Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

(M)İT DALAŞI!

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski
Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar
yardımcısı Afet Güneş’in savcılığa ifade
vermek üzere şüpheli sıfatıyla davet
edilmesi bir anda gündeme oturdu. “Ne
bu telaş?...” dememize gerek yok,
çünkü bu olay gündem değiştirmek ve
yeni keyfi kanunlar çıkarmak için
düzenlenen
bir
senaryodur.
Önümüzdeki günlerde TBMM özel
gündemle toplanacak ve devlet üst
kademelerinde görev yapan kilit
noktalardaki şahısların Başbakan’ın
izni olmadan yargılanamayacağı kararı
alınacak. Hepsi bu kadar. Bu karara
kimse tepki göstermeyecek. İki gün
sonra olay küllenecek ve kapanacak.
Bu arada birtakım köşe yazarları, haber
yorumcuları, AKP ile Fethullah çetesi
arasında çelişkilerden, sorunlardan
bahsedecek, konu AKP ile Fethullah
arasında
ayrışmalar
oluşacağı
senaryoları ile helmeli yazılar yazacak.
Bunlar “negatif propaganda” yoluyla
insanların gündeme taşınması ve
sivrilmesi için uygulanan taktiklerdir.
Asıl amaç bu kişilerin yerlerini daha da
sağlamlaştırmalarına hizmettir. Bu
arada Kürt Özgürlük Hareketi ile
diyalog yoluyla çözüm aramanın AKP
rejiminin politikasına ters düştüğü de
mesaj olarak verilmiş oluyor. İmha ve
savaş politikalarına devam. Bu politika
da kamuoyu nezdinde tazelenmiş oldu.

Pekiyi, kimdir bu Hakan Fidan? AKP
rejiminin öyle kolay vazgeçebileceği bir
adam mı? Kesinlikle hayır. Hakan
Fidan’ın gizli tutulan bir geçmişi var.
TSK’da subay iken irticaci subaylar
listesinde
olduğundan
ordudan
uzaklaştırıldı. Soluğu ABD’de aldı 45
yıl yetiştirildi, eğitildi. Bu arada
Fethullah’ın emriyle bugün için gizli
tutulan bir tez hazırladı. Bu tez TSK
tepesinin Mustafa Kemal’den başlamak
üzere “beyaz türklerden”, “sabetayistl
erden”, “masonlardan” oluştuğu ve bu
kadroların günümüze kadar Genel
Kurmay ve Kuvvet Komutanlıklarını
işgal ederek Osmanlı geleneğini yok
ettiklerini ve bu yüzden Türkiye’nin
zayıf düştüğünün teorisini yapmıştır.
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Türkiye Komünist Partisi
oradadır!

Açıklama

HRANT DİNK'İN KATİLİ
İKTİDARDAKİ ÖRGÜTTÜR!

Mahkeme kararını verdi. Yaşı küçültülmüş bir “çocuk” tetikçi ve bir
psikopat tetikçi çeşitli hapis cezaları aldılar, bir muhbir ise tahliye
oldu.
Hukuk’un, adaletin gülünç bir şekilde istenildiği gibi yönlendirildiği
yeni bir dava. Serbest bırakılan muhbir, kimler ile tetikçiler arasında
köprü vazifesi görmüştür. Emri veren kimlerdir. Bu konular tüm dava
sürecinde avukatların ısrarlı çabalarına karşın ele alınmamış ve
karanlıkta kalmıştır.
Cinayetin bir “örgüt” işi olmadığı kararı ise ayrı bir komedi. Düzmece
bir “örgüt” de yaratabilirlerdi ama o yolu seçmediler. Yok dediler
çıktılar işin içinden. 74 milyonu aptal yerine koydular.

Bu cinayetin arkasında sadece örgüt değil devlet var. Karar devletin
kurumlarında verilmiş ve kendi kontrollerindeki örgütlerden birine
ihale edilmiştir. Bu örgüt 12 Eylül öncesi ve sonrası devlet adına
cinayetler işleyen Muhsin Yazıcıoğlu ve BBP çetesinin işi midir, Musa
Serdar Çelebi gibi tarikatçı ülkücü faşist grupların işi midir, yoksa
bugün Kumarhaneciler Kralı Sudi Özkan’ın Prenses Grubunun
Yönetim
Kurulunda
görev
yapan
Kızıldere
katliamının
düzenleyicilerinden,
PKK’ye
karşı
bombalama
eylemlerini,
suikastlarını tertip eden Mehmet Eymür çetesinin işi midir? Bu çok
önemli değil. Önemli olan bu kararın devlet kurumlarınca alınmış
olmasıdır.
Dava sonucuna göre olmayan “örgüt” devletin ta kendisidir. Bir
yandan müslüman olmayan dini azınlıklara kendi çizdikleri çerçeve
içinde birtakım gaspedilmiş hakları geri verirmiş gibi gözükürken,
diğer yandan bu hakların yıllardır afaroz edilmiş dini azınlıklar
tarafından yerinde ve doğru değerlendirilmesini engellemek için
onların doğal liderlerini ortadan kaldırmak. Böylece rejim “dostlar
alışverişte görsün” mantığı ile prim yapacak ama bu dinlere mensup
olanlar rejimin çizdiği çerçevenin dışına çıkmayacak. Çünkü rejim ile
uzlaşmayacak olan liderler yok edilmiş olacak. Uygulanan plan budur.
“Demokratikleşme” kavramını dilinden düşürmeyen AKP rejimi işte
bu kadar demokrattır. İşine gelmeyen karşıtlarını bir kurşun ile yol
ortasında katledebilecek kadar. Onun için bu katil sürüsüne dur
demenin yolu Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez, Arnavut, Grek tüm
halkların, işçi sınıfı ile omuz omuza bu kanlı düzene son verme
mücadelesini yükseltilmesidir. Halkların Demokratik Kongresi bu
mücadelenin merkezidir, Türkiye Komünist Partisi de bu
mücadelenin öncüsüdür.
Safları sıklaştırın!

Türkiye Komünist Partisi
18 Ocak 2012
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Çevik Bir , Mehmet Ağar ve Kemal Derviş Neredeler?
AKP REJİMİ STATÜKOCU KEMALİST REJİMİN DEVAMIDIR!

Türkiye Komünist Partisi bu tespiti
yaparken
somut
olgulara
dayandırıyor.
Birincisi:
AKP
rejimi aynen Kemalist rejim gibi
burjuvazinin,
aynı
sınıfın
iktidarıdır. İkincisi: Kemal Derviş
patentli
ekonomi
politikaları
geliştirerek
ve
aynen
uygulamaktadır. Üçüncüsü: Anti
komünisttir. İşçi sınıfının bilimi
doğrultusunda hiç bir politik
faaliyete tahammülü yoktur.
Dördüncüsü:
Milliyetçi
ve
ırkçıdır. Kürt Halkının kendi
kaderini tayin etme hakkına
karşıdır. Politik, sosyal ve kültürel
haklarını vermemekte öncülleri
kadar kararlıdır. Beşincisi: ABD
ve AB emperyalist, yayılmacı
politikalarının
uygulayıcısıdır.
NATO ile hiçbir sorunu yoktur.
ABD’nin ileri karakoludur.
Bu gerçekleri görmezden gelerek,
sanki AKP rejiminin daha farklı,
daha demokratik bir hat çizdiği
safsatalarına kanmamak gerekir.
Belirleyici olan sıraladığımız bu
politikalardır. AKP hem Kemalisttir
hem
de
dinsel
gericiliğin
temsilcisidir. AKP’ye karşı olmak
demek Kemalist olmak anlamına
gelmez. Kemalist olmak da „sol“
cizgide olmak anlamına gelmez.
Kendini „sol“ çizgide tarif eden
herkes de „solcu“ değildir. „Solcu“
olmak demek işçi sınıfının bilimini
kendine kılavuz etmek demektir.
Burjuvazinin birtakım uygulamaları
ile çelişip, burjuva kulvarında
kalarak „solcu“ olunmaz, Kemalist
olmakla „solcu“ hiç olunmaz.

AKP rejimi „türkislam sentezi“nin
savunucusudur. Osmanlıdan sonra
vurgusu azalan „islam“ ögesini
tekrar „milliyetçilik“ ile aynı düzeye
getirerek uygulamaktadır. Özünde
Atatürk’ün
ilk
Meclis’te
uygulamalarına dönüştür. İslam’a
temsil olanağı sağladığı gibi, „sahte
komünistlere“ de siyasi arenada
küçük bir yer ayırmıştır, „kendi
kürtlerine“ de. Nabi Yağcı'lar, Oral
Çalışlar’lar,
Aydemir
Güler’ler,
Altan Kardeşler, Troçkist Roni’ler,
Etyen
Mahçupyan’lar,
Kemal
Burkay’lar,
İbrahim
Güçlü’ler,
Orhan
Miroğlu’lar,
Mehmet
Metiner’ler onların adamlarıdır.

Aralarında
söylem
farklılıkları
olması, siyasi vurgularının değişik
olması kimseyi şaşırtmasın. Tayyip
Erdoğan’a
Milletvekilliği
ve
Başbakanlık yolunu açan CHP,
dolayısıyla Deniz Baykal olmadı
mı?

Eğer SİP/“TKP“’nin bildiri ve
açıklamaları Oda.tv sayfalarında,
TKP eski MK üyesi Güray Tekin
Öz’ün (namı diğer Doğan Dinç)
sorumlu yazıişleri müdürlüğündeki
Cumhuriyet
sayfalarında
yayınlanıyorsa, Ulusal Kanal’da
program
yapan,
SİP/“TKP’nin
sitelerinde yazı yazan Merdan
Yanardağ,
büyük
burjuvazinin
Kemalist kanadının finansmanıyla
günlük
„Yurt“
gazetesini
çıkarıyorsa, Nabi Yağcı’lara, Kemal
Burkay’lara sayfalarında yer veren
günlük „Taraf“ gazetesi Borsaya
girmeye hazırlanıyorsa, günlük
„Aydınlık“ Şahin Mengü gibi
CHP’lilerin, Yalçın Küçük gibi
SİP/“TKP“cilerin akıl hocalarına
sayfalarını açıyorsa sapla saman
karışmış demektir. Başka türlü
açıklamak
gerekirse
tencereler
yuvarlanmış kapaklarını bulmuş da
diyebiliriz. Tarih bunların tümünü
aynı çöplüğe atacaktır.
Silivri’de olan Kemalist olarak
adlandırılan generaller, gazeteciler,
politikacılar, mafya şefleri neden
orada o zaman diye sorabilirsiniz.
Bunun farklı yönleri var. Kimisi
ABD ile çelişkili, kimi fazla
yıpranmış, kimi hiyerarşiye karşı
tavır almış, kimisi sürüden ayrılmış
olabilir. Ancak hepsini birleştiren
ana fikir birlikleri var. Hepsi
sermayeden yana, hepsi anti
komünist ve hepsi Kürt Özgürlük
Hareketine sonuna kadar karşı.
AKP’li Kemalistler ile İP’li, SİP’li ,
MHP’li ve CHP’li Kemalistlerin
arasında belirli farklılıklar olması
ve bunların bugün ABD onları
harcadığı
için
ABD
karşıtı
görünmeleri
dönem
gereği
savundukları
tavırdır.
Değilse
hiçbirinin ABD ile sorunu yoktur.
Şimdi Doğu Perinçek de mi ABD
yanlısı
diye
sormadan,
Afganistan’da,
Kamboçya’da,
Angola ve Mozambik’te SSCB’ye
karşı ABD’nin müttefiki olarak
görev yapan kampta yeraldığını

hatırlatalım.

Hala ikna olmayanlar için bir
gerçeği daha açıklayalım. 28
Şubat’ın meşhur generali, Batı
Çalışma
Grubu’nun
kurucusu,
Abdullah
Gül’e
karşı
Cumhuriyetçilerin Cumhurbaşkanı
aday adayı, bugün Silivri’de tutuklu
olan gazeteci Tuncay Özkan’ın
çığırtkanlık yaptığı Cumhuriyet
Mitinglerinin asıl organizatörü
Çevik Bir bugünlerde ne işlerle
meşgul acaba?
Neden Silivri’de değil. Hakkında
neden
soruşturma
açılmadı?
Çünkü, Çevik Bir AKP rejiminin en
yakınındaki
kişilerden
Ahmet
Çalık’ın holdinginde maaş bordrolu
olarak, bir araştırma şirketi adına
Başbakan
Erdoğan’a
askeri
danışmanlık
yapıyor.
Neden?
Çünkü Çevik Bir ABD’nin has
askeridir ve AKP rejimi de aynen
öncülleri Kemalist rejimler gibi
ABD’nin rejimi olduğu için görevini
yine sürdürüyor. Libya ve Suriye’de
muhaliflerin askeri politikalarının
planlayıcısı Çevik Bir, uygulayıcısı
Başkomutan Gül ve Orgeneral
Özel’dir.
Eksik bırakmayalım, bir kişi
hakkında
daha
gerçeklerin
gizlenmesine engel olalım. Mehmet
Ağar.
Asıl
Silivri’de
olması
gerekenlerin Çevik Bir gibi başında
olması gereken bu adam neden elini
kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyor.
Neden
ondan
faili
meçhul
cinayetlerin, gizli operasyonların,
uyuşturucu trafiğinde devlet adına
oynadığı rolün hesabı sorulmuyor.
Ömer
Lütfü
Topal’ı
neden
öldürdükleri ve daha sonra bugün
Habertürk’ün sahibi olan o günkü
para
kasası
Turgay
Ciner’e
verdikleri, Ömer Lütfü Topal’ın
elinden
aldıkları
HAVAŞ’ın
uluslararası
uyuşturucu
kaçakçılığında rolü neydi? Mehmet
Ağar’ın kardeşi Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay Ciner’in yardımcısı
olarak
orada
ne
arıyordu?
Uyuşturucudan elde edilen bu
milyarlarca dolarlar hangi gizli
operasyonlarda kullanıldı? Bugün
Mehmet Ağar, Ciner Grubu'nun
bordrolu elemanı olarak, Özel
Harekat
Polisi’nin
yeniden
Devamı 4. sayfada
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SİP/”TKP”si ve Ürün/”TKP”si üzerine notlar (2)
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ (2)

Aralık 2011 sayısında 1.sini yayınladığımız notlara devam
etmek istiyoruz derken karşımıza bir çakma “TKP” daha
çıktı. Birçok konuda birbirlerine benzedikleri için ayrı bir
yazı konusu olmasına gerek görmedik.

Bu oluşumların en belirgin özellikleri MarksistLeninist
temelden yoksun olmalarıdır. Tabii ki bu kavramı her
cümlelerinin başında tekrar ediyorlar, ancak mesele bundan
ibaret değildir. Belirleyici olan ideolojikteorik düzeyde
MarksizmLeninizm’i programatik düzeyde ve tüzüksel
düzeyde değerlendirmektir. İki oluşumun da program ve
tüzüklerinde buna rastlamak mümkün değildir. Örgütlenme
şeması ve ilkeleri herhangi bir burjuva partisininkinden
farklı değildir. Programatik hedefleri de aynı şekilde yasak
savmacı anlamda genellemelerle doludur.

Programatik açıdan bakıldığında komünist bir program
değildir. İçinde bolca komünist kavramı geçmesi bu
gerçeğin üstünü örtmez. Legal oluşumlar olduklarından,
düzenin izin verdiği sınırlar gereği böyle programlar yapmış
olmaları açıklamaları da gerçeği yansıtmamaktadır.
Birincisi: Düzen müsaade etmiyorsa partiyi kurmazsın,
kurarsan da seslendiğin kesimlere orası burası yontulmuş
bir program sunarsan, bu kesimler de KP’yi böyle bir parti
olarak algılarlar, bu da insanların partiyi yanlış
değerlendirmeleri sonucunu getirir veya saflarına
yontulmuş, hafifletilmiş “light” fikirleri savunan üyeler
kazanırsın.
İkincisi: Kestirmeden sosyalizm hedefini zamanında TİP
de programına almıştı. Neki bu onun yasaklanmasının
sebebi olmadı. Proletarya diktatörlüğünü programatik
olarak gündemine almayan, farklı savaşım biçimlerini
programatik olarak belirlemeyen bir parti nasıl olacak da
devrim yapacak, hem de sosyalist devrim. Dolayısıyla
Türkiye’de legal Komünist Partisi kurmanın koşullarının
varolmadığı bu örneklemelerden bile bellidir. Bu unsurların
zaten böyle bir dertlerinin olmaması, sadece mevzii
kapmaya çalışmaları ise ayrı bir gerçek.
Kürdistan Özgürlük Mücadelesine, Leninci “ulusların kendi
kaderini tayin etme hakkı”na değinmek bir yana, Kürt
ulusal sorununun bir cümlede geçiştirilmesi ve sosyalist
devrim hedefine bağlanması ayrı bir trajedi. Buna bağlı
olarak Kürt Özgürlük Hareketi, onun partisi PKK, legal
siyaset kurumları BDP ve DTK ile ilgili hiç söz yok. Kürt işçi
sınıfının, yoksul tarım emekçilerinin, köylülerinin,
gençlerinin ve kadınlarının sorunlarından hiç söz yok. Bu
konuları ayrıntılı olarak ele almayan bir parti Türkiye
koşullarında Komünist Partisi olamaz.

Kıbrıs konusunda net olmayan bir politik çizgiye sahipler.
Kıbrıs’ı bilinçaltından Türkiye’nin
parçası gören bir
zihniyet. Bağımsız, bağlantısız özgür bir Kıbrıs demek o
kadar zor mu? Bu toprak parçasının ayrı bir ülke olduğunu
ve oranın iç işlerine karışmanın bizim görevimiz olmadığını
kabul edemeyen, politikalarını Türkiye Cumhuriyeti bakış
açısından geliştiren anlayışlar. Bunlar kaçamak ve tali
politikalardır, enternasyonalist, MarksçıLeninci özden
uzaktır.
İşçi Sınıfının demokratik ve sosyal hakları ile mücadelesinin
sınıfsal olarak ele alınması yerine sendikalist alanda sıkışan
istemleri içeren programlar. Sendikal örgütlenmeyi de
sınıfsal temelden uzaklaştırıp sarı sendikacılığın peşine
takan anlayışlar. Bir KP’nin bu alanda böyle bir politikası
olabilir mi? Mesele sendikalarda çalışmak değil, komünistçe
çalışmaktır, değilse sosyaldemokratlar da her boydan ve
soydan gericiler de sendikalarda örgütleniyor.

Kemalist statükocu rejimin katliamları, cinayetleri, zorunlu göç
ve soykırım politikaları, adını taşımaya çalıştıkları partinin
kurucularının katillerinin kim olduğundan söz edilemiyor. Bu
da yasal parti olmanın önünde engel olabilir tabii. O zaman
nasıl olacak da bu gerçekler halklarımıza anlatılacak?
Kemalist statükocu rejimi mahkum edemeyince doğal olarak
türkislam sentezci AKP rejimini de mahkum etmek mümkün
değil. Ancak onların laik mi değil mi olduğunu tartışırsın.
Halbuki önemli olan onun sınıfsal yapısı ve kuruluşundan beri
bir çizgiyi temsil eden gericiliğin, milliyetçiliğin, emperyalist
uşaklığının devamı olduğudur. Bir de bakarsın AKP’yi
eleştireceğim diye Kemalist olmuşsun, Silivri savunuculuğu
yaparsın. Cumhuriyet’i savunuyorum derken hangi cunhuriyeti
savunuyorsunuz?
Türkiye
Cunhuriyeti’nin
kuruluş
yıldönümlerinde, 29 Ekim’lerde yazdıklarınız hafızalardan
silinmedi.

Diğerleri yani Ürüncüler de buna ilaveten, Baas Arap
Milliyetçiliğini kendilerine bayrak edinmişler, sayfalarını
incelediğinizde MarksizmLeninizm’den, Türk ve Kürt
işçilerinin sınıf mücadelesinden fazla, Kürt Özgürlük
Hareketinin karşılaştığı baskı ve terörden fazla ona yer
ayırmışlar. Boğaziçi Üniversitesi’ne ABD’den gelen tezlerde
ağırlık bu konulara veriliyor olsa gerek. Yayınladıkları program
ve tüzük ise tam sosyaldemokrat belgeler. Ne gerek var KP
adını kullanıp dertsiz başınızı derde sokmaya. Kurun bir sosyal
demokrat parti siyaset sahnesinde yerinizi alın. Arkasından
ağıtlar düzdüğünüz CİA ajanı Magdof yoldaşınıza da böylece
layık olmuş olursunuz.
Yönetici kadrolarına
bakıyorsunuz, ikisinin başında da
burjuvazinin en has öğretim kurumlarında sorunsuz görev
yapabilen Erkan Baş ve İsmail Kaplan gibi öğretim görevlileri
yerleşmiş, yanlarına da partimizden atılmış eski birer MK üyesi
almışlar. Hiç mi sormadınız kendinize, bu adamlar acaba neden
atılmış partiden diye. Hiç bir zahmet edip Ulvi Oğuz ve Turgut
Metin Öztürkoğlu’nun savcılık ifadelerini okuma ihtiyacı da mı
hissetmediniz? Birinci Şube’de işkencelere dayanmanın kolay
olmadığını biz de biliyoruz ancak Ahmet Hilmi Feyzioğlu,
Mustafa Hayrullahoğlu ve daha nice yoldaşlarımız ölümü göze
alarak düşmana prim vermemişlerdir veya sakat kalma
pahasına direnmişlerdir. Türkiye Komünist Partisi üyesi olmak
hele ki MK üyesi olmak bu özellikleri gerektirir. Bunların ikisi
de partimize yönelik 1982 “Kızıl Fener” operasyonlarının
müsebbibleri arasındadır. Şimdi biri SİP diğeri Ürün’de, geçmiş
ile gelecek arasında köpü vazifesi görecekler. Maalesef köprü
çok çürük. Hiç kimsenin itimat edemeyeceği unsurlar. Türkiye
İşçi Sınıfının partisi Türkiye Komünist Partisi bu unsurlardan
MK kararları ile arınmıştır. Size “rastgele” demekten öte bir söz
aklımıza gelmiyor. Rasih Nuri İleri gibi Nabi Yağcı hayranı
Kemalistler de iki oluşum arasında gidip gelmekte, Kemalist ve
Yağcı gelenek ile bu oluşumları zenginleştirmektedirler.

Türkiye Komünist Partisi, partimiz, güncel ve kısa vadeli
hedefin antiemperyalist halk devrimi olduğunu tespit
etmektedir. 12 Eylül rejiminin büyük zararlara uğrattığı işçi
sınıfı hareketini, sendikal, gençlik, kadın ve köylü hareketlerini
ancak köklü demokratik hakların geri alınması, yapısal
ekonomik dönüşümlere yol açacak tekellerin egemenliğini
kıracak adımların atılması , yoksul köylü ve tarım emekçilerinin
toprak sorunu konusunda kollektif mülkiyeti hedefleyen
değişikliklerin gerçekleşmesi ancak ve ancak bu aşamada sınıf
savaşımının da en canlı ve aktif damarını oluşturan Kürt
Özgürlük Hareketi ile ulusal sorunun çözümü alanında atılacak
adımlarla bağlantılıdır. Bu mücadeleleri yürütecek güçler henüz
sosyalizm hedefini amaç edinmemişlerdir, ancak anti
emperyalist halk devriminin itici güçlerinin oluşumunda işçi
sınıfının bağlaşığı olabilirler. Dolayısıyla parıltılı söz ve

Devamı 4. sayfada

Atılım

(M)İT Dalaşı! ...

Sayfa 4

Birinci sayfadan devam

Dışişlerinde Ahmet Davutoğlu, İstihbarat ve Güvenlik
alanında Hakan Fidan’ın görevi de işte uygulanan bu
politikadan tekrar manevra yapmayı organize etmek,
yeni derin bir stratejiyi uygulamaktır.
Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” adıyla kendi
tezlerini kitaplaştırması bu sebepledir. Hakan Fidan ise
kendi tezlerini koşullar olgunlaştığında yayınlayacak.
Koşulların olgunlaşması da ordu, polis ve istihbarat
içinde Fethullahçı, Amerikancı çizginin oturtulmasına
bağlı. Onun için Hakan Fidan’ın fırtınalara dayanıklı bir
duruş sergilemesi gerekiyor. Senaryo bu, gerisi safsata.
Filimin adı da “(M)İT Dalaşı”!

www.tkp‐online.org

Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve Şehirlerden

Kürt ve Türk gençler,
İşçi, öğrenci ve işsiz gençler,
Tarım emekçisi gençler,

Antiemperyalist,
antifaşist
ilkeler
doğrultusunda örgütlü bir savaş veren, bu
savaşı kanı, canı pahasına sürdürmek için
yola çıkan İlerici Devrimci Gençlik'in,
bugün, işbirlikçi burjuvazinin baskı ve
zorbalıklarına,
faşist
uygulamalarına
karşı devrimci örgütlenmeye hız vermek,
savaşkan birliğini pekiştirmek, işçi
gençlik
dayanışmasını
güçlendirmek
yönünde yeni atılımlar yapmak görevi
vardır.

İkinci sayfadan devam

Çeşitli sınıf ve tabakalardan gelme bir
sosyal kategori olan gençlik, toplumun
dinamik bir kesimidir, atılgan ve
cesurdur. Toplumsal olaylar karşısında
duyarlıdır. Bu yüzden gençlik, sosyal yapısının
karmaşıklığı nedeniyle küçük burjuva sapmalara
yatkındır.

Aynı politikaları sürdürmeleri , ekonomik alanda Kemal
Derviş, askeri alanda Çevik Bir ve polisiye güvenlik
alanında Mehmet Ağar gibi statükocu Kemalistler’in AKP
rejimine danışmanlık yapmaları, AKP rejiminin,
statükocu Kemalist rejimin devamı olduğu gerçeğinden
başka hiç bir şey ifade etmiyor.

İşçi gençlik, diğer tüm gençlik kesimlerini işçi sınıfına
bağlayan organik bağdır. İşçi sınıfının bilimi Marksizm
Leninizm gençliğin yolunu çiziyor.

Bildiri ...

oluşturulmasında AKP rejiminin danışmanlığını yapıyor.
Bu nedenle de ona dokunulmuyor.

Türkiye Komünist Partisi
30 Ocak 2012

SİP/”TKP”si ve Ürün/”TKP” ...
Üçüncü sayfadan devam

sloganlar sarfetmek yerine, güncel olarak mümkün olanı yakın
hedef olarak amaçlamak ve harekete geçmek , bu
mücadelelerde öncülük görevini yerine getirmek komünistlerin
ana görevidir. Ancak antiemperyalist halk devriminin
derinleşmesi süreci bizi sosyalist devrim aşamasına
yükseltecektir, onun koşullarını olgunlaştıracaktır. Bu
mücadele de hiç bir savaşım biçimini dışlamadan, çelik
çekirdekten oluşan MarksçıLeninci bir partinin önderliğinde
gelişecektir. Örgütümüz gizlidir ama politika açık yapılır, savaş
mecliste, STK’larda, sokaklarda, dağlarda verilir. Legal çalışma
yöntemlerini mümkün olduğu kadar kullanıyoruz. İstesek
bugün legal bir sosyalist parti de kurarız ancak buna gerek
görmüyoruz. Bu alanda platformlar yeterlidir ve bizim partimiz
Türkiye Komünist Partisidir. Legalizm bir hastalıktır ve ilacı
yoktur. Siz sahte “TKP”ler örgütünüzü açık kurmuşsunuz ama
politikayı yasal yapacağız diye doğruları söyleme olanağından
yoksunsunuz. Zaten amacınız da bu değil. Biz ise doğruyu ve
gerçekçi hedefleri halklarımıza sansürsüz söylüyoruz ama
burjuvazinin de hedefi olduğumuzdan örgütümüz gizli ve
heryerdeyiz, bize her yer savaş alanı. Burjuvazi bize elinde olsa
bir nefes hava vermez, size ise oksijen tüpünü kendi bağlamış.
Taklitlerinden sakınınız derken tam da bunu kastediyoruz.

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

Ederi: 50 Kuruş

Özellikle öğrenci gençliğin bir bölümü, küçük burjuva
devrimciliğinin kaynağını oluşturur.
Gencliğin her türlü küçük burjuva sapmalardan
korunması ve kurtulması için, komünistlerin yol
göstericiliğinde ve desteğinde bir gençlik hareketi, işçi
sınıfı hareketiyle bütünleşme yoluna girmelidir.

İşçi sınıfının SAVAŞ YOLU'nda yürüyen İlerici Devrimci
Gençlik, Engels’in dediği gibi, eskiye, çürümüşlüğe karşı
işçi sınıfının yanında "özverili bir savaşıma ilk girişen" bir
gençlik olacaktır.

Emperyalizmin ekonomik, politik ve askersel örgütlerine
bağlı Türkiye’de, işbirlikçi burjuvazi, bunalımların yükünü
işçi sınıfının, emekçilerin, dolayısıyla işçi ve emekçi
gençliğin sırtına yüklemeye çalışıyor, sömürüyü
azgınlaştırıyor,
emekçilerin,
gençlerin
demokratik
haklarına saldırıyor, faşist yöntemlere başvuruyor. Türk,
Kürt ve diğer ulusal azınlıkların gençliği, bu sömürü ve
baskıdan fazlasıyla payını alıyor.
İlerici Devrimci Gençlik, sınıf savaşımının en aktif
damarınını oluşturan, ulusal demokratik ve siyasi hakları
için mücadele eden ilerici, devrimci Kürt gençliğinin
savaşımında, onun ulusal örgütleri ile dayanışma içinde,
onlarla birlikte barikatlarda yerini almıştır. Kürdistan
gençliğinin savaşı bizim savaşımızdır. IDG, genç Kürt
komünistlerinin de örgütüdür.

İlerici Devrimci Gençlik'i, işçi sınıfının SAVAŞ YOLU'ndan
koparmak için, işbirlikçi burjuvazi ve onun gerici faşist
karması hükümeti, onun ajan ve provakatörleri boş
durmuyor, elinden geleni ardına koymuyor. Ancak İlerici
Devrimci Gençler, milliyetçiliğe ve dinsel gericiliğe karşı,
enternasyonalist ruh ile ulusal ve uluslararası mücadelede
onurlu yerlerini koruyacaklardır.
İlerici Devrimci Gençler, tepkilerini, direnişlerini işçi
sınıfının SAVAŞ YOLU'yla bağlamak için, savaşacaktır.
Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının SAVAŞ YOLU'dur !
Yaşasın Kürt, Türk ve diğer uluslardan gençlerin birliği !
İlerici Devrimci Gençlik (İDG)
15.Ocak 2012

