Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

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

10 Ekim 2015’de Ankara Katliamı’nda
101 canımız toprağa düştü, yüzlerce canımız
da yaralandı ve bir kısmı sakat kaldı. Katliam’da yitirdiklerimizden biri de partimizin MK
üyesi Kadri Erol yoldaş (Kemal Tayfun Benol)
idi. Kadri yoldaş kuruluş çalış- malarına katıldığı ve sahada mücadelelerinin içinde olduğu
inşaat işçilerinin sendikasından dört yoldaşı
ile birlikte can verdi. Tekin, Serdar, Erol, İsmail yoldaşları ile birlikteydi. O günün acısını,
Adli Tıp’ta olanları, toprağa verilişlerini hep
birlikte yaşadık.
Yoldaşlarımızı toprağa verirken, onların
mücadelelerini güçlendirerek sürdürme ve
anılarını mücadelemizde yaşatma sözü verdik. Geride kalan işçi yoldaşları acılarını bağırlarına basarak çalışmalarına devam ettiler. Toparlanmaları kolay olmadı. Dile kolay,
örgütlerinin yedi kurucu ve yöneticilerinden
beşini kaybetmişlerdi.
Ancak geride kalanlar kendi aralarında
köklü değerlendirmeler yaptılar ve yoldaşlarının anılarını yaşatmak için sadece inşaat işçileri arasında değil, tüm sektörlerde örgütlenmek üzere yola koyuldular. Aldıkları karar
kayda değer bir karadı. Ve birkaç yıla yayılan
bir hazırlık çalışması sonucunda ülke çapında
Emek Konseyleri kurma faaliyetine yöneldiler.
Şimdilerde bu çalışmayı ilmik ilmik örüyorlar.
10 Ekim’de toprağa düşen yoldaşları da
bugün yaşasalardı kesinlikle aynı yolu çizeceklerdi. Sınıf sendikacılığının sadece adının
kaldığı, devlet yanlısı sarı sendikaların sendikalı işçilerin yüzde doksanbeşini örgütledikleri
bir ortamda, sınıfın örgütlenerek tekrar savaşkan sınıf ve kitle sendikacılığını yaratmayı önlerine hedef olarak koydular. Bu süreçte farklı
uluslara, farklı inançlara ve farklı siyasal tercihlere mensup işçi ve emekçileri örgütlenmeye koyuldular. Emek Grupları, Emek
Komiteleri ve Emek Konseyleri biçiminde işyerlerinde ve işçi yatağı semtlerde yürütülen
bu çalışma selamlanacak bir faaliyettir.
10 Ekim Katliamı’nın failleri devlet koruması altında olan IŞİD çapulcuları olduğu biliniyor. Kimilerini devlet delilleri yok etmek
için“etkisiz hale getirdi”, kimileri de göstermelik olarak yargılanıyor. Bu devletten başka bir
yaklaşım beklemek de ham bir hayal olurdu.
İşte tam da bu noktada, Ankara Katliamı’nda
katledilen yoldaşlarımızın yoldaşlarının yürüttükleri faaliyet önem arz etmektedir. Çünkü
toprağa düşen yoldaşlarımızın hesabı bu ve
benzeri faaliyetlerin sonucunda ülkede yükselecek sınıf savaşımları sonucunda sorulacaktır ve düşen yoldaşlarımızın kanı yerde
kalmayacaktır.
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Suriye ve Rojava’ya Yönelik
İşgal ve Savaşa Karşı Çıkalım!
TSK unsurları bugün saat 16:00 itibarıyla Suriye ve Rojava
topraklarına karşı saldırıya geçti. Bu saldırı BM üyesi bağımsız
Suriye devletine karşı bir işgal ve savaş ilan etme girişimidir.
Aynı zamanda da Suriye’nin kuzey ve kuzey doğusundaki Rojava Özerk Bölgesi’ne yönelik bir imha ve işgal harekatıdır.
ABD ve NATO “tavşana kaç, tazıya tut” politikası uygulamaktadırlar. ABD
emperyalizmi ve NATO bu savaşa seyirci kalıyor gibi gözükerek TC’yi fiilen
destekleyeceklerdir. ABD emperyalizmi ve NATO’nun bu politikaları deşifre edilmelidir.
TC, bu savaşı başlatırken Suriye’nin kuzeyinde oluşan “terör koridorunu”
yok etmek için harekete geçtiğini açıklamıştır. TC Suriye’nin kuzey ve kuzey
doğusunda özgürleşen Rojava demokratik, özerk halk yönetiminden rahatsızdır. Asıl amacı Rojava’daki demokratik halk yönetimini yıkmaktır ve o bölgeyi
imha etmektir. Bu bölge aynı zamanda Suriye’nin resmi ve uluslararası olarak
onaylanmış devlet sınırları dahilindedir. TC böylece Suriye’ye de savaş açmıştır.
TC tarafından işgal edilmesi hedeflenen bölge 600 kilometre uzunluğunda
ve 40 kilometre derinliğinde, yani 24.000 kilometrekarelik bir alandır. Resmen
Suriye topraklarıdır, ve aynı zamanda Rojava özerk yönetiminin kurulduğu bölgedir. Bu bölgede Kürt, Arap, Ermeni, Asuri Nasturi, Süryani, Çerkes ve Türkmen halkları dostluk içinde yaşamaktadırlar ve gerek tek tek il ve ilçeleri,
gerekse de tüm Rojava’yı bu milliyetlerin temsilcilerinin yer aldığı Demokratik
Halk Meclisleri ile yönetmektedirler.
TC, bu savaş ve işgal harekatına girişmek için oldukça uzun zamandır plan
yapmakta ama aynı zamanda tedirginlik yaşamaktadır. Çünkü bu savaş Suriye’ye karşı bir savaş demektir ve de Kürtlere yönelik bir işgal ve imha harekatıdır. İşgal edilmesi için harekete geçilen bölge tamamıyla uluslararası
kararlarla uçuşa kapalı hava sahası olarak ilan edilmiştir. TSK savaş jetlerinin
hava harekatları, sadece Suriye hava sahasının ihlali değil aynı zamanda uluslararası kararların da ihlali anlamına gelmektedir.
TC, Rojava’yı imha ve işgal etmek için harekete geçmiştir ama özünde Suriye devletine karşı savaş açmıştır. Suriye devletinin savaş jetleri ve S-300 savunma füze filoları ile bu saldırıya yanıt vermeleri en meşru haklarıdır. Bölgesel
özerk Rojava Halk Savunma Güçlerinin ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin bu
savaş ilanına karşı birlikte meşru savunma harekatına girmesi gerekmektedir.
Rusya Federasyonu Suriye devleti ile aralarında bağıtlanmış olan ortak savunma anlaşmasına dayanarak Suriye ve Rojava silahlı güçlerine destek vermek zorundadır.
Rejim havadan Suriye ve Rojava yerleşim bölgelerine, il ve ilçelerine,
masum halklara saldırmaktadır. Şehirler ve köyler ateş altındadır, yanmaktadır.
Ardından da IŞİD unsurlarından ve kontralardan oluşturdukları çapulcuları savaşa süreceklerdir. Kürt ve Arap halklarını bölerek birbirlerine karşı kışkırtarak
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100. Yılında Daha Güçlü TKP!
Değerli yoldaşlar.
Türkiye Komünist Partisi 10 Eylül 2019 tarihinde 99. savaş yılını doldurdu ve 100. savaş yılından gün almaya başladı. Merkez
Komitemiz bütün bir yılı 100. Yıl faaliyetleri olarak planladı. Parti
örgütlerimizin önüne nicel ama özellikle de nitel anlamda gelişme
görevi koyuyor. “IV. Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi” sürecini
bu faaliyetin bir aşaması olarak tarif ediyor.
MK’mızın neden böyle bir karar aldığını bu yazımızda açmak
istiyoruz. Türkiye Komünist Partisi Türkiye işçi sınıfının öncü politik
örgütüdür tanımlamasını kullanıyoruz. Ancak tüm yaşadıklarımız
sonucunda bu niteliğe henüz tam anlamıyla ulaşmış olduğumuzu
iddia edemeyiz. Onun için partimizin kuruluşunun 100. yılında bu
hedefe daha fazla yaklaşmak için önümüze parti içi bir eylem
programı koymuş bulunuyoruz. Eksiklerimizi tamamlama, varolan
ideolojik, politik ve örgütsel düzeyi yükseltme ve ilk aşamada niteliksel olarak partimizin yapısını güçlendirme görevini parti örgütlerimizin ve yoldaşlarımızın önüne koyuyoruz.
Her şeyden önce parti örgütlerimizdeki eksikleri gidermemiz
gerekiyor. Bu çalışmayı da sınıf mücadelesinin pratiği içinde gerçekleştireceğiz. İşçi sınıfı ve emekçiler arasında, özellikle gençler
ve kadınlar arasında örgütlenmemizi geliştireceğiz. Varolan parti
yapılarının ve yoldaşlarımızın niteliğini sınıf savaşımının sıcak çalışmaları içinde yükselteceğiz. Kendimizi, örgütlerimizi pratik
içinde sınayacağız. Yeni ilişkiler kuracak, direniş ve hak alma mücadeleleri içinde, yerel sorunların çözümü için yürütülen çalışmalar içinde hem kendi niteliğimizi yükseltecek, hem de yeni
kadroların oluşumuna ve kazanılmasına dikkat vereceğiz.
Sınıf içinde yürüttüğümüz genel çalışmalar dışında stratejik işyerlerinde, üretim alanlarında önümüze koyduğumuz hedeflere
ne kadar ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendireceğiz ve olumlu yanları daha da geliştirip, eksikliklerimizden arınmaya çalışacağız.
Stratejik iş kollarının ana işletmelerinde örgütlenememiş bir komünist partisinin işçi sınıfının öncü örgütü olma özelliği olamaz.
Bu konuda çok değerli çalışmalar yürütülmektedir. Şimdi görev
bunu daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.
Bu noktada genç kadın ve erkek işçilerin örgütlenmesinin
önemi gündeme gelmektedir. Hedeflenen düzeye ulaşmak bu olmazsa mümkün değildir. Bu gerçeğin bilincinde olarak üzerinde
en çok durulması gereken konu budur. IV. Hamlemiz bu hedeflerde gelinen durumları değerlendirecek ve yeni hedefler belirleyecektir.
Türkiyeli gençlerin genelinin arasında olduğu gibi Kürt genç
kadın ve erkeklerin arasında komünist politikalara ilgi artmaktadır.
İçlerinde bulundukları örgütlenmeler sınıf mücadelesinin hedefleri
açısından kendilerine umut vaad etmemektedir. Salt ulusal sorun
temelinde yürütülen çalışmalar da ulusal sorunun asıl çözümünün
Sosyalizm’de olduğu bilincine varan Kürt gençleri açısından tatmin edici olmamaktadır. İşçi gençliğin dinamik bir kesimini oluşturan Kürt gençleri arasında çalışma bu anlamda önemlidir.

Genç kadınların üretime katılma süreci son on yıllarda ciddi
niceliksel bir gelişme göstermiştir. Genç kadınlar çifte sömürü altındadır. Onların bilinçlenip örgütlü çalışmalara katılmaları için
somut olgun koşullar mevcuttur. Bütün mesele onlara gitmek ve
ulaşmak ile ilgilidir.
Stratejik işletmelerde Türkiye’nin demografisinin bileşkesini
yansıtan nitelikte bir yapı mevcuttur. Bundan dolayı kimi işletmelerde milliyetçi eğilimler işçiler arasında etkilidir. Devlet yanlısı sendikaların faaliyetleri ve işçilere yaklaşımları da bu eğilimi
güçlendirmektedir. Parti örgütlerimizin, genç yoldaşlarımızın bu
hassasiyetleri gözeterek söz konusu işçilerle ilişkilerini geliştirmeleri önemlidir. İlişki kurmanın ve daha sonra bu ilişkileri sürekli ve
kalıcı hale getirmenin deneyleri parti örgütleri arasında paylaşılmalı ve deneyler genelleştirilmelidir.
Ülkemiz tarihinde karşılaşmadığı bir milliyetçilik ve gericilik dalgasının etkisindedir. Milliyetçilik ve gericilik işçi ve emekçilerin iliklerine kadar zerk edilmektedir. Özellikle son on beş yılda eğitim
ve öğrenim kurumlarında yetişen genç işçilere yaklaşım ayrı bir
özen gerektirmektedir. Siyasi tercihleri ne kadar farklı ve milliyetçi
ile gerici eğilimleri ne kadar gelişkin olursa olsun bunlar işçi sınıfının mensuplarıdır. Nesnel bir çelişki ile karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla bu sorunlar doğru bir politik ve örgütlenme hattıyla
çözülmeyecek sorunlar değildir.
Tüm bu konuların IV. Hamle dönemimizde ele alınıp değerlendirilmesi, var olan deneylerimizden yararlanılması ve gerek olumlu
deneylerin gerekse de sorunların örgüte mal edilerek genelleştirilmesi gerekmektedir.
Gençler arasında, özellikle işçi kadın ve erkek gençler arasında okumaya ilgi düşüktür. Yeni teknolojilerin etkisinde sanal
kaynaklar daha fazla değerlendirilmektedir. Değerlendirilen kaynakların da ne denli sağlıklı olduğu tartışma konusudur. Bu nedenle, genç kadın ve erkek işçiler arasında okumayı teşvik edecek
kültür ve edebiyat aktiviteleri önemli bir unsurdur. Sinemaya, tiyatroya, edebiyata ilgiyi artırmak hem okumayı teşvik edecek,
ama aynı zamanda genel kültür düzeyinin gelişmesini de sağlayacaktır. Sınıf bilincinin algılanması açısından, genel kültürün geliştirilip milliyetçi ve gerici fikirlerden arındırma faaliyetleri
belirleyicidir.
IV. Hamlemiz 111 gün sürecek. Bu süreci mümkün olan en verimli düzeyde değerlendirmek bizi önümüze koyduğumuz hedeflere daha da yakınlaştıracaktır. Bu kararlılık ile tüm yoldaşlarımıza
ve parti örgütlerimize başarılar diliyoruz.
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
4 Ekim 2019
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21. ULUSLARARASI KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİSİ BULUŞMASI ÜZERİNE BİR KAÇ ÖNEMLİ NOT:

18-20 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir - Türkiye’de düzenlenecek
Komünist ve İşçi Partileri’nin 21. Uluslararası Buluşması davetini
aldınız. Konu ile ilgili iki konuda görüşlerimizi dikkatlerinize sunmak ve bu görüşlerimizi organlarınızda değerlendirmenizi rica ediyoruz.
Birincisi; Bu buluşmanın düzenlenmesinin planlandığı Türkiye Cumhuriyeti, demokrasinin “d” harfinden söz edilemeyecek
faşizan ve gerici bir rejim altında yönetilmektedir. Ülke adeta açık
bir cezaevi durumundadır. Hapishaneler düşünce ve ifade suçlarından gerekçesiz olarak tutuklanan devrimciler, demokratlar, sosyalistler ve komünistler ile doludur. Bırakın sosyalist ve
komünistleri liberal demokrat aydınlar, sanatçılar, yazarlar ve öğretim üyeleri profesörlere dahi tahammül edilememektedirler ve
onları da tutuklamaktadırlar. Barış ve Demokrasi’den yana bir kişinin öğretim görevlisi, öğretmen veya devlet memuru olmasına
izin verilmemektedir. Seçilmiş milletvekilleri yıllardır gerekçesiz
olarak cezaevlerindedir. Henüz iddianamesi yazılmamış ve davası
açılmamış onbinlerce kişi beş yıldan fazla bu koşullarda gerekçesiz cezaevlerinde tutulmaktadır. Seçimlerle işbaşına gelen belediye başkanları görevlerinden alınıp yerlerine kayyımlar
atanmaktadır. Ülke derin bir ekonomik ve siyasal kriz içinde bulunmakta, ekonomik krizin yükü işçi ve emekçilerin sırtına yüklenmek istenmektedir. Bu koşullarda rejim işçi grevlerine,
direnişlerine ve sendikal örgütlenmelere devlet terörü ve şiddet ile
cevap vermektedir. Ülke nüfusunun yüzde yirmibeşini oluşturan
Kürt halkı ağır baskı ve imha koşulları altında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Kürt illeri birer askeri kışla durumundadır.
Polis halka her türlü haksız şiddeti gerekçesiz olarak uygulamaktadır. Kürt köylerinde halka baskı ve terör uygulanmakta insanlar
gerekçesiz gözaltına alınıp kaybolmaktadır. İnternet ve sosyal
medya paylaşımlarında devlet yönetimini eleştirdikleri için insanlar
ağır hapis cezalarına çarptırılmaktadırlar. Ülkede özgür ve demokratik basın kalmamıştır. Tüm günlük gazete ve TV’ler iktidarın ve
onların yakın çevrelerinin sahipliğindedir. Bütün gazete ve TV’ler
aynı haberleri aynı veya benzer manşetlerle duyurmaktadırlar.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Türkiye Cumhuriyeti bağımsız Suriye devletine karşı savaş ilan etmiş dün itibarıyla topraklarını işgale yönelmiştir. Suriye hava sahası ihlal edilmekte ve Kuzey ile
Kuzey Doğu Suriye illeri, ilçeleri, köyleri savaş jetleri ile bombalanmakta ve siviller katledilmektedir. Yerleşim bölgeleri yanmaktadır. Suriye’nin Kuzey doğusunda Arap, Kürt, Ermeni, Süryani,
Çerkes ve Türkmen halklarının birlikte oluşturdukları Rojava Demokratik Özerk Halk İktidarı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından yok edilmek istenmektedir. ABD ve NATO bu savaşta
belirleyici rol oynamaktadır. Suriye’nin 24.000 kilometrekarelik toprakları TC tarafından işgal edilmek istenmektedir.
İkincisi; Türkiye’de bu kadar ciddi politik baskılar yaşanırken,
insanlar sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanırken adına

“TKP” diyen bir parti devlet tarafından türetilmiş ve sizlerin arasına
sokulmuştur. “TKP” adını kullanan partinin TC devleti ile bir sorunu
yoktur, işçi sınıfıyla bağları yoktur. Daha önce adı “Sosyalist İktidar
Partisi - SİP” olan bu parti 2001 yılında devletin icazetiyle adını
değiştirerek “TKP” yapmıştır. Burada amaç 1920 yılında Mustafa
Suphi ve yoldaşları tarafından kurulan sizin gerçek kardeş partiniz
olan Türkiye Komünist Partisi - TKP’nin önünü kesmektir. Gerçek
TKP bu ülkede kanunlarca hala yasaklıdır ve illegal olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 1921 yılında Kemalist burjuvazi tarafından katledilen TKP önderleri Mustafa Suphi ve Ethem Nejat’ların,
daha sonra Nazım Hikmet’lerin, 12 Eylül 1980 faşist askersel cuntası tarafından işkencede katledilen MK üyemiz Mustafa Hayrullahoğlu’nun, bugün yıldönümü olan 10 Ekim 2015 Ankara
Katliamı’nda 102 kişi ile daha katledilen MK üyemiz Kemal Tayfun
Benol’un partisi TKP sizi davet eden devlet icazetli sahte “TKP”
değildir. Bu sahte “TKP” gerçek TKP’nin kurucu önderlerini katledenleri yücelten Kemalist ve devletçi bir politik çizgi izlemektedir.
Türkiye Komünist Partisi 1920 yılından beri binlerce üyesini
toprağa düşürmüş, işkencelerden geçmiş sakat kalmış, yurtdışı
sürgünlerine muhatap kalmış komünistlerin partisidir. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığında ülkemizde yaşanan faşizan
gerici rejim koşullarında sizi davet eden Türkiye işçi sınıfının politik
öncü örgütü TKP değildir. Bu davet faşizan, gerici, baskıcı ve terörist Recep Tayyip Erdoğan rejimini aklamaya yöneliktir. Değilse
bu ülkede tweet bile atamayan komünistlerin bu ülkede böyle anlamlı bir buluşma için biraraya gelmeleri mümkün olamaz. Erdoğan’ın AKP rejimi tüm konukları komünist, terörist ve Kürt
teröristlerin destekleyicileri olarak görmektedir.
Size samimiyetle sesleniyoruz: Sahte “komünist partisi”nin
oyununa gelmeyin. Bu toplantıyı başka bir ülkede gerçekleştirin.
Erdoğan rejimine yasallık kazandırmayın. Ayrıca Türkiye işçi sınıfının öncü politik örgütü Türkiye Komünist Partisi’nin bu toplantılara neden çağrılmadığını sorgulayın lütfen. Düşünün ki İzmir’de
çağrısı yapılan bu buluşmaya gerçek TKP’nin temsilcileri katılacaktı. Hemen tutuklanırlardı. Bu gerçeği lütfen göz ardı etmeyin.
- Türkiye’nin Suriye’yi işgaline ve savaşa son!
- Yaşasın Marksizm-Leninizm!
- Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Sedat TANER
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
Genel Sekreteri
10 Ekim 2019 / İstanbul
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Suriye ve Rojava’ya Yönelik...
(Birinci sayfanın devamı)

savaştırmaya çalışıyorlar. Bu unsurlar telef olacak ve
mümkün olduğu kadar az TSK unsurunun kara saldırılarına girişmesinin önlenmesi planlanmaktadır. Çünkü Türkiye’nin il ve ilçelerine ihtiyaçlarından fazla cenaze
gelmesini istememektedirler.
MHP destekli AKP-Saray Rejimi TC devletinin ırkçı,
tekçi ve işgalci doktrinine uygun olarak bu savaşı başlatırken ateşle oynamaktadır. Devlet ve rejim Türkiye içinde
çözemediği ve ağır bir kriz düzeyine yükselen ekonomik
ve siyasi bunalımını dost komşu halklara ve devletlere
savaş açarak çözmeye çalışmaktadır. Rejim siyasette
kaybettiği konumları yeniden geri kazanmak için “milli birlik” duyguları yaratmak ve siyasette gerçekleştiremedikleri “Türkiye İttifakını” gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ne
ki bu ittifak zaten vardır. AKP, MHP, CHP, BBP, İP ve VP
bu kirli ittifakın bileşenleridir. 8 Ekim’de TBMM’de onaylanan “savaş teskeresi” AKP, MHP, CHP ve İP arasındaki
bu uğursuz ittifakı bir kez daha tescillemiştir.

Hiç bir diktatör kendi halklarını savaşa sürmeden tahtını terketmemiştir. Bu işgal ve savaş girişimi rejimin sonunu daha da yakınlaştıracaktır. Rejim ne içerdeki
sorunlarını çözebilecek, ne de dost ve komşu ülkelere
karşı planladığı hedeflere ulaşabilecektir.
Türkiye’nin tüm barış ve demokrasi güçlerini savaşa
ve işgale karşı seslerini yükseltmeye ve fiilen harekete
geçmeye çağırıyoruz. Suriye silahlı kuvvetlerini, Suriye
Demokratik Güçleri’ni direnişi ve saldırıyı geri püskürtmeye çağırıyoruz. Rojava’da oluşan enternasyonal demokratik savunma güçleri bu savaşta emsalsiz
kahramanlıklar sergileyeceklerdir, onlarla sınırsız dayanışmamızı ilan ediyoruz.
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
9 Ekim 2019

GÜNEŞLİ BİR TÜRKİYE VE DÜNYA MANİFESTOSU
(Türkiye Komünist Partisi Program Taslağından)

Dünya uçurumun kenarında. İnsan emeği en “modern” biçimlerde sömürülüyor, savaş ateşleri yakılıyor, şiddet ve devlet terörü
sıradanlaştırılıyor. Milyarlarca insan açlık ve yoksulluk sınırında
yaşıyor. Sömürgeleştirilmiş ülkelerde salgın hastalıklar kol geziyor.
Bu “modern” çağda, başta ABD olmak üzere dünyanın “en ileri”
ülkelerinde okuma yazma oranı geriliyor. ABD’de, AB’de, Doğu
Avrupa ve Pasifik’te mutlu bir azınlık lüks ve ihtişam içinde yaşarken, dünyanın bütün nimetlerinden faydalanırken, aynı ülkelerin
ve bölgelerin içinde milyarlarca insan, sömürüyle, işsizlikle, açlıkla, yoklukla, salgın hastalıklarla, eğitimsizlikle mücadele ediyor.
Patronlar, para babaları servetlerine servet katarken, dünyada
saate üç yüz çocuk açlıktan ölüyor, dünyada her gün yirmi dört
bin kişi açlıktan ölüyor, Afrika’da senede yedi milyon kişi açlıktan
ölüyor.
Dünyanın en zengin yeraltı değerli maden kaynaklarına sahip
olan Afrika kıtası bilinçli olarak geri bıraktırılıyor. Halklar kölelik
düzeni koşullarında yaşıyor. Uzak Doğu’da, Asya’da, Orta ve Latin
Amerika’da sefalet ve yoksulluk diz boyu. Örnek olarak, Almanya’da, ABD’de, Fransa, İngiltere, Rusya ve Türkiye’de milyonlarca emekçi yoksulluk sınırının altında yaşıyor, sokaklar
evsizler-barksızlar ile dolu, emperyalist ülkelerin metropollerinde
aş evleri kuruluyor.
Belirleyici olan insanların gelecek korkusu ile yaşamalarıdır.
Kendilerinin, çocuklarının, torunlarının gelecekleri konusunda hiç
bir güvence hissetmemeleridir. Milyarlarca insan bir anlamda gelecek güvencesinden yoksun “günlük” yaşıyor.
Burjuva devletler, kapitalistler, varlıklarını sürdürmek için halkları, emekçileri sömürdükleri yetmiyormuş gibi, dünyanın her yerinde savaş ocaklarını körüklüyorlar. Bu sayede bir yandan,
askersel teknoloji ve sanayiyi geliştirip kazançlarına kazanç katıyorlar, diğer yandan ise dünyanın değişik bölgelerinde imtiyaz ve
etkinliklerini artırıyorlar. Savaşlar sürecinde milyonlarca insanın
ölmesi, şehirlerin evlerin yerle bir olması, travmalar oluşması onları zerre kadar etkilemiyor.
Bütün bu sebeplerden dolayı Kapitalizm barbarlıktır. İnsan
onuruna karşı, emeğe karşı bir düzendir. Bunu sürdürmek ancak
dini ve milliyetçi motiflerle, insanları, halkları, emekçileri uyutarak,
bölerek, birbirine düşürerek mümkün oluyor. Buna bir DUR demek
gerekiyor.
Toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. İnsanlığın, ezilen
halkların, sömürülen emekçilerin, işçi sınıfının geleceği Komünist
Toplum Düzenindedir. İnsanın insanı sömürmediği, doğaya sahip
çıktığı, savaşların olmadığı, insanların kendi ihtiyaçları temelinde

çalışıp mutlu olarak yaşadıkları Güneşli Bir Dünya’nın adı Komünizm’dir.
Kapitalist sömürü düzenine son verecek ve Sosyalist Toplum
Düzenini oradan da Komünist Toplum Düzenine yürümesine olanak sağlayacak tek güç işçi sınıfıdır. Zincirlerinden başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayan, ama aynı zamanda dünyada insanlık
için gerekli olan tüm değerlerin yaratıcısı olan, böyle olduğu halde
iş gücünü kapitalistlere satmak zorunda kalan tek sınıf işçi sınıfıdır. Dünya’da emek-sermaye çelişkisi çözülmeden hiç bir toplumsal sorunun kökten ve kalıcı çözümü mümkün değildir. Evet,
bugünden yapılacak işler vardır, elde edilebilecek kazanımlar vardır, ancak bu kazanımları kalıcı hale getirmenin ve yepyeni toplumsal koşullarda sürekliliğini sağlamanın tek yolu toplumun
çoğunluğunun, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin kendi öz iktidarlarıdır.
O zaman, yaratılan artı değer, kazanç olarak bir avuç kapitalistin cebine ve kursağına girmeyecek. Tüm toplum emeğin, üretimin, hizmetlerin nimetlerinden eşit bir şekilde yararlanacak.
İşsizlik bir toplumsal sorun olarak ortadan kalkacak, çalışma
hakkı, sosyal hak ve güvenceler, eğitim, sağlık, kısacası insanca
yaşam hakkı toplumun en doğal hakkı olacak. Savaşların, ölümlerin, açlığın, yoksulluğun, işsizliğin maddi temelleri ortadan kalkacak.
İnsanlığın ulaşabileceği en modern ve en adil toplum düzeni
olarak Komünizm’i kurmak bugün dünden daha da önemle hedeflenmesi gereken bir amaçtır. Türkiye Komünist Partisi, kendi mücadele alanı olan Türkiye’de, bu onurlu uluslararası mücadelenin
öncü politik gücüdür. Tüm dünyada işçi sınıfı ve ülkelerin Komünist Partileri ile uluslararası dayanışma içinde bu mücadelesini
sürdürmektedir. Uluslararası sermaye sınıfı, burjuvazi, milyarların
sömürülmesi, yoksullaşması ve ölmesine karşın, milyonların, milyarların insanca bir düzenine kuşkusuz ki razı olmayacaktır. Bulundukları ülkeleri ve dünyayı kendi amaçları doğrultusunda
yönetmeyi sürdürmeyi isteyecektir. Ülkemizdeki işbirlikçi oligarşi
de bunun için direnecektir. Komünistleri kötüleyecek, bizlere karşı
direnecek, bizi yok etmeye çalışacaktır. Bugün yaptığı da bundan
başka bir şey değildir. Bu nedenle bizim mücadelemiz de zorlu bir
mücadeledir ama kesinlikle başarıya ulaşacaktır.
Sömürenlerin değil sömürülen ve ezilenlerin, savaş çığırtkanlarının değil barıştan yana olan ezici çoğunluğun zaferi hayal değildir. Güneşli bir Türkiye ve Güneşli bir Dünya mümkündür.
Kötüler değil Haklılar kazanacaktır !

Haber, görüşve önerileriniz için e-posta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com - Ederi 50 Kuruş.

