist güdümlü çetelere karşı dayanışmaamacıyla Sovyetler Birliği’ni davet etmelerini bir işgal olaraknitelendiren emperyalist güçler, bugün davetsiz misafir gibidünyanın her yerinde savaşları körüklüyorlar.
Türkiye’deki işbirlikçi devlet yönetimi emperyalizmin savaşplanlarında aktif görev üstleniyor. Kendi bölgesel emperyalplanlarını yaşama geçirmek için bölgede halklar arasında savaşıkörüklüyor. Fiilen savaşları örgütlüyor. Kürdistan’da saldırganlığıayrı bir boyutta geliştiriyor. Kürdistan’da sıcak savaşın sonucundaGüney Kürdistan Federe Devleti, Suriye ve Irak’ta söz sahibi güçolmayı hedefliyor. Bosna’dan, Kerkük’e sınırları genişlemiş birİmparatorluk hayal ediyor. Kürt açılımında yaptıkları zamankazanma ve yanıltma politikaları uyguluyor, Suriye’de Esatyönetimi ve Libya’da Kaddafi yönetimi ile iyi ilişkiler içindegörünüp onları anında satıyor, hatta Suriye ve Libya’damuhalefeti maddimanevi desteklemek gibi kirli taktikler hayatageçiriyorlar. Bugün Iran’da Ahmedinecad yönetimi ile işbirliğiiçinde Kürdistan’ı işgal etme provaları yapanlar, yarın Kürdistan,Suriye ve Irak’ta amaçlarına ulaştıklarında gündemlerinde İran ileçatışma ve savaş olacak. Şu andaki dostluk ve işbirliklerinin hiçbir önemi kalmayacak. Bu amaçlarına ulaşamayacakları bir gerçekama şahsiyetsiz ve ikiyüzlü kalleş taktikleri de görülmesi gerekenayrı bir gerçek.
Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Cumhuriyeti egemen güçlerinibu kirli savaş planlarının geri tepeceği ve kendi bindikleri dalıkesecekleri konusunda kendilerini uyarmıştır. Bu tür girişimlerErdoğan hükümetinin sonunun başlangıcı olacaktır. Türkiye İşçiSınıfı ve Kürdistan Özgürlük Hareketi diğer bağlaşıkları ilebirlikte bu planları bozabilecek ve yönünü tersine çevirebilecekgüçtedir. Komünistler Emek, Barış, Demokrasi ve ÖzgürlükBloku’nun kalıcı bir Cephe örgütlenmesine dönüşmesine bundandolayı büyük önem veriyorlar ve adı ne olursa olsun bu girişiminbaşarılı olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu örgütlenmedeselamlanması gereken en olumlu yan, tepede örgütlerinyöneticileri arasında sınırlı kalacak bir girişim olmayıp, eylembirliğinin, kent, ilçe, mahalle ve köy birimlerine kadar etkinolacak bir yapıda olmasının amaçlanmasıdır. Bu amaçlasözkonusu yerleşim birimlerinde yapılacak kongreler ile ülkedesavaş ve terör karşıtı hareket tabandan gelişecektir. Egemengüçlerin her hatasının bedeli ağır olacak, çünkü, il il, semt semt,mahalle mahalle, köy köy, halkın tepkisi ile karşı karşıyakalacaklardır.
01 Eylül 2011, Dünya Barış Günü’nün Türkiye barış ve demokrasigüçleri açısından en büyük önemi, bu 01 Eylül’e Türk, Kürt vediğer uluslardan azınlıkların böyle bir kazanımla girmeleridir.Bunun kıymetini bilmek, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi ile KürdistanÖzgürlük Hareketinin birlikteliğini daha da pekiştirmekgünümüzün görevidir.

 Yaşasın Emek, Barış, Demokrasi ve Özgürlük Güçlerinin EylemBirliği ! Yaşasın Dünya Halklarının Barış, Demokrasi ve SosyalizmMücadelesi !
Türkiye Komünist Partisi01.Eylül 2011
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1 Eylül 2011’de Barış veDemokrasi Güçleri Daha Güçlü ! Venezuela
Venezuela Komünist Partisi (PCV)’nin 14. Parti Kongresi Ağustos ayının ilkgünlerinde gerçekleştirildi. Parti Genel Sekreteri Oscar Figuera yoldaşkongreye sunulan çalışma raporunda parti örgütlerinde Mart 2010’dan beritartışılan üç temel belgenin tartışma sonuçlarını açıkladı. Parti programı,parti tüzüğü ve 15.Kongre’ye kadar izlenecek politik hat konusunda üçbelgenin tartışma sonuçları MK tarafından parti kongresine sunuldu vetartışmalar sonunda karar olarak onaylandı. Diğer önemli gündem ise 2012senesinde yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde Hugo Chavez’indesteklenmesi idi. Merkez Komitesi’nin parti kongresine bu yönlü önerisi dekongre tarafından karara bağlandı.
Genel Sekreter O. Figuera yoldaş, Venezuela Devriminin derinleştirilmesi vegeliştirilmesi için PCV’nin her düzeyde aktif olarak özerine düşeceğinibelirtti. Kongreye katılan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV)temsilcilerinin, kongredeki tartışmaları izleyerek işçi sınıfı içinde çalışmanındaha da derinleştirilmesi gerekliliğini gördüklerini umduğunu, çünkü buolmadan Sosyalizmin kurulamayacağını dile getirdi. Buna bağlı olarakPCV’nin Yerel Kent Konseylerinde çalışmalara, bu devrim organlarında sınıfbilincinin yüksetlilmesi için aktif olarak katılmasının önemine değindi,ancak işçi sınıfının partisi olan komünistler açısından İşçi Konseylerindeçalışmanın daha önemli olduğunun altını çizdi. Sağlık sorunlarından dolayıKongreyi canlı audiovideo bağlantısı ile selamlayan Devlet Başkanı HugoChavez, konuşmasında Komünist Partisi ile işbirliğinin kendileri açısındanbirincil önemde tarihsel bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Küba
Küba Komünist Partisi (PCC) 6. Kongresini Nisan ayında devrimin 50.yıldönümü törenleri ile birlikte gerçekleştirdi. 14 sene sonra toplanan ve1000 delegenin katıldığı kongre, Merkez Komitesi İkinci Sekreteri RaulCastro yoldaş’ın sunduğu çalışma raporu’nun okunması ile çalışmalarınabaşladı. Küba’nın ekonomik yöneliminin tartışıldığı kongre toplumsalmülkiyet ve merkezi ekonomik planlamanın birincil ve temel öneminigözardı etmeden hizmet sektöründe desentral ticari yapılanmaların dakontrollü biçimde önünün açılmasını kararlaştırdı. Burjuva basın yayınorganları tarafından çarpıtılan bu konunun kongrede çok farklı bir içerik iletartışıldığının burada altını çizmekte gerek görüyoruz. Kongre’dedeğerlendirilen diğer bir konu da Parti ve devlet kadrolarının eğitimi veseçimi sorunu idi. İyi yetişmemiş, sınıf bilincini yeteri kadar almamışkadroların sorumlu görevlere getirilmesinin ciddi sorunlar ve reformisteğilimler yarattığının altı çizildi. Bu gerçekten yola çıkarak genç kadrolaragörev verilmesinde komünist eğitim ve formasyonun önemine değinençeşitli konuşmalar yapıldı ve bu konu çalışma raporunda önemli bir yertuttu. Raul Castro yoldaş 2009 yılında Devlet Başkanı yardımcısı CarlosLage ve dönemin Dışişleri Bakanı Felipe Perez Roque’nin görevdenalınmalarını sebeplerini analiz etti. Bu iki kişinin yabancı iş ve devletadamları ile görüşmelerinde Küba Parti ve Devlet yönetimi hakkında veKuba’da Sosyalist devlet sisteminin uygulamaları ile ilgili sitemkar ifadelerinzamanında tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Kongre,bu deneyden yola çıkarak genç yoldaşların görevlendirilmesinde dikkatedilmesi gereken hususlar konusunda çıkarılan sonuçları genelleştirerekpartinin kadro politikasına yönelik iyileştirilmesi gereken konuları belirledi.

Federal Almanya
Alman Komünist Partisi (DKP), Berlin Duvarı’nın inşasının 50.yılındaFederal Almanya’da bunu vesile ederek yükseltilen antikomünist kampanyanedeniyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada Berlin Duvarının inşasısayesinde 3. Dünya Savaşının engellenebildiğinin altı çizildi ve AlmanyaDemokratik Cumhuriyeti yönetimini bu adıma zorlayan dış etmenlerinayrıntıları konusunda bir hatırlatma yapıldı.Açıklamada şöyle deniyor: „ 50’li yılların sonu ve 60’lı yılların başında ABDile SSCB arasında savaş tehlikesi artmıştı. Bunun sebebi sadece Küba’dakigelişmeler ve 17 Nisan 1961’de „domuzlar körfezi çıkarması“ değildir.Özellikle Orta Avrupa’da durum çok gerginleşmişti. Batı Berlin uzunzamandan beri batılı gizli servislerin ve antikomünist propogandanınmerkezi olmuştu. Batı Alman politikacıları açıkça Demokratik AlmanyaCunhuriyetine saldırı planları yapıyorlardı, Brandenburg kapısından törenlenasıl geçeceklerini hayal ediyorlardı. Sovyet bölgesinin „kurtarılması“ için „XGün“ yakın bir gün olarak ilan edilmişti. 13. Ağustos’ta sınırların güvenlikaltına alınması bu planları engelledi ve sadece bu bölgede olmamak kaydıylabarış ortamını korudu. Bu olmasaydı savaş çıkacaktı. Biz komünistler, ilerkidönemlerde de tarihimizin antikomünist yöntemlerle çarpıtılmasına karşıçıkacağız, hümanizm ve şeffaflığın değerlerini koruyacağız. Biz, barışçıl,dayanışma içinde ve sosyal hakların egemen olduğu bir dünya ve sosyalistbir toplum hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu amaçla başka güçlerle birliktemücadelemizi sürdüreceğiz.“

Kardeş Partilerden...



Eğitim çalışmalarımız belirli bir program çerçevesinde yürüyecek. İlk aşamada
Komünist Parti Manifestosu’nu ele alacağız. Eser kitap olarak elinizde yoksa,
partimizin internet sitesinden indirerek çoğaltmanız hem mümkün hem de
üzerinde not almak için daha pratiktir.
Bu eser çok kalın olmayan bir yapıttır. Ancak Marksist teorinin her cümlesi
sayfalar dolusu yazıya bedel temel eseridir. Karl Marks ve Friedrich Engels bu
yapıtı Komünistler Birliği’nin Programı olarak kaleme almışlardır. Bu genel
bilgileri daha sonra felsefe, ekonomipolitik ve bilimsel komünizm konulu
eserler ile derinleştireceğiz.
Komünist Partisi Manifestosu, roman veya makale gibi okuyup geçilecek bir eser
değildir. Her bölümü okunduktan sonra tartışılmalı ve güncel konularımız ile
bağlantısı kurulmalıdır. Friedrich Engels’in, Karl Marks’ın ölümünden sonra
değişik dillerde yayımlanan nüshalarına Önsöz olarak yazdıkları ise yine ayrı bir
önem arzediyor. Önsözleri, yapıtı okuduktan sonra tekrar başa dönüp ele almak
gerekiyor. Friedrich Engels aradan geçen zaman ve toplumsal gelişmeler ışığında
yapıtı Önsözler ile daha da güçlendiriyor.
Dipnotların da yapıtın içinde katkı açısından ayrı bir önemi var. Bazı
kitaplardaki gibi sadece kaynak belirtmek için değil, bizzat bazı konuları daha
ayrıntılı açmak için kaleme alınmış metinlerdir. Amaç yapıttaki ana bölümlerin
akışını ve bütünlüğünü bozmadan gerekli ayrıntıların açıklanmasıdır. Kimi
dipnotlar da Marks ve Engels tarafından ihtiyaç üzerine sonradan yeni
baskılarda eklenmiştir.
Bu eseri bir defada okumak onu anlamak için yeterli değildir. Eseri bölümlerine
göre ayırarak, çalışmaya katılacak tek tek yoldaşlar önce o hafta ele alınacak ilgili
bölümü kendileri okumalı, notlarını almalı ve 3 kişilik birimlerde yapılan eğitim
toplantısında bir yoldaş tane tane o bölümü okuduktan sonra herkes notları
temelinde tartısma yürütülmelidir. Bütün bir bölüm yerine paragraf paragraf
ilerlenmesini eğitimin sağlıklılığı açısından öneriyoruz. İlgi ve konsantrasyonun
azalmasını engellemek için her hafta eğitim biriminizin algılama gücüne göre
bölümler ve zamanlama tespit edilmelidir.
Komünist Parti Manifestosunu özümsedikten sonra günümüzün tartışılan
önemli sorunlarının yanıtlarını da bulmuş olacaksınız. Sadece burjuvazi ile
proletarya arasındaki uzlaşmaz çelişkini tarifi ve anlatımı değil, aynı zamanda
proletaryanın neden sınıf savaşının öncüsü olduğunu ve Komünist Partisinin
rolünün önemini çok yalın açıklamalar ile tespit edeceksiniz. Daha sonra
Komünistlerin mücadele ilkeleri ve dönemin farklı sosyalizm anlayışları ele
alınıyor. En sonunda da poletaryanın zaferi için komünistlerin rolü işleniyor.
Dönemin farklı sosyalizm anlayışları, burjuvazinin bazı kanatlarının belirli
dönemlerde üstlendikleri ilerici rol ve buradan yola çıkarak proletaryanın
çıkarlarını sulandıran reformist anlayışlar açıklanarak mahkum ediliyor. Bu
bölümleri okuduğumuz zaman, bugün burjuvazinin temsilciliğine soyunmuş
“liberal solcu” döneklerin fikirlerinin kaynağını ve Karl Marks ile Friedrich
Engels’in daha o dönemlerde bu tür sapmalara karşı nasıl değerlendirmeler
yaptıklarını tespit edeceksiniz.
Dolayısıyla, bugün işçi sınıfının mücadelesini reformist yollara saptırmak
isteyen, işçi sınıfını öncü partisi Komünist Partisini gereksiz ilan eden,
Proletarya Diktatörlüğünü, Üretim araçlarının toplumsallaştırılmasını ve
Merkezi Ekonomik Planlamayı başarısız olarak niteleyen, günümüzde aşılmış
olarak reddeden eğilimlere yine en doğru yanıtları Komünist Parti Manifestosu
vermektedir.
Komünist Parti Manifestosu, bugün de komünistlerin programının omurgasını
ve temelini oluşturmaktadır. Yazımının üzerinden yüzden fazla yıl geçmesine
karşın Komünist Parti Manifestosu güncelliğini bugün de koruyor ve bu yapıtı
her zamankinden daha fazla anlamaya ihtiyacımız var.
Yaptığınız eğitim çalışmalarını aceleye getirmemenizi ve zaman ayırmanızı
öneriyoruz. Bu eseri 6 ila 8 arasında oturumda ele alabilirsiniz. Çalışmalarınızın
sonuçlarını merkezi posta adresine rapor ederseniz bu deneyleri genelleştirmeye
katkınızı sunmuş olacaksınız.
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MarksçıLeninci Eğitim12 Eylül 1980 ile hesaplaşmak
Birinci sayfadan devam
Bütün bu ve sayamadığımız uygulamaları ise ancak baskı,
terör yöntemleri ve faşist kanunlar ile kabul ettirmeye
çalışacaklar.
12 Eylül 1980’nin 31. yıldönümünde şehitlerimizin anısını
yaşatmak, Metris’te, Mamak’ta, Ulucanlar’da,
Diyarbakır’da akılalmaz işkencelerde sakat kalan
gazilerimizin onurunu savunmak, bugün Emek, Barış,
Demokrasi ve Özgürlük Cephesini kalıcı hale getirip
mücadeleyi tabandan geliştirmeyi ve AKP iktidarını bütün
kurum ve kuruluşları ile yıkacak kitlesel güce ulaşmayı
gerektiriyor. Sosyalizme açılan antiemperyalist,
demokratik halk iktidarının yolu ancak bu şekilde döşenir.
12 Eylül ile hesaplaşmak ancak böyle olur.
TKP 91. Yaşında Yeni...
Birinci sayfadan devam
zarar veremeyecek olan ve bizzat sıcak mücadelenin
içinde olup da bu özellikleri taşıyan kadrolar bu sürece
katılacaklardır. Öncelikli olan da Leninci Bolşevik Parti
ilkelerine sahip ve MarksistLeninist teorinin ilkelerini
revize etmeden savunan kadroların bu süreçte yer
alabilecekleridir. Kendini TKP’li kabul eden farklı
grup, dergi oluşumu veya partilerde çalışan arkadaşlar
uygun görüldüğü taktirde tek tek kadro ilişkileri ile bu
sürece katılabileceklerdir.
Burada kıstas bir yandan politik ve örgütsel olarak
partinin ilkelerini, sosyalizmin ilkelerini amasız
fakatsız savunmak, diğer yandan ise partiyi likidasyona
sürükleyen hainlere karşı ilkesel tavırdır. Bunun tespiti
partimizin temel birimlerince gerçekleştirilecek, son
yirmi senelik süreç içinde farklı oluşumlarda politik
olarak angaje olan arkadaşlar için ise geçiçi üst
yönetim organının kararı gerekecektir. Deşifre olmuş
eski kadroların bu sürece katılımı farklı temelde ele
alınacak ve partimizin geleceğinin teminatı için teorik
politik konuların tartışması ile sınırlı kalacaktır. Bu
sürece bu şekilde destek vermek de partili anlayış
açısından bir onurdur. Çünkü bu süreçlerin sonucunda
oluşacak kimi legal mekanizmalarda bu sefer deşifre
olmuş eski yoldaşlarımızın rolü önem arzedecektir.
Türkiye Komünist Partisi’nin kadroları, kendilerini
Dünya Komünist Hareketi’nin Türkiye’deki neferleri
olarak görürler. Bütün gitgellere, gerilemelere ve
karşıdevrimci dönemlere karşın Komünist Düşünce
toplum ve insanlık için en uygun düşüncedir.
Sermayenin sömürüsüne son verilmesi, insanın insanı
sömürmediği bir düzenin yaratılması nesnel bir
durumdur. Zaman alır, zorlu olur ama dünyada
toplumsal gelişmelerin doğrultusu o yönedir. Onun
için egemen sınıflar, ölümlerini mümkün olduğu kadar
geciktirmek için en büyük düşmanları olan
komünistlere her zaman saldıragelmişlerdir. Türkiye
Komünist Partililer bu gerçeklerin bilincindedir ve
onun için TKP’lidirler.
Türkiye Komünist Partili olmak bir onurdur, bir
ayrıcalıktır. Türkiye Komünist Partili olmak kolay
değildir, teröre, işkenceye, ölüme katlanmayı
gerektirir, fedakarlık gerektirir. Komünist olmak hiçbir
kişisel çıkar sahibi olmamak, kendi varlığını işçi
sınıfının, partisinin emrine adamak demektir. Bu
bilinçle yeni genç leventler saflarımıza katılıyor,
deneyimli eski yoldaşlar onlara deneylerini aktarıyor,
gençyaşlı, eskiyeni her yoldaş birbirinden yeni şeyler
öğreniyor. Ne mutlu Türkiye Komünist Partili olana.
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !
Yaşasın Dünya Komünist Hareketi !
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi ‘
Türkiye Komünist Partisi
10 Eylül 2011

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU



Türkiye Komünist Partisi bir kadro partisidir. Bir yığın partisi değildir.
Ancak bir kadro partisi olarak yığınları harekete geçirebilecek, milyonları
kucaklayabilecek bir mekanizmaya sahiptir. Bütün mesele, yığınları
harekete geçirebilecek ve yönlendirebilecek yeteneği geliştirirken legalist
hatalar yüzünden bu yeteneklerimizin körelmesini engellemektir. Örgüt
çekirdeğini gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Her türlü komplo ve
saldırıya karşı direngen ve etkilenmez bir örgüt olmanın yolu konspirasyon
kurallarının titizlikle uygulanmasını gerektirir. Legalizmin bu denli
yaygınlaştığı, teknolojik olanaklar sayesinde rahatlığın bu denli
yaygınlaştığı bir ortamda bunu sağlamak sabır ve ilkeli olmayı mecbur
kılıyor.
Hareketimizin birçok deşifre olmuş kadrosu da mevcut. Deşifre kadrolar
ile deşifre olmamış kadrolar arasındaki uyum ciddi bir önem arzediyor.
Deşifre kadrolar parti örgütleri ile bağlarını gizli tutarak, genelgeler
temelinde ve kendi aralarında kalarak bulundukları alanlarda, siyasi parti,
sendika, demokratik örgüt, fabrika, işyeri ve mahallelerde çalışmalarını
sürdürmelidirler. Bütün mesela, onların deşifre olmamış kadrolar ile
bağları kesinlikle ortaya çıkmamalıdır. Düşman, deşifre olmuş kadrolar
üzerinden parti yapılarına ulaşamamalıdır. Onun için deşifre olmuş
kadroların görevi, mümkün olduğu kadar parti görüşlerini yaymak ve legal
örgütlenmeler içinde faaliyet sürdürme ile sınırlı kalmalıdır. Bir dönem
için bu zorluğa katlanmaya mecburuz. Partimizin ve mücadelemizin
geleceğini garanti altına almak bize bunu emrediyor.
Deşifre olmamış kadrolar, şimdi olduğu gibi partimizin örgütsel ve
ideolojik çalışmalarını koordine etmeyi sürdürmeye devam edeceklerdir.
Kuşkusuz ki, bu kadrolarımız da bulundukları ortamlarda parti görüşlerini
yayacaklardır. Ama bir tek farkla, kendilerini deşifre etmeden.
Bir de hiç deşifre olmamış, hiç bir yerde legal görev almayan kadrolarımız
mevcut. Bu kadrolarımız ise tamamen günlük pratik çalışmaların dışında
sadece teknik ve örgütsel çalışmalarını sürdürecektir. Onların görevi de
budur. Hiç bir şekilde deşifre olmamak pahasına, yaşam biçimlerini de
buna göre düzenleyeceklerdir. Bu yoldaşlar kendilerini biliyorlar.
Hangi biçimde olursa olsun, her üç biçimde faaliyet yürüten yoldaşlarımız,
partimizin tüzüğü gereği parti birimlerinde parti yaşamlarını
sürdürmektedirler. Önemli olan değişik biçimlerdeki örgüt birimlerinin ve
kendi biçimlenmeleri içinde örgüt birimlerinin birbiri ile yatay
temaslarının asla olmaması gereğidir.
Örgüt ve çalışma ilkelerimizi eylem birliği içinde olduğumuz diğer
kuruluşların çalışma yöntemleri ile karşılaştırmamalıyız. Onları örnek
almamalıyız. Legal alanda birarada olunan ortamlarda kendimizi deşifre
etmemeye azami özen göstermeliyiz. Bunu bir ilke olarak sıkı sıkıya
uygulamalıyız. Politika gizli yapılmaz ama örgütümüz gizlidir. Legal
olanakları değerlendirdiğimiz örgüt ve kuruluşların birer bileşeni olarak
bu örgüt ve kuruluşların görüşlerini savunacağız. Bu örgüt ve kuruluşların
politikalarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesinde parti politikamız
doğrultusunda katkılarımızı sunacağız. Bunu kendi birimlerimizde, kendi
örgütümüzde karar alarak yapacağız ve işte tam bu noktada, kendi örgüt
birimlerimizi ve örgüt bağlarımızı gizli tutacağız.
Varsın bazı densizler “bunlar nerede” diye arasın dursun. Bizim için
önemli olan kimin ne dediği değil, parti faaliyetlerimizin güvenlik içinde
koyduğumuz hedeflere ulaşmasıdır. İllegaliteyi biz tercih etmedik. Görüş
ve hedeflerimiz bize legal çalışma olanağı sunmuyor. Çünkü Türkiye
Komünist Partisi, işçi sınıfının, sınıf düşmanına karşı iktidarı hedefleyen
bir partidir. Sınıf düşmanımız ise bizi bir kaşık suda boğabilmeyi hayal
eden yapıdadır. Görevimiz o kadar ciddi ve bir o kadar da önemli ki, bunu
tehlikeye atmamız mümkün değildir. Ancak böyle bir çalışma yöntemi ile
Parti flamalarımızı ve kızıl bayraklarımızı sokaklarda dalgalandıracağımız
koşulları yaratacağız.

“İzmir’de eski yoldaşlarımız biraraya geliyorlar ancak bu yoldaşlarımız legal
fikirlerin etkisindeler ve partimizin zarar görmesinin sebeplerini yanlış
değerlendiriyorlar. Seçimlerde CHP’ye oy verenler de var, TİP gibi legal parti
kurmak isteyenler de var. Ama kahvede sohbet ederek, meyhanede içki içerek
bu işi bile hakedemezler. Biz birkaç yoldaş bu fikirleri yanlış buluyoruz
aramızda değerlendiriyoruz. Bunlarla zaman kaybetmek istemiyoruz. Bizim
partili olarak ne yaptıklarımızı görünce onlar utansınlar. İzmir eski günlerine
geri dönecek. Partimizin kuruluş yıldönümünü her sene gibi bu sene kendi
aramızda bir evde toplanarak kutlayacağız. Bu sene kendimizi daha kuvvetli
görüyoruz. Bu sene bu kutlamamız bir sene yapacağımız çalışmaları
planlayacağız. İşçiler içinde, pamukta çalışanlar içinde , öğrenciler içinde nasıl
çalışmalıyız, onu konuşacağız. Kendimize hedefler koyacağız. Sudaki balık gibi
üreyeceğiz. TKP’miz üstün gelecek.”
İzmir’den yoldaşlar

“Trabzon'dan selamlar yoldaşlara. Nerede komünist varsa orası bir komitedir.
Trabzon'da, Sürmene'de, Rize'dedir. Baştımarın memleketi, Suphi'nin
Giresun'una komşu, Bilen'in Rize'sine komşu, Hacıoglu'nun Trabzon'una
kardeş. Köyleri ve nahiyeleri gezerek örgütleniyoruz. Öğretmenler ile
tartışıyoruz. KTÜ’de gençlerle ilgileniyoruz, onlara parti tarihini anlatıyoruz.
Partimiz Karadenize güvenebilir. Karadeniz ses getirecek. Hopa’da da varız,
Rize’de de, Trabzonda da, Samsunda da, Orduda da. Erdoğanı Karadenizde
eskisi gibi rahat gezdirmeyeceğiz. Suphilerin, Nejatların, Hacıoğulların
hesabını soracağız.“
Trabzon’dan bir yoldaş

„Biz parti komitesi olarak özellikle şunu dile getirmek istiyoruz. Yeni
kadroların yetişmesi için eskiden olduğu gibi muhakak belirli kadrolar
bölgeler gözönüde bulundurularak parti okulundan süratle uluslarası durum
da değerlendirilerek çok detaylı bir eğitimden geçmeleri gerek. Yani
felsefe,ekonomi,toplumlar, devlet, uluslararası hukuk, barış, insan hakları
konularında da eksik olan, bir eğitimden geçmeleri gereken yoldaşlarımız var.
Ortadoğu devriminin Türkiye’ye doğru kaymakta olduğu bir dönemde parti ve
kadroları kitlelere öncülük etmek için hazır olmalıdır. Yaşasın öncümüz TKP !“
Kürdistan’dan bir Parti Örgütü

„Adana çok zarar gördü, biz belirtmek istiyoruz ki, bazı yoldaşlarımız dimdik
ayakta ve yanımızda yeni yetiştirdiğimiz gençler var. Eski yoldaşlarımızın nasıl
değiştiğini görmek bizi yoruyor. Onlarla da konuşuyoruz ama bir işe
yaramıyor. Biz de yeni gençlerle ilgilendik. Bu gençlerin eğitimi çok gerekli.
Daha çok işçi gençler ile çalışıyoruz. Partimizin sesini duymak bizi
güçlendiriyor. Komitemiz geçici komiteyi selamlıyor. Aramızda iki yoldaş BDP
üyesi. Seçim çalışmalarında Mersin’de de tanıdıklarımızı örgütledik oy
verdirdik. Mersin’de çalışan partililer var, komiteleri var. Onların da
selamlarını iletiyoruz.“
Adana ve Mersin Parti Komiteleri

„İstanbul’dan yoldaşları selamlıyoruz. Biz değişik birimlerde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Yayınlar çalışmalarımızı yürütürken bize çok fayda getirdi.
Artık partinin görüşlerini hata yapmadan ve daha hızlı yayabiliyoruz. Sağ
eğilimlere ve Kemalist etkilere karşı yayınlar bizi donatıyor. Kürt ulusal
kurtuluş güçleri ile demokratik çalışmalarımızı daha etkili yürütmeye
başladık. Bölgemize bağlı işçi mahallelerinde seçim çalışmalarında başarılı
ziyaretler yaptık, Blok’a gücümüz kadar oy kazandırdık. Eski yoldaşlardan
sahte TKP’ye oy vermek isteyenleri kazandık. Onlar sadece isime oy verecekti.
Durumu anlattık. Biz inanıyoruz partimiz bu kavganın içinde eskisinden daha
kuvvetli duruma gelecek. Partimiz bizim herşeyimiz. Selam olsun partimizin
kuruluş yıldönümüne.“
İstanbul 1. Bölge Parti Komitesi
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Yoldaşlardan ve Parti birimlerindenhaber, görüş ve öneriler içinElektronik posta adresimiz:info@tkp‐online.org

Ederi: 50 Kuruş

Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve ŞehirlerdenParti faaliyetlerininörgütlenmesi üzerine

PARTİ YAŞAMI




