Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

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

HDP'ye Bakışımız
Halkların Demokrasi Partisi, MarksçıLeninci
bir Komünist Partisi değildir. Halkların Demokrasi
Partisi, programı itibarıyla sosyalist devrimi ve
akabinde sınıfsız bir toplumu amaçlayan bir parti
değildir. Halkların Demokrasi Partisi, bileşenleri
arasında işçi sınıfının ve yoksul emekçi kesimlerin
temsilcileri haricinde, içinde farklı toplumsal,
sınıfsal, dinsel, ulusal kesimleri ve onların
temsilcilerini barındıran bir yapıdır. Pekiyi, bütün
bunlara rağmen Türkiye Komünist Partisi neden
HDP’nin aktif olarak desteklenmesi, bir bileşeni
olunması ve her kademede görev alınmasını parti
örgütlerine ve yoldaşlarımıza görev olarak
belirliyor?
Öncelikle, Türkiye Komünist Partisi’nin varlığını
koruması ve geliştirmesi bunun birinci yanıtını
oluşturuyor. TKP, MarksçıLeninci, işçi sınıfının
öncü politik partisi olarak kendi programı ve
politikası temelinde örgütleniyor ve mücadelesini
yürütüyor. Ama yine aynı Türkiye Komünist Partisi,
Halkların Demokrasi Partisi’ni Türkiye’de başta
Türk ve Kürt ulusları olmak üzere, tüm ulus, ulusal
azınlık, dinsel, kültürel toplulukların, barıştan,
emekten yana olan güçlerin ortak bir platformu
olarak görüyor. Adı üstünde, Halkların Demokrasi
Partisi olarak görüyor. O’na devrim yapma, sınıfsız
toplum yaratma misyonu yüklemiyor. TKP, kendi
kimliğini koruyarak HDP’nin Türkiye’de barış,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde geniş
yığınları kucaklayacak, o yığınları toplumsal ve
sınıfsal mücadelede daha güçlü yer almasını
sağlayacak, 12 Eylül ve onun devamı rejimlerin
işçi sınıfının, ezilen halklar üzerindeki ölü toprağını
kaldıracak, kısmi devrimci, demokratik kazanımlar
elde edilmesi mücadelesinde bir güç olarak
görüyor. HDP, ilerici bir partidir. Nasıl ki işçileri
sendikalarda ekonomik sorunları temelinde,
kadınları ve gençleri ilerici devrimci demokratik
örgütlenmelerde örgütlemeye çalışıyorsak,
sömürülen ve ezilen halkların da en geniş kesiminin
HDP öncülüğünde örgütlenebileceğini öngörüyoruz.
Kapitalizmin sınırları aşacak, antikapitalist
toplumsal dönüşümler içerecek güçlü bir halk
demokrasisi mücadelesi ve yığınların geniş
kesimlerinin bu mücadelenin öznesi olması,
sosyalist devrim mücadelesinin öznesinin
hazırlanması mücadelesidir. AntiEmperyalist,
AntiKapitalist nitelikte bir Devrimci Demokrasi,
Sosyalist Demokrasinin, yani işçi sınıfının politik
erkinin önsürecidir. Türkiye Komünist Partisi,
kendi amaçlarından daha “geri” amaçları olan
toplumsal mücadelelerin, yığın hareketlerinin
içinde, hem de tam ortasında olarak, kendi kimliğini
koruyarak, kendi örgütlenmesini ve politikasını
sürekli geliştirerek, işçi sınıfının diğer devrimci
güçleri ile devrimci demokrasiyi, sosyalist
demokrasiye, işçi sınıfının politik erkine
yükseltmenin teminatıdır.

Haziran 2014 (Yıl 40)

Açıklama

Gezi'den Lice'ye Savaş Sürüyor
Gezi ve Haziran Direnişi’nin yıldönümünde herkes toplumsal bir hareketlilik
bekledi. Olmadı! Olması da bu koşullarda mümkün değildi. Geçen yıl, Gezi
direnişi sırasında Lice’de de asker saldırısı sonucunda bir gencimiz katledildi.
Olaylar, protestolar oldu. Lice olaylarının yıldönümünde, Lice’de de herkes
toplumsal bir hareketlilik bekledi. Oldu! Hem de sadece bir yıl sonra olayların
yıldönümünde değil, bir yıl boyunca süren bir hareketlilik oldu. Bu bir yıllık
hareketlilik de kırk yıllık bir hareketliliğin devamı idi. Lice’de hareketlilik bugün
de sürüyor. Taksim’de ise böyle bir hareketlilik yok. Bu olguyu doğru irdelemek
gerekir, sebeplerini özeleştirel ve dürüstçe açıklamak gerekir.
Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi, Devrimci Hareket, radikalleşmek durumundadır.
Tek tek örgüt ve siyasi grupların kendi dar çevrelerinde yürüttükleri saygı
duyulacak çalışmalar, bu farklı güçlerin eylem birliği ile, mahalle, ilçe, il,
bölge ve ulusal çapta uyumlu bir şekilde geliştirilmek zorundadır. DİSK,
adını taşıdığı devrimci işçi sendikalarının örgütü olmak durumundadır.
CHP’nin kuyrukçuluğunu, hatta onun daha gerisindeki liberal “sol” güçlerin
yörüngesinden çıkmalıdır. Çıkmalıdır, çünkü çıkmazsa yok olacaktır. İşçi
sınıfının devrimci güçleri, sınıf ve kitle sendikacılığı alanında farklı adımlar
atmak zorunda kalacaklardır.
Gezi ve Haziran Direnişi bir saman alevi gibi yanıp sönmüştür. Devamı
gelmemiştir. Gelmemesinin sebebi de işçi sınıfının devrimci örgütlerinin bu
mücadeleyi söndürmeden yürütecek, daha da geliştirecek bir yeteneğe
sahip olmamalarıdır. Şanlı 1516 Direnişleri, Taksim 1 Mayıs mitingleri, DGM
ve MESS Direnişlerinin geleneğini taşıyan işçi sınıfımız ve onun politik,
sendikal örgütleri sınıfta kalmıştır. Taksim’de eylem yapmak için hazırlanıp,
polis ile köşe kapmaca oynayıp Taksim’e çıkmadan dağılıp gitmek bir direniş
değildir. Önemli olan, artık bir sembol haline gelen Taksim’e, polisin
engelleyemeyeceği bir güç ile dayanıp, polisin tüm engellerini dağıtarak
girme yeteneğidir. Bu yetenek ise önceden oluşturulmalıdır. Onun kurumları
yaratılmalıdır.
Lice de bir semboldür. Türkiye Kürdistanı‘nda, komünistlerin, Türkiye
Komünist Partisi’nin döl yatağıdır. Yetmişli yıllarda Lice’de örgütlenmemiş
köy kalmamıştır, Lice’den, Diyarbakır’a, Batman’a, Siirt’e, Mardin’e, Van’a,
Bingöl, Erzincan ve Kars’a ateş sıçramıştır. Onun altı doldurularak bütün
yöre etkin bir mücadele geleneği kazanmıştır. Taksim özelinde İstanbul da
bir semboldür. İşçi sınıfının, Türkiye Komünist Partisi’nin kuşaktan kuşağa
döl yatağıdır. İstanbul’da, fabrikalar, tersaneler, üniversiteler, proletaryanın
yatağı mahalleler, organize sanayii bölgeleri örgütlenmeden Taksim’e kolay
kolay girilemeyecektir.
Türkiye Komünist Partisi örgütleri, tek tek yoldaşlarımız, iğneyle kuyu
kazar misali işçi yataklarında, fabrika, tersane ve üniversitelerde çalışıyorlar,
örgütleniyorlar. Şimdi görev, bu çalışmaları diğer devrimci güçler ile birlikte
ulusal çapta yığınsal bir örgütlenmeye dönüştürmektir. Gezi’den Lice’ye
savaşın sürmesi, Lice’de çakılan kıvılcımın Gezi’ye sıçraması ile
perçinlenecektir.
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Program Taslağını Tartışırken
o Mehmet Kadırga
Türkiye Komünist Partisi Program taslağı, parti örgütlerinde, tek
tek yoldaşların bulunduğu yerlerde, değişik düzeylerde ve çeşitli
çevrelerde yaklaşık üç aydır tartışılıyor. Sevindirici olan, parti içinden
olduğu kadar, parti dostlarından, partimizin eski üyelerinden ve farklı
devrimci örgüt ve partilere mensup çevrelerden de yapıcı eleştirel
yazıların ve önerilerin tarafımıza ulaşmasıdır. Parti örgütleri ve
yoldaşlarımız bu tartışmaya katılmayı bir partililik görevi olarak addederken,
onun dışında gelen görüş ve öneriler partimize biçilen önemin ölçüsünü
yansıtıyor. Daha önce de belirtiğimiz gibi, tüm gelen görüş ve önerilere,
katılsak da katılmasak da ya doğrudan yanıt vereceğiz, ya da konu ile
ilgili kaleme alınan yazılarda değineceğiz. Ve emin olun ki, katıldığımız
tüm görüş ve öneriler programda yansımasını bulacak, katılmadıklarımız
ise program tartışmalarının sonucunda, yeni programımızı gerekçelendiren
politik metinde ele alınacaktır.
Program taslağını tartışırken dile getirilen en önemli görüş, program
taslağında yazılı hale getirilen görüşlerin gerekçelendirilmesi ile ilgilidir.
Kısacası, daha fazla gerekçe ve açıklama ihtiyacı dile getiriliyor. Bu
konuda şöyle bir yaklaşımımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Program
taslağına yansıyan tüm görüşler, yaklaşık on yıldır düzenlenen toplantılarda
ele alınan konuşma ve metinlerde gerekçeleri ile mevcuttur. ATILIM’ın
yeniden yayına başlamasından sonra, yani Haziran 2011 tarihinden
itibaren de çeşitli yazılarda bu görüşlerin temelleri ve gerekçeleri ele
alınmıştır. Bütün bunlara rağmen programdaki görüşlerin
gerekçelendirilmesi, program tartışmalarının finalini oluşturacak aşamada
politik bir rapor olarak sunulacaktır. Bu rapor da daha sonra onaylanan
programın eki olarak basılacak ve onaylanan program metni ile birlikte
yayınlanacaktır.

atma kolaylığını temel yöntem olarak ele almak yerine, özeleştirisel bir
yaklaşım geliştirilmiştir. Aynı yaklaşım Kürt Ulusal Sorunu ve altmışlı
yıllarda gelişen devrimci gençlik hareketleri değerlendirmesinde de
uygulanmıştır. Programa yansıyan saptamalar, uzun değerlendirmelerin
sonuçlarıdır. Gerekçelendirilmesi ve ayrıntılandırılması, yazının başında
da belirttiğimiz gibi politik raporun ve daha sonra yapılacak çalışmaların
ve yayınlanacak yazıların konusu olacaktır. THKO, THKPC, TKP/ML
ve PKK örgütlenmeleri nasıl gelişmiştir? Bu örgütlenmelerin gelişmesinde,
daha doğrusu Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi’nin ve Devrimci Gençlik
Hareketinin ayrışmasında dış etkenler haricinde partimizin rolü veya
vebali nedir? Bu engellenebilirmiydi? Nasıl engellenirdi ve neden
engellenemedi? TİP’in parti tarihimizdeki yeri nedir? TİP içindeki TKP
kadroları bu süreçlerde nasıl bir rol üstlenmişlerdir, sebepleri nelerdir?
Seksenli yıllarda partimizin Kürt Özgürlük Hareketine, PKK’ye karşı
yaklaşımı nasıl olmuştur, neden olmuştur, farklı bir yaklaşım olsaydı
Türkiye İşçi Sınıfının devrimci mücadelesi bugün nasıl olurdu? 12 Eylül
1980 faşist cuntasının gelişi, ona karşı direniş, işçi sınıfının devrimci
güçleri ve daha sonra Kürt Özgürlük Hareketi ile arasındaki ilişki, Cephe
politikaları gibi belirleyici konulardaki tespitlerimiz nelerdir? Bütün bu
gelişmelerde SBKP’nin ve diğer kardeş partilerin , SSCB ve diğer
sosyalist ülkelerin devlet politikalarının rolü nedir? Gelişmeler farklı
olabilirmiydi, konusunu tartışmak günümüzde artık varsayımlar üzerinden
bizi yanlış yere götürecek tartışmalar olmak ile birlikte, sonuçları itibarıyla
bugünden bakıldığında, o günlerin zaman ve mekan koşulları ve özellikle
geçmiş parti yönetimimizde belirlenen eğilimler ve kararlar açısından
ele alınarak tespitler yapmak açısından önem taşımaktadır. Program
taslağı, bu gibi önemli konuların sebeplerini gerekçelendirmeden
sonuçları yansıtmaktadır. Ancak sebep ve gerekçeleri kuşkusuz ki
belirttiğimiz gibi ele alınacaktır, alınmak zorundadır.
***

***

“Nereden geldik?” bölümü Partimizin, Dünya Komünist Hareketi’nin
ve 1917 Büyük Ekim Devrimi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
öncülüğünde oluşan Sosyalist Dünya Sistemi’nin değerlendirmesini
içeriyor. Sayfalar dolusu kitaplar yazılabilecek bu konuyu tartışmalar
ve araştırmalar sonucu varılan tespitlerin saptama ve değerlendirme
olarak program taslağında ele alınması yapılmıştır. Kendi içinde eleştirel
ve özeleştirel etmenleri de taşıyan bu bölüm, tartışmalar sürecinde kimi
açılardan geliştirilecek, ancak tüm bu belirlemelere temel olan somut
görüşler ve belgeler, daha sonra yürütülecek akademik çalışmaların,
parti eğitimlerinin ve teorik araştırma ve inceleme dergimizin konuları
olacaktır. Bu bölümde özet olarak dünyanın çehresini ve yapısını
derinden değiştiren Büyük Ekim Devrimi ile elde edilen ve geliştirilen
kazanımların nasıl karşıdevrimci güçler tarafından yokedildiği konusunda
tespitler vardır. Partimiz, bu kırılmanın temel anlamda Lenin ve Stalin
yoldaşların ölümünden sonra yaşandığı tespitini yapmaktadır. Troçkizmin
karşıdevrimin temel ideolojik tabanını oluşturduğunu savunmaktadır.
Sovyet Sosyalizminde deformasyonun ve revizyonizmin Stalin yoldaştan
sonra geliştiği vurgusunu dile getirmektedir. Dış etmenler kadar iç
etmenlerin de rolüne işaret etmektedir. Dış etmenlerin önemini
küçümsememek, ancak iç etmenleri görmezden gelmemek gerekliliği
gerçeğine dayanmaktadır.
Aynı yöntem parti tarihimizin gelişiminde de uygulanmıştır. Bir
yandan burjuvazinin partimiz kurulduktan hemen sonra giriştiği katliam
ve onyıllarca süren baskı, tutuklama ve cinayetler ele alınırken, partimizin
içinde kurulalıberi gelen Kemalist bir damarın varlığına dikkat çekilmiş
ve partimizi seksenli yılların ortasından itibaren likidasyona götüren
sürecin bu damar ile bağının altı çizilmiştir. Son tahlilde, suçu başkalarına

“Neredeyiz?” sorusunun yanıtı, yani Türkiye’nin bugünkü sosyo
ekonomik ve politik yapısının tespiti dışında, çarpık ekonomik düzen,
neoliberal politikalar temelinde sağlanan görece “refah” ve “canlı” bir
pazar ortamı, sanayiinin ve tarımın durumu, çevre sorunları, işçi sınıfı,
yoksul emekçiler, kadın, gençlik ve küçük burjuvazinin durumu, burjuvazi
içindeki farklılıklar gibi konular program taslağında sonuçları itibarıyla
ele alınmıştır. Aynı yaklaşım, dış politika ve ülkenin emperyalistkapitalist
sistem içindeki, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gibi bölgedeki yeri
açısından da geçerlidir. Bu konuda gelen kimi görüş ve öneriler temelinde
program taslağının ilgili bölümlerinde kimi yerler açılacak ve
zenginleştirilecektir. Ancak belirttiğimiz tüm bu konularda ayrıntılı ve
derin incelemeler programın sınırlarını zorlayıcı ve aşıcı bir işlev
göreceğinden, bugüne kadar yazılanların dışında, bu ve benzeri konular,
parti yayınlarında, toplantı ve eğitimlerde işlenecektir.
Program, sürekli değiştirilecek bir metin olmadığı için, dünyada
emperyalistkapitalist sistemin ve Türkiye kapitalizminin ekonomik
verilerinin, sınıf ve katmanların durumunu yansıtıcı sayısal verilerin
ayrıntıları ile ele alınmasının pek doğru olmayacağı düşüncesindeyiz.
Bunlar her yıl değişen verilerdir. Bu ve benzeri verilerin parti yayınlarında
işlenmesi daha yerindedir. Önemli olan tüm bu verilerden yola çıkarak
sınıfsal analizlerin doğru yapılması ve sonuçlarının programa
yansıtılmasıdır. Bu da yapılmıştır. Geliştirilmesi gereken yanlar, gelen
görüş ve öneriler temelinde geliştirilecektir. Özellikle ekonomik konularda
parti dostu marksist iktisatçıların görüşleri de değerlendirilecektir.
Bu bölümde en önemli konu ülkede kapitalist üretim ilişkilerinin
geldiği aşama ve egemen sınıfların iktidarı niteliksel olarak nasıl
şekillendirdiklerinin ve onların uluslararası emperyalist merkezlerle olan
bağlarının düzeyinin tespitidir. Bu bir sonuçtur. Ancak önemli bir sonuçtur,
çünkü devrim stratejisinin nasıl geliştirileceği bu tespite bağlıdır.
“Nereye, nasıl gitmek istiyoruz?” bölümü program taslağının en
önemli bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye Komünist Partisi, nasıl bir

Devamı 3. sayfada

Program taslağı özünde üç bölümden oluşuyor; Nereden geldik?
Neredeyiz? Nereye, nasıl gitmek istiyoruz? Bu üç ana konuda en
fazla vurgu “nereye, nasıl gitmek istiyoruz?” bölümüne ayrılmıştır. Bunun
sebepleri vardır.
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Program Taslağını Tartışırken (İkinci sayfadan devam)
düzen kurmak için mücadele ettiğini net bir
şekilde ortaya koyamaz ise sınıfın bu yönde
aydınlatılması mümkün değildir. Bu sebeple,
Sosyalizmde gerçekleştirilmesi öngörülen
hedefler yine sonuçları itibarı ile ancak biraz
daha ayrıntılı ele alınmıştır. Dikkat edilirse bu
hedeflerin teorik gerekçeleri ve Marksizm
Leninizm’e bağlı teorik dayanakları yine de
çok ayrıntılı olarak kaleme alınmamıştır. Biz,
sınıfa ve topluma ne yapmak istediğimizi
anlatmak zorundayız. İşçi sınıfının, yoksul
emekçilerin ve nüfusun çoğunluğunun istem
ve çıkarları temelinde tasarlanmış sosyalist bir
düzenin ilkesel hedefleri somut olarak
resmedilmek zorundadır. Burjuvazinin iktidarına,
kapitalizme karşı olmak yetmiyor. Önemli olan
onun yerine nasıl bir düzen kuracağımızın açık
ve net tarifidir. Toplumun tüm katmanlarına,
kültürel, dinsel ve ulusal topluluklara, işçi
sınıfının öncülüğünde gerçekleştirilecek
toplumsal bir devrim sonucunda ne
sunduğumuzu belirtmek zorundayız. Biz bunun
için varız ve bu düşünceler ile devrimin
ordusunu hazırlamakla yükümlüyüz. Türkiye
devrimi MarksistLeninist ilkeler temelinde, işçi
sınıfının bilimi doğrultusunda, ülkenin, ulusların,
değişik kültürel ve dinsel toplulukların varolan
sorunlarının çözümü amacıyla, onların
koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.
Temel ilkeler ve teoriden taviz vermeden,
ülkenin koşullarının dikkate alınması bunu
gerektirmektedir.
Bu bölüm aynı zamanda sosyalizme nasıl
gidileceği üzerine de, günümüz koşullarında
sınıf savaşımının gelişkinlik düzeyi, ülkedeki
kapitalist üretim ilişkilerinin durumu ve egemen
sınıfların gücü temelinde değerlendirilerek ele
alınmıştır. Dolayısıyla, stratejik amacımız
Sosyalist Devrim olmak ile beraber, sosyalist
devrimin koşullarını olgunlaştırmak için nesnel
ve öznel koşulların gelişkinlik düzeyi gerçekçi
olarak ele alınmalıydı. Buradan yola çıkarak
bütünsel ve kesintisiz bir sosyalist devrim
sürecinin hazırlanmasında farklı aşamaların
olabileceği gerçeğinin altı çizilmektedir. Eski
klasik programlarda alışılageldiği gibi örneğin,
AntiEmperyalist Halk Devrimi bir yakın amaç
olarak tarif edilmemiştir. Stratejik amaç olarak
Sosyalist Devrim hedefi belirlenmiş, ancak
Sosyalist Devrim’in gerçekleştirilmesi için hangi
süreçlerin aşılacağı konusu toplumsal
dinamiklerin gelişmesinin düzeyine ve sınıf
savaşımının nasıl gelişeceği bağlamında ele
alınmıştır. Bugünün koşullarından, sınıfların
yeralımından ve sınıf savaşımının olgunluk
düzeyinden yola çıkılarak, AntiEmperyalist
Halk Devriminin kesintisiz bir süreç olarak
güncel olduğu tespiti yapılmıştır. Bu olabilir de
olmayabilir de. Bu süreçten önce daha geri,
kapitalizm sınırları çerçevesinde bir Devrimci
Demokrasi süreci de yaşanabilir. Bütün bunları
bugünden kestirmek mümkün değildir. Gönül
ister ki toplumsal olaylar ve sınıf savaşımı öyle
bir gelişsin ki, öznel etmenin de yeterliliği
koşullarında Sosyalist Devrim hemen

gerçekleşsin. Ancak ne yazık ki, sınıf savaşımı
istem ve temenniler ile gelişmiyor. Somut
durumun, somut analizinin gerçekçi olarak
yapılması gerekiyor. Değilse, çok keskin ve
cezbedici çözümlemeler devrimci lafazanlık
sınırları içinde sıkışıp kalır.
Sosyalist Devrim sürecinin şekillenmesi ve
onun hazırlığı bağlaşıklar politikası açısından
da önem taşıyor. Bugün ülkede, eğer işçi
sınıfının devrimci mücadelesi yükseltilebilir ve
Kürt özgürlük hareketinin mücadelesi ile politik
anlamda bağlaşıklığı sağlanırsa, devrimci
demokrasi koşullarının yaratılması mümkündür.
Asıl bu sürece girildiği zaman oluşacak çatışmalı
ortam, egemen sınıfların, oligarşinin direnişi
ve karşı saldırısı, ondan sonraki süreci
belirleyecektir. Bu süreçte sınıfların yeralımı
ve politik güçlerin gücü Sosyalist Devrim
sürecinin gelişimini belirleyecektir. Komünistler,
Sosyalist Devrimin koşulları olgunlaşması için
mücadle ediyorlar. Asıl amacımız sınıfsız bir
Komünist Toplum olan biz komünistler, kuşku
yok ki buna en kısa yoldan ulaşmayı hedefleriz.
Ancak bu yazıldığı ve çizildiği gibi düz bir eğride
gelişmeyecektir.

denetim de Türkiye Komünist Partisi’nin sürekli
kendini geliştirme, yenileme ve toplum içinde
etkinliğini artırarak korumasının sonucu
olacaktır. Sonuçları itibarıyla program taslağında
belirlenen bu hedeferin gerekçeleri ve ayrıntıları,
yine yayınların ve eğitimlerin konusudur.
Özellikle bu konular, politik raporun da önemli
bir bölümünü oluşturacaktır. Türkiye Federatif
Sosyalist Cumhuriyeti belirlemesi, adı üzerinde
biçimsel tartışma olanağı açık olmak ile birlikte
niteliksel bir amacı dile getirmektedir.
Türkiye’deki uluslar sorununun çözümü
konusunda somut bir belirlemedir. Eyaletler
ve Özerk Bölgeler temelinde devletin ve
toplumun yeniden kuruluşunu nitelemektedir.
Bu ve benzeri nitelemeler, belki geçmiş
programlarımız ile karşılaştırıldığında bize yeni
gibi gelmektedir. Ancak bu doğru değildir.
Partimizin birinci ve ikinci programları böyle
somut nitelemeler üzerine kurulmuştur. Türkiye
Komünist Partisi, işçi sınıfımıza, yoksul
emekçilere, ezilen ve sömürülen uluslara neyi
nasıl gerçekleştirmek istediğini, onların da
anlayacağı şekilde sarih bir şekilde anlatmak
zorundadır.
***

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta, pratik ve stratejik süreçlerde
reformist hatalara şans tanımamaktır. Devrim
süreçlerinin değişik gelişme eğrilerinde, farklı
eğilimlerin güç kazanması ve devrimci hedeflerin
gözden kaçırılması tehlikesi mevcuttur. Dünya
Komünist Hareketi’nin geçmiş pratiği de,
günümüz sınıf mücadelelerinde farklı ülkelerde
kimi Komünist Partilerin yaklaşımı da bu konuda
bize somut dersler ve örnekler sunmaktadır.
Türkiye Komünist Partisi, program taslağının
hazırlanmasında tüm bu gerçekleri dikkate
almıştır. Program taslağının bu bölümlerinde,
tüm tehlike ve olasılıklar dikkate alınarak
sonuçlar gerçekçi olarak saptanmıştır.
Devrimci Halk Savaşı saptaması, Türkiye
Komünist Partisi programı açısından yeni bir
tespittir. Reformist olmayan devrimci
dönüşümlerin gerçekleştirilmesi başka türlü
mümkün değildir. Bu konunun bugüne kadar
bu açıklıkla ele alınmamasının sebepleri
programın konusu değildir. Ancak programın
temel konusu olan Sosyalist Devrim’i
gerçekleştirmenin başka bir yolu yoktur. Bu
olgu, bu kadar kesin ve nettir. Doksandört yıllık
bir Parti’nin, doksaniki yılını yasaklı olarak
geçirmesi koşullarında başka çözümler önermek
dalga geçmek ile birebir aynıdır. Bu anlamda
sosyalist devrimden sonra işçi sınıfının politik
erkinin, yani Proletarya Diktatörlüğü’nün
temel ve ilkesel işlevini stratejik bir hedef olarak
belirtmek de aynı şekilde önemlidir. Buna koşut
olarak ülkemizdeki gerçekleri dikkate alarak,
Devrimci Halk Cephesi’nin İşçi Sınıfının ve
Türkiye Komünist Partisi’nin öncülüğünde ve
denetiminde proletaryanın iktidar organlarının
oluşumunda yer alacağını saptamak da ayrıca
önem arzeden bir olgudur. Bu öncülük ve

Türkiye Komünist Partisi’nin bu program
taslağı, görüş, öneri ve eleştiriler temelinde,
geliştirilip onaylandıktan sonra nasıl bir işlev
görecektir? Bu sorunun yanıtı çok önemlidir.
Kuşkusuz ki programın birinci özelliği, partimize
üye olmak isteyen aday yoldaşların kabul
edecekleri ve uğrunda hiç bir fedakarlıktan
kaçınmadan mücadele edecekleri bir belge
olmasıdır. Ancak, bu yeterli değildir. İkinci
olarak, devrimin öznesi olacak işçi sınıfımızın
bu programla kendini özdeşleştirmesi
gerekmektedir. Bu anlamda, Program, herkesin
anlayacağı, savunacağı ve anlatabileceği bir
içeriğe sahip olmalıdır. Üçüncüsü;  ki bu
özellik, birinci ve ikinci özelliklere çok bağlıdır,
Türkiye Komünist Partisi bu Program ile Türkiye
politikasına aktif müdahale etme amacını
taşımaktadır. Bunun sonucunda da, dördüncü
özellik olarak, bu Program, Türkiye Komünist
Partisi’nin tarihsel misyonunu yerine
getirebilmesi için bir rota ve pusula özelliği
taşımaktadır.
Yasaklı bir Komünist Partisi’nin program
taslağını açık açık tartışması ülkemiz açısından
yeni bir olgudur. Yeni olduğu kadar da önemli
olan, partimizin kendine olan özgüveninin
işaretidir. Son derece demokratik bir tartışma
ortamında şekillenecek yeni parti programımız,
şekillenme biçimi olarak da bizce önem
taşımaktadır. Bu, kendilerine değme
“demokratım” diyen burjuva partilerine ve “sol”
maskeli liberal partilere taş çıkartacak bir
uygulamadır. Bu bilinç ve anlayışla, program
taslağının tartışılmasında kalan süreçte tüm
yoldaşlarımızın, parti örgütlerimizin ve parti
dostlarımızın, azami katkılarını yerine getirmeleri
önem taşımaktadır.

Sayfa 4

www.tkponline.org

TKP Kadrosu Olmak Ne Anlama Geliyor?
o İsmail Hakkı Yorulmaz
Partimiz, likdasyon sürecinden çıkarken
zorlu süreçlerden geçti. Öncelikle teorik,
ideolojik, politik ve örgütsel konularda ciddi
önçalışmalar içeren araştırmalar, tartışmalar
ve toplantılar düzenlendi. Çok yoğun ikili
görüşmeler gerçekleştirildi. Önemli olan Dünya
Komünist Hareketi çerçevesinde yaşanan köklü
değişiklikler, geçici yenilgiler, likidasyon ve
ayrışmalar ortamında en doğru yolu bulmaktı.
Gerek uluslararası gelişmeler gerekse
ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilerek titiz
bir çalışma yürütüldü. Bu tartışma, görüşme
ve toplantılar, aynı zamanda pratikte,Türkiye
Komünist Partisi’ni Leninci Parti İlkeleri
doğrultusunda likidasyonu kırarak yeniden
örgütleme görevini de içeriyordu. Değilse,
yürütülen tartışmalar akademik, nostaljik bir
tarih çalışmasının ötesine geçemezdi. Bu
süreçlerde, eski parti kadroları arasında
düşünsel ve örgütsel temelde bir ayrışma da
yaşandı. Yıllarca süren dağınıklık, doğal olarak
eski kadrolarda da ideolojik ve politik, dolayısıyla
buna koşut olarak örgütsel bir savrulmayı da
beraberinde getiriyordu. Bütün bu süreçler
içinde ülkede ve yurtdışında, ideolojik ve politik
anlamda Marksist  Leninist ilkelere ve Leninci
Parti Teorisine bağlı bir kadro oluştu. Bir
anlamda bir arınma ve yeniden silahlanma
sonucu oluştu. O gün için bu ilkelere bağlılık
yeterli sayılabiliyordu. Bugün, gelinen aşamada,
Partimizin önünde duran görevler irdelendiğinde,
sadece doğruyu savunmak yeterli olmuyor.
Partinin faaliyetlerini omuzlamak ve geliştirmek
yeni bir biçim alıyor. İşler, görevler çeşitleniyor
ve çoğalıyor. Günlük pratik faaliyetlerin belirleyici
önemi kendini dayatıyor. Günlük pratik
faaliyetler, hem parti aparatı içindeki çalışmalar,
hem de yığınlar içinde yürütülen çalışmalar
olarak ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyor, ancak
bütünsel bir birliktelik arzediyor. Her temel
kadromuz ikili bir görev üstleniyor. Aparat ve
organ çalışmasının yanında somut yığın ve
örgütlenme çalışmalarını yürütüyor. Ana taşıyıcı
kadroların ise sayısı sınırlı. Yasaklı koşullarda
bu çekirdeği de daha fazla genişletmek
gerekmiyor. Hem madditeknik olanaklarımız,
hem de güvenlik önlemlerimiz bunu gerektiriyor.
Artık legalillegal faaliyetten söz etmiyoruz.
Defalarca tekrarladık. Politika gizli yapılmaz.
Korunması gereken örgüttür. Çoğu kadro, üye
ve yandaşlarımızın 12 Eylül faşist cuntası
sürecinde deşifre olduğu koşullarda kafamızı
devekuşu misali kuma gömmememiz gerekiyor.
Bu kendimizi kandırmaktan başka bir işlev
görmez. Belirleyici olan ana omurganın
güvenliğini sağlayacak konspiratif kuralların
uygulanmasıdır. Burada da, “gerektiği kadar
illegal, mümkün olduğu kadar legal” ilkesi
doğrultusunda ana kadrolarımızı yığın
çalışmaları içinde “suda balık” misali korumayı
en doğru yöntem olarak uygulamayı gerekli
görüyoruz.
Örgütün ana omurgasını oluşturan
yoldaşların, sivil yaşamda farklı bir profil çizerek,

bir “işadamı”, “işkadını” veya benzer profiller
ile kendilerini korumalarını yanlış buluyoruz.
Zorunlu durumlarda ancak Parti organlarının
kararı ile, parti çalışması gerektiriyorsa bu tür
uygulamalara yöneliyoruz. Partinin temel
kadroları yığınlardan, örgüt çalışmasından
kopuk aparat çalışması yürütmemelidir. Böyle
bir yöntem parti içinde farklı anlayış ve
yaklaşımların oluşmasına, devrimci yaşam ve
gerçekliklerden kopmayı beraberinde getirir.
Her kadro, görevi ve işlevi ne olursa olsun,
somut olarak partinin sınıf ve yığınlar içindeki
çalışmalarında görev almalıdır ve alıyor. Bu
da bir temel parti örgütünde, yine görevi ne
olursa olsun çalışmasını, temel parti örgütlerinin
toplantılarına düzenli katılmasını, üyelik
ödentisini düzenli ödemesini gerektirir. Temel
parti örgütünde atanmış veya seçilmiş bir
sekreterlik görevi yoksa, organ ve aparat
çalışmalarında görevi ne olursa olsun, diğer
yoldaşları ile eşit koşullarda, temel parti
örgütünün sekreterine bağlı, tabiri caiz ise “düz
üye” gibi çalışmalara katılması gerekir. Komünist
olmanın, gerçek bir parti kadrosu olmanın temel
kıstası budur. Daha önce “profesyonel” olarak
adlandırdığımız “parti işçiliği” nitelemesini
bugünkü koşullarda uygulamamız mümkün
değildir. Her temel kadromuz, geçimini kendi
olanakları veya yoldaşlarının dayanışması
sonucu sağlarken, sanki profesyonel bir parti
işçisi bilinci ve anlayışı ile görevlerini yerine
getirmektedir. Buna bağlı olarak, hayatın içinde
olması, sınıf savaşımının yığınlar arasında
geliştirilmesine katılması, zaman açısından
zorlayıcı, ancak bir o kadar da sağlıklı sonuçları
beraberinde
getirmektedir.
Çalışan
yoldaşlarımızın, ihtiyaçları kadar para
kazanacakları bir işte çalışmaları, emekli olmuş
yoldaşlarımızın, kısıtlı emekli maaşlarını takviye
edecek ve parti çalışmalarına katkıda bulunacak
kadar çalışmaları, onun dışındaki tüm
zamanlarını partimizin organ ve aparat
çalışmalarına ayırmaları ilkesi bugün, dünden
daha fazla önem taşımaktadır.
Partimiz, toplumun her alanında, doğrudan
işçi sınıfı ve emekçi yığınlar içinde örgütleniyor.
Kimi yerlerde demokratik ve/veya politik
kuruluşlarda faaliyet yürütmek bu çalışmanın
bir uygulama alanı olarak kendini dayatıyor.
Ne var ki, temel parti kadrosu, taşıyıcı kadro,
aparat veya organlarda görev alan
yoldaşlarımız, bu tür alanlarda çalışma
koşullarını ve alacakları görevleri kendi öznel
kararları ile belirlemiyorlar. Bu tür örgüt ve
kuruluşlarda, hatta seçilmiş meclis ve
kuruluşlarda görev almak parti üst yönetiminin
kararını gerektirmektedir. Stratejik veya taktik
anlamda böyle bir gereklilik görüldüğünde ve
karar alındığında ise o görevi üstlenen
yoldaşlarımız bunu bir parti görevi olarak ele
almakta ve gerek görevli oldukları alanda
yürütecekleri çalışmalar konusunda ilgili parti
organ veya aparatlarını bilgilendirmekte, onların
direktifleri doğrultusunda çalışmakta ve yine
o organ veya aparatlara her gelişmeyi düzenli
ve yazılı olarak rapor etmektedirler. Bu bir
tercih değil, parti çalışmasının kuralıdır. Farklı

kurum ve kuruluşlarda yürütülen çalışmalar,
partimizin politikası ile uyum içinde olduğu
sürece ve partiye içinde bulunduğumuz
örgütlenmesini geliştirme aşamasında doğrudan
hizmet ettiği oranda gereklidir. Değilse, ana
omurgayı oluşturan temel parti kadrolarının
birincil ve ana görevi, görev aldıkları parti organ
ve aparatlarındaki görevlerinin gereklerini
yerine getirmektir.
Her parti kadrosunun olduğu gibi, özellikle
ana omurgayı oluşturan temel parti kadrolarının
birincil görevi, kendilerini sürekli geliştirmek,
okumak, yazmak ve ideolojik  politik
formasyonlarını yükseltmektir. Bu kadrolar
“küçük iş, büyük iş, önemli iş, önemsiz iş”
ayrımı yapmadan partimizin tüm faaliyetlerinde
taşıyıcı ve örnek olmaktadırlar. Bütün bu
sıraladığımız özellikler kimseye zorla
dayatılmamaktadır. Parti kadrosu olmak
gönüllülük ve bilinç işidir. Ancak bir kere böyle
bir kategoriye girdin mi, bunun geriye dönmesi
değil, sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Komünist olmak, parti kadrosu olmak bir yaşam
tarzıdır. Özellikle bugün, olanaklarımızın kısıtlı
olduğu bu süreçte, bunun önem ve gerekliliği
daha fazla öne çıkmaktadır.
Ana omurganın taşıyıcısı olan partimizin
temel kadroları sadece kendilerine organ ve
aparatlar tarafından verilen görevlerle
yetinmemekte, partimizin gelişimi için bütün
özveri ve yeteneklerini ortaya koymaktadırlar.
“Bana verilen görevi nasıl daha iyi yerine
getirebilirim, nasıl daha fazla zenginleştirebilirim,
ilave katkıda bulunabilirim” düşüncesi tüm
temel kadroların görevlerine yaklaşım tarzıdır.
Partimiz tek tek yoldaşlardan ve onların
oluşturduğu temel parti örgütlerinden
oluşuyor. Bizlerin dışında parti çalışmalarını
geliştirip ilerletecek gizli bir güç yok. Bu
aynı zamanda kısmi başarılar elde ettiğimizde
bizlerin onur kaynağı olmaktadır. Parti yaşamı
açısından önem arzeden bu özellikler sadece
merkezi organ ve aparatlarda görev alan
yoldaşlar için değil, parti örgütlenmesinin her
düzeyinde görev alan yoldaşlarımız için de
geçerlidir. Semtlerde, ilçelerde, il ve yörelerde,
fabrikalarda, inşaatlarda veya tersanelerde,
köylerde ve kasabalarda, okul veya
üniversitelerde, partimizin tüm üyelerinin,
kadrolarının, parti örgütlerimizin çalışmalara
yaklaşım tarzı budur. Deşifre olmuş veya
olmamış, yığın çalışmalarının içinde , sınıfın
içinde çalışan her yoldaşımız bu çalışma tarzını
özümsediği ve uyguladığı oranda partimizin
örgütsel gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Partimizin yüzakı, Nazım Hikmet
yoldaşımızın şu dizeleri bize bütün yaşamımızda
yol gösterici olmaktadır;
“ Komünistler, bir çift sözüm var size;
İster devlet başında olun, ister zindanda.
İster sıra neferi, ister parti katibi.
Lenin girebilmeli, her zaman her mekanda,
İşinize, evinize, bütün ömrünüze.
Kendi işi, öz evi, kendi ömrüymüş gibi.”
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