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TKP'NĠN 65. KURULUġ YILDÖNÜMÜ
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Değerli dostlar, Sevgili YoldaĢlar!
Alman Komünist Partisi Yönetim Kurulu ve FAC'deki tüm
komünistler adına hepinizi selamlar, Türkiye Komünist Partisinin 65.
kuruluĢ yılını en ipten dileklerimle kutlarım.
Türkiye Komünist Partisi ve tek tek her komünist 65. yıla
emperyalizme ve ip gericiliğe karĢı en ağır sınavlardan geçerek geldi.
Biliyoruz, Türkiye'de komünist olmak, geçmiĢte de olduğu gibi,
bugün de mücadelede cesaret ve fedakârlığı gerektiriyor. Partinizin
bilimsel sosyalizm yolunda emin adımlarla ilerlemesini, Marks,
Engels ve Lenin'in devrimci teorisini gerektiriyor.
Türk komünistleri böyle bir partiye üye oldukları, ortak davamıza
sadık kalıp, gericiliğe boyun eğmedikleri ipin gurur duymalıdırlar. 60
yılı aĢkın bir süredir sürdürdükleri bu savaĢımla Türkiye Komünist
Partisi bunu belgelemiĢtir.
Bir komünist partisi yasaklanabilir, fakat asla yok edilemez.

5
Bir komünist partisine kara çalmaya yeltenenler olabilir, üyeleri
takibata uğrayabilir, hatta öldürülebilir. Fakat onun tüm insanlığı
sömürü ve baskıdan kurtaracak sosyalizm fikri hiç bir zaman yok
edilemez.
Bugün bir kez daha vurgulanıyor ki:

Alman Komünist Partisi'nde olduğu gibi, TKP de önündeki en büyük
hedefi olan sosyalizmi hiç bir zaman gözden uzak tutmuyor. Bizler
gibi siz de, dünya komünist hareketinin kopmaz, bölünmez bir
parçasısınız. Bizler gibi sizler de büyük sosyalist Ekim devrimiyle
insanlık tarihine yeni bir çağ açan, Hitler faĢizminin yıkılmasında
öncü rolü oynayan Lenin'in ülkesi Sovyetler Birliği ile dostluk bağlan
ile bağlısınız.
En alçakça takibe, yasaklamalara ve iĢkencelere rağmen TKP yaĢıyor.
Türkiye'deki faĢist terör rejimine ve onun dıĢarıdaki uygulamalarına
karĢı, Türk ve Kürt halkları emekçilerinin çıkarlarının korunması için,
barıĢ için, özgürlük ve demokrasi için cesaretle savaĢıyorlar.
Bu anlamda, 6 sol partinin birliğinin oluĢturulması, eylem birliği
açısından çok büyük ve önemli bir baĢarıdır. Bu birlik, ülkemizde
özgürlük ve demokrasi savaĢında en geniĢ demokrat ve yurtsever
güçleri toparlama açısından ileriye atılmıĢ çok önemli bir adımdır.
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Sol Birliği'nin daha da sağlamlaĢması
ve geniĢlemesi çalıĢmalarınızda sizlere ve diğer sol partilere bundan
sonrası için de basanlar dileriz.
Sizlere garanti ederim ki: Türkiye komünistleri, Alman komünistlerini
bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da sadık dostu ve savaĢ
yoldaĢı olarak yanında bulacaktır.
Sevgili YoldaĢlar!
Türkiye'de 5 yıldır süren diktatörlük ve ABD'nin en gerici
çevrelerince tehlikeye sokulan dünya barıĢı nedeniyle, iĢçi sınıfının,
barıĢ ve yurtsever güçlerle eylem birliğini geliĢtirmesi, barıĢın,

özgürlüğün,

demokrasinin

ve

hatta

tüm

insanlığın

ayakta

kalabilmesinin ilk koĢuludur. BarıĢ ve savaĢ sorunu, tarihin hiç bir
devrinde günümüzdeki kadar yakıcı olmamıĢtır.
Reagan'ın

"Haçlı

seferi" ideolojisi, emperyalizmin

en

gerici

çevrelerinin sürtüĢme ve silahlanma politikası, bir atom savaĢı
tehlikesini olasılaĢtırıyor. Ve bu tehlike, ABD'nin "Yıldızlar savaĢı"
planıyla yeni ve daha geniĢ boyutlar kazanıyor.
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Uzayın

silahlandırılması

sadece

yeni

bir

silahlanma

yansını

baĢlatmakla kalmayacak, aynı zamanda, silahlanmanın durdurulması
ve giderek azaltılması konusunda tüm olanakları da yok edecektir.
Bu konuda Hamburg'da yapılacak 8. Parti kurultayımıza sunulacak
tezler taslağında Ģunları söylüyoruz:
"Uzayın askersel amaçlarla silahlandırılmasını önlemek, bugün,
silahlanma yansına karĢı, atom savaĢına karĢı, barıĢın güvence altına
alınması için verilecek savaĢımda ana sorundur".
Bugün, savaĢ çıkmadan önce onu engellemek zorundayız. Bu nedenle,
Alman Sendikalar Birliği DGB ile, barıĢ hareketi ve bir çok
demokratik örgüt ve kiĢilerle aynı görüĢ birliği içerisinde federal
hükümetten, ABD'nin korkunç planlarına her türlü katılıĢa "Hayır"
demesini istiyoruz.
Bugünkü

dayanıĢma

haykırıyoruz:

gecemizden

istemimizi

bir

kez

daha

Federal hükümet, Reagan yönetimine kararlı bir biçimde, Sovyetler
Birliği'nce baĢlatılan atom denemelerinin durdurulması ve orta
menzilli roketleri de kapsamına alan Moratoryuma uymaları
konusunda baskı yapmalıdır. Bu atomsal kitle kırım silahlarının
geliĢtirilmesine karĢı en etken giriĢim olacaktır.
Ġki gün önce Cenevre'de yeni bir silahsızlanma görüĢmeleri baĢladı. 19
ve 20 Kasım'da yine Cenevre'de, nükleer ve uzay silahlarının ön
planda görüĢüleceği, en üst düzeydeki Sovyet ve ABD yöneticilerinin
katılacağı bir görüĢme yapılacak. Biz Sovyet-ABD diyalogunu
selamlıyoruz. GörüĢmeler nedeniyle ABD'ye toplantıya somut ve
yapıcı bir tutum içersinde gelmelerini, uzayın askersel amaçlarla
silahlandırılmasından vazgeçmelerini, Sovyetler Birliği'nin, orta
menzilli

roketler

konusundaki

tek

taraflı

Moratoryumuna

katılmalarını, silahsızlanma görüĢmelerini ileriye götürecek adımlar
atmasını bir kez daha öneriyoruz.
Biz Alman komünistleri, ülkemiz topraklan üzerinden bir daha savaĢ
baĢlatılmaması için, buraya yerleĢtirilmiĢ olan ABD ilk vuruĢ
roketlerinin sökülmesi ve FAC'nin, uzayın askersel amaçlarla
silahlandırılması planlarına katılmaması için her Ģeyi yapma
konusunda kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.
Mavi gökyüzümüzün, cehennem olmasına izin vermemeliyiz.
Ülkelerimiz, FAC ve Türkiye hiç bir zaman ABD roketlerine atıĢ
rampası ve ABD çevik kuvvetlerine konaklama sahası olmamalıdır.
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DKP, diğer demokratik ve barıĢçı güçlerle omuz omuza sınıf ve barıĢ
hareketinin hazırlanmasında ve sürdürülmesinde yerini alacaktır.
Eylem haftalarını baltalamayı deneyen sözde "Anayasa koruyucuları"
davardır. Bunlar anti komünist yöntemlerle iĢçi ve barıĢ hareketini
parçalamaya çalıĢıyorlar. Bazı kemikleĢmiĢ komünist düĢmanları daha
ileri giderek, DKP'nin buralarda gereksiz olduğunu, eylemlerin
dıĢında kalması gerektiğini söylüyorlar. Böylelerine yanıtımız Ģudur:
Biz hiç bir Ģekilde ve hiç kimseden ve özellikle sahtekar lafazanlardan
çekinmiyoruz. Biz doğru yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Yüzbinlerce iĢçi ve barıĢ hareketi yığınların içinde, barıĢ ve iĢ için
savaĢıyoruz.
ĠĢçi sınıfı partisi olarak, biz ve yabancı iĢçilerinde parçası olduğu bu
ülkede, çalıĢanların çıkarlarını savunuyoruz. Sevgili YoldaĢlar!
Bu dayanıĢma toplantısında bir Ģey daha söylememe izin verin:
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nda ki durumu endiĢe ile izliyoruz.
Oralarda demokratlar en ağır zorbalıklar altında takibe ve iĢkenceye
uğruyorlar. Kürt halkı kanla baskı altında tutuluyor. Verilen kurbanlar
büyüktür ve bizlere acı vermektedir. Her Ģeye rağmen, bir halkın
özgürlük özlemi ebedi olarak baskı altında tutulamaz.
Tarihlerdeki ulusal kurtuluĢ ve iĢçi hareketlerinden çıkarılan
deneylerden biliyoruz ki:
Gerici ve faĢist güçler zaman zaman tarih çarkını frenleyebilirler,
fakat asla durduramazlar.

Türkiye'deki terör rejimine karĢı tepkiler yükseliyor. Türkiye'de
halkların özgürlük istemi, ergeç Evren-Özal kliğini ve Onların
rejimini yıkacaktır. Değerli Dostlar, Sevgili YoldaĢlar!
Sizlere bir kez daha garanti ederim ki, DKP bu savaĢımda dayanıĢma
içersinde yanınızda olacaktır. DayanıĢmamız, bugün her zamankinden
daha güçlü olarak Türkiye halklarının, Güney Afrika ve Nikaragua
halklarının yanındadır.
Uluslararası dayanıĢma hepimize güç ve güvenç veriyor. Bu duygu,
her zaman, cesaretle barıĢ, özgürlük ve demokrasi uğruna gerek ulusal
ve gerekse uluslararası düzeyde mücadele veren komünistlere ve
gerçek yurtseverlere ıĢık oluyor.
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Bu anlam içersinde Türkiye Komünist Partisi'ne dostça sınıf
bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Türkiye'de takibe uğrayan tüm demokratlara özgürlük,
Genel af,
Türkiye'deki terör rejiminin FAC hükümetince desteklenmesine
son,
YoldaĢlardan s, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm için ileri,
YaĢasın proleter enternasyonalizmi,
Yasasın uluslararası dayanıĢma...
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TKP MK GENEL SEKRETERĠ HAYDAR KUTLU
YOLDAġIN TKP'NĠN 65. KURULUġ
YILDÖNÜMÜ KONUġMASI
Değerli yoldaĢlar, dostlar, kardeĢlerim,
Bugün her zamandan daha fazla coĢkuluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz
da.
Partimiz, TKP'nin 65. kuruluĢ yıldönümünü kutluyoruz.
Acılarımız da var. Ama partimizin tarihinde ne zaman acılar olmadı.
Hangi komünist partinin tarihinde yoktur ki?
Kaybettiğimiz yoldaĢların sesini kendi sesimize katarak, inançlarımızı
daha gür yükseltmeliyiz. Birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz. Yas
tutmak bize göre değil.
YaĢayacak olan partimizdir. Evet can. yoldaĢlarımızı kaybediyoruz.
Her Ģeyini partiye adamıĢ, özverili, enerjik, yiğit Enver Türkoğlu
yoldaĢımızı da yitirdik. Son nefesine kadar komünizm davasına
inancını koruyan, baĢ eğmeyen büyük sanatçı Ruhi Su yoldaĢımızı
yitirdik. Ama partimiz hep yaĢayacak. YaĢasın partimiz, yaĢasın TKP!
GeçmiĢte de günümüzde de ölenlerimiz, Ģehitlerimiz oldu. Saldırının
her çeĢidini, ateĢi, ihaneti gören TKP yok edilemedi. Onu
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var eden, TKP'nin Ģanlı bayrağını bize teslim eden, Mustafa Suphi'
den, ġefik Hüsnü, Zeki BaĢtımar, Bilen yoldaĢa kadar tüm parti

yöneticilerini,

darağaçlarında,

sürgünlerde,

politik

göçmenlikte

canlarını, yaĢamlarını tüketen tüm yiğit komünistleri saygı ile
anıyorum.
CoĢkuluyuz. Bu toplantımız çok uzun yıllar sonra açık ismi ile
partimizin ilk toplantısıdır. Ama toplantımızın önemi geçmiĢle bağlı
değil yalnızca. Esas olarak gelecekle bağlı.
Bu toplantı, komünistlerin üzerindeki gerici burjuvazinin yasağına
sürgit izin vermeme kararlılığımızı haykırdığımız bir toplantıdır.
Her Ģeyden önce TKP'nin 65. kuruluĢ yıldönümüne böylesine değer
veren, bize bu olanağı hazırlayan, kardeĢ DKP'ye ve onun baĢkanı
değerli Herbert Mies yoldaĢa ne kadar teĢekkür etsek azdır.
TKP'ye DKP'nin gösterdiği bu destek onun sağlam enternasyonalist
konumlarının bir göstergesidir. Bunu bugün Güney Afrika ırkçı
rejimine karĢı direnenlerle dayanıĢma gösterisine bizzat katılarak bir
kez daha gördüm.
Ayrıca DKP'nin göçmen iĢçilerle, özellikle Türkiyeli göçmen iĢçilerle
dayanıĢması bize en büyük destektir.
Nihayet toplantımıza katılarak bize güç verdiği için Mies yoldaĢa
partimiz, Ģahsım ve hepiniz adına teĢekkür ederim. Geleneksel
sarsılmaz bağlarla bağlı olduğumuz DKP ile TKP arasında her yönden
iĢbirliği daha da geliĢecektir.
Toplantımıza katılan herkese, kardeĢ TĠP ve onun aramızda bulunan
Genel BaĢkanı Sayın Behice Boran yoldaĢa, kardeĢ TSĠP ve onun
aramızda bulunan Genel BaĢkanı Sayın Ahmet Kaçmaz yoldaĢa
teĢekkür ederim. Henüz diğer kardeĢ partilerden katılanların isimleri

elime gelmediği için isim veremiyorum. Toplantımıza katıldığı için
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi'ne, Türkiye Komünist Emek
Partisi, Kürdistan Öncü ĠĢçi Partisi'ne, ve bizi kutlama mesajları ile
sevindiren Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi,
Almanya Sosyalist Birlik Partisi Merkez Komitesi, Bulgar Komünist
Partisi Merkez Komitesi, Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez
Komitesi, Macaristan Sosyalist ĠĢçi Partisi Merkez Komitesi ve tüm
diğer kardeĢ partilere, BarıĢ ve Sosyalizm Sorunları Dergisi'ne, ülke
içinden ve dıĢından mesaj gönderen tek tek dostlarımıza teĢekkür
ederim.
Toplantımızın önemli bir özelliği de sol dıĢında farklı politik
görüĢlerden kardeĢlerimizin de aramızda oluĢudur.
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Bu toplantıyı yalnız TKP'nin toplantısı olarak da görmüyoruz.
Ülkemizde

demokrasi

güneĢinin

parlamasını,

temiz

özgürlük

rüzgarlarının esmesini özleyen herkesin toplantısıdır. Bu toplantımız
kara, kuru, çorak ama kendi toprağından zorla, zorbaca koparılmanın
öfkesini,

yurdunun,

halkının,

ailesinin,

yoldaĢlarının,

kavga

arkadaĢlarının hasretini yüreğinde duyanların toplantısıdır.
Kısaca

bu

toplantımız,

BĠRLĠK,

DOSTLUK,

DAYANIġMA

toplantısıdır.
Ayrıca

sizlere

bu

toplantının

yapılacağını

bilen

yoldaĢlarımızın coĢkulu, sımsıcak selamlarını getiriyorum.

ülkedeki

YoldaĢlar, kardeĢlerim,
Sınıf

düĢmanlarımıza

karĢı

içimizde

sınıf

öfkesi

olmadan,

yüreğimizde sınıf kavgasının sıcak ateĢi yanmadan, coĢku olmadan
hiçbir basan kazanılamaz. Öfkemiz, coĢkumuz dalga dalga daha da
yükselmelidir.
Biliyorum benden coĢku dolu sözler bekliyorsunuz. Ama, bugün ve
bugünlerde öfke ve coĢkunun yanı sıra bize gerekli olan aynı ölçüde
bilincimizin çelik soğukluğu olmalıdır. DüĢünmeliyiz, daha çok
düĢünmeliyiz.
65. kuruluĢ yıldönümümüzü kutladığımız bugünler ve gelecek günler
ülkemizin ve insanlığın yakın geleceği için bir yol ayrımıdır.
Hangisi galip gelecek? Ġnsanlığı tehdit eden nükleer savaĢ çılgınları
mı, yoksa barıĢ isteyen tüm insanlık, akıl ve sağduyu mu? Dünyada
gerginliğin tırmanması mı, yoksa yumuĢamanın, barıĢ içinde bir arada
yaĢama ilkesinin egemen olması mı? Silahlanmanın tırmanıĢı mı,
yoksa silahsızlanma mı? Ülkemizde faĢist diktatörlük rejiminin
devamı mı, yoksa halkımızın özlediği demokrasi, iĢ, ekmek, özgürlük
mü? Hangisi?
Halkımız, vahĢice sömürülüyor. ĠĢçilerin karın tokluğuna çalıĢtıklarını
söylemek bile zor, grev, toplu sözleĢme haklan yok edildi. Köylüler
borç içinde, toprağı olan, onu iĢleyecek gücü bulamıyor. Gübreye,
mazota zam üstüne zam geliyor. Toprağı olmayan köylü iĢ bulamıyor.
Esnaf kan ağlıyor. Kısaca halkımız acılar içinde, hastalıklar içinde
kıvranıyor. Ülke dıĢında çalıĢan, yaĢayan göçmen iĢçilerimize,
iĢsizlerimize yurtdıĢında "yabancı" deniliyor, yabancı düĢmanlığı

altında bırakılıyor, ülkede de "yabancı" sayılıyor. Halkımızın yazgısı
daha onlarca yıl böyle gitmemelidir. DeğiĢmelidir. Ama nasıl?
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Hepimize büyük sorumluluk düĢüyor. Sormalıyız. Ne oluyor, nereye
gidiyoruz, ve en önemlisi ne yapmalıyız?
ABD EMPERYALĠZMĠNĠN POLĠTĠKASINDA DEĞĠġEN BĠRSEY
YOKTUR
YoldaĢlar, dostlar,
Ülkemizde faĢist diktatörlük güç durumdadır. Ama, Ģu bilinmeli ki, 12
Eylül döneminden çıkıĢ 12 Mart döneminden çıkıĢ gibi olmayacaktır.
Olamaz. Olamıyor. Bugün durum çok daha karmaĢıktır. Zordur. Bir
kere 80'li yıllar, kapitalist ülkelerle sosyalist ülkeler arasındaki
iliĢkilerde yumuĢamanın egemen olduğu 70'li yıllardan farklıdır.
Amerikan emperyalizmi Ģimdi bütün gücüyle uluslararası iliĢkilerde
gerginlikleri körüklemeye ve silahlanma yansını tırmandırmaya
çalıĢmaktadır. Onun saldırgan planlarında ülkemiz Türkiye'ye biçtiği
rol, verdiği önem Ģimdi kat kat artmıĢtır. Amerikan emperyalizmi,
Türkiye bu uğursuz rolü yerine getirebilsin diye, diktatörlüğü
desteklemektedir. ABD emperyalizminin dünya jandarması olma,
uluslararası sorunların çözümüne kuvvet konumlarından yaklaĢma,
gerginlikleri kıĢkırtma, barıĢı tehdit etme politikası sürdüğü sürece,
Türkiye'de demokrasiye gerçekten geçmek ve ülkemizin bir savaĢ

üssü olmasını önlemek için kat kat daha fazla çaba harcamak
zorundayız.
ABD emperyalizminin politikasında değiĢen bir Ģey yoktur. Reagan
yönetimi iç ve dıĢ kamuoyunun baskısıyla Sovyetler Birliği ile nükleer
silahlanma yansının durdurulması ve uzayın silahlandırılmasının
önlenmesi için görüĢmelere oturmayı kabul etmiĢtir. Kasım ayında
Gorbaçov ile Reagan'ın bir zirve toplantısı yapmaları bekleniyor. Ama
Washington bu görüĢmelerden olumlu bir sonuç çıkması için hiçbir
çaba harcamıyor. Sovyetler Birliği orta menzilli nükleer roketler
yerleĢtirmeyi ve nükleer denemeleri tek taraflı olarak durdurdu. ABD
yönetimi de bu giriĢime aynı Ģekilde yanıt verse, açıktır ki,
görüĢmelerde kalıcı sonuçlara ulaĢmak oldukça kolaylaĢacaktır. Ama
Hayır! Reagan yönetimi bütün insanlığa derin bir nefes aldıracak
böyle bir tutuma hiç mi hiç yanaĢmıyor. Tersine büyük bir
utanmazlıkla, sanki yer kürede barıĢ için sesini yükselten on
milyonlarca insanla alay eder gibi, zirve toplantısı öncesinde
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anti-uydu roket denemelerini baĢlatıyor. Uzayın silahlandırılması
çabalarına hız veriyor. Oysa birçok NATO üyesi ülke bile ABD'nin bu
giriĢimine karĢı çıktılar. Evren-Özal yönetimi ise bu canice planlara
fütursuzca destek veriyor. Yıllardır sıcak savaĢın sürdüğü, bir barut
fıçısına dönmüĢ olan Orta Doğu'da bulunan Türkiye'nin saldırgan
Amerikan planlarına böylesine alet edilmesi tehlikeleri kat kat

artırıyor. Gorbaçov yoldaĢın açıkladığı Sovyetler Birliği'nin barıĢ ve
yumuĢama için etkili giriĢimleri halkımızın da çıkarlarını yansıtıyor.
Bu giriĢimler ve çağrılara sessiz kalınmamalıdır.
BARIġ VE SĠLAHSIZLANMA ĠÇĠN SAVAġMADAN HĠÇBĠR
AMACA ULAġILAMAZ
Bütün bunlar barıĢ savaĢına daha fazla önem vermek gerektiğini
gösteriyor. Gerek Türkiye'deki, gerekse yurtdıĢındaki yoldaĢlarımızın,
bansın ve demokrasinin bütün yandaĢlarının barıĢ savaĢımına
verdikleri önemi daha da artırmalan zorunludur.
Sosyalist ülkelerin barıĢtan yana tutumunun son bir örneği de
Demokratik Alman Cumhuriyeti ile Çekoslovakya'nın Avrupa'nın
kimyasal

silahlardan

arındırılması

doğrultusundaki

ortak

giriĢimleridir.
Sosyalist ülkeler barıĢı savunan bütün güçlerin gerçek dostudur.
Çünkü bu ülkelerin doğası barıĢçıdır, savaĢa yabancıdır. Bu ülkelerin
savaĢa değil, barıĢa ihtiyacı vardır. Sosyalist ülkeler, Ģimdi önlerine
halklarının mutluluğu ve esenliği yolunda yeni yeni hedefler
koyuyorlar. Sovyetler Birliği halkı, öteki sosyalist ülkeler halkları
Ģimdi büyük bir coĢkuyla önümüzdeki yılın baĢlarında yapılacak olan
parti kongrelerine hazırlanıyorlar. Bu hazırlıklar büyük çaplı
ekonomik, sosyal, teknik, bilimsel planların yasama geçirilmesi için
canlı yaratıcı çalıĢmalar, dev hamleler Ģeklinde ilerliyor. Bu
geliĢmeler bize Ģevk veriyor. Uğruna savaĢtığımız ülkülerin gücünü
gösteriyor.

GeliĢmiĢ kapitalist ülkeler ise halklarına artan iĢsizlik ve sosyal
haklardaki kısıntılardan baĢka bir Ģey veremiyor. Çok somuttur, çok
çarpıcıdır: ġu son beĢ yıl baĢta ABD'nin, emperyalist ülkelerin
silahlanma harcamalarını Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan bu yana en çok
artırdıkları yıllar olmuĢtur. Aynı yıllar bu ülkelerde iĢsizliğin de en
çok arttığı, rekor düzeye ulaĢtığı yıllar olmuĢtur. Gene bu son beĢ
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yıl geliĢmekte olan ülkelerin dıĢ borçlarının görülmedik ölçüde arttığı
ve sonuçta l trilyon dolan bularak artık ödenemez duruma geldiği
yıllar olmuĢtur.
Demek ki, kapitalist ülkelerde iĢsizliğin azaltılabilmesi ve geliĢmekte
olan ülkelerin dıĢ borç cenderesinden kurtulabilmesi için, mutlaka,
öncelikle silahlanma harcamalarının azaltılması zorunludur.
Herkese Ģunu da somut gösterebilmeliyiz: ĠĢsizliğe karĢıysan, barıĢ ve
silahsızlanma için savaĢacaksın. Ülkenin kalkınmasını istiyorsan, barıĢ
ve silahsızlanma için savaĢacaksın. Demokrasi istiyorsan, barıĢ ve
silahsızlanma için savaĢacaksın. Ve dünyadaki öteki barıĢ yanlısı
güçlerle, en baĢta da sosyalist ülkelerle dostluk ve dayanıĢma içinde
olacaksın. Gerçekten baĢka yol yoktur.
ġimdi birçok Latin Amerika ülkesinde dıĢ borç ödemelerinin
durdurulması doğrultusunda geniĢ bir hareket geliĢiyor. Yeni bir
uluslararası ekonomik düzen istemi güç kazanıyor. ġili ve Güney
Afrika'da zorbalık rejimlerine karĢı halkın savaĢımı yükseliyor.

Guatemala'da diktatörlüğe karĢı geniĢ bir direniĢ ortaya çıktı. En güçlü
görünen diktatörlük rejimleri bile artık çatırdıyor. Bizim ülkemizde de
iyimser olmak için nedenler vardır.
ÜLKE EKONOMĠSĠ IMFNĠN ĠNSAFINA BIRAKILMIġTIR
Ġyimser olmak, gerçekleri objektif bir gözle görmekten bizi elbette
alıkoymuyor. Dikkatimizden hiçbir zaman kaçmaması gereken bir
nokta da, ülkemizin Evren-Özal kliği eliyle yıllarca geriye götürülmüĢ
olduğudur.
Ekonomi yerinde sayıyor. Özal hükümeti ekonomik verileri istediği
gibi değiĢtiriyor, her alanda olduğu gibi burada da sahtecilik yapıyor.
Ama gerçeklerin üzerini gene de örtemiyor. Sizleri rakamlara ve
tablolara boğacak değilim. Ama birkaç rakam, tartıĢılmaz olgu
sıralamadan geçemiyeceğim.
Türkiye'de bugün yapılan yıllık sabit sermaye yatırımları hâlâ 1977
yılındaki düzeyin üzerine çıkmıĢ değildir. Yani Türkiye ekonomisi
1977'den bu yana gerçekte büyümemektedir. Resmi verilere bakılacak
olursa bu 8 yılın gayri safi milli gelir artıĢ ortalaması yılda yüzde 2,8
olmuĢtur. Ama aynı veriler Ģu gerçeği de açığa vuruyor: Sanayi ve
tarımın rolü azalırken, ticaret ve hizmetler
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sektörünün rolü, hem buraya yapılan yatırımlar, hem bunların ulusal
gelirden aldıkları pay olağanüstü artıyor. Yani üretici olmayan
alanlara doğru hızlı ve düzenli kayıĢ söz konusu.

Sabit yatırımlar artmadığı gibi, sekiz yıldır sanayide kapasite
kullanımı ortalaması da yüzde 50-60 dolaylarındadır. Bu canlı
büyüyen bir ekonomi midir? Yoksa can çekiĢen bir ekonomi mi?
Ekonomi can çekiĢiyor. Ve bir avuç vurguncu fırsat bu fırsattır deyip
vurdukça vuruyor. Halkın yaĢam düzeyi ise yıllarca geriye düĢürüldü.
Vergi tahsilatlarının milli gelir içindeki payı da azaldıkça azalmıĢtır.
ÇalıĢanlardan vergiler düzenli kesiliyor. Dolaylı vergiler durmaksızın
artıyor ve gene de toplam vergi gelirleri azalıyor. Demek ki,
kapitalistlerin verdikleri vergiler azalıyor. Büyük kapitalistler hem
"altın yıllarımızı yaĢıyoruz" diyorlar, hem de vergi deyince hemen
diĢlerini gösteriyorlar.
Özal, enflasyonu söz verdiği gibi yüzde 25'e düĢüremeyeceğini
görünce, Ģimdi "ihracatı artırıyoruz, bu büyük basandır" diye yakasını
kurtarmak istiyor. Halkı yan aç yan tok yasamaya mahkum ettikten
sonra, onun boğazından kestiğini dıĢarı satmanın neresi basan? Üstelik
Ģimdi bunun da sınırına gelinmiĢtir. Yakında görülecek. Öte yandan
asıl önemlisi dıĢ ödemeler dengesi düzeliyor mu? Açık azaldı mı? DıĢ
borca ihtiyaç azaldı mı? Yoksa arttı mı? ġimdi 1985'de, 1980'e oranla
daha fazla dıĢ borcumuz varsa, bu beĢ yıl boyunca kim kazanmıĢ
oluyor? Biz mi, bize borç veren emperyalist ülkeler mi?
KardeĢlerim,
Türkiye'deki rejim içyüzünü çok somut gösterecek bazı veriler vermek
istiyorum. Bakınız, bunların 12 Eylül 1980'den bu yana, son beĢ yıl
içinde Amerikan emperyalizmine verdikleri sayısız ödün karĢılığında
aldıkları para toplam 3 milyar 631 milyon dolar etmektedir.

Amerika'ya üs vermiĢlerdir, vermedikleri ödün kalmamıĢ gibidir,
antisovyetizme sarılmıĢlardır, sonuçta toplam 3 milyar 631 milyon
dolar almıĢlardır. Ama bu paranın yalnızca 512 milyon dolan
yardımdır. Geri kalan 3 milyar 119 milyon dolan yalnızca kredidir,
borçtur. Geri ödenecektir. Ve bu kredinin hepsi de ellerine
geçmemiĢtir. Bunun tam l milyar dolan eski borçların ve faizlerin
karĢılığına sayılıp gene Washington'da kalmıĢtır. Sonuçta 5
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yılda toplam aldıkları net para yalnızca 2 milyar 600 milyon dolardır.
Bunu da bildiğimiz gibi silah alımında kullanmıĢlardır.
Peki siz yurt dıĢında çalıĢan iĢçilerin bu beĢ yılda ülkemize
gönderdiğiniz toplam döviz miktarı ne kadardır? Bunun rakamları da
bellidir YurtdıĢındaki iĢçilerimiz bu beĢ yıl boyunca toplam tam 10
milyar dolarlık döviz sağlamıĢlardır ülkemize. Size ne teĢvik verdiler,
ne vergi indirimi yaptılar, ne de bu dövizleri isterseniz geri
alabilirsiniz. Amerikan emperyalizminden ise ülkeyi savaĢ ateĢlerine
sürme pahasına verdikleri hizmetler karĢılığında aldıkları döviz,
sizlerin yurda gönderdiğiniz dövizin ancak dörtte biri kadardır. Sizlere
verdikleri hizmet nedir? Hangi sorununuza çözüm bulunmasını
sağladılar? Hiç! Üstelik Ģimdi yılbaĢında yürürlüğe girmesi gereken
serbest dolaĢım hakkından da birkaç yüz milyon mark karĢılığında
vazgeçmeye hazır olduklarını açıklamıĢlardır. Hakkınızı utanmazca
satıĢa çıkarmıĢlardır.

Dostlarım,
Açıkça görülebilir ki, bugünkü ekonomik durum, daha ileri hedefleri
bir yana bırakalım, Atatürk cumhuriyeti dönemi ulusal ekonomisinden
bile fersah fersah uzaklaĢmıĢtır. Elbette bugünkü durum 12 Eylül ile
baĢlamadı. Cumhuriyetten bu yana uygulanan kapitalist yoldan
kalkınma, sözde dıĢa açılma politikalarının bir sonucudur
bugünkü durum.
Fakat görülmeli ki, Özal eliyle 12 Eylül'den bu yana uygulanan
politika bu yönde çok daha radikal gerici bir politika olmuĢtur.
Ekonominin ulusal temelleri dolaylı değil, açık saldırıya uğramıĢtır.
KĠT ler bugün yalnız yerli tekellere değil, uluslararası tekellere peĢkeĢ
çekiliyor. Bunun tek bir anlamı var. DıĢ borçlar için Türkiye rehin
ediliyor. Bugün ekonomik faaliyetin tek bir amacı vardır: Kemerleri
sıkma ve dıĢ borçlanma yolu ile IMFye olan borçların ödenmesi
Sonuçta ülke ekonomisi IMF nin insafına terkedilmiĢtir.
BU AKILALMAZ GĠDĠġ DURDURULMALIDIR
Bugün ülkemizde varolan teknolojik düzey de gerilemiĢtir. Sanayi atıl
kapasitede çalıĢırken, yatırıma fon ayırmak yerine yatırımlar
durdurulmuĢken, teknolojik geliĢme hayal bile edilemez. Kaldı ki,
sözü bile edilemiyor.
Yarın ekonomik kalkınmayı sağlamada dayanılacak potansiyeller de
yok oluyor. ĠĢsizlik, kalifiye iĢgücünün azalması bunun önemli
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bir göstergesidir. Ayrıca yeraltı kaynaklarımız emperyalist ve tekelci
talan, plansız üretim sonucunda yok oluyor. Tek bir örnek, Zonguldak
maden havzasında kömür rezervleri önemli ölçüde azalmıĢtır.
Denizlerimizden

balıklar

çekiliyor,

denizlerimiz

ölüyor.

Ormanlarımızı korunmak bir yana canice yakılıyor. Ormanların, yeĢil
örtünün yok olması, çevre kirlenmesi sonucunda her yıl Kıbrıs'ın
yüzölçümünden fazla miktarda verimli topraklar erozyon, yani aĢınma
nedeniyle denizlere akıyor. Toprak verimsizleĢiyor. Buna gübre
tüketimindeki anormal düĢüĢü de eklemeliyiz. ġimdi ilk kez tarımda
kendi kendine yeterlilik dengesi bozuldu. Artık buğday ithal ediyoruz.
Bu akıl almaz gidiĢ durdurulmalıdır. Durdurulmazsa eğer, halkımızın
karĢı karĢıya kalacağı tarifsiz acılar bir yana, bu acılara kökten son
vermek,

kesin

kurtuluĢu

sağlamak

için

sosyalizmi

kurmaya

giriĢtiğimiz zaman çok gerilerden baĢlamak zorunda kalacağız. Çok
acılı, sancılı yollardan geçeceğiz. Bugünün, aynı zamanda bugünden
yarının sorumluluğunu duymak zorundayız. Sorulmalıdır, soruyoruz,
bir avuç iĢbirlikçi, vurguncu talancının 50 milyonun, ülkemizin,
halkımızın geleceğini uçuruma atmaya no hakkı vardır? Bu hakkı
onlara kim veriyor?
Bu ülke bizimdir. Üç-beĢ çapulcunun değil. Ona sahip çıkmalıyız.
Böyle bir tablo çizdiğimiz için bize durumu abartıyorsunuz, bugün
ülkeyi yönetenler hiç kendi bindikleri dalı keser mi, denebilir. Böyle
düĢünenler olursa iki Ģeye bakmalıdırlar:
Ekincisi kapitalist dünyayı saran derin krizin asıl yükü bizim gibi
ülkelere biniyor. Bu kriz hafiflememiĢtir. Bu yükün bizim üzerimize

yıkılmasına karĢı koyabilecek bir yönetim mi vardır bugün
ülkemizde? Olmadığını biliyoruz. Tersine bu emperyalist planların
hızla uygulanmasını görev bilen bir yönetim iĢbaĢındadır.
Bizdeki tekeller Batı'daki tekeller gibi de değildir. Orada güçlü bir
sermaye birikimi üzerine oturan tekeller, ekonomiyi yönetme, bir
ölçüde planlama gücüne sahiptirler. Bizde ise tekeller hep vermeden
alma politikası izlediler. Çünkü ekonomiyi taĢıyacak güçte değildirler.
Bu nedenle hiç biri gelecek için, ülkenin sanayileĢmesi için kendi
çıkarlarına bile olsa uzun erimli yatırımlara girmiyorlar, giremezler.
12 Eylül öncesi hükümetler de emperyalizm yanlısı ve tekeller-
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den yanaydılar. Ama Ģimdiki hükümet doğrudan doğruya IMF’nin,
tekellerin adamlarının ve doğrudan emperyalizmin memurlarının
elindedir. Biz bunlara IMF’nin haciz memurları diyoruz.
12 Eylül'den sonra ordu üst yönetimi de daha çok tekellerle sarmaĢ
dolaĢ oldu. RüĢvet, talan içine pervasızca daldılar. ġahinkaya örneği
tek değildir. F-16 rüĢvet rezaletinin peĢini bırakmamalıyız. Bunlar
yurtsever subayların da onurunu iki paralık ediyor.
Böylesi anti ulusal bir çetenin ülke ekonomisinin geleceğinden zerrece
kaygı duymaması, onu çöküĢe sürüklemesi kimseyi ĢaĢırtmamalı.
ġaĢmak değil, bu duruma isyan etmek gerekiyor.
BUGÜN ÜLKEMĠZDE DEMOKRATĠK BĠR CUMHURĠYETĠN
VARLIĞINDAN SÖZEDĠLEMEZ

Evet toplum geriliyor. Ekonomik, sosyal, kültürel, her alanda
geriliyor. Bu faĢist diktatörlüğün insanlık onuruna yakıĢmayan
baskılan altında yasamak zorunda olan bir toplum, her Ģeyden önce bu
nedenle geriliyor demektir. Haksızlık ve zulüm karĢısında susan
herkes bu zorba düzenin kaçınılmaz olarak bir parçası olur. Zulme
önce ağzını kapatırsın, sonra gözlerini, sonra da kulaklarını! Ama
zam, zulüm yok olmaz, canavar seni de yutar.
Darbeci generallerin anayasasıyla ve polis yasası örneğinde olduğu
gibi çıkartılan bir dizi yeni yasa ile, yasal ve idari rejim 12 Eylül
öncesinden

çok gerilere

götürülmüĢtür. Böyle

bir anayasayı

cumhuriyet tarihi tanımamıĢtır. Ġlk kez anayasa ile Kürt halkının
Kürtçe konuĢması yasak altına alınmıĢtır. Bu faĢist karakterli anayasa
kaldığı sürece gericiliğin baĢ dayanağı olacaktır. Getirilen rejim
öyledir ki, tüm yetkiler tek elde toplanıyor. Ne oluyor? PadiĢahlığa mı
dönüyoruz?
Sormak isteriz, bugünkü rejime demokratik cumhuriyet denebilir mi?
Bu anayasa ve yasalar kökten değiĢmeksizin demokratik bir
cumhuriyetin varlığından söz edilebilir mi?
Birinin CumhurbaĢkanlığı koltuğunda oturuyor olması, o ülkede
demokratik bir cumhuriyetin var olduğunu göstermez. Kaldı ki, bu
makamı süngü zoruyla iĢgal eden, ülkede bir mezarlık huzuru
yaratmak isteyen Evren her konuĢması ile tarafsız bir cumhurbaĢkanı
olmadığını, demokrasiye düĢman olduğunu kanıtlıyor. Evet! O bir
diktatördür.
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Ne kadar acıdır ki, ulusal kurtuluĢ savaĢını demokratik devrime
yükseltmek için demokratik cumhuriyet belgisini ilk kez ortaya atan,
bu uğurda mücadele eden TKP, bugün yine demokratik cumhuriyeti
korumak gerektiğini açıklıyor.
WASHĠNGTON'A

ÇOK

TEHLĠKELĠ

YENĠ

ÖDÜNLER

VERĠLĠYOR
DıĢ politika da iç politikadan ayrı değildir. Bugün Atatürk dönemi dıĢ
politikasından da köklü biçimde dönülmüĢtür. Bunun en açık kanıtı
Evren'in baĢbakanı Özal’ın "Türkiye'ye tehlike Kuzeyden geliyor"
sözüdür. Evren'in baĢbakanı Özal, cumhuriyet tarihinde Sovyetler
Birliği'ne karĢı düĢmanlık politikasını resmi politika olarak ilan eden
ilk baĢbakan olma Ģöhretini kazandı. Biz Özal ve ailesinin Ģöhret
düĢkünü olduğunu Diliyoruz, ama bu kez bu sözler onun hafifliği ile
açıklanamayacak kadar ciddidir.
Daha önce de DıĢiĢleri Bakanı Halefoğlu, Bulgaristan'ı kastederek,
"Artık iyi komĢuluk iliĢkileri mümkün değildir" dedi. Böylece aynı
zamanda anlaĢılmıĢ oldu ki, Bulgaristan'a karĢı yürütülen kampanyada
hükümet planlı hareket ediyordu ve baĢından beri kampanyanın
destekçisi idi.
Ülkemize gelen ABD eski BaĢkanı Carter'in, daha önce de
Weinberger'in onur kırıcı sözleri biliniyor. Burada tekrar etmek
içimizden gelmiyor.

Ulusal bağımsızlığımıza, egemenlik haklarımıza, halkımızın ulusal
onuruna bu açık saldırılara yanıt vermek gereğini hiç bir yetkili
duymadı. Koltuklarını koruyabilmek ve üç beĢ kirli, kanlı dolar için
bu sözlerin önünde onursuzca eğildiler.
Amerikan üssünde çalıĢan iĢçilerimize kurt köpekleri ile saldıran
küstah Amerikan erlerinden değil hesap sormak, bu olayı örtbas
etmeye,

halkımızdan

gizlemeye

çalıĢanlardan

böylesi

onurlu

davranıĢlar beklemek elbette ham hayaldir. Bu örnekler bizi
ĢaĢırtmıyor ama öfkemizi kabartıyor ve ülkemizin geleceği için kaygı
veriyor.
Kaygılıyız, çünkü ABD emperyalizmine bağımsızlık ve egemenlik
haklarımızdan yeni yeni ödünler veriliyor. Gizli kapılar ardında ġĠA
anlaĢması bağlanmaya çalıĢılıyor. Bu anlaĢma ülkemizin bağımsız,
özgür ve barıĢçı geleceğine ipotek koyan bir anlaĢmadır. Bu
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anlaĢma

ile

ABD,

"çevik

kuvvetleri"nin

Türkiye

üzerinden

Ortadoğu'ya her an müdahale edebilmesi için resmen olanak elde
edecek, Türkiye'de yıldızlar savaĢı projesinin alt yapısını oluĢturacak
adımlar atılacaktır.
ġaĢırmamak olanaksız. ABD'ye verilmedik daha ne kaldı ki, bu
anlaĢma gizli kapılar ardında sürüyor. Açık ki, çok tehlikeli yeni
ödünler söz konusu. Bunların halka açıklanmasını istiyoruz. Bu
anlaĢmanın gizli kapaklı geçmesinden parlamento içindeki partiler de

sorumlu olacaklardır. Bu kölelik anlaĢmasına sessiz kalınmamalıdır.
KarĢı çıkılmalıdır. Türkiye'nin "yıldızlar savaĢı" projesine ilk destek
veren ülke olması onursuzluğuna katlanılmamalıdır. Değil bunlar,
1960'larda ABD'nin 6. Filosu limanlarımıza giriyor diye karĢı çıkmıĢtı
halkımız. Demircioğlu'nu Ģehit vermiĢtik. Hatırlayalım bu Ģanlı
geçmiĢi.
Bugün ABD ile iliĢkilerimiz bağımlılık iliĢkisinden öte, uyduluk
iliĢkisidir. ġimdi rejim bu gerçeği ve vereceği yeni ödünleri halktan
gizlemek için demagojiyi ve anti komünist, Ģovenist propagandayı
daha da hızlandıracaktır. Son aylarda DıĢiĢleri Bakanlığı'nda
emperyalist propagandanın yürütülmesi için yeni bir politik-ideolojik
merkez kuruldu. KuruluĢ gizli tutuluyor. Propagandanın taktik,
stratejik,

ideolojik

yönleri

buradan

belirleniyor.

Anti-Bulgar

kampanya da buradan yürütüldü.
Basında Amerika'nın Sesi radyosunun antenlerinin Türkiye'ye
yerleĢtirilmek istendiği haberi çıkmıĢtı. Hükümetin buna izin
vermediği

öne

sürülüyordu.

Ama

Ģimdi

Kürdistan

parti

örgütlerimizden gelen bilgiye göre, Ģu anda Diyarbakır yakınlarında
bu antenlerin kurulmasına baĢlanmıĢtır.
Rejimin izlediği Ortadoğu politikası da ulusal çıkarlarımıza aykırıdır.
Türkiye Arap ülkelerinin emperyalizme karĢı ve bölgede barıĢ için
iĢbirliğini baltalayan görüĢlere destek veriyor. Washington-AnkaraRiyad ekseni kurulmuĢ bulunuyor. Yani bizim çok önce ABD'nin
gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı tehlikeli bir plan olarak açıkladığımız Ģey
bugün gerçekleĢmiĢtir.

Rejim, Ege'de gerginliği sürdürmek, Kıbrıs’ta ayrılıkçı KKTC eliyle
her an gerginlik yaratma potansiyelini elinde tutma politikası güdüyor.
Bu gerginliklerden Washington'un alabildiğine yararlandığı ortadadır.
Böyle bir ülkenin dünyada yalnız kalması ĢaĢırtıcı değildir. Türkiye
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gerçekten dünyada yalnızlaĢtırılmıĢ bir ülkedir.
Biz burjuva muhalefetinin dıĢ politikada iyi komĢuluk iliĢkilerine
dönme isteklerini açık biçimde destekliyoruz. Ama eğer ABD ile
uyduluk iliĢkilerine, ülkeyi bir savaĢ serüvenine sürükleyecek
adımlara bugünden karĢı çıkılmazsa yarın çok geç olabilir. Biz yine
burjuva muhalefetinin militarizme karĢı çıkma istemini destekliyoruz.
Ama görülmelidir ki, demokrasiye militarizmden gelen sürekli
tehditlerin kaynağı ABD emperyalizmine, Pentagon'a, uluslararası
askersel sanayi kompleksine bağımlılıktır. ABD emperyalizminin
ülkemizdeki politik ve askersel varlığına son vermek zorunludur.
ABD ile imzalanan her anlaĢma ülkenin politik yaĢamında ordunun
rolünün artmasını getirmektedir. Silahlanma yansı militarizmi ve
bağımlılığı güçlendirmekte, demokrasiyi ve halkın sofrasındaki
ekmeği ise kısmaktadır.
Kısaca görülmelidir ki, bu uyduluk politikası ile demokrasi yan-yana
yaĢayamaz.
TOPLUMU ÇÜRÜTMEK ĠSTĠYORLAR
YoldaĢlar, dostlar,

Ülkemizin böylesine geriye itilmesinin sosyal alanda faturası ağırdır.
Çağımızda yerinde saymak bile mümkün değildir. Bir toplumun
gerilemesi onun tarihsel geliĢimi içinde bir tersliktir.
Ülkenin görece değil mutlak anlamda gerilemesi Osmanlı döneminde
bir kez yaĢandı, Cumhuriyet sonrasında ise iddia ediyoruz ki, Ģimdi
yaĢanıyor. Bu durum kelimenin gerçek anlamıyla ulusal felaket
demektir.
Gerilemenin sosyal sonucu toplumun çürümeye itilmesidir. Yani
halkın olumlu ulusal değerlerinin, iyi geleneklerinin, demokrasi
düĢüncesinin zayıflatılması, toplumun kendi yaĢamına ve kendi
geleceğine karĢı duyarsızlaĢtırması, politika dıĢına itilmesi ve
kültürsüzleĢtirilmesidir. Bu aynı zamanda bilinçli bir politikadır.
Bu söylediklerimizin örneklerini kolaylıkla görmek olanaklıdır ve bu
örnekler ne yazık ki, artıyor. Böyle bir ekonomik temelin, böyle bir
ulusal hıyanet politikasının kendine uygun bir sosyal yapısı olmak
zorundadır. ġimdi bir yandan derin ekonomik bunalımın, diğer yandan
bilinçli bir politikanın bir sonucu olarak toplum bu noktaya itiliyor.
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Geçim sıkıntısı içinde olan, açlık sınırında yaĢayan halkımız açıkça
hırsızlığa özendiriliyor. Sıradan bir vatandaĢ, bu ülkenin generali
hırsız, hükümeti hırsız, bakanı hırsız ben niye hırsızlık yapmayayım,
diye neden düĢünmesin?

Halkımız dün ekmeğe umudunu katık yapıyordu. Bugün ise umudunu
da yiyor. Ekmeğini elinden aldıkları halka bir Ģeyler vermeleri gerek.
Dün dini alet ediyorlardı. Bugün bu da tek baĢına yetmiyor ve hatta
geri tepeceğinden korkuyorlar. Korkmakta haklıdırlar. Temiz duygulu,
ülkenin geleceğini düĢünen dindarlar da Ģimdi bu rejime karĢı
çıkıyorlar.
GeçmiĢte olduğu gibi Kemalizm’e de sarılamıyorlar. Atatürk sözü de
ağızlarında artık iyiden iyiye iğreti duruyor. "Türkçülük" denilen
faĢist, ırkçı, Ģoven propagandanın yanı sıra geriye tek bir Ģey kalıyor;
emperyalist ideolojik Ģırınga. Yani kozmopolitizm, nihilizm. Yani bir
anlamda her Ģeye boĢ verme. Ġnsanlığın geleceği... sana mı kalmıĢ?
Ülkenin geleceği., eklemin akıllısı sen misin? KomĢum zorda., her
koyun kendi bacağından asılır! ĠĢte felsefe bu.
Halk bir dilim ekmeğe muhtaçken radyo, televizyon, basın lüks
yaĢamı, Amerikan tarzı yaĢamı, ahlaksızlığı propaganda ediyor. Bu
ĢaĢkınlığın eseri değil, bilinçli bir politikadır.
Toplumumuzda ciddi bir kültürel gerileme vardır. Halkımız günlük
gazete dahi alamıyor. Bugünkü yöneticiler de bir kültürsüzlük abidesi
olarak halkın önündedirler. Bir CumhurbaĢkanı ki, gençler için "onları
asmayıp da besleyecek miydik?" diyecek kadar insani duygulardan,
hümanizmden yoksundur. Bir BaĢbakan ki, kültürü Tom Miks
literatürünü aĢamıyor. Daha düne kadar çocuklarımızın, gençlerimizin
eline emanet edildiği bir Milli Eğitim Bakanı vardı ki, Darwin
yaĢasaydı, onu görüp tezini tersine çevirirdi. Burjuvazinin de bir
kültürü vardır. Bir tarih bilinci vardır. Bunlarda bu da yoktur.

Üniversitelerden uzaklaĢtırılan her bilim adamının bilim yaĢı kadar,
ülke, bilim ve kültür alanında geriye gitmiĢ demektir.
Ahlaksal yozlaĢma korkunç bir felaket halindedir. Ne ilginçtir ki,
boyalı basın bir yandan ahlak yozlaĢmasını körüklerken, öte yandan
utanmadan fuhuĢ korkunç boyutlar aldı diye manĢet atıyor.
Gençlerimizin, ülke içinde ve ülke dıĢında gençlerimizin geleceği
kaygı

vermelidir

bize.

Gencecik

insanlar

idam

ediliyorlar,

hapishanelerde bir ömür boyu çürümeye terk ediliyorlar. Tüm bunlar
yetmez-
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mis gibi kahveler, sokaklar, banklar iĢsiz gençlerle dolu. Bu
yozlaĢmaya nasıl direnebilirler? "Üniversitelerde yasadıĢı sola kuĢ
uçurtmuyoruz" diyen polis, neredeyse açıkça içilir hale gelen esrar,
uyuĢturucu

paketlerini

üniversiteye

sokanları

her

nasılsa

yakalayamıyor!
Ülke dıĢında göçmen iĢçilerimizin çocukları daha iyi durumda
değildirler.

Hangi

toplumun

değerlerini

benimseyeceklerini

bilemiyorlar. Ġkinci kuĢak Avrupa'da doğmuĢ, büyümüĢtür, ama bu
toplumun değerlerini benimsemeleri mümkün değil. Birinci kuĢaktan
kardeĢleri, ana babalan hâlâ ülkeyle bağlı. Bu bağlar kopmaz. Ülkeden
edinebilecekleri kültürel, ahlaksal değerler de kalmıyor.
Ülkemizin onlarca yıl geriye götürülüĢünün, ekonomik çöküĢe, ve
toplumsal çürümeye itilmesinin sonuçlan hafife alınmamalıdır.

YozlaĢmama ideolojik etkilerinin ülke içinde ve dıĢında sol hareketi
de etkileme tehlikesi söz konusudur. Yığınlardan kopma sonucunu
getiren politik amaçlardan uzaklaĢma, apolitikleĢme, "demokratik
sosyalizm" yada "ulusal sosyalizm" türünden revizyonist görüĢler,
bugünkü durumu ve tarihi altüst eden "orijinal" tezler üretiliyor.
Değerli yoldaĢlar, dostlar, kardeĢlerim,
Çizdiğimiz tablo belki fazla karanlık gözüküyor. Ne yapalım ki,
gerçek durum böyledir. Toplumu saran bu bunalım kapitalizmin
geliĢmesinin sonucu olan olağan bir bunalım da değildir. Bunalım
sözcüğü bile artık durumu tam anlatmıyor. Bu nedenle çöküĢ, çürüme,
yozlaĢma sözcüklerim kullanıyoruz.
TKP TOPLUMUN MOTOR GÜCÜ OLMALIDIR
Eğer toplumun geriye itilmesi önlenemezse, güçlü bir sınıfın
önderliğinde pasif ezilme durumu aktif bir devrimci baĢkaldırıya
dönüĢtürülemezse, sonuç her yönü ile çürüme olacaktır.
Evrenlerden, Özal'lardan kurtulalım gerisi kolay, diye düĢünülebilir.
Bu doğru bir düĢünce olmayacaktır. Bu rejimin tasfiyesinin biçimi
gelecek rejimin de özünü belirleyecektir. Eğer bu rejimin kökleri
kazınamazsa, sancılı uzun süreli bir tasfiye zorunluluğu île karĢı
karĢıya kalırsak, halkımız, demokrasi güçleri için durum, 12 Eylül
öncesinden de daha kötü olmaya devam edecektir.
Bu rejimin köklü tasfiyesi toplumun her kesiminde değiĢim ve ileriye
gitme, bugünkü yaĢam tarzını kabul etmeme yönünde çok güçlü

28

bir istek ve irade yaratılmasına bağlıdır. Bu aynı zamanda bu rejime
karĢı, 12 Eylül öncesinden demokrasiyi savunan güçlerden çok daha
geniĢ güçlerin ortak mücadelesini gerektirir. Bu, ulusal hıyanet ve
zorbalık rejimi taraftarlarının karĢısına ulusun tüm diri güçlerinin
çıkması, bu güçlerin hep birlikte diktatörlük barajının önüne yığılması
demektir. ABD payandası ile ayakta duran diktatörlüğün zayıflamıĢ
olan barajı böyle bir güce direnemez, yerle bir olur. Hatta bu güçlü
demokrasi seli onlarca yıl geriye itilmiĢ ülkemizi belki de birkaç ay
gibi kısa sürede onlarca yıl ileriye götürecek köklü devrimci
dönüĢümlerin kapısını bile açabilir.
Ama nasıl? Bilinen deyimiyle tarih bir tekerrür değildir. Tarihi tekrar
yaĢamayacağız. Dünya değiĢmiĢ, koĢullar değiĢmiĢtir. Türkiye 65 yıl
öncesinin, 40 yıl öncesinin Türkiyesi değildir. Tarih tekerrür etmiyor,
ama ne yazık ki, hatalarımız için aynı Ģeyi söylemek zor. DeğiĢen
görevleri göremezsek, eski hataları yinelersek geçmiĢten ders almıĢ
olmayız.
Biz, tüm ağır baskılara rağmen Marksizm-Leninizm ve proleter
enternasyonalizminden sapmadan partimizi günümüze getiren tüm
yönetici ve militanların, mücadelelerinden gurur duyuyoruz. Ama
gelecek kuĢakların da bizden gurur duyması için bu yeterli değildir.
TKP ülkede durumu, halkımızın yazgısını değiĢtirecek bir güce
ulaĢmalıdır. En önemlisi bu görevi gecikmeden yerine getirmeliyiz.
Açık ki, bu muazzam zor bir görevdir.

TKP'nin

güçlenmesi,

iĢçi

sınıfımızın,

halkımızın,

demokrasi

güçlerinin mücadelelerinin yükselmesinden, güçlenmesinden ayrı
düĢünülemez. Bu birlikte geliĢecektir. Önemli olan bu geliĢmenin
motor gücü olmayı baĢarabilmektir. Yani hiç bir öncülük iddiası öne
sürmeksizin, her ileri adıma, harekete, düĢünceye itki vermek.
DıĢımızdaki güçlere destek vermek bunun bir biçimidir. Bir baĢka ve
daha ileri biçimi ise bağlaĢıklıktır. Eğer uygun koĢullarda ve doğru
biçimde yapılıyorsa, destek sanıldığı gibi pasif bir Ģey de değildir.
Hatta sizin destek verdiğiniz güçler baĢlangıçta sizi güçsüz görecek,
ya da anti komünizmin etkisi ile sizi reddedeceklerdir. Ama bu güçler
içinde ve tabanlarında size kulak vereceklerin sayısı artacaktır. Bu her
Ģeyden önce kaba anti komünizmin kırılmasını kolaylaĢtıracaktır. Yani
bu güçler üzerinde aktif bir etki sağlanmıĢ olacaktır.
Bu noktanın oldukça önemli olduğunu sanıyorum. BaĢkaları için
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konuĢmayayım ama, geçmiĢte bizde olan bir yanılgı vardı. Sanırdık ki,
dıĢımızda bir ilerici hareket geliĢirse bu bize zararlıdır. Bize gelecek
yığınları alır götürür. Oysa düĢünülmüyor ki, henüz söz konusu
yığınları biz etkilemekten uzağız. Gericilik döneminde bu yığınlar
hareketsiz. Ama dıĢımızda da geliĢse, bu ilerici ya da ileri yönde
hareketler bu kesimlerin hareketlenmesini getirir ki, sonuçta o
yığınlar, eğer biz doğru çalıĢmasını bilirsek, mutlaka sosyalizme
geleceklerdir.

ĠLERĠCĠ,

DEMOKRAT,

YURTSEVER

HER

HAREKETLE

BĠRLĠKTE YÜRÜYECEĞĠZ
Sosyalist düĢünce-ideoloji elbette her tür burjuva düĢüncesinden
bağımsızdır. Âmâ o, öteki ilerici akımları kendine çeken, eksiklerini
tamamlayan ve ilerleten çağımızın, insanlığın en ileri, en mükemmel
düĢüncesidir. O aynı zamanda bilimdir. Bilimsel dünya görüĢüdür.
Ġnsanlar yaĢam tarzlarını daha bugünden değiĢtirmeye baĢlamadan
gerçek anlamda sosyalizmi özümseyemezler. Daha ileri bir yaĢamı
Ģiddetle istemeyen, Ģimdiden ezilmeye karĢı aktif, devrimci bir
baĢkaldırıĢ içinde olmayan kiĢi sosyalizmi gerçekten özümsemiĢ
olamaz. Emperyalizme karĢı ulusal ve demokratik bilincin uyanması,
haksızlığa, adaletsizliğe, sömürüye, baskıya, insanlık onuruyla
bağdaĢmayan her Ģeye, savaĢ tehlikesine karĢı direnenlerin artması,
sınıf mücadelesinin ilerlediğinin, toplum bilincinin geliĢtiğinin bir
göstergesidir ki, bu geliĢme içinde sosyalist düĢüncenin etkisi
kaçınılmaz olarak artacaktır.
Komünistlerin motor güç olmaları topluma bu ilk hareket ivmesini
vermeyi becermelerinde yatar. Önce bu hareketlenmeyi sağlamak
zorunludur. Tersine etrafımızda, bizim dıĢımızda geliĢen ilerici
düĢünceler, adımlar, hareketler yoksa bizim toplumdaki rolümüz zayıf
demektir, zayıf kalır.
Bu nedenle biz, ister sol içinde, ister daha geniĢ bir çevrede olsun,
dıĢımızda geliĢen ilerici yönde hareketlerden kaygı duymuyoruz.
Bugün böylesi hareketlerin varlığından değil, yokluğundan kaygı
duyulmalıdır.

Halkımız bizi, komünist öncüyü Ģu ya da bu ilerici politik güçle
rekabet içinde değil, kendisi için halk düĢmanlarına karĢı fedakar
mücadeleler içinde görecek, tanıyacak ve bağlanacaktır. Biz baĢka bir
ölçüt tanımıyoruz.
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Bu konuda son olarak Ģunu da söylemeliyim. Motor güç olabilmek,
her ileri harekete itki verebilmek, ancak o hareket ve düĢünce içindeki
ilerici,

devrimci

yöndeki

öğeleri

bulmak,

ortaya

çıkarmakla

olanaklıdır. Çoğu kez bir hareket bütünüyle ilerici değildir. Bu, her
güce ayrıĢımlı yanaĢım gerekiyor demektir. Ġkincisi her harekete hem
somut, hem de tarihsel bir perspektifle bakılmadıkça da, ondaki ilerici
öğeleri görmek her zaman mümkün olamaz...
Tarihimizde toplumu ilerletici, geliĢtirici düĢünce akımları nelerdir,
bugün bunların mirasçıları var mıdır? Elbette yalnızca komünistler,
Marksistler ilerletici olmuĢtur ve olacaktır diye düĢünülemez.
Biz komünistiz, Kemalist değiliz. Ama Kemalizmin ilerici hiçbir yönü
yok mudur? Önün ulusal kurtuluĢçu, anti emperyalist yönüne ve onu
savunanlara neden destek vermeyelim?
Biz kozmopolit Batıcılığa, mandacılığa, bağımlılık iliĢkilerine
karĢıyız. Ama Batı kültürünün demokratik, hümanist öğelerine,
teknolojisine neden karĢı olalım. Biz Ģeriat devleti kurma fikirlerine
karĢıyız. Ama temiz inançlı dindarların vicdan özgürlüğüne baskı
yapılmasına da Ģiddetle karĢıyız. Onların vicdan özgürlüğünü hep

savunduk, savunuyoruz. Somut olarak Ceza Kanunu'nun 163.
maddesinin 141 ve 142. maddeler gibi iptalini istiyoruz. Biz laiklikten
yanayız ama vicdan özgürlüğünün baskı altına alınmasının laiklik
olmadığını söylüyoruz. Bu nedenle dindar çevrelerin emperyalizme,
ahlak

yozlaĢmasına, bir ölçüde bu

düzene

karĢı çıkıĢlarını

destekliyoruz. Ama biz bu çevrelerin de, ateistlerin vicdan
özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini düĢünüyoruz.
Her ulusal toplumun bir ulusal gururu vardır. Her toplumun burjuva
anlamında bile olsa, emperyalizme, baskıya, zorbalığa karĢı çıkan
insanları vardır, ulusal değerleri, kültürü vardır. Bizim tarihimizde
böylesi sahip çıkılacak hiç mi değerler yoktur ki, biz her Ģeyi, bütün
tarihimizi gerici burjuvazinin milliyetçi, Ģoven propagandasına,
onların kirli ellerine terk ediyoruz.
Halkımızın Atatürk önderliğinde verdiği ve emperyalizme karĢı ilk
kurtuluĢ savaĢlarından biri olan ulusal kurtuluĢ savaĢımızdan neden
gurur duymayalım? KurtuluĢ savaĢının baĢlangıcını sembolize eden
19 Mayıs'ı neden anmayalım? Biz, ulusal kurtuluĢ savaĢına
komünistlerin en önde katılmasından elbette büyük bir gurur
duyuyoruz. Yabancı Ģirketlere karĢı grev yapan iĢçilerimizi gururla
anıyoruz. Ama
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kurtuluĢ yıllarında camilerde düĢmana karĢı halkı ayaklanmaya
çağıran imamları niye hatırlamayalım?

Fakat elbette biz aynı zamanda 1910-15'lerde yapılan Ermeni
kıyımını, Cumhuriyet boyunca süren Kürt halkı üzerindeki baskıyı,
partimizin 15 yiğit önderinin kahpece öldürülüĢünü lanetliyoruz.
Baskıya karĢı çıkan, zorbalara "elinizden geliyorsa düĢünceyi kaldırın
insanlıktan" diyen Namık Kemal'i, Hanı Yağma'nın Ģairi Tevfık
Fikret'i

neden

anmayalım?

Mimar

Sinan'dan

neden

gurur

duymayalım?
Biz emperyalist kozmopolitizme karĢı yalnız evrensel değil, aynı
zamanda ulusal kültür ve sanatı savunmalıyız. Ulusal kültür içinde
ilerici, demokratik öğelere sahip çıkmalıyız. Ve ona daha Ģimdiden
gelecek sosyalist ulusun kültürünün proleter öğelerini katmalıyız.
Nazım Hikmet tek baĢına bunu baĢarmıĢtır. Biz onun komünist bir
Ģair, TKP üyesi, yöneticisi olmasından gurur duyuyoruz. Ama kim
onu yalnız komünistlerin Ģairi olarak gösterirse ona haksızlık eder. O
ulusa, halka, dünyaya mal olmuĢtur. O, ulusal bir Ģairdir ve aynı
zamanda ateĢli bir enternasyonalisttir. Tek baĢına sözümüz yanlıĢ
anlaĢılmasın. Elbette baĢka sanatçılarımız da benzer nitelikler kazandı.
ĠĢte biz böylesine geniĢ bakarak, dün ve bugün ileri, demokrat,
yurtsever her düĢünce, akım ve harekete sahip çıkıyoruz. Bu ilerici,
demokrat, yurtsever akımların yandaĢı bütün güçlere birlikte yürümeyi
öneriyoruz.

Onlarla

birlikte

yürüyeceğiz,

ama

kendi

yüce

ideallerimizden, bugünkü politik hedeflerimizden vazgeçmeksizin!
EĢit haklı olarak birlikte yürümekten korkmuyoruz. Biz kendimize,
Marksizm-Leninizm'in alt edilemez gücüne güveniyoruz.
BĠZ HERġEYDEN ÖNCE ENTERNASYONALĠSTĠZ

Ama elbette burjuva ideolojisinin yığınlar üzerindeki etkilerine karĢı
aralıksız ideolojik mücadele zorunludur. Marksizm-Leninizm'i bir
bilim olarak yaygınlaĢtıracağız, öncelikle Marks, Engels ve Lenin'e
doğrudan dayanarak ideolojik beslenmeye ve iĢçi sınıfını onlarla
aydınlatıp eğitmeye hız vereceğiz. Marks'ı, Engels'i, Lenin'i ve
düĢüncelerini, iĢçi sınıfının yüce önderleri olarak doğrudan kendi
yapıtları ile iĢçilere tanıtmayı hedef alıyoruz. ĠĢçiler kendi önderlerini
tanımalıdırlar.
Bu çürüme ve inançsızlık ortamında Marksizm-Leninizm'in aynı
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zamanda düĢünce derinliği yüksek bir ahlak, gür bir insan ve yasama
sevgisi kaynağı olduğunu göstermeyi becermeliyiz. Çünkü öyledir.
ABD emperyalizminin anti komünist, anti sosyalist haçlı seferi
karĢısında TKP, sosyalist ülkelerle, baĢta Sovyetler Birliği ile
halkımızın dostluğu için durmaksızın çalıĢacaktır. Bize "Moskova
yanlısı" diyorlar. Ama bunu derken Moskova'nın barıĢ ve ilerlemenin,
halkların dostluğunun kalesi olduğunu gizliyorlar. Böylece bizim
neyin yanlısı olduğumuzu da gizlemiĢ oluyorlar. Washington yanlısı
deselerdi buna üzülürdük. Çünkü ABD yanlısı olmak efendiye uĢak
olmaktır. Oysa Sovyetler Birliği'nde efendiler çoktan tarihe karıĢtı.
Onların ne efendiye, ne de uĢağa ihtiyaçları var.
TKP bağımsız bir partidir, ama tarafsız değildir. SavaĢ ve barıĢ, esaret
ve özgürlük, sömüren ve sömürülen karĢısında aklı baĢında kim

tarafsız

kalabilir

ki?

Bizim

niteliğimizi,

her

Ģeyden

önce

enternasyonalist oluĢumuz belirler. Biz uluslararası iĢçi ve komünist
hareketin

birliğinin

daha

da

güçlenmesi

için

çalıĢmayı

da

sorumluluğumuz sayıyoruz.
YoldaĢlar, dostlar,
Tarihe ve günümüze iĢte bu geniĢlikte ve derinlikte sorumlulukla
bakabilirsek, o zaman baĢta bugünkü durumla ilgili çizdiğimiz
karanlık gibi görünen tablo aydınlanacaktır. Durumu değiĢtirici gücün
varlığını göreceğiz.
ĠġÇĠ SINIFIMIZ, HALKIMIZ DĠRENĠYOR
Evet toplum geriye itiliyor, ama buna direnen güçler var.
Çoğu kez üzerinde az durduğumuz bir gerçek var. Daha 12 Eylül' ün
ilk gününde yiğit metalürji iĢçilerimiz diktatörlüğün iĢbaĢı yapma
çağrısına evet demediler. Bazı fabrikalarda üç gün bazılarında da beĢ
gün grev sürdü. Nice iĢçi temsilcisi ve sendikacı kardeĢlerimiz teslim
ol çağrısına uymadı. Bu, iĢçilerimizin, diktatörlüğe ilk baĢkaldırısı
olarak hatırlanmalıdır. Bu, daha sonra çeĢitli fabrikalarda küçük çaplı
da olsa değiĢik direniĢ biçimlerinin doğmasına yol açtı.
Bugün yasadıĢı tutulan sol da daha ilk günden diktatörlerin teslim ol
çağrılarına uymadı, direndi. SavaĢını olanakları oranında sürdürdü.
Bugün de direniyor. 6 sol parti, katılan her partinin ortak eseri olan
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Sol Birlik'ini kurmayı baĢararak
umutsuzluk ortamında umut ıĢığı oldular.
33

Polisin iĢkence masalarında, zindanlarda direniĢ destanları yazıldı.
Bugün de, yarın da, hangi politik eğilimden olurlarsa olsunlar
devrimci, yurtsever bu yiğit insanları biz her zaman saygı ile anacağız.
Onları bu kürsüden selamlıyorum.
Zindanlardan yükselen gür direniĢ sesleri dıĢarıda da yankı yaptı.
Tutukluların anaları, babalan, bacıları, kardeĢleri yakınları da
direndiler.
Partimiz de dahil yasadıĢı tutulan sol örgütlerin davalara da
diktatörlüğün yüzüne inen birer tokat oldu. BarıĢ Derneği Davası'nda,
DĠSK Davası'nda direnen sesler yükseldi. Özellikle tek suçları barıĢı
savunmak olduğu için yargılananların, baĢta değerli, saygın barıĢsever
BarıĢ Derneği BaĢkanı Mahmut Dikerdem'in ve diğer barıĢçıların
savunmaları tarihe geçecektir. BarıĢı ve insan olmanın onurunu,
onurumuzu savunan bu insanlar yüz akımızdır.
TKP aydınların protesto eylemine de özel bir önem verdi. Biz öyle
sanıyoruz ki, aydınların bu protesto eylemi tarihimizde aydınların
onurlu baĢkaldırıĢları içinde önemli bir yer tutacaktır. Aydınların
toplumumuzdaki

yeri

elbette

incelenmeye

değer,

elbette

tartıĢılmalıdır. Ama suskunluğa, onursuzluğa, çürümeye itilmek
istenen bir toplumda aydınların bu çıkıĢını hangi nedenlerle olursa
olsun ikinci plana itmeyi kesinlikle doğru görmüyoruz ve hatta
demokrasi mücadelesi için zararlı görüyoruz. Aydınlar davasında
yürekli çıkıĢlar yapan Aziz Nesin ve diğer yargılananlara bizim olsa
olsa saygı borcumuz olur. YurtdıĢında da demokrasiyi, özgürlükleri
savunmak, ülke içinde bu uğurda mücadele edenlerle dayanıĢma için

pek çok inançlı demokrat sesini yükseltmiĢtir. Aydınlar davasında
yargılananlarla gösterilen dayanıĢma bunun açık kanıtıdır. Biz ülkeden
çok iyi biliyoruz ki, bu dayanıĢma eylemi zor koĢullar altında
savaĢanlara büyük bir moral vermiĢtir. Dün de, bugün de bilimin ve
demokrat olmanın onurunu hep yüksekte tutmuĢ olan sayın Server
Tanilli ve diğer aydınlarımız bu demokratik direniĢ ruhunun önemli
bir parçası olmuĢlardır.
Demokratik haklan ve özgürlükler için, ülkenin geleceği için direnen
gençlerimiz, baskı koĢullan altında da ilerici gençliğin devrimci
geleneklerini yaĢatan gözbebeğimiz, yiğit gençlerimiz, kadınlarımız
direniĢ ruhunu canlı tutanlardır.
Dün rejime destek verir konumlardayken bugün rejime muhalefet eder
konuma geldi Türk-ĠĢ! Bu önemlidir. Ama çok büyük bir direniĢ
potansiyeline sahip olan Türk-ĠĢ bunu harekete geçirmediği, rejime
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karĢı iĢçi haklarını ve demokrasiyi aktif bir biçimde savunmadığı için
sorumludur ve bu nedenle hem Türk-ĠĢ'in birliğini gözeten hem de
daha aktif tutum isteyen sendikacıları ve iĢçileri haklı buluyoruz.
Sendikal mücadele demokrasi mücadelesinin belkemiği olmak
zorundadır. Olacaktır.
Bugün Kürt halkı diktatörlüğün Ģovence, barbarca kırım operasyonu
altındadır.

Bu

baskılara

boyun

eğmeyen

Kürt

yurtseverleri,

devrimcileri faĢist diktatörlüğe karĢı mücadelenin en önemli güçleri
arasında yer alıyorlar.
Burada, Kürdistan parti örgütlerimizden gelen bir bilgiyi aktarmak
istiyorum. Diktatörlük Ģimdi yeni ve çok tehlikeli bir planı yürürlüğe
koymaya çalıĢıyor. Türk ve Kürt halkını birbirine düĢman etmek,
birbirine kırdırmak için provokasyonlara baĢvurmaya hazırlandığı
görülüyor. ġimdiye dek Türk ve Kürt köylüsü, iĢçisi aydını biri birine
düĢman olmadı. Birlikte yaĢadı. ġimdi özellikle aynı köyde, kasabada
yaĢayan Türklerle, Kürtlerin arası açılmak isteniyor. MaraĢ'da
faĢistlerin kıĢkırttığı ve Sünni, alevi çatıĢması olarak yaĢanan facia bu
kez de Türk, Kürt çatıĢması biçiminde yaratılmak isteniyor. Vatan
bölünüyor diye yaygara koparanların emperyalizmin halkları birbirine
düĢürme

planlarının

uygulayıcıları

olduklarını

herkes

ibretle

görmelidir. Kimlerin gerçek bölücü olduğunu herkes iyi görmelidir.
Ama kardeĢlerim, bu yeni plan çok tehlikelidir. Türk ve Kürt
devrimcileri, demokratları uyanık olmalıdır. Köylülere dağıtıldığı
söylenen silahlar böyle bir oyun için kullanılacaktır. Doğuda
sürdürülen operasyon planı içinde bu da vardır.
Bu canice plana karĢı en etkili karĢı koyuĢ Kürt halkının üzerindeki
ulusal baskıya karĢı çıkmaktan, Türk ve Kürt halkının kardeĢliğini
savunmaktan geçiyor.
Biz TKP olarak Kürt ulusunun ayrılma hakkını savunmaya aralıksız
devam edeceğiz. Kürt halkının barbarca kırılmasını lanetleyeceğiz.
Ama biz aynı zamanda Türk ve Kürt halkının birlikte, özgür

iradeleriyle kardeĢçe birlikte yaĢamalarından yana olduğumuzu da
belirtmekten geri durmayacağız.
Biz Diyarbakır Cezaevi'nde pek çoğunu yakından tanıdığımız Kürt ve
Türk

devrimcilerinin,

yurtseverlerinin

canice

öldürülmelerini

nefesimiz çıktığı sürece protesto edeceğiz. Onların birlikte çarpan
yürekleriyle tutuĢturduktan özgürlük meĢalesini elimizde, yüreğimizde
taĢıyacağız.
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ġimdi son,aylarda köylülük içinde de, çeĢitli ziraat örgütlerinin
tutumlarına da yansıyan ve kimi yerlerde açık protestolara dönüĢen,
artan bir tepkinin varlığını görüyoruz.
Evet, iĢçi sınıfımız, halkımız direniyor. Bilim adamları, sanatçılar,
kültürsüzlüğe, yozlaĢmaya direniyor. Baskı altoda ve zorluklar içinde
basın namusunu korumaya çalıĢan kimi gazete ve kimi gazeteciler
direniyorlar.
SOL GÜÇLERĠN SORUMLULUĞU ARTIYOR
Aç olmasına rağmen namusunu koruyan kadın, iĢsiz olmasına rağmen
hırsızlık yapmayan baba, rüĢvet almayan devlet memuru, üç kuruĢa
çalıĢtığı halde iĢçilik bilincini, çalıĢma ahlakını yitirmeyen iĢçi, aç
karnına, yersiz, yurtsuz öğrenimini tamamlamaya çalıĢan gençler,
yurtdıĢında askerlik bedeline karĢı çıkan gençlerimiz ve daha niceleri
sayılabilir ki, bu ortamda bu yoz düzene bu rejime direnenler
arasındadırlar.

Yasal muhalefet partileri SODEP-RP-DYP de kendilerine göre ve
derece derece diktatörlüğe karĢı direniĢin içindedirler. Dahası bu sahte
parlamento içindeki partilerde de bu yönde kıpırdanmalar vardır.
Bilgilerimiz açıkça gösteriyor ki, ordu içinde, ordu üst yönetiminin
rüĢvete boğulması, ABD'ye verilen ödünler ve 12 Eylül baĢlarında
söylenenlerin tam tersinin uygulanması yurtsever subaylar arasında
artan tepkiler yaratıyor. Nasıl bir oyuna getirilmiĢ olduklarını iyi
görüyorlar.
Son çıkan polis yasası ve bunun uygulanmasıyla zirveye çıkan
keyfilik ve saldırganlık polis içinde bile varolan namuslu polisleri de
düĢündürüyor.
Görülebilir ki, pasif ezilmeyi aktif bir baĢkaldırıĢa dönüĢtürecek
güçler vardır. Yeter ki, biz toplumda diri, mücadeleci, ilerlemek
isteyen, protesto eden, hoĢnutsuz olan her güce yardım etmesini
bilelim. Her yönden iĢçi ve emekçi halkımızın hoĢnutsuzluğunun açık
protestoya dönüĢeceği, sınıf mücadelesinin yükseleceği kanalları
açabilelim.
Bu her Ģeyden önce bugün yasadıĢı tutulan solun sorumluluğu ile
bağlıdır. Bu nedenle Sol Birlik'in kurulması baĢlı baĢına gerçekten
ileri bir adım, sorumluluk örneğidir. Sol Birlik ile baĢ düĢmana karĢı
savaĢta en azından eylem birliği içinde olmamak için diğer sol
güçlerin
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haklı hiçbir nedeninin varolabileceğim sanmıyoruz. Sol içinde
hepimiz tonlarca kâğıt harcıyoruz. Ama ne kadarı gerçekten yığınlara
ulaĢıyor ve etkili oluyor? Güçlerimizi böylesine dağıtmadan elbette
farklı görüĢlerimizi, eleĢtirilerimizi açıklamaktan geri durmadan,
yığınlara solun sesini daha etkili duyurmanın yollarını bulamaz mıyız?
Sol olarak hepimiz kırk dilde sandalye kelimesini bilip de sandalyede
oturamaz görünümünden çıkmalıyız. Yığınlar solu hep eleĢtiren, ama
bugün somut ne yapmak gerektiğine programatik yanıt vermeyen bir
güç olarak görmekten çıkmalıdır. Yığınlar solun "iktidar endiĢesi"
taĢıdığını hissettikleri zaman onu izleyeceklerdir. Her somut olayda
halkımız adına hesap sormalı, ama ne yapmak gerektiğini de
göstermeliyiz. Ne var ki, bunu halkın içinden biri olarak yapmalıyız.
Kısaca, yasadıĢı tutulan sol da içinde, demokrasi güçlerinin birliğinin
geleceği, solun en geniĢ birliğine, somut politikasına ve etkili
devrimci mücadelesine ve diğer demokrasi güçleri ile diyalogunu
geliĢtirmesine bağlıdır.
MUHALEFET DEMOKRASĠ ĠSTEMĠNE DAHA SOMUT BĠR
ĠÇERĠK KAZANDIRMALIDIR
KardeĢlerim,
Bugün diktatörlüğe karĢı verilen mücadele kritik bir döneme giriyor.
Diktatörlüğün demokrasiye dönüĢ manevrası iflas etti Gerçekten
demokrasi istemediği açığa çıktı. Diğer yandan iĢbirlikçi oligarĢi
demokratik muhalefeti yapay sağ ve sol güçler ayrımı ile parçalayıp
merkez sağı rejimle uzlaĢtırma amacına da en azından Ģimdilik
varamadı. Bu rejime karĢı diyalogun geliĢmesini önleyemedi.

Diktatörlük Ģimdi ne yapacak? Bu yeni duruma kendini uyduracak mı,
yoksa sesleri kısmak için yeni saldırılar mı deneyecek? Bunu
göreceğiz. Ama açık olan bir Ģey var. TKP'ye, yasadıĢı tutulan sola
daha ağır saldırılar yönelterek demokrasi mücadelesinin geleceğinde
bizlerin rolünü zayıflatmaya çalıĢacaktır. Son günlerde bu yönde
saldırılar artmıĢtır. Diktatörlük tüm gücü ile, bu rejimin görüntüsü
değiĢse bile, faĢist dayanaklarını korumak için savaĢacaktır.
Diğer yandan demokratik muhalefet güçleri "neye karĢı birlik"
sorusunda anlaĢmıĢlardır. Bu bir basandır. ġimdi "ne için birlik"
sorusunun yanıtına geçiliyor. Bu soruya "Özal gitsin" le sınırlı
kalmayan
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bir yanıt, demokrasi için birlik yanıtının verilmiĢ olması da
sevindiricidir. Ama yeterli değil. Demokratik muhalefet ilk adımın
hâlâ önemli olduğunu unutmadan demokrasi istemine daha somut
içerik kazandırmak zorundadır. Elbette bu ilk adımdan daha zordur.
Ama aĢılmaz değil.
Partimizin

ulusal

demokrasi

programı,

gerekse

Sol

Birlik'in

Demokratik Güç birliği Platformu ne yapılması gerektiğini açık ortaya
koymaktadır. Ama tüm demokratik muhalefetin içerikli bir ortak
platformda birleĢmesi için bizim önerilerimizin aynen benimsenmesini
beklemek gerçekçi olmaz. Ne var ki, 12 Eylülcülere karĢı 5 yıl
boyunca mücadele içinde ortaya çıkan ve toplumda genel bir destek

kazanan somut istemlerin formüle edilmesi ve bir adım daha
ilerletilmesi olanaklıdır. ġimdi bu baĢarılmalıdır. Bunun için tüm
demokrasi güçlerinin bir masa etrafında toplanması da zorunlu
değildir.
TKP böyle bir platformun yaratılması için herkesle ortak bir
tartıĢmaya hazırdır.
Bu adımların baĢarısı için, Evren'in son zamanlarda çok yinelediği "12
Eylül öncesine geri dönmek mi istiyorsunuz" demagojisi kırılmalıdır.
Bize göre 12 Eylül öncesine geri dönmenin mümkün olup olmayacağı
bir yana, dönmemek için her Ģeyden önce 12 Eylül darbecilerinden
hesap sorulmalıdır. Darbeyi kıĢkırtan, ülkeyi kana boyayan CĠA-MĠT
ajanlarından, faĢistlerden hesap sorulmalıdır. 12 Eylül sonrası
iĢkencelerin, politik cinayetlerin, devlet terörünün hesabı sorulmalıdır.
Hazineyi boĢaltan, halkı soyan vurguncu, kapkaççı holdinglerin ve
bankaların, bankerlerin mallarına, mülklerine el konulmalıdır.
Ve nihayet 12 Eylül öncesine geri dönülmek istenmiyorsa, yeni 12
Eylül'lerle karĢılaĢılmak istenmiyorsa, 12 Eylül öncesinden daha geniĢ
bir

demokrasi

gerçekleĢtirilmeli,

demokratik

bir

hükümet

kurulmalıdır. Yeni demokratik bir anayasa ve politik tutuklama,
yargılama, fiĢleme ve vatandaĢlıktan çıkartmanın tüm sonuçlarını
silecek bir genel politik af böyle bir demokrasinin zorunlu
önkoĢuludur. Bugünden görülüyor ki, genel politik af halkımızın
isteğidir, idamların durdurulması ve genel politik af için yaptıklarımız
yeterli değildir. GeniĢ bir kampanya zorunludur.

Son olarak Ģu uyarıyı da görev biliyoruz. 12 Eylül'e geliĢte faĢist
güçlerle, 12 Mart darbecileriyle sola karĢı iĢbirliğinin ve 12 Mart
döne-
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minden çakıĢta "geçmiĢe sünger çekme" anlayıĢının rolleri de
unutulmamalıdır. Bundan ders alınmalıdır.
TKP'YE YÖNEÜK SALDIRILARDAN ÜLKEMĠZ HĠÇBĠR ġEY
KAZANMAMIġTIR
KardeĢlerim,
Demokrasiyi

kazanma

görevinin

baĢta

geldiğini

unutmadan

demokrasinin geniĢliğini Ģimdiden düĢünmeliyiz. Demokrasinin
geniĢliği onu isteyen güçlerin demokrasiye ne kadar gereksinim
duyduklarına, onu ne kadar kararlı istediklerine, demokratik
muhalefetin birliğine, oluĢacak yeni politik güçler dengesine, kısaca
mücadelenin kendisine bağlı olacaktır.
Açık olan bir gerçek vardır. Demokrasiye herkesten fazla gereksinimi
olan sınıf, emeğin kesin kurtuluĢuna kadar mücadeleyi sürdürmekte
kararlı olan iĢçi sınıfımızdır. Bu nedenle de demokrasinin en kararlı
gücü odur.
Ülkemizde iĢçi sınıfımızın gücünü, somut bir devrimci savaĢ planı
hazırlayabilmek için gerçekçi değerlendirmeye çalıĢmak baĢka bir Ģey,
onun varlığını, gücünü görememek baĢka Ģeydir. Ülkemizde iĢçi

sınıfına, emekçi halkımıza dayanmadan özlenen hiçbir hedefe
varılamaz.
Türkiye iĢçi sınıfı nicel gücünün çok ötesinde mücadele deneylerine
sahip bir sınıftır. Hafızalarımızda bu deneyler canlıdır. Saymak
gereksiz. ĠĢçi sınıfımız genç ama büyüyen, yükselen bir sınıftır.
Ne zaman özgürlüklere demokrasiye saldın olmuĢtur da bu saldırının
sivri ucu iĢçi sınıfına yönelmemiĢtir? Ne zaman iĢçi sınıfımıza saldırı
gelmiĢtir de saldırının sivri ucu TKP’ ye yönelmemiĢtir? Tek bir örnek
gösterilemez. TKP’ ye yönelik saldın kuĢkusuz aynı zamanda diğer
sol güçlere ve tutarlı demokratlara da yönelmiĢtir.
Bu nedenle, demokrasiye en fazla gereksinimi olan, aynı zamanda
TKP ve diğer yasadıĢı tutulan Marksist sol güçlerdir, tutarlı
demokratlardır.
Ülkemizin tarihi Ģunu gösteriyor. BaĢta TKP almak üzere -çünkü en
uzun yasak altında tutulan odur- yasadıĢı tutulan sola yönelik
saldırılardan

ülkemiz

ilerici

güçleri,

halkımız

hiç

bir

Ģey

kazanmamıĢtır. Demokrasi isteyen tüm güçler bu gerçeği görmek
zorundadırlar. Diğer yandan sol içinde de TKP düĢmanlığı kimseye
bir yarar sağlamamıĢtır.
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Evren'ler, Özal'lar ve onun gibi düĢünenler Marksizm'i hâlâ
engizisyon mahkemeleri mantığı ile görüyorlar. Burjuva bilimine bile
saldıranların bu düĢünce zavallılığına elbette kimse ĢaĢmıyor. Solu bir

iç düĢman gibi göstermeye yeltenmeleri de bu zavallılıkların
sonucudur. Ama yalnız bu kadar değil. Bu tutumları aynı zamanda
onların CIA'nin, ABD emperyalizminin Türkiye'deki borazanları
olduklarını gösterir. Çünkü iç düĢman masalı CĠA'nın ürettiği bir
masaldır. Bunlar bizi öfkelendiriyor ama ĢaĢırtmıyor.
Yeri gelmiĢken bir görüĢe değinmeden edemeyeceğim. Yeni bir parti
kurma hazırlığında olanlar bugünün yakıcı sorununun kendi
deyimleriyle "aĢın solla" kendi aralarına duvar koymak olduğunu
sanıyorlar. Diktatörlüğü unutuyorlar.
Daha da kötüsü emperyalist terminolojiden devĢirilme "sızma" sözü
Evren'lerin ağzına yakıĢıyor, ama onların ağzına hiç yakıĢtıramıyoruz.
Bir de: "Kendi baĢına güçlü bir biçimde örgütlenemeyen ve iktidara
ağırlıklarını halkın rızası ile koyamayan Marksist partiler" deniyor.
Hem

siz

hükümetler

kurun,

komünistler

üzerindeki

yasağı

kaldırmayın, sonra da güçlü örgütlenemiyorlar deyin. Diğer yandan
yasadıĢı tutulan solun bugün basından yararlanma özgürlüğü yokken
basını sınırlı da olsa kullanma olanağınızı tüm demokrasi isteyenler
için değerlendirmeyin, halka gerçek solu "aĢın", "sızmacı" olarak
gösterin, sonra da "halkın rızasını alamıyorlar" deyin. Bu samimi bir
tutum, demokrat bir tutum değildir. Biz inanıyoruz ki, hükümet fırsatı
elinizdeyken, ülkemize, devlet dairelerine CIA ajanlarının sızmasını
önleyebilseydiniz, sizden habersiz baĢbakanlık telefonlarının MĠT
tarafından dinlenmesini önleyebilseydiniz vs. bu aĢırı sol masalına
ikna edilmiĢ olmayacaktınız.

TKP olarak biz, demokrasi güçlerinin birliğini gözeten aktif bir tutum
aldıklarında bu çevrelerin demokrasi mücadelesinin geliĢmesine çok
önemli katkılar yapacaklarına inanıyoruz. Ve bu olumsuz tutumları
terk edeceklerine inanmak istiyoruz.
Türk-ĠĢ yöneticilerinden bir zat da, komünistleri sendikalara
sızdırmayacağız buyurdu.
Bu sızma masalına inananlar unutuyorlar ki, bu ülkede ilk sendikaları
kuranlar komünistlerdir. GeçmiĢte olduğu gibi bugün de sendikaların
özgür olması, grev, toplu sözleĢme haklan için mücadele edenlerin
baĢında onlar geliyor. Komünistler ne dün, ne bugün hiç bir zaman
sendikaların dıĢında olmadılar. Bu nedenle onların sendikalara
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sızmaya hiçbir gereksinimleri yoktur. Sendikalara sızanlar ise, tersine,
uzman adı altındaki C1A ajanlarıdır. Bu bir sır değil.
Ayrıca partimiz, yığınlar neredeyse oradadır. Biz fabrikalardayız.
Fabrikalar kalemizdir. Elbette sendikalarda da olacağız. Komünistlerin
sendikalardaki varlığından korkanlar gerçekte patronlardır.
PARTĠMĠZ YĠĞĠT YOLDAġLAR ÇIKARIYOR
YoldaĢlar, dostlar,
Partimiz geniĢ bir bağlaĢıklık politikası uygularken, Ģimdi kendi
içinde daha da sıkıca kenetlenmiĢ bir parti olmak zorundadır. Polisin
Ģiddetlenen saldırılarına karĢı da bu zorunludur.

Toparlanma döneminin parti yaĢamı ilkeleri güçlenme döneminde
yeterli görülemez. ĠĢçi sınıfımız bizden çelik disiplinli, güçlü parti
istiyor. Güçlenme lafla olmaz. Olağanüstü çalıĢmak gerek. Bunun için
zorunlu olan özveri, özveri ve yine özveridir. ĠĢçi sınıfımız, halkımız,
yüce davamız için vazgeçemeyeceğimiz ne olabilir?
Güçlenme dönemimizde, elbette daha çok kadroya ihtiyacımız var.
Ama partimiz az güçle çok iĢ yapmayı da öğrendi. ġimdi her parti
üyesi kendi geleceğini kendi belirleyecektir. Her parti üyesi kendine
sormalıdır: Ben niye partiliyim? Partinin bir dostu muyum, yoksa bir
üyesi miyim?
Bugün, Ģimdi özverili bir komünist örneği için yalnızca tarihe
bakmamız da gerekmiyor. Partimiz bugün de yiğit komünistler
çıkarıyor. ĠĢte Deniz yoldaĢ, O, canını verip, parti sırrını vermeyen,
yaĢamıyla da örnek bir komünist ve sıkı bir konspiratör örneğidir. ĠĢte,
Mersin Petrol-Ġs ġube baĢkanı Asım Özçetin yoldaĢ. TKP üyesi olarak
yargılanıp çıktığı halde, diktatörlük koĢullarında tüm baskılara rağmen
iĢçiler onu sendikanın baĢına yeniden seçtiler. Amansız hastalığı
nedeniyle partimiz onu yurtdıĢına çıkardı. Ama ne yazık ki
kurtulamadı. Cenazesini binlerce iĢçi karĢıladı, uğurladı. O da
yaĢamıyla örnek bir komünisttir. Komünist bir iĢçi önderi örneğidir.
Asım yoldaĢ aynı zamanda partimizin yığın bağlarının bir sembolü,
iĢçi sınıfına sarsılmaz inancımızın bir çelik perçinidir. Sendikalara
sızıyormuĢuz! Evet, Yığınların bilincine ve yüreğine yerleĢiyoruz.
Mersinli iĢçilerin yüreğinden hangi güç atabilir Asım yoldaĢımızı?
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TKP HALKTAN, DOSTLARINDAN GĠZLĠ DEĞĠLDĠR
Dostlarım,
Partimizin yeni kuĢaklan da öğrenmeye baĢladı ki, gizlilik zordur,
kahırlıdır. Gerici burjuvazi hep iki yüzlü oynadı Hem TKP'yi
yasakladı. Hem de sanki gizliliği isteyen bizmiĢiz gibi gizliliği suç
saydı. Partimizi halkımıza "gizli bir komplo örgütü" gibi göstermeye
çalıĢtı. Oysa komünist partilerine sızmaya çalıĢan ve komplolar
düzenleyen bizzat polisin kendisidir. TKP ve diğer sol örgütlerin
davaları bunun tanığıdır.
Deneyimimiz gösterdi ki, esas tehlikeli olan polisin sızmasından çok
onu ortaya çıkaramamaktır. Parti üyelerimiz artık bir polisin ortaya
çıkmasından paniğe kapılmıyor, sızmayı önlemek için her seferinde
ders çıkarmaya çalıĢıyor. Bu konuda da sol içinde ortak bir anlayıĢ ve
koordineli bir çalıĢma zorunludur.
Diğer yandan, polis partimizin gizli oluĢundan yararlanarak,
partimizin tarihi ile ilgili bir dizi söylenti yaymıĢtır. Sürekli
"yönetimde bölünmeler var" propagandası yapmıĢtır.
Ne var ki, bu silahı da artık iyiden iyiye geri tepiyor. "TKP bitti",
"yönetimde bölünme var" masallarını artık okuyamıyorlar. Biz
inanıyoruz ki, bu tür saldırılara karĢı en iyi yanıt, 5. Kongremizle daha
da güçlendirmeye çalıĢtığımız, parti içinde "açıklık" ilkesini parti
dıĢına da yaymaktır. Ġnanıyorum ki, yalnız politikamızı değil,
sorunlarımızı, güçlüklerimizi açıkça ortaya koyarak bunların çözümü

için de dostlarımızdan, sizlerden, iĢçi sınıfımızdan daha büyük destek
göreceğiz. TKP yalnız kayıtlı üyelerimizin partisi değildir. TKP'nin
daha da güçlenmesi de yalnız parti üyelerinin çabası ile sınırlı
kalmamalıdır.
TKP iĢçi sınıfımızın politik birliğini sağlamada kendi üzerine önemli
bir sorumluluk düĢtüğünün bilincindedir. Bu yönde kardeĢ TĠP ile
iliĢkilerimizden umutlu olduğumuzu söylemeliyim. Aynı Ģekilde
komünist parti içinde toplanmak gerekliliğini duyan dostlarımıza,
herkese karĢı birleĢtirici olma sorumluluğumuz var. Güçlüklerle
kazandığımız çelik disiplinli, birliği sağlam bir parti olma niteliğimizi
zayıflatmadan bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıĢacağımız
açıktır. Buna güvenebilirsiniz.
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TKP'NĠN

ÖZGÜRLÜĞÜ

SORUNUNU

TARĠH

GÜNDEME

GETĠRĠYOR
YoldaĢlar, kardeĢlerim,
Son günlerde, gelecek demokraside komünist partisine yer olacak mı,
TKP özgür olacak mı sorulan sık sorulmaya baĢlandı. Bu bir rastlantı
değildir. Bu, halkımızın özlediği demokrasinin TKP'siz olamayacağını
gösteriyor. 63 yıldır olumsuz yanıtlanan bu soru bizim değil, tarihin
sorusudur. Yanıtını ise iĢçi sınıfımız, halkımız, demokrasi güçleri,

sizler vereceksiniz. Biz, hiçbir hayale kapılmıyoruz. Kapılmamak
gerektiğini yine partimizin tarihi öğretiyor.
Ancak Ģunu belirtmeliyim. TKP kurulduğundan beri süren düĢünce
özgürlüğüne bir sınır arama çabalan boĢtur. Bu, ateĢ yansın ama
ısıtmasın, ıĢık yansın ama görülmesin demekle eĢtir. Ayrıca 12 Eylül
dönemi öğretici olmalıdır ki, düĢünce özgürlüğüne sınır koymak
isteyen herkes kendisinden daha güçlü bir baĢkasının da kendinin
düĢüncesine sınır koymasına katlanmak zorundadır.
Türkiye'nin güçlü bir TKP'ye gereksinimi vardır. Kaba burjuva
propagandası komünistleri istikrarsızlık unsuru olarak göstermek ister.
Bu yalandır. Biz elbette demokrasiyi yok etmek isteyenler için, bu
diktatörlük rejimi için, mezarlık huzuru arayanlar için istikrarsızlık
unsuruyuz.
Tersine ise demokrasinin en istikrarlı gücü, güvencesiyiz. TKP yasal
ve güçlü olduğu zaman ne CIA, ne MĠT terör kıĢkırtmak için meydanı
boĢ bulabilecektir. Çünkü, provokasyonlara karĢısına güçlü iĢçi
sınıfımız, emekçi halkımız, tüm uyanık güçler çıkacaktır.
ġu da unutulmamalıdır ki, iĢçi sınıfı, emekçi halkımız toplum için
istikrarsızlığın temel kaynağı kapitalizmdir. Ve istikrarsızlaĢtırma
taktiği bizzat ABD'nin, CIA'nin ürettiği bir politikadır.
Ġġ

EKMEK

ÖZGÜRLÜK

MÜCADELESĠ

ZĠNCĠRLERĠ DARMADAĞIN EDECEĞĠZ
Değerli yoldaĢlar, dostlar, kardeĢlerim,

ÜZERĠNDEKĠ

DüĢman zayıflıyor, geleceğinden korkuyor. Bakınız Evren bizim bol
parazitli, cızırtılı radyomuzdan, el kadar bildirilerimizden, Atılım'
muzdan nasıl da korkuyor. Oysa ellerinde güçlü TV, radyo, basın var.
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Ama gerçekler onlardan yana değil. Bizim ise en büyük gücümüz bu.
Sol Birlik onları öylesine korkuttu ki, bozmak için ellerinden geleni
yapıyorlar. Türlü yalanlar yayıyorlar.
Diktatörlüğe karĢı güçlerin demokratik muhalefetini parçalamak için
ince, kaba her araca baĢvuruyorlar.
Halkımızın diktatörlüğe karĢı nabız atıĢları yükseliyor. Gelecek güzel
günlerin müjdecileri görülüyor ufukta. Her Ģey bize, iĢçi sınıfımıza,
cefakar halkımıza bağlıdır. Birliğimize, mücadelemizin gücüne,
aklımıza, yüreğimize bağlıdır. Zorbalar ülkede mezarlık huzuru
yaratamayacaklardır. Yükselen demokrasi mücadelesini durdurmak
kolay değildir. Bugün koĢullar öyledir ki, yükselen her direniĢ sesi,
kendisinden daha güçlü, daha geniĢ direniĢlerin çağrıcısı oluyor.
Demokrasi isteyen herkesin tek tek ve birlikte yapabileceği Ģimdi çok
daha fazla Ģey vardır. Hepimiz tek tek demokrasi isteğinin güçlü sesi
olabiliriz. Olmalıyız.
Bugün Batı Avrupa'daki çalıĢmaların, yükselen dayanıĢmanın da
ülkedeki mücadelemiz açısından önemi çok büyüdü. Buradan
yükselecek her ses, ülkede güçlü yankılar yapacaktır. Batı Avrupa

ülkedeki barıĢ ve demokrasi mücadelesini yükseltmede bir köprübaĢı
olabilir, olmalıdır.
Partimiz TKP'nin, yasadıĢı tutulan solun, demokrasinin, emekçi
halkımızın iĢ ekmek, özgürlük mücadelesinin üzerindeki zincir
ağırdır. Ama paslıdır, çürüktür. Bu zincirleri darmadağın edeceğimiz
günler, güzelim memleketimize mavi tulumuyla gelecek özgürlük
günleri çok uzak değildir. Kollarımız zayıf değildir. Yeter ki, kavga
meydanına kol kola, omuz omuza girmesini bilelim.
Bu inançla, ülke ve ülke dıĢındaki, zindanlardaki tüm yoldaĢları,
dostları, hepinizi en ateĢli yoldaĢlık, kardeĢlik duygularımla
selamlarım.
YaĢasın dünyada barıĢ,
YaĢasın demokratik Türkiye,
YaĢasın demokratik muhalefetin birliği,
YaĢasın Türk ve Kürt halklarının yıkılmaz kardeĢliği,
YaĢasın Sol Birlik,
YaĢasın Marksizm-Leninizm ve proletarya enternasyonalizmi,

;

YaĢasın dünümüz, bugünümüz, yarınımız Türkiye Komünist Partisi,
Partimiz!
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TKP'NĠN 65. KURULUġ YILDÖNÜMÜ TOPLANTISINA GELEN
MESAJLAR*

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi, Türkiye
Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle sizi ve tüm
Türkiyeli komünistleri candan kutlar, kardeĢ selamlarını iletir.
Neredeyse tüm tarihi boyunca savaĢını gizlilik koĢullarında ve sürekli
koğuĢturma altında yürütmek zorunda kalan partiniz, Türkiye emekçi
halkının çıkarlarını sürekli savundu ve savunuyor. Komünistler ulusal
kurtuluĢ savaĢının cephelerinde savaĢtılar, ülkenin bağımsız, anti
emperyalist

geliĢmesi

doğrultusunda

kararlı

konum

aldılar,

demokratik güçleri, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanması ve
korunması için, barıĢ savaĢı için seferber ettiler, birleĢtirdiler.
Sovyet

komünistleri,

Marksizm-Leninizm

ve

proleter

enternasyonalizmi ilkelerine sımsıkı bağlı olan, uluslararası komünist
hareketin birliğinin güçlenmesi, TKP ile SBKP, Türk ve Sovyet
halkları arasında dostluğun geliĢmesi ve güçlenmesi için ardıcıl çaba
harcayan Türkiye
* Burada yer alan mesajlar bu broşür baskıya verilinceye kadar bize ulaşanlardır.
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Komünist Partisi'ne büyük değer biçiyorlar.
KardeĢ Türkiye Komünist Partisi'ne halkının yaĢamsal çıkarları, barıĢ
ve sosyal ilerleme ipin verdiği savaĢta büyük baĢarılar dileriz.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Almanya Sosyalist Birlik Partisi Merkez Komitesi ve kendi adıma
TürkiyeKomünistPartisi'nin65. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle sizlere
kardeĢçe savaĢ selamlarımızı ve içten dileklerimizi iletirim.
Türkiye Komünist Partisi'nin kurulması, halkınızın ve uluslararası
komünist ve iĢçi hareketinin tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.
O günden bu yana Türkiye komünistleri, kendilerini emekçilerin
dirençli öncüleri, ulusal çıkarların ardıcıl savunucusu ve gerçek
enternasyonalistler olarak kanıtladılar. Onlarca yıllık illegaliteye ve
acımasız koğuĢturmalara karĢın Türkiye Komünist Partisi ardıcıl
olarak ve ĢaĢmadan barıĢ, Türkiye'de demokrasi ve toplumsal ilerleme
yolundaki savaĢımını büyük kurbanlar vermek pahasına sürdürüyor.
Büyük bir memnuniyetle saptıyoruz ki, DAC ve Türkiye komünistleri
arasında sıla kardeĢçe iliĢkiler geliĢmiĢtir. Partilerimiz, nükleer yıkım
tehlikesine karĢı, silahlanma yansına karĢı ve insanlığın barıĢçı bir
geleceği için dünyada savaĢan bütün güçlerin savaĢ cephesinde
yan yana yer alıyor.
Sevgili Türkiyeli yoldaĢlar. Size dayanıĢmamızı iletir ve 5. Kongre'
nin demokrasi ve ilerleme yolundaki tarihsel kararlanın yasama
geçirmede basanlar dileriz.
Komünist selamlarla.
Almanya Sosyalist Birlik Partisi
Merkez Komitesi

Genel Sekreteri
Erich Honecker
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi, Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti komünistleri ve tüm emekçileri TKP'nin 65. kuruluĢ
yıldönümü nedeniyle size en içten yoldaĢça selamlarını iletirler.
Türkiye Komünist Partisi, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'ni izleyen
devrimci geliĢme koĢullarında doğdu, Türkiye halkının emperyalist
iĢgalcilere karĢı verdiği ulusal kurtuluĢ savaĢı yıllarında çelikleĢ-ti.
Türkiyeli komünistler karmaĢık iç ve dıĢ koĢullarda iĢçilerin, emekçi
köylülerin, ilerici aydınların, Türkiye'deki tüm demokratik güçlerin
ulusal ve sınıfsal çıkarlarını savunma yolunda 65 yıldır savaĢım
bayrağını yükseklerde dalgalandırıyorlar. Dünya komünist ve iĢçi
hareketinin sadık müfrezelerinden biri olan TKP her zaman bu
hareketin

Marksizm-Leninizm

ve

proleter

enternasyonalizmi

temelinde birlik ve dayanıĢmasının güçlenmesi için çalıĢtı,
BKP, Türkiye Komünist Partisi'nin, ABD'nin ve onun bağlaĢıklarının
en

gerici çevrelerince

politikasını

ilkesel

uygulanan

konumlardan

halk
ve

düĢmanı,
ardıcıl

saldırganlık

olarak

ortaya

koyma,sosyalist ülkeler topluluğunun dünya barıĢının güçlendirilmesi
ve insanlığın nükleer yıkım tehlikesinden korunması yönündeki yapıcı

barıĢsever politikasını güçlendirme çizgisine büyük değer veriyor.
TKP, emperyalizmin ulusal düĢmanlıklar yayma ve Balkanlarda
durumu istikrar-sırlaĢtırma, Yakındoğu'da ilerici ülke ve hareketlere
karĢı gerici bir cephe oluĢturma çabalarına enerjik ve ardıcıl biçimde
karĢı koydu, bunların içyüzünü açığa vurdu.
Biz

Türkiye'de

sol

güçlerin

Marksizm-Leninizm

temelinde

birleĢmesine, ilerici ve demokratik güçlerin barıĢ ve demokrasi için
savaĢımının doğru yola yöneltilmesine yaptıkları katkıdan ötürü
Türkiyeli komünistleri selamlıyoruz. Ġnanıyorum ki, 5. Kongre'nin
kararlan partinin daha da güçlenmesine, onun yığınlar arasında etki ve
saygınlığının artmasına, Türkiye halkının çıkarları uğrunda savaĢımı
kesin biçimde aktifleĢtirmesine yardım edecektir.
Değerli yoldaĢlar, partinizin jübile yıldönümünde, komünist ülkü-
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lerin zaferi için verdiğiniz çetin savaĢta size yeni yeni basanlar dileriz.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi!
Bulgar Komünist Partisi ile Türkiye Komünist Partisi arasındaki
dostluk iliĢkileri daha da geliĢsin ve güçlensin!
Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,

Macaristan Sosyalist ĠĢçi Partisi Merkez Komitesi, partinizin 65.
kuruluĢ yıldönümünde, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi' ne
ve sizin aracılığınızla tüm Türkiyeli komünistlere sıcak dostça
selamlarını ve en iyi dileklerini iletir.
Macaristan komünistleri, Türkiyeli komünistlerin çetin illegalite
koĢullarında yürüttükleri enerjik savaĢımı sıcak bir sempati ve
enternasyonalist dayanıĢma duygusuyla izliyor.
Partinizin bu yıldönümü nedeniyle sizlere Türkiye emekçi halkının
çıkarlarını ve demokratik haklarını savunma ve barıĢ ve toplumsal
ilerleme savaĢımınızda basanlar dileriz. Ülkenizde demokratik ve
sosyalist amaçlarınıza olanaklı olan en kısa süre içinde varmanızı
yürekten diliyoruz.
YoldaĢça selamlarımızla.
Macaristan Sosyalist ĠĢçi Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ GENEL
SEKRETERĠ HAYDAR KUTLU YOLDAġ'A
Değerli Genel Sekreter yoldaĢ,
Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi, tüm Çekoslovakya
komünistleri ve emekçi halkımız size partinizin 65. kuruluĢ
yıldönümü nedeniyle içten sosyalist selamlanın iletirler.
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Bu vesileyle Türkiye komünistlerinin uzun yıllardan beri emekçilerin
haklan için, proleter enternasyonalizmi ve Marksizm-Leninizm
ilkelerinin partilerinin faaliyetiyle yasama geçmesi için ve kardeĢ
partilerimiz arasındaki dostça ve yoldaĢça iliĢkilerin geliĢmesi için
savaĢımlarını özellikle anmak isteriz. Türkiye Komünist Partisi
üyelerinin Partilerinin Ģanlı tarihi boyunca verdikleri çeĢitli sınavlarda
gösterdikleri cesarete yüksek değer biçiyoruz. Bu savaĢımda Türkiye
halkının en iyi oğulları ve kızları canlarını verdiler. Bugün de
binlercesi tutukludur. Parti buna karĢın boyun eğmiyor, savaĢımı
sürdürüyor. Kararlılıkla, özveriyle yüksek bir disiplin ve moralle,
üyelerinin sarsılmaz bağlılığıyla TKP, ülkenizin emekçilerinin
demokrasi ve sosyal adalet savaĢımında yerini alıyor.
Değerli Genel Sekreter yoldaĢ, Partinizin Türkiye'deki toplumsal
yaĢamın demokratikleĢtirilmesi ve sosyalizmin yüce ülkülerinin
yasama geçirilmesi yolundaki çabalarının baĢarıya ulaĢacağına
inanıyoruz. Size bu soylu savaĢımda tam dayanıĢmamızı ve
enternasyonalist desteğimizi sunarız.
Türkiye Komünist Partisi'nin önümüzdeki yıllardaki faaliyeti için size
büyük basanlar ve devrimci iyimserlik dileriz.
Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,

Partinizin kuruluĢunun 65. yıldönümü, bu önemli günleme nedeniyle
sizlere partimiz adına ve devrimci halkımız adına yürekten, kardeĢçe
selamlarımızı ve dayanıĢma duygularımızı iletiriz.
Ayrıca size, çetin koĢullarda Türkiye halkının haklı amaçlarına
ulaĢabilmesi

savaĢımında

içten

basarılar

diler,

sizinle

içten

dostluğumuzu bir kez daha dile getiririz.
Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESÎ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümünde Afganistan
Demokratik Halk Partisi Merkez Komitesi Size ve Sizin aracılığınızla
tüm komünistlere, Türkiye iĢçi sınıfı ve emekçi halkına içten
selamlarını ve tebriklerini iletir.
Türkiye Komünist Partisi emperyalizme ve gericiliğe bağlı olan,
komünistlere ve ilerici güçlere karĢı terör ve baskı politikası izleyen
rejimin tüm manevra,ve planlarına karĢın Türkiye iĢçi sınıfının ve
emekçi halkının çıkarları uğruna savaĢım verdi ve 65 yıllık devrimci
savaĢım ve çalıĢma dönemi boyunca barıĢ, demokrasi ve toplumsal
ilerleme yolunda yığınları harekete geçirmede önemli bir rol oynadı.
1984 yılı Aralık ayında kurulan altı sol partinin birliği Türkiye'deki
askersel rejime, emperyalizme ve yerli gericiliğe karĢı Türkiye emekçi
halkının cesur savaĢım tarihinde bir dönüm noktasıdır.

Afganistan Demokratik Halk Partisi, Türkiye Komünist Partisi'nin
Türkiye'deki askersel rejime, gericiliğe ve emperyalist dünyaya karĢı,
barıĢ, toplumsal ilerleme uğruna yürüttüğü cesur ve özverili savaĢıma
yüksek bir değer biçiyor. Partimiz, Türkiye Komünist Partisi'nin
öncülüğünde iĢçi sınıfı ve emekçi halkın öteki ulusal ve yurtsever
güçlerin de birlik ve dayanıĢması ile sonul utkuya ulaĢacağı
inancındadır.
Değerli yoldaĢlar, TKP'nin 65. kuruluĢ yıldönümünde Sizlere bir kez
daha en içten tebrik ve selamlarımızı iletirken, Afganistan Demokratik
Halk Partisi ile TKP arasındaki Marksizm-Leninizm ve varolan,
proleter enternasyonalizmi ilkelerine dayanan, yoldaĢça yakın
iliĢkilerin iki ülkenin halklarının çıkarları, barıĢ davası ve dünya
devrimci süreci yönünde daha da geliĢeceğine eminiz. Önemli
görevlerinizi yerine getirmede Sizlere yeni yeni basanlar dileriz.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi! Ġçten yoldaĢça selamlarımızla,
Afganistan Demokratik Halk Partisi Merkez Komitesi
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle Kore
Emek Partisi Merkez Komitesi sizlere ve partinizin tüm üyelerine en
içten selamlarını ve tebriklerini iletir.
Partinize iç gericiliğe ve ABD emperyalizmi baĢta olmak üzere
emperyalizme karĢı savaĢımınızda bundan böyle de yeni basanlar

diler. Türkiye komünistlerinin ve iĢçi sınıfının savaĢımıyla sıkı
dayanıĢmamızı dile getiririz.
Pyongyang, 22 Ağustos 1985
Kore Emek Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
BarıĢ ve Sosyalizm Sorunları Dergisi redaksiyonu ve onun uluslararası
kollektifi tüm Türkiyeli yoldaĢları Türkiye Komünist Partisi'nin 65.
kuruluĢ yıldönümü nedeniyle, bu önemli günleme nedeniyle kutlar.
TKP'nin iĢçi sınıfının ve tüm emekçilerin çıkarları için, barıĢ ve
toplumsal ilerleme için baskıcı rejim koĢullarındaki cesur savaĢımı
bizim uluslararası yayınımızın sürekli konulan arasındadır. Türkiye
komünistlerinin dergimizle iĢbirliğini ve partinizin önde gelen
temsilcilerinin katkılarına yüksek bir değer biçiyoruz. Redaksiyon
Konseyi'ndeki kardeĢ partilerin temsilcileri ve tüm kıtalardaki
okuyucularımız, sizin sol güçlerin birliği ve ülkede demokrasinin
yeniden kurulabilmesi için
çabalarınızı

büyük

bir

geniĢ bir cephenin oluĢturulması

sempatiyle

izliyorlar.

Türkiye'de

iĢçi

hareketinin militanlarına yönelik yığınsal koğuĢturmalar her yerde
öfke ve isyan duygusu ve baskıların kurbanlarına karĢı uluslararası
dayanıĢma duyguları uyandırıyor.
Değerli yoldaĢlar, size, iĢçi sınıfının, tüm emekçilerin çıkarları ve
barıĢın pekiĢtirilmesi uğruna savaĢım da büyük baĢarılar dileriz.
Türkiye
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Komünist Partisi ile BarıĢ ve Sosyalizm Sorunları Dergisi arasındaki
iĢbirliğinin ortak komünist davamızın çıkarları

doğrultusunda

geliĢeceğinden eminiz.
BarıĢ ve Sosyalizm Sorunları Dergisi
BaĢ Redaktörü
Yuri Sklyarov
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMÎTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümünde, Yunanistan
Komünist Partisi Merkez Komitesi sizlere sıcak militan selamlarını
iletir.
Yunanistan komünistleri, demokrattan kuruluĢundan bu yana illegalite ve baskı koĢullarında savaĢım veren partinizin çalıĢmalarını
özel bir dayanıĢma duygusuyla izliyorlar. Halkınızın en değerli
evlatları yüce ülküler uğruna, özgürlük, adalet ve sosyali/m uğruna
yaĢamlarını verdiler.
Bugün Doğu Akdeniz bölgesi, Ege ve Kıbrıs sorunlarında partinizin
enternasyonalist tutumu, bu sorunları yaratan ABD emperyalizmi ve
NATO'nun saldırgan, militarist politikasına karĢı savaĢım veren bölge
halklarının savaĢına önemli bir katkıda bulunuyor. Değerli yoldaĢlar,

Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümünde bir kez daha
belirtmek isteriz ki, Türkiye'deki Amerikancı askersel rejimin
yıkılması, tutuklamaların, iĢkencelerin son bulması için, genel politik
af için, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması için, toplumsal
kurtuluĢ ve sosyalizm uğrunda savaĢımınızda Yunanistan Komünist
Partisi Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacaktır
Partilerimiz

arasındaki

Marksizm-Leninizm

ve

proleter

enternasyonalizmi temelindeki sıkı bağların daha da güçlenmesi,
halklarımızın ABD ve NATO'nun maceracı politikasının geri
püskürtülmesi, bölgede ve tüm dünyada barıĢın korunması, toplumsal
ilerleme

ve

sosyalizm

uğruna

yürüttükleri

ortak

savaĢımın

güçlenmesine katkıda bulunacaktır.
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Değerli yoldaĢlar, savaĢımınızda size yeni yeni basanlar diliyoruz.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi'nin 65. yılı!
YaĢasın Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizmi!
Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ GENEL
SEKRETERĠ HAYDAR KUTLU YOLDAġ'A
Değerli Haydar Kutlu yoldaĢ,
Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluĢunun 65. yıldönümünde AKEL
Merkez Komitesi ve kendi adıma Türkiye Komünist Partisi MK'ne ve

tüm Türkiyeli komünistlere en sıcak selamlarımızı, zor ve yiğit
savaĢımınızda basan dileklerimizi iletiriz.
Sizin iĢçi sınıfının ve Türkiye emekçi halkının, ülkede tüm haklan yok
eden, ülkeyi halk için zindana çeviren, Sovyetler Birliği ve
Ortadoğu'daki ulusal kurtuluĢ hareketlerine karĢı Amerikan ve NATO
üsleriyle donatan dıĢ, özellikle ABD bağımlılığından ve yerli
oligarĢiden kurtulması için yürüttüğünüz haklı ve özveri dolu
savaĢımınızı büyük bir ilgi ile izliyoruz.
65 yıllık yaĢamı ve savaĢımı boyunca partiniz her zaman MarksizmLeninizm ve proleter enternasyonalizmi ilkelerine bağlı kaldı. Bunun
bir kanıtı da, Kıbrıs topraklarının Türk birlikleri tarafından istila ve
iĢgal edilmesine karĢı ilkeli yiğit tutumunuz, Kıbrıs'tan Türk ve öteki
tüm yabancı askerlerin geri çekilmesi, tam bağımsız, egemen, toprağı
bütün, federal ve bağlantısız, yabancı askerlerden ve üslerden
arındırılmıĢ bir Kıbrıs için sürdürdüğümüz haklı savaĢımımıza
verdiğiniz destektir.
Bu

yiğit

tutumunuzdan

dolayı

sizlere

teĢekkürlerimizi

ve

takdirlerimizi iletmek isteriz.
Biz sizin Türkiye'de demokrasi ve ülkedeki tüm milliyetlerin haklan
için verdiğiniz savaĢım kadar Sol Birlik'in pekiĢmesi ve ülkede geniĢ
bir demokrasi cephesinin kurulması ve toplumsal ilerleme için tüm
bölge halkları açısından da büyük önem taĢıyan savaĢımınıza büyük
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değer biçiyoruz.
Partinizin kuruluĢ yıldönümünde, Türkiye'de iĢçi sınıfı ve emekçi
halkın hakları uğruna, ülkede demokrasinin kazanılması, toplumsal
ilerleme, bölgede ve dünyada barıĢ uğruna verdiğiniz savaĢımınızda
büyük basanlar dileriz.
YaĢasın TKP'nin 65. kuruluĢ yıldönümü!
YaĢasın AKEL ve TKP arasındaki dostluk ve iĢbirliği!
YaĢasın BarıĢ ve Sosyalizm!
AKEL Genel Sekreteri Erekias Papaioannou
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Partinizin 65. kuruluĢ yıldönümünde, Ġran TUDEH Partisi, Türkiye
Komünist Partisi'ne en sıcak devrimci selamlarını yollar.
Türkiye'deki ilericilerin savaĢımında Türkiye Komünist Partisi'nin
kurulması önemli bir dönüm noktası oldu ve emekçi halkın demokrasi
ve adalet uğrunda sürdürdüğü savaĢta yeni bir aĢama oluĢturdu.
Biz Ġran TUDEH Partisi sizlerin kurtuluĢ savaĢının utkuya ulaĢmasına,
cumhuriyetin

kurulmasına

yaptığınız

katkılara,

faĢizme

ve

diktatörlüğe karĢı savaĢımınıza büyük değer biçiyoruz.
Ġran TUDEH Partisi, Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye iĢçi sınıfı
ve halkı uğrunda yürüttüğü kutsal savaĢımda yaptığı büyük özverileri
çok iyi biliyor. Gizlilik koĢullarında 63 yıllık çalıĢma, baĢlı baĢına
bunun tarihsel belgesidir.

Bugün Ġran TUDEH Partisi, Partinizin 65. kuruluĢ yıldönümünde
sizleri selamlarken, emperyalizme ve diktatörlüğe karĢı, barıĢ,
demokrasi ve sosyalizm için savaĢımınızda sizlerle dayanıĢmasını bir
kez daha vurgulamak ister.
Komünist selamlarımızla.
Ġran TUDEH Partisi Merkez Komitesi
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE Değerli
yoldaĢlar,
10 Eylül, Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluĢ yıldönümünde en iyi
dileklerimizi lütfen kabul edin.
Partinizin Ģanlı tarihi, barıĢ bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için
65 yıllık özverili, kararlı savaĢımdır. SavaĢımınızda yeni yeni zaferler
dileriz.
Partiniz

ve

savaĢımımızı

örgütümüz
temel

enternasyonalizmi

aynı

alan

dava

ve

çerçevesindeki

uğruna

savaĢıyor.

Marksizm-Leninizm,
ikili

iliĢkilerimizin

Ortak
proleter

daha

da

geliĢmesini dileriz.
YoldaĢça selamlarımızla,
Ġran Halkının Fedaileri (Çoğunluk) Örgütü Merkez Komitesi Birinci
Sekreteri Farok Negahdar

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE Değerli
yoldaĢlar,
Partinizin kuruluĢunun 65. yıldönümü dolayısıyla, yöneticilerinizin ve
üyelerinizin Türkiye iĢçi sınıfı ve halkının çıkarlarının savunulması,
demokrasinin kurulması ve ülkenizin Amerikan emperyalizminin
askersel

stratejisinden

koparılması

için

yürüttükleri

amansız

mücadeleye gösterdiğimiz yakınlık ve desteği bir kez daha dile
getirmek isteriz.
Partinizin tarihi, çoğu zaman tam gizlilik koĢullarında ve sürekli
koğuĢturmalar altında aralıksız yürüttüğünüz savaĢımın büyüklüğünü
kanıtlıyor.
Bugün, demokrasinin olmadığı koĢullarda, davalar yürütülür, insan
özgürlükleri ölüme varabilecek Ģekilde sınırlanırken tüm halkla
birlikte çektiğiniz güçlüklerin her zamankinden daha fazla bilincinde
olarak, size derin aktif dayanıĢmamızı ve tam desteğimizi hararetle
bildirmek istiyoruz.
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Aynı Ģekilde, her ikisi de, ülkenizdeki diktatörlük rejimine,
Ortadoğu'da Arap Ulusal KurtuluĢ hareketlerine karĢı ve Camp David
antlaĢmasının daha tam uygulanması için daha büyük bir rol oynatmak
isteyen Amerikan emperyalizmine açıkça bağlı olan ülkelerimizdeki
iktidarlar arsındaki kuĢku uyandırıcı yakınlaĢma karĢısında ortak
savaĢımımızı daha da sıkılaĢtırmak gerektiği kanısındayız.

Bu durumda, Amerikan emperyalizmine, Amerikan askersel üslerinin
kurulmasına ve varlığına karĢı ortak savaĢım yürütmemiz somut,
yakıcı ve vazgeçilmez duruma geliyor.
65. kuruluĢ yıldönümünüz dolayısıyla en iyi basan dileklerimizi
sunarız.
Mısır Komünist Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle
Portekiz Komünist Partisi sizlere ve sizin aracılığınızla Türkiye
Komünist Partisinin bütün üyelerine Portekiz komünistlerinin
kardeĢçe selamlarını iletir.
Türkiye komünistleri, öteki demokratik ve yurtsever güçler yeraltının
son derece çetin koĢullarında aynı zamanda Kuzey Amerikan
emperyalizminin saldırgan militarist stratejisinin ve NATO'nun
engerici çevrelerinin bir aracı olan zorba faĢist diktatörlüğe karĢı
cesaretle karĢı koyuyorlar. Portekiz Komünist Partisi, sizin faĢizme
karĢı, Özgürlük ve toplumsal ilerleme için, iĢçi sınıfının ve emekçi
yığınların

yaĢamsal

çıkarlarının

savunulması

yolunda,

ulusal

bağımsızlık ve barıĢ için savaĢımınızla dayanıĢmasını dile getirir.
Türkiye Komünist Partisi’ne çalıĢmalarında büyük basanlar dilerken,
dünya komünist hareketinin çıkarına ve ortak davamız olan sosyalizm
ve barıĢ davası yolunda partilerimiz arasındaki bağları ve dayanıĢmayı
güçlendirme arzumuzu dile getiririz.

Portekiz Komünist Partisi Merkez Komitesi
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. yıldönümünde, Norveç Komünist
Partisi Merkez Komitesi sizleri candan kutlar.
Türkiye Komünist Partisi uzun ve zorlu bir tarihe sahiptir. Sürekli
koğuĢturmalar partiye büyük acılara ve binlerce kurbana mal oldu.
Böylesi koĢullarda Türkiye iĢçi sınıfı ve emekçi halkının savaĢını
yürütebilme yeteneğinize büyük değer biçiyoruz. Bu, partinizin çelik
gibi

bir

parti

olduğunun,

Marksizm-Leninizm

ve

proleter

enternasyonalizminin gerçek bir savunucusu olduğunun açık kanıtıdır.
Değerli yoldaĢlar, sizlere önünüzdeki zorlu savaĢlarda basanlar
diliyoruz. Biz kendi adımıza Norveç halkının Türkiye'deki demokratik
güçlerin yanında yer alması için elimizden geleni yapacağız. YaĢasın
Türkiye Komünist Partisi! YaĢasın proleter enternasyonalizmi! Dostça
selamlarımızla.
Norveç Komünist Partisi Merkez Komitesi
BaĢkan Hans I.Kleven
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,

Belçika Komünist Partisi, partinizin kuruluĢunun 65. yıldönümü
dolayısıyla sizi candan kutlar.
Belçika Komünist Partisi, bu münasebetle, bugün de varlığının büyük
kısmını geçirdiği gizlilik koĢullarında savaĢan partinizle tam
dayanıĢma içinde olduğunu bir kez daha dile getirir.
Bu dayanıĢmayı, Türk halkının diktatörlüğe karĢı verdiği savaĢımla
dayanıĢmamızı Ankara'nın diplomatik alanda yalıtlanmasına katkıda
bulunmak amacıyla demokratik kamuoyunun Belçika hükümeti
üzerinde

baskı

yapması

Ģeklinde

somutlaĢtırmak

için

çaba

gösteriyoruz. Türkiye'nin NATO ve Avrupa Konseyi üyesi olması,
Avrupa Eko-
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nomik Topluluğu ile iĢbirliği yapması, bu örgütlere üye diğer ülkelerin
bu örgütlerin öne sürdükleri demokrasi ilkelerini açıkça çiğneyen bir
rejimden uzaklaĢmalarını daha da zorunlu kılıyor.
Değerli yoldaĢlar,
Partinize, verdiği güç kavgada büyük basanlar diler, en kardeĢçe
selamlarımızı sunarız.
Belçika Komünist Partisi Ulusal Sekreter,
Uluslararası Politika Seksiyonu sekreteri
Susa Nudelhole

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZĠ KOMĠTESĠ GENEL
SEKRETERĠ'NE
Değerli yoldaĢ,
Güney Afrika Komünist Partisi Merkez Komitesi, kuruluĢunun 65.
yıldönümünde Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne en sıcak
yoldaĢça selamlarını gönderir.
Türkiye Komünist Partisi'nin demokrasinin kazanılması, ulusal
bağımsızlığın güçlendirilmesi, özellikle bansın korunması ve ABD'
nin baĢını çektiği emperyalist güçlerin Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne
ve Ortadoğu'nun özgürlük isteyen tüm halklarına karĢı bir saldırganlık
ve tehdit alanı olarak kullanma çabalarına karĢı savaĢımını çok büyük
bir hayranlıkla izliyoruz.
Emperyalistlerin savaĢ kıĢkırtıcı politikalarının tüm dünyayı nükleer
bir çatıĢma ve insanlığı yok etme tehdidi altında bulundurduğu bir
dönemde, Türkiye Komünist Partisi'nin barıĢ ve toplumsal ilerleme
için yığınları harekete geçirme çabalan son derece önemlidir. BirleĢik
Amerika, Ġngiltere ve öteki kapitalist ülkelerin "yapıcı iliĢkiler"
politikasıyla destekledikleri ırkçı Botha rejimine karĢı savaĢan biz
Güney

Afrikalı

komünistler,

Türkiyeli

yoldaĢlarımızın

bizim

yanımızda, bizimle aynı siperde savaĢmalarına memnun olduk.
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Sizin savaĢımınız bizim de savaĢımımızdır. Son olaylarda da
görüldüğü gibi, balkımız Botha rejiminin ağır ve kanlı baskısına

karĢın tüm cephelerde ilerliyor. Yıldönümü toplantınızın özgürlük
savaĢımınızda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Güney Afrika
Komünist Partisi aldığınız kararların uygulanmasında sizlere basanlar
diler.
Size yıllar boyu yöneltilen teröre karĢın özveri, enerji ve kararlılığınız
Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizminin en yüce
geleneklerine bağlı kalarak barıĢ ve sosyalizm uğruna yürüttüğünüz
savaĢımın sonul utkusunun güvencesidir.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi!
YaĢasın uluslararası komünist hareket!
Devrimci selamlarımızla.
Güney Afrika Komünist Partisi
Merkez Komitesi
Genel Sekreteri
Moses Mabhida
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümünde, Avustralya
Sosyalist Partisi Merkez Komitesi sizlere sıcak, yoldaĢça komünist
selamlarını iletir. Bu tarihsel yıl dönümünde yürekten tebrik eder ve
ülkenin demokratikleĢtirilmesi, bağımsızlığı ve toplumsal ilerleme
savaĢında yeni basanlar diler.
TKP'nin 65. kuruluĢ yıldönümü kutlamaları illegalite, baskı ve iĢkence
koĢullarında yapılacak. ABD emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden

askersel cunta ve iç gericilik her türlü kamu hakkını yok-etti, daha iyi
bir yaĢam isteyen halkın iradesini kırma ve ülkeyi ABD sömürgesine
dönüĢtürme, faĢist yönetimin sürekli kalesi haline getirme amacıyla
terör ve baskı dalgası estirdi. Ancak böylesi zor koĢullarda bile
TKP'nin 65. kuruluĢ yıldönümü
kutlamaları yapılacak.
TKP'nin kuruluĢundan bu yana, komünistler her zaman Türkiye
halkının tüm ulusal ve toplumsal savaĢımlarında en önde yer aldılar
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ve iĢçi sınıfıyla, tüm sömürülen ve baskı altında tutulan halk
kesimleriyle güçlü, kopmaz bağlar kurdular.
Büyük bir bölümü illegalite koĢullarında geçen 65 yıllık zor,
kahramanca savaĢım tüm koĢullarda ideolojik konumlarını savunan ve
her zaman oportünizme karĢı mücadele eden, savaĢlarda çelikleĢmiĢ
Marksist-Leninist bir partinin biçimlenmesine katkıda bulundu.
Bu gerçekler, Türkiye Komünist Partisi için, Türkiye halkı için olduğu
kadar öteki ülkelerdeki komünistler için de bir iyimserlik kaynağıdır.
Bugünkü olumsuz koĢullara karĢın, TKP'nin savaĢımı ve ülkenizdeki
halk hareketi sonunda utkuya ulaĢacak ve gelecek kuĢaklar için daha
iyi bir yaĢam için koĢullan yaratacaktır.
Türkiyeli komünistlerin bugünkü zor savaĢımında, partilerimiz
arasında ortak ideoloji temelinde güçlü bağların olduğunu bilen bizler
sizinle güçlü bir dayanıĢma içindeyiz. Partilerimiz arasındaki bağlar,

Ģimdi

Avustralya'da

yaĢamakta

olan

Türkiyeli

komünistlerin

partimizin saflarına katılmasıyla daha da güçlendi.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi'nin 65. yıldönümü!
YaĢasın Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizmi!
YaĢasın barıĢ ve sosyalizm!
YoldaĢça selamlarımızla,
P. D. Symon
Avustralya Sosyalist Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ GENEL
SEKRETERĠ HAYDAR KUTLU
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. yıldönümünde sıcak yoldaĢça
selamlarımızı lütfen kabul edin. Bu yıllar, partinizin emekçi halkın
birliği ve ilerlemesi uğruna, yaratıcı bir bilim olan MarksizmLeninizm'in yığınlara yayılması, iĢçi sınıfı ve emekçi halkın ivedi ve
uzun erimli çıkarlarının savunulması uğruna yoğun bir savaĢ verdiği
yıllar oldu.
Gericiliğin Komünist Partisi'ni yalıtlama ve çökertme çabalarına
karĢın Komünist Partisi yaĢıyor ve geliĢiyor. KoğuĢturma ve
tutuklamalar ve yolunuzu kesmeyi amaçlayan baĢka zorluklar
Türkiyeli ko-
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münistlerin partilerini kurma, iĢçi sınıfı ve toplumun demokratik
kesimleriyle bağlarını güçlendirme yönündeki yiğit ve kararlı
çabalarını durdurmadı.
Partiniz proleter enternasyonalizmine bağlılık, Sovyetler Birliği'ni
güçlü bir biçimde destekleme ve savunma, barıĢ, toplumsal ilerleme
ve sosyalizm uğruna kararh savaĢımda bir örnek oluĢturdu.
Partinizin tüm demokratik güçlerin birliği ve faĢist diktatörlüğe sonverilmesi savaĢımında, sizlerle dayanıĢmamızı belirtmek isteriz,
Türkiye halkının ilerlemesinde yeni bir yol açan eĢsiz çalıĢmalarınızda
sizlere basanlar diliyoruz.
YoldaĢça sıcak selamlarımızla.
Kanada Komünist Partisi
Merkez Yürütme Komitesi
Genel Sekreteri
Wılliam Kashtan
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
10 Eylül 1985 günü "Demokratik Türkiye-Daha Güçlü TKP!" sloganı
altında partinizin 65. kuruluĢ yıldönümünü kutlayacağınızı büyük bir
sevinçle öğrendik. KuruluĢ yıldönümünüzde, Hindistan Komünist
Partisi Ulusal Konseyi ve kendi adıma Sizlere içten sevincimizi ve en
sıcak yoldaĢça selamlarımızı iletirim.
Değerli yoldaĢlar, partimiz içinde bulunduğunuz zor durumu çok iyi
anlıyor. Ulusal kurtuluĢ savaĢındaki rolünüzü, cumhuriyetin kuruluĢu,

ulusal kurtuluĢ savaĢının gerçekleĢtirmediği görevleri tamamlama
yönündeki çalıĢmalarınızı, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında ülkenizi
Nazi Almanyası'nın yanına çekme giriĢimlerine karĢı ve daha sonra
Türkiye'yi bir NATO üssüne çevirme giriĢimlerine karĢı cesur
tutumunuzu halkımız onur ve takdirle karĢıladı.
1980 askersel darbesinden sonra cuntanın estirdiği terör dalgasıyla
karĢılaĢtınız. Türkiyeli kardeĢlerimizle övünç duyuyoruz ve Kürt
halkına uygulanan baskıya karĢı, demokratik hakların kazanılması,
emekçi halkın ekonomik ve sosyal hakların savunulması, Türkiye'yi
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NATO'nun doğu kanadına dönüĢtüren askersel pakt ve ABD'ye karĢı
yürüttüğünüz savaĢımınızda sizlerle dayanıĢma içinde olduğumuzu
belirtiriz. Kıbrıs sorununun adil bir çözüme kavuĢturulmasını
desteklediğimizi yinelemek isteriz.
SavaĢımınızın amacına ulaĢacağına eminiz.
YaĢasın Marksizm-Leninizm, proleter enternasyonalizmi!
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi!
TKP'nin 65. yıldönümüne Ģan olsun!
Selamlarımızla
Hindistan Komünist Partisi
Ulusal Konseyi Sekreteri
N.K. KriĢtan

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle
Marksizm-Leninizm'in doğrultusundan hiçbir zaman ayrılmamıĢ, her
zaman halkın haklı istemlerini savunmuĢ, demokrasi ve sosyalizm için
mücadele etmiĢ Türkiye Komünist Partisi'ne selamlarımızı iletiriz.
Türkiye komünistleri, kendilerine yönelik ağır baskılara karĢın her
zaman iĢçi sınıfının çıkarlarını savundular, barıĢ ve sosyal ilerleme
için çalıĢtılar.
25 Mart 1922'de kurulan Brezilya Komünist Partisi de 63 yıllık tarihi
boyunca halkımızın ve yiğit iĢçi sınıfımızın savaĢ bayrağını
yükseklerde tutmuĢ, sömürgecilerin egemenliğine karĢı savaĢmıĢtır.
Türkiye Komünist Partisi, önderlerine ve üyelerine yönelik kanlı
cinayetlere karĢın uluslararası komünist hareket içinde seçkin bir yere
sahiptir.
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümünü içten kutlarız.
Brezilya Komünist Partisi
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Sevgili yoldaĢlar,
Siz in Ģanlı partinizin65. kuruluĢ yıldönümünde, kurulduğu günden
itibaren kurtuluĢ için, barıĢ için ve emperyalizmle iĢbirliği yapan
oligarĢiye karĢı savaĢan ve her zaman dünya devrimci güçlerinin savaĢ

doğrultusundan ayrılmayan bir örgüt yaratan TKP üyelerine
selamlarımızı iletiri/.
Dünya

iĢçi

hareketinin

savaĢımında,

Türkiye

komünistleri,

düĢmanlarının bile inkar edemeyecekleri ölçüde büyük ve eĢsiz
özverilerde bulundular. Bu önemli günleme nedeniyle, sizin çok çetin
koĢullar altında, yurtiçinde ve yurtdıĢında hunharca baskılara,
uluslararası tekelci sermayenin dayatmalarına karĢı ve emekçilerin
çıkarları için yürüttüğünüz ve NATO'nun zindanlarında boyun
eğmeden yükselttiğiniz savaĢımınızla dayanıĢmamızı bir kez daha dile
getirmek isteriz,.
Sevgili yoldaĢlar,
Bu önemli günde, sizin cesaretinize hayranlık duyan Venezüellalı
komünistler, ateĢli selamlarını iletirler.
Venezüella Komünist Partisi Merkez Komitesi
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
1920 yılında kurulan partinizin 65. kuruluĢ yıldönümünde partinize
yoldaĢça selamlarımızı iletmek isteriz. Böylesi bir yıldönümü bir tarih
ya da geçmiĢ yılların bir kaydı olmaktan çok daha öte, en zor ve
tehlikeli koĢullarda çalıĢmıĢ, iĢkence, tutuklama ve idama mahkum
edilmiĢ komünist kuĢaklar için bir saygı duruĢudur. Bu, dünyayı
değiĢtiren Marksist görüĢleri selamlamaktır.
Sizin Partinizle bizim partimizin kuruluĢ tarihlerinin aynı yılda olması
bir rastlantı değildir. O dönemde birbiri ardı sıra ülkelerde

devrimcilere komünist partilerini kurmak için bir araya geliyordu.
Onları esinlendiren büyük Rus Devrimi'nin canlı örneği, sadece esin
kay-
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nağı değil, insanlık tarihinde yeni bir dönem açan bu olay olmuĢtu.
Ondan sonraki yıllarda dünya köklü değiĢikliklere uğradı, yeni
sosyalist devletler kuruldu. Ulusal kurtuluĢ hareketleri sömürge
dönemine son verdiler, kapitalist ülkelerdeki iĢçiler ve öteki ilerici
hareketler sayısal olarak ve olgunluk bakımından geliĢme gösterdi.
Tüm bu değiĢikliklerde komünist partileri can alıcı ve eĢsiz bir rol
oynadılar. Sizin partiniz de Marksizm ve komünist hareketin
uluslararası deneyim ilkelerini ülkenizin somut ve özgül koĢullarına
uygulayarak Türkiye halkının belli baĢlı tüm savaĢımlarında kendine
düĢen rolü oynadı.
YoldaĢlar, sizin Türkiye'de demokrasinin kazanılması ve öteki
demokratik güçlerin diyalogunun geliĢtirilmesi ve birliği için
savaĢımınızda sizlerle dayanıĢma için çabalarımızı sürdürmeye devam
edeceğimize güvenebilirsiniz.
En iyi dileklerimizle, YoldaĢça selamlarımızla.
Ġngiltere Komünist Partisi Yürütme Komitesi adına
Uluslararası Bölüm BaĢkanı
GerryPocock

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Partinizin 65. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle Ġspanyol komünistleri
kardeĢçe selamlarını gönderir. Bu vesileyle partimiz, sizin baskılara
karĢı, genel af için, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm için aralıksız
savaĢımınızla dayanıĢmasını dile getirir.
Ġspanyol Komünist Partisi Merkez Komitesi
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Sri Lanka Komünist Partisi Merkez Komitesi, tüm Sri Lanka
komünistleri ve iĢçi sınıfı adına Türkiye Komünist Partisi Merkez
Komitesi ve onun aracılığıyla tüm üyelerine TKP'nin 65. kuruluĢ
yıldönümü olan bu sevinçli günde en sıcak devrimci selam ve
tebriklerini gönderir.
Bu büyük günde Sri Lanka komünistleri, Türkiye Komünist Partisi
tarihinde ulusal kurtuluĢ, özgürlük, demokrasi ve sosyal adalet uğruna
canlarını veren TKP'nin militan yönetici ve üyelerinin anılan önünde
saygıyla eğilir. Bu olanaktan yararlanarak halkın ortak davası uğruna
savaĢtıkları için hâlâ terör ve iĢkence koĢullarında zindanda tutulan
militan Türkiyeli komünistleri de selamlamak isteriz.
Türkiye Komünist Partisi faĢist diktatörlüğün ağır baskı koĢullarında
emekçi

halkın

kaybedilmiĢ

haklarının

yeniden

kazanılması,

özgürlüğün savunulması, yurtlarının ABD emperyalizminin askersel
planlarına çekilmesinin önlenmesi savaĢımında birlik sağlanması için
çaba gösteriyor.
Türkiye iĢçi sınıfının partisinin kuruluĢundan bu yana,Türkiyeli
komünistlerin savaĢı ulusal kurtuluĢ hareketi ve uluslararası iĢçi sınıfı
hareketi için çok büyük bir cesaret ve esin kaynağı oldu.
Türkiye emekçi

halkının sınanmıĢ

öncüleri olarak

Türkiyeli

komünistlerin militan geleneklerine bağlı olan Türkiye Komünist
Partisi'nin Türkiye halkının davası uğruna Ģanlı devrimci yolda sonul
utkuya kadar savaĢımını sürdüreceğine eminiz.
Komünist selamlarımızla,
Sri Lanka Komünist Partisi
BaĢkan Pieter Keuneman
Genel Sekreter K.P. Silva

68
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESÎ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye ĠĢçi Partisi Merkez Komitesi, aralarında yakın iliĢkilerin
geliĢtiği kardeĢ parti TKP'nin 65'inci kuruluĢ yıldönümünü sıcak
yoldaĢlık ve dayanıĢma duygularıyla kutlar.
AltmıĢ beĢ yıl önce, Mustafa Suphi yoldaĢın önderliğinde Türkiye
Komünist Partisi'nin kuruluĢu Türk-Kürt tüm Türkiyeli komünistlerin,
kendisini Marksist-Leninist bilenlerin saygıyla andığı, anması

gereken, çok önemli tarihsel bir olaydır. Bu kuruluĢ, Türkiye iĢçi
sınıfının burjuvaziden bağımsız kendi politik hareketini örgütleyip
geliĢtirme, geliĢtirerek iĢçi sınıfını toplumun tarihsel gidiĢinde
belirleyici

bir

güç

kılma

kararlılığı

ve

çabasının

pratikte

somutlanıĢıydı. Bu anlamıyla bu kuruluĢ sınıfsal iliĢkilerde ve ülkenin
politik yaĢamında nitel bir sıçrayıĢı, yeni bir aĢamaya giriĢi
iĢaretliyordu. Böylece, Türkiye iĢçi sınıfının Marksist-Leninist
hareketi, komünist hareket, Türkiye'nin tarih sahnesine hiç geri
çıkmamak üzere girmiĢ bulunuyordu.
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Bir baĢka açıdan da Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluĢu Türkiye
iĢçi sınıfı hareketinde yeni bir aĢamayı baĢlatıyordu. TKP,
Anadolu'da, Ġstanbul'da ve yurt dıĢında birbirinden kopuk olarak
faaliyet gösteren komünist örgütlenmelerin ortak bir kongre ile
aldıkları tek parti halinde birleĢme kararının ürünüydü. ĠĢçi sınıfının
toplumsal kurtuluĢ mücadelesiyle emperyalizme ve iĢbirlikçisi iç
gericiliğe karĢı yürütülen ulusal kurtuluĢ mücadelesini doğru politik
ve toplumsal hedeflere yönlendirebilmek, iki hareket arasındaki
bağlantıyı kurup geliĢtirebilmek için komünist güçlerin tek bir
örgütlenme içinde birleĢmesi elbette zorunluydu.
Ulusal bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmak kararlılığıyla
yurda dönen Türkiye Komünist Partisi BaĢkanı Mustafa Suphi ve
ondört

yoldaĢının

hain

egemen

çevrelerce

oyuna

getirilip

katledilmeleriyle Türkiye komünist hareketi altından kalkılması çok
güç bir darbe yedi, yeniden bir dağınıklığa uğradı, ama eriyip gitmedi
de. Daha da ağırlaĢan koĢullar altında, meĢakkatli yıllardan sonra,
enternasyonalist dayanıĢmanın da desteğiyle yeniden toparlandı ve
illegalite koĢullarında Türkiye Komünist Partisi olarak yeniden
örgütsel birlik ve bütünlüğe kavuĢtu.
Türkiye iĢçi sınıfı komünist hareketinin bu ilk döneminden günümüz
için çıkartılacak önemli dersler vardır. Bugün de iĢçi sınıfımızın
politik hareketi bir bölünmüĢlük tablosu göstermektedir. Türkiye
Komünist Partisi, Türkiye iĢçi sınıfı politik hareketinin meĢalesini çok
uzun yıllar tek baĢına taĢımıĢ, illegalitenin tüm çetin koĢullarına ve
tüm olumsuzluklara karĢın bu meĢaleyi söndürmemiĢtir. GeçmiĢ
kuĢakların bu özverili direncini ve baĢarısını saygıyla anar yürekten
selamlarız.
Ne var ki, 1950'lerin ilk yıllarında, iktidarı yeni almıĢ Demokrat Parti
hükümetinin komünist hareketi temelli tasfiye etmek kastiyle TKP'ye
vurduğu ağır darbeden sonra ve 1961 Anayasa'sının açtığı, Türkiye
tarihinde göreli olarak en demokratik ortam koĢullarında komünist
hareket yeniden ayrıĢarak farklı örgütlenmelerde somutlaĢtı. Bu
durum günümüze kadar sürdü geldi.
Hep bildiğimiz gibi, 1980'den beri Türkiye Cumhuriyeti döneminin en
bunalımlı, en kritik evresinden geçiyor. Bu evrenin uzamaması, faĢist
cuntanın sivil hükümetiyle birlikte devrilip, yerini, ileri hedeflere
doğru geliĢmeye açık bir demokrasiye bırakması, toplu-
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mun tüm sol, ilerici, demokrat güçlerinin verecekleri ortak kitlesel
mücadelenin etkinliğine ve gücüne bağlıdır. Bu mücadelenin istenilen
ve gereken hedeflere ulaĢması bakımından komünist hareketin
yeniden birleĢip bütünleĢerek, tek merkezden iĢçi sınıfım yönlendirir,
sınıfsal ittifaklarını kurar duruma gelebilmesinin belirleyici önemi
vardır; çünkü faĢizme, emperyalizme ve Ģovenizme, dıĢ ve iç tekellere
karĢı en geniĢ toplumsal güçlerin seferber edilebilmesi ve ortak
mücadelenin zafere ulaĢabilmesi için iĢçi sınıfının bu güçlere öncülük
edebilme yeteneğine ve gücüne sahip olması zorunlu koĢuldur.
Komünist hareketin birliği ve Sol Birlik'in kurulmasıyla baĢlayan
hareketin geniĢleyip güçlenerek kitle eylemlerine yönelmesi, Türkiye
iĢçi sınıfı hareketi ve sol güçlerin önünde ivedi çözüm bekleyen iki
sorundur. Bunların çözümünden hepimiz sorumluyuz.
Bu sorumluluğu yerine getirme gücümüz de var. 1980'den beri gerek
TĠP ve TKP gerekse Sol Birlik'i oluĢturan diğer partiler, hepimiz,
faĢist cuntanın saldırılarına baĢarıyla göğüs gerdik, çok zor koĢullarda
varlığımızı ve mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz da. Bağımsız
partiler olarak her birimizin kendi örgütümüzü ve hareketimizi
etkinleĢtirmeye, güçlendirmeye çalıĢmamız doğal ve doğru bir
davranıĢtır. Böyle davranırken, son derece dikkat edilmesi gereken
nokta, bu tekil çalıĢma ve eylemlerin gerek politik birliği, gerekse
örgütler arası eylem birliğini engeller, veya zorlaĢtırır, veya saptırır
biçimlere bürünmemesidir.

Nesnel koĢullar da, ağırdan da olsa, bizlerden yana, rejimde
değiĢiklikten yana geliĢiyor. Politik ve sendikal alanlarda, gençlik,
aydın ve iĢçi kesimlerinde bir hareketlilik var. Çok ağır baskı ve
zulme karĢın, Kürt halkının ulusal direnci kırılmıĢ değil. FaĢist cunta
ülkedeki durumu ve olayların seyrini istediği gibi kontrol edemez
halde. Bizler, bu koĢullardan, cuntaya karĢı ortak mücadeleyi
kitleselleĢtirmek yönünde yararlanmayı bilmeliyiz. Cunta sıkıĢtıkça,
baskı ve zulmü daha da tırmandırabilir, mücadele Ģiddetlenebilir, bunu
da dikkate almak, hazırlıklı olmak durumundayız.
Önümüzdeki sorunlar büyük, görevler çetin. Ne var ki, ulusal ve
toplumsal kurtuluĢ için, adaletsiz toplum düzeninin halk kitleleri
yararına değiĢtirilmesi için mücadele, dünyanın her yerinde ve her
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zaman büyük özveri, cesaret ve beceri isteyen zorlu bir kavga
olmuĢtur, ama sonunda mutlaka zaferle noktalanmıĢtır. Bizde de öyle
olacaktır.
Zafer bizimdir. Onu kazanmak için ortak mücadelemizde hep birlikte
ileri! 21.9.1985
Türkiye ĠĢçi Partisi
Merkez Komitesi adına
Genel BaĢkan
Behice Boran

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE,
Değerli yoldaĢlar,
Mustafa Suphi ve yoldaĢlarının Türkiye komünistlerini tek bir çatı
altında birleĢtirmelerinin 65. yıldönümünde, Türkiye Komünist
Partisi'ne, Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi'nin dost selamlarını iletirim.
BeĢinci yılını dolduran faĢist diktatörlük hızla yıpranıyor. Toplumun
çeĢitli kesimleri, Ģu veya bu ölçüde demokratik haklar için seslerini
yükseltiyorlar. Mücadelenin ön safında iĢçi sınıfımız var. Demokratik
hak ve özgürlüklerin en kararlı, en ısrarlı savunucusu bizler, tüm
komünistler mücadelenin öncüsü olmanın sorumluluğunu taĢıyoruz.
Partilerimizin de içinde yer aldığı iĢçi sınıfı politik hareketi faĢizme
karĢı mücadelede tüm demokrasi güçlerinin cephe birliğini inĢa
etmenin bilinciyle davranıyor. Elbirliğiyle oluĢturduğumuz Sol Birlik,
bu sürecin geliĢtirilmesinde önemli bir kilometre taĢıdır.
YoldaĢlar,
Açık

yüreklilikle

belirtelim

ki

baĢardıklarımız

baĢarmamız

gerekenlerin yanında, yüce tarihi misyonumuzun bize yükümlediği
hedeflerle kıyaslandığında pek mütevazı kalırlar. ġimdi, önümüzde
çok daha çetrefilli, çok daha güç ve beceri isteyen görevlerle karĢı
karĢı-yayız.
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Marx, daha 1845'de, bilimsel dünya görüĢünü ilk Ģekillendirmeye
baĢladığı günlerde, "sorun"un "dünyayı değiĢtirmek" olduğunu

söylemiĢti. Ve eseriyle dünyanın değiĢtirilmesi sürecine o güne dek
görülmemiĢ bir ivme kazandırdı. Onun en yetkin takipçisi Lenin
yoldaĢın önderliğinde gerçekleĢtirilen Büyük Ekim Devrimi ise,
insanlığın ileriye doğru evriminde yeni bir çağ acıyor ve böylece
Marx'ın ünlü deyiĢi çok parlak bir örnekle taçlanmıĢ oluyordu. Ve o
günlerden bu yana, dünyanın dört bir köĢesindeki Marksistler bilimin
öngördüğü yoldan, elbirliğiyle dünyayı hızla değiĢtiriyorlar.
Bizlerin de, Türk olsun Kürt olsun Türkiyeli tüm komünistlerin de
verdikleri mücadelenin esas saiki budur, önce kendi dünyamızdan,
yani Türkiye'den baĢlayarak tüm dünyayı değiĢtirmektir. Dünyayı
değiĢtirecek toplumsal güç ise, sonuna kadar devrimci biricik sınıf
olan proletaryadır. Proletarya ne kadar örgütlü ise, ne ölçüde siyasi
birliğini

sağlamıĢsa,

koyulabiliyorsa,

ne

çap

dünyamızın

ta

yığınsal

değiĢtirilmesi,

olarak
yani

mücadeleye
önce

zorba

diktatörlüğün alaĢağı edilmesi, daha sonra da emekçi halklarımızın
sosyal ve ulusal kurtuluĢlarının gerçekleĢtirilmesi o ölçüde imkân
dahiline gelecektir. Ve ancak birliğini sağlamıĢ, örgütlü, güçlü ve
yığınsal davranabilen bir proletarya diğer emekçi katmanları, öteki
demokrasi güçlerini kendi etrafına toplayabilecektir.
YoldaĢlar, bu anlamda, yani dünyanın değiĢtirilmesi sürecinde bugün
bizlere düĢen en acil görev, hangi düzeyde olursa olsun oluĢturulması
gereken

birlikleri,

gerçekleĢtirmek,

en

kapsamlı

yığınları

ve

mücadeleye

en

yetkin

kazanmak

bir
ve

Ģekilde
ortak

hedeflerimiz doğrultusunda onları seferber etmektir. Marx'a, Lenin'e,
Türkiye komünistlerinin ilk birliğini sağlayan Mustafa Suphi'ye ve

yoldaĢlarına

layık

olduğumuzu

göstermenin

de

yolu

budur.

Elbirliğiyle davrandığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük
olamayacağı inancıyla, sizlere Partimizin en sıcak yoldaĢlık ve
beraberlik duygularını iletirim.
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi
Merkez Komitesi adına
Ahmet KAÇMAZ
Genel BaĢkan
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TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli YoldaĢlar,
Türkiye iĢçi sınıfının ilk komünist önderleri Mustafa Suphi ve
yoldaĢları tarafından 1920'de kurulan Türkiye Komünist Partisi'nin 65.
yıldönümünü büyük bir coĢku ve kıvançla kutlamaktasınız.
Burjuvazinin kahpece katlettiği komünist önderler Mustafa Suphi ve
ondört yoldaĢının Türkiye iĢçi sınıfına bıraktığı büyük miras ve
sarsılmaz inanç, Türkiyeli bütün komünistlerin onurudur.
Bunca yıldır ağır baskı ve koğuĢturmalar altında mücadele
sürdürmekte olan TKP'nin 65. yıldönümünde duyduğunuz coĢku ve
kıvancı paylaĢır, mücadelenizde daha nice basanlar elde etmenizi
dileriz.
Türkiye ve T. Kürdistanı komünistleri ve devrimci güçlerinin kalıcı
birlik ve beraberliğinin daha da geliĢtirilip güçlendirilmesi yolunda

TKP'nin 65 yıllık mücadele birikimini seferber edeceğinize olan
inancımızı belirtmek isteriz.
Partim, Merkez Komitesi ve Ģahsım adına, Partinizin 65. yıldönümünü
içtenlikle kutlar, Merkez Komiteniz Ģahsında TKP'li tüm militanları
dost ve yoldaĢça selamlarım.
13.9.1985
Türkiye Komünist Emek Partisi
Merkez Komitesi
Genel Sekreteri
Teslim TÖRE
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli Haydar Kutlu YoldaĢ,
Partinizin 65. KuruluĢ Yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıya
Ģahsen katılma olanağı bulamadım. Çağrı nedeniyle size ve diğer
yoldaĢlara teĢekkürlerimi iletir, kendim ve TKSP'li tüm yoldaĢlarım
adına, TKP'nin 65. KuruluĢ Yıldönümünü kutlar, sevincinizi
paylaĢırım.
Söz konusu 65 yıl TKP açısından olduğu kadar, Türkiye ve Türkiye
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Kürdistanı'nın tüm sol, ilerici, yurtsever güçleri açısından da anlam ve
değer taĢıyor. Bu uzun yıllar içinde TKP birçok kez burjuvazinin ağır
saldırılarına uğradı, kurucuları ve ilk Genel Sekreteri Mustafa Suphi
ve yoldaĢları dahil birçok kadrosunu kurban verdi ve 63 yılını gizlilik

koĢullarında geçirdi. TKP'nin mücadelesi ve yaĢamı da Ģunu bir kez
daha kanıtlıyor: ĠĢçi sınıfının mücadelesi büyük özveri ve direnç
gerektiriyor. Gericilik bu mücadelede acılara, kayıplara, aksama ve
gerilemelere yol açabilir, ama onu tümüyle durduramaz ve nihai ve
kaçınılmaz zafere doğru yürüyüĢünü önleyemez.
Biz bugün SOL BĠRLĠK içinde TKP ile aynı saflarda faĢist
diktatörlüğe ve emperyalizme karĢı, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 'na
demokrasi getirmek ve halklarımıza sosyalizm yolunu açmak için
mücadele ediyoruz. Bu, aynı zamanda, sömürü ve baskı güçlerinin
örgütlerimizin ve diğer bir dizi ilerici, yurtsever örgütlerin önüne
koyduğu

yasakların

engellerin

aĢılması,

kitlelerle

bütünleĢme

mücadelesidir. Bu mücadeleyi kazanacağımıza ve uzak olmayan bir
gelecekte Ģer güçlerini yenilgiye uğratacağımıza kuĢku duymuyoruz.
Partimiz SOL BĠRLĠK'i, ülkemizin devrim ve demokrasi güçlerinin
yıllar süren mücadelesinin ve kitlelerin istek ve özlemlerinin bir ürünü
olarak görüyor. O, halklarımızı acıdan, iĢkenceden, yoksulluk ve
karanlıktan kurtarmak, ulusal kurtuluĢa ve sosyalizme ulaĢtırmak için
gerekli, zorunlu bir araçtır. Onun geliĢip güçlenmesi, halk yığınlarını
kazanması ve koyduğu hedeflere ulaĢabilmesi için Partimiz kendine
düĢeni derin bir sorumluluk anlayıĢı ile yerine getirecektir.
YoldaĢlar!
Biz, Partimizle TKP arasında geliĢen dostça iliĢkilerden memnunuz.
Ġlkeli iliĢkilerin pekiĢtirilmesinden, uzun vadeli devamından ve
geliĢtirilmesinden yanayız. Bunun, her iki halkın emekçi yığınlarının
arasındaki güven ve dayanıĢma duygularını pekiĢtirmeye hizmet

edeceği ve Kürt ve Türk halklarının ulusal ve sosyal kurtuluĢ
mücadelesine sağlam bir temel taĢı olacağı inancındayız.
YaĢasın TKSP ve TKP arasındaki dostluk!
YaĢasın Marksizm-Leninizm!
Kemal Burkay
Genel Sekreter
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi
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Strasbourg, 21 Eylül 1985
SAYIN HAYDAR KUTLU,
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ GENEL
SEKRETERĠ
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümünü kutlama
toplantısı için gönderdiğiniz zarif davetiye ve mektubunuzu aldım.
Pek duygulandım. Çok teĢekkür ederim. 7 Eylül'den 14 Eylül'e değin
süren bir Fransa-Almanya yolculuğu bedenimi, giderek sağlığımı,
hemen arkasından yeni bir yolculuğu göze alamayacak denli
hırpalanmıĢ buluyor. Aranızda bulunamayıĢımın tek nedeni, -inanınız
ki- sadece budur; bedensel koĢullarımı yakından bildiğiniz için, beni
bağıĢlayacağınıza inanıyorum. Bu anlamlı geceye, bizzat olmasam da,
gönülden katıldığımı bilmenizi arzularken, Ģu bir iki duygu ve
düĢüncemi de dile getirmek isterim.

ÇağdaĢ Türkiye'de, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde TKP' nin
ne denli önemli bir yeri olduğunu belirtmem gereksiz. Bu soylu
kavgada en çok acı çeken Parti de TKP olmuĢtur; bu da açık. Çok az
partinin geçmiĢi, bu denli acılar, ama aynı zamanda bu denli onurlarla
doludur.

Aziz

kurucularından

baĢlayarak,

adlarını

bildiğimiz

bilmediğimiz bütün bu kahramanların anılan önünde, Ģu anda en derin
saygılarla eğiliyorum.
Bu onurlu geçmiĢin, sorumluluklarını bir kat daha artırdığı Partiyi, Ģu
içinde bulunduğumuz ve eskisinden bin kat daha insafsız bir düĢmana
karĢı

mücadele

verdiğimiz

dönemde,

çok

önemli

görevler

beklemektedir. Türkiye'yi gerçekten kurtaracağına inandığım Marksist
solun içinde yapıcı bir diyalogu geliĢtirmek, bunun yanı sıra öteki
demokrasi güçleriyle yakınlaĢma ve iĢbirliğini hızla gerçekleĢtirip
ilerletmek, yaĢamsal bir önem kazanmıĢtır. Bütün bunlarda TKP'nin
oynayacağı rol büyüktür; ve bu -pek haklı gerekçelerle- kendisinden
de beklenmektedir. TKP'nin bu büyük rolü baĢarıyla oynamasını
yalnız

dilemekle

kalmıyor,

bunu

gerçekleĢtireceğine

Ģahsen

inanıyorum da.
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Özetle, giriĢimlerinizde sizi içtenlikle destekliyorum. Bu anlamlı
gecede, Partinizin en yakın bir dostu olarak, size ve -sizin
kiĢiliğinizde- bütün TKP'lilere, en içten basan dileklerimle beraber,
selâm ve sevgilerimi yolluyorum.

Muhterem kardeĢim.
Profesör Server TANĠLLÎ
Yurtdışından ise FİDEF, HTİB, FTÎB, İSTİB, TÎB (İsviçre), Londra
Halkevi ve Batı Berlin Türk Merkezi mesaj yollamışlardır.
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PARTĠ ÖRGÜTLERĠNDEN GELEN MESAJLAR
ĠSTANBUL
Değerli yoldaĢlar,
10 Eylülde Partimizin kuruluĢunun 65. yıldönümü büyük coĢku ve
gurur ile kutladık.
Tüm parti üyelerimiz, ezilenlerin, çalıĢan insanların, iĢçi sınıfımızın
bilinci ve namusu olan TKP'nin sıralarında yer almaktan haklı kıvanç
duyuyor. Ağır

tarihsel sorumluluklarımızın

bilinciyle

Merkez

Komitemizin ve onun genel sekreteri Haydar Kutlu yoldaĢın
yönlendiriciliğinde Partimizi daha da güçlendirmek için savaĢıyoruz.
65 yıllık tarihimizden, onun acı dönemlerinden, olaylarından ileriye
yönelik dersler çıkarmaya çalıĢıyoruz. Bu onurlu savaĢ yıllan içinde
aramızdan ayrılan, birçoğunu tanıdığımız yoldaĢlarımızı saygıyla
anıyoruz. Onları yüreğimizde, her günkü savaĢımızda gurur ve
saygıyla yaĢatıyoruz. Parti yaĢamlarını örnek alıyoruz.

65. yıl her birimizin niteliklerinin, çalıĢmalarının, bağlı olduğu parti
örgütünün çalıĢmalarının gözden geçirildiği yıl oldu. Daha yüksek
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parti normları, daha güçlü politik ve örgütsel disiplin, daha etkin ve
savaĢkan parti üyesi daha savaĢkan parti örgütü karan aldık.
ÇalıĢmalarımıza güç katan, ülkedeki barıĢ ve demokrasi savaĢımına
eĢsiz olanaklar sağlayan yurtdıĢı parti örgütlerimize, üyelerine, politik
göçmen yoldaĢlarımıza ayrıca teĢekkür ediyoruz. Kendilerinden
karĢılaĢtıkları zorlukların bilincinde olmamıza rağmen, daha çok
destek istiyoruz.
65. yılında TKP daha güçlü. Ama biz 66. yılda daha güçlü olacak bir
parti için hedefler saptıyoruz. Demokratik Türkiye, Daha güçlü TKP!
Hepimize kutlu olsun.
ĠÇ ANADOLU
Değerli yoldaĢlar,
Ülkemiz çok güç günler yaĢıyor. Partimizin bu önemli kuruluĢ
yıldönümünü çok ağır koĢullarda karĢılıyoruz. Bu ağır koĢullarda
partimizin 5. Kongre'den bu yana aralıksız bir savaĢ içinde
güçlendiğini görmek, bu güçlenmeye katkıda bulunmuĢ olmak,
partimize bağladığımız umutların boĢuna olmadığını görmek, en
büyük güç kaynağımız oluyor.

65 yıldır savaĢan ve iĢçi namusunu, komünist onurunu temiz tutan bir
partinin üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. 65. yılda önümüze partinin
meĢalesini daha geniĢ yığınlara götürme, daha geniĢ güçleri barıĢ ve
demokrasi kavgasında birleĢtirme hedefini koyuyoruz.
Ġç

Anadolu

komünistleri

olarak

Merkez

Komitemize,

bütün

yoldaĢlarımıza söz veriyoruz: Bütün enerjimizi, bütün gücümüzü daha
güçlü TKP için seferber edeceğiz. Partimiz için her özveriyi göze
alacağız.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi!

EGE
Değerli yoldaĢlar,
Çökerttik, yok ettik dedikleri TKP, iĢte 65. yılında daha da güçlü
olarak halkımızın içinde savaĢıyor. Ege'den selam olsun sizlere. Güzel
yurdumuzu emperyaliste köle yapmak isteyenlere karĢı mücadele
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mutlaka zafere ulaĢacaktır. Fabrikalardan, köylerden, okullardan,
gecekondulardan yükselecek yumruklar birleĢtiğinde hiçbir güç
halkımızın barıĢ, demokrasi toplumsal ilerleme mücadelesinin önünde
duramayacaktır.
Bundan 63 yıl önce 9 Eylül'de Ġzmir kurtulurken, en önde savaĢanlar
iĢçilerdi. Bundan 63 yıl önce TKP'yi yasakladıklarında, halkımıza
gerçek kurtuluĢun yolunu gösteren komünistlerdi.

Bugün komünistler iĢçi sınıfımızla, bütün emekçilerle daha sıkı
birleĢmek, bütün yurtseverlerle omuz omuza savaĢmak için 65 yıl
önceki ülkülerinden bir milim sapmadan gene en önde savaĢıyorlar.
ġan olsun bu onurlu yola tüm varlıklarım adayanlara! ġan olsun
Mustafa Suphi'lerin, Denizlerin bıraktığı yerden bayrağımızı yere
düĢürmeden devralıp yükseltenlere!
Gelecek ona inananların, onun için savaĢanlarındır. Gelecek iĢçi
sınıfımızın, emekçi halkımızın olacaktır.
YaĢasın Marksizm-Leninizm!
YaĢasın proleter enternasyonalizmi!
YaĢasın TKP!
KÜRDĠSTAN
YoldaĢlar,
Kürt komünistleri olarak Ģanlı partimizin 65. kuruluĢ yıldönümünü
coĢkuyla kutluyoruz. Bu coĢku nedensiz değildir. 65 yıldır TKP'yi yok
etmek istiyorlar. 65 yıldır Kürt halkına yaĢam hakkı tanımak
istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar boĢunadır. ĠĢte dost düĢman
herkes görüyor, onaylıyor - TKP yaĢıyor ve güçleniyor. ĠĢte Kürt halkı
ulusal demokratik haklan için direnmekten vazgeçmiyor. ĠĢte Türk ve
Kürt yurtseverleri arasındaki savaĢ arkadaĢlığı güçleniyor. ĠĢte
Türkiye Kürdistanı’nda ki TKP örgütleri geliĢiyor. Nerede bir
komünist varsa TKP oradadır. Nerede bir komünist varsa Kürt
halkının orada özverili bir
dostu vardır.

TKP'yi yok edemezler. Kürt halkını esir edemezler. Türk ve Kürt
halkının ortak mücadelesini engelleyemezler.
KoĢullarımız olağanüstü zordur. Halkımız sürekli kuĢatma altında,
gece gündüz terör altında yaĢıyor. ĠĢlenen cinayetlerin hesabı yoktur.
Ama gene de ekilen tohumlar filiz veriyor. Kentlerde, köylerde, mez-
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ralarda, Diyarbakır zindanlarında mücadele sürüyor, yurtseverlerin
savaĢ arkadaĢlığı güçleniyor.
FaĢist diktatörlük Türk ve Kürt halkının ortak mücadelesiyle
yıkılacaktır. Özgürlük bayrağı dalgalanacaktır. TKP daha da
güçlenecektir.
Bu inançla hepinizin bayramım kutlar, savaĢ dolu günler dileriz.
PROLETER ĠSTANBUL
Proleter Ġstanbul gazetesi çalıĢanları olarak tüm komünistleri,
partimize, onun savaĢımına gönül vermiĢ tüm dostlarımızı coĢkuyla
selamlarız. Yüce partimizin 66. savaĢ yılında Ġstanbul emekçilerine
daha etkili, daha canlı, daha yol gösterici bir gazete vermek için her
çabayı göstereceğiz. Kurucumuz Deniz yoldaĢın anısını iĢçi sınıfının
yükselecek savaĢımında bayrak yapacağız.
ATILIM'ın çizdiği yolda, komünist basının geleneklerini yaĢatacak,
halkımıza yalnızca gerçeği duyuracağız.
YaĢasın dünya komünist hareketi!

YaĢasın halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluĢ mücadelesi!
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
FaĢist diktatörlük koĢullarında tarihin en zor, en karmaĢık, en ağır
koĢullarında savaĢımını aktif sürdüren Türkiye ilerici gençliğinden
Türkiye Komünist Partisi'ne selam.
Selam 65. kuruluĢ yıldönümünü kutlayan Türkiye'nin dünü, bugünü,
yarını Türkiye Komünist Partisi'ne.
Ülkemizin çetin sınıf savaĢımında, zor koĢullarında kendi öz sorunları
için savaĢım yolunu aydınlattığın, cesaretlendirdiğin, faĢist cuntanın
ve YÖK ağalarının korkulu rüyası yaptığın Türkiye ilerici
gençliğinden sana bin selam olsun.
Ġlerici gençlik hareketi genç komünistlerin çevresinde faĢizmin ağır
terörüne,

manevralarına,

demagojilerine

karĢın

savaĢımı

sürdürüyorlar. Ġlerici gençlik Türkiye Komünist Partisi'nin gösterdiği
yoldan milim sapmadan yürürken, savaĢımında en büyük gücü, en
büyük des-
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teği, en nitelikli en somut yardımı yine Türkiye Komünist Partisi'nden
alıyor. "Partimizi güçlendirmeden ülkemizi kurtaramayız" belgisinde
gençliğin sorunlarının çözümünü, gençliğin kurtuluĢunu görüyor.
Bilen yoldaĢın yol göstericiliğinde, H. Kutlu yoldaĢın yönetiminde

partimizin ayağa kalkması, toparlanması, yeni bir atılıma geçmesi,
gençlik hareketinin de yükselmesinin esin kaynağı, temel kaldıracı
olmuĢtur. Ġlerici gençlik, Türkiye Komünist Partisi'nin her çağrısına,
her kampanyasına dört elle sarılmıĢtır. Bugün 65. yıldönümüne iliĢkin
çalıĢmalarını anlamlı, politik bir kampanya biçiminde kutlamaya
hazırlanıyor. Örgütsel yapı ve kadrolarına iliĢkin çalıĢmalarını
partimizin çizdiği yolda en çetin savaĢımlara hazır hale getirme,
kadrolarının niteliğini yükseltme, Türkiye Komünist Partisi'ne her gün
yeni genç kadrolar kazanma hedefiyle yürütüyor.
Değerli yoldaĢlar,
FaĢist diktatörlüğün fiziksel, psikolojik, moral çok yönlü saldırısı
altında ülkemizin ve halkımızın kurtuluĢu için savaĢan, gençliğin
gerçek yol göstericisi, gerçek dostu, gençliğe yönelik saldırıların, çelik
kalkanı, ilerici gençliğin ĢaĢmaz öncüsü Türkiye Komünist Partisi'nin,
partimizin 65. kuruluĢ yıldönümünü en sıcak, en coĢkulu, en dostça
duygularla tekrar tekrar selamlıyoruz.
YaĢasın Türkiye Komünist Partisi!
Ġlerici Gençlik
TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Türkiye ilerici gençliğinin yayın organı ĠLERĠ, TKP'nin 65. kuruluĢ
yıldönümünü en içten, en savaĢkan duygularla selamlıyor.
Bildiğiniz gibi gazetemiz, gençliğin anti emperyalist, anti faĢist, anti
Ģovenist birliği yolunda üç yıldır gizli olarak yayınını sürdürüyor. Bu
nedenle biz, ülkemizin aydınlık geleceği için 63 yıldır gizliliğin, en

derin gizliliğin çetin koĢullarında savaĢan TKP'nin bu savaĢımından
büyük dersler çıkarıyor ve ona üstün bir değer biçiyoruz. Aynı
zamanda TKP'nin ilerici gençliğin mücadelesine verdiği destek bizim
en güçlü maddesel ve moral dayanağımızdır.
ĠLERĠ, bugün ağır sorunlarla karĢı karĢıya olan Türk-Kürt Türkiye
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gençliğinin sorunlarının çözümünün, ülkemizin geliĢmesinin önündeki
engellerin asılmasıyla olanaklı olduğunun bilincindedir. Bu ise tüm
halkın, tüm ulusal demokratik güçlerin birliği ile olanaklıdır. Bu
birliğin ana gücü ise, yolunda yürüdüğümüz Türkiye iĢçi sınıfıdır.
Biz, genç kuĢaklar, iĢçi sınıfımızın bu tarihsel görevi yerine
getirmesinde ve tüm halkın, demokrasi güçlerinin faĢizme ve
emperyalizme karĢı birliğinin sağlanması yolunda, TKP'nin geçmiĢte
ve günümüzdeki savaĢımının, katkılarının tarihsel ve sonuç alıcı
öneminin bilincindeyiz.
65. savaĢ yılında TKP, Türkiye ilerici gençliğinin daha atak, daha
savaĢkan ve daha yığınsal bir biçimde barıĢ, demokrasi ve toplumsal
ilerleme için savaĢacağına güvenebilir.
Bir kez daha 65. kuruluĢ yıldönümünüzü en sıcak, devrimci
duygularla selamlarız.
ĠLERĠ gazetesi redaksiyonu.
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
65. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
TOPLANTISI
PROGRAM
Açılış
DKP Başkanı H.Mies yoldaşın konuşması
»
TKPMK Genel Sekreteri H.Kutlu yoldaşın
konuşması
•
SSCB Gürcistan Halk dansları Topluluğu
»
Şili Halk Müziği Topluluğu
»

Sıvan
•
Halk Oyunları
•

Sümeyra
•

Fuat Saka
•
Nizamettin Ariç (FEQI)
•
Heval
21 Eylül 1985
Rhein-Ruhr-Halle
Duisburg

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NE
Değerli yoldaĢlar,
Türkiye Komünist Partisi'nin 65. kuruluĢ yıldönümü dolayısıyla
kutlama dileklerimizi ve tüm TKP'li yoldaĢlara en içten basan
dileklerimizi iletiriz.

YoldaĢlar,
Partimiz, TKP'nin 63 yılı ağır illegal koĢullarda olmak üzere
burjuvazinin her türlü saldırılarına göğüs gererek yürüttüğü 65 yıllık
savaĢını yakından biliyor ve buna yüksek bir değer biçiyor.
Partinizin 65. kuruluĢ yıldönümünü kutladığı günümüzde de, Türkiye
ve Kürdistan'da halklarımız, en baĢta da iĢçi sınıfı burjuvazinin ağır
baskı ve sömürüsü altında yaĢıyor. FaĢist diktatörlük, bir avuç büyük
tekel ve uluslararası emperyalist tekellerin en gerici, en saldırgan ve
savaĢ yanlısı kesimlerinin çıkartan uğruna kan ve terör üzerine
kurulmuĢ

olan

iktidarını

sürdürüyor.

Diktatörlük,

Türkiye

Cumhuriyeti'nin geçmiĢ burjuva iktidarlarının bilinen politikalarını
devralarak, daha saldırgan ve pervasız bir biçimde iĢçi sınıfını ve Kürt
halkını baĢ düĢman seçmiĢtir. "Bölücülük ve Komünizm" yaygaraları
altında, en büyük saldırıyı bu kesimlere yöneltiyor. Özellikle son bir
yıl içinde, Kürdistan adeta bir savaĢ alanına dönüĢmüĢ gibi. Türk
ordusunun çizmeleri altında ezilmedik, namlularına hedef olmadık yer
kalmadı.
Partimiz, TKP'nin 65 yıl boyunca olduğu gibi bugün de faĢist
diktatörlüğe karĢı verdiği savaĢımın halklarımızın her türlü basta ve
sömürüden kurtulması savaĢımında önemli bir yere sahip olduğunun
bilincindedir. Aynı Ģekilde, TKP'nin her iki halkın, ortak
* Mesaj, baskıya girerken elimize ulaştığı için, diğer mesajların
yanına koyamıyoruz.
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düĢmana karĢı ortak mücadelelerinin örülmesinde de tarihsel
sorumluluklarının bilincinde olduğunu yakından biliyoruz. Bu,
halklarımızın omuz omuza vererek, düĢmanı yenilgiye uğratmaları ve
zaferi elde etmeleri için büyük güvencedir.
65.

kuruluĢ

yıldönümü

kutlamalarınızın

ve

bundan

sonraki

savaĢımınızın da, aynı yönde ileri adımlar olacağı kuĢku götürmez.
Bu vesileyle, bir kez daha savaĢımızda sizlerle omuz omuza
olduğumuzu belirtir, kutlama çalıĢmalarınızın baĢarılı geçmesini
dileriz.
Merkez Komitenize, tüm TKP'li yoldaĢlara partimizin kardeĢçe
devrimci selamlarını iletiriz.
Eylül 1985
Serhad DĠCLE
PPKK Kürdistan Öncü ĠĢçi Partisi Genel Sekreteri
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