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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Türkiye Komünist Partisi, partimiz etrafında ve
hakkında nitelemelere müdahil olma ihtiyacı
hissettik. 2001 yılında devletin icazeti ile isim
hırsızlığı maharetini hayata geçiren SİP’liler, her
nedense aralarında hiç bir ideolojik, politik fark
olmamasına karşın ortadan ikiye bölündükten
sonra piyasaya iki oluşum çıktı. Biri “KP” adını aldı,
diğeri ise “HTKP”. Bu iki oluşum dışında bir de,
Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 mevcut. Bu tür ge
lişmeler her zaman mümkün. Bizim aydınlatmak
zorunda olduğumuz konu şu; Bu oluşumların hiç
bir tanesi TKP’nin bölünmesi veya ayrışması ile
ortaya çıkmış oluşumlar değildir. Bazı yerlerde
“TKP’nin bölünmesi ile oluşan …..” diye cümleler
kurulduğu için bu konuya değinme gereği hissettik.
TKP seksenli yılların sonu ve doksanlı yılların
başında bir likidasyon (tasfiye) girişimi yaşamıştır.
Bu doğrudur. Likidatörler (tasfiyeciler) önce
“birleşme” sonra ayrışma tabelaları altında partiyi
terkederek sağa ve “sola” savrulmuştur, bu da
doğrudur. Sonuçta, uluslararası alanda birçok
kardeş Komünist Parti’nin de yaşadığı gibi, TKP
daralmıştır, politik etkisi azalmıştır, ama yok
olmamıştır. Çünkü, Mustafa Suphi yoldaşın TKP’nin
kuruluş kongresinde söylediği gibi, işçi sınıfı var
olduğu sürece TKP var olacaktır. Hiç bir güç onu
yok edemez.

Bir diğer konu, eskiden TKP üyesi olup da
bugün belirttiğimiz bu oluşumlarda yer alanların
sayısının parmakla sayılacak kadar az olmasıdır.
Ancak, onları birleştiren ortak payda Kemalizm
paydasıdır. Onların, “politik etkisi azalan ve daralan”
bugün ise tekrar köklerinin üzerinde yükselen ve
politik etkinliği artan TKP’den en büyük
farklılıklarından biri de budur. Bu tabloyu en net
şekilde çok yakın geçmişte iki konuda gördük.
Birincisi; Birleşik Haziran Hareketi’ne yaklaşımları.
İkincisi; Rasih Nuri İleri’nin ölümü üzerine bir araya
gelmeleri. İki olguyu da anlıyoruz. Ama aramızda
büyük farklar olduğu da ayrı bir gerçektir. Bu
oluşumlara özenip web sayfalarında aynı frekanstan
yayın yapanlar mevcut. Fakat, maalesef onlar da
Kemalizm ile aralarına gerekli çizgiyi koyamıyorlar.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katillerinin kim
olduğunu, Komünistleri, Devrimcileri, Kürtleri,
Alevileri, Ermenileri, Süryanileri, Ezidileri kimlerin
katlettiğini, sınıfsal olarak Kemalizmin bir burjuva
akımı (ideolojisi bile değil) olduğunu ve Şefik
Hüsnü’lerden beri partimizin başına ne geldiyse
Kemalizm yüzünden geldiğini hatırlatmaktan başka
bir açıklama gereği yapma duymuyoruz. Söz
konusu olan sanatçı edasıyla bir resim tablosu
hakkında yorum yapmak değildir, söz konusu olan
doksan küsur yıl önce kurulan, bugün de süren ve
yıkılması gereken Kemalist burjuva diktatörlüğünün
değerlendirilmesi sorunudur. Bu da belirleyici
önemdedir. Özellikle Komünistler açısından…

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olur
olmaz fiilen başkanlık sistemini uygulamaya koydu.
Adım adım ilerliyor. Acele etmiyor. Ancak bu
icraatlarının niteliğini değiştirmiyor. Dış politikası,
iç politikası, ekonomisi iflas etmiş bir iktidarın
korunabilmesi ve sürdürülebilmesi için her yolu
deniyor.

İktidarı korumanın tek yolu, baskı, sindirme
ve zor unsurlarıdır. İktidar, beş alanda bu çizgisini
geliştiriyor:

Bir: Yeni Güvenlik Paketi ile polis devletini güçlendiriyor. Daha önceki
yıllarda göstermelik olarak kaldırdığı uygulamaları bu kez kendisi uygulamaya
koyuyor. Faşizan yöntemleri geliştiriyor, diktatörlüğü pekiştiriyor.

İki: Dış politikada saldırgan politikasını sürdürüyor. Bu politikaya yasal
kılıflar uydurmaya çalışıyor. Bu sayede “milli birlik ve beraberlik duygularını”
kabartmayı amaçlıyor.

Üç: Sözde çözüm süreci ile 2015 seçimlerine kendi istediği “güvenli”
ortamda girmeye çalışıyor. Bu taktiği ayrıca “Kürt sorununu ben çözdüm”
edasıyla oy avcılığında kullanmak istiyor.

Dört: Kendi oy tabanını sürekli hale getirmek ve toplumu istediği kalıba
sokmak için gericifaşist eğitim ve kültür politikalarını uygulamaya sokuyor.
Osmanlıca, tüm öğrenciler için, Din dersi ise ilkokuldan itibaren zorunlu hale
getiriliyor.

Beş: 2015 seçimlerine engelsiz girebilmek için, işçi sınıfının ve emekçilerin
sırtından tahsil ettiği vergileri, haraçları artırıyor, Bedelli Askerlik çıkarıyor,
yakıt fiyatlarında indirim yapacağına, elektrik ve doğal gaza zam yapıyor,
yurt dışındaki destekçisi ülkelerden ise kaynaklar yaratarak, taşıma suyla
değirmeni döndürmeye çalışıyor.

Türkiye halkları bu politikalara karşı duyarsız davranmıyor. Onbinlerce
tekstil, gıda, metal ve maden işçisi direnişte. Devrimci Muhalefet Güçleri
seçim barajının kaldırılması için, yeni güvenlik yasalarının yürürlüğe girmemesi
için yeni direniş odakları oluşturuyor. Kürt Halkı, sözde bir çözüm sürecine
hayır diyor, yığınsal sivil direnişi örüyor, silah bırakmayacağını ilan ediyor.
İktidar, Bakanların, Başbakan ve Cumhurbaşkanının hırsızlık ve yolsuzluklarını
gizlemek için iç hesaplaşmalarını hızlandırıyor, gündemi değiştiriyor. Görsel
ve yazılı basınyayın tekelleri, burjuva iktidarının kontrolünde yayınlar, bilgi
kirliliği yaratıyor, sansür uyguluyor, gerçekleri gizliyor ve kendi amaçlarına
uygun propaganda mekanizmalarını çalıştırıyor.

AKP İktidarı, sermayenin diktatörlüğüdür, burjuvazinin diktatörlüğüdür.
AKP gitsin, “kötünün iyisi” gelsin demek, kendi amaçları için AKP ile uzlaşmak
kadar sınıfa ve halklara ihanettir. İşçi sınıfı kendi iktidarı dışında alternatife
mahkum değildir. Hedefinde, sermayenin, burjuvazinin diktatörlüğü vardır.
Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci Güçleri ile Kürt Özgürlük Hareketinin Devrimci
Demokratik Güçleri ne sözde çözüm süreçleri ile, ne de yeni güvenlik
paketlerinin etkisi ile yıldırılıp etkisiz hale getirilemez. Halkların Demokratik
Kongresi, Birleşik Haziran Hareketi ve iki oluşumun da dışında yeralan Halk
Evleri ve Halk Cephesi, bu mücadeleyi hep birlikte yükseltecek koşulları
yaratmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
5 Aralık 2014
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AKP Diktatörlüğü Sermayenin DiktatörlüğüdürNetleşmek şart!
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o Ali Oktay KAYA

28 Aralık 2011 tarihinde Türk Hava
Kuvvetlerine bağlı jetler 35 Kürt
vatandaşını bombalayarak katletti.
Yıllarca T.C. Devletine “Korucu” olarak
hizmet eden bir ailenin gençleri ve
çocukları, yargısız infaz edildi. “Korucu”
oldukları için Jandarma’nın bilgisi
dahilinde geçimlerini temin etmek için
“sınır ticareti” yapan bu gençlerin hiç bir
suçu yoktu. Zamanın Başbakanı Erdoğan,
katliamı gerçekleştiren askerleri ve
subayları kutladı. Soruşturma durduruldu.
Konu kapandı. Konu kapanmadı. İşçi
sınıfı için, Kürt halkı için, komünistler,
devrimciler, demokratlar için kapanmadı.
Roboski Katliamı, en ufak ayrıntısına
kadar kamuoyu önünde açıklanmadan,
suçluları yargılanıp cezalanmadan, bu
konunun kapanması mümkün değildir.
Roboski katliamı aydınlanacak ki,

Roboski gibi onyıllardır Kürt halkına
yönelik tüm, baskı, saldırı, sindirme ve
cinayet olayları aydınlanabilsin. Roboski
katliamı aydınlanmadan, suçlular hesap
vermeden “çözüm süreci” mümkün
değildir. Ola ki, Roboski ve benzeri
olaylar, “çözüm sürecinin” birer maddesi
olurlar, aydınlatılırlar ve bir daha tekrar
edilmeyecek şekilde yasal önlemler alınır.

Düşünün ki, devlet, kendine hizmet
eden, maaş verdiği kendi elemanlarını,
gözünü kırpmadan katledebiliyor ve olayı
örtbas etmeye çalışıyor. Bu tür
uygulamaların “demokrasi” ile ne
bağlantısı olabilir ? Eğer devletin
“çözümleri” böyle ise, “çözüm süreci” de
en geç 2015 seçimlerinden sonra daha
onlarca ve yüzlerce böyle “çözümler”
içerecek tehlikeler taşıyor. Çünkü,
burjuvazi, sömürüsünü sürdürebildiği
oranda ömrünü uzatabiliyor. Savaş,
baskı, terör, kan, burjuvazinin doğası
gereğidir. Egemenliğini sürdürebilme
araçlarıdır. Onun için, bir yandan “çözüm
sürecinden” bahsederken, diğer yandan
yeni karakollar, kalekollar, barajlar, yollar
inşa ediyor. Onun için, yeni güvenlik
yasaları çıkarıp, polise sonsuz yetkiler

tanıyor. Onun için, “profesyonel ordu”
adı altında paralı askerler, lejyonerler
devşiriyor.

Kürt halkının özgürlük ve demokrasi
mücadelesi burjuvazinin egemenliğine
aykırıdır. Sınıfsaldır. O açıdan Kürt
halkının özgürlük ve demokrasi
mücadelesi ancak burjuva iktidarını
hedef aldığı oranda başarılı olabilir. Kürt
Özgürlük Hareketi ile Türkiye İşçi Sınıfı
Hareketi bu temelde buluşuyor. Nasıl ki,
bugüne kadar Türkiye İşçi Sınıfı’nın
devrimci güçlerinin, Kürt halkının ayrılma
hakkı dahil, kendi kaderini tayin hakkını
ilkesel olarak ve pratikte savunagelmişse.
Kürt nüfusunun ezici çoğunluğu işçidir,
emekçidir, yoksuldur. Sömürülendir,
ezilendir. Türkiyeli komünistler bir yandan
Kürt halkının ulusal, demokratik, siyasal
haklarının çözümü için sömürgeci burjuva
egemenliğine karşı tavır alırken, aynı

zamanda Türk ve Kürt işçi sınıflarının
burjuva iktidarına karşı ortak
mücadelesini örüyor. “Bütün ülkelerin
işçileri birleşiniz!” belgisinin, proletarya
enternasyonalizminin içeriğini dolduruyor.

AKP İktidarı kendi amaçları için
“çözüm süreci” taktiğine baş vuruyor.
Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareketi
ise “Hayır !” demiyor. “Pekiyi, o zaman
yapalım bu barışı “ diyor. Bunun
gereklerini sonuna kadar yerine getiriyor.
Olacakmış gibi davranıyor ve kendi
koşullarını ortaya koyuyor. Ama aynı
zamanda “bizimle oyun olmaz, dikkat
edin” diyor. Sınıf savaşımı, politik
anlamda, politika sanatının bütün
incelikleri ile yürütülüyor. Türkiye İşçi
Sınıfının devrimci güçleri bu mücadelede
Kürt özgürlük ve demokrasi hareketinin
devrimci güçlerinin yanındadır.
Görüşmeler yürütülmesi, sınıf
mücadelesinin ve özgürlük mücadelesinin
tatil edilmesi anlamına gelmez. Aksine,
burjuva iktidarını baskı altına almak için
yığınsal eylemliliğin, örgütlenmenin,
cepheleşmenin güçlendirilmesini
gerektirir. Yerel HDK meclislerinde omuz
omuza örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi,

2015 seçimlerinde HDK bileşenlerinin
tümünü ve hatta daha geniş devrimci
kesimleri kapsayacak güçlerin HDP’yi
desteklemesini belirleyici kılar.
Önümüzdeki aylar, bu anlamda
mücadelenin gelişeceği aylar olacak.
Burjuvazi hiç bir zaman sömürdükleri ile
ezdikleri ile sınıfsal anlamda uzlaşmaz.
Çıkarı olmadığı hiç bir adımı onaylamaz.
Bu anlamda “çözüm süreci” eşittir
eylemsizlik değildir. Eylemlilik yükseldiği,
devrimci mücadele güçlendiği oranda
işçi sınıfının ve tüm emekçi halkların
gerçek çözümüne hep birlikte daha fazla
yakınlaşacağız. Ancak o zaman,
burjuvaziden geçici tavizler elde etmek
de mümkün olabilecektir. Yığınların,
sokağın baskısı olmadan burjuvazi
geriletilemez. AKP İktidarının “sokak” ve
“eylem” kavramlarından bu kadar
korkmasının sebebi bu değil mi?

Maalesef her ortamın AKP İktidarının
konforuna ve kitabına uygun olacak diye
bir kural geçerli değildir ve olamaz da.
Onun adı sinme olur, uzlaşma olur.
Halbuki, söz konusu olan savaşan iki
gücün diyalogları ve müzakere
hazırlıklarıdır. Ateşkes sürecinin
yürürlükte olması AKP İktidarı için çok
önemli bir avantaj arz ediyor. Fakat bu
sürecin istismar edilmeye tahammülü
yoktur. Kürt Özgürlük Hareketi’nin bu
sürece uyması ama iktidarın sürekli
provoke edici eylemler içinde bulunması
kabul edilebilir bir durum değildir. İşte,
sokak eylemlerinin, daha doğrusu güçlü
yığınsal eylemlerin önemi burada ortaya
çıkıyor. “Kamu güvenliğinin korunması”
maskesi altında kamuyu asıl olarak
oluşturan, ezilen sınıf ve halklara karşı
baskı, sindirme ve terör uygulamaları
kabul edilebilecek pratikler değildir.
Dolayısıyla, bu pratiklere karşı geliştirilen
her eylemlilik de meşrudur. Çünkü, Kürt
halkının sorunlarının kısmen dahi
çözülmesi, aynı zamanda Türkiye’nin
demokratikleştirilmesi yönünde atılmış
adımlardır. Bu demokratikleşme burjuva
anlamda bir demokratikleşme değildir,
devrimci bir demokratikleşmedir ve
iktidarın akibetini er veya geç etkileyecek
süreçlerdir. Tam da bu sebepten dolayı
AKP İktidarı “sokaktan” korkuyor, “çözüm
sürecini” kendi amaçlarına göre
geliştirmemek için çaba sarfediyor. AKP
İktidarı açık, dürüst ve kararlı olsa
Roboski Katliamı ile ilgili bütün verileri
öncelikle masanın üzerine döker,
istisnasız tüm suçluları yargılar,
cezalandırır ve öz eleştirisini yapar.
Bütün bunlar olmayacağı için bizce
AKP’nin “çözüm süreci” de bir
ÇÖZÜMSÜZLÜK SÜRECİDİR. Roboski
Katliamı ile “çözüm süreci” bu derece
birbirine bağlı olgulardır. HODRİ
MEYDAN !

Roboski Katliamı ve 'Çözüm Süreci'
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o İsmail Hakkı YORULMAZ

Son aylarda işçi sınıfının fabrikalarda,
şantiyelerde ve madenlerde direnişleri
güncelleşiyor. 12 Eylül faşist darbesi
sonrası genellikle bir reaksiyon olarak
gelişen işçi direnişleri yakın zamanda
organize, planlı ve hedefli direnişlere
dönüştü.

İş cinayetleri, işten atılmalar,
ücretlerin alınamaması karşısında
işçilerin işletmeler temelinde hak arama
eylemi ve protesto temelinde eylemler
gerçekleştirmeleri önemlidir. Daha da
önemli olan, çalışma koşullarının
düzeltilmesi, sosyal hakların
geliştirilmesi, ücretlerin yükseltilmesi ve
iş güvenliğinin iş cinayeti olmadan
sağlanması konusunda işçilerin eylemler
düzenlemeleridir. Buna son dönemlerde
Metal iş kolunda yaşandığı gibi, Grup
Toplu İş Sözleşmeleri uyuşmazlıkla
sonuçlanınca işçilerin sendikaları
öncülüğünde geliştirdiği örgütlü direnişler
eklendi.

Metal iş kolunda, TÜRKİŞ ve HAK
İŞ üyesi sendikaların MESS ile
uzlaşmasına karşın, DİSK üyesi Birleşik
Metalİş sendikasının mücadele
geleneğine uygun olarak sözleşme
şartlarını kabul etmemesi bu direnişin
başlatılmasını sağladı. Saat ücretlerinin
artırılması ve haftalık çalışma süresinin
37,5 saat olarak belirlenmesi istemi
karşısında uyuşmazlık doğmasından
dolayı yaklaşık on beş bin metal işçisi
7 Kasım tarihinden beri direnişte. Burjuva
basını sansür uyguluyor. TV’lerde haber
dahi olmuyor. İşçi sınıfı için önemli olan
da bu değil. Maksat istemlerin yaşama

geçirilmesi ve işçilerin kendi mücadele
deneyleri temelinde sendikal çalışmalara
daha aktif katılmaları, sendikaların
örgütlülüğünü geliştirmeleri.

Soma’da 301 maden işçisinin ocakta
can vermesinin ardından iki bin sekiz
yüz işçinin iş akitleri feshedildi. İşveren,
güvenlik kurallarına uygun değişiklikler
yapıp madeni tekrar işletecek duruma
getireceğine madeni kapatmayı yeğliyor.
İşçilerin can güvenliğini belirleyen
önlemler için yatırım yapmaya
yanaşmıyor. Bu gelişme üzerine, başka
bir ocakta çalışan beş yüzü aşkın maden
işçisi, ocak içinde galerilerde direnişe
geçtiler.

AKP İktidarı, neoliberal politikaları
ile işçi sınıfını tüm emekçileri felç etti.
Bir yandan işçi hak ve ücretlerini
budayarak sömürüyü had safhaya
yükseltti. Öte yandan, tüketici kredisi,

kredi kartı borcu ve işçi mahallelerinde
kurduğu ispiyonculuk sistemi ile işçilerin
kendi hakları için mücadele
etmelerinden alı koyacak yaptırımlar
yarattı. İş cinayetinde vardiya arkadaşı
ölen işçi bile işinden olmamak için ölen
arkadaşının acısını kalbine gömerek
direnmeden, protesto etmeden
mesaisine devam eder hale getirildi.

Komünistler, TKP’nin semt ve fabrika
temel örgütleri, tek tek yoldaşlarımız,
iğneyle kuyu kazar misali sınıfın içinde
komünist çalışmalarını geliştiriyorlar.
İşçilerin önce sendikalekonomik bilinç,
ardından da sınıfsal bilinç sahibi
olmaları için yorulmadan faaliyet
yürütüyorlar. İşçi sınıfının düşürüldüğü
örgütsüz, ürkek, kendi haklarına dahi
sahip çıkamaz durumdan kurtarılması
ancak böyle çalışmalar ile mümkündür.
Direnen işçiler ile diğer iş kollarındaki
işçilerin dayanışmasını örgütlemek, lise

ve üniversite gençliğinin direnişler ile
tanışmalarını, dayanışmayı yaşamalarını
sağlamak, işçi ve işçi ailesi kadınların
direnişlere ve dayanışma eylemlerine

daha aktif katılımını sağlamak, çevre
hareketleri, aydınların, mimar, mühendis,
doktor ve avukatların, mahalle ve semt
forumları, amatör spor örgütlenmelerinin
işçi sınıfı ile dayanışmalarını örmek, sınıf
mücadelesinin toplumun bütün dokularına
işlemesinin ön koşuludur. İşçi direnişleri,
onun etrafında örülecek dayanışma ve
parti örgütlerimizin bu direnişlerde
üstlendiği rol, sınıf mücadelesinin daha
da yükseltilmesinin garantisidir. Türkiye
Komünist Partisi, işçi sınıfının öncü politik
örgütü olarak, bugün gelişen işçi
direnişlerinin, yarının daha güçlü, daha
kararlı, daha yığınsal, daha radikal
eylemlerinin ve direnişlerinin habercisi
olduğunu görüyor ve bunun
gerçekleşmesi için mücadele ediyor.

İşçi Direnişleri ve Görevlerimiz
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o Mehmet KADIRGA

Geçici 1991 yenilgisinden sonra Ko
münist Partiler uluslararası alanda da
üretken kollektif çalışmaları geliştirme
konusunda kimi zorluklarla karşı karşı
ya kaldı. Özellikle prosovyet olarak ni
telendirdiğimiz, partimizin de içinde
olduğu kardeş partiler, 1991 yılına dek
SBKP’nin ideolojik ve politik anlamda
merkezi öncülük rolünü kabul ediyor
lardı. Bunun olumlu yönleri olduğu ka
dar, olumsuz yönlerinin de olduğu süreç
içinde belirgin hale geldi. Olumsuz olan
bir ideolojik merkezin var olması değil
di, buna o gün de bugün de gereksinim
var. Yaratıcı ve üretici ideolojik faaliye
tin yeteri kadar kollektif ve dinamik tar
tışmalar yoluyla oluşturulamıyor olduğu
gerçeği ile yüz yüze kaldık. Eksiklikle
rimizi gördük. Bugün pratiğin gerçeği
bizleri o dönemlerde yapamadıklarımıza
itmeye yöneltti. Fakat, tabii ki bambaş
ka koşullarda ve bin bir olumsuzluklar,
eksiklikler ortamında.

Lenin yoldaşın Emperyalizm teorisi
ne yaklaşım, günümüzde Uluslararası
Komünist Hareket içinde en temel tar
tışmayı oluşturuyor. Emperyalizm teori
sine yaklaşım tartışması, işçi sınıfının
politik stratejik yönelimini, devrimin ni
teliğini ve hatta devrim mi, reform mu
sorularının yanıtını içinde barındırıyor.
Bu tartışma, beraberinde strateji, taktik
ve amaca ulaşmanın yolunu belirlediği
gibi, onun aracı olan partinin yapısını
ve niteliğini de belirliyor.

Diğer bir konu Sosyalizm anlayışı te
melindeki tartışmayı içeriyor. Marksçı
Leninci temelde bir Sosyalizm anlayışı
mı, yoksa Sosyalizm’den başka her şeye
benzeyen, “21.Yüzyıl Sosyalizmi”, “De
mokratik Sosyalizm”, “Çoğulcu Sosya
lizm” olarak türlü isimler ile nitelenen
anlayışlar mı? Sovyet deneyinin ve So
syalist Dünya Topluluğunda yaşanan
karşıdevrimlerin, kapitülasyonların ve
yıkımların değerlendirmesi bu noktada
belirleyici rol oynuyor. Bu temelde doğal
olarak Stalin yoldaşın rolü tartışılıyor ve
farklı sonuçlar çıkarılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki toplum
sal yapının tartışılması ve nitelendiril
mesi burada diğer bir tartışma konusunu
içeriyor. ÇHC’deki gelişmeyi Lenin yoldaş
döneminde uygulanan NEP politikasının
gelişmişi olarak niteleyenler de var,
ÇHC’inde devlet kapitalizminin ikame
edildiğini savunanlar da var.

Bütün bu tartışmaların ışığında, günü
müzde ve önümüzdeki süreçlerde ulu
sal ve uluslararası düzeyde, bağlaşıklıklar
politikası, mücadele yöntemleri ve da

ha önce de belirtiğimiz gibi amaçlar ko
nusunda kıyasıya bilimsel bir tartışma
yürütülüyor.

Partimiz, kendi tarihsel deneyimleri,
geçmişi ve bugünü temelinde bu tartış
malarda görüş geliştirmek, gerek ikili
görüşmelerde, gerekse de çoklu görüş
melerde kardeş partilerin deneylerinden
yararlanmak, kendi deneylerini aktarma
konusunda hummalı bilimsel bir çalış
ma yürütüyor. Yeni Parti Program Tas
lağımızın tartışılması ve bu program
taslağının alışılmışın ötesinde uzun ve
ayrıntılı tartışılması, partimizin görüşler
inin oluşturulmasında çok verimli bir yer
tutuyor. Bu amaçla, parti dışı çevrelerin
de programatik yaklaşımlarımız hak
kındaki görüşlerinden faydalanıyoruz.

Uluslararası anlamda komünistler
arasındaki tartışma bir anda sonuçla
nacak bir süreç niteliği taşımıyor. Önce
likle saflar netleşiyor. Partilerin kendi
içlerinde tartışmalar sürüyor. Ayrışma
lar ve yeni bütünleşmeler yaşanıyor. Ya
klaşık 124 (eski nitelemesiyle prosovyet)
KP’yi kapsayan bu tartışmalar, daha ön
ce “Maocu” olarak adlandırılan veya bir
kısmı daha sonra Mao eleştirisi de ya
parak KPML’ler olarak örgütlenen 60’ı
aşkın partinin de kendi aralarında ulus
lararası düzeyde oluşturdukları enter
nasyonalist platform ile genişletilmeyi
bekliyor.

Bu temelde ele alındığında partimi
zin program tartışması, belge onaylama
temelinde belli bir tarihte sonuçlansa
da, bu ideolojik ve politik tartışma süre
kli bir hal almak durumundadır. Bugün
hem bizim açımızdan hem de genel
açıdan MarksçıLeninci ilkeler temelin
de pozisyonlar belirleniyor, ayrıntılan
dırma ve geliştirme, canlı, verimli ve
dinamik bir tartışma olarak, pratik parti
faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde önü
müzde görev olarak uzun süre duracağa
benziyor. Belki doğrusu da böyle ol
masıdır.

Türkiye Komünist Partisi, yeni pro
gram taslağında, geçmiş deneylerden
gerekli sonuçları da çıkararak Uluslar
ası Komünist Hareketin bir merkeze ih
tiyacı olduğu saptamasını yapıyor. Sosyal
Demokratların, gericitutucu partilerin,
yeşillerin ve liberal partilerin dahi dünya
da uluslararası merkezi örgütlenmeler
inin olduğu bir dönemde Komünist
Partilerin, sadece senede bir toplanıp
tartışma yaptıkları forumların dışında
Komünist Enternasyonal benzeri, Komin
tern’i günümüz koşullarının gereksinim
lerine yanıt verecek biçimde tekrar
oluşturmanın ve böylece daimi bir koor
dinasyonun sağlanmasının gerekliliği
ne inanıyor ve savunuyor.

Dünya Komünist Hareketi Neyi Tartışıyor?

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com  Ederi 50 Kuruş.

Maraş ve 19 Aralık
Katliamları...

Hesap Sorulacak

1924 Aralık 1978 Maraş Katliamı yüz elli
Alevi yurttaşımızın canice katledildiği, iki yüzün
üzerinde evin kullanılmayacak şekilde tahrip
edildiği, yaklaşık bir hafta süren terör ve
katliamın adıdır. Maraş Katliamı ile bir yandan
Alevi yurttaşlarımız sindirilmeye çalışılmış, diğer
yandan da 12 Eylül faşizminin hazırlanması
için yürütülen senaryo gereği hedef seçilmişlerdir.
Bu olayların ardından ülkenin önemli bir
bölümünde, İstanbul dahil Sıkıyönetim ilan
edilmiştir. Sanki bu katliamı gerçekleştirenler
sünni islamcı faşistler değilmiş gibi, ilerici ve
devrimci kurum ve kuruluşlar üzerinde baskılar,
tutuklamalar geliştirilmiş, İstanbul’da 1979
yılında 1 Mayıs kutlamaları dahi yasaklanmıştır.
Örneğin, Kocaeli, İzmir gibi illerde Sıkıyönetim
uygulanmazken, İstanbul sıkıyönetim kanunları
ile yönetilmiştir. Çünkü İstanbul işçi sınıfının,
üretimin yatağıdır ve Maraş’taki Alevi Katliamına
en sert tepkiyi veren İstanbul Proletaryası
olmuştur. Sadece bu açıdan bakıldığında dahi
burjuva iktidarların sinsi planları ortaya
çıkmaktadır. Maraş Katliamının sorumluları
bugün iktidardadır. Bu gerçek, hiç bir tartışmaya
sebep olmayacak kadar net ve açıktır.

19 Aralık 2000. F Tipi Cezaevlerine geçişi
ve tecrit koşullarını protesto etmek için açlık
grevine giren binlerce devrimci siyasi tutsağa
karşı 10.000 askerin aynı anda 20 cezaevinde
başlattığı imha eyleminin tarihidir. Ağır silahlar
ve el bombaları ile cezaevlerinin çatılarından
delikler delerek koğuşlara saldıran devlet 30
siyasi tutsağı katletmiş ve yüzlercesinin ağır
yaralanmasına neden olmuştur. Operasyonlarda
kimyasal silahların da kullanıldığı, vücudu
yanan, derisi eriyen devrimci tutsakların
elbiselerine hiç bir şey olmadığı görülmüştür.
Burjuva egemenler sınıf düşmanlarına karşı
bu derece acımasız ve tavizsizidirler.
“Cezaevlerine hakim olamazsak İMF
programlarını uygulayamayız” diyen dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit'tir, Adalet Bakanı da
yine onun sözde “sosyal demokrat” partisinden
Hikmet Sami Türk’tür. Bu eylem Kemalist iktidarın
devrimcilere karşı ne denli karşıt olduğunun bir
göstergesidir. Bugün “Birleşik Haziran Hareketi”
adı altında bir araya gelen ve AKP Hükümeti
devrilsin, onun dışında her burjuva hükümeti
ehvendir diyen beyinler, 19 Aralık Cezaevi
Katliamını biraz olsun akıllarına getirseler, o
operasyonlarda şehit edilen, ömür boyu yara
izlerini taşıyan arkadaşlarına biraz olsun saygı
duysalar bugün hala Kemalizm kuyrukçuluğu
içinde olmazlardı diye düşünüyoruz.

1924 Aralık Maraş Katliamı ve 19 Aralık
Cezaevi Katliamları bize burjuva devletinin bir
sınıfın iktidarı olarak bütünlük arz ettiğini
göstermektedir. Adı ister AKP, ister CHP, isterse
de DSP olsun, sermayenin tüm iktidarları
niteliksel olarak işçi sınıfına, ezilen ve sömürülen
halklara, tüm emekçilere düşmandır. Ve bu
düşmanlık uzlaşmazdır. Kimse hayal görmesin.
Hesabı sorulacaktır !




