Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

Açlık Grevlerinin Sonucu
“Gücün Zoru”!

Açlık grevleri, cezaevlerinden tabut
çıkmadan sonuçlandı. Devlet önce basını
da baskı altına alarak yaklaşık 40 gün
sansür uyguladı, eylemi görmezden gelmeye
ve kamuoyuna malolmasını engellemeye
çalıştı. Ancak yurtiçi ve yurtdışında
örgütlenen aktif dayanışma faaliyetleri ve
TBMM’de BDP ve HDK saylavlarının konuyu
sürekli gündeme getirmeleri sonucunda
suskunluk bozuldu. Bozuldu da ne oldu?
Neredeyse “ölsünler” dercesine Başbakan
tarafından saldırı başladı. Ardından bu
tutmayınca “yemek yiyorlar” dedi, o da
olmadı şerefsizce aylar öncesinin
fotoğraflarını servis ederek “açlık grevleri
sürerken BDP milletvekilleri kebap yiyor”
dedi. Ancak akan eylem selinin ve
kararlılığının önünde durmak mümkün
olmadı. BDP saylavlarının ve onbinin
üzerinde tutsağın destek açlık grevine
girmesi, demokrat, liberal yazar ve
aydınların, hatta AKP’li kürt saylavlarının
ve sivil toplum temsilcilerinin Başbakanı
eleştirmeleri rejimin pusulasını şaşırttı.
KCK’nin ve uygulamada Kürdistanlı
tutsakların eylemleri Türkiye kamuoyunu
böldü. Bu çok önemli bir aşamadır.

Bu kadar baskıya dayanamayan AKP rejimi
çareyi alelacele “anadilde savunma hakkı”
ile ilgili meclise yasa getirmekte buldu.
Kısacası bir istem konusunda geri adım
attı. En önemli istem olan Abdullah Öcalan
üzerindeki tecrit’in kaldırılması ile ilgili ise
hiç bir şey yapmamış gibi gözükmeye çalışsa
da en büyük geri adımı bu noktada attı.
Doğrudan KCK ve BDP ile yapılan
görüşmeler sonucunda BDP MKYK ve Parti
Meclisi üyesi Mehmet Öcalan’ı İmralı’ya
Abdullah Öcalan ile görüşmeye ve AKP
rejimi ile KCK ve BDP arasında yapılan
görüşmelerin sonucunun onayını almaya
gönderdi. Bu adım AKP rejiminin
istemeyerek ve İmralı gerçeğini kabul ederek
attığı geri adım oldu. Abdullah Öcalan’ın
da görüşmeleri onaylaması ile yaptığı çağrı
sonucunda Kürdistanlı tutsaklar eylemlerini
sonuçlandırdılar.

Bu eylem ile KCK gücünü AKP rejimi
karşısında kamuoyu desteği alarak ortaya
koymuş oldu. Şimdi AKP rejimi bu
yenilginin yanıtını vermek için her yerde
saldıracak.
Devamı 4. sayfada...
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Türkiye Komünist Partisi
oradadır!

AKP Rejimi Ateşle Oynuyor,
Savaşa Hazırlanıyor!

Malatya Kürecik’e “Erken Uyarı Sistemi” ‘nin konuşlandırılması, mobil
“Patriot” bataryalarının ve “Awacs” erken uyarı, yani casusluk uçaklarının
getirilmesi ne anlama geliyor? Adını koymak gerekirse bu somut bir savaş
hazırlığının göstergesidir. Hedef ne tek başına Suriye ne de tek başına
Kürdistan'dır. Bunlar asıl hedefi gizlemek için basın yoluyla kamuoyunu
yanıltmak amacıyla ortaya atılan senaryolardır. Asıl hedef ABD ve AB
emperyalizminin NATO eliyle İran’dır. Saldırıyı İsrail yapacak, Türkiye
her zamanki iki yüzlülüğü ile İran yönetiminin yüzüne gülerken bu
saldırya “yataklık” yapacak, bilimsel kavramı ile ifade edersek “lojistik
destek” verecek. Bu durumda NATO üyesi ve ABD ile AB’nin ileri karakolu
olan Türkiye de karşı saldırıya hedef olacağından onun kendilerine göre
önlemlerini almaya çalışıyorlar.

İnsansız Hava Araçları’nın idaresi Arizona çölünde olduktan sonra,
Kürecik’te, Diyarbakır’da, İncirlik’te Alman, Amerikalı, İngiliz ve Hollandalı
askerler bataryaların başında görev yapacakmış, Awacs’ların pilotları
Amerikalı olacakmış. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi kapitalist
emperyalist sistemin ve onun savaş örgütü NATO’nun bir üyesi olan
Türkiye için? Bu tür tartışmalar ile asıl amaç gizlenmek isteniyor.

AKP Rejimi ateşle oynuyor! İran’a karşı saldırı hazırlığı 2001 yılından
beri hazırlanıyor. Afganistan, Irak, Filistin, Libya ve Suriye’de emperyalist
savaş makinalarının yürüttüğü saldırının en sonunda en “çetin ceviz”
İran’a yöneleceğini partimiz yıllardır ifade ediyor. Bu çok kritik bir
süreçtir. İran’da “baltayı taşa vuracaklar” ve bunun bedelini en iyi ihtimalle
tüm bölge halkları çok ağır ödeyecek. Bize göre böyle bir saldırı sonucu
tetiklenecek savaş tüm dünyayı saracak. Bu savaş emperyalizmi can
evinden vuracak sonuçlar doğuracak. ABD ve AB emperyalizmi Suudi
Arabistan’daki ve Körfez’deki diğer işbirlikçileri ile önce Körfez ve Orta
Doğu’da tüm yeraltı, yerüstü doğal kaynaklara sahip olmayı hedefliyor.
Onların senaryoları daha da ileri gidiyor. Hiç olmayacak bir iş ama ola
ki İran’da istedikleri sonucu elde edebilseler, bu sefer de gözlerini
Kafkaslara ve Hazar Bölgesine dikecekler. Ukrayna’ya, Gürcistan’a ve
Azerbaycan’a göz kırpmaları, onları “kendilerinden” görmeleri bu sebepten
kaynaklanıyor.
Bu savaş makinesi sonuçta kendini vuracak, ancak bunun başta tüm
bölge halklarına olmak üzere ve dünya halklarına ağır bedelleri olacak.
İktidar ve bölgesel emperyal güç hırsı içindeki AKP Rejimi bu projenin
aktif bir bileşeni olarak hayal kuruyor. Evet, zamanında engellenemezse
bu savaşlar gelişecek ama bunun iktidardaki savaş lobilerine ve hırslılarına
hiç bir yararı olmayacak. Şimdi birinci görevimiz bu savaşları ve saldırı
planlarını engellemektir. Bunun kamuoyu bugün için yetersizdir. Türkiye
ve Kürdistan’ın tüm barış ve demokrasi bayrağını taşıyan diri güçlerinin
bu mücadeleyi daha da yükseltmeleri gerekiyor. Bölge ülkelerindeki barış
ve demokrasi güçleri ile uyumun sağlanması ve uluslararası dayanışmanın,
ortak mücadelenin koşullarının yaratılması acil görev olarak önümüzde
duruyor. Ateşin ortasında kalan Kürdistan’ın dört parçasında yürütülen
mücadelenin önemi daha da artıyor. Önce bu savaş planlarını boşa
çıkarmaya çalışacağız. Eğer bunda yeterli olamaz isek ve o zamana kadar
başaramaz isek bu emperyalist savaş makinaları etrafa saldırırken biz
onları içerde vuracağız, onları alaşağı edeceğiz ve bu yolla savaş planlarını
durduracağız. Kürdistan Özgürlük
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Sayfa 2

Parti kadrosunun güncel görevleri

Partimiz derin illegalite ve zorlu savaş
koşulları altında likidasyon sonucu
dağılan
örgütlerini
yeniden
yapılandırıyor ve yeniden örgütleniyor.
Bu süreç zorlu bir süreçtir. Hata
kaldırmaz. Geçmişin somut deneylerini
ve derslerini gözönünde bulundurarak
geliştirilmesi gereken bir süreç. Ama
öncelikle ilkesel olunması gereken bir
süreç. Yeni tipte Leninci Parti
ilkelerinin, konspirasyon ilke ve
yöntemlerinin eksiksiz uygulanması
gereken bir süreç.
Bir yandan iktidarı faşist olarak
adlandırıp, diğer yandan ise legal
particilik oynayanların, hatta partimizin
adını kullanarak “tabela partilerini”
kuranların
sayısının
çoğaldığı
koşullarda bu sorulara verilecek yanıtlar
daha da önem kazanıyor. Parti
kurmanın dernek, vakıf, kooperatif ve
şirket kurmaktan daha kolay olduğu
ülkemizde, eczane ve bakkal dükkanı
gibi partiler kuruluyor. Her dergi
çıkaran, gazete yayınlayan bir parti
kuruyor dersek yanlış bir tespitte
bulunmuş olmayız.

“Yavuz hırsızlık” yapanların dışında
herkese saygımız var. Onlar da oldukları
gibi davransalar ve böyle taktiklere
tamah etmeseler onlar ile de sorunumuz
olmaz. Teorik, ideolojik ve politik
eleştirilerimizi yaparız ve sınıf
düşmanımızın icazetli örgütlenmesi
olarak değerlendirmeyiz. Bugün için
egemen sınıfların icazetli ve çok kesin
olarak partimize karşı bir girişim
oldukları için bu unsurlara karşı
mücadelemiz de düşman ile mücadeleye
koşut sürdürülmek zorundadır. Bu
öğüt bize Lenin’in öğütüdür ve ilkesel
bir konudur.
Barış ve Demokrasi Platformunda
faaliyet gösteren her hareketin bu
mücadeleye katkıları olacağını ve eylem
birliği yapabileceğimiz güçler olduğunu
açıklıyoruz. Legalist, çok sesli, pluralist
hareketlerin partileşmesinin tüm
eleştirilerimize rağmen devrimci
mücadeleye katkıda bulunmalarını
selamlıyoruz. Ne ki, bu mücadelenin,
işçi sınıfımıza ve halklarımıza karşı bir
sorumluluğu vardır. Demokratik
kuralların göstermelik uygulamalar
dışında ayaklar altına alındığı
ülkemizde, egemen güçlerin yok
edemeyeceği,
istediği
zaman
“toplayamayacağı” bir örgütlenmenin
öneminin altını çiziyoruz.
Pek tabii ki, egemen güçlerin her
örgütlenmeye karşı aynı tutumu
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takınmayacakları da ayrı bir gerçektir.
İlkelerinden taviz veren, düzen ile belli
noktalarda uyuşabilen, çok iddialı
“tabelalar” ve keskin sloganlar kullansa
bile,
milliyetçiliğin,
sınıf
uzlaşmacılığının zehirli okunu yemiş
hareketler ile işçi sınıfının devrimci
mücadelesinde sınıfsal konumlardan
ve MarksçıLeninci ilkelerden taviz
vermeyen bir parti arasında kuşkusuz
ki ciddi farklar olacaktır. Böyle bir
parti, bu toplumsalsiyasi koşullarda
legal olamaz. Egemen güçler buna
müsaade etmez. Etse dahi yoketmek
için müsaade eder. Bu tuzağa da biz
gelmeyiz.

işçiler, emekçiler, memurlar, gençler,
kadınlar, emekliler, işsizler arasında
faaliyet yürütürken o bölgenin somut
sorunları ile ilgilenirler. Ancak bununla
yetinmezler, bu kesimler ile parti
politikası doğrultusunda ajitasyon
propaganda çalışmaları yürütürler.
Parti kadrolarımız ister işyeri ister
yerleşim birimlerinde olsun, işçi ve
emekçilerin saygı duyduğu, görüşlerine
önem verdiği, sorunları olduğu zaman
danıştıkları yoldaşlar durumunda
olmalıdır.

Nasıl örgütleniyoruz?

Sekizincisi:
Parti
birimleri
alanlarındaki
faaliyetler
içinde
ekonomik, demokratik, toplumsal
sorunlar temelinde kurulan ilişkilerde
öne çıkan yandaşlarımız veya
yandaşlarımız olabilecekler ile bir
kuyumcu titizliği ile ilişki sürdürür.
Öncelikle kendimizi deşifre etmeden
onlara parti politikamızı, güncel
görüşlerimizi aktarır, teorik ve ideolojik
olarak geliştirmeye çalışır. Koşullar
olgunlaştığında ise yayın ilişkisi kurar.

Legal
olanaklar
her
zaman
kullanılacaktır. Politika gizli yapılmaz.
Örgüt gizlidir. Legal olanakların artması
da sınıf düşmanımızın zayıflatılması,
işçi sınıfının devrimci mücadelesinin
yeni mevziler kazanması ile başa baş
gelişir. Bunu öznel istekler değil
mücadelenin gelişimi, düşmanın
zayıflaması
belirler.
Dolayısıyla
öncelikle görevimiz düşmana bu
darbeleri vuracak, onu zayıflatacak,
sersemletecek darbeleri vuracak
örgütlenmeyi yaratmaktır.
Birincisi: Türkiye Komünist Partisi
Tüzük gereği parti hücrelerinde, diğer
adı ile taban örgütlerinde, birimlerinde
üyelerini örgütler.
İkincisi: Bu parti birimleri üretim ve
yerleşim ilkesine göre kurulur. Öncelik
üretim alanlarındaki birimlerdir.
Üçüncüsü: Yerleşim birimleri, okullar,
meslek
okulları,
üniversiteler
fabrikalardan ve atölyelerden sonra
öncelik verilecek en önemli alanlardır.

Dördüncüsü: Bu parti birimlerinde
ne yapılacağıdır? Öncelikle tüzük gereği
aidatimizi ödeyeceğiz. Onun kadar
önemli olan diğer bir konu siyasi
eğitimdir. Gerek teorikideolojik
konularda, gerekse de güncel politik
gelişmeler ile ilgili parti politikasının
eğitimi
bu
birimlerde
gerçekleşmektedir.

Beşincisi: Parti birimleri kendi faaliyet
alanlarında sendikalar, demokratik
örgütler içinde ekonomiktoplumsal
mücadelelere katılırlar ve bu hareketleri
parti politikası konusunda etkilemeye,
yönlendirmeye çalışırlar. Bu görevleri
gerçekleştirmek için birimlerdeki politik
eğitimin önemi gündeme geliyor.
Altıncısı: Yerleşim birimlerinde de

Yedincisi: Parti kadrosunun ve parti
birimlerinin bu günlük faaliyetlerinin
yönlendirilmesindeki en önemli silah,
Partimizin Merkez Organı ATILIM
gazetesidir. ATILIM, örgütlenme
alanının sorunlarının ve güncel
konularının değerlendirilmesi dışında
her toplantıda ele alınması gereken bir
silahtır. Önemli yazılar ile ilgili sadece
bu yazıyı bir eğitim biçiminde ele almak
için özel gündemli birim toplantıları
düzenlenmektedir. ATILIM, parti
politikasının, görüş ve önerilerinin
işlendiği organdır. Merkezi olduğu için
bütün Partiyi dikkate alır, deneyim
aktarır, yol ve yön çizer.

Dokuzuncusu: Parti kadrosunun her
türlü etkiye, fırtınaya karşı sınıfsal ve
partili duruşunu sağlayacak, politik
mücadelede onu öncü konumuna
getirecek en önemli unsur Marksist
Leninist teorik eğitimdir. Bu alanda
partimizin merkezi yapılanmasının ve
parti birimlerinin üst örgütlerinin
programlarının dışında her yoldaş ve
her birim bu eğitime zaman ayırmalıdır.
Bu konuda merkezi olarak size ulaşan
eğitim evrakları planlı ve programlı
biçimde işlenmelidir.
Nerede bir yoldaş varsa
TKP oradadır!

Bu belgi ATILIM’ın baş köşesinde her
sayıda yayınlanıyor. Bu belgiyi
kanıksamak değil, bu cümlenin bir
kitap kadar dolu olan içeriğini doğru
Devamı 3. sayfada...

,
a
t
a
i

.
r
e
e
n
a

i
n
,
M
e
l
a
r
e
k
ı
i
n
n
m

i
e
l
e
a
r
.
n
l
k
r

r
e
k
a

a
e
n
e
.
n
ı

r
i
r
u
.

www.tkp‐online.org

Sayfa 3

Parti kadrosunun güncel görevleri
İkinci sayfadan devam

kavramak zorundayız. Bu konu çok
önemli. Hem bu cümleyi dilimize
pelesenk etmek hem de gereğini
yapmamak ancak “dostlar alışverişte
görsün” mantığında olan insanlar için
geçerlidir.

Partimizi yeniden toparlarken eğer
baştan itibaren bu cümlenin içeriğini
doğru olarak doldurmasaydık bugünkü
noktaya ve örgütlülük düzeyine
gelemezdik. Bu ne demektir? Bazı il ve
ilçelerde tek başına olan yoldaş veya
yandaşlarımız var. Yayınları okuyorlar,
web sitemizi takip ediyorlar, günlük
yaşamlarında onlarca bazen yüzlerce
insan ile muhatap oluyorlar ama aradan
günler, haftalar, aylar, bazı örneklerde
de yıllar geçiyor, bizim yoldaşımız hala
tek başına. Çağırıldığı zaman görüşmeye
geliyor veya bir destekçi yoldaşımız
onu ziyaret ediyor, konuşuyor,
konuşuyor, konuşuyor ama icraat yok.
Kendi etrafında eski yoldaşlarından
veya yeni yandaşlarından bir birim bile
oluşturmuyor. Bahanesi de hazır “ne
yapayım, ne anlatayım, sorulara nasıl
yanıt vereyim?” Kimden ne yanıt
bekliyorsun?
Neler
olduğunu
ATILIM’da okuyorsun, merkezi yapı
ile yaptığın görüşmelerde sana bilgi
veriliyor. Gerisi sana kalmış. Yaratıcı
olmak, girişimci olmak, parti kadrosu
olmanın gereğini yerine getirmek her
yoldaşın en doğal görevidir. Bizim
yoldaş kendi başına karar vermiş parti
çalışmasını tatile sokmuş. Tabiri caizse
bu modellerden yurt içinde de var, yurt
dışında da var. Sayıları çok değil ancak
kötü örnek oluşturduklarını gözönünde
bulundurarak değinme gereği duyduk.
Bu yoldaşlar önce kendi durumlarını
kendileri değerlendirmesi gerekir.
Bunun tam tersi olan yoldaşlar da var.
“Durumdan vazife çıkarmak” deyiminin
içini pozitif olarak doldurarak,
fedakarca, aktif çalışan, parti programı
ve tüzüğünün öngördüğü şekilde
bulunduğu alanda parti birimi
oluşturan, düzenli aidat toplayan, birim
toplantılarını haftada bir düzenli ve
disiplinle
gerçekleştiren,
diğer
yoldaşlarını geliştiren, tek tek her
yoldaşın etrafında sempatizan birimleri
olmasını sağlayan, onları bulundukları
alanda politik çalışmaya yönelten ve
tüm bunları yaparken ATILIM’ı
“kollektif bir örgütleyici, propogandist
ve ajitatör” olarak kullanan bir yoldaş.
Bu tür yoldaşlarımız bir değil onlarca.
Partimiz ülkemizin en ücra köşelerinde,
metropollerin en sapa varoşlarında,
sanayii mahallelerinin atölyelerinde,

fabrikalarda,
köylerde,
bu
yoldaşlarımızın omuzlarında yükseliyor.
Bu anlayış olmasa idi bugün bu
deneyleri
aktarmak
mümkün
olmayacaktı.

Parti merkezine ulaşan bilgilere ve
raporlara göre ATILIM ülkede ayına
göre ortalama 800 ile 950 adet arasında
basılı halde, sembolik olarak en az 50,
kuruş eder karşılığı dağıtılıyor. 1 Mayıs
ve Eylül sayısı 1000’in üzerinde satıldı.
ATILIM için belirlenen ederin dışında
okuyucuların tümüne yakını en az 10,
TL bağış yapıyor. Her ay yayın
kendisine ulaştırıldığında 100, TL
bağış yapan parti yandaşlarımız da
mevcut. Yoldaşlar, bu sayı legal olarak
yayınlanan yüzlerce legal aylık derginin
satış rakamlarına eşittir, hatta belki
de fazladır. Unutmayın ki ATILIM legal
bir yayın değil ve birimlerimiz yayını
kendi olanakları ile basıp çoğaltıyorlar.
Partimizin bu aşamada legal yayınlanan
bir organa ihtiyacı yok. ATILIM bu
gereksinimi fazlası ile karşılıyor, yeter
ki ATILIM’ı değerlendirmesini bilelim.
Farklı yayın faaliyetlerimiz vardır ve
kuşkusuz ki daha da olacaktır, ancak
karar aldık, and içtik, ATILIM’ı
mücadelenin gelişmesine koşut olarak
onbinlerce satarken bile Merkez Organ
muadili legal bir yayın çıkarmayacağız.
ATILIM’ı işçi sınıfımıza, halklarımıza
maledeceğiz. Ta ki ATILIM’ı legal
künyesi ile yayınlamanın koşullarını
yaratana kadar.
Yığın partisi mi, kadro partisi mi?

Bu soruya ikircimsiz yanıtımız Kadro
Partisi’dir. Ancak öyle bir kadro partisi
ki, her tür savaş yöntemlerini
kullanmaya açık olan ve bugün yüzlerce
ilişki sürdürüyor ise yarın binler,
onbinler ile ilişki sürdürsün, sıcak
savaşım içinde yönlendirsin, her taşın
altından çıksın ve sonunda milyonları
iktidar
yürüyüşünde
harekete
geçirebilsin. Bu görevi yerine getirmek
iki elin parmakları kadar sayıda yoldaş
ile başladı ise ve bugün bu eller
çoğalmış ise ve kendi parmaklarının
onbeş, yirmi katı yoldaş ve yandaşı
harekete
geçirebiliyor,
yüzlerce
yandaşımıza
ulaşabiliyor
onları
yönlendirebiliyor ve bir ATILIM’ı en
az üç kişinin okuduğundan yola
çıkarsak üçbine yakın yandaşa ve
yandaş adayına ulaşabiliyorsak biz
doğru yoldayız diyoruz.
En büyük tehlike, konspiratif çalışmada
hata yapmak, düşmanın eline koz
vermektir. Onun için örgüt sayısını,

parti örgütlenmesi içindeki yoldaş
sayısını ve parti birimlerini kısıtlı
tutacağız. Bir ili, bir ilçeyi, bir işletmeyi
yönlendirmeye
yetecek
kadar
örgütümüzün olması bu aşamada
yeterlidir. Önemli olan bu birimlerin
ahtapot gibi kendi alanlarının her
yanına, her değerli yoldaş ve yandaşa,
öncü işçiye, gence, kadına ulaşması ve
onları yönlendirmesidir. Her yoldaş
gereksinimi kadar örgütsel bilgiye sahip
ve bu böyle kalacak. Teorik, ideolojik
ve politik bilgi birikimini geliştirme
konusunda ise her yoldaşın önü sonuna
kadar açık. Bu konuda bir kısıtlama
zaten olmaz ve partimiz politik eğitim
unsurunun geliştirilmesinin aşırı
derecede önemi üzerinde çalışıyor.

Türkiye Komünist Partisi’nin çelik
çekirdeği profesyonel devrimci tarzı
ile çalışan bir örgütlenme anlayışı ile
yapılandırılmıştır. Bugün koşullar eski
koşullar değildir, yoldaşlarımız çalışmak
zorunda da kalabilirler. Bu kötü ve
yanlış da değildir. Yığınların içinde
olmak, üretime katılmak zarardan fazla
fayda getirir. Maksat profesyonel
devrimci ruhu ile çalışmaktır. Geçmiş
dönemlerde profesyonel devrimciliği
sadece maddi yönüne indirgeyen
anlayışın getirdiği deformasyonun
aşılmasında bu yöntemin de öneminin
altını çizmemiz gerekiyor.
Komünist olmak kolay değildir!

Neden? Çünkü, öncelikle komünist
olmak işçi sınıfına , emekçilere, ezilen
sömürülen halklara karşı ciddi bir
sorumluluktur. İkinci olarak, dünyanın
diğer bölgelerinde, ülkelerinde aynı
savaşımın içinde olan yoldaşlarına
karşı büyük bir sorumluluktur. Üçüncü
olarak, yaşamını bir parti kadrosu
olarak planlamayı gerektirir. Parti
kadrosunun özel yaşamı ayrı, parti
yaşamı ayrı değildir. Bu belki legal,
yığınsal partilerde kısmen mümkündür,
kısmen diyoruz, çünkü bu kardeş
partilerde de sorumluluk ve yöneticilik
üstlenen yoldaşlar için böyle bir olgu
yoktur, durumları bizimle aynıdır.
Ancak partimiz gibi kadro partilerinde
kesinlikle mümkün değildir. Bizim
partimiz dar ve savaşçı bir kadro
örgütüdür. Dördüncü olarak, komünist
olmak dolayısıyla fedakarlık gerektirir,
birçok “nimet”den feragat etmek ve
gecesini gündüzünü parti çalışmasına
ayırması gerekir. Beşinci olarak,
komünist olmak, parti kadrosu olmak,
alçakgönüllü, heyecanlı ama sakin

Devamı 4. sayfada...

Açlık grevlerinin..

Birinci sayfadan devam
Dağda, metropollerde ve
Başbakanın
ağzında
“dokunulmazlıkların kaldırılması”
safsatası ile işaretlerini verdiği
gibi Mecliste halkın vekillerine
saldırarak intikam almaya
çalışacak.

Ölüm oruçlarına dönüşen açlık
grevleri, milyonların desteği ile
haklı istemlerin kamuoyuna nasıl
mal olabildiğinin, öncülerin eylem
kararlılığı
ve
yığınların
dayanışması karşısında hiç bir
iktidarın direnemeyeceğinin somut
örneğidir. Bu güç AKP rejiminin
her türlü baskı ve saldırısını geri
püskürtecek bir güçtür. AKP
rejimini ve sermayenin düzenini
yıkacak ve antiemperyalist halk
demokrasisinin yolunu döşeyecek
güç de bu güçtür. Gücümüzü
tanıyalım ve gücümüze güvenelim,
kavgamızı yükseltelim. Bu güç
“zorun gücü” değil “gücün zoru”
‘dur.

AKP Rejimi ateşle
Birinci sayfadan devam

Hareketine karşı son dönemde
TSK’nın yürüttüğü bombalama
ve yoketme saldırıları ABD ve
İsrail teknolojisi ile hayata
geçiriliyor. Amaç Kürdistan
Özgürlük Hareketinin savaşma
gücünü yoketmektir. Barış ve
Demokrasi Güçleri ise tam bunun
tersini
yapmalı,
Kürdistan
Özgürlük Hareketinin savaş
gücünün daha da geliştirmesinin
ve Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinin,
Devrimci Güçlerinin de kendi
koşullarında bu savaş yeteneğini
kazanmasının
koşullarını
yaratmalıdırlar.
AKP Rejimi savaşa hazırlanıyor
ise biz de onlara karşı bu savaşa
hazırlanmak
zorundayız.
Emperyalist savaşı engellemenin
ve bu iktidarlara son vermenin
başka yolu yoktur.
Türkiye Komünist Partisi
01 Aralık 2012
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Parti kadrosunun güncel görevleri
Üçüncü sayfadan devam
olmayı gerektirir. Panik ve telaş
konspiratif çalışma için zehir kadar
tehlikelidir. Nazım Hikmet’in dediği gibi
“kalbimiz sıcak ama beynimizi serin
tutacağız”. Altıncı olarak, her tür görev
ve tehlikeye hazır olmalıdır parti kadrosu.
İşkencede, baskı altında koşullar ne
olursa olsun direnecek bilinçte olmalıdır.
Bu bir bilinç, sınıf kini ve düzey
meselesidir. Politik eğitimin gerekliliği
bu noktada bir kez daha ortaya çıkıyor.
Her insan nesnel olarak korku duygusuna
sahiptir, acı duygusuna sahiptir. Bu
biyolojik ve psikolojik bir olgudur. Ama
bunu yenmek de mümkündür ve bu da
ancak partisine, sınıfına ve sevdiklerine
inanç ile, politik bilinç ile mümkündür.
Komünist olmak bir yaşam biçimidir ve
parti kadrosu olmanın olmazsa olmaz
ön koşuludur. Yedinci olarak, sınıf
düşmanına karşı sınıf kini ve bilinci ile
donanmış bir parti kadrosu her tür ajan
ve provokatör sızmasına karşı uyanık
olmalıdır. Böylelerine karşı uzlaşma ve
taviz olmaz. Bu unsurlar tespit edildiği
anda enterne edilmeli ve gerektiğinde
ikircim duyulmadan cezalandırılmalıdır.
Bir komünist bu duyumlara ve alınması
gereken önlemleri yerine getirecek
özelliklere sahip olmalıdır. Ve sonuncusu,
illegal bir partinin kadrosu, suda balık
gibidir. Yığınlarla, insanlarla bağları,
bilgisi gereği, kendi çevresinde
oluşturduğu doğal ilişkiler sayesinde
kendisini gizlemeyi ve görevlerini eksiksiz
yerine getirmeyi becerir. Göze batmaz,
normal bir yaşam sürdürür, profesyonel
kadro dahi olsa işe gider gibi bir günlük
hayat akışı düzenler, kimsenin dikkatini
çekmez. Onun işi partiyi örgütlemektir,
sorumlu olduğu alanları yönetmektir,
okumaktır, yazmaktır, okuduklarını
yoldaşları ile paylaşmaktır.

Bütün bu demek değildir ki politik olarak
partimizin görüşlerini paylaşan, Marksçı
Leninci dünya görüşünü taşıyan ama bir
parti kadrosunda olması gereken bu
özellikleri, doğal yaşam akışı nedeniyle
taşıyamayan yoldaşları dışlayalım, afaroz
edelim. Hayır, kesinlikle hayır. Bu
yoldaşlarımız da, yandaşlarımız gibi
partimizin can ocağı olan omurgası
etrafında
çeşitli
çeperlerde
değerlendirilebilir. Bu yoldaşlarımız ve
yandaşlarımızla onların durumuna uygun
konspirasyonu
olumsuz
yönde
etkilemeyen yaratmış olduğumuz
mekanizmalar yoluyla birebir ilişkiyi
sürdürebilmeliyiz. Bu yoldaşlarımız ve
yandaşlarımız bulundukları doğal
ortamda örgüt çalışması dışında daha
çok görüşlerimizi yaygınlaştıran bireyler
olarak görev üstlenebilirler. Önemli olan

örgütü korumamızdır. Bu konuda taviz
veremeyiz, vermiyoruz ve bundan sonra
da vermeyeceğiz. Bu gerçeği sözkonusu
yoldaş ve yandaşlarımız da mücadelemizin
başarısı
için
farklı
değerlendirmeyeceklerdir, çünkü biz
hem
onların
samimiyetine
ve
bağlılıklarına inanıyoruz ama durumlarına
saygı duymamız savaşçı çekirdeğimizi
tehlikeye atmamalıdır. Bunu kendileri
de istemez.
TKP bir savaş örgütüdür!

Buraya kadar dile getirdiğimiz tüm
gereklilikler tek bir amaca yöneliktir.
Türkiye Komünist Partisi’ni İşçi Sınıfı’nın
avangart gücü olarak eylem içinde, günlük
mücadeleler içinde güçlendirmek. Artık
örgütlemek ve toparlamak kavramlarını
geride bıraktığımız günlere ulaşmak
istiyoruz. Bundan sonra TKP’yi
güçlendirmek kavramının gereğini yerine
getireceğimiz koşulları tartışmalıyız.
Parti birimlerimiz, günlük mücadeleler
içinde, İşçi sınıfının, emekçilerin, kent
ve köy yoksullarının, işsiz ve emeklilerin
arasında, işçi sınıfının hak arama ve
direniş mücadelelerinde, Kürt halkının
özgürlük mücadelesinde her bir kıvılcımı
ateşe dönüştürmek için çalışıyorlar.
Kürdistan Özgürlük Hareketinin sınıf
mücadelesinin güncel olarak en dinamik
kesimini oluşturması, Kürt işçi ve
emekçilerinin, özgürlük ve barış
mücadelelesinin ötesinde baskı ve
sömürüye karşı sınıf savaşımı içinde yine
en dinamik kesim olarak yer alması,
partimizin Kürdistan’da ve metropollerde
Kürt halkı arasında örgütlülüğünün
gelişmesinin önemini bir kat daha
artırıyor. Bu konuda oldukça ileri bir
mesafe almamıza rağmen ulaştıklarımız
ile yetinmemiz doğamıza ve amaçlarımıza
aykırıdır.
Türkiye Komünist Partisi, Türk, Kürt,
Arnavut, Abhaz, Laz, Roman, Boşnak,
Rum, Ermeni, Musevi, Ezidi, Süryani,
Alevi tüm halklarımızın sınıf partisidir.
Faşist
yöntemlerin
uygulandığı
göstermelik bir yönetimin iktidar olduğu
ve buna koşut olarak yasaklı olduğumuz
bir ortamda olmamız partimiz için
olağandışı bir durum değildir. Kimseden
yasakların kalkması için de talepte
bulunmuyoruz, yalvarmıyoruz. Çelik bir
parti örgütü çekirdeği ve onu destekleyen
merkez organımız ATILIM ile üstesinden
gelemeyeceğimiz görev yoktur. Parti
kadrolarımızın
politik
düzeyleri,
yetenekleri, fedakarlıkları ve tüm
özellikleri parti örgütümüzün teminatıdır.
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Kardeş Partilerden

Komünist Partiler
XIV. Uluslararası Danışma Toplantısı

Komünist Partilerinin 14. Uluslararası
Danışma Toplantısı 44 ülkeden 60 partinin
katılımı ile 22.25 Kasım 2012 tarihleri
arasında Lübnan Komünist Partisinin ev
sahipliği ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta
gerçekleştirildi.

ve Sosyalizm hedeflerinin ancak MarksistLeninist ilkelerden
ayrılınmaması koşullarında mümkün olacağı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Komünist Partisi’nin XVIII.Kongresi 08.11 ile 14.11.2012
tarihleri arasında toplandı. 80 milyon üyeyi temsilen 2500
delegenin katıldığı ve bir hafta süren parti kongresinde
XVII. Parti Kongresinde seçilen Genel Sekreter Hu Jintao
yoldaş, Genel Sekreterlik görevini Xi Jinping yoldaşa
devretti.

Uluslararası Toplantı “Artan emperyalist
saldırganlığa karşı, halkların kurtuluşu, sosyal, ekonomik,
demokratik hakları ve halkların sosyalizme yönelik XVIII.Parti Kongresine sunulan ve bir hafta süren yapıcı
mücadelelerinin güçlendirilmesi için!” belgisi altında tartışmalarda ve kararlarda ele alınan başlıca konular,
önümüzdeki beş yıl süresince Çin Halk Cumhuriyeti’nin,
gerçekleştirildi.
Çin Komünist Partisi öncülüğünde ve yönetimindeki politik
EmperyalistKapitalist sistemin finans krizi, onun tek tek ve ekonomik çizgisini belirleyecek.
ülkelere yansıması, işçi sınıfının buna karşı mücadelesi,
bu krizin etkisi ile emperyalizmin Kuzey Afrika ve Buna göre ele alınan konuları sekiz maddede toplamak
Ortadoğu’da izlediği ülkelerin içişlerine karışma, işgal ve mümkün:
savaş politikaları, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve 1. İdeallerimiz ve inançlarımıza sarsılmaz bağlılık ve
İran’a yönelik provokatif politikaları ile Filistin, Suriye, Komünist inançlarımıza sadık kalmak.
Irak ve Afganistan’daki açık savaş uygulamalarının
değerlendirildiği toplantıda, ABD ve AB emperyalizminin 2. Halkın çıkarlarını en başta tutmak, hükümetin icraatını
ve saldırgan askeri örgütleri NATO’nun Suriye’ye yönelik halk için yürütmek ve halk ile sıkı bağları sürekli korumak.
müdahalelerine son verilmesi, Doğu ve Batı Avrupa 3. Parti içi demokrasiyi kararlılıkla geliştirmek.
ülkelerinde kriz ile bağlantılı gelişen neofaşist hareketlerin
durdurulması, sendikaların ve toplumsal örgütlerin finans 4. Fonksiyonerlerin ve kadroların (personelin) yönetim
krizine karşı eylemlerinin güçlendirilmesi konusunda bir sisteminin reforme edilmesi ve işinin ehli görevlilerin
dizi karar alındı. Bu mücadelelerde Komünist Partilerin hükümette kilit noktalara yerleştirilmesi.
eşgüdümünün ve ortak eylemliliğinin geliştirilmesi 5. Partinin, personel (kadro) politikasının yöneticisi ve
gerekliliği vurgulandı.
belirleyicisi olduğu ilkesine bağlı kalınması ve yetenekli
Emperyalist saldırı altındaki Suriye halkları ve ilerici
güçleri ile dayanışmanın güçlendirilmesi için yapılan çağrı
toplantıya damgasını vurdu. Türkiye ve Kürdistan’da
cezaevlerindeki Kürt siyasi tutsaklarının ölüm orucuna
dönüşen açlık grevleri ile dayanışmanın yükseltildiği
toplantı ortak bir deklerasyon yayınlanması ile sonuçlandı.

Portekiz

Portekiz Komünist Partisi’nin XIX.Kongresi 30 Kasım ile
02 Aralık 2012 tarihleri arasında 1200 delegenin katılımı
ile toplandı. Jeronima de Sousa yoldaşın tekrar Genel
Sekreterlik görevine seçildiği Kongre, uluslarası finans
krizini, kapitalist sistemin yapısal krizi olarak değerlendirdi.
MarksizmLeninizmin temel öğretisinin doğruluğunun,
kapitalist sistemin ekonomisinin işleyiş biçimi konusundaki
tespitlerinin ne kadar yerinde olduğunu vurguladı. PKP’nin
AB’den ayrılmasının Portekiz için en doğru çözüm
olduğunun gerekçelendirildiği kongrede, bu kararı içeren
bir program değişikliği de kabul edildi. “Sol bir Avrupa
Birliği” “Sosyal Avrupa Birliği” gibi görüşlerin safsata
olarak değerlendirildiği kongre, PKP’nin toplumsal ilerleme
sürecinin bir aşaması olarak Sosyalizme açılan İleri
Demokrasi hedefinin AB üyeliği koşullarında
gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı saptaması yapıldı.

kişilerin her yerde Parti davasına ve Ülke davasına
kazanılması.

6. Yörelerde Parti yapısını yaratıcı olarak geliştirmek ve
yönetim faaliyetlerinde partinin örgütsel temellerinin
güçlendirilmesi.

7. Tavizsiz bir şekilde bozulmaya, deformasyona ve rüşvete
karşı mücadele edilmesi ve komünist olmanın niteliksel
bütünlüğünün korunması.
8. Parti disiplinine kesin uyumun güçlendirilmesi ve
Partinin merkezi yönetim ve direktiflerine gönüllü olarak
uyulması.

Marksizm
Leninizm
öğretisinin ve Mao
Ze Dung düşünce
sinin, Çin Halk
Cumhuriyeti'nin
özgün koşullarına
uyumlu
uygulanması
temelinde sosyalist
pazar ekonomisinin geliştirilmesi ve sosyalizm
kuruculuğunun yürütülmesi için ekonomik ve sosyal
1974
görevlerin ancak yukarıda belirtilen ÇKP’nin örgütsel
Nisan De konulardaki görevlerini tam olarak yerine getirmesi ile
vrimi'nin bağlantılı olduğu, ÇKP’nin ÇHC’nin sosyalizmi kuruculuğu
geleneği
ve geliştirilmesinde öncü rol oynaması gerektiği, varolan
ile
eksiklikleri gidermesi gerektiği vurgulanmıştır.
Toplumsa
l İlerleme

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.org
Ederi 50 Kuruş

TÜRKİYE'NİN EN ESKİ PARTİSİ
92 YAŞINDA!
10 Eylül 1920

SAVAŞA HAYIR!

AKP REJİMİNİN EMPERYALİZMİN TAŞERONU OLARAK
KARDEŞ ORTADOĞU HALKLARINA SALDIRMASINI
ENGELLE!
DÜŞMAN DIŞARIDA DEĞİL ANKARA'DADIR. AKP REJİMİ
DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞULACAKTIR!
YAŞASIN TÜRK, KÜRT, ARAP, FARS VE ACEM
HALKLARININ DAYANIŞMASI!
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!
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