Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

2013 Yılına Girerken...

2012 yılına Roboski katliamı ile yasta giren
Türkiye ve Kürdistan halkları, 2012 yılı
boyunca Roboski katliamının aydınlatılması
konusunda hiç bir adım atılmadığına anlam
veremiyorlar. Katledilenlerin yakınları
dışında savcılık tarafından kimsenin ifadesi
alınmamıştır. Olayın tetikçisi olan TSK ve
onun komutanları adeta dokunulmazlık
zırhına girmişlerdir. Faşist diktatörlük
koşullarının uygulamalarını alışkanlık
haline getiren gerici faşist AKP rejimi
özeleştiri yapmak zorundadır. “Yanlış
istihbarat temelinde üstdüzey bir PKK
komutanının birliği ile sınırı geçeceği
duyumu üzerine planlı, bilinçli ve emir
komuta zincirine uygun olarak bu katliam
gerçekleştirilmiştir” demeli. Bunu yapmadığı
sürece barış ve güven kavramlarını
kullanmamalıdır. Roboski halkı, aileler,
BDP, HDK bu olayın aydınlatılması ve
unutturulmaması için girişimlerini
artırmalıdır.
Suriye Hava sahasını ihlal ettiğinden dolayı
düşen veya düşürülen F16 savaş jetinin,
kazada ölen iki askerin akibetinin sebebi
ile ilgili, cesetler ve uçağın hurdası çıkarıldığı
halde hiç bir açıklama yapılmaması gülünç
bir durum yaratıyor. AKP rejimi üzerinden
zaman geçerse olayın küllenip
unutulacağından yola çıkıyor. Halkını bu
denli aptal yerine koyan bir hükümet bu
ülkede güven ve istikrar unsuru olamaz.
Ölenlerin yakınları, yurtsever askerler ve
subaylar, devrimcidemokratik kamuoyu,
Meclisteki HDK ve BDP saylavları bu
konuyu soru önergeleri ile gündemde
tutmalıdır.
Onbini aşkın KCK tutuklusunun sudan
gerekçelerle zindanlarda tutulması koşulları
ortadan kaldırılmalıdır. Tüm tutuklular ilk
celsede serbest bırakılmalıdır. Türkiye
demokratik kamuoyu bu konuda Kürdistan
devrimci demokratik güçleri ile
dayanışmasını geliştirmelidir.

Amaç KCK operasyonu adı altında BDP’nin
demokratik, yasal çalışma olanaklarını
engellemektir. Neredeyse tüm il ve ilçe
yönetimleri bu tutuklamalar ile cezaevlerine
atılmıştır. AKP rejimi bu yöntemle mi
BDP’nin Kürdistan ve Türkiye toplumu
içinde gelişmesini, güçlenmesini, oylarını
artırmasını engelleyecek?
Devamı 4. sayfada...
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Türkiye Komünist Partisi
oradadır!

Çağrı

ŞİŞECAM İşçileri Haykırıyor:
“Ölmek Var Dönmek Yok!”
İstanbul, Topkapı’da kurulu ŞİŞECAM fabrikası 2012 yıl sonu itibarı ile
kapanıyor. Arsa rantından yararlanmak isteyen işveren, üretimi Eskişehir’de
bir fabrikaya kaydırarak sürdürecek. Ortalama 20 yıl bu fabrikada çalışan
işçilere ise kapının önünü gösteriyor. Beyaz yakalı emekçilere diğer
fabrikalarında alternatif iş sunan işveren, üretimde çalışan işçilere bu
olanağı sunmuyor. Eskişehir’de ucuz işgücü karşılığı yeni işçiler ile yoluna
devam etmek istiyor. İstanbul’daki işçileri diğer fabrikalara gönderse,
taşınma parası, yol parası gibi çıkacak ek masraflardan ve kıdemden
kaynaklanan maaş düzeylerinden dolayı bu tercihi yapıyor.

ŞİŞECAM işçisi bu uygulamayı boynunu eğip kabul etmiyor. Beşyüzün
üzerinde ŞİŞECAM işçisi, sendikaları KRİSTALİŞ öncülüğünde direnişte.
Fabrika işgal altında. İşverenin kendilerine diğer işletmelerde işyeri
olanağı sağlamasını ve bu değişiklikten doğacak sosyal haklarını
karşılamasını istiyor. Şişecam işçileri SEKA ve TEKEL direnişlerinden
sonra yeni bir sınav veriyor. Aileleri ile, komşuları ile, akrabaları ile
dayanışma içinde olan işçi mahallelerindeki yakınları dayanışma için
fabrikaya geliyorlar. Birlikte yemekler yeniyor, ateşler yakılıyor. ŞİŞECAM
işçisi kararlı: “Ölmek var dönmek yok!” diyor.
ŞİŞECAM işçileri yeni yılı, yılbaşı gecesini, fabrikada aileleri ve yakınları
ile karşılamaya hazırlanıyor. DİSK ve TÜRKİŞ’e bağlı ilerici devrimci
sendikalar dayanışmalarını yükseltiyor. Demokratik Kitle Örgütleri,
Gençlik ve Kadın örgütleri üyeleri ŞİŞECAM işçileri ile birlikte nöbet
tutuyor.
ŞİŞECAM işçileri bu eylemlerini başarı ile sonuçlandırabilirler. Eğer
işveren direnişi kırmak için işçilerin üzerine kolluk kuvvetlerini salarsa
yapılması gereken ŞİŞECAM’ın yüzün üzerinde fabrika ve işletmesinde
dayanışma grevine gitmek, direnmektir. ŞİŞECAM’ın satış mağazalarının
tümünü işçi yakını aileler ile Beyoğlunda yapıldığı gibi “ziyaret” etmek,
mağazaların önünde halkı aydınlatmak ve dayanışmasını istemektir. Bu
da sonuç vermezse ŞİŞECAM mağazaları işgal edilerek konu kamuoyunun
gündemine en üst sıraya taşınmalıdır.
Türkiye Komünist Partisi, bu haklı davasında ŞİŞECAM işçileri ile sonsuz
dayanışma içindedir. Parti kadrolarımız, sendikalarda, işyerlerinde gerekli
dayanışmayı örmek için çalışıyorlar. Bu direniş daha da yükseltilmek ve
eylemlilik artırılmak zorunda kalınırsa parti kadrolarımız bu direnişin
en önünde, orta yerinde olmaya devam edeceklerdir.
Sonuç alınana kadar; “ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK !”.

YAŞASIN ŞİŞECAM İŞÇİLERİNİN ONURLU, ŞANLI DİRENİŞİ!
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!
Türkiye Komünist Partisi
29 Aralık 2012
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Türkiye Komünist Partisi soruyor:
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Abdüllatif Şener bildiklerini açıklamalıdır!
doğalgazın karşılığını dolarla ödersek
başka bir statüde değerlendiriliyor,
altınla ödediğimizde ise bu ihracat
sayılıyor. Böylece cari açık düşürüyor.
Allama ve pullamalarla donatılmış
bir ekonomi.

Refah dönemlerinde sürekli, Abdullah
Gül, Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç
ekibinin bütünsel bir bileşeni idi. 2007
senesinde birden AKP’den kendini geri
çekmesine birçok insan anlam
veremedi. Kimisi “mülayim“ gözüken
kişiliğinin, gözünü iktidar hırsı bürümüş
AKP hükümeti gerçek olmayan
Erdoğan ile uyuşmadığını, kimisi ise
rakamlarla, denetimden kaçarak bir
“dürüst” gözüken kişiliğinin, rüşvet,
balon yaratıyor.” diyor.
komisyon, rant payı yoluyla devleti
Dış politika konusunda; “Başbakan'ın soyma anlayışı ile uyuşmadığını dile
AKP kurucu ekibinin bileşeni olan,
uyguladığı Suriye politikası insani, getirdi. Bunlar çok masum ve saf
AKP’nin kuruluşunda ve takip eden
İslami ve milli değildir. Uyguladığı düşünceler.
yıllarda sözcülüğünü yürüten, AKP
politika taşeron politikasıdır. Bölgede
Abdüllatif Şener, Genel Kurmay, TSK
Genel Başkan yardımcılığı ve Devlet
zaten sıkıntılısınız yüzlerce kilometrelik
ve o dönemde MİT’in talimatlarına
Bakanlığı görevinde bulunan Abdüllatif
sınırınızı delik deşik edeceksiniz. Bunun
uyarak kendini AKP’den geri çekmiştir.
Şener 2007 genel seçimleri öncesi
ulusal menfaatlerle ne ilgisi var? Asıl
Plana göre AKP yasaklanacak,
milletvekili adayı olmayacağını açıklar
Türkiye risk üstleniyor.
Kemalist’ler tekrar kaybettikleri
ve AKP’deki bütün görevlerinden istifa
eder. Ardından Türkiye Partisi adında Diğer taraftan Suriye'de ölen 60 bin konumları ele geçirecek ve AKP’ye oy
bir parti kurar. 2011 seçimlerinde insan üzerinde Başbakan Erdoğan'ın vermiş geniş kesimleri bir havuzda
başarısız olur ve Türkiye Partisi’ni büyük bir sorumluluğu ve vebali var. toplamak için muhafazakar, milliyetçi,
kapatır. Gelişmenin kısa özeti bu kadar. Eğer Türkiye silah sevkıyatında yol mukaddesatçı bir parti kurulacak, bu
geçen hanı olmasaydı ortalığı kana parti Genel Kurmay, TSK ve MİT’in
Abdüllatif Şener, milletvekilliğine
bulayan bir muhalefet ortaya çıkmazdı. kontrolunda yumuşak bir geçişi
adaylığını koymayacağını açıklarken,
Ben ilk günden beri Suriye'deki sağlayacak. Bunun için de muhafazakar,
gerekçe olarak AKP ve Hükümetin kimi
muhalefet örgütlerinin çok önemli milliyetçi, mukaddesatçı kesimlerin
uygulamalarını tasvip etmediğini öne
bölümünün terör örgütlerinden daha saygı duyduğu, güvendiği bir isim
sürer, fazla açılmaz. Partisini kurduktan
kanlı bir yapıya sahip olduğunu gerekiyordu. Demek ki önceden beri
sonra yolsuzluklar konusunda eleştiri
söyledim.
Katiller,
soygunlar, ilişki içinde oldukları veya diğer bir
düzeyini artırır. Bugünlerde ise artık
eşkıyalar, ırz düşmanları toplanmış. ihtimal, süreç içinde AKP içindeki
farklı televizyon programlarına ve
Dünyanın finanse ettiği bir yabancı kişisel çelişkilerden faydalanarak
gazetelere konuk olarak, AKP’nin
işgal kuvvetidir. Silahlı muhalefetin kazandıkları kişi olan Abdüllatif Şener’i
ekonomi politikasını, dış politikasını
yüzde 80'i Suriyeli değildir. …….. bu konuda görevlendirdiler. Türkiye
yerden yere vurmaya başlar. Bunun
Libya'da da aynı şey oldu. 60 bin kişi Partisi’nin kuruluş, örgütlenme ve
bir örneği de 31 Aralık 2012 tarihinde
hayatını kaybetti, 100 bin kişi propaganda maliyetlerini ellerinde
BirGün gazetesine verdiği söyleşi.
yaralandı. Türkiye'nin de ortak olduğu bulundurdukları gizli ödeneklerden,
BirGün gazetesinde verdiği söyleşide bu saldırı NATO uçaklarıyla bütçelerden karşıladılar. Ne zaman ki,
açmış ağzını, yummuş gözünü. Ekonomi yapıldı........ Suriye ile ilgili de "Ey AKP 2007 ve 2011 seçimlerinde tekrar
konusunda; “Ekonomide neyi başarmış NATO neredesin" deniliyor. Suriye'yi seçildi, tüm önleme girişimlerine
ki... Türkiye'nin 50 senelik ortalama vurdurmak için ABD'ye gidiliyor. rağmen Abdullah Gül Cumhurbaşkanı
büyüme oranı yüzde 5. Hükümetin Duyarlı bir yazar çıkmıyor ve "Ey oldu ve AKP rejimi Balyoz ve Ergenekon
Haçlı
ordularını operasyonları ile bu kesimlerle
verilerine göre 2012'yi yüzde 2 büyüme hükümet,
oranıyla kapatacağız. 2013'te bu oran Müslümanları vurmak için niye hesaplaşmaya başladı, MİT, Genel
daha da düşecek. Kötü bir yıldan daha topluyorsun" diye hesap sormuyor.” Kurmay ve Yargı organlarının, Emniyet
Teşkilatının tepesinde ve orta
diyor
kötü bir yıla doğru gidiyoruz.
kademelerinde değişiklikler yapıldı ve
Bu arada hükümetin verdiği hiçbir Ve devam ediyor : “Kürecik Radar üssü böylece İktidar burjuvazinin bir
rakama da güvenilmez. Onu da İsrail'e destek olmak için kurulmuştur. kanadından, diğer bir kanadının
söyleyeyim. Hepsiyle oynandığını Bunu NATO Genel Sekreteri açıkladı. kontroluna geçmeye başladı. İşte
düşünüyorum. Bağımsız kurumların Üzülerek ifade etmek isterim ki İsrail'in Abdüllatif Şener’in de Türkiye
her söylediğine karışan Başbakan'ın son vahşi Gazze operasyonu sırasında Partisi’nin de misyonu böylece başarısız
kendisine bağlı kurumlara ne Gazze'den İsrail topraklarına atılan bir şekilde sonuçlandı. Aynen
yapacağını söylemeyeceğini düşünen füzelere karşı Malatya'daki Kürecik Cumhuriyet
Mitingleri
ile
tek bir kişi bile bulamazsınız..... Bütün Radar üssü kullanılmıştır. Başbakan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kendi
ekonomi yazarları, uzmanlar köşe ve Filistin'e ihanet ediyor, başka bir leyhlerine çevirmeye ve başarı elde
koltuklarını korumak için, önündeki açıklaması yok.” buyuruyor.
edemedikleri gibi, bu konuda da
ikbali tıkamamak için toz pembe bir
Normal koşullarda adama “günaydın insiyatifi AKP ekibi ile, Türkİslam
ekonomik görüntü çiziyorlar. İyi olan
efendim” derler ama kazın ayağı öyle Sentezcisi ülkücü faşistler, Fethullah
bir ekonomi yok.
değil. Hele Abdüllatif Şener için hiç ve Menzil Cemaatlerinin koalisyonuna
Cari açığa bakın. İran'dan aldığımız değil. Abdüllatif Şener MSP, Fazilet ve
Devamı 3. sayfada...
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Abdüllatif Şener bildiklerini açıklamalıdır...
İkinci sayfadan devam
kaptırdılar.

süreciniz sırasında TSK, Genel
Kurmay ve MİT ile nasıl
Abdüllatif Şener de bugün, CNN Türk
temaslarınız olmuştur? Türkiye
gibi kontrollu muhalefet yapan ve
Partisi’nin finansmanını kim
Kemalist Cuntacıları destekleyen yayın
sağlamıştır? Balyoz planları ve
gruplarında, Ulusal Kanal gibi “nasyonal
Ergenekon oluşumu ile ilgili
sosyalist” sözde Kemalist oluşumların Birinci soru: AKP kimlerin kararı,
bildikleriniz
nadir?
Doğu
televizyonlarında ve en son da desteği ve finansmanı ile kuru
Perinçek, Veli Küçük, Mustafa
devrimcilik ile ulusal kemalist çizgi lmuştur? Recep Tayyip Erdoğan
Balbay ve Tuncay Özkan ile
arasında gidip gelen BirGün gazetesinin cezaevinden çıktıktan sonar “dil
yaptığınız ortak toplantılarda ne
sayfalarında boy göstermeye başladı. öğrenimi” için gittiği ABD’de ne
konuştunuz?
eğitimi görmüştür, kimlerle temas
Türkiye Komünist Partisi’ni Abdüllatif
etmiştir? AKP’nin kuruluşu ile Sayın Abdüllatif Şener! Televizyon ve
Şener’in bu senaryoları, hikayeleri
ABD’de hangi çevreler ilintilidir? gazeteler
konuk
olup
hikaye
ilgilendirmiyor. Kendini “dürüst”,
anlatacağınıza bu konuları açıklayın.
“masum” bir siyaset adamı olarak İkinci soru: Sizin AKP’den geri
Demokrat kamuoyu sizden bu soruların
sunmak
istiyorsa
iki
konuda çekilip Türkiye Partisi’ni kurma
yanıtlarını bekliyor.
PARTİMİZİN KURUCULARI VE İLK
MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİ

ONBEŞ’LERİ KATLEDEN TÜRKİYE
BURJUVAZİSİDİR!
BURJUVAZİNİN İCAZETLİLERİ BU
BAYRAĞI YERİNDEN BİLE
KALDIRAMAZ!
BİZ TÜRKİYE KOMÜNİST
PARTİSİ’NİN GENÇ KUŞAKLARI,
MUSTAFA SUPHİ, ETHEM NEJAT
VE YOLDAŞLARINI KAVGAMIZDA
YAŞATIYORUZ!

Bundan tam 92 yıl
önce, 1921 yılının
28 Ocak’ını 29
Ocak’a bağlayan
gece,
Dünya
Komünist
Hareketi, Türkiye
Proletaryası ve
Türkiye Komünist
Partisi en acı
günlerinden birini
yaşadı.

Partimizin kurucuları ve ilk Merkez
Komitesi üyeleri Kemalist Burjuvazi
tarafından, Mustafa Kemal’in cellatları
tarafından Karadeniz'in derin sularında
boğuldu, katledildi.

Sınıf savaşı bu kadar keskindir.
Burjuvazi işçi sınıfının öncüsü
Komünist Partisi ve kadrolarına karşı,
dünyanın her yerinde, her dönemde
amansız davranmıştır. Saltanatlarını
korumak için, kendi iktidarlarına karşı
en büyük tehlike olarak gördükleri,
işçi sınıfının siyasal örgütlenmesine
karşı
hiç
bir
zaman
taviz
vermemişlerdir.
Aradan 92 yıl geçti. Dile kolay.

kamuoyunu aydınlatmak zorundadır.
Değilse kendisinde hiç bir değişiklik
yoktur. Zamanında sakladıkları,
bildikleri ne ise onları gizlemeye devam
edip hikaye anlatıyor demektir.

Onbeşler'in anısına

Neredeyse bir yüzyıl. Burjuvazi yine
aynı burjuvazi. Bugün burjuvazinin
uysallaştığını, değiştiğini öne sürenler
yanılıyor. Burjuvazi bugün de anti
komünist
söylemlerini
ve
uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.
Türkiye’yi dikenli bir gül bahçesi olarak
görüp, dikenlerden korunarak, sanki
dikensiz
bir
gül
bahçesinde
yaşadıklarını zannedenler yanılıyor.
Burjuvazi işçi sınıfının siyasal örgütü,
Türkiye Komünist Partisi’ne bugün de
aman vermiyor. Partinin kadrolarını,
yoldaşlarımızı ele geçirse bugün de
fiziken tasfiye etmek için bir dakika
bile düşünmez, eli titremez. Burjuvazi,
tehlikenin nereden geldiğinin çok iyi
farkında. O iktidarını koruyup,
geliştirmek,
perçinlemek
ve
sömürüsünü artırmak istiyor. Bu
düzene devrimci yoldan son verebilecek
kararlılıkta olan ve onun silahı olan
MarksçıLeninci bilim ile donanmış
olan savaş örgütünü bir numaralı
düşmanı
olarak
görüyor.
Bu
düşüncesinde kendi açısından haklıdır
da. Türkiye Komünist Partisi, Türkiye
ve Kürdistan işçi sınıfının siyasal örgütü
olarak burjuvazinin siyasal iktidarına,
tüm kurum ve kuruluşları ile son
vermek, yıkmak için savaşıyor.
“Haramilerin düzenini yıkacağız”
demekle,
McDonalds
modeli
bayraklarla sokaklarda dolaşmakla bu
işin olmayacağını da çok iyi biliyor. Bu
tür isim kalpazanlarını ciddiye dahi
almıyor, tam tersi işçi sınıfına, Türkiye
Komünist Partisi'ne karşı kullanıyor.
Onları adres göstererek, Türkiye
Komünist Partisi yandaşı olabilecek
potansiyel kadroları, milliyetçilik,
ulusalcılık, halkçılık hikayeleri ile
pasifize ediyor.

Türkiye Komünist Partisi bu
kalpazanların o ismi birakıp, kaçacak
delik
arayacakları
koşulların
olgunlaşmakta olduğunu gösteriyor.
Türkiye Komünist Partisi’nin Leninci
Bolşevik kadroları bu kalpazanları
uyarıyor. Ateşle oynuyorsunuz, Mustafa
Suphilerin,
Ethem
Nejatların,
geleneğine sahip çıkamayan, Avni
Ecelerin, Meryem Karakızların, Nevzat
Bulutların, Barış Yıldırımların, Ali
İhsan Özgürlerin, Celalettin Kesimlerin,
Talip Öztürklerin, Kemal Türklerlerin,
Mustafa Hayrullahoğluların, Bilen
Yoldaşların, Sıtkı Coşkunların, Murat
Tokmakların, Ekrem Aydınların
savaşımına sahip çıkamayan, onların
sağlığında onlara en çirkin muhalefeti
yapan,
TÖBDER’de,
DİSK’de,
TMMOB’de,
Yüksek
öğrenim
derneklerinde, yürüyüş ve mitinglerde
onlara saldıran, dergi sayfalarında
karalayan bu unsurlar Türkiye
Komünist Partisi adını taşıyamazlar,
kullanamazlar, kullandırmayız. Bilen
yoldaşı “Stalinci diktator” olarak
niteleyen, onun fotoğrafını dahi
görmekten ürken bir oluşum, Türkiye
Komünist Partisi adını kullanamaz.
Parti kurmayı matematik denklemi
zannedip, partimizin şanlı adının
arkasına rakamlar ekleyerek piyasada
dolaşan, Mustafa Suphilerin, Bilen
yoldaşların yanına, Şefik Hüsnülerin,
Hikmet Kıvılcımlıların, Mihri Bellilerin,
fotoğraflarını yapıştıran, basan unsurlar
bu tiyatro oyununu bırakmalıdırlar.
Parti örgütlenmesi ciddi bir konudur.
Dernekçiliğe benzemez. İktidar
mücadelesi her türlü savaşım yöntemini
uygulamayı gerektirir. Mustafa Suphi
ve yoldaşları bize bunu öğretti. Kızıl

Devamı 4. sayfada...

2013 Yılına...

Birinci sayfadan devam
Hrant Dink cinayetinin gerçek
planlayıcıları 2012 yılında da
ortaya çıkarılmadı. Kamuoyu
yanıltılarak, kandırılarak konu
küllendirilmeye çalışılıyor. Üç
tane tetikçi zıpır, arkasında örgüt
olmayan silahşörler olarak
sunuluyor. Hrant Dink’in katilleri,
cinayetin gerçek planlayıcılarıdır.
Bu eylemde “Beyaz Ergenekon”
ile “Yeşil Ergenekon” birlikte
çalışmıştır. Bu sebeple AKP rejimi
konuyu kamuoyuna yansıtmamak
için binbir senaryolar uyguluyor.
Dört tane örnek verdik. Bunun
dışında irili ufaklı binlerce olay,
aynı akıbete uğramış durumda.
Basın emekçilerinin üzerine bu
konuda büyük görevler düşüyor.
Biliyoruz, sesini biraz yükselten,
kalemini fazla oynatan, çirkef
odakların yuvalarını kalemi ile
deşen dürüst, demokrat hatta
liberal basın emekçileri, yazarlara
bile tahammül edemiyorlar.
Anında gazete ve TV patronlarına
“tavsiyeler” verip susturmaya
çalışıyorlar. Ancak basının bu
alanda önemi çok fazla.
Demokratik kalemler, demokratik
parti, kurum ve kuruluşlar ile
uyum içinde bu konuların üzerine
gitmelidirler.
Kamuoyu
oluşturarak gerici faşist AKP
rejimi köşeye sıkıştırılmalıdır.
2013 yılı AKP Rejiminin maskesini
düşürme yılı olsun.

PARTİYE ÖVGÜ

İki tane gözün varsa senin,
Binlerce gözü var partinin.

Her yoldaşın bildiği kendi kenti,
Beş kıtanın beşini de biliyor parti.
Her yoldaşın bir vakti saati var,
Partinin ise tarih saati.

Her yoldaşı yok edebilirler her an.
Parti ise yedi değil, binlerce can.

Sayfa 4

Onbeşlerin anısına...

Üçüncü sayfadan devam
Alaylar ile Kafkasya’dan yola koyulup

ülkeye gelirken savaşmaya geldiler.
Onbeş’ler Ankara’ya bayram ziyaretine
giden burjuva partileri gibi çikolata
kutusu ve bir demet çiçek ile gitmediler.
50 top, 70 makinalı tüfek, 17 bin tüfek
ve yetecek kadar cephane ile Kızıl Alay’lar
sınırda bekliyordu. Bugün de gerici faşist

www.tkp‐online.org
AKP rejiminin ve burjuvazinin iktidarının
yıkılması yığınların ayaklanması ile
olacaksa, İktidarın oluşturduğu sivil
paramiliter çetelere karşı savaş kıyasıya
bir çatışma ortamında gelişecektir. O
zaman da Mc Donald modeli
bayraklarınızı alıp, gaz maskelerinizi
takıp, cebinize de birer limon koyar
sokağa çıkarsanız size yazık olur. Arada
kalır kaynar gidersiniz. Siz, siz olun
ayağınızı yorganınıza göre uzatın ve bir
an evvel gerçek kimliklerinize dönün.

Biz, Türkiye Komünist Partisi’nin genç
kuşakları, Onbeş’lerin öğrencileriyiz,
BİR ÇELİK AYNADIR GÖZLERİMİZ…
ONBEŞLERİN RESMİNİ GÖRMEK
İSTEYENLERE!

TÜRKİYE KOMÜNİST
PARTİSİ’NİN
KURUCULARI VE İLK
GENEL BAŞKANI
MUSTAFA SUPHİ VE 14
YOLDAŞIMIZ TÜRKİYE
BURJUVAZİSİ
TARAFINDAN, MUSTAFA
KEMAL’İN CELLATLARI ELİYLE
28.29. OCAK 1921 GECESİ
KARADENİZ’İN DERİN SULARINDA
KATLEDİLDİLER.
BİR ÇELİK AYNADIR GÖZLERİMİZ…
ONBEŞ’LERİN RESMİNİ
GÖRMEK İSTEYENLERE!

Yığınların öncüsü o çünkü
Ve o yönetiyor savaşı

Gerçeğin bilinciyle işlenmiş olan
Başyapıtların kılıcıyla.
Bertolt Brecht

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
www.tkponline.org

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

