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Dikkat: AKP silahlanıyor!
Başbakan Erdoğan ile Fethullah Çetesiningenelde, özelde ise AKP rejimini oluşturanbileşimlerin kadroları arasında birtakımfarklılıklar, çelişkiler, tartışmalar vekavgalar olduğu herkes için aşikar.Erdoğan bunu değişik söyleşi veaçıklamalarında da kimi zaman açık açık,kimi zaman da satır aralarında dilegetiriyor. Bu çatışma kimi zaman yargıile yürütme arasında, kimi zaman Erdoğanile Arınç arasında, kimi zaman Erdoğanile Çalık arasında, kimi zaman MİT ilesavcılar arasında gün yüzüne çıkıyor.
AKP rejimi bir koalisyondur.Fethullahçılardan, Milli Görüş kökenlilere,Menzil grubundan Nakşibendilere, TürkOcakları kökenlilerden Akıncılara, ÜlküOcakları kökenlilerden Nizamı Alemcilereve daha sayamadığımız bir sürü tarikat,tekke, ocak mensuplarına kadar ortakpaydaları ABD yanlılığı, sermaye düzeninisavunma, antikomünizm olan, milliyetçiırkçı, Türkİslam sentezidir. KendileriTürkiye’yi “küresel güç, küresel aktör”olarak niteliyor. Bölgede “tek aktör devlet”olarak nitelendiriyor ve “oyun oynayandeğil oyun oynatan ülke” olarak tarifediyorlar. MİT müsteşarı Hakan Fidançıkıp Türkiye’nin dış politika açısındandinamik bir süreçte olduğunu ve bölgede“düzen kurucu rolde” olduğunusöyleyebiliyor. Faşistlerin “pantürkizmi”,Fethullahçıların “dünyaya hakim olmaideali”, Erdoğan’ın ve diğer tarikatların“ırkçı, milliyetçi, dinsel gericiliği” birleşinceortaya böyle bir tablo çıkıyor.
Erdoğan güçlendikçe rejimin diğerbileşenlerini etkisiz kılmak, mevzileri vegücü daha fazla kendinde toplamak içinçıkışlar yapıyor. Bu tavrının kendini nekadar güçlendireceği, yoksa kayıplara mısebep olacağı konumuz olmadığı içingirmiyoruz. Neki, olası bir güçler dengesikavgasının sertleşmesi ve koalisyonunbozulması durumuna yönelik tedbir olarakFethullah Çetesi “Hizmet Partisi”hazırlıklarını alttan alta sürdürüyor. Belkide Erdoğan çetesine aba altından sopagösteriyor.
Herkes dikkatlerini bu tartışmalara

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Devamı 6. sayfada

Açıklama

AKP Rejimi, Kürt Özgürlük Hareketi veTKP'nin Görevleri
Kürt ulusal sorununun çözümü, Türkiye’de barış ve demokrasi mücadelesininen temel ögesidir. AKP rejimi bir yandan Kürt sorununun çözümündensöz ediyor, diğer yandan çözüm konusunda her olumlu adımı engellemekiçin elinden geleni yapıyor. Çözüm içinde çözümsüzlük yaratıyor. Bununkendi açısından sebepleri var.
Sekiz bin Kürt siyasetçinin tutuklu olması, BDP’nin neredeyse tümBelediye Başkanlarının cezaevlerinde olması, BDP il ve ilçe yöneticilerinintutuklanması, halkın oyları ile seçilen BDP milletvekillerinin serbestbırakılmaması, legal alanda yığınların desteği ile siyaset sahnesinde olan,parlamentoda otuzu aşkın milletvekili ile temsil edilen bir partiye biletahammül edilemediğinin göstergesidir. Hal böyle iken köyleri basılıpyakılan, her hanede birden fazla şehit veren, zorunlu göçe tabi tutulan,yerlerinden yurtlarından koparılan, gerekçesiz tutuklamalara maruzkalan, sadece Diyarbakir, Batman, Mardin, Şırnak veya Van doğumluolduğu için potansiyel suçlu olarak fişlenen, İstanbul gibi metropollerdesadece Kürt oldukları için sürekli gözaltına alınan, yoksul kır veya kentemekçiliğinden başka hiç bir alternatifi olmayan, ulusal haklarını kazanmakiçin dağa çıkıp gerilla olmaktan başka hiç bir seçeneği kalmayan binlercekürt genç için PKK öncülüğünde, onun saflarında mücadeleyi yükseltereksürdürmekten başka bir yol ve yöntem kalmıyor. PKK ve bileşenleri iştebu kadar meşru bir harekettir.
Yasal siyasete nefes aldırmayan bir rejim, meşru savunma hakkını elealmak için gerilla mücadelesi yürüten bir gücü ve o gücü destekleyenmilyonları bünyesinde hiç mi hiç hazmedemez. Bu rejim, kendisinemuhalefet etmeyen, herşeye evet diyen, içi boş söylemler ile kandırılabilen,sahte duygusal sahneler ile harekete geçebilen, “hocaefendi” salya sümükağladığı zaman beraber ağlayan, idare edilmesi kolay, herşeyi ile kendisineteslim olmuş, eğitimsiz, kültürsüz, sadece dini motifler ve milliyetçiırkçısöylemler ile yönlendirilebilen bir yığın tabanı yaratıyor. Eğitim sistemindekideğişikliklerden başlamak üzere yasalarda yapılan bütün değişikliklerbu amaca hizmet ediyor.
AKP rejiminin tüm “barış görüşmeleri” senaryoları düzmecedir. Barışisteyen güçler ile istemeyen güçler safsatası ile toplum oyalanmaktadır.Siyasi iktidar barış istiyorsa bunun gereğini yapar ve uygular. Kimin neyekarşı çıktığı onun çözmesi gereken bir sorundur. Ancak asıl mesele budeğil. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. AKP rejimi Koçlar ile, Boynerlerile, Doğuşlar ile Güney Kürdistan’a yeni ekonomik girişimlerde bulunuyor.Barzani ile siyasi ve ekonomik anlamda ilişkilerini geliştiriyor. Emsaloluşturmasın diye Kürdistan Federe Devletinin bağımsız devlet ilanınıgeçiktirmeye, hatta engellemeye çalışıyor. Onları Irak içinde FedereDevlet olarak kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Diğer yandan da Özaldöneminden beri hayali kurulan “MusulKerkük” stratejisini canlandırmayaçalışıyor. Ancak işin içinden çıkamıyor. Abdullah Öcalan’ın önderliği vesadece Kuzey Kürdistan’da değil, Kürdistan’ın diğer parçalarında davarolan etkisi AKP rejiminin planlarını bozuyor. Abdullah Öcalan ve PKKfaktörü olmasa bugün Barzani ile anlaşıp Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlıbir Kürdistan Federe Devleti’ne yönelecekler. Devamı 6. sayfada



CHP sol bir parti değildir!
Türkiye’de siyasi terminolojide CHPyıllardır sol bir parti muamelesigörmektedir, neki bu gerçeklerlebağdaşmamaktadır. Partiamblemlerindeki altı oktan birinin“devrimcilik” olması, kimilerine görekendilerini “solcu” olaraknitelendirmelerini gerekçelendiriyor.CHP, öncelikle burjuvazinin, sermayeninpartisidir. Mustafa Kemal tarafındankurulmasından itibaren TürkiyeCumhuriyeti’nin kapitalist sistem içindesaf tutması sürecinde “tek parti”döneminde bu misyonun taşıyıcısıolmuştur. Asker, bürokrat ve sermayesahiplerinin oluşturduğu egemen burjuvasınıflarının, oligarşinin temsilcisiolmuştur. Türkiye’yi, ABD ve İngilizemperyalizminin bölgedeki temsicisidüzeyine yükseltmiş, daha sonraNATO’nun Sovyet Sosyalist CumhuriyetlerBirliği’ne karşı ileri karakolu konumunagetirmiştir. Daha Ulusal Kurtuluş Savaşıesnasında, Türkiye Komünist Partisi’ne,Çerkez direnişçilere, Kürt halkına ve Lazhalkına karşı giriştiği imha hareketi ilehiç bir demokratik yanı olmadığını ortayakoymuştur. Rum, Ermeni ve Museviyurttaşları, “gayrımüslim azınlık” olaraknitelendirip tüm kazanılmış sosyal vedemokratik haklarını gaspetmiştir. Kürtulusal sorununu “Doğu sorunu” olaraknitelendirip Türkiye Kürdistanı’nı“mahrumiyet bölgesi” ilan ettiler. Sürgünegönderilecek tüm devlet memurlarını“mahrumiyet bölgesine” yolladılar.“Mahrumiyet bölgesi”ne hiç bir altyapıyatırımı yapmadılar, Kürt halkınayaşayabileceği kadar olanak lütfettiler.“Türkiye Türklerindir” belgisi ile tümulusları ve ulusal azınlıkları yok saydılar,asimilasyon politikası uyguladılar.Kendilerine muhalefet eden tüm siyasive ulusal güçleri, komünistlerden ve Kürthalkından başlamak üzere, baskı, terörve imha yolunu seçtiler. Kendi içlerindençıkan Demokrat Parti yöneticilerini,başbakanını idam ettiler, kendisınıflarının, kendi içlerinden çıkanmuhalefete bile tahammül edemediler.Mustafa Kemal’den sonra onun yerinegeçen ve aslen Kürt kökenli olan İsmetİnönü dahi Türkiye’de tek bir milletinolduğunu ve bunun da Türk milletiolduğunu, diğer tüm milletlerin Türkmilleti içerisinde eritileceğini ilan etmiştir.CHP’nin borazanı olan “Cumhuriyet”gazetesi Almanya’da Faşist HitlerDiktatörlüğünü selamlayan ilk gazeteolmuştur.
İşte eli bu denli kanlı ve dikta temsilcisiolan CHP, Dersim katliamının başsorumlusu olduğu halde Dersim’de aleviyurttaşlarımızın temsilciliğine soyunuyor,Kürt halkını katlettiği halde Kürt halkının

savunuculuğuna soyunuyor, sanki Kürtkavramını bu ülkede onyıllarca yasaklayanbaşkaları imiş gibi. Türkiye’de darbeyapan tüm orgenareller CHP çizgisindeunsurlar değilmiş gibi darbelere karşıçıkıyorlar. Cemal Gürsel de, MemduhTağmaç da, Kenan Evren de CHPekolünün temsilcileri değil miydi? 12Mart’ın muhtıracı generallerinden MuhsinBatur, 12 Eylül öncesi CHP’denCumhurbaşkanı adayı olmadı mı? TürkiyeKomünist Partisi kurucuları ve ilk merkezkomitesi üyeleri Mustafa Suphi veyoldaşları, CHP kurucusu ve ölene dekgenel başkanı olan Mustafa Kemaltarafından katledildi. THKP/C, THKOve TİKKO önderleri, Mahir Çayan, DenizGezmiş, İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları“Kemalist” faşist cunta tarafındankatledildi. 12 Eylül faşist diktatörlüğüdöneminde komünistler, sosyalistler,devrimciler, ilerici demokratlar “kemalist”generaller vasıtasıyla tutuklandılar,işkence edildiler, cezaevlerinde ve açıkalanlarda katledildiler, Kürt halkı en ağırterör ve katliamları, köy boşaltmaları,zorunlu göçleri “kemalist” faşist cuntakoşullarında yaşadı. “Bu ülkede Kürtyoktur, dağda yürüyen insanlar karabastıklarında kartkurt sesleri çıktığındanonlara Kürt denmiş” diyenler bu“kemalist” faşist generaller değilmiydi?Bugün “Cumhuriyet” gazetesi yine bukatilleri “utana sıkıla” savunmuyor mu?CHP, faşist Evren ve Şahinkaya’nınyargılandığı davaya sadece “12 Eylüldöneminde partinin mallarına el konduğuiçin müdahil olduk” demedi mi? CHPkurulduğundan beri antikomünist, işçive emekçi düşmanı politikalar izlemedimi? Koç’lar, Sabancılar ve CumhuriyetTürkiye’sinin burjuvazisi hep CHP’liolmadı mı?
Örnekler çoğaltılsa, ayrıntıya girilse,alıntı yapılmaya başlansa sayfalar yetmez.Ama tüm bunlar şu gerçeği değiştirmiyor.Hala milyonlarca insan “sol parti”sandıkları için CHP’ye oy veriyor, CHPüyelerinin % 90’ı “sol” bir partiye üyeolduklarını zannetikleri için bu partiyeüye oluyorlar. Taban ile yönetim arasındabu çelişki taşınamayacak hale geldiği herdönemde ise Bülent Ecevit gibi, KemalKılıçdaroğlu gibi unsurları bulup “sol”söylemler ile partinin başına geçiriyorlar.Sular durulduktan sonra tekrar “eski taseski hamam” oluyor. Aslında “sol” birpartiye üye olduğunu sanan kitle debirgün yönetimde sol’a yönelikdeğişiklikleri yapabilecekleri inanç veumudu ile CHP’ye kan vermeye devamediyorlar. Tabii ki bu kitle CHP’nintezgahında hem “solcu”, hem “devrimci”,hem de “kemalist” oluyorlar, böylece dekemalist olmak toplumumuzda solcuolmak ile eşdeğerde nitelendiriliyor. Solcuolmak çok soyut bir kavramdır. İşçi

sınıfının bilimi , Marksizm, Leninizmidelerinin taşıyıcısı olmak toplumtarafından solcu olmak ile özdeşnitelendirilebilir. Bunu halk arasındakabul görmüş bir tanımlama olaraknitelendirebiliriz. Ancak “sosyaldemokratlar” ile “komünistler” arasındareformist ve devrimci olarak oluşanayrımdan sonra sosyal demokratlarkendilerini hala “sol” olaraknitelendiriyorlarsa ki, bu da yanlıştır,çünkü daha önce sözde Karl Marx’a sahipçıkan sosyal demokratlar o konumlarınıda terkedip Keynesçi ekonomilerinsavunuculuğuna soyunmuşlardır,burjuvazinin sınıf partilerinedönüşmüşlerdir, CHP’nin tarihigelişiminin bu “sosyal demokratlar” ileyakından uzaktan ilgi ve alakaları yoktur.CHP tarihinin hiç bir döneminde KarlMarx ve Friedrich Engels’in bırakın siyasi,ekonomik görüşlerini savunmamıştır.
“Kemalist Sol’cular ne kadardevrimcidir?
Maalesef Kemalizmin ve CHP’nin kimileritarafından bizzat “sol” olarakadlandırılması Türkiye’de yerleşik biranlayış haline gelmesinin olgusununyanısıra, kemalist olduğunu kabuletmeden kemalist olanlar da mevcuttur.Zamanında Mustafa Kemal tarafındandiğer halk ve ulusların asimile edilmesi,“türk kültürünün özümsetilmesi” amacıylakurulan Halkevleri, “solcuların” sahipçıktığı bir örgütlenme düzeyine gelmiştir.Faşistlerin “Türk Ocakları” ne iseHalkevleri de kemalistler için o idi. 12Eylül öncesinde CHP’nin il ve ilçelokallerini “devrimci eğitim” için seçen,Halkevlerini devrimci çalışmanın odaklarıolarak seçen anlayış kabul etmese dekemalist görüşlerin etkisinde bir gençliğinyetişmesine yol açmıştır. Bu kesimler de“devrimci” kavramının dolaylı olarakKemalizmin etki alanında gelişmesineyol açmışlardır. 12 Eylül öncesi devrimcigençlik hareketlerinin içinde saf tutanbirçok devrimci gencin bugün AtatürkçüDüşünce Derneklerinde faal olmalarınınveya hem “solcu” hem “devrimci” hemde “kemalist” olmalarını savunmalarınıizah etmenin başka bir gerekçesi yoktur.Bu kesimler de bugün CHP’de politikayapıyorlar ve CHP’nin seçmen tabanınıoluşturuyorlar. Bu kesimler o kadar“devrimci” ve “solcu” ki, aslında ÖDP’yeoy vermeleri gerektiğini ama “sol” oylarınbölünmemesi adına CHP’ye oy vermeninyerinde olduğunu savunuyorlar. Aynızamanda ise ÖDP, devletten icazetliSİP/”TKP” ve Halkevleri lokallerinde boşzamanlarını geçiriyor, onlarınetkinliklerine katılıyorlar. Bazı DİSKyöneticilerinin
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İkinci sayfadan devam
ve DİSK’e bağlı bazı sendikaların,TMMOB’nun kimi Odalarının, TürkTabibler Birliği’nin, Çağdaş HukukçularDerneği’nin, Çağdaş GazetecilerDerneği’nin bugün hem “solcu” geçiniphem de Ergenekon davalarında, eskiDİSK genel Başkanı, yeni CHP milletvekiliSüleyman Çelebi önderliğinde Silivri’denöbet tutmaları başka nasılaçıklanabilirardır.

Komünist olmanın gerekleri:
Bu ülkede komünistlerin işi çok zor amabir o kadar onurlu. MarksçıLeninciöğretiyi savunmayan, onun bilimseleğitiminden geçmeyen, dünyayamilliyetçilikten, ulusalcılıktan uzak,enternasyonalist açıdan bakmayan bir“solcu”, “devrimci” kitle ile karşıkarşıyayız. Büyük bir bölümüeğitimsizlikten dolayı Kemalizminetkisinde kalan ama aslında iyiniyetliolan bu kitlenin sabırla işlenmesi, onlaraMarkscıLeninci bakış açısının,diyalektiğin, tarihsel maddeciliğinkavratılması , işçi sınıfının bilimsel dünyagörüşünün, proletaryanın diktatörlüğüilkesine, üretim araçlarınıntoplumsallaşması ilkesine yakınlaştırılması ancak günlük mücadeleler,fabrika, işyeri, semt, köy, mahalle, lise,meslek okulu, dershane, üniversite veyüksek okul örgütlenmeleri içindemümkündür. Sendikalarda, demokratikkitle örgütlerinde, meslek odalarında,öğretmen, gençlik, kadın örgütlerinde,hemşehri derneklerinde, kültür vedayanışma derneklerinde, alevi, ezidi,süryani, Ermeni, Rum, Çerkez, Abhaz,Boşnak, Arnavut, Roman, Laz, Kürtderneklerinde mümkündür. Bunun içinparti üye ve yandaşlarımızın ideolojik,teorik ve politik olarak eğitimlerdengeçerek silahlanması gerekiyor. Bu güçleriçinden yarın mücadelenin değişikaşamalarında eylem birliği içindeolacağımız bağlaşık kesimler olabilecektir.Toplumsal mücadelenin diyalektiği böylecilvelere gebedir. Ancak reform iledevrimin, işçi sınıfının Marksçı Lenincibilimi ile onun sapmalarının ayrımısosyalizm mücadelesinde komünistlerinönderliğini belirleyecektir. Onun içinCHP’lileri, CHP öyle olduğu ve bunugeçmişte olduğu gibi bugün de hergelişmede ispatladıkları gibi “NasyonalSosyalist” olarak nitelendiripuzaklaştırmayacağız. Bizim için önemliolan, CHP’nin tabanında iyiniyetlemücadele eden ancak yanlış yerdeolduklarının ayırımında olmayankesimlerin en az bağlaşık olarakkazanılmasıdır. CHP örgütlerindenkazanılacak kadrolar da olacaktır.Kemalizmin etkisi altındaki devrimciörgütlenmelerin tabanına dışlayıcı olarak

yaklaşmayacağız, onları kendileriniadlandırdıkları gibi “kemalist devrimciler”olarak kabul edip burjuva ideolojilerinetkisinden uzaklaştırmaya ve işçi sınıfınınbilimine yakınlaştırmaya çalışacağız, enazından bağlaşık olmaya hazırlayacağız.
Burada güncel olan temel kıstaslar, enönce Kürt Ulusal Sorunu’na ve KürtÖzgürlük Hareketine yaklaşım, dahasonra da egemen sınıf olan burjuvaziningüvenlik örgütü, savaş makinesi olanTürk Genel Kurmay’ının tepesine vehiyerarşik kademelerine karşı olanyaklaşımdır. Bunun panzehiri de sınıfsalbakış ve sınıfsal duruştur. Dolayısıylasınıf bilincinin bu kesimlere taşınmasıdır.
Komünist olmak, TKP’li olmak bunugerektirir. “Ben komünistim, TKP’liyim”demek kolay olmamalıdır. Komünistolmanın gereklerini, kendimize herhangibir ayrıcalık talep etmeden yerinegetirmek ve partimizin etki alanınıgeliştirmek en önemli görevimizdir. İşçisınıfı içindeki her türlü sapmanınetkisizleştirlmesinin başka yolu yoktur.Her devrimci komünist değildir, ancakher komünist devrimcidir. Komünistolarak doğulmaz, Komünist Partisindekomünist olunur. Komünist Partiüyesinin, yani komünistin görev vesorumluluklarının çerçevesi de TürkiyeKomünist Partisi’nin tüzüğü ile belirlenmiştir.

"Komünistlerin Birliği"mi,
daha güçlü TKP mi?

Mücadele ettiğimiz topraklardasosyalizmin zaferinin teminatı TürkiyeKomünist Partisi’dir. Türkiye KomünistPartisi yaşadığı likidasyon sonrası sonyıllarda yürütülen çalışmalar sonucundaönemli ve belirleyici alanlarda temelörgütlerini oluşturmuştur. Kuşkusuz kibugün gelinen aşama yeterli değildir veulaştığımız örgütlülük bizim için hiç birzaman yeterli olmayacaktır. ATILIM’ındüzenli yayımı ve dağıtımı, dost legalyayınlar ile ilişkilerin geliştirilmesi,sendikalarda ve yerleşim birimlerindeama özellikle işyerlerinde yapılandırılantemel örgütler ülke çapında birçok legalsol partinin örgütlülüğünü aşmıştır.Likidasyon öncesi TKP kadroların sayıcaçok büyük bölümü maalesef bu süreçtesınıfta kalmışlardır. “Sol liberal”,“kemalist”, “demokratik çoğulcu sol parti”söylemleri ile ayrı görüşler savunduklarınızannetseler de, birleştikleri ortak noktaSosyalist Düzenin temel ilkelerinin, yaniproletarya diktatörlüğü, üretim araçlarınıntoplumsallaştırılması, ekonomininmerkezi yönetiminin inkari ve yeni tiptenLeninci Parti’nin reddidir. Kuşkusuz kihenüz ulaşmadığımız sağlıklı kadrolar

önümüzdeki süreçte dikkat merkezimizdeolacaktır. Ancak şimdi bu kadrolardandaha önemlisi, gerek geçmişte, gereksebugün Marksçı Leninci komünistformasyonda olduğunu dile getiren,Marksçı Leninci ilkeleri savunan,Komünist Partisi’nin devrimci mücadeledeolmazsa olmaz bir gereklilik olduğunusavunan, 12 Mart ve 12 Eylül’ün işkencetezgahlarından , zindanlarındanonurlarıyla çıkan, 12 Eylül sonrasımücadeleye katılan türk , Kürt ve diğeruluslardan genç devrimcilerden partiyeyeni kadrolar kazanılmasıdır. Değişikdergi çevrelerinde, legal “sol” partilerde,sendikalarda, demokratik kitleörgütlerinde aktif faaliyet yürüten buarkadaşlarımız ile onları parti üyeliğinehazırlayacak çalışmalara önem vermeliyiz.
12 Eylül öncesi ve sonrası TKP’de önemligörevler üstlenmiş, ancak partinin yanlışpolitikaları ve kadro politikalarısonucunda parti dışına itilmiş, likidasyonakarşı çıktığı için Nabi Yağcı kliğininhışmına uğrayıp partiden uzaklaştırılmışçok değerli birikim ve deneyimlere sahipkadrolar bizim yoldaşlarımızdır. Buyoldaşlara yönelik ayrı bir çalışma,kendileri ile bireysel olarak görüşülerekyürütülmektedir. Buna gereksinim vardır,çünkü parti ile bağların kopuk olduğusüreç her yoldaşın gelişiminde partiyaşamı dışında olması doğal olandeformasyonlar yaratmıştır. Bunlarıntitizlik ile giderilmesi gerekmektedir.Türkiye Komünist Partisi’nin geçmişyöneticilerinin yaptıkları ideolojik, politikve örgütsel hatalar Türkiye KomünistPartisi yerine başka bir parti kurulmasıgerektiğinin gerekçesi olamaz. Bu hemyanlıştır hem de gereksizdir. Belirleyiciolan Komünist Parti gereksiniminisavunan tek tek kadroların değerli deney,birikim ve katkılarının Türkiye KomünistPartisine kazandırılmasıdır.
Konspirasyon kurallarına uyarak, partiörgütlerinin ve tek tek yoldaşlarımızıngüvenliğini tehlikeye atmadan yürütülecekbir süreç sonunda partimiz örgütlülüğünüdaha da geliştirecektir.
Daha güçlü bir Türkiye KomünistPartisi’ne giden yol böyle zorluçalışmalardan, hazırlıklardan, süreçlerdengeçecektir.
Mustafa Suphilerin kuruculuğundageliştirilen, kesintiler sonrası Bilen yoldaşdöneminde sürdürülen ve daha sonralikidasyona uğrayan ama bugün MustafaSuphilerin, Bilen yoldaşların ruhu ileyeniden örgütlenen Bolşevik, Leninciçizgi “Daha Güçlü TKP”’nin de teminatıdır.Devamı 3. sayfada



CHP sol bir parti değildir!
Türkiye’de siyasi terminolojide CHPyıllardır sol bir parti muamelesigörmektedir, neki bu gerçeklerlebağdaşmamaktadır. Partiamblemlerindeki altı oktan birinin“devrimcilik” olması, kimilerine görekendilerini “solcu” olaraknitelendirmelerini gerekçelendiriyor.CHP, öncelikle burjuvazinin, sermayeninpartisidir. Mustafa Kemal tarafındankurulmasından itibaren TürkiyeCumhuriyeti’nin kapitalist sistem içindesaf tutması sürecinde “tek parti”döneminde bu misyonun taşıyıcısıolmuştur. Asker, bürokrat ve sermayesahiplerinin oluşturduğu egemen burjuvasınıflarının, oligarşinin temsilcisiolmuştur. Türkiye’yi, ABD ve İngilizemperyalizminin bölgedeki temsicisidüzeyine yükseltmiş, daha sonraNATO’nun Sovyet Sosyalist CumhuriyetlerBirliği’ne karşı ileri karakolu konumunagetirmiştir. Daha Ulusal Kurtuluş Savaşıesnasında, Türkiye Komünist Partisi’ne,Çerkez direnişçilere, Kürt halkına ve Lazhalkına karşı giriştiği imha hareketi ilehiç bir demokratik yanı olmadığını ortayakoymuştur. Rum, Ermeni ve Museviyurttaşları, “gayrımüslim azınlık” olaraknitelendirip tüm kazanılmış sosyal vedemokratik haklarını gaspetmiştir. Kürtulusal sorununu “Doğu sorunu” olaraknitelendirip Türkiye Kürdistanı’nı“mahrumiyet bölgesi” ilan ettiler. Sürgünegönderilecek tüm devlet memurlarını“mahrumiyet bölgesine” yolladılar.“Mahrumiyet bölgesi”ne hiç bir altyapıyatırımı yapmadılar, Kürt halkınayaşayabileceği kadar olanak lütfettiler.“Türkiye Türklerindir” belgisi ile tümulusları ve ulusal azınlıkları yok saydılar,asimilasyon politikası uyguladılar.Kendilerine muhalefet eden tüm siyasive ulusal güçleri, komünistlerden ve Kürthalkından başlamak üzere, baskı, terörve imha yolunu seçtiler. Kendi içlerindençıkan Demokrat Parti yöneticilerini,başbakanını idam ettiler, kendisınıflarının, kendi içlerinden çıkanmuhalefete bile tahammül edemediler.Mustafa Kemal’den sonra onun yerinegeçen ve aslen Kürt kökenli olan İsmetİnönü dahi Türkiye’de tek bir milletinolduğunu ve bunun da Türk milletiolduğunu, diğer tüm milletlerin Türkmilleti içerisinde eritileceğini ilan etmiştir.CHP’nin borazanı olan “Cumhuriyet”gazetesi Almanya’da Faşist HitlerDiktatörlüğünü selamlayan ilk gazeteolmuştur.
İşte eli bu denli kanlı ve dikta temsilcisiolan CHP, Dersim katliamının başsorumlusu olduğu halde Dersim’de aleviyurttaşlarımızın temsilciliğine soyunuyor,Kürt halkını katlettiği halde Kürt halkının

savunuculuğuna soyunuyor, sanki Kürtkavramını bu ülkede onyıllarca yasaklayanbaşkaları imiş gibi. Türkiye’de darbeyapan tüm orgenareller CHP çizgisindeunsurlar değilmiş gibi darbelere karşıçıkıyorlar. Cemal Gürsel de, MemduhTağmaç da, Kenan Evren de CHPekolünün temsilcileri değil miydi? 12Mart’ın muhtıracı generallerinden MuhsinBatur, 12 Eylül öncesi CHP’denCumhurbaşkanı adayı olmadı mı? TürkiyeKomünist Partisi kurucuları ve ilk merkezkomitesi üyeleri Mustafa Suphi veyoldaşları, CHP kurucusu ve ölene dekgenel başkanı olan Mustafa Kemaltarafından katledildi. THKP/C, THKOve TİKKO önderleri, Mahir Çayan, DenizGezmiş, İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları“Kemalist” faşist cunta tarafındankatledildi. 12 Eylül faşist diktatörlüğüdöneminde komünistler, sosyalistler,devrimciler, ilerici demokratlar “kemalist”generaller vasıtasıyla tutuklandılar,işkence edildiler, cezaevlerinde ve açıkalanlarda katledildiler, Kürt halkı en ağırterör ve katliamları, köy boşaltmaları,zorunlu göçleri “kemalist” faşist cuntakoşullarında yaşadı. “Bu ülkede Kürtyoktur, dağda yürüyen insanlar karabastıklarında kartkurt sesleri çıktığındanonlara Kürt denmiş” diyenler bu“kemalist” faşist generaller değilmiydi?Bugün “Cumhuriyet” gazetesi yine bukatilleri “utana sıkıla” savunmuyor mu?CHP, faşist Evren ve Şahinkaya’nınyargılandığı davaya sadece “12 Eylüldöneminde partinin mallarına el konduğuiçin müdahil olduk” demedi mi? CHPkurulduğundan beri antikomünist, işçive emekçi düşmanı politikalar izlemedimi? Koç’lar, Sabancılar ve CumhuriyetTürkiye’sinin burjuvazisi hep CHP’liolmadı mı?
Örnekler çoğaltılsa, ayrıntıya girilse,alıntı yapılmaya başlansa sayfalar yetmez.Ama tüm bunlar şu gerçeği değiştirmiyor.Hala milyonlarca insan “sol parti”sandıkları için CHP’ye oy veriyor, CHPüyelerinin % 90’ı “sol” bir partiye üyeolduklarını zannetikleri için bu partiyeüye oluyorlar. Taban ile yönetim arasındabu çelişki taşınamayacak hale geldiği herdönemde ise Bülent Ecevit gibi, KemalKılıçdaroğlu gibi unsurları bulup “sol”söylemler ile partinin başına geçiriyorlar.Sular durulduktan sonra tekrar “eski taseski hamam” oluyor. Aslında “sol” birpartiye üye olduğunu sanan kitle debirgün yönetimde sol’a yönelikdeğişiklikleri yapabilecekleri inanç veumudu ile CHP’ye kan vermeye devamediyorlar. Tabii ki bu kitle CHP’nintezgahında hem “solcu”, hem “devrimci”,hem de “kemalist” oluyorlar, böylece dekemalist olmak toplumumuzda solcuolmak ile eşdeğerde nitelendiriliyor. Solcuolmak çok soyut bir kavramdır. İşçi

sınıfının bilimi , Marksizm, Leninizmidelerinin taşıyıcısı olmak toplumtarafından solcu olmak ile özdeşnitelendirilebilir. Bunu halk arasındakabul görmüş bir tanımlama olaraknitelendirebiliriz. Ancak “sosyaldemokratlar” ile “komünistler” arasındareformist ve devrimci olarak oluşanayrımdan sonra sosyal demokratlarkendilerini hala “sol” olaraknitelendiriyorlarsa ki, bu da yanlıştır,çünkü daha önce sözde Karl Marx’a sahipçıkan sosyal demokratlar o konumlarınıda terkedip Keynesçi ekonomilerinsavunuculuğuna soyunmuşlardır,burjuvazinin sınıf partilerinedönüşmüşlerdir, CHP’nin tarihigelişiminin bu “sosyal demokratlar” ileyakından uzaktan ilgi ve alakaları yoktur.CHP tarihinin hiç bir döneminde KarlMarx ve Friedrich Engels’in bırakın siyasi,ekonomik görüşlerini savunmamıştır.
“Kemalist Sol’cular ne kadardevrimcidir?
Maalesef Kemalizmin ve CHP’nin kimileritarafından bizzat “sol” olarakadlandırılması Türkiye’de yerleşik biranlayış haline gelmesinin olgusununyanısıra, kemalist olduğunu kabuletmeden kemalist olanlar da mevcuttur.Zamanında Mustafa Kemal tarafındandiğer halk ve ulusların asimile edilmesi,“türk kültürünün özümsetilmesi” amacıylakurulan Halkevleri, “solcuların” sahipçıktığı bir örgütlenme düzeyine gelmiştir.Faşistlerin “Türk Ocakları” ne iseHalkevleri de kemalistler için o idi. 12Eylül öncesinde CHP’nin il ve ilçelokallerini “devrimci eğitim” için seçen,Halkevlerini devrimci çalışmanın odaklarıolarak seçen anlayış kabul etmese dekemalist görüşlerin etkisinde bir gençliğinyetişmesine yol açmıştır. Bu kesimler de“devrimci” kavramının dolaylı olarakKemalizmin etki alanında gelişmesineyol açmışlardır. 12 Eylül öncesi devrimcigençlik hareketlerinin içinde saf tutanbirçok devrimci gencin bugün AtatürkçüDüşünce Derneklerinde faal olmalarınınveya hem “solcu” hem “devrimci” hemde “kemalist” olmalarını savunmalarınıizah etmenin başka bir gerekçesi yoktur.Bu kesimler de bugün CHP’de politikayapıyorlar ve CHP’nin seçmen tabanınıoluşturuyorlar. Bu kesimler o kadar“devrimci” ve “solcu” ki, aslında ÖDP’yeoy vermeleri gerektiğini ama “sol” oylarınbölünmemesi adına CHP’ye oy vermeninyerinde olduğunu savunuyorlar. Aynızamanda ise ÖDP, devletten icazetliSİP/”TKP” ve Halkevleri lokallerinde boşzamanlarını geçiriyor, onlarınetkinliklerine katılıyorlar. Bazı DİSKyöneticilerinin
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İkinci sayfadan devam
ve DİSK’e bağlı bazı sendikaların,TMMOB’nun kimi Odalarının, TürkTabibler Birliği’nin, Çağdaş HukukçularDerneği’nin, Çağdaş GazetecilerDerneği’nin bugün hem “solcu” geçiniphem de Ergenekon davalarında, eskiDİSK genel Başkanı, yeni CHP milletvekiliSüleyman Çelebi önderliğinde Silivri’denöbet tutmaları başka nasılaçıklanabilirardır.

Komünist olmanın gerekleri:
Bu ülkede komünistlerin işi çok zor amabir o kadar onurlu. MarksçıLeninciöğretiyi savunmayan, onun bilimseleğitiminden geçmeyen, dünyayamilliyetçilikten, ulusalcılıktan uzak,enternasyonalist açıdan bakmayan bir“solcu”, “devrimci” kitle ile karşıkarşıyayız. Büyük bir bölümüeğitimsizlikten dolayı Kemalizminetkisinde kalan ama aslında iyiniyetliolan bu kitlenin sabırla işlenmesi, onlaraMarkscıLeninci bakış açısının,diyalektiğin, tarihsel maddeciliğinkavratılması , işçi sınıfının bilimsel dünyagörüşünün, proletaryanın diktatörlüğüilkesine, üretim araçlarınıntoplumsallaşması ilkesine yakınlaştırılması ancak günlük mücadeleler,fabrika, işyeri, semt, köy, mahalle, lise,meslek okulu, dershane, üniversite veyüksek okul örgütlenmeleri içindemümkündür. Sendikalarda, demokratikkitle örgütlerinde, meslek odalarında,öğretmen, gençlik, kadın örgütlerinde,hemşehri derneklerinde, kültür vedayanışma derneklerinde, alevi, ezidi,süryani, Ermeni, Rum, Çerkez, Abhaz,Boşnak, Arnavut, Roman, Laz, Kürtderneklerinde mümkündür. Bunun içinparti üye ve yandaşlarımızın ideolojik,teorik ve politik olarak eğitimlerdengeçerek silahlanması gerekiyor. Bu güçleriçinden yarın mücadelenin değişikaşamalarında eylem birliği içindeolacağımız bağlaşık kesimler olabilecektir.Toplumsal mücadelenin diyalektiği böylecilvelere gebedir. Ancak reform iledevrimin, işçi sınıfının Marksçı Lenincibilimi ile onun sapmalarının ayrımısosyalizm mücadelesinde komünistlerinönderliğini belirleyecektir. Onun içinCHP’lileri, CHP öyle olduğu ve bunugeçmişte olduğu gibi bugün de hergelişmede ispatladıkları gibi “NasyonalSosyalist” olarak nitelendiripuzaklaştırmayacağız. Bizim için önemliolan, CHP’nin tabanında iyiniyetlemücadele eden ancak yanlış yerdeolduklarının ayırımında olmayankesimlerin en az bağlaşık olarakkazanılmasıdır. CHP örgütlerindenkazanılacak kadrolar da olacaktır.Kemalizmin etkisi altındaki devrimciörgütlenmelerin tabanına dışlayıcı olarak

yaklaşmayacağız, onları kendileriniadlandırdıkları gibi “kemalist devrimciler”olarak kabul edip burjuva ideolojilerinetkisinden uzaklaştırmaya ve işçi sınıfınınbilimine yakınlaştırmaya çalışacağız, enazından bağlaşık olmaya hazırlayacağız.
Burada güncel olan temel kıstaslar, enönce Kürt Ulusal Sorunu’na ve KürtÖzgürlük Hareketine yaklaşım, dahasonra da egemen sınıf olan burjuvaziningüvenlik örgütü, savaş makinesi olanTürk Genel Kurmay’ının tepesine vehiyerarşik kademelerine karşı olanyaklaşımdır. Bunun panzehiri de sınıfsalbakış ve sınıfsal duruştur. Dolayısıylasınıf bilincinin bu kesimlere taşınmasıdır.
Komünist olmak, TKP’li olmak bunugerektirir. “Ben komünistim, TKP’liyim”demek kolay olmamalıdır. Komünistolmanın gereklerini, kendimize herhangibir ayrıcalık talep etmeden yerinegetirmek ve partimizin etki alanınıgeliştirmek en önemli görevimizdir. İşçisınıfı içindeki her türlü sapmanınetkisizleştirlmesinin başka yolu yoktur.Her devrimci komünist değildir, ancakher komünist devrimcidir. Komünistolarak doğulmaz, Komünist Partisindekomünist olunur. Komünist Partiüyesinin, yani komünistin görev vesorumluluklarının çerçevesi de TürkiyeKomünist Partisi’nin tüzüğü ile belirlenmiştir.

"Komünistlerin Birliği"mi,
daha güçlü TKP mi?

Mücadele ettiğimiz topraklardasosyalizmin zaferinin teminatı TürkiyeKomünist Partisi’dir. Türkiye KomünistPartisi yaşadığı likidasyon sonrası sonyıllarda yürütülen çalışmalar sonucundaönemli ve belirleyici alanlarda temelörgütlerini oluşturmuştur. Kuşkusuz kibugün gelinen aşama yeterli değildir veulaştığımız örgütlülük bizim için hiç birzaman yeterli olmayacaktır. ATILIM’ındüzenli yayımı ve dağıtımı, dost legalyayınlar ile ilişkilerin geliştirilmesi,sendikalarda ve yerleşim birimlerindeama özellikle işyerlerinde yapılandırılantemel örgütler ülke çapında birçok legalsol partinin örgütlülüğünü aşmıştır.Likidasyon öncesi TKP kadroların sayıcaçok büyük bölümü maalesef bu süreçtesınıfta kalmışlardır. “Sol liberal”,“kemalist”, “demokratik çoğulcu sol parti”söylemleri ile ayrı görüşler savunduklarınızannetseler de, birleştikleri ortak noktaSosyalist Düzenin temel ilkelerinin, yaniproletarya diktatörlüğü, üretim araçlarınıntoplumsallaştırılması, ekonomininmerkezi yönetiminin inkari ve yeni tiptenLeninci Parti’nin reddidir. Kuşkusuz kihenüz ulaşmadığımız sağlıklı kadrolar

önümüzdeki süreçte dikkat merkezimizdeolacaktır. Ancak şimdi bu kadrolardandaha önemlisi, gerek geçmişte, gereksebugün Marksçı Leninci komünistformasyonda olduğunu dile getiren,Marksçı Leninci ilkeleri savunan,Komünist Partisi’nin devrimci mücadeledeolmazsa olmaz bir gereklilik olduğunusavunan, 12 Mart ve 12 Eylül’ün işkencetezgahlarından , zindanlarındanonurlarıyla çıkan, 12 Eylül sonrasımücadeleye katılan türk , Kürt ve diğeruluslardan genç devrimcilerden partiyeyeni kadrolar kazanılmasıdır. Değişikdergi çevrelerinde, legal “sol” partilerde,sendikalarda, demokratik kitleörgütlerinde aktif faaliyet yürüten buarkadaşlarımız ile onları parti üyeliğinehazırlayacak çalışmalara önem vermeliyiz.
12 Eylül öncesi ve sonrası TKP’de önemligörevler üstlenmiş, ancak partinin yanlışpolitikaları ve kadro politikalarısonucunda parti dışına itilmiş, likidasyonakarşı çıktığı için Nabi Yağcı kliğininhışmına uğrayıp partiden uzaklaştırılmışçok değerli birikim ve deneyimlere sahipkadrolar bizim yoldaşlarımızdır. Buyoldaşlara yönelik ayrı bir çalışma,kendileri ile bireysel olarak görüşülerekyürütülmektedir. Buna gereksinim vardır,çünkü parti ile bağların kopuk olduğusüreç her yoldaşın gelişiminde partiyaşamı dışında olması doğal olandeformasyonlar yaratmıştır. Bunlarıntitizlik ile giderilmesi gerekmektedir.Türkiye Komünist Partisi’nin geçmişyöneticilerinin yaptıkları ideolojik, politikve örgütsel hatalar Türkiye KomünistPartisi yerine başka bir parti kurulmasıgerektiğinin gerekçesi olamaz. Bu hemyanlıştır hem de gereksizdir. Belirleyiciolan Komünist Parti gereksiniminisavunan tek tek kadroların değerli deney,birikim ve katkılarının Türkiye KomünistPartisine kazandırılmasıdır.
Konspirasyon kurallarına uyarak, partiörgütlerinin ve tek tek yoldaşlarımızıngüvenliğini tehlikeye atmadan yürütülecekbir süreç sonunda partimiz örgütlülüğünüdaha da geliştirecektir.
Daha güçlü bir Türkiye KomünistPartisi’ne giden yol böyle zorluçalışmalardan, hazırlıklardan, süreçlerdengeçecektir.
Mustafa Suphilerin kuruculuğundageliştirilen, kesintiler sonrası Bilen yoldaşdöneminde sürdürülen ve daha sonralikidasyona uğrayan ama bugün MustafaSuphilerin, Bilen yoldaşların ruhu ileyeniden örgütlenen Bolşevik, Leninciçizgi “Daha Güçlü TKP”’nin de teminatıdır.Devamı 3. sayfada
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Nikaragua
Kumandan Yoldaş Tomas Borge’yi kaybettik.
Sandinst Ulusal Kurtuluş Cephesi – FSLN kurucularınınhayatta olan sonuncusu Kumandan Tomas Borge Martinez30 Nisan 2012 günü 81 yaşında hayata veda etti. FSLN’inMarksistLeninist kanadına tabi olan ve faşist diktatörSomoza’nın 1979 yılında devrim ile yıkılmasından bir yılönce 1978 yılında FSLN gerillalarının özgürlük eylemi ileSomoza zindanlarından kurtarılan Kumandan TomasBorge, özgürlüğüne kavuştuktan sonra hemen gerillayakatılır ve FSLN’in o dönemdeki dokuz komutanından biriolarak 19 Temmuz 1979’da, Nikaragua Devriminde, DanielOrtega kumandasındaki FSLN gerilla kuvvetlerinin başındabaşkent Managua’ya girer. Diktatör Somoza dönemindezindanda iken işkence sırasında gözünün önünde karısınınırzına geçen Somoza’nın Ulusal Muhafizlarını, devrimdensonra karşısına dizen ve “İşte şimdi intikam zamanımgeldi. Benim intikamım sizin saçınızın teline biledokunmamak olacak” Kumandan Tomas Borge, bu davranışıile davası ile kişisel hesaplaşmasını birbirine karıştırmamabüyüklüğünü düşmana ispat etmiştir.
Yeni kurulan devrimci hükümette içişleri bakanı göreviniüstlenen Tomas Borge, 1990 yılına kadar ABD desteklikarşıdevrimci kontra hareketine karşı devrimi savunangüçlerin en başında olmuştur. 50.000 şehit ve 500.000’denfazla insanın zorunlu olarak göç ettiği bu döneminsonucunda, Gorbachov’un Nikaragua’yı ABD’ye satmasısonucunda geliştirilen komplo sonucunda kurulan karşıdevrimci hükümete kadar bu görevini sürdürmüştür.
1992 yılının Nisan ayının son günlerinde, bundan tamıtamına 20 yıl önce, Tomas Borge ile Fidel Castro Havana’dabiraraya geldiler. İki kumandanın yaklaşık 10 saat sürenbir çalışma toplantısı sonucunda 300 sayfayı aşkın birprotokol ortaya çıktı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’nınSosyalist Ülkelerinde karşıdevrimin yaralarının dünyaüzerinde henüz taze olduğu budönemde, Borge ile Castroyoldaşlar, Küba’da sosyalizminsürekliliğinin nasıl garanti altınaalınacağını, Emperyalizmin neoliberal politikalarının vesaldırılarının nasıl geripüskürtüleceği, devrimcidüşüncelerin uluslararası alandatekrar nasıl mevzi kazanacağıkonularını çok kapsamlı olaraktartıştılar. Üçüncü DünyaÜlkeleri, yani emperyalizmin enazgın baskı ve sömürüsüaltındaki halklar ile emperyalistmerkezler arasında çelişkilerin önümüzdeki onyıllardakeskinleşeceği ve başta ABD olmak üzere emperyalizminyüksek teknolojiyi de kullanarak bu ülkelerde savaşlarıkörükleyeceği, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarınınbuna karşı hazırlıklı olması gerektiği, iki yoldaşın hemfikiroldukları konuların başında geliyordu. Ezilen ve sömürülenhalkların bu süreçte birer “saatli bomba” gibi olacağı veemperyalizmin karşısında devrimci güçlerin 30 yılöncesinden (1992 yılına göre 30 yıl öncesi) daha güçlü

olanaklara sahip oldukları konusunda mutabık kaldılar.Devrimci güçlerin bu gücünün Sovyet Devrimi, Vietnam,Küba, Çin devrimleri, Asya, Afrika, Latin Amerika halklarınınulusal ve sosyal kurtuluş savaşları, Sovyetler Birliği veDoğu Avrupa Sosyalist Ülkelerindeki karşıdevrimcisonuçların deneyimlerinden, bu olgulardan çıkarılacakdeney ve sonuçlardan kaynaklanacağı ve doğru önderlikkoşullarında emperyalizme karşı devrimci mücadeledeuluslararası başarının anahtarı olacağının altını çizdiler.
1990 yılındaki karşı devrim sonrasında, FSLN içinde ihaneteden kesimlere karşı da ardıcıl mücadelesini sürdüren ve2007 yılında FSLN’in Daniel Ortega öncülüğünde tekrariktidara bu sefer halkın oyları ile geldiği döneme kadar buzaferin yeniden kazanılması içinmücadele etmiştir. Ölmeden biryıl önce 80. yaş günükutlamasında ağır hastalığınakarşın “Hala Sandinistolmaktan, Partimizin kırmızısiyah bayrağına, partimize vedevrimci örgütlenmemize sadıkkalmaktan gurur duyuyorum.Yumruğum sıkılı, partimedüşüncelerime, kavgaarkadaşlarıma ve yoldaşlarımaihanet etmeden gurur ileöleceğim” demişti. 2007yılından FSLN’in seçimzaferinden ölümüne dek, ilerlemiş yaşına ve hastalığınarağmen Nikaragua’nın Peru Büyükelçisi olarak görevinisürdürmüştür.
Bugün yaşları ellileri geçen, 80’li yıllarda politik göçmenliksürecinde Nikaragua’da karşıdevrimcilere karşı FSLNsaflarında KumandanYoldaş Tomas Borgekomutasında gerillamücadelesine katılanTürkiye KomünistPartili yoldaşları,Nikaragua’da “MustafaSuphi Brigadası”bayrağını yükseltenöğrencileri, KumandanYoldaş Tomas’ın anısı önünde saygı ile eğiliyorlar, onundüşmana taviz vermeyen, enternasyonalist ve uluslararasıdevrimci harekete bağlı duruşunu kendilerine örnek alıyorlar.
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Danimarka
Parti Komitemiz; emeğin ve Kürt Halkının üzerindeki baskı, şiddet ve zulmü öne çıkaran, Danimarka işçi sınıfı vedemokratik güçlerden dayanışmalarını yükseltmelerini isteyen bir kampanyayla Kızıl 1 Mayıs’a katıldı. Bir umutolarak doğan HDK’nın tanıtımı kampanyamızın merkezindeydi. Parti yayın organımız Atılım’ın da dağıtıldığı bu 1Mayıs’ta parti dostlarının sevincine, şaşkınlığına tanık olmak gücümüze güç kattı. Yoldaşlar arasında eski çalışmatarzlarından uzak; kollektivizmin, açıklığın ve güvenin hakim olduğu, herkesin yetisine ve yeteneğine göre çokbüyük özveriyle çalıştığı süreç hepimiz için çok öğretici oldu. 1 Mayıs’ta hem Danimarkalılardan, hem de Türkiyelilerdenkampanyaya gösterilen ilgi çalışmalarımızın geleceğine ışık tutarken, partimizin yığın bağlarının güçlendiğini,sağlamlaştığını görmek, Bilen yoldaşın atılım dönemine eş sürecin aktörleri olduğumuzun bilincinde DanimarkaTKP Komitesi olarak tüm yoldaşlarımıza selamlarımızı yolluyor, başarılar diliyoruz.
4 Mayıs 2012 / TKP Danimarka Örgütü
İstanbul
Savunduğunuz fikirler benim hayallerim, bu fikirleri yaşam tarzına dönüştürmek en büyük emelim. Bu amaçladaha etkin olmak istiyorum . İstanbul Sultangazi'de oturuyom bana yol gösterin. Saygılar.
02 Mayıs 2012 / Sultangazi’den B.
Yanıt: Yoldaş, Sultangazi bölgesini de içeren Bölge Örgütünden yoldaşlar seninle ancak sendikal ve/veya demokratikkitle örgütleri bünyesinde tanışabileceklerdir. Bize açık isim belirtmeden çalıştığın veya üyesi olduğun demokratikkitle örgütü hakkında bilgi iletirsen ilişki kurmamız daha kolay olacaktır.
İstanbul
1 Mayıs: İşçi sınıfı ile Kürt Özgürlük mücadelesinin buluşması!..
Uluslararası işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, coşkuyla kutlandı. İşçi sınıfı, emek vedemokrasi güçleri 1 Mayıs'ın görkemli ve en büyük kitlesel biçimde kutlanması için yürüttükleri çalışmalar meyvesiniverdi: Taksim, emekçilere dar geldi!.. Her yer 1 Mayıs alanı oldu. Her dilden, renkten, görüşten ve örgütlülüktenkişi ve kesimlerin katıldığı 1 Mayıs, sosyalizme açılan antiemperyalist demokratik bir düzen için ileri bir adım oldu.
1 Mayıs'ta işçi sınıfı, özgürlük, barış, dostluk ve dayanışma için alanlardaydı. Kürdistan halkı, özgürlüğünü kazanmakiçin dağlara koştu. Enternasyonalizm ruhu, dünyanın dört bir yanını sardı...
Sarı sendikal örgütlenmede başı çeken TÜRKİŞ, HAKİŞ, MEMURSEN, işçi sınıfının hareketinden uzak bir anlayışlaAnkara'da miting yapması, sınıf mücadelesi açısından onaylanacak bir durum değildir. Sınıf uzlaşmacılığını vemilliyetçiliği başa alan bu bu yapılanmalar, işçi sınıfının mücadelesiyle etkisiz hale getirilmelidir. Sermaye güçleri,Amerikan emperyalizmi ve gericilik, Türkiye işçi sınıfının sendikal birliğini istememektedir. İşçi sınıfının ve emekgüçlerinin sendikal birliğinin sağlanmasının, sınıf mücadelesinde yeni bir aşama olacağının bilincinde ve korkusundalar.1 Mayıs öncesinde bir "korku" rüzgarı esmeye çalıştılar. Ancak bu yetmedi! Bu yetmeyince, çareyi 1 Mayıs'ta okunacakKürtçe belgilere karşı çıkmakta buldular.
Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinin güçlenmesi ve başarıya varması için bugün dünden daha fazla güçlübir zemin vardır. Kürt Özgürlük Mücadelesi, Kürt halkının kimliğinin tanınması için çok güçlü bir mücadele veriyor.Özgürlük ruhu, bütün Kürdistan'ı sarmış durumda. Bu devrimci gelişme, bütün Türkiye'li ilericidevrimcilere deesin kaynağı olmaktadır.
İşçi sınıfının öncü politik kolu TKP'mizin bayrağı yeniden yükselterek yeni bir atılımın eşiğine gelmiş olması,"köylerden, ovalardan ve fabrikalardan" devrim ateşinin yükselmesine yol açıyor.
2012 1 Mayıs'ı Türkiye devrim güçlerinin enerjisini bir kere daha açığa çıkardı. Devrimci, demokratik, emek ve solgüçlerin enerjisini doğru bir çizgide birleştirmek için komünistlere çok büyük görevler düşmektedir. Bu hedefeermek için yılmadan, bıkmadan, kararlı ve ilkeli biçimde çalışmak, devrimci olmanın gereğidir.
Partimizin öncü kadrolarının, yoldaşlarımızın ve dostlarımızın bu süreçte en başa alacağı ana halka; sınıf savaşımınıörgütlemek, Kürt halkı ve Özgürlük mücadelesiyle bütünleşmek, demokrasi, emek, kadın ve gençlik içinde örgütlenmeyihızlandırmaktır.
Halkların Demokratik Kongresi, AKP iktidarına, tekellere, gericiliğe ve emperyalizme karşı oluşturulan tek cephedir.HDK, Türkiye'nin dört bir yanında en aktif hale getirilmelidir.
Kitlelerin 1 Mayıs'ta saat 14.00 de bütün alanlarda aynı anda "FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!" belgisiniyükseltmesi umutlarımızı güçlendirdi.
Halk yığınlarıyla güçlü bağlar kurmak, fabrikalarda ve işyerlerinde örgütlenmek, işçi sınıfının öğretisini yığınlarlabuluşturmak, işçi sınıfının hareketini güçlenmesinin yolunu açacaktır. TKP'mizin güçlenmesi ve yığınlara öncülüketmesi de buradan geçmektedir!.. .
2 Mayıs 2012 / İstanbul Parti Örgütü Kürdistan Seksiyonu
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Kardeş Partilerden
Nikaragua
Kumandan Yoldaş Tomas Borge’yi kaybettik.
Sandinst Ulusal Kurtuluş Cephesi – FSLN kurucularınınhayatta olan sonuncusu Kumandan Tomas Borge Martinez30 Nisan 2012 günü 81 yaşında hayata veda etti. FSLN’inMarksistLeninist kanadına tabi olan ve faşist diktatörSomoza’nın 1979 yılında devrim ile yıkılmasından bir yılönce 1978 yılında FSLN gerillalarının özgürlük eylemi ileSomoza zindanlarından kurtarılan Kumandan TomasBorge, özgürlüğüne kavuştuktan sonra hemen gerillayakatılır ve FSLN’in o dönemdeki dokuz komutanından biriolarak 19 Temmuz 1979’da, Nikaragua Devriminde, DanielOrtega kumandasındaki FSLN gerilla kuvvetlerinin başındabaşkent Managua’ya girer. Diktatör Somoza dönemindezindanda iken işkence sırasında gözünün önünde karısınınırzına geçen Somoza’nın Ulusal Muhafizlarını, devrimdensonra karşısına dizen ve “İşte şimdi intikam zamanımgeldi. Benim intikamım sizin saçınızın teline biledokunmamak olacak” Kumandan Tomas Borge, bu davranışıile davası ile kişisel hesaplaşmasını birbirine karıştırmamabüyüklüğünü düşmana ispat etmiştir.
Yeni kurulan devrimci hükümette içişleri bakanı göreviniüstlenen Tomas Borge, 1990 yılına kadar ABD desteklikarşıdevrimci kontra hareketine karşı devrimi savunangüçlerin en başında olmuştur. 50.000 şehit ve 500.000’denfazla insanın zorunlu olarak göç ettiği bu döneminsonucunda, Gorbachov’un Nikaragua’yı ABD’ye satmasısonucunda geliştirilen komplo sonucunda kurulan karşıdevrimci hükümete kadar bu görevini sürdürmüştür.
1992 yılının Nisan ayının son günlerinde, bundan tamıtamına 20 yıl önce, Tomas Borge ile Fidel Castro Havana’dabiraraya geldiler. İki kumandanın yaklaşık 10 saat sürenbir çalışma toplantısı sonucunda 300 sayfayı aşkın birprotokol ortaya çıktı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’nınSosyalist Ülkelerinde karşıdevrimin yaralarının dünyaüzerinde henüz taze olduğu budönemde, Borge ile Castroyoldaşlar, Küba’da sosyalizminsürekliliğinin nasıl garanti altınaalınacağını, Emperyalizmin neoliberal politikalarının vesaldırılarının nasıl geripüskürtüleceği, devrimcidüşüncelerin uluslararası alandatekrar nasıl mevzi kazanacağıkonularını çok kapsamlı olaraktartıştılar. Üçüncü DünyaÜlkeleri, yani emperyalizmin enazgın baskı ve sömürüsüaltındaki halklar ile emperyalistmerkezler arasında çelişkilerin önümüzdeki onyıllardakeskinleşeceği ve başta ABD olmak üzere emperyalizminyüksek teknolojiyi de kullanarak bu ülkelerde savaşlarıkörükleyeceği, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarınınbuna karşı hazırlıklı olması gerektiği, iki yoldaşın hemfikiroldukları konuların başında geliyordu. Ezilen ve sömürülenhalkların bu süreçte birer “saatli bomba” gibi olacağı veemperyalizmin karşısında devrimci güçlerin 30 yılöncesinden (1992 yılına göre 30 yıl öncesi) daha güçlü

olanaklara sahip oldukları konusunda mutabık kaldılar.Devrimci güçlerin bu gücünün Sovyet Devrimi, Vietnam,Küba, Çin devrimleri, Asya, Afrika, Latin Amerika halklarınınulusal ve sosyal kurtuluş savaşları, Sovyetler Birliği veDoğu Avrupa Sosyalist Ülkelerindeki karşıdevrimcisonuçların deneyimlerinden, bu olgulardan çıkarılacakdeney ve sonuçlardan kaynaklanacağı ve doğru önderlikkoşullarında emperyalizme karşı devrimci mücadeledeuluslararası başarının anahtarı olacağının altını çizdiler.
1990 yılındaki karşı devrim sonrasında, FSLN içinde ihaneteden kesimlere karşı da ardıcıl mücadelesini sürdüren ve2007 yılında FSLN’in Daniel Ortega öncülüğünde tekrariktidara bu sefer halkın oyları ile geldiği döneme kadar buzaferin yeniden kazanılması içinmücadele etmiştir. Ölmeden biryıl önce 80. yaş günükutlamasında ağır hastalığınakarşın “Hala Sandinistolmaktan, Partimizin kırmızısiyah bayrağına, partimize vedevrimci örgütlenmemize sadıkkalmaktan gurur duyuyorum.Yumruğum sıkılı, partimedüşüncelerime, kavgaarkadaşlarıma ve yoldaşlarımaihanet etmeden gurur ileöleceğim” demişti. 2007yılından FSLN’in seçimzaferinden ölümüne dek, ilerlemiş yaşına ve hastalığınarağmen Nikaragua’nın Peru Büyükelçisi olarak görevinisürdürmüştür.
Bugün yaşları ellileri geçen, 80’li yıllarda politik göçmenliksürecinde Nikaragua’da karşıdevrimcilere karşı FSLNsaflarında KumandanYoldaş Tomas Borgekomutasında gerillamücadelesine katılanTürkiye KomünistPartili yoldaşları,Nikaragua’da “MustafaSuphi Brigadası”bayrağını yükseltenöğrencileri, KumandanYoldaş Tomas’ın anısı önünde saygı ile eğiliyorlar, onundüşmana taviz vermeyen, enternasyonalist ve uluslararasıdevrimci harekete bağlı duruşunu kendilerine örnek alıyorlar.
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Dikkat: AKP silahlanıyor!Birinci sayfadan devam
odaklamışken diğer bir tehlike gözden kaçırılıyor. Erdoğançetesi kendini güçlendirmek ve olası bir çatışmada hertür yöntemle mücadeleye hazır olmak için yedekkoalisyonlar oluşturuyor. Faşist Serdar Musa Çelebiler,Ramiz Ongunlar ile ırkçı, milliyetçi, dinci temeldeperspektifler geliştiriyor. Erdoğan’ın tüm koruma ordusuve özel güvenlik ekibi bu unsurlardan oluşuyor. Erdoğangüvenliğini Abdullah Çatlıların ve Haluk Kırcıların “dava”arkadaşlarına teslim etmiş durumda. Narkotik ticaretiniyönlendiren eli kanlı faşistler onun en yakın sırdaşları.Vitrinde gözükmeyen ama geri planda oluşturulmuşciddi bir işbirliği mevcut. Bu yedek koalisyon FethullahÇetesi ile sorun oluşmazsa onunla da uzlaşır, birlikteyürür. Nitelikleri aynıdır aralarında sadece güç, iktidarve çıkar kavgaları vardır.
Gerek Kürt Özgürlük Hareketine, gerekse de OrtaDoğu’dagelişmeler karşısında birlikte stratejiler geliştiriyorlar.Bu arada iyi bildikleri İşçi Sınıfının demokratik ve sosyalhaklarını gasp etme yöntemlerini, Türkiye İşçi SınıfıHareketinin siyasi ve sendikal örgütlenmelerine karşıbaskıları artırıyorlar. Bu plan, bu dincifaşist koalisyontarafından adım adım geliştiriliyor. Bu koalisyon sadece“barışçıl” bir plan uygulamıyor. Sivil ve resmi paramiliterbir örgütlenme adım adım geliştiriliyor. Özel HarekatPolis’i bunların kontrolunda ve yönlendirmesinde hemKürdistan’da operasyonlara önden askeri sürüp, kırdırıpardından da askerin korumasında paramiliter çetecilikmantığı ile katılıyor, hem de İstanbul, Ankara, İzmir,Mersin, Adana, Trabzon gibi metropol ve illerde şehirleringöbeklerinde devriyeye gönderiliyor. Örneğin, İstanbul’daTaksim meydanının yan sokakları tepeden tırnağa silahlıözel harekatçılarla, onların zırhlı araçları ve panzerleriile dolu. Çünkü polisin İstanbul’da dahi giremediği, İETTotobüslerinin sefer yapamadığı, sadece Halk Otobüslerininkabul edildiği bölgeler var. İşte bu bölgelere gece ÖzelHarekat Tim’leri zırhlı araçlarla girip, araçlardan inmedenhedefsiz bir şekilde sağa sola ateş ederek halkı sindirmeyeçalışıyor. Erdoğan Çetesi, AKP rejimi paramiliter sivilve resmi güçlerle silahlanıyor.
Kürt Özgürlük Hareketi ve Türkiye İşçi Sınıfı Hareketibu tehlikeyi bugünden değerlendirmeli ve AKP rejiminekarşı tek ciddi muhalefet olan kendi güçlerini her türlüsavaşım biçimine hazırlıklı olarak zaman kaybetmedengeliştirmelidir. HDK bu güç ve eylem birliğinin platformuolmalıdır. HDK bir “partiler koalisyonu parti” hedefindenayrılmalı, parlamento içinde ve dışında tüm barış vedemokrasi güçlerini kapsayan bir “eylem ve güç birliğicephesi” olmalıdır.
AKP rejimi içinde hangi kesimin üstün çıkacağı veyauzlaşıp birlikte yürüyüp yürümemeleri bizim için önemarzetmiyor. İkisi de sınıfsal olarak aynı yapıyı temsilediyor, ABD ile işbirliğini savunuyor, bölgesel emperyalbir güç olma peşinde savaşçı bir politika izliyor.
İkisi de aynı derecede tehlikeli, ikisi de aynı derecedekomünistlere, sosyalistlere, ilericilere, devrimcilere, KürtÖzgürlük Hareketinin ve Türkiye İşçi Sınıfı Hareketininbileşenlerine düşman.
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AKP Rejimi, Kürt Özgürlük ...Birinci sayfadan devam
Böylece hem Kürdistan , Türkiye üzerinden batıyaulaşacak, hem de Türkiye, Kürdistan üzerinden körfezeinecek ve dünyanın en zengin petrol rezervlerindenyararlanacak. MusulKerkük hayali gerçekleşecek.
AKP rejiminin Suriye’ye yönelik saldırgan politikasınınaltında da Batı Kürdistan sorunu yatıyor. PKK olgusuolmasa Barzani ile orayı da nüfuz alanlarına katmayıplanlıyorlar, Suriye’nin kalan coğrafyasını da Hatay veİskenderun ile birleştirip Türkiye Cumhuriyetine bağlıArap Federe Devleti yapmayı hedefliyorlar ama olmuyor.Abdullah Öcalan’ın Kürdistan’ın tüm parçalarındakietkisi yollarına taş koyuyor. Onlar Barzani’ye bu rolübiçiyorlar, ancak PKK’nin gücü ve etkisi bu koşullardaKürdistan coğrafyasında içinden çıkılamayacak birçatışma ortamı yaratacağından korkuyorlar, çünküAbdullah Öcalan ile Mesut Barzani’nin Kürdistan’ıntemsili konusunda anlaşmaları olası değildir. AbdullahÖcalan ve PKK faktörü hedeflerine ulaşmakta en büyükengel.
Bütün bu olgular AKP rejimini çözümsüz kılıyor ve biryandan zaman kazanmaya çalışırken, diğer yandan KürtÖzgürlük Harketine amansızca saldırıyor, etkisizleştirmekistiyor. Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi’nin ve Kürt ÖzgürlükHarketi’nin birlikte, tüm bileşenleri ile bu senaryoyubozması gerekiyor. Kürt Ulusal Sorunu ancak toplumsalmuhalefetin baskısı, yığınların gücü ile çözülebilecektir.Antifaşist siyasi tutuklular serbest bırakılmalı, PKKgüçlerine karşı operasyonlar kesilmeli, KCK ve BDP’yeyönelik operasyonlar durdurulmalı, Abdullah Öcalan’ıntecrit koşullarına son verilmeli, kendisinin örgütü ileistişare olanakları sağlanmalı, devlet ile barışgörüşmelerine bizzat katılması koşulları yerinegetirilmelidir.
Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Emek güçleri her alandaişbirliklerini pekiştirerek, parlamento’dan mahallelere,köylerden metropollere kadar AKP rejimine alternatiftek muhalefet olduklarının bilincinde, eylem ve güç birliğiçerçevesinde Cephe örgütlenmelerini geliştirebilmelidirler.Bu Cephe, barış ve demokrasi yönünde elde edilecekkazanımların teminatı olacaktır.
Kürt ulusal sorununun çözümü, Türkiye’de demokrasimücadelesinde belirleyici ve önemli bir adım olacaktır.Niteliksel bir değişiklik yaratacak, ülkedeki güçler dengesibarış ve demokrasi güçlerinin lehine dönüşecektir, antiemperyalist halk devriminin ilk aşamasını oluşturacaktır.İşçi Sınıfının öncü gücü komünistler bu mücadeledeTKP’yi daha da güçlendirerek tarihsel misyonlarınıyerine getireceklerdir.
Türkiye Komünist Partisi Türkiye’nin tüm barış, emek,demokrasi ve özgürlük güçlerini bu onurlu mücadeledeKürt Özgürlük Hareketi ile saf tutmaya çağırıyor. Güncelgörev budur.
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