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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Türkiye birbiriyle çelişkili gibi gözüken
karanlık bir dönemden geçiyor. Bir yandan
halkın “desteğine” sahipmiş gibi gözüken bir
iktidar ve onun halka yakınmış gibi gözüken
uygulamaları. Ki buna hizmetler alanındaki
soyut gelişmeler ve çözüm süreci de dahildir.
Diğer yandan ise iktidarın kendini
kurumsallaştırma ve pekiştirme çabaları için
çıkarılmaya çalışılan faşizan yasalar, günlük
baskıcı uygulamalar, eğitimden özel yaşama
dek uzanan gericileşme eğilimleri.

Bütün bu çelişkinin bir sebebi var. Burjuvazi
ve onun iktidarı önümüzdeki süreçlerde halkları
yönetmekte zorlanacağını ön görüyor.
Ekonomik göstergeler, ülkede sorunların
artacağına işaret ediyor. Dış politikada
uygulanmaya çalışılıp iflas eden stratejinin
hem ekonomik hem de politik olarak iç
politikaya olumsuz etkileri. Evdeki hesabın
çarşıya uymaması da denebilir.

Türkiye burjuvazisinin dış pazarları daraldı,
cari açıkları artıyor, sıcak para girişinde ciddi
gerileme var, bunun sonucunda iç pazarda
da bir daralma bekleniyor. Enflasyon, yani
insanların yaşamını doğrudan etkileyen hayat
pahalılığı artıyor. Bunun karşısında insanların
geliri düşüyor veya enflasyon oranına koşut
yükselmiyor.

Bütün bunların sonucunda, burjuvazinin
kazancı azalıyor. İşte bu sebeple, burjuvazi
ve onun iktidarı, bir yandan bu kıskaçtan çıkış
yolu ararken, diğer yandan da süreç kendisi
açısından daha da olumsuz gelişirse, alması
gereken önlemleri artırıyor. Bunlar da iç
politikada, baskı yasalarının çıkarılmasını, işçi
sınıfı ve emekçiler üzerindeki baskıların
artmasını tetikliyor. Aynı sebeple, Kürt halkının
tepkisini azaltmak, onun mücadelesini kırmak
için çözüm süreci adı altında senaryolar
geliştiriyor. Bu şekilde ülkede baş gösterecek
ve kendini hedef alan direnişleri etkisiz hale
getirmeyi planlıyor.

İşçi sınıfı ile ezilen ve sömürülen halkların
kaderi aynıdır. Ya burjuvazinin baskıları
karşısında susacaklar, ya da kendi öz çıkarları
temelinde bilinçlenerek sınıf mücadelesini
yükseltecekler. 2015 seçimleri, sömürü, terör,
yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılık temelinde
yaşamını sürdüren işbirlikçi tekelci burjuvazinin
iktidarına karşı, işçi sınıfı ve ezilen sömürülen
halkların emekçileri ile değişik toplumsal
kesimlerin bağlaşıklık içinde tepkilerini somut
olarak ortaya koyma hedefi sunuyor. Bütünsel
ve kesintisiz devrimci bir sürecin parçası olarak
bu olanak iyi değerlendirilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi, 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek,
Milletvekili Genel Seçimlerinde, Halkların Demokratik Partisi  HDP adaylarını
desteklemeyi karar altına almıştır.

Bu karar tüm yurt içi ve yurt dışı parti örgütlerimiz, tek tek yoldaşlarımız
ve sempatizanlarımız için, yaşadıkları ve çalıştıkları alanlarda yürütecekleri
çalışmalar açısından görev tarif eden bir karardır.

Türkiye, 12 Eylül faşist Anayasası ile çerçevesi belirlenmiş yeni bir seçime
hazırlanıyor. Ülkede, ekonomik, toplumsal ve politik sorunlar had safhada.
Halk düşmanı iç politika daha da istikrarsız hale getirildi. Ekonomik gelişmeler,
ülkeyi boğacak bir krize doğru gün sayıyor. Dış politika iflas etmiş durumda
ve günlük panik kararlarla belirleniyor. Bu koşullarda, işçi sınıfının, sömürülen
emekçilerin ve ezilen halkların tepkisine set oluşturmak için iktidar yeni bir
faşizan iç güvenlik yasasını meclisten geçirmek için adeta savaş veriyor.
AKP’nin halkları kandıran, yanlış yönlendiren politikaları ve türlü seçim
sahtekarlıkları ile mecliste yarattığı milletvekili çoğunluğu yasaları burjuvazinin
ihtiyaçlarına göre oylamayı olanaklı kılıyor.

Hırsızlık, rüşvet ve dolandırıcılık temelinde yürüyen bir ekonomik sistem
ile karşı karşıyayız. Ekonominin tüm yükünü işçi sınıfı ve yoksul emekçi
halklar çekiyor. Günlük tüketim maddeleri, temel yaşamsal ihtiyaçlar ve
zorunlu devlet hizmetlerinin özelleştirilmesi sonucunda, bütçenin temel
kalemleri vergi adı altında halklarımıza finanse ettiriliyor. Ulaşım, konut,
sağlık, enerji, temel gıda sektörleri ile halkların olmayan son kuruşları
ceplerinden çekiliyor.

Ülkede, kapitalist pazar ekonomisinin en vahşi yöntemleri ile uygulanıyor.
Kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi ve araba kredisi isimleri altında,
işçi ve emekçiler kazançlarının yüzlerce katı üzerinde borçlandırılıyor. Bu
sayede ülkede sanal bir ekonomik hareketlilik sağlanıyor. Ekonomik krizin
kapıya dayandığı koşullarda milyonlarca işçi, emekçi ve köylü, evlerindeki
son su bardağından da olacağı zaman halklarımızın nasıl bir tepki vereceğini
anlamak zor olmasa gerek.

İktidar, bugün, bu yöntemlerle, emekçileri günlük yaşam ve borç ödeme
sorunlarının çözümüne konsantre ederek, sınıf mücadelesinin gereklerini
yerine getirecek tavır almalarından uzak tutmaya çalışıyor. Ancak bu çaba
ekonominin kriz emarelerinin artması ile boşa çıkacaktır ve milyonlarca işçi
ve emekçi ayağa kalkacaktır.

Tahıl ambarı olan Türkiye, buğday, mısır ve pirinç ithal eder duruma geldi.
Tütün ekimi uluslararası tekellerin baskıları ile yarının altına düştü. Hayvancılık
için en uygun koşulları sunan Türkiye, et ve süt ürünleri alanında dünyanın
en pahalı ülkeleri arasına girdi. Türkiye hayat pahalılığında değme emperyalist
Avrupa ülkelerini solladı.

Kürt ulusunu inkar ve imha etme politikası temelinde Cumhuriyet kurulalı
beri sürdürülen uygulamalar Kürt Özgürlük Hareketi’nin onyıllara dayanan
fedakar ve yiğit savaşımı sonucunda devleti köşeye sıkıştırdı. Devlet ve
iktidar bu alanda ana politikalarından vaz geçmiş değildir. Özgürlük mücadelesi
ve direnişi sonucunda istemeyerek sözde çözüm sürecine zorunlu kalmıştır.
Sürekli manevralarını sürdürmeye ve bu sefer de Kürt Özgürlük Hareketi’nin
kendisini imha etme politikalarını devreye sokmuştur. Son aşamaya kadar
oyalama taktiği güden iktidar, başarılı olamayınca müzakere masasına
oturmayı kabul etmiştir.

Ermeni Soykırımının 100.yılında, müslüman olmayan halkların haklarını
geri vermeyi taahhüt eden iktidar gerçek yüzünü göstermiş ve Ermeni
Soykırımının yıldönümünde, aslen 18 Mart olan Çanakkale Savaşının dönüm
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noktası olarak zafer günü adı altında
kutlanan gün, 24 Nisan’a alınmış ve
Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümü ile
yüzleşmek yerine üstü örtülme çabasına
girilmiştir.

Irak, Libya, Tunus ve Mısır’da iç
gelişmelere müdahil olma çabalarından
sonra Suriye’ye yönelik işgalci ve
düşmanca politika ve bu politikanın Kürt
halkının Batı Kürdistan’da, Rojava’daki
kazanımlarına karşı savaş açması dış
politikanın iflası ile sonuçlandı. Burjuvazi
bir kez daha Kürt halkı nezdinde, haklı
olan ve özgürlük ateşi ile direnen
halkların her zaman zafere ulaşacağını
kendi pratiğinde yaşamak zorunda kaldı.

Bütün bu somut gelişmeler ve
sayamadığımız yüzlerce gerekçeden
dolayı, yalan ve demagoji temelinde
ayakta duran AKP İktidarı geriletilmelidir.
Erdoğan’ın 330 milletvekili üzerinde
çoğunluk sağlayarak mecliste istediği
gibi at oynatacağı koşulları elde etmesi
engellenmelidir. Eğer bu engellenemezse,
Türkiye’de faşizan, diktatoryal bir baskı
rejiminin daha da pekişeceği ve kapitalist
yağma ile sömürünün daha da
kurumsallaşarak had safhaya ulaşacağı
dikkate alınmalıdır.

Bu gidişatı durdurmak ve yığınların
kendi sınıfının çıkarlarına ters, burjuva
iktidarına olan desteğini zayıflatmak için
HDP’nin “Yeni Yaşam Çağrısı” temelinde
seçim kampanyası çalışmalarını devrimci
bir kampanyaya dönüştürmek, işçi,
emekçi ve köylüleri bilinçlendirmek için
çalışmalar örgütlemek önem taşımaktadır.
HDP, ülke çapında seçimlere katılarak
çok geniş yığınların ve toplumsal
kesimlerin sorunlarına çare üretecek
programlarla seçim kampanyası
yürütecektir.

Metal iş kolu grevinde yaşandığı gibi,
işçi sınıfının grev erteleme ve yasaklama
gibi baskılar karşısında tezgahın başına
dönmeyeceği, sokakları zapt edeceği
koşullar yaratılması için,

Konut, sağlık, ulaşım, enerji, eğitim,
tarım ve temel besin maddeleri alanında
işçi sınıfından, geniş emekçi yığınlardan
yana bir ekonomik politikanın geliştirilmesi
için,

Kürt halkının kültürel, sosyal ve politik
eşit haklarının eksiksiz sağlanacağı
koşulların yaratılması için,

Faşizan ve baskıcı bir Anayasa

yerine, barış ve demokrasi güçlerinin de
sözünü söyleyeceği daha demokratik
bir Anayasa hazırlanmasının koşullarının
yaratılması için,

Türkiye’nin Ortadoğu’da bir savaş
faktörü değil, barış faktörü olmasının
koşullarının yaratılması için,

ABD ve AB Emperyalizminin ülkemize
dayattığı askeri, ekonomik ve politik
anlaşmalardan kurtulmanın koşullarını
yaratmak için,

Türkiye ve Kürdistan’da başta işçi
sınıfı ve emekçiler olmak üzere, bugün
bu amaçlar için onlarla bağlaşıklık içinde
olan tüm ulusal, yurtsever güçlerin
temsilcilerinin seçimlerde oy oranını
artırmaları, antidemokratik seçim barajını
yıkıp geçmeleri, sadece meclis
aritmetiğini değil, niteliğini de barış ve
demokrasi güçleri adına iyileştirmek için,
aralarında partimizin, Türkiye Komünist
Partisi’nin kadrolarının da olduğu,
Halkların Demokratik Partisi  HDP
adaylarını destekleyin.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
3 Mart 2015

Seçimlerde HDP Adaylarını Destekliyoruz (birinci sayfadan devam)

İtalyan Komünistleri Yeni Parti Kuruyor

o Mehmet Kadırga
İtalyan Komünist Partisi PCI, yetmişli yıllarda

“Avrupa Komünizmi” etkisinde reformist politikalar
savunan, Leninci Yeni Tipte Parti öğretisini ve
sosyalist devrim ile iktidarı yıkıp proletarya
diktatörlüğü ilkesini terk eden partilerden biri
olmuştu. Hatırlanacağı üzere, Enrico Berlinguer’in
genel sekreterliğinde bu yola sapan parti, o dönem
İspanya Komünist Partisi ve Fransa Komünist
Partisi ile birlikte Sovyetler Birliği ve SBKP’ye karşı
mesafe koyarak karşı tavır geliştirmişlerdi.

PCI, bir buçuk milyon üyesi olmasına rağmen
bu politikaları sayesinde toplumsal etkisini git gide
yitirdi ve gerici Hristiyan Demokratlar ile koalisyon
hükümeti kuracak noktalara dek ulaştı. 1991
yılında, Sosyalist Dünya Sistemi’nin karşı devrim
sonucu çözülmesi ile PCI önce Demokratik Sol
Parti PDS adını alarak programında var olan
Marksist söylemleri terketti ve o güne dek koruduğu
bayrağındaki orakçekiç amblemini de kaldırdı.
PDS amblemi Sosyalist Enternasyonalin yumruklu
gülü oldu. PDS’in çoğunluğu 2007 yılında da
Katolik Merkez Partisi Margarita ile birleşerek
bugünkü Demokratik Parti’yi PD oluşturdu.

1991 yılında PCI’nin PDS’e dönüşümüne karşı
çıkan kimi unsurlar Komünist Yeniden Kuruluş
PRC partisini kurdular. Orakçekiç amblemini
seçtiler. Ancak bu parti PCI’den devraldığı oportünist
mirası yok edemedi, sol sosyal demokrat, “çoğulcu”,
reformist bir parti niteliği aldı. Çeşitli kereler bölündü
ve sonunda Avrupa Sol Partisi çizgisinde bir parti
olarak yaşamını sürdürdü. PRC’ye İtalya’nın

SYRİZA’sı dersek yanılmış olmayız.
1998 yılında İtalyan Komünistlerinin Partisi

PdCI kuruldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra
bölünmeler yaşadı ve fazla bir varlık gösteremedi.

Eylül 2014’de bir araya gelen PdCI temsilcileri,
PRC tabanından kadrolar ve kendilerini Komünist
ilkelere bağlı olarak tarif eden komünistler, yeni
bir parti kurmak için bir toplantı çağrısı yayınladılar.
Aralık 2014 bir tartışma toplantısı ve Ocak 2015’de
Konferans niteliğinde bir araya gelen bu güçler
250 komünistin katılımı ile yeniden bir Komünist
Partisi inşa etme kararı aldılar. Aralık ayındaki
toplantı otomobil endüstrisinin kalbi, FIAT
fabrikalarının olduğu Torino’da düzenlendi. Ocak
ayında düzenlenen toplantı, 94 yıl önce Antonio
Gramsci önderliğinde PCI’nin kurulduğu işçi kenti
Livorno’da gerçekleşti. Ocak ayında düzenlenen
ikinci toplantı ise PCI’nin 24 sene önce likide
edildiği Bologna kentinde gerçekleştirildi.

Evet, İtalyan komünistleri de bir likidasyon
tespiti yapıyorlar. Ve yeniden inşa sürecini nicelikten
çok niteliksel anlamda tarif ediyorlar. Öncelikle
Avrupa Sol Partisi’ne mesafe koyuyorlar. Her türlü
reformist, oportünist eğilimi mahkum ediyorlar ve
Leninci, Devrimci bir Komünist Parti’ne vurgu
yapıyorlar. 19211945 arası parti ilk kurulduğunda
İtalyanın Komünist Partisi PdCI adını kullanmaya
karar veriyorlar. Leninci bir Parti’yi yeniden inşa
ederken, PCI kurucusu Gramsci’nin görüşlerini
de değerlendiriyorlar. Bugüne dek bin beşyüzün
üzerinde komünist bu oluşumda yer alacaklarına
dair çağrıya imza atmış.

Yeni PdCI kendisini, “PCI’nin politik ve ideolojik
mirasının olumlu yönlerini sahiplenen, İtalyanın
sınıf bilinçli sol güçlerinin ve Uluslararası Komünist
Hareket’in değerlerine sahip çıkan, Lenin ve
Gramsci’den başlamak üzere Marksizmin en iyi
geleneklerini savunan İtalya’nın tüm komünist
güçlerine dayanan” bir parti olarak tarif ediyor.
Girişimin başını uluslararası anlamda tanınmış
Marksist Leninist Felsefe Profesörü Domenico
Losurdo, Turin Üniversitesinden Profesör Angelo
d’Orsi, Bologna Üniversitesi Çalışma Hukuku
Profesörlerinden ve CGİL Sendika Konfederasyonu
hukuk danışmanı Piergiovanni Alleva ile eski CPI
Senatörü Carla Nesporo çekmektedirler.

İtalyan yoldaşlarımıza girişimlerinde başarılar
diliyoruz. Bu girişimin İtalya’da işçi sınıfı hareketi
ve antifaşist komünist geleneklerin yaşatılmasına
katkıda bulunacağı ve İtalyan komünistlerinin
Uluslararası Komünist Hareket içinde onurlu
yerlerini tekrar almaları konusunda önemli bir adım
olacağını umuyoruz.

Biz bu süreçlere nasıl bakıyoruz?
Kuşkusuz ki her ülkenin deneyi farklı olacaktır.

Biz örneğin, “komünistlerin birliği” adı altında
değişik çevrelerin bir araya gelmesi ile sağlıklı bir
yapı oluşturulabileceği düşüncesinde değiliz.
Özellikle grupların bir araya getirilerek bir Komünist
Parti oluşturulamayacağını, Komünist Parti’ye tek
tek, bir iş yeri veya yerleşim birimi temelinde, orada
var olan parti hücresine baş vurarak üye
olunabileceğini savunuyoruz. Farklı komünizan
grup ve çevrelerin Komünist Partisi ile güç ve iş D
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o Ali Oktay Kaya

28 Şubat tarihinde Dolmabahçe
Sarayında İktidar ve Hükümet
temsilcilerinin bulunduğu ortamda, HDP
Milletvekili ve Müzakere Heyeti üyesi
Sırrı Süreyya Önder tarafından basına
ve kamuoyuna açıklanan, Abdullah
Öcalan’ın hazırladığı ve Hükümetin
“kabul ettiği” on maddelik müzakere
başlıkları ülkenin gündeminde önemli
bir yer aldı.

“Kabul ettiği” kelimelerini tırnak içinde
yazma gereği hissettik, çünkü, açıklama
yapılır yapılmaz devlet ve hükümet
yetkilileri tarafından çarpıtılmaya başlandı.
Yalçın Akdoğan’ın kafa sallayıp onay
vermesi bir anda açıklamanın “ortak
açıklama” olarak duyurulmasına sebep
oldu. Oysa ki açıklama pek ortak değildi.
Açıklanmasına ortak karar verilmiş ve
devletin önemli bir mekanında birlikte
olunarak açıklanmıştı. Diğer önemli
ayrıntı ise on madde ile ilgisi olmayan
bir konunun on maddenin önüne
çıkarılarak devlet ve hükümet çevreleri
tarafından basın açıklamalarında
kullanılmasıdır. A. Öcalan’ın, müzakere
süreci bu on maddeye temelinde başlar
ve gelişirse, PKK’ye kongre toplayıp
silahlı mücadeleye son vermesini önerme
ifadesi, “Abdullah Öcalan PKK’ye silah
bırakma çağrısı yaptı” biçiminde
çarpıtılarak yansıtıldı. Hükümet çevreleri
basın açıklamasının akabinde hemen
bu propagandaya girişti.

Bizce on maddelik müzakere
başlıklarının devlet ve hükümet yetkilileri
tarafından hiç dillendirilmemesi önemli
bir sorun teşkil etmektedir. Onlar, “silah
bırakma” noktasında odaklanıp, “silahları
biz bıraktırdık” propagandası ile seçimlere
gitmek, ardından da “Kürtleri biz dize
getirdik” söylemiyle devam etmenin
hazırlıklarını yapıyorlar.

On maddelik müzakere başlıkları,
eğer ki ele alınacak ve müzakere
edilebilecek duruma gelirse, burada
devlet ve hükümet kanadının içeriksel
olarak çok farklı noktalarda olacağı
bugünden kesin bir olgudur. Demokratik
bir Anayasa ve toplumun sadece siyasi
anlamda değil ekonomik anlamda da
toplumsallaştırılması ve
demokratikleştirilmesi yönündeki
maddeler, eğer kabul edilirse işbirlikçi
tekelci burjuvazinin iktidarının sonu olur.
Dolayısıyla, biz devlet ve hükümetin
kendi iradesi ile bu on başlık konusunda
olumlu bir müzakere sürecine girmesini
beklemiyoruz. Olsa olsa, süreci uzatmak
ve oyalamak amacıyla bu maddelere
bugün itiraz edip topyekün red etmiyor
olabilirler.

Devlet ve hükümet cephesinde
yaklaşım böyleyken, bu gelişmelerin
Kürt Özgürlük Hareketi ve Türkiye Barış
ve Demokrasi Güçleri açısından anlamı
nedir ? Birincisi; Kürt Özgürlük Hareketi,
kendisini “terörist” olarak niteleyen devleti
masaya zorlamış durumdadır. İkincisi;
Devlet, Kürt Özgürlük Hareketi’nin
müzakere başlıkları için önerilerine,
taktiksel ve oyalama amaçlı da olsa, en
sonunda “hayır” diyemeyecek duruma
gelmiştir. Üçüncüsü; ve en önemlisi,
diyaloğun bu aşamaya gelmesi, Kürt
özgürlük Hareketi’nin yıllara dayanan
silahlı mücadelesinin sonucu ise, bir o
kadar da bu mücadele sonucunda son
on beş yılda, halkın barışçıl yığın direnişi
ile desteklenmesidir. Dördüncüsü; Kürt
Özgürlük Hareketine mesafeli duran
Türkiye barış, demokrasi ve devrimci
güçlerinin, bu süreçler içinde Kürt
Özgürlük Hareketinin silahlı, yığınsal
direniş ve parlamenter mücadelesi ile
dayanışma içine girmesidir. Beşincisi;
Tüm bu süreçler ve gelişmeler sonucunda
Kürt Özgürlük Hareketinin sadece
yığınsal direniş ve parlamenter
mücadelesinin değil, silahlı mücadelesinin
de halkların nezdinde yasal ve meşru
olarak nitelendirilmesinin sağlanmasıdır.

İşte, bu aşama yakalandıktan sonra
hiç bir devletin ve hükümetin bu direnç
karşısında “direnme” olanağı yoktur.
Halklar ve işbirlikçi tekelci olmayan
ulusal, yurtsever toplumsal kesim ve
katmanlar nezdinde Kürt Özgürlük
Hareketi’nin Ulusal Kurtuluş Mücadelesi
meşrudur. 2015 Genel Seçimleri için
hazırlık sürecinde HDP etrafında oluşan
farklı toplumsal ve siyasi kesimlerin
desteği de gelişen bu olguya bağlı olarak
açıklanabilir. Bu kesimlerin içinde,
devrimci olmayan, ulusal, yurtsever
temsilciler de vardır.

2015 Newroz’unun ayrıcalıklı önemi
bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye ve
Türkiye Kürdistan’ının bütün şehirlerinde,
bütün halkların ve toplumsal kesimlerin
katılımıyla yığınsal olarak kutlanacak
olan, 21 Mart’ta ise Diyarbakır / Amed’de
doruk noktasına ulaşacak olan bu yılki
Newroz kutlamaları, devlet ve hükümete
çok önemli mesajlar verecek. Abdullah
Öcalan’ın Newroz Mesajı kuşkusuz ki
politik olarak çok önem taşıyacak. Ancak,
bir o kadar da yığınların mücadele azmini
ortaya koymaları devlet ve hükümete
verilecek en büyük mesaj olacak. Halklar
şöyle diyecek: “Sen bizi oyalamaya
kalksan ve müzakere sürecini boşa
çıkarmaya çalışsan da biz artık yığınsal
halk direnişi niteliğinde bir mücadeleye
hazırız. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni,
Abhaz, Gürcü, Roman, tüm halklar, Kürt
Özgürlük Hareketi’nin açtığı mücadele

yolunda tüm Türkiye’nin
demokratikleşmesi ve barışın sağlanması
için mücadele edecek güce ulaştık. Silah
bırakma noktası artık bizim için teferuattır.
İster bırakırız, ister bırakmayız ama
direnişimiz o kadar güçlü olacak ki, sen
silahtan daha fazla halkların yığınsal
direnişi karşısında geri adım atacak ve
ezileceksin. Sen oyalamaya kalksan da
gerçek mücadele süreci halk yığınlarının
iradesi ile sürecek.” Bu anlamda 2015
Newroz’u bizim nitelememizle “barış ve
demokratikleşme süreci” onların tabiri
ile “çözüm süreci” ile sıkı sıkıya
bağlantılıdır.

Kürt Özgürlük Hareketi, Ortadoğu’daki
gelişmelerden ve savaş ortamından
dolayı zaten topyekün silah
bırakamayacak durumdadır. Ancak,
Türkiye’de yığınsal halk direnişi geliştiği
ve sonuç aldığı oranda buna ihtiyaç
kalmayacağı da ortadadır. Önemli olan
Türkiye’nin tüm halklarının işçi sınıfının
rolünün de arttığı bir mücadelede Kürt
Özgürlük Hareketi açısından bugüne
dek Ulusal Kurtuluş ve Özgürlük merkezli
yürüyen mücadelenin, Toplumsal Kurtuluş
aşamasına yükseltilmesidir. Önümüzdeki
dönem, Türkiye İşçi Sınıfı’nın Devrimci
Güçleri ile Kürt Özgürlük Hareketi’nin
bugünden yükselmeye başlayan ortak
Toplumsal Kurtuluş mücadelesinin daha
ileri noktalara taşınacağı dönem olacaktır.
Müzakere Süreci de, 2015 Newroz’u da,
2015 Seçimleri de bu bakış açısı ile
değerlendirilmelidir.

Müzakere Süreci ve 2015 Newroz'u

İtalyan Komünistler...
(İkinci sayfadan devam)

birliği yoluyla bir cephe örgütlenmesinde bir araya
gelebileceklerini ve süreç içinde ideolojik, politik
ve örgütsel birliğin sağlanabileceğini düşünüyoruz.
Bu süreçte ise işçi sınıfı içinde örgütlenmenin ve
kadroların işçi sınıfı mensubu olmalarının öneminin
altını çiziyoruz. Buradan kendisini Türkiye Komünist
Partili olarak tarif edenlerin ayrı durması sonucunun
çıkarılmaması gerekir. Tam tersine, biz, ön yargısız,
ön şartsız ve ön koşulsuz olarak her bir kadronun,
partimizin öncelikle program tartışmalarına aktif
katılımını sağlayarak, bizzat program komisyonu,
ideolojik, yayın, örgütlenme, kadın ve gençlik
bürolarında birlikte çalışmaya başlayarak ama
aynı zamanda bir temel parti örgütünde aktif ve
somut faaliyet yürüterek ülkemiz koşullarında
partimizin tekrar politikaya müdahil olacak ideolojik,
politik ve örgütsel güce ulaştırılması gerektiğini
savunuyoruz. Bu amaçla tarif ettiğimiz sürece ve
bu süreci yönetmek için oluşturulan organlara tüm
yoldaşlarımızı davet ediyoruz. Sadece eski TKP
üyeleri değil, daha önce farklı örgütlenmeler içinde
yer almış ama bugün için ideolojik ve politik olarak
kendini tartışmaya açtığımız program taslağı ile
özdeşleştiren, bu tartışmaya katkıda bulunmak
isteyen ve yeni tipte Leninci Parti örgütlenmesi
ilkelerini savunan tek tek yoldaşlarımızı da bu
sürece katılmaya çağırıyoruz.
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Partimiz, 2015 genel milletvekili
seçimlerinde HDP adaylarını
desteklemeyi karar altına aldı.
Desteklemek demek, seçim çalışmalarına
aktif katılmak anlamına gelir. HDK ve
HDP çalışmalarına yerel ve merkezi
anlamda aktif katılan yoldaşlarımız için
çok olağanüstü bir görev anlamına
gelmiyor. Bu yoldaşlarımız görevlerini
eksiksiz ve disiplinli bir şekilde, diğer
dost bileşenlere örnek olacak şekilde
sürdürmeye devam edecekler. HDP parti
organlarının kararları doğrultusunda
çalışmalarını büyük bir enerji ve titizlikle
sürdüreceklerdir.

Partimiz açısından önemli olan diğer
bir konu, yerel Parti Örgütlerimizin bu
seçim sürecinde çalışmalarını nasıl
şekillendirecekleridir. Öncelikle, çalışma
alanlarında seçim çalışmalarına aktif
katılımda bulunacaklardır. Görev alacak
ve uygulayacaklardır. Bizim amacımız
bu süreç içinde çalışma alanlarında
kimliğimizi gizlemek değildir. HDP’de
yönetici ve üye olmayan yoldaşlarımız,
kendi kimlikleri ile HDP’nin seçim
kampanyasına katılırken, çalışmalar
içinde seçim çalışmalarının düzenini
bozmadan, yeni ilişkiler kurma, ilişki
kurdukları kesimler ile kalıcı ilişkiler
geliştirme yönünde girişimlerde
bulunacaklardır. Çalışma alanlarında
halkın sorunlarını tespit etmek, o
sorunlara olanaklar çerçevesinde
çözümler üretme konusunda girişimlerde
bulunmak, HDP’nin bu konulara müdahil
olması amacıyla gerekli girişimlerde
bulunmak yoldaşlarımızın görevleri
arasındadır. Özellikle işçi semtlerinde
ve yoksul mahallelerde, sorunların
çözümü doğrultusunda atılan adımların
takipçisi olmak, bu çalışmaları sadece
seçim çalışmaları kapsamında
değerlendirmemek ve sürekli hale
getirmek, HDP organları dışında, sorumlu
parti örgütlerimizin ve sekreter
yoldaşlarımızın çalışmaların sürekliliğini
sağlamaya yönelik denetimler ve
yönlendirmeler yapmaları komünist yığın
çalışmasının vaz geçilmez yöntemidir.

Yığınların sorunları çok yönlüdür.
Yoksulluktan dolayı temel ihtiyaçlarını
karşılayamayanlar vardır. Yine aynı
sebepten dolayı giysi eksikliği çekenler,
çocuklarının ihtiyaçlarını gideremeyenler
vardır. Bu sorunlar karşısında, parti
örgütlerimiz, semtlerde yürüttükleri
çalışmalarda dayanışma amaçlı
çalışmalar geliştirebilir, önce belediyelerin
ve resmi kurumların yardım olanakları
varsa onların kullanımı konusunda yol
gösterici ve fiili yardım edici olabilir,
ancak, bu tür olanaklar yoksa, dayanışma

kasaları/fonları oluşturarak, çevrede
yaşayan ilerici esnafın, durumu daha iyi
olan komşuların yardımları sayesinde
ihtiyacı olan ailelere dayanışma
örgütlenmesini sağlayabilir.

Ailelerin çalışma ve yaşam
koşullarının yanı sıra, eğitim
düzeylerinden de kaynaklı, öğrenim
çağında çocuklarına destek olamama
durumları söz konusu olduğunda, parti
örgütlerimiz, mahalle ve semt düzeyinde
bu sorunlar karşısında duyarlı davranmalı
ve gruplar halinde ev ödevleri yardımları,
sınav hazırlıkları, yabancı dil, konularında
destek kursları düzenlemelidir.

Yine aynı durumda olan yoksul
semtlerinde, iş bulma zorluğu çeken aile
bireylerine yardımcı olmak hedeflenmeli,
dayanışma amacıyla en geniş çevremizde
var olan iş olanakları araştırılarak,
yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın,
çevremizin çalıştığı iş yerlerinde iş
olanakları yaratma konusunda planlı
çaba sarf edilmelidir.

İşçi semtlerinde ve yoksul
mahallelerde gençlerin sorunları ileri
düzeydedir. Burjuvazi, uyuşturucu tacirleri
ve çeteler vasıtasıyla bu gençlerin
sorunlarını kendi amaçlarına alet
etmektedirler. Partimizin gençlik
birimlerinin ve genç yoldaşların birincil
görevi bu konularda, semt ve mahalle
somutunda çözüm üretmektir. Bir yandan
çetelere karşı mücadele ederken, diğer
yandan gençlere sosyal, sportif ve
kültürel alanda alternatif aktiviteler
geliştirilmesi konularında girişimci
olmalıyız. Ne var ki, bilmeliyiz ki, cebinde
harcayacak parası olmayan ve sabit
geliri olmayan bir genç her zaman tuzağa
düşebilir. O açıdan gençlere öğrenim ve
iş bulma alanlarında yardımcı olacak
çözümler üretmek de görevlerimiz
arasında olmalıdır.

Kadınların durumu bir sorunlar
yumağıdır. Çalışan kadınlar, sömürü
altında ezilmekte ve ataerkil feodal aile
yapısı içinde, var olan sosyal sorunların,
yoksulluk koşullarında bir kez daha
ezilmektedir. İşsiz kadınlar ve evlerinde
ev işlerini yapan, çocukları ile ilgilenen
kadınlar da benzer sorunlar altında
ezilmektedirler. Kadınlar alanında kadın
yoldaşların itinalı ve hassas çalışmalarına
gereksinim vardır. İş, eğitim ve sağlık
alanlarında kadınlara somut dayanışma
örgütlenmelidir. Kadınları, sosyal, kültürel
ve eğitsel çalışmalar temelinde kendileri
için yeni alanlara yönlendirmek partili
kadınların görevidir. Çalışan kadınların,
işyerlerindeki sorunlarını öğrenmek,
onları sendikal bilinç ile geliştirmek, yine
komünist kadınların görevidir. Kadınlar

arasında evlerde sohbetler, günler
düzenlemek bu alanda atılacak ilk
adımlar olabilir. Özellikle kadınların sağlık
sorunları konusunda aydınlatılmaları ve
bilinçlendirilmeleri öne hedeflenmelidir.

Bütün bu sosyal içerikli çalışmalar
parti örgütleri üzerinden üst örgütlere
rapor edilmeli, sorunların tespitleri ve
ele alınan çözüm yolları açıklanmalı,
yetersiz kalınan alanlarda ve konularda
partiden yardım talep edilmelidir. Bu
çalışmaların tümü, istikrarlı ve sürekli
hale getirilmelidir. Onun için adım adım
gidilmeli, seçim çalışmaları vasıtasıyla
mahalle ve semtlerde, ev ev, adres adres
sorunlar tespit edilmeli, toplanan bu
veriler parti toplantılarında
değerlendirilmeli ve çalışmaların yol ve
yöntemleri, araçları konusunda kararlar
alınmalıdır.

Bu çalışmalar sayesinde halkın
eğiliminin HDP’ye oy verme konusunda
somut olarak güçlendirilmesi yanında,
HDK/HDP içindeki diğer dost bileşen
güçler ile eylem ve güç birliği somut
pratik temelinde güçlenecektir. Tek bir
amaca yönelik, omuz omuza çalışan
farklı siyasi görüşlerden güçlerin birlikte
mücadele etme yeteneklerinin
güçlenmesi, bu süreçlerde var olan ön
yargıların ve muhtemel sorunların
giderilmesine de olanak sağlar. Bu bakış
açısı temelinde değerlendirildiğinde dahi
HDK/HDP’de faaliyet yürütme, ortak
eylemlilikler geliştirme ve seçim
somutunda birlikte çalışma geliştirme
katılan her yapı için yeni bir kazanım ve
deneydir.

Yürütülen tüm çalışmalar, seçim
çalışmaları ve ona koşut olarak yerel
sorunlara yönelik yürütülen çalışmalar,
ilerleme kaydedildikçe, sonuç alındıkça,
legal basın olanakları değerlendirilerek
başka bölgelerde yürütülen çalışmalara
örnek teşkil edecek şekilde
duyurulmalıdır. Bölgelerdeki çalışmaların,
bizzat semt ve mahalle sakinleri, işçiler,
işsizler, emekliler, kadınlar ve gençlerin
katılımıyla söyleşiler, etkinlik ve toplantı
haberleri ile basına yansıtılması, ilgili
semt ve mahallelerde basın yayın
araçlarının ve gazetelerin okunmasını
artıracak, dağıtımını geliştirecektir. Bu
diyalektik bağ doğru değerlendirilmeli
ve gazeteye yansıyan haber ve
analizlerin yine bölgeye yansıtılması bir
barometre işlevi görmelidir. Bu
çalışmalara koşut olarak seçim
toplantılarının ve etkinliklerinin basın
yoluyla yaygınlaştırılması, çalışmalar
salt seçim amaçlı olmadığından
yığınlarda güven etmenini artıracak ve
yine dönüp seçim sonuçlarının olumlu
yönde etkilenmesini sağlayacaktır.

Yaklaşan Seçimler ve Parti Çalışmaları

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




