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2013 Yılına Girerken...
2012 yılına Roboski katliamı ile yasta girenTürkiye ve Kürdistan halkları, 2012 yılıboyunca Roboski katliamının aydınlatılmasıkonusunda hiç bir adım atılmadığına anlamveremiyorlar. Katledilenlerin yakınlarıdışında savcılık tarafından kimsenin ifadesialınmamıştır. Olayın tetikçisi olan TSK veonun komutanları adeta dokunulmazlıkzırhına girmişlerdir. Faşist diktatörlükkoşullarının uygulamalarını alışkanlıkhaline getiren gerici faşist AKP rejimiözeleştiri yapmak zorundadır. “Yanlışistihbarat temelinde üstdüzey bir PKKkomutanının birliği ile sınırı geçeceğiduyumu üzerine planlı, bilinçli ve emirkomuta zincirine uygun olarak bu katliamgerçekleştirilmiştir” demeli. Bunu yapmadığısürece barış ve güven kavramlarınıkullanmamalıdır. Roboski halkı, aileler,BDP, HDK bu olayın aydınlatılması veunutturulmaması için girişimleriniartırmalıdır.
Suriye Hava sahasını ihlal ettiğinden dolayıdüşen veya düşürülen F16 savaş jetinin,kazada ölen iki askerin akibetinin sebebiile ilgili, cesetler ve uçağın hurdası çıkarıldığıhalde hiç bir açıklama yapılmaması gülünçbir durum yaratıyor. AKP rejimi üzerindenzaman geçerse olayın küllenipunutulacağından yola çıkıyor. Halkını budenli aptal yerine koyan bir hükümet buülkede güven ve istikrar unsuru olamaz.Ölenlerin yakınları, yurtsever askerler vesubaylar, devrimcidemokratik kamuoyu,Meclisteki HDK ve BDP saylavları bukonuyu soru önergeleri ile gündemdetutmalıdır.
Onbini aşkın KCK tutuklusunun sudangerekçelerle zindanlarda tutulması koşullarıortadan kaldırılmalıdır. Tüm tutuklular ilkcelsede serbest bırakılmalıdır. Türkiyedemokratik kamuoyu bu konuda Kürdistandevrimci demokratik güçleri iledayanışmasını geliştirmelidir.
Amaç KCK operasyonu adı altında BDP’nindemokratik, yasal çalışma olanaklarınıengellemektir. Neredeyse tüm il ve ilçeyönetimleri bu tutuklamalar ile cezaevlerineatılmıştır. AKP rejimi bu yöntemle miBDP’nin Kürdistan ve Türkiye toplumuiçinde gelişmesini, güçlenmesini, oylarınıartırmasını engelleyecek?

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!
Çağrı

ŞİŞECAM İşçileri Haykırıyor:“Ölmek Var Dönmek Yok!”
İstanbul, Topkapı’da kurulu ŞİŞECAM fabrikası 2012 yıl sonu itibarı ilekapanıyor. Arsa rantından yararlanmak isteyen işveren, üretimi Eskişehir’debir fabrikaya kaydırarak sürdürecek. Ortalama 20 yıl bu fabrikada çalışanişçilere ise kapının önünü gösteriyor. Beyaz yakalı emekçilere diğerfabrikalarında alternatif iş sunan işveren, üretimde çalışan işçilere buolanağı sunmuyor. Eskişehir’de ucuz işgücü karşılığı yeni işçiler ile yolunadevam etmek istiyor. İstanbul’daki işçileri diğer fabrikalara gönderse,taşınma parası, yol parası gibi çıkacak ek masraflardan ve kıdemdenkaynaklanan maaş düzeylerinden dolayı bu tercihi yapıyor.
ŞİŞECAM işçisi bu uygulamayı boynunu eğip kabul etmiyor. Beşyüzünüzerinde ŞİŞECAM işçisi, sendikaları KRİSTALİŞ öncülüğünde direnişte.Fabrika işgal altında. İşverenin kendilerine diğer işletmelerde işyeriolanağı sağlamasını ve bu değişiklikten doğacak sosyal haklarınıkarşılamasını istiyor. Şişecam işçileri SEKA ve TEKEL direnişlerindensonra yeni bir sınav veriyor. Aileleri ile, komşuları ile, akrabaları iledayanışma içinde olan işçi mahallelerindeki yakınları dayanışma içinfabrikaya geliyorlar. Birlikte yemekler yeniyor, ateşler yakılıyor. ŞİŞECAMişçisi kararlı: “Ölmek var dönmek yok!” diyor.
ŞİŞECAM işçileri yeni yılı, yılbaşı gecesini, fabrikada aileleri ve yakınlarıile karşılamaya hazırlanıyor. DİSK ve TÜRKİŞ’e bağlı ilerici devrimcisendikalar dayanışmalarını yükseltiyor. Demokratik Kitle Örgütleri,Gençlik ve Kadın örgütleri üyeleri ŞİŞECAM işçileri ile birlikte nöbettutuyor.
ŞİŞECAM işçileri bu eylemlerini başarı ile sonuçlandırabilirler. Eğerişveren direnişi kırmak için işçilerin üzerine kolluk kuvvetlerini salarsayapılması gereken ŞİŞECAM’ın yüzün üzerinde fabrika ve işletmesindedayanışma grevine gitmek, direnmektir. ŞİŞECAM’ın satış mağazalarınıntümünü işçi yakını aileler ile Beyoğlunda yapıldığı gibi “ziyaret” etmek,mağazaların önünde halkı aydınlatmak ve dayanışmasını istemektir. Buda sonuç vermezse ŞİŞECAM mağazaları işgal edilerek konu kamuoyunungündemine en üst sıraya taşınmalıdır.
Türkiye Komünist Partisi, bu haklı davasında ŞİŞECAM işçileri ile sonsuzdayanışma içindedir. Parti kadrolarımız, sendikalarda, işyerlerinde gereklidayanışmayı örmek için çalışıyorlar. Bu direniş daha da yükseltilmek veeylemlilik artırılmak zorunda kalınırsa parti kadrolarımız bu direnişinen önünde, orta yerinde olmaya devam edeceklerdir.
Sonuç alınana kadar; “ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK !”.

YAŞASIN ŞİŞECAM İŞÇİLERİNİN ONURLU, ŞANLI DİRENİŞİ!
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!
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AKP kurucu ekibinin bileşeni olan,AKP’nin kuruluşunda ve takip edenyıllarda sözcülüğünü yürüten, AKPGenel Başkan yardımcılığı ve DevletBakanlığı görevinde bulunan AbdüllatifŞener 2007 genel seçimleri öncesimilletvekili adayı olmayacağını açıklarve AKP’deki bütün görevlerinden istifaeder. Ardından Türkiye Partisi adındabir parti kurar. 2011 seçimlerindebaşarısız olur ve Türkiye Partisi’nikapatır. Gelişmenin kısa özeti bu kadar.
Abdüllatif Şener, milletvekilliğineadaylığını koymayacağını açıklarken,gerekçe olarak AKP ve Hükümetin kimiuygulamalarını tasvip etmediğini önesürer, fazla açılmaz. Partisini kurduktansonra yolsuzluklar konusunda eleştiridüzeyini artırır. Bugünlerde ise artıkfarklı televizyon programlarına vegazetelere konuk olarak, AKP’ninekonomi politikasını, dış politikasınıyerden yere vurmaya başlar. Bununbir örneği de 31 Aralık 2012 tarihindeBirGün gazetesine verdiği söyleşi.
BirGün gazetesinde verdiği söyleşideaçmış ağzını, yummuş gözünü. Ekonomikonusunda; “Ekonomide neyi başarmışki... Türkiye'nin 50 senelik ortalamabüyüme oranı yüzde 5. Hükümetinverilerine göre 2012'yi yüzde 2 büyümeoranıyla kapatacağız. 2013'te bu orandaha da düşecek. Kötü bir yıldan dahakötü bir yıla doğru gidiyoruz.
Bu arada hükümetin verdiği hiçbirrakama da güvenilmez. Onu dasöyleyeyim. Hepsiyle oynandığınıdüşünüyorum. Bağımsız kurumlarınher söylediğine karışan Başbakan'ınkendisine bağlı kurumlara neyapacağını söylemeyeceğini düşünentek bir kişi bile bulamazsınız..... Bütünekonomi yazarları, uzmanlar köşe vekoltuklarını korumak için, önündekiikbali tıkamamak için toz pembe birekonomik görüntü çiziyorlar. İyi olanbir ekonomi yok.
Cari açığa bakın. İran'dan aldığımız

doğalgazın karşılığını dolarla ödersekbaşka bir statüde değerlendiriliyor,altınla ödediğimizde ise bu ihracatsayılıyor. Böylece cari açık düşürüyor.Allama ve pullamalarla donatılmışbir ekonomi.
AKP hükümeti gerçek olmayanrakamlarla, denetimden kaçarak birbalon yaratıyor.” diyor.
Dış politika konusunda; “Başbakan'ınuyguladığı Suriye politikası insani,İslami ve milli değildir. Uyguladığıpolitika taşeron politikasıdır. Bölgedezaten sıkıntılısınız yüzlerce kilometreliksınırınızı delik deşik edeceksiniz. Bununulusal menfaatlerle ne ilgisi var? AsılTürkiye risk üstleniyor.
Diğer taraftan Suriye'de ölen 60 bininsan üzerinde Başbakan Erdoğan'ınbüyük bir sorumluluğu ve vebali var.Eğer Türkiye silah sevkıyatında yolgeçen hanı olmasaydı ortalığı kanabulayan bir muhalefet ortaya çıkmazdı.Ben ilk günden beri Suriye'dekimuhalefet örgütlerinin çok önemlibölümünün terör örgütlerinden dahakanlı bir yapıya sahip olduğunusöyledim. Katiller, soygunlar,eşkıyalar, ırz düşmanları toplanmış.Dünyanın finanse ettiği bir yabancıişgal kuvvetidir. Silahlı muhalefetinyüzde 80'i Suriyeli değildir. ……..Libya'da da aynı şey oldu. 60 bin kişihayatını kaybetti, 100 bin kişiyaralandı. Türkiye'nin de ortak olduğubu saldırı NATO uçaklarıylayapıldı........ Suriye ile ilgili de "EyNATO neredesin" deniliyor. Suriye'yivurdurmak için ABD'ye gidiliyor.Duyarlı bir yazar çıkmıyor ve "Eyhükümet, Haçlı ordularınıMüslümanları vurmak için niyetopluyorsun" diye hesap sormuyor.”diyor
Ve devam ediyor : “Kürecik Radar üssüİsrail'e destek olmak için kurulmuştur.Bunu NATO Genel Sekreteri açıkladı.Üzülerek ifade etmek isterim ki İsrail'inson vahşi Gazze operasyonu sırasındaGazze'den İsrail topraklarına atılanfüzelere karşı Malatya'daki KürecikRadar üssü kullanılmıştır. BaşbakanFilistin'e ihanet ediyor, başka biraçıklaması yok.” buyuruyor.
Normal koşullarda adama “günaydınefendim” derler ama kazın ayağı öyledeğil. Hele Abdüllatif Şener için hiçdeğil. Abdüllatif Şener MSP, Fazilet ve

Refah dönemlerinde sürekli, AbdullahGül, Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınçekibinin bütünsel bir bileşeni idi. 2007senesinde birden AKP’den kendini geriçekmesine birçok insan anlamveremedi. Kimisi “mülayim“ gözükenkişiliğinin, gözünü iktidar hırsı bürümüşErdoğan ile uyuşmadığını, kimisi ise“dürüst” gözüken kişiliğinin, rüşvet,komisyon, rant payı yoluyla devletisoyma anlayışı ile uyuşmadığını dilegetirdi. Bunlar çok masum ve safdüşünceler.
Abdüllatif Şener, Genel Kurmay, TSKve o dönemde MİT’in talimatlarınauyarak kendini AKP’den geri çekmiştir.Plana göre AKP yasaklanacak,Kemalist’ler tekrar kaybettiklerikonumları ele geçirecek ve AKP’ye oyvermiş geniş kesimleri bir havuzdatoplamak için muhafazakar, milliyetçi,mukaddesatçı bir parti kurulacak, buparti Genel Kurmay, TSK ve MİT’inkontrolunda yumuşak bir geçişisağlayacak. Bunun için de muhafazakar,milliyetçi, mukaddesatçı kesimlerinsaygı duyduğu, güvendiği bir isimgerekiyordu. Demek ki önceden beriilişki içinde oldukları veya diğer birihtimal, süreç içinde AKP içindekikişisel çelişkilerden faydalanarakkazandıkları kişi olan Abdüllatif Şener’ibu konuda görevlendirdiler. TürkiyePartisi’nin kuruluş, örgütlenme vepropaganda maliyetlerini ellerindebulundurdukları gizli ödeneklerden,bütçelerden karşıladılar. Ne zaman ki,AKP 2007 ve 2011 seçimlerinde tekrarseçildi, tüm önleme girişimlerinerağmen Abdullah Gül Cumhurbaşkanıoldu ve AKP rejimi Balyoz ve Ergenekonoperasyonları ile bu kesimlerlehesaplaşmaya başladı, MİT, GenelKurmay ve Yargı organlarının, EmniyetTeşkilatının tepesinde ve ortakademelerinde değişiklikler yapıldı veböylece İktidar burjuvazinin birkanadından, diğer bir kanadınınkontroluna geçmeye başladı. İşteAbdüllatif Şener’in de TürkiyePartisi’nin de misyonu böylece başarısızbir şekilde sonuçlandı. AynenCumhuriyet Mitingleri ileCumhurbaşkanlığı seçimlerini kendileyhlerine çevirmeye ve başarı eldeedemedikleri gibi, bu konuda dainsiyatifi AKP ekibi ile, TürkİslamSentezcisi ülkücü faşistler, Fethullahve Menzil Cemaatlerinin koalisyonuna
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kaptırdılar.
Abdüllatif Şener de bugün, CNN Türkgibi kontrollu muhalefet yapan veKemalist Cuntacıları destekleyen yayıngruplarında, Ulusal Kanal gibi “nasyonalsosyalist” sözde Kemalist oluşumlarıntelevizyonlarında ve en son dadevrimcilik ile ulusal kemalist çizgiarasında gidip gelen BirGün gazetesininsayfalarında boy göstermeye başladı.
Türkiye Komünist Partisi’ni AbdüllatifŞener’in bu senaryoları, hikayeleriilgilendirmiyor. Kendini “dürüst”,“masum” bir siyaset adamı olaraksunmak istiyorsa iki konuda

kamuoyunu aydınlatmak zorundadır.Değilse kendisinde hiç bir değişiklikyoktur. Zamanında sakladıkları,bildikleri ne ise onları gizlemeye devamedip hikaye anlatıyor demektir.
Birinci soru: AKP kimlerin kararı,desteği ve finansmanı ile kurulmuştur? Recep Tayyip Erdoğancezaevinden çıktıktan sonar “dilöğrenimi” için gittiği ABD’de neeğitimi görmüştür, kimlerle temasetmiştir? AKP’nin kuruluşu ileABD’de hangi çevreler ilintilidir?
İkinci soru: Sizin AKP’den geriçekilip Türkiye Partisi’ni kurma

süreciniz sırasında TSK, GenelKurmay ve MİT ile nasıltemaslarınız olmuştur? TürkiyePartisi’nin finansmanını kimsağlamıştır? Balyoz planları veErgenekon oluşumu ile ilgilibildikleriniz nadir? DoğuPerinçek, Veli Küçük, MustafaBalbay ve Tuncay Özkan ileyaptığınız ortak toplantılarda nekonuştunuz?
Sayın Abdüllatif Şener! Televizyon vegazeteler konuk olup hikayeanlatacağınıza bu konuları açıklayın.Demokrat kamuoyu sizden bu sorularınyanıtlarını bekliyor.

Türkiye Komünist Partisi soruyor:
Abdüllatif Şener bildiklerini açıklamalıdır!

Abdüllatif Şener bildiklerini açıklamalıdır...İkinci sayfadan devam
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Onbeşler'in anısına
PARTİMİZİN KURUCULARI VE İLKMERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİ
ONBEŞ’LERİ KATLEDEN TÜRKİYEBURJUVAZİSİDİR!
BURJUVAZİNİN İCAZETLİLERİ BUBAYRAĞI YERİNDEN BİLEKALDIRAMAZ!
BİZ TÜRKİYE KOMÜNİSTPARTİSİ’NİN GENÇ KUŞAKLARI,MUSTAFA SUPHİ, ETHEM NEJATVE YOLDAŞLARINI KAVGAMIZDAYAŞATIYORUZ!

Bundan tam 92 yılönce, 1921 yılının28 Ocak’ını 29Ocak’a bağlayangece, DünyaKomünistHareketi, TürkiyeProletaryası veTürkiye KomünistPartisi en acıgünlerinden biriniyaşadı.
Partimizin kurucuları ve ilk MerkezKomitesi üyeleri Kemalist Burjuvazitarafından, Mustafa Kemal’in cellatlarıtarafından Karadeniz'in derin sularındaboğuldu, katledildi.
Sınıf savaşı bu kadar keskindir.Burjuvazi işçi sınıfının öncüsüKomünist Partisi ve kadrolarına karşı,dünyanın her yerinde, her dönemdeamansız davranmıştır. Saltanatlarınıkorumak için, kendi iktidarlarına karşıen büyük tehlike olarak gördükleri,işçi sınıfının siyasal örgütlenmesinekarşı hiç bir zaman tavizvermemişlerdir.
Aradan 92 yıl geçti. Dile kolay.

Neredeyse bir yüzyıl. Burjuvazi yineaynı burjuvazi. Bugün burjuvazininuysallaştığını, değiştiğini öne sürenleryanılıyor. Burjuvazi bugün de antikomünist söylemlerini veuygulamalarını aralıksız sürdürüyor.Türkiye’yi dikenli bir gül bahçesi olarakgörüp, dikenlerden korunarak, sankidikensiz bir gül bahçesindeyaşadıklarını zannedenler yanılıyor.
Burjuvazi işçi sınıfının siyasal örgütü,Türkiye Komünist Partisi’ne bugün deaman vermiyor. Partinin kadrolarını,yoldaşlarımızı ele geçirse bugün defiziken tasfiye etmek için bir dakikabile düşünmez, eli titremez. Burjuvazi,tehlikenin nereden geldiğinin çok iyifarkında. O iktidarını koruyup,geliştirmek, perçinlemek vesömürüsünü artırmak istiyor. Budüzene devrimci yoldan son verebilecekkararlılıkta olan ve onun silahı olanMarksçıLeninci bilim ile donanmışolan savaş örgütünü bir numaralıdüşmanı olarak görüyor. Budüşüncesinde kendi açısından haklıdırda. Türkiye Komünist Partisi, Türkiyeve Kürdistan işçi sınıfının siyasal örgütüolarak burjuvazinin siyasal iktidarına,tüm kurum ve kuruluşları ile sonvermek, yıkmak için savaşıyor.“Haramilerin düzenini yıkacağız”demekle, McDonalds modelibayraklarla sokaklarda dolaşmakla buişin olmayacağını da çok iyi biliyor. Butür isim kalpazanlarını ciddiye dahialmıyor, tam tersi işçi sınıfına, TürkiyeKomünist Partisi'ne karşı kullanıyor.Onları adres göstererek, TürkiyeKomünist Partisi yandaşı olabilecekpotansiyel kadroları, milliyetçilik,ulusalcılık, halkçılık hikayeleri ilepasifize ediyor.

Türkiye Komünist Partisi bukalpazanların o ismi birakıp, kaçacakdelik arayacakları koşullarınolgunlaşmakta olduğunu gösteriyor.Türkiye Komünist Partisi’nin LeninciBolşevik kadroları bu kalpazanlarıuyarıyor. Ateşle oynuyorsunuz, MustafaSuphilerin, Ethem Nejatların,geleneğine sahip çıkamayan, AvniEcelerin, Meryem Karakızların, NevzatBulutların, Barış Yıldırımların, Aliİhsan Özgürlerin, Celalettin Kesimlerin,Talip Öztürklerin, Kemal Türklerlerin,Mustafa Hayrullahoğluların, BilenYoldaşların, Sıtkı Coşkunların, MuratTokmakların, Ekrem Aydınlarınsavaşımına sahip çıkamayan, onlarınsağlığında onlara en çirkin muhalefetiyapan, TÖBDER’de, DİSK’de,TMMOB’de, Yüksek öğrenimderneklerinde, yürüyüş ve mitinglerdeonlara saldıran, dergi sayfalarındakaralayan bu unsurlar TürkiyeKomünist Partisi adını taşıyamazlar,kullanamazlar, kullandırmayız. Bilenyoldaşı “Stalinci diktator” olarakniteleyen, onun fotoğrafını dahigörmekten ürken bir oluşum, TürkiyeKomünist Partisi adını kullanamaz.
Parti kurmayı matematik denklemizannedip, partimizin şanlı adınınarkasına rakamlar ekleyerek piyasadadolaşan, Mustafa Suphilerin, Bilenyoldaşların yanına, Şefik Hüsnülerin,Hikmet Kıvılcımlıların, Mihri Bellilerin,fotoğraflarını yapıştıran, basan unsurlarbu tiyatro oyununu bırakmalıdırlar.
Parti örgütlenmesi ciddi bir konudur.Dernekçiliğe benzemez. İktidarmücadelesi her türlü savaşım yönteminiuygulamayı gerektirir. Mustafa Suphive yoldaşları bize bunu öğretti. Kızıl
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BirGün gazetesinde verdiği söyleşideaçmış ağzını, yummuş gözünü. Ekonomikonusunda; “Ekonomide neyi başarmışki... Türkiye'nin 50 senelik ortalamabüyüme oranı yüzde 5. Hükümetinverilerine göre 2012'yi yüzde 2 büyümeoranıyla kapatacağız. 2013'te bu orandaha da düşecek. Kötü bir yıldan dahakötü bir yıla doğru gidiyoruz.
Bu arada hükümetin verdiği hiçbirrakama da güvenilmez. Onu dasöyleyeyim. Hepsiyle oynandığınıdüşünüyorum. Bağımsız kurumlarınher söylediğine karışan Başbakan'ınkendisine bağlı kurumlara neyapacağını söylemeyeceğini düşünentek bir kişi bile bulamazsınız..... Bütünekonomi yazarları, uzmanlar köşe vekoltuklarını korumak için, önündekiikbali tıkamamak için toz pembe birekonomik görüntü çiziyorlar. İyi olanbir ekonomi yok.
Cari açığa bakın. İran'dan aldığımız

doğalgazın karşılığını dolarla ödersekbaşka bir statüde değerlendiriliyor,altınla ödediğimizde ise bu ihracatsayılıyor. Böylece cari açık düşürüyor.Allama ve pullamalarla donatılmışbir ekonomi.
AKP hükümeti gerçek olmayanrakamlarla, denetimden kaçarak birbalon yaratıyor.” diyor.
Dış politika konusunda; “Başbakan'ınuyguladığı Suriye politikası insani,İslami ve milli değildir. Uyguladığıpolitika taşeron politikasıdır. Bölgedezaten sıkıntılısınız yüzlerce kilometreliksınırınızı delik deşik edeceksiniz. Bununulusal menfaatlerle ne ilgisi var? AsılTürkiye risk üstleniyor.
Diğer taraftan Suriye'de ölen 60 bininsan üzerinde Başbakan Erdoğan'ınbüyük bir sorumluluğu ve vebali var.Eğer Türkiye silah sevkıyatında yolgeçen hanı olmasaydı ortalığı kanabulayan bir muhalefet ortaya çıkmazdı.Ben ilk günden beri Suriye'dekimuhalefet örgütlerinin çok önemlibölümünün terör örgütlerinden dahakanlı bir yapıya sahip olduğunusöyledim. Katiller, soygunlar,eşkıyalar, ırz düşmanları toplanmış.Dünyanın finanse ettiği bir yabancıişgal kuvvetidir. Silahlı muhalefetinyüzde 80'i Suriyeli değildir. ……..Libya'da da aynı şey oldu. 60 bin kişihayatını kaybetti, 100 bin kişiyaralandı. Türkiye'nin de ortak olduğubu saldırı NATO uçaklarıylayapıldı........ Suriye ile ilgili de "EyNATO neredesin" deniliyor. Suriye'yivurdurmak için ABD'ye gidiliyor.Duyarlı bir yazar çıkmıyor ve "Eyhükümet, Haçlı ordularınıMüslümanları vurmak için niyetopluyorsun" diye hesap sormuyor.”diyor
Ve devam ediyor : “Kürecik Radar üssüİsrail'e destek olmak için kurulmuştur.Bunu NATO Genel Sekreteri açıkladı.Üzülerek ifade etmek isterim ki İsrail'inson vahşi Gazze operasyonu sırasındaGazze'den İsrail topraklarına atılanfüzelere karşı Malatya'daki KürecikRadar üssü kullanılmıştır. BaşbakanFilistin'e ihanet ediyor, başka biraçıklaması yok.” buyuruyor.
Normal koşullarda adama “günaydınefendim” derler ama kazın ayağı öyledeğil. Hele Abdüllatif Şener için hiçdeğil. Abdüllatif Şener MSP, Fazilet ve

Refah dönemlerinde sürekli, AbdullahGül, Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınçekibinin bütünsel bir bileşeni idi. 2007senesinde birden AKP’den kendini geriçekmesine birçok insan anlamveremedi. Kimisi “mülayim“ gözükenkişiliğinin, gözünü iktidar hırsı bürümüşErdoğan ile uyuşmadığını, kimisi ise“dürüst” gözüken kişiliğinin, rüşvet,komisyon, rant payı yoluyla devletisoyma anlayışı ile uyuşmadığını dilegetirdi. Bunlar çok masum ve safdüşünceler.
Abdüllatif Şener, Genel Kurmay, TSKve o dönemde MİT’in talimatlarınauyarak kendini AKP’den geri çekmiştir.Plana göre AKP yasaklanacak,Kemalist’ler tekrar kaybettiklerikonumları ele geçirecek ve AKP’ye oyvermiş geniş kesimleri bir havuzdatoplamak için muhafazakar, milliyetçi,mukaddesatçı bir parti kurulacak, buparti Genel Kurmay, TSK ve MİT’inkontrolunda yumuşak bir geçişisağlayacak. Bunun için de muhafazakar,milliyetçi, mukaddesatçı kesimlerinsaygı duyduğu, güvendiği bir isimgerekiyordu. Demek ki önceden beriilişki içinde oldukları veya diğer birihtimal, süreç içinde AKP içindekikişisel çelişkilerden faydalanarakkazandıkları kişi olan Abdüllatif Şener’ibu konuda görevlendirdiler. TürkiyePartisi’nin kuruluş, örgütlenme vepropaganda maliyetlerini ellerindebulundurdukları gizli ödeneklerden,bütçelerden karşıladılar. Ne zaman ki,AKP 2007 ve 2011 seçimlerinde tekrarseçildi, tüm önleme girişimlerinerağmen Abdullah Gül Cumhurbaşkanıoldu ve AKP rejimi Balyoz ve Ergenekonoperasyonları ile bu kesimlerlehesaplaşmaya başladı, MİT, GenelKurmay ve Yargı organlarının, EmniyetTeşkilatının tepesinde ve ortakademelerinde değişiklikler yapıldı veböylece İktidar burjuvazinin birkanadından, diğer bir kanadınınkontroluna geçmeye başladı. İşteAbdüllatif Şener’in de TürkiyePartisi’nin de misyonu böylece başarısızbir şekilde sonuçlandı. AynenCumhuriyet Mitingleri ileCumhurbaşkanlığı seçimlerini kendileyhlerine çevirmeye ve başarı eldeedemedikleri gibi, bu konuda dainsiyatifi AKP ekibi ile, TürkİslamSentezcisi ülkücü faşistler, Fethullahve Menzil Cemaatlerinin koalisyonuna
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kaptırdılar.
Abdüllatif Şener de bugün, CNN Türkgibi kontrollu muhalefet yapan veKemalist Cuntacıları destekleyen yayıngruplarında, Ulusal Kanal gibi “nasyonalsosyalist” sözde Kemalist oluşumlarıntelevizyonlarında ve en son dadevrimcilik ile ulusal kemalist çizgiarasında gidip gelen BirGün gazetesininsayfalarında boy göstermeye başladı.
Türkiye Komünist Partisi’ni AbdüllatifŞener’in bu senaryoları, hikayeleriilgilendirmiyor. Kendini “dürüst”,“masum” bir siyaset adamı olaraksunmak istiyorsa iki konuda

kamuoyunu aydınlatmak zorundadır.Değilse kendisinde hiç bir değişiklikyoktur. Zamanında sakladıkları,bildikleri ne ise onları gizlemeye devamedip hikaye anlatıyor demektir.
Birinci soru: AKP kimlerin kararı,desteği ve finansmanı ile kurulmuştur? Recep Tayyip Erdoğancezaevinden çıktıktan sonar “dilöğrenimi” için gittiği ABD’de neeğitimi görmüştür, kimlerle temasetmiştir? AKP’nin kuruluşu ileABD’de hangi çevreler ilintilidir?
İkinci soru: Sizin AKP’den geriçekilip Türkiye Partisi’ni kurma

süreciniz sırasında TSK, GenelKurmay ve MİT ile nasıltemaslarınız olmuştur? TürkiyePartisi’nin finansmanını kimsağlamıştır? Balyoz planları veErgenekon oluşumu ile ilgilibildikleriniz nadir? DoğuPerinçek, Veli Küçük, MustafaBalbay ve Tuncay Özkan ileyaptığınız ortak toplantılarda nekonuştunuz?
Sayın Abdüllatif Şener! Televizyon vegazeteler konuk olup hikayeanlatacağınıza bu konuları açıklayın.Demokrat kamuoyu sizden bu sorularınyanıtlarını bekliyor.

Türkiye Komünist Partisi soruyor:
Abdüllatif Şener bildiklerini açıklamalıdır!

Abdüllatif Şener bildiklerini açıklamalıdır...İkinci sayfadan devam

Devamı 3. sayfada...

Onbeşler'in anısına
PARTİMİZİN KURUCULARI VE İLKMERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİ
ONBEŞ’LERİ KATLEDEN TÜRKİYEBURJUVAZİSİDİR!
BURJUVAZİNİN İCAZETLİLERİ BUBAYRAĞI YERİNDEN BİLEKALDIRAMAZ!
BİZ TÜRKİYE KOMÜNİSTPARTİSİ’NİN GENÇ KUŞAKLARI,MUSTAFA SUPHİ, ETHEM NEJATVE YOLDAŞLARINI KAVGAMIZDAYAŞATIYORUZ!

Bundan tam 92 yılönce, 1921 yılının28 Ocak’ını 29Ocak’a bağlayangece, DünyaKomünistHareketi, TürkiyeProletaryası veTürkiye KomünistPartisi en acıgünlerinden biriniyaşadı.
Partimizin kurucuları ve ilk MerkezKomitesi üyeleri Kemalist Burjuvazitarafından, Mustafa Kemal’in cellatlarıtarafından Karadeniz'in derin sularındaboğuldu, katledildi.
Sınıf savaşı bu kadar keskindir.Burjuvazi işçi sınıfının öncüsüKomünist Partisi ve kadrolarına karşı,dünyanın her yerinde, her dönemdeamansız davranmıştır. Saltanatlarınıkorumak için, kendi iktidarlarına karşıen büyük tehlike olarak gördükleri,işçi sınıfının siyasal örgütlenmesinekarşı hiç bir zaman tavizvermemişlerdir.
Aradan 92 yıl geçti. Dile kolay.

Neredeyse bir yüzyıl. Burjuvazi yineaynı burjuvazi. Bugün burjuvazininuysallaştığını, değiştiğini öne sürenleryanılıyor. Burjuvazi bugün de antikomünist söylemlerini veuygulamalarını aralıksız sürdürüyor.Türkiye’yi dikenli bir gül bahçesi olarakgörüp, dikenlerden korunarak, sankidikensiz bir gül bahçesindeyaşadıklarını zannedenler yanılıyor.
Burjuvazi işçi sınıfının siyasal örgütü,Türkiye Komünist Partisi’ne bugün deaman vermiyor. Partinin kadrolarını,yoldaşlarımızı ele geçirse bugün defiziken tasfiye etmek için bir dakikabile düşünmez, eli titremez. Burjuvazi,tehlikenin nereden geldiğinin çok iyifarkında. O iktidarını koruyup,geliştirmek, perçinlemek vesömürüsünü artırmak istiyor. Budüzene devrimci yoldan son verebilecekkararlılıkta olan ve onun silahı olanMarksçıLeninci bilim ile donanmışolan savaş örgütünü bir numaralıdüşmanı olarak görüyor. Budüşüncesinde kendi açısından haklıdırda. Türkiye Komünist Partisi, Türkiyeve Kürdistan işçi sınıfının siyasal örgütüolarak burjuvazinin siyasal iktidarına,tüm kurum ve kuruluşları ile sonvermek, yıkmak için savaşıyor.“Haramilerin düzenini yıkacağız”demekle, McDonalds modelibayraklarla sokaklarda dolaşmakla buişin olmayacağını da çok iyi biliyor. Butür isim kalpazanlarını ciddiye dahialmıyor, tam tersi işçi sınıfına, TürkiyeKomünist Partisi'ne karşı kullanıyor.Onları adres göstererek, TürkiyeKomünist Partisi yandaşı olabilecekpotansiyel kadroları, milliyetçilik,ulusalcılık, halkçılık hikayeleri ilepasifize ediyor.

Türkiye Komünist Partisi bukalpazanların o ismi birakıp, kaçacakdelik arayacakları koşullarınolgunlaşmakta olduğunu gösteriyor.Türkiye Komünist Partisi’nin LeninciBolşevik kadroları bu kalpazanlarıuyarıyor. Ateşle oynuyorsunuz, MustafaSuphilerin, Ethem Nejatların,geleneğine sahip çıkamayan, AvniEcelerin, Meryem Karakızların, NevzatBulutların, Barış Yıldırımların, Aliİhsan Özgürlerin, Celalettin Kesimlerin,Talip Öztürklerin, Kemal Türklerlerin,Mustafa Hayrullahoğluların, BilenYoldaşların, Sıtkı Coşkunların, MuratTokmakların, Ekrem Aydınlarınsavaşımına sahip çıkamayan, onlarınsağlığında onlara en çirkin muhalefetiyapan, TÖBDER’de, DİSK’de,TMMOB’de, Yüksek öğrenimderneklerinde, yürüyüş ve mitinglerdeonlara saldıran, dergi sayfalarındakaralayan bu unsurlar TürkiyeKomünist Partisi adını taşıyamazlar,kullanamazlar, kullandırmayız. Bilenyoldaşı “Stalinci diktator” olarakniteleyen, onun fotoğrafını dahigörmekten ürken bir oluşum, TürkiyeKomünist Partisi adını kullanamaz.
Parti kurmayı matematik denklemizannedip, partimizin şanlı adınınarkasına rakamlar ekleyerek piyasadadolaşan, Mustafa Suphilerin, Bilenyoldaşların yanına, Şefik Hüsnülerin,Hikmet Kıvılcımlıların, Mihri Bellilerin,fotoğraflarını yapıştıran, basan unsurlarbu tiyatro oyununu bırakmalıdırlar.
Parti örgütlenmesi ciddi bir konudur.Dernekçiliğe benzemez. İktidarmücadelesi her türlü savaşım yönteminiuygulamayı gerektirir. Mustafa Suphive yoldaşları bize bunu öğretti. Kızıl
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Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.orgEderi 50 Kuruş
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Onbeşlerin anısına...Üçüncü sayfadan devam2013 Yılına...Birinci sayfadan devam

Hrant Dink cinayetinin gerçekplanlayıcıları 2012 yılında daortaya çıkarılmadı. Kamuoyuyanıltılarak, kandırılarak konuküllendirilmeye çalışılıyor. Üçtane tetikçi zıpır, arkasında örgütolmayan silahşörler olaraksunuluyor. Hrant Dink’in katilleri,cinayetin gerçek planlayıcılarıdır.Bu eylemde “Beyaz Ergenekon”ile “Yeşil Ergenekon” birlikteçalışmıştır. Bu sebeple AKP rejimikonuyu kamuoyuna yansıtmamakiçin binbir senaryolar uyguluyor.
Dört tane örnek verdik. Bunundışında irili ufaklı binlerce olay,aynı akıbete uğramış durumda.Basın emekçilerinin üzerine bukonuda büyük görevler düşüyor.Biliyoruz, sesini biraz yükselten,kalemini fazla oynatan, çirkefodakların yuvalarını kalemi iledeşen dürüst, demokrat hattaliberal basın emekçileri, yazarlarabile tahammül edemiyorlar.Anında gazete ve TV patronlarına“tavsiyeler” verip susturmayaçalışıyorlar. Ancak basının bualanda önemi çok fazla.Demokratik kalemler, demokratikparti, kurum ve kuruluşlar ileuyum içinde bu konuların üzerinegitmelidirler. Kamuoyuoluşturarak gerici faşist AKPrejimi köşeye sıkıştırılmalıdır.2013 yılı AKP Rejiminin maskesinidüşürme yılı olsun.

Alaylar ile Kafkasya’dan yola koyulup

ülkeye gelirken savaşmaya geldiler.Onbeş’ler Ankara’ya bayram ziyaretinegiden burjuva partileri gibi çikolatakutusu ve bir demet çiçek ile gitmediler.50 top, 70 makinalı tüfek, 17 bin tüfekve yetecek kadar cephane ile Kızıl Alay’larsınırda bekliyordu. Bugün de gerici faşist

AKP rejiminin ve burjuvazinin iktidarınınyıkılması yığınların ayaklanması ileolacaksa, İktidarın oluşturduğu sivilparamiliter çetelere karşı savaş kıyasıyabir çatışma ortamında gelişecektir. Ozaman da Mc Donald modelibayraklarınızı alıp, gaz maskelerinizitakıp, cebinize de birer limon koyarsokağa çıkarsanız size yazık olur. Aradakalır kaynar gidersiniz. Siz, siz olunayağınızı yorganınıza göre uzatın ve biran evvel gerçek kimliklerinize dönün.
Biz, Türkiye Komünist Partisi’nin gençkuşakları, Onbeş’lerin öğrencileriyiz,
BİR ÇELİK AYNADIR GÖZLERİMİZ…ONBEŞLERİN RESMİNİ GÖRMEKİSTEYENLERE!

TÜRKİYE KOMÜNİSTPARTİSİ’NİNKURUCULARI VE İLKGENEL BAŞKANIMUSTAFA SUPHİ VE 14YOLDAŞIMIZ TÜRKİYEBURJUVAZİSİTARAFINDAN, MUSTAFAKEMAL’İN CELLATLARI ELİYLE28.29. OCAK 1921 GECESİKARADENİZ’İN DERİN SULARINDAKATLEDİLDİLER.
BİR ÇELİK AYNADIR GÖZLERİMİZ…
ONBEŞ’LERİN RESMİNİ
GÖRMEK İSTEYENLERE!

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
www.tkponline.org

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.
Yığınların öncüsü o çünkü
Ve o yönetiyor savaşı
Gerçeğin bilinciyle işlenmiş olan
Başyapıtların kılıcıyla.

Bertolt Brecht




